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ค ำน ำ 
 

  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเล่มนี้ ปรับปรุง เรียบเรียงเพ่ิมเติมจากคู่มือแนวทางการจัดค่าย
วิชาการแบบเข้ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในส่วนของแบบทดสอบและอธิบาย
เฉลยค าตอบในแต่ละข้อ อย่างละเอียด ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาหลักของแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และเขตพ้ืนที่การศึกษาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษยกระดับผลสัมฤทธิ์ต่อไป   
  สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบ
ข้อสอบ ค าสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET  ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแบบฝึกพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
ครูผู้สอนในการน าไปใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

                                                        สถาบันภาษาอังกฤษ  
                                                                   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                                   กระทรวงศึกษาธิการ 
                                                                   2556 
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ค ำช้ีแจง 
 

         เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบประเมินความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได ้ดังนี้ 

1. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
1.1 ฉบับที่ 1 
1.2 ฉบับที่ 2 
1.3 ฉบับที่ 3 

2. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
2.1 ฉบับที่ 1 
2.2 ฉบับที่ 2 

  3. แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
       3.1 ฉบับที่ 1 
                3.2 ฉบับที่ 2 

โดยครูดูแลหรือผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามบริบทของ
โรงเรียนและด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด โดยศึกษารายละเอียดล่วงหน้าและจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ 
อุปกรณ์ให้ครบตามจ านวนนักเรียน  นอกจากนี้การวัดและประเมินผลก่อนและหลังการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะ 
และการจัดท ารายงานสรุปผลเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนาของนักเรียน และ
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขต่อไป    
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สำรบัญ 
 

  หน้ำ 
ค าน า  
ค าชี้แจง  
สารบัญ  
รายละเอียดแบบทดสอบ  

 - แบบทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  - ฉบับที่ 1 4 
  - ฉบับที่ 2 81 
  - ฉบับที่ 3 147 
 - แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  - ฉบับที่ 1 227 
  - ฉบับที่ 2 334 
 - แบบทดสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
  - ฉบับที่ 1 419 
  - ฉบับที่ 2 496 
 - แบบทดสอบ Pre-test / Post-test  
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 616 
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 621 
           - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  627 

อ้างอิง  
 - คณะผู้จัดท า 633 
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  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ฉบับที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................เลขท่ีนั่งสอบ....................... 
สถานท่ีสอบ..................................................................ห้องสอบ.................... 

 

************************************ 
ค ำอธิบำย  

1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 48 หน้า) : จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย Ⅹ  ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
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Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to  
                each question. อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 
1. Situation: At the restaurant.  

     Waiter:  _____________? 
 Customer:  Yes, please. 
1. May I come in 
2. May I help you 
3. Can you help me 
4. Would  you help me 

 

2.  Situation:  At home. 
A: Let’s go to the movie. 
B: ____________. I’ll go with you 
1. It’s boring for me. 
2. It’s a good idea 
3. I’m busy now. 
4. I’m ill today. 

 

3.  Situation: You’re on the bus, looking for a seat. 
A: ______________? 
B: Yes, you may. 
1. Could you help me 
2. Can I smoke here 
3. Could you move 
4. May I sit here 

 

4. A: How many people are there in your family? 
B: _____________. 
1. There are two boys. 
2. There are two girls. 
3. There are three people. 
4. There are two younger sisters. 
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5. A: ____________________? 
     B: I was born on 25th December 1969. 

1. When is your birthday 
2. Where is your birthday 
3. Whose birthday is it  
4. What day is your birthday 

 

6.  John: Excuse me, __________________? 
    Mary: Sure. No problem. 
  1.  could you help me move this table 
  2.  do you mind moving this table 
  3.  did you move this table  
  4.  do you move this table 
 

7. Situation:  On Christmas day.   
      A: What do you have for your parents? 
         B: ____________. 
  1.  I made a card 
  2.  I bought a pumpkin 
  3.  I got a red rose 
  4.  I went to the temple 
 

8.   Nick:  Thank you for your help. 
    Mary:  ______________. 
  1.  With pleasure.                              
  2.  Of course.                      
  3.  Good job!   
  4.  Well done! 
      

 9.  Tom:  I’m sorry. I must go now.   ____________. 
     Tum:  Bye. 
  1.  Okay                              
  2.  See you   
  3.  Good night                      
  4.  It’s all right 
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10.     A: What do people do on Christmas day? 
     B: ____________________. 
  1. They play trick or treat at night. 
  2. They hang socks on the wall. 
  3. They give roses to the others. 
 4. They write sweet poems. 
 

11.  Situation: At the hospital. 
         A: _________________? 
         B:  I have a cold. 

1. Who’s with you 
2. What do you do 
3. What’s the matter 
4. How did you get here 

 

12.     A:  How old are you ? 
         B:  ________________. 

1. I am twenty – first 
2. I am fourteen 
3. I am fifteenth 
4. I am eleventh 

 

13.    Situation: In a park 
         Som:  Do you mind if I have a picnic here? 
        Num:  __________________. 
         Som:  Thank you.         

1.  Certainly not 
2.  Of course. 
3.  Yes, I do. 
4.  No, you don’t.    

                    

14.  Situation: At the party 
        Tim:  Hello. Would you like some coke? 
        Nan:  _________. Water, please.        

1.  Yes, please. 
2.  No, I’m not. 
3.  No, thanks. 
4.  Yes, thank you. 
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15.  Situation:  In the kitchen. 
        Mother:  ____________? 
           Suda:  Here you are.         

1.  Could you pass me a knife 
2.  Are you holding a knife 
3.  Would you like a knife 
4.  Will you use a knife 

 

  Situation: A secretary is talking to a caller. (16-17) 
 
          Caller: This is Jim Smith. Can I talk to Mr. Johnson, please? 
     Secretary: _____16_____ 
          Caller: Can I leave a message, please? 
   Secretary: _____17_____. 
 
16.     1. He wants to see you. 
         2. Sorry, I don’t know him. 
         3. I’m afraid he’s just gone out. 
         4. Sorry. He doesn’t want to speak to you. 
 

 17.    1. Yes, I am.  
         2. Yes, I can.  
         3. Yes, you are 
         4. Yes, of course. 
 

Situation: On the sidewalk. 
Sunisa: Excuse me, __18__ the hotel? 
A man: __19__ 
Sunisa: Thank you very much. 
 

18.     1. did this bus stop at  
         2. would you kindly take me to 
         3. could you tell me how to get to 
         4. do you know when this bus stops at 
 

19.     1. I don’t know where it is.  
         2. Go straight, and turn left 
         3. It doesn’t stop at the hotel. 
         4. You can buy a ticket on the bus. 
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Situation: Nisa is offering Betty some cake. 
       Nisa: My mother made a cake for me. __20__? 
      Betty:  __21__. It looks very good. 
 

20.     1. Do you eat cake 
         2. Can you eat cake  
         3. Would you like some  
         4. Have you ever tried this 
 

21.     1. I don’t like that 
         2. Certainly I will 
         3. Yes, please  
         4. Sure, it is 
 

22.    Jane: Peter, this is Kate. 
        Kate: Nice to meet you. 
       Peter: ______________. 

1. You look nice 
2. Fine, thank you 
3. I’m happy with you 
4. Nice to meet you, too 

 

23.   Bob: It’s time to go now. See you later. 
       Billy: ______________. 

1. Goodbye 
2. Thank you 
3. Not at all 
4. You’re welcome 

24.     Lilly:  Would you pass me the pepper, please? 
       Marry: ____________________ 

1. I like it. 
2. Put it there. 
3. Here you are. 
4. Bring me some. 
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25.   Situation:  Marry and her sister are playing with a doll. 
     Marry: This is my doll. It’s very beautiful and lovely. 
Her sister: I want it! I want it!  
  Mommy: Give it to her. Don’t worry.____________________. 
1. It belongs to her. 
2. I won’t tell your father. 
3. She is your lovely sister. 
4. I will buy a new one for you. 

 

26. Situation:  Talking on the phone  
 The girl:  Hello, Bella’s speaking. 

     Ben:  Errr, may I talk to Peter, please? 
The girl:  Peter? I don’t know him. 
     Ben:  __________________. 
1. Don’t worry, I do 
2. Ok, I will talk to him 
3. Thank you very much 
4. I’m sorry, I have a wrong number 
 

27. Situation: At a tennis court. 
   Wilai:  Hey Wichai, let’s have a break for a moment. I can’t hit the ball anymore! 

Wichai:  Well, why? 
  Wilai:  _____________________. 
1. I’m busy. 
2. I’m angry. 
3. I’m so tired. 
4. I’m worried. 
 

28. Situation: Yajai and Ampan are surfing the internet 
     Yajai: What websites are you visiting? 

Ampan: Google 
    Yajai: ______________________? 
Ampan: I’m looking for dogs training. 
1. When are you looking for it 
2. What are you looking for 
3. How are you looking for it 
4. Who are you looking for 
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29. Situation: In a classroom 
 
 Pranee:   Aree, may I borrow your colored pencils, please? 

Aree:      I have only water colors. Do you want them? 
Pranee:   Ok, today we will have fun with art.  

 
     What are they going to do? 

1. Reading 
2. Writing 
3. Painting 
4. Drawing 
 

30. Situation: In a library 
 
 Dom:  Hey Linda! This way, our friends are here. 

Librarian:   Dom, look at the sign please. 
 

      What does the sign mean? 
1. Don’t litter 
2. Keep off the books. 
3. Keep the room clean 
4. Don’t make a loud noise 
 

31. Situation: The man and Kim are standing on the bus. 
 The man:  This seat is free. You can sit down. 
         Kim: That’s fine. I’m getting off at the next stop. 

The man: Me, too.  
      Who will finally sit down? 

1. The man 
2. Kim 
3. None 
4. Both of them 
 
 
 
 
 
 
 

Be quiet 
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32. Situation: At the cinema 
 Kate: I’d like to watch Harry Potter. 

Mike: Umm, I think Transformer is better. 
Kate: But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s a very late at night. 
Mike: If you say Harry Potter, I won’t agree. 
Kate: Well, better look at other movie programs then. 
Mike: Good idea.  

      What movie will they probably watch? 
1. Harry potter  
2. Transformer 
3. Both of them 
4. Another movie 
 

33. Situation: At a restaurant 
      Nit: Can we have a table for 2, please? 

Waiter: Yes, of course. This way, please. Here is the menu. 
     Nit: We only need some drinks. We want__________________. 
Waiter: Well, I will be right back. 

     What do they probably order? 
1. fruit salad 
2. fried rice 
3. lemonade 
4. steak  
 

34. Situation:  Mark is introducing Ben to Justin 
  Mark:  Justin, this is my friend, Mr. Ben.  
            Ben, this is my boss, Justin. 
   Ben:  How do you do? 
Justin:_____________ 
1. Oh, really! 
2. Never mind. 
3. How do you do? 
4. I am fine, thank you. 
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35. Situation:  At a food shop. 
Sarawut: My pizza is too thick. I don’t like it. 
 Amarin: Neither do I.______________ to another shop. 
Sarawut: Ok. 
1. Let’s move      
2. Let’s eat now 
3. Let’s drink some tea     
4. Let’s order some more 
 

36. Situation: At a bus stop. 
     The woman: Excuse me. When does the next bus arrive? 

       Nittaya: In about 20 minutes. 
The woman: Well, what time is it now? 
        Nitaya: It is 11.30 a.m. 
The woman:  ______________________, right? 
 1. The bus will come before noon 
 2. The bus won’t stop here 
 3. You arrive at 11.50 a.m. 
 4. I will wait for the bus  
 

37. Situation: On “A Big Cleaning Day” at school after the flood. 
     Ladda:  ____________________________? 
Her friend: Well, we should clean our classroom. 
      Ladda: Ok, Let’s do it now. 
 1.  Who will clean first  
 2.  What should we do first  
 3.  Where should we go first 
 4.  Where are our class members 
 

38. Situation: Prakit and Wirat are singing karaoke. 
Prakit: I don’t like this song, please skip it. 
Wirat: Ok, what about this song? 
Prakit:    , I like it.  
 Wirat: Let’s sing together. 
 1. It’s too fast. 
 2. That’s great. 
 3. That’s boring. 
 4.  It’s hard to sing. 
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39. Situation: Tin is buying a dictionary. 
             Tin:  Excuse me, I’m looking for a dictionary. 
Storekeeper:  We have two kinds of dictionaries here. One is 580 baht and  
                    the other is 300. 
             Tin:  I want the cheaper one. Here is 1000 baht. 
Storekeeper:  Thank you. ________________. 
 1. Here you are  

      2. Anything else? 
 3. Here is your change. 
 4. What about this new one? 
 

40. Situation: A tourist is asking Paul to take photos 
     A tourist:  Excuse me, could you take a photo for us please? 

      Paul:  Sure. Ready? Say cheese. Is it ok? 
         A Tourist:  Errrr, not quite clear.____________________ 

      Paul:  Sure. 
 1.  I don’t like it. 
 2.  You are not smart. 
 3.  Would you like to take it again? 
 4.  Could you please take it once again? 
 

41. You are late for the English class. What should you say to your teacher? 
 1. Am I so late? 
  2. See you soon. 
  3. Sorry, I’m late. 
 4. May I come in, please?      
             

42. What are you going to do on Visakha Bucha Day?  
 1. I’m going to give some money to the monks.  

       2. I’m going to give big candles to the monks.  
       3. I’m going to go to the Wien Tien ceremony at the temple.  
       4. 1 and 3 are correct. 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 15 

A : What would you like to eat for breakfast? 
B : I would like to have some bread and butter, please. 
 

 
43.   
 

     From the dialogue, they are talking to each other ___________. 
1. in the morning 
2. in the afternoon 
3. in the evening  
4. at night 

 

44.     A:  What’s your telephone number?  
         B:  It is___________________ . 

1.  06: 30 
2.  Room 211                

         3.  26/18 Soi 13 
4.  0-2487-19063    
       
 

45.   A : Excuse me, are  you  ready  to  order? 
       B : Yes,  I  would  like  to  have  some  soup,  please 
        

       From the dialogue, where are they?    
1. At home 
2. At school 
3. In a restaurant     
4. In a hospital 

 
46.  A: Peter, I heard that Johnny is in the hospital.  
       B: Yes, he broke his leg. 
         A: __________________. 
         B: Let’s go to see him now. 
 A: That’s a good idea. 

 

1. I can’t believe it. 
2. Ah! I don’t think so 
3. I’m sorry to hear that 
4. I think it's better to know 
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The telephone is ringing. Linda is sitting in the backyard. Linda’s mother 
is answering the phone. 
                Frank: Hello. May I speak to Linda, please? 
  Linda’s mother: __________________. 

47.  A:  Jim, You look pale.________? 
     B: I feel like throwing up, Jill. 

 
1. Are you all right 
2. How is your life  
3. How are you 
4. What’s up 

 

48. 
 
 
 
 

       
  1. You can call later.  

2. Just a moment 
3. She’s busy.              
4. She’s out. 

49.  
 
 
 

1  Can I borrow yours?    
2.  I’ll go to buy one. 
3.  Could you read for me?     
4.  Please spell the words. 
 

 
50.  
 
 

1. What’s today     
2. What are you 
3. What do you do   
4. What’s wrong with you 
 
 

  

Lek: I’ve left my dictionary at home._______________________ 
Bill: Yes. Here you are. 
 

In the hospital 
Doctor: ____________________? 
    Ben: I have a fever. 
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51. Situation:  A teacher is carrying many textbooks 
   Naree: May I help you? 
Teacher: Yes, thanks. That’s very kind of you. 
   Naree:  ______________________.  

     1. All right 
    2. No problem 

          3. You’re welcome 
          4. I’m glad to hear that 
 

52. Situation: At the airport 
 Malee: Where are you going? 
           Mana:  I’m going on vacation to Phuket,  
 Malee:  ________________?  
           Mana:  For a week. 
 1. How many people are there  
 2. How long will you stay there 
 3. How can you get there 
           4. How about the airplane 
 

53. Situation: Tom is asking for the direction. 
  Tom: Excuse me! Could you tell me the way to Dusit Hotel, please? 
Jenny: Just go straight on and turn right at the corner. The hotel is on your left. 
  Tom:  __________. 
Jenny: You’re welcome.  

          1. Yeah! I hope so    
2. Everything will be ok  
3. Thank you very much  

    4. Ah! Come on, take it easy  
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Directions: Look at each picture and sigh carefully. Choose the correct answer  
                  to each question.   ดูภาพที่ก าหนดให้และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 

 
 54.  
 
  This sign means “.................................. .” 

1. It’s comfortable. 
2. It’s dangerous. 
3. It’s horrible.  
4. It’s safe. 
 

 55.  
                                This sign means “.................................. .” 
  1. Be careful! Children cross the road here. 
  2. Speed up!  Children cross the road here. 
  3. Keep off! Children walk along the path. 
  4. Drive on! Children cross the road here. 
 

56.         
      They finished their class in the evening. They will say …………………… . 
  1. Good morning.  
  2. Good afternoon. 
  3. Good evening.  
  4. Goodbye. 
 

57.  Which of the following things could be in this building? 
    1. Some sheep.  
  2. Some magazines. 
  3. A swimming pool.  
  4. A telephone box.  
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58.  
  
 
       1. The door is open.  
  2. The door is shut. 
  3.   The door is wide. 
  4. The door is narrow. 
 
59. 
 
 
 
  1. Bob is cooking rice. 
  2. Bob is sitting on the chair. 
  3. Bob is sleeping in bed.  
  4. Bob is doing his homework. 
  

60. Today is windy.  
  1.  2.  
 
 
   
   
  3.   4.  
 
 
 
 
 
 
61. We .................................. in it  

1.  keep pets  
2.  put letters 
3.   save money  
4. throw garbage 

 
 
  
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 20 

(62 – 63) 
     Situation: The boys will have a football match next week. They need more practices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
62. Where is the ball ? It is ...................... 
  1. under the pond  
  2. near the pond  

3. in the pond  
4.   on the pond 

 

63. The boys have a football match next week    
     What happened before that? They .................................. . 
  1. played with the ball near the pond  
  2. sat by the swimming pond  
  3. run around the pond  
  4. swum in the pond 
  

64.        
     

   
 
 
 
  1. John is reading. 
  2. John is watching TV. 
  3. John is eating in the kitchen. 
  4. John is putting the pot on the table. 
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65.  

 
       From the pictures, which sentence is wrong? 
  1. Susan gets up 
  2. Susan has lunch. 
  3. Susan takes a bus. 
  4. Susan goes to school. 
 
66.  How does he feel? 

1. He’s happy                          
2. He’s good.                           
3. He’s sad.   
4. He’s fine. 
 

 
 
67. 
 
 
 
       What kind of book is Tom reading? 

1. A newspaper. 
    2. A cartoon. 
    3. A magazine 
    4. A folk tale. 
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68.  If you are in Thailand, how will you go to New York? 
 
1.                      

 
 
 

2.  
 
 
 
3.                              
 

 
 

4.  
 
 
 

69. Where is the apple? 
           1. It is on the book. 
           2. It is near the book. 
           3. It is under the apple. 
           4. It is beside the book. 
 
     
 (70 – 71)  
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70. What does he do? 
1. He is a farmer.                                
2. He is a seller. 
3. He is a teacher.                                    
4. He is a postman. 
 

71. Where is he? 
1. At the supermarket                                  
2. At the hospital 
3. At the airport  
4. At the bank    
                                          

 
 
 

72.  
 
       What does she look like? 

1. She has got curly hair.                                      
2. She has got short hair.                            
3. She has got long hair.                                      
4. She has got wavy hair.                            

 

73.      
    
When you see this sign, what should you do? 
   1. We must walk carefully.  
 2. We must not wear hats.  

  3. We must not pay attention.   
  4. We must think about examination. 
 

74.          
  
What does this sign mean? 
   1. Don’t eat here.    
 2. Don’t park cars here. 

3. Don’t leave food here.   
4. Don’t have a picnic here. 

 
  

Mind your head 
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75.           
      If you see this sign on the door, what should you do? 

 1. We shouldn’t lock the room. 
 2. We shouldn’t open the door.  

3. We shouldn’t close the door.    
4. We shouldn’t enter the room. 
 

76.   
     Where do you see this sign? 

1. At the hotel.  
2. At the school. 
3. At the post office. 
4. At the men’s department. 
 

 
77.  
 

   
      The above sign means “.................................. .” 

1. You can’t park your bicycle here.  
  2. You can’t ride your bicycle here. 

3. You should leave your bicycle here.  
4. You should walk with your bicycle here. 
 

78. Which sign means “Please turn right here”.  
  1.  
   
 
  2.  
  
  
  3.  
  
  
  4.  
 
  

Clothing on Sale 
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79. This  sign  means  “……………………. ” .  
    1.  Park  your  car  here.         
  2.  Drive  slowly. 
  3.  No  parking.     
  4.  No  entry. 
 

80. Do you know what the sign says? 
     1.  You can park here.    

2.  You cannot park here. 
3.  You can drive here.            
4.  You cannot drive here.   

 

 
81.    
 
 
 
         1. A visitor can park there. 
         2. A visitor can’t park here. 
         3. A visitor can’t park in this area. 
         4. A visitor can stop and turn right. 
 
     Directions: Look at the table and answer the questions. (82-84) 
                    อ่านตารางที่ก าหนดให้และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 

 
Milk Mo

n.
 

Tu
e. 

W
ed

. 

Th
u.

 

Fr
i. 

Sa
t. 

Su
n.

 

Lisa        
Anne        
Tom        
Jack        

 

82. Tom …………….............  drinks milk. 
  1.  never                                    
  2.  always 
  3.  usually                                                      
  4.  sometimes 
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83. .……………............  always drinks milk. 
  1. Lisa                                      
  2. Jack 
  3. Anne            
  4. Tom 
 

84.  Anne……………..…… drinks  milk. 
  1. always                                    
  2. usually 
  3. never                                
  4. sometimes 
 
 
 

English Camp 
   07.00       Meet at school. 
   07.30       Depart Bangkok. 
   10.00       Arrive at Hua-Hin.                   
   12.00       Collect your lunch box.                    
   18.00       Dinner time. 

 

85.  Where are the students going? 
  1.  To Hua-Hin.       
  2.  To Bangkok.                                   
  3.  To the market.             
  4.  To the bus station.                             
                                                                                                    

86.    What’s the weather like today? 

      
1. It’s snowy.                                               
2. It’s foggy. 
3. It’s sunny.                                                
4. It’s windy. 
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87.  A: Do you like cake? 
      B: No. I love…………… 

1. spaghetti                                          
2. soda pop 
3. noodles                                           
4. pizza 
 

88.  Tom is 100 cm tall. Fa is 120 cm tall. Nook is 125 cm tall. Which sentence is correct? 
1. Fa is the tallest. 
2. Tom is the shortest.  
3. Tom is taller than Fa.         
4. Nook is  as tall as Tom. 

 
 

89.  
              A.                                B.                        C. 
 

     Which sentence is wrong? 
1. B is shorter than A. 
2. C is shorter than B.                                    
3. C is the shortest tree. 
4. A is the shortest tree.                                 

 

90.  What does Susan look like?  
1. She is chubby.                         
2. She is small. 

     3. She is thin.                        
4. She is skinny. 

 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 28 

             Marks 

 Name 
                           Jack        Tony       Lora        Eric 

 
91. Who is the most intelligent student in this room? 

1. Jack              
2. Tony         
3. Lora           
4. Eric 

 

92.     
From the pie chart, which sentence is correct? 

1. Coal has the highest percentage.              
2. Nuclear has the highest percentage.             
3. Petroleum has the highest percentage.                       
4. Natural gas has the highest percentage.   
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  one fish = one hundred fish 
93. How many fish are there in this chart? 

1.  5                
2.  50               
3.  500              
4.  5000 
 

94. From the picture, what should the man say? 

 
1. Excuse me.            
2. I’m so kind. 
3. Oh! I’m sorry.             
4. I feel better. 
 

95. The telephone is ringing. Linda is taking a bath. Linda’s mother answers the phone. 
              Frank:  Hello. May I speak to Linda, please? 
Linda’s mother:  __________________. 
1. She’s here.           
2. She’s busy. 
3. Just a moment.          
4. She’s speaking. 
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96. Anna is running across the field. Harry shouts at her. 

 
 
      Harry: Anna, look at the sign.______96___________.Can’t you read the sign? 
      Anna: Sorry, I didn’t see it. 

1. Don’t talk louder.           
2. Don’t pass this area.  
3. Don’t sleep on the grass.                     
4. Don’t pick up the flowers 
 

97. Which sign means “No smoking”. 
 
 1.                            

 
 
 
2.   

  
 
 
 3.    

 
 
 
4.   

 
 
 
 
 

No Entry 
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98.     
      What does this sign mean? 

1. The way to toilet. 
2. Park there. 
3. No smoking.  
4. Sleep here. 
 

99.      What does it mean? 

1. Good                                         
2. Crazy 
3. Bad                                            
4. Oh, my God!  
 

 (100-103) 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100. Where are they now? 
1. At the park.                              
2. At the hospital.  
3. At the market.                         
4. At the pool. 
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101.  How many boys are there in the picture? 
1. Four                                  
2. Five 
3. Six                                  
4. Seven 
 

102.  Which sentence is correct? 
1. There are two boys playing slide .                
2. There are two girls playing swing. 
3. There are two girls playing running.               
4. There are two boys playing hide and seek. 
 

103.  How do they feel? 
1. They are bored.                                  
2. They are mad. 
3. They are happy.                             
4. They are sad. 

 
Directions: Look at the picture and choose the correct answer.   
               จากรูปภาพที่ก าหนดให้และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 
104.  A: Is it sunny?  

B: …………. 
 
1. Yes, it is. 
2. No, it is. 
3. Yes, it isn’t. 
4. No, it isn’t. 
 

105.   A: Is it cold or rainy?  
         B: ………………………. 

1. No, it isn’t. 
2. Yes, it is. 
3. It is rainy. 
4. It is cold. 
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106.         
 

               Mrs. Smith            Candy 
 

        Which of the following sentences is the correct answer? 
1. Candy is fatter than Mr.Smith. 
2. Mrs. Smith is fatter than Candy. 
3. Candy is shorter than Mr.Smith. 
4. Mrs. Smith is thinner than Candy.                      

 

107.  What will you have for your breakfast? 
1. Some pizza 
2. Some burgers 
3. Some sausages 
4. Some French fries 

 
108. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

1. Hello kids, welcome to my house.         
2. I don’t like to live here. 
3. I want to live here.            
4. I am happy here. 
 

Anna and Harry are at the zoo. 

                                

Anna:  Look at that lion! 
If it could say, what would it say? 

Harry:  It would say “_________108__________. ” 
 

Mom, I miss 
you. 
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109. A: ___________ does she do?   
       B: She is a nurse.  
  1. Who        
  2. Where     
  3. What   
  4. Whose 
 

110. A: Do you like apples? 
      B: ____________________  
  1. Yes, I do.    
  2. Yes, I am. 
  3. No, you don’t.             
  4. No, I am not. 
 

111. A: Can he swim?   
      B: ____________________  
  1. Yes, he can.               
  2. Yes, he is.   
  3. No, he doesn’t.   
  4. No, he is not.  
 

112. A: ____________________   
      B: At a restaurant.   
  1. What time do you have dinner?   
  2. Where do you have dinner?   
  3. How to make dinner?   
  4. Do you have dinner? 
 

113. A: Does Kitty like dogs? 
      B: ____________________ 
  1. She likes dogs.   
  2. She likes cats.   
  3. Yes, she likes.    
  4. Yes, she does. 
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114. A: Where is my school bag? 
      B: ____________________ 
  1. I have one school bag.   
  2. It’s on your school bag. 
  3. It isn’t my school bag.   
  4. It’s on my desk. 
 

115. A: Who is absent today? 
      B:____________________  
 1. Somsak.   
 2. A student. 
 3. A teacher.   
 4. Me. 
 

116. A: What time does your English class begin?   
      B: ____________________  
 1. From 8.30 to 9.30.  
 2. On Monday.    
 3. At lunch.                             
 4. It’s at 8.30.  
 

117. A: Where is your homework?  
      B: _________ I left it at home.  
  1. OK.    
  2. Thank you.  
  3. I’m sorry.   
  4. Goodbye. 
 

118. A: Do you want some orange juice? 
      B: _________ I don’t like it.  
  1. OK.    
  2. No, thanks.      
  3. Yes, thanks.   
  4. Yes, please. 
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119. A: What does Sam have to do today?  
      B: He ______ do his homework.  
  1. have to   
  2. had to   
  3. has to    
  4. has 
 

120.    A : _________________________? 
          B :  I  live  in  Nong  Khai. 
      1.  Where is Nong  Khai            

2. Where did you lived      
      3.  Where do you live            

4. Where are you going 
 

121.  Does Tom have any brothers?  
  1. Yes, he has.     
  2. Yes, he does.   
  3. No, he has one.   
  4. No, he didn’t. 
 

122.  Are there any pieces of chalk in the box?  
  1. Yes, there is.    
  2. No, there aren’t.    
  3. Yes, it is.    
  4. No, it wasn’t. 
 
 
123.                                                               
 
       This sentence means ____________ . 
   1.  He is 40 cm tall.         
  2.  He weighs 40 kilograms. 
 3.  He has 40 children.    

4.  He is 40 years old.   
 
 
 
  

  

 

My father’s age is 40. 
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124. I usually get up______ 8 o’clock ______ Sunday. 
1. in, on       
2. at, on 
3. on, in 
4. to, at 
 

125. Do they have breakfast at 7.00? 
1. Yes, we do. 
2. Yes, they do. 
3. No, we do. 
4. No, they do 

 

126. What do people do on Songkran Festival? 
  1. They splash the water. 
  2. They give roses to their friends. 
  3. They send cards to their friends. 
  4. They have turkeys for dinner. 
 

127. When will you see this word “Long live the King”? 
  1. On New Year’s Day.                                      
  2. On Valentine’s Day.                                     
  3. On the King’s Birthday.     
  4. On the Queen’s Birthday.     
                               

128.  My address is 820 Sukjai Road. 
        How do you pronounce “820”in the sentence? 
 1. eighty and twenty  
 2. eighty- two- oh  
 3. eight- twenty  
 4. eight-two-oh 
 

129.  Which word has the same initial sound as the word “drug”? 
1.  duck 
2.  draw 
3.  dust 

 4.  dull 
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130.   A: How often do you go to school? 
         B: ____________________________ 

1.   I go to school every day.  
2.   I have gone to school. 
3.   I am going to school. 
4.   I shall go to school. 
 

131. Yesterday Jane__________on vacation. 
1. go 
2. went 
3. is going 
4. has gone 

 

132. The students___________ English camp next week. 
1.  goes 
2.  went 
3.  has gone 
4.  are going to join  
 

133. Hello. My name is Janet. I _______________ 
1. work as nurse. 
2. am a nurse. 
3. be a nurse. 
4. was working as nurse. 
 

134.  Water ____________ at 100C. 
  1. is boiling 

2. will boil 
  3. boils 

4. boil 
 

135. Listen to the birds! They __________. 
1.  are singing 
2.  will sing 
3.  sings 
4.  sing 
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136. Rosita________ her mother in the kitchen yesterday. 
1. helps  
2.  helped  
3. will help 
4. is helping 
 

137. I _______ my sister last Christmas. 
1. see 
2. have seen 
3. don’t see  
4. didn’t see 
 

138. Can I have ___________ oranges, please? 
1. any 
2. some 
3. little 
4. a little 
 

139. Do you have _________ papayas? 
1. any 
2. some 
3. little  
4. a little 
 

140. Susan is a good teacher, ____________? 
1. is she    
2. is Susan  
3. isn’t she    
4. isn’t Susan 
 

141. Frank is good __________ English. 
1. of 
2. on 
3. at 
4. in 
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142. A: ____________pen is it?   
B: Tom’s. 
1. Who 
2. Whose 
3. Whom 
4. Which 
 

143. A: __________do you get up?   
B: At 6 am. 
1. What  
2. Which 
3. Where 
4. What time 
 

144. A: What kind of __________do you lik 
B: I like pop rock. 
1. book 
2. fruit  
3. music 
4. sport 
 

145. A:____________________?  
  B: No, I didn’t. 

1. Have you ever been to USA 
2. Did you go to USA 
3. Will you go to USA 
4. Do you go to USA 
 

146. A:________________________? 
B: He is cleaning the windows. 
1. When is Henry doing 
2. What is Henry doing 
3. Where is Henry doing 
4. How is Henry doing 
 
 
 
 
 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 41 

147.   A: __________________________? 
         B: She will go to Bangkok next week. 

1. When will she go to Bangkok 
 2. What will she go to Bangkok 
  3. Where will she go to Bangkok 
 4. Why will she go to Bangkok 
 

148. What do you usually give to your friends on Christmas?. 
 1.  Gifts     

2.  Jasmines 
 3.  Pumpkins      

4.  Chocolate 
 

149. Western people usually go to _____ but Thai people usually go to temple. 
1. the bank 
2. the hospital 
3. the market 
4. church 

 

150. What is the flower of Valentine’s Day? 
1. roses 
2. tulips 
3. lotuses  
4. jasmines 

 

151. We usually say “_________” when we do something wrong. 
1. sorry 
2. goodbye 
3. thank you 
4. you’re welcome 

 

152. Thai people usually ……………………. when they meet friends. 
1. kiss 
2. dance 
3. smile 
4. shake hands 
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153. “Pretty” is the opposite of………………… 
1. ugly 
2. beautiful 
3. attractive 
4. handsome 
 

154. “Big” has the same meaning as…………. 
1. tiny 
2. huge 
3. small 
4. little 
 

155. “A person who controls the plane.” is………………….. 
1. a pilot 
2. a mechanic 
3. a customer 
4. an airhostess 
 

156. Which of the following is the largest number? 
1.  9,524 
2.  6,549 
3.  8,429 
4.  7,592 
 

157. Thirteen plus two is……………………. 
1. forty 
2. fourteen 
3. fifty 
4. fifteen 
 

158.  Which of the following is the smallest number? 
1. 8 
2. 5 
3. 4 
4. 6 
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159.  What are the “living things”? 
1.  tables 
2.  trees 
3.  houses 
4.  chairs 
  

160.  At 6.00 am, we say “ ________”  to greet each other. 
1. Good morning 
2. Good afternoon 
3. Good evening 
4. Goodbye 
 

 161. In the _______ season in Thailand, Wanida puts on her ____ when it’s raining. 
1. hot/hat  
2. cold/gloves 
3. rainy/raincoat 
4. summer/sunglasses 

 

 
 

162. 
 
       The missing word is………………. 

1. cheerful 
2. kind 
3. good 
4. bored 

 

 
163. 
 
 
 
        The missing word is………………. 

1. naughty 
2. dirty  
3. lazy  
4. nice 

 

  

        Suda likes to talk with her friends. She talks about funny stories.  

She is ______. So her friends love her.  

 

     Somsri always helps her teacher clean the classroom every day.  

She also helps her friends with homework. Somsri is a _______girl.  
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164. The ass and the fox are …………………………. 
1. places 
2. things 
3. stories 
4. animals 

 

165.  Every weekend, I go shopping at ________ . 
1.  the bank 
2.  the hospital 
3.  the post office 
4.  the department store  

   

166. Today is August 12th. It is _______________ . 
1. Valentine’s Day 
2. Mother’s Day             
3. Father’s Day 
4. Children’s Day 

 

167. Nid likes ____________ . She loves drawing and painting. 
1. Thai  
2. gym 
3. art 
4. music 

 

168. We have to wear sunglasses because it is _____________. 
1. windy 
2. sunny 
3. cloudy 
4. rainy 

 

169. Chai sits near the _______. He is fishing. 
1. river 
2. tree 
3. park  
4. market 

 
 
 
 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 45 

Directions:  Read the passages and answer the questions.   
                   อ่านเรื่องและเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ (170-174) 
 
 
 
 
 
 
 
 
170. Where does Dang have breakfast? 

1. At his house.                 
2. At the restaurant. 
3. At school 
4. At his friend’s house. 

 

171. Who is in Chonburi? 
1. Dang 
2. Dang’s mother 
3. Dang’s sister 
4. Dang’s friend 

 

172. How long does Dang swim? 
1. One hour 
2. Two hours 
3. Three hours 
4. Four hour 

 

173. What does Dang do in the evening? 
1. plays tennis  
2. listens to music                               
3. reads newspapers 
4. phones his mother     

    

174. What time does Dang go to bed? 
1. 9.00 a.m 
2. 9.00 p.m. 
3. 10.00 a.m 
4. 10.00 p.m. 

   

        On Saturday, Dang gets up at  9.00 a.m. Then he reads newspaper before he has 
breakfast in the kitchen at 9.30 a.m. After his breakfast, he phones his mother in Chonburi. 
        In the afternoon, at 3.00 p.m. Dang plays tennis with his sister. After that, they have 
dinner at a restaurant.  At 6.00 p.m, Dang swims for an hour, and then he rides to his friend’s 
house. They talk and listen to music together.  Dang goes back home at 9.00 p.m. He watches 
television for an hour and drinks a glass of milk before he goes to bed. 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 46 

   (175-178) 

 
 
 
 
 
 

175 . Thailand’s capital is ________  
1. Wat Prakaew 
2. JJ market 
3. Dusit Zoo 
4. Bangkok 

 

176. You can see animals at__________ 
1. Wat Prakaew 
2. JJ market 
3. Dusit Zoo 
4. Bangkok 

 

177. “The place where you can go shopping” is________ 
1. Wat  
2. JJ market 
3. Dusit  
4. Bangkok 

 

178. What is the best title of this story? 
1. Interesting places in Bangkok                             
2. Interesting markets in Bangkok 
3. Interesting capitals in Bangkok 
4. Interesting animals in Bangkok 

 
(179) 

 
 
 
 
 
 
 

        Tomorrow morning, it is an important day for Dennis. He will play his first 
game with the school football team. He trains a lot in the afternoon. Practice makes 
him play football well.  

 

        Bangkok is the capital of Thailand. There are a lot interesting places, such as Wat 
Prakaew,  JJ market and Dusit Zoo. They are the famous places in Thailand.  People love 
to go there, especially Dusit zoo. Children like to see the animals. If you like shopping, 
you have to go to JJ market. 
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179. From the passage, what does Dennis want to be?  
1. A good man  
2. A good coach  
3. A good student  
4. A good football player 

 
 

(180-182) 
 

 
 
 
 
  

 180.  
1. went  
2. wrote  
3. talked      
4. Listened 
 

181.   
1. his       
2. her 
3. my      
4. your 
 

 182.  
1. sad      
2. fun  
 3. bored     
4. tired 

 
 

       (183-185) 
 
 
 
 
 

 
 
  

        Noot was playing in the garden. She saw a little bird lying on the ground. It 
could not fly. She took the bird home and put it in a box. Every day, she fed it with 
some worms. When the bird became stronger, she let it go. 

 
 

        Last summer, Nid ……180……. to Phuket. She visited ….181……..grandmother 
there. She also went to the beach, swam and played with her friends. It was 
……182……. and she was happy.  
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183. What was the girl like? 
1. sad       
2. kind 

       3. naughty      
4. strong 
 

184. What does the story want to tell us? 
    1. Be nice to animals.   
   2. A bird is a lovely animal. 
   3. Worms are good for birds.   
    4. Do not play in the garden. 
 

185. Which sentence is not correct? 
    1. The bird was hurt.  
   2. Noot fed the bird. 
   3. The bird could finally fly.  
   4. Noot was playing with the bird. 
 
 
(186-187) 

Column A 
T.V. Guide 

Thursday 19 January 2013 
Thai TV.3 

05.00 News 
06.00 Talk of the Town 
06.45 Thai Boxing 
07.30 Family Games 
08.30 Weekday Movie 

Modern nine TV 
05.30 Lady Corner 
06.00 Evening News 
06.30 Japanese Cartoon 
07.00 IT Genius 
08.00 Disney Club 

 

 
Column B 

 
 

 
 

 
 
  

        Susan starts to do homework at 5 p.m. She has to do her homework for 2 hours. 
She must go to bed at 8 p.m. 
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186. What program can Susan watch? 
1. News (TV. 3)   
2. Talk of the Town (TV. 3)  
3. IT Genius (Modern nine TV)  
4. Japanese Cartoon (Modern nine TV) 
 

187. Thai Boxing runs for_____________. 
1. A quarter to seven     
2. Fifteen minutes 
3. A quarter past six     
4. Forty - five minutes 

 
(188-189) 
 

 
 
 
 

 
 
188. From the poem, children should not _____________ . 

 1. pick up  flowers    
 2. save  the  trees 

 3. switch off  lights    
 4. save the water 
 

189.  This poem tells us that children can_____________. 
 1.  help to take  a  shower   
 2.  help to  stand  around  the  trees 
 3.  help to pick  up  flowers   
 4.  help to reduce  global  warming 
 
 
 
 
 
 

 
  

Save the water, switch off the lights. 

Kids can take part. 

Pick up no flowers, love the trees. 

That’s just being smart. 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 50 

(190-193) 
Column A 

 
 
 
 

Column B 

 
 
 

 
 
 
 
 
190.   

1. Dana               
2. Dana Hanson 
3. Hanson       
4. Hanson Dana 
 

191.  
1. 15       
2. 16 
3. 17        
4. 18 

 

192.   
1. Thai       
2. Thailand 
3. American       
4. America 
 

193.   
1. 017191      
2. 020191 
3. 027789      
4. 022789 
 

  

        Dana Hanson was born on March 17, 1991. He is now 15 years old. He is 
American. He lives at 20, Zoo Road. You can call him on 0-2- double 7-8-9. Besides 
running, he always swims. He wants to join in a race before he gets 16. 

 

ใบสมัครวิ่งแข่ง 
Application Form for Running Race : Suksadee School Sports Center 

Name : _______________190______________________ 
                        (Family Name first) 
Age : ___________191_________Nationality : ________192_________ 
Telephone number ______________193______________ 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 51 

(194-195) 
 
 
 
 
 
 

 

194. A: What will Tom do on Halloween?   
      B: ____________________  
  1. He’ll wear special costume.  
  2. He’ll make a Halloween mask. 
  3. He’ll go to the Halloween party.   

4. He’ll tell ghost stories to his friends.  
195.    Who’ll go to the Halloween party?    
         1. Tom.  
  2. Anne.  
  3. Lisa.  
  4. Jack.  
 
(196-197) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196.  A: Does Mark like Christmas? 
      B: ……………………………………............. 
  1.  Yes, he do. 
  2.  Yes, he does. 
  3.  No, he don’t. 
  4.  No, he doesn’t. 
  

Mrs. Bell: Today is October 31st. What will you do on Halloween? 
Tom : I’ll tell ghost stories to my friends. 
Jack  : I’ll go to the Halloween party. 
Lisa   : I’ll make a Halloween pumpkin. 
Anne : I’ll make Halloween mask. 

 

Mark : Oh! The Christmas tree is beautiful. 

Jack  : Do you like Christmas? 

Mark : Yes, I do. 

Jack  : What did you do last Christmas? 

Mark : I went to church and sang Christmas carols. And you? 

 Jack : I made a snowman and threw snowballs with my friends. 
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197. A: ………………………………………............. 
      B: He went to church and sang Christmas carols. 
  1.  What were you doing? 
  2.  What did you do on Christmas Day? 
  3.  What did Jack do on Christmas Day? 
  4.  What did Mark do on Christmas Day? 
 
(198-200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

198. How many kinds of fruit are there in the basket?  
1. Two           
2. Three  
3. Four          
4. Five  
 

199. Who will get the guava?  
1. Tom           
2. Rose  
3. Sarah           
4. Sarah and her mother  
 

200. What does Sarah's sister like?  
1. coffee          
2. guava  
3. banana           
4. orange juice.  

  

Situation: Sarah is talking with her mother about the fruits in the basket. 

Sarah : Mom, what’s in the basket?  

Mother: Bananas, oranges and a guava  

Sarah : Are they all for me?  

Mother: No, the bananas are for your brother. The oranges are for your sister,  
             Rose. Because she likes to drink orange juice.              

Sarah  : But What about the guava.  

Mother: For you and me.  
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เฉลยแบบทดสอบและค ำอธิบำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
 
1. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาเพ่ือเสนอการให้บริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 เป็นการขออนุญาตเข้าห้อง 
 ข้อ 3 เป็นการขอความช่วยเหลือของลูกค้าเอง 
 ข้อ 4 เป็นการขอความช่วยเหลือจากลูกค้าเอง 
2. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการตอบรับค าชักชวน เป็นการสนับสนุนความคิดที่เห็นด้วย  
 ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธว่าภาพยนต์นั้นน่าเบื่อ 
 ข้อ 3 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองก าลังมีธุระ 
 ข้อ 4 เป็นการตอบปฏิเสธว่าตนเองไม่สบาย 
3. ตอบข้อ 4 เพราะว่าเป็นการถามขออนุญาตนั่งบนรถโดยสาร และค าตอบตรงโครงสร้างประโยคของค าถาม 
 ข้อ 1 เป็นการถามขอความช่วยเหลือทั่วไป 
 ข้อ 2 เป็นการขอนุญาตสูบบุหรี่ 
 ข้อ 3 เป็นการขอให้ผู้สนทนาด้วยขยับที่ไป โดยไม่ได้ถามขออนุญาต 
4. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่บอกจ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสม  
 ข้อ 1 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้ชายภายในบ้าน 
 ข้อ 2 เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงเด็กผู้หญิงภายในบ้าน 
 ข้อ 4  เป็นประโยคบอกจ านวนเพียงน้องสาวภายในบ้าน 
5. ตอบข้อ 1 เพราะค าตอบ ตอบเกี่ยวกับเวลา ค าถามจึงต้องขึ้นต้นด้วย when ซึ่งเป็นการถามเวลา 
 ข้อ 2 เป็นค าถามที่ไม่สมเหตุสมผล (ถามถึงสถานที่ของวันเกิด) 
 ข้อ 3 เป็นค าถามว่าวันเกิดของใคร (แสดงความเป็นเจ้าของ) 
 ข้อ 4 เป็นค าถามที่ต้องการระบุวันที่เกิด เช่น วันจันทร์ หรือ วันพุธ 
6. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ 
 ข้อ 2 เป็นการขอร้องอย่างสุภาพเช่นกันแต่ไม่ตรงกันสถานการณ์เพราะค าตอบรับเป็น sure  
         (ค าถามคือ “คุณรังเกียจไหมท่ีจะย้ายโต๊ะให้หน่อย” ค าตอบคือ “รังเกียจ”  
                             จึงไม่เหมาะสม) 
 ข้อ 3 เป็นการถามถึงเหตุการณ์ในอดีต (“คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ใช่หรือไม่” แต่ค าตอบรับคือ  
                            “ไม่มีปัญหา” จึงไม่สัมพันธ์กัน) 
 ข้อ 4 เป็นการถามว่า “คุณย้ายโต๊ะตัวนี้ทุกวันใช่หรือไม่” จึงไม่ได้เป็นการขอความช่วยเหลือ 
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7. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นไปตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ท ากิจกรรมเหมาะสมกับเทศกาล  
 ข้อ 2 “ฉันซื้อฟักทอง” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 
 ข้อ 3 “ฉันมอบดอกกุหลาบแดง” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 
 ข้อ 4 “ฉันไปวัด” ไม่ตรงกับเทศการที่ก าหนดให้ 
8. ตอบข้อ 1 เพราะตามวัฒนธรรมทางภาษาที่ตอบรับค ากล่าวขอบคุณจากผู้อ่ืน 
 ข้อ 2 เป็นการตอบรับเมื่อยินดีให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 3 เป็นการกล่าวชมเชย 
 ข้อ 4 เป็นการกล่าวชมเชย  
9. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวลาตามบทสนทนาที่ถูกต้องตามเวลาในบทสนทนา 
 ข้อ 1 เป็นการตอบตกลงหรือเห็นด้วย 
 ข้อ 3 เป็นการบอกลาในช่วงเวลาที่ไม่ถูกต้อง (เวลากลางคืน) 
 ข้อ 4 เป็นการตอบรับค าขอโทษ  
10. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ในวัน Christmas 
 ข้อ 1 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวัน Halloween 
 ข้อ 3 เป็นวัฒนธรรมในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 
 ข้อ 4 เป็นวัฒนธรรมในวัน Valentine’s Day (การเขียนกลอนรัก) 
11. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าถามที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 
 ข้อ 1 เป็นการถามถึงบุคคลที่เดินทางมาด้วย จึงไม่มีความสัมพันธ์ที่กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 เป็นการถามถึงอาชีพ 
 ข้อ 4 เป็นการถามถึงการเดินทางมาที่โรงพยาบาล 
12. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการถามถึงอายุ ค าตอบจึงต้องตอบเป็นอายุ 
 ข้อ 1 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 
 ข้อ 3 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 
 ข้อ 4 เป็นการตอบที่เป็นล าดับที่ไม่ใช่จ านวนเลขอายุ 
13. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า Do you mind ….ต้องตอบเชิงปฏิเสธ ซึ่งแปลว่า “ไม่รังเกียจ” จึงจะเป็นการ 
 ตอบรับที่แสดงออกถึงการยินดีท าให้ 
 ข้อ 2 เป็นการตอบว่า รังเกียจ จึงไม่สัมพันธ์กับค าขอบคุณในประโยคถัดไป 
 ข้อ 3 เป็นการตอบว่า รังเกียจเช่นกัน จึงไม่สัมพันธ์กับค าขอบคุณในประโยคถัดไป 
 ข้อ 4 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องในการสื่อสาร คือผู้ถามไม่เกิดความรังเกียจ 
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14. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ปฏิเสธข้อเสนอ และบอกสิ่งที่ตนเองต้องการ 
 ข้อ 1 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 
 ข้อ 2 เป็นการตอบที่ไม่ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ค าตอบจะเป็น No, I wouldn’t 
 ข้อ 4 เป็นการตอบรับสิ่งที่ได้รับเสนอ จึงไม่สัมพันธ์กับทสนทนา 
15. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามเป็นการร้องขอสิ่งของ หรือขอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 2 “คุณถือมีดอยู่ใช่ไหม” ไม่ใช่ค าถามในการขอความช่วยเหลือ  
 ข้อ 3 “คุณต้องการมีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 “คุณจะใช้มีดไหม” เป็นการถามความต้องการจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
16. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีการฝากข้อความ นั่นหมายถึง บุคคลที่ต้องการคุยด้วย ไม่อยู่ 
 ข้อ 1 “เขาต้องการพบคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 “เสียใจด้วย ฉันไม่รู้จักเขา” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 “เสียใจด้วย เขาไม่อยากคุยกับคุณ” จึงไม่สัมพันธ์กับสนทนา 
17. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการตอบรับที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์คือ เมื่อค าถามมีลักษณะของการขออนุญาต  
                   ค าตอบจึงควรเป็นการตอบรับที่ถูกต้องเช่น yes /no หรือ of course / of course not 
 ข้อ 1 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I am ควรเป็น yes, you can 
 ข้อ 2 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, I can ควรเป็น yes, you can 
 ข้อ 3 เป็นการตอบรับที่ผิดไวยกรณ์ในการสนทนาคือ yes, you are ควรเป็น yes, you can 
18. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอข้อมูลที่สุภาพ 
 ข้อ 1 เป็นการถามข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 เป็นการขอความช่วยเหลือให้พายังสถานที่ใดที่หนึ่งจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 เป็นการถามถึงเวลาที่รถประจ าทางจะมาจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
19. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการบอกเส้นทางตามที่ผู้ถามขอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 1 เป็นการตอบปฏิเสธที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนาที่มีการตอบรับไม่ใช่การปฏิเสธ 
 ข้อ 3 เป็นการบอกถึงการเดินรถประจ าทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 เป็นการบอกถึงการเดินทางโดยรถประจ าทางจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
20. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการใช้ประโยคเสนอแนะน าที่สุภาพ 
 ข้อ 1 เป็นการถามถึงเรื่องราวที่เป็นกิจวัตรประจ าวันจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 เป็นการถามถึงความสามารถในการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 เป็นการถามประสบการณ์เก่ียวกับการรับประทานเค๊กจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 
 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 56 

21. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับข้อเสนอ 
 ข้อ 1 เพราะเป็นการตอบปฏิเสธซึ่งไม่สัมพันธ์กับประโยคที่ตามมา 
 ข้อ 2 เป็นการตอบรับตกลงแต่ไม่สัมพันธ์กับประโยคสนทนาก่อนหน้า คือ การถามความ 
        ต้องการด้วยประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Would you…? ดังนั้นค าตอบควรเป็น Yes, I would. 
 ข้อ 4 เป็นการตอบรับ แต่ประโยค Sure it is.  ไม่สอดคล้องกับค าถามที่ข้ึนต้นด้วย  Would 
        ซ่ึงควรจะเป็น Yes, I would. 
22. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นวัฒนธรรมในการตอบรับในการแนะน าให้รู้จักกัน 
 ข้อ 1 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกเกียวกับลักษณะของบุคคลจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 เป็นการใช้ประโยคในการขอบคุณจึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 3 เพราะเป็นการแสดงความรู้สึกถึงเรื่องที่ได้รับรู้จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
23. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการกล่าวลาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 ข้อ 2 เพราะเป็นการกล่าวขอบคุณ 
 ข้อ 3 เพราะเป็นกล่าวตอบรับค าขอบคุณ 
 ข้อ 4 เพราะเป็นกล่าวตอบรับค าขอบคุณ 
24. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับเมื่อมีคนร้องขอสิ่งของ 
 ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงความชอบของตน 
 ข้อ 2 เพราะป็นการสั่งให้ผู้อื่นปฏิบัติตามค าสั่ง 
 ข้อ 4 เพราะเป็นการสั่งให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามค าสั่ง 
25. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่คล้อยตามกับค าว่า Don’t worry 
 ข้อ 1 เพราะเป็นการบอกถึงผู้เป็นเจ้าของจึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้ 
 ข้อ 2 “ฉันจะไม่บอกพ่อของเธอ” จึงไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 3  “เขาเป็นพี่สาวของเธอน่ะ” จึงไม่สัมพันธ์กับประโยคก่อนหน้านี้ 
26. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่ขอโทษท่ีโทรมาผิดหมายเลข 
 ข้อ 1 “ไม่ต้องกังวล” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 “ตกลงครับ เดี๋ยวผมจะคุยกับเขาเอง”เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 3 “ขอบคุณมากครับ” เป็นการพูดขอบคุณหลังจากได้รับความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ได้รับ 
                            การช่วยเหลือจึงยังไม่ควรพูด 
27. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่คล้อยตามกับสถานการณ์ขณะนั้น 
 ข้อ 1 “ฉันยุ่งมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 2 “ฉันโมโหมาก” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 “ฉันกังวลจัง” เป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนท 
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28. ตอบข้อ 2 เป็นประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 ข้อ 1 เป็นการถามถึงเวลา จึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 3 เป็นการถามถึงวิธีการจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
 ข้อ 4 เป็นการถามถึงบุคคลจึงเป็นประโยคที่ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
29. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้คือ ดินสอสี  
 ข้อ 1 เป็นการอ่าน 
 ข้อ 2 เป็นการเขียน 
 ข้อ 4 เป็นการวาดภาพแรเงาทั่วไป 
30. ตอบข้อ 4 เพราะ แปลว่า “อย่างส่งเสียงดัง” มีความหมายเช่นเดียวกับค าว่าเงียบ 
 ข้อ 1 “อย่าท าสกปรก” 
 ข้อ 2 “อยู่ห่างจากหนังสือ 
 ข้อ 3 “ช่วยรักษาความสะอาด” 
31. ตอบข้อ 3 เพราะว่าจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ผู้พูดลงจากรถทั้งสองคน 
32. ตอบข้อ 4 เพราะในบทสนทนาไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะดูหนังเรื่องใด จึงชักชวนกันดูเรื่องอ่ืน 
 another movie หนังเรื่องอ่ืน 
 ข้อ 3 both of them  หนังทั้ง 2 เรื่อง 
33. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ตอบเป็นเครื่องดื่ม คล้อยตามกับบทสนทนาก่อนหน้าที่กล่าวว่าต้องการ 
 เพียงแค่เครื่องดื่มเท่านั้น 
34. ตอบข้อ 3 เป็นการกล่าวทักทายที่เหมาะสมในวัฒนธรรมทางภาษา 
 ข้อ 1 “จริงเหรอ” 
 ข้อ 2 “ไม่เป็นไร” 
 ข้อ 4 “ผมสบายดี ขอบคุณมาก” 
35. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการชักชวนในการเปลี่ยนร้านอาหารตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
 ข้อ 2 “เรากินที่นี้กันเถอะ” 
 ข้อ 3 “เราสั่งชาดื่มกันดีกว่า” 
 ข้อ 4 “เราสั่งอาหารเพ่ิมกันเถอะ” 
36. ตอบข้อ 1 เพราะเวลาของค าตอบสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ก าหนดให้ 
 ข้อ 2 “รถประจ าทางไม่จอดที่นี่ใช่ไหม” 
 ข้อ 3  “คุณมาถึงท่ีนี่ตอน 11.50 ใช่ไหม” 
 ข้อ 4  “ฉันจะรอรถประจ าทาง” 
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37. ตอบข้อ 2 เพราะเพ่ือนตอบลัดดาว่า “เราควรท าความสะอาดที่ห้องเรียนก่อน” แสดงว่าลัดดาต้องถามว่า 
                  ควรเริ่มท าอะไรก่อน “What should we do first?” 

ข้อ 1 แปลว่า “ใครจะเป็นคนท าความสะอาดก่อน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 
ข้อ 3 แปลว่า “เราควรไปที่ไหนก่อน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 
ข้อ 4 แปลว่า “เพ่ือนๆ ในห้องเราอยู่ที่ไหนกัน” ไม่สัมพันธ์กับค าตอบ 

38. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วย 
ข้อ 1 แปลว่า “เร็วเกินไป” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
ข้อ 3 แปลว่า “มันน่าเบื่อ” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
ข้อ 4 แปลว่า “มันร้องยาก” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

39. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบของการคืนเงินทอนที่ถูกต้องตามบทสนทนา 
ข้อ 1 แปลว่า “นี่ไงล่ะ” มักใช้กรณียื่นสิ่งของให้ 
ข้อ 2 แปลว่า “ต้องการอะไรเพ่ิมอีกหรือไม่” ก็สามารถใช้ได้แต่ยังไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 
ข้อ 4 แปลว่า “สนใจอันใหม่หรือไม่” ไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา 

40. ตอบข้อ 4 เพราะจากบทสนทนา นักท่องเที่ยว บอกว่า ภาพที่ถ่ายไมช่ัด แล้วจงึขอร้องให้พอลถ่ายให้อีกครั้ง 
ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่ชอบมัน” ตอบค าถาม “Is it ok?” ได้ แต่ไม่สุภาพในการสนทนา 
ข้อ 2 แปลว่า “คุณไม่เก่งเลย” ไม่สุภาพในการสนทนา 
ข้อ 3 แปลว่า “คุณอยากจะถ่ายอีกครั้งไหม” ควรเป็นค าพูดของพอล คล้ายที่พอลถามว่า  

                            “Is it ok?” 
41. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอโทษในการมาสายที่สุภาพ 

ข้อ 1 แปลว่า “ฉันมาสายหรือ” ไม่สุภาพในการสนทนา 
ข้อ 2 แปลว่า “แล้วเจอกัน” ไม่เข้ากับบทสนทนา 
ข้อ 4 แปลว่า “ขออนุญาตเข้าห้องได้ไหม” สามารถใช้ได้เมื่อกล่าวขอโทษที่มาสายเสียก่อน 

42. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นกิจกรรมที่ท าในวันวิสาขบูชาของศาสนาพุทธ ต้องท าบุญและเวียนเทียน 
43. ตอบข้อ 1 เพราะ breakfast หมายถึง อาหารมื้อเช้า จึงควรเป็นเวลาเช้า หากเป็น lunch – อาหาร

กลางวัน – at noon , dinner – อาหารค่ า – in the evening หรือ  at night 
44. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นตัวเลขของเบอร์โทรศัพท์และการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ อ่านตามเลขที่เห็น ไม่ใส่

ค่าประจ าหลัก  
45. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นบทสนทนาเก่ียวกับการสั่งอาหาร จึงสรุปได้ว่าต้องอยู่ในร้านอาหาร 
46. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่แสดงการเป็นห่วงในการเจ็บป่วยตามมารยาททางวัฒนธรรม 

ข้อ 1 แปลว่า “ฉันไม่เชื่อหรอก” ใช้ไม่ได้เพราะ A ทราบแล้วว่า Johnny อยู่โรงพยาบาลแล้ว  
ข้อ 2 แปลว่า “อา...ฉันไม่คิดอย่างนั้น”  มักใช้ในกรณีแสดงความคิดเห็นเชิงขัดแย้ง ไม่เห็น   

                            ด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนาพูดถึง 
ข้อ 4 แปลว่า “คงจะดีกว่าถ้าได้รู้ ” จะพูดเมื่อต้องการทราบความจริง หรือรายละเอียด 
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47. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นส านวนที่ใช้ถามแสดงความเป็นห่วงในเรื่องสุขภาพ  
ข้อ 2,3,4 เป็นการถามไถ่ทุกข์สุขทั่วไป 

48. ตอบข้อ 2 เพราะ ลินดาอยู่แค่ในสวนหลังบ้าน สามารถมารับโทรศัพทไ์ด้ คุณแม่จึงบอก แฟรงคค์ให้รอซักครู่  
ข้อ 1 แปลว่า “แล้วค่อยโทรมาใหม่” หมายถึง คนท่ีต้องการพูดสายด้วยไม่อยู่ คนรับ
โทรศัพท์   

                            ที่อาวุโสมากกว่า จึงพูดเช่นนี้ 
ข้อ 3 แปลว่า “เธอยุ่งอยู่” ก็หมายถึง คนที่ต้องการพูดสายด้วยไม่ว่างมารับโทรศัพท์ 
ข้อ 4 แปลว่า “เธอออกไปข้างนอก” สรุปต่อได้ว่า ให้โทรมาหาใหม่ (You can call later)  

                            หรือฝากข้อความไว้ (Could you leave a message?) 
49. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นประโยคที่เก่ียวกับการขอยืมสิ่งของจากผู้อ่ืน 

ข้อ 2 แปลว่า “ฉันจะออกไปซื้อเล่มใหม่” สามารถใช้แสดงความต้องการขงตนเองได้ แต่ตาม 
                           วัฒนธรรมของค าถาม นิยมให้ขอยืมเพ่ือน 

ข้อ 3 แปลว่า “อ่านให้ฟังหน่อย” รบกวนเพ่ือน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม 
ข้อ 4 แปลว่า “สะกดให้ฟังหน่อย” รบกวนเพ่ือน ไม่เหมาะสม ตามมารยามสังคม 

50. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการถามเก่ียวกับสุขภาพ หรืออาการของผู้ป่วยตามสถานการณ์  
ข้อ 1 ถามวัน ว่าเป็นวันใดในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์ อังคาร ฯลฯ 
ข้อ 2 ไม่นิยมใช้กับคน ใช้ถามเฉพาะสัตว์หรือสิ่งของ- What is it?/ What are they? 
ข้อ 3 ใช้ถามอาชีพ เหมือนค าว่า What is your job? 

51. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบรับค ากล่าวขอบคุณตามวัฒนธรรมทางภาษาที่สุภาพเหมาะสม 
ข้อ 1 เป็นการตอบรับ เหมือน Yes (ครับ/ ค่ะ) ไม่สื่อความหมายทางใดทางหนึ่ง 
ข้อ 2 “ไม่มีปัญหา” เมื่อตอบรับว่ายินดีให้ความช่วยเหลือ 
ข้อ 4 “ยินดีที่ได้ฟัง” มักใช้เมื่อได้ฟังข่าวดี เช่น เพ่ือนได้รับทุนการศึกษา 

52. ตอบข้อ 2 เพราะ “for a week” เป็นการระบุระยะเวลา ตามหลักควรถามว่า “How long…” 
ข้อ 1 สอบถามจ านวนคน 
ข้อ 3 สอบถามเส้นทาง 
ข้อ 4 การใช้ “How about…?” เป็นการย้อนถามคู่สนทนาด้วยค าถามเดิม เป็นปรับภาษา 

                            เพ่ือความเหมาะสม ซึ่ง “How about the airplane?” แปลว่า “แล้วเครื่องบินล่ะ” 
53. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอบคุณผู้อื่นที่ให้ค าแนะน า 

ข้อ 1 เป็นการตอบรับเมื่อมีคนให้ก าลังใจเรา เช่น เรารอฟังผลสอบ และเพ่ือนบอกว่าผ่านแน่    
                            เราก็ตอบกลับว่า “I hope so.” 

ข้อ 2 เป็นการพูดให้ก าลังใจผู้อ่ืน (เม่ือคู่สนทนาสิ้นหวัง) 
ข้อ 4 Come on เสมือนค าสร้อย คล้าย “เอาเถอะ” แล้วแต่บริบท ค าหลักของข้อความอยู่ที่  

                           “take it easy”(ตามสบาย) 
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54. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่สัมพันธ์กับภาพวัตถุอันตราย ซึ่งหมายถึงเป็นอันตราย 
ข้อ 1 มันสะดวกสบาย ไม่สัมพันธ์กับภาพ 
ข้อ 3 มันดูสยดสยอง ไม่สัมพันธ์กับภาพ 
ข้อ 4 มันปลอดภัย ไม่สัมพันธ์กับภาพ 

55. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่หมายถึงให้ระวังเด็กข้ามถนน ตามท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
ข้อ 2 “เร่งๆ เข้า นักเรียนข้ามตรงนี้”  
ข้อ 3 “อยู่ห่างๆ ไว้ นักเรียนเดินตามทางนี้”  
ข้อ 4 “ขับต่อไป นักเรียนข้ามถนนตรงนี้” 

56. ตอบข้อ 4 เพราะจากภาพเป็นน่าจะเป็นการกล่าวลากัน จากสถานการณ์ท่ีนักเรียนสองคนเรียนเสร็จ 
                  ในตอนเย็น ข้อ 1,2,3 เป็นการกล่าวทักทายเมื่อเจอกันในเวลาต่างๆ 
57. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่สัมพันธ์กับรูปภาพ ซึ่งค าถาม ถามว่า สิ่งใดควรอยู่ในบ้าน 
58. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่มีความหมายสัมพันธ์กับรูปภาพ ไม่ได้บรรยายลักษณะของประตู 
59. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบมี่มีความหมายตรงกับรูปภาพ  
60. ตอบข้อ 4 เพราะความหมายของภาพตรงกับท่ีโจทย์ก าหนดให้ windy แปลว่า มีลมแรง 
61. ตอบข้อ 2 เพราะภาพที่ให้มา ต้องการสื่อว่า สิ่งของในภาพใช้ท าอะไร ซึ่งก็คือ “ส่งจดหมาย” 
62. ตอบข้อ 3 เพราะค าตอบตรงกับสถานที่ที่ลูกบอลอยู่ 
63. ตอบข้อ 1 เพราะ สถานการณ์กล่าวว่า เด็กๆจะมีการแข่งขันฟุตบอลอาทิตย์หน้า และจ าเป็นต้องซ้อม 
                  ฟุตบอลเยอะ ซึง่ขณะฝึกซ้อมท าให้ลูกบอลตกน้ า ค าตอบข้อที่ 1 จึงสัมพนัธ์กับสถานการณ์มากที่สุด 
64. ตอบข้อ 4 เพราะความหมายของประโยคตรงกับรูปภาพที่ก าหนดให้ 
65. ตอบข้อ 2 เพระภาพกิจกรรมของ Susan ไม่มี ทานอาหารกลางวัน 
66. ตอบข้อ 3 เพราะความหมายของค าตอบตรงกับภาพที่ก าหนดให้ และค าตอบข้อ1,2,4 แสดงความรู้สึก 
                  ทางบวกทั้งสิ้น 
67. ตอบข้อ 4 เพราะ “Once upon a time….” ใช้กับนิทานเท่านั้น 
68. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่เหมาะสมกับการเดินทางไปต่างประเทศมากท่ีสุด 
69. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่บอกต าแหน่งของแอปเปิ้ลได้ถูกต้องที่สุด 
70. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นอาชีพที่ตอบได้ตรงกับภาพที่โจทย์ก าหนดให้ 
71. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นภาพของร้านขายของ ซึ่งตรงกับค าศัพท์ที่โจทย์ถาม 
72. ตอบข้อ 2 เพราะจากภาพ ลักษณะของตัวละครมีผมสั้น ส่วน curly= หยิก, long= ยาว, wavy=เป็นลอน 
73. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับป้ายเตือน “Mind your head” = ระวังหัว (ระวังชน)  
                  จึงต้องเดินอย่างระมัดระวัง 
74. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับป้ายเตือน “Please Don’t Litter”=อย่าทิ้งขยะ จึงห้ามทิ้ง

อาหารไว้ตรงนี้ 
75. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับป้ายเตือน “Staff Only”=เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น  
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76. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับป้าย “Clothing on Sale” = เสื้อผ้าเหล่านี้ลดราคา เราจึง 
                  สามารถซื้อได้ที่แผนกเสื้อผ้าบุรุษ 
77. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงกับความหมายของภาพ ซึ่งห้ามขี่จักรยาน 
78. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงกับป้ายจราจรที่ก าหนดให้ เพราะประโยคสั่งให้เลี้ยวขวา 
79. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงกับป้ายจราจรที่ก าหนดให้ สัญลักษณ์ตัว “P” แปลว่าจอดได้ 
80. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงกับป้ายจราจรที่ก าหนดให้ เป็นป้ายห้ามจอด จึงไม่สามารถจอดได้ 
81. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับป้ายที่ก าหนดให้ เป็นป้ายบอกทางที่จอดรถ จึงจอดได้ 
82. ตอบข้อ 4 เพราะตรงตามข้อมูลที่ตารางก าหนดให้ จากตาราง Tom ดื่มนมแค่ 2 วนั จึงควรใช้ 
                  sometimes 
83. ตอบข้อ 1 เพราะตรงตามข้อมูลที่ตารางก าหนดให้ จากข้อมูล always แปลว่า ท าอย่างสม่ าเสมอ 
                  คนที่ดื่มนมอย่างสม่ าเสมอ คือ  Lisa 
84. ตอบข้อ 2 เพราะตรงตามข้อมูลที่ตารางก าหนดให้ Anne ดื่มนมแค่ เกือบทุกวัน จึงควรใช้ usually 
                  แปลว่า ท าบ่อยๆ 
85. ตอบข้อ 1 เพราะตามตารางก าหนดการ มีค าว่า “Arrive at Hua-Hin” แปลว่าถึงหัวหิน  

ข้อ 2 ผิดเพราะออกจากกรุงเทพ  
ข้อ 3 และ ข้อ 4 ไม่ปรากฏในตาราง 

86. ตอบข้อ 4 เพราะจากภาพ สภาพอากาศคือ ลมแรง จึงต้องตอบว่า “It’s windy.” snowy=ปกคลุมด้วย
หิมะ, foggy = มีหมอกมาก    , sunny= มีแดดจ้า 

87. ตอบข้อ 4 เพราะ จากภาพเป็นพิซซ่า  เมื่อถามว่า ชอบเค้กหรือไม่ และปฏิเสธว่า ไม่ จึงบอกอาหารที่ชอบ 
                 ซึ่งก็คือ พิซซ่า   
88. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการเปรียบเทียบ และข้อความที่ถูกตอ้งตามข้อมูล คือในบรรดา 3 คน Tom เตี้ยที่สุด 
89. ตอบข้อ 4  เพราะเป็นค าตอบที่ผิดตามการเปรียบเทียบรูปภาพทั้งสามรูป 
90. ตอบข้อ 1 เพราะจากภาพ ผู้หญิงคนนี้อ้วน และค าที่ใช้บรรยายลักษณะคือ “chubby” ส่วน “thin=

ผอม”, “small = เล็ก”, “skinny = ผอมแห้ง” 
 
91. ตอบข้อ 1 เพราะจากกราฟ “intelligent=เก่ง” และข้อมูลในกราฟระบุวา่ Jack ได้คะแนนสงูสุดจึงเก่งทีสุ่ด  
92. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ถูกต้องตามข้อมูลในการเปรียบเทียบแผนภูมิ  
93. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นจ านวนที่ถูกต้องตรงตามอัตราส่วนที่ก าหนดให้ 
94. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการกล่าวขอโทษบุคลอ่ืน  

ข้อ 1 ก็เป็นการขอโทษแต่เพ่ือเรียกร้องความสนใจคู่ สนทนาเท่านั้น  
ข้อ 2 แปลว่า “ฉันใจดีมาก”  
ข้อ 4 แปลว่า “ฉันรู้สึกดีข้ึน” ซึ่งไม่เข้ากับสถานการณ์ 
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95. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการบอกให้ทราบว่า ตอนนี้ ลินดาไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้  
ข้อ 1 แปลว่า “เธออยู่ตรงนี้”  
ข้อ 3 “รอสักครู่”  
ข้อ 4 “เธอก าลังพูดอยู่” 

96. ตอบข้อ 2 เพราะ ป้าย “No entry” แปลว่า ห้ามเข้าหรือเดินผ่าน เพราะฉะนั้น ข้อห้ามที่สัมพันธ์กับป้าย
คือ “Don’t pass this area.” ห้ามผ่านทางนี้  
ข้อ 1 แปลว่า อย่าพูดเสียงดัง  
ข้อ 3 แปลว่า อย่านอนบนหญ้า  
ข้อ 4 แปลว่า อย่าเด็ดดอกไม้ 

97. ตอบข้อ 1 เพราะ สัญลักษณ์ ห้ามสูบุหรี่ ตรงกับรูปภาพที่ 1  
ข้อ 2 หมายถึง ห้ามทิ้งขยะ 
ข้อ 3 หมายถึง ห้ามตกปลา 
ข้อ 4 หมายถึง ห้ามจอด 

98. ตอบข้อ 1 เพราะป้ายที่โจทย์ก าหนดเป็นป้ายที่ปรากฏหน้าห้องสุขา และค าว่า restroom หมายถึงห้อง
สุขาเมื่อมีลูกศรชี้บอกทาง จึงหมายถึง เป็นการบอกทางไปห้องสุขา ดังนั้นตัวเลือกที่ 1 The 
way to toilet. จึงหมายถึงทางไปห้องสุขา 

 ข้อ 2 ประโยค Park there. มีความหมายว่า จอดรถที่นี่ 
 ข้อ 3 ประโยค No smoking. มีความหมายว่า ห้ามสูบบุหรี่ 
 ข้อ 4 ประโยค Sleep here. มีความหมายว่า นอนที่นี่ 
99. ตอบข้อ 1 เพราะรูปภาพที่แสดงเป็นการชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่หมายถึง ดีหรือดีเยี่ยม 

ดังนั้นค าว่า Good จึงมีความหมายว่า ดี 
 ข้อ 2 ค าว่า Crazy มีความหมายว่า บ้า หรือหมกมุ่น 
 ข้อ 3 ค าว่า Bad มีความหมายว่า ไม่ดี หรือเลว 
 ข้อ 4 ค าอุทานว่า Oh, my God! มีความหมายว่า โอ้ พระเจ้า! 
100. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ก าหนดภาพที่มีเด็กๆ ก าลังเล่นกิจกรรมต่างๆในสวน โดยมีต้นไม้สูงต่างๆ อยู่  
                     เบื้องหลัง จงึตรงกับตัวเลือกท่ี 1 At the park ที่หมายถึง ที่สวน 
 ข้อ 2 วลี At the hospital มีความหมายว่า ที่โรงพยาบาล 
 ข้อ 3 วลี At the market มีความหมายว่า ที่ตลาด 
 ข้อ 4 วลี At the pool มีความหมายว่า ที่สระน้ า 
101. ตอบข้อ 4 เพราะภาพที่แสดงมีเด็กๆ ก าลังเล่นกันจ านวน 10 คน ชาย 7 คน หญิง 3 คน ตัวเลือกท่ี 4 

ค าว่า Seven มีความหมายว่า เจ็ด ส่วนตัวเลือกที่ 1, 2 และ 3 ค าศัพท์ Four, Five, Six  
                    มีความหมายว่า สี่ ห้า และหก ตามล าดับ 
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102. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ถามว่า ประโยคในข้อใดถูกต้องประโยค There are two boys playing slide.      
มีความหมายว่า เด็กผูช้ายสองคนก าลังเลน่กระดานลืน่ 

 ข้อ 2 ประโยค There are two girls playing swing. เด็กผู้หญิงสองคนก าลังเล่นชิงช้า  
 ข้อ 3 ประโยค There are two girls running. เด็กผู้หญิงสองคนก าลังเล่นวิ่งไล่จับ 
 ข้อ 4 ประโยค There are two boys playing hide and seek. เด็กผู้ชายสองคนก าลังเล่น 
                            ซ่อนหา 
103. ตอบข้อ 3 เพราะตามภาพที่ก าหนดให้เด็กๆมีความสุขท่ีได้เล่นลูกบอลกับเพ่ือนๆ เมื่อโจทย์ถามว่า How 

do they feel? หมายถึง พวกเขามีความรู้สึกอย่างไร ข้อ 3 จึงเป็นค าตอบที่ตรงกับภาพคือ 
They are happy. พวกเขามีความสุข 

 ข้อ 1 ประโยค They are bored. มีความหมายว่า พวกเขาเบื่อ 
ข้อ 2 ประโยค They are mad. มีความหมายว่า พวกเขาโกรธ 
ข้อ 4 ประโยค They are sad. มีความหมายว่า พวกเขาเศร้า 

104. ตอบข้อ 1 เพราะภาพท่ีโจทย์ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ของแสงแดดจ้า ซึ่งค าถาม Is it sunny? มี
ความหมายว่า มีแดดออกไหม ตัวเลือกที่ 1 ตอบได้สอดคล้องกัน คือ Yes, it is. คือ ใช่ มีแดดออก 

 ข้อ 2 ประโยค No, it is. ใช้ค าตอบไม่ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคปฏิเสธ ซึ่งต้องตอบเป็น  
                            No, it isn’t. แต่ค าตอบนี้ยังไม่ตรงกับภาพท่ีก าหนดให้ 
 ข้อ 3 ประโยค Yes, it isn’t. ใช้ค าตอบไม่ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคตอบรับ ซึ่งต้อง   
                            ตอบเป็น Yes, it is. แต่เนื่องจากตัวเลือกที่ 1 เป็นค าตอบที่ถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 4 ประโยค No, it isn’t. ใช้ค าตอบได้ถูกต้องตามโครงสร้างประโยคปฏิเสธ แต่ค าตอบนี้ 
                           ยังไม่ตรงกับภาพที่ก าหนดให้ 
105. ตอบข้อ 4 เพราะภาพท่ีโจทย์ก าหนดให้คือภาพที่เด็กผู้หญิงสองคนก าลังเล่นกับมนุษย์หิมะ (Snowman) 

และเด็กสวมใส่เสื้อผ้าหนาป้องกันความหนาว ซ่ึงควรเป็นช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะตก ซึ่งค าถาม 
Is it cold or rainy? มีความหมายว่า อากาศหนาวหรือฝนตก ตัวเลือกที่ 4 ตอบได้สอดคล้อง
กับภาพท่ีก าหนดให้ คือ It is cold. คือ อากาศหนาว 

 ข้อ 1 และ 2 ประโยค No, it isn’t. และ Yes, it is. เป็นค าตอบที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ตอบ   
                            ประโยคที่โจทย์ก าหนด เนื่องจากประโยคค าถามต้องการให้เลือกว่าเป็น cold  
                            หรือ rainy มากกว่า 
 ข้อ 3 ประโยค It is rainy. มีความหมายว่า ฝนตก เป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้องตามภาพที่ 
                            ก าหนดให้ 
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106. ตอบข้อ 2 เพราะภาพท่ีก าหนดให้มี Mrs. Smith รูปร่างอ้วน และ Candy รูปร่าง ผอมบาง ตัวเลือกที่ 2 
เป็นประโยคเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative Degree) Mrs. Smith is fatter than 
Candy. หมายถึง คุณสมิทอ้วนกว่าแคนดี้ 

 ข้อ 1 ประโยคบอกว่า แคนดี้อ้วนกว่าคุณสมิท ซึ่งไม่เป็นความจริงดังที่ปรากฏตามรูปภาพ 
 ข้อ 3 ประโยคบอกว่า แคนดี้เตี้ยกว่าคุณสมิท ซึ่งความเป็นจริงแคนดี้สูงกว่าคุณสมิท 
 ข้อ 4 ประโยคบอกว่า คุณสมิทผอมกว่าแคนดี้ ซึ่งความเป็นจริงแคนดี้ผอมกว่าคุณสมิท 
107. ตอบข้อ 3 เพราะในภาพที่ก าหนดให้มีไส้กรอก ไข่ดาว แฮม มะเขือเทศ และน้ าส้ม จากโจทย์ถาม

เกี่ยวกับอาหารที่รับประทานในมื้อเช้า ดังนั้นตัวเลือกท่ี 3 บอกว่า some sausages คือ  
                    ไส้กรอกที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งของมื้อเช้านี้ 
 ข้อ 1 วลี some pizza มีความหมายว่า พิซซ่า ซึ่งไม่มีในมื้อเช้านี้ 
 ข้อ 2 วลี some burgers มีความหมายว่า เบอร์เกอร์ ซึ่งไม่มีในม้ือเช้านี้ 
 ข้อ 4 วลี some French fries มีความหมายว่า มันฝรั่งทอด ซึ่งไม่มีในม้ือเช้านี้ 
108. ตอบข้อ 2 เพราะภาพที่ปรากฏคือสิงโตก าลังถูกขังอยู่ในกรง และก าลังคิดถึงแม่ จากประโยค Mom, I 

miss you. เมื่อบทสนทนาที่ก าหนดให้ถามเกี่ยวกับความรู้สึกของสัตว์ที่นักเรียนเห็น ตัวเลือก
ที่ 2 I don’t like to live here. จึงมีความหมายว่า ฉันไม่ชอบอยู่ในนี้ จึงจะสอดคล้องกับ
บริบทที่โจทย์ก าหนด 

 ข้อ 1 ประโยค Hello kids, welcome to my house. มีความหมายว่า สวัสดีเด็กๆ  
                            ยินดีต้อนรับสู่บ้านของฉัน จึงเป็นประโยคที่ตรงข้ามกับภาพท่ีปรากฏในโจทย์ 
 ข้อ 3 ประโยค I want to live here. มีความหมายว่า ฉันชอบอยู่ในนี้ มีความหมาย 
                            เป็นทางบวก ซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกที่สิงโตถ่ายทอดออกมา 
 ข้อ 4 ประโยค I am happy here. ซึ่งตรงกันข้ามกับภาพที่ปรากฏในโจทย์เช่นกัน 
109. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ก าหนดให้เลือกใช้ Question word ที่เป็นค าถามในการถามอาชีพ ตัวเลือกท่ี 3 

ค าว่า What มีความหมายว่า อะไร เมื่อเติมในประโยค What does she do? จึงมี
ความหมายว่า เธอท างานอะไร ซึ่งสอดคล้องกับค าตอบที่เป็นอาชีพเช่นกัน 
ข้อ 1 ค าว่า Who มีความหมายว่า  ใคร ที่ใช้ถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ข้อ 2 ค าว่า Where มีความหมายว่า ที่ไหน ที่ใช้ถามถึงสถานที่ต่างๆ 
ข้อ 4 ค าว่า Whose มีความหมายว่า ของใคร ที่ใช้ถามเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของว่า  
        สิ่งนั้นเป็นของใคร 

110. ตอบข้อ 1 เพราะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย V. to do ซึ่งเป็นกริยาช่วย ที่ก าหนดให้เป็นประโยคค าถาม แบบ 
Yes-no questions ที่ผู้ตอบสามารถตอบเป็น Yes หรือ No ก็ได้ ค าตอบจึงต้องมีความ
สอดคล้องกันคือ ตัวเลือกท่ี 1 ที่ตอบเป็น Yes, I do. ซ่ึง V. to do ที่ใช้กับ I คือ do ใน
โครงสร้างประโยค Present Simple Tense 

 ข้อ 2 ประโยคค าตอบ Yes, I am. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วย V. to do (do)  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 65 

                            แต่ค าตอบเป็น V. to be (am)  
 ข้อ 3 ประโยคค าตอบ No, you don’t. เป็นค าตอบที่มีค าว่า you ในค าตอบปฏิเสธ  
                           ซึ่งเมื่อประโยคค าถามถามว่า Do you like apples? ค าตอบควรจะเป็น No, I don’t.  
 ข้อ 4 ประโยคค าตอบ No, I am not. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วย V. to do (do)  
                            แต่ค าตอบเป็น V. to be (am)  
111. ตอบข้อ 1 เพราะประโยคนี้ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Modal Verb: can) ที่ก าหนดให้เป็นประโยคค าถาม 

แบบ Yes-no questions ที่ผู้ตอบสามารถตอบเป็น Yes หรือ No ก็ได้ ค าตอบจึงต้องมี
ความสอดคล้องกันคือ ข้อ 1 ที่ตอบเป็น Yes, he can. มีความหมายว่า ใช่ เขาสามารถท าได้ 
ซึ่งเป็นโครงสร้างประโยค Present Simple Tense 

 ข้อ 2 ประโยคค าตอบ Yes, he is. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วยกริยาช่วย Can 
                           แต่ค าตอบเป็น V. to be (am)  
 ข้อ 3 ประโยคค าตอบ No, he doesn’t. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วยกริยาช่วย  
                            Can แต่ค าตอบเป็น V. to do (does) โดยตอบเป็นประโยคปฏิเสธ 
 ข้อ 4 ประโยคค าตอบ No, he is not. ไม่สอดคล้องกัน เพราะโจทย์ถามด้วยกริยาช่วย Can  
                            แต่ค าตอบเป็น V. to be (is)  
112. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ก าหนดค าตอบไว้ว่าเป็น At a restaurant คือ ที่ร้านอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ 

ดังนั้นค าถามจึงต้องมีการใช้ Wh-question ที่เป็น Where แปลว่า ที่ไหน ถึงจะท าให้ทบ
สนทนามีความสอดคล้องกัน ข้อ 2 Where do you have dinner? มีความหมายว่า คุณ
รับประทานอาหารเย็นที่ไหน จึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 

 ข้อ 1 ประโยค What time do you have dinner? หมายถึง คุณรับประทานอาหารเย็น 
                            เวลาเท่าไหร่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าตอบที่ถามเกี่ยวกับสถานที่ 
 ข้อ 3 ประโยค How to make dinner? หมายถึง จะท าอาหารมื้อค่ าได้อย่างไร  
                            ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าตอบที่ถามเก่ียวกับสถานที่ 
 ข้อ 4 ประโยค Do you have dinner? หมายถึง คุณรับประทานอาหารเย็นหรือยัง ซึ่งไม่ 
                            สอดคล้องกับค าตอบที่ถามเก่ียวกับสถานที่ 
113. ตอบข้อ 4 เพราะโจทย์ถามด้วยกริยาช่วย V. to do (does) เพ่ือมุ่งหวังให้ผู้ตอบใช้ Yes หรือ No แบบ

สั้นๆ จึงจะสามารถอธิบายเหตุผลเพ่ิมเติมได้ ดังนั้นตัวเลือกที่ 4 ตอบได้ถูกต้องและอธิบายว่า 
เธอชอบแมว 

 ข้อ 1 และ 2 เป็นตัวเลือกที่มีลักษณะเดียวกันคือ มีการอธิบายเหตุผลประกอบแล้ว และ 
                            ละค าตอบที่ควรจะมี คือ Yes, she does. และ No, she doesn’t. ไว้  
 ข้อ 3 ประโยคค าตอบ Yes, she likes. ดูเหมือนจะเป็นประโยคที่ถูกต้อง แต่ถ้า Yes ใส่จุด  
                            (Period) เป็น Yes. She likes. ประโยคนี้ถึงจะถูกต้องสมบูรณ์ 
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114. ตอบข้อ 4 เพราะประโยคค าถามใช้ Wh-question ที่เป็น Where แปลว่า ที่ไหน ตัวเลือกที่ 4 ตอบ
ประโยคค าถาม Where is my schoolbag? แปลว่า กระเป๋านักเรียนของฉันอยู่ที่ไหน ได้
ถูกต้องคือ It’s on my desk. คือ กระเป๋าอยู่บนโต๊ะของฉัน ซึ่งค าบุพบท on แปลว่า บน 
แสดงให้เห็นว่า มีการบอกสถานที่แล้ว 

 ข้อ 1 ประโยค I have one schoolbag. มีความหมายว่า ฉันมีกระเป๋านักเรียนหนึ่งใบ  
                            ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าถามเก่ียวกับสถานที่ 
 ข้อ 2 ประโยค It’s on your schoolbag. มีความหมายว่า มัน (กระเป๋านักเรียน) อยู่บน 
                            กระเป๋านักเรียนของเธอ ซึ่งมีการใช้ Possessive Adjective ที่เป็น your ที่ไม่ 
                            สอดคล้องกัน หากแปลความหมายเป็นภาษาไทยแล้ว ท าให้ความหมายก ากวม 
 ข้อ 3 ประโยค It isn’t my schoolbag. มีความหมายว่า มัน (กระเป๋านักเรียน) ไม่ใช่ 
                            กระเปา๋นักเรียนของฉัน ซึ่งค าตอบนีไ้มส่อดคล้องกับค าถามเก่ียวกับสถานที่ทีโ่จทย์ก าหนด 
115. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ถามชื่อบุคคล โดยใช้ค าถาม Wh-question ที่เป็น Who แปลว่า ใคร ดังนั้นข้อ 1 

ตอบเป็นชื่อบุคคล 
 ข้อ 2 และ 3 ค าว่า  A student และ A teacher บอกสถานภาพหรืออาชีพ จึงเป็นค าตอบที่ 
                           ไม่เหมาะสมเพ่ือที่จะตอบประโยค Who is absent today? 
 ข้อ 4 ค าว่า Me เป็นตัวเลือกที่ไม่สมเหตุสมผลที่บอกว่าตัวเองไม่มา ทั้งๆ ที่ตัวเองอยู่ที่นั้น 
116. ตอบข้อ 4 เพราะประโยคค าถามข้อนี้ใช้ Wh-question คือ What time เพ่ือถามเวลาเริ่มเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ข้อ 4 ตอบเป็นจุดของเวลา คือ It’s at 8.30. แปลว่า เวลา 8.30 นาที ได้
สอดคล้องกับค าถามเรื่องเวลา 

 ข้อ 1 แสดงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งคือ From 8.30 to 9.30. ประโยคค าถาม 
                            ควรจะถามเป็น How long มากกว่า 
  ข้อ 2 บอกวันที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ค าถามควรใช้ When จะเหมาะสมกว่า 
 ข้อ 3 บอกเวลามื้อเที่ยง ค าถามควรใช้ When จะเหมาะสมกว่า 
117. ตอบข้อ 3 เพราะสถานการณ์ที่ก าหนดให้บังคับให้ผู้ตอบต้องกล่าวขอโทษโดยใช้ส านวน I’m sorry. 

เนื่องจากลืมการบ้านไว้ที่บ้าน 
 ข้อ 1 การกล่าวว่า OK. เป็นการตอบรับและยินยอม จะไม่สอดคล้องกับบริบทของบทสนทนา 
                            ที่ก าหนด 
 ข้อ 2 การกล่าวว่า No, thanks. เป็นการกล่าวปฏิเสธอย่างสุภาพ แต่เมื่อพิจารณาจากบริบท 
                            แล้ว ผู้ตอบควรกล่าวขอโทษแทนการกลาวปฏิเสธ 
 ข้อ 4 การกล่าวว่า Goodbye. เป็นการกล่าวลา ใช้กรณีที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องจากไป ซึ่งไม่ 
                            สอดคล้องกับบริบทนี้ 
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118. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคที่ก าหนดมาเพ่ือมุ่งหวังที่จะเสนอสิ่งของบางอย่าง ค าตอบที่สุภาพเมื่อต้องตอบ
รับคือ Yes, please. หรือปฏิเสธ No, thanks. ดังนั้นข้อ 2 ตอบว่า No, thanks. สอดคล้อง
กับบริบทนี้ เนื่องจากมีประโยคท่ีตามมาว่า I don’t like it. แปลว่า ฉันไม่ชอบน้ าส้มเลย 

 ข้อ 1 การกล่าวว่า OK. เป็นการตอบรับและยินยอม จะไม่สอดคล้องกับบริบทของบทสนทนา 
                            ที่ก าหนด  
 ข้อ 3 การกล่าว Yes, thanks. เป็นการกล่าวตอบรับสิ่งที่ผู้อ่ืนเสนอให้ที่ขัดแย้งกันคือ  
                            ผู้ตอบ รับควรจะกล่าวว่า Yes, please. มากกว่า เมื่อต้องการ 
 ข้อ 4 การกล่าว Yes, please. เป็นการกล่าวตอบรับสิ่งที่ผู้อ่ืนเสนอให้ แต่จะแย้งกับประโยค   
                            ที่ตามมาคือ I don’t like it. แปลว่า ฉันไม่ชอบน้ าส้มเลย 
119. ตอบข้อ 3 เพราะโครงสร้างประโยคค าถามเป็น Present Simple Tense ค าตอบที่ถูกต้องต้องมีความ

สอดคล้องกัน ข้อ 3 เมื่อประธานคือ He ค ากริยา have to ต้องอยู่ในรูป has to เนื่องจาก 
He เป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษท่ี 3 

 ข้อ 1 ใช้ have to ได้ก็ต่อเมื่อประธานเป็นพหูพจน์เช่น You, We, They เป็นต้น 
 ข้อ 2 ใช้ had to ได้ก็ต่อเมื่อโครงสร้างประโยคนี้เป็น Past Simple Tense ท าให้ have to  
                            เปลี่ยนเป็น had to ได ้
 ข้อ 4 ใช้ has เพียงอย่างเดียวจะไม่ได้ เนื่องจากมีความหมายว่า มี ซึ่งต่างจากความหมายที่

ใช้ 
                            ในประโยคนี้คือ ต้อง และไม่สามารถตามด้วยกริยาแท้ do ได้ 
120. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคค าตอบแสดงให้เห็นว่า โครงสร้างประโยคเป็น Present Simple Tense และ

จ าเป็นต้องถามเกี่ยวกับสถานที่โดยใช้ Wh-question คือ Where 
 ข้อ 1 ประโยค Where is Nong Khai? แปลว่า หนองคายอยู่ที่ไหน ซึ่งไม่อาจตอบโดยใช้ 
                            ประโยคที่โจทย์ก าหนดได้ 
 ข้อ 2 ประโยค Where did you lived? แปลว่า คุณอยู่ที่ไหน แต่โครงสร้างประโยคนี้ไม่ 
                            ถูกต้อง เนื่องจากกริยาแท้ lived เติม –ed ประโยคที่ถูกต้องต้องเป็น  
                            Where did you live? จึงจะท าให้ประโยคนี้ถูกต้อง 
 ข้อ 4 ประโยค Where are you going? แปลว่า คุณก าลังจะไปไหน โครงสร้างประโยค 
                            ถูกต้องแต่ไม่สอดคล้องกับค าตอบที่ต้องการให้ผู้ตอบบอกสถานที่มากกว่า 
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121. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคค าถาม Does Tom have any brothers? แปลว่า Tom มีพ่ีหรือน้องชาย
ไหม เมื่อถามด้วย V. to do (Does) ค าตอบจะต้องเป็น V. to do เช่นกัน 

 ข้อ 1 ประโยค Yes, he has. ค าตอบไม่สอดคล้องกับประโยคค าถามที่ใช้ V. to do  
                            ค าตอบควรจะเป็น Yes, he does. มากกว่า 
 ข้อ 3 ประโยค No, he has one. เป็นค าตอบที่ก ากวม เพราะแปลว่า ไม่มี เขามีอยู่หนึ่งคน  
 ข้อ 4 ประโยค No, he didn’t. เลือกใช้กริยาช่วยไม่สอดคล้องกับกริยาในประโยคค าถามซึ่ง 
                             เป็น present tense 
122. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคค าถามใช้ There are กับค านามนับไม่ได้ chalk ไม่ได้ แต่เมื่อเปลี่ยน chalk 

เป็น pieces of chalk ค านามนี้จึงสามารถนับได้  
 ข้อ 1 ประโยค Yes, there is. แปลว่า มีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้น ค าตอบไม่สอดคล้องกันกับ 
                            ค าถามท่ีใช้ there is สามารถใช้ได้กับค านามที่มีเพียงแค่หนึ่ง หรือค านามนับไม่ได้ 
 ข้อ 3 ประโยค Yes, it is. ไม่สอดคล้องกับประโยคค าถามที่ใช้ There are ถ้าจะใช้ประโยค 
                            ในตัวเลือกนี้ ค าถามต้องขึ้นต้นด้วย V. to be (is) แทน 
 ข้อ 4 ประโยค No, it wasn’t. ใช้โครงสร้างประโยคผิดไปจากโจทย์คือ Past Simple Tense. 
123. ตอบข้อ 4 เพราะโจทย์ก าหนดให้บอกอายุ My father’s age is 40. แปลว่า อายุของพ่อของฉันคือ 40 

ปีHe is 40 years old. แปลว่า เขาอายุ 40 ปี ซึ่งมีความหมายตรงกับที่โจทย์ก าหนด 
 ข้อ 1 ประโยค He is 40 cm tall. แปลว่า เขาสูง 40 เซนติเมตร ซึ่งบอกความสูง 
 ข้อ 2 ประโยค He weighs 40 kilograms. แปลว่า เขาหนัก 40 กิโลกรัม ซึ่งบอกน้ าหนัก 
 ข้อ 3 ประโยค He has 40 children. แปลว่า เขามีลูก 40 คน ซึ่งบอกจ านวน 
124. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคที่ก าหนดค าบุพบทที่ต้องใช้กับเวลาและวันหายไป 
 ข้อ 1 ค าว่า in ไม่ใช้กับเวลา แต่ on ใช้กับวันได้ 
 ข้อ 3 ค าว่า on ไม่ใช้กับเวลาและ in ไม่ใช่กับวันเช่นกัน 
 ข้อ 4 ค าว่า to ไม่ใช่กับเวลาและ at ไม่ใช่กับวันเช่นกัน 
125. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคนี้ใช้ V. to do มีลักษณะประโยคเป็น Yes-no question และประธาน they 

เป็นพหูพจน์ กริยาช่วยจึงต้องเลือกใช้ do 
 ข้อ 1 ประโยค Yes, we do. ใช้ประธาน we ไม่สอดคล้องกับประโยคค าถาม คือ they 
 ข้อ 3 ประโยค No, we do. ใช้ประธาน we ไม่สอดคล้องกับประโยคค าถาม คือ they เมื่อ

เป็นประโยคปฏิเสธ กริยาช่วยต้องเติม not ด้วย 
 ข้อ 4 ประโยค No, they do. เมื่อเป็นประโยคปฏิเสธ กริยาช่วยต้องเติม not ด้วย 
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126. ตอบข้อ 1 เพราะประโยคค าถามถามเก่ียวกับเทศกาลสงกรานต์ ค าตอบจึงควรเป็นการรถน้ าด าหัว หรือ
การสาดน้ าระหว่างกัน ซึ่งประโยค They splash the water. แปลว่า พวกเขาสาดน้ าใส่กัน 

 ข้อ 2 ประโยค They give roses to friends. แปลว่า พวกเขาให้ดอกกุหลาบแก่เพ่ือนๆ 
 ข้อ 3 ประโยค They send cards to friends. แปลว่า พวกเขาส่งบัตรอวยพรแก่เพ่ือนๆ 
 ข้อ 4 ประโยค They have Turkey for dinner. แปลว่า พวกเขากินไก่งวงในมื้อเย็น 
127. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคค าถามต้องการทราบเทศกาลที่ต้องใช้ค าว่า Long live the King แปลว่า  
                    ทรงพระเจริญ ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของในหลวง คือ King’s Birthday 
 ข้อ 1 New Year’s Day แปลว่า วันขึ้นปีใหม่ 
 ข้อ 2 Valentine’s Day แปลว่า วันวาเลนไทน์ 
 ข้อ 4 Queen’s Birthday แปลว่า วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของราชินี 
128. ตอบข้อ 4 เพราะโจทย์ก าหนดเลขที่บ้านเป็น 820 ซึ่งอ่านว่า eight-two-oh ส่วนตัวเลือกอ่ืนๆ อ่านไม่

ถูกต้อง 
129. ตอบข้อ 2 เพราะค าที่ก าหนดให้ต้องออกเสียงพยัญชนะต้นแบบค าควบกล้ า dr ซึ่ง dr จะปรากฏในค าว่า 

draw ในข้อ 2 
 ข้อ 1, 3 และ 4 ไม่มีค าควบกล้ า ตัวเลือกทั้งหมดเป็นพยัญชนะโดด 
 
130. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามเป็นการถามความถี่ของการกระท า ค าตอบจึงต้องตอบเป็นความถี่ของกิจกรรม

นั้นๆ เช่นกัน ซ่ึงข้อ 1 มีค าบอกความถ่ีคือ every day 
 ข้อ 2, 3 และ 4 ไม่ได้บอกความถ่ีใดๆ เลย 
131. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคที่โจทย์ก าหนดมีโครงสร้างภาษาเรื่องกาล Past Simple Tense และกริยาต้อง

อยู่ในรูปอดีตคือ went 
 ข้อ 1 ค าว่า go อยู่ในรูป กริยาปัจจุบัน (Present Verb) 
 ข้อ 3 การใช้ is going ต้องอยู่ในโครงสร้างประโยค Present Continues Tense 
 ข้อ 4 การใช้ has gone ต้องใช้ในโครงสร้างประโยค Present Perfect Tense 
132. ตอบข้อ 4 เพราะประโยคที่ก าหนดเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตโดยดูจากค าว่า next week 

ค ากริยาเป็นไปได้ข้อ 4 
 ข้อ 1 ค าว่า goes ใช้กับเหตุการณ์ท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน สม่ าเสมอ 
 ข้อ 2 ค าว่า went ใช้กับเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงในอดีตแล้ว 
 ข้อ 3 ค าว่า has gone ใช้กับเหตุการณ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ท่ีด าเนิน 
                           มาถึงปัจจุบัน 
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133. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคที่ก าหนดให้การแนะน าตัวเองและบอกอาชีพ เมื่อเติมข้อ 2 ประโยคจะสมบูรณ์ 
คือ I am a nurse. แปลว่า ฉันเป็นพยาบาล 

 ข้อ 1 เมื่อเติม work as nurse ลงไปในประโยค จะได้ว่า I work as nurse. ประโยคนี้ยัง 
                            ไม่สมบูรณ์ เพราะขาด Article (a) วางไว้หน้าค านาม nurse 
 ข้อ 3 เมื่อเติม be a nurse ลงไปในประโยค จะได้ว่า I be a nurse. ประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์  
                            เพราะกริยา infinitive be ไม่สามารถวางไว้ในต าแหน่งนี้ได้ ต้องเปลี่ยน be เป็น am  
                            ถึงจะท าให้ประโยคนี้มีความหมายสมบูรณ์ 
 ข้อ 4 เมื่อเติม was working as nurse ลงไปในประโยค จะได้ว่า I was working as nurse.  
                            ประโยคนี้ยังไม่สมบูรณ์เช่นกัน เพราะขาด Article (a) วางไว้หน้าค านาม nurse 
134. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคที่ก าหนดมีโครงสร้างเป็น Present Simple Tense เพ่ือบอกเหตุการณ์ท่ีเป็น

ความจริงเสมอคือ น้ าในสภาวะปกติจะเดือดในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส กริยาในข้อ 3 มี
การเติม –s เนื่องจากประธานเป็นค านามนับไม่ได้ 

 ข้อ 1 เมื่อเติม is boiling ลงไปในประโยคจะมีความหมายว่า น้ าก าลังเดือดในอุณหภูมิ 100  
                            องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเหตุการณ์ก าลังกระท า อาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปก็ได้ จึงไม่ 
                            สอดคล้องถ้าจะให้โครงสร้างประโยค Present Continues Tense 
 ข้อ 2 เมื่อเติม will boil ลงไปในประโยคจะมีความหมายว่า น้ าจะเดือดในอุณหภูมิ 100  
                            องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเหตุการณ์ท่ีอยู่ในอนาคต และไม่แน่นอน อาจจะไม่เป็นจริงเสมอ 
                            ไปก็ได้ จึงไม่สอดคล้องถ้าจะให้โครงสร้างประโยค Present Future Tense เพราะ 
                            ความจริงน้ าจะเดือดในอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสเสมอ 
 ข้อ 4 เมื่อเติม boil ลงไปในประโยค ท าให้โครงสร้างไม่สมบูรณ์ เนื่องจากกริยา boil  
                            ไม่เติม –s  
135. ตอบข้อ 1 เพราะประโยค Imperative ก่อนหน้านี้นั้น แสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ก าลังด าเนินอยู่  
                    ดังนั้นข้อ1 are singing เมื่อเติมลงไปในประโยคจะมีความหมายสอดคล้องและถูกต้องตาม

โครงสร้างประโยค Present Continues Tense 
 ข้อ 2 เติม will sing ลงไปในประโยค ความหมายจะเป็น จะร้องเพลง ซึ่งท าให้สองประโยค 
                            มีความหมายแตกต่างกัน 
 ข้อ 3 และ 4 เติม sings หรือ sing ลงไปในประโยค โครงสร้างประโยคจะกลายเป็น

เหตุการณ์ 
                            ที่เกิดขึ้นเสมอๆ ซึ่งความเป็นจริง เหตุการณ์นี้อาจจะเกิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีคนบอกให้ 
                            ฟังก็ได้ 
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136. ตอบข้อ 2 เพราะโครงสร้างประโยคท่ีก าหนดเป็น Past Simple Tense ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและ
ผ่านมาแล้ว กริยา helped ในข้อ 2 อยู่ในรูปอดีตเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 1 เมื่อ helps ลงในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ yesterday หากค า  
                           บอกวา่เวลาในประโยคนี้ไม่มี โครงสร้างประโยคจะเป็น Present Simple Tense 
 ข้อ 3 เมื่อ will help ลงในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ yesterday หาก  
                           ค าบอกว่าเวลาในประโยคนี้ไม่มี โครงสร้างประโยคจะเป็น Present Future Tense 
 ข้อ 4 เมื่อ is helping ลงในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ yesterday หาก 
                           ค าบอกว่าเวลาในประโยคนี้ไม่มี โครงสร้างประโยคจะเป็น Present Continues 

Tense 
137. ตอบข้อ 4 เพราะโครงสร้างประโยคท่ีก าหนดเป็น Past Simple Tense โดยดูจากค าบอกเวลา last 

Christmas เมื่อข้อ 4 didn’t see จะท าให้ประโยคสมบูรณ์ และค ากริยาช่วยอยู่ในรูปอดีต
คือ V. to do (did) 

 ข้อ 1 เมื่อเติม see ลงไปในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ last Christmas  
                            หากค าบอกว่าเวลาในประโยคนีไ้ม่มี โครงสร้างประโยคจะเปน็ Present Simple Tense 
 ข้อ 2 เมื่อเติม have seen ลงไปในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ last  
                            Christmas หากค าบอกว่าเวลาในประโยคนี้ไม่มี โครงสร้างประโยคจะเป็น Present  
                            Perfect Tense 
 ข้อ 3 เมื่อเติม don’t see ลงไปในประโยค จะท าให้ขัดแย้งกับเวลาที่ก าหนดไว้คือ last  
                            Christmas หากค าบอกว่าเวลาในประโยคนี้ไม่มี โครงสร้างประโยคจะเป็น Present  
                            Simple Tense ที่อยู่ในรูปปฏิเสธ 
138. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคต้องการให้มีเติม quantifiers ถูกต้องกับค านามที่ก าหนดให้หรือโครงสร้าง

ประโยคที่เป็นการขอร้องหรือไม่ เมื่อพิจารณาตัวเลือกแล้ว ตัวเลือก any อาจจะถูกต้องเมื่อ
กล่าวโดยทั่วและไม่ใช่ประโยคขอร้อง ดังนั้นตัวเลือก some มีความเหมาะสมกับโครงสร้าง
ประโยคขอร้องมากที่สุด 

 ข้อ 1 การใช้ any มักใช้ในประโยคค าถามหรือปฏิเสธอยู่แล้ว แต่ประโยคค าถามนี้เป็นการ 
                            ขอร้องมากกว่า จึงไม่เหมาะที่จะเติม any 
 ข้อ 3 การใช้ little จะใช้กับค านามที่นับไม่ได้ ซึ่งแปลว่า มีอยู่เล็กน้อยมาก แต่ค านามที่มีอยู่ 
                            เป็นค านามนับได้ oranges แปลว่า ส้ม 
 ข้อ 4 การใช้ a little จะใช้กับค านามท่ีนับไม่ได้ ซึ่งแปลว่า มีอยู่เล็กน้อย แต่ค านามท่ีมีอยู่ 
                           เป็นค านามนับได้ oranges แปลว่า ส้ม 
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139. ตอบข้อ 1 เพราะประโยคต้องการให้มีเติม quantifiers ถูกต้องกับค านามและโครงสร้างประโยคค าถาม
ที่ก าหนดให้ ดังนั้นตัวเลือก any มีความเหมาะสมกับโครงสร้างประโยคค าถามมากท่ีสุด 

 ข้อ 2 การใช้ some ใช้ในประโยคบอกเล่า แต่นิยมเติมในประโยคค าถาม นอกเสียจากว่า  
                 ประโยคค าถามนั้นจะเป็นการขอร้อง 

 ข้อ 3 การใช้ little จะใช้กับค านามที่นับไม่ได้ ซึ่งแปลว่า มีอยู่เล็กน้อยมาก แต่ค านามที่มีอยู่ 
                            เป็นค านามนับได้ papayas แปลว่า ส้ม 
 ข้อ 4 การใช้ a little จะใช้กับค านามท่ีนับไม่ได้ ซึ่งแปลว่า มีอยู่เล็กน้อย แต่ค านามท่ีมีอยู่ 
                            เป็นค านามนับได้ papayas แปลว่า ส้ม 
140. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคนี้ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฏิเสธ เนื่องจากประโยคที่ก าหนดเป็นประโยค

บอกเล่า และมีโครงสร้าง Present Simple Tense 
 ข้อ 1 การใช้ is she เป็น question tag ไม่ถูกต้อง เพราะยังเป็นรูปบอกเล่าอยู่ 
 ข้อ 2 และ 4 การใช้ question tag จะไม่นิยมใช้ชื่อเฉพาะ Susan แต่จะเปลี่ยนเป็น 
                            ค าสรรพนามแทนคือ she 
141. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ต้องการใช้ค าท่ีคู่กัน (Collocation) ให้ถูกต้อง และค าว่า good ต้องคู่กับ at  
                   มีความหมายว่า เก่ง ในอะไรบางอย่าง ซึ่งในที่นี้ Frank เก่งภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 1, 2 และ 4 ไม่ใช่ค าบุพบทที่ใช้คู่กับค าว่า good ที่มีความหมายว่า เก่ง 
142. ตอบข้อ 2 เพราะต้องการใช้ Wh-question ให้ถูกต้องกับประโยคที่ก าหนด ในที่นี้ต้องการถามว่า  
                   ปากกว่าเป็นของใคร ซึ่งค าว่า Whose แปลว่า ของใคร 

ข้อ 1 ค าว่า What แปลว่า อะไร 
ข้อ 3 ค าว่า Whom แปลว่า ใคร 
ข้อ 4 ค าว่า Which แปลว่า สิ่งไหน 

143. ตอบข้อ 4 เพราะต้องการใช้ Wh-question ให้ถูกต้องกับประโยคที่ก าหนด ในที่นี้ต้องการถามว่า คุณ
ตื่นนอนเวลาเท่าไหร่ ซึ่งค าว่า What time แปลว่า เวลาเท่าไหร่ 
ข้อ 1 ค าว่า What แปลว่า อะไร 
ข้อ 2 ค าว่า Which แปลว่า สิ่งไหน 
ข้อ 3 ค าว่า Where แปลว่า ที่ไหน 

144. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคค าถามต้องมีความสัมพันธ์กับค าตอบที่ตอบเกี่ยวกับแนวดนตรีคือ Pop rock 
และค าว่า music แปลว่า ดนตรี 
ข้อ 1 ค าว่า book แปลว่า หนังสือ 
ข้อ 2 ค าว่า fruit แปลว่า ผลไม้ 
ข้อ 4 ค าว่า sport แปลว่า กีฬา 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 73 

145. ตอบข้อ 2 เพราะตัวเลือก No, I didn’t สอดคล้องกับหลักโครงสร้างทางภาษา Past Simple Tense 
และค าตอบสัมพันธ์กับท่ีโจทย์ก าหนดให้ 
ข้อ 1  Have you ever gone to USA?  ค าตอบที่ถูกต้อง คือ Yes, I have. หรือ  
        No, I  haven’t.  
ข้อ 3  Will you go to USA? ค าตอบที่ถูกต้อง คือ Yes, I will. หรือ No, I will not. 
ข้อ 4  Do you go to USA? ค าตอบที่ถูกต้อง คือ Yes, I do. หรือ No, I don’t. 

146. ตอบข้อ 2 What is Henry doing? (Henry ก าลังท าอะไร) สอดคล้องกับค าตอบ He is cleaning the 
windows. (เขาก าลังท าความสะอาดหน้าต่าง)  
ข้อ 1  When is Henry doing? (Henry ท าเม่ือไหร่) ถามด้วย When ค าตอบต้องเป็นเวลา  
ข้อ 3  Where is Henry doing? (Henry ก าลังท าท่ีไหน) ถามด้วย Where ค าตอบต้อง 
        เป็นสถานที่  
ข้อ 4  How is Henry doing? (Henry ก าลังท าอย่างไร) สอดคล้องกับค าตอบ 

147. ตอบข้อ 1 When will she go to Bangkok? (หล่อนจะไปกรุงเทพฯเมื่อไหร่) สอดคล้องกับค าตอบ  
                    She will go to Bangkok next week. (หล่อนจะไปกรุงเทพฯสัปดาห์หน้า)  

ข้อ 2  What    ค าตอบต้องเกี่ยวกับสิ่งของ  
ข้อ 3  Where  ค าตอบต้องเป็นสถานที่  
ข้อ 4  Why  ค าตอบต้องเป็นเหตุผล 

148. ตอบข้อ 1  Gifts หมายถึง ของขวัญ เพราะวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกจะมอบของขวัญให้แก่กันใน
วันคริสต์มาส 
ข้อ 2  Jasmines   (ดอกมะลิ)   
ข้อ 3  Pumnkins  (ฟักทอง)  
ข้อ 4  Chocolate (ช็อกโกแลต)  

149. ตอบข้อ 4  church (โบสถ)์ เพราะเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ จะต้องไป
โบสถ ์แต่ชาวไทยพุทธจะไปวัด 
ข้อ 2  bank  (ธนาคาร)   
ข้อ 3  hospital  (โรงพยาบาล)  
ข้อ 4  market (ตลาด)  

150. ตอบข้อ 1 roses แปลว่า ดอกกุหลาบ เพราะวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษามอบดอกกุหลาบให้แก่
กันในวันวาเลนไทน์ 
ข้อ 2 tulips แปลว่า ดอกทิวลิป 

 ข้อ 3 lotuses แปลว่า ดอกบัว 
 ข้อ 4 jasmines แปลว่า ดอกมะลิ 
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151. ตอบข้อ 1 เพราะจากสถานการณ์บอกว่า เมื่อเราท าผิด เราควรกล่าวว่าค าว่า…. ดังนั้นค าตอบ คือ ค าว่า
sorry ซึ่งแปลว่า ขอโทษ ใช้กล่าวเมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ตนเองท าผิดพลาด 

 ข้อ 2 goodbye หมายถึง ลาก่อน ใช้ในการกล่าวลา 
 ข้อ 3 thank you หมายถึง ขอบคุณ ใช้ในการขอบคุณ 
 ข้อ 4 you’re welcome หมายถึง ด้วยความยินดี ใช้ตอบรับค าขอบคุณ 
152. ตอบข้อ 3 เพราะวัฒนธรรมไทย คนไทยเมื่อเจอกันต้องยิ้มให้กันเสมอซึ่งยิ้ม ก็คือ smile ในภาษาอังกฤษ 
 ข้อ 1 kiss หมายถึงจูบ ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย 
 ข้อ 2 dance หมายถึง เต้นร า 
 ข้อ 4 shake hands หมายถึง จับมือ เป็นวัฒนธรรมตะวันตก 
153. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ให้หาค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับค าที่ว่า  ค าว่า Pretty หมายถึงน่ารัก  
                   จึงตรงข้ามกับ ugly ซึ่งแปลว่าน่าเกลียด 

ข้อ 2 beautiful หมายถึง สวย 
 ข้อ 3 attractive หมายถึง น่าสนใจ 
 ข้อ 4 handsome หมายถึง หล่อ 
154. ตอบข้อ2 เพราะโจทย์ให้หาค าท่ีมีความหมายเหมือนกับค าว่า big ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับค าว่า    
                   huge แปลว่าใหญ่ 

ข้อ 1 tiny หมายถึงผอม บาง 
 ข้อ 3 small หมายถึง เล็ก 
 ข้อ 4 little หมายถึง เล็กน้อย 
155. ตอบข้อ1 เพราะค าตอบมีความหมายเดียวกันกับบริบทที่ก าหนดให้ ว่าคนที่มีหน้าที่ควบคุมเครื่องบิน   
                   ซึ่งคือ pilot หมายถึง นักบิน ในภาษาไทย 

ข้อ 2 a mechanic หมายถึง ช่างยนต์ 
 ข้อ 3a customer หมายถึง ลูกค้า 
 ข้อ 4 an airhostess หมายถึง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
156. ตอบข้อ 1 เพราะค าตอบมีจ านวนมากที่สุด ตามที่โจทย์ถามคือ 9,524 

ข้อ 2 6,549 น้อยกว่า 9,524 
 ข้อ 3 8,429  น้อยกว่า 9,524 
 ข้อ 4 7,592  น้อยกว่า 9,524 
157. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นผลบวกของโจทย์ที่ก าหนดให้ 13+2=15 คือ fifteen 

ข้อ 1 forty = 40  
 ข้อ 2 fourteen = 14 
 ข้อ 3 fifty = 50 
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158. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ก าหนดให้หาจ านวนที่น้อยที่สุด ซึ่งคือ 4 
ข้อ 1   8  มากกว่า   4 

 ข้อ 3   5  มากกว่า   4 
 ข้อ 4   6 มากกว่า    4 
159. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามถึงสิ่งที่มีชีวิต ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงอย่างเดียวจากตัวเลือกทั้งหมด 

ข้อ 1 tables หมายถึง โต๊ะ เป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 ข้อ 3 houses หมายถึง บ้าน เป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
 ข้อ 4  chairs  หมายถึง เก้าอ้ี เป็นสิ่งไม่มีชีวิต 
160. ตอบข้อ 1 เพราะ 6.00a.m. คือเวลาเช้า จึงต้องกล่าวGood morning ในเวลาที่เจอกัน 

ข้อ 2  Good afternoon หมายถึง สวัสดีตอนบ่าย 
 ข้อ 3 Good evening หมายถึง สวัสดีตอนเย็น 
 ข้อ 4 Goodbye  หมายถึง ลาก่อน 
161. ตอบข้อ 3 เพราะค าตอบสัมพันธ์กับโจทย์ที่ก าหนดให้ ซึ่งเป็นการแต่งกายเวลาฝนตก rainy season คือ 

ฤดูฝน raincoat หมายถึง เสื้อกันฝน 
ข้อ 1  hot season หมายถึง ฤดูร้อน      hat  หมายถึง หมวก 

 ข้อ 2 cold season  หมายถึง ฤดูหนาว  gloves หมายถึง ถุงมือ 
 ข้อ 4 summer หมายถึง ฤดูร้อน            sunglasses หมายถึง แว่นกันแดด 
162. ตอบข้อ 1 เพราะสุดาชอบคุยกับเพ่ือน และเป็นคนคุยสนุก ดังนั้น สุดาจึงเป็นคน สนุกสนาน 

ข้อ 2 kind หมายถึง ใจดี 
 ข้อ 3 good หมายถึง ดี 
 ข้อ 4 bored หมายถึง น่าเบื่อ 
163. ตอบข้อ 4 เพราะสมศรี ชอบช่วยครูท าความสะอาดห้องเรียนทุกวัน และชอบช่วยเหลือเพ่ือน 
                   ในการท าการบ้าน เธอจึงเป็นคน ดี น่ารัก 

ข้อ 1 naughty  หมายถึง ซุกซน 
 ข้อ 2 dirty      หมายถึง    สกปรก 
 ข้อ 3 lazy      หมายถึง    ขี้เกียจ 
164. ตอบข้อ 4 เพราะ ass หมายถึง ลา และ fox หมายถึง สุนัขจิ้งจอก ซึ่งท้ังสองชนิดเป็น สัตว์คือ animals 

ข้อ 1 places หมายถึง สถานที ่
 ข้อ 2 things   หมายถึง    สิ่งของ 
 ข้อ 3 stories   หมายถึง    เรื่องราว 
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165. ตอบข้อ 4 เพราะการ shopping (การซื้อของ) ต้องไปที่ ร้านขายของ 
ข้อ  1 the bank        หมายถึง ธนาคาร 

 ข้อ  2 the hospital    หมายถึง   โรงพยาบาล 
 ข้อ 3 the post office   หมายถึง  ที่ท าการไปรษณีย์ 
166. ตอบข้อ 2 เพราะวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันส าคัญของไทย คือ วันแม่แห่งชาติ 

ข้อ  1 Valentine’s Day  หมายถึง วันแห่งความรัก 
 ข้อ  3 Father’s Day     หมายถึง   วันพ่อแห่งชาติ 
 ข้อ  4 Children’s Day    หมายถึง  วันเด็กแห่งชาติ 
167. ตอบข้อ 3 เพราะ นิดชอบวาดและระบายสี (drawing and painting) ซึ่งเป็นงานประเภท ศิลปะ 

ข้อ 1 Thai  หมายถึง ภาษาไทย 
 ข้อ  2 Gym  หมายถึง   พลศึกษา 
 ข้อ  4 Music หมายถึง  ดนตรี 
168. ตอบข้อ 2 เพราะ เราจะใส่แว่นกันแดด (sunglasses) เมื่อมีแดดแรง 

ข้อ  1 windy  หมายถึง ลมแรง 
 ข้อ  2 cloudy  หมายถึง  เมฆครึ้ม 
 ข้อ  4 rainy หมายถึง  ฝนตก 
169. ตอบข้อ 1 เพราะชัยก าลังตกปลา (fishing) เขาจึงต้องนั่งอยู่ที่ แม่น้ าซึ่งก็คือ river 

ข้อ  2 tree  หมายถึง ต้นไม้ 
 ข้อ  3 park  หมายถึง  สวนสาธารณะ 
 ข้อ  4 market หมายถึง  ตลาด 
170. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ กล่าวถึงเวลาตื่นนอน และการรับประทานอาหารเช้า 
                   ในครัว ซึ่งความเป็นไปได้ก็คือ ต้องเป็นครัวที่บ้านของแดง at his house 

ข้อ  2 at the restaurant  หมายถึง ที่ภัตตาคาร 
 ข้อ  3 at school  หมายถึง   ที่โรงเรียน 
 ข้อ  4 at house his friend’ house หมายถึง  ที่บ้านของเพ่ือนของเขา 
171. ตอบข้อ 2 เพราะตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แดงโทรศัพท์หาแม่ซ่ึงอยู่จังหวัดชลบุรี ดังนั้น  
                    คนที่อยู่ชลบุรี คือ แม่ของแดง 

ข้อ  1 Dang 
 ข้อ  3 Dang’s sister  หมายถึง  พี่สาวของแดง 
 ข้อ  4 Dang’s friend  หมายถึง  เพื่อนของแดง 
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172. ตอบข้อ 1 เพราะจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ระบุว่าแดงว่ายน้ า an hour = 1 ชัว่โมง 
ข้อ  2 two hours  หมายถึง   2 ชั่วโมง 

 ข้อ  3 three hours  หมายถึง  3 ชั่วโมง 
 ข้อ  4 four hours  หมายถึง  4 ชั่วโมง 
173. ตอบข้อ 1 เพราะจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แดงเล่นเทนนิส ในตอนเย็น 

ข้อ 2 listen to music  หมายถึง ฟังเพลง 
 ข้อ  3  read newspaper หมายถึง อ่านหนังสือพิมพ์ 
 ข้อ  4  phone his mother หมายถึง โทรศัพท์หาคุณแม่  
174. ตอบข้อ 4 เพราะจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ แดงกลับถึงบ้านเวลา 9.00 p.m. ดูโทรทัศน์ 
                   เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จึงดื่มนมและ เข้านอน ดังนั้น แดงจึงเข้านอนเวลา 10.00 p.m. 

ข้อ  1  9.00 นาฬิกา 
 ข้อ  3  10.00 นาฬิกา 
 ข้อ  4  22.00 นาฬิกา  
175. ตอบข้อ 4 เพราะกรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงของประเทศไทยcapital หมายถึง เมืองหลวง 

ข้อ  1 Wat Prakaew วัดพระแก้ว 
 ข้อ  2 JJ market    ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 ข้อ  4 Dusit Zoo   สวนสัตว์ดุสิต 
176. ตอบข้อ 3 เพราะเด็กๆสามารถดูสัตว์ได้ที่สวนสัตว์ดุสิตDusit Zoo 

ข้อ  1 Wat Prakaew วัดพระแก้ว 
 ข้อ  2 JJ market    ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 ข้อ  4 Bangkok      กรุงเทพมหานคร 
177. ตอบข้อ 2 เพราะคุณสามารถซ้ือของได้ที่ JJ market (ตลาดนัดสวนจตุจักร) 

ข้อ  1 Wat Prakaew วัดพระแก้ว 
 ข้อ 3 Dusit Zoo สวนสัตว์ดสุิต 
 ข้อ  4 Bangkok      กรุงเทพมหานคร 
178. ตอบข้อ 1 เพราะตามเนื้อเรื่องที่ก าหนดให้ ระบุถึงสถานที่ที่น่าสนใจในกรุงเทพมหานคร 

ข้อ  2  Interesting Markets in Bangkok ตลาดที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ 
 ข้อ  3 Interesting Capitals in Bangkok  เมืองหลวงที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ 
 ข้อ  4 Interesting Animals in Bangkok  สัตว์ที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ 
179. ตอบข้อ 4 เพราะค าตอบสอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ เดนนิสอยากเป็นผู้เล่นฟุตบอลที่เก่ง 

ข้อ  1 a good man  คนด ี
 ข้อ 2 a good coach  ผู้ฝึกท่ีดี 
 ข้อ  3 a good student   นักเรียนที่ดี 
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180. ตอบข้อ 1 เพราะจากข้อความที่ก าหนดให้ระบุว่านิดไปจังหวัดภูเก็ตเม่ือปิดเทอมภาคฤดูร้อน 
ที่ผ่านมาจึงต้องใช้ went ซึ่งเป็นกริยาในรูปอดีตของ go 
ข้อ  2 wrote  เขียน 

 ข้อ  3 talked  พูด 
 ข้อ  3 listened   ฟัง 
181. ตอบข้อ2 เพราะประธานของประโยคเป็นผู้หญิงค าสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของจึงต้อง 
                   ใช้ค าว่า her ของเขา(ผู้หญิง) 

ข้อ  1 his  ของเขา 
 ข้อ  3 my  ของฉัน 
 ข้อ  4 your  ของเธอ 
182. ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบคล้อยตามเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงนิดมีความสุขกับการได้ไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  
                    fun สนุกสนาน 

ข้อ  1 sad  เศร้า 
 ข้อ  3 bored น่าเบื่อ 
 ข้อ  4 tired  เหนื่อย 
183. ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบมีความหมายตรงตามพฤติกรรมของนุชในเนื้อเรื่องคือ เป็นคนใจดี kind 

ข้อ  1 sad  เศร้า 
 ข้อ  3 naughty ซุกซน 
 ข้อ  4 strong  แข็งแรง 
184. ตอบข้อ 1 เพราะจากเนื้อเรื่องกล่าวถึงนิดซึ่งมีความเมตตาต่อสัตว์ Be nice to animals. 

ข้อ  2 A bird is a lovely animal. นกเป็นสัตว์ที่น่ารัก 
 ข้อ  3 Worms are good for birds. หนอนดีส าหรับนก 
 ข้อ  4 Do not play in the garden. ห้ามเล่นในสวน 
185. ตอบข้อ 4 เพราะจากเนื้อเรื่องไม่ได้กล่าวว่านุชเล่นกับนก(Noot was playing with the bird.)   
                    แต่กล่าวถึงนุชเป็นผู้ที่ให้อาหารนกเท่านั้น 

ข้อ  1 The bird was hurt. นกได้รับบาดเจ็บ 
 ข้อ  2 Noot fed the bird. นุชให้อาหารนก 
 ข้อ  3 The bird could finally fly. ในที่สุด นกบินได้ 
186. ตอบข้อ 3 เพราะค าตอบมีความสัมพันธ์กับเงื่อนเวลาตามที่โจทย์ก าหนด ซูซานท าการบ้านตั้งแต่ 

เวลา 5 p.m.ท า 2 ชั่วโมง ดังนั้นต้องท าถึงเวลา 7 p.m. ดังนั้นจึงมีรายการเดียวที่ซูซาน
สามารถดูได้คือ IT Genius (Modern Nine TV ) 
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187. ตอบข้อ 4 เพราะระยะเวลาของรายการโทรทัศน์ดังกล่าว(Thai Boxing) คือ Forty – five minutes 
เท่ากับ 45 นาที (06.45 – 07.30) 
ข้อ  1 A quarter to seven. = 6.45 น.  

 ข้อ  2 Fifteen minutes.     = 15 นาที  
 ข้อ  3 A quarter past six.  = 6.15 น. 
188. ตอบข้อ 1 เพราะpick up flowers.มีความหมายตรงกับบทกลอนที่เด็กไม่ควรเด็ดดอกไม้ 

ข้อ  2  save the trees รักษาต้นไม้ 
 ข้อ  3 switch off lights  ปิดไฟ  
 ข้อ  4 turn off the water ปิดน้ า 
189. ตอบข้อ 4 เพราะบทกลอนกล่าวถึง สิ่งที่เด็กๆสามารถท าได้ คือการปิดน้ า ปิดไฟ ไม่เด็ดดอกไม้ และ 
                   รักต้นไม้ซึ่งก็คือ การช่วยลดภาวะโลกร้อน(help to reduce global warming) 

ข้อ  1  help to take a shower ช่วยอาบน้ า 
 ข้อ  2 help to stand around the tree  ช่วยยืนรอบๆต้นไม้  
 ข้อ  3 help to pick up flower       ช่วยเก็บดอกไม้ 
190. ตอบข้อ 4 เพราะในใบสมัครที่ก าหนดให้ ให้ระบุชื่อFamily Name First ซึ่งหมายถึงนามสกุลของ

ผู้สมัคร ซึ่งตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต้องเขียนนามสกุล ก่อนชื่อ Hanson Dana 
ข้อ  1  Dana  คือ ชื่อ 

 ข้อ  2  Dana Hanson  คือ ชื่อ และนามสกุล  
 ข้อ  3 Hanson   คือ นามสกุล 
191. ตอบข้อ 1 เพราะจากเนื้อเรื่องในColumn A ระบุว่าดาน่าอายุ 15 ปี ( 15 years old) 
192. ตอบข้อ 3 เพราะจากเนื้อเรื่องในColumn Aเชื้อชาติ (Nationality) ของดาน่าเป็นชาวอเมริกัน 
                   (He is American) 

ข้อ  1  Thai       คือ เชื้อชาติไทย 
 ข้อ  2  Thailand     คือ ประเทศไทย 
 ข้อ  4 America       คือ ประเทศอเมริกา 
193. ตอบข้อ 3 เพราะหมายเลขโทรศัพท์(Telephone number) ที่ก าหนดให้ ใช้ค าว่า double7 ซ่ึง

หมายถึง 77  ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์จึงเป็น 027789 
194. ตอบข้อ 4 เพราะจากเนื้อเรื่องที่โจทย์ก าหนดให้ทอมเล่าเรื่องผีให้เพื่อนฟังในวันฮาโลวีน 
                    (He’ll tell ghost stories to his friends.) 

ข้อ  1  He’ll wear costumes.       เขาสวมเสื้อผ้า 
 ข้อ  2  He’ll make Halloween mask.    เขาท าหน้ากากฮาโลวีน 
 ข้อ  3  He’ll go to Halloween party.  เขาไปงานเลี้ยงฮาโลวีน 
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195. ตอบข้อ4 เพราะตามเนื้อเรื่องแจ็คไปร่วมงานฉลองวันฮาโลวีน(Jack: I go to Halloween party.) 
196. ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษา และถูกต้องตามเนื้อหาในบทสนทนา เป็น

โครงสร้างการถามตอบแบบ Yes/No Question ใน Present Simple Tense โดยใช้ does 
และประธานในประโยค คือ Mark ซึ่งเป็นผู้ชาย (He) 
ข้อ  1  Yes, he do. ประธาน he ไม่ใช้กับ do  

 ข้อ 3 No, he don’t. ประธาน he ไม่ใช้กับ doและไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง 
 ข้อ 4 No, he doesn’t. โครงสร้างประโยคถูกต้องแต่ ตอบไม่ตรงกับเนื้อเรื่อง 
 
197. ตอบข้อ 4 เพราะค าตอบของบทสนทนาหมายถึงมาร์คซึ่งเป็นผู้ที่ไปโบสถ์และร้องเพลงในวันคริสต์มาส 

ค าถามจึงต้องถามถึงมาร์คเช่นกัน (What did Mark do on Christmas Day?) 
ข้อ  1  What were you doing? เธอท าอะไรมา 

 ข้อ 2 What did you do on Christmas Day? เธอท าอะไรในวันคริสต์มาส 
ข้อ 3  What did Jack do on Christmas Day? แจ๊คท าอะไรในวันคริสต์มาส 

198. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามถึงจ านวนชนิดของผลไม้ในตะกร้า ซึ่งมี กล้วย ส้ม และ ฝรั่ง รวม 3 ชนิด 
(Three) 
ข้อ 1 Two สอง 

 ข้อ 3 Four  สี ่
 ข้อ 4 Five ห้า 
199. ตอบข้อ 4 เพราะจากบทสนทนาที่ก าหนดให้ แม่ระบุว่าฝรั่งคือผลไม้ที่ซาร่าและแม่รับประทานได้ 

(Sarah: What about the guava?  Mother: For you and me.) 
200. ตอบข้อ 4 เพราะตามโจทย์ที่ก าหนดให้น้องสาวของซาร่าชอบกินส้ม (The oranges are for your 

sister, Rose.) 
ข้อ 1  Coffee กาแฟ 

 ข้อ 2  Guava  ฝรั่ง 
 ข้อ 3 Banana กล้วย 
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  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ฉบับที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................เลขท่ีนั่งสอบ....................... 
สถานท่ีสอบ..................................................................ห้องสอบ.................... 

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

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (48 หน้า) : จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบและ 
    แบบเลือกตอบแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน 
    กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย Ⅹ  ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือก 
    ใหม่ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 82 

Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer 
               อ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 

ค ำเตือน   ข้อที่ 1-6 ผู้เข้าสอบจะต้องตอบค าถามทั้ง A และ B หรือ C ถูกต้องจึงจะได้ 2 คะแนน  
             ถ้าตอบถูกเฉพาะ A หรือ B ข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้คะแนนเลย 

1. Situation: John is buying a book. 
     Salesgirl: This book is eighty baht. 
          John: O.K. _____A______ 
      Salesgirl: _____B_____ 

A. 1. This is my money. 
   2. Here you are. 
              3. Here it is. 
              4. It is. 
 

     B. 1. How nice. 
  2. All right. 
  3. Thank you. 
             4. Good. 
 

2. Situation: Jane meets Don. 
      Jane: How are you, Don? 
       Don: Fine. Thanks. _____A_______ 
      Jane: _____B______ 
   A. 1. What do you do? 
 2. What are you doing? 
  3. How about you? 
 4. How do you do? 
 

  B.  1. Very well, thank you.  
        2. That’s good. 
   3. It is very nice. 
 4. I’m sorry to hear that. 
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3. Situation: Marry is asking Jum to go swimming with her. 
      Marry: Jum, I’m going to swim tomorrow. ____A_____ 
        Jum:  ____B____ I’ll see you at the pool, then. 
  A 1. Would you like to come? 
   2. Can you swim? 
   3. What do you want to do? 
   4. Where do you like to go? 
 

  B 1. I don’t like swimming. 
  2. Swimming is difficult. 
  3. I’d love to. 
  4. Oh no, I can’t swim. 
 

4. Situation: Fred and Jill are having lunch together. 
        Jill: Oh, this soup needs salt. Fred, _____A_____ 
     Fred : _____B_____ 
        Jill: Thank you. 

A. 1. do you like salt? 
  2. do you like soup? 
  3. could you pass me the salt, please? 
  4. will you try the soup? 
 

 B.  1. Yes, I like soup. 
  2. Certainly. Here you are. 
  3. I like some more salt, too. 
  4. Yes, there is some salt here. 

5. Situation: Nisa is offering Betty some cake. 
        Nisa: My mother made a cake for me. ____A____ 
      Betty: ____B____ It looks very good. 
 A. 1. Do you eat cake? 
  2. Have you ever eaten this? 
  3. Can you eat cake? 
  4. Would you like some? 
 

 B:  1. I don’t like that. 
  2. No, I won’t. 
  3. Sure, it is. 
  4. Yes, please. 
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6. Situation: You want to go to the toilet while your teacher is teaching. 
            You: May I ________A________ 
      Teacher: _______B________ 
 A.  1. come in , please? 
     2. go out, please? 
     3. have a seat? 
     4. help you? 
 

B.  1. Not at all. 
   2. Your welcome. 
   3. Thank you. 
   4. Yes, you may.  

Direction: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer  
               อ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ  
 

7. Situation: Christ is asking Som about her nationality. 
      Chris: What is your nationality? 
       Som: ................................. . 
 1. This is Thailand.  
  2.  I speak Thai. 
  3.  I live in Thailand.  
  4.  I’m Thai. 
 

8. Situation: At the office 
      Tom: What’s your telephone number? 
      Jeed: It is ................................. . 
  1.  room 203  
  2.  23/17 Soi 6 
  3.  0-2589-1902  
  4.  กท-8315 
 

9. Situation: At the airport 
      Tom: Are you from Japan? 
      Yoko: Yes, and I speak ................................. . 
  1. China  
  2. Japanese 
  3. Japan  
  4. Chinese 
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10. Situation: Suda is asking Tom to go swimming. 
      Suda: Can you swim? 
       Tom: Yes, .................................. . 
  1.  not much  
  2.  not good 
  3.  but not very well  
  4.  I can’t do 
 

11. Situation: Jib is asking Suda about her hometown. 
         Jib:  Do you live in Bangkok? 
      Suda: Yes, I .................... 
  1.  do  
  2.  don’t 
  3.  am  
  4.  am not 
 

12. Situation: Ann meets Billy at school on Monday morning. 
      Ann : How are you this morning? 
      Billy : .................................. , thanks. 
  1.  Good morning  
  2.  Fine 
  3.  Goodbye  
  4.  Hello 
 

13. Situation: At school. 
       Jessica:  What time do you get up? 
         Todd:   .................................. at six o’clock in the morning. 
  1.  I get up  
  2.  I got up 
  3.  I don’t get up  
  4.  I am getting up 
 

14. Situation: At the school canteen 
       Tom: Nice watch.   ............................................. 
       Kitty: It is five hundred baht. 
  1.  How is it? 
  2.  How much does it cost? 
  3.  How many types are there?  
  4.  How beautiful it is. 
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15. Situation: In the English class 
      Teacher: What does your father do? 
        Suporn: ................................. .  
  1.  He goes to see the doctor.  
  2.  He likes a doctor. 
  3.  He’s a doctor.  
  4.  He lives with a doctor. 
 

16. Situation: The teacher is asking Suporn to open the window. 
      Teacher: Please open the window? 
       Suporn:  ................................. .  
  1.  Yes, of course.  
  2.  No, I don’t. 
  3.  Yes, go ahead.  
  4.  Please do. 
 

17. Situation: In Thai class. 
      Teacher:  Give me your exercise book, please. 
         Supha:  Yes, ................................. .  
  1.  here he comes  
  2.  here you are 
  3.  go ahead  
  4.  over there 
 

18. Situation: At the school canteen. 
            Sopa:  Here you are, a glass of water. 
       Teacher:  ................................. .  
 1.  No, I don’t like it.  
  2.  No, not now. 
  3.  No, thank you.  
  4.  Thank you. 
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19. Situation: In the restaurant  
            Eddy: Pass me the salt, please. 
          Sunee: Here you are.  
       Teacher: Thank you. 
          Sunee: ................................. . 
  1.  No, thank you  
  2.  Not at all. 
  3.  You’re welcome.  
  4.  Yes, please 
 

20. Situation: At the airport 
       Claire: ........................ . Are you Fred? 
        Fred:  Yes, I am. 
 1.  Excuse me.  
  2.  Can I help you? 
  3.  Do you remember me?  
  4.  Do you like me? 
 

21. Situation: In the classroom 
        Suda: Are you all right, Tom? 
         Tom: No, I’m not. ............................... . 
  1.  All right.  
  2.  I am good. 
  3.  I am fine.  
  4.  I have a cold. 
 

