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Part I:  Conversation 
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่กําหนด แลว้เลือกคําพูดที่เหมาะสมเพื่อทําให้บทสนทนา 
               สมบูรณ ์
 

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?  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. 
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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.   
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? 
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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. 

 

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. 
 

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. 
 
 



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

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? 
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.  
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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? 

 
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? 

 

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?  

 

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. 
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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. 

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. 
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36. Situation: Micheal and Mark are talking about sports. 
        Micheal: 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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48.  Santi:  Would you please pass me the sugar? 
      Duangjai:  _______________  
       1.  Here you are.     2.  Please get it. 
       3.  Why not?        4.  Okay. 
 

      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. 
 

      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? 
      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. 
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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. 
      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. 
 

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. 
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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? 
 

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. 
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Part II: Non-Text Information 
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. 

 

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.  

 

Brightson’s Travel Agency 
Our new entrance is 
between the bank  
and the library 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Supersaver 
Tickets Cannot 
be used on 
Friday 



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  16 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

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 
 
 

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 

 

CLOSED 

 

Keep Quiet 

Member Only 

SHOPLIFTERS WILL BE PROSECUTED 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

WE CAN’T SELL CIGARETTES 
TO UNDER 16 
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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. 

 

(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 

 

Visitors are not allowed after 8.00 pm. 
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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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports Field 
No dogs 
Allowed 
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(94-95) 
   
 
 
 
      The music taste of a Grade 7 class 

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 

                 The number of tourists in Thailand 
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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 

 

(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 
  

Dogs            Cats             Fish            Birds
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(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 
 

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. 
 
 
 
 
 

       Mark           Tracy         Doug          Patty          Sarah 
                               Player’s Name (x‐axis) 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mind your head 

CAR 
PARK 
FULL 

Bicycle must not be placed against 
Lamp Posts. 

All bicycles will be removed 
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111. From the picture, where is she? 
 
 
 
 
 
       1.  on the beach      
       2.  in the library  
       3.  at the restaurant      
       4.  in the book store  
 

       (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.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

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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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) Read this table and choose the best answer.  
 

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 
 

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 
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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.  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. “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 
Part III:  Structure 
Direction: Fill in the blank with the correct sentence 1,2,3 or 4. 
เลือกประโยคคําตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกในข้อ 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. 

 

 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 
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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  

 

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 
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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  

 

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. 

     (142-146) Put the sentences in the correct order.  จงเรยีงลําดบัประโยคตามลาํดับที่ถูกต้อง 
 

 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 
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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 
 

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. อ่านประโยคแลว้เลือกข้อที่ดีที่สุดที่ทาํประประโยคสมบูรณ์ 
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 
 

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 
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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 
 
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 
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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 
 

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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Part IV:  Vocabulary (166-195) 
Direction: Complete the following passages by choosing the best answer.  
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพื่อให้ข้อความสมบูรณ ์
 
 

(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 
 

184. 1. hot   2. cold   3. warm  4. damp 
 

185. 1. softens  2. freezes  3. melts  4. heats 
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(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 
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 
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Part V:  Reading (196-250) 
Direction :   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. 
 

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. 
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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. 
 

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. 
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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  
(220-230)  Read the following advertisements and choose the best answer. 
 (220-222) 

A.         B.              
        
        
          
                
     C.                                     

D.   
  
 
 

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 
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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 
 

  (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 
 

 
 

Wanted 
Secondary student  
for Summer work  

Call  0-2589-2802 for information 

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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227. We can assume that the applicant must operate a __________ for the office work. 
      1. facsimile     2.  computer     
      3.  telephone     4.  switchboard 
  (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 
 

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 
 

 
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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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) Read the label below and choose the best answer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

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 
 
 
 
 
 
 

 

• 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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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 
 

(237-240)  Directions : Read this poem and choose the best answer.   
                                  อ่านบทโคลง แล้วตอบคําถาม  
 

237.  What is the topic of the poem below?    
 
 
 
 
 
 
       1.  Woods     2.  Sea    
       3.  Nature      4.  Music 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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 



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  45 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

(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 
 

240.  According to the poem how does everything look? 
 1. warm     2. dry   
          3. hot      4. wet 
 

(241-290) Directions: Read the following passages and choose the best answer.     
                              อ่านบทอ่านแล้วตอบคําถาม  
 
 
  
 

241.  In the above passage, the word “frozen” means ______________. 
       1.  very cold     2.  visible 
       3.  not moving      4.  not melted 

 
 
 
 

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. 

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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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 
 

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. 

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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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 
 

 (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. 
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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 
 

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 
 

260. What was the first game competition? 
       1.  football  2.  running  3. volleyball  4. swimming 
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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 
 

 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 
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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. 
 
     When you visit chatrooms, 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 
chatrooms and tell an adult. 
 

269.  What is the purpose of the writer? 
       1. To beware of chatrooms.   
       2. To be fun while using chatrooms. 
       3. To use a nickname when you’re in chatrooms.  
       4. To make you feel comfortable when you’re in chatroom.   
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 (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 its 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 
 

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 7 ) refer to? 
       1.  a multicolored flower         2.  a bad smell 
       3.  a plant           4.  a fly 
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        (275-279) Read the following announcement and choose the best answer. 
 

(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 altitude 
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 
 

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 
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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.1 
       4.  He is at the Children’s Clothes section 
(280-281) 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. 
280. 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 
281. Where would you hear this message? 
       1.  an answering machine   2.  a mobile phone 
       3.  a hotel reception    4.  the operator 
282.  “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 
283.  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! 
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284.  Where could you see the following picture? 
       1.  in a newspaper    2.  in a magazine 
       3.  on the internet    4.  in a textbook  
285. What kind of magazine could you find the following picture? 

          1.  a travel magazine    2.  a wedding magazine 
 3.  a cuisine magazine    4.  a sport magazine     
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เฉลยพร้อมคําอธิบาย ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
Part I:  Conversation (1-65) 

 

1.  ตอบข้อ  1  How have you been? มีความหมายเหมือน How are you? เป็นอย่างไรบ้าง 
                    เป็นประโยคที่ May พูดหลงัจากการทักทาย  Pond  จึงพูดตอบว่า สวัสดี ฉันไมค่่อยสบาย    
                    ข้อ 2  How’s your father?  คุณพ่อของคุณเป็นอย่างไร  
                    ข้อ 3 How’s your work?   งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง 
                    ข้อ 4 How do you do? เป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้สําหรับการพบกันเป็นครั้งแรก 
2.  ตอบข้อ  2  I’m sorry about that. เพราะ Tom ทําโทรศัพท์ของ Jim ตก จึงกล่าวขอโทษ 
           ข้อ 1 I think it’s too old. ฉันคิดว่ามันเก่าไป 
                    ข้อ 3 I dropped it on the carpet.  ฉันทําหล่นบนพรม 
                    ข้อ 4 Can you buy a new one?  คุณซื้ออันใหม่ได้ไหม ? 
3.  ตอบข้อ  3  Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมือ่ตอ้งการรบกวน ขอความช่วยเหลือ หรือขัดจงัหวะ 
           ข้อ 1 Oop!  เป็นคําอุทาน  
                    ข้อ 2 I’m sorry.  มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิง่ที่ทําผิดพลาด 
                    ข้อ 4 Good morning.  เป็นการทักทาย 
4. ตอบข้อ  3    Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it? 

          คําตอบของผู้ชาย เป็นการบอกเวลา และหัวข้อสถานการณ์บอกว่า ผู้หญิงถามเวลาผู้ชาย 
5. ตอบข้อ  1  Take care. แปลว่า รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เป็นสํานวนที่สามารถใช้ในการกล่าวลา  
                   Kim พูดตอบการกล่าวลาของ Sally   

         ข้อ 2 No problem. แปลว่า ไม่มีปัญหา ไม่เป็นไร ใชพ้ดูตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได ้ 
         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 เป็นสํานวนการกล่าวลา   
                   Dam กล่าวลา Dang และ Dang กล่าวตอบ  
           ข้อ 1 You too.  คณุด้วยเช่นกัน 
                   ข้อ 2 Be careful!  ระมัดระวังนะ 
                   ข้อ 4 Don’t run too fast.  อย่าว่ิงเร็วเกินไปนะ  
7. ตอบข้อ  1  Thanks, you too. เพราะ Ann กล่าวขอบคุณ Suda ที่กล่าวว่า Have a good weekend.  
                   (ขอให้มีความสุขกับวันหยดุสุดสัปดาห์นะ) พร้อมกับอวยพรกลับคืนว่า you too 
                   ข้อ 2 Take your time.  ตามสบาย ไมต้่องรีบร้อน 
                   ข้อ 4 It’s getting late. มนัจะสายแล้ว 
8. ตอบข้อ  1  Thanks.  Salinee กล่าวขอบคุณที่ Sakda ชมเสื้อของเธอ   
9. ตอบข้อ  1   Not at all. It’s been a pleasure.  Alice กล่าวตอบคําขอบคุณของ Susan   
10. ตอบข้อ  4  Never mind, dear. แม่กล่าวตอบการขอโทษของลกูชาย  (ส่วนตัวลวงทัง้สามข้อเป็นการตําหนิ) 
11. ตอบข้อ  2  Let’s go and see it.  ไปดูกันเถอะ 