22. Situation: Sunee meets her friend, Tom, in the café. 
        Sunee: Are you married? 
          Tom: ........................ but I have a girlfriend. 
  1.  Yes, I’m  
  2.  No, I am not 
  3.  Yes, I have  
  4.  No, I haven’t 
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23. Situation: Beam is asking Billy. 
        Beam : What is your nationality? 
          Billy: I ................................ . 
  1.  am English  
  2.  go to English club 
  3.  like English people  
  4.  teach English 
 

24. Situation: At the police station 
        Police: What’s your address? 
           Tim: ............................... . 
  1.  0-2589-1902.  
  2.  23/17 Sabaijai Village. 
  3.  Tiwanon Street.  
  4.  Thungsonghong Laksi, Bangkok. 
 

25. Situation: In the classroom  
       Teacher: It is raining. Could you close the windows, please? 
             Suni: ................................ . 
  1.  No, thank you.  
  2.  Yes, of course. 
  3.  Yes, not now.  
  4.  No, never.  
 

26. Situation: Taking a trip  
        Andy: I’m going to Korea tomorrow. 
        Ricky: ................................ . 
        Andy: Thanks. 
 1.  Take it easy.  
 2.  Forget it. 
 3.  Have a good trip.  
 4.  You are lucky. 
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27. Situation: Suni meets Sopha in the library.  
          Suni: Why can’t you go to the cinema with me? 
        Sopha: ................................ . 
 1.  I study for my English test. 
 2.  It is far from my house. 
 3.  I am too hungry. 
 4.  Not today. 
 

     Situation: At home (28-29) 
        Mother: Would you like some orange juice? 
             Son:  ................................ . I am thirsty. 
   I forgot to buy some bread, mom. 
        Mother: ................................ . I will buy it tomorrow. 
28. 1.  No, thank you.  
 2.  Yes, please. 
 3.  Please do.  
 4.  Go ahead. 
 

29. 1.  What a pity.   
 2.  I am angry. 
 3.  Why not! 
 4.  It’ s O.K. 
 
 

     Situation: A is asking B about his hobby which is collecting stamps. (30-31) 
         Aom: Have you got any foreign stamps?  
        Beam: ................................ . 
         Aom: How many have you got? 
        Beam: About........................ . 
30.   1.  Yes, I do.  
 2.  I don’t know. 
 3.  Yes, I have.  
 4. No, I haven’t. 
 

31. 1.  6 days.  
 2.  6 o’clock. 
 3.  6 pieces.  
 4.  6 books. 
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Situation: Tom meets John in the department store. (32-33) 
       Tom: Hello, John. How are you?  
       John: ................................ . And you? 
       Tom: Very well, thank you. What do you do now, Tim? 
       John: I am ....................... . I work at a hospital. And what do you do? 
       Tom: I’m a policeman. 
32.   1.  Nice to meet you. 
 2. Fine, thanks. 
 3. Thanks.  
 4. You’re welcome. 
 

33. 1.  a doctor.  
 2.  a teacher. 
 3.  a policeman.  
 4.  a carpenter. 
 

34. Situation: In the restaurant 
         Waiter:  ……………………, can I help you? 
       Thomas: Yes, I need a cup of coffee, please. 
  1.  Sorry 
  2.  Excuse me 
  3.  Hi 
  4.  Come on 
 

35. Situation: In the classroom 
        Tony: Sara, would you mind if I borrow your mobile phone?  
   I need to call my mother. 
         Sara: Of course not. …………………. . 
        Tony: Thank you very much. 
          Sara: ………………………… .  
  1.  Sorry / Goodbye. 
  2.  Thank you / Sorry. 
  3.  Excuse me / What a pity. 
  4.  Here you are / You’re welcome. 
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36. Situation: John is asking Nicky to go to the theatre. 
        John: Let’s go to the movie. 
       Nicky: I’d love to, but I have an English class now.  
        John: How about tomorrow?.   
       Nicky: ……………….. . See you at 10 a.m. 
        John: That would be fine, goodbye. 
  1.  That isn’t good 
  2.  That’s so boring 
  3.  That’s a good idea 
  4.  That’s a beautiful day 
 

37. Situation: Emma is talking to Billy. 
        Emmy: How old are you now? 
           Billy: I am 12 years old. How about you ? 
        Emmy: I am 15 years old. 
           Billy: You are …………………. than me. 
        Emmy: Yes, correct. 
  1.  2  years older 
  2.  3  years older 
  3.  2  years younger 
  4.  3  years younger 
 

38. Situation: In the classroom.  
        Teacher: Sit down please. 
        Student: ……………………….. . 

1. Sorry. 
2. Thank you. 
3. May I come in 
4. Can I help you 

 

39. Situation: Tommy is introducing Jacky to Adam.  
         Tom:  Hi, Adam. This is my ......................, Jacky. 
       Adam:  Hi Jacky, ................................. . 
        Jacky:  Nice to meet you too, Adam.  
  1. mother / thank you. 
  2. friend / see you then. 
  3. friend / nice to meet you. 
  4. mother / you’re welcome. 
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40. Situation: At a birthday party 
       Supa: Happy Birthday, Chai. 
        Chai: Thanks, Supa. When is your birthday? 
       Supa: ................................... . 
              1.  June 10th           
              2.  10th, 1999 
              3.  June, 1999 
              4.  Sunday, 1999     
        

41. Situation: At home 
        Father: ............................... . 
       Mother: Here  you  are. 
              1.  May I help you? 
              2.  How much do you want? 
   3.  Give me some rice, please. 
              4.  I want to go to the market. 
 

42. Situation: In the kitchen. 
       Anne: I’m very thirsty.  ........................... . 
         Ben: Sure. Here you are. 
              1.  I want a curry.  
              2.  Do you want some rice? 
   3.  I want a bowl of soup. 
              4.  May I have a glass of water? 
 

43. Situation: At the clinic 
        Doctor: ........................................ . 
            Sam: I have a headache and a fever. 
             1.  How do you do? 
             2.  What’s your name? 
             3.  How are you doing? 
             4.  What’s the matter? 
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44. Situation: At home 
        The boy: Mom. I’m very hungry. ................................ . 
             Mom: Yes, here you are. 
             1.  Can I have some noodles? 
             2.  Can you have some noodles? 
  3.  Can I have some iced water ? 
             4.  Can you have some iced water ? 
 

45. Situation: On the sidewalk. 
         Santi: Hello, Manat. I’m very glad to meet you. 
       Manat: Hello, Santi ..................................... . 
             1.  How do you do? 
             2.  I’m  fine, thanks 
  3.  How about you today? 
             4.  Glad to meet you ,too.   
 

46. Situation: In the classroom 
        Teacher: ............................. . 
        Student: Nobody. 
             1.  Who’s that boy ? 
             2.  Who’s this girl ? 
             3.  Who’s absent today ? 
             4.  Who’s present today ? 
 

47. Situation: At the office. 
       A: Is that 02 – 249 – 2364 ? 
       B: No. This is 02 – 239 – 2364. 
       A: ................................................. . 
            1.  Can I speak with your manager? 
            2.  May I leave a message to John?                               
            3.  I’m happy that I call wrong number.             
            4.  I’m sorry. I’ve got the wrong number. 
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48. Situation: At the birthday party. 
       Somkid: ……………………………… . 
        Somsri: Yes,  please. I like it very much. 
           1.  May I have some cake? 
           2.  Can you take some cake to me ? 
           3.  Would you like to have some cake? 
           4.  Do you like to have some cake or cookies ? 
 

49. Situation: At the bus stop. 
       Passenger: Excuse me. ……………………….. . 
              Nong: Take  the  bus  number  39. 
           1.  Is that the Grand Palace ?  
           2.  Where is the Grand Palace ? 
           3.  Do you like the Grand Palace ? 
             4.  How can I get to the Grand Palace? 
 

50. Situation: At the office 
        Tom: What  does your father do ? 
       Mana: …………………………………………. . 
 1.  He’s a teacher. 
   2.  He works at the hospital. 
  3.  He has a very large family. 
  4.  He’s a very hard working man. 
 

 51. Situation: In the restaurant 
       Waitress: …………………………….. . 
          Thana: Yes, please. I would like to have some iced tea. 
 1.  Would you give me one? 
 2.  Would you help me please? 
              3.  Would you like something to eat? 
  4.  Would you like something to drink? 
 
 
 
 
 
 
 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 95 

52. Situation: In the bakery shop. 
         Anna: How much is a piece of cake? 
        Seller: ………………………………………….. . 
         Anna: I would like two pieces. 
        Seller: That’s thirty baht. 
        1.  Ten baht each.                      
       2.  Twelve baht each. 
        3.  Fifteen baht each.                     
        4.  Seventeen baht each. 
 

 53. Situation: At an interview. 
         John: Do you live in Bangkok ? 
        Yupin: No, I’m from the countryside. 
         John: Oh, really ? …………………..  
        Yupin: Chiangrai. 
  1.  What is it ? 
              2.  Which one ? 
              3.  Where do you go ? 
              4.  Where are you from ? 
 

54. Situation: At the movie theater. 
        Somsri: ………………….. . 
        Officer: At 05.30 p.m. 
  1.  Do you have movies? 
  2.  Where is the movie?     
  3.  Can I see the movie?                                  
  4.  What time does the movie start? 
 

55. Situation: At the hotel 
         Manat:  Excuse me. ……………………….  
       Bellboy:  It’s on the second floor. 
  1.  Where is the coffee shop?                     
  2.  Can I go to the coffee shop ? 
  3.  What can I do at  the coffee shop ? 
  4.  Do you want to go to the coffee shop ? 
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56. Situation: In the kitchen 
       Cook: How about this curry ? 
       Tam: …………………………………….. . 
 1.  I’m hungry.                                    
 2.  It’s chicken curry. 

3.  I like chicken curry.                             
4.  It’s hot and spicy.  

 

57. Situation: At the dinner 
         Suda: Would you like to have some cake for dessert? 
       Manee: No, thanks. Can I have some cookies? 
          Suda: Yes. And I want to have some cookies, too. 
       The conversation means that ……………………………. . 
 1.  Suda and Manee like to have some cake. 
 2.  Suda and Manee like to have some cookies. 
 3.  Suda likes to have cookies and Manee likes to have cake. 
 4.  Suda likes to have cake and Manee likes to have cookies. 
  

58. Situation: At Mary’s house. 
        Anne: …………………………………………. . 
         Mary: Two brothers and one sister. 
  1.  Do you have any brothers? 
  2.  Do you have brothers and sisters? 
  3.  How are your brothers and sisters? 
  4.  How many brothers and sisters do you have? 
 

 
 
(59-60)   
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59. You are at the bus station. How can you get to the post office? 
 1.  Go to First Street. It’s next to the school. 
 2.  Go straight to the junction. It’s near the temple. 
 3.  Go across the junction. Go along Main Street. It’s on the right corner. 
 4.  Go along Main Street. It’s between the cinema and the temple. 
 

60. Where is the coffee shop? 
 1.  It’s near the temple. 
 2.  It’s next to the school. 
 3.  It’s opposite the market. 
 4.  It’s behind the cinema. 
 
(61-62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. Joey and Mark are at school, they want to send a letter to their friend.  
     How can they get to the post office? 
 1.  Go straight on Roma Street, it’s opposite the city hall. 
 2.  Turn left at the John Street, it’s opposite the city hall. 
 3.  Go straight on Roma Street, it’s next to the Bus station. 
 4.  Turn right at Kingston Street, its next to the book store. 
 

62. Which sentence is correct? 
  1.  The market is on Kingston Street. 
  2.  The church is next to the market. 
  3.  The Prince hotel is on the corner. 
  4.  The city hall is opposite the book store. 
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63.  Susan can’t reach the light because .................................. . 
 
 
 
 
 
 
 1.  she is young   
 2.  she is too tall 
 3.  she isn’t tall enough  
 4.  she isn’t young enough 
 
64. 
 
 
 
 
 
      Mother : “.................................. ! The baby is sleeping.” 
 1.  Look!   
 2.  Hold on. 
 3.  Be quiet! 
 4.  Stop talking. 
 

65.      
 
 
 
 
 
 
      The ............................ tell the drivers to stop or go. 
 1.  bridges 
 2.  bus stops 
 3.  sidewalks  
 4.  traffic lights 
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66. You are going to a park in the evening. You want to sit on the green grass,  
      but you can’t. Because you see the sign “.................................. .”  
  
 1.      No Cars Please 

 
2.     Please Go Away  

 
3.      Please Keep Off the Grass 

  
 4.     No Parking in front of these Gates  
 

 
 
 
(67-68) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67. Which kind of food does Mike have most often? 
 1.  Pizza 
 2.  Noodles 
 3.  Sausages 
 4.  Fried rice 
 

68. How many noodles does Mike have? 
 1.  Ten 
 2.  Fifteen 
 3.  Twenty 
 4.  Twenty-five 
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69. Where should you see this sign? 
       
 
 
 
 
  1.  At school. 
  2.  At the shopping mall. 
  3.  Around the swimming pool. 
  4.  Around the hospital’s area. 
 

70. Jessica goes to a shopping mall with her pet but the security guard doesn’t allow her             
      to go inside and points to the sign. What sign should the guard point to? 
   

1.      

 

2.  

      

3.  
 
 
 

4. 
 
 
 

71. What is the meaning of this sign?        
       
 
 
 
 
  1.  You cannot smoke in this area. 
  2.  You cannot park here. 
  3.  You cannot pass this area. 
  4.  You cannot litter. 
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(72-74) 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Jack buys 2 kilograms of mangoes. How much are they? 

1.  20  Baht    
2.  30  Baht       
3.  50  Baht    
4.  75  Baht 

 

73. David buys 1 kilogram of pineapples and 2 kilograms of bananas.  
     How much are they? 
 1.  Eighty Baht. 
 2.  Seventy Baht. 
 3.  Eighty-five Baht. 
 4.  Seventy-five Baht. 
 

74. Sally has 100 baht. What can she buy?  
 1.  1 kilogram of mango and banana. 
 2.  2 kilograms of apple and 1 kilograms of banana. 
 3.  4 kilograms of banana. 
 4.  3 kilograms of watermelon. 
 
 
 
 
 
 
 

40 Baht/kg.  20 Baht/ kg. 30 Baht/kg. 

45 Baht/kg. 
25 Baht/ kg. 
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(75-77)           The favorite sports of primary 6, Adam School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75. What sport does the students like most? 
 1.  Tennis  
 2.  Football 
 3.  Swimming 
 4.  Volleyball 
 

76. How many students like tennis? 
 1.  Ten percentage. 
 2.  Fifteen percentage. 
 3.  Twenty percentage. 
 4.  Thirty percentage. 
 

77. How many students like golf and swimming? 
 1.  Ten percentage. 
 2.  Fifteen percentage. 
 3.  Twenty percentage. 
 4.  Thirty percentage. 
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(78-81)                      The sport chart of Songserm Wittaya’s school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78. How many students in Prathom 4-6 like football? 
       1.  36 students. 
 2.  40 students. 
 3.  43 students. 
 4.  52 students. 
 

79. How many more students in Prathom 6 like football compared to the students  
      in Prathom 5? 
 1.  8 students. 
 2.  10 students. 
 3.  12 students. 
 4.  22 students. 
 

80. How many students in Prathom 4 like swimming more than volleyball? 
 1.  2 students. 
 2.  3 students. 
 3.  4 students. 
 4.  5 students. 
 

81. How many students in Prathom 5 like to play three sports? 
 1.  34 students 
 2.  43 students 
 3.  47 students 
 4.  50 students  
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(82-83) 
 
 
 
 
 
 
 

82. What does the sign mean? 
 1.  No entry. 
 2.  No U-turn. 
 3.  No parking.  
 4.  No smoking. 
         

83. What is the most suitable thing related to the sign? 
 1.  Wine   
 2.  Beer 
 3.  Whisky  
 4.  Cigarettes 
  

 
 
84.                                                        
 
 
 
     Where can you see this notice? 
 1.  It’s on the can of cola. 
             2.  It’s on the jar of jam. 
             3.  It’s on the bar of chocolate. 
             4.  It’s on the bottle of medicine. 
 
  

SHAKE WELL 

BEFORE USE 
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(85-86) 
 
 
 
 
 
 
  
85. What does the sign mean? 
 1.  No entry. 
 2.  No U-Turn. 
 3.  No turn left. 
 4.  No turn right. 
 

86. If you see the sign, what should you do? 
 1.  Turn left. 
 2.  Turn around. 
 3.  Turn right. 
 4.  Stop. 
 

87.  What does this sign mean? 
 
 
 
 
 
 1.  The way out. 
 2.  You can go in. 
 3.  Emergency way. 
 4.  You cannot go in. 
 

(88-89) 
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88.  What does the sign mean? 
 1.  Rest room. 
 2.  Dining room. 
 3.  Fitting room. 
 4.  Meeting room. 
 

89. You look for this sign when ……………………………… . 
 1. you are hungry. 
 2. you are thirsty. 
 3. you want some information. 
 4. you need to go to the toilet. 
 

(90-91) 
 
 
 
 
 
 
 
 

90. What subject does she teach? 
 1.  Art. 
 2.  Math. 
 3.  English. 
 4.  Science. 
 

91. Where does she work? 
 1. At school. 
 2. At hospital. 
 3. At post office. 
 4. At police station. 
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(92-93) 
 
 
 
 
 
 

92. What’s the matter with the girl?  
  1.  She has a cold. 
  2.  She has a headache. 
  3.  She has a toothache. 
  4.  She has a stomachache. 
93. What should she do?   
  1.  She should go swimming. 
  2.  She should go to see a doctor. 
  3.  She should go to see a dentist. 
  4.  She should have some ice-cream. 
 

94. Which pair has the same first consonant sound? 
  1.  give – golf 
  2.  thin – tiger 
  3.  short – sock 
  4.  clean – chalk 
 

95. Which word begins with the same sound as “canteen”? 
  1.  city 
  2.  child 
  3.  carry 
  4.  cheap 
 

96. Which pair has the different vowel sound? 
  1.  fair – pair 
  2.  nail – sail  
  3.  wear – hear 
  4.  park – bark 
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97. Which pair has the different first consonant sound? 
  1.  cash -  cat 
  2.  train - trim 
  3.  gold - giraffe  
   4.  phone – photo 
 

98. Which word begins with the same sound as “camp”? 
  1.  city 
  2.  coin 
  3.  cycle 
  4.  center 
 

99. Which pair has the different vowel sound? 
  1.  yes - west 
  2.  bike - kite 
  3.  where – here 
 4.  keep – cheap  

 

100. Which word has the same sound as “court”? 
 1.  count  
 2.  chop 
 3.  center 
 4.  city 
 

101. Which pair has the same final sound? 
 1.  March    -   sandwich 
 2.  orange   -   bridge 
 3.  words   -   boats 
 4.  played   -   walked 
 

102. Which word has the same sound as “hungry”? 
  1.  hour 
  2.  honor 
  3.  hurry 
  4.  honest 
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103. Which pair has the same vowel sound? 
  1.  happy  -    baby 
  2.  bird     -   first 
  3.  team   -  learn 
  4.  hear    -  bear   
 

104. Which word has the different first vowel sound from others? 
  1.  singer 
  2.  finger 
  3.  thirsty  
  4.  window 
 

105. How many syllables does the word “vegetable” have? 
  1.  5  syllables 
              2.  4  syllables 
  3.  3  syllables 
  4.  2  syllables 
 

106. Teacher: ……………………….. . 
       Student: T-H-E-A-T-R-E 

1. Can you read “theatre”? 
2. Can you draw “theatre”? 
3. Can you write “theatre”? 
4. Can you spell “theatre”?  

 

107.  A: …………………………………………………. . 
        B: I always drink it before bedtime. 
 1.  Why do you like milk? 
 2.  What soft drink do you like? 
 3.  Where do you buy milk? 
 4.  When do you drink milk? 
 

108. How do you write the following date? 
 “October the second, two thousand eleven” 
 1.  October 2nd, 2011 
 2.  October 2th, 2011 
 3.  October 2st, 2012 
 4.  October 2nd, 2012 
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109. How do you read the following date? 
              “April 15th, 2012” 

1. April fifteen, twenty-twelve 
2. April fifteenth, twenty-twelve 
3. April the fifteen, two thousand twelve 
4. April the fifteenth, two thousand twelve 

 

110. Jim and Mike drink milk every day. They ………………… healthy. 
 1.  do 
 2.  are 
 3.  does 
 4.  were  
 

111. Last year, there was Tsunami in Japan. The schools were closed ,so ………………….. .  
 1.  students are not have class. 
 2.  students did not have class. 
 3.  students do not have class. 
 4.  students are not having class. 
 

112. Which sentence is correct ? 
 1.  How is your mother old? 
 2.  How is old your mother? 
 3.  How old is your mother? 
 4.  How old your mother is? 
 

113. Which sentence has the same meaning as ‘Jenny has soup for dinner?’ 
 1.  Jenny cooks soup in the evening. 
 2.  Jenny eats soup in the evening. 
 3.  Jenny buys soup in the evening. 
 4.  Jenny sells salad in the evening. 
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(114-118) 

 Nut and his friend are driving downtown. Nut is driving very ............114............... .  
A police car is behind them. “You should stop, Nut.” Say his friend. “The  
..........115........... on the police car is flashing.” 
 When Nut stops, the policeman tells him, “The ..........116................ in the city is 30 
kilometers an hour. You should ............117............. ,” says the policeman while looking at Nut’s 
..............118..................... . “I’m giving you a ticket. You shouldn’t drive so fast.” 
 

114.  1.  loudly 
2.  slowly 

 3.  quickly 
 4.  happily 
 
 

115. 1.  sign 
 2.  light 
 3.  lamp 
 4.  roof 
 

116. 1.  speed rate 
 2.  time measure 
 3.  time limit 
 4.  speed limit 
 

117. 1.  speed up 
 2.  stand up 
 3.  slow down 
 4.  sit down 
 

118. 1.  ID card 
 2.  student card 
 3.  member card 
 4.  driving license 
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(119-121)   
 Football, or in the other name ‘...........121..........,’ is very popular all around the 
world. Both boys and girls or men and women can play it. There are .........122.......... in a 
football team. When they play, they have to try to kick the ball into the other team’s goal. 
So an important player called ..........123.......... should be skillful to guard the goal. 
 

119. 1.  footsal 
 2.  soccer 
 3.  freekick 
 4.  midfield 
 

120. 1.  six player 
 2.  seven players 
 3.  eleven players 
 4.  twenty-two players 
 

121. 1.  coach 
 2.  referee 
 3.  shooter 
 4.  goalkeeper 
 

122. Which sentence has the same meaning as “Tony has salad for breakfast?” 
  1.  Tony cooks salad in the morning. 
  2.  Tony eats salad in the morning. 
  3.  Tony buys salad in the morning. 
  4.  Tony sells salad in the morning. 
 

123. Seree lives in a big city . It is the capital of Thailand. Seree likes to visit Wat Phra Kaew 
and Grand Palace on the weekend. What city does Seree live in? 

  1.  Bangkok 
  2.  Chiangmai 
  3.  Khonkaen 
  4.  Nakhon Ratchasima 
 

124. Who paints houses?  
  1.  A  tailor 
  2.  A soldier 
  3.  A painter  
  4.  A carpenter 
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125. Which one is the name of place? 
  1.  The sun 
  2.  A spider 
  3.  A basketball 
  4.  The railway station 
 

126. Which star is the nearest to the earth? 
  1.  Mar 
  2.  Sun 
  3.  Moon 
  4.  Jupiter 
 

127. What does the moon go round? 
  1.  Pluto 
  2.  Stars 
  3.  Earth 
  4.  Galaxy 
 

128. Which of the following animal has four legs? 
  1.  A penguin 
  2.  A chicken 
  3.  A snail 
  4.  A sheep 
 

(129-132) Which of the following choice is different? 
129.  1.  papaya, coconut, cherry. 

  2.  mangoes, oranges, bananas 
3.  cookies, cakes, ice-cream. 

  4.  durians, pineapples, rambutans 
 

130.   1.  eyeglasses, pineapples, rambutans 
 2.  cucumbers, cabbages, peper 
 3.  birds, elephants, tigers 
 4.  ten, twelve,  thirty 
 

131.   1.  A  woman 
 2.  A  fireman 
 3.  A  postman 
 4.  A  policeman 
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132.  1.  son 
 2.  uncle 
 3.  father 
 4.  mother 
 

133. If you are sick, you must go to see __________ .  
 1.  a doctor 
 2.  a farmer 
 3.  a hairdresser 
 4.  an engineer 
 

134. Which one is the musical instrument? 
 1.  ginger 
 2.  guitar 
 3.  golf 
 4.  grey  
 

135. Which room cannot be found in the house ? 
 1.  Bathroom 
 2.  Classroom 
 3.  Bedroom 
 4.  Living room 
 

136. It’s raining but Nana wants to go outside. So she brings ……………with her.   
 1.  an umbrella 
 2.  a sunglasses 
 3.  a calculator 
 4.  a watch 
 

137. I am a big animal. I have four legs and long nose. I can help people carry logs.  
        What am I ?. 
 1.  a horse  
 2.  a cow 
 3.  an elephant  
 4.  a pig 
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138. I am a thing. I am round. You can find me on the playground.  
       Boys like to play with me. I am ………………. . 
 1.  a doll  
 2.  a ball 
 3.  a toy  
 4.  a top 
 

139. The crocodile is ………………………. .  
 1.  fruit  
 2.  food 
 3.  animal 
 4.  vegetable 
 

140. He is a doctor. He works at .. ................................................... .  
  1.  the school  
 2.  the market 
 3.  the hospital  
 4.  the post office 
 

141. Which of the following are all vegetables ? 
 1.  grape  - mango 
 2.  cabbage -  banana 
 3.  orange - chilli  
 4.  bean – cucumber 
 

142. If you are hungry, you will go to a  .................................. .  
 1.  hospital  
 2.  restaurant  
 3.  post office 
 4.  police station 
 

143. The sun sets in the …………………… . 
 1.  west  
 2.  east 
 3.  south  
 4.  north 
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144. Which month has twenty-nine days? 
 1.  February 
 2.  March 
 3.  April 
 4.  May 
 

145. Which one is not the wild animal? 
 1.  gorilla 
 2.  giraffe 
 3.  bear 
 4.  cow 
 

146. What is related to Valentine’s Day? 
 1.  lily 
 2.  roses 
 3.  lotus 
 4.   jasmine 
 

147. When you want to search for information on the Internet, what is the most popular   
       website you can search? 
 1. www.yahoo.com  
 2.  www.google.com    
 3.  www.hotmail.com 
 4.  www.facebook.com 
 

148. Please ……………………………. the fan before you leave this room. 
 1.  turn on 
 2.  turn off 
 3.  take turn 
 4.  take off 
 

149. Justin always ………………………. a bath at 6 p.m. 
 1.  take 
 2.  takes 
 3.  taking 
 4.  taken 
 

  
  

http://www.yahoo.com/
http://www.hotmail.com/
http://www.facebook.com/
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150. Mark went camping with his friends. Before bedtime, he wanted to write his diary but 
he could not see anything in his tent because it was very dark. Mark needed a…………….. 

 1.  torch 
 2.  watch 
 3.  penknife 
 4.  toothpaste 
 
 

        Dear …………………. , 
 My name is Jessica. I am 12 years old. My house is at 5 Downing Street. 
            Can I have a doll for Christmas, please ? 

        Merry Christmas! 
              Love, 

   Jessica 
 

151. 1. Friend 
 2. Teacher  
 3. Santa 
 4. Uncle 
 
(152-153)   

 Thai people take off their …………152…………in the temple, while British take off 
their……………153……………… in the church. 

 
152.  1.  socks 
 2.  jackets 
 3.  shoes 
 4.  watches 
 

153. 1.  hats 
 2.  boots 
 3.  gloves 
 4.  eyeglasses 
 

154. What is related to Thai Mother’s day? 
 1.  Jasmine 
 2.  lotus 
 3.  Rose 
 4.  lily  
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155. one, three, five, ………………. 
 1.  six 
 2.  seven 
 3.  eight 
 4.  nine 
 

156. The ……………………….. month of the year is March. 
 1.  first 
 2.  third 
 3.  fifth 
 4.  ninth  
 

157. A: What’s your favorite sport? 
       B: My favorite sport is…………………………… . 
 1.  football 
 2.  football player 
 3.  hide and seek 
 4.  computer game 
 

158. You meet your friends at 3 p.m. How will you greet them? 
 1.  Good morning  
 2.  Good afternoon 
 3.  Good evening  
 4.  Good night  
 

159. A: What ……………………..do you like best? 
       B: Red. 
  1.  subject 
  2.  animal 
  3.  color 
  4.  fruit 
 

160. A: What’s your favorite………………………..? 
       B: I like salad. 
 1.  animal 
 2.  color 
 3.  sport 
 4.  food 
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161. Today is Wednesday. Yesterday was …………………… . 
 1.  Tuesday  
 2.  Thursday 
 3.  Friday  
 4.  Saturday 
 

162. A: ………………………………… 
       B: He has short curly hair. 
 1.  What fruit does he like best?  
 2.  What does he look like? 
 3.  What does he do?  
 4.  What color is it? 
 

163. Kampoon lives in Vientiane. It is near the northeast of Thailand. Kampoon eats  
       sticky rice and papaya salad  (Somtam). What country is Kampoon from ? 
 1.  Laos 
 2.  Thailand 
 3.  Myanmar 
 4.  Vietnam 
 

 
164.                   Direk’s Schedule 
   7.00  Have breakfast with his sister 
   8.00  Go to Art class 
   9.30  Go to Math class 
   10.30  Go to music class 
   12.00  Have lunch with friends 
   14.00  Go ice skating  
   17.00  Do homework 
   18.00  Dinner with parents 
   21.00  Drink milk and go to bed 
 
        Which one is correct ? 
 1.  Direk has breakfast with friends. 
 2.  Direk has lunch with parents. 
 3.  Direk has dinner with family. 
 4.  Direk has dinner with friends. 
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(165-167) 
 Tom always gets up at six o’clock. Then he has breakfast. He usually eats bread  
and sausages  before feeding  his cat. He always has lunch at twelve. After lunch 
time, he always goes to the library until one o’clock. 

   

165. What time does he always get up? 
 1.  At 5 am. 
 2.  At 5 pm. 
 3.  At 6 am. 
 4.  At 6 pm. 
 

166. What does Tom usually eat for breakfast? 
 1.  curry and rice 
 2.  sausages and eggs  
 3.  chicken and bread  
 4.  bread and sausages 
 

167. What does he do after lunch time? 
 1.  He usually goes to the park. 
 2.  He usually goes to the gym. 
 3.  He usually goes to the canteen. 
 4.  He usually goes to the library 
 

(168-169) 
          My name’s Simon. I’m twelve years old now. I love football and swimming.  
   I always go to swim at a swimming pool every Saturday and play football on Sunday. 
   
168. What sport does Simon like? 
 1.  He likes football and golf. 
 2.  He likes football and badminton. 
 3.  He likes football and basketball. 
 4.  He likes football and swimming. 
 

169. When does Simon go to swim? 
 1.  He goes to swim on Sunday. 
 2.  He goes to swim on Monday. 
 3.  He goes to swim on Tuesday. 
 4.  He goes to swim on Saturday. 
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(170-171) 

 
 
170. What does Emma do for her hobby? 
 1.  She collects CDs. 
 2.  She collects dolls. 
 3.  She collects coins. 
 4.  She collects stamps. 
 

171. Does Joe have a collection?  
 1.  Yes, he does. 
 2.  No, he doesn’t. 
 3.  No, he collects dolls. 
 4.  Yes, he collects dolls. 
 

(172-177) 

 
 

Joe : What do you do for your hobby? 
Emma: I set my dolls. 
Joe : Wow! You collect dolls. 
Emma: Yes. Do you have a collection? 
Joe : No. I listen to music in my free time. 

A Fox and A Crow 
One day, a crow flew past a window. The crow saw a piece of cheese.        

It took the cheese. The crow flew to the top of the tree with the cheese. 

A fox saw the crow and with the  piece of cheese. The fox was hungry.       
It wanted the cheese. It called the crow, "Crow, your wings are so beautiful. You fly 

faster than any other birds. Your claws are prettier than any other bird's claws.   
Your beak is the most beautiful beak in the world. But you cannot sing."  

The crow was very happy to hear the fox's words. But the crow wanted the 
fox to hear it sing. So the crow opened its beak to sing. The cheese fell out.       
The fox picked up the cheese and ran away with it.  

The fox said the crow was beautiful. It did not say the crow was intelligent. 
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172. Where was the crow after it had took the cheese? 
 It was ………………..………. . 

 1.  in the tree     
  2.  near the tree 
  3.  under the tree    
 4.  next the tree 
 

173. The word "It" ( line 4) refers to the……………… 
 1.  fox       
 2.  crow 
 3.  window     
 4.  Piece of cheese 
 

174. How did the crow feel when she heard the fox's words? 
 1.  sad       
 2.  angry 
 3.  hungry     
 4.  happy 
 

175. Why did the crow drop the cheese? 
 1.  She wanted to fly.     
 2.  She wanted to sing. 
 3.  She wanted to dance. 
 4.  She wanted to give it to the fox.  
  

176. The fox picked up the cheese and ran away with it. 
       The word "picked up" means……………… 
 1.  ate       
 2.  gave 
 3.  took      
 4.  drank 
 

177. What is the fox like? 
 1.  bad      
  2.  lazy 
 3.  stupid      
 4.  cunning 
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(178-181) 
 
 The crow and the pitcher 
   
 
 
 
 
 
One hot, dry and sunny day, the crow could find nothing at all to drink.  He was dying of 
thirsty when he came upon a pitcher.  The pitcher had once been full but now only some 
water remained at the bottom.  The crow looked about. He saw that the ground was 
covered with several pebbles of all shapes and sizes on the grass.   
An idea came to him.  He dropped one, two, three pebbles into the pitcher.   
The water rose a few centimeters.  The crow dropped many more pebbles into the pitcher.  
The water rose higher.  Then, he poked his beak into the pitcher and started to drink.   
At last, the crow was no longer thirsty. 
 
178. What was inside the pitcher? 
  1.  some sand 
  2.  some water 
  3.  some grass 
  4.  some pebbles 
 

179. The crow dropped some……………………… into the pitcher. 
  1.  grass 
  2.  water 
  3.  leaves 
  4.  pebbles 
 

180. Which word has the same meaning as “pitcher”? 
  1.  jug 
  2.  cup 
  3.  pot 
  4.  bowl 
 
 
 

  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://mythfolklore.net/aesopica/images_winter/i027_th.jpg&imgrefurl=http://mythfolklore.net/aesopica/milowinter/31.htm&h=441&w=355&sz=58&tbnid=0gBThsB-7WKtmM::&tbnh=127&tbnw=102&prev=/images?q=picture+of+The+crow+and+the+pitcher&hl=th&usg=__tQJ5dheydXK5L-VJUkfvYey1fh0=&ei=3x2ySd3JMMnWkAXn2Mi5BA&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&cd=1
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181. What is the characteristic of the crow? 
  1.  lazy 
  2.  clever 
  3.  selfish 
  4.  cunning 
 

(182-185) 

 

182. What does Manop Thongdee do? 
 1.  He sells kites. 
 2.  He plays kites. 
 3.  He makes kites. 
 4.  He shows how to fly kites. 
 

183. The word “vendors” in line 2 means…. 
 1.  sellers     
 2.  buyers  
 3.  makers      
 4.  players 
 

184. How much money does he earn for each day? 
 1.  100-200 baht 
 2.  300-400 baht 
 3.  400-600 baht 
 4.  400-800 baht 
  

185. What is the appropriate weather to fly the kites? 
 1.  rainy        
 2.  foggy 
 3.  cloudy                 
 4.  windy 
 
 
  

Go fly a kite: Manop Thongdee, 36, earns his living selling kites along the 
Mitraphap Road in Khon Kaen province. About 50 vendors stay on the 

road-side to sell kites made from cloth, with each one earning 400 to 800 
baht a day. The kites sell for between 35 and 400 baht and are popular 
from November to February. 
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(186-188) 
 

          Barney, the giraffe stood behind some trees. He was 
listening to the other animals. They were talking about him. 
 “Who wants to be Barney’s friend? He’s just too tall,” 
Tony, the rabbit said. The other animals nodded their heads. 
 Barney was very upset. He enjoyed talking to  
the other animals in the forest. He thought they were  
his friends. 
 One day, the animals were having a picnic. They did not 
ask Barney along. Barney, however, secretly followed them. The 
animals were having a good time. 
 Just as Barney was about to walk over to them,  
he saw a man. He looked unfriendly and was carrying  
a gun. The man walked quietly to the animals. Barney  
knew who he was. 
 “Run for your lives!” Barney shouted very loudly. 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

 
 

186. In line 5, why was Barney very upset? Because ……………………………….. . 
 1.  he was too tall. 
 2.  he didn’t like going to picnics. 
 3.  he heard that nobody liked him….. 
 4.  he didn’t enjoy talking to others.      
 

187. “Barney, however, secretly followed them.”  
        This sentence means that Barney followed them ……………………… . 
 1.  sadly      
 2.  quietly  
 3.  quickly    
 4.  happily  
        

188. Who was the man at the end of the story? He was a ……………………… . 
 1.  hunter    
 2.  soldier 
 3.  farmer    
 4.  butcher 
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                Green Papaya Som-Tum 

1.  Put in fish sauce , lime juice and palm sugar. 

2.  Put it on a dish and serve. 

3.  Add green papaya and peanuts. 

4.  Crush dried shrimp and chili in a mortar. 

 

 

 

189. 

 
 

     Why do Bill and his mother go to the market? 
 1.  They want to buy some rice.                                   
 2.  They want to buy some eggs. 
 3.  They want to buy to buy some pork.                             
 4.  They want to have some food.             
 

190.  
 

 

 

 

 

     Which is the correct step of making Green Papaya Som-Tum? 
 1.  4 – 1 – 3 – 2                           
 2.  4 – 3 – 2 – 1                           
 3.  4 – 2 – 1 – 3                           
 4.  4 – 3 – 1 – 2                                                                                                                  
 
 

(191 – 192) 
English Camp 

   07.00       Meet at school. 
                 Depart Bangkok. 
   10.00       Arrive at Hua-Hin.                   
   12.00       Collect your lunch box.                    
   18.00       Dinner time.          

 
 
  

              On Saturday morning Bill goes to the market with his mother.           
Bill’s mother buys many things.  She has a kilo of pork , a bag of rice , a box of eggs 
and a bottle of fish sauce. They get home at 10 a.m. and go to the kitchen. 
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191. Where are they going? 
 1.  To Hua-Hin.                                   
 2.  To Bangkok.    
 3.  To bus-station.                              
 4.  To the market.  
                                           

192. What time do they have dinner? 
 1.  at six o’clock.                                            
 2.  at seven o’clock.                              
 3.  at ten o’clock.                                   
 4.  at twelve o’clock.    
 

(193 – 194) 

 

193. How many kinds of tigers are there now? 
 1.  5 kinds.                               
 2.  6 kinds.                       
 3.  7 kinds.       
 4.  8 kinds.   
                                                      

194.  Where are most of the tigers living? 
 1.  Laos                               
 2.  India 
 3.  Brunei       
 4.  Malaysia 
 
 
 
 
 
 
 
  

The Big Cats 

      Tigers are big cats.  There were 8 kinds of tigers. Today there are only 5 kinds 
of tigers. Most of them live in Asia, India , Indonesia , Russia , Cambodia and China. 
Tigers can live in the cool, snowy forests and the grassland. 
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(195-196) 

 

195. Where will they have dinner? 
 1.  They will have dinner at home. 
 2.  They will have dinner at the cinema. 
 3.  They will have dinner at the restaurant. 
 4.  They will have dinner at the canteen. 
 

196. What will they do after that? 
 1.  They will go home. 
 2.  They will watch a film. 
 3.  They will read at home. 
 4.  They will eat Chinese food. 
 
  

(197-200) 

 

197. Where did Fred get the box? 
 1.  He got it from the river. 
 2.  He got it from the canal. 
 3.  He got it from the pond. 
 4.  He got it from the house. 
 

198. How many shirts did he find? 
 1.  2 
 2.  3 
 3.  4  
 4.  5 
 
  

This evening, John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant, and after that 
they will go to the cinema 

 One day, Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and 
came back with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, 
five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and 
took out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket 
knife. In a pocket of the shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the 
things home. 
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199. What did he do with those things? 
 1.  He took them home. 
 2.  He left them near the canal. 
 3.  He put them back in the box. 
 4.  He threw them into the canal. 
 

200. What was in the pocket of one pair of trousers? 
 1.  A coin 
 2.  A knife  
 3.  A plastic bag 
 4.  A pair of glasses 
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เฉลยแบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  ฉบับท่ี 2 
 

1.  A ตอบข้อ 2 เพราะจากโจทย์เมื่อยื่นส่งสิ่งของให้ผู้อื่นจะใช้ประโยคว่า Here you are. 
     B ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีคนยื่นสิ่งของให้ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผู้รับจะต้องกล่าวขอบคุณ 
2.  A ตอบข้อ 3 เพราะในการกล่าว Greeting เมื่อได้ตอบค าถาม How are you? เสร็จแล้ว  
                    เราควรถามย้อนกลับเพ่ือเป็นการแสดงมารยาทว่าเราสนใจทุกข์ สุขของเขาเช่นกัน 
     B ตอบข้อ 1 เพราะโดยมารยาทแล้วเราควรพูดถึงสิ่งที่ดีๆ จะไม่น าเรื่องที่จะท าให้ผู้ฟังรู้สึกไม่สบายใจ 
                     มาเล่าให้ฟัง  
3.  A ตอบข้อ 1 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ Marry ชวนเพื่อนไปว่ายน้ าโดยการใช้ประโยค 
                     ชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย Would you …….? 
  ข้อ 2 Can you swim? เธอว่ายน้ าเป็นหรือไม่ 
  ข้อ 3 What do you want to do? เธอต้องการท าอะไร 
  ข้อ 4 Where do you like to go? เธอต้องการไปที่ไหน 
     B ตอบข้อ 3 เพราะการตอบรับประโยคชักชวนแบบสุภาพ ควรใช้ I’d love to. จึงจะเหมาะสมที่สุด 
  ข้อ 1 I don’t like swimming. ฉันไม่ชอบว่ายน้ า 
  ข้อ 2 Swimming is difficult. การว่ายน้ าเป็นสิ่งที่ยาก 
  ข้อ 4 Oh no, I can’t swim. ฉันว่ายน้ าไม่ได้ 
4.  A ตอบข้อ 3 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นการขอร้องให้ส่งเกลือให้แบบสุภาพ 
   ข้อ 1 do you like salt? เธอชอบเหลือหรือเปล่า 
   ข้อ 2 do you like soup? เธอชอบน้ าซุปหรือเปล่า 
   ข้อ 4 will you try the soup? เธอจะลองชิมน้ าซุปหรือเปล่า 
     B ตอบข้อ 2 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เป็นการตอบรับการขอร้องและยื่นของส่งให้พร้อม 
                    กับพูดประโยคว่า Here you are. 
  ข้อ 1 Yes, I like soup. ใช่ ฉันชอบน้ าซุป 
  ข้อ 3 I like some more salt, too. ฉันต้องการเกลือเพ่ิมเช่นกัน 
  ข้อ 4 Yes, there is some salt here. ใช่ มีเกลือบางส่วนอยู่ที่นี่ 
5.  A ตอบข้อ 4 เพราะเป็นประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดที่สุด ด้วยประโยคชักชวน 
                     แบบสุภาพที่ข้ึนต้นด้วย Would you …….? 
  ข้อ 1 Do you eat cake? เธอกินเค้กหรือเปล่า 
  ข้อ 2 Have you ever eaten this? เธอเคยกินสิ่งนี้หรือเปล่า 
  ข้อ 3 Can you eat cake? เธอกินเค้กได้หรือเปล่า 
     B ตอบข้อ 4 เพราะเป็นประโยคตอบรับการชักชวนที่เข้ากับสถานการณ์ที่สุด 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 131 

6.  A ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบดังกล่าวถูกต้องตามสถานการณ์ท่ีก าหนด เป็นการขออนุญาตแบบสุภาพ    
                     ที่ข้ึนต้นประโยคด้วย May I .............., please? 
     B ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สุด และเป็นประโยคที่ใช้ตอบรับกับ  
                     ค าถามข้างต้นเสมอ 
7.  ตอบข้อ 4 เพราะโจทย์ What is your nationality? ถามว่าสัญชาติอะไร ค าตอบข้อ 4 เหมาะสมที่สุด 
          ข้อ 1 This is Thailand. นี่คือประเทศไทย 
           ข้อ 2 I speak Thai.  ฉันพูดภาษาไทย 
           ข้อ 3 I live in Thailand. ฉันอาศัยในประเทศไทย 
8.  ตอบข้อ 3 เพราะสถานการณ์ที่ก าหนดให้นั้นถามถึงหมายเลขโทรศัพท์ ส่วนข้ออ่ืนๆไม่เกี่ยวข้องเลย 
          ข้อ 1 เป็นหมายเลขห้อง 
          ข้อ 2 เป็นที่อยู่ 
          ข้อ 4 เป็นป้ายทะเบียน 
9.  ตอบข้อ 2 เพราะค าว่า Japan หมายถึงประเทศ ขณะที่ค าว่า  Japanese หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น 
                  ซ่ึงเป็นค าตอบที่สอดคล้องกับค าถาม  China ประเทศจีน  Chinese ภาษาจีน 
10. ตอบข้อ 3 เพราะตามสถานการณ์เมื่อทอมถูกถามว่าว่ายน้ าได้ไหม? เขาตอบว่าได้แต่ว่ายไม่ค่อยเก่ง 
11. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์เป็น Yes/No question ที่ข้ึนต้นด้วย Do you ….? ค าตอบต้องเป็น Yes, I do.  
12. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าตอบที่ถูกต้องตามสถานการณ์ที่ก าหนด ซึ่งการตอบค าถาม How are you?    
                 โดยทั่วไปมักจะตอบว่า Fine, thanks. ข้อ 1, 3 และ 4 เป็นค าทักทายไม่ใช่การตอบรับ 
13. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ถามถึงกิจวัตรประจ าวัน ค าตอบต้องใช้กริยาในรูป Present simple Tense 
14. ตอบข้อ 2 เพราะจากบทสนทนา Kitty ตอบว่า ราคา 500 บาท หลังจากท่ี Tom กล่าวชมนาฬิกาของ  
          Kitty ว่า สวยจัง  ดังนั้น Tom ต้องพูดถามราคาของนาฬิกา  
  ข้อ 1 How is it? มันมีลักษณะอย่างไร 
  ข้อ 3 How many types are there? มันมีก่ีชนิด 
  ข้อ 4 How beautiful it is. มันสวยอะไรเช่นนี้ 
15. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ถามว่าพ่อประกอบอาชีพอะไร ค าตอบที่ตรงกับค าถามที่สุดควรเป็นประโยค  
                 He’s a doctor. 
        ข้อ 1 He goes to see the doctor. เขาไปหาหมอ 
        ข้อ 2 He likes a doctor. เขาชอบหมอ 
        ข้อ 4 He lives with a doctor. เขาอาศัยอยู่กับหมอ 
16. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์ครูขอร้องให้นักเรียนเปิดหน้าต่างให้ ดังนั้นประโยคตอบรับ 
                ที่ถูกต้องควรเป็น Yes, of course.  
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17. ตอบข้อ 2 เพราะเมื่อยื่นส่งสิ่งของให้ผู้อื่น ตามมารยาทจะพูดประโยคว่า here you are 
18. ตอบข้อ 4 เพราะตามมารยาทเมื่อมีคนให้สิ่งของ ต้องกล่าวขอบคุณ 
19. ตอบข้อ 3 เพราะในสถานการณ์เราได้กล่าวขอบคุณที่ส่งเกลือให้ ตามมารยาทอีกฝ่ายจะตอบว่า  
                 You’re welcome. 
20. ตอบข้อ 1 เพราะจากโจทย์เป็นการรบกวนหรือขัดจังหวะผู้อื่น โดยมารยาทจะกล่าวว่า Excuse me    
                 ก่อนเสมอ 
                  ข้อ 2 Can I help you? มีอะไรให้ฉันช่วยไหม 
         ข้อ 3 Do you remember me? เธอจ าฉันได้หรือเปล่า 
         ข้อ 4 Do you like me? เธอชอบฉันหรือเปล่า  
21. ตอบข้อ 4 เพราะตามสถานการณ์ ประโยคแรกทอมบอกว่าไม่สบาย ดังนั้นประโยคที่สองต้องเป็น   
                 การอธิบายเพ่ิมเติมว่าเขาเป็นหวัด 
22. ตอบข้อ 2 เพราะสถานการณ์ สุนีย์ถามว่าแต่งงานหรือยัง? ทอมควรตอบว่า “ยังไม่มี” ซึ่งสอดคล้อง 
                 กับประโยคที่สองที่บอกว่า “แต่เขามีแฟนแล้ว” 
23. ตอบข้อ 1 เพราะสถานการณ์ Beam ถาม Billy ว่าสัญชาติอะไร ซึ่งค าตอบควรเป็น I am English. 
                 ข้อ 2 I go to English club. ฉันไปชมรมภาษาอังกฤษ 
          ข้อ 3 I like English people. ฉันชอบคนอังกฤษ 
          ข้อ 4 I teach English. ฉันสอนภาษาอังกฤษ 
24. ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบเป็นการบอกท่ีอยู่ที่ถูกต้อง 
          ข้อ 1 บอกหมายเลขโทรสัพท์ 
          ข้อ 3 บอกชื่อถนน 
          ข้อ 4 บอกเขตพ้ืนที่อยู่อาศัย  
25. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคท่ีใช้ตอบรับประโยคขอร้องที่เหมาะสมที่สุด 
          ข้อ 1 ใช้กับการปฏิเสธอย่างสุภาพ 
          ข้อ 3 ค าตอบขัดแย้งกันและไม่สุภาพที่นักเรียนจะพูดกับครู 
          ข้อ 4 เป็นค าตอบที่ไม่สอดคล้องกับค าถาม 
26. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีคนบอกว่าจะไปท่องเที่ยว ประโยคที่ใช้อวยพรจะพูดว่า Have a good trip. 
27. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์โสภาต้องการอ่านหนังเตรียมสอบจึงไปดูหนังไม่ได้ ซึ่งเป็นค าตอบ 
                   ทีม่ีเหตุผลที่สุด ในการปฏิเสธการชักชวนของเพ่ือน 
28. ตอบข้อ 2 เพราะการตอบค าชวนแบบสุภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์คือ Yes, please.  
29. ตอบข้อ 4 เพราะจากสถานการณ์ลูกลืมซื้อขนมปัง แม่พูดให้ลูกคลายความกังวลใจ 
                  ข้อ 1 What a pity. โธ,่ ปัทโธ่ เป็นค าท่ีเปล่งออกมาด้วยความสงสารหรือร าคาญใจ 
                  ข้อ 2 I am angry. ฉันก าลังโกรธ 
                   ข้อ 3 Why not! ได้ซิ.... ท าไมจะไม่ได้ล่ะ 
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30. ตอบข้อ 3 เพราะค าถามเป็น Yes/No questions ที่ข้ึนต้นด้วย Have ดังนั้นค าตอบควรจะตอบ   
                  Yes, I  have. ซึ่งถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และเข้ากับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
31. ตอบข้อ 3 เพราะจากสถานการณ์ท่ีก าหนด ค าตอบต้องบอกจ านวนของแสตมป์ที่สะสม 
32. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่มักใช้ตอบค าถาม How are you? 
33. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่เข้ากับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ จากเนื้อเรื่อง John บอกว่าเขาท างาน  
                  ที่โรงพยาบาล  
34. ตอบข้อ 2 เพราะ Excuse me เป็นการกล่าวขึ้นต้นประโยคที่สุภาพ 
35. ตอบข้อ  4 เพราะเมื่อส่งสิ่งของให้ผู้อ่ืนพูดว่า Here you are และเม่ือเขากล่าวขอบคุณ เราควรตอบว่า 

You’re welcome. 
36. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นส านวนที่เข้ากับสถานการณ์ Nicky บอกว่า “เป็นความคิดที่ดี” เพราะประโยคที 

        ตามมาบอกว่า เขาต้องการไปดูหนังกับเพ่ือนในวันรุ่งขึ้น  
 ข้อ 1 That isn’t good. มันไม่ดีเลย 
 ข้อ 2 That’s so boring. น่าเบื่อมาก 
 ข้อ 4 That’s a beautiful day. ช่างเป็นวันที่สวยงามอะไรเช่นนี้ 
37. ตอบข้อ 2 เพราะจากสถานการณ์ Emmy อายุมากกว่า 3 ปี  Billy จะใช้ค าว่า older than …. ซึ่งเป็น

การเปรียบเทียบอายุของทั้งสองคนในขั้นกว่า 
38. ตอบข้อ 2 เพราะเมื่อถูกเชิญให้นั่งอย่างสุภาพ ตามมารยาทที่ดีเราควรกล่าวขอบคุณ 

  ข้อ 1 ใช้กล่าวขอโทษ 
 ข้อ 3 ใช้ส าหรับขออนุญาต 
 ข้อ 4 ใช้พูดเพ่ือเสนอให้ความช่วยเหลือ 

39. ตอบข้อ 3  เพราะตามสถานการณ์เป็นการแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกัน เมื่อเจอกันจะพูดประโยค  
                   nice to meet you. เพ่ือทักทาย 
40. ตอบข้อ 1  เพราะ คนถามถามถึงวันเกิด  When is your birthday? ต้องตอบวันที่และเดือน 
41. ตอบข้อ 3  เพราะแม่ตอบรับด้วยประโยค Here  you  are. พ่อต้องขอร้องให้แม่ส่งของหรือ 
                   ยื่นสิ่งของให้ 

  ข้อ 1 ใช้กับสถานการณ์เสนอขอความช่วยเหลือ 
  ข้อ 2 ใช้ในการถามจ านวน 
  ข้อ 4 เป็นข้อความแสดงความต้องการ 

42. ตอบข้อ 4  เพราะ a glass of water สอดคล้องกับข้อมูลที่ Ann บอก thirsty กระหายน้ า 
 ข้อ 1 I want a curry. ฉันต้องการแกง 
 ข้อ 2 Do you want some rice? เธอต้องการข้าวสาวยหรือเปล่า 
 ข้อ 3 I want a bowl of soup. ฉันต้องการน้ าซุปสักถ้วย 
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43. ตอบข้อ 4  เพราะ คนตอบตอบอาการเจ็บป่วย และส านวน What’s the matter? เป็นส านวนที่   
                   ถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย 
 ข้อ 1 เป็นค าทักทาย 
 ข้อ 2 เป็นค าถามที่ถามชื่อ 
 ข้อ 3 เป็นค าทักทาย แปลว่าคุณสบายดีไหม 
44. ตอบข้อ 1  เพราะประโยคสนทนาเด็กผู้ชายบอกแม่ว่า ก าลังหิว ขอกินก๋วยเตี๋ยวได้หรือเปล่า 
45. ตอบข้อ 4  เพราะ ถ้ามีคนพูดว่า I’m very glad to meet you. เราอาจตอบสั้นๆ ว่า   
                   Glad to meet you, too.  เสมอ 
46. ตอบข้อ 3  เพราะนักเรียนตอบ Nobody. หมายถึงไม่มีใคร ค าถามที่สอดคล้องกับค าตอบมากท่ีสุด 
                   คือ Who’s  absent  today? ใครขาดเรียนวันนี้ 
 ข้อ 1 Who’s that boy? เด็กผู้ชายคนนั้นคือใคร 
 ข้อ 2 Who’s that girl? เด็กผู้หญิงคนนั้นคือใคร 
 ข้อ 4 Who’s present today? ใครจะน าเสนอวันนี้ 
47. ตอบข้อ 4  เพราะ จากบทสนทนาแสดงว่าเขาโทรศัพท์ผิดหมายเลข 
 ข้อ 1 Can I speak with your manager? ฉันขอพูดกับผู้จัดการได้หรือไม่ 
 ข้อ 2 May I leave a message to John? ฉันขอฝากข้อความไว้ให้คุณจอห์นหน่อย 
 ข้อ 3 I’m happy that I call wrong number. ฉันมีความสุขจังเลยที่โทรผิดหมายเลข 
48. ตอบข้อ 3  เพราะ จากค าตอบ Yes,  please. I like it very much. แสดงว่าคู่สนทนาจะต้อง 
                   เสนอบางสิ่งบางอย่างให้ 
 ข้อ 1 เป็นการขอขนมเค้ก 
 ข้อ 2 ไปหยิบขนมเค้กมาให้หน่อย 
 ข้อ 4 เธอชอบขนมเค้กหรือคุกก้ี 
49. ตอบข้อ 4  เพราะ คนตอบ หมายเลขรถโดยสารประจ าทาง แสดงว่าคนถามต้องถามถึงเส้นทาง 
                   หรือสถานที่ที่เขาต้องการไป 
 ข้อ 1 Is that the Grand Palace? นั่นใช่พระบรมมหาราชวังใช่ไหม เป็นการถามย้ าเพ่ือ  
                            ความแน่ใจ 
 ข้อ 2 Where is the Grand Palace? พระบรมมหาราชวังอยู่ที่ไหน เป็นการถามที่ท่ีอยู่ 
 ข้อ 3 Do you like the Grand Palace? เธอชอบพระบรมมหาราชวังไหม เป็นการถาม 
                            ความชอบ/ไม่ชอบ 
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50. ตอบข้อ 1  เพราะ ประโยค What does your father do ? เป็นประโยคค าถามที่ใช้ถาม 
                   เกี่ยวกับอาชีพ 
 ข้อ 2 He works at the hospital. เขาท างานในโรงพยาบาล เป็นการบอกสถานที่ท างาน 
 ข้อ 3 He has a very large family. เขามีครอบครัวใหญ่ เป็นการบอกขนาดของครอบครัว 
 ข้อ 4 He’s a very hard working man. เขาเป็นคนท่ีท างานหนัก เป็นการบอกลักษณะ 
51. ตอบข้อ 4  เพราะ คนตอบ ตอบ Yes, please. I would like to have some ice tea. 
 ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับเครื่องดื่ม ส่วนข้อ 1 และ 2 บริกรไม่สมควร

ถามลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
 ข้อ 1 Would you give me one? คุณให้ฉันสักอัน/สักอย่างได้ไหม  
 ข้อ 2 Would you help me please? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม 
 ข้อ 3 Would you like something to eat? คุณจะสั่งอะไรรับประทานหรือไม่ ถาม 
                           เกี่ยวกบัอาหารไม่ใช่เครื่องดื่ม 
52. ตอบข้อ 3  เพราะ คนชื้อต้องการ 2 ชิ้น คนขายบอกราคา 30 บาท แสดงว่า ชิ้นละ 15 บาท 
53. ตอบข้อ 4  เพราะ จากบทสนทนา คู่สนทนาก าลังซักถามเก่ียวกับถิ่นที่อยู่อาศัย และค าตอบของ 
                   Yupin คือจังหวัดเชียงราย แสดงว่าคนถามต้องถามว่า Yupin มาจากไหน 
 ข้อ 1 What is it? นั่นอะไร 
 ข้อ 2 Which one? อันไหน 
 ข้อ 3 Where do you go? เธอจะไปไหน 
54. ตอบข้อ 4  เพราะคนตอบตอบ ตอบเวลา แสดงว่าคนถามต้องถามเก่ียวกับเวลา คือใช้ค าถามที่ 
                   ขึ้นต้นด้วย what time 
55. ตอบข้อ 1  เพราะ คนตอบตอบสถานที่ แสดงว่าคนถามต้องถามถึงสถานท่ี และค าถามต้องขึ้นต้น 
                   ด้วย where 
 ข้อ 2 Can I go to the coffee shop? ฉันไปร้านกาแฟได้ไหม 
 ข้อ 3 What can I do at the coffee shop? มีอะไรให้ฉันท าบ้างที่ร้านกาแฟ 
 ข้อ 4 Do you want to go to the coffee shop? เธอต้องการไปร้านกาแฟไหม 
56. ตอบข้อ 4  เพราะ การใช้ค าถาม How about กับอาหาร เป็นการถามเกี่ยวกับรสชาติอาหาร 
 ข้อ 1 I’m hungry. ฉันหิว 
 ข้อ 2 It’s chicken curry. แกงเผ็ดไก่ 
 ข้อ 3 I like chicken curry. ฉันชอบแกงเผ็ดไก่   
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57. ตอบข้อ 2  เพราะ จากบทสนทนา And I want to have some cookies, too. ฉันต้องการคุ้กกี้ด้วย
เหมือนกัน แสดงว่าผู้พูดต้องการสิ่งเดียวกัน 

 ข้อ 1 สุดาและมานีต้องการเค้ก 
 ข้อ 3 สุดาต้องการคุ้กกี้และมานีต้องการเค้ก 
 ข้อ 4 สุดาต้องการเค้กและมานีต้องการคุ้กกี้ 
58. ตอบข้อ 4  เพราะ Mary ตอบจ านวนพี่น้องที่ตนเองมี แสดงว่า Anne ต้องถามถึงจ านวนพี่น้องที่มี 
                   แน่นอน How many brothers and sisters do you have? คุณมีพ่ีชาย/น้องชาย พ่ีสาว/

น้องสาวเท่าไหร่ 
 ข้อ 1 คุณมีพ่ีชาย/น้องชายหรือไม่ 
 ข้อ 2 คุณมีพ่ีชาย/น้องชาย พ่ีสาว/น้องสาวหรือไม่ 
 ข้อ 3 พี่ชาย/น้องชาย พี่สาว/น้องสาวของคุณสบายหรือหรือไม่ 
59. ตอบข้อ 3 เพราะที่ท าการไปรษณีย์อยู่บนมุมถนนMain Streetทางด้านขวามือ 
60. ตอบข้อ 3 เพราะจากแผนที่ที่ก าหนดให้ coffee shop อยู่ตรงกันข้ามตลาด 
61. ตอบข้อ 1 เพราะจากแผนที่ที่ก าหนดให้ ที่ท าการไปรษณีย์อยู่บนถนน Roma Street และอยู่ตรงข้ามกับ

ศาลากลาง 
62. ตอบข้อ 3 เพราะจากแผนที่ที่โจทย์ก าหนดให้ มีเพียงข้อที่กล่าวว่า โรงแรมPrince Hotel อยู่ที่มุมถนน

เท่านั้นที่เป็นความจริงที่ถูกต้อง 
63. ตอบข้อ 3 เพราะค าตอบดังกล่าวหมายถึง Susan ยังสงูไม่พอ จึงตรงกับรูปภาพที่โจทย์ก าหนดให้ที่

เด็กผู้หญิงเอ้ือมหลอดไฟไม่ถึงนั่นเอง 
64. ตอบข้อ 3 เพราะค าว่า Be quite หมายถึงห้ามส่งเสียงดัง ซึ่งสอดคล้องกับรูปภาพที่โจทย์ก าหนด 
65. ตอบข้อ 4 เพราะจากรูปภาพที่ก าหนดให้คือรูปของสัญญาณไฟจราจร ซึ่งมีหน้าที่ให้สัญญาณจราจรแก่

คนขับรถ 
66. ตอบข้อ 3 เพราะค าว่า Please Keep Off the Grass หมายถึงการขอร้องไม่ให้เดินบนพื้นหญ้าหรือ      

ไม่ควรเข้าใกล้สนามหญ้า ซึ่งคล้อยตามกับเนื้อเรื่องตามที่โจทย์ก าหนดให้ ที่ไม่สามารถนั่งบน
พ้ืนหญ้าได้ 
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67. ตอบข้อ 4 เพราะจากข้อมูลในแผนภูมิแท่งที่ก าหนดให้ Mike ทานข้าวผัดบ่อยครั้งมากท่ีสุด คือ 25 ครั้ง 
68. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามถึงจ านวนครั้งที่ Mike ทานก๋วยเตี๋ยว ซึ่ง Mike ทานจ านวน 15 ครั้ง 
69. ตอบข้อ 4 เพราะสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงการห้ามส่งเสียงดัง หรือห้ามใช้เสียง ซึ่งมักเห็นป้ายนี้รอบๆ

โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ต้องการความเงียบ 
70. ตอบข้อ 3 เพราะจากโจทย์ระบุว่า Jessica ไปห้างสรรพสินค้ากับสัตว์เลี้ยง ซึ่งตามห้างสรรพสินค้าห้ามน า

สัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วย จึงมีป้ายดังกล่าวติดไว้ที่ประตูทางเข้าเสมอ 
71. ตอบข้อ 4 เพราะป้ายที่โจทย์ก าหนดให้หมายถึงห้ามทิ้งขยะเรี่ยราดนั่นเอง 
72. ตอบข้อ 3 เพราะจากข้อมูลที่โจทย์ก าหนดให้ มะม่วงกิโลกรัมละ 25 บาท Jack ต้องการซื้อ 2 กิโลกรัม  
                  จึงเป็นเงิน 50 บาท 
73. ตอบข้อ 3 เพราะ สัปปะรดกิโลกรัมละ 45 บาท กล้วยกิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อซื้อสัปปะรด 1กิโลกรัม 

กล้วย 2 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 85 บาท 
74. ตอบข้อ 2 เพราะ เงิน 100 บาทสามารถซื้อแอ๊ปเปิ้ล กิโลกรัมละ 40 บาทได้ 2 กิโลกรัม และกล้วย

กิโลกรัมละ 20 บาท 1 กิโลกรัม 
75. ตอบข้อ 2 เพราะจากแผนภูมิที่โจทย์ก าหนดให้ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบมากท่ีสุด คือ 30% 
76. ตอบข้อ 2 เพราะมีจ านวนนักเรียนที่ชอบกีฬาเทนนิส ทั้งหมด 15% 
77. ตอบข้อ 4 เพราะจ านวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟและว่ายน้ า รวมกันแล้วเท่ากับ 30% 
78. ตอบข้อ 4 เพราะผลรวมของจ านวนนักเรียนทีช่ื่นชอบกีฬาฟุตบอลของชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 4-6 เท่ากับ 52 คน 
79. ตอบข้อ 3 เพราะ ผลรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มากกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จ านวน 12 คน 
80. ตอบข้อ 3 เพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ชอบว่ายน้ ามากกว่าชอบวอลเล่ย์บอล  
                    จ านวน 4 คน 
81. ตอบข้อ 1 เพราะจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เล่นกีฬาทั้งสามประเภท รวมกันได้ 34 คน 
82. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นป้ายสากลที่มีความหมายเข้าใจได้ทุกชาติทุกภาษา คือห้ามสูบบุหรี่ 
83. ตอบข้อ 4 เพราะค าว่า cigarettes มีความหมายว่าบุหรี่ จึงมีความสัมพันธ์กับป้ายห้ามสูบบุหรี่ดังกล่าว

มากที่สุด 
84. ตอบข้อ 4 เพราะฉลากที่ก าหนดให้ หมายถึงให้เขย่าขวดก่อนใช้งาน ซึ่งมักจะติดอยู่ที่ขวดยา และใน

ค าตอบข้ออื่นๆไม่สอดคล้องกับฉลากที่ก าหนด 
85. ตอบข้อ 3 เพราะป้ายที่โจทย์ก าหนดให้หมายถึง ห้ามเลี้ยวซ้าย 
86. ตอบข้อ 3 เพราะป้ายสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้เป็นป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย ดังนั้นจึงสามารถเลี้ยวขวาได้ 
87. ตอบข้อ 4 เพราะป้ายดังกล่าวหมายถึงการห้ามเข้าในสถานที่นั้นๆ 
88. ตอบข้อ 1 เพราะป้ายดังกล่าวคือสัญลักษณ์ของห้องน้ า หญิงและชาย 
89. ตอบข้อ 4 เพราะเมื่อเราต้องการเข้าห้องน้ า เราจะเห็นป้ายดังกล่าวติดไว้ที่หน้าห้องน้ า  
                 หรือทางไปห้องน้ า 
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90. ตอบข้อ 2 เพราะจากภาพที่โจทย์ก าหนดให้ เป็นภาพของคุณครูก าลังสอนการบวกเลขคณิตศาสตร์ 
91. ตอบข้อ 1 เพราะโดยปกติแล้วอาชีพครูก็ต้องท างานในโรงเรียน สอนหนังสือท่ีโรงเรียน 
92. ตอบข้อ 4 เพราะจากภาพที่ก าหนดให้ เป็นภาพเด็กผู้หญิงก าลังปวดท้อง 

 ข้อ 1 เด็กผู้หญิงเป็นหวัด 
 ข้อ 2 เด็กผู้หญิงปวดหัว 
 ข้อ 3 เด็กผู้หญิงปวดฟัน 

93. ตอบข้อ 2 เพราะจากรูปภาพที่โจทย์ก าหนดให้ เมื่อปวดท้องควรไปพบแพทย์ 
 ข้อ 1 ควรจะไปว่ายน้ า 
 ข้อ 3 ควรไปหาหมอฟัน 
 ข้อ 4 ควนทานไอศกรีม 

94. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า give และ golf ออกเสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกัน คือเสียง เกอะ /g/ 
 ข้อ 2 thin /th/ – tiger /t/ 
 ข้อ 3 short /sh/ – sock /s/ 
 ข้อ 4 clean /kl/ – chalk /ch/ 
95. ตอบข้อ 3 เพราะค าว่า canteen ออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกับค าว่า carry คือออกเสียง เคอะ /k/ 
 ข้อ 1 city /s/ 
 ข้อ 2 child /ch/  
 ข้อ 4 cheap /ch/  
96. ตอบข้อ 3 เพราะค าว่า wear(แอ) และ hear(เอีย)  เขียนในรูปสระเหมือนกัน แต่ออกเสียงต่างกัน 
 ข้อ 1 fair – pair (แอ) 
 ข้อ 2 nail – sail (เอ) 
 ข้อ 4 park – bark (อา) 
97. ตอบข้อ 3 เพราะ g ในค าว่า gold ออกเสียง เกอะ /g/ ส่วน g ในค าว่า giraffe ออกเสียง เจอะ /dʒ/ 
 ข้อ 1 cash – cat /k/ เคอะ 
 ข้อ 2 train – trim /tr/ เทอะ 
 ข้อ 4 phone – photo /f/ เฟอะ 
98. ตอบข้อ 2 เพราะ c ในค าว่า coin ออกเสียงเหมือน c ในค าว่า camp คือออกเสียง เคอะ/k/ 

ข้อ 1 city /s/ เซอะ 
 ข้อ 3 cycle /s/ เซอะ 
 ข้อ 4 center /s/ เซอะ 
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99. ตอบข้อ 3 เพราะ where ออกเสียงสระเป็น แอ ส่วน here ออกเสียงสระเป็น เอีย 
 ข้อ 1 yes – west (เอ) 
 ข้อ 2 bike – kite (ไอ) 
 ข้อ 4 keep – cheap (อี) 

100. ตอบข้อ 1 เพราะเสียงพยัญชนะต้นของค าว่า count ออกเสียง k เหมือนค าว่า court 
ข้อ 2 chop /th/  

 ข้อ 3 center /sh/  
 ข้อ 4 city /kl/  
101. ตอบข้อ 2 เพราะออกเสียงท้ายค าเหมือนกัน คือเสียง  /จ/ /dʒ/ 

ข้อ 1 March /tʃ/ – sandwich /dʒ/ 
 ข้อ 3 words /z/ – boats /s/ 
 ข้อ 4 played /d/ – walked /t/ 
102. ตอบข้อ 3 เพราะ hurry ออกเสียงต้นค า เหมือน hungry  คือเสียง  /ฮ/ 

ข้อ 1, 2 และ 4 ไม่ออกเสียง /h/  
103. ตอบข้อ 2 เพราะออกเสียงสระเหมือนกัน  คือเสียง /เออ/ 

ข้อ 1 happy /แอะ/ – baby /เอ/ 
 ข้อ 3 team /อี/ – learn /เออ/ 
 ข้อ 4 hear /เอีย/ – bear /แอ/ 
104. ตอบข้อ 3 เพราะออกเสียงสระในพยางค์แรกต่างจากพวกในข้ออ่ืนๆ คือเสียง /เออ/   

ข้อ 1, 2 และ 4 ออกเสียง /อิ/ 
105. ตอบข้อ 3 เพราะค านี้ออกเสียง 3 พยางค์  คือ /เวจ เทบึ่ล/ 
106. ตอบข้อ 4 เพราะ ค าตอบที่ก าหนดให้ ตอบเป็นการสะกดค า ดังนั้นค าถามจึงต้องถามเป็นการสะกด

(spell) ค าเท่านั้น 
 ข้อ 1  read – อ่าน 
 ข้อ 2 draw – วาด 
 ข้อ 3 write – เขียน 
107. ตอบข้อ 4 เพราะค าตอบที่โจทย์ก าหนดให้ในบทสนทนา ตอบว่าดื่ม  (drink) ก่อนนอนเป็นการตอบ

แสดงเวลา bedtime ดังนั้นค าถามจึงควรถามถึงเวลา  (When) การดื่มนม จึงจะสัมพันธ์กับ
ค าตอบ 

 ข้อ 1 Why do you like milk? ท าไมคุณชอบดื่มนม 
 ข้อ 2 What soft drink do you like? คุณชอบเครื่องดื่มอะไร 
 ข้อ 3 Where do you buy milk? คุณซื้อนมมาจากไหน 
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108. ตอบข้อ 1 เพราะการเขียน วันที่ 2 ในภาษาอังกฤษต้องเขียนตัวย่อก ากับเลขล าดับที่ nd 
109. ตอบข้อ 4 เพราะการอ่านวันที่ในภาษาอังกฤษจะอ่านเลขเป็นแบบการอ่านล าดับเลข โดยใช้ค าว่า the 

น าหน้าตัวเลขของวันที่ 
110. ตอบข้อ 2 เพราะค าตอบถูกต้องตามโครงสร้างภาษาในรูปของ present simple tense เพราะมีค าว่า 

every day ซึ่งบอกว่าเป็นการกระท าที่ท าทุกวัน และค ากริยา (verb) ที่น าหน้าค าคุณศัพท์ 
(adjective) ต้องเป็น verb to be เสมอ 

111. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคที่ก าหนดให้ อยู่ในรูปของ past simple tense ค าตอบจึงต้องอยู่ในรูปของ
tense นั้นๆ คือ มีกริยาช่วย v. to do (did)  กริยาแท้ไม่เปลี่ยนแปลง (have) และไม่ใช้
กริยาช่วย v.to be ช่วยกริยาแท้ 

112. ตอบข้อ 3 เพราะค าตอบถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษา คือถามอายุ  ขึ้นต้นประโยคค าถามด้วย    
How old ตามด้วย  V. to be  และตามด้วยชื่อคนที่ต้องการทราบอายุของเขา 

113. ตอบข้อ 2 เพราะค าว่า has มีความหมายอีกนัยหนึ่งคือกิน  (eat) และค าว่า dinner คืออาหารเย็น       
จึงต้องควรรับประทานในตอนเย็น  (evening) ด้วยเช่นกัน 

114. ตอบข้อ 3 เพราะ quickly แปลว่าอย่างเร็ว  Nut ขับรถเร็วต ารวจจึงขับรถตามตรงเนื้อหาของบทอ่าน 
 ข้อ 1 loudy หมายถึง ดังลั่น 
 ข้อ 2 slowly หมายถึง ชักช้า 
 ข้อ 4 happily หมายถึง อย่างมีความสุข 
115. ตอบข้อ 2 เพราะ light หมายถึง ไฟ และ flashing หมายถึงการกระพริบของไฟ มีความหมาย

สอดคล้องเป็นเรื่องเดี่ยวกัน 
 ข้อ 1 sign หมายถึง สัญลักษณ์ 
 ข้อ 3 lamp หมายถึง โคมไฟ 
  ข้อ 4 roof หมายถึง หลังคา 
116. ตอบข้อ 4 เพราะ speed limit หมายถึง จ ากัดความเร็ว และในบทอ่านก็บอกอัตราความเร็วต่อชั่วโมง

ในการขับขี่ in the city is 30 kilometers an hour. 
 ข้อ 1 speed rate หมายถึง ค่าความเร็ว 
 ข้อ 2 time measure หมายถึง หน่วยวัดเวลา 
 ข้อ 3 time limit หมายถึง จ ากัดเวลา 
117. ตอบข้อ 3 เพราะ slow down  หมายถึง ขับช้าๆ หรือลดความเร็ว ตรงกับข้อความในบทอ่าน You 

shouldn’t drive so fast. 
 ข้อ 1 speed up หมายถึง เร่งความเร็ว 
 ข้อ 2 stand up หมายถึง ยืนขึ้น 
 ข้อ 4 sit down หมายถึง นั่งลง 
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118. ตอบข้อ 4 เพราะ driving license หมายถึง ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์  ซึ่งเป็นบัตรที่ต้องใช้ในการขับขี่รถ 
 ข้อ 1 ID Card หมายถึง บัตรประจ าตัวประชาชน (Identification Card) 
 ข้อ 2 student card หมายถึง บัตรประจ าตัวนักเรียน 
 ข้อ 3 member card หมายถึง บัตรสมาชิก 
119. ตอบข้อ 2 เพราะ soccer คือชื่ออีกชื่อหนึ่งของ football 
 ข้อ 1 footsal หมายถึง กีฬาฟุตซอล 
 ข้อ 3 freekick หมายถึง ลูกเตะกินเปล่า 
 ข้อ 4 midfield หมายถึง ผู้เล่นกองกลาง 
120. ตอบข้อ 3 เพราะ player หมายถงึผู้เล่น ฟุตบอล 1 ทีมมีผู้เล่น 11(eleven) คน 
121. ตอบข้อ  4 เพราะ goalkeeper หมายถึง ผู้รักษาประตู ซึ่งสอดคล้อง ประโยคตอนท้าย should be 

skillful to guard the goal.  
 ข้อ 1 coach หมายถึง โค้ช หรือผู้ฝึกสอน 
 ข้อ 2 referee หมายถึง ผู้ตัดสิน 
 ข้อ 3 shooter หมายถึง ผู้ยิงหรือผู้ท าประตู  
122. ตอบข้อ 2 เพราะ eats salad in the morning. หมายถึงทานสลัดในตอนเช้า และ has salad for 

breakfast หมายถึง ทานสลัดเป็นอาหารเช้า    
123. ตอบข้อ 1 เพราะ Bangkok เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย สอดคล้องกับบทอ่าน    
124. ตอบข้อ 3 เพราะ a painter หมายถึงช่างทาสี    
 ข้อ 1 tailor หมายถึง ช่างตัดเสื้อ 
 ข้อ 2 soldier หมายถึง ทหาร 
 ข้อ 4 carpenter หมายถึง ช่างไม้ 
125. ตอบข้อ 4 เพราะ The railway station หมายถึง สถานีรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่     
126. ตอบข้อ 1 เพราะ ดาวอังคาร (The Mar) อยู่ใกล้โลกที่สุด  
 ข้อ 2 Sun หมายถึง ดวงอาทิตย์ 
 ข้อ 3 Moon หมายถึง ดวงจันทร์ 
 ข้อ 4 Jupiter หมายถึง ดาวพฤหัส   
127. ตอบข้อ 3 เพราะ ดวงจันทร์ หมุนรอบโลก The earth   
 ข้อ 1 Pluto หมายถึง ดาวพลูโต 
 ข้อ 2 Stars หมายถึง ดวงดาว 
 ข้อ 4 Galaxy หมายถึง ทางช้างเผือก 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 142 

128. ตอบข้อ 4 เพราะ sheep เป็นสัตว์ที่มี 4 ขา  ตามที่โจทย์ถาม 
 ข้อ 1 A penguin หมายถึง เพนกวิน 
 ข้อ 2 A chicken หมายถึง ไก ่
 ข้อ 3 A snail หมายถึง หอยทาก 
129. ตอบข้อ 3 เพราะ เป็นขนมหวานแตกต่างจากข้ออ่ืนๆ  ซึ่งข้ออ่ืนๆเป็นผลไม้ทั้งหมด    
130. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ให้เลือก the odd one out ซึ่งหมายถึง แตกต่าง แปลก ไม่เข้าพวก และ 

eyeglasses เป็นของใช้ ส่วนที่เหลือ 2 ค า เป็นผลไม้  ส าหรับตัวเลือกอ่ืนแบ่งหมวดหมู่ได้
ถูกต้อง 

131. ตอบข้อ 1 เพราะ โจทย์ต้องการทราบข้อที่แตกต่างจากพวก ข้อ 1 เป็นผู้หญิงแสดงเพศ ส่วนข้ออื่นๆ
แสดงอาชีพ 

132. ตอบข้อ 4 เพราะ son uncle father เป็นเพศชายทั้งหมด mother เป็นเพศหญิง 
133. ตอบข้อ 1 เพราะ Doctor สอดคล้องกับ sick    
 ข้อ 2 a farmer หมายถึง ชาวนา 
 ข้อ 3 a hairdresser หมายถึง ช่างท าผม 
 ข้อ 4 an engineer หมายถึง วิศวกร  
134. ตอบข้อ 2 เพราะ กีตาร์เป็นเครื่องดนตรี ตามท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
    ข้อ 1 ginger หมายถึง ขิง 
 ข้อ 3 golf หมายถึง กีฬากอล์ฟ 
 ข้อ 4 grey หมายถึง สีเทา  
135. ตอบข้อ 2 เพราะ classroom หมายถึงห้องเรียน ซึ่งต้องอยู่ที่โรงเรียน 
    ข้อ 1 bathroom หมายถึง ห้องอาบน้ า 
 ข้อ 3 bedroom หมายถึง หอ้งนอน 
 ข้อ 4 living room หมายถึง ห้องนั่งเล่น  
136. ตอบข้อ 1 เพราะจากโจทย์ที่ก าหนดสถานการณ์ว่า ฝนตกแต่นีน่าต้องการออกไปข้างนอก ดังนั้นจึงต้อง

น าร่มไปด้วย 
 ข้อ 2 sunglases หมายถึง แว่นกันแดด 
 ข้อ 3 calculator หมายถึง เครื่องคิดเลข 
 ข้อ 4 watch หมายถึง นาฬิกา     
137. ตอบข้อ 3 เพราะ ช้างช่วยมนุษย์ลากซุง สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดว่า ฉันเป็นสัตว์ตัวใหญ่ มสี่ขาและ

จมูกยาว ฉันสามารถช่วยคนลากซุงได้ 
138. ตอบข้อ 2 เพราะ สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดว่า ฉันเป็นสิ่งของ รูปร่างกลม คุณสามารถพบฉันได้ใน

สนาม เด็กผู้ชายชอบเล่นกับฉัน    
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139. ตอบข้อ 3 เพราะ จระเข้เป็นสัตว์ (animal)    
140. ตอบข้อ 3 เพราะ doctor หมายถึง นายแพทย์ ท างานที่โรงพยาบาล    
141. ตอบข้อ 4 เพราะ แปลว่า ถั่ว และ แตงกวา เป็นผักทั้งหมด    
 ข้อ 1 grape (องุ่น,ผลไม้)  mango (มะม่วง,ผลไม้)  
 ข้อ 2 cabbage (กะหล่ าปลี,ผัก)  banana (กล้วย,ผลไม้) 
 ข้อ 3 orange (ส้ม,ผลไม้)  chilli (พริก,ผัก) 
142. ตอบข้อ 2 เพราะ เวลาหิวต้องไปร้านอาหาร (restaurant)  
143. ตอบข้อ 1 เพราะ west หมายถึงทิศตะวันตก และ sun sets หมายถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสอดคล้องกัน   
144. ตอบข้อ 1 เพราะเดือนที่มี 29 วันคือ February    
145. ตอบข้อ 4 เพราะ วัว (cow) ไม่ใช่สัตว์ป่า     
146. ตอบข้อ 2 เพราะ ดอกกุหลาบมีความสัมพันธ์กับวันแห่งความรัก    
147. ตอบข้อ 2 เพราะ Google เป็นเว็บไซท์ส าหรับสืบค้นข้อมูล    
148. ตอบข้อ 2 เพราะ turn off แปลว่า ปิด ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์ก าหนดคือ ต้องปิดพัดลมเมื่ออกจากห้อง 

ข้อ 1 turn on หมายถึง เปิด 
 ข้อ 3 take turn หมายถึง สลบักัน 
 ข้อ 4 take off หมายถึง ถอดออก    
149. ตอบข้อ 2 เพราะ takes เป็นกริยาที่สอดคล้องกับประธานตามหลักไวยากรณ์ประธานเอกพจน์กริยาเติม s ใน

รูปแบบประโยค present simple tense 
150. ตอบข้อ 1 เพราะ torch หมายถึงไฟฉาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในบทอ่านที่บอกว่า มาร์คไปตั้งแคมป์กับ

เพ่ือน ก่อนที่จะนอนเขาต้องการเขียนไดอารี่ แต่มันมืด ไม่สามารถมองเห็น    
151. ตอบข้อ 3 เพราะ ในเทศกาลคริสต์มาส เป็นวัฒนธรรมของชาวคริสเตียน    เด็กๆชอบเขียนจดหมายถึง

ซานตาครอส เพ่ือขอของขวัญวันคริสต์มาส    
152. ตอบข้อ 3 shoes หมายถึงรองเท้า เพราะคนไทยไปวัดต้องถอดรองเท้า     
153. ตอบข้อ 1 เพราะคนอังกฤษไปโบสถ์ต้องถอดหมวก     
154. ตอบข้อ 1 เพราะ ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของวันแม่   
155. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ก าหนดให้นับเพ่ิมทีละ 2    
156. ตอบข้อ 2 เพราะเดือนมีนาคมเป็นเดือนล าดับที่ 3 (third)  ของปี   
157. ตอบข้อ 1 เพราะสถานการณ์ที่ก าหนดเป็นการถามเกี่ยวกับกีฬา sport ที่ชอบ    
158. ตอบข้อ 2 เพราะ 3 p.m. หมายถึง บ่ายสามโมง    
159. ตอบข้อ 3 เพราะคนตอบตอบชื่อสีแดง red  แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับสี color ที่ชอบที่สุด    
160. ตอบข้อ 4 เพราะคนตอบตอบประเภทอาหาร แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับอาหาร   
161. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์บอกว่าวันนี้เป็นวันพุธ Wednesday เมื่อวานต้องเป็นวันอังคาร Tuesday   
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162. ตอบข้อ 2 เพราะคนตอบตอบเก่ียวกับลักษณะผมของตัวเอง ดังนั้นประโยคค าถามที่ถามต้องเกี่ยวกับ
ลักษณะของบุคคล look like 
ข้อ 1 What fruit does he like best? เขาชอบสีอะไรมากท่ีสุด 

 ข้อ 3 What does he do? เขาท าอาชีพอะไร 
 ข้อ 4 What color is it? นี่สีอะไร    
163. ตอบข้อ 1 เพราะในบทอ่าน ก าพูนอาศัยในเวียงจันทร์ ซึ่งอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อาหารหลัก

ของก าพูนคือข้าวเหนียวและส้มต า ฉะนั้นจึงสรุปได้ว่า เมืองเวียงจันทร์ที่ก าพูนอาศัยคือเมือง
หลวงของประเทศลาว   

164. ตอบข้อ 3 เพราะในตารางข้อมูลของดิเรก บอกว่าไปทานข้าวเย็นกับพ่อแม่ parents ซึ่งหมายถึง 
ครอบครัว family 

165. ตอบข้อ 3 เพราะว่า ทอมตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา เขียนบอกเวลา แบบย่อได้ว่า 6 am. 
166. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงตามบทอ่าน He usually eat bread and sausage 
167. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าตอบที่ตรงตามบทอ่าน After lunch time he always goes to the library 
168. ตอบข้อ 4 เพราะประโยค I love football and swimming. มีค ากริยา love ที่มีความหมาย

เช่นเดียวกับ like ในค าถาม แปลว่า ชื่นชอบ หรือ รัก 
169. ตอบข้อ 4 เพราะ Simon ไปว่ายน้ าทุกๆ วันเสาร์ คือ Saturday  
170. ตอบข้อ 2 เพราะ Joe ได้กล่าวย้ า Emma ว่า Wow! You collect dolls.  
171. ตอบข้อ 2 เพราะ Joe ตอบ No. ซึ่งหมายถึง เขาไม่ได้สะสมอะไร แต่ชื่นชอบที่จะฟังเพลง 

ในเวลาว่าง 
172. ตอบข้อ 1 เพราะ ค าตอบ in the tree มีความหมายตรงกับประโยค The crow flew to the top of 

the tree.  
173. ตอบข้อ 1 เพราะประโยคก่อนหน้านี้คือ The fox was hungry. ได้พูดถึงสุนัขจิ้งจอกมาแล้ว 
174. ตอบข้อ 4  เพราะประโยค The crow was very happy to hear the fox's words. แสดงให้เห็นว่า

อีกามีความสุขเมื่อได้ยินค ากล่าวชมจากสุนัขจิ้งจอก 
175. ตอบข้อ 2 เพราะประโยค The crow wanted the fox to hear it sing. แสดงให้เห็นว่า อีกาพยายาม

ที่จะร้องเพลงอวดสุนัขจิ้งจอก จึงท าให้เนยแข็งหลุดจากปากอีกา 
176. ตอบข้อ 3 เพราะ "picked up" หมายถึงหยิบเอา หยิบจับ ซึ่งมีความหมายเหมือนค าว่า took 
177. ตอบข้อ 4 เพราะ cunning หมายถึงฉลาดแกมโกง ซึ่งตรงกับบุคลิกของสุนัขจิ้งจอกในเรื่อง  
178. ตอบข้อ 2 เพราะประโยค The pitcher had once been full but now only some water 

remained at the bottom. จากเรื่อง แสดงให้เห็นว่า น้ าในเหยือกมีปริมาณน้อยจนเหลือ
แค่ก้นเหยือก 
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179. ตอบข้อ 4  เพราะประโยค He dropped one, two, three pebbles into the pitcher. จากเรื่อง 
แสดงให้เห็นปริมาณของก้อนกรวดที่อีกาพยายามใส่ลงในเหยือกทีละก้อน สองก้อน 

180. ตอบข้อ 1 เพราะ pitcher หมายถึงเหยือกน้ า เหมือนกับค าว่า jug 
181. ตอบข้อ 2 เพราะ clever หมายถึง ฉลาด ซึ่งตรงกับบุคลิกของ อีกา ในเรื่อง 
182. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า earns จากเรื่อง หมายถึงการหารายได้จากอาชีพการขายว่าวของ Manop 
183. ตอบข้อ 1 เพราะ vendor แปลว่าผู้จ าหน่าย ผู้ขาย ซึ่งมีความหมายตรงกับ seller ผู้ขาย 
184. ตอบข้อ 4 เพราะจากวลี each one earning 400 to 800 baht a day แสดงให้เห็นว่า Manop มี

รายได้อยู่ระหว่าง 400-800 บาทต่อวัน 
185. ตอบข้อ 4 เพราะจากเรื่องกล่าวว่า คนนิยมเล่นว่าวระหว่างเดือน November to February ซึ่งจะมีลม

พัดอยู่ตลอดเวลา 
186. ตอบข้อ 3 เพราะประโยค He’s just too tall,” Tony, the rabbit said. The other animals 

nodded their heads. ซึ่งมีความหมายว่า Barney สูงเกินไป และเพ่ือนๆ ก็เห็นด้วย จึงไม่มี
ใครอยากคบเป็นเพ่ือนกับ Barney 

187. ตอบข้อ 2 เพราะ secretly หมายถึง กระท าอย่างลับๆ  ไม่ให้ใครรู้ และ quietly หมายถึงอย่างเงียบๆ 
หรือในที่นี้หมายถึง ตามไปอย่างเงียบๆ 

188. ตอบข้อ 1 เพราะประโยค He looked unfriendly and was carrying a gun. อธิบายให้เห็นว่า เป็น
ลักษณะของนายพราน คือค าว่า hunter  

189. ตอบข้อ 4  เพราะ Bill ไปซื้อเนื้อหมู ข้าวสาร ไข่ น้ าปลา ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในหมวดอาหาร 
190. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่เรียงล าดับขั้นตอนการท าส้มต าได้ถูกต้อง ซึ่งเรียงดังนี้ 
 4. Crush dried shrimp and chili in a mortar. ต ากุ้งแห้งกับพริกในครก 
 3. Add green papaya and peanuts. ใส่มะละกอและถั่ว 
 1. Put is fish sauce, lime juice and palm sugar. เติมน้ าปลา น้ ามะนาวและน้ าตาลปี้ป 
 2. Put it on a dish and serve. ตักใส่จานและเสิร์ฟ 
191. ตอบข้อ 1 เพราะตารางบอกว่า 10.00   Arrive at Hua-Hin หมายถึงเวลา 10.00 น. เดินทางถึงหัวหิน  

แสดงว่าสถานที่ที่ไปคือ หัวหิน                   
192. ตอบข้อ 4 เพราะว่า 18.00 Dinner time. เป็นเวลารบัประมาณอาหารเย็น และเวลา 18.00 น. ตรงกับ 

six o’clock. 
193. ตอบข้อ 1 เพราะประโยค Today there are only 5 kinds of tigers. จากเรื่อง หมายถึงในปัจจุบันมี

เสืออยู่ 5 ชนิดเท่านั้น 
194. ตอบข้อ 2 เพราะในเรื่องบอกว่า ประเทศอินเดียเป็นหนึ่งใน 5 ประเทศ ที่มีเสืออาศัยอยู่ 
195. ตอบข้อ 3 เพราะประโยค John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant. จากเรื่อง 

หมายถึง จอห์นและเคที่ ก าลังจะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารจีน 
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196. ตอบข้อ 2 เพราะวลี watch a film มีความหมาย เหมือนกันกับวลี go to the cinema แปลว่า ไปชม
ภาพยนตร์ 

197. ตอบข้อ 2 เพราะจากเรื่องระบุว่า Fred ไปว่ายและด าน้ าลงไป และโผล่ขึ้นมาพร้อมกับกล่องไม้ คือ
ประโยค He dove to the bottom of the canal and came back up with a big 
wooden box. 

198. ตอบข้อ 4 เพราะจากเรื่องระบุว่า Fred พบเสื้อเชิ้ต 5 ตัว คือ five shirts 
199. ตอบข้อ 3 เพราะจากประโยค He was very happy and took all the things home. หมายถึง เขา

มีความสุขมากและน าของทั้งหมดกลับบ้าน 
200. ตอบข้อ 2 เพราะจากประโยค In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. 

หมายถึง เขาพบมีดพกในประเป๋ากางกางข้างหนึ่ง 
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       แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ฉบับที่ 3 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................เลขท่ีนั่งสอบ....................... 
สถานท่ีสอบ..................................................................ห้องสอบ.................... 

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

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 54 หน้า) : จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย Ⅹ ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
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Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to each  
               question. อ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 
 
1. Situation: It rains heavily and the wind blows. What should the teacher say   
                  to the students. 

1. Please come to the front. 
2. Please close the windows. 
3. Please stand up by the windows. 
4. Please walk to the windows. 

 

2. Situation: Suchat and Pang are reading books in the library. 
        Sucha: These letters are too small. 
         Pang: They are fine for me. 
        Sucha:      
          Pang: Sure. 

1. Could you clean them for me, please? 
2. Could you translate them for me, please? 
3. Could you read them for me, please? 
4. Could you change them for me, please? 

  

3. Situation: At the restaurant. 
      Narin: I think you’ve added too much pepper in your noodle soup.   
      Mana: I think it’s not too much. 
      Narin:      

1. You will be stronger soon. 
2. You might be too fat. 
3. You could have a stomachache. 
4. You should pay more for this dish. 

  

4. Situation: In the classroom on the first semester. 
      June: My name’s June. How do you do? 
      Tuck: My name’s Tuck.    

1. How are you? 
2. How do you do? 
3. What’s the matter? 
4. Where do you live? 
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5. Situation: Lek and Ploy are talking about their families.  
        Lek:     ? 
       Ploy: I’ve got two brothers and one sister. 

1. What have your brothers and sisters got? 
2. Where have your brothers and sisters gone? 
3. How many brothers and sisters have you got? 
4. How have your brothers and sisters been doing? 

 

6. Situation: A foreigner needs some help with his map in Thai. 
         Preeda:  Excuse me, may I help you? 
      Foreigner:  Yes, please. I need to go to the bank but I don’t know where it is. 
         Preeda:        
      Foreigner:  Thank you very much. 

1. I am not sure you can get to the bank before it closes. 
2. The bank is a place where we can keep our money safely. 
3. You should read it more carefully and you’ll understand it. 
4. You need to cross this street and turn right. It’s opposite the park.   

 

7. Situation: Pim is busy with her math homework. 
      Ploy: Are you busy, Pim? 
       Pim: Of course, I am. 
      Ploy: Do you like this photo? Are you hungry? 
       Pim:       

1. Will you stop talking? 
2. Don’t talk to me now, Pim. 
3. Would you mind talking to me later? 
4. Shut up! I don’t want to talk to you now. 

 

8. Situation: Dung and Toh are walking home after the football training. 
      Dung: Are you hungry, Toh? 
       Toh:  Yes. Let’s get something to eat. 
      Dung: Ouch! I can’t walk. My leg hurts. 
        Toh:        

1. You should call the police. 
2. You should run to the hospital. 
3. You should drink a lot of water. 
4. You should sit down here for a while. 
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9. Situation: Pat and Joy are studying art in the classroom. 
      Pat:  Umm. I couldn’t find my pencil.     
      Joy: Of course. I have lots of them.  

1. Do you like art? 
2. May I borrow yours? 
3. Have you seen my pencil? 
4. Would you like to buy one? 

 

10. Situation: Git and Jar are inviting Pon to the library to study for the exam. 
        Git: Pon, let’s go to the library before the exam. 
      Pon: Thanks but I prefer football to reading. Bye. 
       Jar:       

1. I think he will not go to the test today. 
2. I think he’s going to be sick because of football. 
3. I think he’s going to fail because he doesn’t read.  
4. I think he’s going to be sad because he plays every day. 

 

11. Situation: The teacher is asking Lop how different cars and bicycles are. 
       Teacher: Which do you prefer, cars or bicycles? 
             Lop:      
       Teacher: That’s a good answer. 

1. I like bicycles because they are lighter than cars.     
2. I like bicycles because they are more durable than cars. 
3. I like cars because they are more expensive than bicycles. 
4. I like cars because they are more comfortable than bicycles. 

 

12. Mana: I am going to practice riding a bicycle tomorrow. 
      Boos: Can I join you? 
     Mana: Sure. But     

1. you should come early. 
2. you have to call me tomorrow. 
3. you should eat something before practice.  
4. you need to bring a helmet and knee guards. 
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13. Situation: In the school. 
       Tukta: What’s the matter?  
      Goong: I’ve got a cold. 
       Tukta: Because     

1. you went to bed early yesterday. 
2. you ate too much fruit yesterday. 
3. you were in the rain yesterday.  
4. you finished your homework yesterday.  

 

14.  Pen: I’m so hungry. Shall we cook something? 
     Sorn: That’s a good idea.  
      Pen: We’ve got some eggs, oil and fish sauce. 
     Sorn: Good!       

1. We should make a hot curry.  
2. We should make some noodles. 
3. We should make a bowl of soup. 
4. We should make an omelet. 

 

15. A:  May I see your homework? 
     B:  Umm! I haven’t finished it yet. 
     A:  I can’t give you any points. 
     B:        

1. That’s very good. 
2. Don’t get too angry. 
3. I’m so sorry, teacher. 
4. I’m happy to hear that. 

 

16. You are waiting in the line to buy a movie ticket. When someone jumps in the queue.  
     You say “ _______” 

1. Wait for me. 
2. I’ll save your place. 
3. Go to the back of the line. 
4. Hold on. I’ll put you through. 
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17. You boss’s wife offers you a piece of cake, but you dislike that kind of cake so you say     
     “ ______”   

1. I hate that cake. 
2. Not another one.  
3. Thanks, but I’m on a diet. 
4. It looks terrible. 

 

18. Your friend’s mother is seriously ill. To make your friend feel better, you say: “ ”  
1. Better luck next time. 
2. Is there anything I can do? 
3. Don’t worry. It’s not important.  
4. It’s no use crying over spilt milk. 
 

19. You are invited to a party, and you have to leave early. You say “__________”  
1. I’m afraid I have to go.  
2. It’s late now. Good night. 
3. I’m sorry I can leave now. 
4. Thanks for coming. See you.  

 

20.      Man: Do you mind if I turn on the radio for a while.  
     Woman: __________ 
          Man: Great. There is a program I like. 

1. I care.  
2. Yes, I do.  
3. I don’t like it. 
4. It’s O.K. 

 

21.     Kim: Hello, I’m Kim Thomson. ________________?   
     Jimmy: I’m Jimmy Brown. Nice to meet you. 

1. What are you  
2. How are you      
3. What’s your name  
4. How are you doing  
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Mother  says  “ ________”   Grandpa is sleeping. 

22. Situation: At home 
 
  

 
 

1. May I drink some tea? 
2. What do you want?  
3. Do you like rice? 
4. Can I have some spaghetti? 
 

23.    
 

1. Be quiet. 
2. Be quick. 
3. Don’t be angry. 
4. Don’t be nervous. 

 

24. On Valentine’s Day  

 
1. Goodbye, Mom. 
2. I love you, Mom. 
3. Good morning, Mom. 
4. I hope you’re better soon. 

 

25. Ann: ________________________ .   
      Lisa: That’s a good idea.   

1. Have a good time.  
2. Let’s go swimming.                           
3. Point  to   the  picture. 
4. Give  me  some  tea, please.            

          

            
  

Nat  : This’s   a   rose for   you   and   _______ 
Mom: Thank   you. 

Naree: I’m very hungry.  __________ 
Nit    : Here you are. 
Naree: Thank you. 
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26. When the teacher says “Be quiet”. What should you do?   
1. Stand up quickly 
2. Look at the blackboard 
3. Talk with a friend slowly  
4. Stop talking with a friend 
 

27. Bancha: Hello, 036-274891.  
       Sunita:  May I speak with Suda? 
     Bancha: __________________________ 

1. Excuse   me. 
2. Sorry, she’s out. 
3. Don’t mention it. 
4. I am her secretary. 

 

28.   Sara:  Look at that girl. She is a new student.   
     She doesn’t talk to anyone. I think she doesn’t have any friends. 

      Willy: ________________ Let’s talk to her. 
1. Ah!  She’s  shy. 
2. Oh! How unlucky.  
3. Wow! She’s pretty. 
4. Really! What a dirty girl. 

 

29. Donald: I’m so excited. I’m going to sing in front of 500 people! 
     Wandy: Well, don’t worry. I’m sure.    

1. Good job. 
2. Well done.  
3. You’ll be fine. 
4. It sounds great. 
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30. Wanida: It seems like it’s raining. _______________________ 
 Naree: Thank you. I’ll bring it.  

1. Take your sunglasses. 
2. Never bring an umbrella. 
3. Don’t forget your raincoat. 
4. Let’s water our mango tree.  
 

31. Your friend: I have got the gold medal from Speech Contest.   
               You:  ________________ 

1. Don’t worry. 
2. No problem. 
3. That’s alright. 
4. Congratulations! 

 

32. You want to go to the toilet. How do you say to your teacher?               
  1. May I have some water, please?  

  2. May I go out, please? 
  3. May I come in, please? 
  4. May I turn on the light, please? 

 

33. Situation: In a school canteen 
                  Tom:  I’m very hungry.  _____________________ 
        Food seller:  Here you are. 
            Tom:  Thank you. 

 1. Do you like curry? 
 2. What do you like? 
 3. What do you want to eat? 
 4. Could I have some fried rice, please? 

 

34.  Dannie:  Tom is my uncle’s son. 
 Pim:  He is your…………………….. . 

       Dannie:  Yes. 
 1. nephew  

2. grandson 
 3. brother 
 4. cousin   
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35. Situation: Peter and Ken are talking about food.    
Peter:  Do you like Tomyam kung ? 
  Ken:  Yes, I do. And you? 
Peter:  No, I don’t. 
  Ken:  Why not? 
Peter:  _______________ 
 

 1. Yes, I am. 
2. It is spicy. 
3. I don’t like it. 
4. It tastes good. 

 

36. Situation: Sunee is talking with Weena about Malee.  
 Sunee: How tall is Malee? 
 Weena: __________________. 
 

1. She is very nice. 
2. She is 40 years old. 
3. She weighs 40 kilos. 
4. She is 155 centimeters. 

 

37. Situation: Noi and Dang are talking about food.  
      Noi:  What do you think about the food in that restaurant? 
        Dang:  _____________because I’ve never been there.  
 

1. Very nice   
2. It’s not nice  
3. I have no idea  
4. I like it very much  

 

38. Situation: Jim and Jang are talking about Halloween.   
       Jim: I wear witch clothes. What should you wear to Halloween party?                
      Jang: Umm._________________.  
 1. Red fur jacket 

2. Skinny jeans   
3. Ghost clothes  
4. Long sleeve shirt  
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39. Situation: Kan is asking Fon for turning off the air conditioner.  
        Kan: It’s very cool. Could  you please turn off the air conditioner? 
        Fon: ________________________ 

1. Yes, absolutely.   
2. Don’t mention it. 
3. Take care of  yourself.   
4.  Thank  you very much. 

 

40. Situation: In the science class, the teacher is doing an experiment.   
 Teacher: Look at these, my students. There is an orange and a bowl with full of  
  water. I will put the orange in the bowl. What happen? Why? 
 Student: __________________. 

1. It will float, because it is light.  
2. It will sink, because it is heavy. 
3. It will sink, because it has higher density than water.  
4. It will float, because it has a lower density than water. 

 

41. Situation: Sue, Jim, Linda are friends. They talk about “What do they want to be?” 
          Sue:  Jim, I think you are good at singing and dancing. 
           Jim:  Thank you.  
        Linda: ________________________. 
            Jim: Sure. 
 1. I’m not agree with you. 
  2. I don’t like to be a singer. 
 3. You should be an actor. 
 4. Sue wants to be a dancer. 
 

42. Situation: Jane and Mary are cooking in the kitchen.  
        Jane: This spaghetti  is tasteless. I need some salt. _________________________. 
        Mary: Here you are. 
 1. Please give me some salt. 
 2. Show me some salt. 
 3. Don’t pass some salt.  
 4. I give you some salt. 
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43. Situation: At the bus station 
Tourist: ____________________________________.  
 Police: Sure. You walk along this street and the Art Museum in your right hand. 

1. I want you to visit the Art Museum. 
2. You must go to the Art Museum now. 
3. Please take me to the Art Museum, will you? 
4. Could you tell me how to go to the Art Museum? 

 

44. Situation: At the bookshop  
                  Rosa:  Do you still have any classical music book? 
        Book Seller: Just a minute. Here’s the last one. 
                  Rosa:  Oh, thanks. ____________________. Here’s money. 
 1. Goodbye. 
 2. I’ll take it. 
 3. I don’t want it. 
 4. You can give it. 
 

45. Situation: San goes to visit Jan’s mother at the hospital.  
        San: How about your mother today? 
        Jan: She has a fever and has to stay at the hospital for a few days. 
        San: ___________________________. 
        Jan: Thank you so much. 
 1. You don’t care about that. 
 2. You can go back your home. 
 3. I hope she will be better soon. 
 4. I think she should stay at the hospital. 
 

46. Situation: At the Gym  
       Teacher: Harry, is John going to have a tennis match tomorrow?  
           Harry: Yes, sir. 
       Teacher: Why doesn’t he train today? 
           Harry: He has a cough. 
       Teacher: __________________________. 
           Harry: O.K. I will tell him try the best. 
 1. I will visit him at his home tomorrow. 
 2. Tomorrow John can take a rest at home. 
 3. Don’t worry, there won’t have a tennis match tomorrow. 
 4. John must take a rest and join in the match tomorrow. 
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47. Situation: At Nat’s house 
        Nat: Dan, here is Tom Yam Kung that my mother made for you. 
      Would you like some? 
        Dan: _____________________. 
         Nat:  Here for you. 
 1. No, I’m full. 
 2. Yes, but later. 
 3. Yes, it looks very nice. 
 4. No, I don’t want any. 

 

48. Situation: At school 
        Dara: What’s the matter? You look upset. 
         Kan: The bus broke down. I waited for the new bus. 
        Dara: Why didn’t you walk to school instead? 
         Kan: _______________________________. 
 1. I had no money enough. 
 2. It would take much time. 
 3. There weren’t any cars in the street. 
 4. I can’t go to school by bus with you.  
 

49. Situation: Chan’s father has a stomachache.   
        Mother: Chan, what food is good for your father?  
           Chan: He should  eat the light food. What do we have to cook for him? 
        Mother: We have rice, pork, fish, shrimp, sausage, onion, broccoli, carrot, garlic, 
                     lemon and eggs. 
           Chan: OK. I’ll cook  ____________________________. 
 1. boiled rice with shrimp. 
 2. rice and fried fish with garlic. 
 3. fried rice with sausage  and onion soup. 
 4. fried rice with pork, broccoli and eggs. 
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50. Situation: Ben talked with Sak about one of the Thai festival.  
        Ben: Sak, May I ask your some questions? I saw a picture of Thai festival,  
                but I don’t know what it is . 
        Sak:   What did you see? 
        Ben:  ____________________________. 
        Sak:   It is Songkran festival. 
 1. The people join in the candle parade.  
 2. The people float their Krathongs in the river. 
 3. The young people pour water on the old people’s hands. 
 4. The people hold the candle lights and walk around the temple.  
 
Directions: Look at each picture and sign carefully. Choose the correct answer  
               to each question.ดูภาพที่ก าหนดให้ในแต่ละข้อ และเลือกค าตอบที่ดีที่สุด 
 
51. This sign means “.................................. .”  

 
                                    

 

1. No entry.    
2. No litter. 
3. No smoking.    
4. No parking. 

 

52. When you see this sign, you………………….. .     
      
 
 
 

1. should speak quietly.   
2. should use your mobile phone. 
3. should keep your mobile phone.    
4. should turn off your mobile phone. 
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53. What should you do when you see this sign? 

 
 
 
               

1. You should drive slowly.   
2. You should drive faster. 
3. You should stop driving.     
4. You should park your car. 
 

54. Mike: Where are you going this weekend? 
     Sam:  I will go to Bangkok and visit my grandparents. 
     Mike: Don’t forget to take an umbrella or a raincoat with you. It’s ………………………. . 
     Sam: Thank you very much. 
  

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4.                                                  
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55. Tom: Why didn’t you come to school yesterday?  
     Mark: I was sick. 
     Tom: What’s the matter with you? 
     Mark: ……………………….. . I walked in the rain two days ago. 
     Which picture is correct? 
 

1.       2.    
 
 
                          

3.       4.  

                                                 

56.  

 

       Tim:  ………………………………… because there is a child in the car. 
        Lisa: O.K. Don’t worry. 

 
1. Be faster!    2. Be hurry! 
3. Be careful!    4.  Be quick!  

 

57.  
 
 
 
 
 
 

       From the picture, what should the boy say? 
1. Sorry.     2. Thank you. 
3.  Excuse me.    4. Never mind. 

  

Baby in Car 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 163 

(58-59)                                                 At the market 

kinds of meat baht/kilo Kilocalories 
beef 150 2730 
pork 130 4570 
fish 125 1400 

chicken 100 2000 
 

58. Nid is very fat, what kind of meat does she have to buy? 
1. pork     2. fish 
3. beef     4. chicken 
 

59. Mrs. Lee has five hundred baht. What can she buy? 
1. Three kilos of pork and a kilo of beef. 
2. Two kilos of chicken and two kilos of pork. 
3. Three kilos of fish and two kilos of chicken. 
4. Two kilos of chicken and three kilos of pork. 
          

60.  

 

 

       He should take some …………………. to get better. 
1. soup     2. cake 
3.  ice cream    4. chocolate 

61. What does this sign mean?     
1. You cannot turn left. 
2. You cannot turn right. 
3. You cannot turn. 
4. You cannot park. 
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62. What’s the weather like today? 
 
 
 
 

1. drizzle                                               
2. sunny 
3. foggy                                                
4. Windy 

 

63. What does this sign mean?  
 
 
 
 
 
  1. Be fun, cross walk ahead. 
  2. Be quiet, cross walk ahead. 
  3. Be careful, cross walk ahead. 
  4. Be punctual, cross walk ahead. 
 

64. John takes his dog to the shopping mall.  When he sees this sign, what should he do? 
  
   
 
 
   
  1. John cannot take a photo here. 
  2. John cannot walk a dog on the grass. 
  3. John cannot take the dog inside this place. 
  4. John cannot feed his dog inside the shopping mall. 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=no+pet+allowed&source=images&cd=&cad=rja&docid=me2HoK-j42xTgM&tbnid=EKkTawcFi1yOmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://michaelwwatkins.blogspot.com/2008/02/healthy-church-no-pets-allowed.html&ei=38HKUdHJC4bsiAetg4GgBQ&bvm=bv.48340889,d.dGI&psig=AFQjCNFJw6cPpQlx-eK-Q-tcUYc7jznyzg&ust=1372328794723091
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65. Look at the map. 
 
 
 
 
 
  
  

                            Main Street  

 

 

 

         Which sentence is correct? 
 1. The book store is near the park. 
 2. The school is in front of the market. 
 3. The post office is next to the hospital. 
 4. The library is between the post office and the shopping mall. 
 

66.      ART MUSEUM    

OPEN   Mon, Wed, Fri   10.00A.M.- 6.00P.M. 

 Tue, Thur  09.00A.M.- 5.00 P.M. 

    Sat, Sun   08.00A.M. – 8.00P.M. 

  
        Which sentence is correct? 
 1. Jack can go to Art Museum on Tuesday 6.00 p.m. 
 2. Jim can go to Art Museum on Friday 08.00 p.m. 
 3. John can go to Art Museum on Monday 09.00 a.m. 
 4. Joe can go to Art Museum  on Thursday 11.00 a.m. 
 

Park Hospital Library 

Post office Book store Shopping mall 

School Market 
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(67)           Price of ABC. T-shirt 

size price 
Small 120 Baht 
Medium 130 Baht 
Large 140 Baht 
Extra large 150 Baht 

 

 67. You want to buy two small size T- shirts. How much do you pay? 
 1. 120 baht 
 2. 130 baht 
 3. 240 baht 
 4. 260 baht 
 

68. While you walk along the park you see this sign, you …………….. 
  
 
 
 
 1. cannot sit on the grass. 
 2. cannot take a photo. 
 3. cannot smoke. 
 4. cannot swim. 
 

69. Shopkeeper: Excuse me, sir. ……………  
             Jimmy: Oh, sorry. I don’t know. 
 1. You cannot sit here. 
 2. You cannot park here. 
 3. You cannot litter here. 
 4. You cannot take a photo here. 
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70. If you are a librarian. Which sign that you should show in your library? 

1.  

 

 

2.   

 

 

3.  

 

  

4.      SPORT FILED NO DOGS ALLOWED 

 

 

71. Where do you usually see this sign? 

 

 

 

 
1. In the office.            
2. At the zoo.  
3. By the road.                                                  
4. At the restaurant.             
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72. We are from Laos. My flag is red with a yellow star in the middle. Which is our flag? 

1.                                              2.  
 
 
 
 

3.                                                4.  

 

 

73. We use this for buying many things. Where are we from?  

 

 

 

 

1. Laos                                         2. Malaysia  
3. Cambodia                                 4. Indonesia    
                            

 74. From this picture what should the nurse say? 

 

 1. All right            2. Excuse me  
3. Thank you.              4. Can I help you? 

  

Yes, 

please. 

.............. 

https://sites.google.com/site/asianonlineclassroom/thng-cha-ti-laea-sayy-laksn-xaseiyn/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg?attredirects=0
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://images01.olxthailand.com/ui/8/22/11/1280968355_70222111_3--I---1280968355.jpg&imgrefurl=http://bangkok.olxthailand.com/i-iid-70222111&h=361&w=306&sz=22&tbnid=1_09G2cmIUKtgM:&tbnh=89&tbnw=75&prev=/search?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2&usg=__aDqRRk5qQvrCVav7fKmeVdOA8bU=&docid=o5DtGa7iAYXg7M&sa=X&ei=6KfKUdaQGqmUiQftu4GABg&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwCw&dur=299
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75. If you want to buy a mango, where should you go? 
 

 

 
 
 
   

 
 
     
          
        
              1. Nanny Bakery                                     2. Wichai Chemist 
              3. Mali Greengrocer              4. Thongbai Newsagent 
 
(76)                                 Train Schedule 

 

Station Arrival Departure 
 
Bangkok  
Nakhon Patom 
Petchburi  
Nakhon Sritamarat 
Trang  

 
- 

19.00 
20.10 
06.00 
08.00 

 
18.00 
19.10 
20.20 
06.30 
   - 

 

76. How long does the train take you from Bangkok to Trang ?  
1. 14 hours          2. 12 hours  
3. 10 hours         4. 8 hours 

 

1.Mali Greengrocer  
 

Weekdays: 10 am - 6 pm 
Weekends: 9 am - 8 pm  

Weekends: 9 am - 8 p 

2. Thongbai Newsagent 
       
 Mon – Sat: 8 am – 6 pm  
        Sun 10 am – 8 pm 

 

3.Nanny Bakery 
Mon – Fri : 11am – 3 pm  
Sat – Sun: 9 am – 5 pm 

 

4.Wichai Chemist 
Tues – Sun: 10 am – 8 pm  
Closed Mondays 

 
Closed Mondays 
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77. How many percentages of petroleum and coal do they have in this chart? 
1. 71%                                  2. 66%           
3. 42%              4. 29% 

 

(78-79)   Read the pictographs and answer the questions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78. How many coconuts did Noi sell on Sunday, Thursday and Friday?  

1. 2,000                                  2. 2,200  
3. 2,400                                  4. 2,600 

 

79. Which days did Noi sell coconuts in the same amount?  
1. Monday and Wednesday     
2. Tuesday and Friday  
3. Sunday and Thursday     
4. Thursday and Friday 
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80. Follow the pictures, which sentence is correct?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

1. Nong tastes, washes, cuts, and squeezes the orange. 
2. Nong washes, cuts, tastes and squeezes the orange. 
3. Nong washes, cuts, tastes and squeezes the orange. 
4. Nong washes, cuts, squeezes and tastes the orange. 

 

81. Which sign means “you can’t eat or drink”?            
     

1.        2. 
 
 
 
3.                                            4. 

 
 
82. When you see this sign, you …………………..                                                                

1. will not turn left. 
2. will not litter here. 
3. will not smoke here. 
4. will not walk through this area. 
 
 
 

  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://newfashsite.com/wp-content/uploads/2012/09/no_food.jpg&imgrefurl=http://newfashsite.com/beauty-tips/the-reasons-you-can-decrease-your-weight/&h=544&w=528&sz=45&tbnid=yBPluDNm2NbHGM:&tbnh=90&tbnw=87&zoom=1&usg=__jrPS6vHPHa7-pWob3f3H9O8jRwQ=&docid=oe7Ep8pawolsmM&sa=X&ei=7mTKUfDmA9GviQf23YGYAw&ved=0CDIQ9QEwAQ&dur=26146
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://greatinsurancepeople.com/wp-content/uploads/sites/2/2010/10/No-Cell-Phones.png&imgrefurl=http://greatinsurancepeople.com/2010/10/01/new-laws-in-massachusetts-regarding-texting-while-driving-and-no-cell-phone-use-for-teenagers-take-effect-9-30-2010/&h=309&w=309&sz=20&tbnid=T-aq9Ne6GXoq0M:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__eSNjUXi8B1I39tITT9f0SngamP8=&docid=hTuubeaooiBu3M&sa=X&ei=hWbKUYP2PIPoiAeZloGQDA&ved=0CDUQ9QEwAg&dur=1856
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/image/600x600/no-photo.jpg&imgrefurl=http://www.designofsignage.com/application/symbol/building/largesymbols/no-photo.html&h=600&w=600&sz=39&tbnid=oef6gVKLpNKsPM:&tbnh=90&tbnw=90&zoom=1&usg=__MoCGAb_ORnJTT_GKgtREiMj-uds=&docid=bRvD6jN-MSCtrM&sa=X&ei=8GbKUfn7Le6XiQfHq4CIDA&sqi=2&ved=0CCoQ9QEwAA&dur=592
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=749&bih=347&tbm=isch&tbnid=eUpeFUCPEfx3LM:&imgrefurl=http://www.traleetc.ie/environment/litter/&docid=b5u3Yk2UjxIbfM&imgurl=http://www.traleetc.ie/media/media,1228,en.gif&w=87&h=87&ei=sVnKUYqRAomtkAXnjoDQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=312&vpy=135&dur=28611&hovh=77&hovw=77&tx=85&ty=48&page=5&tbnh=77&tbnw=77&start=38&ndsp=11&ved=1t:429,r:41,s:0,i:210
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83. If you see this sign in front of the shopping center. What should you do? 
                                                                                                                    

          
 
 
                                   

1. I will get in that shopping center if I want to buy a pet. 
2. I will not get in that shopping center if I have a pet with me. 
3. I will get in that shopping center if I don’t want to buy a pet.    
4. I will not get in that shopping center if I don’t have a pet with me.   

 

84. Uncle Dam works in Bangkok, and he would like to take a train to Had Yai.  
     What time should he arrive at Bangkok Train station? 
                                                                                                                  

 
 
 
 
1. 11.45               2. 12.25              
3. 17.30                 4. 06.10  

 

85.  
 
 
 
 
 
      After hitting the boy, what should you do if you were a driver?                           

1. I would run away.  
2. I would sit in a car. 
3. I would drive more carefully. 
4. I would send the boy to the hospital.   

 
 
 
 
 
 
  

                  Train Timetable 
  Station Depart   Station  Arrive 
 Bangkok   12.25   Hau Hin 18.15 
 Chumporn   20.00   Had Yai 06.10 
  

http://www.google.co.th/imgres?start=100&hl=th&biw=749&bih=347&tbm=isch&tbnid=RBW65Ep13iprrM:&imgrefurl=http://blog.pairungrueng.com/?cat=266&docid=NehbtbkRpqtw5M&imgurl=http://blog.pairungrueng.com/wp-content/uploads/2013/05/acident.gif&w=211&h=118&ei=_IzKUaGZO8OgkAXYkoCAAg&zoom=1&iact=hc&page=14&tbnh=94&tbnw=168&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:100,i:16&tx=57&ty=72&vpx=7&vpy=117&dur=1170&hovh=94&hovw=168
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86. These pictures are in front of the bookshop. What should the man say?                                               
  

 
                            

 
 
 

 
1. Come again.                                     
2. Get well soon. 
3. Have a nice trip.                           
4. You’re welcome 

 

87. Which chart describes the sentence, “Most English Club members are students in  
      prathomsuksa 6 and students in prathomsuksa 4 are the least.” 
 
  
 
                  

1. 2. 
 
 
 
 
 
 
 

 3.                                                           4. 
 
 
                                                                                 
                    
 

 
 
                                          
 
  

http://freephoto.in.th/wp-content/uploads/2012/08/character2554-0043.jpg
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88. Which statement does not relate to the given picture?                                                  
 
                           
 
 
 

 
1. Guising               
2. Costume parties     
3. Carving pumpkins          
4. Telling the funny stories  

 

89. Which is the correct pair? 
   

 
 

1. Holiday: Christmas & Mother Day 
2. Holiday: Halloween Day & Father Day 
3. Festival: Valentine Day & Songkran Day     
4. Festival: Thanksgiving Day & Children Day  

 

90. Which suggestion is not suitable for the boy?                                    

               
1. Do more activities. 
2. Change to eat healthy food. 
3. Eat more junk foods.  
4. Walk for ten more minutes. 

 

  

rose/chocolate Visiting/splash water 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=749&bih=347&tbm=isch&tbnid=9T76oFCJcn8saM:&imgrefurl=http://depositphotos.com/12867820/stock-illustration-Halloween-pumpkin-Jack-o-lantern-in-halloween-wich-costume.html&docid=lBrkFFAFQ6lioM&imgurl=http://st.depositphotos.com/1758000/1286/v/950/depositphotos_12867820-Halloween-pumpkin-Jack-o-lantern-in-halloween-wich-costume.jpg&w=1024&h=1024&ei=RcPKUYzoLYHxkAWVrYCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=176&vpy=-33&dur=421&hovh=225&hovw=225&tx=110&ty=176&page=10&tbnh=130&tbnw=136&start=86&ndsp=9&ved=1t:429,r:92,s:0,i:360
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&rlz=1T4NDKB_enTH541TH542&biw=749&bih=347&tbm=isch&tbnid=71tMSowKvcKT2M:&imgrefurl=http://www.elements4health.com/children-targets-of-new-medium-used-to-sell-high-fat-high-sugar-foods.html&docid=eQVLjzMI_Vr92M&imgurl=http://www.elements4health.com/images/stories/childhood-obesity-2.jpg&w=300&h=379&ei=e1rLUdetL5DQrQfF_ID4CA&zoom=1&iact=hc&page=1&tbnh=108&tbnw=80&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:7,s:0,i:99&tx=115&ty=143&vpx=256&vpy=-41&dur=18158&hovh=252&hovw=200
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Numbers of students 

(91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. How many students go to school by bicycle? 
1. 5      2. 10      
3. 15     4. 20 

 

(92-94)  
Chanok’s Timetable 

        
Time 

Day 

9.00-
10.00 

10.00-
11.00 

11.00-
12.00 

12.00-
13.00 

13.00-
14.00 

14.00-
15.00 

15.00-
16.00 

(Mon Thai English 

Lu
nc

h 

Computer History 

Tue Maths Music Science P.E. 

Wed Thai Social studies Music Geography Science 

Thu Geography English Maths Assembly 

Fri Home economics History Health  education Freetime 
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92. What does Chanok have on Wednesday morning?  
 1. Thai and Social studies   
 2. Thai and English      
 3. Music, Geography and Science  
 4. Computer and History 
 

93. When can Chanok go to the library or play with his friends? 
  1. At 15.00-16.00, on Tuesday  
  2. At 15.00-16.00, on Wednesday  
  3. At 15.00-16.00, on Thursday  
  4. At 15.00-16.00, on Friday 
 

94. What time does he play violin on Wednesday?  
  1. At 9 am.      
  2. At 10 am.  
  3. At 1 pm.      
  4. At 3 pm.  
 
(95-96) 

 
http://www.green.in.th/files/combating-global-warming-map.jpg 
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95. What is the mind map about?   

1. Bad travel       
2. Best travel  
3. Interesting transportation     
4. Solving global warming  
  

96. Who solve global warming?  
1. Tom goes to Bangkok by plane.    
2. Tim rides a bicycle to school. 
3. Pam uses light bulbs at home.    
4. Pim dislikes hybrid car. 
 

 

 

 

 

97. When will you see this poem?    
1. New Year Day     
2. Easter Day     
3. Halloween Day     
4. Christmas Day  

 
 
 

98. From the text, what food is not good for you? 
1. Pizza      
2. Salad   
3. Fruit juice     
4. Fish curry  

 

 

 

  

April’s here! 

*Hooray! 

The bunny is coming! 

Have a wonderful day. 

HEALTHY FOOD WON’T KILL YOU, BUT JUNK FOOD WILL 
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99.  

 

 

 

 

 
    I am 11 years old. I am going to the zoo with my father, mother and a 8 years old  
    brother.  
    How much do we have to pay?  

1. 1,400 baht     
2. 1,200 baht   
3. 500 baht      
4. 200 baht 

 

100.   

 

 

  

 

 

 

 

       From the picture, which sentence is true? 
1. Plainoi is bigger than Plaingam. 
2. Plaingam is bigger than Plaikaew. 
3. Plaikaew is bigger than Plainoi. 
4. Plainoi is bigger than Plaikaew. 

 
  

Daily Shows  

Monkey Shows : 09.00, 12.00, 14.30 and 16.45  

Crocodile Shows : 09.45, 12.45, 15.15 and 17.30  

Elephant Shows : 10.30, 13.30 and 16.00  

Price  :    Adult  500 Baht   Children  200 Baht    Child under 10  Free 

Plainoi 

Plaingam 

Plaikaew 
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101. Christian around the world cook a turkey for……………… .  
1. New Year 
2. Valentine 
3. Halloween 
4. Thanksgiving 
 

102.  Which sentence is wrong?    
1. How many brothers do you have? 
2. Does he play football? 
3. Is he a teacher? 
4. How beautiful are you! 

 

103.  Which one is in the correct order?  
 

 
 

1. 4   5 3 2 1  
2. 2   1 5 3 4 
3. 3  4 1 5 2 
4. 2  1 4 3 5 
 

104.  A: Where did your family go last weekend?  
        B: We_________ to  Hua-hin. 

1. go   
2. went   
3. will go  
4. are going  
 

105.   
 
 
 

Which sentence is correct? 
1. Mother is taller than father.                 
2. Brother is taller than mother. 
3. Mother is the tallest.    
4. Father is the tallest.  

 
 
  

1) has 2) Jane 5) long 3) wavy 4) hair 

       Father is 170 centimeters tall. Mother is 165 centimeters tall.  
Brother is 160 centimeters tall. 
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1) food 2) fried 
rice 

3) good 4) is 

106.  Which word has the different first vowel sound from others? 
1. salad    
2. cake 
3. apple    
4. rambutan 

 

107.  Which one is in the correct order?  
 

           
 

1. 2 4 3 1 
2. 3 2 4 1 
3. 1 4 3 2 
4. 4 2 1 3 

 

108.   
  
  
 
 
       Which pair of words can complete the short passage?  

1. Second, After that 
2. After that, Third 
3. Second, Finally 
4. Third, Finally 

 

109.       Son: Mom, what is your menu for the next breakfast?   
       Mother: I___________ fried rice next morning. 

1. will make  
2. is making        
3. made   
4. make 

 
 
 
 
 
 

  

    First, wash some oranges.________, cut the oranges. Next squeeze the 
orange into the glass. Then put some salt into the glass. ______, drink your 
orange juice. 
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110.  At the cafeteria.     
   Jill: Oh, this soup needs salt. Jack, _____________? 
 Jack: Certainly, here you are. 
   Jill: Thank you. 

1. could you pass me the salt, please   
2. does your soup taste good      
3. do you want some salt 
4. do you like soup  

 

111.  Look at the word “children.” Which letter is the initial sound? 
1. c 
2. h 
3. ch 
4. ld 

 

112.  Sandy: _________________? 
        Cindy: She lives in Malaysia. 

1. Where did she live  
2. Where do you live 
3. Where does she live 
4. Where does your brother live 

 

113.  “A teacher carried some books.” Which sentence is the same meaning? 
1. Some books were carry a teacher. 
2. Some books was carried a teacher. 
3. Some books was carry by a teacher. 
4. Some books were carried by a teacher. 

 

114.  Situation: Sinthorn does not come to school on time every day. His teacher gives him  
 advice. What sentence is a correct structure? 

1. Sinthorn must comes to school on time. 
2. Sinthorn has to come to school on time. 
3. Sinthorn have to come to school on time. 
4. Sinthorn must to come to school on time. 
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9,899 

115.   A: How much is this laptop?  
  B: It is ………………………….baht.  

1. nnnnnine eight nine and nine  
2. ninety-eight and ninety-nine                                           
3. ninety-eight thousand and ninety-nine 
4. nine thousand eight hundred and ninety-nine 

 

116.  Thai people around the country always splash water on ………………… 
1. Songkran Festival 
2. Chinese New Year 
3. Visakha Puja Day    
4. Loy Krathong ay 
 

117.  Which of the following is correct? 
1. I will teach Winai if he listens to me. 
2. I be would happy if I will work in pairs. 
3. If her work will be do, she play with her friends. 
4. If she passed the exam, her teacher will give her a gift. 
 

118.  A bird _______ to me this morning. 
1. sing 
2. sang 
3. sung 
4. singing 

 

        Sara: Hello. This is 0-2288-5891. 
       Dana: Hello. ……..119………………………….. . 
        Sara: Sorry, he went shopping. 
       Dana: ………………..120…………………………… . 
        Sara: Yes, sure. 
119.   1. Is Sara there? 

2. Is Sara speaking?  
3. Can I speaking to Tim, please? 
4. Can I leave a message, please? 

 

120.         1.  Is Sara there? 
2. Is Sara speaking? 
3. Can I speaking to Tim, please? 
4. Can I leave a message, please? 
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121.  Praewan worked as a zookeeper a few years ago. She can say……………….. . 
1. I am a zookeeper. 
2. I work for the zoo. 
3. I used to be a zookeeper. 
4. I used to do a zookeeper. 

 

122.  Situation: Alongkorn likes to visit the zoo with his parents. He wants to tell this to his  
 teacher. He can say………………….. . 

1. I do not like visits the zoo. 
2. I do not like to going to the zoo. 
3. I like going to the zoo with my parents. 
4. I like to going to the zoo with my parents. 
 

123.  I have been to……………………………. . It was great. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. New Zealand 
2. France 
3. Australia 
4. England 

 

124.  “There is no other place likes home and our earth is our home.” Which underlined word  
   is wrong? 

1. and 
2. likes 
3. other 
4. There is 
 

125.  “It rains a lot in Thailand.” What is a noun in this sentence? 
1. It 
2. rains 
3. a lot  
4. Thailand 
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126.  Which sentence is correct? 
1. I always buy some fruits on the weekend. 
2. He never buy some fruits on the weekend. 
3. She always buy some fruits on the weekend. 
4. You always buys some fruits on the weekend. 
 

127. Tom’s trousers are old so he need a new one. Then he…………..go to the clothes shop. 
1. have to  
2. had to 
3. has to 
4. has 
 

128.  Which underlined word is wrong? 
        Emma’s mother go shopping last weekend? 
                a             b      c       d 

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

 

(129-130)   
        At the clothes shop 
        Salegirl: Good morning. ……..129……..? 
            Sam: Can I have………130…shirts, please? 
 

129. 1. May I go out 
    2. May I help you 

3. May I come in 
4. May you help me 

 

130.         1. any 
2. little 
3. some 
4. a few 
 

131. My parents and I …………… shopping in Bangkok  next summer. 
1. goes 
2. went 
3. has gone 
4. are going to go 

  

http://www.testdesigner.com/questions/84695/which-of-the-following-is-a-complete-sentence
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132.  
      Situation: At the sidewalk 
       The boy is crossing the street while the traffic is busy. We should say “Be careful!” 
 

      Which one is the same meaning as “Be careful!”? 
1. Look out! 
2. Look after. 
3. Look forward. 
4. Look over there. 

 

133. How often do you do exercise? 
1. I am doing exercise 
2. I will do exercise. 
3. I never do exercise. 
4. I had done exercise. 

 

134. If you want to diet, you _________ eat much fat and . 
1. will 
2. don’t 
3. should 
4. shouldn’t 

 

135. You should sleep ......................... five hours a day. 
1. twice 
2. more than 
3. most than 
4. the less than 

 

136. I always________ twice a week. 
1. swim    
2. swims 
3. swam    
4. swimming  

 

137. Which sentence is correct? 
1. Joe like to drinks orange juice.  
2. My mother likes to drink orange juice.  
3. His sisters likes to drink orange juice.  
4. John likes to drinking orange juice. 
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138.    Kat: Pam, why didn’t you go to work yesterday?  
        Pam: I went to see the doctor. 
         Kat:  …………………………? 
        Pam: I had a stomachache. 

1. What  did you do 
2. What  did you go  
3. What was the matter 
4. What was the doctor do 

 

139. “Please do not drink too much coffee.” What is the notice about? 
1. People never drink coffee. 
2. People always drink coffee. 
3. People often drink coffee. 
4. People sometimes drink coffee.  

 

(140-143) 
Joe : Ed, look at the sky. …………140………………..? 
Ed  :  It is cloudy. It is going to rain. 
Joe : ……………141……………….? 
Ed  : No. I don’t like it.   
Joe : Why don’t you like the rainy season?  
Ed  :  …………142………………. 
Joe :  Oh! ……………143……………? 
Ed  :    I like winter.   

 

140.         1. What is today 
2. What is season 
3. What is in the sky 
4. What is the weather like today 

 

141.         1. Do you like the rainy season 
2. Do you want the rainy season 
3. Do you have the rainy season 
4. Do you see the rainy season 

 

142.         1. I like hot. 
2. Sure, I like rainy too. 
3. Yes, Rainy is very cold. 
4. Because my body will get wet. 
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143.         1. Where do you like to go 
2. What do you like to do 
3. Why do you like season 
4. What is your favorite season 

 

144. My brother and I buy the coats in winter. …………..coats are too expensive. 
1. My 
2. Our 
3. Your 
4. Their 

 

145. Water………….at 100 degree celsius. 
1. freezes  
2. boils 
3. cooks 
4. drinks 

 

146. A: What do you like to do in your free time? 
       B: I like to watch news. 
       A: Why? 
       B: ………………………………………………………. 

1. Because it is boring.                       
2. Because it tastes nothing 
3. Because it is interesting.          
4. Because it tastes exciting. 

 

147.  A: May I borrow your dictionary, please? I want to know the meaning of the word “fox”. 
 B: I have only Thai dictionary. Do you want them? 
 A: O.K. Thank you. 
  What subject are they studying? 

1. Art 
2. Mathematics 
3. English 
4. Science 

 

148.  “James’s hobby is drawing cartoons.” Which sentence is correct? 
1. James like to draw cartoons. 
2. James likes to draw cartoons. 
3. James like to drawing cartoons. 
4. James likes to drawing cartoons. 
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149.  My family …………………on the beach on vacation. 
1. like to swim 
2. likes to swim. 
3. like to sunbathe 
4. likes to sunbathe 

 

150.  Which sentence is correct? 
1. What time are you have a party tonight? 
2. What time will you have a party tonight? 
3. What time do you have a party tonight? 
4. What time does you have a party tonight? 

 

151. What should we do before having meal? 
1. Wash our face.  
2. Wash our feet.  
3. Wash our hands. 
4. Wash our mouth.   
 

152. Kate was sick. Her mother took her to _________________ 
1. the market  
2. the hospital 
3. the post office 
4. the police station 
 

153. Don’t lock the door. Because I don’t have the ________ 
1. key 
2. room 
3. money  
4. window  
 

154. My father’s age is 55. This sentence means that ......................... . 
1. he is 55 Cm. tall 
2. he weighs 55 kilos. 
3. he has 55 children. 
4. he is 55 years old. 
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155. My father is a ………………..He looks after the sick people. 
1. dentist 
2. doctor 
3. waiter 
4. teacher 

 

156. My mother is buying………………...  
1. a bar of pork 
2. a kilo of pork 
3. a roll of pork 
4. a glass of pork 

 
(157-160) 
  

   

 

 

157. They will go to Jakarta on .................................. . 
1. Thursday  
2. Wednesday 
3. Tuesday 
4. Friday 
 

158. The word “there” in line 3 refers to .................................. . 
1. Phuket  
2. Hotel 
3. Jakarta  
4. Kamala Beach 
 

159. Phuket is in the .................................. of Thailand. 
1. east  
2. west 
3. south  
4. northeast 
 
 
 
 

  Peter and his family are going to Phuket by plane on Monday, May 21.   
      They are going to stay at the Kamala Beach Resort Hotel for three days before  
      going to Jakarta. They are going there by plane. 
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160. Jakarta is in .................................. . 
1. Thailand  
2. Malaysia 
3. Myanmar  
4. Indonesia 
 

(161-162) 
 
 
 
 

161. The speaker is a .................................. . 
1. fireman  
2. postman   
3. salesman  
4. policeman   

 

162. The speaker talks about the toothpaste because he wants to .................................. . 
1. sell it  
2. buy it 
3. brush his teeth 
4. clean his teeth  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Good morning, ladies and gentlemen. I have a good toothpaste. It keeps 
your teeth white and shiny. 
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(163-165) 
   

                                 T.V. Programme Channel 36 

    6.00 Sesame Seed 

    7.00 Weather 

    8.00 News 

    9.00 Bird Planet 

    10.00 Health Show 

    11.00 Medicine 

    12.00 Golf 

    13.00 Home Shopping 

    14.00 Close 
 

163. The first programme begins at .................................. . 
1. 8.00  
2. 7.00 
3. 6.30  
4. 6.00 
 

164. You homework is writing a report on animal’s life. You should watch .......................... . 
1. Sesame Seed  
2. Weather 
3. News 
4. Bird Planet 

165. If you want to watch sports programme, you will watch at.................................. . 
1. 10.00  
2. 11.00 
3. 12.00  
4. 13.00   
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 Last night, we did not watch TV. We played Scrabble. Father told us some jokes.         
          We had a good time until the bedtime. We enjoyed ourselves very much. 
  

166. Which is the best title for the passage above? 
1. A night without television. 

 2. The broken television. 
3. Our enjoyable night. 
4. My favorite game. 

 

 (167-168)     
When do the schools start? 

 In many countries, schools start in the fall. Children get ready for a new school year. 
But the school year does not start in the same month all over the world. Look at the chart 
below. 

Countries Schools Start (Month) 
U.S.A August 
Great Britain September 
Brazil February or March 
Japan April 
France September 
Thailand May 
Australia February 

    Adapted from http://www.abcteach.com 
 

167. When do the schools in Thailand start? It starts in …………………….  . 
1.  September 
2.  May 
3.  February 
4.  October 

 

168. What countries do the schools start in February? 
1. Australia and U.S.A 
2. Brazil and Australia 
3. France and Japan 
4. Thailand and Japan 

 
 

http://www.abcteach.com/
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(169-182) 
Passage 1   

 Tony is a good student. He gets up at 6 o’clock every morning. He washes his face, 
brushes his teeth and takes a bath. He has his breakfast at 7 o’clock. Then he puts on his 
school uniform and go to school by bicycle. He gets to school at 7.45, so he still has enough 
time to review his lessons. Normally, Tony is never late for school. He always pays attention 
to all lessons. He works very hard and does his work well. He also plays games and chats with 
his friends. When school is over, he goes straight home. At home Tony does his homework. 
He helps his mother do the housework. After taking a bathe has his dinner with his family. He 
is happy to talk about his school days and goes to bed around 9:00 p.m. 

 
169. How does Tony go to school? 

1. By bus.     2. By car. 
3. By bike.     4. By motorcycle. 
 

170. What time does he arrive at school? 
1. Fifteen minutes before eight.  2. Fifteen minutes after eight. 
3. Seven – fifteen.    4. Nine o’ clock. 
 

171. What does he help his mother? 
1. Do homework.    2. Repair the bicycle.   
3. Watch television and play games. 4. Mop the floor and clean the room. 
 

172. What routine doesn’t he do? 
1. Chats with his friends.   2. Hangs out with friends. 
3. Helps his mother.   4. Chats with his friend. 
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(173-177) 
 

 Banana grows well in warm countries. A banana plant grows tall and has huge long 
leaves. 
 About 9-10 month a banana roots is planted, the plant flowers. Each thick shoot 
produces one flower bud. The flower first grows upward and the tiny banana hang down. The 
fruit grows bigger and heavier and the thick stem bends.. The bananas grow round the thick 
stem in bunches. The bunches are called “hands” because the bananas look likes fingers. 
 Bananas are sold in the market the whole year round. They do not ripen in one season 
only, as most kinds of fruits do. 
 When the bunch of bananas is fully grown, it is about the weight of an eight years old 
boy or girl. 
 
173. The word “huge” in line 1 mean? 

1. thin     2. large 
3. thick     4. Strong 
 

174. Bananas grow from………………………….. 
1. shoots     2. roots 
3. seeds     4.  Stems 
 

175. When a bunch of bananas is fully grown, it is ………………….. 
1. light     2. young 
3. heavy     4. strong 

 

176. Why does the thick stem of banana bend? 
1. To receive sunlight. 
2. Because the stem is soft. 
3. Because the bananas hang down. 
4. Because the bananas get bigger and heavier. 

 

177. From the passage, which sentence is true? 
1. Bananas have fingers. 
2. Bananas look likes “hands”. 
3. Bananas ripen the whole years round. 
4. Its take nine months for a banana plant to give fruit. 
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(178-180) 
 

POST OFFICE HOURS 
Monday – Friday: 8.30 a.m. - 3.30 pm. Saturday – Sunday: 9.00 a.m. - 1.00 pm. 

 

178. When is the post office open? 
1. On weekdays. 
2. On Monday to Saturday. 
3. Everyday of the week. 
4. On Monday to Friday. 
 

179. How many hours does the post office open on weekdays? 
1. 5 hours. 
2. 6 hours. 
3. 7 hours. 
4. 8 hours. 
 

180. How many hours does the post office open on Saturday? 
1. 3 hours. 
2. 4 hours. 
3. 5 hours. 
4. 6 hours. 

 

(181-183) 
 

Dear Tom, 
            How are you? I went swimming with my friends, James and Diana.  

It’s very cold. It’s winter. James likes winter the best. He likes skiing in  
the winter. But I like summer the best. I also like swimming. Which season  
do you like most? And why? Please answer me. 

           Jack 
 

181. What season is this ? 
1. Fall. 
2. Spring. 
3. Winter. 
4. Summer. 
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182. Why does James like winter best? Because he likes…………………………. 
1. skiing. 
2. swimming. 
3. sailing a boat. 
4. flying in a balloon. 
 

183. Jack likes summer best because he likes…………………………. 
1. skiing. 
2. swimming. 
3. ice skating. 
4. playing football.  

 
(184-186) 
 

CAUTION! Roadway slippery when wet. Reduce speed. Do not change lanes. 
 
184. Where would you see this sign most? 

1. At a coffee shop. 
2. On the roadside. 
3. In a canteen. 
4. Under the bridge. 
 

185. What is the purpose of this sign? 
1. To warn drivers. 
2. To give directions. 
3. To close the roadway. 
4. To post the speed limit. 
 

186. What should you do if you are driver? 
1. Drive slowly. 
2. Stop driving. 
3. Change lanes. 
4. Stay still. 
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A. Put some water and rice in the pot. 
B. Boil the rice and cut the spring onion. 
C. Put some pork, fish sauce , garlic and spring onion in the pot. 
D. Put in the bowl and put some pepper in it. 

 
187. What is the passage about? 

1. How to cook rice. 
2. How to cook soup. 
3. How to boil water. 
4. How to cook boiled rice. 

 
 

(188-189) 
                This evening, Toon and Pat are going to eat out at a Italian restaurant,  
                     and after that they will go to the movies.  
 

 188. Where will they have dinner?  
1. They will have dinner at home.  
2. They are going to Italy for dinner. 
3. They will have dinner at the cinema.  
4. They will have dinner at a restaurant. 
 

 189. What will they do after that?  
1. They will go home.  
2. They will watch a film.  
3. They will read at home 
4. They will eat Italian food. 
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Water 
65% 

Protein 
15% 

Fat 
15% 

(190-191) 
 
       Some people are tall and thin. Some are short and heavy. But everyone’s body is 
made of the same things. 

 Our bodies have water. We need to drink water every day. 
 Our bodies also have fat. Fat helps carry food to all parts of our bodies. 
 Protein has two jobs. It helps keep the body warm and it helps the body grow. 
 Carbohydrates give us energy so we can walk and run. 
 Our bodies also have salt. 

 

 

 

 

 

 

 

190. Fat helps ............................. . 
  1. give us energy 
  2. keep body warm 
  3. take food to all parts of our bodies 
  4. keep body warm and helps the body grow  
 

191.Water in our body is .................................... . 
  1. about 15%  
  2. less than 5% 
  3. less than 65%  
  4. more than 60% 
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(192-194) 
Chinese men in China do not wear pigtails nowadays, but it is possible that their 

grandfathers or great-grandfathers did. For many years in China, a pigtail was thought to be 
suitable for men. The men shaved their heads in front and wore the pigtail in back. It was 
also thought suitable to wrap the feet of little girls tightly so that, when they grew up, their 
feet would be small. Small feet on girls were admired. This practice has also disappeared. 

 

192. People in China thought that girls should have ………………………… . 
1. pigtails.                         
2. small feet. 
3. grandfathers.                   
4. shaved heads. 
 

193. This story is mainly about …………………………….. . 
1. the Chinese. 
2. boys and girls in China. 
3. outdated practices in China. 
4. the feet of girls and the hair of men. 

 

194. The Chinese wanted girls to have small feet because …………………………… . 
1. small feet were quieter. 
2. small feet were admired. 
3. small feet were younger looking. 
4. small feet were easier to keep warm. 

 
 

(195-196) 
Thunderstorm 

The thunder started when I was playing outside. My mother called me to come in 
the house, "Tony, come in! It is too dangerous to be out!" It was warm inside the kitchen. I 
heard the branches tap against the window. The rain began to pour down on the roof. The 
power went out as we were eating dinner. My mother lit some candles in the rooms. We 
made shadow pictures on my bedroom wall. 
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195. Which word is the same meaning as “started”?  
1. began  
2. closed 
3. opened 
4. continued 

 

196. "It is too dangerous to be out!" 
        Which word is the opposite meaning of dangerous?  

1. safe                             
2. noisy 
3. helpful                        
4. wonderful 

 
                Last holiday, Yingtaew and her friends went to the beach at Hua Hin.  
          They had a lot of seafood and went shopping. They had a great time. 
 
197. What Yingtaew and her friends do at Hua Hin? 

1. They went to Hua Hin. 
2. They had a lot of seafood. 
3. The went swimming. 
4. They went fishing. 

 
(198-200) 
 Anna draws many things. She draws the moon, the clouds and the stars. 
 
198. Anna is ………………………… 

1. an artist                    
2. a doctor 
3. an actor                   
4. a musician 
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199. Anna draws things that are in the…………………… 
1. underground             
2. ocean 
3. sky                           
4. Land 
 

200. Anna probably also draws…………………………… 
1. airplanes                 
2. trees   
3. fish                        
4. buildings 
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  เฉลยแบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ฉบับท่ี 3 
 

1. ตอบข้อ 2  เพราะในสถานการณ์มีฝนตกเข้ามาในห้องเรียนครูจึงควรใช้ประโยค Please close the            
              window เพ่ือให้นักเรียนช่วยกันปิดหน้าต่าง ส่วนค าตอบข้ออ่ืนไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

              ข้อที่ 1 Please come to the front.  “กรุณามาหน้าชั้นเรียน” 
              ข้อที่ 3 Please stand up by the windows. “กรุณายืนใกล้หน้าต่าง”  
              ข้อที่ 4 Please walk through the windows. “กรุณาเดินผ่านหน้าต่าง” 
2. ตอบข้อ 3 เพราะสถานการณ์คือ Sucha ไม่สามารถอ่านตัวอักษรจากหนังสือที่อ่านในห้องสมุดได้จึงขอให้ 

Pang ช่วยอ่านให้ฟังจึงควรใช้ประโยค Could you read them for me, please?   
“เธอช่วยอ่านให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม”ส่วนตัวเลือกข้ออ่ืนไม่ถูกต้องตามสถานการณ์ 

 ข้อที่ 1 Could you clean them for me?   “ช่วยท าความสะอาดให้หน่อยได้หรือไม่” 
 ข้อที่ 2 Could you translate them for me?   “ช่วยแปลให้ฟังหน่อยได้ไหม” 

 ข้อที่ 4 Could you change them for me, please? “ช่วยเปลี่ยนตัวอักษรเหล่านี้หน่อย 
                              ได้ไหม” 
3. ตอบข้อ 3  เพราะสถานการณ์คือ Narin เติมพริกป่นลงไปในก๋วยเตี๋ยวมากเกินไป Mana จึงเสนอ

ความเห็นว่า Narin อาจจะปวดท้องได้ จึงควรใช้ประโยค You could have a 
stomachache. “เดี๋ยวเธอก็ปวดท้องหรอก”ส่วนประโยคอ่ืนไม่ถูกต้องเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

         ข้อที่ 1 You will get stronger soon.  “เธอจะแข็งแรงข้ึนแน่ๆ”   
         ข้อที่ 2 You might get too much fat.  “เธอจะได้รับไขมันมากเกินไป”  
         ข้อที่ 4 You should pay more for this dish. “เธอต้องจ่ายเงินเพิ่มส าหรับอาหารจานนี้นะ” 
4. ตอบข้อ 2  เพราะสถานการณ์เกิดขึ้นในห้องเรียนในวันแรกของการเปิดเทอม ทั้ง June และ  Tuck ต่างก็

แนะน าตัวกันเป็นครั้งแรก จึงควรใช้ประโยคที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในการ
แนะน าตัวเป็นครั้งแรกคือ How do you do? ส่วนประโยคอ่ืนไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้ 

                   ข้อที่ 1 How are you?  ใช้ในการทักทายประจ าวันส าหรับบุคคลคนที่รู้จักกันแล้ว   
                   ข้อที่ 3 What’s the matter?ใช้ถามถึงอาการความผิดปกติที่เราพบเห็นของบุคคลที่เรา      
                            สนทนาด้วย 
                   ข้อที่ 4 Where do you live?ใช้ถามถึงที่อยู่ของบุคคลที่เราสนทนาด้วย 
5. ตอบข้อ 3  เพราะในสถานการณ์นี้ทั้งคู่สนทนากันในเรื่องของจ านวนสมาชิกในครอบครัวโดยที่ค าตอบที่ 

Lek ตอบคือ จ านวนสมาชิกในครอบครัวของดังนั้น Ploy จึงควรถามเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว คือประโยค How many brothers and sisters have you got? ส่วน
ประโยคอื่นเป็นการถามที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 

          ข้อที่ 1 What have your brothers and sisters got?  “พ่ีน้องเธอมีอะไรอยู่บ้าง”       
           ข้อที่ 2 Where have your brothers and sisters gone? “พ่ีน้องของเธอไปไหน” 
           ข้อที่ 3 How have your brothers and sisters been doing? พี่น้องของเธอเป็นอย่างไรบา้ง” 
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6. ตอบข้อ 4   เพราะจากสถานการณ์ชาวต่างชาติไม่สามารถอ่านแผนที่ภาษาไทยออกและ Preeda ก็เข้าไป
ให้ความช่วยเหลือในการแนะน าเส้นทาง จึงควรใช้ประโยคที่แนะน าเส้นทางคือ You need 
to cross this street and turn right. It’s opposite the park. “คุณต้องข้ามถนนนี้ไป
แล้วเลี้ยวขวา จากนั้นคุณจะเห็นมันอยู่ตรงข้ามกับสวนสาธารณะ”ส่วนประโยคอ่ืนเป็นการ
สนทนาที่ไม่เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ข้อที่ 1 I am not sure you can get to the bank before it closes.  
                  “ฉันไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถไปถึงธนาคารได้ทันเวลาหรือเปล่า” 
 ข้อที่ 2 The bank is a place where we can keep our money safely.  
                 “ธนาคารเป็นสถานที่ๆ เราเราสามารถเก็บเงินไว้ได้อย่างปลอดภัย” 
 ข้อที่ 3 You should read it more carefully and you’ll understand it.   
                   “คุณควรจะอ่านให้ดีแล้วก็จะเข้าใจเอง” 
7. ตอบข้อ 3  เพราะในสถานการณ์นี้ Ploy ก าลังรบกวนสมาธิในการท าการบ้านของ Pim ดังนั้น Pim จึง

ควรที่จะขอร้อง Ploy ให้เลิกรบกวนด้วยประโยคท่ีเหมาะสมคือ  Would you mind 
talking to me later? “จะรังเกียจไหมถ้าเราจะคุยกันทีหลัง”และเป็นการพูดที่สุภาพส่วน
ประโยคอื่นเป็นการสนทนาที่ไม่สุภาพนักในการขอร้องหรือแสดงความต้องการ 

                 ข้อที่ 1 Are you trying to disturb me?“เธอจะรบกวนฉันหรืออย่างไร”  
                ข้อที่ 2 Don’t talk to me now, Pim.“อย่ามาคุยกับฉันตอนนี้นะ”  
                 ข้อที่ 4 Shut up! I don’t want to talk to you now. “เงียบเลย! ฉันไม่อยากคุยกับเธอ 
                             ตอนนี้” 
8. ตอบข้อ 4  ในสถานการณ์นี้ Dung เกิดอาการปวดขาในขณะที่ก าลังคุยอยู่กับ Toh จนไม่สามารถเดินไหว  
  Toh จึงควรให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือที่เหมาะสมจึงควรใช้ประโยค You should sit 

down here for a while. ซึ่งเป็นการแนะน าให้ Dung นั่งพักสักครู่ก่อน  ส่วนประโยคอ่ืน
เป็นการแนะน าที่ไม่เหมาะสม 

           ข้อที่ 1 We shall call the police.“เราควรจะเรียกต ารวจนะ” 
 ข้อที่ 2 We should run to the hospital. “เราควรวิ่งไปโรงพยาบาลนะ” 
 ข้อที่ 3 You should drink a lot of water. “เธอควรดื่มน้ ามากๆ” 
9. ตอบข้อ 2  สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในวิชาเรียนศิลปะ โดย Pat ก าลังหาดินสอของตัวเองแต่ก็หาไม่พบ 
  ดังนั้นการสนทนาที่เหมาะสมส าหรับสถานการณ์นี้มากที่สุดคือ Pat ควรจะขอยืม ปากกาจาก 

Joy ด้วยประโยค May I borrow yours? “ฉันขอยืมปากกาของเธอหน่อยได้ไหม?” 
 ข้อที่ 1 Do you like art? ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์เพราะเป็นการถามถึงวิชาเรียนที่ชอบ 
           ข้อที่ 3 Have you seen my pencil? “เธอเห็นปากกาฉันบ้างหรือเปล่า” (แต่ค าตอบของ           
                              Joy เป็นการบอกว่าฉันมีปากกาอยู่มากมายดังนั้นจึงไม่เป็นการสนทนาที่ถูกต้อง) 
            ข้อที่ 4 Would you like to buy one? เป็นการถามว่า “เธอต้องการซื้อปากกาหรือไม่”  
          จึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
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10. ตอบข้อ 3  เพราะสถานการณ์นี้พูดถึงนักเรียนในโรงเรียนระหว่างการสอบโดยที่ Git และ Jar ชักชวน 
Pon ให้ไปอ่านหนังสือด้วยกันที่ห้องสมุดแต่ Pon ปฏิเสธ ดงันั้นทั้ง Jar จึงแสดงความรู้
เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ประโยคที่เหมาะสมที่สุดคือ I think he’s going to fail because he 
doesn’t read. “ฉันว่าเขาคงจะต้องสอบตกแน่ๆเพราะเขาไม่ยอมอ่านหนังสือเลย” 

               ข้อที่ 1 I think he’s will not go to the test today. “ฉันว่าเขาคงไม่ไปสอบแน่เลยวันนี้”           
                              (เปน็ประโยคท่ีไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้เพราะนักเรียนไม่ควรที่จะไม่เข้าสอบ)  
               ข้อที่ 2 I think he’s going to be sick because of football. “ฉันว่าเขาคงจะไม่สบาย 
                              เพราะฟุตบอลแน่ๆเลย” (เป็นการสนทนาที่ไม่ใช่ประเด็นส าคัญของสถานการณ์นี้)  
               ข้อที่ 4 I think he’s going to be sad because he plays every day. “ฉันว่าเขาคงจะ   
                             เสียใจที่ได้เล่นฟุตบอลทุกๆวัน” (เป็นประโยคสนทนาที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลกับ   
                             สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน) 
11. ตอบข้อ 4  เพราะในสถานการณ์นี้ครูถามนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้บอกความแตกต่างระหว่างรถยนต์ 
                     และรถจักรยาน ดังนั้นนักเรียนจึงควรวิเคราะห์และบอกความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้ให้

เหมาะสมและเป็นเหตุเป็นผลที่สุด ซึ่งคือประโยค I like cars because they are more 
comfortable than bicycles. “ผมชอบรถยนต์เพราะมันสะดวกสบายกว่ารถจักรยาน”     

                    ข้อที่ 1 I like bicycles because they are lighter than cars. “ผมชอบรถจักรยาน   
                             เพราะว่ามันมีน้ าหนักเบากว่ารถยนต์” (เป็นค าตอบที่ไม่สมเหตุสมผล)    
                    ข้อที่ 2 I like bicycles because they are more durable than cars. “ผมชอบ 
                             รถจกัรยานเพราะมันคงทนกว่ารถยนต์” (เป็นค าตอบที่ไม่สมเหตุสมผล) 
                    ข้อที่ 3 I like cars because they are more expensive than bicycles. “ผมชอบ 
                             รถยนต์เพราะว่ามันมีราคาแพงกว่ารถจักรยาน” (เป็นค าตอบที่ไม่สมเหตุสมผล) 
12. ตอบข้อ 4  เพราะสถานการณ์ท่ีก าหนดให้คือการฝึกขี่จักรยานดังนั้นประโยคสนทนาที่เหมาะสมก็ควร

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการข่ีจักรยานหรือการแนะน าในการข่ีจักรยาน ประโยคสนทนาที่
เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกท่ีก าหนดให้คือ You need to bring a helmet and knee 
guard. “เธอควรจะน าหมวกกันน๊อคและสนับเข่ามาด้วยนะ” ซึ่งเป็นการให้ค าแนะน าที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนค าตอบข้ออื่นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 

                    ข้อที่ 1 You should come early. “เธอควรมาแต่เช้านะ” (เนื้อความไม่สมเหตุสมผลกับ  
                             สถานการณ์ท่ีกล่าวถึงการหัดขี่จักรยาน) 
             ข้อที่ 2 You will have to call me tomorrow. “เธอต้องโทรมาบอกฉันก่อนนะ”  
                              (เนือ้ความไม่สมเหตุสมผลเพราะในบทสนทนาได้กล่าวถึงการตกลงร่วมกันแล้ว  
                              ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวซ้ า) 
             ข้อที่ 3 You can eat something before practice. “เธอจะกินอะไรมาก่อนฝึกก็ได้นะ”  
                               (ประโยคยังไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้) 
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13. ตอบข้อ 3  เพราะในสถานการณ์เป็นการให้เหตุผลและบอกถึงสาเหตุอาการเจ็บป่วย ดังนั้นจากตัวเลือก                 
                ที่ก าหนดให้ประโยคที่เหมาะสมที่สุดในการให้เหตุผลในสถานการณ์นี้คือ you ate too   
                many ice cubes yesterday. “เมือ่วานนี้เธอกินน้ าแข็งมากเกินไป”(ประโยคนี้บอกถึง 
                สาเหตุของการไม่สบายได้สมเหตุสมผลที่สุด) 

     ข้อที่ 1 you went to bed early yesterday. “เมื่อวานนี้เธอเข้านอนเร็วเกินไป”  
                              (เปน็ประโยคท่ีไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์) 
    ข้อที่ 2 you ate too much fruit yesterday. “เมื่อวานนี้เธอกินผลไม้มากเกินไป”  
                             (เป็นประโยคที่ไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์) 
     ข้อที่ 4 you finished your homework yesterday.  “เมื่อวานนี้เธอท าการบ้านเสร็จเร็ว 
                             เกินไป” (เป็นประโยคที่ไม่สมเหตุสมผลกับสถานการณ์) 
14. ตอบข้อ 4  ในสถานการณ์นี้เป็นการพูดถึงการประกอบอาหารขึ้นมาใหม่จากวัตถุดิบที่มีอยู่คือ ไข่ไก่  
                     น้ ามัน และน้ าปลา และอาหารที่เหมาะสมที่สุดจากตัวเลือกท่ีก าหนดให้คือ การท าไข่เจียว 

และประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือ We should cook make an omelet. “เราควรจะ
ท าไข่เจียวกัน” 

              ข้อ 1 We should make a hot curry.  “เราน่าจะท าแกงเผ็ดกันนะ”   
               ข้อ 2 We should make some noodles. “เราน่าจะท าก๋วยเตี๋ยวทานกัน” 
               ข้อ 3 We should make a bowl of soup. “เราท าซุปทานกันดีกว่า” 
15. ตอบข้อ 3  เพราะจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้เราจ าเป็นต้องวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่

สนทนากันแล้วจึงสังเคราะห์เพ่ือสร้างประโยคที่เหมาะสมให้กับสถานการณ์นั้น ดังนั้น
ประโยคที่เหมะสมที่สุดคือI’m so sorry, teacher. “ขอโทษครับ คุณครู” (สถานการณ์นี้
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียน ที่ขอดูการบ้านของนักเรียน โดยทราบได้จาก
ประโยค I’m not giving you any point’s next time “คราวหน้าครูจะไม่ให้คะแนนเธอ
แน”่ ส่วนประโยคในข้ออ่ืนไม่ถูกต้องเพราะเป็นการพูดที่ไม่เหมาะสม 

                    ข้อที่ 1 That’s very good.  “ดีเลยครับ” 
                    ข้อที่ 2 Don’t get too angry.  “อย่าโกรธเลย” 
                    ข้อที่ 4 I’m happy to hear that.  “ดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้น” 
16. ตอบข้อ 3  เพราะเมื่อใครมาแซงคิว ควรบอกให้เข้าไปต่อท้ายแถว ควรพูดว่า “Go to the back of the 

line”  
 ข้อ 1 แปลว่า “รอฉันด้วย” ไม่เข้ากับสถานการณ์  
 ข้อ 2  แปลว่า“เดี๋ยวจองท่ีไว้ให้นะ”  ไม่เข้ากับสถานการณ์ 
 ข้อ 4  แปลว่า“รอเดี๋ยวนะ ฉันจะให้เธอผ่านไปก่อน” ไม่เหมาะสม 

17. ตอบข้อ 3  เพราะเมื่อภรรยาหัวหน้าเสนอเค้กที่คุณไม่ชอบมาให้ และตองการปฏิเสธอย่างสุภาพ ควรพูด
ว่า “Thanks, but I’m on a diet.”(ขอบคุณค่ะ แต่ฉันก าลังลดน้ าหนักอยู่) 
 ข้อ 1 แปลว่า “ฉันเกลียดเค้กแบบนั้น” ไม่รักษาน้ าใจคนให้  
 ข้อ 2  แปลว่า“ขออันอ่ืนค่ะ”  ไม่รักษาน้ าใจคนให้ 
 ข้อ 4  แปลว่า“ไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วรึ” ไม่รักษาน้ าใจคนให้ (หยาบคาย) 
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18. ตอบข้อ 2  เพราะ สถานการณ์คือคุณแม่เพ่ือนป่วยมาก จะพูดให้เพ่ือนรู้สึกดีขึ้น ควรตอบว่า “Is there 
anything I can do?” แปลวา่ มีอะไรให้ช่วยไหม 
ข้อ 1 แปลว่า“คราวหน้า คงโชคดีกว่านี้”  
 ข้อ 3 แปลว่า”อย่ากังวลไป มันไม่ส าคัญหรอก” 
 ข้อ 4 แปลว่า “เสียใจไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น” เหมือนนมที่หกไปแล้วจะใส่แก้วคืนก็ไม่ได้ 

19. ตอบข้อ 1  เพราะตามมารยาททางสังคม เมื่อต้องลากลับก่อนในงานใดๆ สามารถใช้ค าว่า “I'm afraid     
I have to go.”  
 ข้อ 2 แปลว่า “ดึกแล้วนะ ราตรีสวัสดิ์” ใช้เมื่อบอกลากัน ก่อนนอน  
 ข้อ 3  ข้อความไม่สมเหตุสมผล 
 ข้อ 4  แปลว่า“ขอบคุณท่ีมา แล้วพบกัน” เจ้าของงานเลี้ยงพูดกับแขก 

20. ตอบข้อ 4  เพราะผู้ชายถามผู้หญิงว่า “จะรังเกียจไหมหากขอเปิดวิทยุสักครู่” ผู้ชายตอบว่า “แจ๋ว มี
รายการที่ผมชอบด้วย” แสดงว่า ผู้หญิงยินดีให้ผู้ชายเปิดวิทยุได้ จึงสามารถตอบว่า “It’s 
okay with me.” หรือ No. I don’t mind (แปลว่า ยินดี ไม่รังเกียจ) 
 ข้อ 1, 2,3 ล้วนปฏิเสธการร้องขอทั้งสิ้น 

21. ตอบข้อ 3  เพราะคิมทักทายและแนะน าตนเอง ซึ่งค าถามที่ควรถามต่อไปเมื่อต้องการรู้จักเพ่ือนใหม่ ก็คือ 
“What’s your name” (คุณชื่ออะไร)  
  ข้อ 1 แปลว่า “เธอเป็นอะไร”ไม่ใช้คุยระหว่างคนกับคน What are + สรรพนามบุรุษที่ 3      

                             (สัตว ์หรือ สิ่งของ)  
  ข้อ 2  แปลว่า“คุณเป็นอย่างไงบ้าง” ไถ่ถามทุกข์สุขเม่ือเจอกัน  
  ข้อ 4  แปลว่า“คุณเป็นอย่างไงบ้าง” ไถ่ถามทุกข์สุขเม่ือเจอกัน  

22.  ตอบข้อ 4  เพราะนารี บอกกับ นิดว่า “ฉันหิว”  แล้วนิดพูดว่า “Here you are.” (แสดงว่ามีการยื่นของ
ให้) ท าให้เข้าใจว่า นารีต้องถามเพ่ือแสดงความต้องการบ้างอย่าง จึงต้องถามต่อว่า  

                     “Can I have some spaghetti? 
 ข้อ 1 แปลว่า “ขอดื่มชาหน่อย” ซึ่งจะคู่กับค าว่า “thirsty = กระหายน้ า”  
 ข้อ 2 แปลว่า “แล้วคุณอยากได้อะไร” ประโยคนี้ นิด ควรเป็นคนถาม ถ้าได้ยิน นารี บอกว่า  

                              “ฉันหิว” 
  ข้อ 3  แปลว่า“อยากกินอะไรไหม”เหตุผลคล้ายข้อ 2 

23. ตอบข้อ 1   เพราะคุณแม่ พูดว่า “ ....... คุณตาก าลังหลับ” แสดงว่าคุณแม่ต้องการความเงียบ ฉะนั้น
ค าตอบคือ Be quiet. 
  ข้อ 2 แปลว่า”เร็วๆ เข้า” เป็นการเร่งให้กระท า ไม่เข้ากับสถานการณ์ 
  ข้อ 3  แปลว่า“อย่าโกรธไปเลย” เป็นการปลอบใจเพ่ือน เพ่ือให้เพ่ือนใจเย็นลง คล้าย        

                              “Calm down” “Take it easy” 
  ข้อ 4  แปลว่า “อย่ากังวลไปเลย” หรือใช้ค าว่า “Don’t worried” ก็ได้ 
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24. ตอบข้อ 2  เพราะ นัท น าดอกกุหลาบมาให้คุณแม่ในวันวาเลนไทน์ และควรจะพูดว่า......  “I love you, 
Mom (ผมรักคุณแม่ครับ)”เพราะวันวาเลนไทน์เป็นวันแสดงความรักตามเทศกาลของเจ้าของ
ภาษา  
 ข้อ 1 แปลว่า“ไปก่อนครับ แม่” อาจจะพูดเมื่อจะออกจากบ้าน 
 ข้อ 3  แปลว่า “สวัสดีตอนเช้าครับคุณแม่” สามารถพูดได้ทุกวัน 
 ข้อ 4  แปลว่า “I hope you’re better soon. (ผมหวังว่าคุณแม่จะดีขึ้น)” ใช้เมื่อไปเยี่ยม 

                             ผู้ป่วยจะเหมาะสม 
25. ตอบข้อ 2  เพราะแอน ควรพูดเสนอความต้องการในลักษณะเชิญชวน ซึ่งลิซ่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของ

แอน จึงตอบว่า “That’s a good idea. (เป็นความคิดท่ีดีนะ)” ซึ่งก็คือ “Let’s go 
swimming. (ไปว่ายน้ า กันเถอะ)” 
 ข้อ 1 แปลว่า “ขอให้สนุก” มักใช้ในการร่ าลา เมื่อคู่สนทนาแยกย้ายเดินทางไปที่อ่ืน 
 ข้อ 3  แปลว่า“ชี้ที่รูปภาพสิ” เป็นลักษณะค าสั่งให้กระท า 
 ข้อ 4  แปลว่า “ขอชาสักถ้วยค่ะ” เป็นลักษณะค าขอร้องแสดงความต้องการ  

26. ตอบข้อ 4  เพราะ “Be quiet” แปลว่า ให้เงียบหน่อย เมื่อนักเรียนได้ยินค านี้ นักเรียนควรหยุดคุยกับ
เพ่ือน ซึ่ง คือ “Stop talking with a friend” 
 ข้อ 1 แปลว่า “ยืนขึ้นเร็วๆ”  
 ข้อ 2  แปลว่า“มองดูที่กระดาน”  
 ข้อ 3  แปลว่า“พูดกับเพ่ือนช้าๆ”  

27. ตอบข้อ 2 เพราะบัญชารับโทรศัพท์จากสุนิต้าและสุนิต้าขอคุยกับสุดา แต่สุดาไม่อยู่บ้าน  บัญชาจึงควร
บอกสุนิต้า “Sorry, she’s out. (ขอโทษครับ สุดาออกไปข้างนอกครับ)”  
 ข้อ 1 แปลว่า “ขอโทษค่ะ/ครับ” ใช้เพื่อเรียกให้คู่สนทนาหันมาสนใจ  
 ข้อ 3  แปลว่า“ไม่เป็นไร อย่าใสใ่จเลย” ใช้ตอบรับค าขอโทษแตพู่ดในเชิงปลอบใจคนที่ขอโทษเรา  

 ข้อ 4  แปลว่า “ฉันเป็นเลขานุการของเธอ” ไม่เข้ากับสถานการณ์ซึ่งประโยคนี้ใช้ตอบรับ  
                             ค าถามว่า “Who are you?”  
28. ตอบข้อ 1  เพราะซาร่าคุยกับวิลลี่ถึงนักเรียนใหม่ว่า ไม่เห็นเพื่อนใหม่คุยกับใครเลย เธอคนนั้นอาจไม่มี

เพ่ือน วิลลี่เลยแสดงความคิดเห็น และชวนซาร่าไปคุยกับนักเรียนใหม่ ซึ่งค าตอบที่วิลลี่ควร
ตอบคือ “Ah!  She may be shy.” (บางทีเธออาจจะเป็นคนข้ีอาย) 
 ข้อ 2 แปลว่า “โชคไม่ดีอะไรอย่างนั้น”เป็นค าอุทานแสดงความรู้สึกเสียใจ  
 ข้อ 3  แปลว่า“ว้าว เธอน่ารักอะไรอย่างนี้” ไม่เข้ากับสถานการณ์ 
 ข้อ 4  แปลว่า“จริงหรือ ช่างเป็นเด็กสาวที่สกปรกนัก” แสดงความรู้สึกรังเกียจ 

29. ตอบข้อ 3  เพราะ  โดนัล รู้สึกประหม่าเมื่อต้องร้องเพลงต่อหน้าคนจ านวนมาก แวนดี้ฟังอาการโดนัลจึง
ให้ก าลังใจโดนัลด้วยการพูดว่า “You’ll be fine.” 
ข้อ 1, 2, 4 ล้วนเป็นค าชื่นชม 
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30. ตอบข้อ 3  เพราะวนิดา คาดการณ์ว่าฝนจะตกจึงแนะน านารีให้เอาร่มไปด้วย “Don’t forget your 
raincoat.” ซึ่งทราบจากประโยคใบ้ว่า “I’ll bring it.”(ฉันจะหยิบไป) 
 ข้อ 1 แปลว่า “เอาแว่นกันแดดไปด้วย” ไม่เข้ากับสถานการณ์  
 ข้อ 2  แปลว่า“อย่าเอาร่มไปเชียวนะ”  ไม่เข้ากับสถานการณ์ 
 ข้อ 4  แปลว่า“ไปรดน้ าต้นมะม่วงกันเถอะ” ไม่เหมาะสม 

31. ตอบข้อ 4   เพราะในสถานการณ์นี้  เพ่ือนบอกเราว่า ได้เหรียญทองจากการแข่งขันการพูด เราจึงควรใช้  
                     Congratulations!  เป็นการแสดงความยินดีที่เพื่อน 
   ข้อ 1  Don’t worry. แปลวา่ไม่ต้องกังวล  
   ข้อ 2  No problem. แปลว่าไม่มีปัญหา 
         ข้อ 3  That’s alright. แปลว่าไม่เป็นไร 
32. ตอบข้อ 2   เพราะเป็นการใช้ประโยคขออนุญาตออกนอกห้องที่สุภาพในรูปของ May I___, please? 
              ข้อ 1  May I have some water, please?  หมายถึงขอน้ าดื่มหน่อย 
         ข้อ 3  May I come in, please? หมายถึงขออนุญาตเข้าห้อง 
         ข้อ 4  May I turn on the light, please? หมายถึงขออนุญาตเปิดไฟ 
33. ตอบข้อ 4   เพราะ Don หิวมาก  จึงต้องการข้าวผัด  ประโยคขอร้องแสดงความต้องการคือ  
                    Could I have_____? และประโยคถัดมา (Here you are) หมายถึงแม่ค้าส่งสิ่งของ  
                    (ข้าวผัด) ให้ แล้ว Don ก็ขอบคุณ 
    ข้อ 1  Do you like curry? หมายถึงคุณชอบแกงเผ็ดไหม 
   ข้อ 2  What do you like? หมายถึงคุณชอบอะไร 
   ข้อ 3  What do you want to eat? หมายถึงคุณต้องการกินอะไร 
34. ตอบข้อ 4   เพราะ Dannie บอก Pim ว่า ทอมคือลูกของลุง ฉะนั้นทอมจึงเป็นลูกพ่ีลูกน้อง (cousin)  
  กับ Dannie 
    ข้อ 1  nephew หมายถึง หลานชายที่เกิดจากพ่ีชายหรือพ่ีสาว  
            ข้อ 2  grandson หมายถึง หลานชายที่เป็นลูกของลูก 
    ข้อ 3  brother  หมายถึง พ่ีชาย 
35. ตอบข้อ 2   It is spicy. หมายถึงมันเผ็ด เพราะในสถานการณ์เขาคุยกันเกี่ยวกับอาหารที่ชอบ/ไม่ชอบ   
                    และ Ken ถาม Peter ว่าไม่ชอบต้มย ากุ้งเพราะอะไร  Peter จึงให้เหตุผลว่าที่ไม่ชอบเพราะ

มันเผ็ด   
    ข้อ 1 Yes, I am. หมายถึงใช่ ซึ่งประโยคค าถามที่ข้ึนต้นด้วย Why? จะไม่ตอบ Yes/No. 
     ข้อ 3  I don’t like it. หมายถึงฉันไมช่อบ   ซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่จะตอบค าถามวา่ไมช่อบเพราะอะไร 
     ข้อ 4  It is good taste. หมายถึงมันมีรสชาติดี  ซึ่งไม่สอดคล้องกับค าถามวา่ไมช่อบเพราะอะไร 
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36. ตอบข้อ 4   She is 155 centimeters. หมายถึง เขาสูง 155 ซม. เพราะค าถาม How tall___?  
                    เป็นการถามส่วนสูง  ในที่นี้  Sunee ถาม  Weena ว่า Malee สูงเท่าไร  ค าตอบก็ต้องเป็น 

เขาสูง 155 ซม. ซึ่ง Key word ในค าตอบ คือค าว่า centimeters ซึ่งเป็นหน่วยวัดความสูง 
  ข้อ 1  She is very nice. หมายถึงเขาเป็นคนดีมาก 
    ข้อ 2  She is 40 years old. หมายถึงเขาอายุ 40 ปี 
  ข้อ 3  She weighs 40 kilos. หมายถึงเขาหนัก 40 กก. 
37. ตอบข้อ 3   I have no idea เพราะเป็นการถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว  ในที่นี้ Noi ถาม 

Dang  
                    ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับอาหารของภัตตาคารแห่งนั้น  Dang ตอบว่าไม่มีความเห็น  

เพราะไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน 
   ข้อ 1  Very nice หมายถึงดีมาก   
       ข้อ 3  It’s not nice หมายถึง ไม่ดี   
       ข้อ 4 I like it very much หมายถึงฉันชอบมันมาก  
                            ซ่ึง 3 ตัวเลือกนี้ไม่สอดคล้องกับประโยคที่ตามมาว่าฉันไม่เคยไปที่นั่นมาก่อน 
38. ตอบข้อ 3  Jim จะใส่ชุดแม่มดไปงานปาร์ตี้วันฮาโลวีนและถาม Jang จะใส่ชุดอะไรไปงานปาร์ตี้ ฉะนั้น 

ค าตอบก็คือ Jang จะแต่งชุดเป็นผี 
   ข้อ 1  Red fur jacket  หมายถึงเสื้อแจ๊คเกตขนสัตว์สีแดง  
   ข้อ 2  Skinny jeans หมายถึง กางเกงยีนส์ทรงสกินนี่พอดีตัวผู้ใส่ 
   ข้อ 4  Long sleeve shirt หมายถึง เสื้อเชิ้ตแขนยาว  
39. ตอบข้อ 1   Yes, absolutely. หมายถึงได้แน่นอน  เพราะเป็นการตอบรับความช่วยเหลือ  ในที่นี้  Kan  
                     ขอให้ Fon ช่วยปิดแอร์ให้  Fon ตอบรับความช่วยเหลือด้วย Yes, absolutely. 
   ข้อ 2  Don’t mention it. หมายถึงไม่เป็นไร ซึ่งจะใช้ตอบรับเมื่อมีคน Thank you. เรา 
   ข้อ 3  Take care of  yourself. หมายถึง ดูแลตัวเองด้วย   
       ข้อ 4  Thank  you very much. หมายถึงขอบคุณมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการตอบรับ 
                             ประโยคการขอความช่วยเหลือ 
40.  ตอบข้อ 4   It will float, because it has a lower density than water. หมายถึงส้มจะลอย เพราะ 
                    มันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า  เป็นการท านายผลจากพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์    
  ข้อ 1  It will float, because it is light. หมายถึงส้มจะลอย เพราะมันเบา 
   ข้อ 2  It will sink, because it is heavy. หมายถึงส้มจะจม เพราะมันหนัก 
  ข้อ 3  It will sink, because it has higher density than water. หมายถึง ส้มจะจม  
                             เพราะมันมีความหนาแน่นมากกว่าน้ า 
41. ตอบข้อ 3  คุณควรจะเป็นนักแสดง เพราะ ซู บอกว่า จิมสามารถร้องเพลงและเต้นร าได้ ดี และจิม แสดง

ความขอบคุณ รวมทั้งตอบรับว่า sure ด้วย ดังนั้น อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถด้านร้องเพลง 
และเต้นร า คือ อาชีพ นักแสดง (actor)  
ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันไม่เห็นด้วยกับคุณ)  
ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันไม่ชอบเป็นนักร้อง และ 
ข้อ 4 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ซู ต้องการเป็นนักเต้นร า) 
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42. ตอบข้อ 1   กรุณาส่งเกลือให้ฉันหน่อย เพราะ สปาเกตตี้ไม่มีรสชาติ เจน ต้องการเกลือ และแมรี ่ยื่นส่งให้  
                     (Here you are) ดังนั้น ข้อนี้จึงเป็นประโยคขอร้องที่สุภาพ   

ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (แสดงเกลือให้ฉันดูหน่อย)  
ข้อ 3 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (อย่าส่งเกลือ)  
ข้อ 4 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันให้เกลือกับคุณ) 

43. ตอบ ข้อ 4  คุณจะกรุณาบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะหน่อยได้หรือไม่ เพราะ ต ารวจบอกวิธีการเดินทาง
ไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ดังนั้น นักท่องเที่ยวต้องการถามทางไปและควรจะใช้ค าถามขอความ
ช่วยเหลืออย่างสุภาพด้วย 
ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันต้องการให้คุณไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ)  
ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (คุณต้องไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะเดี๋ยวนี้)  
ข้อ 3 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (กรุณาน าฉันไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะ จะได้หรือไม่)  
       จากสถานการณต์ ารวจบอกวิธีเดินทาง ไม่ใช่น าทางไป 

44. ตอบ ข้อ 2 ฉันต้องการเล่มนี้ เพราะ โรซ่า ถามถึงหนังสือดนตรีคลาสสิคว่ายังมีอยู่หรือไม่ คนขายตอบว่า 
เหลืออยู่เล่มสุดท้าย และโรซ่าตอบขอบคุณ พร้อมยื่นเงินให้แสดงว่า เขาต้องการหนังสือเล่มนี้ 

 ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับล าดับเหตุการณ์ บอกลาก่อน จึงให้เงิน  
ข้อ 3 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันไม่ต้องการ)  
ข้อ 4 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (คุณสามารถให้ได้) 

45. ตอบ ข้อ 3  ฉันหวังว่าคุณแม่คุณจะดีขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะมารยาทการไปเยี่ยมผู้ป่วยต้องเป็นการแสดง
ค าพูดเชิงบวก  
ข้อ 1 ค าตอบเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม (คุณไม่ต้องสนใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น)  
ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง(คุณสามารถกลับบ้านได้แล้ว)คุณหมอให้อยู่ต่ออีก 2–3 วัน 
ข้อ 4 ค าตอบเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสม (ฉันคิดว่า คุณแม่คุณควรจะอยู่ที่โรงพยาบาล) 

46. ตอบ ข้อ 4 จอนต้องพักผ่อนและให้มาแข่งในวันพรุ่งนี้ เพราะจากสถานการณ์ จอนจะมีแข่งเทนนิสในวัน
พรุ่งนี้ แต่วันนี้เขาไม่ได้มาฝึก เพราะมีอาการไอ และแฮรี่ ตอบรับว่าตกลง ฉันจะบอกให้เขา
พยายามอย่างดีที่สุด แสดงว่า ครูต้องการให้แฮรี่มาแข่งขันในวันพรุ่งนี้ และเนื่องจากเขามี
อาการไอ จึงบอกให้พักผ่อน 
ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา (ฉันจะไปเยี่ยมเขาที่บ้านพรุ่งนี้)  
ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (พรุ่งนี้ จอนสามารถพักผ่อนที่บ้านได้)  
ข้อ 3 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา (ไม่ต้องห่วง พรุ่งนี้ไม่มีการแข่งขัน) 
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47. ตอบข้อ 3  ตกลง มันหน้าตาดูน่ารับประทานมาก เป็นมารยาทในการรับประทานอาหาร ที่จะแสดงความ
ชื่นชมอาหารที่เจ้าของบ้านตั้งใจท าให้ 
ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา(ไม่ ฉันอ่ิมแล้ว)  
ข้อ 2 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา(ตกลงแต่ไว้ทีหลัง) เพราะค าตอบของนัท (นี่ ส าหรับ 
        คุณ) แสดงว่า แดนต้องการรับประทานตอนนี้ 
ข้อ 4 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับบทสนทนา (ไม่ ฉันไม่ต้องการอีก) 

48. ตอบข้อ 2  มันต้องใช้เวลานาน เพราะ ดาราถามว่า ท าไม คุณไม่เดินมาโรงเรียนแทนล่ะ ข้อนี้เป็นค าตอบ
ที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ 
ข้อ 1 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ (ฉันไม่มีเงินเพียงพอ)  
ข้อ 3 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ไม่มีรถยนต์ในถนน)  
ข้อ 4 ค าตอบไม่สัมพันธ์กับเรื่อง (ฉันไม่สามารถไปโรงเรียนโดยรถบัสพร้อมกับคุณ) 

49. ตอบข้อ 1 ข้าวต้มกุ้ง เพราะ เป็นอาหารที่ย่อยง่าย เหมาะส าหรับพ่อของชาญที่มีอาการปวดท้อง ซึ่งจาก
สถานการณ์ ชาญได้บอกไว้ว่า พ่อไม่ควรจะกินอาหารที่ยากแก่การย่อย 
ข้อ 2 ค าตอบไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ (ข้าวกับปลาทอดกระเทียม) อาหารมัน 
       จะไม่ดีกับอาการปวดท้อง 
ข้อ 3 ค าตอบไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ (ข้าวผัด กับไส้กรอกและซุปหัวหอม)  
       ไส้กรอก เป็นอาหารประเภทเนื้อซึ่งย่อยยาก 
ข้อ 4 ค าตอบไม่เหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ (ข้าวผัดหมูใส่ผักบรอคโคลี่กับไข่)  
       หมูเป็นอาหารประเภทเนื้อซ่ึงย่อยยาก 

50. ตอบข้อ 3 เด็กรดน้ าที่มือให้ผู้ใหญ่ เพราะเป็นประเพณีส าคัญของวันสงกรานต์ 
ข้อ 1 ค าตอบ เป็นประเพณีวันเข้าพรรษา 
ข้อ 2 ค าตอบ เป็นประเพณีวันลอยกระทง  
ข้อ 4 ค าตอบ เป็นการเวียนเทียนรอบโบสถ์ 

51. ตอบข้อ 2  ภาพในโจทย์เป็นภาพห้ามทิ้งขยะ ซึ่งตรงกับค าว่า No litter  
52. ตอบข้อ 4  ภาพในโจทย์เป็นภาพโทรศัพท์และมีขีดทับ แสดงว่าห้ามใช้โทรศัพท์โดยเด็ดขาด  
53. ตอบข้อ 1  ภาพในโจทย์เป็นภาพคนเดินข้ามถนนซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียน จึงต้องขับรถอย่างช้าๆ 
54. ตอบข้อ 4   จากบทสนทนา แซมจะไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่กรุงเทพฯ ไมค์แนะน าให้น าร่มหรือเสื้อฝนติดตัว

ไปด้วย ดังนั้นสภาพอากาศ ณ กรุงเทพฯ ฝนน่าจะตก 
55. ตอบข้อ 1  จากบทสนทนา มาร์คบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยดี เนื่องจาก ตากฝนเมื่อสองวันก่อน ดังนั้น มาร์ค

น่าจะไม่สบาย  
56. ตอบข้อ 2   จากป้าย บอกว่ามีเด็กอยู่ในรถ จึงไม่ควรขับรถเร็วจนเกินไป  
57. ตอบข้อ 1   จากภาพเมื่อเหยียบเท้าคนอ่ืน ก็ควรกล่าวขอโทษ 
58. ตอบข้อ 2   จากบริบทในประโยค เมื่อนิดอ้วน นิดก็ควรทานเนื้อปลาเพราะมีจ านวนแคลอรีน้อยที่สุด  
59. ตอบข้อ 2    จากโจทย์ที่ก าหนดให้ เมื่อมีเงิน 500 บาท ก็สามารถซื้อเนื้อไก่ได้ 2 กิโล และเนื้อวัว 2 กิโล 

และจากราคาท่ีก าหนดให้ ทั้ง 2 อย่าง รวม 460 บาท ซึ่งไม่เกิน 500 บาท 
60. ตอบข้อ 1   จากภาพเด็กนอนไม่สบาย ดังนั้นอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยก็คือ แกงจืด หรือ soup  นั่นเอง 
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61. ตอบข้อ 1    เพราะความหมายของป้ายนี้คือ ห้ามเลี้ยวซ้าย ตรงกับประโยค You cannot turn left. 
62. ตอบข้อ 2    เพราะสัญลักษณ์ในการพยากรณ์อากาศ รูปพระอาทิตย์หมายถึงมีแดดจัด คือค าว่า sunny 
63. ตอบข้อ 3    เพราะป้ายนี้หมายถึงมีนักเรียนข้ามถนนจึงควรขับรถอย่างระมัดระวัง 
64. ตอบข้อ 3    เพราะป้ายนี้มักติดที่สถานที่ท่ีห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้าไป เมื่อจอห์นพาสุนัขไปที่ห้างสรรพสินค้า

จึงไม่สามารถน าสุนัขของเข้าไปได้ 
65. ตอบข้อ 2    เพราะจากแผนที่ที่ก าหนดให้ โรงเรียนอยู่ตรงข้ามตลาด The school is in front of the 

market. เป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
66. ตอบข้อ 4   เพราะจากป้ายประกาศท่ีก าหนดให้ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ เปิดท าการเวลา 10.00น.-18.00น. ใน

วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เปิดท าการเวลา 09.00น.-17.00น. ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี 
และเปิดท าการเวลา 08.00น.- 20.00น. ในวันเสาร์และอาทิตย์  Joe can go to Art 
Museum  on Thursday 11.00 a.m. โจสามารถไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะในวันพฤหัสบดีเวลา 
11.00น. ส่วนค าตอบในข้ออื่นๆเป็นเวลาที่ไม่สามารถไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะได้ 

67. ตอบข้อ 3   เพราะตามตารางราคาเสื้อขนาดเล็กราคาตัวละ120 บาท เมื่อต้องการซื้อสองตัวจึงต้อง
จ่ายเงินในราคา 240 บาท 

68. ตอบข้อ 4  เพราะป้ายดังกล่าวมีความหมายว่าห้ามว่ายน้ า เมื่อป้ายนี้ติดไว้ที่บริเวณสวนสาธารณะจึงไม่
สามารถลงว่ายน้ าได้ ซึ่งหมายถึง You cannot swim. 
69. ตอบข้อ 4 เพราะ เมื่อพนักงานร้านค้า เห็นจิมม่ีก าลังถ่ายรูปในร้านจึงเข้าไปห้ามและ  
บอกว่า ไม่สามารถถ่ายรูปได้ จิมม่ีจึงกล่าวขอโทษ และบอกว่าตนเองไม่รู้ จากป้ายที่
ก าหนดให้หมายถึงห้ามถ่ายรูป คือ You cannot take a photo here. 

70. ตอบข้อ 2   ถ้าคุณเป็นบรรณรักษ์ คุณจะติดป้ายอะไรไว้ในห้องสมุด จากค าถามดังกล่าวป้ายที่สามารถติด
ไว้ได้ก็คือป้ายกรุณาเงียบเสียง Quiet please. 

71. ตอบข้อ 3   เพราะป้ายจราจรแสดงภาพรถยนต์และเส้นทางคดโค้ง สามารถเห็นได้บนถนน 
72. ตอบข้อ 2   เพราะธงชาติของประเทศลาว เป็นพ้ืนสีแดงและมีดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลาง 
73. ตอบข้อ 4   เพราะสกุลเงินที่ใช้ในประเทศอินโดนีเซีย คือ รูเปีย (Rupiah) 
74. ตอบข้อ 4   เพราะจากภาพ พยาบาลก าลังช่วยเข็นรถผู้ป่วยไปหาหมอ จึงถามเพ่ือให้การช่วยเหลือ 
75. ตอบข้อ  3   เพราะ ค าศัพท์ greengrocer แปลว่า ร้านขายผัก ผลไม้สด และเมื่อต้องการซื้อมะม่วงก็ต้อง

ไปซื้อร้านนี้ 
76. ตอบข้อ 1    เพราะจากตารางเดินรถไฟ รถไฟออกจากกรุงเทพ ถึงสถานีตรัง ใช้เวลา 14 ชั่วโมง 
77. ตอบข้อ 2    เพราะจากกราฟวงกลม แสดงจ านวนรวมของ petroleum และ coal คือ ร้อยละ 66 (66 %) 

78. ตอบข้อ 1   เพราะจาก กราฟ ผลรวมจ านวนมะพร้าวที่ขายได้ในวันอาทิตย์ ,วันพฤหัสบดีและวันศุกร์  
                    คือ  2,000 ผล 
79. ตอบข้อ 3   เพราะ วันที่ขายมะพร้าวได้จ านวนเท่ากัน คือ วันอาทิตย์กับวันพฤหัสบดี 
80. ตอบข้อ 4   เพราะล าดับขั้นตอนการท าน้ าส้มคั้นจากภาพ เริ่มจากการล้าง ผ่าและค้น หลังจากนั้น ชิมรส 
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81. ตอบข้อ 1   คือสัญลักษณ์ชัดเจนในการห้ามดื่มห้ามกิน 
82. ตอบข้อ 2   เป็นการห้ามทิ้งขยะ ส่วนค าตอบ turn left. เลี้ยวซ้าย smoke here สูบบุหรี่ที่นี่และ walk 

through this area เดินผ่านบริเวณนี้ ไม่สัมพันธ์กับภาพที่ก าหนดให้ 
83. ตอบข้อ 1   เพราะรถไฟออกจากสถานีกรุงเทพฯ 12.25 ต้องมาก่อนเวลารถออก  
84. ตอบข้อ 2  เพราะภาพนั้นแสดงการห้ามน าสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณห้างสรรพสินค้า I will not get in 

that shopping center if I have a pet with me. ฉันจะไม่เข้าไปในห้างหากน าสัตว์เลี้ยง
มาด้วย ค าตอบ อ่ืน ๆ นั้นไม่ถูกเพราะI will get in that shopping center if I want to 
buy a pet.ฉันจะเข้าไปในห้างหากต้องการซื้อสัตว์เลี้ยงI will get in that shopping 
center if I don’t want to buy a pet.ฉันจะเข้าไปในห้างหากฉันไม่ต้องการซื้อสัตว์เละI 
will not get in that shopping center if I don’t have a pet with me.  ฉันจะเข้าไป
ในห้าง หากฉันน าสัตว์เลี้ยงมาด้วย 

85. ตอบข้อ 4  หลังการชนแล้วสิ่งที่พ่ึงท าคือ หากคุณเป็นคนขับ คุณควรพาเด็กส่งโรงพยาบาลI would run 
away. ส่วนค าตอบอื่นนั้น  I would sit in a car ฉันจะนั่งในรถ I would drive more 
carefully ฉันจะขับให้ระมัดระวังกว่านี้ ควรเป็นเรื่องที่ต้องท าก่อนชนเด็ก (สถานการณ์
สมมุติ หากคุณเป็นคนขับ If you were, เวลาตอบใช้ I would เพราะไม่ใช่เหตุการณ์จริง) 

86. ตอบข้อ 1   สถานการณ์ก าหนดที่หน้าร้านขายของ หลังค า Thank you ต้องใช้ Come again เป็น
ส านวนที่ใช้ในการเชิญให้ลูกค้ามาใช้บริการอีก  ส่วน Get well soon. เป็นส านวนการใช้ให้
คนป่วยหายเร็ว ๆ Have a nice trip. เป็นส านวนการอวยพรให้เดินทางปลอดภัย  You’re 
welcome ด้วยความยินดี แต่ในบริบทนี้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดจึงใช้ไม่ได้ 

87. ตอบข้อ 2   ภาพสื่อชัดเจนคือระบุจ านวนสมาชิกชมรมภาษาอังกฤษที่มีจ านวนมากคือนักเรียนชั้น ป.6 
และชั้นป.4 เป็นสมาชิกน้อยที่สุด 

88. ตอบข้อ 4   ภาพสื่อวัฒนธรรมวัน Halloween ของเจ้าของภาษาท่ีมีการ Guising (Trick or Treat) คือ
การแต่งตัวเป็นชุดปีศาจ/ฝี ไปเคาะตามประตูบ้านถามว่าจะให้หลอกหรือจะเลี้ยงขนม/
เครื่องดื่ม อีกท้ังมี Costume parties  งานปาร์ตี้รื่นเริงด้วยการแต่งกายปีศาจ/ชุดน่ากลัวต่าง 
ๆ มีการแกะสลักฟักทองท าเป็นโคมไฟCarving pumpkins และเล่าเรื่องผีๆ/น่ากลัวต่างๆ  
แต่ไม่ใช่การเล่าเรื่องขบขันต่าง ๆTelling the funny stories  

89. ตอบข้อ 3   เป็นคู่เทศกาลที่สัมพันธ์กับสิ่งที่ก าหนดให้ ดอกไม้/ช็อกโกเล็ก สัญลักษณ์วัน (Valentine 
Day) ส่วนการเยี่ยมพบปะญาติพ่ีน้องและสาดน้ านั้นสื่อถึงวันสงกรานต์ 

90. ตอบข้อ 3   Eat more junk foods กินอาหารไม่มีประโยชน์ เป็นค าแนะน าที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอ้วนใน
ภาพ ตัวเลือกอ่ืนนั้นเหมาะสม คือ Do more activities. ให้ท ากิจกรรมเคลื่อนไหว Change 
to eat healthy food.เปลี่ยนไปทานอาหารสุขภาพ Walk for ten more minutes.     
เดินเพิ่มอีกสิบนาที 

91. ตอบข้อ 2   เพราะกราฟแสดงให้เห็นว่าจ านวนนักเรียนที่มาโรงเรียนโดยจักรยานมี 10 คน 
92. ตอบข้อ 1   ค าถามคือ Chanok เรียนอะไรในวันพุธตอนเช้า จากตารางแสดงให้เห็นว่าเรียนวิชา Thai   

และ social study  
93. ตอบข้อ 4   ค าถามคือตอนไหนที่Chanok สามารถเข้าห้องสมุดหรือเล่นกับเพ่ือนๆได้ ค าตอบคือ  
                    At 15.00-16.00, on Friday เพราะเป็นชั่วโมง Freetime 
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94. ตอบข้อ 3   ค าถามคือ Chanok เล่นไวโอลินตอนกี่โมงในวันพุธ ค าตอบคือ at 1 pm เพราะเป็นชั่วโมง
ดนตรี 

95. ตอบข้อ 4   เป็นผังความคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อน Solving global warming  
96. ตอบข้อ 2   ใครช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ Tim rides a bicycle to school ทิมข่ีจักรยานไปโรงเรียน 
97. ตอบข้อ 2   เพราะมีค าว่า April และ bunny ซึ่งสัมพันธ์กับวัน Easter 
98. ตอบข้อ 1   junk food แปลว่าอาหารที่ไม่ดี ก็คือ อาหารขยะ หมายถึง pizza นั่นเอง  
99. ตอบข้อ 2   โจทย์ถามว่า ฉันอายุ 11 ปี, พ่อ, แม่ และน้องชายอายุ 8 ขวบ ต้องจ่ายเงินค่าเข้าสวนสัตว์

เท่าไหร่ ผู้ใหญ่ราคาคนละ 500 บาท 2 คน คิดเป็น 1000 บาท เด็ก ราคา 200 บาท และ
เด็กต่ ากว่า 10 ปีไม่คิดเงิน ดังนั้น ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 1200 บาท 

100. ตอบข้อ 3  โจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้อง  Plaikaew is bigger than Plainoi เป็นประโยคที่ถูกต้อง แปลว่า 
พลายแก้วใหญ่กว่าพลายน้อย 

101. ตอบข้อ 4 ชาวคริสต์ทั่วโลกจะปรุงไก่งวงอบในวันขอบคุณพระเจ้า (Thankgiving day) 
102. ตอบข้อ 4 How beautiful you are.  ไม่ใช้ประโยคค าถามไม่ใช้เครื่องหมาย (?)   
                     ต้องใช้เครื่องหมาย (.) 
103. ตอบข้อ 2 Jane has long wavy hair.  เป็นการเรียงล าดับค าตามหลักไวยากรณ์ คือ ลักษณะ +  

               ขนาด+รูปทรง+สี+ค านาม 
104. ตอบข้อ 2 went เป็นค ากริยาแสดงความเป็นอดีต  สอดคล้องกับประโยคค าถามที่แสดงความเป็นอดีต    

                คือ last weekend 
105. ตอบข้อ 4 the tallest เป็นการเปรียบขั้นสุด  ประโยคสรุปได้ว่าพ่อสูงที่สุดจึงต้องใช้ the tallest 
106. ตอบข้อ 2 cabbage   ออกเสียง  /แอะ/ ซึ่งเหมือนกับค าอ่ืน ๆในตัวเลือก  ยกเว้น cake  ออกเสียง  

              /เอะ/  
107. ตอบข้อ 1 Fried rice is good food.  เป็นการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยค  คือ  ประธาน+ 

               กริยา+ ค าขยาย + ค านาม 
108. ตอบข้อ 3 เป็นการใช้ค าล าดับขั้นตอน คือ First ,second, next, then, finally  ตามล าดับ 
109. ตอบข้อ 1 ประโยคค าถามมีค าก าหนดเวลา คือ next breakfast   กล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

                 จึงต้องใช้ will make 
110. ตอบข้อ 1 Jill  บอกว่าซุปอ่อนเค็ม  และJack  ตอบ Certainly, here it is. เป็นการตอบรับการยินดี 

               ชว่ยเหลือ  และกล่าวต่อว่ามันอยู่นี้  จึงสอดคล้องกับค าถาม Could you pass the salt,  
               please? มากที่สุด 

111. ตอบข้อ 3 initial  คือ เสียงต้นพยางค์  children  เสียงต้นพยางค์  คือ  ch 
112. ตอบข้อ 3  สถานการณ์ตอบสถานที่อยู่ที่เป็นปัจจุบัน โดยสังเกตจากค าว่า lives    

                ข้อ 1 ผิดเพราะเป็นค าถามในอดีต สังเกตค าว่า did   
                ข้อ 2 ผิด เพราะ ถาม you  ตอบ  she  ไม่ได้   
                ข้อ 4 ผิดเพราะเป็น ค าถาม Yes /No Question.ไม่สอดคล้องกับค าตอบที่มี 
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113. ตอบข้อ 4  เพราะประโยคที่โจทย์ก าหนดหมายถึงครูได้ถือหนังสือหลายเล่ม ซึ่งตัวเลือก 4 Some     
              Books were carried by a teacher. เป็น passive voice ที่สลับกรรมของประโยคมาเป็น 

                     ประธานของประโยคแทน แต่ความหมายยังคงเดิม  
ข้อ 1 ค ากริยา carry ไม่เป็น carried และค าว่า by ไม่มีในประโยค  
ข้อ 2 ค ากริยา was ควรสลับเป็น were เนื่องจากหนังสือมีหลายเล่ม  
ข้อ 3 ค ากริยา carry ไม่เป็น carried ที่อยู่ในรูป passive voice 

114. ตอบข้อ 2  เพราะสถานการณ์ก าหนดให้หาประโยคที่เป็นค าแนะน าโดยใช้ have to และ must ซ่ึง
ค าตอบที่ 2 Sinthorn has to come to school on time ได้เลือกใช้ค าว่า has to ได้
สอดคล้องกับประธานเอกพจน์ คือ Sinthorn รูปกริยา have to จึงต้องเปลี่ยนเป็น has to 
และการเลือกใช้ must นั้น ต้องใช้กับกฎ เกณฑ์ หรือกฎหมายที่ต้องปฏิบัติให้ได้ ไม่สามารถ
ละเลยได้ ดังนั้นข้อเสนอแนะการมาโรงเรียนให้ทันเวลาจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ must 
ข้อ 1 ค ากริยา comes ไม่ต้องเติม –s เมื่อตามหลัง must  
ข้อ 3 ค ากริยา have to ใช้กับประธานเอกพจน์ไม่ได้ 
ข้อ 4 ค ากริยา must ไม่ต้องการ to infinitive 

115. ตอบข้อ 4  เพราะโจทย์ถามราคาของโน้ตบุ๊คว่าเท่าไหร่ ข้อ 4 เป็นวิธีอ่านที่ถูกต้อง 
116. ตอบข้อ 1  เพราะโจทย์ถามว่า คนไทยส่วนใหญ่นิยมสาดน้ าเล่นกันวันไหน ค าตอบที่ถูกที่สุดคือ 

 วันสงกรานต์ (Songkran Day) 
   ข้อ 2 วันตรุษจีน Chinese New year 

ข้อ 3 วันวิสาขบูชา (Visakha Puja Day) 
ข้อ 4 วันลอยกระทรง (Loy Krathong Day) 

117. ตอบข้อ 1   เพราะโครงสร้างของ If-clause ประเภทที่ 1 จะมีลักษณะโครงสร้างดังนี้ ประธาน + will + 
… if ประธาน + กริยาปัจจุบัน +… หรือจะสลับประโยคเป็น If ประธาน + กริยาปัจจุบัน +…, 
ประธาน + will + … ได้เช่นเดียวกัน 
ข้อ 2 และ 4 เป็น If-clause ประเภทที่ 2 จะมีลักษณะโครงสร้างดังนี้ ประธาน + would +   
       … if ประธาน + กริยารูปอดีต +… หรือจะสลับประโยคเป็น If ประธาน + กริยารูปอดีต   
       +…, ประธาน + would + … ได้เช่นเดียวกัน แต่เมื่อพิจารณาจากประโยคในตัวเลือกนี้ 
       แลว้ ไม่เป็นไปตามกฎที่กล่าวข้างต้น 
ข้อ 3 เป็น If-clause ประเภทที่ 1 จะมีลักษณะโครงสร้างดังนี้ ประธาน + will + if ประธาน        

                            + กริยาปัจจุบัน +… หรือจะสลับประโยคเป็น If ประธาน + กริยาปัจจุบัน   
                            +…, ประธาน + will + … เมื่อพิจารณาจากประโยคในตัวเลือกนี้แล้ว ไม่เป็นไปตามกฎ 
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118. ตอบข้อ 2  เพราะประโยคที่ก าหนดมีความหมายว่า นกตัวหนึ่งร้องให้ฉันฟังเมื่อเช้านี้ ค ากริยา sing ที่
ก าหนดนั้นจึงต้องอยู่ในรูปอดีตคือ sang ถึงจะท าให้ประโยคดังกล่าวสมบูรณ์ 
ข้อ 1 กริยา sing อยู่ในรูปปัจจุบัน และต้องเติม –s ด้วยที่ท้ายกริยา เนื่องจากประธาน 
       เป็นเอกพจน์ 
ข้อ 3 กริยา sing อยู่ในรูป past participle ซึ่งรูปประโยคที่ก าหนดให้นั้นไม่สามารถที่จะใช้ 
       ค ากริยาชนิดนี้ และเม่ือใช้กริยารูปดังกล่าว ต้องมี v. to have ในประโยคด้วยเสมอ 
ข้อ 4 กริยา sing อยู่ในรูปของ Present Participle หากในประโยคเป็น A bird is…..  
       จะท าให้ประโยคถูกต้องได้ 

119. ตอบข้อ 3  เพราะจากบทสนทนา Dana โทรมาท่ีบ้านของ Sara เพ่ือจะคุยกับ Tim ดังนั้นต้องพูดด้วย
ประโยค Can I speak to Tim, please? (ขอพูดกับ Tim หน่อยได้ไหม) ข้ออื่นๆผิด 
ข้อ 1  Is Sara there? Sara อยู่ที่นั่นใช่ไหม แต่ Sara ซึ่งเป็นคนรับโทรศัพท์กลับบอกว่าเขา 
        ออกไปช้อปปิ้ง 
ข้อ 2 Is Sara speaking? Sara ก าลังพูดอยู่ใช่ไหม 
ข้อ 4 Can I leave a message, please? ขอฝากข้อความไว้หน่อยได้ไหม 

120. ตอบข้อ 4  เพราะจากบทสนทนา Tim ไม่อยู่ ดังนั้น Dara จึงขอฝากข้อความไว้ เป็นค าพูดที่เหมาะสม
ที่สุด 

121. ตอบข้อ 3  เพราะโจทย์ก าหนดให้ Praewan แนะน าตัวเองด้วยประโยคที่ถูกต้อง และเนื่องจาก
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ผ่านไปแล้วหลายปี Praewan จ าเป็นต้องใช้ค าว่า used to เพ่ือบอกว่า 
ตัวเองเคยท าอะไรในอดีต used to ต้องตามด้วยกริยา infinitive โดยไม่เปลี่ยนรูป 
ข้อ 1 Praewan บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ในปัจจุบัน ซึ่งเหตุการณ์ที่โจทย์ก าหนด  
       นั้นเป็นอดีต 
ข้อ 2 Praewan เลือกใช้ค าว่า work for เพ่ือบอกว่า ตัวเองท างานที่สวนสัตว์ ซึ่งอยู่ในรูป 
       ปัจจุบันเช่นกัน 
ข้อ 4 Praewan เลือกใช้ค าว่า used to ได้ถูกต้อง แต่กริยาแท้ท่ีตามมานั้นคือ do ไม่ 
       สอดคล้องกับความตั้งใจที่จะบอกว่า ตัวเองเป็นอะไรในอดีต หากเปลี่ยนค าว่า do เป็น  
       be จึงจะท าให้ประโยคนี้ถูกต้อง 
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122. ตอบข้อ 3  เพราะสถานการณ์ก าหนดให้ Alongkorn บอกถึงความชอบของตนที่จะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์
แก่คุณครู ประโยคจึงต้องเป็นรูป Present Simple Tense สิ่งส าคัญของข้อนี้คือ ค าว่า like 
สามารถตามด้วย “to” infinitive หรือ ค ากริยาแท้ –ing ได้ทั้งคู่ ดังนั้น go จึงสามารถเลือก
เติม –ing ได ้
ข้อ 1 ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธ แต่หลังค าว่า like มีค ากริยา visits ที่เติม –s ซึ่งไม่ 
       สามารถเติมได้และท าให้โครงสร้างประโยคนี้ผิด หากเปลี่ยน –s เป็น –ing ประโยคนี้จึง 
       จะถูกต้อง 
ข้อ 2 ประโยคนี้เป็นประโยคปฏิเสธ และมีการใช้ทั้ง to และค ากริยาเติม –ing เป็นสิ่งซ้ าซ้อน 
       กัน ควรจะเลือกใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น like to go หรือ like going เป็นต้น 
ข้อ 4 ประโยคนี้มีการใช้ทั้ง to และค ากริยาเติม –ing เป็นสิ่งซ้ าซ้อนกัน ควรจะเลือกใช้สิ่งใด 
       สิ่งหนึ่ง เช่น like to go หรือ like going เป็นต้น 

123. ตอบข้อ 1  เพราะรูปภาพที่โจทญ์ให้มา คือ สถานที่ส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย 
(โอเปร่าเฮ้า กับ แผนที่รูปธงชาติประเทศออสเตรเลีย) 
ข้อ 1 ประเทศนิวซีแลนด์ 
ข้อ 2 ประเทศฝรั่งเศส 
ข้อ 4 ประเทศอังกฤษ 

124. ตอบข้อ 2  เพราะค าว่า likes ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยค แต่ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ 
(Adjective) แทน มีความหมายว่า เหมือน ซึ่ง like ไม่ต้องเติม –s ประโยคนี้เป็นประโยค
ความรวมโดยมี and เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันคือ There is no other place like 
home. และ Our earth is our home.  
ข้อ 1 ค าว่า and เป็น conjunction มีหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน 
ข้อ 3 ค าว่า other เป็นค าคุณศัพท์ มีความหมายว่า อ่ืนๆ จากประโยค other ท าหน้าที่
ขยาย 
       ค านาม place มีความหมายว่า สถานที่อ่ืนๆ 
ข้อ 4 วลี There is มีความหมายว่า มี รูปย่อของ There is คือ There’s เมื่อน ามาวางไว้ 
        หน้าประโยคจะท าหน้าที่บอกปริมาณของสิ่งนั้นและใช้ค าสิ่งที่นับไม่ได้ หรือสิ่งที่มีเพียง 
         อย่างเดียว  
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125. ตอบข้อ 4  เพราะประโยคนี้มีค านามแค่ค าเดียว Thailand ซึ่งเป็นนามเฉพาะ มีความหมายว่า ประเทศ
ไทย ส่วนอีกค าหนึ่งที่ดูคล้ายค านามคือ rains ซึ่งค าว่า rain เป็นได้ท้ังค านามและค ากริยา 

            ข้อ 1 ค าว่า It เป็นค าสรรพนาม (Pronoun) ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค It  
                            เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 ท าให้ค ากริยาแท้ท่ีตามหลังมาต้องเติม –s ค ากริยา rain  
                            จึงเป็น rains 

ข้อ 2 ค าว่า rain เป็นได้ท้ังค านามและค ากริยา ซึ่งเมื่อ rain เป็นค านาม มีความหมายว่า ฝน  
       แต่หากเป็นค ากริยา มีความหมายว่า ฝนตก เมื่อ rain ตามหลังค าสรรพนามบุรุษที่สาม  
       It ตัวมันเองจึงต้องเติม –s เป็น rains 
ข้อ 3 ค าว่า a lot เป็น Quantifiers ที่ท าหน้าที่บอกจ านวนของสิ่งต่างๆ สามารถน ามาขยาย 
       ไว้หน้าค านามท้ังที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ได้ หรือจะวางไว้ท้ายประโยคดังเช่นใน 
       ประโยคนี ้

126. ตอบข้อ 1  ตามหลักการใช้ภาษาท่ีบอกการกระท าที่เกิดขึ้นเสมอนั้นค ากริยา (verb) ที่ใช้ไม่ต้องเติม s    
              เมื่อตามประธาน I ดังนั้นประโยค  I always buy some fruits on the weekend. จึงเป็น 

                    ข้อที่ถูกต้อง 
127. ตอบข้อ 3   เพราะว่า has to มีความหมายเหมือนค าว่า must ซึ่งแปลว่า ต้อง ในประโยคต้องการ  

               ค าตอบที่บอกให้รู้ว่า Tom ต้องการกางเกงขายาวตัวใหม่ 
128. ตอบข้อ 2   เพราะว่า  ข้อ b คือค ากริยา  go ซึ่งอยู่ในประโยค Past Simple Tense มีค าว่า  

               last weekend ดังนั้นเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต ค ากริยา( verb)ในประโยค  
               ต้องเป็นกริยาช่องที่ 2 คือ went 

129. ตอบข้อ 2   เพราะว่า May I help you เป็นประโยคที่สุภาพในการบริการ หรือ ต้องการเป็นผู้ที่จะ  
 ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสะดวกสบาย 

130. ตอบข้อ 3   เพราะหลักหารใช้ภาษาว่า some ใช้กับค านามทีน่ับได้และในประโยคขอร้องบอกความ
ต้องการ 

131. ตอบข้อ 4    เพราะประโยคท าก าหนดมาเป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ดูจากค าว่า next year และ จะต้อง
ใช้ค าว่า“จะ” ซึ่งในค าตอบข้อ 4 คือ is going to go มีความหมายว่า  “จะ”  

132. ตอบข้อ 1   เพราะ ในสถานการณ์ ที่ก าหนดเป็นเหตุการณ์ที่บอกให้ระวังคือ Be! careful และ  
ค าว่า Look out ในข้อ 1 มีความหมายว่า ระวัง เหมือนกับ Be! Careful 

133. ตอบข้อ 3   เพราะ ประโยคค าถาม ถามความถ่ีคือoften ดังนั้นการตอบต้องตอบลักษณะความถี่ 
เช่นกันจึงตอบข้อ 3 คือ I never do exercise ค าว่า never หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติเลย 

134. ตอบข้อ4 เพราะว่าตามโจทย์เขาแนะน าเพ่ือนเรื่องการลดความอ้วนโดยการแนะน าว่าไม่ควร
รับประทานอาหารที่มีไขมัน  จึงต้องใช้ shouldn’t  ซึ่งแปลว่าไม่ควร  และการใช้ should / 
shouldn’t เป็นค ากริยาช่วย ที่ใช้ในการให้ค าแนะน า  will /don’t   ไม่ใช้ในการให้
ค าแนะน า 

135. ตอบข้อ 2  เพราะว่าตามโครงสร้างประโยค และการใช้ไวยากรณ์ more  than  (มากกว่า) ถูกต้อง   
ส่วน the less  than ไม่ถูกหลักไวยากรณ์   ส่วน most เป็นขั้นสุดต้องมี the น าหน้า  และ
ต้องไม่มี than ตาม  ส่วน twice  หมายถึง สองครั้ง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับโจทย์ 

136. ตอบข้อ 1 เพราะว่ารูปประโยคแสดงการกระท าที่ท าเป็นประจ า  จึงต้องใช้กริยาแท้ช่องที่ 1 swim   
                     และประธาน I ท าหน้าที่เหมือนประธานพหูพจน์   จึงไม่ใช้ swims 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 219 

137. ตอบข้อ 2  เพราะ ประธาน  My mother อยู่ในรูปเอกพจน์ กริยาที่ตามหลังต้องเติม s และ มีกริยา 
like กับ drink 2 ตัว ซ้อนกัน มี to  ขั้นกลาง จะเติม s ได้เพียงตัวหน้าเท่านั้น 

138. ตอบข้อ 3  เพราะ What was the matter?แปลว่า คุณเป็นอะไรหรือ ซึ่ง เป็นค าถามเพ่ือต้องการ
ค าตอบที่เป็นการตอบเพ่ือบอกอาการเจ็บป่วย 

139. ตอบข้อ 4   เพราะ ค าว่า sometimes แปลว่า บางครั้ง ซึ่งตรงกับประโยค  Please do not drink  
 much coffee ซึ่งแปลว่า อย่าดื่มกาแฟมาก หมายความว่า เพียงบางครั้ง 
140. ตอบข้อ 2  เพราะ What is the weather like today? ถามว่าภูมิอากาศเป็นอย่างไร ซึ่ง เอ็ดตอบ  
 It  is cloudy. It will be raining. หมายความว่า มีเมฆมากและฝนจะตก 
141. ตอบข้อ 1  Do you like rainy? เป็นการถามเพ่ือการตอบใช่ หรือไม่ใช่ Yes หรือ No  และมีกริยา  
         like แปลว่าชอบ ตรงกับค าถาม 
142. ตอบข้อ 4   เพราะค าถาม Why don’t you like rainy?  แปลว่าท าไมคุณไม่ชอบฝน ตอบด้วยการบอก

เหตุผล Because my body will get wet.แปลว่าเพราะว่าร่างกายของฉันจะเปียก เมื่อถาม 
Why แปลว่าท าไม จะตอบ Because แปลว่าเพราะว่า 

143. ตอบข้อ 4   What  is your favorite season? หมายถึงการถามว่าฤดูที่โปรดปราณของคุณคือฤดูอะไร  
ตรงกับค าตอบ winter เป็นชื่อฤดู 

144. ตอบข้อ 2   our เป็นค าแสดงความเป็นเจ้าของแปลว่าของเรา ซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ ของประธานที่มี  
I and และคนอื่นอีก 1 คน ในประโยคนี้มี my brother เป็นบุคคลอื่น 

145. ตอบข้อ  2   เพราะ boils ใช้กับ water แปลว่า การต้มน้ าให้เดือด จึงท าให้เกิดน้ ามีความร้อนสูง เป็น 
ร้อยองศาเซลเซียส 

146. ตอบข้อ 3  เพราะ จากค าตอบที่บอกว่าชอบดูข่าว ตัวเลือกข้อ 3  It is interesting (มันน่าสนใจ)เป็น 
ตัวเลือกเหตุผลที่สอดคล้องกับการดูข่าวที่สุด 

  ข้อ 1 it is boring มันน่าเบื่อ ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่จะชอบท าเป็นงานอดิเรก 
 ข้อ 2 it tastes nothing มันไม่มีรสชาติ ไม่ใช้กับเหตุผลของการดูข่าว 
  ข้อ 4 it tastes exciting มีรสชาติตื่นเต้น เป็นการใช้ไวยากรณ์ท่ีผิด ควรใช้ว่าIt is exciting.  
147. ตอบข้อ 3  เพราะ A ต้องการรู้ความหมายค าศัพท์ จึงขอยืมพจนานุกรมจาก B แต่ B มีพจนานุกรมที่ 

    เป็นภาษาไทย ค าตอบจึงน่าจะเป็นวิชาภาษาอังกฤษ ที่สามารถใช้พจนานุกรมได้ 
  ข้อ 1 Art วิชาศิลปะ 
   ข้อ 2 Mathematics วิชาคณิตศาสตร์ 
  ข้อ 4 Science วิชาวิทยาศาสตร์  
148. ตอบข้อ 2  เป็นค าตอบที่ถูกหลักไวยากรณ์ James เป็นประธาน (เอกพจน์บุรุษที่3) กริยาต้องเติม s และ 

เมื่อใช้ like to ต้องตามด้วยค ากริยา (read) 
       ข้อ 1 ผิด เพราะ กิริยา like ต้องเติม s 

ข้อ 3 และ 4 ผิดเพราะ like to ต้องตามด้วยค ากริยา ถ้าใช้ like จะต้องตามด้วยค านาม   
        (กริยา+ing) Like + noun เช่น  I like reading books., She likes playing tennis. 

         Like to + verb เช่น  They like to reading books. He likes to swim. 
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149. ตอบข้อ 4  เพราะ my family เป็น singular(เอกพจน์) ดังนั้นค ากริยาที่ตามมานั้นต้องเติม s และค าว่า  
sunbathe เป็นค ากริยาแปลว่า อาบแดด และค าท่ีตามมาคือ on the beach ดังนั้น จึงต้อง 
เลือก sunbathe มากกว่า swim 
ข้อ 1 และ 3 ผิด เพราะ กริยา (like) ไม่เติม s ผิดหลักไวยากรณ์ 
ข้อ 2 ผิด เพราะ swim on the beach ไม่ได้ ควรเป็น swim in the sea/ river/ pool  

150. ตอบข้อ 2  เพราะการถามเวลาในอนาคต จะต้องถามด้วย will ค าตอบ ข้อ 1 3 และ 4  ผิด เพราะ  
ประโยคถามถึง time ซึ่งเป็นเอกพจน์ (singular) ดังนั้นค ากริยาที่ใช้ต้องเป็นรูปเอกพจน์ จึง 
ไม่ใช้ are และ do นอกจากนี้เหตุการณ์ที่ถามเป็นอนาคต จึงใช้ are do หรือ does ไม่ได้           

151.ตอบข้อ 3  เพราะโจทย์ถามว่า ก่อนกินข้าวพวกเราควรท าอย่างไรก่อน Wash our hands. หมายถึง ล้าง
มือก่อนกินข้าว ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 

        ข้อ 1 Wash our face. หมายถึง ล้างหน้า 
        ข้อ 2 Wash our feet. หมายถึง ล้างเท้า 
        ข้อ 4 Wash our mouth. หมายถึง ล้างปาก   
152.ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์บอกว่า Kate was sick. หมายถึง เคทป่วย ดังนั้นคุณแม่เธอจะพาเธอไปที่ไหน     

the hospital หมายถึง โรงพยาบาล ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 the market   หมายถึง  ตลาด 
ข้อ 3 the post office  หมายถึง  ที่ท าการไปรษณีย์ 
ข้อ 4 the police station  หมายถึง  สถานีต ารวจ 

153. ตอบข้อ 1  เพราะในโจทย์พูดว่า Don’t lock the door. Because I don’t have the ________อย่า
ล็อคห้องนะ นั่นเพราะฉันไม่มี____  key แปลว่า กุญแจ    ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 2 Room  หมายถึง  ห้อง 
ข้อ 3 money  หมายถึง  เงิน 
ข้อ 4 window  หมายถึง  หน้าต่าง 

154. ตอบข้อ 4  เพราะโจทย์บอกว่า My father’s age is 55. พ่ออายุ 55 ดังนั้น ประโยคที่มีความหมาย
เหมือนกัน คือ He is 55 years old.  ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 

 ข้อ 1 He is 55 Cm. tall.  หมายถึง  เขาสูง 55 เซนติเมตร 
 ข้อ 2 He weighs 55 kilos.  หมายถึง  เขาหนัก 55 กิโลกรัม 
 ข้อ 3 He has 55 children.  หมายถึง  เขามีลูก 55 คน 
155. ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์บอกว่า My father is a ………………..He look after the sick people. 
                    แปลว่าพ่อของฉันเป็น...........  เขาดูแลรักษาผู้ป่วย ดังนั้นค าตอบคือ doctor  แปลว่า หมอ 

ข้อ 1 dentist  หมายถึง  หมอฟัน 
 ข้อ 3 waiter หมายถึง  บริกรชาย 
 ข้อ 4 teacher หมายถึง ครู 
156. ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์บอกว่า a kilo of pork หมายถึง เนื้อหมูหนึ่งกิโล จะเป็นลักษณะนามที่ขายเนื้อหมู  
        ข้อ 1  a bag of pork  หมายถึง เนื้อหมูหนึ่งถุง 
        ข้อ 3  a piece of pork หมายถึง เนื้อหมูหนึ่งชิ้น เพราะโดยปกติจะไม่ซื้อเนื้อหมูเป็นชิ้น 
        ข้อ 4  a pork of kilo จะวางต าแหน่งลักษณะนามไม่ถูกต้อง 
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157. ตอบข้อ 1 เพราะจากเรื่องที่อ่านบอกว่า Peter และครอบครัวถึงภูเก็ตวันจันทร์และอยู่ 3 วัน นับวันจาก
วันจันทร์ วันที่จะออกเดินทาง คือ วันพฤหัสบดี  

   ข้อ 2 วันพุธ  
   ข้อ 3 วันอังคาร  
   ข้อ 4 วันศุกร์ 
158. ตอบข้อ 1 เพราะจากในเนื้อเรื่องค าตอบอยู่ในประโยคสุดท้าย คือ Bus  
   ข้อ 2 เรือ  
   ข้อ 3 รถไฟ            
   ข้อ 4 เครื่องบิน 
159. ตอบข้อ 3 เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย  
   ข้อ 1 ภาคตะวันออก  
   ข้อ 2 ภาคตะวันตก  
   ข้อ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
160. ตอบข้อ 4 เพราะจากเนื้อเรื่องที่อ่าน Jakarta เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอินโดนิเซีย  
   ข้อ 1 ประเทศไทย   
   ข้อ 2 มาเลเซีย  
   ข้อ 3 พม่า 
161. ตอบข้อ 3 เพราะจากเนื้อเรื่องผู้พูดกล่าวถึงยาสีฟันที่ช่วยให้ฟันขาวสะอาด อาชีพที่ที่ถูกต้อง คือ  

          Salesman แปลว่า พนักงานขาย  
   ข้อ 1 นักด าเพลิง  
   ข้อ 2 บุรุษไปรษณีย์  
   ข้อ 4 ต ารวจ 
162. ตอบข้อ 1 เพราะ ผู้พูด กล่าวในเนื้อเรื่องเพ่ือบอกสรรพคุณของสินค้า คือ เพื่อขาย (sell it)  
   ข้อ 2 ซื้อ   
   ข้อ 3 แปรงฟัน   
   ข้อ 4 ท าความสะอาดฟัน 
163. ตอบข้อ 4 เพราะ จากค าถามรายการเริ่มต้นที่เวลาเท่าไหร่ ดังนั้นจากตารางเวลา คือ 6:00 
164. ตอบข้อ 4 เพราะ ค าถามถ้านักเรียนได้รับการบ้านให้ท ารายงานเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ นักเรียนควรเลือกช่อง 

Animal Planet  
165. ตอบข้อ 3 เพราะ โจทย์ถามว่าหากต้องการดูรายการกีฬาจะต้องดูเวลาเท่าไหร่ ค าตอบ คือ 12:00 
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166. ตอบข้อ 3 เพราะ จากโจทย์อธิบายไว้ว่าเมื่อคืน พวกเราได้ดูทีวีด้วยกัน เล่นเกม คุณพ่อเล่าเรื่องตลก เป็น
เนื้อเรื่องเชิงบวก ดังนั้น ชื่อเรื่องที่เหมาะสม คือ Our enjoyable night ซ่ึงแปลว่า คืนที่
สนุกสนานของพวกเรา  

   ข้อ 1 คืนไร้โทรทัศน์  
   ข้อ 2 โทรทัศน์ที่พัง  
   ข้อ 4 เกมโปรดของฉัน 
167. ตอบข้อ 2 เพราะ โจทย์ถามว่าโรงเรียนในประเทศไทยเปิดเทอมในเดือนใด ค าตอบจากตาราง คือ May

ข้อ 1 เดือนกันยายน  
   ข้อ 3 เดือนกุมภาพันธ์  
   ข้อ 4 เดือนตุลาคม 
168. ตอบข้อ 2  เพราะ โจทย์ถามว่าประเทศใดที่เปิดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์ ค าตอบจากในตาราง คือ  

Brazil and Australia  
   ข้อ 1 ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา   
   ข้อ 3 ฝรั่งเศลและญี่ปุ่น  
   ข้อ 4 ประเทศไทยและญี่ปุ่น 
169. ตอบข้อ 3  เพราะ จากเนื้อเรื่อง Tony ไปโรงเรียนโดยใช้ Bicycle เรียกอีกอย่างได้ว่า bike  
   ข้อ 1 รถโดยสาร   
   ข้อ 2 รถยนต์  
   ข้อ 4 รถมอเตอร์ไซด์ 
170. ตอบข้อ 1 เพราะ จากเนื้อเรื่อง Tony จะถึงโรงเรียนเวลา 7.45 ซึ่งตัวเลือก คือ fifteen minutes 

before eight ซึ่งหมายความว่า อีก 15 นาที จะ 8 นาฬิกา   
   ข้อ 2  8 นาฬิกา 15 นาที  
   ข้อ 3  7 นาฬิกา 15 นาที  
   ข้อ 4  9 นาฬิกา  
171. ตอบข้อ 4 เพราะ จากเนื้อเรื่อง Tony ช่วยแม่ท างานบ้าน ตัวเลือกเป็นกิจกรรมงานบ้าน มีเพียงตัวเลือก

เดียว คือ  Mop the floor and clean the room  
   ข้อ 1 ท าการบ้าน   
   ข้อ 2 ซ่อมจักรยาน  
   ข้อ 3 ดูโทรทัศน์และเล่มเกม    
172. ตอบข้อ 4 เพราะ จากเนื้อเรื่องถามว่าสิ่งใดที่ Tony ไม่ได้ท า คือ ฟังเพลง Listen to the music.  
   ข้อ 1 คุยกับเพื่อน   
   ข้อ 2 ออกไปเที่ยวกับเพื่อนๆ  
   ข้อ 3 ช่วยเหลือคุณแม่  
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173. ตอบข้อ 2 เพราะค าว่า huge ในย่อหน้าที่ 1 แปลว่า ขนาดใหญ่ ตรงกับค าว่า large   ส าหรับตัวเลือก
อ่ืน  มีความหมายดังนี้  

   ข้อ 1 บาง 
   ข้อ 3 หนา   
   ข้อ 4 แข็งแรง 
174. ตอบข้อ 2 เพราะกล้วยเติบโตมาจาก ราก (roots)  
   ข้อ 1 หน่อ 
   ข้อ 3 เมล็ด  
    ข้อ 4 ก้าน 
175. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อหวีกล้วยเติบโตเต็มที่  มันจะหนัก (heavy)  
   ข้อ 1 เบา  
   ข้อ 2 หนุ่ม   
   ข้อ 4 แข็งแรง 
176. ตอบข้อ 4 เพราะ เหตุผลที่ก้านกล้วยโน้มลงเพราะกล้วยใหญ่ขึ้นและหนักข้ึน (Because the bananas 

get bigger and heavier.) 
    ข้อ 1 เพ่ือรับแสงอาทิตย์  
    ข้อ 2 เพราะก้านอ่อน  
   ข้อ 3 เพราะกล้วยห้อยลง 
177. ตอบข้อ 3 เพราะค าถามคือ “จากเรื่อง ประโยคใดถูกต้อง”  ค าตอบคือ กล้วยสุกได้ตลอดปี (Bananas 

ripen the whole years round.)  
   ข้อ 1 กล้วยมีนิ้ว  
   ข้อ 2 กล้วยเหมือนมือ  
   ข้อ 4 กล้วยใช้เวลา 9 เดือน ในการออกผล 
178. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามต้องการรู้ว่า ไปรษณีย์เปิดเมื่อไหร่บ้าง  ค าตอบคือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ 
   (Monday to Saturday) 
    ข้อ 1 วันธรรมดาและสุดสัปดาห์  
   ข้อ 3 ทุกๆทั้งสัปดาห์  
   ข้อ 4 วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
179. ตอบข้อ 4 เพราะค าว่า weekdays  หมายถึง วันธรรมดา คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ดังนั้น ระยะเวลาใน

การให้บริการตั้งแต่ 08.30 a.m.-03.30 p.m. จ านวน 8 ชั่วโมง  
180. ตอบข้อ 3 เพราะ Saturday หมายถึงวันเสาร์  ดังนั้น ระยะเวลาในการให้บริการตั้งแต่ 09.00 a.m.-

01.00 p.m. จ านวน 4 ชั่วโมง 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 224 

181. ตอบข้อ 3 เพราะจากเนื้อเรื่อง It’s very cold. It’s a winter ค าตอบคือฤดูหนาว (winter) 
   ข้อ 1 ฤดูใบไม้ร่วง  
   ข้อ 2 ฤดูใบไม้ผลิ  
   ข้อ 4 ฤดูร้อน 
182. ตอบข้อ 1 เพราะเหตุผลที่เจมส์ชอบฤดูหนาวเพราะเขาชอบเล่นสกี (Skiing) 
   ข้อ 2 ว่ายน้ า  
   ข้อ 3 แล่นเรือใบ  
   ข้อ 4 นั่งบอลลูน 
183. ตอบข้อ 2 เพราะเหตุผลที่แจ็คชอบฤดูร้อนเพราะเขาชอบว่ายน้ า (Swimming)  
   ข้อ 1 เล่นสกี  
   ข้อ 3 เล่นสเก็ตน้ าแข็ง  
   ข้อ 4 เล่นฟุตบอล 
184. ตอบข้อ 2 เพราะข้อมูลเป็นป้ายเตือนว่า “ ระวัง! ถนนลื่นเวลาเปียก ลดความเร็ว อย่าเปลี่ยนเลน” 
   ค าถามคือ “คุณจะเห็นป้ายนี้ที่ไหนมากท่ีสุด” ค าตอบคือ ข้อ 2 ข้างถนน (On the 

roadside) 
   ข้อ 1 ร้านกาแฟ  
   ข้อ 3 โรงอาหาร  
   ข้อ 4 ใต้สะพาน 
185. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามคือ “จุดประสงค์ของป้ายนี้คืออะไร” ค าตอบเกี่ยวกับการขับรถบนถนน คือ  

เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ (To warn drivers) 
    ข้อ 2 บอกทิศทาง  
    ข้อ 3 เพ่ือปิดถนน  
    ข้อ 4 ประกาศจ ากัดความเร็ว 
186. ตอบข้อ 1 เพราะค าถามคือ “คุณควรจะท าอะไร ถ้าคุณเป็นคนขับรถ” ค าตอบที่ถูกต้องคือ ขับช้าๆ  

(Drive Slowly)  
    ข้อ 2 หยุดขับ  
   ข้อ 3 เปลี่ยนเลนส์  
   ข้อ 4 อยู่นิ่งๆ 
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187. ตอบข้อ 4 เพราะ จากโจทย์เป็นขั้นตอนการท าข้าวต้ม  ดังนี้ 
            A.  เติมน้ าและข้าวลงในหม้อ 
  B.  ต้มข้าวและหั่นต้นหอมสด 
  C.  เติมหมู, น้ าปลา, กระเทียม และต้นหอมสดลงในหม้อ 
  D.  ใส่ลงในถ้วย และเติมพริกไทยลงในข้าวต้ม 
   ข้อ 1 การหุงข้าว  
   ข้อ 2 การท าซุป  
   ข้อ 3 การต้มน้ า 
188. ตอบข้อ 4  เพราะว่า ทั้งสองคนวางแผนจะไปทานอาหารเย็นกันที่ร้านอาหารอิตาเลี่ยน  
   ข้อ 1 ไปทานข้าวที่บ้าน   
   ข้อ 2 ไปทานข้าวที่ อิตาลี   
   ข้อ 3 ไปทานข้าวที่ โรงภาพยนตร์ 
189. ตอบข้อ 2 เพราะว่า  ทั้งสองจะไปดูภาพยนตร์ต่อ ค าว่าภาพยนตร์ใช้ค าว่า go to the movies ตรงกับ 

watch a film   
   ข้อ 1 จะกลับบ้าน   
   ข้อ 3 จะอ่านหนังสือ    
   ข้อ 4 จะไปทานข้าวต่อ 
190. ตอบข้อ 3 เพราะว่า fat ช่วยในการล าเรียงอาหารไปส่วนต่างๆของร่างกาย   
   ข้อ 1 ให้พลังงาน   
   ข้อ 2 ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย   
   ข้อ 4 ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต 
191. ตอบข้อ 4 เพราะว่า น้ ามีมากว่า 60% ของร่างกาย  
   ข้อ 1 ประมาณ 15%  
   ข้อ 2 น้อยกว่า 5%  
   ข้อ 3 บอกว่า น้อยกว่า 65% ซึ่งตอบไม่ถูก 
192. ตอบข้อ 2 เพราะว่า ตามความเชื่อของชาวจีนแล้ว หญิงสาวชาวจีนต้องถูก รัดเท้าตั้งแต่เด็กเพ่ือให้เท้า

เรียวสวยงาม  
   ข้อ 1 pigtails = หางเปีย    
   ข้อ 3 grandfathers = ปู,่ ตา    
   ข้อ 4  shaved heads = โกนผม 
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193. ตอบข้อ 4 เพราะว่า main idea พูดเรื่องการไว้ผมเปียของชาวจีนผู้ชายและการรัดเท้าผู้หญิงชาวจีน
เพ่ือให้เท้าเล็กดูสวยงาม  

   ข้อ 1 เรื่องชาวจีน    
   ข้อ 2 เด็กชาย- หญิง ในประเทศจีน    
   ข้อ 3 เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติที่ล้าสมัยในประเทศจีน 
194. ตอบข้อ 2 เพราะว่า เมื่อผู้หญิงมีเท้าเล็กแล้วเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน  
   ข้อ 1 ท าให้เป็นคนเงียบ  
   ข้อ 3 เป็นคนดูอ่อนกว่าวัย   
   ข้อ 4 คนที่มีเท้าเล็กง่ายต่อการท าให้อบอุ่น 
195. ตอบข้อ 1 เพราะว่า ค าว่า started ตรงกับค าว่า began เป็น past tense ของ begin   
   ข้อ  2 closed  ปิด    
   ข้อ 3 opened เปิด  
   ข้อ 4 continued ท าต่อ 
196. ตอบข้อ 1 เพราะว่า มีความหมายตรงกันข้ามกับ dangerous คือ safe   
   ข้อ 2  noisy  เสียงดัง 
   ข้อ 3  helpful ช่วยเหลือ   
   ข้อ 4 wonderful ดีเยี่ยม 
197. ตอบข้อ 3 เพราะว่า vacation มีความหมายเหมือนกับค าว่า holiday 
   ข้อ 1 ตอบสถานที่   
   ข้อ 2 ตอบเกี่ยวกับอาหาร    
   ข้อ  4 ตอบเกี่ยวกับความรู้สึก 
198. ตอบข้อ 1 เพราะว่า  artist = ศิลปิน ชอบวาด   
   ข้อ 2 doctor  หมอ  
   ข้อ 3  actor  นักแสดง    
   ข้อ 4  musician   นักดนตรี 
199. ตอบข้อ 3 เพราะว่า ทุกอย่างที่เขาวาดเกี่ยวกับภาพท่ีอยู่บนท้องฟ้า (sky)    
   ข้อ 1 underground  ใต้ดิน  
   ข้อ 2  ocean  มหาสมุทร          
   ข้อ 4  land  พ้ืนดิน 
200. ตอบข้อ 1  เพราะว่า เครื่องบิน (airplanes) เป็นสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้า ข้ออ่ืนไม่สามารถอยู่บนท้องฟ้าได้  
   ข้อ 2  trees  ต้นไม้      
   ข้อ 3  fish   ปลา      
   ข้อ 4  buildings  ตึก 
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  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................เลขท่ีนั่งสอบ....................... 
สถานท่ีสอบ..................................................................ห้องสอบ.................... 

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

 

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 63 หน้า) : จ านวน 280 ข้อ ประกอบด้วย 
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย Ⅹ  ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
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Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่ก าหนด แล้วเลือกค าพูดทีเ่หมาะสมเพ่ือท าให้บทสนทนา 
               สมบูรณ์ 
 

1. Situation:  May sees Pond at the bus station after school. 
         May:  Hello, Pond. _______________ 
       Pond: Hello, May. I’m not so good. 
 

1.  How have you been?      
2.  How’s your father? 
3.  How’s your work?     
4.  How do you do?  

 

2. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone. 
       Tom: I dropped your mobile phone. 
         Jim:  Let me have a look.  I don’t think it’s broken. 
       Tom: _______________ 
         Jim:  It’s all right. 
 

1.  I think it’s too old.     
2.  I’m sorry about that. 
3.  I dropped it on the carpet.    
4.  Can you buy a new one? 

 
 

3. Situation: At the Department Store 
      James:  _______________   Where’s the toilet?  
         Bob: It’s on the third floor. 
 

1.  Oop!        
2.  I’m sorry. 
3.  Excuse me.      
4.  Good morning. 

 

4. Situation: A woman asks a man for the time. 
        Woman: Excuse me. _______________    
             Man: Yes, it’s 2.37. 
        Woman: Thank you. 

1.  What does it say?     
2.  What does the clock say? 
3.  Do you have the time, please?   
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4.  Do you have a watch, please? 
 

5. Situation: At the party 
        Sally:  It’s almost eleven o’clock.  I have to go.  See you later.   
         Kim:  _______________ 
 

1.  Take care.      
2.  No problem.   
3.  Don’t mention it.     
4.  That’s all right. 
 

6. Situation: At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye. 
        Dang:  It’s nearly five. I’ve got to run.  
        Dam:  Me too. _______________  
        Dang:  See you. 

1.  You too.      
2.  Be careful!. 
3.  See you tomorrow.     
4.  Don’t run too fast. 

 

7.   Situation: After work on Friday 
        Suda:  Have a good weekend.    
         Ann:   _______________ 

1.  Thanks, you too.     
2.  Take your time. 
3.  Good morning.      
4.  It’s getting late. 

 

8. Situation: Sakda is talking to Salinee about her blouse. 
         Sakda:  What a beautiful blouse! I like it very much.   
       Salinee: _______________ I’m glad you like it. 

1.  Thanks.       
2.  If you say so. 
3.  You’re welcome.     
4.  I don’t believe you. 

 

9. Situation: Susan stays at Alice’s house for one week. 
       Susan:  Thank you very much for everything.    
        Alice:  _______________ 

1.  Not at all. It’s been a pleasure.   
2.  Pleased to meet you.   
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3.  Congratulations!      
4.  Never mind.  

  

10. Situation: At home, a son is talking to his mother. 
             Son:  I’m sorry mom. I forgot to send your letter.   
        Mother:  _______________ You can do it tomorrow.  

1.  Too bad. 
2.  I don’t believe it.  
3.  You are so stupid 
4.  Never mind, dear.   

 

11. Situation: Going to a movie. 
       Jerry:  I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________ 
        Ann: I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report. 

1. Do you like it? 
2. Let’s go and see it. 
3. Have you ever seen it? 
4. Do you have free time? 

 

12. Situation: After school Kate is talking to Peter. 
         Kate:  Would you like to join the ride?    
        Peter:  _______________ When shall we meet? 
         Kate:  About 4.30? 
        Peter:  O.k. See you there. 

1. Thanks. That sounds fun. 
2. Do you know a great place to ride? 
3. I’m sorry. I’ve a lot of homework to do. 
4. I don’t like riding. How about swimming? 

 

13. Situation: James is asking Claire out for dinner. 
        James:  Would you like to go out for dinner on Friday, Claire?   
         Claire:  That’s great, James. _______________ Thanks.  

1.  I’d love to.      
2.  That’s fine.  
3.  Let’s go.      
4.  All right. 
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14. Situation: Anna and Suree are talking about the weather in Thailand. 
        Anna:  _______________    
        Suree:  There are three seasons in Thailand.  
        Anna:  What are they?  
        Suree:  Winter, summer, and rainy season. 

1. How many seasons in Thailand do you like? 
2. What season in Thailand do you like most? 
3. I’ve come to Thailand twice. I like summer. 
4. What’s the weather like in Thailand? 

 

15. Situation: In school, Nid and Noi are talking about their examination. 
        Nid:  Congratulations on your examination.   
        Noi:  _______________ 

1.  All right.      
2  Thank you. 
3.  How sweet!      
4.  Sure, I can do it. 

 

(16-17) At the shoes shop    
      Shop assistant: ______16______ 
               Sombat: Yes, Do you have these shoes in size 8? 
      Shop assistant: ______17______ 
      Sombat: I’d like the black pair on the top shelf. 
 

16.    1.  Hi! What’s up? 
        2.  Hello. How have you been? 
        3.  Good morning. May I help you? 
        4.  Good morning. How do you do? 
 

17.   1.  Would you like the black ones? 
       2.  What color would you like? 
       3.  Do you like the black one? 
       4.  What would you like? 
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18. Situation: At the restaurant, John and Bob are ordering some food. 
       John: Let’s sit over there. 
        Bob: O.K. 
       John: _______________ 
        Bob: Sure. What would you like to eat? 
       John: I’ll have steak.  

1.  May I help you?     
2.  It’s a very nice restaurant. 
3.  What’s the popular dish here?    
4.  Can you pass me a menu, please? 
 

19. Situation:  Barbara lost her purse.   
       Barbara: I can’t find my purse.  Can you help me? 
           Paul: _______________  I’ll help you look for it. 
       Barbara: Thanks. 

1.  No, thanks.      
2.  Yes, please. 
3.  No problem.      
4.  Sorry, I’m busy. 

 

20. Situation: Jane and Sam are talking about sickness. 
        Jane:  What’s the matter with you?    
        Sam:  I’ve a bad headache because I slept late last night. 
        Jane:  _______________ 

1. You are stubborn. 
2. I’m worried about it. 
3. Why do you always sleep late? 
4. You should go to see the doctor.  

   

21. Situation: At school, George and Simon are talking about walking to school. 
        George:  I’m very too tired to walk to school every day.  
         Simon: _______________  

1. Why don’t you ride a bike instead of walking? 
2. You should go to school early morning. 
3. You should run to school every day. 
4. Why are you tired? 
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22. Situation: Susan and Alex are talking about dinner. 
        Susan: You look too busy to cook dinner tonight. 
          Alex: _______________ 

1.  He should do it together.        
2.  Why are you lazy to cook?   
3.  Let’s have dinner at the restaurant.       
4.  We don’t have any materials for cooking. 

 

23. Situation: Tina and Sandra are talking about dieting. 
            Tina:  I need to lose my weight.        
        Sandra: _______________ 

1. You should exercise regularly. 
2. How should you eat so much chocolate? 
3. You always love eating too much junk food. 
4. Why don’t you have your favourite food at night? 

 

(24-25) Situation: In a cooking class, a chef is demonstrating how to cook mash potato  
                        to the students.   

    Chef:  Today, we’re going to learn how to make mash potato…OK. Let’s start.  
             First you get some of these nice potatoes and peel their skin with a knife.  
Student:  Like this? 
    Chef:  _______24________ Second, we put these potatoes into the boiling water. 
             _______25________ When they’re ready, you rinse them in cold water. 
             And then you mash them until they’re all…… mash up. 
             To make it has some flavor. First add some butter. Then add some salt.  
             Finally, add some milk. And it’s done.    
 
 

24.   1.  It isn’t correct.            
 2.  Keep going on. 

3.  Yes, that’s right.           
4.  You should peel like this. 
 

25.   1.  Try to taste it.            
 2.  Please wait and see. 

3.  You can serve at once.          
4.  After that, we’ll wait for about fifteen minutes. 
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26. Situation: Jane is offering Tom a drink. 
              Wife: Would you like some orange juice?    
        Husband: _______________ May I have some fruit? 

1.  No, thank you.      
2.  That’s right.  
3.  Thank you.      
4.  O.K. 

  

27. Situation: Mom is asking some help from her son. 
        Mom:  _______________   
          Son: Here you are. 

1.  May I help you?     
2.  Pass me the salt, please. 
3.  Help me finish this, please.     
4.  Please save a piece of cake for dad. 
 

28. Situation: Sam is offering John a drink. 
        Sam:  Can I get you a coffee?   
        John:  _______________ 

1.  I’m not sure.      
2.  I don’t think so. 
3.  Not at all. Go ahead.     
4.  No, thanks. I’ve just had one. 

 

29. Situation: Jim wants to borrow John’s calculator. 
           Jim:  Can I borrow your calculator?  
         John:  _______________ 

1.  Yes, please.      
2.  No, not at all. 
3.  I’m sorry. I’m using it.     
4.  I don’t know. I’m using it.  

 

30. Situation: Tanya is offering Martin some help. 
          Tanya: _______________   
         Martin:  Thank you very much. You are so kind. 

1. Can I give you a hand with your heavy boxes? 
2. Can you help me with my heavy books? 
3. Can you pass me your paper?  
4. Can I borrow your shirt?  

 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 235 

31. Situation: A tourist is asking for directions from Saichon. 
        A tourist:  Excuse me. Could you please tell me the way to Wat Phra Kaew?   
         Saichon:   _______________ I hope you’ll enjoy visiting there. 
        A tourist:  Thank you very much. 
         Saichon:  You’re welcome. 

1. I’m sorry. I’m in a hurry. 
2. Sure. You can ask the police over there. 
3. I have no idea. I’m not familiar with this area. 
4. Certainly. Take the bus number 6 for five minutes. 

 

32. Situation: Anna and Jenifer are looking for a skirt at the department store. 
            Anna: I like this style. 
        Jennifer: What color do you want? 
            Anna: I like green. 
        Jennifer: _______________ It goes well with your shoes. 
            Anna: Really. I’ll take the blue one. 

1. It’s a nice skirt. 
2. I think it’s too tight.  
3. I think the blue one is better. 
4. I like blue. I’ll take the blue one. 

 

33. Situation: A tourist is looking for the bookstore. 
         A tourist:  Excuse me. _______________ 
             Tracy:  Sure. There’s the bookstore on River Road. 

1. Can you please tell me whether there is a bookstore near here?  
2. Do you know where I can exchange some money? 
3. Could you tell me how to get to the bookstore? 
4. Do you know the way to the River Road? 
 

34. Situation: Scott and Jack are talking about the football match. 
         Scott: I think Liverpool is going to win today. 
          Jack: I don’t agree. Manchester United is going to win. 
         Scott: I don’t think so. _______________  

1. Liverpool is a much better team. 
2. Manchester United will be a better team. 
3. Manchester United is better than Liverpool. 
4. Liverpool is worse than Manchester United. 
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35. Situation: Tim and Sunee are talking about natural disasters. 
            Tim:  What kind of natural disaster never happens in Thailand?    
         Sunee:  _______________ 

1.  Flood.        
2.  Drought. 
3.  Hurricane.       
4.  Earthquake. 

 

36. Situation: Micheal and Mark are talking about sports. 
        Michael: What sport do you think is the most dangerous?    
            Mark: _______________ 

1.  Volleyball.      
2.  Basketball. 
3.  Windsurfing.       
4.  Swimming. 

 

37. Situation: Tom and Mike are talking about a science award. 
         Tom:  Guess what! I won the science award.    
         Mike:  _______________  I’m really happy for you.  

1.  Really!        
2.  Oh, good!   
3.  You’re so smart!      
4.  Congratulations! 

 

38. Situation: Suda is asking Sopha’s opinion about a song. 
          Suda:  What do you think of “Love Me Love My Dog” song?  
        Sopha:  _______________The ending is very good. 

1.  I like it.       
2.  Do you like it? 
3.  Is it a good song?      
4.  No, I don’t like it. 
 

39. Situation: A husband and wife are talking about earrings. 
         Husband: I like your earrings.    
                Wife: Thank you. _______________ 

1.  I’m glad you enjoyed them.    
2.  I’m glad you like them.  
3.  I don’t think so.     
4.  I don’t care. 
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40. Situation: John and Nisa are talking about food. 
        John:  The dinner was delicious, Nisa.     
         Nisa:  _______________ I’m glad you enjoyed it.    

1.  Fine.       
2.  Sure. 
3.  Thanks.       
4.  Well done.  

 

41. Situation: Mark and Pranee are talking about flood victims. 
           Mark: I think we have to help the people who are suffering from the flood.   
                 Do you agree with me? 
        Pranee:  _______________  What should we do? 
          Mark:  We should make a campaign to help the flood victims.  
        Pranee:  Your idea is great.  

1.  No idea.      
2.  Good idea!. 
3.  It’s up to you.      
4.  I’m afraid. I can’t. 
 

42. Situation: Marry and Peggy are talking about an accident. 
       Marry: Somebody crashed into my car last night.   
       Peggy: How awful! _______________  
       Marry: Thank you. It’s very kind of you. 

1.  I hope so.      
2.  Never mind!  
3.  It doesn’t matter.      
4.  I’m sorry about that. 

 

43. Situation: Joey and Kevin are talking about Mr. Richard’s class. 
         Joey:  What do you think about Mr. Richard’s class?   
        Kevin:  _______________ I don’t understand the lesson. 
         Joey:  You should ask him to explain after class. 
        Kevin:  I’ve tried many times but it’s still the same. 

1.  It’s boring.      
2.  It’s really fun. 
3.  It’s wonderful.      
4.  It’s a great class. 
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44.  Situation: Anna is visiting Susan at her house. 
      Susan: _______________  
       Anna: Yes, please. I love it. 

1.  Do you mind if I sit here? 
2.  Would you get tea or milk?    
3.  Can I have some lemonade? 
4.  Would you care for a cup of coffee?   

 

45.  Cathy:  I’ve just passed my driving test. 
     Danny: _______________ Congratulations! 
       1.  Well done!      
 2.  Yes, it is. 
       3.  Thank God!      
 4.  You’ve made it. 
 

46.   Bob:  You look a little pale. Are you all right? 
      Tom:  _______________ I have got a fever. 
       1.  No, I don’t feel well today.    
 2.  No, I’m fine. 
       3.  I’m fine, thanks.     
 4.  Not bad. 
 

47. Vanessa:  Would you like a beef sandwich? 
       Sunee:  _______________ I’m hungry. 
       1.  No, thank you.      
 2.  Yes, please. 
       3.  Not now. Yes, please.     
 4.  Thank you. 
 

48.  Santi:  Would you please pass me the sugar? 
      Duangjai:  _______________  
        1.  Here you are.      
 2.  Please get it. 
        3.  Why not?         
 4.  Okay. 
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(49-50) Situation: At home 
      Montri:  Noi, turn the television down, please. 
           Noi:  ______49______ 
       Montri:  I said turn the volume down, please. 
            Noi:  ______50______ I didn’t hear you. 
 

49.   1.  Pardon?      
 2.  What? 
       3.  What for?      
 4.  Why? 
 

50.   1.  Forgot it.      
 2.  Never mind. 
       3.  Oh, sorry.      
 4.  No, of course not. 
 
 

(51-52)   Situation: At the hotel 
       Clerk:  Good morning, sir. Can I help you? 
      Henry:  Good morning. ______51______ 
       Clerk:  Yes. A single or double? 
      Henry:  A double, please. Well! ______52______ 
       Clerk:  That’s 1,500 baht a night. 
      Henry:  All right. I’ll stay one night. Here is 1,500 baht. 
       Clerk:  Thank you, sir. Here’s the key. 
 
 

51.   1.  What time is check out time?    
       2.  Have you got a vacant room? 
       3.  May I have a look at the room, please?  
       4.  Can I have a wake-up call at 6 o’clock, please? 
  

52.   1.  How much is a single room?   
       2.  Do I have to pay in advance? 
       3.  How much is a double room?   
       4.  Does this price include breakfast? 
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(53-54)   Situation: At the bus station 
      Robert:  Excuse me. ______53______ 
        Suree:  Certainly. Turn right at the next corner and follow the main road. 
      Robert:  ______54______ 
        Suree:  You’re welcome. 
 

53.   1.  Can you tell me the way to the Grand Palace? 
      2.  Would you mind telling me about the Grand Palace? 
      3.  Could you tell me something about the Grand Palace? 
      4.  Could you tell me how you know about the Grand Palace? 
 

54.  1.  Thank you very much.      
 2.  Not at all. 
      3.  Thanks anyway.     
 4.  Okay. 
 
 

(55-57)   Situation: At the department store 
      Assistant:  May I help you? 
   Ivan:  Yes, ______55______ 
      Assistant:  What’s wrong with it? 
   Ivan:  When I plug it in, nothing happens. ______56______ 
      Assistant:  Do you have the receipt? 
   Ivan:  ______57______ 
 

55.   1.  I need you to repair it.    
 2.  I’d like to see it. 
       3.  I’d like to return this tea pot.    
 4.  I need you to wash this tea pot.  
 

56.   1.  It’s in good condition.     
 2.  It doesn’t work. 
       3.  It works well.      
 4.  It’s bad. 
 

57.   1.  Yes. Here we are.     
 2.  Yes. Go for it. 
       3.  Yes. Here we go.       
 4.  Yes. Here it is. 
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58.  It’s rather hot, and the window is closed. You say “_____________” to your friend. 
1.  Open, please.               
2.  Let the window open.  
3.  Open the window now.             
4.  Would you open the window, please? 

 

59.  Ann wonders how much time she has to work on her assigned project.      
      Her teacher says, "No need to hurry yet. _______________ ." 

1.  You hit the big time     
2.  It's high time 
3.  Take your time      
4.  In no time 

 

60.  Jack: Can I go out tonight? 
     John: _______________ 

1.  Certainly.             
2.  I’m sorry. I’m not free. 
3.  No, not at all.         
4.  I’m afraid. 

 

61. John: Is that 042-451156 ? 
     Maggie: _______________, you’ve got the wrong number. 

1.  Yes, please      
2.  Sure 
3.  Sorry       
4.  Certainly 

 

62. You are in a grocery and buying many things. When you finish choosing things,  
     the shop assistant asks whether you want to buy something more.  
     She says “_______________” 

1.  Do you want anything?  
2.  Do you want some more? 
3.  Anything else?      
4.  Something else? 
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63.  Mary:  Where would you like to live?  
      Ellen:  _______________ 

1.  I’d call back in two minutes. 
2.  I’d rather live in a small village. 
3.  I’d like two tickets for next Thursday   
4.  I’ve been driving a bus for fourteen years. 

 

64.   Joe:  Do you like living in a large city? 
     Patty:  _______________ 

1.  Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun. 
2.  No, I do not like living in a huge village. 
3.  Yes, I don’t usually work on Sundays. 
4.  No, I don’t. It’s terrible. 

 

65.  Situation: Henry got an accident and the doctor told him to stay in bed for 5 days. 
      When Kate visits Henry at the hospital what should she talk to him? 

1.  Happy to stay here.     
2.  Get well soon. 
3.  Wish you happiness.     
4.  Mind your words. 
 

Directions: Look at the signs below and choose the best explanation for each one.  
 

66. 
 
 
 

1. This car park is for patients only.  
2. This car park is for ambulances only.  
3. Patients can only park here with permission.  
4. Patients can only use this car park in emergencies. 

 

67.  
 
 
 

1. Bags can be left in the corridor.  
2. Keep the corridor clear of luggage.  
3. Bags will be collected from the corridor.  
4. Do not forget to put your luggage outside your room. 
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68.  
 
 
 
 

1. The library is now a travel agency.  
2. The travel agency is no longer open.  
3. The travel agency has moved its entrance.  
4. The entrance to the bank is through the library. 

 
 
69.  
 
 

1. Wait upstairs to see the nurse.  
2. The nurse will tell you when it is your turn.  
3. The nurse can only see patients with appointments. 
4. Go upstairs to make an appointment with the nurse.  

 
70. 
 
 

1. Self-service fruit is cheaper.  
2. Damaged fruit must be paid for.  
3. Choose your fruit and then pay for it.  
4. Do not touch the fruit before paying for it. 
 

 

71. 
 
 
 

1. Make sure you take all your books with you.  
2. Return your books before you leave the library.  
3. The librarian will show you where to put your books.  
4. The librarian needs to see your books before you go. 

 

  

Brightson’s Travel Agency 

Our new entrance is 

between the bank  

and the library 
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72. 
 
 
 

1. You can save money by travelling on Fridays.  
2. You need a special ticket to travel on a Friday.  
3. Supersaver tickets can be used every day except Fridays. 
4. Supersaver tickets cannot be bought before the weekend.  

 
73.  
 
 
 
 

1. Keep the key to this door in the room.  
2. This door must always be kept locked. 
3. This room cannot be used at present. 
4. Lock the room when it is not being used. 

 
 
 

74.  
 
 

1. Always keep this door open.  
2. Permission is needed to park here. 
3. Do not park in front of this entrance. 
4. Only use this entrance in an emergency.  

 
 

(75-78)   Where can you see these signs? 
 

75.  
1.  on a door      
2.  on a wall 
3.  on a roof      
4.  on a drawer 

 
 
 
 
 
 

  

Supersaver 
Tickets Cannot 

be used on 
Friday 

 

CLOSED 
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76.  
 

1.  at school      
2.  in a library 
3.  at home       
4.  at the temple 

 
 

77. 
 

1.  in a library      
2.  at a hospital 
3.  at a health club     
4.  in a department store 

 
78.  
 

1.  at a club      
2.  on a door 
3.  in a street      
4.  in a department store  

 

79.  What does this sign mean? 
 
 
 

1.  No pets       
2.  No fires 
3.  No smoking       
4.  No food or drinks 
 

80.  Who can enter? 
 
 
 

1.  males only      
2.  females only 
3.  children only       
4.  males or females 
 

  

 

Keep Quiet 

Member Only 

SHOPLIFTERS WILL BE PROSECUTED 
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WE CAN’T SELL CIGARETTES 
TO UNDER 16 

81.  What service is provided here? 
 
 
 
 
 
 
 

1.  checking the time      
2.  exchanging money 
3.  catching the plane      
4.  getting travel information 

 

82.  This sign means “_______________”. 
 
 
 

1.  cross the street     
2.  turn left right away 
3.  move to the right      
4.  look straight ahead 
 

83.  What doest this sign mean? 
 
 
 
 
 

1. There’s no cigarette here. 
2. Children can buy cigarettes. 
3. Children under sixteen cannot buy cigarettes. 
4. Children under sixteen can only buy cigarettes for people over sixteen. 
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84.  What doest this sign mean? 
   
 
 

1. Serve yourself.  
2. You cannot eat the food here.  
3. Don’t have to pay any tax on the food. 
4. If you enjoyed your food; please leave the waiter a tip. 
 

85. What kind of service is provided here?  
 
 
 
 

1.  hospitality       
2.  medical 
3.  entertainment      
4.  tourism 

 

86. Who can park here? 
 
 
 
 
 

1.  old people      
2.   disabled 
3.  unemployed      
4.   pregnant 
 

87.  This sign is hanging in front of your friend’s house.   What does it mean? 

 
 
 

1. You can visit your friend after 8.00 pm. 
2. You can visit your friend before 8.00 pm. 
3. Your visit is not possible before 8.00 pm. 
4. You can visit your friend anytime but before 8.00 pm. 

 

  

 

Visitors are not allowed after 8.00 pm. 
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(88-89)   The chart below shows the total amount of seafood caught this week.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88. The total amount of seafood being caught this week was______________kilograms. 

1.  ten       
2.  twenty 
3.  one hundred      
4.  two hundred 
 

89. Which kind of seafood makes the most money? 
1.  fish       
2.  crab 
3.  shrimp       
4.  squid 

 

90. What service is provided here? 
                               
 
 
 

1.  checking the train time table     
2.  exchanging food 
3.  getting personal information     
4.  having meal 
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91. Who doesn’t follow this sign? 
 
 
 
 
 

1. Mark puts the rubbish into the bin.  
2. Christ finds the bin to put the rubbish. 
3. John throws the rubbish on the street.    
4. Natalie puts the rubbish into her pocket when she sees this sign. 
 

92. Which statement is correct? 
 
      
                       
 

1.  You can’t play sports here.    
2.  You can play sports with dogs here. 
3.  You can’t take your dog here.      
4.  You can feed your dog here. 

 

93.  This sign can be seen _______________ 
 
 
 
 

1.  in the library      
2.  on the bus 
3.  at the restaurant      
4.  at the airport 
 

(94-95)      The music taste of a Grade 7 class 

 
   
 
 
 

  

Sports Field 
No dogs 
Allowed 
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94. If there are 60 learners in the class, how many learners listen to “rap”?   
1.  thirty       
2.  fifteen   
3.  twenty       
4.  twenty five  

 

95. What is Grade 7 favorite music? 
1.  Country      
2.  Rap   
3.  Spiritual      
4.  Classic 
 

(96-97)   This pie graph shows the South African cricket team’s daily routine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. How many hours a day is the South African cricket team allowed for relaxing?    
1.  2 hours 24 minutes     
2.  2 hours 40 minutes   
3.  2 hours 50 minutes     
4.  2 hours 30 minutes 

 

97. What fraction of the day is spent on batting practice? 
1.  1/10         
2.  2/10    
3.  3/10       
4.  4/10 
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  The Number of Tourists in Thailand 

  

 

  

 

 

 

 

 

98. According to the chart, the number of American tourists is _______________ the  
      number of Japanese tourists. 

1.  twice as much as     
2.  twice as many as 
3.  a quarter to      
4.  equal to 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99. Who attended the most lessons during the week? 
1.  Ali, Nabiha       
2.  Guzman, Jorge 
3.  Ortiz, Manuel      
4.  Kare, Bedaso 
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(100-101)  This is a graph of pets that belong to the students of Miss Smith’s class.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
100. How many dogs and fish do they have? 

1.  ten       
2.  eleven    
3.  twelve       
4.  thirteen   
 

101. What kind of pet do they have least?  
1.  dogs       
2.  cats    
3.  birds       
4.  fish 

  

(102-105) The school baseball team keeps track of how many runs each player gets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. Who has got the most runs? 
1.  Doug       
2.  Tracy   
3.  Sarah       
4.  Mark 

 

  

Dogs            Cats             Fish            Birds 

       Mark           Tracy         Doug          Patty          Sarah 
                               Player’s Name (x-axis) 
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103. How many fewer runs did Mark have than Tracy? 
1.  twelve      
2.  eight   
3.   four       
4. two 

 

104. Which two players’ runs added together is less than Tracy’s? 
1.  Mark and Patty      
2.  Doug and Sarah   
3.  Mark and Sarah     
4.  Patty and Sarah  

 

105. Which two players’ runs added together are equal than Tracy’s? 
1.  Mark and Patty     
2.  Doug and Sarah   
3.  Mark and Sarah     
4.  Patty and Sarah  

 

106. What does this sign say? 
                                         
 
 
 
 

1.   No one is in the room.    
2.   No one talks to you. 
3.   Do not knock on the door or go inside.  
4.   People are not allowed in this area. 

 

107. Which statement is correct? 
 
                             

1. You have to be careful when you walk pass. 
2. You have to think carefully. 
3. You have to wear your hat. 
4. You have to take off hat. 
 

 

  

Mind your head 
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108. Who has to follow this sign? 
 
 
 

1.  car drivers      
2.  bus drivers 
3.  pedestrians         
4.  bicycle riders 

                                       

109. This sign can be seen _______________. 
 
 
        
 

1.  on food product package     
2.  on cosmetic bottle  
3.  on pesticide bottle     
4.  on dairy product box  

 

110. What does this sign mean? 
 
 
 
 

1. This area is for parking cars. 
2. There are a lot of car in the park. 
3. This parking area is full of the cars. 
4. You cannot park your car in this parking area now. 

 

111. From the picture, where is she? 
 
 
 
 
 

1.  on the beach      
2.  in the library  
3.  at the restaurant      
4.  in the book store  

 

        

CAR 

PARK 

FULL 

Bicycle must not be placed against 
Lamp Posts. 

All bicycles will be removed 
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(112-113) 

 
 
 
 
 
 
 
112. What is he?  

1.  a janitor   
2.  a worker  
3.  a warder 
4.  a prisoner    

 

113. Where is he? 
1.  in the jail 
2.  in the court      
3.  in the bedroom 
4.  at the police station  

 
(114-115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
114. How does the camel feel?    

1.  tired       
2.  angry 
3.  excited      
4.  surprised  
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115. Where are they? 
1.  on the road       
2.  in the desert  
3.  on the hill      
4.  in the forest  

 
 

 

 

 

 

116.  From this cartoon, it implies that _______________. 
1.  the two children accept the witch’s invitation   
2.  the two children are clever 
3.  the witch sells candies 
4.  the witch is very kind 
 
 

(117-119) Read this table and choose the best answer.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

START    FINISH 
The rock concert 7.30 pm 10.30 pm 
The football match 3.30 pm 5.00 pm 
 
 

OPEN  CLOSE 
The bookstore  8.00 am 6.00 pm 
The supermarket 7.00 am 9.00 pm  
 
 

LEAVE  ARRIVE 
The bus  7.45 am 8.40 am 
The train  4.40 pm 5.20 pm
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117. Who can shop at the supermarket? 
1.  Bill finishes his homework at ten pm. 
2.  Kim backs from the rock concert. 
3.  Ann sees a movie until nine pm. 
4.  Joy finishes her work at six pm. 
 

118. Which is true? 
1.  After the football match we cannot buy a book at the bookstore. 
2.  We cannot take the bus if we leave home at eight am. 
3.  We can go to the supermarket after the rock concert. 
4.  The rock concert takes four hours. 

        

119. Where can you go if you finish shopping at six thirty in the evening? 
1.  the football match     
2.  the railway station     
3.  the rock concert 
4.  the bookstore 
 

  (120-123)       
 

How people Travel 
Singapore Hong Kong Bangkok 

Bus/Mass Rapid Transit : 48% 
Car : 27% 
Carpool : 14% 
Taxi and others : 11% 
 

Bus : 31% 
Rail Rapid Transit : 23% 
Minibus : 15% 
Car : 15% 
Taxi : 11% 
Ferry : 3% 
Tram : 3% 

Private Car : 33% 
Regular bus : 30% 
Motorcycle : 18% 
Minibus : 7% 
Hired Motorcycle : 3% 
Air-con bus : 2% 
Taxi : 2% 
Silor Lek :2% 
Samlor : 2% 
Ship/Boat : 2% 

 

120. The percentage of people in Bangkok who travel by _____________ is more than  
        twice as high as in Hong Kong. 

1.  minibus   
2.  bus    
3.  car    
4.  taxi 
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121. According to these statistics, Bangkok has no _______________ transport. 
1.  land    
2. water   
3. rail    
4. public 

 

122. Taxis are used most in _______________. 
1.  Hong Kong          
2.  Singapore       
3.  Bangkok        
4.  Bangkok and Singapore 

 

123. The main purpose of this table is to _______________. 
1. survey how people wish to travel 
2. encourage people in Asia to save petrol 
3. persuade people to use public transport 
4. report the facts about the way people travel 

 
(124) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

124. From the cartoon above, you can make a conclusion that______________. 
1.  Zero is stupid      
2.  Zero is joking 
3.  the pencil is not good     
4.  the sharpener is blunt 
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(125) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125. “You’ve got a deal.” (second frame)  This sentence means the man ___________. 

1.  wants the band to go away 
2.  is pleased to listen to their song  
3.  agrees to pay for the band’s songs  
4.  isn’t willing to do business with the children 

 
Direction: Fill in the blank with the correct sentence 1,2,3 or 4. 
เลือกประโยคค าตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกในข้อ 1,2,3 หรือ 4 เติมในช่องว่างให้สมบูรณ์  
 

 126. We all know that______________.   He is now working for FRINK Company. 
1. Smith, the company's first president, was a financial genius 
2. the company's first president, Smith, was a financial genius 
3. the company's first president, Smith was a financial genius 
4. the company's, Smith, first president, was a financial genius 

 

127. I want to visit my uncle in America. ______________ 
1. He has been in California since February 1997 working.  
2. He has been working since February 1997 in California. 
3. He has since February 1997 been working in California. 
4. He has been working in California since February 1997. 
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128. I’ve got something to tell you before the competition. ______________ 

1. I've some interesting information about our competitors heard. 
2. I've heard some information interesting about our competitors. 
3. I've heard about our competitors some interesting information. 
4. I've heard some interesting information about our competitors. 

 

129. Helen wants to know about her friends in New York because______________. 
1. she hasn't heard anything recently about them 
2. she hasn't heard anything about them recently 
3. she hasn't heard recently anything about them 
4. she recently hasn't heard anything about them 

 

130. I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore,______________. 
1. I probably won't take the early train tomorrow 
2. I won't take probably the early train tomorrow 
3. I won't take the early train probably tomorrow 
4. I won't take the probably early train tomorrow 

 

131. Before entering the country, ______________. 
1. please fill out this form with your details 
2. please fill out your details with this form 
3. please with your details fill out this form 
4. please fill out with the details this form 

 

132. It is very important for high school students to think about what______________. 
1. they will be    
2. will they be 
3. are they going to be 
4. are their plans for the future 

 

133. In Laos and Vietnam, you can still see ______________. 
1. a lot of old big French buildings  
2. a lot of big old French buildings 
3. old big French buildings a lot 
4. big old French buildings a lot  

 
 
 
 
 
 
 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 261 

134. In North America, the Niagara Falls has been a ______________.  
1. tourist attraction popular for over a century 
2. tourist popular attraction for over a century 
3. popular tourist attraction for over a century 
4. popular tourist attraction over for a century 

 

135. I’m going to Beijing tomorrow morning, but ______________. 
1. I haven’t packed yet my suitcase 
2. I haven’t packed my suitcase yet 
3. I haven’t my suitcase packed yet 
4. yet I haven’t  my suitcase packed 
 

136. In Mexico, ______________. 
1. football and racing horses are the most popular sports 
2. football and racing horses are sports popular the most 
3. football and horse racing are the most popular sports 
4. football and horse racing are sports popular the most 
 

 

137. This test is very easy! ______________for me. 
1. It’s a hot potato 
2. It’s a piece of cake 
3. It’s a piece of banana 
4. It’s a bread and butter 

 

 138. In China, The Great Wall is______________. 
1. one of the great wonders of the world 
2. one of the world wonders the great 
3. the world wonders the great one 
4. the wonders world the great one 

 

139. To be safe when you drive, ______________. 
1. you always must wear your seat belt  
2. you must always wear your seat belt 
3. you always must wear your belt seat 
4. you must always wear your belt seat  

 
 
 
 
 
 
 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 262 

140. Pranee takes a few English courses because______________. 
1. she wants to speak English fluently and correctly really 
2. she wants really to speak English fluently and correctly 
3. she really wants to speak English fluently and correctly 
4. she wants to really speak English fluently and correctly 

 

  141. London is beautiful. ______________ 
1. I've been many times there. 
2. I've been there many times. 
3. I've there been many times. 
4. I've been many there times. 
 
 

 (142-145) Put the sentences in the correct order.  จงเรียงล ำดับประโยคตำมล ำดับที่ถูกต้อง 
 

 142.  Using international phone cards is an easy process, involving just a few simple  
         steps below: 
         1. Dial the 800-number and listen to the voice instructions. 
         2. Enter the destination number. 
         3. Buy the phone card that fits your needs; get your PIN number and access codes.  
         4. The prompt will tell you the balance and the minutes left. 
        5. Enter your PIN number. 
 

1.  1-2-3-4-5      
2.  1-5-2-3-4 
3.  3-5-2-1-4      
4.  3-1-5-4-2 
 

143.  1.  I prefer cola. 
 2.  Do you prefer cola or orange juice? 
 3.  I prefer orange juice. What about you? 
 

1.  2- 3-1       
2.  1- 2-3 
3.  3- 2-1       
4.  3- 1-2 
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144. 1.  Yes, I have. 
 2.  When did you go? 
 3.  Have you ever been to a live concert? 
 4.  I went last year. 
 

1.  3-1-2-4      
2.  1-2-3-4 
3.  2-1-3-4      
4.  3-2-1-4 

 

145. 1.  My grandmother had special powers. 
 2.  A bomb dropped on the house and she was killed. 
 3.  She insisted the family went on a short holiday. 
 4.  She was peeling potatoes and talking to my dad. 
 5.  I never met her because she was killed in the war. 
 

1.  1- 2-3-4-5      
2.  3- 5-2-4-1 
3.  1-5-3-4-2      
4.  2- 4-3-5-1  
 

(146-165)   Read each sentence carefully. Then choose the best item to complete  
               the sentence. อ่ำนประโยคแล้วเลือกข้อที่ดีที่สุดที่ท ำประประโยคสมบูรณ์ 
 

146. Joan stops ______________to talk to John. 
1.  writes       
2.  to write 
3.  writing       
4.  has written 

 

147. Sally hardly studies her lessons, ______________? 
1.  does she      
2.  doesn’t she 
3.  is she       
4.  isn’t she 
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148. Now Sombat______________a doghouse for his dog. I don’t think he will finish it. 
1.  has made      
2.  will make 
3.  is making      
4.  Makes 

 

149. When I ______________sleeping, he came here. 
1.  am       
2.  was 
3.  were       
4.  been 

 

150. She ______________every Sunday last year. 
1.  swims       
2.  swim 
3.  swam       
4.  swum 

 

151. If I______________you, I would go with him. 
1.  were       
2.  was 
3.  are       
4.  am 

 

152. The train______________now. 
1.  leaves       
2.  had left 
3.  is leaving      
4.  left 

 

153. Pleas wait here, my boss ______________in ten minutes. 
1.  returns      
2.  has returned 
3.  would return      
4.  is returning 
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154. We won’t be able to move in______________we have painted the house. 
1.  for        
2.  whereas 
3.  just       
4.  until 

 

155.  Has anyone ______________heard such a stupid excuse? 
1.  for        
2.  since 
3.  ever       
4.  until 

 

156. If I had heard that news before, I______________ 
1.  will tell you      
2.  would tell you 
3.  would have told you    
4.  would have been telling you 

 

157. I wonder______________ a better teacher than ours. 
1.  if is  there      
2.  whether  there is 
3.  is  there      
4.  there  is 

 

158. Suitcases______________ immediately after  receiving  the  boarding  passes. 
1.  should  be  checking     
2.  could have  checked 
3.  being  checked     
4.  have  to  be  checked 
 

159. Only  the students ______________ registered  in  advance  can  go  to  class. 
1.  which       
2.  who 
3.  if       
4.  What 

 

160. Scott is much ______________any of his brothers. 
1.  so generous as     
2.  more generous than 
3.  most generous as     
4.  the same generous as 
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161. Sam:  What are you going to do with your old computer?  
       Tim:  Nothing! ______________ is too expensive.  

1.  That I want to do      
2.  What I want to do  
3.  If what I want to do      
4.  What do I want to do  

 

162. I can’t go out because I ______________my work yet.  
1.  will not finish      
2.  have not finished  
3.  did not finish      
4.  do not finish 

 

163. After I ______________the exercise, I handed in it to the teacher. 
1.  finished      
2.  had finished 
3.  finish       
4.  had been finished 

  

164. Flights between Asia and Europe ______________ thirty minutes shorter, thanks to  
        recent cost cutting route changes by major airlines. 

1.  will now be      
2.  were once possible 
3.  have been extended    
4.  are being cancelled 

 

165. Yesterday I found my purse which I ______________in the drawer. 
1.  leave      
2.  left 
3.  was leaving      
4.  have left  
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Directions: Complete the following passages by choosing the best answer.  
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือให้ข้อความสมบูรณ์ 
 
 

(166-171) 
Hi Maew! 

     I hope you’re well. Last week I went to 
a birthday party of a Thai friend___166___ 
just move here. I gave her a present. 
It’s ___167___ She didn’t open it. She just 
thanked me and put it aside, not showing 
any___168___. Did I do anything wrong? 
                                            Tony  

Hi Tony! 