         Jerry ชวน Ann ไปดูหนัง โดยเธอพูดนําว่า “ฉันได้ยนิมาว่าตอนนี้ Harry Potter กําลังฉายอยู่” 
          Ann ตอบปฏิเสธว่า อยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะต้องทํารายงาน 
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                    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 ที ่Kate ชวนไปขี่จักรยาน และถามกลบัไปว่า เจอกันเวลาไหน 
 ข้อ 2 Do you know a great place to ride?  คุณรู้จักสถานที่ที่ดีๆทีจ่ะไปขี่จักรยานไหม 
 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?  ฉนัไม่ชอบขี่จักรยาน ไปว่ายน้ําไหม 
13. ตอบข้อ  1  I’d love to. แปลว่า ฉันปรารถนาอย่างยิง่ (ฉันอยากไป) เป็นสํานวนที่แสดงถงึความยินดแีละ 
                    เต็มใจตอบรบัคําเชิญชวน จากบทสนทนา Claire ตอบรับคําชวนของ James ที่ชวนไปรบัประทาน 
                    อาหารเย็นในวันศุกร์ 
14. ตอบข้อ  4  What’s the weather like in Thailand? หมายถึง อากาศในเมืองไทยเป็นอย่างไร  
                    เป็นคําถามที่สอดคล้องกับคําตอบของ 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. ฉันมาเมืองไทยสองครัง้ ฉันชอบฤดรู้อน 
15. ตอบข้อ  2  Thank you  Noi กล่าวขอบคุณ Nid ทีแ่สดงความยินดีกับผลสอบ  
16. ตอบข้อ  3  Good morning. May I help you?  เป็นสํานวนของพนักงานขายในการกล่าวต้อนรับลูกค้า 
17. ตอบข้อ  2  What color would you like? คุณต้องการสีอะไร  
                    พนักงานขายถามคําถามนีเ้พราะ Sombat ตอบว่า ต้องการคู่สีดําที่ช้ันบนสุด 
        ข้อ 1 Would you like the black ones? คุณต้องการคู่สีดําใช่ไหม 
 ข้อ 3 Do you like the black one? คุณชอบคู่สีดําไหม 
 ข้อ 4 What would you like? คุณต้องการอะไร 
18. ตอบข้อ  4  Can you pass me a menu, please?  ช่วยส่งรายการอาหารให้หน่อยครับ  
                    สังเกตจากคําตอบของ 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 (เป็นสํานวนที่สามารถใช้ตอบรับการขอความช่วยเหลือได้)   
                    Paul ยินดีที่จะช่วยเหลือ Barbara ที่ขอความช่วยเหลือเพราะกระเป๋าสตางค์หาย 
 ข้อ 1 No, thanks. ใชต้อบปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 2 Yes, please.  ใช้ตอบรับการเสนอใหค้วามช่วยเหลือ 
 ข้อ 4 Sorry, I’m busy. ใชต้อบปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
20. ตอบข้อ  4  You should go to see the doctor.  คุณควรจะไปหาหมอ 
 Jane แนะนํา Sam ให้ไปหาหมอ เพราะ Sam บอกว่าปวดหัวมาก 
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 ข้อ 1 You are stubborn. เธอดื้อจัง 
 ข้อ 2 I’m worried about it. ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับมัน 
 ข้อ 3 Why do you always sleep late? ทําไมคุณถึงนอนดึกอยู่เสมอ     
21. ตอบข้อ  1  Why don’t you ride a bike instead of walking? ทําไมคุณไม่ขี่จกัรยานแทนการเดินล่ะ 
                    Simon แนะนํา George หลังจากที่ได้ยิน George พูดว่า ฉันเหนื่อยมากเหลือเกินทีต่้องเดนิไป 
 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? ทําไมคุณถึงเหนื่อย                                                      
22. ตอบข้อ  3  Let’s have dinner at the restaurant.  ไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารกันเถอะ 
                    Alex เสนอให้ไปกินข้าวทีร่้านอาหารเพราะได้ยิน Susan พูดว่า คืนนี้ดูคุณมีธุระยุ่งมากเกนิกว่า 
                    ที่จะทําอาหารเย็นนะ 
 ข้อ 1 He should do it together. เขาควรจะทําด้วยกัน 
 ข้อ 2 Why are you lazy to cook? ทําไมคุณขี้เกียจทีจ่ะทํากับข้าว 
 ข้อ 3 We don’t have any materials for cooking. เราไม่มีอะไรสําหรับจะทําอาหารเลยนะ 
23. ตอบข้อ  1   You should exercise regularly. คณุควรจะออกกําลังกายเป็นประจํานะ 
 Sandra แนะนาํ Tina หลังจากได้ยิน Tina พูดว่า “ฉันต้องการลดน้ําหนัก” 
 ข้อ 2 How should you eat so much chocolate?  
                            คุณควรจะกินช็อคโกแล็ตทีละมากๆอย่างไร 
 ข้อ 3 You always love eating too much junk food.  
                            คุณชอบ(มากๆ)การกินอาหารขยะ(อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ํา)ในปริมาณที่ 
        มากเกินไปอยู่ตลอดเวลา 
 ข้อ 4 Why don’t you have your favourite food at night?  
                             ทําไมคุณไม่กินอาหารจานโปรดของคุณตอนกลางคืนล่ะ 
24. ตอบข้อ  3  Yes, that’s right.  Chef ยืนยันว่านักเรียนทําถูกต้องแล้ว จากนั้นอธิบายขั้นตอนที่สอง 
25. ตอบข้อ  4  After that, we’ll wait for about fifteen minutes.  หลังจากนั้น รอประมาณ 15 นาที 
  และประโยคทีต่ามมามีความหมายที่ต่อเนื่องว่า เมื่อมันสุกแล้ว ก็ล้างด้วยน้ําเย็น 
26. ตอบข้อ  1  No, thank you. เป็นการตอบปฏิเสธข้อเสนอ  
                    ภรรยาถามวา่ คุณต้องการน้ําส้มไหม สามีปฏิเสธและบอกว่าขอเป็นผลไม ้
27. ตอบข้อ  2  Pass me the salt, please. ส่งเกลือให้หน่อยจ้ะ สังเกตคําตอบของลูกชาย “Here you are.”  
                    ซึ่งเป็นสํานวนที่พูดพร้อมกับย่ืนของให้ 
 ข้อ 1 May I help you? ใหฉ้ันช่วยไหม เสนอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 3 Help me finish this, please. ช่วยฉันทําให้เสร็จหน่อยนะ 
 ข้อ 4 Please save a piece of cake for dad.  กรุณาเก็บเค้กไว้ให้พ่อชั้นหนึ่งนะ 
28. ตอบข้อ  4  No, thanks. I’ve just had one.  No, thanks. เป็นการตอบปฏิเสธความช่วยเหลืออยา่งสุภาพ 
 John ปฏิเสธข้อเสนอของ Sam ที่จะไปนํากาแฟมาให้ เพราะว่าด่ืมกาแฟเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 1 I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ 
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 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. เป็นสํานวนการปฏิเสธเมื่อมีคนขอยืมสิ่งของ ให้เหตุผลที่ให้ยืมไม่ได้ 
 John ปฏิเสธที่จะให้ Jim ยืมเครื่องคิดเลขเพราะเขากําลังใช้อยู่ 
30. ตอบข้อ  1  Can I give you a hand with your heavy boxes? เป็นการเสนอการให้ความช่วยเหลือ 
 คําตอบของ Martin เป็นการแสดงความขอบคุณ และชื่นชมว่าคุณมีน้ําใจจริงๆ 
 ข้อ 2 Can you help me with my heavy books? คุณช่วยฉันยกหนงัสือที่หนักเหล่านี้ไดไ้หม 
 ข้อ 3 Can you pass me your paper? คุณช่วยส่งเอกสารของคุณใหฉ้ันหน่อย  
                     (paper ในที่นี้อาจเป็นแผน่กระดาษ ใบปลิว เอกสาร หรอืหนังสือพิมพ์ ขึ้นอยูก่ับเรือ่งทีส่นทนา) 
 ข้อ 4 Can I borrow your shirt?  ฉันขอยืมเสื้อเชิ้ตของคุณได้ไหม 
31. ตอบข้อ  4   Certainly. Take the bus number 6 for five minutes.  
                     ได้ครับ ขึ้นรถประจําทางเบอร์ 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 คุณไปถามตํารวจที่ตรงโน้นนะครับ 
 ข้อ 3 I have no idea. I’m not familiar with this area.  ผมไม่รู้ครับ ผมไม่คุ้นเคยกับแถวนี้
32. ตอบข้อ  3  I think the blue one is better. ฉันคิดว่าสีน้ําเงินดีกว่า 
 Jennifer เสนอความคิดเห็น และยังพูดสนบัสนุนอีกว่า สีนี้เข้ากันกับรองเท้า  
   และจากคําพูดของ Anna เธอตัดสินใจซื้อสนี้ําเงิน  
 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. ฉันชอบสีน้าํเงิน ฉันจะซื้อสีน้ําเงิน 
33. ตอบข้อ  1  Can you please tell me whether there is a bookstore near here?  
  นักท่องเที่ยวถามว่า บริเวณนี้มีร้านหนังสือไหม ซึ่งคําตอบที่ Tracy ตอบสอดคล้องกับคําถาม  
 คือ ใช่ มีร้านหนังสืออยู่ที่ถนนRiver  
 ข้อ 2 Do you know where I can exchange some money? คุณรู้จักที่แลกเปล่ียนเงินไหม 
 ข้อ 3 Could you tell me how to get to the bookstore?  
         คณุบอกวิธีเดินทางไปร้านหนังสือได้ไหม 
 ข้อ 4 Do you know the way to the River Road? คุณรู้ทางไปถนนRiverไหม 
34. ตอบข้อ  1  I don’t think so. เป็นสํานวนยืนยันการไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง  
              Scott คิดว่า Liverpool จะชนะวันนี้ แต่ Jack ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่า Manchester United  
 จะชนะ Scott ไม่เห็นด้วยจึงให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า Liverpool is a much better team.  
 Liverpool เป็นทีมที่ดีกว่า 
 ข้อ 2 Manchester United will be a better team.   
        Manchester United จะเป็นทีมที่ดีกว่า 
 ข้อ 3 Manchester United is better than Liverpool.  
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                            Manchester United ดีกว่าLiverpool 
 ข้อ 4 Liverpool is worse than Manchester United.        
         Liverpool แย่กว่า Manchester United                                                          
35. ตอบข้อ  3  Hurricane พายุเฮอริเคน  Tim ถาม Sunee ว่า ภัยธรรมชาติอะไรที่ไมเ่คยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 ข้อ 1 Flood  น้ําท่วม 
 ข้อ 2 Drought ภัยแล้ง 
 ข้อ 4 Earthquake แผ่นดินไหว 
36. ตอบข้อ  3  Windsurfing  กระดานโต้คลื่น Micheal ถาม Mark ว่าคุณคิดว่ากีฬาชนิดใดอันตรายที่สุด 
37. ตอบข้อ  4  Congratulations! ยินดีด้วยนะ  Mike แสดงความยินดกีบั Tom ที่ได้รับรางวัลทางวทิยาศาสตร์ 
 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 โดยพูดนําก่อนว่า 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 ฉันไม่ชอบมนั 
39. ตอบข้อ  2  I’m glad you like them. ฉันดีใจที่คณุชอบมัน 
 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 เหน็ด้วยกับความคิดของ Mark ที่จะไปช่วยคนที่ถกูน้ําท่วมโดยกล่าวว่า 
                     เป็นความคดิที่ดี  
 ข้อ 1 No idea. ไม่มีความคดิเห็น 
 ข้อ 3 It’s up to you. แล้วแต่คุณ 
 ข้อ 4 I’m afraid. I can’t. ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถ 
42. ตอบข้อ  4  I’m sorry about that.  Peggy แสดงความรู้สึกเสียใจที่ได้ยินข่าวร้ายของ Mary ว่าเมื่อคืนนี้ม ี

          รถขับมาชนรถของเธอ 
 ข้อ 1 I hope so. ฉันหวังเช่นนั้น 
 ข้อ 2 Never mind! ไม่เป็นไร 
 ข้อ 3 It doesn’t matter. ไม่เป็นไร ไม่ใชส่ิ่งสําคัญ 
43. ตอบข้อ  1  It’s boring. มันน่าเบื่อ Kevin แสดงความคิดเห็นเกีย่วกับชั่วโมงเรยีนของ Richard พร้อมทั้งพดู 
 เพิ่มเติมว่า I don’t understand the lesson. ฉันไม่เข้าใจบทเรียนเลย 
 ข้อ 2 It’s really fun. มันสนุกจริงๆ 
 ข้อ 3 It’s wonderful. มันวิเศษจัง 
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 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 ตอบรับข้อเสนอดังนั้น ประโยคที่ Susan พูดจึงเป็นการเสนอใหบ้ริการ 
 คือ คุณต้องการกาแฟไหม 
 ข้อ 1 Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉนัจะนั่งตรงนี้ 
 ข้อ 2 Would you get tea or milk? คุณจะรับชาหรือนมสด 
 ข้อ 3 Can I have some lemonade? ฉันขอน้ํามะนาวค่ะ 
45. ตอบข้อ  1  Well done!    Danny ชมเชย Cathy (ที่บอกว่าสอบขับรถผ่านแลว้) ว่าเก่งมาก ทําได้ดี   

และ ตามด้วยการแสดงความยินดีว่า Congratulation! 
46. ตอบข้อ  1  No, I don’t feel well today. ไม่ วันนี้ฉันรู้สึกไม่ดี Tom ตอบคําถาม Bob และพูดต่อว่า ฉันมีไข้  

ส่วนคําถามที่ Bob ถามคือ คุณดูซีดๆนะ คุณสบายดีไหม  
 ข้อ 2 No, I’m fine. ไม่ ฉันสบายดี 
 ข้อ 3 I’m fine, thanks. ฉนัสบายดี ขอบคุณ 
 ข้อ 4 Not bad. ไม่เลวเลย 

47. ตอบข้อ  2  Yes, please. เป็นการตอบรับข้อเสนอ  
 Venessa ถาม Sunee ว่า คณุต้องการแซนวิชเนื้อไหม  
 Sunee ตอบรับข้อเสนอ พร้อมกับพูดว่า I’m hungry. ฉนัหิว 
48. ตอบข้อ  1  Here you are. ใช้พูดพรอ้มกับส่งของให้  
 Santi บอกให้ Duangjai ส่งน้ําตาลให้ 
49. ตอบข้อ  1  Pardon? แปลว่า ขอโทษ ใช้ในกรณีที่ได้ยินไม่ชัดเจน 
50. ตอบข้อ  3  Oh, sorry.  Noi กล่าวขอโทษและบอกเหตุผลว่าฉันไมไ่ด้ยิน 
51. ตอบข้อ  2  Have you got a vacant room? ความหมายว่า มีหอ้งว่างไหม 
 Henry ถามเสมียนของโรงแรมว่า มีห้องว่างไหม และ เสมยีนตอบว่า มี (Yes)  
 และถามต่อว่า ห้องเตียงเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ 
 ข้อ 1 What time is check out time? เวลาแจ้งออก (check out) เวลาไหน 
 ขอ้ 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? กรุณาโทรศัพทป์ลุกเวลา 6 โมง 
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? ห้องเตียงเด่ียวราคาเท่าไร 
 ข้อ 2 Do I have to pay in advance? ฉันต้องจ่ายล่วงหน้าไหม 
 ข้อ 4 Does this price include breakfast? ราคานี้รวมอาหารเช้าด้วยไหม 
53. ตอบข้อ  1  Can you tell me the way to the Grand Palace?  
                     คุณช่วยบอกทางไปพระบรมมหาราชวังได้ไหม 
 Robert ขอความช่วยเหลือถามทางไปพระบรมมหาราชวังกับ Suree  
 Suree รู้และบอกทางให้กับ Robert  
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 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 ที่บอกทางให ้
55. ตอบข้อ  3  I’d like to return this tea pot.  ฉันต้องการคืนกาน้ําชาใบนี้ 
 สถานการณ์เกิดที่หา้งสรรพสินค้า ดังนั้น Ivan ขอคืนสินคา้จึงเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 I need you to repair it. ฉันต้องการให้คุณซ่อมมนัหน่อย 
 ข้อ 2 I’d like to see it. ฉันต้องการดูมัน 
 ข้อ 4 I need you to wash this tea pot. ฉันต้องการให้คุณล้างกาน้ําชานี้ 
56. ตอบข้อ  2  It doesn’t work. มันใช้งานไม่ได้ 
 Ivan บอกสาเหตุที่ต้องนํามาคืน คือเสียบปลั๊กแล้วไมม่ีอะไรเกิดขึ้น 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/ครบั นี่ค่ะ/ครับ (ใบเสร็จ) 
 พนักงานขายถามหาใบเสร็จ Ivan จึงยื่นใบเสร็จให ้
58. ตอบข้อ  4  Would you open the window, please?   กรณุาเปดิหน้าต่างหน่อยค่ะ (ขอร้องอยา่งสุภาพ) 
59. ตอบข้อ  3  Take your time  ตามสบาย ไมต้่องรีบร้อน 
60. ตอบข้อ  1  Certainly.  ได้ แน่นอน  ใช้ตอบรับการขออนุญาต  

 John อนุญาตให้ Jack ออกไปข้างนอกคืนนี้ 
61. ตอบข้อ  3  Sorry. ขอโทษ     
                    John โทรผิด  Maggie ต้องการบอก John เธอจึงกล่าวขอโทษก่อนทีจ่ะบอกว่าโทรมาผิดเบอร์   
62. ตอบข้อ  3  Anything else?  ต้องการอย่างอื่นอีกไหม เป็นสํานวนที่ใช้ในการซือ้ขาย 
63. ตอบข้อ  2  I’d rather live in a small village. ฉันต้องการที่จะอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆมากกว่า  
 Ellen ตอบคําถาม 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.  
                 ฉันอยากได้ต๋ัวสําหรับวันพฤหัสบดีหน้าจํานวน 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 ซึ่งคําตอบของ Patty สอดคล้องกับคําถาม 
 ข้อ 1 Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun.  
          ใช่ฉันเห็นด้วย การอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไมส่นุกเลย 
 ข้อ 2 No, I do not like living in a huge village. ไม่ ฉนัไม่ชอบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ ่
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 ข้อ 3 Yes, I don’t usually work on Sundays. ใช่ ปกติฉันไม่ได้ทํางานในวันอาทิตย์ 
65. ตอบข้อ 2  Get well soon มีความหมายว่าขอให้หายเร็วๆ  
 Henry ประสบอุบัติเหตุและหมอบอกว่าเขาต้องนอนพักรักษาตัว 5 วัน 
 เมื่อ Kate ไปเย่ียม Henry ที่โรงพยาบาลจึงควรพูดว่า ขอให้หายเร็วๆนะ 
Part II:  Non-Text Information 
66. ตอบข้อ  4  Patients can only use this car park in emergencies.  
                    ผู้ป่วยสามารถใช้ที่จอดรถนี้ในกรณีฉุกเฉนิเท่านั้น 
 จากป้ายบอกว่า “Patients can park here in an emergency.  
                                          ผู้ป่วยสามารถจอดรถที่นี่ในกรณฉีุกเฉินเท่านั้น” 
 ข้อ 1 This car park is for patients only. ที่จอดรถนี้สาํหรับคนป่วยเท่านั้น 
 ข้อ 2 This car park is for ambulances only. ที่จอดรถนี้สําหรับรถพยาบาลเท่านั้น 
 ข้อ 3 Patients can only park here with permission.  
                            ผู้ป่วยสามารถจอดรถที่นี่เมื่อได้รบัอนุญาตเท่านั้น 
67. ตอบข้อ  2  Keep the corridor clear of luggage. ห้ามวางกระเป๋าตรงทางเดิน 
 จากป้ายบอกว่า “Do not leave your bags in the corridor. ห้ามทิง้กระเป๋าไว้ที่ทางเดิน” 
 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. บริษัทนําเที่ยวย้ายทางเข้า 
 จากป้ายบอกว่า “Brightson’s Travel Agency Our new entrance is between the bank  
 and the library. บริษัทนําเที่ยว Brightson  ทางเข้าใหม่ของเราอยู่ระหว่างธนาคารกับ 
 ห้องสมุด" 
 ข้อ 1 The library is now a travel agency. ขณะนี้ห้องสมุดเป็นบริษัทนําเที่ยว 
 ข้อ 2 The travel agency is no longer open. บริษัทนําเที่ยวนี้เปิดได้ไม่นาน 
 ข้อ 4 The entrance to the bank is through the library. ทางเข้าธนาคารผ่านห้องสมุด 
69. ตอบข้อ  1  Wait upstairs to see the nurse. พบพยาบาลโปรดคอยที่ช้ันบน 

 จากป้ายบอกว่า “Please use the upstairs waiting room if you have an appointment  
 with the nurse. ถ้าได้นัดกับพยาบาลแล้ว โปรดใช้ห้องพักช้ันบน” 
 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.  
                  เชิญชั้นบนเพื่อทําการนัดกับพยาบาล 
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70. ตอบข้อ  3  Choose your fruit and then pay for it. เลือกผลไม้แล้วไปจ่ายเงิน 
 จากป้ายบอกว่า “ Pick your own fruit and pay inside shop  
                        เลือกหยบิผลไม้เองแล้วจ่ายเงินในร้าน” 
 ข้อ 1 Self-service fruit is cheaper. ซื้อผลไม้แบบบริการตัวเองราคาถูกกว่า 
 ข้อ 2 Damaged fruit must be paid for. ต้องจ่ายเงินสําหรับผลไม้ทีท่าํเสียหาย 
 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.  
                 ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าคุณได้นําหนังสือทั้งหมดของคุณไปด้วย 
 ข้อ 2 Return your books before you leave the library. คืนหนังสือก่อนออกจากห้องสมุด 
 ข้อ 3 The librarian will show you where to put your books.  
         บรรณารกัษ์จะแสดงใหคุ้ณรู้ถึงที่สําหรบัวางหนังสือ 

72. ตอบข้อ  4  Supersaver tickets can be used every day except Fridays.  
                    ต๋ัวราคาประหยัดใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ 
 จากป้ายบอกว่า “Supersaver Tickets Cannot be used on Friday  
                                           ต๋ัวราคาประหยัดใช้วันศุกร์ไม่ได้” 
 ข้อ 1 You can save money by travelling on Fridays.  
                            คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 2 You need a special ticket to travel on a Friday.  
                             คุณจําเป็นต้องใช้ต๋ัวพิเศษเพื่อเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 4 Supersaver tickets cannot be bought before the weekend. 
         ต๋ัวราคาประหยัดไม่สามารถซื้อได้ก่อนวันสุดสัปดาห์ 
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. ห้องนี้ไม่สามารถใชไ้ด้ในตอนนี้ 
74. ตอบข้อ  3   Do not park in front of this entrance.  ห้ามจอดรถด้านหน้าทางเข้านี้ 
              จากป้ายบอกว่า “Please keep this entrance clear โปรดอย่ากีดขวางทางเข้า” 
 ข้อ 1 Always keep this door open. กรุณาเปิดประตูนี้เอาไว้ 
 ข้อ 2 Permission is needed to park here.  จอดรถทีน่ี่ต้องได้รับอนุญาต  
 ข้อ 4 Only use this entrance in an emergency.  ใช้ทางเข้านี้กรณีฉุกเฉินเท่านัน้  
                                                                                                                                                        



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  65 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

75. ตอบข้อ  1  on a door ที่ประตู  ป้าย “Closed ปิด”  พบที่ประตูเหมาะสมทีสุ่ด 
 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 ชมรมเพื่อสุขภาพ ป้าย “Member Only สําหรับสมาชิกเท่านั้น” 
 ผู้ที่จะใช้บริการของชมรมต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น สําหรับสถานที่เหลือเป็นสถานที่สาธารณะ 
 ที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ ได้แก่ library, hospital, department store 
78. ตอบข้อ  4   in a department store  ป้าย  “Shoplifters will be prosecuted ผู้ที่ขโมยสนิค้าจะถูก 
 ดําเนินคดีตามกฎหมาย”  คาํว่า ‘สินค้า’ เป็นคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า 
79. ตอบข้อ  3   No smoking  ห้ามสูบบุหรี่                                                                                                  
80. ตอบข้อ  4   males or females ผู้ชายหรือผู้หญิง  ป้ายที่กําหนดมีภาพทั้งผู้ชายและผู้หญิง  
 บอกถึงว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้                                                               
81. ตอบข้อ  2  exchanging money แลกเปลี่ยนเงิน    
 จากป้ายมีคําว่า “Currency Exchange” หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงิน    
82. ตอบข้อ  1  cross the street  ข้ามถนน                      
83. ตอบข้อ  3  Children under sixteen cannot buy cigarettes.  ห้ามเด็กอายุตํ่ากว่า 16 ซื้อบุหรี่ 
 จากป้ายบอกว่า “We can’t sell cigarettes to under 16 
                       ไมข่ายบุหรี่ให้กับผู้ที่อายตํุ่ากว่า 16 ปี”  
 ข้อ 1 There’s no cigarette here. ที่นี่ไมม่ีบุหรี่ 
 ข้อ 2 Children can buy cigarettes. เด็กๆสามารถซื้อบุหรี่ได้ 
 ข้อ 4 Children under sixteen can only buy cigarettes for people over sixteen. 
         เด็กๆอายุตํ่ากว่า 16 ปี สามารถซื้อบุหรี่ให้คนที่อายเุกิน 16 ปีได้เท่านั้น 
84. ตอบข้อ  4  If you enjoyed your food; please leave the waiter a tip.  
 ถ้าคุณรู้สึกพอใจกับการรับประทานอาหาร กรุณาให้เงินตอบแทนแก่พนกังานเสิร์ฟด้วย 
 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 เกี่ยวกับการแพทย ์  
 จากป้ายเป็นสัญลักษณข์องโรงพยาบาล และมีคําว่า Hospital กํากับ 
 ข้อ 1 hospitality ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ่
 ข้อ 3 entertainment ความบันเทิง 
 ข้อ 4 tourism  การท่องเที่ยว                                                                                               
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86. ตอบข้อ  2  disabled คนพิการ  
 จากป้ายเป็นสัญลักษณร์ูปคนพิการ 
 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. ไม่อนุญาตใหแ้ขกเข้าพบหลัง 2 ทุ่ม” 
 ข้อ 1  you can visit your friend after 8.00 pm. คุณสามารถพบเพื่อนของคุณได้หลงั 2 ทุ่ม 
 ข้อ 3  Your visit is not possible before 8.00 pm. ก่อน 2 ทุ่มคุณเข้าพบเพื่อนไม่ได้ 
 ข้อ 4  You can visit your friend anytime but before 8.00pm. 
          คุณเข้าพบเพื่อนของคุณเมื่อไรก็ได้แต่ห้ามก่อน 2 ทุ่ม 
88. ตอบข้อ  4  two hundred  = 200 เพราะ  scale กําหนดให้ 1 รูปเท่ากับ 10 กิโลกรัม                                          
89. ตอบข้อ  4  squid  ปลาหมึก จากแผนภูมิมีปลาหมกึ 60 กิโลกรัมๆ ละ70 บาท รวมเป็นเงิน 4,200 บาท 
 คําถามถามว่าอาหารทะเลชนิดไหนที่ทําเงินให้ได้มากที่สดุ 
 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   
 คําถามถามว่าที่นี่มีบริการอะไร  จากป้ายทีกํ่าหนดเป็นสัญลักษณข์องร้านอาหาร 
 ข้อ 1 checking the train time table  การตรวจดูตารางเวลารถไฟ 
 ข้อ 2 exchanging food การแลกเปลี่ยนอาหาร 
 ข้อ 3 getting personal information  ข้อมูลส่วนตัว 
91. ตอบข้อ  3 John throws the rubbish on the street. John ทิ้งขยะลงบนถนน 
 คําถามถามว่า ใครไม่ปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 ข้อ 1 Mark puts the rubbish into the bin.  Mark นําขยะใส่ถังขยะ 
 ข้อ 2 Christ finds the bin to put the rubbish. Christ หาถังขยะเพื่อใส่ขยะ 
 ข้อ 4 Natalie puts the rubbish into her pocket when she sees this sign. 
        Natalie นําขยะใส่กระเป๋าเสื้อเมื่อเห็นป้ายนี้ 
92. ตอบข้อ  3  You can’t take your dog here. คุณนําสุนัขมาที่นี่ไม่ได้  
 คําถามถามว่าขอ้ความใดถูกตอ้งตามป้ายนี้ “Sports Field No dogs Allowed  ไม่อนุญาตให้นํา 
 สุนัขเข้ามาในสนามกีฬา” 
 ข้อ 1 You can’t play sports here.  คุณเล่นกีฬาที่นี่ไมไ่ด้ 
 ข้อ 2 You can play sports with dogs here. คุณสามารถเล่นกีฬากับสุนัขได้ที่นี ่
 ข้อ 4 You can feed your dog here. คณุสามารถเลี้ยงสุนัขได้ที่นี่ 
93. ตอบข้อ  1 in the library  ในห้องสมุด  จากป้าย “SILENCE แปลว่า เงียบ” 
94. ตอบข้อ  2   fifteen  คาํถามถามว่าถ้านักเรียนในห้องมี 60 คน จะมีก่ีคนที่ชอบ แร็บ  
 ดังนั้นคํานวณหา 25 % ของ นักเรียน 60 คน ซึ่งเท่ากับ 15 
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95. ตอบข้อ  1 Country   คําถามถามว่าดนตรีชนิดใดที่นกัเรยีน เกรด 7 ชื่นชอบ  จากกราฟวงกลมจะเห็นว่า  
 Country มีจํานวน 37.5 % (Rap 25%, Spiritual 15%, Classic 12.5%)  
96. ตอบข้อ  1  2 hours 24 minutes  2 ช่ัวโมง  24 นาที 
 คําถามถามว่าทีมคริกเกตแอฟริกาใต้มีเวลาสําหรับการพักผ่อนกี่ช่ัวโมงต่อวัน  
 จากกราฟวงกลมเวลาสําหรับการพักผ่อนเท่ากบั 10% ดังนั้นคํานวณหา 10% ของ 24 ชั่วโมง  
 ซึ่งได้เท่ากับ 2.4 ชั่วโมง เมื่อคํานวณหาหน่วยเป็นนาที กต็้องคํานวณหา 0.4 ของชัว่โมง นั่นคือ  
 0.4 ของ 60 นาที ซึ่งเท่ากับ 24 นาที 
 (คริกเกต (cricket) เป็นกีฬาชนดิหนึ่ง มีคนเล่นทีมละ 11 คน ทีม ก จดัให้คนหนึ่งเป็นผู้ขว้างลูก  
 เรียกว่า bowler ทําการขว้างลูกไปยังไมท้ี่ตัง้ไวบ้นสนามสามอัน เรียกว่า wickets ซึ่งทีม ข จดัคน 
 มารักษา คนที่รักษา wickets เรียกว่า batsman และไม้ที่ถือตีลูกเรียกว่า bat ถ้าตีถูกลูกก็วิ่งวนไป 
 เพื่อเอาแต้ม เรยีกว่า runs จนกว่าพวกของทีม ก ที่อยู่ในสนาม คือ fielders จะนําลูกกลับมาได้ 
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki) 
97. ตอบข้อ  1   1/10   คําถามถามว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกการต่อสู้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของวัน   
 จากกราฟวงกลมการตอ่สู้เท่ากบั 10% แสดงว่าถ้าแบ่งเวลาของวันเป็นร้อยสว่น เวลาการต่อสู้ 
 เท่ากับสิบส่วน นั่นคือ 10 ใน 100 เมื่อคิดเป็นส่วน 10 ก็จะได้ 1/10   
98. ตอบข้อ  1  twice as much as  สองเท่า  จากประโยคที่กําหนดใหม้ีความหมายว่า จากแผนภูมิจํานวนของ 
 นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเป็น......ของจํานวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น    
 ดูจากแผนภูมิจะเห็นว่า ชาวอเมริกัน 50% ชาวญี่ปุ่น 25% ดังนั้นจึงเป็นสองเท่า 
 ข้อ 2 twice as many as (สาํนวนนี้ไม่มีใช้) 
 ข้อ 3 a quarter to หนึ่งในสี่ 
 ข้อ 4 equal to เท่ากับ 
99. ตอบข้อ  3  Ort1iz, Manuel  เรียนทั้งหมด 600 นาที  เพราะคําถามถามว่าใครเข้าเรียนมากที่สุด 
   