      Don’t worry. It’s just a  matter of 
culture. We, Thai people, are taught 
___169___the gift in front of the giver. 
So what she did ___170___ anything 
bad at all. Enjoy your friendship with her 
___171___learn more about Thai culture. 
                                          Maew 

 
 

166. 1.  whose            2.  which               3. whom               4.  who 
 

167.     1.  exciting        2.  strange              3.  usual                 4.  great 
 

168.    1.  question        2.  interest                3.  worry               4.  sign 
 

169.    1.  not to receive      2.  not to keep   3.  not to open        4.  not to hide 
 

170.   1.  doesn’t mean     2. didn’t mean   3.  won’t mean       4.  don’t mean 
 

171.   1.  because            2.  and                 3.  but                    4.  so  
 

  
 
(172-175) 

There are emergency medical/nursing services at Heathrow and Gatwick. At Heathrow 
they’re in the Queen’s building. At Gatwick they’re in the International Arrivals hall.  
___172___ are staffed 24 hours a day by nurses. 
 You should ask your airline if you need special help.  All terminals at Heathrow and 
Gatwick are fitted with lifts, slopes and special toilets.  An airport information desk will help 
you in an ___173___. 
 There are ___174___ at all terminals at both Heathrow and Gatwick where young 
children can be fed or changed in comfort.  Trained children’s nurses are ___175___ to help 
if you need it, except in Terminal 3 at Heathrow. 
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172. 1.  Both  2.  Neither     3.  Either  4.  None 
 

173. 1.  imitation  2.  emigration     3.  immediacy  4.  emergency 
 

174. 1.  accommodations 2.  nurseries     3.  hostels  4.  cots 
 

175. 1. purposed  2. available     3.  profitable  4.  beneficial 
 

176. What is the passage mainly about? 
1.  Heathrow and Gatwick    
2.  International Airport 
3.  Emergency Service     
4.  Airport Facilities 
 

 

(177-180)  E-mail 
E-mail is your personal connection to the Internet. It allows you to exchange 

___177___with people all over the world. It can___178___text, pictures, and even audio and 
animation.  When you set up an account you ___179___a unique address and anyone can 
send you e-mail. The mail you receive is stored on the server___180___ you next connect 
and download it to our hard disk. 
 

177.     1. user names        2. passwords      3. addresses       4. messages 
 

178.      1. conclude           2. decrease        3. produce          4. infer 
 

179.      1. will give        2. are given         3. are giving       4. have given 
 

180.      1. although          2. because          3. until                4. So 
 
 
(181-185)  Rain and Snow 

Weather can be rainy or snowy. Rain and snow fall ___181___ clouds when the 
clouds hold a lot of ___182___. Rain falls when the air around clouds is warm. Sometimes a 
huge amount of rain falls. Too much rain can fill up rivers and cause ___183___. Snow falls 
when the air around clouds is ___184___. Snow stays on the ground if the ground is also 
very cold, but the snow ___185___ when the ground is warm. Strong wind can blow snow 
into huge piles called drifts. Snowy weather is cold. 

 

181.  1.in   2. to   3. over   4. from 
 

182. 1. ice   2. air   3. water  4. liquid 
 

183. 1. floods  2. storm  3. rainstorm  4. earthquake 
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184. 1. hot   2. cold   3. warm  4. damp 
 

185. 1. softens  2. freezes  3. melts  4. heats 
 
(186-193)  Choose a similar meaning to the underlined word or phrase. 
 

186. Nobody knows what's going on?   
1.  meaning     2.  Continuing 
3.  happening    4.  taking 

 

187. Don't worry we'll see you're alright. 
1.  look at you    2.  look on you 
3.  look for you    4.  look after you 

 

188. I simply can't stand sugar in my tea or coffee. 
1.  can't eat      2.  can't drink  
3.  can't tolerate     4.  can't allow 

 

189. I have a feeling that she's taking you for a ride. 
1.  taking you in a car    2.  pulling you along  
3.  trying to trick you    4.  trying to push you 

 

190. He's always had his nose in a book. 
1.  hiding      2.  reading  
3.  studying      4.  looking  

 

191. I think you're asking too much of them as they are just children. 
1.  trying too much     2.  saying too much  
3.  calling too much     4.  expecting too much 

 

192. I think the time has come when you should put your toe in the water at least. 
1.  go for a swim     2.  give it a try  
3.  feel the cold     4.  give it a chance 

 

193. Last night it rained cats and dogs. 
1.  drizzly      2.  Noisily 
3.  lightly      4.  heavily  

 

194. You hand in your report late. You say to your teacher, “I ________ for the delay.” 
1.  apologize     2.  Understand 
3.  accept     4.  sorry 
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195. ______________of Sport Authority of Thailand is invited to toss the first ball into  
       the first game of the baseball season. 

1.  A baseball player    2.  The Prime minister 
3.  The President    4.  A pitcher 

 
 (196-216)  Directions: Read the sentence and choose the correct answer. 
196.  A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant. 

1.  A dog is very big. 
2.  A dog is the biggest. 
3.  A dog is smaller than a mouse. 
4.  An elephant is bigger than a dog. 

 

197. Sandy is English but Teresa isn't, she's American. 
1.  Teresa is English. 
2.  Sandy isn't English. 
3.  Sandy isn't American. 
4.  Teresa and Sandy aren't English. 

 

198. He is the oldest man in the world. 
1.  Many men are older.  
2.  He's older than some other men. 
3.  He is not as old as my grandmother. 
4.  There are no older men than him anywhere. 

 
 

199. You can't come without a ticket. 
1.  You mustn't go with a ticket. 
2.  You cannot buy a ticket outside. 
3.  You don't need a ticket to come. 
4.  You can come if you have a ticket. 

 

200. Andrea is looking after the children. 
1.  She is taking care of the children. 
2.  The children are in front of her. 
3.  She is looking at the children. 
4.  She can see the children. 
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201. They only have one car for the family. 
1.  They only like cars. 
2.  They have a big family. 
3.  They do not have two cars. 
4.  They do not like any other cars. 

 

202. What does Edward like? 
1.  How is he? 
2.  Does she like Edward? 
3.  Does he look like Edward? 
4.  What are his favourite things? 

 

203. He hopes to go home, but he may go to work. 
1.  He's allowed to go to work. 
2.  It is possible that he will go to work. 
3.  He'll be at home before the office. 
4.  He always goes home after work. 

 

204. I want you to wash the clothes when you come back. 
1.  You want to wash them. 
2.  I want to wash the clothes. 
3.  We will wash them together. 
4.  I don't want you to forget to wash them. 

 

205. She used to smoke cigarettes. 
1.  She never smoked cigarettes. 
2.  She usually smokes cigarettes. 
3.  She smoked before, but she doesn't now.  
4.  She smoked cigarettes in the smoking area. 

 

206. Shall I take you to the station? 
1. Must I take you? 
2. Did I take you before? 
3. Will it be necessary to take you there? 
4. Would you like me to take you to the station? 

 

207. They should talk more slowly. 
1. Talking is not fast. 
2. They talk too quickly. 
3. They might have slower talks. 
4. They would like to talk more slowly. 
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208. Mirana remembered to phone the doctor. 
1. She remembered phoning the doctor. 
2. Mirana forgot to remember to phone. 
3. She didn't forget to phone the doctor. 
4. She remembered that she phoned the doctor. 

 

209. Madame Traiviey has lived nearly 115 years. 
1. She is very old. 
2. She was very old. 
3. She died when she was nearly 115. 
4. Madame Traiviey has many more years. 

 

210. She can hardly see it. 
1.  She cannot see it.     
2.  It is hard to see her. 
3.  She can see it very well.    
4.  She cannot see it very well. 

 

211. Justin had his house painted last week. 
1.  He painted his house last week. 
2.  His house was not blue last week.  
3.  He had to paint his house last week.       
4.  They painted his house for him last week. 

 

212. Neither teacher knows the answer. 
1.  All the teacher can answer.  
2.  No teachers know the answer. 
3.  Both teachers know the answer. 
4.  All the teachers know the answer. 

 

213. I'd rather be a millionaire. 
1.  I've been a millionaire. 
2.  I'd better be a millionaire. 
3.  I'd prefer to be a millionaire. 
4.  You have more millions than me. 
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214. You don't have to do this test. 
1.  You mustn't do it. 
2.  You can't do this test. 
3.  You have no desire to do it. 
4.  You can choose not to do this test. 

 

215. If Mandy had come, she would have won. 
1.  If she hadn't won, she'd have come. 
2.  When Mandy came she always won. 
3.  She didn't come, but she won anyway. 
4.  Mandy didn't win because she didn't come. 

 

216. The job is almost over. He sees the light at the end of the tunnel. 
1.  He has nearly finished. 
2.  He won something easily.  
3.  He is no longer in trouble.  
4.  He is in a desperate situation. 

 

217. If you don't control your spending, you'll be broke in no time at all! 
        What does the word " control " mean in this sentence? 

1.  reduce      
2.  follow 
3.  behind      
4.  buy 
 

218. Put this medicine on your arm and rub it into your skin until it's invisible.  
        It will inhibit the infection's attempt to spread. 
         What does “inhibit” mean? 

1.  itch or burn      
2.  block or slow down 
3.  live in a certain place    
4.  help to do something important 

 

219. “You aren't learning anything when you're talking.” Lyndon B. Johnson 
        This means that it's important to ______________. 

1.  talk louder       
2.  teach 
3.  help others         
4.  listen to others  
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(220-222) 
 

A.         B.              
        
        
          
     C.                                     

D.   
  
 
 
 
220. If you like children, you should take the job in ______________.                                       

      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 
 

221. If you’re a student, you should take the job in ______________.                                       
      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 

 

222. If you like to work at night, you should take the job in ______________.                                       
      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 

 
 

 
 

 

                                 

 223. If you want to get this job, you should ______________. 
1.  see the manager     
2.  go to the office   
3.  phone the office     
4.  write to the office 

 

   
  

Wanted 
Secondary student  
for Summer work  

Call  0-2589-2802 for information 

Babysitter Required 

Weekdays: 3 – 5 afternoons 

Phone 02 – 534 – 9870 Evenings 

Clockbuster’s Video 
Part–time shop assistant required 

Sat and Sun mornings. 
Apply within May 24, 2013. 

Paper boy / girl required   
for newspaper’s good pay. 

Part-time caretakers needed! 
Work on  

Mondays, Wednesdays and Fridays, 
8pm-11pm. 

200 baht an hour 
Call 027341234 
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(224-227) 
 

 

 

 

 

 

224. What vacancy is offered for? 
1.  a teacher      
2.  a secretary     
3.  a typewriter      
4.  an office clerk 

 

225. The secretary’s job is ______________ . 
1. doing house work  
2.  doing the office work 
3. doing marketing research    
4.  entertaining the customers 

 

226. You can apply for this position ______________ . 
1.  by fax       
2.  by letter 
3. in person      
4.  by phone 

 

227. We can assume that the applicant must operate a __________ for the office work. 
1. facsimile      
2.  computer     
3.  telephone      
4.  switchboard 
 

   
  

Secretary 
 

Female, knowledge computers, typing 
 

1 – 2 years experience in secretary work 
 

 Khun Apinrat – Tel. 02 – 5367 – 4554 
 

 Sirla Group, 16th fl. Mahathun Plaza 
Ploenchich Rd., Bangkok 10330 
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(228-231)   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228. This text is mainly about ______________. 
1.  provincial historical places                
2.  upcountry national Parks 
3.  trips for nature lovers                    
4.  visits to floral fields 

 
 
 

229. Which one is Not mentioned in the text? 
1.  Activities to do                  
2.  Places to see 
3.  When to visit                            
4.  How to go 

 

230.This text is most likely from______________. 
1.  a guidebook                            
2.  a news story 
3.  a scientific book                          
4.  a hotel  brochure 

 

  

 
Tour 1   Enjoy the orchard at Chanthaburi Province, Prew Waterfall, 
             Kung Kraben Mangrove, Dolphin show and you can swim with them. 

             ( 9-10, 16-17  June, 23-24  July ) 
 

Tour  2  Visit  Saithong National Park where you can also see field of wild ginger 
             flower and visit Srithep Historical Park. Chaiyaphume.    

             (16-17, 23-24  June ) 
  

Tour  3  Admire the floral fields in the mist, fantastic landscape Romklao 
             Paradon Waterfall at Phu Hin Rongkla.  Phitanulok.   

             (23-24  June,  10-11  July ) 
  

Tour  4  Bird Watching at Kraeng Krachan National Park. Phetchaburi. ( 5-6  June )  
 

Tour  5  Visit Thong Pha  Poom. Enjoy the cool breeze and the beautiful 

             Scenery of Pilok Mine Valley.  Kanchanaburi.  ( 9-10  June, 14-15  July ) 
  

Tour  6  Visit  Sangklaburi, enjoy bamboo rafting along Runtee River, elephant 

             Riding  and explore Mon’s culture.  Kanchanaburi.  ( 9-10 June,  7-8  July ) 
  

Tel. 02 235 1760  Fax. 02 237 0746 

178  Suriwong Road, Bangkok 10500 
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231. You have a vacation from 5-10 July, which tour can you join? 
1.  Tour  1                     
2.  Tour  3                 
3.  Tour  4                     
4.  Tour  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232. If you sign a contract to rent a television for the shortest period with this  
        company,  your minimum rental cost will be about______________baht. 

1.  20        
2.  35 
3.  3,600        
4.  6,000 

 
 

(233-234)    
 
 
 
 
 
 
 
 

233. The label on this medicine bottle clearly warn not to take more than __________ . 
1.  six tablets a day     
2.  eight tablets a day 
3.  three tablets a day     
4.  twenty-four tablets a day 

 

  

 

 Take two tablets with water, followed by one tablet every eight hours,             

as required.  

 For maximum night time and early morning relief take two tablets at bedtime.  

 Do not exceed six tablets in twenty-four hours.  

 For children six to twelve years old, give half the adult dosage.  

 For children under six years old, consult your physician. 

 Reduce dosage if nervousness, restlessness or sleeplessness occurs. 

Rent a T.V. For less than *20 ฿ a day 

Rent a Video For less than *35 ฿ a day 

T.V. RENTALS ( THAILAND ) LTD. 
258-50931,258-9301 
293/13-14, soi 33/1 

Sukhumvit Rd. 
*6 months contract 
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234. We can infer by this label that____________ . 
1.  the medicine is a liquid 
2.  one may not take this medicine before going to bed 
3.  children may take the same dosage that adults take 
4.  the medicine could cause some people to feel nervous 

 

235. Read the leaflet and choose what it is for? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. an earthquake               
2.  a volcano 
3.  a fire       
4.  a flood 

 

236. This headline means ______________. 
 
 

1.  64 passengers are missing  
2.  64 people still on the plane  
3.  64 passengers are missing in Korea 
4.  64 people are killed in the plane crash 

 

  

 

Korean Plane with 64 Aboard Disappears 

   Emergency procedure 
1. Sit under your desk. 
2. Wait patiently for the tremors to stop. 
3. When the tremors stop, calmly leave the building. Walk quickly. Do 

not run. 
4. Help other people to leave the building. Speak clearly. Do not shout. 
5. When outside, move quickly and carefully to an open area, such as a 

car park.  

6. Stay away from buildings and power lines. 
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237.  What is the topic of the poem below?    
 
 
 
 
 
 

1.  Woods      
2.  Sea    
3.  Nature       
4.  Music 

 
 

(238-240) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238. What thing does this poem mainly focus on?  
1. the hill     
2. the rain  
3. the house     
4. the village 

 

239. If it comes on Sunday, it will leave on ___________________. 
1. Wednesday     
2. Thursday  
3. Monday     
4. Tuesday 

 

  

There is a pleasure in the pathless woods, 
There is a rapture on the lonely shore, 
There is society, where none intrudes, 
By the deep sea, and music in its roar: 

I love not man the less, but Nature more, 
                                             

                                            by Lord Byron 

It finally came ,  
It beat on the house. 
It bounced on the flowers . 
It banged on the tin roof . 
It rolled in the gutters . 
It made the street muddy . 
It spilled on the villages. 
It licked all the windows.  
It jumped on the hill . 
It stayed for  two days and then it left. 
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240. According to the poem how does everything look? 
1. warm      
2. dry   
3. hot       
4. wet 

 
 

 

241. In the above passage, the word “frozen” means ______________. 
1.  very cold      
2.  visible 
3.  not moving       
4.  not melted 
 

 
 

 
 
242. The main idea is “______________” 

1.  The Browns went out. 
2.  The Browns took the elevator up. 
3.  The Chang lived on the fourth floor. 
4.  The Chang went to the Browns’ home. 

 

  

 
 
 
243. The missing words are “______________.” 

1. to call for help    
2.  to stay outside the building 
3.  to take the elevator down    
4.  to jump down from the window 

 

         
  

As the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves 

overhead,  the young deer stood frozen, making it almost impossible for 

the hikers to see her. 

The Chang family went to see their friends, the Browns. “Where do they 

live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. 

They took the elevator up to their friends’ floor. 

The one thing to do in an emergency is _________ . See what is wrong and 

then say it, “There’s an accident on B street; there’s a fire at 562  Avenue J; 

there’s a fire on the third floor at 620 Worth Street.” Give information that can 

help take care of the emergency. 
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  No buying, no mixing, no washing, no heating! 
 Sound like a clever Madison Avenue appeal for yet another high-tech mixture with 
more substance in the product. Actually, it’s a plug for one of the world’s oldest and most 
perfect food: mother’s milk. 
 

244. You should find this article in _____________ 
1.  a medical book. 
2.  a classified ads. 
3.  a health section in a magazine. 
4.  a brochure of a certain product. 

 

 (245-246)   
Nick is now the owner of a very large business company, but as a boy he used to 

work in a small shop.  It was his job to repair bicycles and at that time he had to work 
fourteen hours a day.  He saved money for years and he bought a small work-shop of his 
own.  During the war Nick made spare parts for airplanes.  At that time he had two helpers.  
By the end of the war, the small work-shop had become a large factory which employed 
seven hundred and thirty people.  Nick is very proud to tell the public about his early years 
and the long road to success. 
 

245. Which of these proverbs suits the story? 
1.  All is not gold that glitter. 
2.  Make hay while the sun shines. 
3.  Rome was not built in a day. 
4.  You can’t get blood out of a stone. 

   
 
 

246. At the end of the war how many employees did Nick have? 
1.  2       
2.  100 
3.  700       
4.  730 

 

  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 282 

 (247-248)  
Many people are worried that television has caused a lot of effects on American 

children.  For one thing, some teachers feel the television has taken away the child’s 
abilities to learn mental pictures.  As a result, children cannot understand a simple story 
without seeing pictures.  Secondly, too much TV tends to cause children to withdraw from 
real- life experience.  Thirdly, they cannot understand the frustration of learning.  Finally, the 
most serious result is the impact of television violence on children who have thought of it 
as everyday thing. 

 

247. What is the best title for this passage? 
1.  American Children     
2.  Educational Television 
3.  The Effects of Television    
4.  The Reasons for Watching Television 

 

248. How many bad effects of TV are written in the passage? 
1.  2    
2.  3    
3.  4    
4.  5 
 

(249-251)  
Thai Herbs and Spices 

 Mint is found in warm parts of Asia. In Thailand it is grown widely for use as a herb 
and as a spice. It is a hardy perennial with branching stems, growing along the ground. It has 
a strong smell. It has the property of helping to expel wind. A drink made from the leaves 
helps digestion. The mint leaves have a cool hotness when eaten. It helps perspiration and 
thus cools the body. 
 Mimosa is a plant in the legume family which helps improve the soil it grows in. It is 
often grown as hedges, providing as “edible hedge” for the family. It can grow as tall as 10 
meters. Its leaves are small and can cure diarrhea. The leaves can also help stop bleeding 
and heal a wound. The seeds can help get rid of parasite worms. 
249. ______________ can help stop losing blood when you have a cut. 

1.  The mimosa leaves     
2.  The mint leaves 
3.  The mint stems     
4.  The mimosa seeds 
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250. What is mint used in Thailand? 
1. It is used as edible hedge. 
2. It is used as a herb and a spice. 
3. It is used to help improve the soil. 
4. It is used to cure diarrhea and get rid of worms. 

 

251. Which is the characteristic of mimosa? 
1. It is found in warm parts of Asia and Thailand. 
2. It helps perspiration and thus cools the body. 
3. It grows along the ground and has a strong smell. 
4. It is often grown as hedges, as tall as 10 meters. 

 
(252-253)   

The Chinese New Year is celebrated between January and February. New Year’s Day 
food is usually made of vegetables because it is bad luck to kill or eat animals. Children get 
a red packet or an envelope. This normally contains money! Fireworks displays are all 
around the country and dragon dances take place in streets. 

 

252. What is the topic of the passage? 
1.  Chinese Customs 
2.  Chinese way of living 
3.  The Chinese New Year 
4.  Food in New Year’s Day in China 

 

253. Which is prohibited? 
1.  public dragon dance show 
2.  holding firework displays 
3.  killing or eating animals 
4.  giving some money 

 
 

(254-255)   
Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or November.  It is called the 

“festival of light” and it lasts several days. People light small lamps or candles and put 
them on their windows and doorways to welcome the god, Rama. They also clean their 
house because they hope Luxmi, the goddess of prosperity, will visit them 
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254. What does the passage tell you about the festival? 
1.  the cleaning festival     
2.  a Hindu festival 
3.  a Lamp festival      
4.  the Rama festival 

 

255. What do the people do? 
1.  celebrate in their homes 
2.  light their friend’s lamps 
3.  clean their relative’s windows 
4.  light the candles and put them on the windows 

 
(256-257)  
The continent of America took its name from the Italian explorer Amerigo Vespucci who 
explored South America in the 15th century, after Columbus’s famous journey there. 
 

256. We learn from the passage that ______________. 
1.  Columbus discovered America 
2.  Columbus took a journey there 
3.  Vespucci explored South America 
4.  the continent of America is named after Amerigo Vespucci 

 

257. What does the word ‘century” mean? 
1. one hundred years     
2. a long time 
3. ten years      
4. a few years 

 
 

(258-261)  
            Nobody knows exactly when the Olympics Games began, but historians think that 
the first games were in 776BC. Athletes from all over Greece came to compete in a town 
called Olympia. There was only one event. It was a running race called the ‘stade’.         
The first Olympic champion was Coroebus of Ellis. He was a cook. 
 

258. The  word “It” refers  to______________. 
1.  Olympia  2.  Olympics  3.  one event  4.  a town 

 

259. Where did the first game take place? 
1.  Athens  2.  Roman  3.  Greece  4.  Italy 
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260. What was the first game competition? 
1.  football  2.  running  3. volleyball  4. Swimming 
 

261. What does the story tell us about? 
1.  The ancient Olympics    
2.  The Olympia 
3.  The Olympics      
4.  The first Game 

 
(262-265)  Kevin talks a little about life in Wales. 
Todd: OK, Kevin, we're back. Could you talk a little bit about Wales. 
Kevin: Yeah, Wales is quite a small country. It's west of England. There are about four   
          million people who live in Wales. It's a bit like Japan. It's quite cold in the winter.  
          Not much snow. But lots of sheep there. And the people are quite friendly.  
          I suppose it is quite a poor area. Not many rich people. A lot of people are farmers.   
          And a lot of people are miners. They coal..they mine for coal. But it is a very         
         beautiful land. Lots of mountains. So I like it. The weather is cold. Even in summer 
         it is not too hot. So if you do surfing or windsurfing, which I do, you have to be very   
         brave. Yeah, but please come and visit Wales. 
 
262. How many people live in Wales? 

1.  40,000     2.  400,000   
3.  4,000,000              4.  40,000,000 

 

263. What is a common job in Wales? 
1.  fishing     2.  painting   
3.  selling     4.  mining 

 

264. Why is Kevin brave? 
1.  He boxes.     2.  He mines for coal.   
3.  He has no insurance.              4.  He windsurfs in bad conditions. 

 

265. What does Kevin want you to do? 
1.  visit Wales        2. raise sheep    
3.  try surfing            4. climb the mountains 
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Air pollution is gathered in clouds and when it reacts with the oxygen and water in  
the atmosphere it becomes acid. The winds carry the polluted clouds long distances. When 
it rains, this pollution falls on trees, houses, buildings, cars, clothes, everywhere !!!   This 
called acid rain. 
 

266. Which is the topic? 
1. The pollution      
2. The solutions 
3. The air pollution and acid rain   
4. The water and soil pollution 
 

Beavers are clever builders. They gnaw at trees with their big front to cut them 
down. Then they use parts of the trees to build their houses. They use mud from the 
stream to make their homes stay together. They use their tails to pat down the mud. 
 

267. What parts of their body do beavers use to build their homes? 
1. They swim to pick up rocks and sticks. 
2. They use the tails to pat down the mud. 
3. They use mud from the stream to make their homes. 
4. Their teeth to cut down trees and tails to pat down mud. 

 
 

 Do you want to do something interesting? Go to a museum this weekend. If you go 
to a museum you will learn something from the treasure of the past. Walk up and down 
and look at the pictures and the statues. You will begin to understand how people through 
history have thought and felt forget what modern life is like and stand among the exhibits. 
You will be in the middle of history and feel what it was like to live in another time. 
 

268. What is the main idea of this passage? 
1.  History is not like the modern world. 
2.  It is interesting to go to museum at weekends. 
3.  Museums help us understand people in the  past. 
4.  Look at the treasures from the past, the painting, and statues. 
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 When you visit chat rooms, always use a nickname that is different from your screen 
name. That way, no one will be able to track you down by using your e-mail. If you find 
yourself in a conversation that makes you feel uncomfortable, you should exit the chat 
rooms and tell an adult. 
 

269. What is the purpose of the writer? 
1. To beware of chat rooms.   
2. To be fun while using chat rooms. 
3. To use a nickname when you’re in chat rooms.  
4. To make you feel comfortable when you’re in chat room.   

 
 
(270-274) Read the following piece of news and choose the best answer.  
  

Trat - An unusual plant gave off a stink in a village 
           In Trat when it bloomed. The unpleasant smell was similar to rotting meat. 
The plant, which was unknown to villagers, was found in the garden of a house 
belonging to Srinual Sai-oy in Trat’s Mueang district. 
            A report  said the multicolored flower had died, but it’s very bad smell 
stayed  and it  was attracting flies. 
           The plant has a bud and is expected to develop into a flower soon. 
           Mrs. Srinual said she smelled an awful odor 
around her home on Saturday night. When she saw the plant, its flower was in full 
bloom.      

 

 
270. What is the best headline for this piece of news? 

1.  A stink strange plant in Trat.   
2.  Awful odor in Mueang district. 
3.  Multicolored flower in full bloom.   
4.  Unknown tree at a villager’s house. 

 

271. What does the writer compare the smell of flower to? 
1.  an unpleasant villager           
2.  a developed bud 
3.  attractive flies            
4.  rotting meat 
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272. Which is true about this plant? 
1.  Its flower has many colors.         
2.  People enjoy its smell. 
3.  Villagers know it well.            
4.  It blooms all days. 

 

273. Which one does NOT belong to the group? 
1.  an unpleasant smell          
2.  a rotted smell 
3.  an awful odor           
4.  a bloom 

 

274. What does “it” ( line 6 ) refer to? 
1.  a multicolored flower          
2.  a bad smell 
3.  a plant            
4.  a fly 

 
(275-277) Travel on Sky Airlines 

Hello, passengers of flight 18 bound for Seattle.  
Our flight time today is 2 hours and 14 minutes, and we will be flying at an average 

attitude of 29,000 feet. The local time in Seattle is a quarter to twelve, and the current 
weather is sunny, but there is a chance of rain later in the day. We will be arriving at Gate 
13, and we will be announcing connecting flights on our approach to the Seattle airport.  

On behalf of Sky Airlines and the crew, I want to wish you an enjoyable stay in the 
Seattle area or at your final destination. Sit back and enjoy the flight. 
 

275. Where would you hear this announcement? 
1.  on the sky train     
2.  at the airport 
3.  on a plane                
4.  in a shopping mall 

 

276. Who is probably making the announcement? 
1.  a pilot       
2.  a captain 
3.  a ticket agent      
4.  a ground crew member 
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277. What is the local time in Seattle? 
1.  11:15 am      
2.  11.45 am     
3.  12.15 pm                
4.  12.45  pm 

  

(278-279)   
Announcement:  
"Hello Shoppers. We have a lost boy named Marshall who was found in the sporting 

goods section of our store, and he's looking for his mom. He's five years old, and he's 
wearing a blue and white sweat shirt, tan pants, and a black and white baseball cap. You 
can find him at the check-out counter at the main exit. Thank you." 
 
278. Where does the announcement take place? 

1.  at a baseball stadium     
2.  at a department store  
3.  at an amusement park    
4.  at the Old’s People homes 

 

279. Where is the boy now? 
1.  He is at the information desk waiting for his mom. 
2.  He is waiting in the sporting goods section. 
3.  He is at the cashier where you pay for goods. 
4.  He is at the Children’s Clothes section 
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280. What kind of magazine could you find the above picture? 

1.  a travel magazine     
2.  a wedding magazine 
3.  a cuisine magazine     
4.  a sport magazine     
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เฉลยพร้อมค ำอธิบำย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ฉบับที่ 1 
 

 
1.  ตอบข้อ  1  How have you been? มีความหมายเหมือน How are you? เป็นอย่างไรบ้าง 
                    เป็นประโยคที่ May พูดหลังจากการทักทาย  Pond  จึงพูดตอบว่า สวัสดี ฉันไม่ค่อยสบาย    
                    ข้อ 2  How’s your father?  คุณพ่อของคุณเป็นอย่างไร  
                    ข้อ 3 How’s your work?   งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง 
                    ข้อ 4 How do you do? เป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้ส าหรับการพบกันเป็นครั้งแรก 
2.  ตอบข้อ  2  I’m sorry about that. เพราะ Tom ท าโทรศัพท์ของ Jim ตก จึงกล่าวขอโทษ 

ข้อ 1 I think it’s too old. ฉันคิดว่ามันเก่าไป 
                    ข้อ 3 I dropped it on the carpet.  ฉันท าหล่นบนพรม 
                    ข้อ 4 Can you buy a new one?  คุณซื้ออันใหม่ได้ไหม ? 
3.  ตอบข้อ  3  Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมื่อต้องการรบกวน ขอความช่วยเหลอื หรือขัดจังหวะ 

ข้อ 1 Oop!  เป็นค าอุทาน  
                    ข้อ 2 I’m sorry.  มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ท าผิดพลาด 
                    ข้อ 4 Good morning.  เป็นการทักทาย 
4. ตอบข้อ  3    Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it? 
           ค าตอบของผู้ชาย เป็นการบอกเวลา และหัวข้อสถานการณ์บอกว่า ผู้หญิงถามเวลาผู้ชาย 
5. ตอบข้อ  1  Take care. แปลว่า รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เป็นส านวนทีส่ามารถใช้ในการกล่าวลา  
                   Kim พูดตอบการกล่าวลาของ Sally   
          ข้อ 2 No problem. แปลว่า ไม่มีปัญหา ไม่เปน็ไร ใช้พดูตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได้ 
          ข้อ 3 Don’t mention it. แปลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดถึง ใช้พูดตอบการขอบคุณ 
          ข้อ 4 That’s all right.  แปลว่า ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอโทษ 
6. ตอบข้อ  3  See you tomorrow.  เจอกันพรุ่งนี้นะ เป็นส านวนการกล่าวลา   
                   Dam กล่าวลา Dang และ Dang กล่าวตอบ  
                   ข้อ 1 You too.  คุณด้วยเช่นกัน 
                   ข้อ 2 Be careful!  ระมัดระวังนะ 
                   ข้อ 4 Don’t run too fast.  อย่าวิ่งเร็วเกินไปนะ  
7. ตอบข้อ  1  Thanks, you too. เพราะ Ann กล่าวขอบคุณ Suda ที่กล่าวว่า Have a good weekend.  
                   (ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะ) พร้อมกับอวยพรกลับคืนว่า you too 
                   ข้อ 2 Take your time.  ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 
                   ข้อ 3 Gppd morning. สวัสดีตอนเช้า 
                   ข้อ 4 It’s getting late. มันจะสายแล้ว 
8. ตอบข้อ  1  Thanks.  Salinee กล่าวขอบคุณท่ี Sakda ชมเสื้อของเธอ   
9. ตอบข้อ  1   Not at all. It’s been a pleasure.  Alice กล่าวตอบค าขอบคุณของ Susan   
10. ตอบข้อ 4  Never mind, dear. แมก่ล่าวตอบการขอโทษของลูกชาย  (ส่วนตวัลวงทั้งสามข้อเป็นการต าหนิ) 
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11. ตอบข้อ  2  Let’s go and see it.  ไปดูกันเถอะ 
          Jerry ชวน Ann ไปดูหนัง โดยเธอพูดน าวา่ “ฉันได้ยนิมาว่าตอนนี้ Harry Potter ก าลังฉายอยู”่ 
           Ann ตอบปฏิเสธว่า อยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะต้องท ารายงาน 
                    ข้อ 1 Do you like it? คุณชอบมันไหม 
                    ข้อ 3 Have you ever seen it?  คุณดูหรือยัง 
                    ข้อ 4 Do you have free time? คุณว่างไหม  
12. ตอบข้อ  1  Thanks. That sounds fun. แปลว่า ขอบคุณ ฟังดูแล้วน่าสนุกจัง  
                    Peter ขอบคุณ ที่ Kate ชวนไปข่ีจักรยาน และถามกลับไปว่า เจอกันเวลาไหน 
 ข้อ 2 Do you know a great place to ride?  คุณรู้จักสถานที่ท่ีดีๆที่จะไปขี่จักรยานไหม 
 ข้อ 3 I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.  ขอโทษ ฉันมีการบ้านเยอะมาก 
 ข้อ 4 I don’t like riding. How about swimming?  ฉันไม่ชอบขี่จักรยาน ไปว่ายน้ าไหม 
13. ตอบข้อ  1  I’d love to. แปลว่า ฉนัปรารถนาอย่างยิ่ง (ฉันอยากไป) เป็นส านวนที่แสดงถึงความยินดีและ 
                    เต็มใจตอบรับค าเชิญชวน จากบทสนทนา Claire ตอบรับค าชวนของ James ที่ชวนไปรับประทาน 
                    อาหารเย็นในวันศุกร์ 
14. ตอบข้อ  4  What’s the weather like in Thailand? หมายถึง อากาศในเมืองไทยเป็นอย่างไร  
                    เป็นค าถามท่ีสอดคล้องกับค าตอบของ Suree ว่าประเทศไทยมี 3 ฤดู  
                    และ Anna ถามต่อว่ามีอะไรบ้าง  

ข้อ 1 How many seasons in Thailand do you like?  คุณชอบกี่ฤดูในประเทศไทย 
                    ข้อ 2 What season in Thailand do you like most?  คุณชอบฤดูไหนมากที่สุดในประเทศไทย 
 ข้อ 3 I’ve come to Thailand twice. I like summer. ฉันมาเมืองไทยสองครั้ง ฉันชอบฤดรู้อน 
15. ตอบข้อ  2  Thank you  Noi กล่าวขอบคุณ Nid ทีแ่สดงความยินดีกับผลสอบ  
16. ตอบข้อ  3  Good morning. May I help you?  เป็นส านวนของพนักงานขายในการกล่าวต้อนรับลูกค้า 
17. ตอบข้อ  2  What color would you like? คุณต้องการสีอะไร  
                    พนักงานขายถามค าถามนี้เพราะ Sombat ตอบว่า ต้องการคู่สีด าที่ชั้นบนสุด 
        ข้อ 1 Would you like the black ones? คุณต้องการคู่สีด าใช่ไหม 
 ข้อ 3 Do you like the black one? คุณชอบคู่สีด าไหม 
 ข้อ 4 What would you like? คุณต้องการอะไร 
18. ตอบข้อ  4  Can you pass me a menu, please?  ช่วยส่งรายการอาหารให้หน่อยครับ  
                    สังเกตจากค าตอบของ Bob “Sure.” เป็นการตอบรับการขอร้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับประโยค 
                    ขอร้องของ John  
        ข้อ 1 May I help you?  ให้ฉันช่วยไหม เป็นการเสนอความช่วยเหลือ 

ข้อ 2 It’s a very nice restaurant. เป็นร้านอาหารที่ดีมาก 
 ข้อ 3 What’s the popular dish here? อาหารจานเด็ดของที่นี่คืออะไร 
19. ตอบข้อ  3  No problem. ไม่มีปัญหา (เป็นส านวนที่สามารถใช้ตอบรับการขอความช่วยเหลือได้)   
                    Paul ยินดีที่จะช่วยเหลือ Barbara ที่ขอความช่วยเหลือเพราะกระเป๋าสตางค์หาย 
 ข้อ 1 No, thanks. ใช้ตอบปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 2 Yes, please.  ใช้ตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 4 Sorry, I’m busy. ใช้ตอบปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
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20. ตอบข้อ  4  You should go to see the doctor.  คุณควรจะไปหาหมอ 
 Jane แนะน า Sam ให้ไปหาหมอ เพราะ Sam บอกว่าปวดหัวมาก 
 ข้อ 1 You are stubborn. เธอดื้อจัง 
 ข้อ 2 I’m worried about it. ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับมัน 
 ข้อ 3 Why do you always sleep late? ท าไมคุณถึงนอนดึกอยู่เสมอ     
21. ตอบข้อ  1  Why don’t you ride a bike instead of walking? ท าไมคุณไม่ขี่จักรยานแทนการเดินล่ะ 
                    Simon แนะน า George หลังจากที่ได้ยนิ George พูดว่า ฉันเหนื่อยมากเหลือเกินที่ต้องเดินไป 
 โรงเรียนทุกวัน 
 ข้อ 2 You should go to school early morning. คุณควรจะไปโรงเรียนแต่เช้า 
 ข้อ 3 You should run to school every day. คุณควรจะวิ่งไปโรงเรียนทุกวัน 
 ข้อ 4 Why are you tired? ท าไมคุณถึงเหนื่อย                                                      
22. ตอบข้อ  3  Let’s have dinner at the restaurant.  ไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารกันเถอะ 
                    Alex เสนอให้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเพราะไดย้ิน Susan พูดว่า คืนนี้ดูคุณมีธรุะยุ่งมากเกินกว่า 
                    ที่จะท าอาหารเย็นนะ 
 ข้อ 1 He should do it together. เขาควรจะท าด้วยกัน 
 ข้อ 2 Why are you lazy to cook? ท าไมคุณข้ีเกียจที่จะท ากับข้าว 
 ข้อ 3 We don’t have any materials for cooking. เราไม่มอีะไรส าหรับจะท าอาหารเลยนะ 
23. ตอบข้อ  1   You should exercise regularly. คุณควรจะออกก าลังกายเป็นประจ านะ 
 Sandra แนะน า Tina หลังจากได้ยิน Tina พูดว่า “ฉันต้องการลดน้ าหนัก” 
 ข้อ 2 How should you eat so much chocolate?  
                            คุณควรจะกินช็อคโกแล็ตทีละมากๆอย่างไร 
 ข้อ 3 You always love eating too much junk food.  
                            คุณชอบ(มากๆ)การกินอาหารขยะ(อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ า)ในปริมาณท่ี 
        มากเกินไปอยู่ตลอดเวลา 
 ข้อ 4 Why don’t you have your favourite food at night?  
                             ท าไมคุณไม่กินอาหารจานโปรดของคุณตอนกลางคืนล่ะ 
24. ตอบข้อ  3  Yes, that’s right.  Chef ยืนยันว่านักเรียนท าถูกต้องแล้ว จากนั้นอธิบายขั้นตอนที่สอง 
25. ตอบข้อ  4  After that, we’ll wait for about fifteen minutes.  หลังจากนั้น รอประมาณ 15 นาที 
  และประโยคที่ตามมามีความหมายที่ต่อเนื่องว่า เมื่อมันสุกแล้ว ก็ล้างด้วยน้ าเย็น 
26. ตอบข้อ  1  No, thank you. เป็นการตอบปฏิเสธข้อเสนอ  
                    ภรรยาถามวา่ คุณต้องการน้ าส้มไหม สามีปฏิเสธและบอกว่าขอเป็นผลไม้ 
 
27. ตอบข้อ  2  Pass me the salt, please. ส่งเกลือให้หน่อยจ้ะ สังเกตค าตอบของลูกชาย “Here you are.”  
                    ซึ่งเป็นส านวนที่พูดพร้อมกับยื่นของให้ 
 ข้อ 1 May I help you? ให้ฉันช่วยไหม เสนอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 3 Help me finish this, please. ช่วยฉันท าให้เสร็จหน่อยนะ 
 ข้อ 4 Please save a piece of cake for dad.  กรุณาเก็บเค้กไว้ให้พ่อชั้นหนึ่งนะ 
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28. ตอบข้อ  4  No, thanks. I’ve just had one.  No, thanks. เป็นการตอบปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างสุภาพ 
 John ปฏิเสธข้อเสนอของ Sam ที่จะไปน ากาแฟมาให้ เพราะว่าดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 1 I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ 
 ข้อ 2 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น 
 ข้อ 3 Not at all. Go ahead. ไม่เป็นไร 
29. ตอบข้อ  3  I’m sorry. I’m using it. เป็นส านวนการปฏิเสธเมื่อมีคนขอยืมสิ่งของ ให้เหตุผลที่ให้ยืมไม่ได้ 
 John ปฏิเสธที่จะให้ Jim ยืมเครื่องคิดเลขเพราะเขาก าลังใช้อยู่ 
30. ตอบข้อ  1  Can I give you a hand with your heavy boxes? เป็นการเสนอการให้ความช่วยเหลือ 
 ค าตอบของ Martin เป็นการแสดงความขอบคุณ และชื่นชมว่าคุณมีน้ าใจจริงๆ 
 ข้อ 2 Can you help me with my heavy books? คุณช่วยฉันยกหนังสือที่หนักเหล่านีไ้ด้ไหม 
 ข้อ 3 Can you pass me your paper? คุณช่วยส่งเอกสารของคุณให้ฉันหน่อย  
                             (paper ในที่นี้อาจเป็นแผ่นกระดาษ ใบปลิว เอกสาร หรือหนังสือพิมพ์ ขึ้นอยู่กับเรื่อง 
                            ที่สนทนา) 
 ข้อ 4 Can I borrow your shirt?  ฉันขอยืมเสื้อเชิ้ตของคุณได้ไหม 
31. ตอบข้อ  4   Certainly. Take the bus number 6 for five minutes.  
                     ได้ครับ ขึ้นรถประจ าทางเบอร์ 6 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที 
        Saichon บอกทางนักท่องเที่ยวที่มาขอความช่วยเหลือถามทางไปวัดพระแก้ว และประโยคที่  
                     เขาพูดต่อเป็นการอวยพรให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการเที่ยวชมวัดพระแก้ว  
 ข้อ 1 I’m sorry. I’m in a hurry. ขอโทษนะ ผมรีบ 
 ข้อ 2 Sure. You can ask the police over there. ได้ครับ คณุไปถามต ารวจที่ตรงโนน้นะครับ 
 ข้อ 3 I have no idea. I’m not familiar with this area.  ผมไม่รู้ครับ ผมไม่คุ้นเคยกับแถวนี้32 
32. ตอบข้อ  3  I think the blue one is better. ฉันคิดว่าสีน้ าเงินดีกว่า 
 Jennifer เสนอความคิดเห็น และยังพูดสนับสนุนอีกว่า สีนี้เข้ากันกับรองเท้า  
   และจากค าพูดของ Anna เธอตัดสินใจซื้อสีน้ าเงิน  
 ข้อ 1 It’s a nice skirt. มันเป็นกระโปรงที่สวยดี 
 ข้อ 2 I think it’s too tight. ฉันคิดว่า มันคับเกินไป 
 ข้อ 4 I like blue. I’ll take the blue one. ฉันชอบสีน้ าเงิน ฉันจะซื้อสีน้ าเงิน 
33. ตอบข้อ  1  Can you please tell me whether there is a bookstore near here?  
  นักท่องเที่ยวถามว่า บริเวณนี้มีร้านหนังสือไหม ซึ่งค าตอบที่ Tracy ตอบสอดคล้องกับค าถาม  
 คือ ใช่ มีร้านหนังสืออยู่ที่ถนนRiver  
 ข้อ 2 Do you know where I can exchange some money? คุณรู้จักที่แลกเปลี่ยนเงนิไหม 
 ข้อ 3 Could you tell me how to get to the bookstore?  
         คุณบอกวิธีเดินทางไปร้านหนังสือได้ไหม 
 ข้อ 4 Do you know the way to the River Road? คุณรู้ทางไปถนนRiverไหม 
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34. ตอบข้อ  1  I don’t think so. เป็นส านวนยืนยันการไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง  
              Scott คิดว่า Liverpool จะชนะวันนี้ แต่ Jack ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่า Manchester United  
 จะชนะ Scott ไม่เห็นด้วยจึงให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า Liverpool is a much better team.  
 Liverpool เป็นทีมทีด่ีกว่า 
 ข้อ 2 Manchester United will be a better team.   
        Manchester United จะเป็นทีมที่ดีกว่า 
 ข้อ 3 Manchester United is better than Liverpool.  
                            Manchester United ดีกว่าLiverpool 
 ข้อ 4 Liverpool is worse than Manchester United.        
                         Liverpool แย่กว่า Manchester United                                                           
35. ตอบข้อ  3  Hurricane พายุเฮอริเคน  Tim ถาม Sunee ว่า ภัยธรรมชาติอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 ข้อ 1 Flood  น้ าท่วม 
 ข้อ 2 Drought ภัยแล้ง 
 ข้อ 4 Earthquake แผ่นดินไหว 
36. ตอบข้อ  3  Windsurfing  กระดานโต้คลื่น Micheal ถาม Mark ว่าคุณคิดว่ากีฬาชนิดใดอันตรายที่สุด 
37. ตอบข้อ  4  Congratulations! ยินดีด้วยนะ  Mike แสดงความยินดีกับ Tom ที่ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ 
 ข้อ 1 Really! จริงๆหรือ 
 ข้อ 2 Oh, good! โอ้,ดีจัง 
 ข้อ 3 You’re so smart! คุณเก่งจัง 
38. ตอบข้อ  1  I like it.  Sopha แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง โดยพูดน าก่อนว่า ฉันชอบมัน  
                     และแสดงความคิดเห็นต่อว่า The ending is very good. ท่อนจบดีมาก 
 ข้อ 2 Do you like it?  คุณชอบมันไหม 
 ข้อ 3 Is it a good song? มันเป็นเพลงที่ดีไหม 
 ข้อ 4 No, I don’t like it. ไม่ ฉันไม่ชอบมัน 
39. ตอบข้อ  2  I’m glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน 
 ภรรยาขอบคุณสามีที่ชอบต่างหูที่เธอใส่  
 ข้อ 1 I’m glad you enjoyed them. ฉันดีใจที่คุณสนุกกับมัน 
 ข้อ 3 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น 
 ข้อ 4 I don’t care. ฉันไม่สนใจ 
40. ตอบข้อ  3  Thanks. Nisa กล่าวขอบคุณที่ John ชมว่าอาหารเย็นอร่อย  
41. ตอบข้อ  2  Good idea!   Pranee เห็นด้วยกับความคิดของ Mark ที่จะไปช่วยคนที่ถูกน้ าท่วมโดยกลา่วว่า 
                     เป็นความคิดที่ดี  
 ข้อ 1 No idea. ไม่มีความคิดเห็น 
 ข้อ 3 It’s up to you. แล้วแต่คุณ 
 ข้อ 4 I’m afraid. I can’t. ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถ 
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42. ตอบข้อ  4  I’m sorry about that.  Peggy แสดงความรู้สึกเสียใจที่ได้ยินขา่วร้ายของ Mary  
                     ว่าเมื่อคืนนี้มีรถขับมาชนรถของเธอ 
 ข้อ 1 I hope so. ฉันหวังเช่นนั้น 
 ข้อ 2 Never mind! ไม่เป็นไร 
 ข้อ 3 It doesn’t matter. ไม่เป็นไร ไม่ใช่สิ่งส าคัญ 
43. ตอบข้อ  1  It’s boring. มันน่าเบื่อ Kevin แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับชั่วโมงเรียนของ Richard พร้อมทั้งพูด 
 เพ่ิมเติมว่า I don’t understand the lesson. ฉันไม่เข้าใจบทเรียนเลย 
 ข้อ 2 It’s really fun. มันสนุกจริงๆ 
 ข้อ 3 It’s wonderful. มันวิเศษจัง 
 ข้อ 4 It’s a great class. มันเป็นชั่วโมงเรียนที่เยี่ยมเลย 
44. ตอบข้อ  4  Would you care for a cup of coffee? มีหมายความว่า Would you like to have/ drink  
 a cup of coffee?  Anna ตอบรับข้อเสนอดังนัน้ ประโยคที่ Susan พูดจึงเป็นการเสนอให้บริการ 
 คือ คุณต้องการกาแฟไหม 
 ข้อ 1 Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ 
 ข้อ 2 Would you get tea or milk? คุณจะรับชาหรือนมสด 
 ข้อ 3 Can I have some lemonade? ฉันขอน้ ามะนาวค่ะ 
45. ตอบข้อ  1  Well done!    Danny ชมเชย Cathy (ท่ีบอกว่าสอบขับรถผ่านแล้ว) ว่าเก่งมาก ท าได้ดี   
                     และตามด้วยการแสดงความยินดีว่า Congratulation! 
46. ตอบข้อ  1  No, I don’t feel well today. ไม่ วันนี้ฉนัรู้สึกไม่ดี Tom ตอบค าถาม Bob และพูดต่อว่า ฉนัมีไข้  
                    สว่นค าถามที่ Bob ถามคือ คุณดูซีดๆนะ คุณสบายดีไหม  
 ข้อ 2 No, I’m fine. ไม่ ฉันสบายดี 
 ข้อ 3 I’m fine, thanks. ฉันสบายดี ขอบคุณ 
 ข้อ 4 Not bad. ไม่เลวเลย 
47. ตอบข้อ  2  Yes, please. เป็นการตอบรับข้อเสนอ  
 Venessa ถาม Sunee ว่า คุณต้องการแซนวิชเนื้อไหม  
 Sunee ตอบรับข้อเสนอ พร้อมกับพูดว่า I’m hungry. ฉันหิว 
48. ตอบข้อ  1  Here you are. ใช้พูดพร้อมกับส่งของให้  
 Santi บอกให้ Duangjai ส่งน้ าตาลให้ 
49. ตอบข้อ  1  Pardon? แปลว่า ขอโทษ ใช้ในกรณีท่ีได้ยินไม่ชัดเจน 
50. ตอบข้อ  3  Oh, sorry.  Noi กล่าวขอโทษและบอกเหตุผลว่าฉันไม่ได้ยิน 
51. ตอบข้อ  2  Have you got a vacant room? ความหมายว่า มีห้องว่างไหม 
 Henry ถามเสมียนของโรงแรมว่า มีห้องว่างไหม และ เสมียนตอบว่า มี (Yes)  
 และถามต่อว่า ห้องเตียงเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ 
 ข้อ 1 What time is check out time? เวลาแจ้งออก (check out) เวลาไหน 
 ข้อ 3 May I have a look at the room, please? ขอดูห้องหน่อย 
 ข้อ 4 Can I have a wake-up call at 6 o’clock, please? กรุณาโทรศัพท์ปลุกเวลา 6 โมง 
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52. ตอบข้อ  3  How much is a double room? ห้องเตียงคู่ราคาเท่าไร 
 Henry ตอบเสมียนว่าเขาต้องการห้องเตียงคู่ จากนั้นถามราคาห้อง  
 และเสมียนตอบว่า คืนละ 1,500 บาท   
 ข้อ 1 How much is a single room? ห้องเตียงเดี่ยวราคาเท่าไร 
 ข้อ 2 Do I have to pay in advance? ฉันต้องจ่ายล่วงหน้าไหม 
 ข้อ 4 Does this price include breakfast? ราคานีร้วมอาหารเช้าด้วยไหม 
53. ตอบข้อ  1  Can you tell me the way to the Grand Palace?  
                     คุณช่วยบอกทางไปพระบรมมหาราชวังได้ไหม 
 Robert ขอความช่วยเหลือถามทางไปพระบรมมหาราชวังกับ Suree  
 Suree รู้และบอกทางให้กับ Robert  
 ข้อ 2 Would you mind telling me about the Grand Palace?  
                            คุณจะรังเกียจไหมที่จะบอกฉันเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง 
 ข้อ 3 Could you tell me something about the Grand Palace? 
                            คุณสามารถบอกบางอย่างเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังได้ไหม       
 ข้อ 4 Could you tell me how you know about the Grand Palace? 
         คุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณรู้เกี่ยวกับพระบรมหมาราชวังได้อย่างไร 
54. ตอบข้อ  1 Thank you very much.  Robert กล่าวขอบคุณ Suree ที่บอกทางให้ 
55. ตอบข้อ  3  I’d like to return this tea pot.  ฉันต้องการคืนกาน้ าชาใบนี้ 
 สถานการณ์เกิดท่ีห้างสรรพสินค้า ดังนั้น Ivan ขอคืนสินค้าจึงเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 I need you to repair it. ฉันต้องการให้คุณซ่อมมันหน่อย 
 ข้อ 2 I’d like to see it. ฉันต้องการดูมัน 
 ข้อ 4 I need you to wash this tea pot. ฉันต้องการให้คุณล้างกาน้ าชานี้ 
56. ตอบข้อ  2  It doesn’t work. มันใช้งานไม่ได้ 
 Ivan บอกสาเหตุที่ต้องน ามาคืน คือเสียบปลั๊กแล้วไม่มีอะไรเกิดข้ึน มันใช้งานไม่ได้ 
 ข้อ 1 It’s in good condition. มันอยู่ในสภาพที่ดี 
 ข้อ 3 It works well. มันใช้งานได้ดี 
 ข้อ 4 It’s bad. มันแย ่
57. ตอบข้อ  4  Yes. Here it is.  มีค่ะ/ครับ นี่ค่ะ/ครับ (ใบเสร็จ) 
 พนักงานขายถามหาใบเสร็จ Ivan จึงยื่นใบเสร็จให้ 
58. ตอบข้อ  4  Would you open the window, please?   กรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยค่ะ (ขอร้องอย่างสุภาพ) 
59. ตอบข้อ  3  Take your time  ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 
60. ตอบข้อ  1  Certainly.  ได้ แน่นอน  ใช้ตอบรับการขออนุญาต  

John อนุญาตให้ Jack ออกไปข้างนอกคืนนี้ 
61. ตอบข้อ  3  Sorry. ขอโทษ     
                    John โทรผิด  Maggie ต้องการบอก John เธอจึงกล่าวขอโทษก่อนที่จะบอกว่าโทรมาผิดเบอร์   
62. ตอบข้อ  3  Anything else?  ต้องการอย่างอ่ืนอีกไหม เป็นส านวนที่ใช้ในการซื้อขาย 
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63. ตอบข้อ  2  I’d rather live in a small village. ฉันต้องการที่จะอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆมากกว่า  
 Ellen ตอบค าถาม Mary ที่ถามว่าคุณต้องการอยู่ที่ไหน Where would like to live?  
 ข้อ 1 I’d call back in two minutes. ฉันจะโทรกลับในอีก 2 นาที 
 ข้อ 3 I’d like two tickets for next Thursday.  

       ฉันอยากได้ตั๋วส าหรับวันพฤหัสบดีหน้าจ านวน 2 ใบ 
 ข้อ 4 I’ve been driving a bus for fourteen years ฉันขับรถมาเป็นเวลา14 ปีแล้ว   
 64. ตอบข้อ  4  No, I don’t. It’s terrible. ไม่ ฉันไม่ชอบอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มันแย่มากเลย   
 Joe ถาม Patty ว่าคุณชอบอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไหม ซึ่งค าตอบของ Patty สอดคล้องกับ

ค าถาม 
 ข้อ 1 Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun.  
          ใช่ฉันเห็นด้วย การอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไม่สนุกเลย 
 ข้อ 2 No, I do not like living in a huge village. ไม่ ฉันไมช่อบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
 ข้อ 3 Yes, I don’t usually work on Sundays. ใช่ ปกติฉันไม่ได้ท างานในวันอาทิตย์ 
65. ตอบข้อ 2  Get well soon มีความหมายว่าขอให้หายเร็วๆ  
 Henry ประสบอุบัติเหตุและหมอบอกว่าเขาต้องนอนพักรักษาตัว 5 วัน 
 เมื่อ Kate ไปเยี่ยม Henry ที่โรงพยาบาลจึงควรพูดว่า ขอให้หายเร็วๆนะ 
66. ตอบข้อ  4  Patients can only use this car park in emergencies.  
                    ผู้ป่วยสามารถใช้ที่จอดรถนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
 จากป้ายบอกว่า “Patients can park here in an emergency.  
                                          ผู้ป่วยสามารถจอดรถที่นี่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น” 
 ข้อ 1 This car park is for patients only. ที่จอดรถนี้ส าหรับคนป่วยเท่านั้น 
 ข้อ 2 This car park is for ambulances only. ที่จอดรถนี้ส าหรับรถพยาบาลเท่านั้น 
 ข้อ 3 Patients can only park here with permission.  
                            ผู้ป่วยสามารถจอดรถท่ีนี่เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 
67. ตอบข้อ  2  Keep the corridor clear of luggage. ห้ามวางกระเป๋าตรงทางเดิน 
 จากป้ายบอกว่า “Do not leave your bags in the corridor. ห้ามทิ้งกระเป๋าไว้ที่ทางเดิน” 
 ข้อ 1 Bags can be left in the corridor. ทิ้งกระเป๋าไว้ที่ทางเดินได้ 
 ข้อ 3 Bags will be collected from the corridor. กระเป๋าจะถูกเก็บออกจากทางเดิน 
 ข้อ 4 Do not forget to put your luggage outside your room. 
         อย่าลืมวางกระเป๋าไว้นอกห้อง 
        (corridor แปลว่า ทางเดินยาวในตึก หรือ ระเบียง ก็ได้) 
68. ตอบข้อ  3  The travel agency has moved its entrance. บริษัทน าเที่ยวย้ายทางเข้า 
 จากป้ายบอกว่า “Brightson’s Travel Agency Our new entrance is between the bank  
 and the library. บริษัทน าเที่ยว Brightson  ทางเข้าใหม่ของเราอยู่ระหว่างธนาคารกับ 
 ห้องสมุด" 
 ข้อ 1 The library is now a travel agency. ขณะนี้ห้องสมุดเป็นบริษัทน าเที่ยว 
 ข้อ 2 The travel agency is no longer open. บริษัทน าเที่ยวนี้เปิดได้ไม่นาน 
 ข้อ 4 The entrance to the bank is through the library. ทางเข้าธนาคารผ่านห้องสมุด 
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69. ตอบข้อ  1  Wait upstairs to see the nurse. พบพยาบาลโปรดคอยที่ชั้นบน 
 จากป้ายบอกว่า “Please use the upstairs waiting room if you have an appointment  
 with the nurse. ถ้าได้นัดกับพยาบาลแล้ว โปรดใช้ห้องพักชั้นบน” 
 ข้อ 2 The nurse will tell you when it is your turn. พยาบาลจะบอกเมื่อถึงคิวของคุณ 
 ข้อ 3 The nurse can only see patients with appointments.  
          พยาบาลจะตรวจดูผู้ป่วยที่นัดไว้เท่านั้น 
 ข้อ 4 Go upstairs to make an appointment with the nurse.  
                  เชิญชั้นบนเพื่อท าการนัดกับพยาบาล 
70. ตอบข้อ  3  Choose your fruit and then pay for it. เลือกผลไม้แล้วไปจ่ายเงิน 
 จากป้ายบอกว่า “ Pick your own fruit and pay inside shop  
                        เลือกหยิบผลไมเ้องแล้วจ่ายเงินในร้าน” 
 ข้อ 1 Self-service fruit is cheaper. ซื้อผลไม้แบบบริการตัวเองราคาถูกกว่า 
 ข้อ 2 Damaged fruit must be paid for. ต้องจ่ายเงินส าหรับผลไม้ที่ท าเสียหาย 
 ข้อ 4 Do not touch the fruit before paying for it. อย่าจับผลไม้ก่อนจ่ายเงิน 
71. ตอบข้อ  4  The librarian needs to see your books before you go. 
                    บรรณารักษ์ต้องการตรวจดูหนังสือของคุณก่อนคุณไป 
 จากป้ายบอกว่า “Please show the librarian all books when you leave the library 
                                กรุณาแสดงหนังสือทุกเล่มให้บรรณารักษ์ดูก่อนออกจากห้องสมุด” 
 ข้อ 1 Make sure you take all your books with you.  
                            ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้น าหนังสือทั้งหมดของคุณไปด้วย 
 ข้อ 2 Return your books before you leave the library. คืนหนังสือก่อนออกจากห้องสมุด 
 ข้อ 3 The librarian will show you where to put your books.  
         บรรณารักษ์จะแสดงให้คุณรู้ถึงที่ส าหรับวางหนังสือ 
72. ตอบข้อ  4  Supersaver tickets can be used every day except Fridays.  
                    ต๋ัวราคาประหยัดใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ 
 จากป้ายบอกว่า “Supersaver Tickets Cannot be used on Friday  
                                           ตั๋วราคาประหยัดใช้วันศุกร์ไม่ได้” 
 ข้อ 1 You can save money by travelling on Fridays.  
                            คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 2 You need a special ticket to travel on a Friday.  
                             คุณจ าเป็นต้องใช้ตั๋วพิเศษเพ่ือเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 4 Supersaver tickets cannot be bought before the weekend. 
         ตั๋วราคาประหยัดไม่สามารถซ้ือได้ก่อนวันสุดสัปดาห์ 
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73. ตอบข้อ  4  Lock the room when it is not being used. ล็อคห้องถ้าไม่ใช้ 
 จากป้ายบอกว่า “Keep this door locked when room not in use  
                                           ล็อคประตูนี้ไว้เมื่อไม่ได้ใช้ห้อง”  
 ข้อ 1 Keep the key to this door in the room. เก็บกุญแจประตูนี้ไว้ในห้อง 
 ข้อ 2 This door must always be kept locked. ประตูนี้ต้องล็อคเสมอ                                                                        
 ข้อ 3 This room cannot be used at present. ห้องนี้ไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ 
74. ตอบข้อ  3   Do not park in front of this entrance.  ห้ามจอดรถด้านหน้าทางเขา้นี้ 
              จากป้ายบอกว่า “Please keep this entrance clear โปรดอย่ากีดขวางทางเข้า” 
 ข้อ 1 Always keep this door open. กรุณาเปิดประตูนี้เอาไว้ 
 ข้อ 2 Permission is needed to park here.  จอดรถท่ีนี่ต้องได้รับอนุญาต  
 ข้อ 4 Only use this entrance in an emergency.  ใช้ทางเข้านี้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น                                                                                                                                                                      
75. ตอบข้อ  1  on a door ที่ประตู  ป้าย “Closed ปิด”  พบที่ประตเูหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 on a wall บนผนัง 
 ข้อ 3 on a roof บนหลังคา 
 ข้อ 4 on a drawer ที่ลิ้นชัก 
76. ตอบข้อ  2   in a library ในห้องสมุด  ป้าย “Keep Quiet  โปรดเงียบ” พบในห้องสมุดเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 at school ที่โรงเรียน 
 ข้อ 3 at home ที่บ้าน 
 ข้อ 4 at the temple  ที่วัด 
77. ตอบข้อ  3   at a health club ชมรมเพ่ือสุขภาพ ป้าย “Member Only ส าหรับสมาชิกเท่านั้น” 
 ผู้ที่จะใช้บริการของชมรมต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ส าหรับสถานที่เหลือเป็นสถานที่สาธารณะ 
 ที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ ได้แก่ library, hospital, department store 
78. ตอบข้อ  4   in a department store  ป้าย  “Shoplifters will be prosecuted ผู้ที่ขโมยสินค้าจะถูก 
 ด าเนินคดีตามกฎหมาย”  ค าว่า ‘สินค้า’ เป็นค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า 
79. ตอบข้อ  3   No smoking  ห้ามสูบบุหรี่                                                                                                               
80. ตอบข้อ  4   males or females ผู้ชายหรือผู้หญิง  ป้ายที่ก าหนดมีภาพทั้งผู้ชายและผู้หญิง  
 บอกถึงว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้                                                                                         
81. ตอบข้อ  2  exchanging money แลกเปลี่ยนเงิน    
 จากป้ายมีค าว่า “Currency Exchange” หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงิน    
82. ตอบข้อ  1  cross the street  ข้ามถนน                      
83. ตอบข้อ  3  Children under sixteen cannot buy cigarettes.  ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 16 ซื้อบุหรี่ 
 จากป้ายบอกว่า “We can’t sell cigarettes to under 16 
                       ไม่ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่อายุต่ ากว่า 16 ปี”  
 ข้อ 1 There’s no cigarette here. ที่นี่ไม่มีบุหรี่ 
 ข้อ 2 Children can buy cigarettes. เด็กๆสามารถซ้ือบุหรี่ได้ 
 ข้อ 4 Children under sixteen can only buy cigarettes for people over sixteen. 
         เด็กๆอายุต่ ากว่า 16 ปี สามารถซ้ือบุหรี่ให้คนที่อายุเกิน 16 ปีได้เท่านั้น 
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84. ตอบข้อ  4  If you enjoyed your food; please leave the waiter a tip.  
 ถ้าคุณรู้สึกพอใจกับการรับประทานอาหาร กรุณาให้เงินตอบแทนแก่พนักงานเสิร์ฟด้วย 
 จากป้ายบอกว่า “Service charge not included.  ไม่รวมค่าบริการ” 
 ข้อ 1 Serve yourself. บริการตัวเอง 
 ข้อ 2 You cannot eat the food here. คุณรับประทานอาหารที่นี่ไม่ได้ 
 ข้อ 3 Don’t have to pay any tax on the food. ไม่ต้องจ่ายภาษีอาหาร 
85. ตอบข้อ  2   medical เกี่ยวกับการแพทย์   
 จากป้ายเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล และมีค าว่า Hospital ก ากับ 
 ข้อ 1 hospitality ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ข้อ 3 entertainment ความบันเทิง 
 ข้อ 4 tourism  การท่องเที่ยว                                                                                               
86. ตอบข้อ  2  disabled คนพิการ  
 จากป้ายเป็นสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
 ข้อ 1 old people คนชรา 
 ข้อ 3 unemployed คนว่างงาน 
 ข้อ 4 pregnant หญิงมีครรภ์ 
87. ตอบข้อ  2  You can visit your friend before 8.00 pm.  คุณสามารถเข้าพบเพื่อนของคุณได้ก่อน 2 ทุ่ม 
                 จากป้ายบอกว่า “Visitors are not allowed after 8:00 pm. ไม่อนุญาตให้แขกเข้าพบหลัง 2 ทุ่ม” 
 ข้อ 1  you can visit your friend after 8.00 pm. คุณสามารถพบเพื่อนของคุณได้หลัง 2 ทุ่ม 
 ข้อ 3  Your visit is not possible before 8.00 pm. ก่อน 2 ทุ่มคุณเข้าพบเพ่ือนไม่ได้ 
 ข้อ 4  You can visit your friend anytime but before 8.00pm. 
          คุณเข้าพบเพ่ือนของคุณเม่ือไรก็ได้แต่ห้ามก่อน 2 ทุ่ม 
88. ตอบข้อ  4  two hundred  = 200 เพราะ  scale ก าหนดให้ 1 รูปเท่ากับ 10 กิโลกรัม                                                                                                 

89. ตอบข้อ  4  squid  ปลาหมึก จากแผนภูมิมีปลาหมึก 60 กิโลกรัมๆ ละ70 บาท รวม
เป็นเงิน 4,200 บาท 

 ค าถามถามว่าอาหารทะเลชนิดไหนที่ท าเงินให้ได้มากท่ีสุด 
 ข้อ 1 fish ปลา 60 กิโลกรัมๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 ข้อ 2 crab  ปู  30 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท                                                                                                                                                                       
 ข้อ 3 shrimp  กุ้ง 50 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
90. ตอบข้อ  4  having meal การรับประทานอาหาร   
 ค าถามถามว่าที่นี่มีบริการอะไร  จากป้ายที่ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหาร 
 ข้อ 1 checking the train time table  การตรวจดูตารางเวลารถไฟ 
 ข้อ 2 exchanging food การแลกเปลี่ยนอาหาร 
 ข้อ 3 getting personal information  ข้อมูลส่วนตัว 
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91. ตอบข้อ  3 John throws the rubbish on the street. John ทิ้งขยะลงบนถนน 
 ค าถามถามว่า ใครไม่ปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 ข้อ 1 Mark puts the rubbish into the bin.  Mark น าขยะใส่ถังขยะ 
 ข้อ 2 Christ finds the bin to put the rubbish. Christ หาถังขยะเพ่ือใส่ขยะ 
 ข้อ 4 Natalie puts the rubbish into her pocket when she sees this sign. 
        Natalie น าขยะใส่กระเป๋าเสื้อเมื่อเห็นป้ายนี้ 
92. ตอบข้อ  3  You can’t take your dog here. คุณน าสุนัขมาที่นี่ไม่ได้  
 ค าถามถามว่าข้อความใดถูกต้องตามปา้ยนี้ “Sports Field No dogs Allowed  ไม่อนุญาตให้น า 
 สุนัขเข้ามาในสนามกีฬา” 
 ข้อ 1 You can’t play sports here.  คุณเล่นกีฬาที่นี่ไม่ได้ 
 ข้อ 2 You can play sports with dogs here. คุณสามารถเล่นกีฬากับสุนัขได้ที่นี่ 
 ข้อ 4 You can feed your dog here. คุณสามารถเลี้ยงสุนัขได้ที่นี่ 
93. ตอบข้อ  1 in the library  ในห้องสมุด  จากป้าย “SILENCE แปลว่า เงียบ” 
94. ตอบข้อ  2   fifteen  ค าถามถามว่าถ้านักเรียนในห้องมี 60 คน จะมีก่ีคนที่ชอบ แร็บ  
 ดังนั้นค านวณหา 25 % ของ นักเรียน 60 คน ซ่ึงเท่ากับ 15 
95. ตอบข้อ  1 Country   ค าถามถามว่าดนตรชีนิดใดทีน่ักเรียน เกรด 7 ชื่นชอบ  จากกราฟวงกลมจะเห็นว่า  
 Country มีจ านวน 37.5 % (Rap 25%, Spiritual 15%, Classic 12.5%)  
96. ตอบข้อ  1  2 hours 24 minutes  2 ชั่วโมง  24 นาที 
 ค าถามถามว่าทีมคริกเกตแอฟริกาใต้มีเวลาส าหรับการพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน  
 จากกราฟวงกลมเวลาส าหรับการพักผ่อนเท่ากับ 10% ดังนั้นค านวณหา 10% ของ 24 ชั่วโมง  
 ซึ่งได้เท่ากับ 2.4 ชั่วโมง เมื่อค านวณหาหน่วยเปน็นาที ก็ต้องค านวณหา 0.4 ของชั่วโมง นั่นคอื  
 0.4 ของ 60 นาที ซึ่งเท่ากับ 24 นาที 
 (คริกเกต (cricket) เป็นกีฬาชนดิหนึ่ง มีคนเล่นทีมละ 11 คน ทมี ก จัดให้คนหนึ่งเป็นผู้ขว้างลูก  
 เรียกว่า bowler ท าการขว้างลกูไปยังไม้ที่ตั้งไว้บนสนามสามอัน เรียกว่า wickets ซึ่งทีม ข จดัคน 
 มารักษา คนที่รักษา wickets เรียกว่า batsman และไม้ที่ถือตีลกูเรียกว่า bat ถ้าตีถูกลูกก็วิ่งวนไป 
 เพื่อเอาแต้ม เรียกว่า runs จนกว่าพวกของทีม ก ที่อยู่ในสนาม คือ fielders จะน าลูกกลับมาได ้
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki) 
97. ตอบข้อ  1   1/10   ค าถามถามว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกการต่อสู้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของวัน   
 จากกราฟวงกลมการต่อสู้เท่ากบั 10% แสดงว่าถ้าแบ่งเวลาของวันเป็นร้อยส่วน เวลาการต่อสู้ 
 เท่ากับสิบส่วน นั่นคือ 10 ใน 100 เมื่อคิดเป็นส่วน 10 ก็จะได้ 1/10   
98. ตอบข้อ  1  twice as much as  สองเท่า  จากประโยคที่ก าหนดให้มีความหมายว่า จากแผนภูมิจ านวนของ 
 นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเป็น......ของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น    
 ดูจากแผนภูมิจะเห็นว่า ชาวอเมริกัน 50% ชาวญี่ปุ่น 25% ดังนั้นจึงเป็นสองเท่า 
 ข้อ 2 twice as many as (ส านวนนี้ไม่มีใช้) 
 ข้อ 3 a quarter to หนึ่งในสี่ 
 ข้อ 4 equal to เท่ากับ 
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99. ตอบข้อ  3  Ort1iz, Manuel  เรียนทั้งหมด 600 นาท ี เพราะค าถามถามว่าใครเข้าเรียนมากที่สุด  
100.ตอบข้อ 4 thirteen  ค าถามถามว่านักเรียนในห้องเรียนของ Miss Smith มีสุนัขและปลารวมกันเท่าไร  
 จากกราฟแท่ง  มีสุนัขจ านวน 6  ตัว และปลาจ านวน 7 ตัว รวม 13 ตัว 
101.ตอบข้อ 3 birds  ค าถามถามว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดที่พวกเขามีน้อยที่สุด จากกราฟแท่ง นกมี 2 ตัว 
102. ตอบข้อ 2 Tracy  ค าถามถามว่าใครได้แต้มมากที่สุด 
103. ตอบข้อ 3 four   ค าถามถามว่า Mark ได้แต้มน้อยกว่า Tracy เท่าไร 
104. ตอบข้อ 4  Patty and Sarah  ค าถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มีแต้มรวมกันแล้วยังน้อยกวา่แต้มของ Tracy 
105. ตอบข้อ 1 Mark and Patty  ค าถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มีแต้มรวมกันแล้วเท่ากับแต้มของ Tracy  
106. ตอบข้อ 3  Do not knock on the door or go inside. ห้ามเคาะประตูหรือเข้าไปข้างใน  
 จากป้าย Do not disturb มีความหมายว่าห้ามรบกวน 
 ข้อ 1 No one is in the room. ไม่มีใครอยู่ในห้อง 
 ข้อ 2 No one talks to you. ไม่มีใครคุยกับคุณ 
 ข้อ 4 People are not allowed in this area. ไม่อนุญาตให้ใครอยู่บริเวณนี้ 
107. ตอบข้อ 1 You have to be careful when you walk pass. คุณต้องระมัดระวังเวลาเดินผ่าน 
 จากป้ายบอกว่า “Mind your head  ระวังศรีษะ”  
 ดังนั้นเวลาเดินผ่านต้องระมัดระวังศีรษะอาจจะชนบางสิ่งบางอย่าง 
 ข้อ 2 You have to think carefully. คุณต้องคิดให้รอบคอบ 
 ข้อ 3 You have to wear your hat. คุณต้องสวมหมวก 
 ข้อ 4 You have to take off hat. คุณต้องถอดหมวก 
108. ตอบข้อ 4 bicycle riders คนข่ีจักรยาน  ค าถามถามว่าใครต้องปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 จากป้ายบอกว่า “Bicycle must not be placed against Lamp Posts. All bicycles will  
 be removed. ห้ามจอดจักรยานพิงเสาไฟฟ้า มิฉะนั้นจักรยานจะถูกยกออกไป” 
 ข้อ 1 car drivers คนขับรถยนต์ 
 ข้อ 2 bus drivers คนขับรถโดยสาร 
 ข้อ 3 pedestrians คนเดินเท้า 
109. ตอบข้อ 3 on pesticide bottle  บนขวดยาฆ่าแมลง   
 จากป้ายบอกว่า “DANGER TOXIC CHEMICALS  อันตราย วัตถุมีพิษ”  
 และประโยคที่เป็นโจทย์มีความหมายว่า ป้ายนี้จะเห็นได้จาก.........  
 ดังนั้นค าตอบที่เหมาะสมจึงควรเป็น ขวดยาฆ่าแมลง 
 ข้อ 1 on food product package   บนห่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ข้อ 2 on cosmetic bottle   บนขวดเครื่องส าอาง 
 ข้อ 3 on dairy product box   บนกล่องผลิตภัณฑ์นม 
110. ตอบข้อ 4 You cannot park your car in this parking area now. คุณไม่สามารถจอดรถในขณะนี้ได ้ 
 จากป้ายบอกว่า “CAR PARK FULL ที่จอดรถเต็มแล้ว”  
 แสดงว่าคุณไม่สามารถจอดรถในที่จอดรถนี้ได้ 
 ข้อ 1  This area is for parking cars.  บริเวณนี้ส าหรับจอดรถ 
 ข้อ 2 There are a lot of cars in the park. มีรถจ านวนมากในที่จอดรถ 
 ข้อ 3 This parking area is full of the cars.  ที่จอดรถนี้เต็มไปด้วยรถ 
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111. ตอบข้อ 1 on the beach บนชายหาด     ค าถามถามว่า จากภาพนี้หล่อนอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the library   ในห้องสมุด 
 ข้อ 3 at the restaurant   ที่ร้านอาหาร 
 ข้อ 4 in the book store   ในร้านหนังสือ 
112. ตอบข้อ 4 A prisoner นักโทษ   ค าถามถามว่าเขาเป็นอะไร 
 ข้อ 1 a janitor   ภารโรง 
 ข้อ 2 a worker   คนงาน 
 ข้อ 3 a warder   ผู้คุมนักโทษ 
113. ตอบข้อ 1 in the jail.  ในคุก  ค าถามถามว่าเขาอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the court.  ในศาล 
 ข้อ 3 in the bedroom. ในห้องนอน 
 ข้อ 4 at the police station.  ที่สถานีต ารวจ 
114. ตอบข้อ 4 surprised  ประหลาดใจ    ค าถามถามว่าอูฐรู้สึกอย่างไร 
 จากภาพการ์ตูนจะเห็นเครื่องหมาย ? ที่อูฐ และจากประโยคใตภ้าพที่ว่า “Caravan CAMELS on  
 long journeys rarely run; they AMBLE. กองคาราวานอูฐกบัการเดินทางที่ยาวไกล พวกมัน 
 ไม่ค่อยจะวิ่ง แต่เดินแบบช้าๆ สบายๆ” แต่อูฐเห็นเต่าก าลังวิ่งมันจึงรู้สึกประหลาดใจ 
115. ตอบข้อ 2 in the desert ในทะเลทราย  ค าถามถามว่าพวกมันอยู่ที่ไหน 
116. ตอบข้อ 2 the two children are clever. เด็กสองคนฉลาด  
 จากโจทย์  “จากการ์ตูน บอกเป็นนัยได้ว่า.....” 
 จากค าพูดของเด็กทีบ่อกกับแม่มดว่า “No thanks. Our parents taught us that  
 carbohydrates are evil.  ไมล่่ะ ขอบคุณ  พ่อแม่ของเราสอนว่า คารโ์บไฮเดรตเป็นสิ่งชัว่ร้าย”  
 ซ่ึงแสดงถึงความฉลาดของเด็กท่ีหาทางปฏิเสธการชวนของแม่มดที่ให้ไปกินขนมที่บ้าน 
 ข้อ 1 The two children accept the witch’s invitation. เด็กสองคนรับค าเชิญของแม่มด 
 ข้อ 3 The witch sells candies. แม่มดขายลูกกวาด ขนมหวาน 

ข้อ 4 The witch is very kind. แม่มดใจดีมาก 
117. ตอบข้อ 4 Joy finishes her work at six pm.  Joy ท างานเสร็จตอนหกโมงเย็น 

ค าถามถามว่า ใครสามารถไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้จากข้อมูลในตาราง ห้างสรรพสินค้า   
                    เปิดเวลาเจ็ดโมงเช้า ปิดสามทุ่ม  Joy ท างานเสร็จตอนหกโมงเย็น เธอจึงไปซื้อของได้   
 ข้อ 1 Bill finishes his homework at ten pm.   Bill ท าการบ้านเสร็จตอนสี่ทุ่ม 

ข้อ 2 Kim backs from the rock concert.  Kim กลับมาจากดูการแสดงดนตร ี(เลิกสี่ทุ่มคร่ึง) 
 ข้อ 3 Ann sees a movie until nine pm.  Ann ดูภาพยนตร์จนถึงสามทุ่มส่วน 
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118. ตอบข้อ 2 We cannot take the bus if we leave home at eight am.  
เราไม่สามารถขึ้นรถโดยสารได้ ถ้าออกจากบ้านเวลาแปดโมงเชา้    ค าถามถามวา่ข้อใดถูกต้อง 
จากตารางรถโดยสารออกเวลา 7.45 ดังนั้นถ้าเราออกจากบ้านแปดโมงเราจะขึ้นรถไม่ทัน 
 ข้อ 1 After the football match we cannot buy a book at the bookstore. 
        หลังจากดูการแข่งขันฟุตบอลเสร็จเราไม่สามารถไปซื้อหนังสือที่ร้านได้ 
        (ฟุตบอลเลิกห้าโมงเย็น ร้านหนังสือปิดหกโมงเย็น) 

 ข้อ 3 We can go to the supermarket after the rock concert. 
          เราสามารถไปห้างสรรพสินค้าได้หลังจากดูการแสดงดนตรี 
          (ห้างสรรพสินค้าปิดสามทุ่ม การแสดงดนตรีเลิกสี่ทุ่มครึ่ง) 
 ข้อ 4 The rock concert takes four hours. การแสดงดนตรีร็อคใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
                             (การแสดงดนตรีเริ่มทุ่มครึ่ง เลิกสี่ทุ่มครึ่ง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 
119. ตอบข้อ 3 the rock concert   
  ค าถามถามว่าคุณสามารถไปที่ไหนได้ถ้าคุณซื้อของเสร็จตอนหกโมงครึ่งเย็นการแสดงดนตรี

ร็อคเริ่มเวลา ทุ่มครึ่ง ดังนั้นยังสามารถไปดูได้ทัน 
 ข้อ 1 the football match ฟุตบอลเริ่มบ่ายสามโมงครึ่ง  
 ข้อ 2 the railway station รถไฟออกเวลาสี่โมงครึ่งเย็น 
 ข้อ 4 the bookstore   ร้านหนังสือปิดเวลาหกโมงเย็น 
120. ตอบข้อ 3 car รถยนต์ 
 จากโจทย์ “ร้อยละของคนในกรุงเทพฯที่เดินทางโดย......มากกว่าสองเท่าของคนในฮ่องกง”

จากตารางคนในกรุงเทพฯเดินทางโดยรถยนต์ร้อยละ 33  ส่วนในฮ่องกงร้อยละ 15 
121. ตอบข้อ 3 rail ทางรถไฟ  
 จากโจทย์  “ตามข้อมูลสถิติในตารางนี้ กรุงเทพไม่มีการขนส่ง..........” 
 ข้อ 1 land ทางบก 
 ข้อ 2 water ทางน้ า 
 ข้อ 4 public สาธารณะ 
122. ตอบข้อ 1  Hong Kong  
 จากโจทย์ “แท็กซ่ีถูกใช้มากท่ีสุดใน......”  
 จากตาราง แท็กซ่ีถูกใช้มากท่ีสุดในฮ่องกง คือ 11%  
 ข้อ 2 Singapore  ไม่ทราบแน่ชัด เพราะตารางระบุไว้รวมกับอื่นๆ เป็น 11%   
 ข้อ 3 Bangkok แท็กซี่ถูกใช้ 2%  
123. ตอบข้อ 4  report the facts about the way people travel  
 เพราะจุดมุ่งหมายหลักของตารางนี้คือรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการเดินทางของผู้คน 
 ข้อ 1 survey how people wish to travel ส ารวจวิธีที่ผูค้นปรารถนาจะใช้ในการเดินทาง 
 ข้อ 2 encourage people in Asia to save petrol ส่งเสริมให้คนในเอเชียประหยัดน้ ามัน 
 ข้อ 3 persuade people to use public transport เชิญชวนผู้คนให้ใช้การขนส่งสาธารณะ  
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 306 

124. ตอบข้อ 1 Zero is stupid   Zero เซ่อ (ซื่อบื้อ) 
 จากโจทย์ “จากการ์ตูน สามารถสรุปได้ว่า......” 
 Zero บอก Sarge ว่า “มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับกบเหลาดินสอ ดินสอของฉันไม่แหลม” 
 Sarge บอก Zero ว่า “ใช้มีดซ”ิ  
 เจตนาของ Sarge ต้องการให้ Zero ใช้มีดเหลาดินสอ แต่ Zero กลับน ามีดไปใส่ในกบเหลาดนิสอ 
 ข้อ 2 Zero is joking    Zero เล่นตลก 
 ข้อ 3 the pencil is not good ดินสอไม่ดี 
 ข้อ 4 the sharpener is blunt   กบเหลาดินสอทื่อ 
125. ตอบข้อ 3 agrees to pay for the band’s songs   ตกลงจ่ายเงินส าหรับค่าเพลงของวงดนตรี  
 จากโจทย์ “ “You’ve got a deal.” มีความหมายว่า..........” 
 เด็กๆพูดว่า “We’ll give you three songs for a dollar.  เราจะให้คุณ 3 เพลง ต่อ 1 ดอลล่าร์ 
 ผู้ชายพูดตอบว่า “You’ve got a deal.  ตกลงตามนั้น” 
 นั่นหมายความว่า เขาตกลงจ่ายเงินตามข้อเสนอนั้น 
 ข้อ 1 wants the band to go away   ต้องการให้วงดนตรีไปให้พ้น 
 ข้อ 2 is pleased to listen to their song   ยินดีที่จะฟังเพลงของเด็กๆ 
 ข้อ 4 isn’t willing to do business with the children  ไม่เต็มใจท าธุรกิจกับเด็กๆ 
126. ตอบข้อ 1  Smith, the company's first president, was a financial genius  
 เป็นการใช้ เคร่ืองหมาย , (comma) หน้าและหลงัข้อความที่บอกรายละเอียดของค านามขา้งหน้า 
 เพ่ือขยายความค านามตัวนั้นให้ชัดเจนขึ้น  
 , the company's first president,  ,ประธานคนแรกของบริษทั, ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดของ 
 Smith เป็นการขยายความเพ่ือให้รู้จัก Smith ชัดเจนขึ้น 
 We all know that Smith, the company's first president, was a financial genius.    
 He is now working for FRINK Company. มีความหมายว่า “พวกเราทั้งหมดรู้จัก Smith  
 ประธานคนแรกของบริษัท ที่เป็นอัจฉริยะทางการเงิน ตอนนี้เขาท างานให้กับบริษัท FRINK” 
127. ตอบข้อ 4  He has been working in California since February 1997. 
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect Continuous  ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
 ต่อเนื่องมายังปัจจุบันและยังคงด าเนินต่อไปในอนาคต รูปประโยคคือ  
 ประธาน + have, has + been + Verb-ing + กรรม/ส่วนขยาย 
 I want to visit my uncle in America. He has been working in California since  
 February 1997.  มีความหมายว่า “ฉันต้องการไปเยี่ยมลุงของฉันที่อเมริกา เขาท างานอยู่ใน 
 แคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1997” 
128. ตอบข้อ 4  I've heard some interesting information about our competitors.  
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วแต่ยัง 
 ส่งผลมายังปัจจุบัน รูปประโยคคือ ประธาน + have, has + Verb 3 + กรรม/ส่วนขยาย 
 I’ve got something to tell you before the competition. I've heard some interesting  
 information about our competitors.  มีความหมายวา่ “ฉันมีบางสิ่งบางอยา่งจะบอกคุณ 
 ก่อนการแข่งขัน ฉันได้ยินข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างเก่ียวกับคู่แข่งของเรา” 
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129. ตอบข้อ 2  she hasn't heard anything about them recently  
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วแต่ยัง 
 ส่งผลมายังปัจจุบัน รูปประโยคคือ ประธาน + have, has + Verb 3 + กรรม/ส่วนขยาย 
 Helen wants to know about her friends in New York because she hasn't heard  
 anything about them recently.  มีความหมายว่า “Helen ต้องการรู้เกี่ยวกับเพื่อนของเธอที่ 
 อยู่ในนิวยอร์คเพราะเธอยังไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้เลย” 
130. ตอบข้อ 1  I probably won't take the early train tomorrow. 
 ประโยคนี้เราใช้ probably ท าหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในการกระท า แต่ในประโยคมี 
 กริยาช่วยในรูปปฏิเสธจึงวางไว้หน้ากริยาช่วย won’t  
 I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore, I probably won't  
 take the early train tomorrow.  มีความหมายว่า “ฉันมีเวลาพอที่จะไปประชุมในกรุงเทพ  
 ดังนั้นพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ต้องไปรถไฟแต่เช้า” 
131. ตอบข้อ 1  please fill out this form with your details 
 โครงสร้าง   กริยาวลี หรือ phrasal verb + กรรมตรง + บุพบท + กรรมรอง 
 Before entering the country, please fill out this form with your details. 
 มีความหมายว่า “ก่อนเข้าประเทศโปรดกรอกรายละเอียดของคุณลงในแบบฟอร์มนี้” 
132. ตอบข้อ 1  they will be  เป็น noun clause หลัง question word จะต้องตามด้วยประธาน กริยา และ 
 กรรมหรือส่วนขยายประโยค 
 It is very important for high school students to think about what they will be. 
 มีความหมายว่า  “มันส าคัญมากส าหรับนักเรียนมัธยมที่ต้องคิดว่าพวกเขาจะเป็นอะไร” 
133. ตอบข้อ 2  a lot of big old French buildings  
 การเรียงล าดับค าคุณศัพท์ มีหลักนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 (ถ้ามีการบอกปริมาณ การบอกปริมาณจะมาก่อน a lot of บอกปริมาณ big บอกขนาด  
 old บอกอายุ French บอกแหล่งก าเนิด buildings เป็นค านาม) 
 In Laos and Vietnam, you can still see a lot of big old French buildings.  
 มีความหมายว่า “ในลาวและเวยีตนาม คุณยงัสามารถเห็นตึกฝรั่งเศสเก่าและใหญ่อยู่จ านวนมาก” 
134. ตอบข้อ 3  popular tourist attraction for over a century  
 การเรียงล าดับค าคุณศัพท์  
 popular (ความคิดเห็น) tourist (จุดประสงค์) attraction (ค านาม) 
 In North America, the Niagara Falls has been a popular tourist attraction for over  
 a century.  มีความหมายว่า “ในอเมริกาเหนือ น้ าตกไนแองการาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม 
 มานานกว่าศตวรรษ” 
135. ตอบข้อ 2  I haven’t packed my suitcase yet  
 ประโยคอยู่รูปของ Present Perfect  ในรูปปฏิเสธ   
 ประธาน + have , has + not + Verb 3 + กรรม + yet 
 I’m going to Beijing tomorrow morning, but I haven’t packed my suitcase yet. 
 มีความหมายว่า “ฉันจะไปปักกิ่งพรุ่งนี้เช้าแต่ฉันยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย” 
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136. ตอบข้อ 3  football and horse racing are the most popular sports  
 เป็นการเรียงล าดับของค าในประโยคให้ถูกต้อง “ค าขยายจะอยู่หน้าค าที่ถูกขยาย” 
 ในที่นี้ horse ท าหน้าที่ขยายค านาม racing   horse racing หมายถึง การแข่งม้า   
 the most popular บอกถึงการเปรียบเทียบขั้นสุด ขยาย sports  
 In Mexico, football and horse racing are the most popular sports. มีความหมายวา่  
 “ในเม็กซิโก ฟุตบอลและการแข่งม้าเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุด” 
137. ตอบข้อ 2  It’s a piece of cake  เป็นการเปรียบเทียบส านวนสุภาษิตในภาษาอังกฤษในประโยคนีต้รงกับ 
 สุภาษิตค าพังเพยไทยที่ว่า “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 
 This test is very easy! It’s a piece of cake for me.   มีความหมายว่า “ข้อสอบนี้ง่ายมาก  
 ส าหรับฉันมันเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 
138. ตอบข้อ 1  one of the great wonders of the world  
 wonders of the world หมายถึง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก great เป็นค าคุณศัพทท์ าหนา้ที่ขยาย 
 In China, The Great Wall is one of the great wonders of the world. มีความหมายว่า 

 “ในประเทศจีนก าแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก 
139. ตอบข้อ 2  you must always wear your seat belt  
 ต าแหน่ง adverb of frequency จะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกริยาช่วย 
 ในที่นี้ “always” เป็น  adverb  จึงอยู่หน้ากริยาแท้ “wear” แต่อยู่หลังกริยาช่วย “must” 
 seat ขยาย belt ดังนั้น seat ต้องอยู่ข้างหน้า belt 
 To be safe when you drive, you must always wear your seat belt. มีความหมายวา่  
 “เพ่ือความปลอดภัยขณะขับรถ คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ” 
140. ตอบข้อ 3  she really wants to speak English fluently and correctly  
 “really” เป็น adverb of degree ต าแหน่งจะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกริยาช่วย  
 ดังนั้น จึงอยู่หน้า “wants” ซึ่งท าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค 
 Pranee takes a few English courses because she really wants to speak English  
 fluently and correctly.  มีความหมายว่า “ปราณีลงเรียนภาษาอังกฤษ 2-3 หลักสูตร เพราะ 
 เธอต้องการอย่างมากท่ีจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องและถูกต้อง” 
141. ตอบข้อ 2  I've been there many times.  
 ประโยคนี้เป็น Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังส่งผลมาถึง 
 ปัจจุบัน  รูปประโยคคือ  ประธาน + have, has + verb 3+ กรรม + ส่วนขยาย 
 London is beautiful. I've been there many times.   มีความหมายของประโยค  
 “ลอนดอนสวย ฉันไปที่นั่นมาแล้วหลายครั้ง”  
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142. ตอบข้อ 4  3-1-5-4-2  
 Using international phone cards is an easy process, involving just a few simple 
  steps below:   
 การใช้บัตรโทรศัพท์ระหวา่งประเทศมีวิธีปฏิบัตงิ่ายๆดว้ยขั้นตอนที่ไม่ยุง่ยาก 2-3 ขั้นตอนดังนี ้
 3.  Buy the phone card that fits your needs; get your PIN number and access  
     codes. ซื้อบัตรโทรศัพท์ตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รบัเลข PIN (Personal Identification  
     Number ชุดตัวเลขที่เป็นรหัสลับเฉพาะบุคคล) และรหัสการเข้า 
 1. Dial the 800-number and listen to the voice instructions.  
     กดเลข 800 และฟังค าแนะน า 
 5. Enter your PIN number. ใส่เลข PIN ของคุณ 
 4. The prompt will tell you the balance and the minutes left.  
     บนหน้าจอโทรศัพท์จะบอกยอดเงินและเวลาที่เหลือ 
 2. Enter the destination number.  ใส่เลขหมายปลายทาง 
143. ตอบข้อ 1  2- 3-1 
 2.  Do you prefer cola or orange juice? ระหว่างโคล่ากับน้ าส้ม คุณชอบอะไรมากกว่า  
 3.  I prefer orange juice. What about you? ฉันชอบน้ าส้มมากกว่า แล้วคุณล่ะ 
 1.  I prefer cola.  ฉันชอบโคล่ามากกว่า 
144. ตอบข้อ 1  3-1-2-4  
 3.  Have you ever been to a live concert?   คุณเคยไปดกูารแสดงดนตรีแบบแสดงสดไหม 
 1.  Yes, I have.   เคย 
 2.  When did you go?   คุณไปดูมาเมื่อไร 
 4.  I went last year.  ฉันไปเมื่อปีที่แล้ว 
145. ตอบข้อ 3  1-5-3-4-2  
 1.  My grandmother had special powers.  ย่าของฉันมีพลังพิเศษ 
 5.  I never met her because she was killed in the war.  
      ฉันไม่เคยพบเธอเพราะเธอตายในสงคราม 
 3.  She insisted the family went on a short holiday.   
      เธอยืนกรานที่จะให้ครอบครัวออกไปเที่ยวในวันหยุด 
 4.  She was peeling potatoes and talking to my dad.   
      เธอก าลังปอกมันฝรั่งและคุยกับพ่อของฉัน 
 2.  A bomb dropped on the house and she was killed.   
      ระเบิดตกใส่บ้านและเธอก็ตาย 
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146. ตอบข้อ 3  writing 
 Joan stops writing to talk to John.    Joan หยุดเขียนเพื่อที่จะคุยกับ John 
 stop + Verb-ing  หมายถึง หยุดการกระท านั้น เช่น She stops writing.  หล่อนหยุดเขียน 
 stop + to Verb1 หมายถึง หยุด (การกระท าอ่ืน) เพ่ือที่จะท าสิ่งนั้น  
 เช่น  The bus stops to pick up the boy.  รถโดยสารหยุดเพื่อที่จะรับเด็กผู้ชาย  
 ข้อ 1  writes ผิดหลักไวยากรณ์ ประโยคมี stops เป็นกริยาแท้ที่บอกการกระท าของประธานแล้ว 
 ข้อ 2  to write  ไม่ถูกต้องตามความหมายที่อธิบายไว้แล้ว 
 ข้อ 4  has written  เป็นรูปประโยค Present Perfect  แต่ประโยคนี้มี stops เป็นกริยาแท้ 
         ที่แสดงถึงรูปประโยคของ Present Simple อยู่แล้ว 
147. ตอบข้อ 1  does she 
 Sally hardly studies her lessons, does she?   Sally แทบจะไม่เรียนเลย ใช่ไหม 
 จากโจทย์เป็นลักษณะของประโยค question tag ซึ่งมีกฎของรูปประโยคว่า 
  ส่วนหน้าเป็นบอกเล่า, ส่วน tag เป็นปฏิเสธ 
  ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ, ส่วน tag เป็นบอกเล่า 
  และส่วน tag ต้องใช้กริยาช่วยที่สอดคล้องกับส่วนหน้า  
  กรณีท่ีส่วนหน้าไม่มีกริยาช่วย ส่วน tag ต้องใช้ Verb to do 
 จากโจทย์ ประโยคส่วนหน้าไม่มีกริยาช่วย กริยาของประโยคคือ studies  
 ดังนั้นส่วน tag ต้องใช้ Verb to do คือ does เท่านั้น 
 Sally hardly studies her lessons   ประโยคมีค าว่า hardly (หมายถึง แทบจะไม่) ท าให้ 
 ประโยคมีความหมายก่ึงปฏิเสธ ดังนั้น ส่วน tag จึงต้องเป็นบอกเล่า  
 ข้อ 3 และ 4 ใช้ไม่ได้เพราะ เป็น Verb to be     
148. ตอบข้อ 3 is making 
 Now Sombat is making a doghouse for his dog. I don’t think he will finish it. 
 ตอนนี้สมบัติก าลังท าบ้านสุนัขให้กับสุนัขของเขา ฉันไม่คิดว่าเขาจะท าส าเร็จ 
 จากโจทย์ประโยคแรกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน สังเกตจาก Now  
 รูประโยคจึงเป็น Present Continuous (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
149. ตอบข้อ 2  was 
 When I was sleeping, he came here.    ตอนที่ฉันก าลังนอนหลับ เขามาที่นี่ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง 
 เข้ามาแทรก   “ฉันก าลังนอนหลับ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “เขามาที่นี่”  
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous (รูปกริยา was/were +  
 Verb-ing) และเหตุการณ์ท่ีเข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
150. ตอบข้อ 3  swam 
 She swam every Sunday last year.    เมื่อปีที่แล้วเธอไปว่ายน้ าทุกวันอาทิตย์ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์เกิดข้ึนในอดีต สังเกตจาก last year (ปีที่แล้ว) และ  
 swam  กริยาช่องที่ 2 ของ swim   
 เป็นรูปประโยคของ Past Simple (รูปกริยา  Verb2) 
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151. ตอบข้อ 1  were 
 If I were you, I would go with him.    ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปกับเขา 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ใช้ในการสมมุติในสิง่ที่เป็นไปไม่ได ้หรือ ใช้พูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นจริง หรือ  
 ใช้ในการให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะ  
 รูปประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2  ส่วน If-clause จะเป็น Past Simple (Verb2),  ส่วน Main-clause  
 จะเป็น future in the past  (would + Verb1) 
 Verb to be จะใช้ were กับทุกบุรุษ 
152. ตอบข้อ 3  is leaving 
 The train is leaving now. ตอนนี้รถไฟก าลังแล่นออกไป  
 เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน สังเกตจากค าว่า now    
 รูปประโยคจึงต้องเป็น Present Continuous (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
153. ตอบข้อ 4  is returning 
 Please wait here, my boss is returning in ten minutes.  
 กรุณารอที่นี่ค่ะ เจ้านายของฉันจะกลับมาภายในสิบนาที  
 ประโยคบอกถึงเหตุการณ์ที่ก าลงัจะเกิดขึ้นภายใน 10 นาที  สงัเกตได้จากค าว่า in ten minutes     
 รูปประโยคจึงต้องเป็น  Present Continuous  (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
 ซึ่ง Tense นี้นอกจากจะใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น ยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน 
 อนาคตอันใกล้ หรือ เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน ได้อีกด้วย 
154. ตอบข้อ 1  for   ในที่นี้  มีความหมายว่า  เพราะว่า    
 จากโจทย์    We won’t be able to move in for we have painted the house.   
 หมายความว่า เราจะไม่สามารถย้ายเข้าบ้านไดเ้พราะเราได้ทาสีบ้านแล้ว    
155. ตอบข้อ 3  ever 
 Has anyone ever heard such a stupid excuse?    
 มีใครเคยได้ยินค าแก้ตัวแบบน้ าขุ่นๆแบบนั้นไหม (แปลตามตัวคอืค าแก้ตัวแบบโง่ๆ น่าจะหมายถึง  
 ค าแก้ตัวแบบฟังไม่ขึ้น แบบน้ าขุ่นๆ) 
 เป็นรูปประโยคค าถามของ Present Perfect  
 Has/Have+ ประธาน+ ever+ Verb3 + กรรมหรือส่วนขยาย? 
156. ตอบข้อ 3  would have told you   
 If I had heard that news before, I would have told you.  
 ถ้าฉันได้ยินข่าวนั้นมาก่อน ฉันจะบอกคุณ 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจรงิ   
 จากประโยคนี้แสดงว่าผู้พูดไม่ได้ยินข่าวนั้นมาก่อน 
 ลักษณะประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  มีดังนี้ 
 ส่วน If – clause จะเป็น Past Perfect  รูปกริยา  had + Verb3 
 ส่วน Main clause รูปกริยาจะเป็น would have + Verb3 
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157. ตอบข้อ 2  whether there is 
 I wonder whether there is a better teacher than ours.  
 ฉันสงสัยว่ามีครูที่ดีกว่าครูของพวกเราหรือไม่ 
 เป็นการใช้ Noun Clause ล าดบัค าของ Noun Clauseจะเป็นล าดับค าของประโยคบอกเล่าเสมอ 
158. ตอบข้อ 4  have to be checked  มีความหมายว่า ต้องถูกตรวจสอบ (have to แปลว่า ต้อง) 
 Suitcases have to be checked immediately after receiving the boarding passes.  
 กระเป๋าต้องถูกตรวจสอบทันทีหลังจากได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน 
 เป็นลักษณะของประโยค passive voice (ประธานถูกกระท า)  
 รูปประโยค  ประธาน + Verb to be + Verb3 
159. ตอบข้อ 2  who  
 Only the students who registered in advance can attend the class. 
 นักเรียนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น สามารถเข้าเรียนได้ 
 who เป็นส่วนของ relative clause ที่ว่า who registered in advance  ท าหน้าที่คล้าย  
 adjective เพื่อบอกลักษณะหรือขยาย noun ซึ่งอยู่ข้างหน้าเพือ่ให้ได้ใจความสมบูรณ์ และชัดเจน 
 ว่าเป็นคนไหน ในที่นี้ขยาย the students 
160. ตอบข้อ 2  more generous than  หมายถึง มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี มากกว่า 
 Scott is much more generous than any of his brothers.  
 Scott เป็นคนที่มีน้ าใจมากกว่าพ่ีน้องของเขาทั้งหมด 
 จากรูปประโยคเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกว่า  จึงใช้ more_______than 
161. ตอบข้อ 2  What I want to do  หมายถึง สิ่งที่ผมอยากท า 
 Sam ถามTim ว่า  What are you going to do with your old computer?  
                         คุณจะท าอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ 
 Tim ตอบว่า  Nothing! What I want to do is too expensive.  
                   ไม่ท าอะไร สิ่งที่ผมอยากท านั้นมันแพงเกินไป  
 จากโจทย์เปน็การใช้ Noun Clause ล าดบัค าของ Noun Clause จะเป็นล าดบัค าของประโยค 
 บอกเล่าเสมอ  
162. ตอบข้อ 2  have not finished 
 I can’t go out because I have not finished my work yet.   
 ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฉันยังท างานไม่เสร็จ 
 ในที่นีรู้ปประโยคเป็น Present Perfect  ทีบ่อกกระท าที่ยังไม่ส าเร็จ เป็นประโยคปฏิเสธ 
 รูปประโยคปฏิเสธ  ประธาน + have /has +not + Verb3 + กรรมหรือส่วนขยาย + yet. 
163. ตอบข้อ 1 finished 
 After I finished the exercise, I handed in it to the teacher.  
 หลังจากท่ีผมท าแบบฝึกหัดเสร็จ ผมก็ส่งคุณครู 
 เป็นประโยคที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตจากค าว่า handed เป็น กริยาช่องที่ 2  
 ของ hand   ดังนั้นอนุประโยคส่วนหน้าจึงต้องใช้กริยาช่องที่ 2 เช่นกัน  
 รูปประโยคจึงเป็น  Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
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164. ตอบข้อ 1  will now be 
 Flights between Asia and Europe will now be thirty minutes shorter, thanks to  
 recent cost cutting route changes by major airlines.  
 เที่ยวบินระหว่างเอเชียกับยุโรปจะเร็วขึ้น 30 นาที ขอบคุณที่มกีารเปลี่ยนแปลงเสน้ทางการบิน 
 โดยสายการบินหลัก    
 เมื่อพิจารณาจากความหมายโดยรวมของประโยคแล้ว ควรเป็นประโยคทีบ่อกเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะ 
 เกิดข้ึนในอนาคต จึงต้องใช้รูปประโยค Future Simple รูปกริยาเป็น will + Verb1 
 ข้อ 2 were once possible  เป็นไปได้ครั้งเดียว 
 ข้อ 3 have been extended  ถูกขยายออก 
 ข้อ 4 are being cancelled    ก าลังถูกยกเลิก 
165. ตอบข้อ 2  left   (กริยาช่องที่ 2  ของ leave หมายถึง ทิ้งไว้ วางไว้) 
 Yesterday I found my purse which I left in the drawer. 
 เมื่อวานนี้ ฉันพบกระเป๋าของฉันที่ฉันวางไว้ในลิ้นชักแล้ว   
 ประโยคบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต สังเกตจากค าว่า Yesterday (เม่ือวานนี้)  และ  
 ค ากริยา found (กริยาช่องที่ 2 ของ find) จึงมั่นใจได้ว่าประโยคที่ก าหนดเป็นอดีต 
 เป็นรูปประโยคของ  Past Simple  (รูปกริยาเป็น Verb2)  
166. ตอบข้อ 4  who  
 เพราะ ..who just move here. ท าหน้าที่เป็น adjective clause ขยาย “a Thai friend” และ  
 who ใช้ขยายค านามที่เป็นคน  
 Last week I went to a birthday party of a Thai friend who just move here.  
 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไปงานวันเกิดของเพ่ือนคนไทยคนที่เพ่ิงย้ายมาที่นี่ 
 ข้อ 1 whose แปลว่า ของ...  ใช้ขยายค านามที่เป็นคนและบอกความเป็นเจ้าของ 
 ข้อ 2 which แปลว่า ซึ่ง   ใช้ขยาย ค านามที่ไม่ใช่คน 
 ข้อ 3 whom แปลว่า ผู้ซึ่ง   ใช้ขยายค านามที่เป็นคนและเป็นกรรมของ adjective clause  
167. ตอบข้อ 2  strange  
 It’s strange. แปลว่า มันแปลก ซึ่งความหมายเป็นเหตุเป็นผลกับประโยคท่ีตามมาคือ  
 She didn’t open it. (เธอไม่เปิดมัน) เนื่องจากประโยคก่อนหน้าคือ I gave her a present.   
 แปลว่า ฉันให้ของขวัญแก่เธอ แต่เธอไม่เปิด ซึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางตะวันตก เมื่อเพ่ือนให้ 
 ของขวัญควรเปิดดูทันทีเพื่อแสดงถึงความสนใจต่อสิ่งที่เพื่อนให้ ดังนั้น Tony จึงรู้สึกแปลกที่เพื่อน 
 คนไทยไม่เปิดดูของขวัญ 
 ข้อ 1 exciting แปลว่า น่าตื่นเต้น 
 ข้อ 3 usual แปลว่า ปกติ 
 ข้อ 4 great แปลว่า ดีเยี่ยม 
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168. ตอบข้อ 2  interest แปลว่า ความสนใจ   
 ประโยค She just thanked me and put it aside, not showing any interest. หมายถึง  
 เธอเพียงแค่กล่าวขอบคุณแล้ววางมันไว้ข้างๆ และไม่แสดงความสนใจใดๆเลย 
 ข้อ 1 question แปลว่า ค าถาม 
 ข้อ 3 worry แปลว่า กังวล 
 ข้อ 4 sign แปลว่า แสดงอากัปกิริยา 
169. ตอบข้อ 3  not to open แปลว่า ไม่เปิด  
 ประโยค We, Thai people, are taught not to open the gift in front of the giver.  
 หมายถึง เราคนไทยถูกสอนไม่ให้เปิดของขวัญต่อหน้าคนที่ให้ของขวัญแก่เรา 
 ข้อ 1 not to receive แปลว่า ไม่รับ 
 ข้อ 2 not to keep แปลว่า ไม่เก็บ 
 ข้อ 4 not to hide แปลว่า ไม่ซ่อน 
170. ตอบข้อ 1  doesn’t mean   (ตัวเลือกในข้อนี้มีความหมายว่า “ไม่ได้หมายถึง”) 
 ค าตอบที่ถูกต้อง ต้องอยู่ในรูปของ Present Simple Tense เพราะความหมายของประโยค 
 แสดงข้อเท็จจริง ประโยค So what she did doesn’t mean anything bad at all. หมายถึง 

ดังนั้นสิ่งที่เธอท าไม่ได้หมายถึงสิ่งใดๆที่เลวร้าย  
 what she did เป็น noun clause ที่ท าหน้าที่ประธานของประโยคนี้ 
171. ตอบข้อ 2  and  
 Enjoy your friendship with her and learn more about Thai culture. 
 ขอให้มีความสุขกับมิตรภาพระหว่างคุณกับเธอ และ เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย 
 จากประโยคนี้  Maew เจตนาบอกให้ Tony ท าทั้งสองสิ่ง คือ Enjoy your friendship with her  
 และ learn more about Thai culture  ดังนั้นต้องเชื่อมด้วย and 
172. ตอบข้อ 1  Both แปลว่า ทั้งสอง ซึ่งในที่นี้หมายถึง Heathrow และ Gatwick 
 ประโยค Both are staffed 24 hours a day by nurses.หมายถึง ทั้งสองสถานที่มีพยาบาล 
 คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ข้อ 2 Neither แปลว่า ไม่ใช่ทั้งสอง 
 ข้อ 3 Either แปลว่า  อันใดอันหนึ่ง(ของ 2 อัน) 
 ข้อ 4 None แปลว่า ไม่มี 
173. ตอบข้อ 4  emergency แปลว่า ภาวะฉุกเฉิน 
 ประโยค An airport information desk will help you in an emergency. หมายถึง  
 ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์จะช่วยคุณได้ในภาวะฉุกเฉิน 
 ข้อ 1 imitation หมายถึง การเลียนแบบ 
 ข้อ 2 emigration หมายถึง การอพยพไปอยู่ต่างถิ่น 
 ข้อ 3 immediacy หมายถึง ความฉับพลัน 
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174. ตอบข้อ 2  nurseries แปลว่า สถานที่เลี้ยงเด็ก 
 ประโยค There are nurseries at all terminals at both Heathrow and Gatwick where  
 young children can be fed and changed in comfort. หมายถึง ที่พักผู้โดยสาร ทั้งใน  
 Heathrow และ Gatwick มีสถานที่เลี้ยงเด็กไว้ส าหรับเลี้ยงเด็กหรือให้เด็กได้เปลี่ยนผ้าอ้อม 
 ข้อ 1 accommodations แปลว่า ที่พักที่มีเครื่องอ านวยความสะดวก 
 ข้อ 3 hostels แปลว่า ที่พักราคาถูกส าหรับเยาวชน 
 ข้อ 4 cots แปลว่า เตียงเล็ก (ส าหรับเด็ก) 
175. ตอบข้อ 2  available แปลว่า พร้อม 
 ประโยค Trained children’s nurses are available to help if you need it, except in  
 Terminal 3 at Heathrow. หมายถึง พยาบาลที่ได้รับการฝึกในการดูแลเด็กพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
 เมื่อคุณต้องการ แต่ยกเว้นที่พักผู้โดยสาร 3 ที่ Heathrow 
 ข้อ 1 purposed แปลว่า มีเจตนา  
 ข้อ 3 profitable แปลว่า มีประโยชน์, ให้ผลก าไร 
 ข้อ 4 beneficial แปลว่า เป็นประโยชน์ 
176. ตอบข้อ 1  Heathrow and Gatwick  
 เพราะค าถามถามว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร 
 ข้อ 2 International Airport แปลว่า สนามบินนานาชาติ 
 ข้อ 3 Emergency Service แปลว่า หน่วยบริการฉุกเฉิน 
 ข้อ 4 Airport Facilities แปลว่า สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสนามบิน 
177. ตอบข้อ 4  messages แปลว่า ข่าวสาร 
 ประโยค It allows you to exchange messages with people all over the world. แปลว่า 
 มัน(คือe-mail) ท าให้คุณได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้คนทั่วโลก 
 ข้อ 1 user names แปลว่า ชื่อผู้ใช้ 
 ข้อ 2 passwords แปลว่า รหัสผ่าน 
 ข้อ 3 addresses แปลว่า ที่อยู่ 
178. ตอบข้อ 3  produce แปลว่า จัดหา แสดง เสนอ 
 ประโยค It can produce text, pictures, and even audio and animation. หมายถึง  
 มันสามารถเสนอ(ส่ง) ข้อความ รูปภาพ และแม้แต่เสียงและภาพเคลื่อนไหวได้ 
 ข้อ 1 conclude แปลว่า สรุป 
 ข้อ 2 decrease แปลว่า ลดลง 
 ข้อ 4 infer แปลว่า สรุป ลงความเห็น 
179. ตอบข้อ 2  are given แปลว่า รับ (ถูกให้ – โครงสร้าง passive voice) 
 ประโยค When you set up an account you are given a unique address and anyone  
 can send you e-mail. หมายถึง เมื่อคุณติดตั้งบัญชีผู้ใช้แล้วคณุจะได้รับที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของ 
 คุณและคนอ่ืนๆก็จะสามารถส่งจดหมายถึงคุณได้ 
 ข้อ 1 will give แปลว่า จะให้ 
 ข้อ 3 are giving แปลว่า ก าลังให้ หรือ จะให้ 
 ข้อ 4 have given แปลว่า ให้ (แล้ว) 
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180. ตอบข้อ 3  until แปลว่า จนกว่า จนกระทั่ง  
 ประโยค The mail you receive is stored on the server until you next connect and  
 download it to our hard disk. หมายถึง จดหมายที่คุณได้รับจะถูกเก็บไว้ที่ server จนกว่าคุณ 
 จะเชื่อมต่อครั้งต่อไปและดาวน์โหลดเก็บไว้ 
 ข้อ 1 although แปลว่า ถึงแม้ว่า อย่างไรก็ตาม 
 ข้อ 2 because แปลว่า เพราะว่า 
 ข้อ 4 so แปลว่า ดังนั้น 
181. ตอบข้อ 4 from 
 Rain and snow fall from clouds….  ฝนและหิมะตกมาจากเมฆ... 
182. ตอบข้อ 3 water 
 Rain and snow fall from clouds when the clouds hold a lot of water. 
 ฝนและหิมะตกมาจากเมฆเม่ือเมฆอุ้มน้ าไว้จ านวนมาก 
183. ตอบข้อ 1 floods 
 Too much rain can fill up rivers and cause floods 
 ปริมาณน้ าฝนที่มากเกินไปจะไหลลงสู่แม่น้ าและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วม 
 ข้อ 2 storm แปลว่า พายุ 
 ข้อ 3 rainstorm แปลว่า พายุฝน 
 ข้อ 4 earthquake แปลว่า แผ่นดินไหว 
184. ตอบข้อ 2 cold 
 Snow falls when the air around clouds is cold. 
 หิมะจะตกเม่ืออากาศรอบๆเมฆเย็น 
185. ตอบข้อ 3 melts 
 Snow stays on the ground if the ground is also very cold, but the snow melts  
 when the ground is warm.   
 หิมะจะยังอยู่บนพ้ืนถ้าพ้ืนดินมีความเย็นมาก แต่หิมะจะละลายเมื่อพื้นดินอุ่น 
 ข้อ 1 soften แปลว่า อ่อนนุ่มลง 
 ข้อ 2 freeze แปลว่า กลายเป็นน้ าแข็ง 
 ข้อ 4 heat แปลว่า ร้อนขึ้น 
186. ตอบข้อ 3  happening  หมายถึง  เกิดขึ้น       
 ส านวน What is going on? เป็นส านวนภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า เกิดอะไรข้ึน ซึ่งตรงกบั  
 ประโยคว่า What is happening? ทีห่มายถึง เกิดอะไรขึ้น เช่นกัน 
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187. ตอบข้อ 4  look after you  หมายถึง ดูแลคุณ    
 จากโจทย์  Don’t worry we’ll see you’re alright.  หมายถึง  ไม่ต้องกังวล เราจะดูแลคุณ   
 ซึ่งตรงกับ ประโยค Don’t worry we’ll look after you.   
 ตัวเลือกจากข้อ 1-4 เป็น Phrasal verb คือ กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เปน็กริยา ( verb ) และ 
 ค าอ่ืน (มักเป็นค าบุพบท ) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 ข้อ 1. look at   มองดูที่ 
 ข้อ 2. look on = observe  สังเกต  เฝ้ามอง 
 ข้อ 3. look for   ค้นหา 
 ข้อ 4. look after   ดูแล  เอาใจใส่ 
188. ตอบข้อ 3  can’t tolerate หมายถึง ทนไม่ได้    
 ค าว่า can’t stand มีความหมายว่า ทนไม่ได้  ทนบางคนหรือบางสิ่งไม่ได้ หรือไม่ไหว 
 จากโจทย์ I simply can't stand sugar in my tea or coffee. มีความหมายว่า  
 ฉันทนไม่ได้จริงๆกับน้ าตาลในชาหรือกาแฟของฉัน 
 ข้อ 1. can’t eat  กินไม่ได้ 
 ข้อ 2. can’t drink  ดื่มไม่ได้ 
 ข้อ 4. can’t allow  ไม่สามารถอนุญาตได้ 
189. ตอบข้อ 1  taking you in a car   หมายถึง พาคุณนั่งรถไปด้วย  
 ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ taking you for a ride 
 จากโจทย์ I have a feeling that she's taking you for a ride. มีความหมายว่า 
 ฉันมีความรู้สึกว่าเธอจะพาคุณนั่งรถไปด้วย 
190. ตอบข้อ 2  reading   หมายถึง อ่านหนังสือ   
 ส านวน  have one’s nose in a book = to read all the time  
 หมายถึง  อ่านหนังสือตลอดเวลา 
191. ตอบข้อ 2  saying too much  หมายถึง คาดหวังมากเกินไป   
 ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ  asking too much   
 จากโจทย์  I think you're asking too much of them as they are just children.    
 มีความหมายว่า  ผมคิดว่าคุณก าลังคาดหวังกับพวกเขามากเกินไปในขณะที่พวกเขาเป็นแค่เด็ก 
192. ตอบข้อ 2  give it a try    หมายถึง ลองพยายาม    
 ซึ่งมีความหมายเชน่เดียวกับ  put your toe in the water  ซึ่งก็เหมือนเวลาจะลงวา่ยน้ าในสระ 
 แต่ไม่รู้ว่าน้ าเย็นแค่ไหน ก็ลองจุ่มแค่ปลายเท้าลงไปก่อน 
 จากโจทย์ I think the time has come when you should put your toe in the water  
 at least.  มีความหมายว่า ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วอย่างน้อยคุณก็ควรลองพยายามดู 
193. ตอบข้อ 4 heavily หมายถึง อย่างหนัก 
 ส านวน cats and dogs เป็นส านวนที่ใช้บอกลักษณะของฝนที่ตกอย่างหนัก 
 จากโจทย์ Last night it rained cats and dogs. มีความหมายว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนัก 
 ข้อ 1. drizzly  ซึ่งตกปรอยๆ หยิมๆ 
 ข้อ 2. noisily  อย่างอึกทึกครึกโครม 
 ข้อ 3. lightly  อย่างเบาๆ 
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194.  ตอบข้อ 1 apologize  หมายถึง ขอโทษ 
 จากโจทย์ You hand in your report late. You say to your teacher,  
 “I apologize for the delay.” มีความหมายว่า คุณสง่รายงานช้า คุณพูดกับครูว่า “ผมขอโทษ 
 ครับที่ส่งช้า” 
 ข้อ 2. understand  เข้าใจ 
 ข้อ 3. accept  ยอมรับ 
 ข้อ 4. sorry  ขอโทษ เสียใจ (ใช้กับประโยคนี้ไม่ได้เพราะเป็นต าแหน่งที่ต้องเติมค ากริยา  
         แต่ sorry เป็น adjective) 
195. ตอบข้อ 3 The President  หมายถึง ประธาน 
 จากโจทย์ The President of Sport Authority of Thailand is invited to toss the first  
 ball into the first game of the baseball season. มีความหมายว่า ประธานของการกีฬา 
 แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้มาโยนลูกบอลในการแข่งขันเบสบอลเกมแรกแห่งฤดูกาล  
 ข้อ 1. A baseball player  ผู้เล่นเบสบอล 
 ข้อ 2. The Prime minister  นายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 4. A pitcher  ต าแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล  
196. ตอบข้อ  4  An elephant is bigger than a dog.  ช้างใหญ่กว่าสุนัข 
 จากโจทย์ A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant.   
 มีความหมายว่า สุนัขใหญ่กว่าหนูแต่เล็กกว่าช้าง  
 ถ้าเรียงขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ จะได้ดังนี้ หนู สุนัข ช้าง  ดังนั้นช้างจึงใหญ่กว่าสุนัข 
 ข้อ 1 A dog is very big.   สุนัขใหญ่มาก 
 ข้อ 2 A dog is the biggest.  สุนัขใหญ่ที่สุด 
 ข้อ 3 A dog is smaller than a mouse.  สุนัขเล็กกว่าหนู 
197. ตอบข้อ   3  Sandy isn't American.   Sandy ไม่ใช่ชาวอเมริกา 
 จากโจทย์ Sandy is English but Teresa isn't; she's American.  
 มีความหมายว่า Sandy เป็นชาวอังกฤษ แต่ Teresa ไม่ใช่  เธอเป็นชาวอเมริกา 
 ข้อ 1 Teresa is English.  Teresa เป็นชาวอังกฤษ           
 ข้อ 2 Sandy isn't English.  Sandy ไม่ใช่ชาวอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ข้อ 4 Teresa and Sandy aren't English. Teresa and Sandy ไม่ใช่ชาวอังกฤษ 
198. ตอบข้อ  4 There are no older men than him anywhere.  ไม่มีผู้ชายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 จากโจทย์ He is the oldest man in the world.  
 มีความหมายว่า  เขาเป็นผู้ชายที่อายุมากท่ีสุดในโลก  
 ดังนั้นแสดงว่า ในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 ข้อ 1 Many men are older.    ผู้ชายจ านวนมากแก่กว่า 
 ข้อ 2 He's older than some other men.  เขาแก่กว่าชายคนอ่ืนๆบางคน 
 ข้อ 3 He is not as old as my grandmother.  เขาแก่ไม่เท่ากับย่าของฉัน 
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199. ตอบข้อ 4  You can come if you have a ticket. คุณมาได้ถ้าคุณมีตั๋ว 
 จากโจทย์  You can't come without a ticket.  มีความหมายว่า  คุณมาไม่ได้ถ้าไม่มีตั๋ว   
 ดังนั้นแสดงว่า ถ้ามีตั๋วก็มาได้  
 ข้อ 1 You mustn't go with a ticket.  คุณต้องไม่ไปพร้อมกับตั๋ว 
 ข้อ 2 You cannot buy a ticket outside. คุณซื้อตั๋วที่ด้านนอกไม่ได้ 
 ข้อ 3 You don't need a ticket to come.  คุณไม่จ าเป็นต้องใช้ตั๋วเพ่ือที่จะมา 
200. ตอบข้อ 1  She is taking care of the children.  เธอก าลังดูแลเด็กๆ 
 จากโจทย์  Andrea is looking after the children. มีความหมายว่า Andrea ก าลังดูแลเด็กๆ 
 เพราะ  look after มีความหมายเหมือน take care of  ซึ่งแปลว่าดูแล 
 ข้อ 2 The children are in front of her. เด็กๆอยู่ข้างหน้าเธอ 
 ข้อ 3 She is looking at the children.  เธอก าลังดูที่เด็กๆ 
 ข้อ 4 She can see the children.  เธอสามารถมองเห็นเด็กๆ 
201. ตอบข้อ 3  They do not have two cars.  พวกเขาไม่ได้มีรถ 2 คัน 
 จากโจทย์  They only have one car for the family.   
 มีความหมายว่า พวกเขามีรถยนต์ส าหรับครอบครัวเพียงหนึ่งคันเท่านั้น  
 ดังนั้นแสดงว่าพวกเขาไม่ได้มีรถ 2 คัน 
 ข้อ 1 They only like cars.  พวกเขาชอบแต่รถเท่านั้น 
 ข้อ 2 They have a big family.  พวกเขามีครอบครัวใหญ่ 
 ข้อ 4  They do not like any other cars.  พวกเขาไม่ชอบรถคันอ่ืนๆ 
202. ตอบข้อ 4  What are his favourite things?  สิ่งที่เขาชื่นชอบคืออะไร 
 จากโจทย ์ What does Edward like? มีความหมายวา่ Edward ชอบอะไร  ซึ่งทั้งสองประโยคมี 
 ความหมายเหมือนกัน 
 ข้อ 1 How is he?    เขาเป็นอย่างไร 
 ข้อ 2 Does she like Edward?    เธอชอบ Edward ไหม 
 ข้อ 3 Does he look like Edward? เขาเหมือน Edward ไหม 
203. ตอบข้อ 2  It is possible that he will go to work.  มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปท างาน 
 จากโจทย์  He hopes to go home, but he may go to work.  
 มีความหมายว่า เขาหวังทีจ่ะกลับบ้าน แต่เขาอาจจะไปท างาน   
 ดังนั้น แสดงว่า มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปท างาน 
 ข้อ 1 He's allowed to go to work.  เขาได้รับอนุญาตให้ไปท างาน 
 ข้อ 3 He'll be at home before the office.  เขาจะอยู่ที่บ้านก่อนจะอยู่ที่ท างาน 
 ข้อ 4 He always goes home after work.  เขากลับบ้านหลังเลิกงานเสมอ 
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204. ตอบข้อ 4  I don't want you to forget to wash them.  ฉันไม่ต้องการให้คุณลืมที่จะซักมัน 
 จากโจทย์  I want you to wash the clothes when you come back.  
 มีความหมายว่า ฉันต้องการให้คุณซักเสื้อผ้าเมื่อคุณกลับมา  
 ดังนั้น เมื่อฉันต้องการให้คุณซักเสื้อผ้า  ฉันก็ไม่ต้องการให้คุณลืมซักมัน 
 ข้อ 1 You want to wash them.   คุณต้องการซักมัน 
 ข้อ 2 I want to wash the clothes.    ฉันต้องการซักเสื้อผ้า 
 ข้อ 3 We will wash them together.   พวกเราจะซักมันด้วยกัน 
205. ตอบข้อ  3  She smoked before, but she doesn't now. ก่อนหน้านี้เธอสูบบุหรี่แต่ตอนนี้เธอไม่สูบ 
 จากโจทย์  She used to smoke cigarettes. มีความหมายว่า เธอเคยสูบบุหรี่ 
 นั่นคือ ปัจจุบันนี้เธอไม่สูบบุหรี่แล้ว 
 ข้อ 1 She never smoked cigarettes.  เธอไม่เคยสูบบุหรี่ 
 ข้อ 2 She usually smokes cigarettes.  เธอสูบบุหรี่เป็นประจ า 
 ข้อ 4 She smoked cigarettes in the smoking area.  เธอสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีให้สูบบุหรี่ 
206. ตอบข้อ 4  Would you like me to take you to the station? คุณต้องการให้ฉันพาไปสถานีไหม 
 จากโจทย์  Shall I take you to the station?  มีความหมายว่า ฉันพาคุณไปสถานีไหม  
 เห็นได้ว่าทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน คือเป็นการเสนอความช่วยเหลือเพื่อพาไปสถานี   
 ข้อ 1 Must I take you?  ฉันต้องพาคุณไปไหม 
 ข้อ 2 Did I take you before?  ฉันพาคุณไปก่อนไหม 
 ข้อ 3 Will it be necessary to take you there? มันจะจ าเป็นไหมที่จะพาคุณไปที่นั่น 
207. ตอบข้อ 2  They talk too quickly. พวกเขาพูดเร็วเกินไป 
 จากโจทย์  They should talk more slowly. มีความหมายว่า พวกเขาควรจะพูดให้ช้าลง   
 นั่นแสดงว่า พวกเขาพูดเร็วเกินไป 
 ข้อ 1 Talking is not fast. การพูดไม่เร็ว 
 ข้อ 3 They might have slower talks. พวกเขาอาจมีการเจรจาช้าลง 
  ข้อ 4 They would like to talk more slowly.  พวกเขาต้องการพูดให้ช้ามากกว่านี้ 
208. ตอบข้อ 3  She didn't forget to phone the doctor. เธอไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 จากโจทย ์ Mirana remembered to phone the doctor. มีความหมายว่า Mirana จ าได้วา่ 
 ต้องโทรศัพท์ไปหาหมอ  นั่นก็คือ เธอไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 1  She remembered phoning the doctor.  เธอจ าได้ว่าเธอโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 2  Mirana forgot to remember to phone.  Mirana ลืมที่จะจ าว่าจะต้องโทรศัพท์ 
 ข้อ 4  She remembered that she phoned the doctor.   
                              เธอจ าได้ว่าเธอได้โทรศัพท์ไปหาหมอ 
209. ตอบข้อ 1  She is very old.   เธอแก่มาก 
 จากโจทย์  Madame Traiviey has lived nearly 115 years.  มีความหมายว่า  
  Madame Traiviey มีอายุเกือบจะ 115 ปี แสดงว่า  เธอแก่มาก  
 ข้อ 2  She was very old.  เธอแก่มาก ในรูปอดีตแสดงถึงเธอเสียชีวิตไปแล้ว 
 ข้อ 3  She died when she was nearly 115. เธอเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบจะ 115 ปี  
 ข้อ 4   Madame Traiviey has many more years.  Madame Traiviey ยังมีเวลาอีกหลายปี  
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210. ตอบข้อ 4  She cannot see it very well.  เธอไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน 
 จากโจทย์ She can hardly see it.  มีความหมายว่า เธอแทบจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ 
 นั่นแสดงว่า เธอยังสามารถมองเห็นมันได้ แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
 ข้อ 1 She cannot see it.  เธอไม่สามารถมองเห็นมันได้เลย 
 ข้อ 2 It is hard to see her.  มันยากท่ีจะเห็นเธอ 
 ข้อ 3 She can see it very well.  เธอสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน 
211. ตอบข้อ 4  They painted his house for him last week.   
 พวกเขาทาสีบ้านให้เขาเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว 
 จากโจทย์  Justin had his house painted last week. 
 มีความหมายว่า Justin ทาสีบ้านของเขาม่ือสัปดาห์ที่แล้ว ประโยคนี้เป็นกฎของ passive  
 causative form ( to have/to get something done = ให้คนอ่ืนท าให้ )   
 แสดงว่าเขาไม่ได้ทาสีเอง 
 ข้อ 1 He painted his house last week. เขาทาสีบ้านของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 ข้อ 2 His house was not blue last week. บ้านของเขาไม่ได้เป็นสีฟ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 ข้อ 3 He had to paint his house last week. เขาต้องทาสีบ้านของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
212. ตอบข้อ  2  No teachers know the answer.  ไม่มีครูที่รู้ค าตอบนี้ 
 จากโจทย์  Neither teacher knows the answer.  Neither แปลว่า ไม่มี    
 ดังนั้น ประโยคนี้มีความหมายว่า ไม่มีครูที่รู้ค าตอบนี้ เช่นกัน 
 ข้อ 1 All the teacher can answer. ครูทั้งหมดสามารถตอบได้ 
 ข้อ 3 Both teachers know the answer.  ครูทั้งสองคนรู้ค าตอบนี้ 
 ข้อ 4 All the teachers know the answer.  ครูทั้งหมดรู้ค าตอบนี้ 
213. ตอบข้อ 3  I'd prefer to be a millionaire.  ฉันอยากจะเป็นเศรษฐี 
 would rather (do) = would prefer (to do) 
 ดังนั้น I'd rather be a millionaire.  จึงมีความหมายว่า ฉันอยากจะเป็นเศรษฐี เช่นกัน  
214. ตอบข้อ  1  You mustn't do it. คุณต้องไม่ท ามัน 
 have to  = must  มีความหมายว่า ต้อง   
 ดังนั้น You don't have to do this test. จึงมีความหมายว่า คุณต้องไม่ท าแบบทดสอบนี้ 
 ข้อ 2 You can't do this test.   คุณท าข้อสอบนี้ไม่ได้ 
 ข้อ 3 You have no desire to do it.  คุณไม่มีความต้องการที่จะท ามัน 
  ข้อ 4  You can choose not to do this test. คุณสามารถเลือกที่จะไม่ท าข้อสอบนี้ 
215. ตอบข้อ 4  Mandy didn't win because she didn't come.  Mandy ไม่ชนะเพราะเธอไม่มา 
 จากโจทย์  If Mandy had come, she would have won.  มีความหมายว่า ถา้ Mandy มา 
 เธอก็จะชนะ ดังนั้นแสดงว่า ถ้าเธอไม่มาเธอก็ไม่ชนะ 
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216. ตอบข้อ 1  He has nearly finished. เขาใกล้จะท าส าเร็จแล้ว 
 จากโจทย์ The job is almost over. He sees the light at the end of the tunnel.  
 มีความหมายว่า “งานเกือบจะเสร็จแล้ว เขาเห็นแสงสวา่งทีป่ลายอุโมงค์แล้ว” ประโยคที่ขีดเสน้ 
 เป็นประโยคที่สื่อความหมายโดยนัยเหมือนกับว่าเขาเห็นทางออกแล้วนั่นก็คือเขาท างานใกล้จะ 
 เสร็จแล้วนั่นเอง 
 ข้อ 2 He won something easily.  เขาเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้อย่างง่ายดาย 
 ข้อ 3 He is no longer in trouble.  เขาไม่เดือดร้อนอีกต่อไป  (no longer แปลว่า ไม่อีกต่อไป) 
 ข้อ 4 He is in a desperate situation.  เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง 
217. ตอบข้อ  1  reduce  ลดลง 
 จากโจทย์ If you don't control your spending, you'll be broke in no time at all!  
 มีความหมายว่า ถ้าคุณไม่ควบคุมการใช้จ่ายของคุณ เงินคุณก็จะหมดในเวลาอันรวดเร็ว   