100.ตอบข้อ 4 thirteen  คําถามถามว่านักเรียนในห้องเรยีนของ Miss Smith มีสุนขัและปลารวมกนัเท่าไร  
 จากกราฟแท่ง  มสีุนัขจํานวน 6  ตัว และปลาจํานวน 7 ตัว รวม 13 ตัว 
101.ตอบข้อ 3 birds  คําถามถามว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดที่พวกเขามีน้อยที่สุด จากกราฟแทง่ นกมี 2 ตัว 
102. ตอบข้อ 2 Tracy  คําถามถามว่าใครไดแ้ต้มมากที่สุด 
103. ตอบข้อ 3 four   คําถามถามว่า Mark ได้แต้มน้อยกว่า Tracy เท่าไร 
104. ตอบขอ้ 4  Patty and Sarah  คําถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มีแต้มรวมกันแล้วยังน้อยกว่าแต้มของ Tracy 
105. ตอบข้อ 1 Mark and Patty  คําถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มแีต้มรวมกันแล้วเท่ากับแต้มของ 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. ไม่มีใครอยูใ่นห้อง 
 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  ระวังศีรษะ”  
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 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 คนขี่จักรยาน  คําถามถามว่าใครต้องปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 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”  
 และประโยคทีเ่ป็นโจทย์มีความหมายว่า ป้ายนี้จะเห็นได้จาก.........  
 ดังนั้นคําตอบที่เหมาะสมจึงควรเป็น ขวดยาฆ่าแมลง 
 ข้อ 1 on food product package   บนห่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ข้อ 2 on cosmetic bottle   บนขวดเครือ่งสําอาง 
 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”  
 แสดงว่าคุณไม่สามารถจอดรถในที่จอดรถนีไ้ด้ 
 ข้อ 1  This area is for parking cars.  บริเวณนี้สําหรับจอดรถ 
 ข้อ 2 There are a lot of cars in the park. มีรถจํานวนมากในที่จอดรถ 
 ข้อ 3 This parking area is full of the cars.  ที่จอดรถนี้เต็มไปด้วยรถ 
111. ตอบข้อ 1 on the beach บนชายหาด     คําถามถามว่า จากภาพนี้หล่อนอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the library   ในห้องสมุด 
 ข้อ 3 at the restaurant   ที่ร้านอาหาร 
 ข้อ 4 in the book store   ในร้านหนังสอื 
112. ตอบข้อ 4 A prisoner นักโทษ   คําถามถามว่าเขาเป็นอะไร 
 ข้อ 1 a janitor   ภารโรง 
 ข้อ 2 a worker   คนงาน 
 ข้อ 3 a warder   ผู้คุมนักโทษ 
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113. ตอบข้อ 1 in the jail.  ในคุก  คําถามถามว่าเขาอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the court.  ในศาล 
 ข้อ 3 in the bedroom. ในห้องนอน 
 ข้อ 4 at the police station.  ที่สถานีตํารวจ 
114. ตอบข้อ 4 surprised  ประหลาดใจ    คําถามถามว่าอูฐรู้สึกอย่างไร 
 จากภาพการ์ตูนจะเห็นเครื่องหมาย ? ที่อูฐ และจากประโยคใต้ภาพที่ว่า “Caravan CAMELS on  
 long journeys rarely run; they AMBLE. กองคาราวานอฐูกับการเดินทางที่ยาวไกล พวกมัน 
 ไม่ค่อยจะวิ่ง แต่เดินแบบช้าๆ สบายๆ” แต่อูฐเห็นเต่ากําลังว่ิงมันจึงรู้สึกประหลาดใจ 
115. ตอบข้อ 2 in the desert ในทะเลทราย  คําถามถามว่าพวกมันอยู่ที่ไหน 
116. ตอบข้อ 2 the two children are clever. เด็กสองคนฉลาด  
 จากโจทย์  “จากการ์ตูน บอกเป็นนัยได้ว่า.....” 
 จากคําพูดของเด็กที่บอกกับแม่มดว่า “No thanks. Our parents taught us that  
 carbohydrates are evil.  ไม่ล่ะ ขอบคุณ  พอ่แม่ของเราสอนว่า คาร์โบไฮเดรตเป็นสิง่ชั่วรา้ย”  
 ซึ่งแสดงถึงความฉลาดของเด็กที่หาทางปฏิเสธการชวนของแม่มดที่ให้ไปกินขนมที่บ้าน 
 ข้อ 1 The two children accept the witch’s invitation. เด็กสองคนรับคําเชิญของแม่มด 
 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 ทํางานเสร็จตอนหกโมงเย็น 
 คําถามถามว่า ใครสามารถไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้ 
 จากข้อมูลในตาราง ห้างสรรพสินค้าเปิดเวลาเจ็ดโมงเช้า ปิดสามทุ่ม   
 Joy ทํางานเสร็จตอนหกโมงเย็น เธอจึงไปซื้อของได้   
 ข้อ 1 Bill finishes his homework at ten pm.   Bill ทําการบ้านเสร็จตอนสี่ทุ่ม 
 ข้อ 2 Kim backs from the rock concert.  Kim กลับมาจากดูการแสดงดนตร ี(เลิกส่ีทุ่มครึ่ง) 
 ข้อ 3 Ann sees a movie until nine pm.  Ann ดูภาพยนตร์จนถึงสามทุ่มส่วน 
118. ตอบข้อ 2 We cannot take the bus if we leave home at eight am.  
                     เราไม่สามารถขึ้นรถโดยสารได้ ถ้าออกจากบ้านเวลาแปดโมงเช้า    คําถามถามว่าขอ้ใดถูกตอ้ง 
            จากตารางรถโดยสารออกเวลา 7.45 ดังนั้นถ้าเราออกจากบ้านแปดโมงเราจะขึ้นรถไม่ทัน  
           ข้อ 1 After the football match we cannot buy a book at the bookstore. 
                    หลังจากดูการแข่งขันฟุตบอลเสร็จเราไม่สามารถไปซื้อหนงัสือที่ร้านได้  
                    (ฟุตบอลเลิกห้าโมงเย็น ร้านหนังสือปิดหกโมงเย็น) 
            ข้อ 3 We can go to the supermarket after the rock concert. 
                     เราสามารถไปห้างสรรพสินค้าได้หลังจากดูการแสดงดนตรี 
                    (ห้างสรรพสนิค้าปิดสามทุ่ม การแสดงดนตรีเลิกสี่ทุ่มครึ่ง) 
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            ข้อ 4 The rock concert takes four hours. การแสดงดนตรีร็อคใช้เวลา 4 ช่ัวโมง 
         (การแสดงดนตรีเริ่มทุ่มครึ่ง เลิกสีทุ่่มครึ่ง ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง) 
119. ตอบข้อ 3 the rock concert   
          คําถามถามว่าคุณสามารถไปที่ไหนได้ถ้าคุณซื้อของเสร็จตอนหกโมงครึ่งเย็น 
          การแสดงดนตรีร็อคเริ่มเวลา ทุ่มครึ่ง ดังนั้นยังสามารถไปดูได้ทัน 
          ข้อ 1 the football match ฟุตบอลเริ่มบ่ายสามโมงครึ่ง  
          ข้อ 2 the railway station รถไฟออกเวลาสี่โมงครึ่งเย็น 
          ข้อ 4 the bookstore   ร้านหนังสอืปิดเวลาหกโมงเย็น 
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 ทางน้ํา 
 ข้อ 4 public สาธารณะ 
122. ตอบขอ้ 1  Hong Kong  
 จากโจทย์ “แท็กซี่ถูกใช้มากที่สุดใน......”  
 จากตาราง แท็กซี่ถูกใช้มากทีสุ่ดในฮ่องกง คือ 11%  
 ข้อ 2 Singapore  ไม่ทราบแน่ชัด เพราะตารางระบุไว้รวมกับอ่ืนๆ เป็น 11%   
 ข้อ 3 Bangkok แท็กซี่ถูกใช้ 2%  
123. ตอบข้อ 4  report the facts about the way people travel  
           เพราะจุดมุ่งหมายหลกัของตารางนี้คือรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการเดินทางของผู้คน 
 ข้อ 1 survey how people wish to travel สํารวจวิธีที่ผู้คนปรารถนาจะใช้ในการเดินทาง 
 ข้อ 2 encourage people in Asia to save petrol ส่งเสริมใหค้นในเอเชียประหยัดน้ํามัน 
 ข้อ 3 persuade people to use public transport เชิญชวนผู้คนให้ใชก้ารขนส่งสาธารณะ  
124. ตอบข้อ 1 Zero is stupid   Zero เซ่อ (ซื่อบ้ือ) 
 จากโจทย์ “จากการ์ตูน สามารถสรุปได้ว่า......” 
 Zero บอก Sarge ว่า “มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับกบเหลาดินสอ ดินสอของฉันไม่แหลม” 
 Sarge บอก Zero ว่า “ใช้มดีซิ”  
 เจตนาของ Sarge ต้องการให้ Zero ใช้มีดเหลาดินสอ แต่ Zero กลับนํามีดไปใส่ในกบเหลาดินสอ 
 ข้อ 2 Zero is joking    Zero เล่นตลก 
 ข้อ 3 the pencil is not good ดินสอไม่ดี 
 ข้อ 4 the sharpener is blunt   กบเหลาดนิสอทื่อ 
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125. ตอบข้อ 3 agrees to pay for the band’s songs   ตกลงจ่ายเงินสําหรับค่าเพลงของวงดนตรี  
 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  ไม่เต็มใจทําธุรกิจกับเด็กๆ 
Part III:  Structure 
126. ตอบข้อ 1  Smith, the company's first president, was a financial genius  
 เป็นการใช้ เครือ่งหมาย , (comma) หน้าและหลังข้อความที่บอกรายละเอยีดของคํานามขา้งหน้า 
 เพื่อขยายความคํานามตัวนั้นให้ชัดเจนขึ้น  
 , the company's first president,  ,ประธานคนแรกของบรษิัท, ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดของ 
 Smith เป็นการขยายความเพื่อให้รู้จัก 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 ทีเ่ป็นอัจฉริยะทางการเงิน ตอนนี้เขาทํางานให้กับบริษัท FRINK” 
127. ตอบข้อ 4  He has been working in California since February 1997. 
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect Continuous  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
 ต่อเนื่องมายังปัจจุบันและยังคงดําเนินต่อไปในอนาคต 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 “ฉนัต้องการไปเยี่ยมลุงของฉันที่อเมริกา เขาทํางานอยู่ใน 
 แคลิฟอร์เนียมาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 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.  มีความหมายว่า “ฉันมีบางส่ิงบางอย่างจะบอกคณุ 
 ก่อนการแข่งขัน ฉันได้ยินข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างเกี่ยวกับคู่แข่งของเรา” 
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 ต้องการรู้เกี่ยวกับเพือ่นของเธอที ่
 อยู่ในนิวยอร์คเพราะเธอยังไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้เลย” 
130. ตอบข้อ 1  I probably won't take the early train tomorrow. 
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 ประโยคนี้เราใช ้probably ทําหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในการกระทํา 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  “มันสําคัญมากสําหรับนักเรียนมัธยมท่ีต้องคิดว่าพวกเขาจะเป็นอะไร” 
133. ตอบข้อ 2  a lot of big old French buildings  
 การเรียงลําดับคําคุณศัพท์ มหีลักนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งกําเนิด วัสดุ จุดประสงค์ คํานาม 
 (ถ้ามีการบอกปริมาณ การบอกปริมาณจะมาก่อน a lot of บอกปริมาณ big บอกขนาด  
 old บอกอายุ French บอกแหล่งกําเนิด buildings เป็นคํานาม) 
 In Laos and Vietnam, you can still see a lot of big old French buildings.  
 มีความหมายว่า “ในลาวและเวยีตนาม คุณยังสามารถเห็นตึกฝรั่งเศสเก่าและใหญ่อยู่จํานวนมาก” 
134. ตอบข้อ 3  popular tourist attraction for over a century  
 การเรียงลําดับคําคุณศัพท์  
 popular (ความคิดเห็น) tourist (จุดประสงค์) attraction (คํานาม) 
 In North America, the Niagara Falls has been a popular tourist attraction for over  
 a century.  มีความหมายว่า “ในอเมริกาเหนือ น้ําตกไนแองการาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม 
 มานานกว่าศตวรรษ” 
135. ตอบข้อ 2  I haven’t packed my suitcase yet  
 ประโยคอยู่รูปของ Present Perfect  ในรปูปฏิเสธ   
 ประธาน + have , has + not + Verb 3 + กรรม + yet 
 I’m going to Beijing tomorrow morning, but I haven’t packed my suitcase yet. 
 มีความหมายว่า “ฉันจะไปปกัก่ิงพรุ่งนี้เช้าแต่ฉันยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย” 
136. ตอบข้อ 3  football and horse racing are the most popular sports  
 เป็นการเรียงลําดับของคําในประโยคให้ถูกต้อง “คําขยายจะอยู่หน้าคําที่ถูกขยาย” 
 ในที่นี้ horse ทําหน้าที่ขยายคํานาม racing   horse racing หมายถึง การแข่งม้า   
 the most popular บอกถึงการเปรียบเทียบขั้นสุด ขยาย sports  
 In Mexico, football and horse racing are the most popular sports. มีความหมายว่า  
 “ในเม็กซิโก ฟุตบอลและการแข่งม้าเป็นกีฬาที่นิยมมากทีสุ่ด” 
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137. ตอบข้อ 2  It’s a piece of cake  เป็นการเปรยีบเทยีบสํานวนสุภาษิตในภาษาอังกฤษในประโยคนี้ตรงกับ 
 สุภาษิตคําพังเพยไทยที่ว่า “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 
 This test is very easy! It’s a piece of cake for me.   มีความหมายว่า “ข้อสอบนีง้่ายมาก  
 สําหรับฉันมันเหมือนปอกกลว้ยเข้าปาก” 
138. ตอบข้อ 1  one of the great wonders of the world  
 wonders of the world หมายถึง ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก great เป็นคําคุณศัพท์ทําหน้าทีข่ยาย 
 In China, The Great Wall is one of the great wonders of the world. มีความหมายว่า 
 “ในประเทศจนีกําแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทีย่ิ่งใหญ่ของโลก 
139. ตอบข้อ 2  you must always wear your seat belt  
 ตําแหน่ง adverb of frequency จะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกรยิาช่วย 
 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. มีความหมายว่า  
 “เพื่อความปลอดภัยขณะขับรถ คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ” 
140. ตอบข้อ 3  she really wants to speak English fluently and correctly  
 “really” เป็น adverb of degree ตําแหนง่จะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกริยาช่วย  
 ดังนั้น จึงอยู่หน้า “wants” ซึ่งทําหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค 
 Pranee takes a few English courses because she really wants to speak English  
 fluently and correctly.  มีความหมายว่า “ปราณีลงเรียนภาษาอังกฤษ 2-3 หลักสูตร เพราะ 
 เธอต้องการอย่างมากที่จะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องและถูกต้อง” 
141. ตอบข้อ 2  I've been there many times.  
 ประโยคนี้เป็น Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตซึง่สิ้นสุดลงแล้วแต่ยังส่งผลมาถึง 
 ปัจจุบัน  รูปประโยคคือ  ประธาน + have, has + verb 3+ กรรม + สว่นขยาย 
 London is beautiful. I've been there many times.   มีความหมายของประโยค  
 “ลอนดอนสวย ฉันไปที่นั่นมาแล้วหลายครัง้”  
142. ตอบข้อ 4  3-1-5-4-2  
 Using international phone cards is an easy process, involving just a few simple 
  steps below:   
 การใช้บัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีวิธีปฏิบตัิง่ายๆด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุง่ยาก 2-3 ขั้นตอนดงันี้ 
 3.  Buy the phone card that fits your needs; get your PIN number and access  
     codes. ซื้อบัตรโทรศัพท์ตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รับเลข PIN (Personal Identification  
     Number ชุดตัวเลขที่เป็นรหัสลับเฉพาะบุคคล) และรหัสการเข้า 
 1. Dial the 800-number and listen to the voice instructions.  
     กดเลข 800 และฟังคําแนะนํา 
 5. Enter your PIN number. ใส่เลข PIN ของคุณ 
 
 4. The prompt will tell you the balance and the minutes left.  
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     บนหน้าจอโทรศัพท์จะบอกยอดเงินและเวลาที่เหลือ 
 2. Enter the destination number.  ใส่เลขหมายปลายทาง 
143. ตอบข้อ 1  2- 3-1 
 2.  Do you prefer cola or orange juice? ระหว่างโคล่ากับน้ําส้ม คณุชอบอะไรมากกว่า  
 3.  I prefer orange juice. What about you? ฉันชอบน้ําส้มมากกว่า แล้วคุณล่ะ 
 1.  I prefer cola.  ฉันชอบโคล่ามากกว่า 
144. ตอบข้อ 1  3-1-2-4  
 3.  Have you ever been to a live concert?   คุณเคยไปดูการแสดงดนตรีแบบแสดงสดไหม 
 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.  
      ฉนัไม่เคยพบเธอเพราะเธอตายในสงคราม 
 3.  She insisted the family went on a short holiday.   
      เธอยืนกรานที่จะให้ครอบครัวออกไปเที่ยวในวันหยุด 
 4.  She was peeling potatoes and talking to my dad.   
      เธอกําลังปอกมันฝรั่งและคุยกับพ่อของฉัน 
 2.  A bomb dropped on the house and she was killed.   
      ระเบิดตกใส่บ้านและเธอก็ตาย 
146. ตอบข้อ 3  writing 
 Joan stops writing to talk to John.    Joan หยุดเขียนเพื่อที่จะคุยกับ John 
 stop + Verb-ing  หมายถึง หยุดการกระทํานั้น เช่น She stops writing.  หล่อนหยุดเขียน 
 stop + to Verb1 หมายถึง หยุด (การกระทําอ่ืน) เพื่อที่จะทําสิ่งนั้น  
 เช่น  The bus stops to pick up the boy.  รถโดยสารหยุดเพื่อที่จะรับเด็กผู้ชาย  
 ข้อ 1  writes ผิดหลักไวยากรณ์ ประโยคมี stops เป็นกริยาแท้ที่บอกการกระทําของประธานแล้ว 
 ข้อ 2  to write  ไม่ถูกต้องตามความหมายที่อธิบายไว้แล้ว 
 ข้อ 4  has written  เป็นรูปประโยค Present Perfect  แต่ประโยคนี้มี stops เป็นกริยาแท้ 
         ที่แสดงถึงรูปประโยคของ Present Simple อยู่แลว้ 
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  
  กรณีที่ส่วนหนา้ไม่มีกริยาช่วย ส่วน tag ต้องใช้ Verb to do 
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 จากโจทย์ ประโยคส่วนหน้าไม่มีกริยาช่วย กริยาของประโยคคือ studies  
 ดังนั้นส่วน tag ต้องใช้ Verb to do คือ does เท่านั้น 
 Sally hardly studies her lessons   ประโยคมีคําว่า hardly (หมายถึง แทบจะไม)่ ทาํให้ 
 ประโยคมีความหมายกึ่งปฏิเสธ 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. 
 ตอนนี้สมบัติกําลังทําบ้านสุนัขให้กับสุนัขของเขา ฉันไม่คิดว่าเขาจะทําสําเร็จ 
 จากโจทย์ประโยคแรกกล่าวถงึเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น สังเกตจาก Now  
 รูประโยคจึงเป็น Present Continuous (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
149. ตอบข้อ 2  was 
 When I was sleeping, he came here.    ตอนที่ฉันกําลังนอนหลับ เขามาที่นี่ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดตี โดยทีม่ีเหตุการณ์หนึง่กําลังเกิดขึ้นและมีอีกเหตกุารณ์หนึ่ง 
 เข้ามาแทรก   “ฉันกําลังนอนหลับ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและกําลงัดําเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “เขามาที่นี่”  
 เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นก่อนและยังดําเนินอยู่ จะใชใ้นรูป Past Continuous (รูปกริยา was/were +  
 Verb-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
150. ตอบข้อ 3  swam 
 She swam every Sunday last year.    เมื่อปีที่แล้วเธอไปว่ายน้ําทุกวันอาทิตย์ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีต สังเกตจาก last year (ปีที่แล้ว) และ  
 swam  กริยาช่องที่ 2 ของ swim   
 เป็นรูปประโยคของ Past Simple (รูปกริยา  Verb2) 
151. ตอบข้อ 1  were 
 If I were you, I would go with him.    ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปกับเขา 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ใช้ในการสมมุติในสิ่งที่เป็นไปไมไ่ด้ หรือ ใช้พูดถงึสิ่งที่ไมเ่ป็นจรงิ หรือ  
 ใช้ในการให้คําแนะนําหรือเสนอแนะ  
 รูปประโยคเงือ่นไขแบบที่ 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. ตอนนี้รถไฟกําลังแล่นออกไป  
 เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น สงัเกตจากคําว่า 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.  
 กรุณารอที่นี่คะ่ เจ้านายของฉันจะกลับมาภายในสิบนาที  
 ประโยคบอกถงึเหตุการณท์ี่กําลังจะเกิดขึ้นภายใน 10 นาที  สังเกตได้จากคําว่า in ten minutes     
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 รูปประโยคจึงต้องเป็น  Present Continuous  (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
 ซึ่ง Tense นี้นอกจากจะใชก้ับเหตุการณท์ี่กําลังเกิดขึ้น ยงัสามารถใช้กับเหตกุารณท์ี่จะเกิดขึน้ใน 
 อนาคตอันใกล้ หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอน ได้อีกด้วย 
154. ตอบข้อ 1  for   ในที่นี ้ มคีวามหมายว่า  เพราะว่า    
 จากโจทย์    We won’t be able to move in for we have painted the house.   
 หมายความว่า เราจะไม่สามารถย้ายเข้าบ้านได้เพราะเราได้ทาสีบ้านแล้ว    
155. ตอบข้อ 3  ever 
 Has anyone ever heard such a stupid excuse?    
 มีใครเคยไดย้ินคําแก้ตัวแบบน้ําขุ่นๆแบบนั้นไหม (แปลตามตวัคือคําแก้ตัวแบบโง่ๆ น่าจะหมายถึง  
 คําแก้ตัวแบบฟังไม่ขึ้น แบบน้ําขุ่นๆ) 
 เป็นรูปประโยคคําถามของ 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 ฉนัจะบอกคุณ 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง   
 จากประโยคนี้แสดงว่าผู้พูดไม่ได้ยินข่าวนั้นมาก่อน 
 ลักษณะประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  มีดังนี้ 
 ส่วน If – clause จะเป็น Past Perfect  รูปกริยา  had + Verb3 
 ส่วน Main clause รูปกริยาจะเป็น would have + Verb3 
157. ตอบข้อ 2  whether there is 
 I wonder whether there is a better teacher than ours.  
 ฉันสงสัยว่ามีครูที่ดีกว่าครูของพวกเราหรือไม่ 
 เป็นการใช้ Noun Clause ลําดับคําของ Noun Clauseจะเป็นลําดับคําของประโยคบอกเลา่เสมอ 
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 (ประธานถูกกระทํา)  
 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  ทําหน้าที่คล้าย  
 adjective เพื่อบอกลักษณะหรอืขยาย noun ซึ่งอยูข่้างหน้าเพื่อให้ได้ใจความสมบูรณ์ และชัดเจน 
 ว่าเป็นคนไหน ในที่นี้ขยาย the students 
 
160. ตอบข้อ 2  more generous than  หมายถึง มีน้ําใจ โอบอ้อมอารี มากกว่า 
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 Scott is much more generous than any of his brothers.  
 Scott เป็นคนที่มีน้ําใจมากกว่าพ่ีน้องของเขาทั้งหมด 
 จากรูปประโยคเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกว่า  จึงใช้ more_______than 
161. ตอบข้อ 2  What I want to do  หมายถึง สิ่งที่ผมอยากทํา 
 Sam ถามTim ว่า  What are you going to do with your old computer?  
                         คุณจะทาํอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ 
 Tim ตอบว่า  Nothing! What I want to do is too expensive.  
                   ไม่ทําอะไร สิ่งที่ผมอยากทํานั้นมันแพงเกินไป  
 จากโจทย์เป็นการใช้ Noun Clause ลําดับคําของ Noun Clause จะเป็นลําดับคําของประโยค 
 บอกเล่าเสมอ  
162. ตอบข้อ 2  have not finished 
 I can’t go out because I have not finished my work yet.   
 ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฉันยังทํางานไม่เสร็จ 
 ในที่นี้รูปประโยคเป็น Present Perfect  ที่บอกกระทําที่ยังไม่สําเร็จ 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.  
 หลังจากที่ผมทาํแบบฝึกหัดเสร็จ ผมก็ส่งคุณครู 
 เป็นประโยคที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตจากคําว่า handed เป็น กรยิาช่องที่ 2  
 ของ hand   ดังนั้นอนุประโยคส่วนหน้าจึงต้องใช้กริยาช่องที่ 2 เช่นกัน  
 รูปประโยคจึงเป็น  Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
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.  
 เที่ยวบินระหว่างเอเชยีกับยุโรปจะเร็วขึ้น 30 นาที ขอบคุณที่มกีารเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบนิ 
 โดยสายการบินหลัก    
 เมื่อพิจารณาจากความหมายโดยรวมของประโยคแล้ว ควรเปน็ประโยคที่บอกเล่าถงึเหตกุารณ์ที่จะ 
 เกิดขึ้นในอนาคต จึงต้องใช้รูปประโยค Future Simple รูปกริยาเป็น will + Verb1 
 ข้อ 2 were once possible  เป็นไปได้ครั้งเดียว 
 ข้อ 3 have been extended  ถูกขยายออก 
 ข้อ 4 are being cancelled    กําลังถูกยกเลิก 
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165. ตอบข้อ 2  left   (กริยาช่องที่ 2  ของ leave หมายถงึ ทิ้งไว้ วางไว้) 
 Yesterday I found my purse which I left in the drawer. 
 เมื่อวานนี้ ฉันพบกระเป๋าของฉันที่ฉันวางไว้ในลิ้นชักแล้ว   
 ประโยคบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตจากคําว่า Yesterday (เมื่อวานนี้)  และ  
 คํากริยา found (กริยาช่องที่ 2 ของ find) จึงมั่นใจได้ว่าประโยคที่กําหนดเป็นอดีต 
 เป็นรูปประโยคของ  Past Simple  (รูปกริยาเป็น Verb2)  
Part IV:  Vocabulary (166-180) 
 

166. ตอบข้อ 4  who  
 เพราะ ..who just move here. ทําหน้าทีเ่ปน็ adjective clause ขยาย “a Thai friend” และ  
 who ใช้ขยายคํานามที่เป็นคน  
 Last week I went to a birthday party of a Thai friend who just move here.  
 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไปงานวันเกิดของเพื่อนคนไทยคนที่เพิ่งย้ายมาที่นี่ 
 ข้อ 1 whose แปลว่า ของ...  ใช้ขยายคํานามที่เป็นคนและบอกความเป็นเจ้าของ 
 ข้อ 2 which แปลว่า ซึ่ง   ใช้ขยาย คํานามที่ไม่ใช่คน 
 ข้อ 3 whom แปลว่า ผูซ้ึ่ง   ใช้ขยายคํานามที่เป็นคนและเป็นกรรมของ adjective clause  
167. ตอบข้อ 2  strange  
 It’s strange. แปลว่า มันแปลก ซึ่งความหมายเป็นเหตุเป็นผลกบัประโยคที่ตามมาคือ  
 She didn’t open it. (เธอไมเ่ปิดมัน) เนือ่งจากประโยคก่อนหน้าคือ I gave her a present.   
 แปลว่า ฉันใหข้องขวัญแก่เธอ แต่เธอไม่เปิด ซึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางตะวันตก เมื่อเพื่อนให้ 
 ของขวัญควรเปดิดูทันทีเพื่อแสดงถงึความสนใจต่อสิ่งที่เพื่อนให้ ดังนั้น Tony จึงรู้สึกแปลกทีเ่พื่อน 
 คนไทยไม่เปิดดูของขวัญ 
 ข้อ 1 exciting แปลว่า น่าต่ืนเต้น 
 ข้อ 3 usual แปลว่า ปกติ 
 ข้อ 4 great แปลว่า ดีเยี่ยม 
168. ตอบข้อ 2  interest แปลว่า ความสนใจ   
 ประโยค She just thanked me and put it aside, not showing any interest. หมายถึง  
 เธอเพียงแค่กล่าวขอบคุณแลว้วางมันไว้ข้างๆ และไม่แสดงความสนใจใดๆเลย 
 ข้อ 1 question แปลว่า คําถาม 
 ข้อ 3 worry แปลว่า กังวล 
 ข้อ 4 sign แปลว่า แสดงอากัปกิริยา 
169. ตอบข้อ 3  not to open แปลว่า ไม่เปดิ  
 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 
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170. ตอบข้อ 1  doesn’t mean   (ตัวเลือกในข้อนี้มีความหมายว่า “ไม่ได้หมายถึง”) 
 คําตอบที่ถูกต้อง ต้องอยู่ในรูปของ Present Simple Tense เพราะความหมายของประโยค 
 แสดงข้อเท็จจริง  
 ประโยค So what she did doesn’t mean anything bad at all. หมายถงึ ดังนั้นสิง่ที่เธอทํา 
 ไม่ได้หมายถึงสิ่งใดๆที่เลวร้าย  
 what she did เป็น noun clause ที่ทําหน้าที่ประธานของประโยคนี้ 
171. ตอบข้อ 2  and  
 Enjoy your friendship with her and learn more about Thai culture. 
 ขอให้มีความสขุกับมิตรภาพระหว่างคุณกับเธอ และ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 
 จากประโยคนี้  Maew เจตนาบอกให้ Tony ทําทัง้สองสิ่ง คือ Enjoy your friendship with her  
 และ learn more about Thai culture  ดังนั้นต้องเชื่อมด้วย and 
172. ตอบข้อ 1  Both แปลว่า ทั้งสอง ซึ่งในทีน่ี้หมายถึง Heathrow และ Gatwick 
 ประโยค Both are staffed 24 hours a day by nurses.หมายถึง ทั้งสองสถานที่มีพยาบาล 
 คอยบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
 ข้อ 2 Neither แปลว่า ไมใ่ช่ทั้งสอง 
 ข้อ 3 Either แปลว่า  อันใดอันหนึ่ง(ของ 2 อัน) 
 ข้อ 4 None แปลว่า ไม่ม ี
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 
174. ตอบข้อ 2  nurseries แปลว่า สถานที่เลีย้งเด็ก 
 ประโยค There are nurseries at all terminals at both Heathrow and Gatwick where  
 young children can be fed and changed in comfort. หมายถึง ทีพั่กผู้โดยสาร ทั้งใน  
 Heathrow และ Gatwick มีสถานที่เลี้ยงเด็กไว้สําหรับเลี้ยงเด็กหรือให้เด็กได้เปลี่ยนผ้าอ้อม 
 ข้อ 1 accommodations แปลว่า ที่พักที่มเีครื่องอํานวยความสะดวก 
 ข้อ 3 hostels แปลว่า ที่พักราคาถูกสําหรบัเยาวชน 
 ข้อ 4 cots แปลว่า เตียงเล็ก (สําหรับเด็ก) 
  