 ควบคุมการใช้จ่ายในที่นี้สื่อถึงการลดการใช้จ่าย   (in no time at all แปลว่า “เร็วมาก”) 
218. ตอบข้อ 2  block or slow down   (block = หยุด ขัดขวาง , slow down = ท าให้ช้าลง) 
 inhibit มีความหมายว่า ยับยั้ง ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ  block และ  slow down  
 จากโจทย ์ Put this medicine on your arm and rub it into your skin until it's invisible.  
 It will inhibit the infection's attempt to spread.  มีความหมายว่า  ใส่ยานีบ้นแขนของคุณ 
 และถูนวดให้ยาซึมเข้าสู่ผิหนังจนกระท่ังมองไม่เห็นตัวยา มันจะช่วยยับยั้งการติดเชื้อที่จะ 
 แพร่กระจายออกไป 
 ข้อ 1 itch or burn    คัน หรือ ไหม้ 
 ข้อ 3 live in a certain place   อาศัยในสถานที่แห่งหนึ่ง 
 ข้อ 4 help to do something important   ช่วยท าสิ่งที่ส าคัญ 
219. ตอบข้อ 4  listen to others   ฟังผู้อื่น 
 จากโจทย ์“You aren't learning anything when you're talking.”  มีความหมายวา่ คุณจะ 
 ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย เมื่อคุณพูด   ดังนั้น มันเป็นสิ่งส าคัญในการฟังผู้อ่ืน 
220. ตอบข้อ 1  A    
 จากโจทย์  If you like children, you should take the job in A. มีความหมายว่า ถา้คุณชอบ 
 เด็กๆ คุณควรจะรับงานในข้อ A  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่าต้องการพ่ีเลี้ยงเด็ก 
221. ตอบข้อ 2  B  
 จากโจทย์  If you’re a student, you should take the job in B.  มีความหมายว่า ถ้าคณุเป็น 
 นักเรียน คุณควรจะรับงานในขอ้ B  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่า Clockbuster’s Video 
 ต้องการผู้ช่วยที่ร้านโดยท างานนอกเวลา (Part – time) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเช้า  
 ดังนั้น ถ้าเป็นนักเรียนก็สามารถท างานนี้ได้เพราะเป็นการท างานในช่วงเวลาของวันหยุด 
222. ตอบข้อ 3 C 
 จากโจทย์ If you like to work at night, you should take the job in C.  มีหมายความว่า   
 ถ้าคุณชอบท างานตอนกลางคืน ควรควรจะรับงานในข้อ C  เพราะประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เวลาท างาน 8 pm-11 pm.  หมายถึง เวลา 20.00-23.00 นาฬิกา  
 ข้อ 1 บอกเวลาท างานคือ afternoons  หมายถึง เวลาตอนบ่าย 
 ข้อ 2 บอกเวลาท างานคือ mornings  หมายถึง เวลาตอน ส่วน ข้อ 4 ไม่ได้บอกเวลาท างาน 
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223. ตอบข้อ 3  phone the office  โทรไปที่ส านักงาน  
 จากโจทย์ If you want to get this job, you should phone the office. มีความหมายวา่ 
 ถ้าคุณต้องการได้งานนี้คุณควรจะโทรศัพท์ไปที่ส านักงาน เพราะในประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น จึงเป็นช่องทางเดียวที่จะติดต่อเพ่ือสมัครงานได้  
 ข้อ 1 see the manager  พบผู้จัดการ 
 ข้อ 2 go to the office ไปที่ส านักงาน 
 ข้อ 4 write to the office เขียนจดหมายไปที่ส านักงาน 
224. ตอบข้อ 2  a secretary   เลขานุการ 
 จากโจทย์ What vacancy is offered for? ประกาศรับสมัครงานต าแหน่งอะไร 
225. ตอบข้อ 2 doing the office work   การท างานส านักงาน 
 จากโจทย์  The secretary’s job is…… งานของเลขานุการคือ... 
 ประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ ซึ่งเป็น 
 งานในส านักงาน 
 ข้อ 1 doing house work การท างานบ้าน 
 ข้อ 3 doing marketing research  การท าวิจัยทางการตลาด 
 ข้อ 4 entertaining the customers  สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า 
226. ตอบข้อ 4 by phone  ทางโทรศัพท์ 
 จากโจทย์ You can apply for this position by phone. มีความหมายว่า 
 คุณสามารถสมัครงานต าแหน่งนี้ทางโทรศัพท์  
 ในประกาศรับสมัครงานระบุข้อมูลการติดต่อ  Khun Apinrat – Tel. 02 – 5367 – 4554  
 ข้อ 1 by fax  ทางโทรสาร (แฟ็กซ์) (fax ย่อมาจาก facsimile) 
 ข้อ 2 by letter ทางจดหมาย 
 ข้อ 3 in person ด้วยตนเอง 
227. ตอบข้อ 2  computer   
 จากโจทย์ . We can assume that the applicant must operate a computer for the  
 office work. มีความหมายว่า เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้สมัครต้องท างานกับคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับการท างานในส านักงาน  
 ในประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
228. ตอบข้อ 3 trips for nature lovers  การท่องเที่ยวส าหรับคนรักธรรมชาติ 
 จากโจทย์  This text is mainly about..  เนื้อหาของโฆษณานี้เก่ียวกับ... 
 เนื้อหาของโฆษณาเป็นการน าเที่ยวชมธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 Tour 1 เพลิดเพลินกับสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี น้ าตกพลิ้ว ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
           การแสดงโลมา และคุณสามารถลงว่ายน้ ากับโลมาได้ 
 Tour 2 เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไทรทอง ชมทุ่งดอกกระเจียว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  
           จังหวัดชัยภูม ิ
 Tour 3 ชื่นชมกับทุ่งดอกไม้ทีน่้ าตกร่มเกล้า-ภราดร ดินแดนที่สวยงามเกินบรรยาย ที่ภูหินร่องกล้า 
           จังหวัดพิษณุโลก 
 Tour 4 ดูนกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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 Tour 5 เที่ยวชมทองผาภูมิ เพลิดเพลินกับลมพัดเย็นๆและทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขา 
           เหมืองปิล็อก จังหวัดกาญจนบุรี 
 Tour 6 เที่ยวชมเมืองสังขละบุร ีเพลิดเพลินกับการล่องแพที่แม่น้ ารันตี การข่ีช้าง และการส ารวจ 
           เรื่องราววัฒนธรรมชาวมอญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ 1 provincial historical places  สถานที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัด 
 ข้อ 2 upcountry National Parks   อุทยานแห่งชาติในต่างจังหวัด 
 ข้อ 4 visits to floral fields  เที่ยวทุ่งดอกไม้ 
229. ตอบข้อ 4  How to go (หมายถึง วิธีไป) เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานี้ 
 ข้อ 1 Activities to do  กิจกรรมที่ท า 
 ข้อ 2 Places to see   สถานที่ส าหรับเยี่ยมชม 
 ข้อ 3 When to visit  เวลาทีไ่ปเที่ยว 
230. ตอบข้อ 4 a hotel brochure แผ่นพับของโรงแรม  
 จากโจทย์ This text is most likely from.... เนื้อหาโฆษณานี้น่าจะมาจาก... 
 ข้อ 1 a guidebook  คู่มือ 
 ข้อ 2 a news story  รายงานข่าว 
 ข้อ 3 a scientific book หนังสือวิทยาศาสตร์ 
231. ตอบข้อ 4  Tour 6  
 เพราะ ทัวร์นี้จัดระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม และคุณมีวันหยุดระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 
 จากโจทย์ You have a vacation from 5-10 July, which tour can you join?  
 มีความหมายว่า คุณมีวันหยุดระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม ทัวร์ไหนที่คุณสามารถไปด้วยได้  
232. ตอบข้อ 3  3,600  
 จากโจทย์ If you sign a contract to rent a television for the shortest period with this  
 company, your minimum rental cost will be about 3,600 baht. มีความหมายวา่ ถ้าคุณ 
 ท าสัญญาเช่าโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สัน้ทีสุ่ดกับบริษทันี้ คา่เช่าที่น้อยที่สุดจะเท่ากับ 3,600 บาท 
 เพราะ บรรทัดสุดทา้ยของโฆษณาระบุวา่ 6 months contract หมายความวา่ สัญญา 6 เดือน  
 ดังนั้นแสดงวา่ ถ้าเช่าระยะเวลาที่สั้นทีสุ่ดก็คือต้องอย่างน้อย 6 เดือน ค่าเช่าโทรทัศน์ก าหนดไว้ 
 วันละ 20 บาท 6 เดือน คิดเป็น 180 วัน ต้องจ่ายค่าเช่าเท่ากับ (20 x 180) 3,600 บาท 
233. ตอบข้อ 1  six tablets a day หมายถึง 6 เม็ด ต่อวัน  
 จากโจทย์ The label on this medicine bottle clearly warn not to take more  
 than______มีความหมายว่า สลากยานี้ระบุเตือนอย่างชัดเจนว่าอย่ารับประทานยาเกิน__ 
 สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค  Do not exceed six tablets in twenty-four hours. หมายถึง 
 อย่า (ใช้ หรือ รับประทาน) เกิน 6 เม็ดใน 24 ชั่วโมง 
234. ตอบข้อ 4  the medicine could cause some people to feel nervous  หมายถึง  ยานี้อาจท าให้เกิด 
 อาการกระสับกระส่าย    
 จากโจทย์  We can infer by this label that____มีความหมายว่า  เราสามารถสรปุจากสลาก 
 ยานีไ้ด้ว่า ___ สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค Reduce dosage if nervousness, restlessness  
 or sleeplessness occurs. มีความหมายว่า ลดขนาดยาลงถ้าเกิดอาการกระสับกระส่าย กระวน 
 กระวาย นอนไม่หลับ  
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235. ตอบข้อ 1  an earthquake   
 เพราะข้อมูลจากใบปลิวเป็นขั้นตอนในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  
 ค าท่ีเป็น keyword คือค าว่า tremors ซึ่งแปลว่า การสั่นไหว                  
236. ตอบข้อ 1 64 passengers are missing  ผู้โดยสาร 64  คนสูญหาย 
 จากหัวข้อข่าว Korean Plane with 64 Aboard Disappears มีความหมายว่า เครื่องบิน 
 ประเทศเกาหลี พร้อมผู้โดยสาร 64  คนสูญหาย จากหัวข้อข่าวนี้ทราบเพียงว่าเปน็เครื่องบินของ 
 ประเทศเกาหลี และมีผูโ้ดยสารจ านวน 64 คนสูญหาย แตไ่ม่ระบุว่าผูโ้ดยสารเป็นชาวอะไรบา้ง 
 ข้อ 2 64 people still on the plane คน 64 คน ยังคงอยู่บนเครื่องบิน 
 ข้อ 3 64 passengers are missing in Korea ผู้โดยสาร 64 คน สูญหายในประเทศเกาหลี 
 ข้อ 4 64 people are killed in the plane crash คน 64 คนตายในอุบัติเหตุทางเคร่ืองบิน 
237. ตอบข้อ 3  Nature  ธรรมชาติ  (โจทย์ถามถึง topic ของโคลง) 
 เพราะโคลงบทนี้ผู้ประพันธ์เขียนถึงธรรมชาติ ซึ่งระบุค า woods , shore , sea  
 และบรรทัดสุดท้าย  I love not man the less, but Nature more, มีความหมายว่า  
 ฉันรักมนุษย์ก็ไม่น้อย แต่ฉันรักธรรมชาติมากกว่า 
238. ตอบข้อ 2  the rain   ฝน   (โจทย์ถามว่าโคลงบทนี้สื่อถึงสิ่งใด) 
 ผู้ประพันธ์เปรียบฝนเหมือนสิ่งมีชีวิต สังเกตจากการน าค ากริยามาใช้สื่อการกระท าของฝน 
 It finally came ,   ในที่สุดมันก็มา 
 It beat on the house.  มันเคาะบนบ้าน 
 It bounced on the flowers.  มันกระเด้งบนดอกไม้ 
 It banged on the tin roof.  มันกระแทกบนหลังคาสังกะสี 
 It rolled in the gutters.    มันกลิ้งในรางน้ า 
 It made the street muddy.  มันท าให้ถนนเป็นโคลน 
 It spilled on the villages.     มันกระเด็นในหมู่บ้าน 
 It licked all the windows.   มันเลียหน้าต่าง 
 It jumped on the hill.    มันกระโดดบนเนินเขา 
 It stayed for two days and then it left.  มันอยู่สองวันแล้วมันก็จากไป 
239. ตอบข้อ 1  Wednesday  วันพุธ  
 จากโจทย์ If it comes on Sunday, it will leave on... มีความหมายว่า ถา้มันมาวันอาทิตย ์มัน 
 จะจากไปวัน...  
 จากประโยค It stayed for two days and then it left. หมายถึง มันอยู่ 2 วัน แล้วจึงจากไป 
 ดังนั้น ถ้ามาวันอาทิตย์ก็จะไปวันพุธ 
240. ตอบข้อ 4  wet  เปียก  
 จากโจทย์ According to the poem how does everything look? มีความหมายว่า  
 จากโคลงบทนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไร ค าตอบคือ เปียก เพราะโคลงนี้เกี่ยวกับฝน 
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241. ตอบข้อ 3  not moving ไม่ขยับเขยื้อน 
 เพราะ  As the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves 

 overhead, the young deer stood frozen,  making it almost impossible for the  
 hikers to see her. มีความหมายว่า ขณะที่แสงอาทิตย์สาดส่องเหนือใบต้นเมเปิ้ลและตน้โอ๊ค  
 ลูกกวางยืนตัวแข็ง ท าให้นักเดินทางมองไม่เห็นมัน 
 ข้อ 1 very cold  หนาวมาก 
 ข้อ 2 visible  มองเห็นได้ 
 ข้อ 4 not melted  ไม่ละลาย 
242. ตอบข้อ 4  The Chang went to the Browns’ home. ครอบครัว Chang ไปบ้านครอบครัว Browns 
 โจทย์ถาม main idea ซึ่งอยู่ที่ประโยคแรกของข้อความนี้ The Chang family went to see  
 their friends, the Browns. ครอบครัว Chang ไปหาเพื่อนของพวกเขาคือครอบครัว Browns 
 ส่วนประโยคที่เหลือเป็นรายละเอียดสนับสนนุใจความหลัก (supporting details) “Where do  
 they live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. 
 They  took the elevator up to their friends’ floor.   Mr. Chang ถาม Mrs. Chang ว่า 
 พวกเขาอยู่ที่ไหน เธอตอบว่า อยู่ชั้น 4 พวกเขาจึงใช้ลิฟท์ขึ้นไปหาเพ่ือนของพวกเขา 
 ข้อ 1 The Browns went out. ครอบครัว Browns ออกไปข้างนอก 
 ข้อ 2 The Browns took the elevator up. ครอบครัว Browns ใช้ลิฟท์ข้ึนไปข้างบน 
 ข้อ 3 The Chang lived on the fourth floor. ครอบครัว Chang อาศัยอยู่ชั้นสี่ 
243. ตอบข้อ 1  to call for help   ขอความช่วยเหลือ 
 จากประโยค The one thing to do in an emergency is to call for help. มีความหมายวา่  
 สิ่งหนึ่งที่ควรท าในกรณีฉุกเฉินคือขอความช่วยเหลือ  
 และประโยคที่เหลือเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนประโยคแรก 
 See what is wrong and then say it, “There’s an accident on B street; there’s a fire  
 at 562  Avenue J; there’s a fire on the third floor at 620 Worth Street.” Give  
 information that can help take care of the emergency. ประโยคเหล่านี้มีความหมายว่า  
 ให้ดูว่ามันมีอะไรที่ผดิปกติแล้วกพ็ูดสิ่งนัน้ เช่น “มีอุบัติเหตุบนถนน B  เกิดไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 562  
 ถนน J หรือ เกิดไฟไหม้บนชัน้สามของบ้านเลขที่ 620 ที่ถนน Worth” โดยให้ข้อมูลที่สามารถช่วย 
 ดูแลในกรณีฉุกเฉินได้ 
 ข้อ 2 to stay outside the building อยู่นอกตึก 
 ข้อ 3 to take the elevator down ใช้ลิฟท์ลงไปข้างล่าง 
 ข้อ 4 to jump down from the window กระโดดลงจากหน้าต่าง 

244. ตอบข้อ 3  a health section in a magazine  คอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสาร 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเก่ียวกับข้อดีของนมแม่ จึงควรพบในคอลัมน์เก่ียวกับสุขภาพใน 
 นิตยสาร 
 ข้อ 1 a medical book  หนังสือทางการแพทย์ 
 ข้อ 2 a classified ads  โฆษณา 
 ข้อ 4 a brochure of a certain product  แผ่นพับของผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
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245. ตอบข้อ 3  Rome was not built in a day.   กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเป็นเรื่องของ Nick ที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจโด 
 เริ่มต้นจากการเป็นคนงาน ท าธุรกิจเล็กๆ จนในที่สุดเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งตรงกับ 
 สุภาษิตท่ีว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
 ข้อ 1 All is not gold that glitter.  ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง 
 ข้อ 2 Make hay while the sun shines.  น้ าขึ้นให้รีบตัก 
 ข้อ 4 You can’t get blood out of a stone.  รีดเลือดจากปู 
246. ตอบข้อ 4  730   
 โจทย์ถามว่า At the end of the war how many employees did Nick have?  
 มีความหมายว่า เมื่อสิ้นสุดสงคราม Nick มีคนงานจ านวนกี่คน 
 จากประโยค By the end of the war, the small work-shop had become a large  
 factory which employed seven hundred and thirty people. มีความหมายวา่ เม่ือสิ้นสุด 
 สงคราม ร้านเล็กๆก็กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงาน730 คน 
247. ตอบข้อ 3  The Effects of Television  ผลกระทบของโทรทัศน์   (โจทย์ถามหาชื่อเรื่อง) 
 จากประโยค main idea ของข้อความในประโยคแรกคือ Many people are worried that  
 television has caused a lot of effects on American children. หมายถึง คนอเมริกัน 
 จ านวนมากกังวลเร่ืองที่โทรทัศน์เป็นสาเหตุที่ส่งผลมากมายต่อเด็กอเมริกัน ส่วนประโยคอ่ืนๆ บอก 
 รายละเอียดของผลต่างๆที่มีต่อเด็กๆ  
 ข้อ 1 American Children  เด็กอเมริกัน 
 ข้อ 2 Educational Television  โทรทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา 
 ข้อ 4 The Reasons for Watching Television  เหตุผลของการดูโทรทัศน์ 
248. ตอบข้อ 3  จ านวนผลเสียของโทรทัศน์ที่เขียนไว้ในข้อความนี้มี 4 ประการ ซึ่งสังเกตจากค าว่า  
 For one thing, Secondly, Thirdly, และ Finally 
249. ตอบข้อ 1  The mimosa leaves  
 จากโจทย์  The mimosa leaves can help stop losing blood when you have a cut.  
 มีความหมายว่า ใบกระถินสามารถช่วยห้ามเลือดเมื่อโดนมีดบาด  
 สังเกตจากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3-4  ประโยคที่ว่า  The leaves can also help stop  
 bleeding and heal a wound. มีความหมายว่า ใบสามารถชว่ยห้ามเลือดและสมานแผลได้ 
250. ตอบข้อ 2 It is used as a herb and a spice.  ใช้เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 จากโจทย์  What is mint used in Thailand? ในประเทศไทยสะระแหน่ใช้ท าอะไร 
 จากย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-2 ประโยคที่วา่ In Thailand it is grown widely for use as a  
 herb and a spice. มีความหมายว่า ในประเทศไทย (it ในที่นีห้มายถึง mint) สะระแหน่ ถูก 
 เพาะปลูกอย่างกว้างขวางเพ่ือใช้เป็นสมุนไพร และเครื่องเทศ 
 ข้อ 1 It is used as edible hedge. มันใช้ท าเป็นรั้วกินได้ 
 ข้อ 3 It is used to help improve the soil. มันช่วยปรับปรุงดิน 
 ข้อ 4 It is used to cure diarrhea and get rid of worms.  
                             มันใช้แก้อาการท้องเสียและก าจัดหนอน 
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251. ตอบข้อ 4  It is often grown as hedges, as tall as 10 meters. มีความหมายว่า มันมักจะถูกปลูกไว้ตาม 
 รั้วและมีความสูงประมาณ 10 เมตร 
 จากโจทย์  Which is the characteristic of mimosa? ข้อใดเป็นลักษณะของกระถิน 
 จากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1-2 ประโยคที่ว่า It is often grown as hedges, providing as  
 “edible hedge” for the family. It can grow as tall as 10 meters. มีความหมายว่า  
 มันมักถูกปลูกไว้เป็นรั้ว ซึ่งเป็นรั้วกินได้ส าหรับครอบครัว มันสูงได้ถึง 10 เมตร 
 ข้อ 1 It is found in warm parts of Asia and Thailand.  
         มันถูกพบในแถบอบอุ่นของเอเชียและประเทศไทย 
 ข้อ 2 It helps perspiration and thus cools the body.  
        มันช่วยขับเหงื่อและช่วยให้ร่างกายเย็นลง (เป็นยาดับร้อน) 
 ข้อ 3 It grows along the ground and has a strong smell. 
        มันเป็นไม้เลื้อยคลุมดินและมีกลิ่นแรง 
252. ตอบข้อ 3  Chinese New Year  วันตรษุจีน  (โจทย์ถามถึง topic ของเรื่อง) 
 ความหมายของเนื้อเรื่อง “วันตรุษจีนจะฉลองกันระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์  
 อาหารในวันนี้จะเป็นผักเพราะถา้ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์จะท าให้โชคไม่ดี เด็กๆจะได้รับห่อสีแดง 
 หรือซองสีแดงท่ีโดยปกติจะใส่เงินไว้ มีการจุดดอกไม้ไฟทั่วประเทศและมีแห่มังกรตามถนน”  
 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีน 
 ข้อ 1 Chinese Customs  ประเพณีของจีน 
 ข้อ 2 Chinese way of living  การด ารงชีวิตของชาวจีน 
 ข้อ 4 Food in New Year’s Day in China  อาหารวันปีใหม่ในประเทศจีน 
253. ตอบข้อ 3  killing or eating animals  การฆ่าสัตว์หรือการกินเนื้อสัตว์ 
 จากโจทย์ ถามว่าสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามในวันตรุษจีน  
 สังเกตจากประโยคที่ 2 กล่าววา่ New Year’s Day food is usually made of vegetables  
 because it is bad luck to kill or eat animals. มีความหมายว่า โดยปกติอาหารในวันปีใหม่ 
 จะเป็นผักเพราะถ้าฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์จะโชคไม่ดี 
 ข้อ 1 public dragon dance show  การแสดงแห่มังกร 
 ข้อ 2 holding firework displays   การถือดอกไม้ไฟ 
 ข้อ 4 giving some money  การให้เงิน 
254. ตอบข้อ 2  a Hindu festival  
 จากโจทย์ What does the passage tell you about the festival? ถามว่า เนื้อเรื่องบอกอะไร 
 เก่ียวกับเทศกาล  จากประโยคที่ 1 Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or  
 November. มีความหมายวา่ ดวิาลีเปน็เทศกาลฮนิดู เฉลิมฉลองในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 
 ส่วนประโยคท่ีตามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน supporting details 
 ข้อ 1 the cleaning festival  เทศกาลการท าความสะอาด 
 ข้อ 3 a Lamp festival  เทศกาลโคมไฟ 
 ข้อ 4 the Rama festival  เทศกาลพระราม 
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255. ตอบข้อ 4  light the candles and put them on the windows  จุดเทียนและวางไว้ที่หน้าต่าง 
 จากโจทย์ What do the people do? ถามว่า ผู้คน(ชาวฮินดู)ท าอะไรกันบ้าง 
 จากบรรทัดที่ 2 ประโยค People light small lamps or candles and put them on  
 their windows and doorways to welcome the god, Rama. มีความหมายว่า ผู้คนจุดโคม 
 ไฟเล็กๆหรือเทียนไขและวางไว้ที่หน้าต่างและทางประตูเพ่ือต้อนรับพระเจ้า Rama 
 ข้อ 1 celebrate in their homes  ฉลองอยู่ในบ้าน 
 ข้อ 2 light their friend’s lamps จุดโคมไฟของเพ่ือน 
 ข้อ 3 clean their relative’s windows ท าความสะอาดหน้าต่างของญาติพ่ีน้อง 
256. ตอบข้อ 4  the continent of America is named after Amerigo Vespucci  หมายความว่า 
 ทวีปอเมริกาถูกตั้งชื่อตาม Amerigo Vespucci  
 จากโจทย์ We learn from the passage that… มีความหมายว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนีค้ือ 
 จากประโยค The continent of America took its name from the Italian explorer  
 Amerigo Vespucci who explored South America in the 15th century, after  
 Columbus’s famous journey there. มีความหมายวา่ ทวปีอเมริกาได้รับชื่อนี้จากนักส ารวจ 
 ชาวอิตาลีชื่อ Amerigo Vespucci ผู้ที่ส ารวจอเมริกาใต้ในศตวรรษที่ 15 หลังการเดินทางที่มี 
 ชื่อเสียงของ Columbus   
 ใจความส าคัญของประโยคต้องการบอกว่า “ทวีปอเมริกาได้ชื่อนี้จากชื่อของนักส ารวจ” 
 ส่วนข้อมูลที่ว่า “ผู้ที่ค้นพบอเมริกาใต้”เป็นการขยายความรายละเอียดของนักส ารวจ  
 และ ข้อมูลที่ว่า”หลังการเดินทางของ Columbus” เป็นการขยายความช่วงเวลาศตวรรษที่ 15  
257. ตอบข้อ 1  one hundred years     100 ปี 
 จากโจทย์ What does the word ‘century” mean? ถามวา่ ค าว่า century มีความหมายว่า 
 อะไร?  ซึ่ง century แปลว่า ศตวรรษ คือ 100 ปี 
258. ตอบข้อ 3  one event   
 จากโจทย์ The  word “It” refers  to______. “It” อ้างถึง______ 
 จากประโยค There was only one event. It was a running race called the ‘stade’   
 มีความหมายว่า มีการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว มันคือการวิ่งแข่งที่เรียกว่า ‘stade’  
 “มัน” ในที่นี้ก็คือ การแข่งขันกีฬา    
259. ตอบข้อ 3  Greece   
 จากโจทย ์ Where did the first game take place? ถามว่า กีฬาโอลิมปิกเกิดข้ึนคร้ังแรกที่ไหน   
260. ตอบข้อ 2  running  
 จากโจทย ์ What was the first game competition? การแข่งขันคร้ังแรกเป็นการแข่งขันอะไร    
261. ตอบข้อ 1  The ancient Olympics  กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ 
 จากโจทย์  What does the story tell us about? เนื้อเรื่องบอกเกี่ยวกับอะไร 
 สังเกตจากค าว่า  the first games, The first Olympic champion  
 
 
    
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 330 

262. ตอบข้อ 3  4,000,000 
 จากโจทย์  How many people live in Wales? มีคนที่อาศัยอยู่ในเวลล์เท่าไร 
 จากประโยค There are about four million people who live in Wales. มีความหมายวา่ 

 มีคนประมาณ สี่ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเวลล์             
263. ตอบข้อ 4  mining  การท าเหมือง 
 จากโจทย์  What is a common job in Wales? อาชีพปกติของผู้คนในเวลล์คืออะไร 
 จากประโยค And a lot of people are miners. มีความหมายว่า  
                และผู้คนจ านวนมากเป็นคนงานเหมือง 
 ข้อ 1 fishing  การท าประมง 
 ข้อ 2 painting  การทาสี 
 ข้อ 3 selling  การค้าขาย 
264. ตอบข้อ 4  He windsurfs in bad conditions.   
                     เขาเล่นวินเสิร์ฟในสภาวะที่ไม่ดี (ในสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย) 
 จากโจทย์  Why is Kevin brave? ถามว่า ท าไมจัดว่า Kevin เป็นคนกล้า   
 จากประโยค So if you do surfing or windsurfing, which I do, you have to be very  
 brave. มีความหมายว่า ดังนั้นถ้าคุณเล่นกระดานโต้คลื่นหรือเล่นวินเสิร์ฟอย่างที่ฉันท า  
 คุณต้องกล้าอย่างมาก 
 ดังนั้น Kevin จัดเป็นคนกล้า เพราะเขาเล่นวินเสิร์ฟ 
 ข้อ 1 He boxes. เขาชกมวย 
 ข้อ 2 He mines for coal. เขาท าเหมืองถ่านหิน 
 ข้อ 3 He has no insurance.  เขาไม่มีประกัน  
265. ตอบข้อ 1  visit Wales  เที่ยวที่เวลล์ 
 จากโจทย์  What does Kevin want you to do? ถามว่า Kevin ต้องการให้คุณท าอะไร 
 จากประโยค Yeah, but please come and visit Wales. มีความหมายว่า  
                 ใช่แลว้ โปรดมาเที่ยวที่เวลล์  
 ข้อ 2 raise sheep  เลี้ยงแกะ 
 ข้อ 3 try surfing  ลองเล่นกระดานโต้คลื่น 
 ข้อ 4 climb the mountains  ปีนเขา 
266. ตอบข้อ 3  The air pollution and acid rain  (โจทย์ถามหา topic) 
 เพราะเนื้อเรื่องกล่าวถึง มลภาวะทางอากาศท าให้เกิดฝนกรด 
267. ตอบข้อ 4   Their teeth to cut down trees and tails to pat down mud. 
 จากโจทย ์ What parts of their body do Beavers use to build their homes?  หมายถึง  
 Beavers ใช้อวัยวะส่วนใดของร่างกายในการสร้างบ้าน  
 จากบรรทัดที่ 1 ประโยค They gnaw at trees with their big front to cut them down.  
 มีความหมายว่า พวกมันกัดแทะต้นไม้ด้วยฟันหน้าขนาดใหญ่เพ่ือตัดต้นไม้ และ  
 บรรทัดที่ 3 ประโยค They use their tails to pat down the mud. มีความหมายว่า  
 พวกมันใช้หางตบโคลน (เพ่ือให้ไม้เชื่อมต่อกัน-ข้อมูลจากประโยคหน้า)  
 ข้อ 1 They swim to pick up rocks and sticks. พวกมันว่ายน้ าเพื่อไปเก็บก้อนหินและไม้ 
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 ข้อ 2 They use the tails to pat down the mud. พวกมันใช้หางตบโคลน 
 ข้อ 3 They use mud from the stream to make their homes.  
        พวกมันใช้โคลนจากล าธารเพื่อน ามาสร้างบ้าน 
268. ตอบข้อ 3  Museums help us understand people in the past.  
 พิพิธภัณฑ์ช่วยท าให้เราเข้าใจเรื่องราวของผู้คนในอดีต 
 จากโจทย์  What is the main idea of this passage?  ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร   
 จากบรรทัดที่ 3 ประโยคที่วา่ You will begin to understand how people through history  
 have thought and felt forget what modern life is like and stand among the  
 exhibits. และประโยคสนบัสนนุ You will be in the middle of history and feel what it  
 was like to live in another time.  
269. ตอบข้อ  3 To use a nickname when you’re in chatrooms.  การใช้ชื่อเล่นเมื่อเข้าใช้ chatrooms 
 จากโจทย์  What is the purpose of the writer? ถามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 จากประโยคแรก ซึ่งเปน็ main idea ของเร่ือง ที่ว่า When you visit chatrooms, always use  
 a nickname that is different from your screen name. มีความหมายว่า เม่ือคุณเข้าไปใช้  
 chatrooms ควรใช้ชื่อเล่นที่แตกต่างจากชื่อที่เปน็ตัวตนของคุณ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 และประโยคที่ตามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน 
 ข้อ 1 To beware of chatrooms. การระมัดระวัง chatrooms 
 ข้อ 2 To be fun while using chatrooms. สนุกกับการใช้ chatrooms 
 ข้อ 4 To make you feel comfortable when you’re in chatroom. 
         การท าให้รู้สึกสบายใจเมื่อเข้าใช้ chatrooms 
270. ตอบข้อ 1  A stink strange plant in Trat  พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในจังหวัดตราด  
 จากโจทย์ What is the best headline for this piece of news? ถามว่า หัวข้อข่าวที่ดีทีส่ดุ 
 ของข่าวนี้คืออะไร 
 จากประโยค main idea (ประโยคแรกของข่าว) An unusual plant gave off a stink in a  
 village. หมายถึง พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้าน 
 ข้อ 2 Awful odor in Mueang district  กลิ่นเหม็นในอ าเภอเมือง 
 ข้อ 3 Multicolored flower in full bloom  ดอกไม้หลากสีที่เบ่งบาน 
 ข้อ 4 Unknown tree at a villager’s house  ต้นไม้ที่ไม่รู้จักที่บ้านของชาวบ้าน 
271. ตอบข้อ 4  Rotting meat   เนื้อเน่า  
 จากโจทย์ What does the writer compare the smell of flower to? ถามว่า  
 ผู้เขียนเปรียบเทียบกลิ่นดอกไม้เหมือนอะไร  
 จากประโยคที่ 3 The unpleasant smell was similar to rotting meat. 
 ข้อ 1 An unpleasant villager  ชาวบ้านที่ไม่พึงพอใจ 
 ข้อ 2 A developed bud  ดอกไม้แรกแย้ม 
 ข้อ 3 An awful odor  กลิ่นเหม็น 
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272. ตอบข้อ 1  Its flower has many colors.  ดอกของมันมีหลายสี 
 จากโจทย์ Which is true about this plant? ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ 
 ข้อ 2 People enjoy its smell.  ผู้คนชื่นชอบกลิ่นของมัน 
 ข้อ 3 Villagers know it well.  ชาวบ้านรู้จักมันดี 
 ข้อ 4 It blooms all days.  มันบานตลอดทั้งวัน 
273. ตอบข้อ 4  A bloom   ดอกไม้บาน 
 จากโจทย์ Which one does NOT belong to the group? ข้อใดไม่เข้าพวก  
 ข้อ 1 An unpleasant smell  กลิ่นที่ไม่น่าพึงพอใจ 
 ข้อ 2 A rotted smell   กลิ่นเหม็นเน่า 
 ข้อ 3 An awful odor  กลิ่นเหม็น 
274. ตอบข้อ 2  A bad smell หมายถึง กลิ่นเหม็น  
 จากโจทย์ What does “it” ( line 7 ) refer to? 
 จากประโยค A report said the multicolored flower had died, but its very bad smell  
 stayed  and it  was attracting flies. หมายถึง รายงานกลา่วว่าดอกไม้หลากสนีี้เห่ียวแล้วแต่ 
 กลิ่นของมันก็ยังเหม็นมาก และมันก็ชวนให้แมลงวนัมาตอม  มัน ในที่นี้คือกลิน่เหม็นที่ชวนให้ 
 แมลงวันมาตอม  
275. ตอบข้อ 3  on the plane   บนเครื่องบิน   
 จากโจทย ์Where would you hear this announcement?  หมายถึง  คุณจะได้ยนิประกาศนี้ 
 ได้ที่ไหน  สังเกตจากค าศัพท์ในเนื้อเรื่อง  Our flight time today is 2 hours and 14  
 minutes, and we will be flying at an average altitude of 29,000 feet.  หมายถึง  
 เที่ยวบินของเราวันนี้ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 14 นาที และจะบินที่ระดับความสูงที่ 29000 ฟุต 
 ข้อ 1  on the sky train   บนรถไฟฟ้า 
 ข้อ 2  at the airport    ที่สนามบิน 
 ข้อ 4 in a shopping mall   ในห้างสรรพสินค้า 
276. ตอบข้อ 2  a captain  หมายถึง  กัปตัน (คือ คนที่ขับเครื่องบิน) หัวหน้า   
 จากโจทย์  Who is probably making the announcement? หมายถึง   
               ใครน่าจะเป็นคนประกาศ   
 ข้อ 1 a policeman  ต ารวจ   
 ข้อ 3 a ticket agent.   ตัวแทนจ าหน่ายตั๋ว 
 ข้อ 4.  a ground crew member   พนักงานสายการบินที่ท างานภาคพ้ืนดิน 
277. ตอบข้อ 2  11.45 am. หมายถึง เวลา 11.45 นาที    
 จากโจทย ์ What is the local time in Seattle? หมายถึง  เวลาท้องถิ่นที่เมือง Seattle กี่โมง    
 ในเนื้อเรื่อง สังเกตประโยค  The local time in Seattle is a quarter to twelve.  ซึ่งหมายถึง  
 เวลาท้องถิ่นที่เมือง Seattle คือ อีก 15 นาที ถึง 12 นาฬิกา  
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278. ตอบข้อ 2  at a department store  ในห้างสรรพสินค้า  
 จากโจทย์  Where does the announcement take place?  ประกาศนี้มีขึ้นที่ไหน     
 สังเกตจากค าว่า shoppers  ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไปจับจ่ายซื้อของ ซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่ 
 ห้างสรรพสินค้า  
 ข้อ 1  at a baseball stadium  ทีส่นามบาสเกตบอล     
 ข้อ 3  at an amusement park  ที่สวนสนุก  
 ข้อ 4 at the Old People’ homes  ทีบ่้านพักคนชรา 
279. ตอบข้อ 3  He is at the cashier where you for goods.  เขาอยู่ที่แคชเชียร์ ที่ที่คุณไปช าระเงินค่าสินค้า 
 จากโจทย์  Where is the boy now? หมายถึง  ตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ที่ไหน     
 ดูจากประโยคในเนื้อเร่ือง   You can find him at the check-out counter at the main  
 exit. Thank you."  มีความหมายว่า คุณไปพบเขาได้ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ ที่ทางออก นั่นก็ 
 หมายถึงท่ีช าระเงินค่าสินค้า 
 ข้อ 1  He is at the information desk waiting for his mom.  
          เขารอแม่ของเขาอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์     
 ข้อ 2. He is waiting in the sporting goods section. 
         เขารออยู่ที่แผนกเครื่องกีฬา 
 ข้อ 4 He is at the Children’s Clothes section.   
         เขาอยู่ที่แผนกเสื้อผ้าเด็ก 
280. ตอบข้อ 3  A cuisine magazine  เพราะเป็นต าราอาหาร 
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Part I: Conversation 
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่ก าหนด แล้วเลือกค าพูดทีเ่หมาะสมเพ่ือท าให้บทสนทนา 
               สมบูรณ์ 
 

1.  Situation: Som and Beam are talking about going out for dinner. 
     Som: How about going out for dinner this evening?  
    Beam: ______________ 
     Som: I see. Well, maybe some other time. 
    1. I'd love to. What time? 
    2. Sure, that sounds great.  
    3. I’m afraid I'm not feeling well. 
    4. I'm afraid I can’t. How about tomorrow? 

 

2.  Situation: At a restaurant 
    Anon: Oh, sorry. I just spilled my coffee on your carpet.  
   Waiter: ______________ 
    Anon: Anyway, I want to pay for the cleaning. 
   Waiter: It's not a big deal. 
    1. It’s my fault. 
    2. That’s too bad. 
    3. Don’t worry about it. 
    4. I'm sorry if I've caused any problem. 
 

3.  Situation: Kim and Kate meet each other after school. 
     Kim: Look, I want to be sure you're coming tonight.  
    Kate: ______________ Have I ever missed a party? 
     1. Of course. I’m coming. 
     2. You really know this place. 
     3. Can I take a rain check on that? 
     4. I can come if I'm back by the 15th. 
 

4.  Situation: At a gas station. 
    A: The tank's full. Anything else I can do for you?  
    B: ______________I'm in a hurry. 
     1. No, thanks.      

2. Yes, please. 
    3. Fill it up, please.     

4. I’ve just run out of the gas. 
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5.  Situation: Frank asks James about his mom. 
     Frank: How's your mother doing?  
    James: ______________ 
     Frank: That's too bad. 
     1. Thanks for asking. 
     2. What’s the matter? 
     3. She’s getting better. 
     4. She’s still pretty sick. 
 

6.  Situation: Hitachi comes to Anan’s office at lunch. 
       Anan: What brings you here?  
     Hitachi: ______________ 
       Anan: Going back to Japan? 
     Hitachi: Yeah. I have a flight tomorrow. 

1. I come to see Linda. 
2. I just come to say hi. 
3. Where are you going? 
4. I just stop by to say good-bye. 

 

7.  Situation: Usanee and Polly plan to hang out in the evening. 
     Usanee: Would you come and pick me up?  
        Polly: ______________ 
     Usanee: Don’t rush. At your convenience, I’ll be waiting. 
    1. See you then. 
    2. Okay. What time? 
    3. Just tell me when and where?  
    4. I’m afraid I can’t. I have a meeting all day long. 

 

8.  Situation: After having final test at school. 
      Boom: How soon will we know the result?  
        Chin: I don't know. ______________ 
    1. It was terrific. 
    2. It’s up to you. 
    3. Probably by email. 
    4. We just have to wait and see. 
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(9-13) Complete the dialogue with the suitable expressions. 
 

        At a kitchenware department 
 Sales: Do you need any help, sir? 
Justin: Well, _______9_______ 
 Sales: May I suggest something? This dinnerware set is perfect for a wedding gift. 
Justin: Very nice! How much is it? 
 Sales: It is 500 baht. 
Justin: _______10_______ Do you have something less expensive? 
 Sales: Well, how about this set, sir? _______11_______  It’s just only 350 baht,  
          down from 450 baht.   _______12_______ 
Justin: Hmm… . _______13_______ Can you gift-wrap that? 
 Sales: Certainly, sir. 
 

9.  1. I’m just browsing.  
2. I’m looking for a wedding gift.  
3. If I need you, I just let you know. 
4. I'm looking for something for my friend's birthday. 

 

10. 1. Can I try this on?  
2. Is it on sale right now? 
3. It’s a little over my budget. 
4. May I suggest something instead? 

 

11. 1. I've got exactly what I’m looking for.  
2. We are out of stock on this item. 
3. It looks really nice on you.  
4. It’s on sale right now. 

 

12. 1. It’s a bargain.  
2. You can make a bargain. 
3. How would you like to pay? 
4. May I suggest something instead? 

       

13. 1. OK. I’ll take it.  
2. Do you think so? 
3. I'll look for something else.  
4. I don't like this color, though. 
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14.  Situation: In a classroom. 
       Teacher: How was your trip to the museum?  
       Student: I think they tried to give us too much information. 
       Teacher: ______________ 
       Student: We were not able to remember anything! 
      1. Did you see it? 
      2. Wasn’t it exciting? 
      3. What do you mean? 
      4. Did you say anything? 

 

15. Situation: Alice sees Anna carrying a lot of books in her hands. 
       Alice: Can I help you carry those books?  
      Anna: Yes. ______________ 
       Alice: Where do you want me to put them? 
      1. I didn’t order them. 
      2. I really appreciate your help. 
      3. I read many books each week. 
      4. I found your book on the table 
 

16. Situation: Jessica is talking about going to a wedding with Britney. 
     Jessica: What are you going to wear to the wedding?  
     Britney: ______________ 
     Jessica: You can’t do that. 
     Britney: What will happen if I do? 
      1. I don’t know yet. 
      2. Maybe I’ll wear a long dress. 
      3. I won’t wear a regular school uniform. 
      4. Maybe something casual like some old jeans. 
 

17. Situation: Puttipat is the best friend of Ronnapi. He notices his friend looks  
                   unhappy. 
      Puttipat: What’s the matter? You look upset.   
      Ronnapi: The bus broke down, so I arrived late this morning. 
      Puttipat: Why didn’t you ______________? 
      Ronnapi: It would take much too long. 
      1. break the glass     

2. fix the broken seat 
      3. walk to school instead    

4. check with the bus driver 
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18. Situation: In a classroom. 
     Teacher: You’re late again!  
     Student: ______________ 
     Teacher: That’s what you said the last three times. 
     Student: I really mean it this time. 
      1. I can’t come today. 
      2. I left it at home again. 
      3. I am sorry about the mistake. 
      4. I will be on time from now on. 
 

19.  You go to the airport to meet your friend from England. It is the first time for him  
      to come to Thailand, you say: ______________   
      1. Welcome to Thailand. 
      2. Welcome back to Thailand. 
      3. When was your last trip to Thailand? 
      4. Where did you stay in Thailand last year? 
 

20.  You come to school late. When your teacher asks you why, you say: ____________ 
       1. I got up late this morning. 
       2. I had breakfast at seven o’clock. 
       3. I always finish my homework on time. 
       4. My parents are very responsible people. 
 

21.  You are asking a senior teacher at your school about your project.  
      What would you say?  
       1. Well, have you seen my report yet? 
       2. You are taking much too long to do this! 
       3. I am very upset that you haven’t done this yet! 
       4. I know you are busy but that’s not a good excuse. 

 

22. Situation: At an art gallery. 
      Thomas: Look at that painting. It’s great.  
           Billy: How about the portrait over there? 
      Thomas: I don’t like it any more. 
           Billy: ______________ 
       1. So do I.      

2. Don’t you? 
       3. I like it too.      

4. Yes, I saw it too. 
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23. Your friend tells you that he dropped his mobile phone and it’s broken. 
      What would you say?  
      1. I’m sorry, but it’s your own fault. 
      2. Why did you put your phone on the desk? 
      3. Oh, dear. You really should be more careful! 
      4. Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you dropped it last? 

 

24. Situation: Betty is looking for something. 
      Betty: Have you seen my magazine?  
      Clare: ______________ 
       1. Is this it? 
       2. I didn’t lose it. 
       3. I bought it today. 
       4. Yes, I can see them. 
 

25. Situation: A couple is driving on the road. 
       Mr. Smith: Are there any trees blocking the street?  
      Mrs. Smith: ______________ 
      1. Yes, I can see three big flowers. 
      2. I don’t want to see it. 
      3. No. I don’t have any. 
      4. I don’t see any. 
 

26. Situation: Joe’s asking Bella to have lunch. 
        Joe: Would you like to join me for lunch?   
      Bella: ______________ 
       1. You’re welcome.  
       2. I think it was too late. 
       3. I’d love to. Thank you. 
       4. No. I didn’t have lunch yet. 
 

(27-28) Situation: At a party, Sudjai is talking to her friends, Opal and Paiwat. 
           Sudjai: Have you two met each other before? 
             Opal: _______27_______ 
           Paiwat: _______28_______ We went to see John at the same time. 
 

27. 1. Is that so?   
2. I’m sorry, I don’t know. 
3. Oh, yes. John introduced us. 
4. I don’t think I have ever seen him. 
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28. 1. John is our old friend.  
2. It was all right. We met John. 
3. That’s right. We met in John’s office. 
4. John was right. He knows both of us. 
 

29. Your friend’s father is seriously ill. To make your friend feel better, you say:  
      “______________”   
  1. Better luck next time.  

2. Is there anything I can do?  
3. Don’t worry. It’s not important.  
4. It’s no use crying over spilt milk. 

 

30. Brian is in a restaurant and the waiter who is taking his order asks:“_____________”  
 1. What would you like to eat?  

2. Where would you like to sit? 
3. Would you like more menus? 
4. Would you like a table for two?  

 

31. You’re planning to go to America in August. You ask your American teacher:  
      “______________”  
  1. How should I do in August? 
  2. What’s the weather like in August?     
  3. How do you think about August weather? 
  4. What can I do with the weather in August? 
 

32. A salesgirl in a department store comes up to a new customer and says:  
      “______________”  
  1. Can you help me? 
 2. Why don’t you call me?  
  3. Do you need some help?      
  4. What are you doing here?  

 

33. A tourist stops you on the street and asks you how to get to Siam Paragon,  
     but you don’t know where it is. You say: “_____________”  
  1. I’m happy to help you.  
  2. I don’t know. Find it yourself. 

3. I’m not sure. You’d better ask somebody else.  
4. Just keep walking straight ahead and you’ll find it.  
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34. Tom disagrees with his teacher, but he does not want to make him angry.  
      So he says: “____________”  
  1. How could you say that? 
  2. I couldn’t agree with you. 
  3. May I suggest another idea?  
  4. You’ve got to be reasonable. 
35. Your friend just failed an important test. To cheer her up, you say: “____________”    
 1. I got an A.  

2. You’re hopeless. 
  3. It’s not the end of the world. 

4. Look forward to doing it again.  
 

36. You and your sister come home very late. Other people in the house are sleeping. 
     Your sister makes a loud noise, so you say: “Sh! ______________”  
  1. It’s very quiet  
  2. Let’s get them up.  
  3. Everybody is sleepy.  
  4. You’ll wake everybody up.  
 

Part II: Reading comprehension 
Direction: Read the following passages then choose the best answer.  
 

37.  John never saves money. He has a good salary, but he always borrows money.  
     “Where does it go?” asks his mother. 
     “Don’t ask me”, says John, “All I do is buying clothes, going to the theater and eating  
      in the restaurants.” 
     Which is true? 
      1. John eats in restaurants. 
      2. John’s mother used all his money.                           
      3. John’s mother buys clothes with his money. 
      4.  John uses all his money and doesn’t save it. 
 

38.  Mr. James has a financial problem. He tries to pay his bills every month. This month  
      he has paid the rent, the gas company, and the department stores.  He hasn’t paid  
      his electricity bill. Now Mr.James can’t even watch television!  
      Which is true? 
      1. Mr. James can’t use his gas.                
      2. Mr. James doesn’t have gas. 
      3. Mr. James can’t clear all his bills.  
      4. Mr. James doesn’t have television.                                                                
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39.  Juan loves to play games. His favorite game is chess because it requires a great deal of  
      thoughts.  He also likes to play less demanding board games that are based mostly on  
      luck.  He prefers Monopoly because it requires luck and skill. If he’s alone, he likes to    
      play action video games very much.  
      Which is true? 
      1. Juan likes to think.  
      2. Juan dislikes violence.                            
      3. Juan doesn’t like Monopoly.  
      4. Juan loves games with less skill.       
 

40.  Leslie’s main playlist has forty rock songs, fifteen rap songs, and one country song.  
      It also contains twelve classical instrumentals. 
      Which statement is probably NOT true? 
  1. Leslie likes music. 
 2. Leslie likes rock better than rap. 
  3. Leslie’s favorite music is country. 
  4. Leslie listens to a wide range of music. 
 

41.  Luke is very competitive and loves to win when he plays sports. Kyler doesn’t take  
      sports all that seriously. So when their tennis singles match was over, it was no surprise  
      that both boys were in a good mood, especially Luke. 
      Which statement is most likely true? 
  1. Luke won the match. 
  2. Kyler won the match. 
  3. Kyler doesn’t like sports.  
  4. The game was rained out. 
 

42.  I think you’ll like your present, Scott. You’ll still be able to use it for at least the next     
      couple of months before the weather gets too warm. It can be a lot of fun, especially  
      if you take a lesson or two first. Remember, people are often injured by using these   
      things if they don’t know what they’re doing. 
      Scott’s new present is a ______________. 
  1. rifle 
  2. snowboard  
  3. snow shovel 
  4. tennis racquet 
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43.  Brad put a load of clothes into the washing machine. An hour later, he unloaded  
      the damp clothes and put them into the dryer. Later, he unloaded the clothes and  
      carried them upstairs in a basket. To his dismay, Brad noticed that the load of laundry  
      just didn’t smell nearly as fresh as usual. 
      One of the following is the reason why. Which one is it? 
  1. The washing machine didn’t work. 
  2. Brad wasn’t paid to do the laundry. 
  3. Brad forgot to turn on the washing machine. 
  4. Brad had forgotten to put detergent into the machine. 
 

44.  Christmas is a time when Dad reverts to his childhood. I really think he looks forward to     
      Santa’s visit more than any other member of the family. Mom says that he’ll always be   

      a child during this season. 
      What does “reverts” mean in the above passage? 
  1. peeks at presents 
  2. stands up straight 
  3. drinks too much eggnog 
  4. goes back to being what he was  
 

45.  Fortunately, the explosion diverted the asteroid from a course that would have sent it  
      hurdling into our planet. 
      To divert is to ______________. 
  1. jump into a dry river    

2. change the direction of 
 3. look through a telescope    

4. look for really high waves 
 

46.  A wonderful 98-year-old woman is working day and night to knit scarves to send as gifts    
      for the troops. What a selfless person she is! 
      A selfless woman ______________. 
  1. is selfish 
  2. has no name 
  3. likes to wear scarves 
 4. cares more about others than herself 
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(47-49)                                     Teenage Problems:  
I have been with my fiancé for almost four years. We are going to get married next 

year but, there are some concerns I have: one is the fact that he never talks about his feelings, 
he keeps everything inside of him. He sometimes has trouble with expressing his excitement 
about things also. He never buys me flowers or takes me out to dinner. He says that he doesn't 
know why, but he never thinks of things like that. I don't know if this is a side effect of 
depression or, maybe, he is sick of me. He says that he loves me and he wants to marry me. 
If this is true, what is his problem?  
                                                                                     Female, 19  
47. Which is true about the girl? 

1. She hesitates to marry him.   
2. She isn’t sure that she loves him.      

     3. She is sure that he doesn’t love her.  
4. She really doesn’t want to marry him. 

 

48. We can interpret about the man that______________   
1. he isn’t romantic     
2. he cheats the girl   

     3. he isn’t handsome     
4. he is deaf and dumb  
   

49. From the passage, we can infer that______________ 
1. love is depression    
2. love is unbelievable 
3. care is important for the lovers   
4. it’s the big problem to get marry  
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(50-53)                                           Thanakar 
Thanakar is very special wood which is used by Burmese people. The only nature 

makeup in Myanmar is unique natural product for Burmese women’s skin and beauty. 
Burmese women protect their skin from the direct sun ray by putting Thanakar on their skin 
particularly on their face which is shining yellow on the brown cheeks. The wood is not only 
the sign of beauty but also the peaceful. Both male and female are fond of using Thanakar 
especially in summer. On the other hand, Thanakar is cheaper than cosmetic product. 
Therefore many Burmese women prefer to buy Thanakar for a special purpose. Somehow, the 
Thanakar makes the girl able to attract the man who wants to smell the sense of fragrant. 
Using Thanakar is easy, just buy a piece of wood, and a small circled curved stone, then 
ground the wood with water on the stone to produce some yellow liquid which is easy to 
shape. Then pick some to wear on your face especially your cheeks, maybe in different shape 
such as circle, square, leaf, flowers. Most people like bit circle on the flat cheeks. It looks 
beautiful. 

 
50. Which doesn’t refer to Thanakar?   
    1. a kind of tree in Myanmar  
    2. a special natural wood of Myanmar 
    3. a unique natural cosmetics of Myanmar   
    4. a special stone to produce a product of Myanmar       
     

51. What do Burmeses use Thanakar for?   
     1. smelling            

2. eating 
     3. curing some diseases    

4. being natural cosmetics  
 

52.  What do you have to use when you want to produce some yellow liquid from  
      Thanakar?  

1. a piece of Thanakar, a tree , water.  
2. a piece of Thanakar, a leaf, a stone.  
3. a stone, a piece of Thanakar, water.  
4. a stone, a flower of Thanakar, water. 

 

53. What is Thanakar’s quality?    
      1. to control weight              

2. to be the sunscreen 
      3. to protect  the bad smell    

4. to print different shapes of flowers   

http://www.shvoong.com/tags/wood/
http://www.shvoong.com/tags/product/
http://www.shvoong.com/tags/skin/
http://www.shvoong.com/tags/thanakar/
http://www.shvoong.com/tags/especially/
http://www.shvoong.com/tags/smell/
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(54-57)    
Americans are getting fat. A new study says that most Americans are too fat. Is that 

true? Look at the people around you. Are most of them fat? Are most of them thin? Or are 
most of them in between? Many fat people get sick easily and die young. Doctors say these 
people can live longer if they eat more fruits and vegetables. They must eat less meat or 
fried food. They must eat more fish. They must not eat at fast food restaurants. No more 
cheeseburgers, and no more French fries. They must eat less bread and less pasta. If they 
eat less, they will weigh less. But Americans must also exercise. They must walk more, or at 
least 30 minutes a day. Is that hard to do? Eat less. Walk more. Live longer. It’s not easy to 
eat less. Try to do it. It’s not hard to do. 
 

54. The doctor has said all EXCEPT______________. 
     1. eat less 
     2. exercise 
     3. work hard 
     4. walk more 
 

55. How do Americans get their healthy food?  
     1. They must eat more fish. 
     2. They must eat less salad. 
     3. They must eat more fried egg. 
     4. They must eat more meat than fruits. 
 

56. From the passage, which is true?  
    1. Americans must run fast.  
    2. Americans must walk more. 
    3. Americans must not eat meat. 
    4. Americans must not die young.  
 

57. What is the problem of most Americans?  
1. They are too fat. 
2. They dislike eating fast food.  
3. They eat a lot of vegetables.  
4. They eat less but walk more.  

 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 348 

(58-60)                                           Vitamin D 
Scientists have known for a long time that vitamin D is essential for humans. If children have 
a vitamin D or calcium deficiency, they can develop rickets, a softening of the bones. New 
studies are showing that people of all ages need vitamin D to help them fight off diseases 
by keeping their immune systems strong. 
 

58. The main idea of this paragraph is that vitamin D ______________. 
     1. is no secret 
     2. is found in milk 
     3. has been studied by scientists 
     4. is important for good health 

 

59.  If something is essential, it is ______________. 
 1. needed      

2. harmful 
 3. dreadful      

4. expensive 
 

60.  When you have a deficiency of something, you ______________.  
 1. are rich 
 2. look ugly 
  3. have all you need 
  4. do not have enough 
 

(61-62)  
Our bodies can make vitamin D when our skin is exposed to sunlight. However, it’s best to 
eat a diet that is rich in the vitamin. 
 

61.  The remainder of the above incomplete paragraph probably goes on to _______.  
         1. say why vitamin C is also important 
         2. say which diseases might be prevented by vitamin D 
         3. give some examples of foods that are rich in vitamin D 
         4. explain why you should exercise for 30 minutes every day 
 

62. Which statement is false? 
          1. Some foods contain vitamin D. 
          2. Our bodies can use sunlight to make vitamin D. 
          3. Some people don’t have to get vitamin D from food. 
          4. If you’re a child, you will definitely get rickets if you don’t play in the sun.   
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 (63-64) 
  Almost every day after school, Madison and Carson have fun at the local winter 
sports facility. Carson glides down the mountainside without ever losing his balance. 
Madison has a different style. She often soars into the air, lands in various twisted positions, 
and waits for her snowboard to join her on the ground. 
 

63. From this paragraph, we can conclude that ______________   
  1. It never snows in Vermont. 
  2. Madison is as graceful as a swan. 
  3. Carson prefers skiing to snowboarding. 
  4. Madison and Carson do not live in Florida. 
 

64. The selection informs us that ______________  
  1. Carson owns a plane. 
  2. Madison loves tennis. 
  3. Madison doesn’t like winter sports because she always falls. 
  4. Both Carson and Madison enjoy their time on the snowy slopes. 
 

65.  Emir rarely rides to school each morning. He could take the school bus but prefers to    
      walk the two miles from his home to school. He believes that the walk wakes him up  
      and improves his learning throughout the day. 
      Which is true? 
  1. Emir values learning. 
  2. Emir is usually late for school. 
  3. Emir never rides the bus to school. 
  4. Emir always rides the bus home at the end of the school day. 
 

66.  “Remember, Maria,” Mrs. Russo said, “you’re very allergic to chocolate. Please don’t     
       eat any chocolate candy at the Halloween party!” 
       Three hours later, Maria was home from the party with a terrible stomachache.  
       “I promise you, Mom,” Maria groaned, “I’ll always do what you say from now on.”  
       Which is true? 
 1. Maria ate chocolate at the party. 
  2. Maria got into a fight at the party.  
  3. Maria ate no chocolate at the party. 
  4. Maria embarrassed herself by singing at the party. 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 350 

 

67.  Every time I give my cat a plate of tuna, he ignores it. Every time I give him a plate of  
      salmon, he quickly eats it all. When I feed him beef, he eats a little bit of it, but doesn’t  
      seem to love it. 
      Which is true? 
  1. My cat likes to eat beef. 
  2. My cat dislikes eating fish. 
  3. My cat prefers tuna to beef. 
  4. My cat prefers salmon to tuna. 
 

68.  Scientists in Australia have discovered a planet that seems to be a solid diamond.  
      They estimate it to be about five times the size of Earth. The diamond planet is  
      4,000 light years away, so don’t plan on traveling there any time soon. 
      Which one of the following do you think scientists needed in order to make this  
      discovery? 
  1. a microscope 
  2. a smart phone 
  3. a jewelry store 
  4. a radio telescope 
 

(69-71) 
  The BBC is reporting that Harry Potter is responsible for the dwindling number of 
wild owls in India. One of the reasons that owls are being trapped and sold as pets is that 
parents are buying them as gifts for their kids who are fans of the fictional wizard. As you 
may already know, Harry has his own pet owl, Hedwig. 
 

69.  What does “dwindling” mean? 
  1. flying     2. becoming less 
  3. having feathers    4. appearing in movies 
 

70.  Many children in India want owls ______________.   
  1. as pets     2. to become extinct 
  3. as a special food item   4. to use their feathers in hats 
 

71.  From the above selection, we can see that ______________. 
  1. being popular can be harmful  
  2. people want to wipe out owls 
  3. everyone loves Harry Potter movies 
  4. owls don’t taste as good as chickens 
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(72-73) 
Volvo is building a car that will use gasoline without burning it. CNet Car Tech reports 

that Volvo will use a fuel cell that converts the hydrogen in gasoline into electricity to run 
the vehicle’s electric motor when the battery is low. The plug-in hybrid will go farther on 
the same amount of fuel because regular gasoline engines waste much of the fuel’s energy 
as heat. 
 

72.  To fill this car with fuel, ______________.  
  1. you’ll have to find a station that sells hydrogen 
  2. you’ll be able to go to any regular gas station 
  3. you must plug it in overnight 
  4. you only need to add water 
 

73.  What does “converts” mean?  
  1. loses      

2. burns 
  3. frightens      

4. changes 
 

(74-77)                                      The animals mind 
We human are used to thinking that our minds separate us from other animals. But 

new studies show that animals are quite intelligent and sensitive. 
Human intelligence isn’t found only in mammals. It can be in other animals, such as 

birds.  Although we sometimes call people ‘birdbrain’ as an insult, our feathered friends can 
be very smart. Some can solve puzzles. For example, ravens can untie knots. Some birds 
can use tool. Some crows, for example, use twigs as spears. Some birds can use our 
language.  An African Grey parrot named Alex does more than just imitate human sounds. 
This parrot can name dozens of objects.  It also seems to understand the ideas of “same,” 
“different,” and “amount.”   

Animals are able to feel emotion, too. This ability can be as painful for them as it is 
for humans. For example, some baboons live in group where the leaders control through 
fear. Low-ranking baboons can live in a constant state of stress.  This stress can cause health 
problems, just as it does in humans. 

Some animals feel sadness when a family dies. Elephants show interest even in 
decades-old elephant bones. Like humans, they are connected to each other in many ways. 
 

 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 352 

74. What would be another title for the above passage?   
  1. The human mind of bird. 
  2. Stress as a health problem for birds. 
  3. African Grey Parrots are sensitive, too. 
  4. Human and animals share the similar intellect.   
 

75. What details in the text support the idea that birds are smart? 
  1. Birds have large brains and feel stress. 
  2. Birds show interest and live in constant stress.  
  3. Some birds use tools and imitate human sounds. 
  4. Birds have their own language and use twigs as spears 
 

76. What can conclude about baboons’ societies after reading the passage? 
  1. Baboons are a lot like birds. 
  2. Baboons fight all of the time. 
  3. Baboons feel emotion like human. 
  4. Baboons are different from other monkeys. 
 

77. How can Alex, the parrot, understand human sounds? 
  1. He has practice a lot.    

2. He is very intelligent. 
  3. He grew up in a pet store.    

4. He imitates whatever he hears. 
 

                                                   
 
 
78.  What does the sentence mean?  
      1. She will be a pretty girl in the future.  
      2. The beautiful girl is better than the ugly one. 
      3. It is better to be graceful than to be pretty.  
      4. There are many lovely women in the world.  
 

 
 
 
 
 
 
 

“Beauty without grace is a violet 
without smell.” 
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(79-80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Which is true? 

1. The price of containers varies in size, but not in quantity. 
2. This service is provided both in the downtown and countryside. 
3. Local post offices will be carrying only soft-type packing containers. 
4. Both soft-type and hard-type packing containers are available at local post offices. 

 

80. What would be the advantage of ordering a large quantity?  
    1. You would save money. 
    2. You could buy them at post office. 
    3. You would get the containers sooner. 
    4. You could contact your local postmaster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.S. POSTAL SERVICE 

PARCEL CONTAINER SERVICE 

As a new service, local post offices will be carrying both soft-type and 
hard –type packing containers. Special sizes for books, magazines, and 

video CDs as well as cardboard containers of various sizes are 
available. Charges for these containers vary depending on size and 

quantity bought. Prices range from $0.50 to $1.50. For information about 
volume purchase discounts, contact your local postmaster. 
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(81-84) 
Profile of rich Chinese travelers who spend more than $US10,000 per trip 
Like to go to: France, U.S.  
Stay at: Shangri-La, Hilton, Peninsula  
Travel because of: Shopping, culture, cuisine, business potential  
Travel in: First class (13 percent), business class (62 percent), economy class (25 percent)  
Go for: 7.4 days  
Go with: 1 to 2 people (16 percent), 3 to 10 people (68 per cent), more than 11 people (16 
percent).  
Males want: Louis Vuitton, Apple, Hermes  
Females want: Chanel, Louis Vuitton, Cartier:  
50 percent Favourite sports: Swimming, golf, mountaineering, yoga, badminton  
                                                                                           Source: Hurun Report  
 
 

81. What isn't the purpose of the rich Chinese travelers? 
1. To stay at the luxurious hotels. 
2. To buy things that interests them. 
3. To taste the food of the foreign dish. 
4. To learn the way of life of people in other countries. 

 

82. What sport don’t rich Chinese travelers like?  
1. golf        
2. swimming  
3. badminton      
4. table tennis    

 

83. Which class of the flight aren’t the travelers likely to take?  
       1. first class       

2. business class  
       3. economy class     

4. normal class 
 

84. From the profile, which statement is NOT TRUE about most of the rich Chinese  
     travelers? 

1. They love travel by plane. 
2. They like travelling to Europe and America. 
3. They love travelling by first class less than the economy class. 
4. They enjoy travelling in a group of three to ten people the least. 
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(85-86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.  If you rent a car for a week with this company, your cost must be less than 
      ______________ baht.  
    1. two thousand     

2. three thousand 
    3. fourteen thousand                                  

4. fifteen thousand                
                                                                       

86. From this advertising, which statement is false?  
1. If you have 2,900 baht, you can rent a car or a van.  
2. If you want to rent the car, you have to go there in person.  
3. If you don’t have time to get the information, you can phone there.  
4. If you want to rent a car, you have to pay more money than renting a van.  

 

 (87- 99) Read the signs then choose the correct answer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87.  From this cartoon, what happens? 

1. Their car is on the snow.                          
2. They play game in snow.           
3. The man buries their car under the snow.      
4. The man tries to get their car out of the snow.   

Rent a Car for 

less than *2,000 ฿ a day 

Rent a Van for 

Less than *3,000 ฿ a day 

CAR RENTALS 
(THAILAND) LTD. 

02-2010235 

435/2, Soi 31 

Sukhumvit Rd. 
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(88-89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.  From the picture, why does the man say that? 
       1. The weather is much different each day. 
       2. It’s very easy to guess the weather by anyone.     
       3. The man is not the expert of the weather forecast. 
       4. Everyone has already known the weather from the chart. 
 

89.  According to the weather forecast, who will be the happiest person? 
       1. Jim will wash his clothes on Monday because it will not rain. 
       2. Maybe on Thursday Nan has to stay at home all day because it will be wet. 
       3. After a long drought, Pee is very glad to welcome the rain on Tuesday for  
              his crops. 
       4. Miss USA goes to Hua Hin on Wednesday; she has to add her sunscreen  
              many times. 
      

90.  Which is correct, according to the sign? 
 
 
 
 
 
 
       1. Sage takes his car to have it fixed the radiator.  
       2. Sue is pregnant, so she avoids staying by this area. 
      3. Syne takes his electric fan to have it fixed in this place.  
       4. Sank loves to be in this area every day because the big fan keeps blowing.       
 
 
 
 

http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_radiation_area.gif
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(91-92) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.  From this cartoon, what happens? 
       1. He has lost his way.    

2. He has lost his dogs. 
       3. He has lost his map.               

4. He has lost his temper.      
 

92.  From this event, what should you do when you go to a strange place?   
1. Keep the map well.    
2. Keep reading the map.    
3. Take the dogs with you. 
4. Keep staying on the way. 
 

93. What should you do when you see this sign?  
 
 
 
 
 
 
       1. Turn the switch off because of the high voltage. 
       2. Take an umbrella with you because of the thunderstorm. 
       3. Hurry to go inside the building because of the thunderstorm.      

4. Avoid using your mobile phone in this area because of the high voltage 
 
 
 
 

http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/danger_hight_voltage.gif
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94.  What do these two men wish to happen?  
       1. They hope there wasn’t anyone to be there. 
       2. They hope someone was dead in the disaster. 
       3. They hope the disaster was more terrible than this. 
       4. They hope the disaster happened at the place he lives.  
 

95.  What does this sign mean?  
    1. Turn left to the shop. 
    3. Turn right to the shop. 
    2. Turn left to the restaurant. 
    4. Turn right to the restaurant. 
 
96. From this sign, which is correct? 
     1. It’s dangerous to swim. 
     2. We can swim in this beach. 
     3. Be careful while swimming. 
     4. We should swim in this beach. 
 

97.  Where can we see this sign? 
    1. at the temple 
    2. at the hospital 
    3. at the pharmacy 
    4. at the petroleum 
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98.  What should you do when you see this sign?  
    1. Drive faster.                
    2. Drive carefully. 
    3. Drink, don’t drive. 
    4. Don’t drive alone.   
                               

99.  Why should we drive carefully?  
        1. Students usually cross the road. 
       2. Blind men often walk on the road.  
        3. It’s the place for walking and jogging.                                                  
        4. The road is narrow and many people use it.     
 

 (100- 103) Read the signs then choose the correct answer.  
 
                       
     
 
 
 
 
 
 
 
                               

                                                  All tourists were totally of 500,420.  
 
100.  From pie graph, which is true?  

1. The number of tourists from Europe is less than from America.  
2. The number of tourists from ASEAN is as same as from America.  
3. The number of tourists from Australia is more than from America. 
4. The number of tourist from America is as much twice as from China.  

 

101. The largest number of tourists that visits Thailand in 2013 is from____________. 
      1. China               2. Europe 
      3. America                                        4. Australia 
 

102.  How many Chinese and Australian tourists are there altogether? 
      1. 200,500         2. 225,189    
      3. 302,512         4. 423,512    
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103. How many tourists is a half of all? 
      1. 205,250         2. 235,150 
      3. 250,210                                               4. 264,320 
 

Part III: Grammar and Vocabulary  
Directions: Complete the following passage by choosing the best answer. 
 
(104 - 113) 

One day, Nitipon ____104____ up on the roof of his house, mending a hole in  
the tiles. He ____105____, before he was pleased with his work. Suddenly,  
he ____106____ a voice below call "Hello!" When he looked down, Nitipon  
____107____ an old man in dirty clothes standing below. 

  "What do you want?" asked Nitipon. 
  "Come down and I'll tell you," called the man. 
   Nitipon was annoyed, but he was a polite man, so he ____108____ his tools.  

Carefully, he climbed all the way down to the ground. 
"What do you want?" he asked, when he reached the ground. 

  "Could you spare a little money for an old beggar?" asked the old man.  
Nitipon thought ____109____a minute. 

  Then he said, "____110____with me." He began ____111____the ladder again.  
The old man ____112____him to the top. When they ____113____on the roof, 
Nitipon turned to the beggar. "No," he said. 

 

104. 1. is      2. was 
        3. are      4. were   
 

105. 1. nearly finish     2. nearly finishes 
         3 .had nearly finished    4. is nearly finishing  
 

106. 1. hear      2. hears 
        3. heard                       4. has heard   
 

107. 1. see       2. saw 
          3. sees       4. seeing   
 

108. 1. put down      2. putting down 
        3. puts down      4. was put down  
 

109. 1. in       2. to 
        3. on       4. for    
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110. 1. Come     2. Came 
         3. Coming     4. Have come  
 

111. 1. climb     2. climbed 
         3. climbing     4. had climbed 
 

112. 1. follow     2. is following 
        3. follows     4. followed   
 

113. 1. were          2. was 
       3. are          4. is  
 
(114-123) 

There are many ____114____in the world that have their own beauty and value 
which different from the other in locations, cultures, customs and traditions. Thailand is also 
the one of those that locates in ____115____, near the equator. Thailand ____116____ a lot 
of different beauties and colors of cultures, customs and traditions ____117____ each 
locality in old Thai-Style constructions, art objects and architectures ____118____ continues 
from the past to present time more than thousand years. Thai people have characteristic 
____119____ friendly, enjoyment, and modesty which can notice ____120____ bringing the 
hands together to the face and smile that gives to ____121____ every time. Thus, Thailand 
has ____122____ name as "The land ____123____ smile". 
 

114. 1. countries     2. oceans 
          3. districts     4. parks  
 

115. 1. South of Asia    2. Southeast Asia 
        3. East of Asia     4. Southwest Asia  
 

116. 1. is      2. has 
        3. does      4. might  
 

117. 1. in      2. at 
        3. on      4. off   
 

118. 1. who      2. whom 
        3. where     4. Which 
  

119. 1. in      2. of 
          3. from      4. until   
 

120. 1. for      2. from 
3. in front of     4. beside  
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121. 1. each other     2. together 
3. forever     4. another hand  

 

122. 1. another     2. each 
3. other     4.  ever    

 
123. 1. from      2. for 

3. of      4. on    
 

124.  Mario wants to sell the car__________he bought last year.  
     1. it                                              2. that   
         3. he                                          4. who   
 

125.  While I__________to the radio, I heard a loud scream. 
      1. listen                                     2. has listened 
      3. was listening                             4. had listened 
 

126.  She__________here since she was ten years old. 
          1. lived                                          2. has lived                                                      
          3. had lived     4. had been living  
 

127.  When the policeman__________, the thief had already gone. 
      1. arrived                                      2. was arriving 
      3. has arrived                                  4. had arrived   
 

128.  She enjoys__________ very much. 
      1. dance                                             2. dances 
      3. to dance                                            4. dancing   
   

129.  Have you got __________cigarettes? Of course. 
          1. any                                                 2. a lot 
          3. some                                                4. little   
 

130.  There are two men in the street. __________of them have a gun in their hands. 
      1. All                                                    2. Every 
      3. Both                                                4. A lot of  
 

131.  If I __________ to the party last night, I would have sung and danced with  
        my friends. 
      1. go                                            2. went  
      3. had gone                                        4. have gone  
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132.  When I saw him yesterday, he was __________on a chair. 
      1. sit                                                        2. sits 
      3. sitting                                                   4. sat  
 

133.  We have been here __________two months. 
      1. in                                                  2. before 
      3. since                                                4. for   
 

134.  Sarah and Nawinta __________ want a big wedding. 
      1. isn’t                                                     2. don’t 
      3 .aren’t                                                 4. doesn’t   
 

135.  The post office usually __________ at 5.30 pm. 
      1. close                                                  2. closes 
      3. closed                                                4. closing   
 

136.  If you heat water, it__________. 
      1. boil                                        2. boils   
      3. boiled                                   4. boiling    
 

137.  Those shirts __________expensive. I don’t need to buy them. 
      1. is                                             2. are   
      3. has                                                   4. have   
 

138.  My mom __________ coffee every morning. 
      1. drink                                                 2. don’t drink   
      3. doesn’t drink                                      4. have drunk  
 

139.  This is not an easy question __________ answer. 
    1. to                                                   2. for   
      3. that                                                    4. with   
 

140.  If the teacher__________too fast, students won’t understand. 
      1. explain                                              2. explains 
      3. explained                                    4. had explained   
 

141.  Some__________ feel frightened of the dark. 
      1. boy                                                   2. child  
      3. children                                             4. person   
 

142.  This is my best friend__________always helps me. 
      1. who                                               2. that  
      3. which                                             4. whom    
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143.  Yaya is__________ beautiful than Tukky. 
      1. as                                                  2. more  
      3. most                                              4. the most  
  

144.  Last night they__________homework. 
      1. didn’t do              2. won’t do 
      3. don’t do                4. haven’t done   
 

145.  Bob__________a window two days ago. 
      1. breaks                      2. broke 
      3. will break                  4. has broken   
 

146.  In 1945, my granddad __________. 
      1. dead                     2. dies 
      3. died                        4. has died   
 

147.  Where__________you__________last year? 
      1. do, live          2. are, living       
      3. did, live           4. have, lived   
 

148.  How__________you go to USA next week?  By plane. 
      1. do           2. did 
      3. will           4. does  
 

149.  Where__________you__________to stay tomorrow? In Bangkok. 
      1. do, go       2. did, go.       
      3. are, going     4. have, gone   
 

150.   We live__________123/45 Main Road. 
      1. in          2. on     
      3. at             4. beside   
 

151.  He sits__________in that room. 
      1. quiet     2. quieter 
      3. quietest                   4. quietly 
 

152.  My mother wants to buy three__________roses. 
      1. beautiful big white                       2. beautiful white big  
      3. big beautiful white                 4. big white beautiful   
 

153.  He__________English since ten years ago. 
      1. studies     2. studied 
      3. was studying       4. has studied  
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154.  Let’s go out,__________? 
      1. will you          2. don’t we 
      3. shall we                      4. won’t you  
 

155.  Please stand up,__________? 
      1. will you                     2. don’t we 
      3. shall we                  4. aren’t you 
 

156.  __________does she go with? She goes with her boyfriend. 
      1. What                          2. Whom 
      3. Where                   4. Which  
 

157.  __________car is black? It is John’s car. 
      1. Whom     2. When 
      3. Whose                   4. Where   
 

158.  __________will you start to read for test? I will start tomorrow night. 
      1. How      2. When 
      3. Why                      4. Where   
 

159.  __________don’t you go with her?  I don’t go with her because I am not free. 
      1. When                 2. Why 
      3. Where                   4. How  
 
 

Part IV : Miscellaneous : Restatement 
Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given  
              sentences. 
 

160.  Susan has less energy than Mike.   
1. Susan has more energy than Mike. 
2. Mike has as much energy as Susan. 
3. Mike doesn’t have more energy than Susan. 
4. Mike doesn’t have as much energy as Susan. 

 

161.  Peter has more car than Joe.  
 1. Joe doesn’t have as many cars as Peter.  
 2. Peter doesn’t have more car than Joe. 
 3. Joe has as many cars as Peter. 
 4.  Peter has as many cars as Joe. 
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162.  My brother’s suitcase is lighter than my suitcase.  
 1. My suitcase is lighter than my brother’s. 
 2. My suitcase is as light as my brother’s. 
 3. My brother’s suitcase is as heavy as mine. 
 4. My suitcase isn’t as heavy as my brother’s. 
 

163. You aren’t allowed to sit here.  
 1. You can sit here. 
 2. You cannot sit here. 
 3. You had better sit here.  
 4. You are able to sit here. 
 

164. Sarah prefers American food to Italian food.  
 1. Sarah doesn’t like Italian food.  
 2. Sarah would rather eat Italian food. 
 3. Sarah would rather eat American food. 
 4. Sarah doesn’t like American food. 
 

165.  Nadal would rather play tennis than rugby.  
 1. Nadal prefers rugby to tennis. 
 2. Nadal prefers tennis to rugby. 
 3. Nadal doesn’t like tennis. 
 4. Nadal doesn’t like rugby. 
 

166.  You ought to write to your parents more often.  
 1. You must write to your parents. 
 2. You have to write to your parents more often. 
 3. You had better write to your parents more often.  
 4. You had better not write to your parents more often. 
 

167.  Unless you book now, you won’t get a ticket.  
 1. You won’t get a ticket, if you book it now. 

2. You cannot get a ticket, if you book it now. 
 3. If you don’t book a ticket now, you cannot get it. 
 4. You cannot get a ticket although you book it now. 
 

168.  You make many mistakes because you aren’t careful.  
 1. You make many mistakes because you are careful.   
 2. If you were careful, you would make many mistakes.  
 3. If you were careful, you wouldn’t make many mistakes. 
 4. If you weren’t careful, you wouldn’t make many mistakes. 
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169.  If Jimmy were Sean, he would study harder.  
 1. Sean doesn’t study harder. 
 2. Jimmy doesn’t study harder. 
 3. Sean studies harder than Jimmy. 
 4. Jimmy studies harder than Sean. 
 

170.  I wish Alice wrote to me more frequently.  
 1. Alice used to write to me every week. 
 2. Alice usually writes to me every week. 
 3. Alice doesn’t write to me as frequently as I want. 
 4. Alice didn’t write to me as frequently as I wanted. 
 

171.  Jennifer is not only beautiful, but also clever.  
 1. Jennifer is beautiful and clever. 
 2. Jennifer is not beautiful and clever.  
 3. Jennifer is not beautiful, but clever. 
          4. Jennifer is beautiful, but not clever. 
 

172.  If Jonathan won a lottery, he would buy a new car.  
 1. Jonathan doesn’t buy a new car. 
 2. Jonathan just bought a new car. 
 3. Jonathan wins a lottery. 
 4. Jonathan has a new car. 
 

173.  It’s such a heavy table that Alex cannot move it.  
 1. Alex can move the table because it is heavy. 
 2. The table is so heavy that Alex cannot move it. 
 3. Alex cannot move the table because it isn’t heavy. 
 4. The table isn’t so heavy that Alex knows how to move it. 
 

174.  The hotel was so good that we felt comfortable.  
1. It was such a good hotel that we felt comfortable. 

 2. The hotel wasn’t so good that we felt uncomfortable. 
3. We felt uncomfortable because the hotel was so good. 
4. We felt uncomfortable because the hotel wasn’t so good.                                          
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175.  I wish it had snowed yesterday.  
 1. There is a little snow today.  

2. There isn’t any snow today. 
3. There was a little snow yesterday. 

        4.  There wasn’t any snow yesterday.  
 

176.  Andrew and Anna speak Chinese fluently, so does Brent.  
 1. Everyone speaks Chinese fluently. 
 2. Only Andrew can speak Chinese well. 
 3. Only Andrew and Anna speak Chinese well. 
       4. Anna speaks Chinese more fluently than Brent does. 
 

177.  I cannot take much exercise because I don’t have enough free time.  
 1. I don’t have more free time, so I can’t take much exercise. 
 2. If I have more free time, I can’t take much exercise. 
 3. If I take much exercise, I will have free time. 
 4. I don’t have free time to take exercise. 
 

178. Unless it rains, I will go out.  
 1. If it rains, I will go out. 
 2. If it doesn’t rain, I will go out. 
      3. If it doesn’t rain, I won’t go out. 
 4. If it doesn’t rain hard, I will go out. 
 

179. Taylor likes playing football. So do Bruce and I.  
1. Taylor, Bruce, and I like playing football.  

 2. I like football, but Taylor and Bruce don’t.       
3. Taylor and Bruce like football, but I don’t. 

 4. Bruce and I like football, but Taylor doesn’t. 
 
 

(191-211) Error identification 
Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect. 
 

180.  The supermoon shows that it has just given its biggest and brightest  
      1                      2         3 
         fully moon of the year. 
 4 
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181.  Advertisers will sometimes use a half-truths. It’s against the law to make false  
      1   2          3 
        claims so they try to mislead you with the truth. 
            4 
 
 

182.  Jirayu Tangsrisuk (James) become a national heart-throb when he played as  
           1           2 
        M.R. Puttipat, a character who was wealthy and gentle in the period  
        3 
        drama SupapBuruthJutathep (Gentleman from the Jutathep Family). 
            4 
 
 

183.  Rosen has been studying medicine since he was diagnosed with cancer than  
         1           2           3 
        20 years ago. He attended Pacific College of Oriental Medicine and graduated with  
         4 
        a master's in the Science of Traditional Oriental Medicine. 
 
 

184.  In France, “April fools” was called “Poisson d'Avril”, which is French for  
      1      2 
        “April Fish”.  This began because people thought fish were easy to catch for  
       3            4 
        they could be fooled into taking the bait on a hook. 
 
 

185.  The final layer of the rainforest is the forest floor. It is surprisingly dark and  
       1    2          3 
        less than 2% of the sun's light reach this area. 
       4 
 
 

186.  A food web shows how energy pass on from one living thing to the next.    
                       1     2 
        It shows the feeding habits of different animals that live together in  
           3     4 
        an ecosystem. 
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187.  Soccer seems to have originate in Asia. The Japanese played a game  
   1     2        3 
        similar to soccer in about 1000 B.C. 
  4 
 
 

188.  Christopher Columbus is probably the first to take cacao beans from  
            1          2   3        4 
        the New World to Europe in around 1502. 
 
 
 

189.  Some of your cells are white blood cells, called T–cells, which help your body  
            1          2 
        fought sickness, viruses and other cells that do not belong in your body.  
  3       4 
 
 

190.  Many students have to look on the meaning of this word in the dictionary. 
          1          2                    3         4 
 
 

191.  This house has to be vacuum and dusted because nobody lives here  
      1          2    3 
       for a long time. 
         4 
 
 

192.  In fact, everything has some gravity, and only really big things like planets,  
       1          2       3 
        moons, and stars, have enough gravity to be measured. 
           4 
 
 

193.  Spider monkeys like to use their arms and legs to hang upside down from  
           1          2 
        tree branches, and they only use their strong tails to hang onto branches. 
        3              4 
 
 

194.  The wavelength of Tsunamis can be as longer as 150 miles. 
             1      2      3     4 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 371 

195.  The blowhole, a hole atop the whale’s head, makes it much easiest for it  
         1      2       3 
       to breathe. 
     4 
 
 

196.  Some scientists believe dinosaurs became extinct so they could not adapt 
    1            2       3 
       quickly enough to changes in Earth’s climate. 
           4 
 
 

197.  Plants make their own food, animals must be hunted for theirs. 
           1             2                                     3                4 
 
 

198.  A sea turtle digging a hole in the sand to lay it eggs is acting by instinct. 
          1             2             3            4 
 
 

199.  Your body has many systems that work together to keeping you alive. 
                         1                2               3                         4 
 
 

200.  Elephants have heavy gray bodies, thick legs, wrinkled skin, floppy ears and they  
                                     1 
        also have a pair of tusk, which are long, pointed teeth. 
        2        3                      4 
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เฉลยพร้อมค ำอธิบำย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ฉบับที่ 2 
 

 
Part I:  Conversation (ข้อ 1-40) 
1. ตอบข้อ 3   I'm afraid I'm not feeling well. ขอโทษนะ ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย  
 (I’m afraid เป็นการกล่าวปฏิเสธ หรือ แจ้งข่าวร้าย หรือ ไม่เห็นด้วย อย่างสุภาพ ดังนั้น 
 การแปลเป็นภาษาไทย สามารถเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจแปลว่า  
 “ฉันเกรงว่า” “ฉันขอโทษ”) 
 จากบทสนทนา Som ชวน Beam ออกไปรับประทานอาหารเย็นข้างนอก จากค าพูดของ 

 Som บรรทัดสุดท้ายที่ว่า “ฉันเข้าใจ ไว้คราวหน้าก็ได้” แสดงว่า Beam ปฏิเสธ โดยพูดว่า 
 “ขอโทษนะ ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย” 
 ข้อ 1  I'd love to. What time? ด้วยความยินดีเลย ไปเวลาเท่าไร 
 ข้อ 2  Sure, that sounds great.  ได้เลย ฟังดูเยี่ยมมาก  
 ข้อ 4  I'm afraid I can’t. How about tomorrow? 

     ฉันเกรงว่า ฉันคงไปไม่ได้ เป็นพรุ่งนี้ได้ไหม 
2. ตอบข้อ 3   Don’t worry about it. ไม่ต้องกังวลครับ   
 จากบท Anon กล่าวขอโทษที่ท ากาแฟหกใส่พรม และ พูดต่อว่า เขายินดีจ่ายค่าท า 
 ความสะอาดพรม แต่ บริกร พูดว่า “มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับ / ไม่เป็นไรครับ”  
 (It's not a big deal. เป็นส านวน) ดังนั้นค าพูดของบริกร ที่เหมาะสมคือ “ไม่ต้องกังวลครับ 
 ข้อ 1  It’s my fault. เป็นความผิดของฉันเอง  
 ข้อ 2  That’s too bad. แย่จัง 
 ข้อ 4  I'm sorry if I've caused any problem. ฉันขอโทษ ถ้าฉันท าให้เกิดปัญหา 
3. ตอบข้อ 1   Of course. I’m coming. แน่นอน ฉันจะมา   
 จากบทสนทนา Kim พูดว่า “นี่ ฉันต้องการค ายืนยันที่แน่นอนว่าเธอจะมาคืนนี้”  
 จาก ค าพูดประโยคสุดท้ายของ Kate ที่พูดว่า “ฉันเคยพลาดงานเลี้ยงหรือไงล่ะ” 
 แสดงว่า Kate ควรพูดตอบว่า “แน่นอน ฉันจะมา”  
 ข้อ 2  You really know this place. คุณรู้จักสถานที่นี้ดี 
 ข้อ 3  Can I take a rain check on that? ขอฉันดูฝนฟ้าก่อนนะ 
 ข้อ 4  I can come if I'm back by the 15th. ฉันมาได ้ถ้าฉันกลับมาวันที่ 15 
4. ตอบข้อ 1 No, thanks. ไมค่รับ ขอบคุณ   
 จากบทสนทนา A พูดว่า “เต็มถังแล้วครับ มีอะไรให้ผมช่วยอีกไหมครับ”  
 B พูดประโยคสุดท้ายว่า “ผมรีบครับ” ดังนั้น  B ต้องตอบว่า “ไม่ครับ ขอบคุณ”  
 ข้อ  2  Yes, please. ได้เลย 
 ข้อ 3  Fill it up, please. ได้โปรดเติมให้หน่อย 
 ข้อ 4 I’ve just run out of the gas. น้ ามันฉันหมด 
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5. ตอบข้อ 3   She’s still pretty sick. เธอยังป่วยอยู่เลย  
 จากบทสนทนา Frank ถาม James ว่าแม่เป็นอย่างไรบ้าง และ Frank พูดประโยคสุดท้ายว่า 
 "แย่จัง” แสดงว่า James ต้องตอบว่า “เธอยังป่วยอยู่เลย”  
 ข้อ 1 Thanks for asking. ขอบคุณที่ถามนะครับ 
 ข้อ 2 What’s the matter? เป็นอะไรไป 
 ข้อ 3 She’s getting better. เธอดีขึ้นแล้ว 
6. ตอบข้อ  4  I just stop by to say good-bye. ฉันแวะเข้ามาบอกลา    
 จากบทสนทนา Anan ถาม Hitachi ว่า“อะไรพาเธอมาท่ีนี่”และ Anan ถามต่อว่า  
 “จะกลับญี่ปุ่นแล้วหรือ” Hitachi ตอบว่า “ใช่ เที่ยวบินพรุ่งนี้” ดังนั้น ค าตอบแรกของ 
 Hitachi จึงควรเป็น “ฉันแวะเข้ามาบอกลา” 
 ข้อ 1 I come to see Linda. ฉันมาพบลินดา 
 ข้อ 2 I just come to say hi. ฉันแวะมาทักทาย 
 ข้อ 3 Where are you going?  คุณก าลังไปที่ไหน 
7. ตอบข้อ  2  Okay. What time?  ได้จ้ะ เวลาเท่าไรดีล่ะ   
 จากบทสนทนา Usanee ถาม Polly ว่า “เธอมารับฉันได้ไหม” และ Usanee พูดประโยค 
 สุดท้ายว่า “ไม่ต้องรีบ ตามทึ่เธอสะดวก ฉันคอยได้”  
 ดังนั้นแสดงว่า Polly ต้องตอบว่า “ได้จ้ะ เวลาเท่าไรดีล่ะ”  
 ข้อ 1 See you then. แล้วเจอกัน 
 ข้อ 3 Just tell me when and where? บอกฉันซิว่าเมื่อไรและที่ไหน 
 ข้อ 4  I’m afraid I can’t. I have a meeting all day long. 
         ฉันเกรงว่าฉันไปไม่ได้ ฉันมีประชุมทั้งวัน 
8. ตอบข้อ 4  We just have to wait and see.  เราคงต้องรอดูนะ   
 จากบทสนทนา Boom ถาม Chin ว่า“เราจะรู้ผลสอบกันเมื่อไรนะ” Chin ตอบว่า “ฉันก็ไม่รู้”  
 และควรพูดต่อว่า “เราคงต้องรอดูนะ”   (How soon มีความหมายเช่นเดียวกับ When) 
 ข้อ 1 It was terrific. มันแย่จังเลย               
 ข้อ 2 It’s up to you. มันขึ้นอยู่กับคุณ 
 ข้อ 3 Probably by email. บางทีอาจจะดูจากอีเมล์ 
9. ตอบข้อ 2   I’m looking for a wedding gift. ผมก าลังมองหาของขวัญวันแต่งงาน  
 จากบทสนทนา พนักงานขายพูดว่า มีอะไรให้ช่วยไหมคะ และ หลังจากท่ี Justin ตอบ 
 พนักงานขายพูดว่า “ขออนุญาตแนะน านะคะ ชุดภาชนะส าหรับอาหารค่ านี้เหมาะมากส าหรับ 
 ของขวัญวันแต่งงานค่ะ” แสดงว่า Justin ต้องตอบว่า “ผมก าลังมองหาของขวัญวันแต่งงาน” 
 ซึ่งเนื้อหาสอดคล้องกัน 
 ข้อ 1 I’m just browsing. ผมก าลังหาอยู่ 
 ข้อ 3 If I need you, I just let you know. ถ้าผมต้องการคุณ ผมจะบอกให้คุณรู้ 
 ข้อ 4 I'm looking for something for my friend's birthday. 
        ผมก าลังมองหาของส าหรับวันเกิดของเพ่ือนผม 
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10. ตอบข้อ 3 It’s a little over my budget. มันเกินกว่างบที่ตั้งไว้ไปหน่อยครับ   
 จากบทสนทนา Justin ถามพนักงานขายอีกว่า “มีอะไรที่ราคาแพงน้อยกว่านี้ไหมครับ”  
 แสดงว่าราคาของต้องมากกว่างบที่ตั้งไว้  
 ดังนั้น Justin ควรพูดว่า “มันเกินกว่างบที่ตั้งไว้ไปหน่อยครับ” 
 ข้อ 1 Can I try this on? ฉันขอลองหน่อยได้ไหม 
 ข้อ 2 Is it on sale right now? ตอนนี้ลดราคาอยู่ใช่ไหม 
 ข้อ 4 May I suggest something instead? ฉันขอแนะน าอย่างอ่ืนได้ไหม 
11. ตอบข้อ 4 It’s on sale right now  ตอนนี้มันก าลังลดราคา    
 จากบทสนทนา พนักงานขายแนะน าสินค้าชิ้นใหม่ และพูดขยายความต่อว่า   
 “ราคาเพียง 350 บาท ลดจาก 450 ค่ะ” 
 ดังนั้นค าพูดที่พนักงานขายพูดก่อนที่จะพูดขยายความคือ “ตอนนี้มันก าลังลดราคา” 
 ข้อ 1  I've got exactly what I’m looking for ฉันต้องได้สิ่งที่ฉันก าลังมองหาแน่นอน 
 ข้อ 2  We are out of stock on this item สินค้าชิ้นนี้หมดแล้ว 
 ข้อ 3  It looks really nice on you มันดูดีส าหรับคุณจริงๆนะ 
12. ตอบข้อ 1 It’s a bargain. มันเป็นราคาที่ลดแล้วค่ะ    
 จากบทสนทนา พนักงานขายพูดเสริมต่อจากที่พูดไว้ว่า  
 “ราคาเพียง 350 บาท ลดจาก 450 ค่ะ” 
 ข้อ 2  You can make a bargain. คุณสามารถลดราคาลงมาอีกได้ 
 ข้อ 3  How would you like to pay? คุณอยากจ่ายเท่าไร 
 ข้อ 4 May I suggest something instead? ฉันขอแนะน าอย่างอ่ืนได้ไหม 
13. ตอบข้อ 1 OK. I’ll take it. ตกลง ผมเอาชุดนี้  
 จากบทสนทนา ประโยคต่อไปขอให้พนักงานขายห่อของขวัญให้ 
 ข้อ 2 Do you think so? คุณคิดอย่างนั้นไหม 
 ข้อ 3 I'll look for something else. ฉันจะมองหาอย่างอ่ืนอีก 
 ข้อ 4 I don't like this color, though. ฉันไม่ชอบสีนี้เลย                        
14. ตอบข้อ 3 What do you mean? เธอหมายความว่าอย่างไร  
 จากบทสนทนา ครูถามนักเรียนว่า “ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาเป็นอย่างไรบ้าง” นักเรียนตอบว่า 
 “หนูคิดว่าเขาให้ข้อมูลพวกเรามากเกินไปค่ะ” และนักเรียนตอบอีกว่า“พวกเราจ าอะไรไม่ได้ 
 เลยค่ะ” แสดงว่าครูถามว่า “เธอหมายความว่าอย่างไร”  
 ข้อ 1 Did you see it? คุณเห็นมันไหม (หรืออาจแปลได้ว่า คุณเข้าใจมันไหม) 
 ข้อ 2 Wasn’t it exciting? มันไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหม 
 ข้อ 4 Did you say anything? คุณได้พูดอะไรไหม 
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15. ตอบข้อ 2 I really appreciate your help. ฉันซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณจริงๆ  
 จากบทสนทนา Alice เสนอความช่วยเหลือที่จะช่วย Anna ยกหนังสือ  
 Anna แสดงความขอบคุณโดยพูดว่า I really appreciate your help. เป็นประโยคที่ใช้ 
 กล่าวขอบคุณกรณีท่ีเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ าใจของคนที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างยิ่ง  
 ข้อ 1 I didn’t order them. ฉันไม่ได้สั่ง 
 ข้อ 3 I read many books each week. ฉันอ่านหนังสือมากมายในแต่ละสัปดาห์ 
 ข้อ 4 I found your book on the table. ฉันเจอหนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ 
16. ตอบข้อ 4 May be something casual like some old jeans. บางทีฉันอาจจะใส่ยีนส์เก่าๆ 
 จากบทสนทนา Jessica ถาม Britney ว่า “เธอจะใส่ชุดอะไรไปงานแต่งงาน”  
 หลังจากท่ี Britney ตอบ Jessica พูดว่า “เธอท าอย่างนั้นไม่ได้นะ”  
 แสดงว่า Britney ต้องตอบว่า “บางทีฉันอาจจะใส่ยีนส์เก่าๆ”  
 ข้อ 1 I don’t know yet. ฉันยังไม่รู้เลย 
 ข้อ 2 May be I’ll wear a long dress. บางทีฉันอาจจะใส่ชุดกระโปรงยาว 
 ข้อ 3 I won’t wear a regular school uniform. ฉันจะไม่ใส่ชุดนักเรียนไป 
17. ตอบข้อ 3 walk to school instead เดินมาโรงเรียนแทน  
 จากบทสนทนา Puttipat ถาม Ronnapi ว่า “เป็นอะไร ดูไม่มีความสุขเลย” ได้ค าตอบว่า  
 “รถโดยสารเสียเลยท าให้มาสาย” และ Ronnapi  ตอบค าถามของ  Puttipat ว่า  
 “มันไกลเกินไป” แสดงว่า Puttipat ต้องถามเพ่ือนว่า “ท าไมไม่เดินมาโรงเรียน”  
 ข้อ 1 break the glass? ทุบกระจก 
 ข้อ 2  fix the broken seat? ซ่อมที่นั่งที่พังอยู่ 
 ข้อ 4 check with the bus driver ตรวจสอบคนขับ 
18. ตอบข้อ 4 I will be on time from now on. ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ  
 จากบทสนทนา ครูพูดกับนักเรียนว่า “เธอมาสายอีกแล้วนะ” และครูพูดหลังจากท่ีนักเรียน 
 พูดอีกว่า “สามครั้งสุดท้ายที่มาสายเธอก็พูดแบบนี้”  
 แสดงว่า นักเรียนต้องพูดว่า  “ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ”  
 ข้อ 1 I can’t come today. วันนี้ผมมาไม่ได้ 
 ข้อ 2 I left it at home again. ผมลืมไว้บ้านอีกแล้ว 
 ข้อ 3 I am sorry about the mistake. ผมขอโทษส าหรับความผิดพลาด 
19. ตอบข้อ 1 Welcome to Thailand. ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย   
 จากโจทย์  คุณไปสนามบินเพ่ือไปพบกับเพ่ือนที่มาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการมา 
 ประเทศไทยครั้งแรกส าหรับเขา คุณต้องพูดว่า “ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย” 
 ข้อ 2 Welcome back to Thailand. ยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทย 
 ข้อ 3 When was your last trip to Thailand? คุณมาประเทศไทยครั้งที่แล้วเมื่อไร 
 ข้อ 4 Where did you stay in Thailand last year? ปีที่แล้วคุณพักท่ีไหนในประเทศไทย 
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20. ตอบข้อ 1 I got up late this morning. เมื่อเช้านี้ผมตื่นสายครับ  
 จากโจทย์ คุณมาโรงเรียนสาย เมื่อครูถามหาเหตุผล คุณจะพูดว่า “เมื่อเช้านี้ผมตื่นสายครับ” 
 ข้อ 2 I had breakfast at seven o’clock. ผมรับประทานอาหารเช้าตอนเจ็ดนาฬิกา 
 ข้อ 3 I always finish my homework on time. ผมท าการบ้านเสร็จตรงเวลาเสมอ 
 ข้อ 4 My parents are very responsible people. พ่อแม่ผมเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง 
21. ตอบข้อ 1 Well, have you seen my report yet? เอ่อ,คุณครูดูรายงานของผมหรือยังครับ 
 จากโจทย์ ที่โรงเรียนคุณก าลังถามครูเรื่องโครงงานของคุณ คุณควรพูดว่าอย่างไร  
 “เอ่อ, คุณครูดูรายงานของผมหรือยังครับ” ความหมายประโยคนี้ดูสุภาพและเหมาะสมที่สุด 

 ข้อ 2 You are taking much too long to do this!   
                  คุณครใูช้เวลากับงานนี้มากเกินไปแล้วครับ 
 ข้อ 3 I am very upset that you haven’t done this yet! ผมผดิหวังมากที่ครยูังท าไมเ่สร็จ 
 ข้อ 4 I know you are busy but that’s not a good excuse.  
                  ผมรู้ว่าครยูุ่งแต่นั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีนะครับ 

22. ตอบข้อ 2 Don’t you? คุณไม่ชอบหรือ  
 จากบทสนทนา Thomas พูดว่า “ดูภาพวาดนั่นซิ มันเยี่ยมเลย”  
 Billy ถามว่า “แล้วภาพคนตรงโน้นล่ะ” Thomas ตอบว่า “ฉันไม่ชอบ”  
 จากตัวเลือก Billy ควรพูดว่า “คุณไม่ชอบหรือ” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1  So do I. ฉันก็ด้วย (ใช้พูดเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นที่คล้อยตามค าพูดของคน 
          ที่กล่าวก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปประโยคบอกเล่า) 
 ข้อ 3 I like it too.ฉันก็ชอบมันเหมือนกัน 
 ข้อ 4  Yes, I saw it too. ใชฉ่ันเห็นมันเหมือนกัน 
23. ตอบข้อ 3 Oh, dear. You really should be more careful! โอ้เพ่ือนรัก คุณควรระวังให้มากกว่านี้นะ 
 จากโจทย์ เพื่อนของคุณมาบอกคุณว่าเขาท าโทรศัพท์มือถือตกแตก คุณควรพูดว่าอย่างไร 
 ข้อ 1 I’m sorry, but it’s your own fault. ฉันเสียใจนะ แต่มันเป็นความผิดของคุณเอง 
 ข้อ 2 Why did you put your phone on the desk? ท าไมคุณไปวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะนะ 
 ข้อ 4 Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you dropped it last? 

     โอ ฉันเสียใจด้วยนะ คุณจ าได้ไหมว่าคุณท ามันหล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไร 
24. ตอบข้อ 1 Is this it?  นี้ใช่ไหม   
 จากบทสนทนา Betty ก าลังมองหานิตยสาร และถาม Clare ว่า “เห็นนิตยสารของฉันไหม”  
 จากตัวเลือก ค าตอบว่า “นี้ใช่ไหม” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 I didn’t lose it. ฉันไม่ได้ท ามันหายนะ 
 ข้อ 3 I bought it today. ฉันซื้อมันมาวันนี้ 
 ข้อ 4 Yes, I can see them. ใช่ฉันเห็นพวกมัน 
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25. ตอบข้อ 4  I don’t see any. ฉันไม่เห็นเลย  
 จากบทสนทนา คู่สามีภรรยาก าลังขับรถบนถนน  
 Mr. Smith ถามว่า “มีต้นไม้ขวางบนถนนไหม”  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดที่ Mrs. Smith ควรตอบคือ “ฉันไม่เห็นเลย” 
 ข้อ 1  Yes, I can see three big flowers. ใช่ฉันเห็นดอกไม้ใหญ่สามดอก 
 ข้อ 2  I don’t want to see it. ฉันไม่อยากเห็นมันนะ 
 ข้อ 3  No. I don’t have any. ไม่ ฉันไม่มีเลย 
26. ตอบข้อ 3 I’d love to. Thank you. ยินดีมากเลย ขอบคุณนะ  
 จากบทสนทนา Joe ชวน Bella ไปรับประทานอาหารกลางวัน Bella ตอบรับพร้อม 
 กล่าวขอบคุณ  (I’d love to. เป็นการกล่าวตอบค าเชิญ ที่มีความหมายว่า ด้วยความยินดี /  
 ยินดีมาก / ยินดีอย่างยิ่ง)  
 ข้อ 1 You’re welcome. ด้วยความยินดี (ส าหรับกล่าวตอบเมื่อมีคนขอบคุณ) 
 ข้อ 2 No. I didn’t have lunch yet. ไม่ ฉันยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเลย 
 ข้อ 4  I think it was too late. ฉันว่ามันสายเกินไปนะ  
27. ตอบข้อ 3 Oh, yes. John introduced us. อ๋อ ค่ะ จอห์นแนะน าให้พวกเรารู้จักกันแล้ว  
 จากบทสนทนา Sudjai ถาม Opal และ Paiwat ว่า“เธอสองคนเคยพบกันมาก่อนแล้วใช่ไหม”  
 จากประโยคที่ Paiwat พูดว่า We went to see John at the same time.  
 “เราไปพบจอห์นพร้อมกัน” เป็นข้อมูลท าให้รู้ว่า Opal ตอบว่า 
 “อ๋อ ค่ะ จอห์นแนะน าให้พวกเรารู้จักกันแล้ว” ซึ่งเนื้อหาการสนทนาที่สอดคล้องกัน 
 ข้อ 1 Is that so?  อย่างนั้นเลยหรือ 
 ข้อ 2 I’m sorry, I don’t know. ฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ 
 ข้อ 4 I don’t think I have ever seen him. ฉันไม่คิดว่าฉันเคยพบเขา 
28. ตอบข้อ 3 That’s right. We met in John’s office. ใช่แล้ว เราเจอกันที่ท างานของจอห์น 
 จากค าอธิบายในข้อ 31 และจากตัวเลือกที่ก าหนด ค าพูดที่เหมาะสมที่สุด Paiwat พูดคือ  
 “ใช่แล้ว เราเจอกันที่ท างานของจอห์น” ซึ่งเป็นการกล่าวเสริมค าพูดของ Opal 
 ข้อ 1 John is our old friend. จอห์นเป็นเพื่อนเก่าของพวกเรา 
 ข้อ 2 It was all right. We met John. ทุกอย่างเรียบร้อยดี เราได้เจอจอห์น 
 ข้อ 4 John was right. He knows both of us. จอห์นพูดถูกแล้ว เขารู้จักเราทั้งคู่ 
29. ตอบข้อ 2 Is there anything I can do? มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม   
 จากโจทย์ พ่อของเพ่ือนของคุณป่วยหนัก คุณควรพูดว่าอย่างไรเพื่อให้เพ่ือนรู้สึกดีข้ึน  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะที่สุด ควรพูดว่า  “มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม” 
 ข้อ 1  Better luck next time. คราวหน้าคงโชคดีกว่านี้ 
 ข้อ 3  Don’t worry. It’s not important. อย่ากังวลไปเลย มันไม่ส าคัญหรอก 
 ข้อ 4  It’s no use crying over spilt milk. เป็นส านวนที่มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า  
         มันไม่มีประโยชน์ที่จะเศร้าเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว 
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30. ตอบข้อ 1  What would you like to eat? คุณต้องการรับประทานอะไรดีครับ  
 จากโจทย์ Brian อยู่ที่ภัตตาคาร และบริกร มาขอรับรายการอาหารที่ Brian จะสั่ง โดยพูดว่า 
 ข้อ 2 Where would you like to sit? คุณต้องการนั่งตรงไหนครับ 
 ข้อ 3 Would you like more menus? คุณต้องการรายการอาหารเพ่ิมไหมครับ 
 ข้อ 4 Would you like a table for two? คุณต้องการโต๊ะส าหรับสองคนใช่ไหมครับ 
31. ตอบข้อ 2 What’s the weather like in August?   อากาศในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างครับ 
 จากโจทย์ คุณก าลังวางแผนจะไปอเมริกาในเดือนสิงหาคม คุณจะถามครูชาวอเมริกันว่า.... 
 จากตัวเลือกค าถามที่เหมาะสมที่สุดคือ “อากาศในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างครับ” 
 ข้อ 1 How should I do in August? ผมควรท าอย่างไรในเดือนสิงหาคม 
 ข้อ 3 How do you think about August weather? 
       คุณคิดอย่างไรกับอากาศในเดือนสิงหาคม 
 ข้อ 4 What can I do with the weather in August? 
         ผมจะท าอะไรได้บ้างกับอากาศในเดือนสิงหาคม 
32. ตอบข้อ 3 Do you need some help? คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะ    
 จากโจทย์ พนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าเดินมาหาลูกค้าที่เข้ามาใหม่และพูดว่า.....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะที่สุดคือ “คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะ” 
 ข้อ 1 Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหมคะ 
 ข้อ 2 Why don’t you call me? ท าไมคุณไม่เรียกฉันคะ 
 ข้อ 4 What are you doing here? คุณมาท าอะไรที่นี่คะ 
33. ตอบข้อ 3 I’m not sure. You’d better ask somebody else. ฉันไม่ค่อยแน่ใจ คุณถามคนอ่ืนดีกว่า 
 จากโจทย์ ระหว่างทางบนถนนนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาหาคุณเพ่ือถามทางไปสยามพารากอน  
 แต่คุณไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหน คุณจะพูดว่า..... จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ  
 “ฉันไม่ค่อยแน่ใจ คุณถามคนอ่ืนดีกว่า” 
 ข้อ 1 I’m happy to help you.  ฉันสุขใจที่ได้ช่วยคุณ 
 ข้อ 2 I don’t know. Find it yourself. ฉันไม่รู้ คุณหาเอาเองละกัน 
 ข้อ 4 Just keep walking straight ahead and you’ll find it. 
        เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็จะเจอ   
34. ตอบข้อ 3 May I suggest another idea? ผมขอเสนอความคิดอ่ืนบ้างได้ไหมครับ  
 จากโจทย์ Tom ไม่เห็นด้วยกับครูแต่ไม่ต้องการท าให้ครูโกรธ ดังนั้นเขาจึงพูดว่า....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “ผมขอเสนอความคิดอ่ืนบ้างได้ไหมครับ” 
 ข้อ 1 How could you say that? ครูพูดอย่างนั้นได้อย่างไรครับ 
 ข้อ 2 I couldn’t agree with you. ผมไม่เห็นด้วยกับครูครับ 
 ข้อ 4 You’ve got to be reasonable. ครตู้องมีเหตุผลหน่อยครับ 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 379 

35. ตอบข้อ 4 Look forward to doing it again. พยายามต่อไปนะเพ่ือน   
 จากโจทย์ เพื่อนของคุณสอบตกในการสอบครั้งส าคัญ เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจเพ่ือน  
 คุณควรพูดว่า....จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “พยายามต่อไปนะเพ่ือน” 
 ข้อ 1 I got an A.  ฉันได้เกรดเอ 
 ข้อ 2 You’re hopeless. เธอสิ้นหวังแล้วซินะ 
 ข้อ 3 It’s not the end of the world. มันไม่ใช่วันสิ้นโลกเสียหน่อย 
36. ตอบข้อ 4 You’ll wake everybody up. เธอจะท าให้ทุกคนตื่นนะ   
 จากโจทย์ คุณและน้องสาวของคุณกลับบ้านดึกมาก คนอ่ืนๆในบ้านก าลังนอนหลับ 
 น้องสาวของคุณส่งเสียงดัง คุณเลยพูดว่า....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “เธอจะท าให้ทุกคนตื่นนะ” 
 ข้อ 1 It’s very quiet. มันเงียบมากเลย 
 ข้อ 2 Let’s get them up. มาปลุกทุกคนกันเถอะ 
 ข้อ 3 Everybody is sleepy. ทุกคนก าลังง่วง 
 

Part II: Reading and comprehension 
37. ตอบข้อ 4 John uses all his money and doesn’t save it.   
 John ใช้เงินของเขาหมดและไม่เก็บออมเลย 
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 เนื้อเรื่องบอกว่า John ไม่เคยออมเงินเลย เขามีเงินเดือนที่ดี แต่เขาก็ยืมเงินเสมอ  
 และเม่ือแม่ถามว่า เงินไปไหนหมด เขาตอบว่า เขาเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า ดูหนังและกินอาหาร 
 ในภัตตาคาร สรุปก็คือ เขาใช้เงินหมดและไม่ออมเงินเลย 
 ข้อ 1 John eats in restaurants.. John กินอาหารในภัตตาคาร ซึ่งเป็นเหตุผลเพียงส่วนเดียว 
 ข้อ 2 John’s mother used all his money. แม่ของ John ใช้เงินของเขาหมด 
 ข้อ 3 John’s mother buys clothes with his money.  
              แม่ของ John ใช้เงินของเขาไปซื้อเสื้อผ้า 
38. ตอบข้อ 3 Mr. James can’t clear all his bills.  Mr. James ไม่สามารถจัดการกับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้ 
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 จากเนื้อเรื่อง Mr.James มีปัญหาเรื่องการเงิน เขาพยายามช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ 
 ทุกเดือน เดือนนี้เขาจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าแก๊ส และค่าของจากห้างสรรพสินค้า  
 แต่เขายังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้า ตอนนี้เขาเลยดูโทรทัศน์ไม่ได้  
 สรุป ก็คือ เขายังช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ไม่ครบทุกรายการ  
 ข้อ 1 Mr. James can’t use his gas. Mr. James ไม่สามารถใช้แก๊สได้ 
 ข้อ 2 Mr. James doesn’t have gas. Mr. James ไม่มีแก๊ส 
 ข้อ 4 Mr. James doesn’t have television. Mr. James ไม่มีทีวี 
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39. ตอบข้อ 1 Juan likes to think. Juan ชอบคิด   
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 เนื้อเรื่องบอกว่า Juan ชอบเล่นเกมมาก เกมโปรดของเขาคือหมากรุกเพราะต้องใช้ 
 ความคิดอย่างมาก  
 ข้อ 2 Juan dislikes violence. Juan ไม่ชอบความรุนแรง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง 
 ข้อ 3 Juan doesn’t like Monopoly. Juan ไม่ชอบเกมเศรษฐี จากเนื้อเรื่อง  
         He prefers Monopoly because it requires luck and skill.  
                         (เขาชอบเกมเศรษฐีมากกว่าเพราะต้องอาศัยดวงและทักษะ) 
 ข้อ 4 Juan loves games with less skill. Juan ชอบเกมที่ใช้ทักษะน้อย 
40. ตอบข้อ 3 Leslie’s favorite music is country. ดนตรีที่ Leslie โปรดปรานคือ แนว country  
 จากโจทย์ ถามว่าข้อใดที่ไม่จริง จากข้อความที่ให้มา รายการเพลงหลักของ Leslie ที่ชอบเปิด  
 ได้แก่ เพลงร็อค 40 เพลง เพลงแร็พ 15 เพลง และเพลง country 1 เพลง  รวมทั้งเพลง 
 คลาสสิก อีก 12 เพลง  ซึ่งจะเห็นว่าเพลงประเภท country น้อยที่สุด จึงไม่น่าจะเป็นประเภท 
 ของเพลงที่เขาชอบที่สุด 
 ข้อ 1 Leslie likes music. Leslie ชอบดนตรี 
 ข้อ 2 Leslie likes rock better than rap. Leslie ชอบ ร็อค มากกว่า แร็พ 
41. ตอบข้อ 1 Luke ชนะการแข่งขัน   
 โจทย์ถามว่าประโยคไหนเป็นจริงมากท่ีสุด 
 จากเนื้อเรื่อง บอกว่า Luke ชอบการแข่งขันมากและชอบเป็นผู้ชนะ แต่ Kyler เล่นกีฬา 
 แบบไม่มุ่งหวังที่จะต้องชนะ เมื่อการแข่งขันจบลงทั้ง Luke และ Kyler อารมณ์ดีทั้งคู่  
 โดยเฉพาะ Luke ดังนั้นค าตอบควรเป็น Luke ชนะการแช่งขัน 
 ข้อ 2 Kyler won the match. Kyler ชนะการแข่งขัน  
        จากเหตุผลในข้อ 1 ค าตอบจึงควรเป็น Luke มากกว่า 
 ข้อ 3 Kyler doesn’t like sports.  Kyler ไม่ชอบกีฬา 
 ข้อ 4 The game was rained out.  เกมการแข่งขันหยุดลงเพราะฝนตก  
42. ตอบข้อ 2 snowboard  
 โจทย์ ถามว่า ของขวัญชิ้นใหม่ของ Scott คือ..... 
 สรุปความจากเรื่องได้ว่า Scott จะต้องชอบของของขวัญที่ได้รับและสามารถใช้ของขวัญได้เป็น 
 เวลาสองเดือนก่อนที่อากาศจะอบอุ่นเกินไป และจะเล่นอย่างสนุกสนานถ้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะ 
 ใช้มัน และมีค าเตือนจากคนที่ให้ของขวัญชิ้นนี้ด้วยว่า มีคนได้รับบาดเจ็บถ้าไม่เรียนรู้ที่จะใช้มัน 
 อย่างถูกต้อง ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ snowboard ซึ่งจะสามารถเล่นได้เวลาที่มีหิมะตก 
 ข้อ 1 rifle ปืนไรเฟิล 
 ข้อ 3 snow shovel พลั่วตักหิมะ 
 ข้อ 4 tennis racquet ไม้ตีเทนนิส 
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43. ตอบข้อ 4 Brad had forgotten to put detergent into the machine.  
 Brad ลืมใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้า   
 โจทย์ถามว่า ข้อใดคือเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น 
 จากเนื้อเรื่อง Brad ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องซักผ้า หนึ่งชั่วโมงต่อมา เขาน าเสื้อผ้าที่ชื้นออกมาใส่ลง 
 ในถังปั่นแห้ง ต่อมา เขาน าเสื้อผ้าออกมาและถือขึ้นไปชั้นบน เขารู้สึกตกใจที่เสื้อผ้ากลิ่น 
 ไม่สดชื่นเหมือนปกติทุกครั้ง  เหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะเขาลืมใส่ผงซักฟอก 
 ข้อ 1 The washing machine didn’t work. เครื่องซักผ้าเสีย  
 ข้อ 2 Brad wasn’t paid to do the laundry. Brad ไม่ได้จ่ายเงินค่าซักผ้า  
 ข้อ 3 Brad forgot to turn on the washing machine. Brad ลืมเปิดเครื่องซักผ้า  
 ที่มา ข้อ 44-47 http://www.rhlschool.com/read12n9.html    
44. ตอบข้อ 4 goes back to being what he was กลับไปเป็นในสิ่งที่เคยเป็น  
 โจทย์ถามว่า ความหมายของค าว่า “reverts” ในข้อความนี้ คืออะไร 
 ความหมายของค าว่า revert ซึ่งสามารถเดาความหมายได้จากประโยคแรก หลังค าว่า  
 revert to his childhood ย้อนหลังไปเมื่อตอนเป็นเด็ก และ Mom says that he’ll always  
 be a children during this season แม่พูดว่าพ่อจะกลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ  
 จากเนื้อเรื่อง คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่พ่อย้อนกลับไปเป็นเด็ก ฉันคิดว่าเขารอคอยการมาของ 
 ซานต้ามากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว แม่พูดว่าพ่อจะกลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ 
 ข้อ 1 peeks at presents  มองของขวัญแวบหนึ่ง 
 ข้อ 2 stands up straight  ยืนตรง 
 ข้อ 3 drinks too much eggnog  ดื่ม eggnog มากเกินไป (eggnog คือ เครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของ นม น้ าตาล ไข่ ผสม บรั่นดี หรือ รัม หรือ วิสกี้ นิยมท าดื่มกัน 
 ช่วงเทศกาลคริสต์มาส)   
45. ตอบข้อ 2 change the direction of  เปลี่ยนทิศทาง  
 โจทย์ ถามว่า To divert หมายถึง 
 diverted มีความหมายว่า เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งประโยคนี้มีความหมายว่า โชคดีท่ีการระเบิดของ 
 วัตถุในอวกาศได้เปลี่ยนทิศทางที่จะมาชนโลกของเรา 
 ข้อ 1 jump into a dry river  กระโดดลงไปในแม่น้ าท่ีแห้งเหือด 
 ข้อ 3 look through a telescope ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 ข้อ 4 look for really high waves มองหาคลื่นที่สูง 
46. ตอบข้อ 4 cares more about others than herself  ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง 
 selfless มีความหมายว่าไม่เห็นแก่ตัว  
 จากข้อความ ยอดหญิงชราอายุ 98 ปี ก าลังนั่งถักผ้าพันคอส่งให้กองก าลังทหารเป็นของขวัญ  
 ช่างเป็นคนที่ท าอะไรเพ่ือคนอ่ืนโดยไม่นึกถึงตัวเองเลย  
 ข้อ 1 is selfish เห็นแก่ตัว  
 ข้อ 2 has no name ไม่มีชื่อ 
 ข้อ 3 likes to wear scarves ชอบพันผ้าพันคอ 
 ที่มา ข้อ 44-46   http://www.rhlschool.com/read12n8.html  
 

http://www.rhlschool.com/read12n9.html
http://www.rhlschool.com/read12n8.html
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47. ตอบข้อ 1 She hesitates to marry him. เธอลังเลที่จะแต่งงานกับเขา  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับหญิงคนนี้ 
 เพราะเธอบอกว่า We are going to get married next year but, there are some  
 concerns I have:  เราก าลังจะแต่งงานกันแต่ก็มีสิ่งทีฉ่ันยังเป็นกังวลอยู่หลายอย่าง 
 ข้อ 2 She isn’t sure that she loves him. เธอไม่ม่ันใจว่าเธอรักเขา  
        ไม่ใช่ค าตอบเพราะหล่อนก าลังจะแต่งงานกับเขา 
 ข้อ 3 She is sure that he doesn’t love her. เธอมั่นใจว่าเขาไม่รักเธอ  
        ไม่ใช่ค าตอบ จากประโยค He says that he loves me and he wants to marry  
        me. เขาพูดว่าเขารักฉันและต้องการแต่งงานด้วย 
 ข้อ 4 She really doesn’t want to marry him. เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขาจริงๆ  
        ซึ่งไม่ใช่เพราะในเนื้อเรื่องบอกอยู่แล้วว่า We are going to get married next year.  
        พวกเขาก าลังจะแต่งงานกันปีหน้า 
48. ตอบข้อ 1 he isn’t romantic เขาเป็นคนไม่โรแมนติค  
 โจทย์ถามว่า เราสามารถตีความเกี่ยวกับชายคนนี้ได้ว่า เขาเป็นคนไม่โรแมนติค 
 (romantic เป็นลักษณะของคนที่แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความรัก บอกให้รู้ว่ารักและใส่ใจ)  
 ซึ่งในเนื้อเรื่องมีข้อสนับสนุนว่า …. he never talks about his feelings, he keeps  
 everything inside of him. …. He never buys me flowers or takes me out to  
 dinner. เขาไม่เคยพูดถึงความรู้สึกของเขา เขาเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้ ....... เขาไม่เคยซื้อ 
 ดอกไม้ให้ หรือพาฉันไปทานข้าวเย็นด้วยกัน 
 ข้อ 2 he cheats the girl  เขาหลอกผู้หญิง 
 ข้อ 3 he isn’t handsome  เขาไม่หล่อ   
 ข้อ 4 he is deaf and dumb เขาหูหนวกและเป็นใบ้ 
49. ตอบข้อ 3 care is important for the lovers การเอาใจใส่กันเป็นเรื่องส าคัญส าหรับคู่รัก  
 โจทย์ จากเนื้อเรื่องนี้ เราสามารถลงความเห็นได้ว่า การเอาใจใส่กันเป็นเรื่องส าคัญส าหรับคู่รัก 
 เพราะผู้เขียนยังรู้สึกกังวลใจ ไม่ม่ันใจในความรักของคู่หมั้น เพราะแม้ว่าเขาจะบอกรัก  
 แต่ก็ไม่เคยท าในสิ่งที่แสดงว่ารักว่าใส่ใจในตัวผู้เขียน (จากค าอธิบายในข้อ 52)  
 ข้อ 1 ความรักคือความกดดัน 
 ข้อ 2 ความรักนั้นเชื่อถือไม่ได้  
 ข้อ 4 มันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะแต่งงาน   
50. ตอบข้อ 4 A special stone to produce a product of Myanmar. หินที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของพม่า  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ได้หมายถึง ทานาคา  
 ข้อ 1 ต้นไม้ชนิดหนึ่งในพม่า  
 ข้อ 2 ไมธ้รรมชาติชนิดพิเศษของพม่า 
 ข้อ 3 เครื่องส าอางจากธรรมชาติชนิดพิเศษของพม่า  
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51. ตอบข้อ 4 being natural cosmetics.  ใช้เป็นเครื่องส าอางจากธรรมชาติ  
 โจทย์ถามว่า ชาวพม่าใช้ทานาคาร์ส าหรับท าอะไร 
 จากสองบรรทัดแรกของเนื้อเรื่องบอกว่า Thanakar is very special wood which is used  
 by Burmese people. The only nature makeup in Myanmar is unique natural  
 product for Burmese women’s skin and beauty. ทานาคาเป็นไม้ชนิดพิเศษมากที่ 
 ชาวพม่าใช้ เป็นเครื่องส าอางจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในพม่าที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก 
 ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษใช้ส าหรับดูแลผิวพรรณและความงามของสาวพม่า   
 ข้อ 1 smelling  ใช้ดม 
 ข้อ 2 eating  ใช้รับประทาน 
 ข้อ 3 curing some diseases  ใช้รักษาโรค 
52. ตอบข้อ 3 a stone, a piece of Thanakar, water. มีหิน ไมท้านาคาและน้ า  
 โจทย์ถามว่า เมื่อคุณต้องการท าน้ าสีเหลืองจากไม้ทานาคาคุณต้องใช้อะไรบ้าง 
 จากเนื้อเรื่อง Using Thanakar is easy, just buy a piece of wood, and a small  
 circled curved stone, then ground the wood with water on the stone to  
 produce some yellow liquid which is easy to shape. การใช้ทานาคานั้นง่ายๆ  
 เพียงซื้อไม้ทานาคา และหินก้อนกลมขนาดเล็ก จากนั้น ฝนไม้ทานาคากับก้อนหิน  
 พร้อมกับใส่น้ าลงไปด้วยก็จะได้น้ าสีเหลืองซึ่งมันง่ายที่จะท า 
 ข้อ 1 ไม้ทานาคา ต้นไม้ หิน 
 ข้อ 2 ไม้ทานาคา ใบไม้ หิน 
 ข้อ 4 หิน ดอกทานาคา น้ า 
53. ตอบข้อ 2 to be the sunscreen. ป้องกันแสงแดด  
 จากเนื้อเรื่อง Burmese women protect their skin from the direct sun ray by  
 putting Thanakar on their skin particularly on their face which is shining yellow  
 on the brown cheeks. สาวพม่าจะปกป้องผิวของพวกเขาจากแสงแดดโดยการทา  
 ทานาคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนใบหน้าซึ่งจะเป็นสีเหลืองสว่างบนแก้มสีน้ าตาล 
 ข้อ 1 ใช้ควบคุมน้ าหนัก 
 ข้อ 3 ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็น 
 ข้อ 4 ใช้พิมพ์ดอกไม้ขนาดต่างๆ  
54. ตอบข้อ 3  work hard ท างานหนัก  
 จากโจทย์ “หมอพูดถึงท้ังหมด ยกเว้น ท างานหนัก”  (ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้) 
 ข้อ 1 eat less กินน้อย 
 ข้อ 2 exercise  ออกก าลังกาย 
 ข้อ 4 walk more เดินมากขึ้น 
 ความหมายจากเรื่อง  
 ชาวอเมริกันก าลังอ้วน จากการศึกษาพบว่าชาวอเมริกันส่วนมากอ้วนเกินไป มันจริงไหม?  
 มองดูคนที่อยู่รอบๆตัวคุณ พวกเขาอ้วน? พวกเขาผอม? หรืออยู่ระหว่างนั้น? คนอ้วนจ านวน 
 มากป่วยง่ายและเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆ หมอกล่าวว่าคนเหล่านี้มีอายุยืนขึ้นได้ถ้าพวกเขากิน 
 ผักและผลไม้มากขึ้น พวกเขาต้องกินเนื้อและอาหารทอดให้น้อยลง ต้องกินปลามากข้ึน  

http://www.shvoong.com/tags/wood/
http://www.shvoong.com/tags/product/
http://www.shvoong.com/tags/skin/
http://www.shvoong.com/tags/thanakar/
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 ต้องไม่กินอาหารที่ร้านอาหารประเภทอาหารจานด่วน (fast food) ไม่กินเบเกอร์ชีส และ 
 เฟรนช์ฟรายส์ ต้องกินขนมปังและพาสต้าให้น้อยลง ถ้ากินน้อยลงน้ าหนักก็จะลดลง  
 แต่พวกเขาต้องออกก าลังกายมากข้ึนด้วย ต้องเดินมากข้ึน อย่างน้อยวันละ 30 นาที   
 ไม่ยากที่จะท าเลยใช่ไหม? กินน้อยลง เดินมากข้ึน อายุยืนขึ้น มันไม่ง่ายที่จะกินให้น้อยลง  
 พยายามท าดูนะ มันไม่ยากเลยที่จะท า 
55. ตอบข้อ 1  They must eat more fish.  พวกเขาต้องกินปลามากขึ้น   
 โจทย์ ถามว่า ชาวอเมริกันจะได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างไร 
 ข้อ 2 They must eat less salad. พวกเขาต้องกินสลัดให้น้อยลง 
 ข้อ 3 They must eat more fried egg. พวกเขาต้องกินไข่ทอดมากขึ้น  
 ข้อ 4 They must eat more meat than fruits. พวกเขาต้องกินเนื้อสัตว์มากกว่าผลไม้ 
56. ตอบข้อ 2  Americans must walk more. คนอเมริกันต้องเดินมากขึ้น  
 โจทย์ถามว่า จากเนื้อเรื่องข้อใดถูกต้อง  
 ข้อ 1 Americans must run fast. คนอเมริกันต้องวิ่งเร็วๆ 
 ข้อ 3 Americans must not eat meat. คนอเมริกันต้องไม่กินเนื้อ 
 ข้อ 4 Americans must not die young. คนอเมริกันต้องไม่เสียชีวิตเมื่ออายุน้อยๆ 
57. ตอบข้อ 1 They are too fat. พวกเขาอ้วนเกินไป  
 โจทย์ถามว่า ปัญหาของคนอเมริกันส่วนมากคืออะไร 
 ข้อ 2 They dislike eating fast food. พวกเขาไม่ชอบกินอาหารจานด่วน 
 ข้อ 3 They eat a lot of vegetables. พวกเขากินผักมาก 
 ข้อ 4 They eat less but walk more. พวกเขากินน้อยแต่เดินมาก 
58. ตอบข้อ 4 is important for good health ส าคัญต่อการมสีุขภาพที่ดี   
 จากโจทย์ ใจความหลักของย่อหน้านี้คือ วิตามินดีส าคัญต่อการมสีุขภาพที่ดี 
 จากข้อความที่ให้มาบอกว่า นักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าวิตามินดีมีความจ าเป็นต่อมนุษย์  
 ถ้าเด็กได้รับวิตามินดีและแคลเซียมไม่เพียงพอให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน และจากการศึกษาของ 
 นักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าคนทุกวัยต้องได้รับวิตามินดีเพ่ือช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคโดย 
 ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง จึงสรุปใจความส าคัญได้ว่าวิตามินดีนั้นส าคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี 
 ข้อ 1  ไม่เป็นความลับ ไม่ได้กล่าวในย่อหน้านี้ 
 ข้อ 2  ถูกพบในนม   ไม่ได้กล่าวในย่อหน้านี้ 
 ข้อ 3  ถูกศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลว่าท าการศึกษาว่าวิตามินดีมีความจ าเป็นกับ 
          คนทุกวัยแต่ไม่ได้ขยายความว่านักวิทยาศาสตร์ท าการศึกษาเรื่องนี้อย่างไร  
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59. ตอบข้อ 1 needed แปลว่า จ าเป็น มีความหมายตรงกับค าว่า essential  
 จากโจทย์ ถ้าบางสิ่งบางอย่างมัน essential, มันก็... needed (จ าเป็น) 
 สามารถเดาความหมายได้จากประโยคที่ขยายความตามมาคือ If children have a vitamin  
 D or calcium deficiency, they can develop rickets, a softening of the bones.  
 ถ้าเด็กได้รับวิตามินดีและแคลเซียมไม่เพียงพอท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน  
 แสดงว่า วิตามินดีเป็นสิ่งจ าเป็น 
 ข้อ 2 harmful เป็นอันตราย 
 ข้อ 3 dreadful น่ากลัว 
 ข้อ 4 expensive  แพง 
60. ตอบข้อ 4  do not have enough มีไม่เพียงพอ  
 จากโจทย์ เมื่อคุณมีความขาดแคลน (deficiency) ในบางสิ่งบางอย่าง คุณก็มีไม่เพียงพอ 
 สามารถเดาความหมายได้จากประโยคที่ขยายความตามมาคือ….they can develop rickets,  
 a softening of the bones. ท าให้พวกเขาเกิดภาวะกระดูกอ่อน  
 ข้อ 1 are rich  ร่ ารวย 
 ข้อ 2 look ugly ดูน่าเกลียด 
 ข้อ 3 have all you need มีเพียงพอตามท่ีคุณต้องการ 
61. ตอบข้อ 3 give some examples of foods that are rich in vitamin D     
 ยกตัวอย่างอาหารที่มีวิตามินดี  
 จากโจทย์ ย่อหน้านี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื้อหาที่ควรกล่าวต่อไป ควรเป็น..ยกตัวอย่างอาหารที่มี 
 วิตามินดี เพราะย่อหน้านี้ประโยคแรกกล่าวถึงร่างกายของคนเราสามารถสร้างวิตามินดีจาก 
 การที่ผิวหนังได้รับแสงแดด แต่อย่างไรก็ตามร่างกายยังต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง  
 เพราะฉะนั้นค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3 เนื่องจากย่อหน้าเดียวควรมีใจความส าคัญเดียว 
 ข้อ 1 say why vitamin C is also important กล่าวว่าวิตามินซีก็มีความส าคัญ  
 ข้อ 2 say which diseases might be prevented by vitamin D  
         กล่าวว่าวิตามินดีสามารถป้องกันโรคอะไรได้บ้าง 
 ข้อ 4 explain why you should exercise for 30 minutes every day  
                          อธิบายว่าท าไมคุณควรออกก าลังกายเป็นเวลา 30 นาทีทุกวัน 
62. ตอบข้อ 3 Some people don’t have to get vitamin D from food. คนบางคนไม่จ าเป็นต้องได้รับ 
 วิตามินดีจากอาหาร เป็นประโยคที่ผิด จากเนื้อหาในย่อหน้ากล่าวว่าร่างกายจะต้องได้รับ 
 แสงแดด แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง     
 ข้อ 1 Some foods contain vitamin D. อาหารบางชนิดมีวิตามินดี 
 ข้อ 2 Our bodies can use sunlight to make vitamin D. ร่างกายของคนเราสามารถ 
        สร้างวิตามินดีจากการได้รับแสงแดด 
 ข้อ 3 If you’re a child, you will definitely get rickets if you don’t play in the sun. 
        ถ้าคุณเป็นเด็กและไม่เคยเล่นกลางแจ้งเลยก็จะท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อนอย่างแน่นอน 
 ที่มา ข้อ 58-62  http://www.rhlschool.com/read12n11.html 
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63. ตอบข้อ 2 Madison is as graceful as a swan. Madison สง่างามเหมือนหงส์    
 จากโจทย์ จากย่อหน้านี้ เราสามารถสรุปได้ว่า.. Madison สง่างามเหมือนหงส์ 
 สรุปได้จากประโยคที่กล่าวว่า She often soars into the air, lands in various twisted  
 positions, and waits for her snowboard to join her on the ground. 
 เธอจะร่อนสูงและทะยานอยู่ในอากาศ และลงสู่พ้ืนด้วยการบิดเกลียวด้วยท่วงท่าที่หลากหลาย  
 และลงสู่พื้นพร้อมกับยืนอยู่บนสโนว์บอร์ด 
 ข้อ 1 It never snows in Vermont. เมืองเวอร์มองท์ไม่มีหิมะตก  
 ข้อ 3 Carson prefers skiing to snowboarding.  
        Carson ชอบเล่นสกีมากกว่าเล่นสโนว์บอร์ด 
 ข้อ 4 Madison and Carson do not live in Florida.  
        Madison และ Carsonไม่ได้อาศัยอยู่ในฟลอริดา ไม่ถูกต้องเพราะเขาทั้งสองอาจจะ 
        อาศัยอยู่ในฟลอริดาก็ได้เพราะฟลอริดาก็มีหิมะตกในฤดูหนาว 
64. ตอบข้อ 4 Both Carson and Madison enjoy their time on the snowy slopes.  
 ทั้ง Carson และ Madison มีความสุขกับช่วงเวลาที่เล่นบนหิมะ  
 โจทย์ จากข้อความที่ยกมานี้ บอกเราว่า....ทั้ง  
 Carson และ Madison มีความสุขกับช่วงเวลาที่เล่นบนหิมะ  
 จากประโยค Madison and Carson have fun at the local winter sports facility.  
 ข้อ 1 Carson owns a plane. Carson มีเครื่องบินเป็นของตนเอง  
 ข้อ 2 Madison loves tennis. Madison ชอบเล่นเทนนิส 
 ข้อ 3 Madison doesn’t like winter sports because she always falls. 
        Madison ไม่ชอบเล่นกีฬาฤดูหนาวเพราะเธอล้มอยู่ตลอด 
 ที่มา ข้อ 63-64  http://www.rhlschool.com/read12n10.html   
65. ตอบข้อ 1 Emir values learning. Emir ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากข้อความ Emir ไม่ค่อยจะโดยสารรถประจ าทางไปโรงเรียนในตอนเช้า เขาสามารถโดยสาร 
 รถประจ าทางได้ แต่เขาชอบเดินมากกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนก็ 2 ไมล์ เขาเชื่อว่า 
 การเดินท าให้เขาตื่นตัว และท าให้เขาเรียนรู้ได้ดีขึ้นตลอดทั้งวัน 
 ข้อ 2 Emir is usually late for school. โดยปกตEิmir ไปโรงเรียนสาย (ไม่ได้กล่าวถึง) 
 ข้อ 3 Emir never rides the bus to school. Emir ไม่เคยนั่งรถโดยสารประจ าทาง  
        (ในข้อความที่ให้มาใช้ค าว่า rarely ซึ่งมีความหมายว่าไม่ค่อยจะ) 
 ข้อ 4 Emir always rides the bus home at the end of the school day.  
        Emir นั่งรถโดยสารประจ าทางกลับบ้านทุกวัน (ไม่ได้กล่าวถึงการเดินกลับบ้าน) 
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66. ตอบข้อ 1 Maria ate chocolate at the party. Maria กินช็อคโกแลตที่งานเลี้ยง  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากเนื้อเรื่อง “จ าไว้นะ Maria” Mrs. Russo พูด “ลูกแพ้ช็อคโกแล็ตนะ อย่ากินลูกอม 
 ช็อคโกแล็ตที่งานเลี้ยงนะ” สามชั่วโมงต่อมา Maria กลับมาบ้านด้วยอาการปวดท้อง 
 อย่างรุนแรง “หนูสัญญาค่ะแม่” Maria ท าเสียงคราง “หนูสัญญาค่ะว่าต่อแต่นี้ไปจะเชื่อในสิ่ง 
 ที่แม่บอกค่ะ” 
 ข้อ 2 Maria got into a fight at the party. Maria วางมวยที่งานเลี้ยง (มีเรื่องชกต่อย ตบตี) 
 ข้อ 3 Maria ate no chocolate at the party. Maria ไม่ได้กินช็อคโกแลตที่งานเลี้ยง 
 ข้อ 4 Maria embarrassed herself by singing at the party. 
        Maria รู้สึกอายตัวเองที่ร้องเพลงในงานเลี้ยง 
67. ตอบข้อ 4 My cat prefers salmon to tuna. แมวของฉันชอบกินปลาแซลมอนมากกว่าปลาทูน่า  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากข้อความ ทุกครั้งที่ฉันเอาปลาทูน่าให้แมวของฉัน มันท าไม่สนใจ ทุกครั้งที่ฉันเอา 
 ปลาแซลมอนให้ มันจะกินหมดอย่างรวดเร็ว พอฉันเอาเนื้อให้มันกิน มันกินนิดหน่อย 
 ดูมันไม่ค่อยชอบเท่าไร 
 ข้อ 1 My cat likes to eat beef. แมวของฉันชอบกินเนื้อ 
 ข้อ 2 My cat dislikes eating fish. แมวของฉันไม่ชอบกินปลา  
 ข้อ 3 My cat prefers tuna to beef. แมวของฉันชอบกินปลาทูน่ามากกว่าเนื้อ 
 ที่มา ข้อ 65-67  http://www.rhlschool.com/read12n3.html   
68. ตอบข้อ 4  a radio telescope กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
 โจทย์ถามว่า คุณคิดว่านักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือใดในการค้นพบครั้งนี้ 
 จากข้อความ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียค้นพบดาวเคราะห์ที่ดูเหมือนเพชร   
 ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดเป็นห้าเท่าของโลก และห่างจากโลกถึง 4,000 ปีแสง ดังนั้นจึงไม่มี 
 การวางแผนที่จะเดินทางไปที่นั่นในเร็วๆนี้   
 ดังนั้นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการค้นพบครั้งต้องมีประสิทธิภาพสูงนั่นก็คือกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
 ข้อ 1 a microscope กล้องจุลทรรศน์ ไว้ใช้ส่องสิ่งที่มีขนาดเล็กมองด้วยตาแปล่าไม่เห็น 
 ข้อ 2 a smart phone โทรศัพท์ 
 ข้อ 3 a jewelry store ร้านขายเครื่องเพชร 
 ที่มา http://www.rhlschool.com/read12n15.html  
69. ตอบข้อ 2 becoming less  ลดน้อยลง  
 โจทย์ถามว่า “dwindling” หมายความว่าอะไร 
 “จ านวนของนกฮูกในอินเดียลดลง” สามารถเดาความหมายค าศัพท์ได้จากประโยคที่ตามมาว่า 
 เหตุผลหนึ่งที่นกฮูกถูกจับและน ามาขายเพ่ือไปเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งพ่อแม่ของเด็กๆจะซื้อไปเป็น 
 ของขวัญให้กับลูกๆที่เป็นแฟนของพ่อมดน้อยแฮรี่จากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ตามท่ีเรา 
 รู้กันอยู่แล้วว่า Harry มีนกฮูกเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อว่า Hedwig  
 ข้อ 1 flying ก าลังบิน 
 ข้อ 3 having feathers มีขนนก 
 ข้อ 4 appearing in movies ปรากฏในภาพยนตร์ 

http://www.rhlschool.com/read12n3.html
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70. ตอบข้อ 1 as pets เป็นสัตว์เลี้ยง   
 จากโจทย์ เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการนกฮูก......เป็นสัตว์เลี้ยง 
 จากประโยค One of the reasons that owls are being trapped and sold as pets.... 
 เหตุผลหนึ่งที่นกฮูกถูกจับและน ามาขายเพ่ือไปเป็นสัตว์เลี้ยง 
 ข้อ 2 to become extinct  ท าให้สูญพันธุ์  
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการให้นกฮูกสูญพันธุ์) 
 ข้อ 3 as a special food item เป็นอาหารจานพิเศษ 
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการนกฮูกเป็นอาหารจานเด็ด) 
 ข้อ 4 to use their feathers in hats ใช้ขนของมันมาประดับหมวก 
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการขนนกฮูกมาประดับหมวก) 
71. ตอบข้อ 1 being popular can be harmful การมีชื่อเสียงท าให้เกิดโทษได้  
 จากโจทย์ จากข้อความที่ยกมา เราพบว่า “การมีชื่อเสียงท าให้เกิดโทษได้”  
 เพราะจากข้อความที่ยกมาท าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กๆ และต้องการเลียนแบบ 
 ตัวละครในภาพยนตร์ก่อให้ภาวะเสี่ยงที่นกฮูกจะสูญพันธุ์ได้ 
 ข้อ 2 people want to wipe out owls ผู้คนต้องการให้นกฮูกสูญพันธุ์ 
 ข้อ 3 everyone loves Harry Potter movies ทุกคนชอบภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์  
        แต่จากข้อความที่ยกมากล่าวถึงเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ 
 ข้อ 4 owls don’t taste as good as chickens รสชาติของนกฮูกไม่ได้อร่อยเหมือนเนื้อไก่  
72. ตอบข้อ 2 you’ll be able to go to any regular gas station  
 ในการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงรถคันนี้คุณจะสามารถไปปั๊มน้ ามันปกติท่ัวไปได้ 
 ข้อ 1 you’ll have to find a station that sells hydrogen  
         คุณต้องไปปั๊มน้ ามันที่ขายไฮโดรเจน 
 ข้อ 3 you must plug it in overnight คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ไว้ตลอดทั้งคืน 
 ข้อ 4 you only need to add water คุณต้องเติมน้ าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 จากเนื้อเรื่อง วอลโว่ก าลังผลิตรถที่ใช้น้ ามันที่ปราศจากการเผาไหม้ CNet Car Tech รายงาน 
 ว่า วอลโว่จะใช้เซลเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไฮโดรเจนในน้ ามันไปเป็นกระแสไฟฟ้าเพ่ือขับเคลื่อน 
 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ให้ท างานเมื่อแบตเตอร์รี่อ่อน รถเครื่องยนต์ไฮบริด (รถยนต์ที่มี 
 แหล่งจ่ายพลังงานสองแหล่งขึ้นไป) จะวิ่งไปได้ไกลกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนเชื้อเพลิงที่เท่ากัน 
 เพราะเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันตามปกติจะสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงไปกับความร้อนจ านวนมาก 
73. ตอบข้อ 4 changes เปลี่ยน โจทย์ถามว่า “converts”มีความหมายว่าอะไร 
 จากประโยค Volvo will use a fuel cell that converts the hydrogen in gasoline  
 into electricity to run the vehicle’s electric motor when the battery is low.  
 วอลโว่จะใช้เซลเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไฮโดรเจนในน้ ามันไปเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน 
 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ท างานเม่ือแบตเตอร์รี่อ่อน  
 ข้อ 1 loses สูญเสีย 
 ข้อ 2 burns เผาไหม้ 
 ข้อ 3 frightens ท าให้ตกใจ 
 ที่มา ข้อ 69-73 http://www.rhlschool.com/read12n4.html 
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74. ตอบข้อ 4 Human and animals share the similar intellect.   
 คนและสัตว์มีความฉลาดในสิ่งที่คล้ายๆกัน 
 โจทย์ถามว่า เรื่องนี้จะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ว่าอย่างไร 
 จากย่อหน้าแรกประโยคสุดท้ายที่บอกว่าจาการศึกษาพบว่าสัตว์นั้นฉลาดและมีความรู้สึกต่างๆ 
 เช่นเดียวกันกับมนุษย์ และประโยคแรกของหน้าที่สองกล่าวถึงความฉลาดของสัตว์ไม่ได้พบ 
 เฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น แต่พบในสัตว์ปีกก็คือนกด้วย 
 ข้อ 1 The human mind of bird. นกมีจิตใจเหมือนมนุษย์  
        แต่ในบทอ่านหมายถึงสัตว์อ่ืน ๆด้วย 
 ข้อ 2 Stress as a health problem for birds. ความเครียดก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
        ของนก แต่จากบทอ่านนั้นความเครียดนั้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของสัตว์ทุกชนิด  
        โดยมีการยกตัวอย่างเฉพาะลิง baboon 
 ข้อ 4 African Grey Parrots are sensitive, too. นกแอฟริกันสีเทามีอารมณ์อ่อนไหว 
        เหมือนกับสัตว์อ่ืน ๆ แต่ในเรื่องนั้นกล่าวถึงความฉลาดของมัน 
75. ตอบข้อ 3 Some birds use tools and imitate human sounds.  
 นกมีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเลียนแบบเสียงมนุษย์ได้ 
 โจทย์ถามว่า รายละเอียดใดในเนื้อเรื่องที่สนับสนุนความคิดที่ว่านกฉลาด  
 ซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนปรากฏในบทอ่านย่อหน้าที่สองบรรทัดที่ 3-5 
 ข้อ 1 Birds have large brains and feel stress.  
        นกมีสมองขนาดใหญ่และมีความเครียด  
 ข้อ 2 Birds show interest and live in constant stress.  
                          นกแสดงออกถึงความสนใจในสิ่งต่างๆ และอยู่ในภาวะเครียดได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ 4 Birds have their own language and use twigs as spears.  
           นกมีภาษาเป็นของตนเองและใช้กิ่งไม้เป็นฉมวก 
76. ตอบข้อ 3 Baboons feel emotion like human. ลิงบาบูน มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์  
 โจทย์ถามว่า หลังจากอ่านบทอ่านนี้แล้ว สรุปเกี่ยวกับสังคมของลิงบาบูนได้ว่าอย่างไร 
 จากย่อหน้าที่ 3 มีการยกตัวอย่างว่าในสังคมของลิงชนิดนี้จะควบคุมฝูงลิงโดยการขู่ให้กลัว และ 
 ลิงที่ถูกจัดให้เป็นลิงชนชั้นระดับล่างก็จะเกิดความเครียดและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
 ข้อ 1 Baboons are a lot like birds.  ลิงบาบูนเหมือนนกมาก ๆ 
 ข้อ 2 Baboons fight all of the time.  ลิงบาบูนต่อสู้กันตลอดเวลา 
 ข้อ 4 Baboons are different from other monkeys. ลิงบาบูนแตกต่างจากลิงชนิดอ่ืน ๆ  
77. ตอบข้อ 2 He is very intelligent. มันฉลาดมาก   
 โจทย์ถามว่า นกแก้วที่ชื่ออเล็กซ์เข้าใจภาษาของมนุษย์ได้อย่างไร  
 จากข้อความสามบรรทัดสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของนกแก้วตัวนี้อย่างชัดเจน 
 ข้อ 1 He has practice a lot.  มันได้รับการฝึกมามาก 
 ข้อ 3 He grew up in a pet store.  มันเจริญเติบโตในร้านขายสัตว์เลี้ยง 
 ข้อ 4 He imitates whatever he hears.  มันเลียนเสียงที่มันได้ยิน 
 ที่มา ข้อ 74-77 http://havefunteaching.com/worksheets/reading-worksheets/reading-    
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78. ตอบข้อ 3 It is better to be graceful than to be pretty. เป็นคนสง่างามดีกว่าคนสวย 
 โจทย์ถามว่า ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร 1.1.4 Analyze 
 “Beauty without grace is a violet without smell.” ตรงกับส านวน  
 “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” 
 ข้อ 1 She will be a pretty girl in the future. เด็กหญิงจะเป็นคนสวยในอนาคต 
 ข้อ 2 The beautiful girl is better than the ugly one. เด็กหญิงสวยดีกว่าน่าเกลียด 
 ข้อ 4. There are many lovely women in the world. มีผู้หญิงน่ารักมากมายในโลกนี้ 
79. ตอบข้อ 4  Both soft-type and hard-type packing containers are available at local post  
 offices. ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นมีบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบนุ่มและแบบแข็งไว้บริการ  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง ข้อมูลค าตอบข้อนี้อยู่ที่ประโยคแรก    
 ข้อ 1 The price of containers varies in size, but not in quantity.  
        ราคาของบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับขนาดแต่ไม่ขึ้นอยู่กับจ านวนที่ซื้อ 
 ข้อ 2 This service is provided both in the downtown and countryside.  
        บริการนี้จัดไว้ทั้งในเมืองและนอกเมือง (โฆษณานี้พูดถึงแต่ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่น) 
 ข้อ 3 Local post offices will be carrying only soft-type packing containers.  
        ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นมีเฉพาะบรรจุภัณฑ์แบบนุ่มไว้บริการเท่านั้น 
80. ตอบข้อ 1  You would save money. คุณจะประหยัดเงิน   
 โจทย์ถามว่า อะไรคือข้อได้เปรียบของการสั่งซื้อจ านวนมากๆ 
 ข้อ 2 You could buy them at post office. คุณควรซื้อของที่ไปรษณีย์ 
 ข้อ 3 You would get the containers sooner. คุณจะได้รับภาชนะใส่ของในไม่ช้านี้ 
 ข้อ 4 You could contact your local postmaster  คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใน 
        ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นได้เลย 
81. ตอบข้อ 1  To stay at the luxurious hotels. เพ่ือพักท่ีโรงแรมหรูๆ 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีน 
 ข้อ 2 To buy things that interests them. ซื้อของที่พวกเขาสนใจอยากซื้อ 
 ข้อ 3 To taste the food of the foreign dish. ชิมอาหารต่างชาติ 
 ข้อ 4 To learn the way of life of people in other countries.  
         เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชาติอื่น 
82. ตอบข้อ 4 table tennis 
 โจทย์ถามว่า กีฬาอะไรที่นักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีนไม่ชอบ จากข้อมูล       
 50 percent Favourite sports: Swimming, golf, mountaineering, yoga, badminton 
 กีฬาที่ชื่นชอบติดอันดับใน 50% ได้แก่ ว่ายน้ า กอล์ฟ ปีนเขา โยคะ แบดมินตัน 
 ข้อ 1 golf กอล์ฟ 
 ข้อ 2 swimming ว่ายน้ า 
 ข้อ 3 badminton แบดมินตัน 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 391 