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 แต่ยกเว้นทีพั่กผู้โดยสาร 3 ที่ Heathrow 
 ข้อ 1 purposed แปลว่า มีเจตนา  
 ข้อ 3 profitable แปลว่า มีประโยชน์, ให้ผลกําไร 
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 ข้อ 4 beneficial แปลว่า เปน็ประโยชน์ 
176. ตอบข้อ 1  Heathrow and Gatwick  
 เพราะคําถามถามว่าบทความน้ีเกี่ยวกับอะไร 
 ข้อ 2 International Airport แปลว่า สนามบินนานาชาติ 
 ข้อ 3 Emergency Service แปลว่า หน่วยบริการฉุกเฉิน 
 ข้อ 4 Airport Facilities แปลว่า สิ่งอํานวยความสะดวกที่สนามบิน 
177. ตอบข้อ 4  messages แปลว่า ข่าวสาร 
 ประโยค It allows you to exchange messages with people all over the world. แปลว่า 
 มัน(คือe-mail) ทําใหคุ้ณได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้คนทั่วโลก 
 ข้อ 1 user names แปลว่า ช่ือผู้ใช้ 
 ข้อ 2 passwords แปลว่า รหัสผ่าน 
 ข้อ 3 addresses แปลว่า ทีอ่ยู่ 
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 สรปุ 
 ข้อ 2 decrease แปลว่า ลดลง 
 ข้อ 4 infer แปลว่า สรุป ลงความเห็น 
179. ตอบข้อ 2  are given แปลว่า รับ (ถูกให ้– โครงสร้าง passive voice) 
 ประโยค When you set up an account you are given a unique address and anyone  
 can send you e-mail. หมายถึง เมือ่คุณติดตัง้บัญชีผู้ใช้แล้วคุณจะได้รับทีอ่ยู่ที่เป็นเฉพาะของ 
 คุณและคนอื่นๆก็จะสามารถส่งจดหมายถึงคุณได้ 
 ข้อ 1 will give แปลว่า จะให้ 
 ข้อ 3 are giving แปลว่า กําลังให้ หรือ จะให ้
 ข้อ 4 have given แปลว่า ให้ (แล้ว) 
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. หมายถงึ จดหมายที่คุณไดร้ับจะถกูเก็บไวท้ี่ 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. 
 ฝนและหมิะตกมาจากเมฆเมือ่เมฆอุ้มน้ําไว้จํานวนมาก 
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183. ตอบข้อ 1 floods 
 Too much rain can fill up rivers and cause floods 
 ปริมาณน้ําฝนที่มากเกินไปจะไหลลงสู่แม่น้าํและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วม 
 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. 
 หิมะจะตกเมื่ออากาศรอบๆเมฆเย็น 
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.   
 หิมะจะยังอยู่บนพื้นถา้พ้ืนดินมีความเย็นมาก แต่หิมะจะละลายเมื่อพื้นดินอุ่น 
 ข้อ 1 soften แปลว่า อ่อนนุ่มลง 
 ข้อ 2 freeze แปลว่า กลายเป็นน้ําแข็ง 
 ข้อ 4 heat แปลว่า ร้อนขึ้น 
186. ตอบข้อ 3  happening  หมายถึง  เกิดขึ้น       
 สํานวน What is going on? เป็นสํานวนภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า เกิดอะไรขึ้น ซึง่ตรงกับ  
 ประโยคว่า What is happening? ที่หมายถึง เกิดอะไรขึ้น เช่นกัน 
187. ตอบข้อ 4  look after you  หมายถึง ดูแลคุณ    
 จากโจทย์  Don’t worry we’ll see you’re alright.  หมายถึง  ไมต่้องกังวล เราจะดูแลคุณ   
 ซึ่งตรงกับ ประโยค Don’t worry we’ll look after you.   
 ตัวเลือกจากข้อ 1-4 เป็น Phrasal verb คือ กริยาที่ประกอบด้วยส่วนทีเ่ป็นกริยา ( verb ) และ 
 คําอ่ืน (มักเป็นคําบุพบท ) เมือ่รวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 ข้อ 1. look at   มองดูที่ 
 ข้อ 2. look on = observe  สังเกต  เฝ้ามอง 
 ข้อ 3. look for   ค้นหา 
 ข้อ 4. look after   ดูแล  เอาใจใส ่
188. ตอบข้อ 3  can’t tolerate หมายถึง ทนไม่ได้    
 คําว่า can’t stand มีความหมายว่า ทนไม่ได้  ทนบางคนหรือบางสิ่งไม่ได้ หรือไม่ไหว 
 จากโจทย์ I simply can't stand sugar in my tea or coffee. มีความหมายว่า  
 ฉันทนไม่ได้จรงิๆกับน้ําตาลในชาหรือกาแฟของฉัน 
 ข้อ 1. can’t eat  กินไม่ได้ 
 ข้อ 2. can’t drink  ด่ืมไม่ได้ 
 ข้อ 4. can’t allow  ไม่สามารถอนุญาตได้ 
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189. ตอบข้อ 1  taking you in a car   หมายถึง พาคุณนั่งรถไปด้วย  
 ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ 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   
 สํานวน  have one’s nose in a book = to read all the time  
 หมายถึง  อ่านหนังสือตลอดเวลา 
191. ตอบข้อ 2  saying too much  หมายถึง คาดหวังมากเกินไป   
 ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ  asking too much   
 จากโจทย์  I think you're asking too much of them as they are just children.    
 มีความหมายว่า  ผมคิดว่าคุณกาํลังคาดหวังกับพวกเขามากเกนิไปในขณะที่พวกเขาเป็นแค่เดก็ 
192. ตอบข้อ 2  give it a try    หมายถึง ลองพยายาม    
 ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ  put your toe in the water  ซึ่งก็เหมือนเวลาจะลงว่ายน้ําในสระ 
 แต่ไม่รู้ว่าน้ําเย็นแค่ไหน 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 
 สํานวน cats and dogs เป็นสํานวนที่ใช้บอกลักษณะของฝนที่ตกอย่างหนัก 
 จากโจทย์ Last night it rained cats and dogs. มีความหมายว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนัก 
 ข้อ 1. drizzly  ซึ่งตกปรอยๆ หยิมๆ 
 ข้อ 2. noisily  อย่างอึกทึกครึกโครม 
 ข้อ 3. lightly  อย่างเบาๆ 
194.  ตอบข้อ 1 apologize  หมายถึง ขอโทษ 
 จากโจทย์ You hand in your report late. You say to your teacher,  
 “I apologize for the delay.” มีความหมายว่า คุณส่งรายงานช้า คุณพูดกบัครูว่า “ผมขอโทษ 
 ครับที่ส่งช้า” 
 ข้อ 2. understand  เข้าใจ 
 ข้อ 3. accept  ยอมรับ 
 ข้อ 4. sorry  ขอโทษ เสียใจ (ใช้กับประโยคนี้ไม่ได้เพราะเป็นตําแหน่งที่ต้องเติมคํากริยา  
 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 ประธานของการกฬีา 
 แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้มาโยนลูกบอลในการแข่งขันเบสบอลเกมแรกแห่งฤดูกาล  
 ข้อ 1. A baseball player  ผู้เล่นเบสบอล 
 ข้อ 2. The Prime minister  นายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 3. A pitcher  ตําแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล  
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Part V:  Reading (196-285) 
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.  สุนัขใหญท่ี่สดุ 
 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 ไม่ใชช่าวอังกฤษ                                                                   
 ข้อ 4 Teresa and Sandy aren't English. Teresa and Sandy ไม่ใช่ชาวอังกฤษ 
198. ตอบข้อ  4  There are no older men than him anywhere.  ไมม่ีผู้ชายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 จากโจทย์ He is the oldest man in the world.  
 มีความหมายว่า  เขาเป็นผู้ชายที่อายุมากที่สดุในโลก  
 ดังนั้นแสดงว่า ในโลกนี้ไม่มผีูช้ายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 ข้อ 1 Many men are older.    ผู้ชายจํานวนมากแก่กว่า 
 ข้อ 2 He's older than some other men.  เขาแก่กว่าชายคนอื่นๆบางคน 
 ข้อ 3 He is not as old as my grandmother.  เขาแก่ไม่เท่ากับย่าของฉัน 
199. ตอบข้อ 4   You can come if you have a ticket. คุณมาได้ถ้าคุณมีต๋ัว 
 จากโจทย์  You can't come without a ticket.  มีความหมายว่า  คุณมาไม่ได้ถ้าไม่มีต๋ัว   
 ดังนั้นแสดงว่า ถ้ามีต๋ัวก็มาได้  
 ข้อ 1 You mustn't go with a ticket.  คณุต้องไม่ไปพร้อมกับต๋ัว 
 ข้อ 2 You cannot buy a ticket outside. คุณซื้อต๋ัวที่ด้านนอกไม่ได้ 
 ข้อ 3 You don't need a ticket to come.  คุณไม่จําเป็นต้องใช้ต๋ัวเพื่อที่จะมา 
200. ตอบข้อ 1   She is taking care of the children.  เธอกําลังดูแลเด็กๆ 
 จากโจทย์  Andrea is looking after the children. มีความหมายว่า Andrea กําลังดูแลเดก็ๆ 
 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.  เธอกําลังดูที่เด็กๆ 
 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 พวกเขามีรถยนต์สําหรับครอบครัวเพียงหนึ่งคันเท่านั้น  
 ดังนั้นแสดงว่าพวกเขาไม่ได้มีรถ 2 คัน 
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 ข้อ 1 They only like cars.  พวกเขาชอบแต่รถเท่านั้น 
 ข้อ 2 They have a big family.  พวกเขามีครอบครัวใหญ ่
 ข้อ 4  They do not like any other cars.  พวกเขาไม่ชอบรถคันอื่นๆ 
202. ตอบข้อ 4   What are his favourite things?  สิ่งที่เขาชื่นชอบคืออะไร 
 จากโจทย ์ What does Edward like? มีความหมายว่า Edward ชอบอะไร  ซึ่งทัง้สองประโยคมี 
 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.  มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปทํางาน 
 จากโจทย์  He hopes to go home, but he may go to work.  
 มีความหมายว่า เขาหวังที่จะกลับบ้าน แต่เขาอาจจะไปทํางาน   
 ดังนั้น แสดงว่า มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปทํางาน 
 ข้อ 1 He's allowed to go to work.  เขาได้รับอนุญาตให้ไปทํางาน 
 ข้อ 3 He'll be at home before the office.  เขาจะอยู่ที่บ้านก่อนจะอยู่ที่ทํางาน 
 ข้อ 4 He always goes home after work.  เขากลับบ้านหลังเลิกงานเสมอ 
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.    ฉนัต้องการซักเสื้อผ้า 
 ข้อ 3 We will wash them together.   พวกเราจะซกัมันด้วยกัน 
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.  เธอสูบบุหรี่เป็นประจํา 
 ข้อ 4 She smoked cigarettes in the smoking area.  เธอสูบบุหรี่ในบริเวณที่ให้สบูบุหรี่ 
206. ตอบข้อ 4   Would you like me to take you to the station? คุณต้องการให้ฉันพาไปสถานีไหม 
 จากโจทย์  Shall I take you to the station?  มคีวามหมายว่า ฉันพาคุณไปสถานีไหม  
 เห็นได้ว่าทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน คือเป็นการเสนอความช่วยเหลือเพื่อพาไปสถาน ี  
 ข้อ 1 Must I take you?  ฉนัต้องพาคุณไปไหม 
 ข้อ 2 Did I take you before?  ฉันพาคุณไปก่อนไหม 
 ข้อ 3 Will it be necessary to take you there? มันจะจําเป็นไหมที่จะพาคุณไปที่นั่น 
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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. เธอไม่ลืมทีจ่ะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 จากโจทย ์ Mirana remembered to phone the doctor. มีความหมายวา่ Mirana จําได้ว่า 
 ต้องโทรศัพท์ไปหาหมอ  นั่นก็คือ เธอไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 1  She remembered phoning the doctor.  เธอจําได้ว่าเธอโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 2  Mirana forgot to remember to phone.  Mirana ลืมที่จะจําว่าจะต้องโทรศัพท์ 
 ข้อ 4  She remembered that she phoned the doctor.   
                              เธอจําได้ว่าเธอได้โทรศัพท์ไปหาหมอ 
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 ในรูปอดีตแสดงถึงเธอเสียชีวิตไปแลว้ 
 ข้อ 3  She died when she was nearly 115. เธอเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบจะ 115 ปี  
 ข้อ 4   Madame Traiviey has many more years.  Madame Traiviey ยังมีเวลาอกีหลายปี  
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.  มันยากที่จะเห็นเธอ 
 ข้อ 3 She can see it very well.  เธอสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน 
211. ตอบข้อ 4  They painted his house for him last week.   
 พวกเขาทาสีบ้านให้เขาเมื่อสปัดาห์ที่แล้ว 
 จากโจทย์  Justin had his house painted last week. 
 มีความหมายว่า Justin ทาสบ้ีานของเขามื่อสัปดาห์ที่แลว้ ประโยคนี้เป็นกฎของ passive  
 causative form ( to have/to get something done = ให้คนอื่นทําให้ )   
 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 
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212. ตอบข้อ  2  No teachers know the answer.  ไม่มีครูทีรู่้คําตอบนี้ 
 จากโจทย์  Neither teacher knows the answer.  Neither แปลว่า ไม่มี    
 ดังนั้น ประโยคนี้มีความหมายว่า ไม่มีครูที่รูค้ําตอบนี้ เช่นกัน 
 ข้อ 1 All the teacher can answer. ครูทั้งหมดสามารถตอบได้ 
 ข้อ 3 Both teachers know the answer.  ครูทั้งสองคนรู้คําตอบนี้ 
 ข้อ 4 All the teachers know the answer.  ครูทั้งหมดรู้คําตอบนี้ 
213. ตอบข้อ 3  I'd prefer to be a millionaire.  ฉนัอยากจะเป็นเศรษฐ ี
 would rather (do) = would prefer (to do) 
 ดังนั้น I'd rather be a millionaire.  จึงมีความหมายว่า ฉันอยากจะเป็นเศรษฐ ีเช่นกัน  
214. ตอบข้อ  1  You mustn't do it. คณุต้องไม่ทํามัน 
 have to  = must  มีความหมายว่า ต้อง   
 ดังนั้น You don't have to do this test. จึงมีความหมายว่า คุณต้องไม่ทําแบบทดสอบนี้ 
 ข้อ 2 You can't do this test.   คุณทําข้อสอบนี้ไม่ได้ 
 ข้อ 3 You have no desire to do it.  คุณไม่มีความต้องการที่จะทํามัน 
  ข้อ 4  You can choose not to do this test. คุณสามารถเลือกที่จะไม่ทําข้อสอบนี ้
215. ตอบขอ้ 4  Mandy didn't win because she didn't come.  Mandy ไม่ชนะเพราะเธอไม่มา 
 จากโจทย์  If Mandy had come, she would have won.  มีความหมายว่า ถ้า Mandy มา 
 เธอก็จะชนะ ดังนั้นแสดงว่า ถ้าเธอไม่มาเธอก็ไม่ชนะ 
216. ตอบข้อ 1  He has nearly finished. เขาใกล้จะทําสาํเร็จแล้ว 
 จากโจทย์ The job is almost over. He sees the light at the end of the tunnel.  
 มีความหมายว่า “งานเกือบจะเสร็จแล้ว เขาเหน็แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว” ประโยคที่ขีดเส้น 
 เป็นประโยคที่ส่ือความหมายโดยนัยเหมือนกับว่าเขาเห็นทางออกแล้วนั่นก็คือเขาทํางานใกล้จะ 
 เสร็จแล้วนั่นเอง 
 ข้อ 2 He won something easily.  เขาเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้อย่างง่ายดาย 
 ข้อ 3 He is no longer in trouble.  เขาไม่เดอืดร้อนอีกตอ่ไป  (no longer แปลว่า ไม่อีกตอ่ไป) 
 ข้อ 4 He is in a desperate situation.  เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวงั 
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   
 ควบคุมการใช้จ่ายในที่นี้สื่อถงึการลดการใช้จ่าย   (in no time at all แปลว่า “เร็วมาก”) 
218. ตอบข้อ 2  block or slow down   (block = หยุด ขัดขวาง , slow down = ทาํให้ช้าลง) 
 inhibit มีความหมายว่า ยับย้ัง ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับ  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  ใสย่านี้บนแขนของคุณ 
 และถูนวดให้ยาซึมเข้าสู่ผิหนงัจนกระทั่งมองไม่เห็นตัวยา มันจะช่วยยับย้ังการติดเชื้อที่จะ 
 แพร่กระจายออกไป 
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 ข้อ 1 itch or burn    คัน หรือ ไหม ้
 ข้อ 3 live in a certain place   อาศัยในสถานที่แห่งหนึ่ง 
 ข้อ 4 help to do something important   ช่วยทําสิ่งทีส่ําคัญ 
219. ตอบข้อ 4  listen to others   ฟังผู้อ่ืน 
 จากโจทย ์“You aren't learning anything when you're talking.”  มีความหมายว่า คุณจะ 
 ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย เมื่อคุณพูด   ดังนั้น มนัเป็นสิ่งสําคัญในการฟังผู้อ่ืน 
220. ตอบข้อ 1  A    
 จากโจทย์  If you like children, you should take the job in A. มีความหมายว่า ถ้าคุณชอบ 
 เด็กๆ คุณควรจะรับงานในข้อ A  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่าต้องการพี่เลี้ยงเด็ก 
221. ตอบข้อ 2  B  
 จากโจทย์  If you’re a student, you should take the job in B.  มีความหมายว่า ถ้าคุณเป็น 
 นักเรยีน คุณควรจะรับงานในขอ้ B  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่า Clockbuster’s Video 
 ต้องการผู้ช่วยที่ร้านโดยทํางานนอกเวลา (Part – time) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเช้า  
 ดังนั้น ถ้าเป็นนักเรียนก็สามารถทํางานนี้ได้เพราะเป็นการทํางานในช่วงเวลาของวันหยุด 
222. ตอบข้อ 3 C 
 จากโจทย์ If you like to work at night, you should take the job in C.  มีหมายความว่า   
 ถ้าคุณชอบทํางานตอนกลางคืน ควรควรจะรับงานในข้อ C  เพราะประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เวลาทํางาน 8 pm-11 pm.  หมายถึง เวลา 20.00-23.00 นาฬิกา  
 ข้อ 1 บอกเวลาทํางานคือ afternoons  หมายถึง เวลาตอนบ่าย 
 ข้อ 2 บอกเวลาทํางานคือ mornings  หมายถึง เวลาตอน ส่วน ข้อ 4 ไม่ได้บอกเวลาทํางาน 
223. ตอบข้อ 3  phone the office  โทรไปที่สํานักงาน  
 จากโจทย์ If you want to get this job, you should phone the office. มีความหมายว่า 
 ถ้าคุณต้องการได้งานนี้คุณควรจะโทรศัพท์ไปที่สํานักงาน เพราะในประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น จึงเป็นช่องทางเดียวที่จะติดต่อเพื่อสมัครงานได้  
 ข้อ 1 see the manager  พบผู้จัดการ 
 ข้อ 2 go to the office ไปที่สํานักงาน 
 ข้อ 4 write to the office เขียนจดหมายไปที่สํานักงาน 
224. ตอบข้อ 2  a secretary   เลขานุการ 
 จากโจทย์ What vacancy is offered for? ประกาศรับสมัครงานตําแหน่งอะไร 
225. ตอบข้อ 2 doing the office work   การทํางานสํานักงาน 
 จากโจทย์  The secretary’s job is…… งานของเลขานกุารคือ... 
 ประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ ซึง่เป็น 
 งานในสํานักงาน 
 ข้อ 1 doing house work การทํางานบ้าน 
 ข้อ 3 doing marketing research  การทําวิจัยทางการตลาด 
 ข้อ 4 entertaining the customers  สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า 
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226. ตอบข้อ 4 by phone  ทางโทรศัพท์ 
 จากโจทย์ You can apply for this position by phone. มีความหมายว่า 
 คุณสามารถสมคัรงานตําแหน่งนี้ทางโทรศัพท์  
 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 เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้สมัครต้องทาํงานกับคอมพิวเตอร์ 
 สําหรับการทํางานในสํานักงาน  
 ในประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
228. ตอบข้อ 3 trips for nature lovers  การท่องเที่ยวสําหรับคนรักธรรมชาติ 
 จากโจทย์  This text is mainly about..  เนื้อหาของโฆษณานี้เกี่ยวกับ... 
 เนื้อหาของโฆษณาเป็นการนําเที่ยวชมธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 Tour 1 เพลิดเพลินกับสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี น้ําตกพลิ้ว ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
           การแสดงโลมา และคุณสามารถลงว่ายน้ํากับโลมาได้ 
 Tour 2 เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไทรทอง ชมทุ่งดอกกระเจียว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  
           จังหวดัชัยภูมิ 
 Tour 3 ชื่นชมกับทุง่ดอกไม้ทีน่้ําตกร่มเกล้า-ภราดร ดินแดนที่สวยงามเกินบรรยาย ที่ภูหินรอ่งกล้า 
           จังหวดัพิษณุโลก 
 Tour 4 ดูนกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
 Tour 5 เที่ยวชมทองผาภูมิ เพลิดเพลินกับลมพัดเย็นๆและทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขา 
           เหมืองปิล็อก จังหวัดกาญจนบุรี 
 Tour 6 เที่ยวชมเมืองสังขละบุรี เพลิดเพลินกบัการล่องแพทีแ่ม่น้ํารันตี การขี่ช้าง และการสํารวจ 
           เรื่องราววัฒนธรรมชาวมอญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ 1 provincial historical places  สถานที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัด 
 ข้อ 2 upcountry National Parks   อุทยานแห่งชาติในต่างจังหวัด 
 ข้อ 4 visits to floral fields  เที่ยวทุ่งดอกไ ม ้
229. ตอบข้อ 4  How to go (หมายถึง วิธีไป) เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานี้ 
 ข้อ 1 Activities to do  กิจกรรมที่ทํา 
 ข้อ 2 Places to see   สถานที่สําหรับเยี่ยมชม 
 ข้อ 3 When to visit  เวลาที่ไปเที่ยว 
 