83. ตอบข้อ 1 first class  ชั้น 1 
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไม่โดยสารเครื่องบินในที่นั่งชั้นไหน 
 จากข้อมูล Travel in: First class (13 percent), business class (62 percent),  
 economy class (25 percent)  
 ข้อ 2 business class  ชั้นธุรกิจ 
 ข้อ 3 economy class ชั้นประหยัด  
 ข้อ 4 normal class     ชั้นปกติ 
84. ตอบข้อ 4 They enjoy travelling in a group of three to ten people the least. พวกเขาสนุกกับ   
                   การเที่ยวเป็นกลุ่มๆละ 3-10 คน น้อยที่สุด 
 โจทย์ถามว่า จากข้อมูล ข้อความใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีนส่วนมาก 
 ข้อ 1 They love travel by plane. พวกเขาชอบเดินทางโดยเครื่องบิน 
 ข้อ 2 They like travelling to Europe and America.  
        พวกเขาชอบไปเท่ียวที่ยุโรปและอเมริกา 
 ข้อ 3 They love travelling by first class less than the economy class.  
        พวกเขาชอบเดินทางโดยเครื่องบินในที่นั่งชั้นหนึ่งน้อยกว่าชั้นประหยัด 
85. ตอบข้อ 3 fourteen thousand   หนึ่งหมื่นสี่พัน  
 โจทย์ถามว่า ถ้าคุณเช่ารถยนต์เป็นเวลา 1 สัปดาห์กับบริษัทนี้ จ านวนเงินที่คุณต้องจ่าย 
 ต้องน้อยกว่ากี่บาท  
 เหตุผล จากข้อมูลในโฆษณา Rent a Car for less than *2,000 ฿ a day 
 ค่าเช่ารถน้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน  
 ดังนั้น 1 สัปดาห์ คือ 7 วัน (7x2,000 = 14,000) ก็ต้องจ่ายน้อยกว่า 14,000 แน่ๆ 
 ข้อ 1 two thousand สองพัน 
 ข้อ 2 three thousand สามพัน 
 ข้อ 4 fifteen thousand  หนึ่งหมื่นห้าพัน 
86. ตอบข้อ 4 If you want to rent a car, you have to pay more money than renting a van. 
 ถ้าคุณต้องการเช่ารถยนต์ คุณต้องจ่ายเงินมากกว่าการเช่ารถตู้ 
 โจทย์ถามว่า จากโฆษณา ข้อความใดเป็นเท็จ 
 จากโฆษณาราคาเช่ารถยนต์อย่างน้อย 2,000 บาทต่อวัน แต่รถตู้ อย่างน้อย 3,000 บาทต่อวัน 
 ข้อ 1 If you have 2,900 baht, you can rent a car or a van.  
        ถ้าคุณมีเงิน 2,900 บาท คุณสามารถเช่ารถยนต์หรือรถตู้ก็ได้ 
 ข้อ 2 If you want to rent the car, you have to go there in person.  
        ถ้าคุณต้องการเช่ารถยนต์ คุณต้องไปที่นั่นด้วยตนเอง 
 ข้อ 3 If you don’t have time to get the information, you can phone there.  
        ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะไปขอข้อมูล คุณสามารถโทรศัพท์ไปได้ 
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87. ตอบข้อ 4 The man tries to get his car out of the snow.   
 ชายคนนี้พยายามจะเอารถออกจากกองหิมะ  
 โจทย์ถามว่า จากการ์ตูน เกิดอะไรขึ้น 
 จากภาพหิมะตกหนักมากจนรถจมอยู่ใต้หิมะและผู้ชายก าลังตักหิมะออก และสังเกตจากค าพูด 
 ของภรรยาที่ว่า “If you haven’t found the car by noon, I’m going back to bed.” 
 ถ้าตอนเที่ยงเธอยังไม่เจอรถ ฉันจะกลับไปนอนนะ 
 ข้อ 1 Their car is on the snow. รถของพวกเขาอยู่บนหิมะ 
 ข้อ 2 They play game in snow. พวกเขาเล่นเกมท่ามกลางหิมะ 
 ข้อ 3 The man buries their car under the snow. ชายคนนี้ฝังรถเขาไว้ใต้หิมะ 
88. ตอบข้อ 4 Everyone has already known the weather from the chart.  
 ทุกคนทราบสภาพอากาศจากแผนภาพข้างบนแล้ว  
 โจทย์ถามว่า จากภาพ ท าไมชายผู้นี้จึงพูดเช่นนั้น 
 ซึ่งในภาพก็ปรากฏสภาพอากาศตามพยากรณ์อยู่แล้ว 5 วัน 
 ข้อ 1 The weather is much different each day.  
        สภาพอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละวัน ซึ่งไม่เก่ียวกับสิ่งที่เขาพูด 
 ข้อ 2 It’s very easy to guess the weather by anyone.  
        มันง่ายมากที่ใครๆ จะคาดเดาสภาพอากาศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูด 
 ข้อ 3 The man is not the expert of the weather forecast.  
        ชายผู้นี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพยากรณ์อากาศ ซึ่งที่จริงเขาเป็น 
89. ตอบข้อ 3 After a long drought, Pee is very glad to welcome the rain on Tuesday for  
 his crops.หลังจากความแห้งแล้งอันยาวนาน พีดีใจมากในการต้อนรับฝนในวันอังคารเพ่ือ 
 พืชผลของเขา  
 โจทย์ถามว่า ตามการพยากรณ์อากาศ ใครน่าจะมีความสุขที่สุด  
 ข้อ 1 Jim will wash his clothes on Monday because it will not rain. 
        จิมจะซักผ้าวันจันทร์เพราะฝนจะไม่ตก 
 ข้อ 2 Maybe on Thursday Nan has to stay at home all day because it will  
        be wet.  บางทีในวันพฤหัสบดแีนนต้องอยู่บ้านทั้งวันเพราะฝนจะตก 
 ข้อ 4 Miss USA will go to Hua Hin on Wednesday, maybe she has to add her  
         sunscreen many times.  
         นางงามสหรัฐอเมริกาจะไปหัวหินในวันพุธ บางทีเธอต้องใช้โลชั่นกันแดดหลายครั้ง  
90. ตอบข้อ 2 Sue is pregnant, so she avoids staying by this area.  
 Sue ตั้งครรภ์เธอจึงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปใกล้บริเวณนี้ 
 โจทย์ถามว่า ตามป้ายนี้ ข้อใดถูกต้อง 
 ข้อ 1 Sage takes his car to have it fixed the radiator. Sage น ารถไปซ่อมหม้อน้ า 
 ข้อ 3 Syne takes his electric fan to have it fixed in this place.  
        Syne น าพัดลมไปซ่อมที่มีป้ายนี้ติดอยู่ 
 ข้อ 4 Sank loves to be in this area every day because the big fan keeps blowing. 
        Sank ชอบอยู่ที่นี้ทุกวันเพราะมีพัดลมตัวใหญ่พัดอยู่ 
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91. ตอบข้อ 1 He has lost his way. เขาหลงทาง 
 โจทย์ถามว่า จากการ์ตูน เกิดอะไรขึ้น 
 ดูจากภาพและจากค าพูดของเขาในภาพว่า “Maybe I had better look at the map  
 again.” (ฉันควรดูแผนที่อีกครั้งดีกว่า)  
 ข้อ 2 He has lost his dogs.   สุนัขของเขาหายไป  
 ข้อ 3 He has lost his map.  แผนที่ของเขาหายไป 
 ข้อ 4 He has lost his temper.  เขาอารมณ์เสีย  (เป็นส านวน) 
92. ตอบข้อ 2 Keep reading the map. ศึกษาแผนที่  
 จากโจทย์ถามว่า จากเหตุการณ์ลักษณะนี้ คุณควรจะท าอะไรเมื่อต้องไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย 
 ค าตอบคือ ศึกษาแผนที่ เป็นการเตรียมความพร้อมเม่ือจะเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน 
 ข้อ 1 Keep the map well.   เก็บแผนที่ให้ดี 
 ข้อ 3 Take the dogs with you.   เอาสุนัขไปกับคณุด้วย 
 ข้อ 4 Keep staying on the way.   อยู่ในเส้นทาง 
93. ตอบข้อ 4 Avoid using your mobile phone in this area because of the high voltage. 
 หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์บริเวณนี้เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
 เพราะป้ายนี้เป็นสัญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้าแรงสูง การใช้โทรศัพท์อาจท าให้เกิดประกายไฟ 
 ซึ่งเป็นอันตราย 
 โจทย์ถามว่า คุณควรจะท าอย่างไร เมื่อเห็นป้ายนี้ 
 ข้อ 1 Turn the switch off because of the high voltage.  
        ให้ปิดสวิทซ์เพราะมีกระแสไฟแรงสูง 
 ข้อ 2 Take an umbrella with you because of the thunderstorm. 
         ให้น าร่มไปด้วยเพราะมีฝนฟ้าคะนอง 
 ข้อ 3 Hurry to go inside the building because of the thunderstorm.  
        ให้รีบเข้าไปในอาคารเพราะมีฝนฟ้าคะนอง   
94. ตอบข้อ 2 They hope someone was dead in the disaster. พวกเขาปรารถนาให้ใครบางคนอยู่ 
 ที่นั่น(ที่ท่ีเกิดภัยพิบัติ)และตายในภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์  
 (แผ่นดินไหว:earthquake และความหนาวเย็นสุดๆ: bitter cold) จากการ์ตูนสื่อได้ว่า 
 ชายทั้งสองคนน่าจะไม่ชอบกัน ต่างฝ่ายต่างอยากให้คนที่ตนไม่ชอบตาย 
 โจทย์ถามว่า ชายทั้งสองคนนี้ปรารถนาให้เกิดอะไรขึ้น 
 ข้อ 1 They hope there wasn’t anyone to be there. 
         พวกเขาปรารถนาให้ไม่มีใครอยู่ที่นั่น(ที่ที่เกิดภัยพิบัติ)     
 ข้อ 3 They hope the disaster was more terrible than this. 
         พวกเขาปรารถนาให้ภัยพิบัติเลวร้ายกว่านี้ 
 ข้อ 4 They hope the disaster happened at the place he lives. 
        พวกเขาปรารถนาให้เกิดภัยพิบัติในที่ที่เขาอยู่  
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95. ตอบข้อ 4 Turn right to the restaurant. เลี้ยวขวาไปร้านอาหาร    
 โจทย์ถามว่า ป้ายนี้หมายความว่าอย่างไร  
 ข้อ 1 Turn left to the shop. เลี้ยวซ้ายไปที่ร้านค้า 
 ข้อ 3 Turn right to the shop. เลี้ยวขวาไปท่ีร้านค้า 
 ข้อ 2 Turn left to the restaurant. เลี้ยวซ้ายไปร้านอาหาร 
96. ตอบข้อ 1  It’s dangerous to swim. มันอันตรายที่จะว่ายน้ า  
 โจทย์ถามว่า จากป้ายนี้ ข้อใดถูกต้อง 
 ความหมายของป้ายก็คือ ห้ามว่ายน้ าในบริเวณนี้ 
 ข้อ 2 We can swim in this beach. พวกเราสามารถว่ายน้ าในหาดนี้ 
 ข้อ 2 Be careful while swimming. เวลาว่ายน้ าต้องระมัดระวัง 
 ข้อ 4 We should swim in this beach. พวกเราควรว่ายน้ าในหาดนี้ 
97. ตอบข้อ 4  at the petroleum ทีป่ั๊มน้ ามัน 
 โจทย์ถามว่า เราสามารถเห็นป้ายนี้ได้ที่ไหน (ป้ายปั๊มน้ ามัน) 
 ข้อ 1 at the temple ทีว่ัด 
 ข้อ 2 at the hospital ทีโ่รงพยาบาล 
 ข้อ 3 at the pharmacy ที่ร้านขายยา 
98. ตอบข้อ 2  Drive carefully. ขับอย่างระมัดระวัง  
 โจทย์ถามว่า เมื่อเห็นป้ายนี้ คุณควรท าอย่างไร 
 ป้ายที่ก าหนด เป็นป้ายเตือนว่าถนนลื่น 
 ข้อ 1 Drive faster.     ขับให้เร็วขึ้น 
 ข้อ 3 Drink, don’t drive.  ดื่มห้ามขับ (ดื่มเหล้า ห้ามขับรถ) 
 ข้อ 4 Don’t drive alone.   ห้ามขับรถตามล าพัง 
99. ตอบข้อ 1  Students usually cross the road.  ตามปกติมีนักเรียนเดินข้ามถนน 
 โจทย์ถามว่า ท าไมเราต้องขับรถอย่างระมัดระวัง 
 ป้ายที่ก าหนดเป็นป้ายเตือนว่าบริเวณนี้มีนักเรียนเดินข้ามถนน 
 ข้อ 2 Blind men often walk on the road. คนตาบอดเดินบนถนนอยู่บ่อยๆ 
 ข้อ 3 It’s the place for walking and jogging.  
        เป็นสถานที่ส าหรับเดินและวิ่งออกก าลังกาย 
 ข้อ 4 The road is narrow and many people use it. ถนนแคบและมีคนใช้จ านวนมาก 
100. ตอบข้อ 2  The number of tourists from ASEAN is as same as from America.   
 จ านวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเท่ากับนักท่องเที่ยวจากอเมริกา 
 โจทย์ถามว่า จากกราฟวงกลม ข้อใดถูกต้อง 
 ข้อ 1  The number of tourists from Europe is less than from America.  
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกา                        
 ข้อ 3  The number of tourists from Australia is more than from America. 
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียมากกว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกา 
 ข้อ 4  The number of tourist from America is as much twice as from China.  
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากอเมริกามากกว่านักท่องเที่ยวจากจีน        
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101. ตอบข้อ 1  China   จีน 
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยในปี 2013 ที่มีจ านวนมากที่สุดมาจาก... 
 จากกราฟวงกลม China 40% Europe 35% America 10% ASEAN 10% Australia 5% 
 ข้อ 2 Europe    ยุโรป 
 ข้อ 3 America     อเมริกา 
 ข้อ 4 Australia    ออสเตรเลีย 
102. ตอบข้อ 2  225,189    
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนและออสเตรเลียรวมกันเป็นกี่คน 
 จากกราฟวงกลมนักท่องเที่ยวชาวจีนและออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนทั้งหมด  
 ดังนั้น (45/100)X500,420 = 225,189         
103. ตอบข้อ 3  250,210   
 โจทย์ถามว่า จ านวนนักท่องเที่ยวครึ่งของทั้งหมดมีกี่คน 
 ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด คือ 500,420/2  = 250,210   
 
Part III: Grammar and Vocabulary  
104. ตอบข้อ 2  was   
 Nitipon was up on the roof of his house, นิติพะนอยู่บนหลังคา 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 was เป็น past (V2) ของ is และ am  ส่วน were เป็น past (V2)  ของ are  
 ใช้ was เพราะประธาน คือ Nitipon (เอกพจน์บุรุษท่ี 3) 
105. ตอบข้อ 3  had nearly finished 
 He had nearly finished before he was pleased with his work.  
 เขาท าเกือบเสร็จแล้วก่อนจะมีความสุขกับงานของเขา (ซ่อมหลังคา) 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าและเป็นการจัดล าดับเหตุการณ์ในอดีต ตามโครงสร้าง 
 Past Perfect + before + past simple  
 ข้อ 1 nearly finish (Present Simple)    
 ข้อ 2 nearly finishes (Present Simple) 
 ข้อ 4 is nearly finishing (Present Continuous) 
106. ตอบข้อ 3  heard 
 Suddenly, he heard a voice below call "Hello!"  
 ทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างล่าง “สวัสดี” 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 hear (Present Simple)    
 ข้อ 2 hears (Present Simple) 
 ข้อ 4  has heard (Present Perfect) 
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107. ตอบข้อ 2  saw  
 Nitipon saw an old man in dirty clothes standing below. 
 นิติพนเห็นชายชราใส่เสื้อผ้าสกปรกมอมแมมยืนอยู่ข้างล่าง 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 see (Present Simple)     
 ข้อ 3 sees (Present Simple)  
 ข้อ 4 seeing เป็น gerund (V+ing) ท าหน้าที่เหมือนค านาม คือเป็นประธาน หรือกรรม ได้ 
108. ตอบข้อ 1 put down  
 Nitipon was annoyed, but he was a polite man, so he put down his tools. 
 นิติพนรู้สึกหงุดหงิด แต่เขาเป็นคนสุภาพจึงวางเครื่องมือลง 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 2 putting down เป็น present participle    
 ข้อ 3 puts down (Present Simple)  
 ข้อ 4 was put down เป็นรูป passive  
109. ตอบข้อ 4  for 
 Nitipon thought for a minute.    นิติพนคิดอยู่แป๊บหนึ่ง (แป็บเดียว, ครู่หนึ่ง) 
 think for (thought for) แปลว่า คิด  
110. ตอบข้อ 1  Come  
 Then he said, “Come with me."   แล้วเขาก็พูดว่า “ตามฉันมา” 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่า แต่ค าพูดที่อยู่ในเครื่องหมาย Quotation Marks ( “ ”)  
 ต้องใช้โครงสร้าง Present simple (V1) 
111. ตอบข้อ 3  climbing  
 He began climbing the ladder again.  เขาเริ่มปีนบันไดขึ้นไปอีกครั้ง 
 จากความหมายของประโยค รูปกริยาที่ต้องใช้ คือ Gerund (V+ing) ซ่ึงท าหน้าที่เหมือน 
 ค านาม ในที่นี้ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมของประโยค  
 ข้อ 1 climb (Present Simple)     
 ข้อ 2 climbed (Past Simple)  
 ข้อ 4 had climbed  (Past Perfect) 
112. ตอบข้อ 4  followed  
 The old man followed him all the way to the top. 
 ชายชราตามเขาข้ึนไปจนถึงข้างบนสุด 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 follow  (Present Simple)    
 ข้อ 2 is following (Present Continuous)  
 ข้อ 3 follows (Present Simple) 
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113. ตอบข้อ 1  were 
 When they were on the roof, Nitipon turned to the beggar. 
 เมื่อพวกเขาอยู่บนหลังคา นิติพนหันมาหาขอทาน 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 was เป็น past (V2) ของ is และ am  ส่วน were เป็น past (V2)  ของ are  
 ใช้ were เพราะประธาน คือ they (พหูพจน์บุรุษที่ 3) 
114. ตอบข้อ 1  countries ประเทศ 
 There are many countries in the world that have their own beauty and value  
 which different from the other in locations, cultures, customs and traditions.             
 มีประเทศหลายประเทศในโลกนี้ที่ต่างก็มีความงาม มีคุณค่า ต่างกันไปตามท่ีตั้ง วัฒนธรรม  
 ขนบธรรมเนียมประเพณี ของตนเอง 
  ข้อ 2 oceans มหาสมุทร 
  ข้อ 3 districts อ าเภอ 
  ข้อ 4  parks สวนสาธารณะ 
115. ตอบข้อ 2  Southeast Asia  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Thailand is also the one of those that locates in Southeast Asia near the  
 equator.  ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตั้งอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
 ข้อ 1 South of Asia ทางใต้ของเอเชีย 
 ข้อ 3 East of Asia ทางตะวันออกของเอเชีย 
 ข้อ 4 Southwest Asia ทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
116. ตอบข้อ 2  has  แปลว่า มี 
 Thailand has a lot of different beauties and colors of cultures, customs  
 and traditions…. 
 ประเทศไทยมีหลากหลายความงามและหลากหลายสีสันของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
 และประเพณี... 
117. ตอบข้อ 3  on ความหมายของ traditions on each locality แปลว่าประเพณีแต่ละท้องถิ่น 
118. ตอบข้อ 4  which แปลว่า ซึ่ง 
 which เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านาม 
 ที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ในที่นี้ต้องการกล่าวถึง (ค าท่ีพิมพ์ด้วยตัวเน้นและเอียง) 
 Thailand has a lot of different beauties and colors of cultures, customs  
 and traditions on each locality in old Thai-Style constructions, art  
 objects and architectures which continues from the past to present more  
 than thousand years. 
 ประเทศไทยมีหลากหลายความงามและหลากหลายสีสันของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ 
 ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ศิลปวัตถุ และ การก่อสร้างแบบ 
 ไทยโบราณ ซ่ึงถ่ายทอดต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบันมากกว่าพันๆปี 
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119. ตอบข้อ 2  of  ความหมายของ characteristic  of แปลว่า ลักษณะของ 
120. ตอบข้อ 2 from  ความหมายของ notice from แปลว่า สังเกตได้จาก 
121. ตอบข้อ 1 each other แปลว่า ซึ่งกันและกัน 
122. ตอบข้อ 1  another   แปลว่า อีกอัน(อย่าง)หนึ่ง 
123. ตอบข้อ 3  of  ความหมายของ  The Land of  smile แปลว่า สยามเมืองยิ้ม 
 Thai people have characteristic of (16) friendly, enjoyment and modesty  
 which can notice from (17) bringing the hands together to the face and smile  
 that gives to each other (18) every time. Thus, Thailand has another (19)  
 name as "The land of (20) smile". 
 คนไทยมีลักษณะเป็นมิตร สนุกสนาน และ อ่อนน้อม ซึ่งสังเกตได้จากการไหว้ (bringing  
 the hands together to the face)และการยิ้มให้กันและกันทุกๆครั้งที่เจอกัน ด้วยเหตุนี้ 
 ประเทศไทยจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สยามเมืองยิ้ม 
124. ตอบข้อ 2  that แปลว่า  ที,่ ซ่ึง 
 Mario wants to sell the car that he bought last year. 
 มาริโอต้องการขายรถที่ได้ซื้อไว้ในปีที่แล้ว   
 that  เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านามที่ 
 เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ในที่นี้แทนค าว่า the car 
125. ตอบข้อ 3  was listening  
 While I was listening to the radio, I heard a loud scream. 
 ในขณะที่ฉันก าลังฟังวิทยุฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีก 
 เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก    
 “ฉันก าลังฟังวิทยุ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง”  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous  
 (รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple  
 รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 listen (Present Simple) 
 ข้อ 2 has listened (Present perfect) 
 ข้อ 4 had listened  (Past Perfect) 
126. ตอบข้อ 2  has lived 
 She has lived here since she was ten years old. 
 หล่อนเคยอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่หล่อนอายุ10 ปี 
 เป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์หรือการกระท าที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึง 
 ปัจจุบัน นั่นคือ หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ 10 ปี และปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่ ดังนั้นต้องใช้  
 Present perfect  รูปกริยา have, has + past participle (V3) 
 และประโยคนี้ใช้ since เป็นตัวขยายบอกเวลา ซึ่ง since (แปลว่า ตั้งแต่) เป็นการบอกเวลา 
 เริ่มต้นของเหตุการณ์ สิ่งที่ตาม since อาจระบุเป็น เวลา หรือ วัน หรือ เดือน หรือ ปี หรือ  
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 เป็นประโยคที่บอกถึงเหตุการณ์ท่ีบอกให้รู้ว่า เหตุการณ์หรือการกระท าที่กล่าวถึงนั้นเกิดขึ้น 
 ตั้งแต่เม่ือใด โดยที่ประโยคที่ตามหลังsince ต้องอยู่ในรูป Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 lived   (Past Simple) 
 ข้อ 3 had lived  (Past Perfect) 
 ข้อ 4 had been living (Past Perfect Continuous) 
127. ตอบข้อ 1  arrived  
 When the policeman arrived , the thief had already gone. 
 เมื่อต ารวจมาถึงโจรก็ไปแล้ว   
 ในกรณีนี้ต้องใช้ Past Simple เพราะเหตุการณ์ที่ต ารวจมาถึงเกิดหลังจากเหตุการณ์ที่โจร 
 ไปแล้ว  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงก่อนใช้ Past Perfect รูปกริยา had+ past participle (V3)   
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงทีหลังใช้ Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 2 was arriving   (Past Continuous) 
 ข้อ 3 has arrived  (Present Perfect) 
 ข้อ 4 had arrived  (Past Perfect) 
128. ตอบข้อ 4  dancing  
 She enjoys dancing very much.    เธอสนุกกับการเต้นร ามากๆ  
           หลัง enjoy ต้องตามด้วย Gerund  (V+ing) เท่านั้น 
129. ตอบข้อ 1  any บ้าง,จ านวนหนึ่ง 
 Have you got any cigarettes?  Of course.   คุณมีบุหรี่บ้างไหม? มี 
 any บ้าง,จ านวนหนึ่ง ใช้น าหน้าค านามนับไม่ได้และค านามนับได้พหูพจน์ ใช้ในประโยค 
 ค าถามและประโยคปฏิเสธ  
 ข้อ 2 must ต้อง 
 ข้อ 3 some บ้าง,จ านวนหนึ่งใช้กับค านามนับไม่ได้และค านามนับได้พหูพจน์  
                            ใช้ในประโยคบอกเล่า 
 ข้อ 4 little ปริมาณเล็กน้อย (little + นามนับไม่ได้) 
130. ตอบข้อ 3  Both ทั้งสอง 
 There are two men in the street. Both of them have a gun in their hands. 
 มีผู้ชายสองคนอยู่บนถนนพวกเขาทั้งสองคนมีปืนอยู่ในมือ 
 ข้อ 1 All ทั้งหมด 
 ข้อ 2 Every ทุกๆ 
 ข้อ 4 A lot of จ านวนมาก 
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131. ตอบข้อ 3  had gone 
 If I had gone to the party last night, I would have sung and danced with  
 my friends. ถ้าฉันไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ ฉันก็จะได้ร้องเพลงและเต้นร ากับเพื่อนๆ  
 ประโยคเป็น If clause Type  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ท่ีตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว  
                   จากประโยคนี้ แสดงว่าผู้เขียน(I)ไม่ได้ไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้ร้องเพลงเต้นร ากับเพ่ือนๆ 
 โครงสร้างประโยค  
 If + Past Perfect (had+V3) , would + have + past participle (V3) 
 ข้อ 1 go  (Present Simple) 
 ข้อ 3 went  (Past Simple) 
 ข้อ 4 have gone  (Present Perfect) 
132. ตอบข้อ 3  sitting 
 When I saw him yesterday, he was sitting on a chair. 
 ตอนที่ฉันเห็นเขาเม่ือวาน เขาก าลังนั่งอยู่บนเก้าอ้ี 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีก 
 เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก    
 “เขาก าลังนั่งอยู่บนเก้าอ้ี” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันเห็นเขา”  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous  
 (รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple  
 รูปกริยา past (V2) 
133. ตอบข้อ 4  for  
 We have been here for two months. 
 พวกเราอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองเดือนแล้ว 
 for แปลว่า เป็นเวลา  ใช้บอกระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 
 ข้อ 1 in ใน 
 ข้อ 2 before  ก่อน 
 ข้อ 3 since ตั้งแต่ 
134. ตอบข้อ 2  don’t   
 Sarah and Nawinta don’t want a big wedding. 
 Sarah และ Nawinta ไม่ต้องการงานแต่งงานแบบใหญ่โต 
 การท าประโยคให้เป็นปฏิเสธ ท าได้โดย น า not ไปวางไว้หลังกริยาช่วย แต่ประโยคนี้ไม่มี 
 กริยาช่วย มี want เป็นกริยาแท้ของประโยคแล้ว กรณีที่ประโยคไม่มีกริยาช่วย ต้องน า  
 Verb to do มาช่วย ประโยคนี้พูดถึงข้อเท็จจริง ใช้โครงสร้าง Present Simple  
 (รูปกริยา Verb 1) และมี Sarah and Nawinta เป็นประธานพหูพจน์ดังนั้น Verb to do  
 ที่น ามาช่วยจึงต้องใช้ do มาช่วยในการท าเป็นปฏิเสธ  
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135. ตอบข้อ 2  closes 
 The post office usually closes at 5.30 pm. โดยปกติที่ท าการไปรษณีย์ปิดห้าโมงครึ่ง 
 ประโยคนี้เป็น Present Simple สังเกตจาก usually ดังนั้น กริยาต้องเป็น Verb 1 และ 
 The  post office เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3  close จึงต้องเติม s เป็น closes 
136. ตอบข้อ 2  boils     
 If you heat water, it boils.   ถ้าคุณต้มน้ า มันก็เดือด 
 เป็น If Clause Type 1 ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริง   
 โครงสร้าง If + Present Simple (V1), Present Simple (V1) 
137. ตอบข้อ 2  are 
 Those shirts are expensive. I don’t need to buy them. 
 เสื้อเชิ้ตเหล่านั้นราคาแพงจัง ฉันไม่อยากซื้อมันเลย 
 ตามโครงสร้าง Sub.+Verb to be + Adj. Those shirts เป็นประธานพหูพจน์จึงต้องใช้ are                                                                                                                                                                                                  
138. ตอบข้อ 3  doesn’t drink   
 My mom doesn’t drink coffee every morning. 
 แม่ของฉันไม่ดื่มกาแฟทุกเช้า 
 สังเกตจากค าว่า every morning บอกให้รู้ว่า ประโยคเป็น Present Simple รูปกริยา V1  
 My mom เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s (does ก็คือ do เติม es) 
139. ตอบข้อ 1  to 
 This is not an easy question to answer.   ค าถามนี้มันไม่ง่ายที่จะตอบ 
 เป็นการใช้ to + infinitive  ทีรู่ปประธานกลายเป็นกรรม ของ to infinitive 
 ค านาม หรือ ค าสรรพนาม ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของรูป linking verb (กริยาที่ใช้เชื่อม 
 ประโยค) + ค าคุณศัพท์ (adjective) สามารถใช้เป็นกรรม (objective) ของกริยา to  
 infinitive ที่ตามมา ในภาคส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยค เช่น 
 Science programmes are so interesting to watch. 
 รายการวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจที่จะดู 
 These nuts are good to eat 
 ถั่วเหล่านี้มันดีที่จะกิน 
140. ตอบข้อ 2  explains  
 If the teacher explains too fast, students won’t understand.    
 ถ้าครูอธิบายเร็วเกินไป นักเรียนก็จะไม่เข้าใจ  (won’t = will not) 
 เป็น If Clause ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นจริงได้   
 If + Present Simple (V1), Future Simple (will+ V1) 
141. ตอบข้อ 3  children 
 Some children feel frightened of the dark. เด็กๆบางคนรู้สึกตกใจกลัวความมืด 
 some หมายถึง จ านวนหนึ่ง ใช้น าหน้าค านามนับไม่ได้  และค านามนับได้พหูพจน์  
 ใช้ในประโยคบอกเล่า ในที่นี้ children เป็นค านามนับได้พหูพจน์ ส่วน boy, child และ  
 person เป็นค านามนับได้เอกพจน์   
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142. ตอบข้อ 1  who หมายถึง ผู้ซึ่ง, ผู้ที่ 
 This is my best friend who always helps me. 
 นี้คือเพ่ือนที่ดีที่สุดของฉันผู้ที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอมา       
 who เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านามที่ 
 เป็นคน ในที่นี้ แทน my best friend  
 that และ which ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ ส่วน whom ใช้แทนคนในกรณีที่เป็นกรรม 
143. ตอบข้อ 2  more  
 Yaya is more beautiful than Tukky.    ญาญ่าสวยกว่าตุ๊กก้ี 
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า สังเกตได้จากค าว่า than  
 Comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ประโยคเปรียบเทียบ 
 ขั้นกว่า ค าคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบต้องเปลี่ยนเป็น ค าคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative  
 Adjective) โดยการเติม -er หลังค าคุณศัพท์ที่มี 1-2 พยางค์ (มีรายละเอียดปลีกย่อยอีก  
 ควรศึกษาเพ่ิมเติม)  และใช้ more วางหน้าค าคุณศัพท์ที่มีสามพยางค์ข้ึนไป  
 ดังเช่นข้อนี้  beautiful ต้องใช้ more   
 ส่วน as ใช้เปรียบเทียบเท่ากัน และ the most ใช้เปรียบเทียบขั้นสุด  
144. ตอบข้อ 1  didn’t do          
 Last night they didn’t do homework.   เมื่อคืนนี้พวกเขาไม่ได้ท าการบ้าน 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า Last night ดังนั้นรูปกริยาต้องเป็น  
 past (V2) 
 ข้อ 2  won’t do = will not do  (Future Simple) 
 ข้อ 3  don’t do (Present Simple) 
 ข้อ 4  haven’t done (Present Perfect) 
145. ตอบข้อ 3 broke  
 Bob broke a window two days ago.   Bob ท าหน้าต่างแตกเมื่อสองวันที่ผ่านมา 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า two days ago ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) 
 ข้อ 1  breaks  (Present Simple)  
 ข้อ 3  will break (Future Simple)  
 ข้อ 4  has broken (Present Perfect) 
146. ตอบข้อ 3  died 
 In 1945, my granddad died.  คุณตาของฉันเสียชีวิตเมื่อปี 1945 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า In 1945  ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) 
 ข้อ 1  dead  
 ข้อ 2  dies (Present Simple)  
 ข้อ 4  dying เป็น adjective แปลว่า ก าลังจะตาย  
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147. ตอบข้อ 3  did, live 
 Where did you live last year?   เมื่อปีที่แล้วคุณอยู่ที่ไหน? 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า last year  ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) และ โครงสร้างประโยคค าถาม แบบ Wh-question คือ  
 Question words + did + subject + V1…….? 
148. ตอบข้อ 3  will 
 How will you go to USA next week? By plane. 
 สัปดาห์หน้าคุณจะไปอเมริกาอย่างไร? โดยเครื่องบิน 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Future Simple บอกเหตุการณ์ในอนาคต สังเกตจากค าว่า next  
 week ดังนั้นรูปกริยาต้องเป็น will + V1 และ โครงสร้างประโยคค าถาม แบบ  
 Wh-question คือ Question words + will + subject+ V1….? 
149. ตอบข้อ 3  are, going 
 Where are you going to stay tomorrow? In Bangkok. 
 พรุ่งนี้คุณจะไปพักท่ีไหน? ในกรุงเทพฯ 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Future Simple บอกเหตุการณ์ในอนาคต สังเกตจากค าว่า  
 tomorrow จากตัวเลือกท่ีก าหนด ไม่มี will, go แต่มี are, going ซึ่งบอกให้รู้ว่า ประโยคนี้ 
 ต้องการใช้ to be going to ที่มีความหมายว่า จะ เช่นเดียวกับ will และใช้บอกเหตุการณ์ 
 ในอนาคตได้เช่นกัน แต่ต่างกันตรงที่ to be going to จะบอกถึงความตั้งใจและตัดสินใจที่ 
 จะท ามากกว่า will 
 ข้อ 1  do, go (Present Simple)  
 ข้อ 2  did, go (Past Simple)  
 ข้อ 4  have, gone (Present Perfect)   
150. ตอบข้อ 3 at  
 We live at 123/45 Main Road.  เราอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 123/45  ถนน Main 
 การใช้ Preposition of Place กับท่ีอยู่ มีหลักว่า น าหน้าบ้านเลขท่ีต้องใช้ at  
 ถ้าน าหน้าถนน ใช้ on น าหน้าต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ ต้องใช้ in 
 ส่วน beside แปลว่า ข้างๆ ใช้เมื่อต้องการระบุว่า อะไร อยู่ข้างๆ อะไร  
 เช่น Your tent is beside the lake. เต็นท์ของคุณอยู่ข้างทะเลสาบ 
151. ตอบข้อ 4  quietly  
 He sits quietly in that room. เขานั่งอย่างเงียบๆอยู่ในห้องนั้น 
 ประโยคต้องการค าตอบที่เป็น adverb ขยายกริยา ‘sits’ ประโยคนี้ไม่มีกรรม adverb จึง 
 วางหลังกริยา เพราะกรณีที่ประโยคไม่มีกรรมจะวางไว้หลังกริยา แต่ถ้าประโยคมีกรรมจะวาง 
 ไว้หน้ากริยา  เช่น They walk slowly.  เขาเดินอย่างช้าๆ  (ประโยคนี้ไม่มีกรรม)  
 She sings the song beautifully. เธอร้องเพลงนั้นได้อย่างไพเราะ (ประโยคนี้มีกรรม) 
 ข้อ 1  quiet  (adjective)  
 ข้อ 2  quieter (comparative adjective)  
 ข้อ 3  quietest (superlative adjective)  
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152. ตอบข้อ 1  beautiful big white 
 My mother wants to buy three beautiful big white roses. 
 แม่ของฉันต้องการซื้อดอกกุหลาบสีขาวดอกใหญ่และสวยจ านวน 3 ดอก 
 เป็นการใช้ adjective ขยายค านาม และเมื่อใช้ค า adjective ขยายค านามหลายค าต้องมี 
 การจัดเรียงค า adjective ที่ถูกต้อง ดังนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 beautiful เป็น ความคิดเห็น big เป็นขนาด white เป็นส ี
153. ตอบข้อ 4  has studied 
 He has studied English since ten years ago. เขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่สิบปี่ที่แล้ว 
 ประโยคเป็น Present Perfect สังเกตจากค าว่า since ดังนั้นรูปกริยาเป็น  
 have, has + past participle (V3)  
 ข้อ 1  studies (Present Simple)  
 ข้อ 2  studied  (Past Simple)  
 ข้อ 3  was studying  (Past Continuous)   
154. ตอบข้อ 3  shall we  
 Let’s go out, shall we?  พวกเราจะออกไปข้างนอกกัน ใช่ไหม 
 ประโยค Question Tags กรณีท่ีส่วนหน้าเริ่มต้นด้วยค าว่า Let’s (let us) ในส่วนของ Tag  
 จะใช้ shall we? แต่ถ้าเริ่มต้นด้วย Let me/him/her จะใช้ will you? ตัวอย่างเช่น 
 Let’s go to the cinema, shall we?  แต่ Let him come in, will you? 
155. ตอบข้อ 1  will you  
 Please stand up, will you? กรุณายืนขึ้นหน่อย ได้ไหม 
 ประโยค Question Tags กรณีท่ีส่วนหน้าเป็นประโยคค าสั่ง ประโยคขอร้อง ในส่วนของ Tag 
 จะใช้ will you  
156. ตอบข้อ 2  Whom  
 Whom does she go with? She goes with her boyfriend. 
 เธอไปกับใคร เธอไปกับแฟนของเธอ 
 Whom ใช้ถามถึงคน กรณีท่ีเป็นกรรมของประโยค จากประโยคนี้ She เป็นประธาน และ  
 her boyfriend เป็นกรรม ค าถามต้องการถามถึงกรรมของประโยคจึงต้องถามด้วย Whom   
 ส่วน Who ใช้ถามประธานของประโยค เช่น Who cooks dinner? Ann does.   
157. ตอบข้อ 3  Whose  
  Whose car is black? It is John’s car.  รถยนต์ของใครสีด า มันเป็นรถของ John 
 Whose แปลว่า ของใคร ใช้กรณีถามว่าสิ่งของนั้นเป็นของใคร ตัวอย่างค าถาม 
 Whose book is this?  นี่คือหนังสือของใคร หรือ Whose is this book?  
 ส่วน Whom ใคร (ถามกรรม.), When เมื่อไร, Where ที่ไหน 
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158. ตอบข้อ 2  When 
  When will you start to read for test? I will start tomorrow night. 
 คุณจะเริ่มอ่านหนังสือสอบเมื่อไร ฉันจะเริ่มคืนพรุ่งนี้ 
 When แปลว่า เมื่อไร ใช้ถามเวลา จากโจทย์ สังเกตจากค าตอบที่ค าว่า tomorrow night  
 จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย When 
 ส่วน How อย่างไร, Why ท าไม , Where ที่ไหน 
 
159. ตอบข้อ 2  Why  
 Why don’t you go with her?  I don’t go with her because I am not free. 
 ท าไมคุณไม่ไปกับเธอ  ฉันไม่ไปกับเธอเพราะฉันไม่ว่าง 
 Why แปลว่า ท าไม ใช้ถามเหตุผล จากโจทย์ สังเกตจากค าตอบที่ว่า because I am not  
 free เป็นการบอกเหตุผล จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย Why 
 ส่วน When เมื่อไร, Where ที่ไหน, How old อายุเท่าไร 
 
Part IV : Miscellaneous : Restatement 
160. ตอบข้อ 4 Mike doesn’t have as much energy as Susan. Mike  
 ไม่มีความกระฉับกระเฉงเท่ากับ Susan 
 โจทย์ Susan has less energy than Mike.  Susan มีความกระฉับกระเฉงน้อยกว่า Mike 
 ข้อ 1 Susan has more energy than Mike. Susan มีความกระฉับกระเฉงมากกว่า Mike 
 ข้อ 2 Mike has as much energy as Susan. Mike มีความกระฉับกระเฉงเท่ากับ Susan 
 ข้อ 3 Mike doesn’t have more energy than Susan.  
          Mike มีความกระฉับกระเฉงมากกว่า Susan 
161. ตอบข้อ 1 Joe doesn’t have as many cars as Peter. Joe ไม่มีรถยนต์มากเท่ากับPeter  
 โจทย์ Peter has more car than Joe.  Peter มีรถยนต์มากกว่า Joe 
 ข้อ 2   Peter doesn’t have more car than Joe. Peter ไม่ได้มีรถยนต์มากกว่า Joe 
 ข้อ 3   Joe has as many cars as Peter. Joe มีรถยนต์มากเท่ากับ Peter 
 ข้อ 4   Peter has as many cars as Joe. Peter มีรถยนต์มากเท่ากับ Joe 
162. ตอบข้อ 4  My suitcase isn’t as heavy as my brother’s.  
 กระเป๋าของฉันไม่ได้หนักเท่ากันกับกระเป๋าของน้องชายฉัน 
 โจทย์ My brother’s suitcase is lighter than my suitcase.  
         กระเป๋าเดินทางของน้องชายฉันเบากว่าของฉัน 
 ข้อ 1  My suitcase is lighter than my brother’s.  
         กระเป๋าของฉันเบากว่ากระเป๋าของน้องชายฉัน 
 ข้อ 2  My suitcase is as light as my brother’s.   
         กระเป๋าของฉันเบาเท่ากับกระเป๋าของน้องชายฉัน 
 ข้อ 3  My brother’s suitcase is as heavy as mine.  
         กระเป๋าของน้องชายฉันหนักเท่ากันกับกระเป๋าของฉัน 
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163. ตอบข้อ 2  You cannot sit here. คุณไม่สามารถนั่งตรงนี้ได้   
 โจทย์ You aren’t allowed to sit here.  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งตรงนี้ 
 ข้อ 1 You can sit here.  คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้ 
 ข้อ 3 You had better sit here. คุณควรจะนั่งตรงนี้ (had better : ควรจะ) 
 ข้อ 4 You are able to sit here. คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้ (be able to = can : สามารถ)   
164. ตอบข้อ 3  Sarah would rather eat American food. Sarah ชอบกินอาหารอเมริกันมากกว่า 
 โจทย์ Sarah prefers American food to Italian food.  
         Sarah ชอบอาหารอเมริกันมากกว่าอาหารอิตาเลี่ยน 
 ข้อ 1  Sarah doesn’t like Italian food. Sarah ไมช่อบอาหารอิตาเลี่ยน 
 ข้อ 2  Sarah would rather eat Italian food. Sarah ชอบกินอาหารอิตาเลี่ยนมากกว่า 
 ข้อ 3  Sarah doesn’t like American food. Sarah ไม่ชอบอาหารอเมริกัน 
165. ตอบข้อ 2  Nadal prefers tennis to rugby.  Nadal ชอบเล่นเทนนิสมากกว่ารักบี้  
 โจทย์ Nadal would rather play tennis than rugby.  
        Nadal ชอบเล่นเทนนิสมากกว่ารักบี้ 
 ข้อ 1 Nadal prefers rugby to tennis. Nadal ชอบเล่นรักบี้มากกว่าเทนนิส 
 ข้อ 3 Nadal doesn’t like tennis. Nadal ไม่ชอบเล่นเทนนิส     
 ข้อ 4 Nadal doesn’t like rugby. Nadal ไม่ชอบเล่นรักบี้ 
166. ตอบข้อ 3  You had better write to your parents more often.  
 คุณควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น (had better = ควรจะ) 
 โจทย์ You ought to write to your parents more often. 
         คุณควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น (ought to = ควรจะ) 
 ข้อ 1 You must write to your parents.  
         คุณต้องเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ (must = ต้อง) 
 ข้อ 2 You have to write to your parents more often.  
         คุณต้องเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น  (have to = must) 
 ข้อ 4 You had better not write to your parents more often.  
        คุณไม่ควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น  (had better not : ไม่ควรท า) 
167. ตอบข้อ 3  If you don’t book a ticket now, you cannot get it.  
 ถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวนี้ คุณจะไม่ได้รับตั๋ว (unless = if…not : เว้นแต่, ถ้า...ไม่)  
 โจทย์ Unless you book now, you won’t get a ticket. 
         ถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวนี้ คุณจะไม่ได้รับตั๋ว 
 ข้อ 1 You won’t get a ticket, if you book it now.  
         คุณจะไม่ได้รับตั๋ว ถ้าคุณจองเดี๋ยวนี้ 
 ข้อ 2 You cannot get a ticket, if you book it now.     
         คุณไม่สามารถรับตั๋ว ถ้าคุณจองเดี๋ยวนี้ 
 ข้อ 4 You cannot get a ticket although you book it now. 
         คุณไม่สามารถรับตั๋ว แม้ว่าคุณจะจองเดี๋ยวนี้ 
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168. ตอบข้อ 3  If you were careful, you wouldn’t make many mistakes.  
 ถ้าคุณระมัดระวัง คุณก็จะไม่ท าสิ่งผิดพลาดมาก 
 โจทย์ You make many mistakes because you aren’t careful. 
         คุณท าสิ่งผิดพลาดมากมาย เพราะคุณไม่ระมัดระวัง 
 ข้อ 1  You make many mistakes because you are careful. 
         คุณท าสิ่งผิดลาดมาก เพราะคุณระมัดระวัง 
 ข้อ 2  If you were careful, you would make many mistakes.  
         ถ้าคุณระมัดระวัง คุณก็จะท าสิ่งผิดพลาดมาก 
 ข้อ 4  If you weren’t careful, you wouldn’t make many mistakes. 
         ถ้าคุณไม่ระมัดระวัง คุณก็จะไม่ท าสิ่งผิดพลาดมาก 
169. ตอบข้อ 1  Sean doesn’t study harder. Sean ไม่ได้เรียนหนักข้ึน  
 (Sean อ่านว่า “ฌอน”) 
 โจทย์   If Jimmy were Sean, he would study harder 
           ถ้า Jimmy เป็น Sean เขาจะเรียนหนักกว่ากว่านี้ 
 ข้อ 2 Jimmy doesn’t study harder.  Jimmy ไมไ่ดเ้รียนให้หนักขึ้น 
 ข้อ 3 Sean studies harder than Jimmy.  Sean เรียนหนักกว่า Jimmy 
 ข้อ 4 Jimmy studies harder than Sean.  Jimmy เรียนหนักกว่า Sean 
170. ตอบข้อ 3 Alice doesn’t write to me as frequently as I want. 
 Alice ไม่ได้เขียนจดหมายถึงฉันบ่อยเท่าที่ฉันต้องการ (ในปัจจุบัน)  
 โจทย์ I wish Alice wrote to me more frequently.  
         ฉันปารถนาให้ Alice เขยีนจดหมายถึงฉันบ่อยมากกว่านี้ 
 ข้อ 1  Alice used to write to me every week.  
          Alice เคยเขียนจดหมายถึงฉันทุกสัปดาห์ 
 ข้อ 2  Alice usually writes to me every week.  
         ตามปกติ Alice เขียนจดหมายถึงฉันทุกสัปดาห์ 
 ข้อ 4  Alice didn’t write to me as frequently as I wanted.  
         Alice ไม่ได้เขียนจดหมายถึงฉันบ่อยเท่าที่ฉันต้องการ (ในอดีต) 
171. ตอบข้อ 1 Jennifer is beautiful and clever. Jennifer สวยและฉลาด  
 โจทย์ Jennifer is not only beautiful, but also clever.  
         Jennifer ไม่เพียงแต่จะสวยแต่ยังฉลาดอีกด้วย 
 ข้อ 2 Jennifer is not beautiful and clever  Jennifer ไม่สวยและไม่ฉลาด 
 ข้อ 3  Jennifer is not beautiful, but clever. Jennifer ไมส่วยแต่ฉลาด 
 ข้อ 4  Jennifer is beautiful, but not clever. Jennifer สวยแต่ไม่ฉลาด 
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172. ตอบข้อ 1  Jonathan doesn’t buy a new car. Jonathan ไม่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่  
 โจทย์ If Jonathan won a lottery, he would buy a new car 
         ถ้า Jonathan ถูกล็อตเตอรี่ เขาจะซื้อรถยนต์คันใหม ่
 ข้อ 2  Jonathan just bought a new car.  Jonathan เพ่ิงจะซื้อรถยนต์คันใหม่ 
 ข้อ 3  Jonathan wins  a lottery.  Jonathan ถูกล็อตเตอรี่ 
 ข้อ 4  Jonathan has a new car.  Jonathan มีรถยนต์คันใหม่ 
173. ตอบข้อ 2  The table is so heavy that Alex cannot move it. 
 โต๊ะหนักมาก จน Alex ไม่สามารถเคลื่อนทีม่ันได้  
 โจทย์ It’s such a heavy table that Alex cannot move it. 
        มันเป็นโต๊ะที่หนักมาก จน Alex ไม่สามารถเคลื่อนที่มันได้ 
 ข้อ 1  Alex can move the table because it is heavy. 
         Alex สามารถเคลื่อนที่โต๊ะได้ เพราะมันหนัก 
 ข้อ 3  Alex cannot move the table because it isn’t heavy.  
          Alex ไม่สามารถเคลื่อนโต๊ะได้ เพราะมันไม่หนัก 
 ข้อ 4  The table isn’t so heavy that Alex know how to move it. 
          โต๊ะมันไมห่นักมาก Alex รู้วิธีที่จะคลื่อนที่มันได้.        
174. ตอบข้อ 1  It was such a good hotel that we felt comfortable.  
 มันเป็นโรงแรมที่ดี จนพวกเรารู้สึกสะดวกสบาย 
 โจทย์ The hotel was so good that we felt comfortable. 
         โรงแรมมันดีมาก จนพวกเรารู้สึกสะดวกสบาย 
 ข้อ 2 The hotel wasn’t so good that we felt uncomfortable. 
        โรงแรมมันไม่ดีมาก จนพวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย 
 ข้อ 3 We felt uncomfortable because the hotel was so good. 
        พวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย เพราะโรงแรมดีมาก 
 ข้อ 4 We felt uncomfortable because the hotel wasn’t so good. 
        พวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย เพราะโรงแรมมันไม่ดีมาก 
175. ตอบข้อ 4 There wasn’t any snow yesterday. เมื่อวานนี้ไม่มีหิมะ  
 โจทย์ I wish it had snowed yesterday. ฉันปารถนาให้มีหิมะตกเม่ือวานนี้ 
 ข้อ 1 There is a little snow today. วันนี้มีหิมะตกเล็กน้อย 
 ข้อ 2 There isn’t any snow today.  วันนี้ไม่มีหิมะเลย   
 ข้อ 3 There was a little snow yesterday. เมื่อวานนี้มีหิมะตกเล็กน้อย 
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176. ตอบข้อ 1 Everyone speaks Chinese fluently. ทุกคนพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 โจทย์ Andrew and Anna speak Chinese fluently, so does Brent. 
        Andrew และ Anna พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว Brent ก็เช่นกัน 
 ข้อ 2 Only Andrew can speak Chinese well. 
        เพียงแค ่Andrew ที่สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ข้อ 3 Only Andrew and Anna speak Chinese well. 
        เพียง Andrew คนเดียวที่สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ข้อ 4  Anna speaks Chinese more fluently than Brent does. 
         Anna สามารถพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วกว่า Brent 
177. ตอบข้อ 1  I don’t have more free time, so I can’t take much exercise.  
 ฉันไม่มีเวลาว่างมาก ดังนั้นจึงไม่ได้ออกก าลังกายมาก  
 โจทย์ I cannot take much exercise because I don’t have enough free time. 
        ฉันไมส่ามารถออกก าลังกายได้มากนักเพราะฉันไม่มีเวลาว่างพอ 
 ข้อ 2 If I have more free time, I can’t take much exercise. 
        ถ้าฉันมีเวลาว่างมาก ฉันไม่สามารถออกก าลังกาย 
 ข้อ 3 If I take much exercise, I will have free time. 
       ถ้าฉันออกก าลังกายมาก ฉันก็จะมีเวลาว่าง 
 ข้อ 4 I don’t have free time to take exercise. 
        ฉันไม่มีเวลาว่างที่จะไปออกก าลังกาย 
178. ตอบข้อ 2  If it doesn’t rain, I will go out. ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะออกไปข้างนอก  
 โจทย์ Unless it rains, I will go out. ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะออกไปข้างนอก 
 ข้อ 1 If it rains, I will go out.  ถ้าฝนตก ฉันจะออกไปข้างนอก 
 ข้อ 3 If it doesn’t rain, I won’t go out.  ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก 
 ข้อ 4 If it doesn’t rain hard, I will go out.  ถ้าฝนไมต่กหนัก ฉันจะออกไปข้างนอก 
179. ตอบข้อ 1  Taylor, Bruce, and I like playing football. Taylor, Bruce และฉัน ชอบเล่นฟุตบอล 
 โจทย์ Taylor likes playing football. So do Bruce and I.  
         Taylor ชอบเล่นฟุตบอล Bruce และฉันก็เช่นกัน 
 ข้อ 2  I like football, but Taylor and Bruce don’t. 
        ฉันชอบเล่นฟุตบอล แต่ Taylor และ Bruce ไม่ชอบ    
 ข้อ 3 Taylor and Bruce like football, but I don’t. 
        Taylor และ Bruce ชอบเล่นฟุตบอล แต่ฉันไม่ชอบ 
 ข้อ 4 Bruce and I like football, but Taylor doesn’t. 
        Bruce และฉันชอบเล่นฟุตบอล แต่ Taylor ไม่ชอบ 
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Error identification 
180. ตอบข้อ 4  fully ที่ถูกต้องเป็นค าว่า full 
 fully เป็นค า adverb ซึ่งอยู่หน้าค านาม(moon)ไม่ได้ ค าที่จะน าหน้าค านามต้องเป็น 
 ค า adjective ซึ่งก็คือ full 
 ความหมายของประโยค 
 The supermoon shows that it has just given its biggest and brightest full moon  
 of the year. 
 ซุปเปอร์มูนเป็นปรากฏการณ์ที่พระจันทร์กลมโตเต็มที่และส่องแสดงสว่างเต็มดวงในแต่ละปี 
 ข้อ 1 shows กริยาแสดง Present Simple ประธาน The supermoon เป็นเอกพจน์บุรุษ 
         ที่ 3 show เติม s ถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2 has just given กริยาแสดง Present Perfect  ประธาน it +has+ past participle  
         (V3) ซึ่งถูกต้อง  
 ข้อ 3 its เป็นค า Possessive pronoun แสดงความเป็นเจ้าของของดวงจันทร์ซึ่งกลมโตและ 
        ส่องสว่าง 
181. ตอบข้อ 2  a ที่ถูกต้อง ต้องไม่มี a  
 ค าตอบที่ถูกต้องควรเป็น half-truths.หมายถึง ความจริงเพียงครึ่งเดียว ซึ่งรูปค าศัพท์เติม  
 s แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมี a น าหน้า 
 ความหมายของประโยค 
 Advertisers will sometimes use half-truths. It’s against the law to make false  
 claims so they try to mislead you with the truth. 
 นักโฆษณาบางครั้งจะใช้ความจริงเพียงครึ่งเดียว มันผิดกฎหมายที่จะอ้างสิ่งที่เป็นเท็จ 
 ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหลอกลวงคุณด้วยความจริง 
 ข้อ 1  will เป็นกริยาช่วย ใน Future Simple แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ข้อ 3  the law เป็นค านามที่ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  

ข้อ 4  to mislead  เป็นค ากริยาที่ตามหลักกริยาหลัก try จึงต้องใช้ to infinitive  
182. ตอบข้อ 1 become ค าตอบที่ถูกต้องเป็น became 
 ประโยคพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต รูปประโยคจึงเป็น Past Simple รูปกริยาต้องเป็น  
 past form (V2) สังเกตจากโครงสร้างของอนุประโยค when he played as M.R. Puttipat  
 และ who was wealthy and gentle in the period อยู่ในรูป Past Simple ดังนั้น  
 past form (V2) ของ become คือ became 
 ความหมายของประโยค 
 JirayuTangsrisuk (James)  became a national heart-throb when he played as  
 M.R. Puttipat,  a character who was wealthy and gentle in the period drama  
 SupapBuruthJutathep (Gentleman from the Jutathep Family). 
 จิรายุ ตั้งศรีสุข กลายมาเป็นขวัญใจมหาชนเมื่อรับบทเป็นคุณชายพุฒิพัฒน์ ที่ร่ ารวยและ 
 เป็นสุภาพบุรุษ ในละครย้อนยุคเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
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 ข้อ 2 when ใช้เชื่อมเพ่ือบอกช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์  
 ข้อ 3  who เป็นค าเชื่อม relative clause เพ่ือใช้ขยาย M.R.Puttipat 
 ข้อ 4  drama หมายถึง ละคร ตามหลังค า period ซึ่งหมายถึง ย้อนยุค ดังนั้น period  
 drama หมายถึงละครย้อนยุค 
183. ตอบข้อ 3  ค าตอบที่ถูกต้องเป็น  more than  
 ใช้บอกจ านวนเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี 
 ความหมายของประโยค  
 Rosen has been studying medicine since he was diagnosed with cancer more  
 than 20 years ago. He attended Pacific College of Oriental Medicine and  
 graduated with a master's in the Science of Traditional Oriental Medicine. 
 โรเซนศึกษาเรื่องของยามาตั้งแต่เขาตรวจพบว่าเขามะเร็งเมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว เขาเข้าศึกษา  
 ณ วิทยาลัยแปซิฟิกซ์ สาขาการแพทย์ตะวันออกและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน 
 วิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์ตะวันออกดั้งเดิม 
 ข้อ 1 has been studying อยู่ในรูป Present Perfect Continuous  
         รูปกริยา have, has + been + ing form (V-ing) ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
         ต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และยังคงด าเนินต่อไปอีกในอนาคต ประโยคนี้พูดถึง Rosen ว่า 
         เขาศึกษาเรื่องยามาตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว และปัจจุบันยังคงศึกษาอยู่  
 ข้อ 2 since แปลว่า ตั้งแต่ จะตามด้วยจุดเริ่มของเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน อาจระบุเป็น  
         เวลา หรือ วัน หรือ เดอืน หรือ ปี หรือ เป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์ ก็ได้  
 ข้อ 4 attend ในที่นี่ แปลว่า เข้าเรียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จบลงแล้ว ใช้รูป Past Simple 
184. ตอบข้อ 4  for ค าตอบที่ถูกต้องเป็น since 
 เพราะส่วนที่ตามมาบอกจุดเริ่มของเหตุการณ์ 
 ความหมายของประโยค 
 In France, “April fools” was called “Poisson d'Avril”, which is French for  
 “April Fish”. This began because people thought fish were easy to catch  
 for they could be fooled into taking the bait on a hook. 
 ในฝรั่งเศส April fools ถูกเรียกว่า Poisson d'Avril ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่บอกถึง 
 “April Fish” มันเริ่มต้นขึ้นเพราะคนคิดว่าปลามันง่ายที่จะจับตั้งแต่ปลามันโง่เองที่มา 
 กินเหยื่อท่ีติดอยู่กับเบ็ด 
 ข้อ 1 was called  อยู่ในรูป passive  บอกถึงประธานถูกกระท า  
         จากประโยค April fools ถูกเรียกว่า Poisson d'Avril 
 ข้อ 2 which ที่ซึ่ง  อันซึ่ง ใช้เชื่อม clause 
 ข้อ 3 thought เป็น past simple ของ think  
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185. ตอบข้อ 4  reach ค าตอบที่ถูกต้องเป็น reaches 
 จากโครงสร้างประโยค Present Simple ค าว่า reach  ต้องเติม esเป็น reaches  
 เพราะประธาน the sun's light เป็นเอกพจน์ 
 ความหมายของประโยค 
 The final layer of the rainforest is the forest floor. It is surprisingly dark and  
 less than 2% of the sun's light reaches this area. 
 ชั้นสุดท้ายของป่าฝนเป็นชั้นของป่า มันมืดอย่างน่าประหลาดใจและมีแสงแดดน้อยกว่า 2 % 
 ที่จะผ่านลงไปถึงชั้นนี้ได้ 
 ข้อ 1  final  สุดท้าย เป็นค า adjectives ใช้ขยายค านาม layer  
 ข้อ 2  is   เป็น Verb to be มีความหมาย เป็น อยู่ คือ อยู่ในรูป Present Simple 
         ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยคนี้  
 ข้อ 3  surprisingly อย่างน่าประหลาดใจ เป็นค า adverb ใช้ขยายค า adjective ‘dark’   
186. ตอบข้อ 2  pass ค าตอบที่ถูกต้องเป็น is passed 
 pass เป็นค ากริยาใน clause โดยที่ energy ถูกส่งไปยังสิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อไป จึงอยู่ในรูป  
 passive เพราะฉะนั้นต้องเป็น is passed 
 ความหมายของประโยค 
 A food web shows how energy is passed on from one living thing to the next.                  
 It shows the feeding habits of different animals that live together in an  
 ecosystem. 
 ห่วงโซ่อาหารแสดงถึงพลังงานที่ถูกส่งผ่านจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  
 มันแสดงถึงนิสัยการกินของสัตว์ที่แตกต่างกันที่อยู่ในระบบนิเวศน์เดียวกัน 
 ข้อ 1  show  กริยารูป Present Simple ประธาน A food web เป็นเอกพจน์ ต้องเติม s  
 ข้อ 3  feeding ในที่นี้เป็น present participle ท าหน้าที่ขยายค านาม habits หมายถึง  
          นิสัยการกิน 
 ข้อ 4  live เป็นค ากริยา แปลว่า อยู่ อาศัย  ในที่นี้ท าหน้าที่เป็นกริยาใน clause  
187. ตอบข้อ 2  originate ค าตอบที่ถูกต้องเป็น originated 
 เป็นการใช้ seem + the Perfect Infinitive [to have done] เพราะฉะนั้นกริยาที่ตามหลัง  
 seems to have ต้องเป็น past participle (V3) ซึ่งก็คือ originated  
 ตัวอย่างการใช้ seem + the Perfect Infinitive [to have done] เช่น  
 I seem to have forgotten my phone. 
 I seem to have lost my purse. 
 ความหมายของประโยค 
 Soccer seems to have originated in Asia. The Japanese played a game similar 
 to soccer in about 1000 B.C. 
 ซอคเกอร์ดูเหมือนจะมีต้นก าเนิดในเอเชีย คนญี่ปุ่นเคยเล่นเกมส์ที่คล้ายกับกีฬาซอคเกอร์ 
 ในช่วงประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
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 ข้อ 1 seem ดูราวกับ, ประหนึ่งว่า รูป Present Simple  ใช้กับประธาน Soccer ซึ่งเป็น 
        เอกพจน์ต้องเติม s   
 ข้อ 3  played ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต เป็นกริยารูป past form (V2) ซึ่งโดยปกติเติม ed 
 ข้อ 4 similar to  เหมือนกับ, คล้ายกับ  
188. ตอบข้อ 1 is ค าตอบที่ถูกต้องเป็น was 
 เหตุการณ์กล่าวถึงคริสโตเฟอร์  โคลัมบัส เป็นเหตุการณ์ในอดีต กริยาต้องใช้รูป past form  
 (V2) จึงควรใช้รูป was  
 ความหมายของประโยค 
 Christopher Columbus was probably the first to take cacao beans from  
 the New World to Europe in around 1502. 
 คริสโตเฟอร์  โคลัมบัสอาจจะเป็นคนแรกที่น าเอาโกโก้จากถิ่นที่ค้นพบใหม่ไปยังยุโรปใน 
 ราวปี 1502 
 ข้อ 2  the first ใช้กล่าวถึง คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส เป็นบุคคลแรก 
 ข้อ 3 take เป็นกริยา รูป infinitive ตามหลัง to  
 ข้อ 4 from เป็นค า preposition (ค าบุพบท) แปลว่า จาก  
189. ตอบข้อ 3  fought ค าตอบที่ถูกต้องเป็น fight 
 จากประโยคในส่วนของ relative clause มี help เป็นกริยาหลัก ส่วน fight เป็นกริยาที่ตาม  
 help จึงต้องอยู่ในรูป ของ infinitive (V1) 
 ความหมายของประโยค 
 Some of your cells are white blood cells, called T–cells, which help your  
 body fight sickness, viruses and other cells that do not belong in your  
 body. 
 เซลล์บางส่วนของคุณเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่เรียกว่า ที-เซลล์ ซึ่งช่วยต่อสู้กับโรค เชื้อไวรัส  
 และเซลล์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นของร่างกายของคุณ 
 ข้อ 1  cells  หมายถึง เซลล์  ใช้ cells รูปพหูพจน์ ถูกต้องอยู่แล้ว เพราะกริยาเป็น are 
 ข้อ 2  called ในประโยคนี้ใช้ , called T–cells, ขยายความบอกรายละเอียดเพิ่มเติมของ  
 white blood cells ซึ่งมีความหมายว่า “ถูกเรียกว่า T–cells” ดังนั้น called จึงต้องอยู่ 
 ในรูป passive  
 ข้อ 4  do not  อยู่ในส่วนของการขยายความเกี่ยวกับ cells ซ่ึง cells อยู่ในรูปพหูพจน์จึง 
         ต้องใช้ do not 
190. ตอบข้อ 2  on ที่ถูกต้องคือ up ซึ่งเป็น Phrasal Verb ‘look up’ ในที่นี้แปลว่า ค้นดู หา  
 ส่วน ‘look on’ แปลว่า เฝ้ามอง  
 ความหมายของประโยค 
 Many students have to look up the meaning of this word in the dictionary. 
 นักเรียนส่วนมากต้องค้นดูความหมายของค าศัพท์ค านี้ในพจนานุกรม 
 ข้อ 1 have to เป็นรูปของ verb to have + to มีความหมายว่า “ต้อง” 
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 ข้อ 3 of เป็น preposition แปลเป็นไทยได้หลายความหมาย ได้แก่ แห่ง ของ โดย ด้วย  
        เกี่ยวกับ ถึง ในเรื่อง เป็นต้น ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และใช้ในโครงสร้าง 
        noun +of + noun จากประโยคที่ก าหนด ‘the meaning of this word’ แปลวา่  
        ความหมายของค าศัพท์ค านี้ 
 ข้อ 4 in เป็น preposition แปลว่า ใน จากประโยคที่ก าหนด ‘in the dictionary’ แปลว่า 
        ในพจนานุกรม  
191. ตอบข้อ 1  vacuum  ที่ถูกต้องต้องใช้ว่า vacuumed 
 อนุประโยคแรก ‘This house’เป็นประธานของประโยคซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าคือถูกดูดและ 
 ปัดฝุ่น รูปกริยาจึงต้องอยู่ในรูปของ Passive Voice คือ Verb to be + V3 (past  
 participle) ดังนั้น vacuum ต้องอยู่ในรูป V3 นั่นคือ vacuumed  
 ความหมายของประโยค 
 This house has to be vacuumed and dusted because nobody lives here for 
 a long time. 
 เราต้องดูดและปัดฝุ่นบ้านหลังนี้เพราะไม่มีใครอยู่มานานแล้ว 
 ข้อ 2 dusted เป็นรูป past participle (V3) ของ dust ซึ่งท าหน้าที่เป็นกริยาอีกตัวหนึ่งของ 
        ประธานด้วย 
 ข้อ 3 lives เป็นรูป present simple (V1) มีการเติม s ซึ่งท าให้รูปกริยาสอดคล้องกั 
        ประธาน nobody ที่ต้องตามด้วยกริยาในรูปนี้ 
 ข้อ 4 for a long time เป็น adverb มีความหมายว่า เป็นเวลานาน 
192. ตอบข้อ 2  and  ที่ถูกต้องต้องใช้ but ซึ่งในท่ีนี้มีความหมายว่า ยกเว้นแต่ (except)  
 but ใช้ในความหมายว่า except เมื่อตามหลัง all, none, every..., any..., no...  
 (เช่น everything, everybody, nobody, nothing, anywhere ฯลฯ) เช่น 
 She drinks nothing but coke. หล่อนไมด่ื่มอะไรเลย นอกจากโค้ก 
 Everybody dances but Ann. ทุกคนเต้นร า ยกเว้นแต่ แอน 
 ความหมายของประโยค 
 In fact, everything has some gravity, but only really big things like planets,  
 moons, and stars, have enough gravity to be measured. 
 ความจริงแล้วทุกๆสิ่งมีแรงดึงดูด ยกเว้นแต่สิ่งที่มีขนาดใหญ่จริงๆอย่างเช่น ดาวเคราะห์  
 ดวงจันทร์และดวงดาวเท่านั้นที่มีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะวัดได้ 
 ข้อ 1 has เป็นรูปของ verb to have ที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ประธานของ 
         ประโยคนี้คือ everything ซึ่งเป็นประธานที่ใช้รูปกริยาเดียวกันกับประธานเอกพจน์ 
         บุรุษที่ 3 
 ข้อ 3 like ในที่นี้แปลว่า เช่น เป็นการยกตัวอย่างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ 
 ข้อ 4 measured เป็นรูปของ past perfect (V3) ที่มากับ be (verb to be) เป็นรูปของ  
        Passive Voice 
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193. ตอบข้อ 3  only ที่ถูกต้องต้องใช้ also แปลว่า ด้วย อีกด้วย  
 also แปลว่า ด้วย อีกด้วย ใช้เมื่อเราต้องการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องที่พูดถึง 
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นประโยคความรวม อนุประโยคหน้า and มีความหมายว่า 
 ลิงแมงมุมชอบใช้แขนและขาของมันเกาะกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลง ส่วนอนุประโยคหลัง and 
 ต้องการบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า มันยังใช้หางที่แข็งแรงของมันโหนไปตามก่ิงไม้อีกด้วย  
 ความหมายของประโยค 
 Spider monkeys like to use their arms and legs to hang upside down from  
 tree branches, and they also use their strong tails to hang onto branches. 
 ลิงแมงมุมชอบใช้แขนและขาของมันเกาะกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงและมันยังใช้หางที่แข็งแรงของ 
 มันโหนไปตามกิ่งไม้อีกด้วย 
 ข้อ 1 their เป็นค าสรรพนาม(ใช้แทนค านามพหูพจน์บุรุษที่ 3)ท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ   
        ในที่นี้หมายถึง  แขนและขา ของลิงแมงมุม 
 ข้อ 2 upside down  เป็น adverb แปลว่า คว่ าลง กลับหัวลง 
 ข้อ 4 onto  เป็น preposition ใช้บอกความเคลื่อนไหวของวัตถุไปยังสถานที่ที่แน่นอน 
194. ตอบข้อ 3  longer ที่ถูกต้องใช้ค าว่า long  
 จากประโยคที่ก าหนดมีค าว่า as อยู่หน้าและหลังค าคุณศัพท์ แสดงถึงการเปรียบเทียบเท่ากัน 
 การเปรียบเทียบเท่ากันต้องใช้  as + adjective + as  
 ส่วน longer เป็น comparative adjective ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า 
 ข้อ 1 of เป็น preposition แปลเป็นไทยได้หลายความหมาย ได้แก่ แห่ง ของ โดย ด้วย  
        เกี่ยวกับ ถึง ในเรื่อง เป็นต้น ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และใช้ในโครงสร้าง  
        Noun +of + Noun จากประโยคที่ก าหนด ‘The wavelength of Tsunamis’  
        แปลว่า ความยาวคลื่นของซึนามิ 
 ข้อ 2 be เป็นรูป present simple (V1) ของ verb to be  ส่วน can ต้องตามด้วย V1  
         เสมอ ดังนั้น be ที่ตามหลัง can ในประโยคนี้จึงถูกต้อง 
 ข้อ 4 as อยู่หน้าและหลังค าคุณศัพท์ แสดงถึงการเปรียบเทียบเท่ากัน การเปรียบเทียบ 
        เท่ากันต้องใช้  as + adjective + as 
 ความหมายของประโยค 
 The wavelength of Tsunamis can be as long as 150 miles. 
 ความยาวคลื่นของซึนามิสามารถยาวได้ถึง 150 ไมล์ 
195. ตอบข้อ 3  easiest ที่ถูกต้องใช้ค าว่า easier 
 จากรูปประโยคจะเห็นค าว่า ‘much’ เป็นค าท่ีบอกให้รู้ว่าค าที่ตามมาต้องใช้ค าเปรียบเทียบ 
 ขั้นกว่า 
 ความหมายของประโยค 
 The blowhole, a hole atop the whale’s head, makes it much easier for it to  
 breathe.    รูด้านบนหัวของปลาวาฬท าให้มันหายใจง่ายขึ้นมาก 
 ข้อ 1 whale’s เป็นรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของกับค านามโดยใช้ ‘s และมีค านาม 
        ตามหลังคือ head ท าให้ whale’s head แปลว่า หัวของปลาวาฬ 
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 ข้อ 2 makes เป็นรูปของ present simple (V1) ที่เติม s เพ่ือให้สอดคล้องกับประธานของ 
        ประโยคคือ The blowhole ที่เป็นรูปเอกพจน์ 
 ข้อ 4 breathe เป็นค ากริยา present simple (V1) แปลวา่ หายใจ ซึ่งค าที่ตามหลัง to  
        ต้องเป็นค ากริยาช่องที่ 1 
196. ตอบข้อ 3  so ที่ถูกต้องเป็นค าว่า because  
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นประโยคความรวม อนุประโยคแรกมีความหมายว่า  
 “นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์” อนุประโยคหลังมีความหมายว่า  
 “พวกมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก”  
 ซึ่งทั้งสองประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน ส่วนแรกเป็นผล ส่วนหลังเป็นเหตุ ดังนั้นต้องเชื่อม 
 ด้วย because (เพราะว่า) 
 ความหมายของประโยค 
 Some scientists believe dinosaurs became extinct because they could not  
 adapt quickly enough to changes in Earth’s climate. 
 นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะพวกมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
 ข้อ 1 scientists อยู่ในรูปค านามพหูพจน์ ซึ่งค านามที่ตามหลัง some ต้องเป็นนามนับได้ 
        พหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ 
 ข้อ 2 became เป็นรูป past simple (V2) ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต และประโยคนี้เป็น 
        เรื่องราวในอดีต 
 ข้อ 4 quickly เป็น adverb ในที่นี้ท าหน้าที่ขยาย enough 
197. ตอบข้อ 3  be hunted ที่ถูกต้องใช้ค าว่า hunt 
 รูปกริยา be hunted เป็น Passive Voice ที่บอกถึงประธานถูกกระท า แต่ความหมายใน 
 ประโยคนี้ ค าว่า ‘animals’ ไม่ได้ถูกล่าแต่เป็นผู้ล่า จึงต้องอยู่ในรูป Active Voice คือ hunt 
 ความหมายของประโยค 
 Plants make their own food, animals must hunt for theirs. 
 พืชสร้างอาหารด้วยตัวเองแต่สัตว์ต้องล่าสัตว์อ่ืนเพื่อเป็นอาหารของมัน 
 ข้อ 1 make เป็นรูป present simple (V1) ซึ่งสอดคล้องกับประธาน Plants 
 ข้อ 2 own เป็น determiner ท าหน้าที่เหมือน adjective ใช้น าหน้า common noun  
 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ขยายค าว่า food ‘own food’แปลว่า อาหารของมันเอง 
 ข้อ 4 theirs เป็น possessive pronoun ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่ต้องมีค านาม 
 ตามหลัง เพราะได้กล่าวถึงนามที่ต้องการพูดถึงไปแล้ว ในที่นี้คือ ‘food’  และ theirs ในที่นี ้
 ก็คือ their food  
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198. ตอบข้อ 2  it ที่ถูก ต้องใช้ค าว่า its 
 ค านี้วางอยู่หน้าค าว่า eggs ดังนั้นต้องเป็นค าสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของคือ its 
 ความหมายของประโยค 
 A sea turtle digging a hole in the sand to lay its eggs is acting by instinct. 
 เต่าทะเลขุดหลุมทรายเพ่ือวางไข่เป็นการกระท าที่ท าโดยสัญชาติญาณ 
 ข้อ 1 digging เป็นรูปของ present participle วางไว้หลังค านามแสดงถึงค านามตัวนั้น 
        เป็นผู้กระท ากริยา    
 ข้อ 3 acting เป็น gerund ท าหน้าที่เหมือนค านาม (เป็นอาการนาม) 
 ข้อ 4 instinct เป็นค านามแปลว่า สัญชาติญาณ ค าท่ีตามหลัง by ต้องเป็นค านาม 
199. ตอบข้อ 4  keeping ที่ถูกต้องใช้ว่า keep 
 ค าท่ีตามหลัง to ต้องเป็น infinitive (กริยาช่องที่ 1) 
 ความหมายของประโยค 
 Your body has many systems that work together to keep you alive. 
 ร่างกายของคุณมีระบบมากมายที่ท างานร่วมกันเพ่ือท าให้คุณมีชีวิตอยู่ 
 ข้อ 1 has เป็นรูปของ verb to have ที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ประธานของ 
        ประโยคนี้คือ Your body   
 ข้อ 2 systems เป็นค านามพหูพจน์ ค านามที่ตามหลัง many ต้องเป็นค านามนับได้พหูพจน์ 
 ข้อ 3 work เป็นค ากริยาในส่วนของ adjective clause ที่เชื่อมด้วย that 
200. ตอบข้อ 2  tusk ที่ถูกต้องใช้ค าว่า tusks 
 a pair of ต้องตามด้วยค านามพหูพจน์ ดังนั้น tusk ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์คือ tusks 
 ความหมายของประโยค 
 Many elephants also have a pair of tusks, which are long, pointed teeth. 
 ช้างส่วนมากก็มีงา 1 คู่ท่ียาวและชี้ออกไปข้างหน้า 
 ข้อ 1 heavy gray bodies เป็นการใช้ adjective ขยายค านาม และเมื่อใช้ค า adjective  
        ขยายค านามหลายค าต้องมีการจัดเรียงค า adjective ที่ถูกต้อง ดังนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 ข้อ 3 which เป็น relative pronoun ท าหน้าที่เชื่อมต่อเพ่ือขยายรายละเอียดเกี่ยวกับ 
        ค าข้างหน้า 
 ข้อ 4 pointed เป็นรูป past participle ท าหน้าที่เหมือน adjective ขยาย teeth 
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Part I: Conversation 
Situational Dialogues 
Directions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate  
                expression for each situation. 
 

1.  When you check your bill at the restaurant, you find you have been overcharged. You     
     say to the waiter, “___________”    
    1.   Bill, please.  
    2.   I want another bill. 
    3.   You are cheating me. 
    4.   There is too much to pay.   
 5.  I think there has been a mistake.   
 

 2. One of your classmates has won a scholarship to study abroad.  You congratulate her by  
      saying, “___________”    
    1.   I can’t believe it. 
   2.   Very well. How did it go?   
    3.   Cheers. Better me than you. 
    4.   Amazing. I never expected so much. 
 5.   Well done. I’m very happy for you. 
 

3.  A policeman fines to a woman who has just thrown an empty plastic bottle on  
    the street. The woman say, “___________”    
    1.   Are you sure? 
    2.   How can I help you?  
    3.   What did I do wrong? 
    4.   What’s the matter with you? 
 5.   Do you have a problem with me? 
 

4.  Someone offers you a glass of wine. You say, “___________”   
     1.   Let me find out.   
     2.   Sorry, I don’t drink. 
    3.   That would be funny.   
    4.   I apologize for drinking.   
  5.   Why you do this to me? 
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5.  A customer in an electronics store asks the salesperson if the camera can be used to  
      take pictures of coral in the sea. The salesperson, wanting to make a sale, says, “_____”   
     1.   I’m not sure. 
     2.   Always keep it handy.   
     3.   Sure, it’s waterproof.  
     4.   Of course, it’s washable.   
  5.   I doubt if it’s automatic. 
 

6.  A police officer is chasing a robber and wants him to stop. He shouts, “________”  
     1.   Cool!   
     2.   Stand up! 
     3.   Sit down!   
     4.   Freeze!   
  5.   Calm down! 
 

7.  Mother sees blood on your finger. She asks what happened. You say, “Oh, it’s not  
      serious.  ________”   
     1.  I’m about to faint. 
     2.   The knife hurt me.   
     3.   My finger is painful.   
     4.   I just cut myself. 
  5.   Will I die, Mom? 
 

8. 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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9.  Leaves and dead branches from your neighbor’s tree always fall in your backyard. You  
      tell your neighbor, “________”   
     1.   Can you move away?  
     2.   I’m sick of your leaving.   
     3.   Could you trim the branches?   
     4.   You are welcome to take leaves. 
  5.  Will you please keep your tree to yourself?   
 

10.   A mother is teaching her children about table manners and says, “________”   
     1.   You should eat vegetables.   
     2.   You should help me set the table.   
     3.   You should eat three meals a day.  
     4.   You should not chew with your month open.   
  5.    You should not invite your friends over for dinner.   
 

11.  Linda receives a bouquet of flowers from her friend. She says, “________”   
   1.   How much did they cost?   
  2.   You really shouldn’t have.   

3.   I don’t like this kind of flowers. 
4.   How could you do such a thing?   
5.   You don’t know what’s good for me. 
 

12.  Mary just said something impolite. Her mother is upset and says to her,  
“_____________”   
1.   Get out. 

   2.   Let it go.   
   3.   Keep your word.   
   4.   Hold your longue.   
 5.   Bend over backwards.   
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13.   A woman is in a jewelry store when she sees something she likes in a showcase. She  
       asks the salesperson, “________”   
  1.   Can I buy it? 

2.   Could I have a look at that?   
3.   Would you take it or leave it?   
4.   Can I have a chance to show it?   
5.   Would you keep an eye on me?   
 

14.  Leo has just won a lot of money in a lottery. He shouts, “________”   
  1.   Yuck!   

2.   Hurray!   
   3.   Yummy!   
   4.   Hush!   
 5.   OMG! 
 

15.  During an interview, you are asked about your extracurricular activities. You reply,  
      “________”   
  1.   I was a very hard-working student and I earned good grades.   

2.   I went sightseeing with my parents every summer. 
3.   I was the captain of the university football team.   
4.   I could get along well with my classmates. 
5.  I love playing computer games. 
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Dialogue 
A.  Directions: Read  the dialogue carefully and choose the most appropriate expression             
                     for the missing parts. 
Situation: Ted is having lunch with his close friend, Helen. 

   Ted: So how are things going ? Is your boss still giving you a hard time ? 
Helen: Did you have to ___16_____ while we’re eating ? I’ve had a terrible morning. 
   Ted: Forgive me. 
Helen: It’s just that I can never seem to do anything right ___17_____. 
   Ted: Do you want to talk about it ? Sometimes it’s better to get it ___18_____ 
Helen: I guess you’re right. Well Brenda, my boss, always seems to be checking up 

on me to see if I come to work late or leave early. She’s always asking other 
people about me. I’m really ___19_____ 

   Ted: Why don’t you ___20_____ looking for another job. If it’s really as bad as  
           you say, you should leave. 
Helen: ___21_____, Ted. Don’t forget I have a rent to pay and food to buy.  
          I have no savings so I can’t afford to be ___22_____ 
   Ted: Why not try talking to Brenda. Be calm and, ___23_____, be nice. As they say,  
          you always get more with honey than with vinegar. 
Helen: You’re right. I’ll just have to have a more positive attitude ___24_____. 
   Ted: ___25_____ Things are improving already !   
 

  16.  1.   get over it 
2.   bring that up   

    3.   speak like that   
    4.   pass that around    
 5.   tell me to do that   
 

17. 1.   in her eyes   
   2.   on her mind   
   3.   from her heart 
    4.   with her outlook   
 5.   from her thoughts 
 

 18. 1.   out of sight 
    2.   in the news   
    3.   off your chest   
    4.   by lunch time   
 5.   out of date   
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 424 

 19. 1.   sick of it   
           2.   crazy for her   

3.   bored by you   
    4.   happy to see her 
 5.   mad about them   
 

20. 1.   try out   
   2.   make up   
    3.   think about   
    4.   give up 
 5.   let on  
 

21. 1.   Slow but sure  
    2.   Too much too soon   
   3.   The more the merrier   
    4.   Easier said than done   
 5.   Better late than never  
 

22. 1.   out of work   
    2.   off the record 
    3.   away from home   
    4.   on the run   
 5.   in danger  
 

23. 1.   over all   
    2.   after all   
    3.   above all   
    4.   all in one   
 5.   all of a sudden 
 

24. 1.   up to now 
    2.   since then   
   3.   before this   
    4.   from now on   
 5.   now and then   
 

25. 1.   See?   
          2.   Tell?  

3. Hear?   
4. Sure? 
5. Watch!   
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B.  Directions:  In this part, you will have to answer two questions to get two marks.      
                     There are two parts in this section. Read each situation and the dialogue  
                     carefully.  

1. Choose the appropriate expression for the first missing part (Item A) and 
2. Choose the response/reaction to the expression for the second missing   
   part (Item B) 

                   Both answers (Items A and B) must be correct and make sense in order to  
                  get two marks. 
 

26. Situation: Sandra is at a fast food restaurant.  She wants to buy a pizza. 
            Assistant: …………  (A)…........ 
              Sandra: Yes, that’s me. 
           Assistant: ………….(B)……….. 
              Sandra: Can I have a large pizza, please? 
     A.  1. May I help you? 

2. Are you waiting? 
3. Is that your turn? 
4. Number 34, please. 
5. Anything I can help you? 
 

      B.    1. What would you like to drink? 
2. Would you like anything else? 
3. What’s your favourite  food? 
4. How would you like to pay? 
5. What would you like? 

 

27.  Situation: Paul and Robert are talking on the phone. 
          Robert:  Hi, Paul – it’s Robert.   ………… (A)……….. 
             Paul:  Hi, Robert. Er.., I haven’t got any plans……… (B)……….. 
          Robert:  I was wondering if you’d like to come and watch a football match  
                      on Saturday. I’ve got an extra ticket. 
     A.     1. How are you doing?               

2. Are you free at the moment? 
3. Will you be busy this weekend? 
4. What did you do last weekend? 
5. What are you doing this weekend? 
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      B.    1. Are you alright?  
2. Why do you ask?                                       
3. Thanks for asking me.  

 4. What do you mean by that? 
5. Would you like to leave a message? 

 

28.  Situation: Pim wants to buy a pair of Jeans.  
Assistant: Hello , ………………A……………………… . 
       Pim:  Yes, can I try these on, please? 

          Assistant: …………B…………. . The fitting rooms are over there . 
       Pim: Thank you. 

      A.    1. May I help you?  
 2. Last day on sale! 

3. What’s the matter? 
 4. What’s wrong with you? 

5. Would you like anything else? 
 

     B.  1. O.K. but you must take them. 
2. That’s okay, but hurry up. 

 3. Please, don’t be shy.  
 4. They’re very nice. 

5. Of course. 
 

29.  Situation: Jim gives his news to his friend. 
   Jim: ……………A………………….  I’m afraid I failed my driving test. 
 John: …………B……………………   You must be really disappointed. 
      A.    1. Take it easy! 
 2. I was really excited. 

3. My dream has come true! 
4. I’ve got something to tell you. 
5. What a wonderful world it is! 
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     B.   1. It’s so nice.      
2. What a pity!  
3. That’s terrific! 
4. That’s brilliant. 
5. Congratulations! 
 

30.  Situation: Jennifer invites Rose to her birthday party. 
        Jennifer: I’m having my birthday party at my house. ………………A…………………… 
      Rose:  ………..B………………..   When should I be there ? 
        Jennifer: Anytime after 8 . 

A.    1. Would you like to come?  
2. Can you come? 
3. May you come? 
4. Please join me. 
5. Do you come? 

 

      B.    1. Should I?  
2. Thank you. 
3. I’d love to. 
4. Don’t mention it. 
5. Sorry, I’m not free.   
 

31.  Situation: Vicky gave some money to a beggar. 
        Valerie: Why did you give money to that beggar? 
          Vicky: ...............A…………  I can't walk past, ignoring him. 
       Valerie: You are just encouraging him to be lazy. It is a bad habit. 
         Vicky:  He looks old and sick. 
      Valerie:  …………...B………… But there are organizations to help people like him. 
      A.   1. He’s always there. 

2. Why shouldn’t I? 
3. I dislike beggars. 
4. I feel sorry for that.  
5. Forget it. 
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      B.    1. All right. 
2. I believe you. 
3. Yes, he does. 
4. I don’t think so. 
5. You may be right. 
 

32.  Situation: Mother and daughter are cooking in the kitchen. 
         Mother:  The pot's hot. …………..A………………. 
       Daughter: …………….B……………… I'll use a pot holder. 
         Mother:  Could you lay the table for me? 
       Daughter: Of course. 
     A.   1. Beware! 

2. Throw it away. 
3. Leave it alone. 
4. Don’t touch it. 
5. Took it off the stove. 

 

      B.    1. I can cook.   
2. I'm not stupid. 
3. I'll be careful.   
4. It’s a pleasure. 
5. I've done it before.  
 

33.  Situation: A couple is going to see a show. 
         Wife: If you don't hurry, we'll be late for the show. 
       Husband: There's plenty of time………………A……………… 
           Wife:  Plenty of time? The show starts in twenty minutes. 
       Husband: It takes only ten minutes to get there. We can leave now. 
        Wife:  ………………B…………………….. 
      Husband: It's bad for health to be so anxious about everything. 
     A.   1. Why complain? 
 2. I won't take long. 

3. It's only six o'clock. 
4. Why are you in a hurry? 
5. You are always so impatient. 
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     B.   1. Good. 
 2. That's better. 

3. Oh! my god. 
 4. It's about time. 

5. Thank goodness for that! 
 

34. Situation: Samurai is late for his appointment . 
      Samurai: ……………..A……………. I got held up by the heavy traffic. 
          Indra: That's all right. It's always like that on Saturday evenings.  
                    Have you met Liza?  
      Samurai: ………………B……………………………. 
          Indra: Come and meet her then. Liza. I'd like you to meet Samurai. 
      Samurai: Hello. It's a pleasure to meet you. Indra has told me so much  
                     about you. 
      A.   1. I’m sorry I’m late. 

2. I’m know. I’m late. 
3. I’m terribly, aren’t I? 
4. Forgive me for being late. 
5. Don’t you know I’m late?   
 

      B.   1. You know I haven’t. 
2. I can’t remember. 
3. Oh! I forget it. 
4. I don’t know. 
5. No, I haven’t. 

 

35. Situation: Amy broke her mother’s vase.  
           Amy:  Mother, I have something to tell you.  
       Mother:   What is it?  

Amy:    …………..A………………..  
      Mother:    How did it happen?  

Amy:   I was dusting the shelf and knocked it over.  
      Mother:    ……………B…………… That's the second vase you have broken.  
                     I'm going to deduct some money from your allowance each week.  
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     A.      1. I’m sure you get angry. 
 2. I didn't finish the dusting.    
 3. Promise me you won't get angry.    
 4. I have broken your favorite vase. 
 5. You won't believe what I've done. 
 

     B.      1. Not again. 
 2. Let it be.    
 3. That’s too bad.    
 4. What a clumsy boy!. 
 5. Why are you so clumsy. 

 

36. The AMISH are a religious group …………A………. the Rhine River, ………..B……….. . 
     A.     1. who living along 

 2. originally living along 
 3. who originally lived along 
 4. which originally living along 
 5. whom originally living along 

 

     B.     1. in southern Germany and in Switzerland 
 2. of southern Germany and in Switzerland 
 3. live in southern Germany and in Switzerland 
 4. that is in southern Germany and in Switzerland 
 5. and who live in southern Germany and in Switzerland 
 

37. I turned up at Greendale pretty late, ………..A……… until I was fifteen, but I still remember      
     ………B………..on my first day. 
     A.     1. so my parents don’t move here 
 2. and my parents don’t move here 
 3. and my parents didn’t  move here 
 4. because my parents don’t move here 
 5. because my parents didn’t move here 
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    B.      1. who great my classmates were 
 2. how great my classmates were 
 3. why great my classmates were  
 4. how my classmates were great 
 5. why my classmates were great 
 

38.  ……….A………. about where words come from, he probably ………….B…………an etymologist. 
     A.     1. If Thomas’s grandfather didn’t tell his stories 
 2. If Thomas’s grandfather hasn’t told his stories 
 3. If Thomas’s grandfather hadn’t told his stories 
 4. If Thomas’s grandfather hasn’t been told his stories 
 5. If Thomas’s grandfather hadn’t been told his stories 
 

     B.     1. would become 
 2. haven’t become 
 3. wouldn’t become 
 4. would have become  
 5. wouldn’t have become 
 

39.  I must admit ………A…….. the whole thing: imagine ……….B…….. I haven’t seen in years! 
     A.   1. that I’m totally excited of          
         2. that I’m totally excited at 
         3. that I’m totally excited for 
         4. that I’m totally excited with 
         5  that I’m totally excited about  
 

     B.   1. meet up with all those people 
         2. meeting up with all those people  
         3. to meet up with all those people  
         4. meeting up with those all people 
         5. have met up with all those people 
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40.  Sometimes I think  ……….A………, but I’ve ………B…….. a lot of things. 
     A.   1. I am almost so patient 
         2. I am almost too patient 
         3. I am really almost patient 
         4. I am almost such patient      
         5. I am nearly almost patient 
 

     B.   1. also that found that patience helps in me 
         2. also found that patience helps in me 
         3. also found that patience helps me in  
         4. found also that patience helps me in  
         5. found that patience helps me also in 
         

41. The contest starts ……..A……….and then yells, screams, jumps up and down, puffs, blows,   
     whistles, or ……….B………to incite the frog to jump. 
     A    1. at the “jockey” positions his or her frog 
         2. as the “jockey” positions his or her frog 
         3. how the “jockey” positions his or her frog 
         4. while the “jockey” positions his or her frog 
         5. when the “jockey” positions his or her frog 
 

     B    1.  does where else is necessary 
         2.  do whatever else is necessary       
         3.  do something else is necessary 
         4.  does whatever else is necessary       
         5.  did whatever else was necessary       
 

42.   ……….A……….. some form of silence. ……..B……….silence are dramatically different in    
       different cultural groups. 
      A.  1. Most people throughout the world experience  
         2. Most experience people throughout the world  
         3. People throughout the world most experience 
         4. Throughout the world, most experience people  
         5. The most people throughout the world experience 
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      B.  1.  Also, people’s attitudes towards  
         2.  Whereas, people’s attitudes towards  
         3.  However, people’s attitudes towards  
         4.  Therefore, people’s attitudes towards  
         5.  As a result, people’s attitudes towards  
 

43.  Many parents think that ……….A……… difficult as maths, it is OK. ………B………., others  
     have asked the States Education Department to do something about the matter. 
     A.   1. the book helps students to understand something as 
         2. if the book helps students to understand something as  
         3. how  the book helps students to understand something as 
         4. whether the book helps students to understand something  
         5. unless the book helps students to understand something  
 

     B.   1. Finally       
2. Though 
3. Whereas        
4. Moreover 

         5. On the other hand  
 

44. Some people ………A……..and songs of birds. …….B…….. and take notes on their habit. 
     A.   1. bird watching just to enjoy the beauty 
         2. go bird watching just to enjoy the beauty 
         3. going bird watching just to enjoy the beauty 
         4. who go bird watching just to enjoy the beauty 
         5. who go watching bird just to enjoy the beauty 
 

     B.   1. Others list the birds they see     
         2. Other lists the birds they see 
         3. Another lists the birds they see       
         4. Someone lists the birds they see 
         5. The others list the birds they see      
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 434 

45.  ……..A………., with rules from the pharaohs to Soviet leaders employing astrologers  
      and mystics …….B…….., and it is an interest that refuses to die out.  
     A.   1. Humankind has always interested in divination 
         2. Humankind always has interested in divination 
         3. Humankind has been always interested in divination 
         4. Humankind always has been interested in divination 
         5. Humankind has always been interested in divination 
 

     B.   1. helps them make important decisions             
         2. help them make important decisions         
         3. helping them make important decisions       
         4. to help them make important decisions 
         5. which helps them make important decisions     

 

46.  Crystal ball gazing seems to be a dying art, maybe ……..A……… but there are still  
      aficionados who claim that ……..B…….. . 
     A.   1. because there are so many old gypsy women at fairgrounds 
         2. because there are also many old gypsy women at fairgrounds 
         3. because there aren’t so many old gypsy women at fairgrounds 
         4. because there will be so many old gypsy women at fairgrounds 
         5. because there won’t be so many old gypsy women at fairgrounds 
 

     B.   1. the most guaranteed way is to predict the future 
         2. the most way of predicting the future is guaranteed       
         3. it is the most guaranteed way of predicting the future 
         4. it is guaranteed the most way of predicting the future 
         5. the way of predicting the future is the most guaranteed 
 

47. Sharing an apartment with people of other cultures is an enriching experience. …….A……..   
     some problems because people from different cultures …….B……. to misunderstandings  
     or conflicts. 
     A.   1. Sometimes leads  
         2. That it can sometimes lead  
         3. When it can sometimes lead  
         4. So that it can sometimes lead  
         5. However it can sometimes lead  
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     B.   1.  has  different customs and expectations     
         2.  have different customs and expectations        
         3.  having different customs and expectations  
         4.  will be different customs and expectations 
         5.  will have different customs and expectations       
    

48. Although dinner is the largest meal of the day in some countries, ……..A…….. too much  
     heavy or fried food, as this can make you put on weight and ……..B……… .  
     A.   1. you try to avoid eating  
         2. you would have tried to eat  
         3. you should try to avoid eating  
         4. you  were trying to avoid eating 
         5. you shouldn’t try to avoid eating 
 

     B.   1. affect the quality of your sleep  
         2. effect the quality of your sleep           
         3. affects the quality of your sleep  
         4. affecting the quality of your sleep        
         5. effecting the quality of your sleep         
 

49. Together with six other volunteers from Save the Seas, ………A……, Melanie has been  
      working with an Indonesian marine research team …….B……. . 
     A.   1. a nonprofit charity organization 
         2. a nonprofit charitable organization 
         3. is a nonprofit charitable organization 
         4. of a nonprofit charitable organization 
         5. that is a nonprofit charitable organization 
 

     B.   1. surveys the ocean environment   
         2. surveyed the ocean environment           
         3. surveying the ocean environment        
         4. to survey the ocean environment 
         5. has surveyed the ocean environment    
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50. The first baseball caps …….A……, the Knickerbockers, around 1840, and they were  
      made of straw. Today they ……..B…….. and worn by people from all walks of life. 
      A.  1. had worn  by the New York team 
         2. had made by the New York team 
         3. were sold by the New York team 
         4. were worn by the New York team  
         5. were made by the New York team 
 

      B.  1.  made of different fabrics    
         2.  are made of  different fabrics  
         3.  have made of different fabrics  
         4.  are made from different fabrics       
         5.  have been made of different fabrics       
 

51.  ………A……... to speak Chinese when I was a kid. My dad spoke Chinese, and …….B…… . 
     A.   1. I really wish learning  
         2. I really wish I learned 
         3. I really wish I can learn 
         4. I really wish I had learned 
         5. I really wish I have learned  
 

     B.   1. he writes it too  
         2. it is spoken too        
         3. he can write it too 
         4. he could write it too         .        
         5. he has written it too    
 

52.  ……..A……. how important Chinese was going to be in the future, ……..B……… . 
     A.   1. If your dad knew  
         2. If your dad knows 
         3. If your dad had known 
         4. If your dad was known 
         5. If your dad hadn’t known 
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     B.   1. he will have taught you the language          
         2. he would have taught you the language 
         3. he was going to teach you the language 
         4. he would have been teaching you the language        
         5. he would very much like to teach you the language 
 

53.  ………A…….., they walk leisurely ………B…….. .     
     A.   1. Quickly crossing the street 
         2. Instead of quickly cross the street  
         3. Instead of crosses the street quickly 
         4. Instead of crossing the street quickly 
         5. Instead of  quickly crosses the street 
 

     B.   1. as they have all the time in the world 
         2. as if they had all the time in the world      
         3. as if they have all the time in the world        
         4. as if  they hadn’t all the time in the world 
         5. as if they have had all the time in the world    
 

54.  ……..A……. is when there’s someone who is tailgating – you know, when someone is  
       driving right up to your back bumper. ……..B…….. crash into the rear of my car. 
     A.   1.  What annoys me the most in traffic       
         2.  The most annoying for me in traffic  
         3.  Which annoys me the most in traffic          
         4.  What annoyed me the most in traffic    
         5.  What is the most annoying me in traffic 
 

     B.   1. I feel like slamming on the breaks and letting them         
         2. The feeling of slamming on the breaks and let them 
         3. Feeling like slamming on the breaks and letting them   
         4. I feel to like slamming on the breaks and letting them          
         5. I have a feeling of slamming on the breaks and let them     
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55.  ………A…….., he called me for the seventh time that morning to ask ……..B…….. . 
     A.   1. Exciting to his new “toy”   
         2. Excited with his new “toy”            
         3. To be excited with his new “toy”        
         4.  Being excited with his new “toy”        
         5.  To have been excited with his new “toy”  
 

     B.   1.  were there any messages for him 
         2.  there were any messages for him     
         3.  if there were any messages for him 
         4.  that there were any messages for him       
         5.  unless there were any messages for him          
 

56. Nobody knows ………A…….., but police believe ……..B…….. for suitable food to take  
     back to their planet. 
     A.   1. the aliens were doing on earth     
         2. what did the aliens do on earth          
         3. that the aliens were doing on earth 
         4. what were the aliens doing on earth                 
         5. what the aliens were doing on earth        
   

     B.   1. they could search                     
         2. they could be searched  
         3. they could be searching   
         4. they might be trying to search                   
         5. they could have been searching         
 

57. Orozco is renowned …….A……. on the wall of ………B……..in Mexico . 
     A. 1. to the magnificent murals he painted 
 2. for the magnificent murals he painted 
 3. by the magnificent murals he painted  
 4. of the magnificent murals he was painting 
 5. as the magnificent murals he was painting 
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     B. 1. the Palace of Fine Art   
 2. the Palace with Fine Art   
 3. the Palace which Fine Art  
 4. the Palace where Fine Art  

5. the Palace in which Fine Art  
 

58.  I lost my father ………A…….., and I suddenly realized that ………B…….. the same thing  
      happen to my kids.           
     A.   1. when I was a young boy     
         2. what a young boy I was   
         3. during I was a young boy       
         4. at the age of a young boy 
         5.  in the period of time of being a young boy          
 

     B.   1. I am risking having  
         2. I was risking having 
         3. I take a risk to have        
         4. I was risking to have  
         5. I face the risk to have  
 

59.  ………A…….. that this contravenes the terms of the original agreement. ……B…….. as  
       to how we can rectify it . 
     A.   1. I am sure that you will agree          
         2. I am sure that you would agree 
         3. I am sure that you will agree with                
         4. I am sure that you would have agreed          
         5. I am sure that you will have agreement          
  

     B.   1. I await for your suggestion  
         2. I also await your suggestion                
         3. I am looking for your suggestion   
         4. I therefore await your suggestion          
         5. I am looking forward to your suggestion 
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 60.  Animals, like humans, ……..A………. . After months and years in a cage without any  
       interest, ……….B……….. . 
     A.   1. affect their environment        
         2. are affecting their environment     
         3. are generating their environment 
         4. are affected by their environment 
         5. are generated by their environment 
 

     B.   1. animals begin to ruin their natural characteristics          
         2. animals begin to lose their natural characteristics  
         3. animals begin to spoil their natural characteristics          
         4. animals begin to damage their natural characteristics                
         5. animals begin to devastate their natural characteristics          
 

61. A horse is ……..A………,  it’s …….B…….. that can do a lot of work. 
     A.   1. not a beautiful animal           
         2. either a beautiful animal 
         3. never a beautiful animal     
         4. neither a beautiful animal 
         5. not only a beautiful animal 
        

      B.  1. a useful animal           
         2. a useless animal   
         3. nor a useful animal 
         4. also a useful animal 
         5. as well as useless animal  
  

 62.  ……..A……. by studying twice as hard, Alex did not realize …….B……. he was leading. 
      A.  1. While struggled to get ahead in life   
         2. While struggling to get ahead in life       
         3. While I struggled to get ahead in life             
         4. Being struggling to get ahead in life   
         5. Being struggled to get ahead in life       
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     B.   1. how lonely he is 
         2. how is he lonely  
         3. what a lonely life 
         4. what a lonely life is           
         5. what is a lonely life     
 

63.  Arafat asked if Palestinian police chief Ghazi Jabali ………A……. to the West Bank  
      town of Ramallah ……B……. . 
     A.   1. allow to travel from Gaza        
         2. allows to travel from Gaza          
         3. allowing to travel from Gaza                 
         4. is allowed to travel from Gaza 
         5. was allowed to travel from Gaza    
 

     B.   1. attended his father’s funeral       
         2. to attend his father’s funeral 
        3. attending his father’s funeral  
         4. to be attended his father’s funeral                 
         5. to be attentive at his father’s funeral     
     

64.  Spurlock decided to eat three McDonald’s meals a day for one month. …….A……. 
       he had imagined: By the end of the month, Spurlock ……B…….. . 
      A.  1. The effects were much the worst   
         2. The effects were much worse than              
         3. The affects were much worse than          
         4. The products were much the worst    
         5. The products were much worse than   
 

      B.  1. gain more than 20 kilograms      
         2. gained more than 20 kilograms                  
         3. will gain more than 20 kilograms     
         4. had gained more than 20 kilograms         
         5. is going to gain more than 20 kilograms      
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65.  The teenage brain, ……..A……, is different from the adult brain. It’s ……B……. 
       scientists had previously thought. 
     A.   1. due to the latest research            
         2. in spite of the latest research        
         3. because of the latest research           
         4. according to the latest research       
         5. accordingly to the latest research            
       

     B.   1. most developed and less changeable than               
         2. less developing and more changeable than                
         3. more developing and more changeable than       
         4. less developed and more changeable than       
         5. the most developed and more changeable than          
 
Part II: Grammar and Vocabulary  
Usage  

Directions: 1. Identify the incorrect part of each sentence (marked A, B, C, D, or E) 

                2. Choose the appropriate correction from the choices (1, 2, 3, 4, or 5) 

                   You will get two marks for each correct item. 
 

66.  I am disappointed in not having saw any stage plays while I was in New York  
                A                             B                   C              D                      
      on vacation. 
           E 
 

A. 1. disappoint  C. 1. plays any stage  E. 1.  vacation 
 2. disappointed   2. stage any plays   2. in vacation 
 3. disappointing   3. any plays stage   3. by vacation 
 4. am disappointing   4. some plays stage   4. next vacation 
 5. feel disappointing   5. some stage plays   5. within vacation 
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B. 1. saw    D. 1. too     
 2. seen   2. then    
 3. having seen   3. so much    
 4. having seeing   4. very often    
 5. have been seeing   5. many times    

67.  It is necessary that a person drinks several glasses of water daily if he wishes to remain healthy.  
                                           A              B                               C                      D               E 
 

A. 1. drink  C. 1. day  E. 1. heal 
 2. drank   2. dairy   2. health 
 3. to drink   3. diary    3. healthy 
 4. drinking   4. usually   4. unhealthy 
 5. will drink   5. annually   5. more health 

 
B. 1. a  D. 1. a     
 2. less   2. by     
 3. much   3. in     
 4. a large   4. on     
 5.  a large amount   5. with 

 

    

68. Fred asked his friend, “I had seen a good film last week. Do you know which film I'm talking     
               A                            B                            C                       D                          E         
     about?” 
                   

A. 1. ask   C. 1. weekly   E. 1. I talked 
 2. asking   2. this week    2. I had talked 
 3. is asking   3. next week    3. I was talked 
 4. has asked   4. week after week   4. I have been talked 
 5. had asked   5. the following week   5. I had been talking 
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B. 1. see   D. 1. knew      
 2. saw   2. known     
 3. seen    3. have known     
 4. has saw   4. were known     
 5. am seeing   5. are knowing 

 

    

69.  The Koran is regarded for centuries as a perfect example of written Arabic. 
        A                    B                         C              D                     E 
 

A. 1. A  C. 1. to  E. 1. write  
 2. Any    2. in    2. wrote 
 3. These   3. by   3. is written  
 4. A large number of   4. on   4. is writing 
 5. A large amount of   5. with   5.    was written 

 
B. 1. regarding   D. 1. perfect examples    
 2. is regarding   2. perfectly example    
 3. was regarded   3. example perfected   
 4. has been regarded   4. example perfectly   
 5.   had been regarding   5. perfecting examples 

 
70. Industrial designers try to make products attraction, efficient, and safe. 
          A                      B      C                          D            E   
 

A. 1. Industry  C. 1. made   E. 1. effect  
 2. An industrial   2. make   2. efficiency 
 3. Any industrial    3. making   3. effectively 
 4. None industrial   4. to be made   4. inefficient 
 5. Every industrial   5. to have making   5. Efficiently 
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B. 1. tries  D. 1. attract      
 2. tired   2. attracts    
 3. trying    3. attracted     
 4. has tried   4. attractive     
 5. were tired   5. Unattractive 

 
 

71. The newspaper reported that the models looked very beautifully during the recent fashion show. 
                                           A                       B        C         D                                        E 
 

A. 1. by  C. 1. at   E. 1.  fashion shows  
 2. on    2. far   2.  fashion showing   
 3. of   3. for    3.  fashioner show  
 4. in   4. such   4.  in fashion show  
 5. with   5. more   5.  fashionable show 

 
 

B. 1. looks  D. 1. beauty      
 2. looking   2. valuably     
 3. looks like   3. beautiful     
 4. are looked   4. preciously     
 5. has been looked   5. Attractively 

 
    

72. The patient’s doctor strongly urges that he has an operation on his back as soon as his general  
                 A                     B                          C                           D 
     health improves. 
                   E 
 

A. 1. patient  C. 1. had  E. 1. improve  
 2. patients’   2. have    2. improved 
 3. patients   3. had had   3. will improve 
 4. patient is   4. is having        4.   improvement 
 5. patient has   5. was having   5. had been improved 
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B. 1. strong  D. 1. he   

 2. serious    2. him   
 3. stresses   3. our   
 4. strength   4. her   
 5. stronger   5. Their 

 
  

73. My professor is an extremely fascinating person. Even if, she tells some of the most interesting 
               A                    B                   C                  D                       E                                                                           
      stories I have ever heard.  
 

A. 1. profession  C. 1. fascinate person  E. 1. little of 
 2. professors   2. fascinating people   2. any of 
 3. professional   3. fascinated person   3. of many 
 4. professionally   4. person fascination   4. of some 
 5. professionalism   5. person fascinating   5. much of 
           

B. 1. cruel  D. 1. Despite   
 2. strong   2. As soon as   
 3. terrible   3. Besides that   
 4. serious   4. Nevertheless   
 5. extreme   5. On the contrary 

 

  

74.Tom Brown gave so a stirring performance that the audience stood up and clapped for  
                              A        B                         C                          D                           E                                            
    five minutes. 
 

A. 1. too  C. 1. to  E. 1. to 
 2. little   2. as   2. on 
 3. very   3. for   3. since 
 4. such   4. from   4. during 
 5. much   5. in order to   5. Among 
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B. 1. stir  D. 1. up stand 
 2. stirrer   2. stand up 
 3. stirrup   3. stands up 
 4. stirred   4. standing up 
 5. very stir   5. is standing up 

 
75. Parents should never threaten punishment for grades lower than they expected; the threat  
                  A                           B                                                                                                              
     usually tends to make the child feels frustrated and inferior. 
           C                                       D        E 
 

A. 1. Parents shouldn’t never   C.  1. usual tends  E. 1. Frustrate 
 2. Should parents never   2. usually tend   2. frustrates 
 3. Parents never should   3. usual tender   3. frustration 
 4. Never parents should   4. tends usually   4. frustrating 
 5. Never should parents   5. usually trends   5. frustratingly 
           
B. 1. punish threat  D. 1. feel   
 2. threat punishment   2. feeling   
 3. punish threatening   3. had felt   
 4. threatening  punish   4. is feeling   
 5. punishment threaten   5. having been felt 

 
  

76. Before arriving at the airport, he took off his coat and throwing it over his shoulder,complaining  
                     A                               B                             C                                      D                  
      of the heat. 
              E 
 

A. 1. arrive at  C. 1. throw  E. 1. a cold 
 2. arrive in   2. threw   2. a heat 
 3. arrived in   3. throws   3. heated 
 4. arrived at   4. thrown   4. the cold 
 5. arriving by   5. throwing   5. the hotter 
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B. 1. takes off  D. 1. complains   
 2. is taking off   2. complained   
 3. has taken off   3. is complaining   
 4. was taking off   4. had complained 
 5. had been taking off  5. was complaining 

 

77. Hoping she would not be seen, Mary rushed in, picking up her purse, and rushed out immediately. 
         A                              B                                   C                                   D               E        
 

A. 1. Hope  C. 1. pick up  E. 1. fastly 
 2. Hoped   2. picked up   2. quick 
 3. Hopefully   3. is picking up   3. hardly 
 4. Been hoped   4. has picked up   4. sudden 
 5. Being hoped   5. was picking up   5. immediate 
           
B. 1. saw  D. 1. rush out  
 2. sees   2. rushing out  
 3. seeing   3. had rushed out  
 4. is seen   4. has rushed out  
 5. to be seen   5. was rushing out  

 

78. If the drilling platform had built to withstand the violent storms, it wouldn’t have collapsed. 
                                          A                B                      C                      D                E                    
 

A. 1. built  C. 1. storms violent  E. 1. collapse 
 2. build   2. storms violently   2. collapsing 
 3. builds   3. violently storms   3. be collapsed 
 4. has built   4. violence storms   4. been collapsed 
 5. had been built   5. storms violence   5. being collapsed 
           
B. 1. be withstand  D. 1. will have 
 2. withstood   2. won’t have 
 3. to withstood   3. would have 
 4. withstanding   4. won’t have had 
 5. to be withstanding  5. wouldn’t  have had 
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79. Some teachers have sought to involve students only superficially in the teacher-pupil planning, 
                                   A                                               B  
     telling students that they play an active part in the process and then proceeding to oppose  
        C                                                                     D 
     almost all suggestions that offered.   
                                          E 
 
       A. 1. had sought C. 1. tell E. 1. that offer 
 2. been sought  2. tells  2. offered that 
 3. would sought  3. told  3. that is offered 
 4. will be seeking  4. being tell  4. that be offered 
 5. was seeking have  5. been told  5. that are offered 
      
      B. 1. superficial only D. 1. in process 
 2. only  superficial  2. in  processor 
 3. superficially only  3. on the process 
 4. superficiality only  4. in the processor 
 5. only superficiality  5. in the processional 
 
80. There was so much noise from the audience that the speaker could not make herself hearing. 
           A                  B                                      C              D                                          E                                  
 

A. 1. There is  C. 1. to  E. 1. hears 
 2. There are   2. as   2. heard 
 3. There were   3. for   3. to hear  
 4. There will be   4. than   4. for hear 
 5. There have been  5. which   5. been heard 
           

 
B. 1. any noise  D. 1. spoken 
 2. very  noisy   2. speakers 
 3. much noisy   3. speaking 
 4. many noises   4. spokesman 
 5. a lot of noises   5. spoke woman 
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81. Electrical disturbances on Earth are frequently caused with storms on the surface of the sun. 
            A                                              B                      C                      D                   E 
 

A. 1. Electric  C. 1. to  E. 1. sun 
 2. Election   2. by   2. a sun 
 3. Electricity   3. as   3. sunny 
 4. Electrician   4. for   4. sunlight 
 5. Electrically   5. with   5. sunshine 
           
B. 1. is frequent  D. 1. in a surface  
 2. is frequently   2. on surfaces  
 3. are frequent   3. on a surface  
 4. are frequency   4. to the surface  
 5. are being frequent 5. nearly a surface 

 
 

82. Inventor Granville Woods received him first patent on January 3, 1884, for a steam boiler furnace. 
                                              A         B                   C                          D           E 
 

A. 1. receive  C. 1. in  E. 1. boiler stream 
 2. receives   2. by   2. stream boiler 
 3. receiving   3. to   3. boiling steam 
 4. will receive   4. at   4. steam boilers 
 5. being received   5. for   5. boiler steamer 
           
B. 1. he  D. 1. as  
 2. its   2. by  
 3. his   3. with  
 4. their    4. along  
 5. them   5. through  
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83. Naturally, the gopher digs with the big strong claws of its two front foot and with itsoverhanging  
                                     A                           B             C             D                              E 
      front teeth. 
 

A. 1. dig  C. 1. it  E. 1. overhang 
 2. had dug   2. my   2. overhung 
 3. is digging   3. our   3. overhangs 
 4. were digging   4. mine   4. over hanger 
 5. will be digging   5. their   5. over hangers 
           
B. 1. big strong craw  D. 1. foot front  
 2. big strong crawl   2. front feet  
 3. strongly big claws   3. feet front  
 4. big strongly claws   4. front foots  
 5. strong bigger claws   5. front of foots  
        

84. Guppies are sometimes call rainbow fish because of the males’ bright colors. 
         A                              B                C          D                              E 
 

A. 1. Guppy  C. 1. fisher  E. 1. colors bright 
 2. Any guppy   2. fishes   2. colors brightly 
 3. Some guppy   3. fishing   3. brightly colors 
 4. Any guppies   4. fisherman   4. brighten colors 
 5. Less guppies   5. fishmonger   5. brightness colors 
           
B. 1. calls  D. 1. but 
 2. called   2. and 
 3. calling   3. because 
 4. to call   4. although 
 5. being call   5. even though 
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85. As two nuclei move closer together, their mutual electrostatic potential energy becomes  
      A                    B                                   C                                    D                                          
     more large and more positive. 
           E 
 

A. 1. Moreover  C. 1. its mutually  E. 1. larger 
 2. Provided   2. its mutuality   2. largely 
 3. Even though   3. their mutually   3. far large 
 4. In addition to   4. their mutuality   4. much large 
 5. Nevertheless   5. its own mutuality   5. more larger 
           
B. 1. moves  D. 1. energy potential    
 2. moving   2. potentially energy   
 3. is moved   3. potential energies   
 4. was moved   4. energetic potential    
 5. has been moved  5. potentially energies   
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Part III: Reading Comprehension 
Cloze Test 
Directions: Choose the word that best completes each blank in the passage. 
 
Passage 1 
Throughout the ages, birds have been a source of wonder to all who have ___86___ their 
soaring flight or listened to their sweet song. ___87___ a group, birds are ___88___ they are 
the only animals covered ___89___ feathers. This evolutionary development ___90___ birds 
from all other animals. 
 
86.      1. verified        89. 1. as                    
         2. warned      2. by 
        3. claimed            3. on 

4. observed              4. into               
5. supported         5. with    

 

87.   1. As      90.  1. separates   
      2. Still               2. separated               
       3. Like         3. separating 
     4. Just       4. was separated       

 5. Another      5. has been separated              
   

88.  1. unique        
     2. common            
     3. mediocre 
     4. mundane       

5. indifferent  
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Passage 2  
 
___91___ people breathe, pollutants in the air ___92___ in the lungs or absorbed into the 
body. And polluted air can harm animals and plants ___93___ people. For this reason, our 
air supply should be ___94___ watched and managed to assure ___95___ good quality. 
 
91.  1. If       

2. Until  
3. When    
4. During      
5. Just as 
 

92.       1. are depositing      
           2. have deposited        
           3. may be deposited  
           4.  will have deposited            
           5. had to be deposited    
 

93.  1. even if      
           2. supposing  
           3. as well as      
           4. in spite of   
           5. in addition     

94.      1. hastily    
2. closely        

           3. furtively 
           4. previously 

5. alternately      
            

95.  1. it   
            2. its    
            3. his     
            4. then   
             5. theirs 
 
             

 
 

  
 

 
Passage 3 
 
     A century ago the process of choosing a career was a much simpler matter than it is today. 
A boy often followed in his father's footsteps. His sister learned the household skills that 
___96___ her to become a wife and mother. Nowadays young people grow up in a much freer 
society ___97___ they enjoy almost unlimited career opportunities. In recent years there 
___98___ an enormous increase in the kinds of vocations from which it is possible to choose. In 
addition, many of the barriers to career opportunity that existed only a few decades ago, such 
as ___99___ based on sex or religion or ethnic origins, are ___100___ disappearing. 
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 96.  1. preparing  
  2. may prepare 

3. had prepared 
4. was prepared 
5. would prepare 

 

97. 1. why  
  2. when 

3. where 
  4. whom 
  5. whose 
 

98.  1. was 
  2. will be  

3. has been 
4. had been 
5. would have been  

99. 1. goodwill  
  2. devotion  

3. judgment 
4. perception 

   5. discrimination 
 

100. 1. rapidly    
2. vigilantly 
3. incessantly 
4. categorically 
5. straightforwardly 
 
 

 
 
 

 
 
Passage 4  
 
         Can we see ___101___ the earth is a globe? Yes, we can, when we watch a ship that 
sails out to sea. If we watch closely, we see that the ship begins ___102___. The bottom of 
the ship disappears first, and then the ship seems to sink lower and lower, ___103___ we 
can only see the top of the ship, and then we see nothing at all. What is hiding the ship 
from us? It is the earth. Stick a pin most of the way into an orange, and ___104___ turn the 
orange away from you. You will see the pin disappear, ___105___ a ship does on the earth.  
 
101.   1. if 

2. that 
3. when 
4. where 
5. whether 
 
 
 

102.     1. to disappear  
           2. being disappeared  
           3. to be disappeared 
           4. having disappeared  
  5. to have disappeared 
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103.  1. after  
2. until 
3. since 
4. unless 
5. by the time  

 

104. 1. slowly  
          2. carefully 
  3. reluctantly 

4. accidentally 
5. passionately 

105.  1. alike 
2. just as 
3. similar to  
4. the same 
5. by the way  

 
 
 
 
 

 
Passage 5 
 

 After months of colder weather, the days get longer, the buds ___106___ in the trees, birds 
sing, and the world ___107___ a green dress. Spring passes ___108___ summer. Everyone knows 
that summer will not ___109___. The power of all the wisest men and women in the world 
cannot keep it for us. The corn becomes ripe, the leaves turn brown and then drop to the 
ground, ___110___ the world changes its green dress for a dress of autumn colors.  

106. 1. fall off 
2. put off 
3. take up  
4. come out 
5. bring down 
 

107. 1. puts on  
2. carries on 
3. deals with 
4. looks after 
5. comes round 
 

108.  1. by  
2. on 
3. into  

           4. from 
          5. out of 

109.  1. last  
2. forego 

           3. evolve  
4. evaluate 
5. succumb  

 

110. 1. yet 
2. and 
3. since                                                                                                                                                                       
4. whereas 

           5. therefore  
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Passage 6 
 
Petroleum, or crude oil, is one of the world's ___111___ natural resources. Plastics, synthetic 
fibers, and ___112___ chemicals are produced from petroleum. It is also used to make 
lubricants and waxes___113___, its most important use is as a fuel for heating, for 
___114___ electricity, and ___115___ for powering vehicles.  
 
111. 1. as important     114.     1. generate 

2. so important        2. generated  
3. too important        3. generating 
4. most important           4. to generate   
5. less importantly         5. being generate   

 

112.  1. less        115.     1. notably    
2. a lot          2. decisively 
3. many         3. especially   
4. much         4. favourably  
5. plenty         5. exclusively 

 

113.  1. Hence  
2. Rather  
3. However 
4. Moreover 
5. Therefore 
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Passage 7 
There once lived a poor tailor who had a son called Aladdin, a careless, idle boy ___116___ 
would do nothing but play all day long in the streets with little idle boys like himself. This so 
grieved the father that ___117___ died; yet, in spite of his mother's tears and prayers, Aladdin did 
not mend his ways. One day, when he was playing in the streets as usual, a stranger ___118___ 
him if he was not the son of Mustapha the tailor. "I am, sir," replied Aladdin; "but he ___119___ a 
long while ago." On this the stranger, who was a famous magician, fell on his neck and kissed him 
saying: "I am your uncle, and ___120___ you from your likeness to my brother. Go to your mother 
and tell her I am coming." Aladdin ran home and told his mother of his newly found uncle. 
"Indeed, child," she said, "your father had a ___121___, but I always thought he was dead." 
However, she prepared supper, and told Aladdin to seek his uncle, who came laden with wine 
and fruit. He fell down and kissed the place where Mustapha used to sit, telling Aladdin's mother 
not to be ___122___ at not having seen him before, as he had been out of the country for forty 
years. He then turned to Aladdin, and asked him his trade, at which the boy hung his head, while 
his mother burst into tears. On learning that Aladdin was idle and had learned ___123___ trade, 
he offered to get a shop for him and stock it with merchandise. The next ___124___ he bought 
Aladdin a fine suit of clothes and took him all over the city, showing him the sights, and brought 
him home at nightfall ___125___ his mother, who was overjoyed to see her son dressed so fine. 
 
116.    1. what 

2. which 
3. who 
4. whom 
5. whose 
 

117.   1. he 
2. they 
3. nobody 

    4. someone 
    5. anyone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

118.    1. asks 
2. asked 

      3. is asking 
      4. was  asking 
      5. has  asked 
 
 

119.     1. die 
2. died 
3. dies 
4. is dead 
5. dead 
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120.     1. saw 
      2. realied 
      3. thought 
       4. understood 

5.  recognized 
 

121.  1. father 
      2. uncle 
 3. brother 

4. friend 
       5. nephew 
 

122.    1. surprise 
2. surprised 

           3. surprisal 
           4. surprisingly 
           5. unsurprised 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123.     1. a 
 2. an 

3 .no 
4. any 
5. some 
 

124.     1. one 
2. day 
3. time 
4. thing 
5. week 

 

125. 1. at 
2. to 
3. for 
 4. with 

 5. from
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Passage   8 
Vaccination is a term coined by Edward Jenner for the ___126___ of administering live, albeit 

weakened, microbes to patients, with the intent of conferring immunity against a targeted form of a 
related ___127___ agent. Vaccination (Latin: vacca—cow) is so named because the first vaccine was 
derived from a virus affecting cows: the cowpox virus, a relatively benign virus that, in its ___128___ 
form, provides a degree of immunity to smallpox, a contagious and ___129___ disease. In common 
speech, 'vaccination' and 'immunization' generally have the same colloquial meaning.  

Vaccination efforts were initially met with some resistance before early success brought 
widespread acceptance and mass vaccination campaigns were undertaken. The eradication of 
smallpox is considered the most spectacular success of vaccination. The last natural case of 
smallpox was discovered on October 26, 1977 in Somalia. This date is considered the anniversary of 
the ___130___ of smallpox. 

Modern-day critics of vaccination are concerned that ___131___ vaccination plays a role in 
autoimmune disease and autism, though large-scale scientific studies have failed to find a link. 
             In the generic sense, the process of triggering immune response, in an effort to protect 
against infectious disease, works by 'priming' the immune system with an 'immunogen'. Stimulating 
immune response, via use of an infectious agent, is known as immunization. Vaccinations ___132___ 
the administration of one or more immunogens, in the form of live, but weakened (attenuated) 
infectious agents, which ___133___ are either weaker, but closely-related species (as with smallpox 
and cowpox), or strains weakened by some process. In such cases, an immunogen is called a vaccine. 

Some modern vaccines are administered after the patient already has contracted a disease, 
as in the cases of experimental AIDS, cancer and Alzheimer's disease vaccines. Vaccinia given after 
exposure to smallpox, within the first four days, is reported to ___134___ the disease considerably, 
as vaccination within the first week is thought to be beneficial to a degree. The essential theory 
behind such immunizations is that the vaccine triggers ___135___ immune response than the natural 
infection itself. 
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126.     1. growing                131.    1. child 
           2. method            2. children                 

3. process                3. childish             
                 4. procedure                    4. childhood        
                 5. transmission                5. adulthood    
 

127.     1. sick                              132.   1. need                 
                 2. disease            2. make 
                 3. sickness             3. involve               
                 4. ailment            4. produce          
                5. unhealthy                  5. acquaint             
    

128.      1.  sick                      133.  1. always 
              2.  demi                        2. usually   
             3.healthy               3. actually           
            4.  unhealthy                   4. normally               
            5.  weakened           5. virtually        
         

129.      1. dead                         134.  1. decrease  
            2. deadly                        2. diminish    

           3. deathly                           3. disappear        
            4. deadable         4. attenuate        
           5. deathable                5. eradicate          
 

130.      1. killing               135.   1. huge                   
                   2. existence                    2. extra 
                  3. terminate             3. super   

          4. eradication          4. superior          
       5. contaminate        5. enormous           
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Directions: Read the following ad advertisements and choose the correct answers from  
               the alternatives given. 
 

 
GIA 

Gemological Institute of America 
Learn About Gems & Jewelry 

From the world’s # 1 gemological institute 
67 year history of excellence in education  

Over 300,000 graduates worldwide 
 

Short Classes in July 
Diamond Grading 

Colored Stone Grading & Gem Identification 
Easy to learn – No homework ! – No exams! 

Contact GIA Thailand 
Tel. 02-237-9575-77    Fax. 02-236-9829 

e-mail : giathai@ ksc8.th.com 
 

 
136.  If you are interested in learning about Gems and Jewelry at GIA, which way can’t  you   
        contact  GIA  Thailand ? 

1. By fax   
2. By mail  
3. By letter  
4. By calling 
5. By telephone 
 

137. Which is not true according to the ad?   
1. GIA Thailand offers short classes in July. 
2. GIA graduates come from all over the world. 
3. GIA has established for 67 years 
4. You have to take exams before you finish the course. 
5. More than 300,000 people have finished their studies from GIA. 
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The largest U.S.A. importer of children’s Apparel has the following position available. 
 
 
 
 
•  5 years experience in Q/C of children garment for U.S. market. 
•  Knowledge of fabric’s and children garment construction a must. 
•  Some English a plus. 
•  Some travelling may be requested. 
Self motivated people who are hard working, honest with children’s gmt experience 
needed.  This is your opportunity to join a U.S. Based corporation.  We provide attractive 
remunerations and other fringe benefits, with opportunity to travel.  This is a career 
opportunity to join a growing organization, soon to be number one in Bangkok. 
Send in your resumes or call 
63781 
 
 
 

 
138. What position is this company looking for?  

1. Children Garment Exporter. 
2. Quality Control Inspectors. 
3. Children Garment Manager. 
4. Children Garment Officer. 
5. Children Garment Importer. 
 

139. If you want to apply for this position, you  must……………  
1. call Mr. Steven 
2. send an application form 
3. fill in the application form 
4. send in your resume by fax 
5. Either 1 or 2 
 

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM 

QUALITY CONTROL INSPECTORS 

  MR. STEVEN 

TEL. 02-6378111-8 FAX. 02-638222, 02-6378333 
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140.  Which is not true according to the ad?  
1. Applicants are supposed to be fluent in English. 
2. Applicants are expected to work both on-site and off-site. 
3. Knowledge of fabric and children garment construction is necessary. 
4. Experience in Quality Control of children garment for US market is necessary. 
5. Besides a good salary and fringe benefits the right candidate will have to travel. 

 

Directions: Read  this  news  and  choose  the  correct  answer for each  item below. (141-146) 
 

 
War-game warming 

 
        China is to carry out its largest military exercises of the year this month aimed 
at sending a “substantial warning” to Taiwan separatists, state media reported 
yesterday. 
        The military drills will take place on Dongshan Island in southeastern China’s 
Fujian province, just 150 nautical miles west of Taiwan’s Penghu Island, the Beijing 
News said. 
        “The Dongshan Island exercises are different from exercises…….   It is joint 
exercise of 
The three militaries (army, air force and navy).  It’s the People’s Liberation Army’s 
(PLA) largest- scale exercise this  year,” the Beijing News said 
        The report did not say when the drills would start or how long they would last 
but similar drills in 2001 lasted for four months. 
        Nor did it reveal how many soldiers would take part. 
 
AGENCE FRANCE - PRESSE 

 
141.  What is the news mainly about?  
        1.  China’s drills 
        2.  Fujian province 
        3. The war game 
        4.  A substantial warning    
        5. Taiwan’s military exercises 
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142. The “drills” here refer to…………………………….. 
        1. army 
        2. warning 
        3. soldiers 
        4. separatists 
        5. military exercises 
 

143.  What is “Dongshan”?   
1.  The military drills. 
2.  It’s on Penghu island. 
3.  The name of an army. 
4.  An island in Fujian province. 
5.  It’s in southeastern Beijing. 

 

144.  What information is given about the military exercises?   
1. The duration of them. 
2. The date when they start. 
3. The number of soldiers they involve. 
4. The place where they will take place. 
5.  Its duration is the same as the drills in 2001. 

 

145.  What is the source of news?  
1. China 
2. Beijing 
3. Taiwan 
4.  Agence France 
5.  Fujian province 

 

146.  What is the unique characteristic of the military exercise?  
1.  It’s the first exercise. 
2.  It’s the largest in Beijing. 
3.  It will take place on an island. 
4.  It is the People’s Liberation Army’s. 
5.  It’s the cooperation of army, air force and navy. 
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Directions: Read the weather forecast and choose the correct answer for each item below.(147-149) 
 

At home... 
FORECAST for Metropolitan Bangkok until 
tomorrow morning  : Morning fog and cool, 
northeasterly winds 10-25 kph ; minimum 
temperature 23°C (73°F) maximum 
temperature 32°C (90°F) 
 

Today the sun rises at 6.42 a.m., sets at 6.02 
p.m.; the moon rises at 8.03 a.m., sets at 8.03 
p.m.; high tide at 10:24 a.m. and 6.28 p.m.; 
low  tide at 3:15 a.m. and 3.58 p.m. 
 

Yesterday’s minimum temperature 21.2°C 
(70.2°F) at 5:15 a.m., maximum temperature 
32.4°C(90.3°F) at 2:30 p.m., average 
temperature 26.8°C(80.2°F), average humidity 
71 percent, relative humidity at 7 p.m.–  
per cent (unavailable). 

                

            CHIANG MAI 
Morning fog and cool ; minimum 
temperature 18°C(64°F), maximum 
temperature 30°C(90°F). 

                              

            KHON KAEN 
Morning light fog and cool ; minimum 
temperature 20°C(68°F), maximum 
temperature 32°C(90°F). 

 

           NAKHON RATCHASIMA 
Morning light fog and cool ; minimum 
temperature 20°C(68°F), maximum 
temperature 32°C(90°F). 

                             
 
 
 
 

WEATHER 

PATTAYA 
Mainly fair, slightsea, occasionally moderate 
off-shore ;  minimum temperature 24°C 
(75°F), maximum temperature 32°C (90°F). 

 

KOH SAMUI 
Partly cloudy with isolated showers or 
thunder showers, slight to moderate sea ;  
minimum temperature 25°C (77°F), maximum 
temperature 30°C (86°F). 

 

SONGKHLA 
Partly cloudy and isolated showers or 
thunder showers, slight to moderate sea ;  
minimum temperature 26°C (79°F), maximum 
temperature 31°C (88°F). 

 

PHUKET 
Mainly fair, SMOOTH TO slight sea, ;  
minimum temperature 25°C(77°F), maximum 
temperature 33°C(91°F). 
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147.  If you are in Songkhla, what you shouldn’t do is…………………
        1.  swimming in an indoor pool 
        2.  having a party in a living room 
        3.  doing exercise in the fitness room 
        4.  enjoying sunbathing with your friends 
        5.  having a chat with your relatives on the porch 
 

148.  According to the weather forecast, the province with the lowest temperature is…………….and  
        the one with the highest temperature is…………… 
        1.  Khon Kaen-Phuket 
        2.  Chieng Mai-Phuket 
        3.  Bangkok-Chieng Mai 
        4.  Chieng Mai-Khon Kaen 
        5.  Songkhla-Nakon Ratchasima 
 

149. What is the suitable activity to do if you are in Koh Samui?  
        1.  Sailing 
        2.  Riding bananaboat 
        3.  Sunbathing on the beach 
        4.  Riding a horse along the beach 
        5.  Eating seafood in the restaurant.

 

Directions: Read the comic strips and choose the best answer to each question that follows. 
(150-152)    ( 1 )      
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150. When a person says that he/ she smells the roses; he/she means to say that he/she…..…..… 
1.  is successful and happy  
2.  is going to have short life  
3.  is in trouble to find the roses 
4.  is about to stop doing the job  
5.  is struggling in order to  be successful 
 

151.  A “saying” in second scene is the same as a ……………….. 
        1.  motto  
        2.  mission 
        3.  proverb 
        4.  speech 
        5.  description 
 

152.  According to the cartoon ,Zero is …………………. 
        1.  happy and helpful 
        2.  ignorant and cheerful 
        3.  introvert and desperate  
        4.  open-minded and sociable 
        5.  very optimistic and hopeful 
 

  (153-155)       ( 2 ) 

 

153.  According to the cartoon, the two soldiers got lost………………………………………. 
        1.  in the forest 
        2.  out of the tent 
        3.  at the same area 
        4.  because the wrong map 
        5.  at the two different places 
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154.  “got lost” could be very risky ; however, in the situation above, it could be………………… 
       1.  a game 
       2.  an excuse 
       3.  a training 
       4.  an instruction 
       5.  an advantage 
 

155.  What is likely to happen next?   
       1.  Three of them will get lost.  
       2.  Three of them will be on duty. 
       3.  The two soldiers will get a penalty.  
       4.  The general will go on with his work 
       5.  The two soldiers will go back to their tent. 
 
Directions: Read the passage/poem and choose the best answer to each question that follows. 
 
(156-157) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

156.  What is the root cause of superstition?  
        1.  Fear 
        2.  Fear and rationalism 
        3.  Worldwide phenomenon  
        4.  Lack of scientific knowledge 
        5.  Fear and lack of scientific knowledge 
  
 
 

          
            Superstition is the fear of what is unknown and mysterious. It is a worldwide 
phenomenon. It has come down to us from ancient times. Superstitions originated 
when man was helpless before nature.  
The element of fear and lack of scientific knowledge gave rise to superstitions. They 
are more deep rooted in India than in the other countries. Some superstitions are 
supposed to bring ill-luck and danger while some others are supposed to bring luck 
and happiness. Superstitions sometimes lead to horrifying crimes like child sacrifices 
and burning of women who are believed to be witches. One should follow a 
superstitions belief only if it has a logical as well as a  scientific reasoning behind it. 
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157.  Some superstition is linked to ……….. and ………….. .   
       1.   ill luck and fear 
       2.   ill luck and danger 
       3.   fear and happiness 
       4.  danger and accident 
       5.  sacrifices and accident 
 

(158-164) 
       Whose woods these are I think I know 
 His house is in the village though; 
 He will not see me stopping here 
 To watch his woods fill up with snow . 
       My little horse must think it queer 
 To stop without a farmhouse near 
Between the woods and frozen lake 
Te darkest evening  of the year. 
        He gives his harness bells a shake  
To ask if there is some mistake . 
The only other sound  ’s the sweep  
Of  easy wind and downy  flake . 
         The woods are lovely , dark and deep . 
But I have promises to keep , 
And miles to go before I sleep,  
 And miles to go before I sleep. 
                                            Robert  Frost 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 

 
158.  The first Stanza ( lines1-4) expresses the poet’s feeling that he …………. 
          1.  is not sure if he will stop at these woods  
          2.  is not sure where the owner of the woods live 
          3.  wonders why the owner of the woods stays in the village          

4.  is glad to be able to stop to rest at the woods whose owner he knows well 
          5.  has no right to stop there because the world of ….  it belongs to somebody else 
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159.  The sound of the harness bell suggest the world of …………where as the sound of  
        the wind suggests …… 

1.  mistake / business  
2.  possession / affection 
3.  promises / entertainment 
4.  obligations / state of being pure 
5.  human affairs / freedom from the constraints 
 

160.  The atmosphere described  in  this  poem  is……….  
1.  dark and windy 
2.  dark and snowy 
3.  sweet and warm 
4.  quiet and peaceful 
5.  mysterious and dangerous 
 

161.  “He gives his harness bells a shake” “He” refers to…………  
1.  the poet 
2.  the passer-by 
3.  the poet’s horse 
4.  the owner of the woods 
5.  the owner of the horse 

 

162.  The last stanza tells us that  the  poet……………. 
1.  wishes to keep his promises but cannot 
2.  wishes to sleep in the dark lovely woods 
3.  has many things to do before going to bed 
4.  wants to rest but has to fulfill his responsibilities 
5.  wants to smile and promise before going to bed 
 

163.  The word  “sleep”  in  the  last  stanza  means………………..  
1. die 
2. rest 
3. stop 
4. lie down 
5. overcome 
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164.  From the poem we can describe the poet as being……………….. 
1. reliable and dutiful 
2. romantic and gentle 
3. restless and serious 
4. lovely and thoughtful 
5. irresponsible and sincere 

 

(165-172) 
 
     “An apple a day keeps the doctor away!” But what about a carrot or a strawberry? For years 

doctors and dieticians have told us to eat more fruits and vegetables. Now they think fruits and 

vegetables may even prevent disease. Eating foods like grapes, corn, and spinach may keep us 

from getting sick. How many fruits and vegetables should we eat? Experts say five to nine servings 

each day will  keep us healthy. This may sound like a lot. Some people in the United States eat only 

one serving a day. But people from Asian and Mediterranean countries eat many servings of fruits 

and vegetables. In these countries, fewer people get cancer or heart disease than in the United 

States. Here are some of the things doctors and dieticians have learned about fruits and 

vegetables: 

   •  Eating a diet full of all kinds of fruits and vegetables may cut our chances of getting lung and 

colon cancer by 30-40%. It may also cut our chances of getting stomach cancer by 60%. 

   •  Women who eat lots of brightly colored vegetables like carrots, spinach, tomatoes, and corn 

may cut their chances of getting breast cancer by 30-70%. Brightly colored fruits and vegetables 

have certain chemicals that fight diseases. Brighter colors mean of these good chemicals. 

   •  Spinach and yellow corn may prevent heart disease. 

          •  Cranberry juice may prevent bladder infections. Women who take cranberry capsules get  

        40% fewer bladder infections. 

   •  Grapes help fight allergies, heart attacks, and strokes. 

          •  Soybeans may prevent osteoporosis, a disease of the bones. They may also prevent breast 

cancer. Eating only one serving of soybeans a week may cut the chances of getting breast cancer 

by 15%. 
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25 

   •  Garlic may keep us healthy and may prevent colds, flu, and even cancer. 

    How can we remember which fruits and vegetables to eat? One dietician say, “Eat a colorful diet 

to stay healthy. Every day eat something orange like a mango, something yellow like a peach, 

something green like broccoli, and something red like tomatoes.” If we follow this advice, we may 

be able to stay healthy and live longer. 

    1 serving=1/2 banana, 1 small  apple, or ½ cup peas 
  

165.  “This” (line 6) means……………………….. 
 1.  eating an apple a day  

2.  eat only one fruit a day 
3.  how to make us healthy 
4.  fruits and vegetables we should eat 
5.  eating five to nine fruit and vegetables a day 

 

166.  According to the passage, more people in America get cancer or heart disease because………… 
 1.  they lack of fruits  
 2.  they smoke more  
 3.  they lack of vegetables 
 4.  they eat less fruit and vegetable 
 5.  they eat many servings of fruits and  vegetables  
 

167.  Eating a lot of fruit and vegetable could prevent you from……………..  
1.  lung cancer 
2.  colon cancer  
3.  breast cancer 
4.  stomach cancer 
5.  all above 

 

168.  If you want to prevent yourself from breast cancer, you should eat more………….. 
1.  corn and grapes 
2.  garlic and grapes 
3.  grapes and spinach 
4.  soybeans and carrots 
5.  peaches and broccolis 
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169.  To prevent heart diseases we should eat more………….….. 
1.  carrots and corn  
2.  spinach and grapes 
3.  tomato and spinach  
4.  apples and strawberries  
5.  tomato and cranberry juice 
 

170.  The following recipe, which one is the most healthy food?  
1.  Kimchi 
2.  Spinach pizza 
3.  Vegetable burger  
4.  Mixed vegetable salad 
5.  Sushi and soybean soup 
 

171.  According to this passage, we can infer that……….….. 
1.  fruits and vegetables keep us healthy 
2.  you should be careful about your eating habit 
3.  follow everything the doctor advice, you will live longer 
4.  to be healthy, we should eat colorful fruit and vegetables everyday 
5.  only mango, peach, broccoli and tomatoes can make you have healthy life 

 

172.  The best title for this passage is……….….. 
1.  fruit and vegetable  
2.  colorful fruit and vegetables  
3.  how to eat fruits and vegetable   
4.  how to stay healthy and live longer 
5.  useful fruits and vegetables for your health 
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(173-185)                                        The Hitchhiker 
     As Andrea turned off the motorway onto the road to Brockbourne, the small village in 
which she lived, it was four o'clock in the afternoon, but already the sun was falling behind 
the hills. At this time in December, it would be completely dark by five o'clock. Andrea 
shivered. The interior of the car was not cold, but the trees bending in the harsh wind and 
the patches of yesterday's snow still heaped in the fields made her feel chilly inside. It was 
another ten miles to the cottage where she lived with her husband Michael, and the dim 
light and wintry weather made her feel a little lonely. She would have liked to listen to the 
radio, but it had been stolen from her car when it was parked outside her office in London 
about two weeks ago, and she had not got around to replacing it yet. 
     She was just coming out of the little village of Mickley when she saw the old lady, 
standing by the road, with a crude hand-written sign saying "Brockbourne" in her hand. 
Andrea was surprised. She had never seen an old lady hitchhiking before. However, the 
weather and the coming darkness made her feel sorry for the lady, waiting hopefully on a 
country road like this with little traffic. Normally, Andrea would never pick up a hitchhiker 
when she was alone, thinking it was too dangerous, but what was the harm in doing a favor   
for a little old lady like this? Andrea pulled up a little way down the road, and the lady, 
holding a big shopping bag, hurried over to climb in the door which Andrea had opened for 
her.  
     When she did get in, Andrea could see that she was not, in fact, so little. Broad and fat, 
the old lady had some difficulty climbing in through the car door, with her big bag, and 
when she had got in, she more than filled the seat next to Andrea. She wore a long, 
shabby old dress, and she had a yellow hat pulled down low over her eyes. Panting noisily 
from her effort, she pushed her big brown canvas shopping bag down onto the floor under 
her feet, and said in a voice which was almost a whisper, "Thank you dearie -- I'm just going 
to Brockbourne."  
     "Do you live there?" asked Andrea, thinking that she had never seen the old lady in the 
village in the four years she had lived there herself. 
     "No, dearie," answered the passenger, in her soft voice, "I'm just going to visit a friend. 
He was supposed to meet me back there at Mickley, but his car won't start, so I decided to 
hitchhike -- there isn't a bus until seven, and I didn't want to wait. I knew some kind soul 
would give me a lift." 
     Something in the way the lady spoke, and the way she never turned her head, but 
stared continuously into the darkness ahead from under her old yellow hat, made Andrea 
uneasy about this strange hitchhiker. She didn't know why, but she felt instinctively that 
there was something wrong, something odd, something....dangerous. But how could an old 
lady be dangerous? it was absurd. 
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      Careful not to turn her head, Andrea looked sideways at her passenger. She studied 
the hat, the dirty collar of the dress, the shapeless body, the arms with their thick black 
hairs.... 
      Thick black hairs? 
      Hairy arms? Andrea's blood froze. 
      This wasn't a woman. It was a man. 
      At first, she didn't know what to do. Then suddenly, an idea came into her racing, 
terrified brain. Swinging the wheel suddenly, she threw the car into a skid, and brought it to 
a halt. 
     "My God!" she shouted, "A child! Did you see the child? I think I hit her!" 
     The "old lady" was clearly shaken by the sudden skid. "I didn't see anything dearie," she 
said. "I don't think you hit anything." 
     "I'm sure it was a child!" insisted Andrea. "Could you just get out and have a look? Just 
see if there's anything on the road?" She held her breath. Would her plan work? 
     It did. The passenger slowly opened the car door, leaving her bag inside, and climbed 
out to investigate. As soon as she was out of the vehicle, Andrea gunned the engine and 
accelerated madly away. The car door swung shut as she rounded a bend, and soon she 
had put a good three miles between herself and the awful hitchhiker. 
     It was only then that she thought about the bag lying on the floor in front of her. 
Maybe the bag would provide some information about the real identity about the old 
woman who was not an old woman. Pulling into the side of the road, Andrea lifted the 
heavy bag onto her lap and opened it curiously.  
     It contained only one item -- a small hand axe, with a razor-sharp blade. The axe, and 
the inside of the bag, were covered with the dark red stains of dried blood. 
     Andrea began to scream. 
 

 
173.  Where did Andrea work?   
 1.  London  
 2.  Mickley 
 3.  Brockbourne 
 4.  the text doesn't say 
 5.  in the small village 
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174.  Why didn't she listen to the radio?   
        1. The text doesn’t say  
        2. The radio was broken. 
        3. She liked peace and quiet. 
        4. There was a strike at the radio station. 
        5. The radio had been stolen from her car. 
 

175.  Why did she stop to give the old lady a ride?  
        1.  All of the  above. 
        2.  Andrea felt lonely. 
        3.  It was a cold evening. 
        4.  She felt sorry for the lady. 
        5.  She was helpful to the strangers. 
 

176.  Where did the lady want to go?  
        1.  London  
        2.  Mickley 
        3.  Brockbourne 
        4.  The text doesn’t say. 
        5.  The small village in London. 
 

177.  What made Andrea afraid when she looked at the old lady?   
        1.  She had hairy arms. 
        2.  She had a moustache. 
        3.  She had a shopping bag. 
        4.  She had  thick  black  hair. 
        5.  She had a hard voice like a man. 
 

178.  Why did Andrea suddenly stop the car?   
        1.  She skidded on some ice in the road. 
        2.  The passenger  forced  her  to  do  that. 
        3.  She thought she had hit a child in the road. 
        4.  She wanted to trick the passenger into getting out. 
        5.  She was so afraid that she couldn't concentrate, and she nearly had a crash. 
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179.  What did Andrea do when the "old lady" got out?   
        1.  waited for her 
        2.  stared  at  her 
        3.  opened her bag 
        4.  drove away quickly 
        5.  switched off the engine 
 

180.  Why did Andrea look in the old lady's bag?   
        1.  She wanted to steal what was in it. 
        2.  She wanted to borrow the old lady's tools. 
        3.  She wanted to sell  what  there  were  in  it. 
        4.  She wanted to find out who the strange passenger was. 
        5.  She wanted to find her address so that she could send the bag back to her. 
 

181.  What was the "old lady" probably going to do to Andrea?   
        1.  nothing 
        2.  kill her 
        3.  rape  her 
        4.  give her an axe 
        5.  visit her in Brockbourne 
 

182.  What wasn’t the reason why Andrea felt lonely as she drove home?   
        1.  It was cold. 
        2.  It was windy. 
        3.  It was snowy. 
        4.  She drove alone home. 
        5.  It was completely dark. 
 

183.  Andrea decided to give “an old lady” a ride although she had never done this before    
       when she drove      alone.  Andrea was…………………………………   

1. kind 
2. crazy  
3. stupid 
4. hopeful 
5. optimistic 
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184.  Someone who had stolen the car radio of Andrea was…………………………………………………… 
        1.  poor 
        2.  reliable 
        3.  honest 
        4.  greedy 
        5.  sincere  
 

185.  What is the moral lesson of this story?  
        1.  Don’t judge a book by its cover. 
        2.  Selfishness is the root of all evils. 
        3.  Where there is the will, there is the way. 
        4.  A bird in the hand is worth two in the bush. 
        5.  Never trust the advice of a man in difficulties. 
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  เฉลยแบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ฉบับท่ี 1 
 

1. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นการต าหนิหรือบ่นอย่างสุภาพ (Polite Complaint) 
2. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นการแสดงความชื่นชมอย่างจริงใจ  ค าตอบอ่ืนมีความหมายที่ไม่ถูกต้อง 
3. ตอบข้อ 3 เพราะผู้พูดไม่รู้ว่าท าอะไรผิดหรืออาจจะรู้ว่าท าผิดแต่แกล้งท าเป็นไม่รู้ 
4. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการตอบปฏิเสธที่สุภาพ 
5. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นค าพูดชักจูงลูกค้าโดยค าว่า waterproof  ซึ่งแปลว่ากันน้ าได้ 
6. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าสั่งเด็ดขาดของต ารวจ 
7. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเห็นว่าเป็นเรื่องไม่รุนแรงโดยใช้ค าว่า just  ซึ่งแปลว่า  แค่นี้เอง   
                   หรือเล็กน้อย 
8. ตอบข้อ 5 เพราะเป็นส านวนภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า ถ้าไม่ล าบากก็ย่อมไม่พบความส าเร็จ 
9. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการขอร้องอย่างสุภาพ 
10. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการตักเตือนมารยาทในการรับประทานอาหาร  ส่วนข้อเลือกอ่ืนไม่ใช่มารยาท 
      ในขณะรับประทานอาหาร 
11. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการพูดเพ่ือขอบคุณและแสดงความเกรงใจ 
12. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตักเตือนที่มีความหมายว่าให้ระวังค าพูดก่อนพูด 
13. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นการขอชมสินค้าอย่างสุภาพ 
14. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นค าอุทานที่แสดงถึงความดีใจอย่างยิ่ง 
15. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการตอบเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่ท าในมหาวิทยาลัย 
16. ตอบข้อ 2 เพราะ bring up  ในที่นี้ หมายถึง น าเรื่องที่ไม่ควรกล่าวถึงมาพูดในขณะรับประทานอาหาร 
17. ตอบข้อ 1 เพราะ in her eyes  ในที่นี้ หมายถึง ในสายตา  ดังนั้นในสถานการณ์นี้ จึงหมายถึง Helen   
                   คิดว่าไม่เคยสิ่งใดถูกในสายตาของหัวหน้างาน 
18. ตอบข้อ 3 เพราะ to get off your chest  เป็นส านวนที่หมายถึง  ให้ระบายสิ่งที่อึดอัดใจออกมา 
19. ตอบข้อ 1 เพราะ sick of it  เป็นส านวนที่หมายถึง  Helen  รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ 
20. ตอบข้อ 3 เพราะ think about  หมายถึง  พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนั้น   ดังนั้น ในที่นี้  จึงหมายถึง  Ted   
     ให้ข้อเสนอแนะแก่ Helen ว่าควรพิจารณาหางานใหม่หรือไม่ 
21. ตอบข้อ 4 เพราะ Easier said than done  เป็นส านวนที่หมายถึง  พูดง่ายท ายาก 
22. ตอบข้อ 1 เพราะ out of work   เป็นส านวนที่หมายถึง  ไม่มีงานท า 
23. ตอบข้อ 3 เพราะ above all  เป็นส านวน หมายถึง เหนือกว่าสิ่งอ่ืนใด ส าหรับสถานการณ์นี้ หมายถึง  
     Ted แนะน า Helen ว่าให้ใจเย็นไว้ก่อน  และที่ส าคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด คือให้ Helen   
                   ท าดีเข้าไว้ 
24. ตอบข้อ 4 เพราะ from now on หมายถึง  นับแต่นี้เป็นต้นไป แต่ข้ออ่ืน ๆ ได้แก่  since then     
                    หมายถึง  ตั้งแต่นั้นมา  now and then  หมายถึง  ครั้งแล้วครั้งเล่า  และ  up to now  
                    หมายถึง จนกระท่ังบัดนี้ 
25. ตอบข้อ 1 เพราะ See? เป็นภาษาพูดหมายถึง  เห็นไหมล่ะ 
26. ตอบข้อ A 4 เพราะเป็นการเรียกถามหมายเลขคิวของลูกค้า 
   B 5 เพราะเป็นการถามว่า จะรับ Pizza  แบบไหน 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 481 

27. ตอบข้อ A 5 เพราะเป็นค าถามด้วยรูปประโยค Present Continuous   ซึ่งหมายถึง เหตุการณ์ที่ 
        ได้วางแผนไว้แล้วล่วงหน้า 
   B 2 เพราะค าตอบของ Robert เป็นการตอบค าถามของค าว่า Why 
28. ตอบข้อ A 1 เพราะเป็นส านวนการให้บริการลูกค้า 
   B 5 เพราะเป็นการตอบตกลงว่าท าได้ 
29. ตอบข้อ A 4 เพราะสิ่งที่บอกเป็นข่าวไม่ดี โดยสังเกตจากค าว่า failed และ be disappointed   
         ตัวเลือกอ่ืนที่เหลือทั้งหมด  หมายถึง ข่าวที่จะบอกเป็นข่าวดี 
   B 2 เพราะ What a pity! เป็นค าอุทานแสดงความเห็นใจแปลว่า น่าเสียดายจัง 
30. ตอบข้อ A 1 เพราะ Would you like to come? เป็นประโยคการเชื้อเชิญแบบสุภาพ 
   B 3 เพราะบอกเหตุผลว่าอยากไป โดยสังเกตจากประโยคต่อมา ถามว่า จะให้ไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่ 
31. ตอบข้อ A 2 เพราะเป็นการถามเหตุผลว่า มีเหตุผลใดที่ไม่สมควรให้เงินแก่ขอทานนั้น 
   B 3 เพราะเป็นการตอกย้ าเหตุผลว่าเห็นด้วยว่าขอทานคนนั้นแก่และไม่สบาย แต่เสนอความ 
        คิดเห็นเพิ่มเติมของตนที่ไม่เห็นด้วย โดยใช้ค าว่า but และตามด้วยเหตุผล 
32. ตอบข้อ A 1 เพราะ Beware! เป็นส านวนค าเตือน แปลว่า จงระวัง 
   B 3 เพราะ I'll be careful. แปลว่า ฉันจะระมัดระวัง สังเกตจากที่ลูกพูดต่อว่า  จะใช้ที่จับหู 
         หม้อเพ่ือกันความร้อน 
33. ตอบข้อ A 4 เพราะ Why are you in a hurry? แปลว่า ท าไมคุณต้องเร่งรีบ  โดยให้เหตุผลว่ามีเวลา 
         เหลือมากมาย (There’s a plenty of time.) 

  B 2 เพราะ That's better. เป็นการเห็นคล้อยตามสามีว่าเหตุผลของสามีเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า 
34. ตอบข้อ A 1 เพราะกล่าวขอโทษที่มาตามนัดช้ากว่าก าหนด เพราะสังเกตจากเหตุผลที่ว่า มาช้าเพราะ 
         การจราจรหนาแน่น (I got held up by the heavy traffic.) 
   B 5 เพราะตอบปฏิเสธว่า ยังไม่ได้พบ Liza สังเกตจากค าชวนของ Indra ที่ชวนไปแนะน าให้รู้จัก 
         กับ Liza 
35. ตอบข้อ A 4 เพราะเป็นการตอบค าถามเชิงสารภาพผิดที่ท าแจกันของแม่แตก 
   B 1 Not again! เป็นค าอุทานว่าเหตุการณ์นั้น ไม่ควรจะเกิดข้ึน แต่กลับเกิดขึ้นอีก   
36. ตอบข้อ A 3 เพราะ a religious group เป็นกลุ่มคนจึงใช้ who เป็นค าเชื่อมแปลว่า “ผู้ที่” ใช้ขยาย 
         ค านามท่ีเป็นบุคคลและท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค รูปประโยคบอกถึงเหตุการณ์ 
                       ในอดีต จึงใช้ lived along 
   B 1 เพราะpreposition in ใช้กับสถานที่ใหญ่โตก็ได้  เช่น in Thailand, in Asia, in London 
37. ตอบข้อ A 5 เพราะbecause เป็น conjunction ใช้เชื่อมข้อความที่เป็นเหตุเป็นผลกันโดยจะน าหน้า 
         ประโยคที่เป็นสาเหตุ รูปประโยคบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต จึงใช้ didn’t 
   B 2 เพราะ how ใช้ในประโยคค าถาม แปลว่า อย่ำงไร  ส าหรับการเรียงค าของ Reported  
         Speech ให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า คือ ประธาน + กริยา  +….…… 
38. ตอบข้อ A 3 เพราะเป็นประโยคเงื่อนไข )Conditional Sentence)  Type Three เงื่อนไขสมมุติหรือ 
         เงื่อนไขซึ่งตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต )Unreal Condition in Past)โครงสร้าง If +  
         Past Perfect +Would have + V3 
   B 5 เพราะสอดคล้องกับโครงสร้างประโยค Conditional Sentence และท่ีใช้ wouldn’t  
        ซึ่งเป็นรูปปฏิเสธ เนื่องจากสอดคล้องกับประโยคแรก 
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39. ตอบข้อ A 5 เพราะ totally เป็น adverb of Degree  ซึ่งส่วนใหญ่วางหน้าค าที่มันขยาย ในที่นี้  
        คือ excited ซึ่งใช้คู่กับ preposition about 
   B 2 เพราะ imagine เป็น verb ที่ก าหนดว่าต้องตามหลังด้วย Gerund ดังนั้น meeting คือ  
                     Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยาที่น ามาท าให้เป็นค านามโดยการเติม –ing เข้าไป 
                      ยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถน า Gerund มาวางไว้ได้ทั้งหน้า กลาง และ หลังประโยค 
40. ตอบข้อ A 2 เพราะการใช้ too + adj. เช่น too patient ใช้เพื่อขยายความหมายของ adj. นั้นๆ  
        เพ่ือบอกว่าอดทนมากเกินไป 
   B 3 เพราะ also เป็น adverb (ค ากริยาวิเศษณ์( คือ ค าที่ใช้ขยาย )Modify) ค ากริยา,  

        ค าคุณศัพท์ และค ากริยาวิเศษณ์ด้วยกันเอง เพ่ือให้ได้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ขยาย 
        กริยา found ส าหรับการเรียง helps me in ตามหลักของกรรม me ตามหลังกริยา helps 
        ส่วน in เป็น preposition ที่สอดคล้องกับ  a lot of things 

41. ตอบข้อ A 5 เพราะ when เป็น time connection ที่ใช้กับเวลา 
   B 4 เพราะประธานของประโยค คือ The contest ซึ่งเป็น singular จึงใช้กริยา does และ 
        สอดคล้องกับกริยาที่มีในข้างต้น ซึ่งเป็น parallel verbs ส่วนการใช้ whatever  
        (อะไรก็ตาม) นั้น whatever เป็นค าน าหน้า noun clause ซึ่งในท่ีนี้ท าหน้าที่เป็นกรรมของ 
                      ค าว่า does  
42. ตอบข้อ A 1 เพราะ Most people ตรงกับหลักการใช้ Most + Noun เพ่ือบอกจ านวนของสิ่งที่กล่าวถึง  
        ส่วน experience ท าหน้าที่เป็น กริยา จึงต้องตามหลังประธาน  Most people  
        throughout the world 
   B 3 เพราะ However )อย่างไรก็ตาม(  เป็น Conjunctive Adverb ที่ใช้เชื่อมประโยคโดยขึ้น 
        ประโยคใหม่ที่แสดงความขัดแย้งกันกับประโยคแรก 
43. ตอบข้อ A 2 เพราะ if เป็นการพูดถึงเงื่อนไขซึ่งตามหลังด้วยเครื่องหมาย ( , ) comma และอนุประโยค  
        (it is OK.) 
   B 5 เพราะ on the other hand มักใช้พูดถึงความขัดแย้งกันของสถานการณ์ ในขณะที่ค าว่า  
                     Though แม้จะใช้เชื่อมสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่จะอยู่กลางประโยคในรูปดังนี้ He still argues,  
                      though he knows he’s wrong. 
44. ตอบข้อ A 2 เพราะ some people ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค จึงต้องการ verb มารองรับ 

B 1 เพราะ some และ others เป็น pronouns ที่ใช้สอดคล้องกันโดยมีการแบ่งนามออกเป็น 
2 กลุ่ม และให้ some แสดงถึงนามกลุ่มหนึ่งใช้ได้ทั้งค านามได้และนับไม่ได้ others หมายถึง 
นามอีกกลุ่มหนึ่ง  

45. ตอบข้อ A 5 เพราะเป็นการใช้ Present Perfect Tense โครงสร้าง Subject + have/has + past  
         participle (V.3) การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต ซึ่งยังคงส่งผลถึงปัจจุบัน 
   B 4 เพราะ to help เป็น The Infinitive of Purpose วลีที่แสดงจุดประสงค์ ( รูปแบบคือ  
        To + Verb หรือ Verb Phrase (กริยาวลี หรือ กลุ่มค าที่มีกริยาเป็นค าหลัก) 
46. ตอบข้อ A 3 เพราะการใช้รูปปฏิเสธ aren’t so many (ไม่มีมากนัก) สอดคล้องกับประโยคต้น 
   B 3 เพราะ It  แทน Crystal ball gazing และ ใช้ Superlative Degree เพ่ือการเปรียบเทียบ 

        ขั้นสูงสุดซึ่งใช้ส าหรับการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 คน หรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรืออาจเป็น ที่สุดในหมู่  
         เหล่า คณะ พวก 
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47. ตอบข้อ A 5 เพราะ However )อย่างไรก็ตาม(  เป็น Conjunctive Adverb ที่ใช้เชื่อมประโยคโดยขึ้น 
         ประโยคใหม่ที่แสดงความขัดแย้งกันกับประโยคแรก 
   B 2 เพราะประธานของประโยค people from different cultures เป็น Plural และ ถ้าพูดถึง 
         สิ่งที่เป็น fact กริยาของประโยคต้องใช้รูปช่องที่ 1 คือ have 
48. ตอบข้อ A 3 เพราะเป็นการพูดแนะน า และเพ่ือให้สอดคล้องกับอนุประโยคที่ว่า Although dinner   
                      is the largest meal of the day in some countries 

B 1 เพราะ มี and  เป็นค าเชื่อมระหว่างค ากริยา make เพราะฉะนั้นหลัง and จึงต้องเลือกใช้                                  
      affect เหมือนกับค าว่า  make ซึ่งอยู่ในรูปของ based form 

            ข้อแตกต่ำงระหว่ำง 
- effect (noun) ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลง  
- affect (verb) ส่งผลให้บางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลง 

49. ตอบข้อ A 2 เพราะท าหน้าที่เป็นนามซ้อนนามท่ีอยู่ข้างหน้า (in apposition) และระหว่างนามข้างหน้า 
         กับนามท่ีไปซ้อนตามหลังจะต้องใส่เครื่องหมาย Comma (,) คั่นเอาไว้ทุกครั้ง ในกรณีนี้   
         a nonprofit charitable organization ซ้อนในส่วนที่เป็นประธาน ค าว่า Save the Seas 
   B 4 เพราะ ใช้ to เพ่ือแสดงวัตถุประสงค์ 
50. ตอบข้อ A 4 เพราะ The first baseball caps ถูกสวมใส่โดย the Knickerbockers ซึ่ง เป็นชื่อทีมของ  
         baseball คงจะไม่ผลิตด้วยตนเอง 

  B 2 เพราะใช้ made of เพราะมีค าว่า frabrics เป็นตัวบ่งบอกว่าท าด้วยวัสดุอะไร 
        ข้อแตกต่ำงระหว่ำง made of และ made from 
        - made of แสดงว่าท ามาจากวัสดุอะไร แล้วยังเห็นรุปร่างวัสดุนั้นอยู่ ไม่มีการแปรรูป 
          เช่น The table is made of wood. 
        - make from จะใช้เมื่อมีการแปรรูป เช่น The wine is made from grape. 

51. ตอบข้อ A 4 เพราะเป็นการแสดงความปราถนาสิ่งที่ไม่อาจเป็นจริงขึ้นมาได้ และตรงกันข้ามกับความเป็น 
         จริงในอดีต ในรูปของ Wish+ Past Perfect 
   B 4 เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต โดยมีค าว่า when I was a kid  เป็นตัวบ่งบอก  
         เพราะฉะนั้นจึงใช้ could   
52. ตอบข้อ A 3 เพราะเป็น  If-clause Type 3 ใช้กับเหตุการณ์สมมุติท่ีตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในอดีต  
         โครงสร้างคือ If+ Past Perfect, S+would+have+V3 
   B 2 เพราะเมื่อข้อ A  เป็นส่วนของ If-clause แล้วเพราะฉะนั้น ข้อ B จึงเป็นส่วนของ  
         main clause ที่สอดคล้องตามโครงสร้าง If+ Past Perfect, S+would+have+V3 
53. ตอบข้อ A 4 เพราะ in stead of  เป็น preposition (บุพบท) ที่ตามด้วย gerund 
   B 2 เพราะ as if (ราวกับว่า ใช้กับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ต้องอยู่ในรูปของ  
         past tense) 
54. ตอบข้อ A 1 เพราะจากประโยคข้างต้น what annoys me เป็น noun clause อยู่หน้าประโยค  
         ท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค 
   B 1 เพราะ feel like ตามด้วย gerund 
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55. ตอบข้อ A 2 เพราะ excited เป็นการแสดงความรู้สึกของบุคคล 
   B 3 เพราะเป็น Indirect question ในกรณีที่ไม่มีค าแสดงค าถาม (what, who, …)  
         เมื่อเพ่ิมข้อความข้างหน้า do you know, tell me, … จะต้องใช้ if เข้ามาเพ่ือเป็น 
         ค าเชื่อมระหว่างข้อความน ากับประโยคในค าถามเดิม 
56. ตอบข้อ A 5 เพราะเป็น Noun Clauses ที่ข้ึนต้นด้วย Wh-Words มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Indirect  
        wh-questions  และแม้ว่า noun clauses เหล่านี้จะขึ้นต้นด้วยค าแสดงค าถาม แต่ 
        ล าดับค า (word order) ในอนุประโยคนี้ จะเป็นล าดับค าของประโยคบอกเล่า 
   B 5 เพราะ S+ could +have been+ving  แสดงถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตด าเนินเรื่อยมา 
        จนถึงปัจจุบัน โดยมีค าว่า knows และ believe  เป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นปัจจุบัน 
57. ตอบข้อ A 2 เพราะ renowed ตามด้วย preposition “for” 
   B 1 เพราะ The Palace of Fine Arts  เป็นชื่อเฉพาะของสถานที่ส าคัญ คือสถานที่ท่ีใช้จัด 
         แสดงนิทรรศการศิลปะ Panama–Pacific International Exposition ในปี 1915  
58. ตอบข้อ A 1 เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตุจากค าว่า lost เพราะฉะนั้น when I was  
         young  เป็นตัวบ่งบอกเวลาที่สอดคล้องกับกริยา lost 
   B 2 เพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต จึงใช้  was และ ค าว่า risk ตามด้วย gerund เสมอ 
59. ตอบข้อ A 1 เพราะข้อนี้สัมพันธ์กับข้อ B  สังเกตุจากข้อ B  เป็นเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น จึงเลือก 
        ข้อที่ตอบว่า  I am sure that you will agree. 
   B 4 เพราะ await (รอคอย ตามด้วยค านาม ต่างจาก wait ต้องตามด้วย for)   
60. ตอบข้อ A 4 เพราะในประโยคต้องการสื่อความว่าประธานของประโยค (animals) ได้รับผลกระทบจาก 
         สภาพแวดล้อม ดังนั้นโครงสร้างประโยคจึงอยู่ในรูป passive voice= Subj. + be + v.3  
           และกริยาที่หมายถึงผลกระทบคือ affect ในขณะที่ generate หมายถึง สร้าง 
   B 2 เพราะ After months and years in a cage without any interest = หลังจากที่สัตว์ถูก 
         กักขังอยู่ในกรงเป็นเวลาหลายปี โดยปราศจากความสนใจ  ท าให้สัตว์เหล่านี้เริ่มสูญเสีย 
         ลักษณะความธรรมชาติของสัตว์  lose= สูญเสีย  spoil= ท าให้เสียหาย   damage, ruin,  
         devastate= ท าลาย 
61. ตอบข้อ A 5 เพราะรูปประโยคส่วนแรกต้องการเชื่อมความหมายที่คล้อยตามกันกับประโยคส่วนที่สอง    
         ดังนั้นจากความหมายของประโยคจึงควรสื่อว่าประธาน A horse= ม้า เป็นสัตว์ที่สวยงาม 
         จึงต้องใช้ค าว่า not only 
   B 4 เพราะในประโยคแรกท่ีมีการใช้ค าว่า not only ดังนั้นในส่วนที่สองท่ีเชื่อมประโยคที่คล้อย 
         ตามกันจึงต้องใช้ also 
62. ตอบข้อ A 2 เพราะในส่วนน า while ท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมข้อความ While ต้องตามด้วย v.ing และ 
         ในประโยคต้องการสื่อความว่า Alex เป็นผู้ที่ดิ้นรนให้ตัวเองมีชีวิตที่ก้าวหน้า ดังนั้นตัวเลือก 
         ที่ 2 และ 4 ที่มีประธานคือ I จึงไม่ถูกต้อง 

  B 3 เพราะ  what + (a, an) adjective + noun + subject + v. 
      how + adjective + subject + v. 

         ในประโยคสื่อว่า Alex didn’t realize. Alex ไมได้ตระหนักถึง……ที่เงียบเหงา ดังนั้น 
         ค านามท่ีสื่อถึงในที่นี้คือ life = ชีวิต 
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63. ตอบข้อ A 5 เพราะประโยคมีกริยาคือ asked that ซึ่งต้องตามหลังด้วยโครงสร้าง present  
         subjunctive (subject + infinitive without to) ที่แสดงความปรารถนาในเชิงค าสั่ง  
         การขอร้องในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ นอกจากนั้นประธานของโครงสร้าง present  
         subjunctive (Palestinian police chief) ยังสื่อความว่าเป็นผู้ถูกกระท า จึงต้องอยู่ใน 
         โครงสร้าง passive voice (be + v.3) 
   B 2 เพราะส่วนนี้ต้องการวลีทีแสดงจุดประสงค์ (The Infinitive of Purpose) ก็คือ To + Verb  
         โดยปกติเราจะแปลค าว่า "to"  ว่า ที่จะ หรือว่า เพื่อที่จะ 
64. ตอบข้อ A 2 เพราะประโยคก่อนหน้านี้บอกว่า Spurlock ได้กินอาหารที่ McDonald วนัละ 3 มื้อเป็น 
         เวลา 1 เดือน  ประโยคต่อมาจึงกล่าวถึง…….ที่เกิดขึ้น (effects= ผลกระทบ ซ่ึง 
          เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาได้จินตนาการ จึงควรอยู่ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า  
          much worse than) 
   B 4 เพราะประโยคก่อนหน้านี้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
65. ตอบข้อ A 4 เพราะประโยคต้องการอ้างถึงงานวิจัยล่าสุด (the latest research) 
         According to = การระบุประเด็นที่พิจารณาหรือปัจจัยที่เก่ียวข้อง 
         Due to, because of = การระบุสาเหตุ 
         In spite of = การระบุควารมขัดแย้ง 
   B 4 เพราะ it = the teenage brain ดังนั้นจึงถูกพัฒนา (passive voice = be + v.3) และ 
         จากการเปรียบเทียบกับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้คิดไว้ก่อนหน้านี้ (scientists had  
          previously thought) จึงควรอยู่ในโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่า 
66. ตอบข้อ B 3 เพราะ in เป็น preposition ค าท่ีตามหลังจึงต้องเป็น gerund (v.+ ing = having) และ  

        have ต้องใช้กับ past participle (having + v.3) 
67. ตอบข้อ A 1 เพราะ It is necessary เป็น expression ซึ่งต้องตามหลังด้วยโครงสร้าง present  
         subjunctive (subject + infinitive without to) ที่แสดงความปรารถนาในเชิงค าสั่ง  
         การขอร้องในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้ 
68. ตอบข้อ B 2 เพราะประโยคบอกว่า ฉันได้ดูภาพยนต์เมื่อวานนี้  ค าว่า last week เป็นการระบุเวลาที่ใช้ 
        กับเหตุการณ์ในอดีตจึงต้องอยู่ในโครงสร้าง past simple tense 
69. ตอบข้อ B 4 เพราะ The Koran = คัมภีร์กุลอ่าน  และค าว่า for centuries เป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ 
        ว่าด าเนินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงต้องอยู่ในโครงสร้าง present perfect simple tense 
70. ตอบข้อ D 4 เพราะค าว่า attraction ,efficient และ safe ถูกเชื่อมด้วยเครื่องหมาย , และค าว่า and  
        ดังนั้นค าทั้งสามจะต้องเป็นค ากลุ่มเดียวกัน ทั้ง efficient และ safe เป็น adjective  
        ในขณะที่ attraction เป็นค านาม 
71. ตอบข้อ D 3 เพราะหนังสือพิมพ์รายงานข่าวว่า นางแบบดูสวยงาม (the models looked very …….)   
        looked ท าหน้าที่เป็น linking verb จึงต้องตามด้วย adjective เพ่ือเชื่อมให้ adjective  
        ท าหน้าที่ขยายประธานของประโยค (the models) 
72. ตอบข้อ C 2 เพราะประโยคมีกริยาคือ urges ซึ่งต้องตามหลังด้วยโครงสร้าง present subjunctive  
                  (subject + infinitive without to) ที่แสดงความปรารถนาในเชิงค าสั่ง การขอร้องในสิ่งที่ 
         พอจะเป็นไปได้ 
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73. ตอบข้อ D 3 เพราะระโยค she tells some of the most interesting stories… กับประโยค  
         My professor is an extremely fascinating personไม่ได้สัมพันธ์กันแบบขัดแย้งจึง 
         ไม่ใช้ even if เป็นค าเชื่อม ประโยคที่ 2 เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจาก My  
         professor จะเป็นคนที่ fascinating แล้ว ยังมักจะเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังอีกด้วย  
                       จึงใช้ Besides that (นอกจากนั้นเป็นค าเชื่อม) 
74. ตอบข้อ A 4 เพราะส านวน มากจนกระทั่ง ถ้าใช้ ....so จะตามด้วย adjective หรือ adverb ตามด้วย  
         that แล้วตามด้วย clause ที่เป็นผล แต่ในประโยคใช้ so ตามด้วย a ตามด้วย stirring  
          (adjective) แล้วตามด้วย performance (noun) จึงผิด กรณีที่จะใช้ adjective แล้ว 
         ตามด้วย noun ด้วยต้องใช้ such โดยมีรูปแบบการใช้คือ such (a/an) + adjective +  
         noun + that แล้วตามด้วย clause ที่เป็นผล 
75. ตอบข้อ D 1 เพราะในประโยคใช้ to make the child feels frustrated ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้  
         nonfinite verb ที่ผิด เพราะการใช้ make จะมีรูปแบบคือ to make + object +  
         base verb จึงต้องใช้ feel ซึ่งเป็น base verb แทน feels ที่เป็น verb1 
76. ตอบข้อ C 2 เพราะในประโยค he took off his coat and throwing it … มีการใช้ and เพ่ือเชื่อม  
         verb 2 ตัวเข้าด้วยกัน ซึ่งต้องเป็น verb รูปเดียวกันตามหลัก parallel pattern ดังนั้น 
         จึงใช้ throwing ไม่ได้ ต้องใช้ threw ซึ่งเป็น verb2 เช่นเดียวกับ took off แทน 
77. ตอบข้อ C 2 เพราะในประโยค Mary rushed in, picking up her purse, and rushed out …   
         rush in, pick up และ rush out ถูกเชื่อมด้วย and จึงต้องเป็นรูปเดียวกันตามหลัก  
         parallel pattern ดังนั้นpicking จึงต้องเปลี่ยนเป็น picked ซึ่งเป็น verb 2 เช่นเดียวกับ  
         rushed in และ rushed out 
78. ตอบข้อ A 5 เพราะ platform ไม่สามารถสร้างตัวเองได้แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง จึงต้องใช้รูปแบบของ  
         passive voice (be + verb 3) คือ had been + built 
79. ตอบข้อ E 5 เพราะในวลี  ...proceeding to oppose almost all suggestions that offered นั้น  
        that offered เป็น relative clause ขยาย suggestions โดยมี that เป็น relative  
         pronoun แทน suggestions ดังนั้นจึงต้องใช้ offer ในรูปของ passive voice เพราะ  
         suggestions จะเสนอตัวเองไม่ได้     รูปประโยคท่ีถูกจึงต้องเป็น that are offered  
         (that is offered ใช้ไม่ได้เพราะ that แทน suggestions ซึ่งเป็นพหูพจน์) 
80. ตอบข้อ E 2 เพราะประโยค  ...the speaker could not make herself hearing ใช้ nonfinite verb  
         ไม่ถูกต้อง เพราะ nonfinite verb ที่อยู่หลัง to make + object เป็นได้ 2 รูป คือใช้  
          base verb ในกรณีที่เป็น active meaning (เช่น make me cry ท าให้ me กระท ากริยา  
          cry) กับใช้ verb 3 ในกรณีที่เป็น passive mea เช่น make himself known ท าให้ตัว 
          เขาเป็นที่รู้จัก ดังนั้นในประโยคนี้จึงต้องใช้ could not make himself heard  
                 ไม่สามารถท าให้ตัวเขาถูกได้ยิน (จากผู้ฟัง)  
81. ตอบข้อ C 2 เพราะประโยคต้องการสื่อว่า Electrical disturbances มักเกิดข้ึนจาก storms จึงต้องใช้  
         caused by แทน caused with 
82. ตอบข้อ B 3 เพราะประโยคต้องการสื่อว่า Granville Woods ได้รับสิทธิบัตรครั้งแรกของเขา  
         on January 3, 1884 จึงต้องใช้ his เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของวางไว้หน้า patent  
         ส่วน him เป็น object pronoun จะใช้ noun ตามหลังไม่ได้ 
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83. ตอบข้อ D 2 เพราะ two บอกให้รู้ว่าต้องใช้ค านามที่เป็นพหูพจน์ จึงใช้ foot ที่เป็นเอกพจน์ไม่ได้  
         ต้องใช้ feet และต้องวางไว้หลัง front ที่เป็น adjective 
84. ตอบข้อ B 2 เพราะปลา Guppies ไม่ได้เรียกตัวเองได้แต่ถูกเรียกว่า rainbow fish จึงต้องใช้รูปแบบของ  
         passive voice (be + verb 3) คือ are + sometimes called 
85. ตอบข้อ E 1 เพราะ large เป็น adjective พยางค์เดียว การเปลี่ยนเป็นรูป comparative จึงใช้วิธีเติม  
         – er ไม่ใช้กับ more 
86. ตอบข้อ 4 เพราะสังเกตจากบริบทที่ตามมามีค าว่า soaring flight = การบินสูงขึ้นไปในอากาศของนก  
      และ listen to = ฟัง ส่วนข้ออื่นๆ verified = พิสูจน์ ยืนยัน ,warned= ต าหนิ,  
      claimed = เรียกร้อง และsupported = สนับสนุน 
87. ตอบข้อ 1 เพราะ As a group (prep. + noun) =ในฐานะที่เป็นกลุ่ม ส่วนข้ออื่น still (adv.) =  
      แม้กระนั้น, like  ) prep (= เช่น ,just (adv.) = เดี๋ยวนี้ และ another (pronoun) = สิ่งอื่น 
88. ตอบข้อ 1 เพราะสังเกตจากบริบทที่ตามมา มีค าว่า the only จึงตอบ unique = ลักษณะเด่น  
      ส่วนตัวอ่ืน common, mundane และ mediocre แปลว่า ธรรมดาindifferent = ไม่ส าคัญ 
89. ตอบข้อ 5 เพราะ cover with feathersแปลว่า ปกคลุมด้วยขนนก 
90. ตอบข้อ 1 เพราะเนื่องจากประโยคนี้เป็น fact และ This evolutionary development เป็น singular  
      subject ดังนั้น This evolutionary development  + verb เติม s 
91. ตอบข้อ 3 เพราะ if (con) = ถ้า ,until (con) = จนกระทั่ง, when (con)= เมื่อ ,during (prep) =  
      ระหว่างเวลา ,just as (adv.) = ในเวลาเดียวกัน 
92. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นการคาดคะเนว่า “เมื่อคนหายใจ สารพิษในอากาศอาจจะถูกสะสม (may be  
     deposited) ไว้ในปอดและดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 
93. ตอบข้อ 3 เพราะหลีกเลี่ยงการใช้ค าซ้ า and จึงใช้ค าอ่ืนที่มีความหมายเท่ากับ and คือ as well as  
      (prep) ส่วนข้ออ่ืน even if (adv.) = แม้ว่า ,supposing )con (= สมมติว่า ,in spite of  
      (con) = ทั้งๆท่ี และ in addition (con) = นอกจากนั้น 
94. ตอบข้อ 2 เพราะเนื่องจากประโยคนี้บอกว่า “ด้วยเหตุผลนี ้อากาศท่ีมีอยู่ควรจะได้รับการเอาใจใส่ดูแล 
      อย่างเป็นพิเศษ” จึงเลือก closely (adv.) = ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ส่วนข้ออื่นๆ hastily  
      (adv.) = อย่างเร่งด่วน ,furtively (adv.) = อย่างลับๆล่อๆ ,previously (adv.) = เมื่อก่อนนี้  
      และ alternately (adv.) = ที่ผลัดกัน 
95. ตอบข้อ 2 เพราะ its เป็น possessive adjective  +noun และ its แทน air supply 
96. ตอบข้อ 5 เพราะประโยคส่วนหน้า ค าว่า learned เป็น past tense หลัง that เป็น would prepare  
      เพราะใจความส าคัญของประโยคแสดงถึงสิ่งที่ผู้พูดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปในอดีต  
      (Future in the Past) 
97. ตอบข้อ 3 เพราะจากความในประโยค “คนวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน เติบโตขึ้นในสังคมที่มีอิสรภาพเพ่ิม 
      มากขึ้น” ดังนั้นจึงเลือก where เพราะเป็น relative pronoun แทน society 
98. ตอบข้อ 3 เพราะ in recent year ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ด าเนินมาถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จึงใช้  
        present perfect tense จึงเลือก has been 
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99. ตอบข้อ 5 เพราะจากความในประโยค “นอกเหนือจากนี้ อุปสรรคต่อการเลือกอาชีพจ านวนมาก มีเฉพาะ 
      เมื่อใน 20-30 ปีที่ผ่านมา เช่นการแบ่งแยกในเรื่องเพศ ศาสนาและชาติก าเนิด”  จึงใช้  
      discrimination (n.) = การแบ่งแยก ส่วนข้ออ่ืน goodwill (n.) = การหวังดี ,devotion (n.)  
      = การอุทิศตัว, judgment (n.) =การตัดสินใจ และperception (n.) = การรับรู้ 
100. ตอบข้อ 1 เพราะจากความในประโยคเชื่อมต่อกับข้อ 104  “อุปสรรคต่างๆในปัจจุบันได้ก าลังหายไป 
      อย่างรวดเร็ว”  จึงตอบ rapidly (adv.) = อย่างรวดเร็ว ส่วนข้ออ่ืนๆ vigilantly (adv.) =  
      อย่างลงโทษโดยพลการ ,incessantly (adv.) = อย่างต่อเนื่อง ,categorically (adv.) =  
      อย่างไม่มีเงื่อนไขและ straightforwardly (adv.) = อย่างตรงไปตรงมา 
101. ตอบข้อ 2 เพราะ that the earth is a globe เป็นกรรมของกริยา see คือ see that the earth is a  
      globe แปลว่า เห็นโลกมีรูปร่างเป็นทรงกลม 
102. ตอบข้อ 2 เพราะ begin + V.ing ดังนั้นจึง being disappeared เพราะความในประโยค “ถ้าเราพิจาณา 
      อย่างถ่องแท้แล้วเราจะพบว่าเรือมันค่อยๆลับตาไป” ไม่ใช้ having disappeared เพราะ  
      ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ด าเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
103. ตอบข้อ 2 เพราะแปลความจากประโยค “เรือค่อยๆจมลงจนกระทั่ง (until) เราเห็นเพียงส่วนยอด 
      ของเรือ ส่วนข้ออ่ืน after (adv.) = หลังจาก ,since (adv.) = ตั้งแต่ ,unless (con) =  
      ถ้า...ไม่ และ by the time  = เมื่อถึงเวลานั้น 
104. ตอบข้อ 1 เพราะแปลความจากประโยค “ถ้าเราปักหมุดลงไปบนส้มให้ลึกที่สุด หลังจากนั้นค่อยๆ หมุน 
      ส้มห่างจากตัวคุณไป” และให้ย้อนกลับไปอ่านข้อ 107 เพราะเป็นการเปรียบเทียบสิ่งที่ 
      คล้ายกัน จึงเลือก slowly (adv.) = อย่างช้าๆ ส่วนข้ออ่ืนๆ carefully (adv.) =  
      อย่างระมัดระวัง ,reluctantly (adv.) = อย่างไม่เต็มใจ ,accidentally (adv.) = โดยบังเอิญ  
      และ passionately (adv.) = อย่างกระตือรือร้น 
105. ตอบข้อ 2 เพราะแปลความจากประโยค “คุณจะพบว่าหมุดที่ปักลงในผลส้มหายไป เช่นเดียวกับเรือที่ 
      ค่อยๆ แล่นหายไปจากพ้ืนโลก” จึงตอบ just as = even as = at the same time as ส่วน 
      ข้ออ่ืนๆ alike (adj, adv.) (= เช่นเดียวกับ แต่ค าว่า alike มักจะวางไว้ที่ท้ายหรือต้นประโยค , 
      similar to = เหมือนกับ แต่ similar to   + noun ,the same = เหมือน แต่มักจะใช้คู่กับ as  
      และ by the way ใช้ในกรณีที่เปลี่ยนเรื่องพูด 
106. ตอบข้อ 4 เพราะจากค าศัพท์ the buds มีความหมายว่า ดอกตูม ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธาน กริยาต้องใช้ 
      ให้เชื่อมโยงกับประธานและฤดูได้เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูใบไม้ผลิ (Spring) จึงใช้ค าว่า  
      come out (phrasal verb)  = บาน ส่วนข้ออ่ืนๆ fall off (phrasal verb) = ลดลง 
       ,put off (phrasal verb) = ถอดออกหรือเลื่อนออกไป ,take up (phrasal verb) =  
       เริ่มท า และ bring down (phrasal verb) = น าลงมา 
107. ตอบข้อ 1 เพราะจากค าศัพท์ green dress เป็นตัวแนะให้ใช้ puts on (phrasal verb) = สวมใส่ซึ่งมี 
      ความหมายว่า “โลกนี้ปกคลุมไปด้วยสีเขียวเพราะเป็นฤดูใบไม้ผลิ” ส่วนข้ออ่ืนๆ carries on  

       (phrasal verb) = ด าเนินต่อไป ,deals with (phrasal verb) = จัดการกับปัญหา , 
       looks after (phrasal verb) = ดูแล และ comes round (phrasal verb) = เวียน 
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108. ตอบข้อ 3 เพราะ Pass into = ค่อยๆเปลี่ยน คือจากฤดูใบไม้ผลิค่อยๆเปลี่ยนเป็นฤดูร้อน 
109. ตอบข้อ 1 เพราะแปลความจากประโยคคือ ทุกคนทราบว่าฤดูร้อนจะไม่กินเวลานานมาก (last)  
      ส่วนข้ออ่ืนๆ forego = น าล่วงหน้าไปก่อน ,evolve = ค่อยๆพัฒนา ,evaluate =  
      ประเมินผล และ succumb = จ านน 
110. ตอบข้อ 2 เพราะให้สังเกตจากค าว่า and then และต่อมาจะเป็นเครื่องหมาย (,) ซึ่งเป็นการบรรยาย 
      ความ “ข้าวโพดเจริญเติบโตเต็มที่ ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล หลังจากนั้นก็ร่วงลงสู่พื้นดิน และ  
      (and) โลกก็ได้เปลี่ยนจากฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูใบไม้ร่วง ส่วนข้ออื่นๆ yet (adv.) = ยังคง ,since  
      (adv.) = ตั้งแต่นั้นมา ,whereas (con) = เพราะเหตุว่า และ therefore (con) = ดังนั้น 
111. ตอบข้อ 4 เพราะ One of + Superlative + plural nouns จึงใช้ one of the world’s most  
      important 
112. ตอบข้อ 3 เพราะดูจากค าว่า chemicals เป็นค านามพหูพจน์จึงใช้กับค าว่า many ส่วนข้ออื่นๆ  less =  
      น้อยกว่า ,a lot ใช้คู่กับ ofใช้ได้ทั้งค านามนับได้และนับไม่ได้ ,much ใช้กับค านามนับไม่ได้  
      และ plenty ใช้คู่กับ of มีความหมายว่า มากเกินกว่าที่ต้องการ ใช้ได้ทั้งค านามนับได้และ 
      นับไม่ได้ 
113. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคเกริ่นน ามีความหมายกล่าวถึง”การใช้ปิโตรเลียมโดยทั่วไปแต่ (however) 
      การใช้ปิโตรเลียมที่ส าคัญท่ีสุดคือการใช้เป็นเชื้อเพลง” ส่วนข้ออ่ืน hence = ดังนั้น ,rather =  
      ค่อนข้าง ,moreover = ยิ่งไปกว่านั้น และ therefore = ดังนั้น 
114. ตอบข้อ 3 เพราะ for + V.ing ที่เป็นตัวกระท า จึงใช้ for generating 
115. ตอบข้อ 3 เพราะแปลความจากประโยค “การใช้ที่ส าคัญท่ีสุดของปิโตรเลียมคือเป็นเชื้อเพลิงให้ 
      ความร้อน ผลิตกระแสไฟฟ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (especially) เป็นพลังงานให้ยานพาหนะ 
      ต่างๆ ส่วนตัวเลือกอ่ืนๆ notably (adv.) = อย่างยอดเยี่ยม ,decisively (adv.) =  
      อย่างแน่นอน ,favourably (adv.) = เห็นด้วยอย่างยิ่ง และ exclusively (adv.) = แต่ผู้เดียว 
116. ตอบข้อ 3 เพราะ whoท าหน้าที่ขยายค านามที่เป็นคนในที่นี่ขยายความหมายของ 
     Aladdin, a careless, idel boy who would do nothing หมายถึงเป็นคนที่สะเพร่า  
     ขี้เกียจไม่ยอมท างาน 
117. ตอบข้อ 1 เพราะ he เป็นสรรพนาม แทนความหมาย ของพ่อ This so grieved the father that  
      ___he__ died ท าให้พ่อเสียใจจนพ่อตรอมใจตาย 
118. ตอบข้อ 2 เพราะใช้ asked เพราะ A stranger asked him if he was not the son of Mustapha  
      tailor. คนแปลกหน้าถามเขาว่าเขาใช่ลูกของมุสตาฟาช่างตัดเสื้อหรือไม่ รูปประโยคเป็น  
      Past simple 
119. ตอบข้อ 2 เพราะ died เป็น verb หมายถึง ตาย การกล่าวถีงเรื่องในอดีด มีค าว่า ago เป็นตัวบ่งบอก 
      กาลเวลา 
120. ตอบข้อ 1 เพราะ saw จากประโยค I am your uncle ,and saw you from your likeness to my  
      brother ฉันเป็นลุงของเธอและเห็นเธอว่าคล้ายกับน้องของฉัน 
121. ตอบข้อ 3 เพราะใช้ brother จากประโยค Aladdin ran home and told  his mother of his  
      newly found uncle. Your father had a brother ,but I always thought  he was   
      dead พ่อของเธอมีน้องที่ฉันคิดว่าตายแล้ว 
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122. ตอบข้อ 2 เพราะ surprised  หมายถึง แปลกใจ หรือประหลาดใจในรูปประโยคนี้ ต้องใช้ adjective  
      เพราะเป็นค าที่ตามหลัง verb to be (telling Aladdin’s mother mot to be surprised  
      at not having seen him before ลุงบอกแม่ไม่ต้องประหลาดใจที่ไม่เคยเห็นเขามาก่อน) 
123. ตอบข้อ 3 เพราะใช้ no ในประโยค On learning that Aladdin was idle and had learned  no  
      trade ในการเรียนรู้ของ Aladdin ที่เป็นเด็กข้ีเกียจ และไม่ได้สามารถเรียนรู้ด้านการค้าเลย 
124. ตอบข้อ 2 เพราะ The next day he bought Aladdin a fine suit of clothes and took him all  
      over the city ,and brought him at nightfall ในวันถัดมาลุงซื้อเสื้อสูทให้ Aladdin และ 
      พาเขาไปเที่ยวทั่วเมืองและพากลับบ้านในตอนกลางคืน 
125. ตอบข้อ 2 เพราะ to brought him home at nightfall to his mother พาเขากลับบ้านเพื่อไปหาแม่ 
126. ตอบข้อ 3 เพราะ process หมายถึงกระบวนการ Vaccination is a term coined by Edward  
     Jenner for the process of administering live ,albeit weakened ,microbes to  
     patient. วัคซีนเป็นค าท่ีสร้างข้ึนจาก Edward Jenner เพ่ือสร้างกระบวนการจัดการก าจัดเชื้อ 
     โรคในร่างกายคนไข้ Procedure หมายถึง ขั้นตอน Transmission หมายถึง กระจาย  
     Methodsหมายถึง วิธีการ ระเบียบ 
127. ตอบข้อ 2 เพราะ disease แปลว่าโรค With the intent of conferring immunity against a  
     targeted from of a related agent โดยมีเจตนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือต่อต้านกลุ่มเชื้อโรค  
     aliment เป็น verb หมายถึงเลี้ยงดู 
128. ตอบข้อ 5 เพราะ weakened หมายถึง อ่อนแอ The cow virus ,a relatively begin virus that , 
      in its weekened form ,provide a degree of immunity to small box. ไวรัสที่ 
      มาจากวัว เป็นไวรัสที่ได้จากการสร้างภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ demi หมายถึงครั้งหนึ่ง 
129. ตอบข้อ 2 เพราะ deadly  เป็น adj. หรือ adv. provide a degree of immunity to smallpox,  
       contagious and deadly disease นอกจากปริมาณของไวรัสแล้วยังค านึงถึงการ 
      แพร่กระจาย และเชื้อโรคที่ตายแล้ว 
130. ตอบข้อ 4 เพราะ eradication  หมายถึงการก าจัดท าลาย This date is considered the anniversary  
      of the  eradication of smallpox เป็นวันที่จัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองการสามารถก าจัดท าลาย 
      ล้างเชื้อโรคอีสุกอีใส existence แปลว่า มีชีวิตอยู่ terminate หมายถึงยุติ ,สิ้นสุด  
      contaminate แปลว่าเจือจาง ไม่บริสุทธิ์ 
131. ตอบข้อ 4 เพราะ childhood หมายถึงวัยเด็ก Childish หมายถึงไร้เดียงสา adulthood หมายถึง  
      วัยผู้ใหญ่ 
132. ตอบข้อ 3 เพราะ involve หมายถึง พัวพัน เกี่ยวข้อง Vaccinations  involve theadministration  
      of one or more immunogens, in the form of live วัคซีนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดการ 
      สร้างภูมิคุ้มกันที่มีตั้งแต่ 1 หรือมากกว่า1 ในรูปแบบของสิ่งมีชีวิต acquaint หมายถึง  
      ท าให้คุ้นเคย 
133. ตอบข้อ 4 เพราะ normally หมายความว่า โดยทั่วไปตามปกติ virtually หมายถึง อย่างแท้จริง  
      actually หมายถึงเกิดข้ึนจริง 
134. ตอบข้อ 5 เพราะ eradicate หมายถึง ก าจัดท าลาย attenuate หมายถึง ท าให้เจือจาง 
      diminish หมายถึง ท าให้ลดลง decrease หมายถึง ท าให้น้อยลง 
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135. ตอบข้อ 4 เพราะ superior หมายถึง เหนือกว่า เป็น adj. Huge แปลว่าใหญ่โต เป็น adj. 
      enormous เป็น adj. หมายถึง ใหญ่โต 
136. ตอบข้อ 3 เพราะในโฆษณา ระบุให้ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเพชรพลอย ติดต่อทางโทรศัพท์ แฟกส์และ 
      ทางอีเมล 
137. ตอบข้อ 4 เพราะในโฆษณา ระบุว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพชรพลอย ไม่ต้องท าการบ้านและไม่ต้องสอบ 
     (No  homework ! No  exams!) 
138. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นต าแหน่งที่บริษัทต้องการ 
139. ตอบข้อ 5 เพราะโฆษณาระบุว่าผู้สนใจสมัครงานต าแหน่งนี้ ให้ส่งประวัติทางแฟกส์ หรือทางโทรศัพท์ 
      ไปที่ Mr.Steven 
140. ตอบข้อ 1 เพราะ Some English a plus มีความหมายว่าผู้สมัครควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษบ้าง  
      ส่วนค าว่า fluent in English มีความหมายว่า ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว 
141. ตอบข้อ 1 เพราะ China’s drills หมายถึง การฝึกซ้อมรบทางทหารของจีน 
142. ตอบข้อ 5 เพราะค าว่า drills มีความหมายว่าการฝึก ในที่นี้คือการฝึกซ้อมรบทางทหาร 
143. ตอบข้อ 4 เพราะในย่อหน้าที่ 2 การซ้อมรบทางทหารจะมีขึ้นที่ Dongshan ซึ่งเป็นเกาะในจังหวัด  
      Fujian ของประเทศจีน 
144. ตอบข้อ 4 เพราะในรายงานข่าวระบุเพียงว่าจะใช้ เกาะ Dongshan เป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมรบ แต่ 
      ไม่ได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับจ านวนทหาร หรือก าหนดระยะเวลาในการฝึกครั้งนี้ 
145. ตอบข้อ 4 เพราะ Agence  France เป็นส านักข่าวที่รายงานข่าวนี้ 
146. ตอบข้อ 4 เพราะค าถามถามว่าลักษณะพิเศษของการฝึกซ้อมรบทางทหารคืออะไร 
147. ตอบข้อ 4 เพราะการพยากรณ์อากาศที่จังหวัดสงขลาจะมีฝนตก ดังนั้นกิจกรรมที่ไม่ควรท า คือ 
     การอาบแดดกับเพ่ือน 
148. ตอบข้อ 2 เพราะการพยากรณ์อากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ อุณหภูมิต่ าสุดคือ 18 องศาเซลเซียส  
     ส่วนที่จังหวัดภูเก็ต อุณหภูมิสูงสุดคือ 33 องศาเซลเซียส 
149. ตอบข้อ 5 เพราะการพยากรณ์อากาศที่เกาะสมุยจะมีฝนตก ดังนั้นจึงไม่เหมาะกับกิจกรรมทางทะเล  
     ข้อ 1-4 
150. ตอบข้อ 1 เพราะ smells the roses เป็นส านวนที่มีความหมายว่า ความส าเร็จอยู่ใกล้แค่เอ้ือม  
      ดังนั้นข้อ 1. successful and happy จึงมีความหมายเหมือนกันกับค าว่า smells the roses  

      ซึ่งหมายถึงประสบความส าเร็จและมีความสุข เช่นกัน ส่วนในข้ออื่นๆ 
      ข้อ 2. is going to have short life  หมายถึง จะมีชีวิตสั้น 
      ข้อ 3. is in trouble to find the roses หมายถึง ความกังวลที่จะค้นหาความส าเร็จ 
      ข้อ 4. is about to stop doing the job หมายถึง การหยุดท างาน 
      ข้อ 5. is struggling in order to  be successful หมายถึง การดิ้นรนเพ่ือความส าเร็จ 
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151. ตอบข้อ 3 เพราะ saying ในความหมายนี้หมายถึงสุภาษิตซึ่งมีการอธิบายต่อท้ายที่ว่า to knock off  
      and grab some happiness ซึ่งหมายความว่าให้หยุดการท างานและหาความสุขใส่ตัวบ้าง  
      ดังนั้น proverb จึงเป็นข้อที่ถูกต้องเพราะหมายความว่า สุภาษิต ส่วนในข้ออ่ืน ๆ  
      ข้อ 1. motto  หมายถึง ค าขวัญ 
      ข้อ 2. mission หมายถึง ภารกิจ 
      ข้อ 4. speech หมายถึง สุนทรพจน์ 
      ข้อ 5. description หมายถึง การบรรยาย 
152. ตอบข้อ 3 เพราะ zero อธิบายถึงค าพูดแรกคือ life is short ซึ่งหมายถึง ชีวิตสั้นนัก ซึ่งเป็นการพูด 
      ที่สิ้นหวัง ส่วนข้ออ่ืนๆ  
      ข้อ 1. happy and helpful หมายถึง ความสุขและการช่วยเหลือ 
      ข้อ 2. ignorant and cheerful หมายถึง ไร้เดียงสาและร่าเริง 
      ข้อ 4. open-minded and sociable หมายถึง การเปิดใจและการเข้าสังคม 
      ข้อ 5. very optimistic and hopeful หมายถึง การคาดหวังในสิ่งที่ดี ๆ 
153. ตอบข้อ 3 เพราะจากประโยคที่ว่า we got lost :ซึ่งหมายถึง หลงทาง ค าว่า we หมายถึงทหาร 2 นาย  
      ซึ่งหลงทางด้วยกัน หลงทางในพ้ืนที่เดียวกันซึ่ง เพราะฉะนั้น at the same area จึงเป็น 
      ค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 
154. ตอบข้อ 2 เพราะ got lost จากโจทย์แปลว่าหลงทาง และดูจากสถานการณ์แล้ว น่าจะเป็นข้อแก้ตัวของ 
      ทหาร 2 นาย เนื่องจากดูจากเนื้อเรื่องแล้ว ทหาร 2 นายจะหลงทางทุกครั้งที่ออกข้างนอก 
155. ตอบข้อ 3 เพราะหลังจากท่ีทหาร 2 นายได้หลงทางแล้วซึ่งนายพลก็ได้บอกกับทหาร 2 นายว่าพวกเขา 
      หลงทางทุกครั้งดังนั้นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ ทหาร 2 นายจะต้องได้รับการลงโทษ 
156. ตอบข้อ 5 เพราะรากค าแท้ๆ ของค าว่า superstition (ความเชื่อ) ซึ่งเราสามารถดูจากบริบทของ 
      เนื้อเรื่องจากประโยค The element of fear and lack of scientific knowledge gave  
      rise to superstitions.เพราะเป็นองค์ประกอบของความเชื่อดังนั้นค าว่า fear and lack of  
      scientific knowledge จึงมีความหมายที่ถูกต้องที่สุด 
157. ตอบข้อ 2 เพราะความเชื่อบางความเชื่อสามารถเชื่อมโยงกันระหว่าง ความโชคร้ายกับอันตรายและความ 
      โชคดีกับความสุข ในเนื้อเรื่องได้บอกไว้อย่างชัดเจน แต่ในค าถามระบุแค่ some  และใน 
      ค าตอบได้ให้ค าตอบที่ถูกต้องมาแค่ข้อเดียวคือ ความโชคร้ายและอันตราย ส่วนในข้ออ่ืน ๆ  
      เกี่ยวข้องเป็นบางค าและไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับความเชื่อเลย 
158. ตอบข้อ 4 เพราะความรู้สึกของผู้แต่งในกลอนบทแรก ได้อธิบายว่า 
      ป่าแห่งนี้เป็นของใครใจฉันรู้ 
       แม้เขาอยู่จากบ้านไกลจากไพรสน 
       เขาไม่เห็นว่าฉันหยุดเพ่ือเฝ้ายล 
       ไม้ทุกต้นอาบหิมะละลานตา 
       ซึ่งพิจารณาจากบทกลอนแล้ว ความรู้สึกของผู้เขียนน่าจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะหยุด 
       พัก ณ ที่ป่าแห่งนี้ซึ่งผู้เขียนรู้ดีที่สุดว่าเป็นป่าของใคร ค าตอบนี้จึงถูกต้องที่สุด 
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159. ตอบข้อ 5 เพราะ human affairs หมายถึง ความสัมพันธ์ของมนุษย์ และ freedom from the  
      constrains หมายถึง การเป็นอิสระท่ีมีข้อจ ากัด 
160. ตอบข้อ 4 เพราะบรรยากาศที่บรรยายในเนื้อเรื่องคือ ความเงียบและความสงบ 
161. ตอบข้อ 3 เพราะ he ในที่นี้หมายถึง ม้าของนักกวี 
162. ตอบข้อ 4 เพราะจากโจทย์ถามว่าบทกวีตอนสุดท้ายบอกว่าก่อนที่จะพักผ่อนนั้นต้องท าหน้าที่รับผิดชอบ 
      ของตนเองให้ส าเร็จเสียก่อน ซึ่งประโยคนี้สอดคล้องกับ ประโยค but I have promise  
       to keep 
163. ตอบข้อ 1 เพราะsleep ในความหมายนี้หมายถึง ตาย ซึ่งมีความหมายเหมือนค าตอบข้อที่ 1 คือ die  
      ซึ่งแปลว่า ตาย ส่วนในข้ออื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับบทกวีและมีความหมายดังนี้ overcome  
       แปลว่า เอาชนะ lie down แปลว่า ล้มลง rest แปลว่า พักผ่อน 
164. ตอบข้อ 1 เพราะจากโจทย์ถามว่า จากบทกวี เราสามารถอธิบายถึงธรรมชาติของผู้เขียนได้ว่าค าตอบคือ  
      ผู้เขียนมีความน่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
165. ตอบข้อ 5 เพราะ This ใช้แทน eating five to nine fruit and vegetables a day  
      ในประโยคก่อนหน้า 
166. ตอบข้อ 4 เพราะ they eat less fruit and vegetable อยู่ย่อหน้าที่ 2 line 2 
167. ตอบข้อ 5 เพราะ lung cancer: line 12   
      colon cancer: line 13 
      breast cancer: line 15 
      stomach cancer: line 13 
168. ตอบข้อ 4 เพราะ soybeans: line 22   carrots: line 14 
169. ตอบข้อ 2 เพราะ Spinach: line 18  grapes: line 21 
170. ตอบข้อ 4 เพราะ Mixed vegetable salad เป็นสลัดผักรวม ตัวเลือกอ่ืนที่เหลือจะมีผักน้อย 
171. ตอบข้อ 4 เพราะ Infer= อนุมาน สรุปความได้ว่า เพ่ือให้สุขภาพดี เราควรกินผักและผลไม้ที่มีสีสันทุกวัน 
172. ตอบข้อ 5 เพราะชื่อที่เหมาะสมที่สุดของเรื่องนี้คือ ผักและผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

    ข้อ 1. fruit and Vegetable ยังไม่สื่อถึงประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ 
    ข้อ 2. colorful fruit and vegetables ยังไม่สื่อถึงประโยชน์ที่มีต่อสุขภาพ 
    ข้อ 3. how to eat fruits and vegetable ไม่มีการกล่าวในเนื้อเรื่อง  
    ข้อ 4. how to stay healthy and live longer ชื่อเรื่องกว้างกว่าเนื้อหาที่เสนอ 

173. ตอบข้อ 1 เพราะเนื้อเรื่องบอกว่าออฟฟิสอยู่ที่ ลอนดอน 
174. ตอบข้อ 5 เพราะเนื้อเรื่องเล่าว่ามีคนขโมยวิทยุในรถของเธอไป 
175. ตอบข้อ 4 เพราะเธอรู้สึกสงสารผู้หญิงแก่คนนั้น 
176. ตอบข้อ 3 เพราะผู้หญิงคนนั้นชูป้ายว่าจะไป Brockbourne 
177. ตอบข้อ 1 เพราะเธอเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นมีขนที่แขน 
178. ตอบข้อ 4 เพราะเธอต้องการหลอกผู้หญิงคนนั้นให้ลงจากรถ 
179. ตอบข้อ 4 เพราะตอบขับรถออกไปอย่างรวดเร็ว 
180. ตอบข้อ 4 เพราะหล่อนต้องการค้นหาว่าผู้หญิงคนนั้นคือใคร 
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181. ตอบข้อ 2 เพราะตอบ ฆ่าเธอ 
182. ตอบข้อ 4 เพราะเนื้อเรื่องไม่ได้บอกว่า เธอเหงาเพราะการขับรถคนเดียว 
183. ตอบข้อ 1 เพราะข้อ1 แปลวา่ ใจดี ส่วนข้ออ่ืนๆ ดังนี้ 
      ข้อ 2 แปลว่า  บ้า  ข้อ 3 แปลว่า  โง่  ข้อ 4 แปลว่า   ชอบช่วยเหลือ  ข้อ 5  แปลว่า หวังดี 
184. ตอบข้อ 4 เพราะเห็นแก่ตัว 
185. ตอบข้อ 5 เพราะตรงกับข้อคิดที่ว่า อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน  จะจนใจเอง ส่วนข้ออ่ืนๆ ดังนี้ 
      ข้อ1 ตรงกับข้อคิดที่ว่า อย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก 
      ข้อ 2 ตรงกับข้อคิดท่ีว่า ความเห็นแก่ตัว คือ ต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย 
      ข้อ 3 ตรงกับข้อคิดท่ีว่า  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
      ข้อ 4 ตรงกับข้อคิดท่ีว่า สิบเบี้ยใกล้มือ 
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  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ฉบับที่ 2 
 

ชื่อ-นามสกุล.......................................................เลขท่ีนั่งสอบ....................... 
สถานท่ีสอบ..................................................................ห้องสอบ.................... 

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

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (100 หน้า) : จ านวน 260 ข้อ ประกอบด้วย 

Part I : Conversation   ข้อ 1- 40 
Part II: Grammar and Vocabulary  ข้อ 41-170 
Part III: Reading Comprehension  ข้อ 171-260       

2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกากาเครื่องหมาย Ⅹ  ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ 

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
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Part I: Conversation 

Directions: Read the dialogue carefully and choose the most appropriate expression  
               for the missing parts. 
 

Pam: Oh my goodness! Look at this breaking news from Romania. 
  Bill: ________( 1 )_________ 
Pam: It says there was a huge earthquake there yesterday. It was 8.6 on the Richter scale.  
        _______(2)_______ 
  Bill: 8.6? That’s gigantic!  Any words on casualties? 
Pam: They say there’s a lot of property damage, but luckily it struck during the day.  
        So far no reports of death or injures. 
  Bill: _______( 3 )________ 
Pam: I wonder if 8.6 is a record. 
  Bill: Believe it or not, no? There was once a 9.5 near Chile.  
 

1. 1. Right! 
2. How come? 
3. That’s true! 
4. What happened?  
5. What’s a matter with you? 

 

2.  1. What a disaster! 
 2. How terrific it is! 
 3. I wish I were there! 
 4. I’m sorry to hear that. 
 5. Romania is the worst country. 
 

3. 1. That's terrible.           
2. Try your best.              

  3. It's breaking news.          
4. Let's hope for the best. 
5. What a wonderful word! 
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At the office 
Emily: Sorry, I overslept. _____(4)____. 
 Dave:  Again?  
Emily:  I did set the alarm last night.  
 Dave:  Your clock never work. Perhaps you should buy a new one.  
Emily:  Well, if it breaks down again tomorrow , _____(5)______. 
 Dave:  Maybe by then it’ll be too late.  
Emily:  What do you mean "too late"?  
 Dave:  By that time you’ll be fired.    

 

4. 1.  It was raining all night.  
2.  The traffic was very terrible. 
3.  I took my mom to the hospital. 
4.  My car broke down this morning. 
5.  My clock didn't go off this morning. 
 

5.  1.   I’m terribly sorry. 
2.   I’ll try to get up earlier. 
3.   I'll definitely buy a new one.  
4.   I’ll visit my mom at the hospital.   
5.   I’ll have my car checked properly. 

   

   Tom:  Excuse me. I’m doing a survey about watching TV habits.  
  Can I ask you some questions? 

   Alex:  Sure. _______(6)________ 
   Tom:  First of all, may I have your name, please?  
   Alex:  Alex Jefferson. 
   Tom:  Do you like watching TV? 
   Alex:  Yes, I do. 
   Tom:  ________(7)_________ 
   Alex:  HBO. 
   Tom:  What do you like about it? 
    Alex:  I can find many interesting films. 
   Tom:  Do you like to watch with friends or alone? 
    Alex:  _______(8)_______. I can watch it with friends or alone. 
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6.  1. I’d love to.  
 2. Are you ready? 

3. What about you? 
4. What do you want to know? 
5. I’m sorry, I don’t have much time. 
 

7.  1. What brand is your TV.? 
 2. Which channel do you like? 
 3. Which channel do you work for? 
 4. What is your favorite programme? 
 5. Your favorite channel is HBO, isn’t it? 
 

8.  1. It doesn’t matter. 
 2. I’ve got a big family. 
 3. I prefer watching horror films. 
 4. Depends on my friends’ choices. 
 5. It’s better to watch with many friends. 
 

 Jacky works at the travel agency on Sundays. She is talking to a young married couple. 
Their names are Pete and Paula. 
Paula:  We'd like some information, please. We want to go to France. 
Jacky:  OK. What do you want to know? 
Paula:  Well, first of all, _______(9)________. 
Jacky:  When do you want to go? 
 Pete:  We don't really know, June or may be in July. 
Jacky:  I see. Well, in May and June the fare is $ 550. _____(10)____ in March and April. 
           It's only $ 500. 
Paula:  And what about July? 
Jacky:  It's more in July.  
 Pete:   More? How much is it then?  
Jacky:  It's E 580.  
Paula:  ________(11)________ We want to think about it. 
Jacky:  Of course. Here you are.  
 Pete:  Thanks.  
Jacky:  You're welcome.    
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9. 1.  how can we travel to Paris? 
2.  what time does the flight to Paris? 
3.  we want to know the air fare to Paris 
4.  how much is the package tour to Paris 
5.  is June the high season for traveling to Paris? 
 

10.  1.  It’s not cheaper than  
 2.  But less than 
 3.  The same as  

4.  Better than 
5.  But it's less  
 

11. 1.  Can you give us a brochure, please?  
2.  May I borrow your calendar, please? 
3.  Do you have anything else to tell us? 
4.  Can you lower the price for the air fare?  
5.  Can you give me more information, please? 

 

 Jack and Liz are in the living room, talking about their son who’s leaving to Japan. 
Jack:  So, tell me, Liz,_______(12)________ 
  Liz:  Yeah, he finished packing this evening. He's out with friends now. 
Jack:  Well, we have to go to the airport at six in the morning, so... hey, what's the matter? 
  Liz:  Jack, I'm a little nervous about Harry's trip to Japan.  
Jack:  _______(13)________, honey, he's twenty-two years old, it's a great job and  
         he speaks a little Japanese. ________(14)_______  
  Liz:  But we won't see him for one year! 
Jack:  Don't worry. _________(15)__________ 
  Liz:  But what if he stays there? 
Jack:  Stays there? 
  Liz:  He might meet a girl and have a family over there! 
Jack:  So, what's wrong with that? 
  Liz:  ______(16)_______.  
Jack:  He'll keep in touch. 
  Liz:  I guess so, but… 
Jack:  But what? 
  Liz:  May be he'll never come back! 
Jack:  Then we can visit him in Japan, OK?  
  Liz:  Well, OK.  May be we should learn Japanese, huh? 
Jack:  ________(17)________   
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12.  1.  is Harry ready for his trip? 
2.  has he gone to Japan yet? 
3.  is he allowed to work there? 
4.  does Harry really want to go there? 
5.  is Japan the right place for our son? 

 

13.   1.   Let’s go. 
2.  Come on. 
3.   Well done. 
4.  Take your time. 
5.  I couldn't agree more. 
 

14.  1.  It sounds exciting. 
 2.  We should not let him go. 
 3.  I'm sure he's going to have a great time. 
 4.  He will be far away for only two months. 
 5.  He’s still our young kid although he’s away from home. 
 

15. 1.  It’s time to say goodbye. 
 2.  It’s none of your business. 
 3.  I’ll keep my finger crossed. 
  4.  It’s not the end of the world. 
 5.  The time will probably pass very quickly. 
 

16. 1.  Nothing.  
2.  It’s too far away.  
3.  Shall we keep in touch.  
4.  I can’t stand it anymore. 
5.  He must not get married. 

 

17. a.  Good idea! 
 b.  Calm down! 
 c.  Not too bad! 
 d.  Enjoy your life! 
 e.  That’s nonsense! 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 501 

Fiona:  How was your trip to Wyoming last summer? 
 Jane:  ________(18)________ Some of the most beautiful scenery in the country  
           is in Wyoming. 
Fiona:  ________(19)________ 
 Jane:  We drove from Devil’s Tower National Monument, and we spent a few days in 
           Laramie. But we spent most of our vacation in Yellowstone National Park. 
Fiona:  ________(20)________ I’ve heard that Yellowstone is just magnificent. 
 Jane:  It’s the oldest and largest national park in the United States. 
Fiona:  Did you see Old Faithful? 
 Jane:  _______(21)_______, we saw it. 
Fiona:  The next time you go on vacation, I’m going with you. 
 Jane:  ______(22)_______ 
 

18.  1. I’m so lucky. 
 2. It was fantastic. 
 3. Don’t mention it. 
  4. I’ll let you know. 
 5. It’s unforgettable. 
 

19.  1. Why did you visit Wyoming?     
2.  How did you like Wyoming?     
3. Where did you go in Wyoming? 
4. How did you arrive in Wyoming? 
5. What are the interesting places in Wyoming?  
 

20.  1. I wish I could have gone there! 
 2. I hope you enjoy staying there. 
 3. I want to go with you. 
 4. I prefer staying home. 
 5. I like it. 

 

21.  1. Really 
2. It’s alright 
3. Of course 
4. Wonderful 
5. Marvelous   
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22. 1. Let’s go! 
2. No, never. 
3. The time flies. 
4. That will be fun. 
5. Never be too late to go there. 
 

In the library 
   Louis:  Excuse me is this seat taken?  
   Peter:  Louis! _______(23)_______  Haven’t seen you for weeks. Sit down. 
   Louis:  Are you working on a term paper? 
   Peter:  Yeah. For literature. 
   Louis:  ______(24)______, but I haven’t thought of a topic yet. 
Woman:  Sssh. Don’t you know you’re in a library? 
    Louis:  _______(25)________ 
Woman:  _______(26)_______ But if you want to talk, _______(27)________?        
 

23. 1.  How’s life? 
 2.  This is a surprise. 
 3.  Let’s start our talk.  
 4.  Pretty good, thanks. 
 5.  You’ve moved to another college. 
 

24. 1.  Let me have a look  
 2.  I’ve already done it 
 3.  I’ve got to do one, too  
 4.  That’s very interesting 
 5.  It’s not necessary to do it now 
 

25.  1.  I’m sorry. 
 2.  It’s awful. 
 3.  That’s disgusting. 
 4.  Don’t say like that. 
 5.  I’m so sorry to hear that. 
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26. 1.  Not really. 
 2.  Please leave. 
 3.  You are so kind. 
 4.  Don’t mention it. 
 5.  That’s all right. 
 

27. 1.  isn’t it outside 
 2.  isn’t it fine inside 
 3.  why don’t you start 
 4.  why don’t you go outside 
 5.  should  you sit with friends 
 
 
 

Situational Dialogues 

Directions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate  
          expression for each situation. 

28. Situation: You want to change the time you arranged to meet your friend, David.  
                     You phone him and say, “………………………” 

1. Sorry David, I'm not sure myself. 
2. Sorry David, I have to see you more often. 
3. Sorry David, you’ve got to give me more time. 
4. David, don’t wait for me.  What about tomorrow? 
5. David, I can’t make it at 3 o’clock.  Are you free at 5? 

 

29. Situation: You want to borrow  your friend’s dictionary.  You ask,”………………….. ?’            
1. Can I lend you a dictionary?     
2. May I borrow  your dictionary?       
3. Please borrow  a dictionary for me. 
4. May I suggest the smallest dictionary?           
5. Would you mind giving me your dictionary?                                                  
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 30. Situation: John spends the weekend with friends at their house in the country.   
                    When he leaves, he says to his host. “……………………………….”   

1. It’s  your hospitality. 
2. I admire your hostess. 
3. Thank  you for having me. 
4. You make me feel so good.  
5. I am  happy to see you again.     

       

31. Situation: Your friend tells you that her mother just lost her job.  You say………………… 
1. Don’t worry. It’s not important.                  
2. It’s not the end of the world.                   
3. I’m sorry to hear that. 
4. Better luck next time. 
5. Look forward to doing it again.     
 

32. Situation: You see your teacher carrying a heavy box and want to help. You say,”…………” 
1. Can  you help me ? 
2. Can I give you a hand?          
3. Perhaps I could use the box. 
4. I’m happy to help my teacher.           
5. Why do you carry a heavy box?    
 

33. Situation: Mark disagrees with his teacher but does not want to make him angry  
                    so he says:”…………………………….. 

1.  May I suggest another idea?              
2.  How could  you say that?               
3.  Don’t be so serious. 
4.  You’ve got to be reasonable. 
5.  How am I supposed to think?   
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34. Situation: A tourist is visiting Bangkok for the first time and wants to go to Wat Pho.  
         He asks a policeman, “……………………….” 
1.  Is  that  Wat Po?  
2.  Give me the map of  Wat Po, thanks.  
3.  What is the best way to get to Wat Po ? 
4.  I want to go to Wat  Po. Please take me there. 
5.  I lost my way to  Wat Po.  Please tell me how to go. 
 

35. Situation: Your friend is complaining about the  difficult  English test  you both just took.      
                    You agree with him and say  “……………………….” 

1.  I’ll say.    
2.  I hate that test.  
3.  Don’t mention it. 
4.  Don’t worry about it. 
5.  It made me feel so bad. 
 

36. Situation: You are leaving to study abroad.  Your  friends come to see you off at  
the airport. Before departing. You say……………………………. . 

1. See you later.             
2. Are you all right?  
3. Have a nice day.                                                
4. Please keep in touch. 
5. Can you find everything OK.? 
 

37. Situation: You are in a restaurant.  The waiter asks, “ Are you ready to order ? “   
You say ”………………..….. “ 

1. Are you ready to serve?                               
2. Very disappointed in you. 
3. We’d like to have a table for three.     
4. Please give us a bill  to check our food. 
5. Yes, I like hamburger and French fries. 
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38. Situation: You can’t hear the news on the radio so you say to your British friend, “……..”     
1.  How about switching it on ? 
2.  Can you please throw it away?  
3.  Could you pick it up, please? 
4.  Would you mind turning it up?    
5.  Please turn over the radio for me. 
 

39. Situation: Your classmate invites you to his birthday party but you have another  
                    appointment.  How would  you refuse him? 

1. Sorry, but I  will go along. 
2. I’d love to.  But I have to see the dentist. 
3. Excuse me, I may have  my birthday party. 
4. Thank  you. It would be a great opportunity. 
5. I’m terribly sorry!  I’ll change  your appointment. 
 

40. Situation: Lina asks  Susan if she needs any help. She doesn’t, so she replies: “………” 
1. No, thank you.   
2. I certainly hope not.   
3. It seems you’re right.   
4. Thank, but I needn’t.   
5. Please act like you do.        

 
Part II: Grammar and Vocabulary 
Directions: Complete  the sentences with the most appropriate words. 
 

41. Hard working, studying and so many different problems hurt our feelings.  
     We find  something to do in our free time, or go to movies for our ………………….. . 

 1. payment 
 2. frustration 
 3. education 
 4. profession 
 5. entertainment 
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42. Some of people died of malaria, cancer, heart disease, or many of them were killed  
     in bad accidents, but some of them died of common ………………………… . 

 1. wealth 
 2. health 
 3. illness 
 4. patient 
5. serious 
 

43. Nick Bourne planned to run the length of Africa, about 9,700 kilometers of his ……………….,    
     he encountered some wild animals and a lot of danger. 

1. trip 
2. route 
3. charity 
4. journey 
5. tiredness 
 

44. Peter is resting because he recovers from malaria and his blood pressure is still high. 
     The underlined word means … 

1. feels  
2. refreshes 
3. gets better 
4. gets worse 
5. backs home 

 

45. …………………is  causing destruction of the rain forest and other bad effects such as flood,    
     drought and earthquake. 
 1. Poverty 
 2. No rain 

3. Air pollution 
 4. Deforestation 
 5. Water shortage 
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46. Many countries use fossil …………… such as coal, to generate electricity. 
 1. fuel 
 2. soil  
 3. petrol 
 4. power 
 5. energy 
 

47. ……………is caused by high levels of dangerous gases in the atmosphere. 
 1. Sunlight 
 2. Overhunting 
3. Lack of water 
4. Global warming 
 5. Overpopulation 
 

48. If you have a bloated, painful stomach, then you’ve probably got ………….. 
 1. flu 
 2. acne 
 3. fever 
 4. insomnia 
 5. indigestion 

 

49. Tom is fond of the company of others. He is………….. 
1. sociable  
2. lucrative     
3. suggestive   
4. pretentious    
5. proportionate 
 

50. Houses, cottages, flats are examples of ……………………. 
1. furniture   
2. appliances   
3. dwellings   
4. equipment 
5. house hold chores 
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51.  She is brought up by her grandmother. What does the underlined word mean? 
 1. raised 

2. fed up  
3. looked for  
4. grown up 
5. given up 
 

52. It is rather……………. when you are late to school. 
1. annoyed  
2. exhausted  

 3. frightened   
 4. embarrassing  

5. frustrating 
 

53. Living in the local surrounding of many trees and fresh air brings us good health.  
     What is the synonym of surrounding? 

1. village 
2. downtown   
3. city centre 
4. countryside 
5. environment 

 

54. Sawittri is a competent secretary.  Her shorthand is fast and accurate and she can type in  
     both Thai and English.  What is the synonym of a “competent”? 

1. creative 
2. efficient 
3. competitive 
4. intelligent 
5. enthusiastic 
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55. The …………………..of living in a city is crowded, noisy and there are a lot of pollution  
     and traffic jam. 
 1. profits 
 2. deficiency 

3. advantages 
 4. disadvantages 
 5. positive things 
 

56. ………………..more and more smog in crowded cities like Bangkok. 
 1. There were 
 2. There is 
 3. They are  
 4. There are 
 5. There was 
 

57. I’m looking forward to …………in the university next year, but  my teacher usually says  
     I’m not ready. 
 1. study 
 2. studies 
 3. studied 
 4. studying 
 5. will study 
 

58. Dave used to work on the weekends and he did all kinds of jobs. He ………………..to buy      
     his own car with the money he had saved. 
 1. can 
 2. could 
 3. is able 
 4. am able 
 5. was able 
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59. ……………..to music is relaxing, but you shouldn’t ……………….your earphones on too long. 
1. Listen ………have 
2. Listening ………have 
3. To listen ………having 
4. To listen ………having 
5. Listened to ……….had 
    

60. About 30,000 Burmese with HIV will die in the next 12 months ……………………to provide    
     them with medical care. 

1. unless more is done immediately 
 2. if something is done immediately 
 3. while many things are suddenly done 
 4. when nothing has instantly been done 
 5. because something will be done abruptly  
 

61. Australian police ………………….the teenagers about posting their photographs on  
     social networking sites. 
 1. warning 
 2. has warned 
 3. were warned 
 4. have warned 
 5. have been warned 
 

62. The government is preparing a tourism revival promotion campaign, focusing first on      
     China, Hong Kong and Japan, ……………………..confidence after a week of mayhem in    
     Bangkok. 
 1. as it tries hard to restore  
 2. yet they hardly try to restore 
 3. when it tries hardly in restore 
 4. but it is very hardly to restore 
 5. although it tries hard in restoration 
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63. ………………………..oil well in the Gulf of Mexico, the oil giant will pay billions of dollars in  
     damages, much of which will compensate for the bird, fish, mammals and plants killed  
     by the accident. 
 1. Out of the still-leak owner 
 2. To be the still-leaking owner 
 3. As the owner of the still-leaking  

4. Being the still- leaking owner of 
 5. To be the owner of the leaking-still 
 

64. Ellen Swallow Richards ………………………,graduate from, and teach at the Massachusetts  
     Institute of Technology. 
 1. the first woman entered 
 2. the first woman is entering 
 3. was the first woman entering 
 4. the first woman who entered 
 5. became the first woman to enter 
 

65. Just 30 minutes drive from busy Chiang Mai, Lamphun is a ……………………………… . 
 1. heaven rich quite in historical architect 

2. heaven quite rich with history architect 
3. quite heaven rich in historically architect 

 4. quite heaven rich in historical architecture  
 5. rich heaven quite rich for historical architecture  
   

66. Bill Gates, ………………………., was a well-known person. 
 1. was a well-known person 
 2. was a well-knowing person 
 3. who established Microsoft Corp. 
 4. that has established Microsoft Corp. 
 5. who had established Microsoft Corp. 
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67. ……………………………..but also the play. 
 1. He enjoyed not only the movie 
 2. Not only he enjoyed the movie  
 3. He not only enjoyed the movie 
 4. Not the movie only he enjoyed 
 5. Not only did he enjoy the movie 
 

68. Danny and Jen love each other very much. Last night, they went to a party and Danny  
     caught Jen flirting with another boy. They have…………………………. 
 1. broken up 
 2. got married 
 3. fallen in love 

4. loved at first sight 
 5. made new friends 
 

69. Sandy left the iron on and went to bed. When her husband came home, it had made  
     a ……………in the ironing board and there was smoke in the house.  

1. fire 
2. hole 
3. light 
4. music 
5. smoke 
 

70. Kelvin cut all flowers in the neighborhood’s farms, loaded them on a pickup truck,    
     and  ………….. them to florists’ in town. 
 1. left 
 2. threw 
 3. gave 
 4. grew 
 5. delivered 
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71. Smartphones ____________ for people to keep in touch.On the other hand, they     
     ____________ your attention from your work too. 

A.   1. which is very easy  
 2. make it much easier 
 3. make it a lot of easier 
 4. thatmake it much easier 
 

B. 1. can improve 
 2. help you pay 
 3. can be distracted 
 4. can easily distract 

 

72. _______________ "NO PARKING" tells you that _______________ your car there. 
A. 1. The sign says 
 2. The sign said 
 3. The sign that said 
 4. The sign which says 
 

B. 1. you don't allow to park 
 2. you're not allow to park 
 3. you don't allowed to park 
 4. you're not allowed to park    

 

73. The latest Olympic Game, _______________ , is one of the best games_______________. 
A. 1. that was held in 2012 
  2. we watched it from TV  
  3. which held in London last 2 years 
  4. which was held in London in 2012 
 

B. 1. that I see 
  2. I've ever seen 
  3. I've ever seen them 
  4. which I used to see 
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74. Some researches identify thatE-books , ____________ , ____________ easily. 
A.   1. unlikepaper books 
 2. they are unlike paper books 
 3. are different from paper books 
 4. that different from paper books 
 

B. 1. caused eye-strain  
 2. to cause eye-strain 
 3. can cause eye-strain 
 4. which can cause eye-strain  

 

75. __________ the pyramids were built without the aid of machines _________ me. 
A. 1. The fact that 
 2. The fact in which 
 3. The fact says that 
 4. The fact had indicated 
 

B. 1. really amazes 
 2. really amazing  
 3. very amazed by 
 4. very amazed for 

 

76.No companies_________ any budget for the product ________ enough that it will work. 
A. 1. will approve 
 2. would approve 
 3. will be approved 
 4. would have approved 
 

B. 1. if they are confident  
 2. unless they are confident 
 3. unless they are confidential 
 4. unless they have confidential 
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77. Your offer is ___________ make an immediate decision. ____________ think it over,  
     I can’t give you an answer at all. 

A. 1. quite difficult for me to 
 2. so difficult for me can’t 
 3. very difficult for me that I can’t 
 4. such a difficult for me that I can’t 
 

B. 1. Why don’t you let me 
 2. Unless you let me 
 3. In spite of you let me 
 4. If you let me 

 

78. Because Christine is _____________ her brother, she has _____________ friends than him. 
A. 1. not as sociable as 
 2. not so sociable that 
 3. not such sociable as 
 4. not sociable enough for 
 

B. 1. a bit less 
 2. not enough  
 3. much fewer  
 4. a little bit more 

 

79. The more you can make yourself ______________, ______________. 
A. 1. understand easy 
  2. easy understand 
  3. understood easily 
  4. easily understood 
 

B. 1. the better teacher you are 
  2. you are the better teacher  
  3. you will be the best teacher  
  4. the best teacher you will be 
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80. Joe was punished __________ the class for two weeks ________ to school every day. 
A. 1. according to he missed  
  2. because he had missed 
  3. because he was missing 
  4. even though he had missed 
 

B. 1. although he came 
  2. seeing that he came  
  3. even if he was coming 
  4. despite the fact that he would came 

 
81. A terrible earthquake reported from Haiti last month informed that hundreds of  
                        1.                                                              2.  
      people  were died and the survivors really suffered from the  drought.  
                         3.                4. 
 

1. A. terribly earthquake reported   
 B. terrible earthquake reporting   
 C. terrible earthquake was reported   
 D. terrible earthquake was reporting   
 

2. A. asked that   
 B. inform that   
 C. informing if   
 D. informed whether    
 

3. A. died 
      B. killed 
      C. had killed 
      D. had been died 
 

 4. A. so the villagers 
      B. of the survivors 
      C. because the victims 
      D. although the survivors 
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82. The Great Pyramid of Giza, that is one of the Seven Wonders of the Ancient World, 
                    1.                                         2. 
     is the only one to survive into modern times. 
               3.              4. 
 

1. A. A Great Pyramid of Giza   
 B. A Great Pyramid in Giza  
 C. The Greater Pyramid of Giza   
 D. The Greater Pyramid in Giza   
 

2. A. the Seven Wonders   
 B. one of the Seven Wonders    
 C. is one of the Seven Wonders    
 D. which was one of the Seven Wonders   
 

 3. A. was the only one 
 B. are the ones  
      C. the only one 
      D. used to be the only one 
 

 4. A. survive 
      B. survives 
      C. has survived 
      D. to be survived 

 
83. While surfing on the internet, you are able not only to find out some academic  
             1.                                       2.                           3. 
     information but  as well to take pleasure inan endless assemblage of entertainment. 
                                 4. 
 

1. A. When to surf  
 B. In spite of surfing   
 C. While you surfing   
 D.While being surfed  
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2. A. you can  
 B. being able   
 C. you will be   
 D. which you are able  
  

3. A. find out 
 B. found out 
 C. finding out 
 D. to be found out 
  

4. A. also 
 B. either 
 C. you can 
 D. you as well 

 

84. The decision on the educational budget will finalize at the meeting which will be held  
                  1.                       2.                         3.                                        4. 
     next week. 
 

1. A. Decisions for  
 B. A decision of   
 C. The decision by   
 D. The decision with 
   

2. A. the educate budget  
 B. the educated budget   
 C. the educating budget   
 D. the education budget 
   

3. A. to be finalized 
 B. will be finalized 
 C. will have finalized 
 D. would be finalized 
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4. A. being held 
 B. will be held 
 C. which will hold 
 D. where will be held 

 

85. Taxi drivers who overcharges or refuses to pick up passengers may have to be fined,  
                                   1.                               2.                               3.  
     if caught. 
          4. 
 

1. A. overcharges or refuses  
 B. overcharged or refused   
 C. who overcharge or refuse   
 D. who are overcharged or refused   
 

2. A. pick up  
 B. picks up   
 C. picking up   
 D. or picks up 
   
3. A. will fine 
 B. has to be fined 
 C. may have to fine 
 D. having to be fined 
 

4. A. if catching 
 B. to be caught 
 C. unless caught 
 D. if they caught 

 

86. Although the design was rather conventional, it wasn’t  disappointed, especially when  
     1.                                            2.                                3.                                                                     
we were given such stellar performances. 
            4.     
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1. A. Though 
B. Due to 
C. Instead 
D. In spite of 

 

2. A. convent 
B. convention 
C. conventions 
D. conventionally 

 

3. A. disappoint 
B. disappointing 
C. disappointedly 
D. disappointment 

 

4. A. give 
B. gave 
C. are giving 
D. were giving 

 

87. The decline in powered-milk consumption was due to the falling birth rate and  
                          1.                                    2.                       3.                                                                     

      a shift towards fresh milk and another nutritional products by children.  
                                             4.     
 

1.   A. powder milk  
B. milked-powder 
C. milk-powdered 
D. powdered milking  

 

2.   A. has due 
B. was due  
C. is due to 
D. had due to 
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3.    A. birth rate fell  
B. fall birth rate  
C. birth rate falls 
D. fallen birth rate 

 

4.    A. other 
B. others 
C. the other 

 D. the others 
 

88. After the party, the glasses were washed, and the silver polishes. 
 1.                                         2.                     3.           4.                                                     
 

1.    A. Hereafter 
B. In the end 
C. At the end 
D. Afterwards 
 

2.    A. washed 
B. washing 
C. being washed 
D. had been washed 

 

3.    A. silver 
B. silvery 
C. a silvery 
D. the silvered 
 

4.    A. polish 
B. to polish 
C. polishing 
D. was polished 
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89. The South Korean navy have begun to raise the stern section of one of its warships,  
         1.                          2.               3.                                               4. 
which sank after an unexplained explosion last month.  

 

1.   A. The Southern Korean 
B. The Southernly Korea 
C. The Southern Koreans  
D. The Southernly Korean 
 

2.   A. begin 
B. has begun 
C. had begun 
D. were beginning 
 

3.    A. rise 
B. rose 
C. raised 
D. raising 
 

4.    A. it’s warships 
B. them warships 
C. theirs warships 
D. there’s warships 
 

90. Jessica had knocked at the door and rang the doorbell for ten minutes before  
                1.                                 2.                                 3.                                                    

      someone answered.  
                4.              

 

1.   A. knocked 
B. knocking 
C. has knocked  
D. had been knocking 
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2.   A. ring 
B. rung 
C. ringing 
D. had rung 

3.   A. ten minutes 
B. ten minutes ago 
C. since ten minutes 
D. during ten minutes 

 

 4.  A. answers 
B. to answer 
C. had answered 
D. was answering 

 

91. It was him who suggested playing a video game before bed appears to have only 
                1.                            2.                                           3. 
      a mild effect on how long it takes a male teenager to fall asleep. 
                               4.                                          
 

1.    A. he 
B. his 
C. they  
D. them 
 

2.    A. play 
B. plays 
C. played 
D. to play 
 

3.    A. a bed appears 
B. bed appearing 
C. a bed appearing 
D. bed appearance 
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4.   A. of how far 
B. for how far 
C. of how long 

  D. for how long 
 

92. By this time next week, Janet not only will have memorized the words,  
            1.                                      2.                            3.                                                    
       but also will learn the melody of the new song. 
               4.              
 

1.    A. At the time 
B. Upon this time  
C. During the time 
D. Within this time   
 

2.   A. either  
B. neither 
C. whether  
D. no sooner 
 

3.   A. be memorize 
B. be memorized  
C. be memorizing 
D. be able to memorize 
 

4.   A. or will also learn 
B. nor will be learning 
C. than will have learned 

 D. but also will have learned 
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93. Sweetly smelling perfumes are added to soap to make it appealing. 
               1.                 2.                 3.                                  4.              
 

1.  A. Sweet smell 
 B. Sweetly smell  
 C. Sweet-smelling 
 D. Smelling-sweetly 
 

2.   A. perfume  
 B. perfuming 
 C. perfumings 
 D. perfumeries 
 

3.   A. stirring in  
 B. mixed to 
 C. combining 
 D. added with 
 

4.   A. it appeal 
 B. appealing  
 C. it appealingly 
 D. more appealingly 

 

94. A new study conducted by researchers at MD Anderson Cancer Center suggests  
                                1. 
      that a simple blood test, used routinely, may help early detection of  
                                                2.                                    3.   
     a notorious difficulty cancer. 
                    4. 
                           . 

1.    A. conducting by  
B. is conducted by  
C. had conducted by 
D. which conducted by 
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2.   A. routine using 
B. routinely uses 
C. using routinely 
D. using in routine 

 

3.   A. to detect early 
B. in earlier detect 
C. earlier detection  
D. for the detected 
 

4.   A. notorious difficult cancer 
B. notorious difficultly cancer  
C. notoriously difficult cancer 
D. notoriously difficultly cancer 
 

95. The Dalai Lama has traveled the world advocated for Tibet for free, democracy  
                 1.                 2.                                          3.  
       in China and an end to human-rights violations. 
                                                   4. 
    

1.    A. Dalai Lama 
B. Dalai lama 
C. A Dalai Lama  
D. The Dalai lama 
 

2.    A. travel 
B. has had traveled 
C. has been traveled  
D. had been traveled  
 

3.   A. advocated Tibet for free  
B. advocating for free Tibet  
C. advocates the free Tibet 
D. advocate for a free Tibet  
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4.   A. right human violets 
B. right violating humans 
C. violation human-rights 

  D. violations rights human 
 

96. Geothermal energy, power derived from the Earth’s internal heat, has used for 
                                                     1.                                                   2.                                            
     thousands of years in some countries for cooking and heating. 
               3.                                                    4. 
 

1.   A. is derived from 
B. was derived from 
C. has deriving from  
D. been deriving from 
 

2.    A. is used to 
B. was used for 
C. having used to 
D. has been used for 
 

3.   A. a thousand year 
B. thousands years  
C. a years thousands   
D. years and thousands 
 

4.   A. in cook and heat 
B. as of cook and heating 
C. by cooked and heated 
D. to be cooked and heated 
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97. Those suffering economically, thanks to that continuing political unrest find wider  
              1.                                         2.                        
      access to broadband  attractive as it increases access to online pirated products. 
                                           3.                                     4. 
 

1.    A. Those suffer 
B. Those are suffering 
C. Those are suffered  
D. Those who suffering 
 

2.    A. due to that  
B. as a result of 
C. as a consequence 
D. due to the fact that 
 

3.   A. attracted 
B. attraction  
C. attractively 
D. to be attracted 
 

4.   A. in  
B. on 
C. by 
D. among 
 

98. Germany’s recent moves to help stabilize the euro and motivate financial-market  
                             1.                   2.  
       reform is sparking criticism from Washington to Warsaw. 
                       3.                                             4. 
 

1.    A. recent move  
B. moves recent 
C. recently moves 
D. moves in recent 
 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 530 

2.    A. in help stabilize  
B. into help stabilize 
C. for helping in stabilizing 
D. with help from stabilizing 
 

3.   A. was sparking 
B. are sparked 
C. have sparked 
D. has been sparking 
 

4.   A. in 
B. and  
C. with 
D. among 
 

99. Over the last 70 years or so, researchers have been probing happy and unhappy 
                 1.                                                     2. 
      people, and they are finally zeroed in on the factors that make a difference.             
                                         3.                                                       4. 
 

1.    A. Over the last-70-year 
B. The over last 70 years 
C. The last 70 years over  
D. Over the last year of 70 
 

2.    A. is probing  
B. have probed 
C. had been probing 
D. have been probed 
 

3.  A. finally zero 
B. has finally zeroed 
C. are finally zeroing 
D. have finally been zeroing 
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4.   A. make no difference 
B. making a difference 
C. make any difference  

  D. will make a difference 
 

100. In extreme heat, high humid, or vigorous exertion under the sun, some individuals can 
                                    1.                       2.                                              3.   
      develop symptoms of heatstroke suddenly and rapidly without warning.               
                                                                                             4. 

1.    A. highly humid 
B. severe humid 
C. high humidity  
D. severely humidity 
 

2.    A. vigorous exerting  
B. vigorously exertion 
C. exerting vigorousness 
D. exertive vigorousness 
 

3.   A. no one 
B. a single man 
C. the personnel 
D. an individuality 
 

4.   A. at once 
B. on time 
C. altogether  
D. in a minute 
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101. The most important skill I had learned  in my three years  of  senior high school was  
               1.                                    2.                                                                                    
       to direct  my own studies through online educational resources. 
       3.                                                             4. 
 

1. A. very 
B. much  
C. more 
D. many 

 

2. A. learn 
B. learned 
C. has learned 
D. have been learning 
 

3. A. by 
B. for 
C. with  
D. about 
 

4. A. educate 
B. educated 
C. educating 
D. education 

 

102.  Waiting for the results of the important examination, the student's nerves were anxious;  
           1.                          2.                                                                        3. 
      she could not sleep well or eat normally. 
                                                      4. 

1. A. To wait 
B. She waited  
C. As she waited 
D. During she waited 
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2. A. to 
B. for 
C. with 
D. about 
 

3. A. is 
B. be 
C. are 
D. was 
  

4. A. normal 
B. abnormal 
C. normalize 
D. abnormally 

 

103. The students have been practicing for the marching band contest since two months,  
                               1.                                                                     2.                             
        and in that time have improved tremendously. 
          3.                     4. 
 

1. A. are 
B. have 
C. had been 
D. have to be 
 

2. A. to 
B. for 
C. about 
D. during 
 

3. A. or 
B. as 
C. but  
D. while 
 
 

http://dict.longdo.com/search/tremendously
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4. A. is 
B. are 
C. has 
D. to have 
 

104. Janet claimed that reading classic novels was more interesting than to read  
                                                                  1.                 2.                  3.     
       autobiographies written by their authors.                                                                                                      
                                   4. 

1. A. is 
B. be 
C. are 
D. were 
 

2. A. interest 
B. interested 
C. to be interested 
D. to be interesting 
 

3. A. read 
B. reads 
C. reading 
D. to be reading 
 

4. A. write by 
B. to write by 
C. written with 
D. to be written with 
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105. The unfortunate accident  that caused  the explosion was extensively reported in all  
                                                    1.                               2.         3. 
       the local newspapers and national  television. 
                                                 4. 
 

1. A. caused 
B. was causing 
C. to be caused 
D. which caused 

2. A. is 
B. be 
C. being 
D. was to 

 

3. A. extend 
B. extensive 
C. extension 
D. extensional 
 

4. A. a national 
B. the nation 
C. the national 
D. this nation of 
 

106.  A number of trainees who take this course every year finds that their knowledge  
                                         1.                                           2.           3. 
       of English is inadequate.  
                             4. 
 

1. A. whose 
B. which 
C. where 
D. of whom 
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2. A. find 
B. will find 
C. is finding 
D. have been found 
 

3. A. his 
B. the 
C. them 
D. theirs 
 

4. A. adequacy 
B. adequately 
C. inadequately 
D. not adequacy 

 

107.  Neither the owner nor the supporters who have agreed on this project  has been able  
                                              1.                               2.                                3. 
      to give a convincing explanation for the advantage of having a modern hotel in this area. 
                                                                     4. 
 

1. A. supporters  
B. the support 
C. any supports 
D. these supporter 
 

2. A. agree 
B. agreeing 
C. be agreed 
D. agreement 

 

3. A. was 
B. is being 
C. are been 
D. have been 
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4. A. advantaging   
B. disadvantage   
C. advantage for 
D. disadvantage of 

 

108. Everyone who visit  Singapore is impressed by its cleanliness, which is mainly a result  
                             1.                          2.                                      3. 
       of strict implementation of the rigorous laws. 
                                               4. 
 

1. A. visits 
B. are visiting 
C. had visited   
D. are going to visit 
 

2. A. impress 
B. is impressing   
C. are impressed   
D. to be impressed 
 

3. A. that   
B. where 
C. the one 
D. of which 
 

4. A. a  
B. any 
C. none of 
D. a number 
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109. Cindy wondered whether her  hometown had changed a lot since she had left to go to        
                                    1.                                                 2.                    3.        4. 
       the boarding school. 
 

1. A. if 
B. either 
C. unless 
D. neither 
 

2. A. lots 
B. a lot  
C. lots of 
D. a lot of 
 

3. A. left  
B. leave 
C. is leaving 
D. had been leaving 
 

4. A. going 
B. to be going 
C. for being going 
D. to have been going 

 

110. Illiteracy is an enormous problem ; it affects millions of people worldwide, and is an  
                                              1.               2.                                    3. 
       impedimental  to social progress. 
             4. 
 

1. A. problems 
B. of problem 
C. of problems 
D. to problems 
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2. A. has an affect 
 B. would affect  
 C. affectionate 
 D. being affected 
 

3. A. in world 
 B. our world 
 C. all the world  
  D. the world of us 
 

4. A. impediment 
 B. impedimenta 
 C. a lot impediment 
 D. very  impedimental 

 

111. The teacher has taken some steps to ensure that she can handle the pressure and  
                              1.                             2.              3.                                                                        
       anxiety associated to the new classroom. 
                        4. 
 

1. A. take 
B.  taken 
C.  has taking 
D. has been take 
 

2. A. for surely 
B. been sure  
C. surely make 
D. to make sure 
 

3. A. it 
B. they 
C. they all  
D. all of them 
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4. A. to associate  
B. associated with 
C. to associate along 
D. by associated from  

 

112. If you are sure that you are right, you would not  worry about an independent   
                          1.                   2.                3.                                                                     
      investigation of the case. 
                4. 
 

1. A. sureness 
B. a sure of 
C. surely when 
D. being sure that 
 

2. A. in right 
B. by rights  
C. right enough 
D. on the right side 
 

3. A. do not 
B. will not 
C. would not be 
D. have not been 
 

4. A. to investigate by 
 B. be investigating from  

C. being investigated by 
D. to be investigating with 
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113. Television critics claim that the number of scenes depicting crimes have increased  
                                         1.                                       2.                   3. 
       dramatically over the last decade.                 
                           4. 
 

1. A. all of 
B. about 
C. for that  
D. whether 
 

2. A. depict 
B. depicted  
C. to depict 
D. are depicting 
 

3. A. is 
B. are 
C. has  
D. would 
 

4. A. on 
 B. for  

C. upon 
D. all over 

  

114.  I think employees with less personal problems are likely to be more productive.             
                                           1.                              2.    3.               4. 
 

1. A. little  
B. most 
C. much 
D. fewer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 542 

2. A. is  
B. was 
C. to be 
D. are going 
 

3. A. like 
B. alike 
C. likeness 
D. likewise 
 

4. A. most 
 B. many  

C. some 
D. a lot of 
 

115. Shoes of those kind are bad for the feet; low heels are better. 
                      1.            2.         3.                                     4. 
 

1. A. this 
 B. any 
 C. some 
 D. these 
 

2. A. is  
 B. was 
 C. to be 
 D. are going 
 

3. A. to 
 B. with 
 C. round 
 D. within 
 

4. A. well 
 B. best  
 C. same 
 D. worst 
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116. The domestic dog is generally loyal, courageous, intelligence, and adaptable. 
                 1.                       2.                                     3.                     4. 
 

1. A. A domestic dog 
 B. A domesticate dog 
 C. The domestic dogs 

D. The domestically dog 
 

2. A. is general loyal 
 B. is loyal general 
 C. is loyal generally 
 D. are generally loyal 
 

3. A. intellect 
B. intelligent 

 C. intellectual 
 D. intellectually 
 

4. A. adapt 
B. adaptable 
C. adaptation 
D. inadaptable 

 

117. I saw the disabled woman crossed the busy road without any help. 
          1.                                    2.                              3.      4. 
 

1. A. sees  
B. has seen 

 C. were seen 
 D. had been seen 
 

2. A. cross  
 B. crossing  
 C. was crossing 
 D. had crossed 
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3. A. as 
 B. to 
 C. for 
 D. with 
 

4. A. few 
 B. less 
 C. none 
 D. some 

 

118. Have you wrote a reply to your teacher to thank him for the present? 
                        1.               2.                       3.             4. 
                                                   

  1. A. write 
 B. writes 
 C. written 
 D. writing 
 

2. A. at 
 B. for 
 C. towards 
 D. through 
 

3. A. thanks 
 B. to thanks  
 C. many thanks 
 D. for thank you 
 

4. A. as 
 B. to 
 C. of 
 D. with 
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119. UNICEF reports that 28,000 weakened children die from diseases   
                      1.                          2.                       3. 
      and other circumstances that are easy preventable. 
                                      4 .  

 

1. A. report 
  B. reported 
  C. is reported 
  D. was reported 
 

2. A. weaken 
  B. weakening 
  C. is weaken 
  D. was weaken 
 

3. A.die at 
  B. die to 
  C. die for 
  D. die in 
 

4. A.easier 
  B. easily 
  C. easiest 
  D. very easy 

 

120. A number of university students have entered the world of social networking sites 
                                                           1.                          2. 
       that includes Facebook and Lines portals. 
                 3.                                        4. 
 

1. A. enters 
  B. has entered 
  C. were entered 
  D. have been entered 
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2. A. to 
 B. at 
 C. as 
 D. for 
 

3. A. include 
  B. included 
  C. was included  
  D. is including 
 

4. A.sites 
  B. routs  
  C. channels 
  D. programs 

 

121. Suda bought herself the lightest, the most recently manufactured, and  
                             1.                                       2. 
      the less expensive camera in America. 
                 3.                        4. 
 

1. A. her 
  B. hers 
  C. for her 
  D. to her 
 

2. A. recent 
  B. recentness  
  C.recently than 
  D. more recently 
 

3. A.expensive 
  B. more expensive 
  C. expens i ve  t han  
  D. the least expensive 
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4. A. to 
  B. at 
  C. as 
  D. for 

 

122. The more hardly his father tried to force him to study, the lazier Jimmy became. 
                    1.                                   2.                 3.           4. 
 

1. A. hard 
  B. harder 
  C. harder than 
  D. hardly more 
 

2. A. force  
  B. forced  
  C. force to 
  D. have to force to 
 

3. A. study 
  B. studies 
  C. studied  
  D. study to 
 

4. A.lazy 
  B. lazier 
  C. lazier than 
  D. the laziest 

 

123. Cycling, in addition to hiking, are becoming a popular sport among Thai teenagers. 
                         1.                            2.                           3.       4. 
 

1. A. besides  
  B. differently  
  C. otherwise 
  D. on the other hand 
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2. A. become 
  B. is becoming  
  C. have become 
  D. was becoming 
 

3. A.task 
  B. game 
  C. activity 
  D. collection 
 

4. A. of 
  B. to 
  C. for 
  D. between  

 

124. Electronics are one of the most recent and most exciting branches of electrical science 
                        1.                             2.                      3.                             4.  
       which is taught at most universities. 
 

1. A. is 
  B. has  
  C. was 
  D. were 
 

2. A. better 
  B. sooner 
  C. recently  
  D. more recently 
 

3. A. excite 
  B. excites 
  C. excited 
  D. as excited 
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4. A.electric 
  B. electrics 
  C. electricity 
  D. electronics 

 

125. In a record dive in his bathysphere, William Beebe was the first person to explore  
                1.                                                                                              2. 
       the ocean at a deep of 3,028 feet.  
                              3.                  4. 
 

1. A. records  
  B. recording 
  C. a recorded 
  D. a recorder 
 

2. A. explore 
  B. explores 
  C. explored 
  D. exploring 
 

3. A.far 
  B. wide 
  C. long  
  D. dept 
 

4. A.foot 
  B. meter 
  C. scale  
  D. kilometer 
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126. Psychologists generally agreement that a certain stimulus must be presented each                                                                           
                                            1.                      2.                                  3. 
      time a habitual action is carried out.  
                                             4. 
 

1. A. agree 
  B. agreed 
  C. agreeing  
  D. is agreeing 
 

2. A. certainly 
  B. ascertain  
  C. uncertain 
  D. uncertainly 
 

3. A.presents  
  B. presented  
  C. be present 
  D. presenting 
 

4. A. out carry 
  B. carries out 
  C. out carries 
  D. out carrying  

 

127. In much of Alaska, the growing season is such short that crops cannot be raised.  
                                          1.                     2.                     3.                    4. 
  

1. A. grow 
  B. grew 
  C. grows 
  D. grown 
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2. A. to 
  B. at 
  C. so 
  D. for 
 

3. A.crop  
  B. coffee 
  C. bamboo 
  D. sugar crane 
 

4. A.rises  
  B. to raise 
  C.are raise 
  D. be raising 

 

128. Lumber from redwoods is ingreat demand because of its straight grain, attractive color, 
                                                     1.                        2.                              3. 
      and durable.  
                4.                                               
 

1.   A. demanding 
B. to demand 
C. less in demand 
D. demand a high price 

 

2. A. as  
  B. for 
  C. since 
  D. because 
 

3. A. charm 
  B. attract 
  C. beauty 
  D. be charming 
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4. A.surviving  
  B. durability  
  C. possibility 
  D. long-lasting 

 

129. In all this, both the United States, on one side, or Soviet Russia, on the other are 
       1.                                              2.                3.                                         4.         
      deeply involved.  
 

1. A. On 
  B. At 
  C. Of 
  D. Most 
 

2. A. of 
  B. for 
  C. and  
  D. because 
 

3. A. in 
  B. if 
  C.and 
  D. since 
 

4. A. is 
  B. was 
  C. has 
  D. have been 

 

130. Even during economic booms, there is a small number of unemployment.  
                 1.          2.                      3.                     4. 
 

1. A. as  
  B. so far  
  C. among 
  D. between 
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2. A. economics 
  B. economical 
  C. economize 
  D. economically 
 

3. A.that  
  B. they are 
  C.there are 
  D. there were 
 

4. A.few 
  B. amount 
  C. many a 
  D. number  

 
Passage 1  
My mother waved me goodbye and the bus (131)…………. The man sitting (132)………… to me 
was a doctor (133)……….. to Kannur, (134)………..participate in a conference. 
 

131.  1. going      
2. started    
3. arrived    
4. stopped     
5. travelling 

 

132.  1. next       
2. besides    
3. near      
4. side          
5. neighbor 
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133.  1. coming   
2. arriving    
3. going      
4. visiting      
5. flying 
 

134.  1. to    
2. for    
3. so    
4. and    
5. then 
 

Passage 2 
Essentially, I am interested in (135)………… world, in this 136)…………., not in some other  
(137) ……….or a future life. 
 

135.  1. our   
2. that    
3. this 
4. real 
5. imaginary 
 

136.  1. life   
2. faith   
3. truth 
4. reality 
5. existence 
 

137.   1. life  
2. plan   
3. world 
4. reality 
5. universe 
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Passage 3 
Operation Flood was (138)……… with the primary objective of (139) ………rural milk producers 
with urban milk consumers, by (140)………… viable producer co-operatives in the milk sheds, 
and thus (141) ………. the rural milk producers to earn higher income from milk. 
 

138.   1. begun  
2. started  
3. devised  
4. launched     
5. visualized 
 

139.   1. making     
2. including     
3. linking      
4. planning  
5. saving     

 

140.   1. giving  
2. creating     
3. exposing     
4. providing  
5. generating    
  

141.   1. giving     
2. hoping     
3. making  
4. offering 
5. enabling 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 556 

Passage 4  
In all kinds of writings (142)…………. is the most (143) …………virtue. You should write in a 
simple and (144)……… manner. The words chosen should be (145)………… in meaning. Try not 
to use (146)………..   words merely because they are (147)………….. 
 

142.  1. difficulty  
2. simplicity     
3. toughness  
4. vagueness      
5. complexity   
 

143.   1. hidden      
2. natural  
3. admired     
4. romantic  
5. noticeable 
 

144.   1. tough     
2. showy     
3. natural     
4. powerful  
5. straightforward 
 

145.   1. apt  
2. clear  
3. fluency     
4. suitable     
5. powerful 
 

146.   1. fine  
2. small  
3. lengthy  
4. difficult    
5. beautiful 
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147.   1. easy     
2. good  
3. showy  
4. literary  
5. familiar     
 

Passage 5 

Smile, they say, and soon there will be miles and miles of smiles. If we keep (148) 
…………ourselves and do not mix with others, we shall soon be left alone to ponder 
(149)……….the misfortunes of life. Nobody likes to come across a (150)………. and self-centred 
person. People (151)…….. gregarious and outgoing souls who are prepared to share their joys 
and sorrows (152) ………if they have the capacity to laugh (153)………… their problems and 
miseries. Laughter brings people (154)………. whereas keeping to oneself distances people.          
It has (155)………. been rightly said that laughter is the shortest distance between two persons. 
Once two persons (156) ………….together, the circle of acquaintance and consequently 
friendship (157)…………., thus making the world a happy place to live in. 
 

148.   1. by     
2. to    
3. with     
4. into    
5. across 
 

149.   1. in    
2. at     
3. over    
4. upon 
5. above 
 

150.   1. sad     
2. glum  
3. resent  
4. selfish 
5. serious 
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151.   1. like    
2. love    
3. hate    
4. dislike     
5. resent 
 

152.   1. vanish  
2. increase  
3. fade out  
4. develop  
5. disappear    

 

153.   1. at    
2. on  
3. over    
4. away    
5. above 
 

154.   1. near   
2. close    
3. apart  
4. together     
5. different 
 

155.   1. so  
2. thus  
3. hence    
4. however     
5. therefore    
 

156.   1. go  
2. sit    
3. get  
4. are     
5. come  
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157.   1. grows    
2. widens  
3. narrows  
4. increases  
5. broadens 
 

Passage 6 

There  are quite a few people in the world who are fat and are (158)………... These people 
are (159) to several kinds of illness. Medical advice to these people is to (160)…………. their 
weight. But it is found difficult to follow this (161)……….. in its totality.(162)……………who want 
to reduce before (163)……….. must drink about a glass full of water, of maximum bearable 
warmth. The gulping should be done (164)……………. very soon these people will find their 
weight coming down by four or five kilograms. Warm water (165) ………….all the glands and 
secretions in the stomach, and they in turn let the food eaten be digested well. The person 
gets the (166) ………………..out of the nourishment. It also reduces the intake (167)………….. 
because it eliminates incomplete assimilation of food. 

 

158.   1. thin  
2. emaciated  
3. overweight  
4. underweight     
5. physically fit     

 

159.   1. safe      
2. cured  
3. unsafe     
4. susceptible     
5. unsusceptible  
    

160.   1. ignore  
2. reduce     
3. increase  
4. decrease 
5. keep constant   
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161.   1. vice  
2. order    
3. advice      
4. command  
5. command and order 
 

162.   1. Pigs  
2. Cats    
3. Dogs 
4. People      
5. Women 

 

163.   1. eating  
2. singing     
3. writing      
4. dancing  
5. working 
 

164.  1. lazily    
2. rarely 
3. slowly      
4. quickly  
5. gradually 
 

165.   1. disgusts  
2. activates     
3. revitalizes  
4. endangers  
5. discourages     
   

166.    1. most  
2. least     
3. nothing     
4. nominal     
5. something 
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167.   1. gin  
2. bear    
3. food  
4. whisky    
5. oxygen  
 

Passage 7 
Whether there is such a (168)………. as a soul, or whether there is survival after (169)………… or 
not, I do not know; and important as these (170)……………. are, they do not trouble men in 
the least. 
 

168.   1. fact   
2. idea   
3. thing   
4. organ 
5. reality 
 

169.    1. life    
2. birth    
3. death    
4. reality    
5. existence 

 

170.   1. facts   
2. queries    
3. questions   
4. problems 
5. situations 
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Part III: Reading Comprehension 

Directions: Read the following signs and choose the best answer 

171. What is the meaning of this gesture in English?  
 
 
 
 
 
1. Help me  
2. You get zero.  
 3 . Everything is allright. 
4. There is something strange  
5. You should think carefully. 
 

172. What is the main purpose of this sign? 
 
 
 
 

1. To recommend you to walk very slowly 
2. To warn you to be careful when you walk. 
3. To ask a maid to clean the floor regularly. 
4. To inform you that the floor is sometime wet. 
5. To recommend you to walk very quickly. 
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173. Where are the most likely to see this sign? 
 
 
 
 

1. At a post office 
2. At a public park 
3. At a race track 
4. At a supermarket 
5. At a hospital 

174. What is TRUE according to this sign? 
 
 
 
 
 

1. Only authorized personnel will be exposed to danger 
2. Anyone who wants to enter this area will be authorized. 
3. Only authorized personnel are allowed to enter this area. 
4. You are required to obtain permission from authorized personnel 
5. Anyone who enter this area will be dangerous. 
 

175. What is TRUE according to this sign? 
 
 
 

 
 

1. Those who exit will be dead. 
2. The street has no way out at the other  
3. The street has no way out at the other end 
4. Entering this area will result in penalty. 
5.  Those who violate the law will receive the death penalty. 
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176.What is TRUE according to this sign? 
 
 
 
 
 

1. Your car maybe removed by the police. 
2. It is very dangerous to park in this area. 
3. If would not be dangerous to park in this area. 
4. Permission is required before parking in this area. 
5. Parking your car here will result in the parking penalty. 

Direction: Read the following cartoons and choose the best answer. 

THE BORN LOSER 

 

 

 

 

177. The point of this cartoon that_________________. 
1. everything tastes the same when it is put into soup. 
2. what ever you think soup tastes like, that is what is in it 
3. it doesn’t matter what kind of taste because you can have it all 
4. it doesn’t matter what kind of soup it is if you do not recognize the the taste. 
5. there is no need to ask about the tastes of soup if you already know what is it 
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In an interview 

178. Mr. Wimberly is trying to get ________________________. 

 

 

 

 

1. a job 
2. a mate 
3. a permission 
4. an advertisement 
5. an interview 

179. What is the interviewer mean by his third question? 
1. Do you expect a salary? 
2. What salary do you expect? 
3. Why are you expecting a salary? 
4. When do you expect your salary? 
5. How do you expect your salary? 
 

 

 

 

 

 
 

180. We can infer from this cartoon that __________________. 
1. the teacher favors the boy. 
2. the boy has to repeat the class. 
3. the boy is giving his mother good news. 
4. the teacher likes to teach the same class 
5. the boy shouldn’t repeat the class. 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 566 

Hi and Lois     Mort Walker and Dik Brown 
 
 

 

 
 
181. We can infer from this comic strip that ______________. 

1. students learn many different things at school. 
2. children would rather go to school than get job. 
3. children wouldn’t rather get jobs than go to school 
4. people cannot usually remember that they learn at school 
5. parents do not understand children’s feeling about school 

 

 

 

 

 
182. What can be inferred from the comic strip? 

1. The dog likes the boy. 
2. The boy likes the dog. 
3. The dog does not like to listen to the boy. 
4. The boy does not like to listen to the dog. 
5. The boy and the dog like to listen each other. 
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183. What can be inferred from the comic scrip? 
1. The boy likes to exaggerate. 
2. The boy does not like to exaggerate. 
3. The boy is admired by many people. 
4. The boy is not admired by many people. 
5. The boy does not admire anyone 
 

 

 

 

 
184. We can conclude from the cartoon that ………………………. . 

1.  he can keep on dieting.    
2.  his attempt to be on a diet is in vain. 
3.  finally, he can lose his weight.   
4.  his favorite diet is chocolate cake. 
5.  he has been continuing diet. 
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185. Based on what the man is wearing, we can assume that he is ____________________ . 
1. a Viking  
2. 2. a Roman  
3. 3. a Greek         
4. 4. an India         
5.  5. An Arabian 
 

186.Why did the man say: "If you don't mind, I'll just stand"? It is because ________________. 
1. He can't wait to see the doctor  
2. He is afraid he couldn’t see the doctorก 
3. He is afraid he might hurt himself 
4. He is afraid someone might hate him 
5. he does not mind sitting he prefers standing to sitting 

 

 

 

 

 

 

187.What should be filled in the first picture? 
1. Are you all right now? 
2. What you did to your palm? 
3. How  about to see the doctor? 
4. What would you like to tell us? 
5. What happened to your wrist, Nate? 
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188. What does the word “flesh” in the third picture mean? 
1. meat          
2. kin         
3. hand     
4. fatten          
5. excess weight 

 

Directions: Study  the  bar  graph  and  choose  the  best  answer. 

 

189. If Shane donates 25$ more, what amount would he be donating? 
1. 20 $ 
2. 25 $ 
3. 30 $ 
4. 35 $ 
5. 40 $ 

 

190. How much more should Shannon donate, so that her donations become the same as    
       that of Ashley ? 

1. 20 $ 
2. 25 $ 
3. 30 $ 
4. 35 $ 
5. 40 $ 

http://www.teach-nology.com/worksheets/math/graph/grap12.pdf
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191. Which two technologies were equally used? 
1.  Webcam  and  Ipod 
2. Telephone  and  computer 
3. Telephone  and  Ipod 
4. Telephone  and  TV 
5. TV  and  Ipod 
 

192. How many people were using computers than the Ipod? 
1. Ten 
2. Twenty 
3. Thirty 
4. Fifty 
5. Sixty 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teach-nology.com/worksheets/math/graph/grap13.pdf
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Directions: Read the following job advertisement and choose the best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193. What positions aren’t this company looking for? 
1. waiter 
2. driver 
3. office boy 
4. office assistant 
5. personal assistant 
 

194. How can you apply in those positions? 
1. by fax 
2. by phone 
3. by website 
4. by e-mail 
5. apply in person 
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195. “Fastidious over facts” means………………… 
1. very fluent 
2. very knowledgeable 
3. careful with details 
4. able to work quickly 
5. good at memorizing information 
 

196.  Applicants for the job of rewriters / translatorsshould..................... 
1. apply in person 
2. send a letter to the newspaper 
3. write a letter in a confident, fluent style 
4. type a letter in secret to the address given 
5. fill in an application form giving accurate facts 

 
 

REWRITERS /TRANSLATORS 

If  you  are  Thai  with  an  interest  in  current  affairs  and  a  good  general  knowledge, there  

could  be  a  vacancy  for  you  as  a  rewriter / translator on  Thailand’s  leading  English  language  

newspaper.Total  fluency  in  written  English, the  ability  to  be  accurate, precise  and  fastidious  

over  facts  together  with  typing  skills  and  willingness  to  work  outside  normal  office  hours  are  

essential. If  you  feel  you  qualify, write  in  confidence, to  the  address  below. This  vacancy  

provides  an  excellent  starting  point  to  a  satisfying  journalistic  career. Salary  and  benefits  are  

commensurate  with  experience. 

Please  apply  in  writing  to : 

   ADMINISTRATION  SECTION 

    TIEM  CLAS  NO.4678 

    C /O  BANGKOK  TIMES 
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197. A successful candidate for this job would……………….. 
1. either do rewriting or do translating from Thai 
2. do both rewriting and translating into Thai 
3. either do rewriting or do translating from English 
4. do both rewriting and translating into English 
5. do both rewriting and translating in Thai and English 
 

198. “Salary and benefits are commensurate with experience” means that……………… 
1. the level of income will be arranged according to the candidate’s previous work 
2. the longer a person works for this newspaper, the higher his income 
3. the amount received as salary is equal to the amount received as benefits 
4. the income for this job depends on the income for the candidate’s last job 
5. the income depends on the ability of using English in this job 
 

Direction: Read the following information Job  ads and choose the best the best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALES 
REPRESENTATIVE 
- Male, 25-35 years 
- At least 2 years experience in 
   electronics or machiery 
- Fluent in written and spoken 
English  
- Own transport is advantageous 
Please send your resume with 
recent photo to: 
SINGAPORE RYOSAN PTE., LTD., 
ROOM NO.1207, B.B. BUILDING, 
NO. 54 ASOKE ROAD, 
SUKHUMVIT 21, BANGKOK 
10110. 

TEL. 0-2260-7014 

URGENTLY REQUIRED 

ACCOUNTANT 

- Male/Female, age between 22-27 

- Graduate in Accounting & Finance 

- Experience of 2 years in accounting 

- Fluent in both spoken and written English 

-Good knowledge of computer is essential 

Apply in writing or in person with resume, 

recent photo and expected salary to: 

USHA SIAM STEEL INDUSTRIES 

LIMITED 

888/117 Mahatun Plaza Bldg, 11th Floor 

Ploenchit Road, Prathumwan 

Bangkok 10330 
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199. The ad is about........................... 
 1. jobs   
2. services  
3. industries  
4. sales   
5. education 
 

200. Which position is offered for only a woman? 
 1. Sales representative   
2. Secretary 
 3. Garment export officer  
4. Accountant    
5. None of them  
 

201. Which position is offered for a man of 30? 
 1. Sales representative    
2. Secretary 
 3. Garment export officer   
4. Accountant     
5. Secretary and Sales representativew 

 

URGENTLY REQUIRED 

GARMENT EXPORT OFFICER 

- Commercial or university 

graduated 

- Good command of written and 

spoken English 

- Work experience in garment 

trade is a must 

Please send application letter 

stating qualifications, experience, 

telephone number with recent 

photo to: 

PERSONNEL DEPARTMENT. 

P.O.BOX 1582, BANGKOK. 

URGENTLY REQUIRED 

1 SECRETARY 

- Female, age 22-30 years old 

- Good command of English 

- Knowing French is an advantage  

- At least 1 year’s experience 

- Good Salary 

Interested person please contact: 

MISS MONRUDEE. 

135 Soi Charoenmitr, 

Sukhumvit 63, prakanong, 

Bangkok 10110 
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202. Which of the four ads wants a person who has good knowledge of computer? 
 1. MISS MONRUDEE 
 2. PERSONNEL DEPARTMENT 
 3. SINGAPORE RYOSAN PTE., LTD. 

 4. USHA SIAM STEEL INDUSTIES LIMITED 
5. both  c and d  
 

203. What will you do if you want to apply for  an accountant ? 
 1. Preparing for an interview. 
 2. Reading for information in the ads.. 
 3. Sending an application with resume and recent photo. 
 4. Applying in Person 
 5. both c and  D 
 

Directions: Read the following schedules and choose the best answer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHANEL 11 
English FM 88 MHZ 
05.30 Sukhothai Thammathirat Open    
           University Programme 
06.00 Sawasdee Wanmai Early Morning News 
07.00 Ramkhamhaeng University Programme 
08.00 Education Ministry Programme 
16.30 Cartoon 
16.40 Science Programme 
17.00 Education Ministry Programme 
19.30 Local & International News 
21.00 Moonlighting Series 
21.05 TAT Programme 
22.00 Sara Bantoeng 
23.00 Documentary 
23.15 Ramkhamhaeng University Programme 
23.45 Daen Dontree Music 
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204. How many programmes are there in the morning? 
 1. 2    
2. 3    
3. 4   
4. 5     
5. 6 
 

205.When can children watch cartoon? 
 1. In the morning  
2. In the afternoon  
3. At night  
4. All day   
5. all night 
 

206.How long does the programme Sara Bantoeng last? 
 1. 20 minutes  
2. half an hour   
3. 45 minutes  
4. an hour      
5. half time  
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Directions: Read the schedule and timetable on the following page. Choose the best    
answer. 

 

Departing: Washington - Union Station, DC (WAS) to New York-Penn Station, NY (NYP)  

Service  Scheduled Departure  Scheduled Arrival  Duration  

150 Regional 

Service  

Washington, DC Union 

Station (WAS)  

3:00 am 10-JUL-05  

New York, NY Penn Station 

(NYP)  

6:40 am10-JUL-05  

3hr  

40mn  

160 Regional 

Service  

Washington, DC Union 

Station(WAS)  

5:25 am10 JUL-05  

New York, NY Penn 

Station(NYP)  

8:45 am10-JUL-05  

3hr  

20mn  

162 Regional 

Service  

Washington, DC Union 

Station(WAS)  

6:20 am10-JUL-05  

New York, NY Penn Station(WP)  

9:45 am10-JUL-05  

3hr  

25mn  

54 vermonter Washington, DC Union 

Station(WAS)  

7:30 am10 JUL-05  

New York, NY Penn 

Station(NYP)  

10:45 am10-JUL-05  

3hr  

15mn  

2252 Metroliner Washington, DC Union 

Station(WAS)  

11:00am10 JUL-05  

New York, NY Penn 

Station(NYP)  

1:50 pm10 JUL-05  

2hr  

50mn  

76 Regional 

Service  

Washington, DC Union 

Station(WAS)  

11:25 am10-JUL-05  

New York, NY Penn 

Station(NYP)  

2:45 pm10-JUL-05  

3hr  

20mn  

2212 Metroliner Washington, DC Union 

Station(WAS)  

12:00 am10-JUL-05  

New York, NY Penn 

Station(NYP)  

3:00 pm10 JUL-05  

3hr  

0mn  

Inside Amtrak I Press & Media I Site Map I Amtrak Store  Privacy & Security I Legal | Terms of 

Transportation  
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207. Which train takes the shortest time?  
 1. 54 Vermonter     
2. 2252 Metroliner 
 3. 2212 Metroliner  
4. 160 Regional Service      
5. 162 regional service 
 

208. If you want to have lunch with a friend in New York, which is the latest train  
      you can take?  

1. 54 Vermonter                     
2. 2212 Metro liner  
3. 76 Regional Service          
4. 162 Regional Service  
5. 2252 metroliner 
 

209. Which train takes the same amount of line? 
1. 160 and 76 Regional Service  
2. 160 and 162 Regional Service  
3. 54 Vermonter and 76 Regional Service  
4. 162 Regional Service and 54 Vermonter  
5. 150 and 160 regional service 

 

210. According to the schedules and timetables, which is correct?  
1. 2212 Metroliner takes longer time than 54 Vermonter.  
2. 54 Vermonter takes longer time than 150 Regional Service.  
3. 160 Regional Service takes shorter time than 2252 Metroliner.  
4. 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Service.  
5. 150 Regional service takes longer time than 160 Regional service 
 

211. Which train leaves Washington in the morning and arrives in New York in the afternoon?  
1. 54 Vermonter  
2. 76 Regional Service  
3. 150 Regional Service  
4. 160 Regional Service 
5 162 Regional service  
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212. Which  flight  takes the shortest time? 
1. To LuangPabang 
2. To Bejing 
3. To Bangkok 
4. To Singapor 
5. To Hojimin 
 
 
 
 

Airline Route Flight Dep. Arr. Airfare 

 

Chiangmai – LuangPabang QV 645 15.05 16.05 1,250 

LuangPabang –  Chiangmai QV 646 19.05 20.05 1,250 

 
Chiangmai – Phuket TG 129 14.25 16.15 1,790 

 
Chiangmai – Samui AI 751 12.05 13.05 1,400 

 
Chiangmai – Hojimin AA 445 9.25 12.25 3,500 

 
Chiangmai – Singapor BKP 87 10.05 12.30 3,200 

 

Chiangmai – Beijing SLK 223 15.00 18.15 3,500 

 
Chiangmai – Bangkok TG 135 14.10 14.55 1,100 
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213. Which flight takes the longtest time? 
1. BKP 87 
2. TG 129 
3. QV 645 
4. SLK 223 
5. TG 135 
 

214. If you are fluent in Chainese,which is the flight you can take? 
1. Lao Airlines 
2. Bangkok  Airways 
3. Sri LanKan Airlines 
4. Air Asia 
5. Air India 

 

215. If you want to visit  The Sentosa Island with your friend, which is the flight  
      you can take? 

1. Lao Airlines 
2. Bangkok  Airways 
3. Sri LanKan Airlines 
4. Air Asia 
5. Air India 
 

216. Which flight take the same amount of time? 
1. The TG 135 and the TG 129 
2. The SLK 223 and the BKP 87 
3. The AA 445 and the QV 645 
4. The AI 751 and the QV 646 
5. The AA 445 and the TG  135 
 

217. According to the schedules, which is correct? 
1. BKP 87 takes a longer time than the TG 129 
2. AI 751 takes a longer time than the SLK 223 
3. AA 445 takes a shorter time than the SLK 223 
4. QV 646 takes a shorter time than the TG 135 
5. TG 135 takes the same time with the AA 445 
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Directions: Read the following extract and choose the best answer. 
 

 

 

 

 

 

 
218. The phone message was taken by……………. 

 1. Dan Walker 
 2. Lenox Graphics 
 3. Mary Evan 
 4. Jack Smith 
 5. Automatic operator 
 

219. Before 4:00,…………………………….. 
 1. the print order must be in 
 2. Dan Walker should call Mary Evans 
 3. Lenox Graphics will call Jack Smith 
 4. Jack Smith should dial 909-0965-8743 
 5. Mary Evan will call Jack Smith 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phone  Message 

To  : Mr. Jack  Smith   Date :  Jan.12         

      Time : 2:00   

From : Miss  Mary  Evans          Remarks : Print  order  is  in 

 Lenox  Graphics   Please  call  before  4:00 

Phone : 909-0965-8743 Operator : Dan  Walker 
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220. “If necessary” could be replaced by “if………………….” 
1. you know how to 
2. you lean when to 
3. someone is injured 
4. someone is checked 
5. someone asks for help 
 

221. The suggestion about using a flashlight indicates that earthquakes generally………….. 
1. occur at night 
2. put on fires 
3. require some light 
4. cause a power failure 
5. occur any time 
 

222. Immediately after an earthquake, people should……………… 
1.  stay in the building 
2. help other pack and move 
3. call the police to report any injuries 
4. leave the building as soon as possible 
5. do as community safety personnel advices 

 

After  An  Earthquake 

Check  for  injuries. Give  first  aid,if  necessary.         Report  injuries  and  damage to the 

Building Emergency  Coordinator. 

Use  a  flashlight—not  matches  or  candles—for  light. 

DO  NOT  use  the  telephone. Listen  to  a  battery  radio  for  information. 

DO  NOT  enter  elevators  or  parking  structures. 

DO  NOT  evacuate  without  instructions  to  do  so. 

COOPERATE  with  Building  Emergency  Coordinators, Police, and Community  Safety  

personnel. 
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Directions: Read  a city guide about Sydnry’s best restaurant. 

You are in Sydney with a friend.  Now you are looking at a page of a city guide which 
gives informationabout Sydney’s best restaurants.  

Sydney’s  Best  Restaurant 

 

 

223. You can order fish, lobsters, or prawns cooked in Chinese style at ___.  
 1.  Darling Pavilion             
2.  Ram & Rain  
 3.  Rani’s 
4.  Diamond Century                             
5.  Alhambra  

 
 
 

Alhambra  –-  A Spanish/ Moroccan menu 
plus flamenco dancing and harbour views. 

L   Mon – Fri, &   D  daily. 
54 West  Esplanade, Manly Tel: 9976-2977 

Diamond Century --- One of Sydney’s best 
Chinese restaurants, specializes in fresh 

seafood.      
L   Mon-Sat, &  D   daily. 

876 – 878 Sussex Street, Haymarket Tel: 
9545-9885 

Darling Pavilion  ---  modern Australian  
cuisine in beachside setting. L   &   D   

daily. 
68 Darlinghurst Rd., Darlinghurst 

Tel: 9887-6456 

Rani’s --- Authentic and unique dishes 
from different regions of India.   

Outdoor seating.  L   &   D   Mon – Sat. 
786 Commonwealth Street, Surry Hills Tel: 

9897-4959 
Ram & Rain ---  Authentic Thai dishes,  

plus Thai dances.  Informal café upstairs. 
L   Tue – Fri   &   D   Tue - Sat. 

658 Commonwealth Street, Surry Hills Tel: 
9787-7457 

 

Sydney’s Best  Restaurants 

                     B   =  breakfast      L    =  lunch             D    =  dinner     
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224. Customers can enjoy Spanish dancing at the restaurant with the telephone number    
       “_____________.”  

 1. 9897-4959               
 2. 9656-7866      

3. 9976-2977                                        
 4. 9545-9885  

 5. 9787-7457 
 

225. The restaurant that serves only lunch and dinner every day is located at ________.  
 1. 68  Darlinghurst  Road 
 2. 658 Commonwealth  Street 
 3. 54 West Esplanade, Manly 
 4. 876-878 Sussex  Street, Haymarket 
 5. 786 Commonwealth Street, Surry Hills 
 

226. The restaurant that serves lunch only 4 days a week is the ______________.  
1. Australian  restaurant 
2. Thai  restaurant 
3. Italian  restaurant 
4. Chinese  restaurant 
5. Indian  restaurant 
 

(227-228) 
           You will be amazed by the quality of the sound you hear with the Earmate-63. 
Its superior Class Dcircuitry gives you a clearer, more natural sound with less distortion. 
You will also find that yourbatteries last twice as long with Class D circuitry, so you 
spend half as much on batteries.For less than $300 with an introductory offer, you can 
try this revolutionary hearing aid for yourself. You can be assured that quality is not 
sacrificed. Compare the Earmate to hearing aids selling for more than $1,000 and decide 
for yourself which works best for you. You can try the EarMate-63 risk-free for 45 days in 
your own home! You can request free information by calling toll-free: 1-800-843-3773 
dept. 86-519 or Write to: Hearing Help Express 150 N First St. Dept 86-519, DeKalb,IL 
60115 
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227. What is true about the Earmate-63?  
1. It is cheaper than other products of the same kind. 
2. It is more expensive but its quality is much better. 
3. It is about the same price but its quality is far better. 
4. It is about the same price and quality but it offers a better service. 
5. It is clear, more natural sound with high distortion. 

 

228. Which section in a magazine can you find this article?  
1. Social section   
2. International News   
3. Advertisement 
4. Entertainment   
5. Classification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. What is double the total saturated fat to sunflower oil? 
1. palm oil   
2. corn oil     
3. soybean oil         
4. peanut oil  
5. canola oil 
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230. How many times is coconut oil greater in the percentage of total saturated fat  
       than chicken fat? It is almost ............... . 

1. two   
2. three   
3. four    
4. five   
5. Six 
 

231. According to the fat statistics, which of the following statements is not true? 
1. Active men can take in more fat than active women. 
2. Active women can take in the same amount of fat as teen girls. 
3. The recommended daily grams of fat for teen girls and children are different. 
4. The recommended daily grams of fat for teen girls and children are same. 
5. The total intake of saturated fat for women should be much less than that  
    for teen boys. 

 

Directions: Read the following passages and choose the answer for each question. 
 
Passage One 
 Last holiday, my class made a trip to London. We rented a bus to take us there. On the 
way, I felt the urgent need to use the bus toilet. 
 I was sure that I had locked the door by turning the handle, but as soon asI slipped off 
my pants, the bus hit a bump and then the door flew open. I stumbled out into the aisle, 
exposing myself to all the bus passengers. Everyone stared at me. I scrambled back into the 
toilet and didn’t come out for a long time. I was so embarrassed.  
 What a trip to remember!  
      
 
232. The crisis of the story arose when…………………… . 

 1.  the writer remembered the trip to London 
 2.  the writer slipped off his pants and the bus hit a bump  
 3.  the writer could not forget his embarrassing trip to London 
 4.  the writer was in the bus toilet and sure that he had locked the door well  
 5.  the writer stumbled out into the aisle and all the passengers stared at him 
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233. Where did the story happen? 
 1. Last holiday in London 
 2. In front of the bus door 
 3. Inside a toilet in London 
 4. During a vacation in London 
 5. In the bus on the way to London 

 

234. According to the story, which statement is true? 
 1. The writer went to London alone. 
 2. The writer was shy to come out from the bus. 
 3. The writer felt ashamed during the trip to London. 
 4. The door of the bus flew open when I was slipping off my pants. 
 5. The bus passengers stared at the writer because the writer didn’t come out  
    for a long time. 

 

235. “I scrambled back into the toilet.”‘Scrambled’ means……… 
 1.run faster           
 2.raced rapidly 
 3.climbed soon          
 4.moved quickly 
 5. competed hard          

 
Passage Two 
 We have no idea about when men first began to use salt;however, we do know that 

it has been used in many different ways throughout the history． 
 For example, it is recorded in many history books that people who lived over three 
thousand years ago ate salted fish. Thousands of years ago in Egypt, salt was used to 

preserve the dead． 
 In some periods of history, a person who stole salt was thought to have broken the 
law, take the eighteenth century for example. If a person was caught stealing salt, he would 
be thrown into prison. History also records that only in England about ten thousand people 
were put into prison during that century for stealing salt!  About one hundred and fifty years 
before, in the year 1553, if a man took more than his share of salt, he would thought to 

have broken the law and would be seriously punished, and his ear would be cut off． 
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 Salt was an important item on the dinner table of a king. It was always placed in 
front of the king when he sat down to eat. Important guests at the king's table were seated 
near the salt. Less important guests were given seats further away from it. 
 
236. In Egypt, thousands of years ago, salt was used………………. . 

 1. to keep fish alive 
 2. to eat with fish only 
 3. to save people’s lives  
 4. to keep dead bodies from going bad 
 5. to punish people who had broken the law 
 

237. About ten thousand people were put into prison in England during the 18th century    
      because …………. .     

 1. they had sold salted fish 
 2. they had been caught stealing salt 
 3. they took more than their share of salt 
 4. they had taken salt from the king’s table 
 5. they had used salt to preserve dead bodies 
 

238. In the…………….century, a man who took more than his share of salt would………….. .   
 1. fifteenth; lose an ear 
 2. sixteenth; lose an ear 
 3. fifteenth; lose all his salt 
 4. eighteenth; seriously punished 
 5. sixteenth; be thrown into prison 
 

239. What is the best title of this article? 
 1. Stealing Salt Punishment 
 2. Salt Was Important in History  
 3. Nobody Knows When Salt Began to Be Used     
 4. The Uses and the Importance of Salt in History 
 5. Thousands of People Were Punished Because of salt 
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Passage Three 
  The government has decided to submit the draft of the bill against pornography and 
pornographic acts.  The bill states that anyone engaging in pornography is punishable by law. 
This includes public acts such as spouses kissing and people sunbathing in bikini or 
swimwear. As a consequence, the bill causes controversy. 
  On the one hand, the government argues that the bill is made to protect women’s 
rights. Women have so far been the object of exploitation in mass media and this only gives 
more benefits to the owner of the business. 
  Woman activists, on the other hand, argue that the bill will limit women’s freedom. 
They believe the bill will dictate what women should wear and how to dress and behave. If 
they fail following the rule they will get  penalties between Rp 50 million and Rp 1 billion. 
 Nevertheless, I do support the bill against pornography and pornographic acts. I believe 
that the bill can decrease the rampant pornography shown or written in mass media that 
gives bad effects on young generations. 
 
240. What is the purpose of the text? 

 1. To describe the bill against pornography 
 2. To inform the readers about the bill against pornography 
 3. To present two points of view about the bill against pornography 
 4. To persuade people that the bill against pornography is necessary 
 5. To explain the process involved in the draft-making of the bill against pornography 

 

241. Why did human activists object to the bill? 
 1. Because women will get more benefits 
 2. Because women cannot wear sexy clothes 
 3. Because it protects women from exploitation 
 4. Because the freedom of women will be limited 
 5. Because the bill will give bad effects on young generations 
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242. What is the first paragraph called? 
 1. Issue                 
 2. Preview 
 3. Argument 
 4. Orientation 
 5. Conclusion 

 

243. “I believe that the bill can decrease the rampant pornography……” 
       Thy synonym of the underlined word is……. 

 1. few 
 2. irritating 
 3. circulating 
 4. dangerous 
 5. uncontrolled 

 
 
Passage Four 
 In fact, spiders are valuable to man because they eat large amounts of insects. 
 We can see, therefore, that our attitudes and actions are often influenced by fear to the 
extent that we are no longer able to see what is really happening. This snake in the cage 
made the second monkey so frightened that it lost all interest in the food. Within a short 
time it had completely forgotten the food, and instead, its attention was totally taken up by 
its fear of the snake. 
 Take the spider’s web. It is astonishing that something which is so common, and can be 
found in every garden, in almost every house, in every hedge, in every field, is passed by 
and hardly looked at, because there, in the middle, sits a spider. 
 In fact, the spider is a great engineer. Spiders produce silk of great strength, but only 
0.005 millimetres thick. In a lifetime a single spider will produce several kilometres of it. 
They use it to catch food. They use it to wrap their eggs. And many spiders use it as a 
lifeline, which stops them from falling. 
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244. What is the main idea of this article? 
 1. The spider is a great engineer. 
 2. It is amazing to see the spider’s web. 
 3. Our attitudes and actions are often influenced by fear. 
 4. Not only spiders but also monkeys are afraid of snakes. 
 5. Not only the disadvantages but also the value of spiders should be taken 
    into account. 

 

245. Which of the following can replace the phrase, “to the extent that”? 
 1. such that 
 2. extensive 
 3. quite a lot 
 4. expansive 
 5. so much that 

 

246. What does the word, “something” refer to? 
 1. silk 
 2. web 
 3. snake 
 4. spider 
 5. monkey 

 

247. Which statement is not true? 
 1. Fear often affects our attitudes and actions. 
 2. A spider can produce several kilometres of its web. 
 3. Spiders eat insects, therefore, they are useful to man. 
 4. Three ways of using the web are mentioned in the article. 
 5. Spiders are compared to engineers because of their strength. 
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Passage Five 
 What makes it rain? Rain falls from clouds for the same reason anything falls to Earth. 
The Earth's gravity pulls it. But every cloud is made of water droplets or ice crystals. Why 
doesn't rain or snow fall constantly from all clouds? The droplets or ice crystals in clouds 
are exceedingly small. The effect of gravity on them is minute. Air currents move and lift 
droplets so that the net downward displacement is zero, even though the droplets are in 
constantmotion. 
 Droplets and ice crystals behave somewhat like dust in the air made visible in a shaft 
of sunlight. To the casual observer, dust seems to act in a totally random fashion, moving 
about chaotically without fixed direction. But in fact dust particles are much larger than 
water droplets and they finally fall. The cloud droplet of average size is only 1/2500 inch in 
diameter. It is so small that it would take sixteen hours to fall half a mile in perfectly still air, 
and it does not fall out of moving air at all. Only when the droplet grows to a diameter of 
1/125 inch or larger it can fall from the cloud. The average raindrop contains a milliontimes 
as much water as a tiny cloud droplet. The growth of a cloud droplet to a size large enough 
to fall out is the cause of rain and other forms of precipitation. This important growth 
process is called "coalescence." 
 
248. What is the main topic of the passage? 

 1. Types of clouds 
 2. The mechanics of rain 
 3. The climate of North America 
 4. How gravity affects agriculture 
 5. Why rain fall out from the clouds  

 

249. The word "minute" is closest in meaning to which of the following? 
 1. Tiny 
 2. Slow 
 3. Second 
 4. Predictable 
 5. Period of time 
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250. Why don't all ice crystals in clouds immediately fall to earth? 
 1. They are kept aloft by air currents. 
 2. They are so heavy that they can’t move. 
 3. The heat from the sun' S rays melts them. 
 4. The effect of gravity at high altitude is random. 
 5. They are balanced by the pressure of rain droplets. 

 

251. The word 'motion" is closest in meaning to which of the following? 
 1. Wind 
 2. Force 
 3. Descent 
 4. Humidity 
 5. Movement 

 

252. What can be inferred about drops of water larger than 1/125 inch in diameter? 
 1. They never occur. 
 2. In still air they would fall to earth 
 3. They are not affected by the force of gravity. 
 4. It is impossible that they will happen if they are big enough.  
 5. In moving air they fall at a speed of thirty-two miles per hour. 

 

253. In this passage, what does the term "coalescence" refer to? 
 1. The growth of droplets 
 2. The fall of raindrops and other precipitation 
 3. The movement of dust particles in the sunlight 
 4. The gathering of small clouds to form larger clouds 
 5. The distinguish several kinds of dust particles in the sunlight. 
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Passage Six 
          The oldest living things on Earth are trees. Some of California's sequoias have for four 
thousand years looked down on the changes in the landscape and the comings and goings 
of humans. They sprouted from tiny seeds about the time the Egyptian pyramids were being 
built. Today these giantpatriarchs seem as remote and inaccessible as the rocks and 
mountain cliffs, on which they grow, like cathedral columns holding up the sky. It is hard to 
imagine them playing any part in the lives of mere humans or being in any way affected by 
the creatures that pass at their feet. 
          Lesser trees, however, have played an intimate role in the lives of people since they 
first appeared on Earth. Trees fed the fires that warmed humans: they provided shelter, food 
and medicine and even clothing. They also shaped people's spiritual horizons. Trees 
expressed the grandeur and mystery of life, as they moved through the cycle of seasons, 
from life to death and back to life again. Trees were the largest living things around humans 
and they knew that some trees had been standing on the same spot in their parent's and 
grandparents' time, and would continue to stand long after they were gone. No wonder 
these trees became symbols of strength, fruitfulness, and everlasting life. 
 
254. What is the main idea of the passage? 

 1. Trees grow to great heights. 
 2. Trees make humans seem superior 
 3. Trees that grow in California are very old. 
 4. Trees are the traditional symbols of good luck 
 5. Trees have been important to people throughout history. 

 

255. Which of the following is NOT mentioned in the passage as a way in which 
       people have used trees? 

 1. For fuel 
 2. For housing 
 3. For furniture 
 4. For medicine 
 5. For nourishment 
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256. The phrase "giant patriarchs" could best be replaced by which of the following? 
 1. tiny seeds 
 2. towering trees 
 3. brave ancestors 
 4. important leaders 
 5. Egyptian pyramids 

 

257. The author implies that, compared with sequoias, other trees have………..  . 
 1. been in existence longer 
 2. been affected more by animals 
 3. had a closer relationship with people 
 4. been used for only making wood furniture 
 5 adapted more readily to their environments 

 
Passage Seven 
          Telecommuting – substituting the computer for the trip to the job – has been hailed 
as a solution to all kinds of problems related to office work. For workers it promises freedom 
from the office, less time wasted in traffic, and help with child - care conflicts. For 
management, telecommuting helps keep high performers on board, minimizes tardiness and 
absenteeism by eliminating commutes, allows periods of solitude for high –concentration 
task, and provides scheduling flexibility. In some areas, such as Southern California and 
Seattle, Washington, local governments are encouraging companies to start telecommuting 
programs in order to reduce rush - hour congestion and improve air quality. But these 
benefits do not come easily. Making a telecommuting program work requires careful 
planning and an understanding of the differences between telecommuting realities and 
popular images. 
          Many workers are seduced by rosy illusions of life as a telecommuter. A computer 
programmer from New York City moves to the tranquil Adirondack Mountains and stays in 
contact with her office via computer. A manager comes in to his Office three days 8 week 
and works at home the other two. An accountant stays home to care for child; she hooks up 
her telephone modem connections and does office work between calls to the doctor. 
          These are powerful images, but they are a limited reflection of reality. 
Telecommuting workers soon learn that it is almost impossible to concentrate on work and 
care for a young child at the same time. Before a certain age, young children cannot 
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recognize. much less respect, the necessary boundaries between work and family. Additional 
child support is necessary if the parent is to get any work done. 
          Management, too, must separate the myth from the reality. Although the media has 
paid a great deal of attention to telecommuting.in most cases it is the employee's situation, 
not the availability of technology that precipitates a telecommuting arrangement. 
          That is partly why, despite the widespread press coverage, the number of companies 
with work-at-home programs or policy guidelines remains small. 
 
258. What is the main subject of the passage? 

 1. Driving to work 
 2. Commuting Policies  
 3. Business management policies 
 4. Commuters for child - care purposes  
 5. Extending the workplace by means of commuters 

 

259. Which of the following is NOT mentioned as a problem for office employees? 
 1. Driving in heavy traffic 
 2. Taking care of sick children 
 3. Being restricted to the office 
 4. Commuting to work too long 
 5. Incurring expenses for lunches and clothing 

 

260. Which of the following does the author mention as a possible disadvantage  
       of telecommuting? 

 1. Electrical malfunctions can destroy a project. 
 2. Telecommuting removes employees from office distractions. 
 3. The worker often does not have all the needed resources at home. 
 4. Small children cannot understand the boundaries of work and play. 
 5. Computer technology is not advanced enough to accommodate the needs  
   of every situation. 
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  เฉลยแบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6  ฉบับท่ี 2 
 

1. ตอบข้อ 4 เพราะ What happened? แปลว่าเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากผู้พูดสนใจในข่าวด่วนที่เพ่ือน 
           กล่าวถึง 
2. ตอบข้อ 1 เพราะ What a disaster! แปลว่าช่างเป็นคามหายนะอะไรเช่นนี้ 
3. ตอบข้อ 1 เพราะ That’s terrible.  มันร้ายแรงจัง 
4. ตอบข้อ 5 เพราะ My clock didn't go off this morning. เมื่อเช้านี้นาฬิกาของฉันไม่เดิน (ไม่ปลุก) 
5. ตอบข้อ 3 เพราะ Well, if it breaks down again tomorrow, I'll definitely buy a new one.  
           ถ้ามันเสียอีกพรุ่งนี้ ฉันจะซื้อนาฬิกาใหม่แน่นอน 
6. ตอบข้อ 4 เพราะ What do you want to know? คุณต้องการทราบเรื่องอะไร 
7. ตอบข้อ 2 เพราะ Which channel do you like? คุณชอบดูโทรทัศน์ช่องไหน 
8. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์Tom ถามว่า คุณชอบดูโทรทัศน์กับเพ่ือนหรือดูคนเดียวAlex จึงตอบว่า  
           It doesn’t matter. ไม่เป็นไร ฉันดูกับเพ่ือนหรือดูคนเดียวก็ได้ 
9. ตอบข้อ 3 เพราะ we want to know the air fare to Paris เพราะใจความต่อๆไปเป็นการบอกราคา 
           ตั๋วเครื่องบินในช่วงเดือนต่างๆ 
10. ตอบข้อ 5 เพราะ But it's less แต่ราคาต่ ากว่านี้ในเดือนมีนาคมและเมษายน 
11. ตอบข้อ 1 เพราะ Can you give us a brochure, please? คุณจะกรุณาให้แผ่นพับเราได้ไหม เราจะได้ 
           ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ประโยคต่อไป Of course, here you are. เป็นการยื่นสิ่งของให้ 
12. ตอบข้อ 1 เพราะ Is Harry ready for his trip? Harry พร้อมส าหรับการเดินทางหรือยัง ค าตอบของ Liz  
           คือเขาเตรียมกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว 
13. ตอบข้อ 2 เพราะ Come on, honey. เป็นส านวนที่ใช้ในการปลอบใจ หรือให้ก าลังใจ ในที่นี้คือ  
           เถอะน่า ที่รัก ลูกเราอายุตั้ง 22 แล้ว (เขาโตแล้วไม่ต้องห่วง) 
14. ตอบข้อ 3 เพราะ I'm sure he's going to have a great time. เป็นการปลอบใจต่อเนื่องว่า ฉันมั่นใจ 
           ว่าลูกเราต้องได้พบกับสิ่งดีๆ (มีความสุข ประสบความส าเร็จ) 
15. ตอบข้อ 5 เพราะ Liz พูดว่าจะได้เห็นลูกตั้งหนึ่งปีJack จึงปลอบใจว่า ไม่ต้องกังวล The time will  
           probably pass very quickly. แล้วเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
16. ตอบข้อ 2 เพราะ Liz พูดว่า It’s too far away.หมายถึงประเทศญี่ปุ่นที่ลูกไป ไกลมาก Jack จึงบอกว่า  
           He'll keep in touch.ลูกเราก็จะติดต่อกับเราได้ตลอด 
17. ตอบข้อ 1 เพราะ Liz พูดว่าเราอาจจะได้เรียนภาษาญี่ปุ่น  Jack จึงบอกว่า Good idea! เป็นความคิดที่ดี 
18. ตอบข้อ 2 เพราะ เป็นค าตอบของ How was your trip to Wyoming last summer? การไปเที่ยว  
           Wyoming เมื่อ summer ที่แล้วเป็นอย่างไร It was fantastic. มันดีมาก(เป็น Past Simple) 
19. ตอบข้อ 3 เพราะ Where did you go in Wyoming? คุณไปที่ไหนบ้างใน Wyoming เราะค าตอบเป็น 
           การอธิบายสถานที่ต่างๆที่ไป 
20. ตอบข้อ 1 เพราะ I wish I could have gone there! ฉันปรารถนาอยากไปที่นั่นมาก เพราะ Fiona  
           ได้ยินว่า Yellowstone National Park สวยงามและเธอชอบมาก 
21. ตอบข้อ 3 เพราะ Of course, we saw it. แน่นอนเราเห็นมันแล้ว เพราะเป็นค าตอบของ Did you see  
           Old Faithful?   
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22. ตอบข้อ 4 เพราะ Fiona พูดว่า The next time you go on vacation, I’m going with you.  
           คราวต่อไปที่คุณไปเที่ยว ฉันจะไปกับคุณ Jane จึงพูดว่า That will be fun. คงจะสนุก 
23. ตอบข้อ 2 เพราะ This is a surprise. นี่เป็นความประหลาดใจ เพราะ Peter ไม่ได้พบ Louis   
           หลายสัปดาห์แล้ว 
24. ตอบข้อ 3 เพราะ I’ve got to do one, too, but I haven’t thought of a topic yet. ฉันก็ต้อง 
           ท างานนี้เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้คิดหัวข้อเลย 
25. ตอบข้อ 1 เพราะ I’m sorry. ขอโทษครับ เพราะทั้งสองคนถูกเจ้าหน้าที่เตือนว่า Don’t you know  
           you’re in a library? คุณไม่รู้เหรอว่าอยู่ในห้องสมุด Peter จึงกล่าวขอโทษ 
26. ตอบข้อ 5 เพราะ เมื่อPeter ขอโทษ เจ้าหน้าที่ตอบว่า That’s all right. ไม่เป็นไร 
27. ตอบข้อ 4 เพราะ เจ้าหน้าที่บอกต่อว่า But if you want to talk, why don’t you go outside?  
           ถ้าคุณอยากจะคุยกัน ท าไมไม่ออกไปคุยข้างนอก 
28. ตอบข้อ 5 เพราะ คุณต้องการเปลี่ยนเวลา (change the time)ที่ได้นัดหมาย (arranged) ไว้ จึงโทรไป 
           หาเพ่ือนที่ชื่อเดวิดว่าไม่สะดวก (can’t make it) ในเวลานั้น พร้อมทั้งน่าจะเสนอเวลานัดพบ 
            ใหม่ด้วย (Are you free at 5?) จึงต้องตอบข้อ 5 
29. ตอบข้อ 2 เพราะ คุณต้องการขอยืม dictionary ของเพ่ือน คุณจึงถามเพ่ือนว่า May I borrow your  
           dictionary? จึงต้องตอบข้อ 2 (borrow = ขอยืม) 
30. ตอบข้อ 3 เพราะ จอห์นใช้เวลาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่บ้านเพื่อนในชนบท เมื่อจะออกเดินทาง เขากล่าว 
           กับเจ้าภาพว่าขอบคุณท่ีเชิญผมมา จึงต้องตอบข้อ 3 เพราะhaving  / have ในที่นี้หมายถึง ask  
            someone to one’s house as a guest (เชิญใครมาท่ีบ้าน) 
31. ตอบข้อ 3 เพราะเพ่ือนบอกว่าแม่ตกงาน คุณควรจะพูดแสดงความเห็นใจว่า I’m sorry to hear that.  
           ซึ่งหมายถึง ผมเสียใจด้วยที่ได้ยินเช่นนั้น จึงต้องตอบข้อ 3 
32. ตอบข้อ 2 เพราะคุณเห็นคุณครูของคุณถือกล่องหนักและต้องการจะช่วย คุณจึงพูดว่า Can I give you a  
           hand? ค าตอบต้องเป็นข้อเสนอตัวเข้าช่วย “ให้ผมช่วยไหมครับ  ”ส านวน “to give  
           someone a hand” ใช้ในการเสนอตัว ช่วยถือสิ่งของโดยเฉพาะ ข้อ 2 จึงถูกต้อง 
33. ตอบข้อ 1 เพราะ Mark ไม่เห็นด้วยกับคุณครู แต่ไม่อยากท าให้คุณครูโกรธ เขาจึงพูดว่า May I suggest  
           another idea? จึงต้องตอบข้อ 1 หมายถึง ขออนุญาตให้ผมเสนอความคิดได้ไหมครับ 
34. ตอบข้อ 3 เพราะนักท่องเที่ยวมาเท่ียวเมืองไทยเป็นครั้งแรก (for the first time) และต้องการที่จะไป 
           วัดโพธิ์ จึงถามเส้นทางกับต ารวจว่า What is the best way to get to Wat Po?  
            ข้อ 3 จึงเป็นข้อที่ถูกต้อง 
35. ตอบข้อ 1 เพราะ เพ่ือนบ่นว่า ข้อสอบภาษาอังกฤษยาก เราเห็นด้วยกับเพ่ือน  จึงต้องตอบว่า I’ll say.   
           ซึ่งมีความหมายเหมือน I agree. 
36. ตอบข้อ 4 เพราะ คุณก าลังจะไปเรียนที่ต่างประเทศ เพ่ือนของคุณมาส่งที่สนามบิน (see someone off)   
           ก่อนจากกัน คุณพูดว่า Please keep in touch. ซึ่งหมายถึง โปรดติดต่อกันนะ  
37. ตอบข้อ 4 เพราะ คุณอยู่ในภัตตาคาร พนักงานเสิร์ฟถามคุณว่า คุณพร้อมจะสั่งอาหารแล้วหรือยัง  
              คุณตอบว่า พร้อมครับผมขอสั่งแฮมเบอร์เกอร์และมันฝรั่งทอด จึงต้องตอบข้อ 5 Yes, I like  
            hamburger and French fries. 
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38. ตอบข้อ 4 เพราะ คุณไม่ได้ยินข่าวทางวิทยุ จึงบอกให้เพ่ือนเปิดดังๆ จึงต้องพูดว่า Would you mind  
          turning it up? (สถานการณืเปิดวิทยุอยู่ ไม่ใช่เพิ่งบอกให้เปิด เพราะ turn up แปลว่า  
          เร่งเสียงดังๆ  
39. ตอบข้อ 2 เพราะ เพ่ือนร่วมชั้นเรียนเชิญคุณไปงานวันเกิด แต่คุณมีนัดแล้ว  คุณจะปฏิเสธเขาอย่างไร  
           ควรตอบข้อ 2 I’d love to.  But I have to see the dentist.หมายถึง ฉันอยากไปจัง  
            แต่ฉันต้องไปพบหมอฟัน 
40. ตอบข้อ 1 เพราะ Lina ถาม Susan ว่า ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่า (if) หาก Susan ไม่ต้องการ  
           เธอควรจะตอบ (replies) อย่างไร  ควรตอบข้อ 1 No, thank you.  หมายถึง ไม่ล่ะ ขอบคุณ 
41. ตอบข้อ 5 เพราะ ข้อความในประโยคข้างต้นกล่าวถึงการงาน การเรียนและปัญหาที่เป็นสาเหตุให้เรา 
           เครียด ประโยคต่อมาเป็นการหาเวลาว่าง (find  free time) และ go to movies   
           เพ่ือแสวงหาความบันเทิง entertainment 
42. ตอบข้อ 3 เพราะ illness เกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายของมนุษย์เช่นเดียวกับสาเหตุการตายจาก  
           malaria, cancer,  heart disease  and bad accidents 
43. ตอบข้อ 2 เพราะ route  = เส้นทาง ในโจทย์กล่าวว่านิคเผชิญหน้ากับสัตว์ป่าและอันตรายต่างๆ ในป่า 
           ระหว่างเส้นทางการเดินทางของเขาประมาณ 97,000 กิโลเมตร 
44. ตอบข้อ 3 เพราะ getting better = ฟ้ืนตัวจากการเจ็บป่วย ซึ่งมีความหมายเดียวกับ recovering 
45. ตอบข้อ 4 เพราะ deforestation  = การตัดไม้ท าลายป่าซึ่งมีผลกระทบในเรื่องของป่าไม้ที่ถูกท าลาย  
           น้ าท่วม, ความแห้งแล้ง และแผ่นดินไหว เป็นต้น 
46. ตอบข้อ 4 เพราะ fossil fuel = เชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว์และยังมีตัวอย่าง 
           ค าว่า coal ซึ่งแปลว่า ถ่านหินมาสนับสนุนค าตอบเพ่ิมข้ึนอีก 
47. ตอบข้อ 4 เพราะ Global warming = ภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากก๊าซอันตรายจ านวนมากในชั้น 
           บรรยากาศ 
48. ตอบข้อ 5 เพราะ indigestion = อาการอาหารไม่ย่อยซึ่งมีอาการปวดท้อง (painful stomach)  
           และท้องอืด (bloated) 
49. ตอบข้อ 1 เพราะ sociable = ชอบสมาคมกับบุคคลอ่ืนซึ่งตรงกับกลุ่มค าว่า to be fond of the  
           company of others 
50. ตอบข้อ 3 เพราะ dwellings = ที่พักอาศัยซึ่งตรงกับค าในโจทย์ทั้ง 3 ค า คือhouses, cottages  
          and flats 
51. ตอบข้อ 1 เพราะ raise = bring up = เลี้ยงดู 
52. ตอบข้อ 4 เพราะ embarrassing = น่าละอาย เมื่อมาโรงเรียนสาย 
53. ตอบข้อ 5 เพราะ ทั้ง surrounding และ environment มีความหมายเดียวกัน คือ สิ่งแวดล้อม 
54. ตอบข้อ 2 เพราะ efficient = มีประสิทธิภาพซึ่งมีความหมายเหมือน/คล้ายกับค าว่า competent 
55. ตอบข้อ 4 เพราะ disadvantages = ข้อเสีย  ความหมายทุกตัวในตัวเลือกล้วนเป็นข้อเสียของการอยู่ 
           ในเมืองทั้งสิ้น 
56. ตอบข้อ 2 เพราะ ค าว่า smog เป็นค านามที่นับไม่ได้และค าว่า There is = มี ท าหน้าที่เป็นประธานของ 
           ประโยคที่ใช้กับค านามเอกพจน์รวมถึงค านามนับไม่ได้ 
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57. ตอบข้อ 4 เพราะ หลังค ากริยา look forward to ต้องตามด้วย Gerund (verb1+ing) 
58. ตอบข้อ 5 เพราะ used to เป็น past simple tense (เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต) ดังนั้นประโยคต่อมา 
           เป็นเหตุต่อเนื่องจากประโยคแรกที่ผ่านมาแล้วเช่นกันจึงต้องใช้verbในรูปpast simple  
            tense แต่ที่ไม่เลือก could เพราะมี preposition to ตามหลังค ากริยาที่ต้องเติม คือ  
            was able to 
59. ตอบข้อ 2 เพราะ Listening to music มีความหมายว่า การฟังเพลง และในที่นี้ listening ท าหน้าที่เป็น 
                   ประธานของประโยคซึ่งอยู่ในรูป v+ing = gerund และหลังกริยาช่วย (shouldn’t) ต้องเป็น  
                    Infinitive (v.1) 
60. ตอบข้อ 1 เพราะ เป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (in the next 12 months) และ unless  
           เป็นค าแสดงเงื่อนไข (= if not) unless more is done immediately = ถ้าไม่มีการ 
            ด าเนินการใดๆ อย่างทันที 
61. ตอบข้อ 4 เพราะ ประธานของประโยคซึ่งอยู่ในรูปพหูพจน์คือ Australian police ซึ่งท ากริยา have  
                   warned = เตือนเกี่ยวกับ social networking sites= เว็บไซต์เครือข่ายสังคม 
62. ตอบข้อ 1 เพราะ รัฐบาลก าลังเตรียมการประชาสัมพันธ์เพ่ือฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวครั้งใหญ่โดยมุ่งเน้นไปที่ 
           ประเทศจีน ฮ่องกงและญี่ปุ่นเป็นหลัก  ขณะเดียวกันที่รัฐบาลพยายามอย่างมากที่จะฟ้ืนฟู 
            (tried hard to restore)ความมั่นใจหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงเทพฯ 
63. ตอบข้อ 5 เพราะ ต้องเข้าใจการเรียงค าของประธานในประโยค ดังนี้คือในฐานะที่เป็นเจ้าของบ่อน้ ามันที่ 
           ก าลังรั่วไหล (to be the owner of the leaking-still oil well)ในอ่าวเม็กซิโก บริษัทน้ ามัน 
           ยักษ์ใหญ่จะยอมจ่ายเงินหลายพันล้านดอลลาร์เพ่ือชดเชยความเสียหาย 
64. ตอบข้อ 5 เพราะเป็น parallel structure คือกริยา enter, graduate and teach at ตามหลังค าว่า to 
65. ตอบข้อ 4 เพราะ เป็นการเรียงค าให้ถูกต้องในส่วนที่ท าหน้าที่กรรมของประโยคที่มีความหมายว่า   
           เป็นสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าอย่างมาก 
66. ตอบข้อ 3 เพราะ เป็นการเรียงค าท่ีท าหน้าที่ขยายประธานของประโยคคือ ขยาย Bill Gates ว่าเป็น 
           บุคคลที่เป็นจัดสร้าง Microsoft Corp. 
67. ตอบข้อ 1 เพราะ not only …but also…เป็นค าเชื่อมที่ใช้คู่กัน และต้องตามด้วยโครงสร้างที่คู่ขนานกัน  
           ในที่นี้ the movie และ the play ต่างก็เป็นค านาม 
68. ตอบข้อ 1 เพราะ ผู้ชาย (Danny) จับได้ว่าผู้หญิง (Jen) ไปเจ้าชู้กับผู้ชายคนอ่ืน จึงเลิกร้างกัน  
           (have broken up) 
69. ตอบข้อ 1 เพราะดูจากบริบทที่เปิดไฟเตารีดทิ้งไว้ (left the iron on) แล้วไปนอนและมีควันไฟเกิดข้ึนใน 
           บ้าน (there was smoke in the house) แสดงว่าเกิดไฟไหม้ข้ึน (fire) 
70. ตอบข้อ 5 เพราะ Kevin ตัดดอกไม้หลายๆฟาร์มจึงต้องใส่รถปิ๊กอัพและน าไปส่ง (delivered) ร้านขาย 
           ดอกไม้ในเมือง 
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71. ตอบข้อ A 2 เพราะประโยคแรกมี Smartphones เป็นประธานและต้องการ  verb ดังนั้นข้อ A.2  
     เป็นไปตามรูปแบบ make + noun / pronoun + adjective หมายถึง Smartphone  
     ท าให้มันเป็นเรื่องง่าย 
    ข้อ A.1 และ A.4 ที่เป็นส่วนขยาย (relative clause) จึงใช้ไม่ได้   
    ข้อ A.3 a lot of ต้องตามด้วยค านาม จะตามด้วย adjective : easier ไม่ได้ 
       B 4 เพราะ ใจความของประโยคแรกมีความหมายในแง่ดี ดังนั้นเมื่อเชื่อมความด้วย On the  
    other hand ใจความของประโยคที่สองจึงต้องมีความหมายในแง่ลบ จึงใช้ข้อ B.4 หมายถึง  
             มันสามารถท าให้คุณเสียสมาธิได้ง่าย ๆ 
    ข้อ B.1 และ B.2 ที่มีใจความเป็นแง่ดีจึงใช้ไม่ได้ 
    ข้อ B.3 เป็น passive voice จะไม่มีกรรมต่อท้าย  
72. ตอบข้อ A 4 เพราะ ในประโยคมี tells เป็น main verb มี The signs เป็นประธาน ดังนั้น which says  
    จึงท าหน้าที่เป็นส่วนขยาย (relative clause) และมี tells เป็น main verb หมายถึง  
                      The sign ที่เขียนว่า No Parking  
    ข้อ A.1 และ A.2 “No Parking” จะกลายเป็น กรรม ท าให้ประโยคมี verb อยู่หลังกรรม  
              ซึ่งเป็นรูปประโยคที่ผิด  
               ข้อ A.3 ใช้ said (verb 2) โดยที่ประโยคไม่ได้เป็นการสื่อความในอดีต จึงไม่เหมาะสม  
        B 4 เพราะในประโยคใช้ allow เป็น verb และใช้ you เป็นประธานโดยไม่มีกรรม จึงต้องใช้ใน 
              รูปของ passive voice หมายถึง คุณไม่ได้รับอนุญาต  
73. ตอบข้อ A 4 เพราะประโยคเว้นส่วนขยาย Olympic Game ให้เติม ต้องใช้เป็น passive voice  
              เพราะกีฬาต้องถูกจัด 
              ข้อ A.1 ผิดเพราะการขยายค านามที่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งใด จะใช้ Non Defining  
     Relative Clause ซึ่งจะไม่ใข้ that  
     ข้อ A.2 ผิดเพราะเมื่อใช้ relative pronoun แทนกรรมแล้ว กรรมของ clause คือ it  
     จะต้องหายไป  
     ข้อ A.3 ผิดเพราะ which เป็น pronoun แทน Olympic Game จึงต้องใช้ข้อ A.4 
                B 2 เพราะ relative clause ที่ใช้ขยายค านามท่ีอยู่หลัง superlative adjective จะอยู่ในรูป 
     ของ present perfect หมายถึง ที่สุดเท่าที่เคยมีประสบการณ์มา 
74. ตอบข้อ A 1 เพราะ E-books เป็นประธานของ noun clause (ที่เป็นกรรมของ identify that) และ 
     มีค าตอบข้อ A1. เป็นส่วนขยาย สังเกตจาก (comma) ซึ่งเป็นส่วนขยายในรูปของ  
     adjective phrase 
     ข้อ A.2 ผิดเพราะไม่ใช้ relative pronoun  
     ข้อ A.3 ผิดเพราะเป็น verb ไม่ได้เป็นส่วนขยาย  
               ข้อ A.4 ไม่มี verb เพราะ different เป็น adjective  
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                B 3 เพราะในส่วนแรกของประโยคจะมีประธานและส่วนขยายอยู่แล้ว ต้องการ main verb  
    ของประโยค  
    ข้อ B.2 และ B.4 ใช้เป็น main verb ไม่ได้  
    ข้อ B.1 ใช้ verb 2 จึงขัดกับใจความรวมที่เป็นข้อเท็จจริงทั่วๆ ไป ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ 
    ในอดีต   
75. ตอบข้อ A 1 เพราะส่วนนี้ของประโยคจะเติม main verb ไม่ได้ เพราะจะท าให้ the pyramids were  
     built without the aid of machines กลายเป็นกรรม และจะท าให้ค าตอบที่สองไม่ 
     สามารถเติม verb หรือ adjective หลังกรรมได้ ข้อ A.3 และ A.4 จึงผิด ส่วน A.2 ผิด 
     เพราะใช้ in which เป็นตัวเชื่อมโดยที่ใจความไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ จึงใช้ A.1  
     มีความหมายว่า ข้อเท็จจริงที่ว่า 
        B 1 เพราะส่วนนี้ต้องการ main verb ของประโยค ข้อ B.2 , B.3 และ B.4 จึงผิดเพราะเป็น  
    adjective และไม่มี verb to be น าหน้า ส่วน B.1 เป็น verb หมายถึง ท าให้ฉัน 
    ประหลาดใจ 
76. ตอบข้อ A 1 เพราะใจความของทั้งประโยคจะเป็นการใช้ if clause type 1 เพราะค าตอบในส่วนที่ 2  
              จะเป็น verb 1 ทั้งหมด A.2 จึงผิดเพราะเป็น if clause type 2 ส่วน A.4 ผิดเพราะเป็น if  
      clause type 3 และ A.3 ผิดเพราะใช้รูป passive voice โดยไม่จ าเป็น จึงตอบ A.1 
        B 2 เพราะใจความของประโยคแรกบอกว่าบริษัทจะไม่ม่ันใจ เงื่อนไขจึงต้องเป็นถ้าพวกเขา .... 
     ซึ่งท าให้ B .1 ผิด ส่วน B.3 และ B.4 ผิดเพราะ confidential แปลว่าเป็นความลับ ไม่ได้ 
     แปลว่ามั่นใจ และ B.4 ยังใช้ have กับ adjective อีกด้วย 
77. ตอบข้อ A 1 เพราะ ข้อ A.2 ผิด ใช้ so + adjective ต้องตามด้วย that + clause  ข้อ A.3  ผิดใช้ very  
     + adjective จะไม่มี clause ตามหลังอีก และข้อ A.4 ถ้าใช้ such a + adjective จะต้อง 
     มีค านามตามหลัง adjective ก่อนจึงจะตามด้วย clause ได้  
        B 2 เพราะในส่วนนี้จะเป็นการเชื่อมความในลักษณะเงื่อนไขคือ ถ้าคุณไม่ให้เวลา ฉันก็ให้ค าตอบ 
    ไม่ได้จึงต้องตอบข้อ B.2 ซ่ึง unless = if not 
78. ตอบข้อ A 1 เพราะการเปรียบเทียบ Christine กับ her brother ในความหมายไม่เท่ากัน จะใช้ not as  
       หรือ not so + adjective + as ถ้าใช้ A.2 ต้องตามด้วย clause และจะเป็นความสัมพันธ์ 
     แบบเหตุและผล ไม่ใช่การเปรียบเทียบ A.3 ผิดเพราะไม่ใช้ such ในการเปรียบเทียบ และ 
     ข้อ A.4 ความหมายไม่เกี่ยวข้องกับประโยคที่ 2 
        B 3 เพราะประโยคที่ 1 บอกว่า Christine เป็นคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนน้องชาย ประโยค  
      ที่ 2 จึงควรมีความหมายว่าเธอมีเพ่ือนน้อยกว่า  ข้อ B.2 และ B.4 จึงผิดความหมาย ในขณะ 
    ที่ข้อ B.1 ใช้ less กับค านามนับได้จึงผิด ข้อ B.3 much fewer แปลว่า น้อยกว่ามาก 
79. ตอบข้อ A 4 เพราะnonfinite verb ที่อยู่หลัง to make + object เป็นได้ 2 รูป คือใช้ base verb ใน 
     กรณีท่ีเป็น active meaning (เช่น make me cry ท าให้ me กระท ากริยา cry) กับใช้  
     verb 3 ในกรณีที่เป็น passive meaning (เช่น make himself known ท าให้ตัวเขาเป็นที่ 
     รู้จัก) ในประโยคนี้พูดถึงครูควรท าให้ตัวเองเป็นที่เข้าใจได้ง่าย จึงต้องใช้ verb 3 และต้อง 
     ขยายด้วย easily ซึ่งเป็น adverb 
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        B 1 เพราะโครงสร้างที่มีความหมาย ยิ่ง.....ก็ยิ่ง..... เชน่ ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มาก จะใช้ comparative  
    form คู่กับ comparative form ดังนั้นใจความที่ว่ายิ่งท าตัวให้เข้าใจง่าย ก็ยิ่งเป็นครูที่ดี  
    จึงใช้ B.1 ส่วนข้อ B.2 ถึงจะเป็นขั้น comparative แต่เรียงล าดับค าผิด 
80. ตอบข้อ A 2 เพราะใจความส่วนนี้จะเป็นการบอกสาเหตุที่ Joe ถูกท าโทษ จึงต้องเชื่อมด้วย because  
     และควรใช้ verb ในรูป perfect form เพราะตัวบอกเวลาเป็นลักษณะของช่วงเวลา  
     (for two weeks) 
        B 1 เพราะใจความส่วนนี้จะอยู่ในรูปขัดแย้ง คือ miss the class ถึงแม้ว่าจะมาโรงเรียน B.2 จึง 
             ใช้ไม่ได้ เพราะไม่ได้เป็นการบอกสาเหตุ และใช้ B.1 เพราะ every day เป็นตัวบ่งชี้ให้ใช้  
    verb ที่เป็น simple form 
81. ตอบข้อ 3-A เพราะ verb die จะไม่มีรูป passive voice เพราะไม่สามารถแปลได้ว่า ถูกตาย และใช้  
             3 - A เพราะ เป็นเหตุการณ์ในอดีต 3 - B และ 3 –C  ผิดเพราะ kill ต้องมีกรรมต่อท้าย 
82. ตอบข้อ 2-B เพราะข้อ 2 ผิด เพราะ relative clause ที่ใช้ขยายค านามที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งใดจะใช้  
     non defining relative clause ซึ่งจะไม่ใช้ that เป็น relative pronoun ข้อ 2 - A ผิด 
     เพราะเป็นพหูพจน์ ขัดกับ The Great Pyramid of Giza ข้อ 2 – C  ผิดเพราะเป็น main  
     verb ไม่ได้เป็นส่วนขยาย และ 2 - D ผิดเพราะใช้ verb 2 กับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 
83. ตอบข้อ 4-A เพราะข้อ 4 ผิดเพราะ not only …… จะใช้คู่กับ but also ข้อ 4 - A มีความหมายว่า  
              ไม่เพียงแค่หา academic information เท่านั้น แต่ยังสามารถ take pleasure ได้อีกด้วย 
84. ตอบข้อ 3-B เพราะข้อ 3 ผิด เพราะการตัดสินใจจะถูกกระท า จึงต้องเป็น passive voice และใช้ข้อ  
     3 - B เพราะมี next week เป็นตัวบ่งชี้ความเป็น future อยู่ 
85. ตอบข้อ 1-C เพราะข้อ 1 ผิด เพราะ who ท าหน้าที่เป็น relative pronoun แทน drivers ซึ่งเป็น 
     พหูพจน์ จึงต้องเป็นพหูพจน์ด้วย และเมื่อ who เป็นพหูพจน์ จึงต้องใช้ verb พหูพจน์คือ  
     overcharge or refuse ในข้อ 1 – C 
86. ตอบข้อ 3-B เพราะ it เป็นแบบแสดงความรู้สึกผิดหวัง (disappointed) ไม่ได้ จึงต้องแก้เป็น 
     disappointing (=น่าผิดหวงั) 
87. ตอบข้อ 4-A เพราะ Other ตามด้วยค านามพหูพจน์ ซึ่งมีความหมายว่า “อ่ืนๆ” other nutritional  
     products (= ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ)  ส าหรับ another มีความหมายว่า  
     “อีกอันหนึ่ง หรืออีกสิ่งหนึ่ง” 
88. ตอบข้อ 4-D เพราะ was polished เป็นกริยาของประธาน the silver = เครื่องใช้ที่ท าจากเงิน ดังนั้นจึง 
     ต้องอยู่ในรูป passive voice เพราะไม่สามารถขัดถูได้ด้วยตนเอง 
89. ตอบข้อ 2-B เพราะ has begun เป็นกริยาที่สอดคล้องกับประธาน The South Korean navy =  
     กองทัพเรือเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นค านามเอกพจน์ 
90. ตอบข้อ 2-B เพราะ rung เป็น past participle ใน past perfect tense ที่ใช้ V. to have ร่วมกับ 
    กริยา knocked 
91. ตอบข้อ 1-A เพราะ he อยู่ในรูปประธาน เพราะท าหน้าที่เป็นประธานของกริยา suggested  
     ใน relative clause และเป็นประธานของกริยา appears ใน main clause 
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92. ตอบข้อ 4-D เพราะเป็น parallel structure เนื่องจาก not only  …….  but also ……. ใช้เชื่อมสิ่งที่ท า 
     หน้าที่เหมือนกัน ในประโยคนี้จึงใช้เชื่อม will have memorized the word กับ will  
     have learned the melody of the new song 
93. ตอบข้อ 1-C เพราะ sweet-smelling ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์ขยาย perfumes จึงต้องมี – คั่นระหว่าง  
     sweet และ smelling 
94. ตอบข้อ 4-C เพราะ notoriously difficult cancer เพราะเป็นกลุ่มค านามวลีที่มีค าว่า cancer เป็น 
     ค านามหลักและมี difficult เป็นค าคุณศัพท์ขยาย โดยที่ค าว่า notoriously เป็นค าวิเศษณ์ 
     ขยายค าคุณศัพท์อีกครั้งหนึ่ง 
95. ตอบข้อ 3-B เพราะ advocating for free Tibet ตรงนี้จะตรงกับความหมายของประโยคมากที่สุด 
     เพราะ advocate แปลว่าเรียกร้องสิทธิ ซึ่งใช้ขยายประธานของประโยคคือ The Dalai  
     Lama นอกจากนี้ prepositional phrase ที่ว่า “For free Tibet” หมายถึง เรียกร้อง 
     เพ่ือให้มาซึ่งทิเบตอันเป็นอิสระ 
96. ตอบข้อ 2-D เพราะ has been used for แปลว่า “ได้รับการประยุกต์ใช้” ใช้อ้างอิงถึงประธานของ 
     ประโยค คือ Geothermal energy ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ตัวเองไม่ได้แต่ต้องถูกใช้งาน  
      (โดยมนุษย์) 
97. ตอบข้อ 2-B เพราะในประโยคนี้เป็นเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างค าว่า those suffering  
     economically (ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ) อันเนื่องมาจาก (as a result of)  
     เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง 
98. ตอบข้อ 3-C เพราะในประโยคนี้ประธานแท้ของประโยคคือค าว่า moves ซึ่งแปลว่าการด าเนินการ  
     ฉะนั้นแล้วกริยาของประโยคควรอยู่ในรูปของพหูพจน์ และเมื่อพิจารณาค าว่า spark ที ่
     แปลว่า จุดประกาย จะพบว่าเป็นกริยาที่ประธานเป็นผู้กระท าเอง ดังนั้นค าตอบที่ถูกควร 
     เป็น have sparked 
99. ตอบข้อ 3-C เพราะ are finally zeroing เป็นค ากริยาที่อยู่ในรูป Present Continuous Tense ของ 
     ประธาน researchers ซึ่งกระท ากริยานี้เองจึงอยู่ในรูปของ Active Voice 
100. ตอบข้อ 1-C เพราะ high humidity เป็นรูปแบบ parallel forms ที่สอดคล้องกับค านามวลี extreme  
      heat และ vigorous exertion ซึ่งมีโครงสร้าง adjective + noun 
101. ตอบข้อ 2-B เพราะค ากริยาในประโยคอยู่ในโครงสร้างที่ไม่ถูกต้อง  ประโยคนี้เป็นการถึงเหตุการณ์ใน 
      อดีตที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเดียวกัน  ดังนั้นค ากริยาที่ใช้ควรเป็นกริยาช่องที่ 2 โดย 
      เปลี่ยนจาก had learned เป็น learned   
102. ตอบข้อ 1-C เพราะเป็นเรื่องของ  Dangling modifier  ดังนั้น waiting หน้าประโยคต้องท าหน้าที่ขยาย 
      ประธานของประโยคนั้นก็คือ  The student’s nerves ซึ่งในประโยคนี้มิใช่ The  
      student’s nerves were not waiting! แต่หมายถึงตัวของ student เอง   ดังนั้นควร 
      เปลี่ยน  waiting เป็น As she waited 
103. ตอบข้อ 2-B เพราะประโยคดังกล่าวอยู่ในโครงสร้าง Present Perfect Continuous tense ใช้บอก 
      กล่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ด าเนินมาจนถึงปัจจุบันและน่าจะด าเนินต่อไปอีกในอนาคต 
       อย่างต่อเนื่องค าว่า“since” จะใช้กับจุดเริ่มต้นที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น  ในขณะที่ประโยคนี้  
       two months เป็นระยะเวลาจึงต้องใช้ “for” 
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104. ตอบข้อ 3-C เพราะในประโยคนี้มีการเปรียบเทียบการอ่าน  classic novels และ autobiographies  
      ดังนั้นประโยคต้องมีโครงสร้างที่สอดคล้องกัน (construction parallel) จึงต้องเปลี่ยน  
      to read เป็น reading 
105. ตอบข้อ 4-C เพราะในประโยคนี้กล่าวถึง the local newspapers สิ่งเป็นการกล่าวถึงนามท่ีชี้ 
     เฉพาะเจาะจง  ดังนั้นค าว่า national television ที่ถูกเชื่อมด้วย and จึงต้องมีลักษณะ 
     เดียวกัน  (the national television) 
106. ตอบข้อ 2-A เพราะค าว่า a number  เป็นตัวบอกจ านวนของ trainees  ดังนั้นค ากริยาของประโยคจึง 
      ควรอยู่ในรูปพหูพจน์ (find) 
107. ตอบข้อ 3-D เพราะการใช้โครงสร้าง “neither... nor” ค ากริยาต้องสอดคล้องกับประธานที่อยู่หลัง   
      “nor”.  ดังนั้นเราควรเปลี่ยนจาก has เป็น have 
108. ตอบข้อ 1-A เพราะ Everyone ถือว่าเป็นประธานรูปเอกพจน์  ดังนั้นค ากริยาที่ใช้ต้องเป็นกริยาเอกพจน์ 
      เช่นกัน (visits) 
109. ตอบข้อ 2-B เพราะ “alot” เป็นค าที่ต้องเขียนแยกกัน (a lot) 
110. ตอบข้อ 4-A เพราะค าว่า an ใช้น าหน้าค านาม แต่ impedimental เป็น adjective 
111. ตอบข้อ 4-B เพราะค าว่า associated ใช้กับ preposition ‘with’ 
112. ตอบข้อ 3-B เพราะจากโครงสร้างของ if clause (subject + v.1…) นั่นแสดงว่าเป็น if clause นี้เป็น 
     รูปแบบที่ 1  เราจ าเป็นต้องใช้โครงสร้าง future tense (subject+ will + v.1…) ใน 
     ประโยค main clause 
113. ตอบข้อ 3-C เพราะ The number of  +  ค านาม ถือเป็นประธานเอกพจน์ (singular subject) ดังนั้น 
     ต้องเปลี่ยน have เป็น has + v.3 (present perfect tense) 
114. ตอบข้อ 1-D เพราะค าว่า less ในประโยคท าหน้าที่ขยาย personal problems ซึ่งเป็นค านามที่นับได้   
     ซ่ึง less ไม่สามารใช้กับนามนับได้ ค าท่ีใช้กับนามนับได้คือ  fewer 
115. ตอบข้อ 1-A เพราะเป็นเรื่อง demonstratives ดังนั้นค าว่า kind เป็นค านามเอกพจน์ ดังนั้นเราควรใช้  
     this หรือ that 
116. ตอบข้อ 3-B เพราะสังเกต ุจาก ค าท่ีมาขยาย The domestic dog เป็น adjective ทุกค า คือค าว่า  
     loyal, courageous และ ค าว่า adaptable ส่วนค าว่า intelligence เป็นค านามเพียงตัว 
     เดียวจึงต้องเปลี่ยนเป็น adjective เหมือนกัน คือ intelligent เป็นค าตอบที่ถูกต้อง และมี 
     ค าท่ีน่าสังเกตุคือ ค า adjective จะตามหลัง verb to be ในที่นี้คือ is 
117. ตอบข้อ 2-B เพราะข้อแตกต่างระหว่างโครงสร้าง  See somebody do และ See somebody doing  
     แตกต่างกันคือ 1. I saw him do something = คือการกระท านี้เกิดขึ้นในอดีตและ  
     ประธานคือ I ก็เห็นการกระท าตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการกระท านั้น Tom got into his  
     girlfriend's car and drove away. 2. I saw him doing something = คือเหตุการณ์นั้น 
     ก าลังเกิดขึ้นในอดีต และประธานคือ Iเห็นเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน ณ ตอนนั้น แต่ไม่ได้เห็น 
     ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นYesterday you saw Ann. She was waiting for a bus.  
     เพราะฉะนั้น ประโยคที่ว่า I saw the disabled woman crossed the busy road  
     without any help. คือเน้นว่าประธานเห็นเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในขณะนั้น จึงต้อง 
     เปลี่ยน crossed เป็น crossing           
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118. ตอบข้อ 1-C เพราะโครงสร้างของประโยคค าถามอยู่ในรูปของ Present Perfect Tense   
      (S+ has/have + verb 3) เพราะฉะนันจะต้องเปลี่ยน wrote ให้เป็น written 
119. ตอบข้อ 4-C เพราะ preventable เป็น adjective และตามไวยากรณ์แล้ว adjective สามารถูกขยาย 
      ได้โดย adverb ซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นค าว่า easily เพ่ือขยายค าว่า preventable 
120. ตอบข้อ 3-A เพราะ โครงสรา้งของ - A number of+นามพหูพจน์ ตามด้วยกริยาที่เป็นเอกพจน์  
      ส่วน The number of+นามพหูพจน์ ตามด้วยกริยาที่เป็นพหูพจน์ ในข้อนี้คือค านามที่ 
      ตามหลัง A number of เป็นพหูพจน์คือ students กริยาที่ตามมาจะต้องเป็นพหูพจน์ 
      สังเกตุจากกริยาที่ตามเป็น have entered ดังนั้น กริยาตัวที่ 2 จึงต้องเป็นพหูพจน์ 
      เหมือนกัน จึงต้องเปลี่ยน includes เป็น include 
121. ตอบข้อ 3-D เพราะจากโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่าโครงสร้างที่สอดคล้องคือ the lightest, the most  
      recently manufactured และ the less expensive แต่ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าส่วนของ  
      the less expensive ไม่สอดคล้องเพราะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า ในขณะที่ค าอ่ืน  
      เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ดังนั้นควรแก้ไข the less expensive  เป็น the least  
      expensive 
122. ตอบข้อ 1-B เพราะจากโจทย์ข้อนี้จะเห็นว่าโครงสร้าง  the more X the greater Y โดยที่ x และ  Y  
      ต้องอยู่ในรูปของการเปรียบเทียบขั้นกว่า เมื่อพิจารณาที่ X ซึ่งก็คือ more hardly  เราจะ 
      เห็นว่า hardly เป็น adverb หมายความว่า “แทบจะไม่” ไม่ใช่ adjective  ที่แปลว่า  
      “ยากล าบาก” ที่เป็นการเปรียยเทียบขั้นกว่าในขณะที่ Y ซึ่งก็คือ the lazier มีลักษณะที่ 
      ถูกต้องเป็น adjective ขั้นกว่า เติม –er เข้าไป เมื่อค าๆนั้นมีเพียงหนึ่ง หรือ สองพยางค์  
       สรุปแล้วเราควรแก้ไขค าว่า more hardly ให้เป็น harder เท่านั้น 
123. ตอบข้อ 2-B เพราะ cycling เป็นประธานของประโยคโดยรูปค าแล้วคือ gerund ดังนั้นกริยาที่ตามมา 
      ควรจะเป็นเอกพจน์  ประกอบกับค าว่า in addition to  ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้อง ต้อง 
      เปลี่ยนเป็น is becoming 
124. ตอบข้อ 1-A เพราะ Electronics เป็นชื่อวิชาไฟฟ้า ถึงแม้ว่าจะมี s ก็ตามแต่ชื่อวิชาต่างๆ ถือว่าเป็น 
      เอกพจน์เสมอ จึงต้องเปลี่ยน are  เป็น is 
125. ตอบข้อ 3-D เพราะต้องแก้ word form จาก a deep (adj.) เป็น a depth (n.) เพราะค าท่ีตามห 
        preposition (ในที่นี้คือ at ) ต้องเป็นค านาม  
126. ตอบข้อ 1-A เพราะใน clause แรกนี้ยังขาดกริยา ดังนั้นจึงต้องแก้เป็น agree (ตัวช่วยทีจ่ะท าให้รู้ว่า  
      choice แต่ละข้อเป็นค าชนิดใด ให้ดูที่ 1. ต าแหน่งหรือหน้าที่ของค าๆนั้นในประโยค  
      2. ส่วนลงท้ายของค า (suffix)  
127. ตอบข้อ 2-C เพราะต้องแก้เป็น so (so + adj. + that clause)  
128. ตอบข้อ 4-B เพราะต้องแก้เป็น durability เนื่องจากค าในกลุ่มนี้เป็นค านามทั้งหมด  
129. ตอบข้อ 2-C เพราะต้องแก้เป็น and เพราะตัวข้างหน้า คือ both  
130. ตอบข้อ 4-D เพราะต้องเปลี่ยน number เป็น amount เพราะใช้กับค านามนับไม่ได้  
      คือ unemployment  
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Passage 1 (131-134) 

   แม่โบกมือลาและรถประจ าทางก็ค่อยๆ เคลื่อนตัวไป ผู้ชายที่นั่งถัดจำกฉันคือคุณหมอที่จะไป  
   Kannur เพื่อเข้ำร่วมประชุม 
 
131. ตอบข้อ 2 เพราะ 
132. ตอบข้อ 1 เพราะ 
133. ตอบข้อ 3 เพราะ 
134. ตอบข้อ 1 เพราะ ใช้ to เพ่ือเป็นการบอกจุดประสงค์ 
 

Passage 2  (135-137) 
   ด้วยความจ าเป็นฉันรู้สึกสนใจโลกในขณะนี้ ชีวิตความเป็นอยู่ตอนนี้ซึ่งไม่ใช่โลกในอนำคตหรือ 
   ชีวิตในอนาคต 
 
135. ตอบข้อ 1 เพราะ this เน้นว่าโลกในปัจจุบันนี้ 
136. ตอบข้อ 1 เพราะ 
137. ตอบข้อ 2 เพราะ world เน้นค านามค าเดิม this world …other world 
 

Passage 3 (138-141) 
   จุดประสงค์เบื้องต้นของกำรจัดกำร กับน้ านมท่ีล้นตลาดโดยเชื่อมโยงกับผู้ผลิตน้ านมในชนบทกับ 
   ผู้บริโภคน้ านมในเมืองด้วยกำรก่อตั้งเป็นสหกรณ์เก็บรวบรวมน้ านม และด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึง 
   สำมำรถผลิตน้ านมจึงมีรายได้สูงขึ้นจากการผลิตน้ านม 
 
138. ตอบข้อ 4 เพราะ lunched ลงมือท า, เริ่มปฏิบัติการ 
139. ตอบข้อ 3 เพราะ linking เชื่อมเข้าด้วยกัน 
140. ตอบข้อ 2 เพราะ creating ท าให้เกิด , สร้างข้ึน, แต่งตั้ง 
141. ตอบข้อ 5 เพราะ enabling ท าให้สามารถ 
 

Passage 4  (142-147) 
   งานเขียนที่ได้รับควำมนิยมมากท่ีสุดมักเป็นงานที่เรียบง่ำย คุณควรจะเขียนด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย 
   และไม่ซับซ้อน เลือกใช้ค าท่ีมีควำมหมำยชัดเจน พยายามอย่าใช้ค าที่ยำกซับซ้อนเพียงอย่างเดียว  
   เพราะค าซับซ้อนเหล่านั้นเป็นกำรประพันธ์ 
 
142. ตอบข้อ 2 เพราะ simplicity ความเรียบง่าย, ธรรมดา 
143. ตอบข้อ 3 เพราะ admired ชื่นชม, สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมยกย่อง 
144. ตอบข้อ 5 เพราะ straightforward ไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมา 
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145. ตอบข้อ 2 เพราะ clear ชัดเจน 
146. ตอบข้อ 4 เพราะ difficult ยุ่งยากซับซ้อน 
147. ตอบข้อ 4 เพราะ literary ความสามารถในการเขียนงานประพันธ์ วรรณกรรม 
 

Passage 5 (148-157) 
   มีค ากล่าวว่าอาการยิ้มแย้มแจ่มใสจะขยายวงกว้างออกไปในไม่ช้า ถ้าเราเก็บตัวไม่มีปฏิสัมพันธ์ 
   กับผู้อ่ืน ในที่สุดเราก็จะถูกทอดทิ้งอยู่ตามล าพังโดยครุ่นคิดถึงความโชคร้ายของชีวิต ไม่มีใครชอบ 
   การเผชิญหน้ากับความโศกเศร้ำและอยู่คนเดียวโดดเดี่ยว คนทั่วไปชอบกำรอยู่ร่วมกันและบุคคล 
   ที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรจะแบ่งปันความสุขของเขา และขจัดความทุกข์โศกให้หมดสิ้นไป ถ้าเขามี 
   โอกาสหัวเราะ ปัญหาและความทุกข์ก็หำยไป เสียงหัวเราะจะน าพาให้คนมาอยู่รวมตัวกัน 
   ในขณะที่การเก็บตัวจะท าให้ตนเองอยู่ห่างไกลจากผู้คนอ่ืนๆ มันเป็นควำมถูกต้องที่จะพูดว่าเสียง 
   หัวเราะท าให้คน 2 คนใกล้ชิดกัน ทันทีที่คน 2 คนมำอยู่รวมกันความคุ้นเคยและมิตรภาพก็จะ 
   งอกงำมขึ้น อีกทั้งท าให้โลกเป็นสถานที่ท่ีน่าอยู่อย่างมีความสุข 
 
148. ตอบข้อ 2 เพราะ 
149. ตอบข้อ 3 เพราะ ponder มักตามด้วย over หรือ on =ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ 
150. ตอบข้อ 2 เพราะ glum โศกเศร้า บูดบึ้ง 
151. ตอบข้อ 2 เพราะ 
152. ตอบข้อ 1 เพราะ vanish สูญหายหมดสิ้น หายไป 
153. ตอบข้อ 4 เพราะ away ห่างออกไป ไกลออกไป 
154. ตอบข้อ 4 เพราะ together อยู่ด้วยกัน อยุ่พร้อมกัน 
155. ตอบข้อ 5 เพราะ therefore ดังนั้น เพราะฉะนั้น 
156. ตอบข้อ 5 เพราะ  
157. ตอบข้อ 1 เพราะ grows งอกงาม 
 

Passage 6 (158-167) 
   มีคนอ้วนและน้ ำหนักเกินจ านวนเล็กน้อยบนโลกใบนี้ที่อ่อนไหวต่อโรคภัยหลากหลายชนิด  
   ค าแนะน าทางการแพทย์เพ่ือคนเหล่านี้คือกำรลดน้ ำหนัก แต่พบว่ามันเป็นการยากท่ีจะท าตาม 
   ค ำแนะน ำนี้ได้หมดทุกคน คนที่ต้องการลดน้ าหนัก จ าเป็นต้องดื่มน้ า 1 แก้วเต็มๆ ก่อนที่จะ 
   รับประทำนอำหำรซึ่งต้องใช้ความอดทนอย่างมาก การทานแบบนี้ควรท าอย่างเร็วไวและจะพบว่า 
   น้ าหนักลดลง 4 – 5 กิโลกรัม ในไม่ช้า น้ าอุ่นจะกระตุ้นให้ต่อมต่างๆ และสารเหลวต่างๆ ในกระเพาะ 
   อาหารอาหารท างานและย่อยอาหารที่ทานเข้าไปได้ดีขึ้น การที่คนได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าทาง 
   โภชนาการได้มำกที่สุดจากอำหำรที่ทานเข้าไป มันจะลดการกินลงเพราะกระบวนการดูดซึมของ 
   อาหารท างานได้สมบูรณ์ข้ึน 
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158. ตอบข้อ 3 เพราะ overweight   น้ าหนักเกิน 
159. ตอบข้อ 4 เพราะ susceptible ไวต่อความรู้สึกอ่อนไหว 
160. ตอบข้อ 2 เพราะ reduce ลดลง 
161. ตอบข้อ 3 เพราะ advice ค าแนะน า 
162. ตอบข้อ 4 เพราะ people ประชาชนทั่วไป 
163. ตอบข้อ 1 เพราะ eating การรับประทาน 
164. ตอบข้อ 4 เพราะ quickly อย่างรวดเร็ว 
165. ตอบข้อ 2 เพราะ activates กระตุ้นการท างาน 
166. ตอบข้อ 1 เพราะ most มากที่สุด 
167. ตอบข้อ 3 เพราะ food อาหาร 
 

Passage 7 (168-170) 
   ไม่ว่ามันจะมส่ิีงที่เรียกว่าวิญญาณหรือไม่ หรือไม่ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตหลังควำมตำยหรือไม่  
   ฉันไม่รู้และที่ส าคัญของค ำถำมเหล่านี้ มันไม่ได้สร้างความยุ่งยากให้มนุษย์แม่แต่น้อย 
 
168. ตอบข้อ 3 เพราะ thing  สิ่งของต่างๆ 
169. ตอบข้อ 3 เพราะ death  ความตาย 
170. ตอบข้อ 3 เพราะ questions ค าถาม 
171. ตอบข้อ 3 เพราะความหมายของรูปมือเป็นสัญลักษณ์ว่าทุกอย่างเรียบร้อย 
172. ตอบข้อ 2 เพราะจากป้ายประกาศบอกว่า ค าเตือน กรุณาเดินระวัง พ้ืนอาจลื่นและจากโจทย์ถามว่าอะไร 
            คือจุดประสงค์ของป้ายนี้ ค าตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้อ 2 ที่มีความหมายว่า เพื่อเตือนให้ 
            ระมัดระวังในการเดิน 
173. ตอบข้อ 4 เพราะในป้ายบอกให้คืนรถเข็นที่นี่เพ่ือความสะดวกและความปลอดภัย ซึ่งป้ายนี้จะต้องพบ 
            ใน suppermarket 
174. ตอบข้อ 3 เพราะจากป้ายประกาศบอกว่า อันตราย เขตหวงห้าม เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นดังนั้น 
            ค าตอบในข้อที่ 3 จึงถูกต้องที่สุดเพราะหมายความว่า เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่ 
   สามารถเข้าไปในบริเวณนี้ 
175. ตอบข้อ 3 เพราะจากป้ายบอกว่า ทางตัน ถนนเส้นนี้ไม่มีทางออกตัวเลือกท่ี 3 อธิบายว่าถนนเส้นนี้ไม่มี 
            ทางออก 
176. ตอบข้อ 1 เพราะจากป้ายบอกว่า รถท่ีจอดในที่นี่อาจถูกลากดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ ข้อที่ 1  
            มีความหมายว่าต ารวจอาจเคลื่อนย้ายรถของคุณ 
177. ตอบข้อ 4 เพราะจากการ์ตูน ลูกค้าถามเชฟว่า เป็นซุปชนิดไหน และเชฟย้อนถามถึง รสชาติของซุป  
            ซึ่งลูกค้าไม่สามารถบอกรสชาติได้ เชฟจึงตอบกลับว่าก็คงไม่แตกต่างกันที่ต่างฝ่ายต่างไม่ 
            สามารถอธิบายได้ 
178. ตอบข้อ 1 เพราะการ์ตูนเป็นการสัมภาษณ์เพ่ือท างาน 
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179. ตอบข้อ 2 เพราะจากการ์ตูนเป็นการสัมภาษณ์งานและผู้สัมภาษณ์ถามว่าต้องการเงินเดือนเท่าไร 
180. ตอบข้อ 2 เพราะลูกชายกลับมาพูดกับแม่ว่า “ครูต้องชอบผมจริง ๆ ครูบอกว่า ผมต้องเรียนกับครูใน 
            ปีหน้าด้วย” สื่อความว่า เด็กชายคนนี้ต้องเรียนซ้ าชั้น 
181. ตอบข้อ 2 เพราะจากการ์ตูนในกรอบที่ 1 พ่อถามลูก ๆ ถึงการไปโรงเรียนวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง  
            ลูก ๆ ตอบพ่อว่า ไม่รู้อะไรเลย ส่วนในกรอบที่ 2 พ่อพูดประชดลูก ๆ ว่า การไปโรงเรียนเป็น 
             การเสียเวลาให้ลูก ๆ ออกจากโรงเรียน และมาท างานดีกว่า ลูก ๆ กลัวว่าตนเองจะได้ท างาน  
             จึงรีบบอกว่า วันนี้พวกเขาท าอะไรที่โรงเรียนบ้าง 
182. ตอบข้อ 3 เพราะจากการ์ตูนเรื่องนี้สามารถสรุปได้ว่า สุนัขไม่ชอบฟังเด็กชาย 
183. ตอบข้อ 1 เพราะจากการ์ตูนสามารถสรุปได้ว่าเด็กชายชอบพูดเกินจริง 
184. ตอบข้อ 2 เพราะ เขาพยายามในการลดน้ าหนักไร้ประโยชน์ ส่วนข้ออ่ืนๆ  
    ข้อ 1 เขายังสามารถควบคุมน้ าหนักได้  
    ข้อ3  สุดท้ายเข้ายังคุมน้ าหนักได้  
    ข้อ 4 อาหารจานโปรดของเขาเป็นช๊อคกาแลต เค้ก 
    ข้อ5 เขายังควบคุมน้ าหนักอย่างต่อเนิ่อง 
185. ตอบข้อ 1 เพราะจากลักษณะการแต่งกายของผู้ชายเราพอสรุปได้ว่าเขาผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นคนไวกิ้ง 
186. ตอบข้อ 3 เพราะผู้ชายขอพบหมอ นางพยาบาลบอกให้นั่งรอ แต่ผู้ชายขอยืนรอเขากลัวว่าเขาจะท า 
    ตัวเองเจ็บ 
    ข้อ 1 เขาไม่สามารถคอยหมอได้ 
    ข้อ 2 เขากลัวว่าเขาไม่สามารถพบหมอได้ 
    ข้อ 4 เขากลัวคนอ่ืนจะรังเกียจเขา 
    ข้อ 5 เขายินดียืนมากกว่านั่ง 
187. ตอบข้อ 5 เพราะ What happened to your wrist, Nate? เด็กบอกว่าแขน หักจากการเล่นฟุตบอล  
    เพ่ือนคุยว่าสู้เพ่ือนเขาไม่ได้กระดุกหักจนแทงลุเนื้อ แล้วมีเลือดเปื้อนไปทั่วพ้ืน 
188. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า Flesh หมายถึง เนื้อ ในที่นี้มีความหมายว่ากระดูกทะลุออกมานอกเนื้อ 
189. ตอบข้อ 4 เพราะจากกราฟ Shane บริจาค $10 ถ้าบริจาคเงินเพ่ิม 25$  รวมเป็น  $35 
190. ตอบข้อ 2 เพราะค าถามถามว่า Shanon ต้องบริจาคเงินเพ่ิมเท่าไหร่ เพ่ือให้จ านวนเท่ากับเงินบริจาคของ  
    Ashley ดังนั้นจากกราฟ Shannon บริจาค 25$ ต้องบริจาคเพ่ิมอีก 25 $ 
191. ตอบข้อ 3 เพราะจากกราฟแสดงจ านวนผู้ใช้ Telephone กับ Ipod คือ 30 คน 
192. ตอบข้อ 2 เพราะจากกราฟแสดงถึงจ านวนผู้ใช้ computer 50 คน ส่วนผู้ใช้ Ipod 30 คน 
193. ตอบข้อ 1 เพราะตามป้ายประกาศไม่ได้ต้องการต าแหน่ง พนักงานเสิร์ฟ 
194. ตอบข้อ 3 เพราะเราสามารถสมัครงานได้ใน เว็ปไซต์นี้เนื่องจากว่ามีข้อความปรากฏบนโฆษณา 
195. ตอบข้อ 3 เพราะค าว่า fastidious มีความหมายว่า พิถีพิถัน / ละเอียด 
196. ตอบข้อ 3 เพราะจากประโยค Please  apply  in  writing  to…. เป็นการระบุให้ผู้สมัครเขียนจดหมาย 
    สมัครงานต าแหน่งนี้ 
197. ตอบข้อ 3 เพราะจาก โฆษณา รับสมัครต าแหน่ง Rewriters และ Translators  ซึ่งผู้สมัครต้องมีความรู้ 
    ด้านการเขียนภาษาอังกฤษอย่างดีมาก 
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198. ตอบข้อ 1 เพราะโฆษณาระบุว่าเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นจะพิจารณาจากประสบการณ์การท างาน 
    ของผู้สมัคร  ค าว่า commensurate  มีความหมายว่า เทียบเท่า 
199. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการสมัครงาน 
200. ตอบข้อ 2 เพราะงานที่รับเฉพาะ ผู้หญิง ได้แก่ต าแหน่ง Secretary 
201. ตอบข้อ 1 เพราะต าแหน่งงานที่ให้โอกาสชายอายุมากกว่า 30 Sales representative 
202. ตอบข้อ 4 เพราะต าแหน่งงานที่ต้องการคนที่มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้แก่ USHA SIAM  
    STEEL INDUSTRIES LIMITED 
203. ตอบข้อ 3 เพราะถ้าต้องการสมัครงานต้อง ให้ส่งใบสมัครงานพร้อมประวัติส่วนตัว 
204. ตอบข้อ 3 เพราะมีรายการช่วงเช้า 4 รายการ 
205. ตอบข้อ 2 เพราะถ้าเด็กต้องการดูรายการการ์ตูนให้ดูช่วงบ่าย 
206. ตอบข้อ 4 เพราะรายการSara Bantoeng ใช้เวลานาน 1ชัว่โมง 
207. ตอบข้อ 2 เพราะรถไฟสายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดคือสาย 2252 Metroliner 
208. ตอบข้อ 1 เพราะถ้าคุณต้องการรับประทานอาหารเที่ยงกับเพ่ือนที่นิวยอร์คขบวนรถไฟเที่ยวสุดท้าย 
    ที่สามารถเดินทางได้คือเที่ยว 54 Vermonter  ถึงนิวยอร์ค 10.45 
209. ตอบข้อ 1 เพราะ 160 and 76 regional service  ใช้เวลาเดินทางเท่ากันคือ 3 ชั่วโมง 20 นาที 
210. ตอบข้อ 4 เพราะ สาย 76 ใช้เวลา3 ชั่วโมง 20 นาที   สาย150 ใช้เวลา  3 ชั่วโมง 40นาท ี
211. ตอบข้อ 2 เพราะ76 Regional service เที่ยวไหนเดินทางออกจากWashingtonในตอนเช้า และ 
    ถึง New York ในตอนบ่าย 
212. ตอบข้อ 3 เพราะใช้เวลาเพียง 45 นาที 
213. ตอบข้อ 4 เพราะใช้เวลาเพียง 3.15 ชั่วโมง 
214. ตอบข้อ 3 เพราะสายการบินนี้บินไปที่เมืองปักก่ิง 
215. ตอบข้อ 2 เพราะสายการบินนี้บินไปสิงคโปร์ 
216. ตอบข้อ 4 เพราะใช้เวลา 1ชั่วโมงเท่ากัน 
217. ตอบข้อ 3 เพราะ AA 445 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง สั้นกว่า SLK 223 ที่ใช้เวลา 3.15 ชั่วโมง 
218. ตอบข้อ 1 เพราะ Operator ที่รับโทรศัพท์คือ Dan Walker  
219. ตอบข้อ 4 เพราะ จาก Phone message ระบุว่าให้ Mr.Jack Smith โทรกลับก่อน 4:00 
220. ตอบข้อ 1 เพราะ Check for injuries. Give first aid, if necessary  มีความหมายว่าหลังเกิดเหตุ 
    แผ่นดินไหว ให้ตรวจดูว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่ ถ้ามีให้ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน  
    ถ้าจ าเป็น (ต้องรู้ว่าจะปฐมพยาบาลอย่างไร) 
221. ตอบข้อ 4 เพราะเหตุการณ์แผ่นดินไหวมักส่งผลกระทบถึงระบบไฟฟ้า ท าให้ไฟฟ้าดับ 
222. ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่อง (บรรทัดสุดท้าย) หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ผู้ประสบเหตุควรให้ความ 
    ร่วมมือและปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
223. ตอบข้อ 4 เพราะจาก Phone Message ระบุว่าให้ Mr.Jack Smith โทรกลับก่อน 4:00 
224. ตอบข้อ 3 เพราะ 9976-2977 
225. ตอบข้อ 1 เพราะร้านที่ให้บริการเฉพาะอาหารกลางวันและอาหารเย็นทุกวันคือ ร้าน Darling  Pavillion 
226. ตอบข้อ 2 เพราะร้านที่ให้บริการอาหารกลางวัน 4 วันต่อสัปดาห์ คือร้านอาหารไทยชื่อร้าน Ram&Rain 
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227. ตอบข้อ 1 เพราะมันมีราคาถูกกว่าในบรรดาผลิตภัณฑ์เดียวกัน 
    ข้อ 2 มันมีราคาแพงกว่าแต่คุณภาพดีกว่า 
    ข้อ 3 มันมีราคาเดียวกันแต่คุณภาพดีกว่า 
    ข้อ 4 มันมีคุณภาพและราคาเดียวกันแต่มีบริการที่ดีกว่า 
    ข้อ 5 เครื่องมีเสียงชัดเจน และธรรมชาติ 
228. ตอบข้อ 3 เพราะบทความปรากฏอยู่ในนิตยสารในหน้าโฆษณา 
    ข้อ 1 หน้าสังคม    
    ข้อ 2 ข่าวต่างประเทศ 
    ข้อ 4 หน้าบันเทิง 
    ข้อ 5 เบ็ดเตล็ด 
229. ตอบข้อ 4 เพราะน้ ามันถั่ว น้ ามันอะไรมีความอ่ิมตัวเป็นสองเท่าของน้ ามันทานตะวัน 
230. ตอบข้อ 2 เพราะน้ ามันมะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์ความอ่ิมตัวมากกว่าน้ ามันกี่เท่า Coconut oil  92%  
    แต ่chicken oil 31% 
231. ตอบข้อ 3 เพราะปริมาณของไขมันในแต่ละวันของผู้หญิงและเด็กสาวจะมีความแตกต่างกัน 
    ข้อ 1 ผู้ชายที่กระฉับกระเฉงจะมีไขมันมากกว่าผู้หญิง 
    ข้อ 2 ผู้หญิงที่กระฉับกระเฉงจะมีปริมาณไขมันเท่ากันเด็กวัยรุ่น 
     ข้อ 4 ปริมาณของไขมันในแต่ละวันของผู้หญิงและเด็กจะมีระดับเท่ากัน 
    ข้อ 5 ปริมาณของไขมันอ่ิมตัวที่ผู้หญิงบริโภคควรน้อยกว่าเด็กวัยรุ่นชาย 
232. ตอบข้อ 5 เพราะเนื่องจากรถประจ าทางที่ผู้เขียนโดยสารมา ได้หยุดอย่างกะทันหัน ท าให้เกิดช่วงวิกฤต 
    ของเรื่องคือผู้เขียนได้ลื่นล้มไปที่ทางเดินระหว่างที่นั่ง ซึ่งในขณะนั้นผู้เขียนไม่ได้สวมกางเกง 
    เนื่องจากก าลังเข้าห้องน้ าอยู่ และผู้โดยสารทุกคนก็จ้องมาที่เขา ท าให้เขารู้สึกอาย 
233. ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่อง เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบนรถโดยสารในขณะที่เดินทางไปลอนดอน               
    (In the bus on the way to London) 
234. ตอบข้อ 3 เพราะผู้เขียนรู้สึกละอายแก่ใจ ในระหว่างการเดินทางไปลอนดอน เป็นประโยคทีถู่กต้อง 
    ข้อ 1. ผิด เพราะผู้เขียนไม่ได้เดินทางคนเดียว  
    ข้อ 2. ผิด เพราะผู้เขียนไม่ได้รู้สึกอายจนกระทั่งไม่กล้าออกมาจากรถ 
    ข้อ 4. ผิด เพราะประตูของรถโดยสารประจ าทางไม่ได้เปิดอย่างกะทันหัน ตอนที่ฉันก าลังถอด 
            กางเกง 
    ข้อ 5. ผิดเพราะผู้โดยสารไม่ได้จ้องผู้เขียนเนื่องมาจากผู้เขียนไม่ได้ออกมาเป็นเวลานาน แต่ 
            จ้องผู้เขียนเพราะว่าผู้เขียนลื่นล้มโดยไม่ได้สวมกางเกง 
235. ตอบข้อ 4 เพราะเนื่องจากผู้เขียนลื่นล้มโดยไม่ได้สวมกางเกง ผู้เขียนจึงต้องรีบกลับเข้าไปในห้องน้ าอย่าง 
    รวดเร็ว ดังนั้นค าว่า scrambled ในประโยค I scrambled back into the toilet.   
    จึงแปลว่า รีบกลับเข้าไปในห้องน้ าอย่างรวดเร็ว = moved quickly 
236. ตอบข้อ 4 เพราะเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในประเทศอียิปส์ เกลือถูกใช้เพื่อรักษาสภาพศพให้ไม่เน่าเปื่อย  
    (preserve the dead = to keep dead bodies from going bad) 
237. ตอบข้อ 2 เพราะจากย่อหน้าที่ 3 กล่าวว่า ในช่วงศตวรรษท่ี 18 ประเทศอังกฤษ คนประมาณหนึ่งหมื่น 
    คนถูกจับเข้าคุก เนื่องจากพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายโดยการขโมยเกลือ (They had been  
    caught stealing salt) 
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238. ตอบข้อ 2 เพราะจากย่อหน้าที่ 3 กล่าวว่า ในศตวรรษที่ 16 = sixteenth century คนที่เอาเกลือไปใน 
    ปริมาณมากว่าส่วนแบ่งที่เขาได้รับ จะถูกลงโทษอย่างร้ายแรงโดยการตัดหู  (his ear would  
    be cut off = lose an ear) 
239. ตอบข้อ 4 เพราะชื่อเรื่องที่เหมาะสมมากที่สุดคือ การใช้เกลือและความส าคัญของเกลือ   
    ข้อ 1 กล่าวถึงเพียง บทลงโทษของการขโมยเกลือ 
    ข้อ 2 กล่าวถึงเพียง เกลือคือสิ่งส าคัญในประวัติศาสตร์ 
    ข้อ 3 กล่าวถึงเพียง ไม่ไม่ใครรู้ว่าเกลือถูกน ามาใช้เมื่อใด 
    ข้อ 5 กล่าวถึงเพียง ผู้คนจ านวนหลายพันคนถูกลงโทษเพราะมีสาเหตุมาจากเกลือ              
240. ตอบข้อ 3 เพราะจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องเพ่ือน าเสนอประเด็นส าคัญของเรื่อง 2 ประการ คือ กฎหมาย 
    ต่อภาพอนาจารและกฎหมายถูกร่างขึ้นเพ่ือปกป้องสิทธิสตรี 
241. ตอบข้อ 4 เพราะจากเนื้อเรื่อง Human activists คัดค้านกฎหมายเพราะกฎหมายจะจ ากัดอิสรภาพของ 
    สตรี (the freedom of women will be limited) 
242. ตอบข้อ 2 เพราะย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่องเรียกว่าอะไร ค าตอบที่ถูกต้องคือ ย่อหน้าเกริ่นน า (preview) 
    ส่วนข้ออ่ืนๆ Issue (หัวข้อเรื่อง) Argument (ข้อโต้แย้ง) Orientation (การปฐมนิเทศ)  
    Conclusion (การสรุป) 
243. ตอบข้อ 5 เพราะจากประโยคที่กล่าวว่า ฉันเชื่อว่ากฎหมายสามารถลดภาพอนาจารที่ปรากฎทางสื่อต่างๆ  
    ซึ่งเป็นการกระท าที่ไม่สามารถควบคุมได้และมีผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ ดังนั้นค าว่า  
    rampant = uncontrolled = ไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนค าอ่ืนๆ 1. few = จ านวนน้อย  
    2.irritating = ท าให้โกรธ 3. circulating = การหมุนเวียน และ 4. dangerous = อันตราย 
244. ตอบข้อ 5 เพราะจากเรื่อง Main idea ของบทความนี้คือ นอกจากแมงมุมยังมีโทษแล้ว แมงมุมยังมี 
    ประโยชน์อีกด้วย โดยพิจารณาจากประโยคแรกของเนื้อเรื่อง “In fact, spiders are  
    valuable to man because they eat large amounts of insects. 
245. ตอบข้อ 5 เพราะจากเรื่อง “our attitudes and actions are often influenced by fear to the  
    extent that we are no longer able to see what is really happening. ทัศนคติและ 
    การกระท ามักจะได้รับอิทธิพลจากความกลัว มากเสียจนกระท่ัง เราไม่สามารถทราบได้ว่า 
    อะไรก าลังจะเกิดขึ้นจริงๆ ดังนั้นจึงใช้ so much that 
246. ตอบข้อ 2 เพราะจากประโยค “Take the spider’s web.” บอกให้เราทราบว่า something which is  
    so common, and can be found in every garden หมายถึง web 
247. ตอบข้อ 5 เพราะข้อที่ไม่ถูกต้องคือ Spiders are compared to engineers because of their  
    strength เพราะว่า จากเนื้อเรื่องแมงมุมถูกเปรียบเทียบกับวิศวกรเนื่องจากความสามารถใน 
    การสร้างใยแมงมุม ไม่ใช่เพราะความแข็งแรงของแมงมุม 
248. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามว่า หัวข้อเรื่องส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร ค าตอบคือ The mechanics of rain  
    จากเนื้อเรื่องเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ท าให้เกิดฝน โดยอธิบายเรื่องไปทีละขั้นตอน 
249. ตอบข้อ 1 เพราะค าว่า minute มีความหมายเหมือนกับค าว่า Tiny ซึ่งแปลว่า เล็กมาก โดยสังเกตบริบท 
    จากประโยคก่อนหน้า The droplets or ice crystals in clouds are exceedingly  
    small. 
 
 



 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 614 

250. ตอบข้อ 1 เพราะค าตอบให้สังเกตจากประโยค Air currents move and lift droplets so that the  
    net downward displacement is zero, even though the droplets are in constant  
    motion. หมายถึง  เพราะกระแสลมมันพัดพาและเก็บหยดน้ าไว้เบื้องบนท าให้การตกลงมาสู่ 
    พ้ืนโลกในแนวดิ่งเป็นไปอย่างคงท่ี แม้ว่าหยดน้ าจะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง จึงตอบ They  
    are kept aloft by air currents. 
251. ตอบข้อ 5 เพราะค าตอบเชื่อมโยงกับค าถามข้อ 250 และให้สังเกตจากประโยคที่กล่าวว่า Air currents  
    move … ค าตอบจึงเป็น movement 
252. ตอบข้อ 2 เพราะให้สังเกตจากประโยคก่อนหน้าที่กล่าวว่า ขนาดของหยดน้ าที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  
    2500/1 นิ้ว ใช้เวลา 16 ชม.ที่จะตกลงสู้พ้ืนโลก ในสภาพอากาศที่มีลมสงบนิ่ง 
253. ตอบข้อ 1 เพราะให้สังเกตจากประโยคสุดท้าย "This important growth process is called  
    coalescence." ซ่ึง growth process ในที่นี้หมายถึง growth of droplets 
254. ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่องกล่าวถึงต้นไม้ได้มีความส าคัญต่อมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยสังเกตจากย่อ 
    หน้าที่ 1 กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ที่สุดนั่นคือต้นไม้ซึ่งได้อยู่คู่มนุษย์มาอย่างยาวนาน ส าหรับ 
    ย่อหน้าที่ 2 กล่าวว่า ต้นไม้มีบทบาทท่ีส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ จนกระทั่งได้กลายเป็นสัญลักษณ์ 
    ของความแข็งแรง ความอุดมสมบูรณ์และความยืนยาวของชีวิต 
255. ตอบข้อ 3 เพราะจากเนื้อเรื่องมีการกล่าวถึงการใช้ต้นไม้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel) การสร้างบ้าน (Housing)  
    ใช้เป็นยารักษาโรค (Medicine) และเรื่องอาหาร (Nourishment) แต่ไม่ได้กล่าวถึงการน าไม้ 
    ไปท าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) 
256. ตอบข้อ 2 เพราะจากประโยค “Today these giant patriarchs ... like cathedral columns  
    holding up the sky.” ดังนั้น giant patriarchs จึงเปรียบเสมือนเสาโบสถ์ท่ีสูงตระหง่าน 
    เทียมฟ้า ซึ่งมีความหมายเท่ากับ Towering trees 
257. ตอบข้อ 3 เพราะจากเรื่องผู้แต่งบอกเป็นนัยถึงการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในการท าสิ่งต่างๆนั่น 
    แสดงถึงคนและต้นไม้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ต้องพ่ึงพากันและกัน 
258. ตอบข้อ 5 เพราะจากเรื่องกล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการท างาน โดยสามารถท างานอยู่ที่ 
    ไหนก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นที่ส านักงาน จากวลีที่บอกว่า “Telecommuting – substituting  
    the computer for the trip to the job” ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องคือ Extending the 
    workplace by means of commuters. 
259. ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่องข้อที่ไม่ได้กล่าวถึงปัญหาของลูกจ้างคือการได้รับค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร 
    กลางวันและเสื้อผ้า (Incurring expenses for lunches and clothing) 
260. ตอบข้อ 4 เพราะจากโจทย์ ผู้เขียนกล่าวถึง Telecommuting ในแง่ลบที่เป็นไปได้คือเด็กเล็กๆไม่ 
    สามารถที่จะเข้าใจเรื่องขอบเขตของงานและการเล่น โดยอ่านค าตอบได้จากย่อหน้าที่ 3  
    Before a certain age, young children cannot recognize….boundaries between  
    work and family. 
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แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test 
 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to  
       each question. อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 

 

1. Situation: At the airport 
        Jim: Nice to meet you, John. 
      John: ……………………………………… . 
  1.  Yes, I do.                                       
  2.  I’m all right. 
  3.  Thank you very much.             
  4.  Nice to meet you, too.   
                 

2. Situation: At the food shop. 
       John: Are you thirsty? 
       Mary: Yes, I am. 
       John: ……………………………………. . 
       Mary: Some Coca Cola, please. 
  1.  How many do you have?           
  2.  Do you want some cake? 
             3.  What do you want to drink?     
  4.  Tell me what you want to do. 
(3- 6) 

 

3. How old was Maggie? 
 1.  She was eleven years old. 
 2.  She was twelve years old. 
 3.  She was thirteen years old. 
 4.  She was fourteen years old. 
 

It was Maggie’s birthday. Her mother bought a big cake for her from a bakery near 
her house. There were twelve candles on it. She was not twelve years old yet. But the 
baker put one more candle on the cake for good luck. Her mother bought 15 balloons and 
put them around the room. She gave her a nice bicycle for her birthday. Maggie invited a 
lot of friends to her party: Joy, Jane, Bob, Mary, Tom, Peter and John. Joy and Jane gave her 
a box of water colors, Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and John a 
nice music box. She liked all the gifts very much 
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4. How many boys and girls came to the party? 
 1.  3 boys and 4 girls  
 2.  4 boys and 3 girls 
 3.  3 boys and 3 girls  
 4.  4 boys and 4 girls 
 

5. What did her mother give her? 
 1.  A basket  
 2.  A bicycle 
 3.  A music box  
 4.  A box of water colors 
 

6. Where was the cake from? 
 1.  Maggie baked it. 
 2.  Her mother made it. 
 3.  It was from a bakery. 
 4.  Her friends brought it. 
 

7. A: Be quiet. Grandpa is sleeping.  
    B: Sure. 
    “Be quiet” means …………… 

1. Be quick 
2. Be careful 
3. Don’t be angry 
4. Don’t make a loud noise 
 

8. Which is the closest planet to the earth? 
1. Uranus 
2. Saturn 
3. Jupiter 
4. Venus 
 

9. A: My father teaches students. He is a teacher. 
    B: My father paints houses. He is …………………. . 

1. A joiner 
2. A painter 
3. A doctor 
4. A carpenter 
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10. Who makes clothes for men? 
1. A joiner 
2. A tailor 
3. A teacher 
4. An actor 
 

11. Weera has a fever. The doctor gives him some ……….……… 
1. water 
2. milk 
3. coffee 
4. medicine 
 

12. Phuket is in the …………………………….. of Thailand 
1. east  
2. west  
3. south  
4. north  
 

13. A: I’m hungry. I want some………………………….. . 
     B: Sure. Anything else? 
     A: No, thank you. 

1. rice  
2. coffee 
3. soft drinks   
4. lemonade  
 

14. Which is “vegetable”? 
1. Plum 
2. Cucumber 
3. Watermelon 
4. Avocado      
    

15. Cinema is the same meaning as……………………………….. 
1. factory 
2. hotel 
3. school 
4. theatre 
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เฉลยแบบทดสอบ Pre-test/ Post-test  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

 

1. ตอบข้อ 4  เพราะ ถ้ามีคนพูด Nice  to  meet  you. โดยมารยาทเราต้องตอบ  
                  Nice to meet you, too.                   
2. ตอบข้อ 3  เพราะ Mary ตอบว่าต้องการเป็นเครื่องดื่ม โคล่า เพราะฉะนั้นค าถามต้องเกี่ยวข้องกับ 
                   เครื่องดื่ม 
 ข้อ 1 คุณมีจ านวนเท่าไหร่ 
 ข้อ 2 คุณต้องการเค้กหรือไหม 
 ข้อ 4 บอกสิ คุณต้องการท าอะไร 
3. ตอบข้อ 1 เพราะธรรมเนียมในการเป่าเค้กวันเกิดนั้น หากเจ้าของวันเกิดอายุ 11 ปี จะมีการปักเทียนเพิ่ม

อีก 1 เล่ม คือ 12 เล่ม ซึ่งประโยค She is not twelve years old yet. But the baker 
put one more candle on the cake for good luck. 

4. ตอบข้อ 2 เพราะชื่อ Bob, Tom, Peter และ John เป็นชื่อของผู้ชาย และชื่อ Joy, Jane และ Mary เป็น
ชื่อของผู้หญิง 

5. ตอบข้อ 2 เพราะประโยค She gave her a nice bicycle for her birthday. หมายถึง แม่ให้จักรยานแก่
หล่อนในวันเกิด She ในที่นี้หมายถึง แม่ 

6. ตอบ ข้อ 3 เพราะประโยค Her mother bought a big cake for her from a bakery near her 
house. หมายถึง แม่ของหล่อนได้ซื้อเค้กจากร้านเบเกอรี่ใกล้ๆ บ้าน 

7. ตอบข้อ 4  เพราะโจทย์บอกว่า Be quiet. Grandpa is sleeping. หมายถึงอย่าส่งเสียงดังนะ! คุณปู่   
        ก าลังนอนหลับ  ดังนั้น Be quiet! จึงมีความหมายเหมือนกับ  Don’t make a loud noise.  
        ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 

ข้อ 1 Be quick  หมายถึง  เร็วเข้า 
 ข้อ 2 Be careful  หมายถึง  โปรดระวัง 
 ข้อ 3 Don’t be angry หมายถึง อย่าโกรธ 
8. ตอบข้อ 4 เพราะ cloest  แปลว่า ใกล้ที่สุด the earth แปลว่า โลก  เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้รอบตัวว่า 

       ดาวเคราะห์ใดอยู่ใกล้โลกท่ีสุด ค าตอบคือ Venus แปลว่าดาวศุกร์ ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 Uranus  หมายถึง  ดาวยูเรนัส 

 ข้อ 2 Saturn หมายถึง  ดาวเสาร์ 
 ข้อ 3 Jupiter หมายถึง  ดาวพฤหัส 
9. ตอบข้อ 2  เพราะ A บอกว่า พ่อของเขาสอนนักเรียน พ่อของเขาเป็นครู B บอกว่า พ่อของเขาทาสีบ้าน 

ฉะนั้นพ่อของเขาต้องเป็น A painter  ช่างทาสี  ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 A joiner  หมายถึง  ช่างเชื่อม 

 ข้อ 3 A doctor หมายถึง  หมอ 
 ข้อ 4 A carpenter หมายถึง ช่างไม้ 
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10. ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์ถามว่า Who makes clothes for men? แปลว่า ใครตัดเสื้อส าหรับผู้ชาย 
ค าตอบที่ถูกต้องที่สุด คือ A tailor แปลว่า ช่างตัดเสื้อส าหรับผู้ชาย  ตัวเลือกอ่ืนมีความหมาย
ดังนี้ 
ข้อ 1 A joiner  หมายถึง  ช่างเชื่อม   

 ข้อ 3 A teacher  หมายถึง  คร ู
 ข้อ 4 An actor  หมายถึง  นักแสดงชาย 
11. ตอบข้อ 4  เพราะโจทย์บอกว่า Weera has a fever. The doctor gives him some …………………… 

แปลว่า  วีระเป็นไข้(fever)  คุณหมอให้เขากิน…….medicine หมายถึง ยา  ตัวเลือกอ่ืนมี
ความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 water  หมายถึง  น้ า 

 ข้อ 2 milk  หมายถึง  นม 
 ข้อ 3 coffee หมายถึง กาแฟ 
12. ตอบข้อ 3  เพราะโจทย์บอกว่า Phuket is in the ……………Thailand. แปลว่า ภูเกต็อยู่............ของไทย 

ค าตอบต้องเป็นภูมิภาค  คือ south  ภาคใต้  ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 east  หมายถึง  ภาคตะวันออก 

 ข้อ 2 west  หมายถึง  ภาคตะวันตก 
 ข้อ 4 north  หมายถึง  ภาคเหนือ 
13. ตอบข้อ 1  เพราะ A บอกว่า  I’m hungry. I want some __________. แปลว่า ฉันหิว ฉัน

ต้องการ_____  B ตอบว่าได้เลย จะเอาอย่างอ่ืนอีกไหม     A ตอบว่าไม่ ขอบคุณ  
                     ค าตอบในข้อนี้ คือ rice  แปลว่า  ข้าว  ตวัเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 

ข้อ 2 coffee  หมายถึง  กาแฟ 
 ข้อ 3 soft drink  หมายถึง  เครื่องดื่ม 
 ข้อ 4 ice cream  หมายถึง  ไอศกรีม 
14. ตอบข้อ 2  เพราะโจทย์ถามว่า  Which is “vegetable”?  แปลว่า สิ่งใดคือ ผัก  ค าตอบ Cucumber

แปลว่า แตงกวา ตัวเลือกอ่ืนมีความหมายดังนี้ 
ข้อ 1 Sugar  หมายถึง  น้ าตาล 

 ข้อ 3 Water melon  หมายถึง  แตงโม 
 ข้อ 4 Sandwiches หมายถึง แซนวิช 
15. ตอบข้อ 4 เพราะโจทย์ถามว่า  Cinema is the same meaning as…………Cinema แปลว่า  
                    โรงภาพยนตร์  
 ข้อ 1 แปลว่า  โรงงาน 
         ข้อ 2 แปลว่า  โรงแรม 
         ข้อ 3 แปลว่า  โรงเรียน 
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แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to  
        each question. อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 

 

1. Situation: At home. 
        Mom: Why haven’t you finished your homework yet? 
      Patrick: ______________ 
       1. I have finished reading these books. 
       2. I arrived back home really late today. 
       3. I would like to work at the supermarket. 
       4. I like to visit the library as often as I can. 
 

2.  Situation: On Christmas day. 
       Mother: Merry Christmas, son.  
            Son: Merry Christmas to you too, Mommy. 
       Mother: ______________ 
            Son: Oh. Thank you so much. 
      1. This gift is just for you. 
      2. It’s on December 25th. 
      3. Are you happy? 
      4. I love presents. 
 

(3-4) Situation: Bob and Tom are talking about sports. 
            Bob: What are you doing, Tom? 
           Tom: I’m watching a basketball game on TV. 
            Bob: _______3_______,Tom? 
           Tom: Well, _______4_______, but I like to watch it. It is very exciting. 
 

3. 1. Do you play basketball  
2. How do you like basketball 
3. Which basketball team do you like 
4. Who is your favorite basketball player 
 

4. 1. I play this sport  
2. I can’t play basketball 
3. I think basketball is a good sport 
4. I read about basketball every day 
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(5-6)     Madison and Carson 
Carson’s older sister, Madison, is a very good student. She isn’t satisfied to just get by 

in school. She’s involved in extra activities including band and the Good Citizens Club. 
 

5. Which statement is not supported by the paragraph? 
  1. Madison is a straight ‘A’ student. 
  2. Carson is younger than Madison. 
  3. Madison is a member of at least one club. 
  4. Music is part of Madison’s school experience. 
 

6. What is the main idea of this paragraph? 
  1. Madison likes music. 
  2. Madison is cruel and unusual. 
 

7.  __________shoes are John’s, pink or brown? The brown ones. 
      1. Who      2. What 
      3. Where     4. Which   
 

8.  I have seven cats. The fat__________are on the table. 
      1. one            2. ones 
      3. any            4. some   
 

9. __________coffee do you drink a day? I drink only cup a day. 
       1. How many        2. How much 
       3. How far     4. How long  
 

10.  Has your daughter got any previous work experience? __________ 
       1. Yes, he has.        2. Yes, he does. 
       3. No, she hasn’t.    4. No, she doesn’t.  
 

11.  If you read a lot, you __________the examination. 
       1. will pass  
       2 would pass  
       3. would have passed  
       4. would have been passing   
 3. Madison is a very good student. 
  4. Madison was born before Carson. 
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(12-13)    Read the following recorded message and choose the best answer.  
 

[Phone ringing . . .]  
Bill: Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message.  
[Beep]  
Hey Bill. This is Hank. I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game 
tomorrow night. I have to work a few extra hours to finish a report. I should wrap things up 
sometime between seven and eight though. Oh, then I'm planning on seeing Lisa  for about 
an hour since she's been sick recently. And, uh, one more thing. I'll stop by my house to pick 
up some food for the game. See you then. 
 

12. What time will Hank most likely arrive at Bill's house? 
1.  around  7:00 pm     
2.  around  8:00 pm   
3.  around 9:00 pm     
4.  around 11.00 pm 
 

13. Where would you hear this message? 
1.  an answering machine    
2.  a mobile phone 
3.  a hotel reception     
4.  the operator 

 

14.  “Oh Goddess of water, please forgive us for polluting water and  
         a lot of thankfulness for supplying us clean water” 
        Can you guess what Thai festival will be in paragraph? 

1.  Songkran        
2.  Loi Krathong 
3.  New year       
4.  Pheetakhon 
 

15.  Look at these openings letters. Which person is writing to an old friend? 
1.  Dear Jane, 

                        Many thanks for your letter. How nice to hear from you! 
2.  Dear Mr. Bailey, 

                        I saw your advertisement in the Nursing Times for staff nurses in Canada 
3.  Dear Richard, 

                        You may be surprised to get a letter from me after such a long time. 
4.  Dear Ms. Anne, 

   Thank you for your letter of 15thMay enclosing a cheque for 50 dollars. 
    How nice to hear from you! 

http://www.esl-lab.com/phone/phonesc1.htm#key


 

แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 623 

เฉลยแบบทดสอบ Pre-test/ Post-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

1. ตอบข้อ 2 I arrived back home really late today. วันนี้ฉันกลับถึงบ้านช้ามากจริง ๆ 
 จากบทสนทนา แม่ถาม Patrick ว่า “ท าไมถึงยังท าการบ้านไม่เสร็จ” จากตัวเลือกเหตุผล 
 ที่ตอบว่า “วันนี้ฉันกลับถึงบ้านช้ามากจริงๆ” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 I have finished reading these books. ฉันเพ่ิงอ่านหนังสือเหล่านี้จบ 
 ข้อ 3 I would like to work at the supermarket. ฉันอยากท างานที่ห้างสรรพสินค้า 
 ข้อ 4 I like to visit the library as often as I can. 
        ฉันชอบที่จะเข้าห้องสมุดให้บ่อยเท่าทีฉ่ันจะท าได้ 
2. ตอบข้อ 1 This gift is just for you. ของขวัญส าหรับลูกจ้ะ   
 จากบทสนทนาในวันคริสต์มาส แม่และลูกชายต่างกล่าวอวยพรกันในวันคริสต์มาส  
 และลูกชายกล่าวขอบคุณในตอนสุดท้าย แสดงว่าแม่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เขา  
 ตัวเลือกที่พูดว่า “ของขวัญส าหรับลูกจ้ะ” จึงเป็นค าพูดที่เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2  It’s on December 25th. มันเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 
 ข้อ 3  Are you happy? ลูกมีความสุขไหม 
 ข้อ 4. I love presents. ฉันชอบของขวัญ 
3. ตอบข้อ 1 Do you play basketball  คุณเล่นบาสเกตบอลได้ไหม   
 จากบทสนทนา Bob ถามTom ว่า “ก าลังท าอะไร” Tom ตอบว่า “ก าลังดูบาสเกตบอล” 
 Bob ถาม Tom อีกหนึ่งค าถาม และ Tom ตอบว่า........แตช่อบที่จะดู มันตื่นเต้นมาก  
 ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่น่าจะเป็นค าถามของ Bob ก็คือ  “คุณเล่นบาสเกตบอลไดไ้หม”  
 ข้อ 2 How do you like basketball คุณชอบบาสเกตบอลแค่ไหน  
                          (How do you like กรณีนี้ใช้ถามความคิดเห็น) 
 ข้อ 3 Which basketball team do you like คุณชอบทีมบาสเกตบอลทีมไหน 
 ข้อ 4 Who is your favorite basketball player ใครคือนักบาสเกตบอลคนโปรดของคุณ 
4. ตอบข้อ 2 I can’t play basketball ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นหรอก   
 จากค าตอบในข้อ 29 ค าพูดที่เหมาะสมที่สุดของ Tom คือ ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นหรอก 
 ข้อ 1 I play this sport ฉันเล่นกีฬาชนิดนี้ 
 ข้อ 3 I think basketball is a good sport ฉันคิดว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ดี 
 ข้อ 4 I read about basketball every day ฉันอ่านเกี่ยวกับบาสเกตบอลทุกวัน 
5. ตอบข้อ 1 Madison is a straight A student.  Madison เป็นนักเรียนที่ผลการเรียน A ตลอด 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ได้รับการสนับสนุนจากย่อหน้านี้  
 จากข้อความนี้ น้องสาวของ Carson คือ Madison เป็นนักเรียนที่ดีมาก เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ 
 การเรียนในโรงเรียนเท่านั้น เธอยังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษคือเข้าร่วมวงดนตรีและ 
 เข้าชมรมพลเมืองดี 
 จากข้อความที่ยกมาไม่ได้กล่าวถึงผลการเรียนของ Madison 
 ข้อ 2 Carson is younger than Madison.  
        Carson อายุน้อยกว่า Madison เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
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 ข้อ 2 Music is part of Madison’s school experience. 
        ดนตรีเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในโรงเรียนของ Madison 
 ข้อ 4 Madison is a member of at least one club.  
        Madison เป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรมเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
6. ตอบข้อ 3 Madison is a very good student. Madison เป็นนักเรียนที่ดีมาก 
 โจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของย่อหน้านี้คืออะไร จากย่อหน้าที่ให้มาใจความส าคัญอยู่ที่ 
 ประโยคแรก ส่วนประโยคที่สองเป็นการขยายความเพ่ิมเติมว่าเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียน 
 ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังไปเล่นดนตรี และ เป็นสมาชิกชมรมพลเมืองดีอีกด้วย 
 ข้อ 1 Madison likes music. Madison ชอบดนตรี 
 ข้อ 2 Madison is cruel and unusual. Madison เป็นเด็กที่มีนิสัยโหดร้าย และไม่ปกติ 
 ข้อ 4 Madison was born before Carson. Madison เกิดก่อน Carson 
7. ตอบข้อ 4  Which  
 Which shoes are John’s, pink or brown? The brown ones. 
 รองเท้าคู่ไหนเป็นของ John, สีชมพู หรือสีน้ าตาล?  คู่สีน้ าตาล 
 Which แปลว่า อันไหน ใช้ถามหาว่าเป็นสิ่งไหน ใช้ถามได้ทั้ง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่   
 โดยในค าถามมักมีค าให้เลือก จากโจทย์ สังเกตจากตัวค าถามมีค าให้เลือก pink or brown  
 จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย Which 
8. ตอบข้อ 2  ones  
 I have seven cats. The fat ones are on the table. 
 ฉันมีแมว 7 ตัว ตัวที่อ้วนๆอยู่บนโต๊ะ 
 เป็นการใช้สรรพนาม ones แทน cats เนื่องจากประโยคแรกได้กล่าวถึง cats และเป็นที่รู้กัน 
 แล้วว่าก าลังพูดถึงแมว ดังนั้นเมื่อจะพูดประโยคต่อไปสามารถใช้สรรพนามแทนได้เพ่ือเลี่ยง 
 การใช้ค านามซ้ าซาก one  =   แทน ค านามเอกพจน์  ones =   แทน ค านามพหูพจน์ 
9. ตอบข้อ 2  How much    
 How much coffee do you drink a day? I drink only cup a day. 
 คุณดื่มกาแฟวันละเท่าไร? ฉันดื่มวันละแก้วเดียว 
 เป็นการใช้ How much น าหน้าค านามนับไม่ได้ เพื่อถามปริมาณของค านามที่นับไม่ได้  
 ข้อ 1 How many มากเท่าไร ใช้น าหน้าค านามนับได้พหูพจน์เพื่อถามปริมาณ 
 ข้อ 3 How far ไกลแค่ไหน ใช้ถามระยะทาง 
 ข้อ 4 How long นานแค่ไหน ใช้ถามระยะเวลา 
10. ตอบข้อ 3  No, she hasn’t haven’t.  
 Has your daughter got any previous work experience?  
 ลูกสาวของคุณมีประสบการณ์การท างานมาก่อนไหม? 
 ประโยคค าถามขึ้นด้นด้วย Has ค าตอบก็ต้องตอบด้วย has จากตัวเลือกมีให้เลือก 2 ข้อ คือ  
 ข้อ 1 Yes, he has. กับ ข้อ 3 No, she hasn’t haven’t. แต่โจทย์ถามถึง your daughter  
 ซึ่งหมายถึง ลูกสาวของคุณ ดังนั้นสรรพนามในการตอบคือ she ค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3  
 ส่วนตัวเลือกที่เหลือใช้กริยาช่วย does ซึ่งผิดแน่นอน 
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11. ตอบข้อ 1  will pass  
 If you read a lot, you will pass the examination.  
 ถ้าคุณอ่านหนังสือมาก คุณก็จะสอบผ่าน 
 เป็น If Clause ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นจริงได้   
 If + Present Simple (V1), Future Simple (will+ V1) 
12. ตอบข้อ 3  around 09.00 pm. เวลาประมาณ 21.00  น. (สามทุ่ม)  
 เพราะ pm. ใช้กับเวลาตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน ถึงเวลา 23.59 น.    
 จากโจทย์ What time will Hank most likely arrive at Bill's house?  หมายถึง    
             เวลาประมาณกี่โมงที่ Hank จะไปถึงบ้านของ Jim    
 ในเนื้อเรื่อง สังเกต   I have to work a few extra hours to finish a report. = ผมต้องท างาน 
 ล่วงเวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมง เพ่ือท ารายงานให้เสร็จ  I should wrap things up sometime  
 between seven and eight though.  = อย่างไรก็ตาม ผมคงจะเสร็จงานประมาณ 19.00 ถึง  
 20.00 (เวลา 7.00 and 8.00 pm). Oh, then I'm planning on seeing Lisa  for about an  
 hour since she's been sick recently. = ผมจะไปเยี่ยม Liza ซึ่งป่วยเมื่อเร็วๆนี้อีกสักชั่วโมง 
 And, uh, one more thing. I'll stop by my house to pick up some food for the 
 game. = อ้อ อีกอย่างหนึ่ง ผมจะแวะไปที่บ้านเพื่อไปเอาอาหาร  ดังนั้น โดยรวมแล้วก็น่าจะ 
 ประมาณเวลา 21.00 น. 
13. ตอบข้อ 1  an answering machine  เครื่องรับอัตโนมัติ    
 จากโจทย์   Where would you hear this message ? คุณจะได้ยนิเสียงข้อความนี้จากที่ไหน   
 ในเนื้อเรื่อง สังเกตประโยค  [Phone ringing . . .]  = เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  
 Bill: Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message.   
       สวัสดีครับ ผมบิลนะครับ ผมไม่อยู่ กรุณาฝากข้อความไว้นะครับ 
 นั่นแสดงว่า เราได้ยินเสียงข้อความนี้จาก เครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 ข้อ 2. a mobile phone โทรศัพท์มือถือ 
 ข้อ 3. a hotel reception  พนักงานต้อนรับของโรงแรม 
 ข้อ 4 the operator หมายถึง พนักงานรับโทรศัพท์ 
14. ตอบข้อ 2   Loi Krathong  
 จากโจทย์ Can you guess what Thai festival will be in paragraph?  
              คุณเดาได้ไหมว่าข้อความย่อหน้านี้เป็นเทศกาลใดของคนไทย 
 จากค าว่า Oh Goddess of water หมายถึง พระแม่คงคา  
15. ตอบข้อ 3  Dear Richard 
                            You may be surprised to get a letter from me after such a long time. 
         คุณอาจแปลกใจที่ได้รับจดหมายจากฉันหลังจากเวลานานมาแล้ว 
 จากโจทย์  Look at these openings letters. Which person is writing to an old friend? 
 จากส่วนต้นของจดหมายเหล่านี้ ใครที่เขียนถึงเพ่ือนเก่า 
 
 

 

http://www.esl-lab.com/phone/phonesc1.htm#key
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แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 

Situational Dialogues 
Directions: Read each situational dialogue carefully and choose the most appropriate  
                expression for each situation. 
1. Your teacher asks your opinion about an outside reading book. You found it boring but  
    you want to be polite so you say, “___________”   

1.   How could you assign such a boring book?   
2.  The book I liked was certainly not this one.   

   3.   The book was unreadable, wasn’t it? 
4.   I prefer the book we read last term.   
5.   It’s the worst book I’ve ever read. 
 

2.  Bill and Anne have been to a pop concert to listen to their favorite band.  On their way  
     home, Anne says disappointedly, “___________”      
  1.  They are not as good as they used to be.   
   2.   They are less good than they ever were.   
  3.   They were much worse during the last month.   
   4.   They always play such brilliant music.    
 5.   They are awesome. 
 

3.  Myra has been unable to study because of the loud hammering coming from the room  
    next to hers. She phones the apartment manager and says, “___________” but could you 
    do something about the noise?”   
    1.   I’m sorry to bother you   
    2.   There’s something going on   
    3.   Please accept my apologies, do you? 
      4.   Excuse me for saying this   
  5.   Can I help you? 
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4.   In an examination room, a student’s mobile phone starts to ring.  The teacher says,  
     “___________”     
   1.   Shut up.  
    2.   Let it out.    

3.   Turn that off.   
4.   Who’s calling?   
5.   What happens?   

 

5.  A friend is walking with you along the pavement.  You see him is about to step in a      
    puddle of water and say, “___________”   
    1.   Loop up!  
    2.   Look out!   
    3.   Step along!   
    4.   Step over!   
 5.   Look over! 
 
Passage One 
 It was evening in early summer, and after our supper Mrs. White Smith climbed the 
steps of the dike built high along the sides of the river to hold in its water in the rainy 
season. She did this every day to see how high the river had risen. She knew what the river 
would do.  One by one the villagers followed her up the dike, and stood staring down at the 
malicious yellow water; curing along like a lot of snakes; and biting at the high dike banks. 
 She gazed at the river for a moment. That river- it was full of good and evil together. It 
would water the fields when it was controlled, but then if it rose an inch above the dike, it 
would crash through like a roaring dragon. That was how husband had died. He always piled 
more earth on top of it, but one night, the river had risen and broken through. He had run 
out of the house, and she had climbed onto the roof with the child and had saved herself 
and it while he was drowned. Well, they had pushed the river back again behind its dike. 
Every day she herself walked up and down the length of the dike for which the village was 
responsible and examined it. The men laughed and said, “If anything is wrong with the dike, 
Granny will tell us.” 
 It had never occurred to any of them to move the village away from the river. The 
Smiths had lived there for generations, and some had always escaped and afterwards had 
fought the river more fiercely than ever. 
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6. Why was the river called, “malicious”? 
 1. Because it curled along. 
 2. Because it can bite people. 
 3. Because it was now rising. 
 4. Because it was full of snakes. 
 5. Because it could do much harm to the villagers. 

  

7. “She knew what the river would do.” What did she really know then? 
       She knew that …………………… . 

 1. The river would water the fields. 
 2. The river always piled more earth on top of it. 
 3. The river would go back again behind its dike. 
 4. The river would bring her husband back to her. 
 5. The river would break through again if they were careless. 

 

8. “Biting at the high dike banks” means that ………………. . 
 1. The dike banks were bitten by snakes. 
 2. The snake could make holes in the dike. 
 3. The roaring dragon could bite the dike banks. 
 4. The pressure of the water on the dike was great. 
 5. The villagers pushed the river back behind the dike. 

 

9. When did she climb onto the roof? 
 1. Evening in early summer 
 2. Every day after her supper. 
 3. At night when the river rose and broke through. 
 4. When she wanted to see the river more clearly. 
 5. Both 1 and 2 are correct. 

 

10. Why did the Smiths not move away from the river? 
 1. Because they loved the river. 
 2. Because the river could water the fields. 
 3. Because no one had ever thought of moving. 
 4. Because the government did not let them do so. 
 5. Because their ancestors would not allow to do so. 
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Passage Two 
 Having no language, infants cannot be told what they need to learn. Yet by the age of 
three they will have mastered the basic structure of their native language and will be well 
on their way to communicative competence. Acquiring their language is the most impressive 
intellectual feat. Students of how children learn language generally agree that the most 
remarkable aspect of this featis the rapid acquisition of grammar. Nevertheless, the ability of 
children to conform to grammatical rules is only slightly more wonderful than their ability to 
learn words. It has been reckoned that the average high school graduate in the United 
States has a reading vocabulary of 80,000 words, whichincludes idiomatic expressions and 
proper names of people and places. This vocabulary must have been learned over a period 
of 16 years. From the figures, it can be calculated that the average child learns at a rate of 
about 13 new words per day. Clearly a learning process of great complexity goes on ata 
rapid rate in children. 
 
11. What is the main subject of the passage? 

 1. How to memorize words 
 2. Communicating with infants 
 3. Ways of Learning Language 
 4. Teaching languages to children 
 5. Language acquisition in children 

 

12. The word "feat" is closest in meaning to which of the following? 
 1. Idea 
 2. Activity 
 3. Experiment 
 4. Performance 
 5. Accomplishment 

 

13. The word "reckoned' is closest in meaning to which of the following? 
 1. Said 
 2. Proved 
 3. Verified 
 4. Estimated 
 5. Suspected  
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14. The word "which" refers to………………………….  . 
 1. their ability 
 2. learning process 
 3. reciting vocabulary 
 4. reading vocabulary 
 5. idiomatic expression 

 

15. According to the passage, what is impressive about the way children learn vocabulary? 
1. They learn words very quickly. 
2. They learn even very long words. 
3. They gradually learn word by word 
4. They learn the most words in high school. 
5. They learn words before they learn grammar. 
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เฉลยแบบทดสอบ Pre-test/ Post-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

 
1. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นค าตอบที่สุภาพมากที่สุด 
2. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นค าตอบที่สุภาพที่สุดและความหมายถูกต้องตรงตามอารมณ์ของผู้พูด 
3. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นการขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพ ในกรณีพิเศษที่เป็นปัญหาเร่งด่วน 
4. ตอบข้อ 3 เพราะ Turn off.  มีความหมายว่า ปิดเครื่องมือสื่อสาร 
5. ตอบข้อ 2 เพราะ Look out!    มีความหมายว่า  ระวังอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น   
6. ตอบข้อ 5 เพราะให้ดูบริบทหลังค าว่า water ซึ่งผู้เขียนเปรียบแม่น้ าเหมือนงูที่คดเค้ียวและก าลัง            
          ท าร้าย กัดแนวสันเขื่อน เปรียบเสมือนแม่น้ าที่เป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้าน (It could do  
          much harm to the villagers = malicious) 
7. ตอบข้อ 5 เพราะจากเนื้อเรื่องจะพบว่า “The river would crash through like a roaring dragon.  
         That was how Mrs. White Smith’s husband had died.” นั่นคือสิ่งที่แม่น้ ากระท าโดย 
          ไหลท่วมเขื่อนและคร่าชีวิตสามีของเธอ จึงตอบข้อ 5 The river would break through  
          again if they were careless. 
8. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นการเปรียบเทียบการกระท าของงูกับการไหลเชี่ยวของกระแสน้ า ซึ่งตรงกับค าตอบ 
          คือ The pressure of the water on the dike was great หมายความว่า กระแสน้ าที่ไหล 
          ท่วมเขื่อนมีความรุนแรง 
9. ตอบข้อ 3 เพราะให้ดูจากเนื้อเรื่อง “One night, the river had risen and broken through.  
          …she had climbed onto the roof …” หมายถึง คืนหนึ่งระดับน้ าได้เพ่ิมสูงขึ้นและได้ 
          ท่วมสันเขื่อนท าให้เธอต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาเพ่ือความปลอดภัยของตัวเธอและลูก 
10. ตอบข้อ 3 เพราะให้สังเกตจากย่อหน้าที่ 3 และจากประโยค “It had never occurred to any of  
           them to move the village away from the river.” หมายถึง ไม่มีใครเคยคิดที่จะย้าย 
           ออกจากหมู่บ้านนี้ 
11. ตอบข้อ 5 เพราะสังเกตจากล าดับการพัฒนาการเรื่องการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่วัยทารก (infan) จนกระทั่ง 
          วัยเด็ก (Children) (Language Acquisition in children) 
12. ตอบข้อ 5 เพราะให้สังเกตจากค าว่า “the most remarkable aspect” และเชื่อมโยงกับค าว่า “the  
          rapid acquisition of grammar” วิธีการที่นักเรียนเรียนรู้ภาษาโดยทั่วไปจะพบว่าสิ่งที่ 
          ประสบความส าเร็จเด่นชัดที่สุดคือการเรียนรู้ grammar ได้อย่างรวดเร็ว 
13. ตอบข้อ 4 เพราะสังเกตจากประโยค “It has been reckoned that the average high school  
           graduate in the United States has a reading vocabulary of 80,000 words” ได้มี 
           การประมาณการ (reckoned) ว่านักเรียนมัธยมในประเทศอเมริกาโดยเฉลี่ยได้อ่านค าศัพท์ 
           ประมาณ 80,000 ค า ค าตอบจึงเป็น estimated = ประมาณการ 
14. ตอบข้อ 4 เพราะ Which แทนค าที่มาข้างหน้า คือ reading vocabulary 
15. ตอบข้อ 1 เพราะสังเกตจากประโยค “Clearly a learning process of great complexity goes on  
           at a rapid rate in children.” เห็นได้ชัดเจนว่ากระบวนการเรียนรู้ภาษาที่ซับซ้อนยังคงมี 
           ต่อเนื่องในอัตราที่รวดเร็วในวัยเด็ก 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
1. ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา  
2. นางสาวอุษณีย์ วัฒนพันธ์  ผู้อ านวยการสถาบันภาษาอังกฤษ 
 
คณะบรรณำธิกำร 
1. นายสุรศักดิ์   ศรีสวัสดิ์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
2. นางสาวบุปผา ประวาสุข  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
3. นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา  ครู โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 
 
คณะท ำงำนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
1. นางกรองทอง  โพธิ์ทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
2. นางสาวนิภา  สุขพิทักษ์      ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
3. นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 
4. นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
5. นางสาวนงนุช   สีสันต ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
6. นางสาวสมถวิล  ชูเนตร  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
7. นางฮาซานะห์ บินมะอุง  ศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต 2 
8. นางสาวอติกานต์ ทองมาก  ครู โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต 1 
9. นางสุชาดา พิมพ์ศร   ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
10. นางสนทนา  สมิตะโยธิน  ครู โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
11. นางสาวกัญญาพัฒน์  มามาตร  ครู โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
12. นายวนิตย์  สกุลสัตตบุศย์   ครู โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
13. นางสาวปรัชวัน คงแก้ว  ครู โรงเรียนบ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต 
14. นางละลิตรา ศิริสกุล   ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 
15. นายมะนาแซ มะเดหมะ  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 
16. นางสาวอาภารัตน์ น้อยแสง  ครู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 
17. นางจิตติมา  ร่วมชาติ   ครู โรงเรียนบ้านเขาแดง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
18. นางสาววรณัน แก้วปัญญา  ครู โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บ ารุง สพป.ตาก เขต 2 
19. นายศิริศักดิ์ ชุบสงฆ์   ครู โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สพป.น่าน เขต 1 
20. นายเชวงศักดิ์  เสนาวงษ์  ครู โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
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คณะท ำงำนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
1. นางอารยา ช่ออังชัญ   ศึกษานิเทศก์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
2. นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทสก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 
3. นางวลัยพร เนียมเกิด   ครู โรงเรียนบ้านช่อง(ประชากรบ ารุง) สพป.เพชรบุรี เขต 2 
4. นางสาวเพชรลดา เนียมเกิด  ครูโรงเรียนบ้านแม่คะเมย สพป.เพชรบุรี เขต 2 
5. นางสาวสุดใจ  จันทร์คง  ครู โรงเรียนวัดไทรงาม สพป.พัทลุง เขต 1 
6. นางจันทร์เพ็ญ รักศรี    ครู โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
7. นายโสภณ บุญเรืองรอด  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4 
8. นางรจิตรา  วงษ์เพิก   ครู โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สพม. เขต 4 
9. นางวันเพ็ญ ธามฐานัส   ครู โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา สพม. เขต 10 
10. นางสาวชินมนา  อินทรักษา  ครู โรงเรียนท่าบ่อ สพม. เขต 21 
11. นายชนาธิป สิทธิพรหม  ครู โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สพม. เขต 30 
12. นางสาวอุษณีย์ สร้อยเพ็ชร    ครู โรงเรียนวัชรวิทยา สพม. เขต 41 
 
คณะท ำงำนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
1. นางสาวชุติมา กอวชิรพันธุ์  ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 
2. นายภูธายุทธ เงินยวง   ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
3. นางพัสวี ไพศาลธนสุข   ครู โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. เขต 4 
4. นางสาวรุ้งเพชร  ต.ศิริวานิช  ครู โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล สพม. เขต 6 
5. นางสาวพัชรินทร์  แคล้วปรปักษ์ ครู โรงเรียนบางสะพานวิทยา สพม. เขต 10 
6. นางดลพร สุวรรณบุตร   ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
7. นางอัจฉรา ศรีประทุมวงศ์  ครู โรงเรียนคงคาราม สพม. เขต 10 
8. นางเกษร ประสมศรี   ครู โรงเรียนบ้านลาดวิทยา สพม. เขต 10 
9. นายวรวุฒิ คุณประทุม   ครู โรงเรียนปากน้ าปราณวิทยา สพม.10 
10. นางสาวณัฐธิดา ธูปพนม  ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
11. นางสัณห์พิชชา ชวนส าราญ  ครู โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
12. นางสุนันท์ ศิริวรรณ์   ครู โรงเรียนท่ายางวิทยา สพม. เขต 10 
13. นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์  ครู โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 
14. นางเพ็ญแข จันทนา   ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 
15. นางสาวศิกาญจน์  พงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม. เขต 39 
16. นางนพรัตน์   อรรคโชติ  ครู โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 
 
 
 

 
 

 
 

 