 
 
 



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  89 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

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 คุณมวัีนหยุดระหว่างวันที่ 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. มีความหมายว่า ถา้คุณ 
 ทําสัญญาเช่าโทรทัศน์ในชว่งเวลาที่ส้ันที่สุดกับบริษทันี้ ค่าเช่าที่น้อยที่สุดจะเท่ากับ 3,600 บาท 
 เพราะ บรรทดัสุดท้ายของโฆษณาระบุว่า 6 months contract หมายความวา่ สัญญา 6 เดือน  
 ดังนั้นแสดงว่า ถ้าเช่าระยะเวลาที่ส้ันที่สุดก็คือต้องอย่างน้อย 6 เดือน ค่าเช่าโทรทัศน์กําหนดไว้ 
 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. หมายถงึ 
 อย่า (ใช้ หรือ รับประทาน) เกิน 6 เม็ดใน 24 ช่ัวโมง 
234. ตอบข้อ 4  the medicine could cause some people to feel nervous  หมายถึง  ยานี้อาจทําให้เกิด 
 อาการกระสับกระส่าย    
 จากโจทย์  We can infer by this label that____มีความหมายว่า  เราสามารถสรุปจากสลาก 
 ยานี้ได้ว่า ___ สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค Reduce dosage if nervousness, restlessness  
 or sleeplessness occurs. มีความหมายว่า ลดขนาดยาลงถา้เกิดอาการกระสับกระส่าย กระวน 
 กระวาย นอนไม่หลับ  
235. ตอบข้อ 1  an earthquake   
 เพราะข้อมูลจากใบปลิวเป็นขั้นตอนในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  
 คําที่เป็น keyword คือคําว่า tremors ซึ่งแปลว่า การสัน่ไหว                  
236. ตอบข้อ 1 64 passengers are missing  ผู้โดยสาร 64  คนสญูหาย 
 จากหัวข้อข่าว Korean Plane with 64 Aboard Disappears มีความหมายว่า เครื่องบิน 
 ประเทศเกาหลี พร้อมผู้โดยสาร 64  คนสูญหาย จากหวัข้อข่าวนี้ทราบเพียงวา่เป็นเครื่องบินของ 
 ประเทศเกาหลี และมีผู้โดยสารจํานวน 64 คนสูญหาย แต่ไม่ระบุว่าผู้โดยสารเป็นชาวอะไรบ้าง 
 ข้อ 2 64 people still on the plane คน 64 คน ยังคงอยู่บนเครื่องบิน 
 ข้อ 3 64 passengers are missing in Korea ผู้โดยสาร 64 คน สญูหายในประเทศเกาหลี 
 ข้อ 4 64 people are killed in the plane crash คน 64 คนตายในอุบตัิเหตุทางเครื่องบิน 
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237. ตอบข้อ 3  Nature  ธรรมชาติ  (โจทย์ถามถึง topic ของโคลง) 
 เพราะโคลงบทนี้ผู้ประพันธ์เขียนถึงธรรมชาติ ซึ่งระบุคํา woods , shore , sea  
 และบรรทัดสุดท้าย  I love not man the less, but Nature more, มีความหมายว่า  
 ฉันรักมนุษย์ก็ไม่น้อย แต่ฉันรกัธรรมชาติมากกว่า 
238. ตอบข้อ 2  the rain   ฝน   (โจทย์ถามว่าโคลงบทนี้สื่อถึงสิ่งใด) 
 ผู้ประพันธ์เปรียบฝนเหมือนสิง่มชีีวิต สังเกตจากการนําคํากริยามาใช้สื่อการกระทําของฝน 
 It finally came ,   ในทีส่ดุมันก็มา 
 It beat on the house.  มันเคาะบนบ้าน 
 It bounced on the flowers.  มันกระเด้งบนดอกไม้ 
 It banged on the tin roof.  มันกระแทกบนหลังคาสังกะสี 
 It rolled in the gutters.    มันกลิ้งในรางน้ํา 
 It made the street muddy.  มันทําให้ถนนเป็นโคลน 
 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.  มันอยูส่องวันแล้วมันก็จากไป 
239. ตอบข้อ 1  Wednesday  วันพุธ  
 จากโจทย์ If it comes on Sunday, it will leave on... มีความหมายว่า ถา้มันมาวันอาทติย์ 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 คําตอบคือ เปียก เพราะโคลงนี้เกี่ยวกับฝน 
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 ขณะที่แสงอาทติย์สาดส่องเหนือใบต้นเมเปิ้ลและต้นโอ๊ค  
 ลูกกวางยืนตัวแข็ง ทําให้นักเดินทางมองไม่เห็นมัน 
 ข้อ 1 very cold  หนาวมาก 
 ข้อ 2 visible  มองเห็นได้ 
 ข้อ 4 not melted  ไม่ละลาย 
242. ตอบข้อ 4  The Chang went to the Browns’ home. ครอบครวั Chang ไปบ้านครอบครัว Browns 
 โจทย์ถาม main idea ซึ่งอยูท่ีป่ระโยคแรกของข้อความนี้ The Chang family went to see  
 their friends, the Browns. ครอบครัว Chang ไปหาเพื่อนของพวกเขาคือครอบครัว Browns 
 ส่วนประโยคที่เหลือเป็นรายละเอียดสนับสนุนใจความหลัก (supporting details) “Where do  
 they live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. 
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 They  took the elevator up to their friends’ floor.   Mr. Chang ถาม Mrs. Chang ว่า 
 พวกเขาอยู่ที่ไหน เธอตอบว่า อยู่ช้ัน 4 พวกเขาจึงใช้ลิฟท์ขึ้นไปหาเพื่อนของพวกเขา 
 ข้อ 1 The Browns went out. ครอบครัว Browns ออกไปข้างนอก 
 ข้อ 2 The Browns took the elevator up. ครอบครัว Browns ใช้ลฟิท์ขึ้นไปข้างบน 
 ข้อ 3 The Chang lived on the fourth floor. ครอบครัว Chang อาศัยอยู่ช้ันสี่ 
243. ตอบข้อ 1  to call for help   ขอความช่วยเหลือ 
 จากประโยค The one thing to do in an emergency is to call for help. มีความหมายว่า  
 สิ่งหนึ่งที่ควรทําในกรณีฉุกเฉนิคือขอความช่วยเหลือ  
 และประโยคทีเ่หลือเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนประโยคแรก 
 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. ประโยคเหลา่นี้มีความหมายว่า  
 ให้ดูว่ามันมอีะไรที่ผิดปกติแล้วก็พูดส่ิงนั้น เช่น “มีอุบัติเหตุบนถนน B  เกิดไฟไหม้ที่บ้านเลขที ่562  
 ถนน J หรือ เกดิไฟไหม้บนชั้นสามของบ้านเลขที่ 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  คอลมัน์เกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสาร 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเกี่ยวกับขอ้ดีของนมแม่ จึงควรพบในคอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพใน 
 นิตยสาร 
 ข้อ 1 a medical book  หนังสือทางการแพทย ์
 ข้อ 2 a classified ads  โฆษณา 
 ข้อ 4 a brochure of a certain product  แผ่นพับของผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
245. ตอบข้อ 3  Rome was not built in a day.   กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเป็นเรื่องของ Nick ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจโด 
 เริ่มต้นจากการเป็นคนงาน ทําธุรกิจเล็กๆ จนในที่สุดเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งตรงกับ 
 สุภาษิตที่ว่า กรุงโรมไม่ได้สรา้งเสร็จในวันเดียว 
 ข้อ 1 All is not gold that glitter.  ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง 
 ข้อ 2 Make hay while the sun shines.  น้ําขึ้นให้รีบตัก 
 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 มีคนงานจํานวนกี่คน 
 จากประโยค By the end of the war, the small work-shop had become a large  
 factory which employed seven hundred and thirty people. มีความหมายว่า เมื่อสิ้นสุด 
 สงคราม ร้านเล็กๆก็กลายเป็นโรงงานขนาดใหญท่ี่มีคนงาน730 คน 
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247. ตอบข้อ 3  The Effects of Television  ผลกระทบของโทรทัศน์   (โจทย์ถามหาชื่อเรื่อง) 
 จากประโยค main idea ของขอ้ความในประโยคแรกคือ Many people are worried that  
 television has caused a lot of effects on American children. หมายถึง คนอเมริกัน 
 จํานวนมากกังวลเรื่องที่โทรทัศน์เป็นสาเหตุที่ส่งผลมากมายต่อเด็กอเมรกิัน ส่วนประโยคอื่นๆ บอก 
 รายละเอียดของผลต่างๆที่มต่ีอเด็กๆ  
 ข้อ 1 American Children  เด็กอเมริกัน 
 ข้อ 2 Educational Television  โทรทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา 
 ข้อ 4 The Reasons for Watching Television  เหตุผลของการดูโทรทัศน ์
248. ตอบข้อ 3  จํานวนผลเสียของโทรทัศน์ที่เขียนไว้ในข้อความนี้มี 4 ประการ ซึ่งสังเกตจากคําว่า  
 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 ใบสามารถช่วยห้ามเลือดและสมานแผลได้ 
250. ตอบข้อ 2 It is used as a herb and a spice.  ใช้เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 จากโจทย์  What is mint used in Thailand? ในประเทศไทยสะระแหน่ใช้ทําอะไร 
 จากย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-2 ประโยคที่ว่า In Thailand it is grown widely for use as a  
 herb and a spice. มีความหมายว่า ในประเทศไทย (it ในทีน่ี้หมายถงึ mint) สะระแหน่ ถูก 
 เพาะปลูกอย่างกว้างขวางเพื่อใช้เป็นสมุนไพร และเครื่องเทศ 
 ข้อ 1 It is used as edible hedge. มันใช้ทําเป็นรั้วกินได้ 
 ข้อ 3 It is used to help improve the soil. มันช่วยปรับปรุงดิน 
 ข้อ 4 It is used to cure diarrhea and get rid of worms.  
                             มันใช้แก้อาการท้องเสียและกําจัดหนอน 
251. ตอบข้อ 4  It is often grown as hedges, as tall as 10 meters. มีความหมายว่า มันมักจะถกูปลูกไวต้าม 
 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 ซึ่งเป็นรั้วกินได้สําหรับครอบครัว 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. 
        มันเป็นไม้เลื้อยคลุมดินและมีกลิน่แรง 
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252. ตอบข้อ 3  Chinese New Year  วันตรุษจีน  (โจทย์ถามถึง topic ของเรื่อง) 
 ความหมายของเนื้อเรื่อง “วันตรุษจีนจะฉลองกันระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์  
 อาหารในวันนี้จะเป็นผักเพราะถ้าฆ่าสัตว์หรือกนิเนื้อสัตว์จะทําให้โชคไม่ดี เดก็ๆจะได้รับหอ่สีแดง 
 หรือซองสีแดงที่โดยปกติจะใส่เงินไว้ มีการจุดดอกไม้ไฟทั่วประเทศและมีแห่มังกรตามถนน”  
 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีน 
 ข้อ 1 Chinese Customs  ประเพณีของจีน 
 ข้อ 2 Chinese way of living  การดํารงชีวิตของชาวจีน 
 ข้อ 4 Food in New Year’s Day in China  อาหารวันปีใหม่ในประเทศจีน 
253. ตอบข้อ 3  killing or eating animals  การฆ่าสัตว์หรือการกินเนื้อสัตว์ 
 จากโจทย์ ถามว่าสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามในวันตรุษจีน  
 สังเกตจากประโยคที่ 2 กล่าวว่า New Year’s Day food is usually made of vegetables  
 because it is bad luck to kill or eat animals. มีความหมายว่า โดยปกติอาหารในวันปใีหม ่
 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? ถามวา่ เนื้อเรือ่งบอกอะไร 
 เกี่ยวกับเทศกาล  จากประโยคที่ 1 Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or  
 November. มีความหมายว่า ดิวาลีเป็นเทศกาลฮินดู เฉลิมฉลองในเดือนตุลาคมหรือพฤศจกิายน 
 ส่วนประโยคที่ตามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน supporting details 
 ข้อ 1 the cleaning festival  เทศกาลการทําความสะอาด 
 ข้อ 3 a Lamp festival  เทศกาลโคมไฟ 
 ข้อ 4 the Rama festival  เทศกาลพระราม 
255. ตอบข้อ 4  light the candles and put them on the windows  จุดเทียนและวางไว้ที่หน้าต่าง 
 จากโจทย์ What do the people do? ถามว่า ผู้คน(ชาวฮินดู)ทําอะไรกันบ้าง 

 จากบรรทัดที่ 2 ประโยค People light small lamps or candles and put them on  
 their windows and doorways to welcome the god, Rama. มีความหมายว่า ผู้คนจดุโคม 

 ไฟเล็กๆหรือเทยีนไขและวางไว้ที่หน้าต่างและทางประตูเพื่อต้อนรับพระเจ้า Rama 
 ข้อ 1 celebrate in their homes  ฉลองอยู่ในบ้าน 
 ข้อ 2 light their friend’s lamps จุดโคมไฟของเพื่อน 
 ข้อ 3 clean their relative’s windows ทําความสะอาดหน้าต่างของญาติพ่ีน้อง 
256. ตอบข้อ 4  the continent of America is named after Amerigo Vespucci  หมายความว่า 
 ทวีปอเมริกาถูกต้ังชื่อตาม Amerigo Vespucci  
 จากโจทย์ We learn from the passage that… มีความหมายว่า ส่ิงทีเ่ราได้เรียนรู้จากเรือ่งนี้คือ 
 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. มีความหมายว่า ทวปีอเมรกิาได้รับชื่อนี้จากนกัสํารวจ 
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 ชาวอิตาลีช่ือ Amerigo Vespucci ผูท้ี่สํารวจอเมริกาใต้ในศตวรรษที่ 15 หลังการเดินทางที่มี 
 ช่ือเสียงของ Columbus   
 ใจความสําคญัของประโยคต้องการบอกว่า “ทวีปอเมริกาได้ช่ือนี้จากช่ือของนักสํารวจ” 
 ส่วนข้อมูลที่ว่า “ผู้ทีค่้นพบอเมริกาใต้”เป็นการขยายความรายละเอียดของนักสํารวจ  
 และ ข้อมูลที่ว่า”หลังการเดินทางของ Columbus” เป็นการขยายความช่วงเวลาศตวรรษที่ 15  
257. ตอบข้อ 1  one hundred years     100 ปี 
 จากโจทย์ What does the word ‘century” mean? ถามว่า คําว่า 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 การแข่งขนักีฬา    
259. ตอบข้อ 3  Greece   
 จากโจทย ์ Where did the first game take place? ถามวา่ กีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหน   
260. ตอบข้อ 2  running  
 จากโจทย ์ What was the first game competition? การแข่งขันครั้งแรกเป็นการแข่งขันอะไร    
261. ตอบข้อ 1  The ancient Olympics  กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ 
 จากโจทย์  What does the story tell us about? เนื้อเรื่องบอกเกี่ยวกับอะไร 
 สังเกตจากคําว่า  the first games, The first Olympic champion     
262. ตอบข้อ 3   4,000,000 
 จากโจทย์  How many people live in Wales? มีคนที่อาศัยอยู่ในเวลลเ์ท่าไร 
 จากประโยค There are about four million people who live in Wales. มีความหมายว่า 
 มีคนประมาณ สี่ล้านคนที่อาศยัอยู่ในเวลล์             
263. ตอบข้อ 4  mining  การทําเหมือง 
 จากโจทย์  What is a common job in Wales? อาชีพปกติของผู้คนในเวลล์คืออะไร 
 จากประโยค And a lot of people are miners. มีความหมายว่า  
                และผู้คนจํานวนมากเป็นคนงานเหมือง 
 ข้อ 1 fishing  การทําประมง 
 ข้อ 2 painting  การทาสี 
 ข้อ 3 selling  การค้าขาย 
264. ตอบข้อ 4  He windsurfs in bad conditions.   
                     เขาเล่นวินเสิร์ฟในสภาวะที่ไม่ดี (ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย) 
 จากโจทย์  Why is Kevin brave? ถามว่า ทําไมจัดว่า Kevin เป็นคนกลา้   
 จากประโยค So if you do surfing or windsurfing, which I do, you have to be very  
 brave. มีความหมายว่า ดังนั้นถ้าคุณเล่นกระดานโต้คลื่นหรือเล่นวินเสิร์ฟอย่างที่ฉันทํา  
 คุณต้องกล้าอย่างมาก 
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 ดังนั้น Kevin จัดเป็นคนกล้า เพราะเขาเล่นวินเสิร์ฟ 
 ข้อ 1 He boxes. เขาชกมวย 
 ข้อ 2 He mines for coal. เขาทําเหมืองถ่านหิน 
 ข้อ 3 He has no insurance.  เขาไม่มีประกัน  
265. ตอบข้อ 1  visit Wales  เที่ยวที่เวลล์ 
 จากโจทย์  What does Kevin want you to do? ถามว่า Kevin ต้องการให้คุณทาํอะไร 
 จากประโยค Yeah, but please come and visit Wales. มีความหมายว่า  
                 ใช่แล้ว โปรดมาเที่ยวที่เวลล์  
 ขอ้ 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 มลภาวะทางอากาศทําให้เกิดฝนกรด 
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  
 จากบรรทดัที่ 1 ประโยค They gnaw at trees with their big front to cut them down.  
 มีความหมายว่า พวกมันกัดแทะต้นไม้ด้วยฟันหน้าขนาดใหญ่เพื่อตัดต้นไม้ และ  
 บรรทัดที่ 3 ประโยค They use their tails to pat down the mud. มีความหมายว่า  
 พวกมันใช้หางตบโคลน (เพื่อให้ไม้เชื่อมต่อกัน-ข้อมูลจากประโยคหน้า)  
 ข้อ 1 They swim to pick up rocks and sticks. พวกมันว่ายน้ําเพื่อไปเก็บก้อนหินและไม ้
 ข้อ 2 They use the tails to pat down the mud. พวกมันใช้หางตบโคลน 
 ข้อ 3 They use mud from the stream to make their homes.  
        พวกมันใช้โคลนจากลําธารเพื่อนํามาสร้างบ้าน 
268. ตอบข้อ 3  Museums help us understand people in the past.  
 พิพิธภัณฑ์ช่วยทําให้เราเข้าใจเรื่องราวของผู้คนในอดีต 
 จากโจทย์  What is the main idea of this passage?  ใจความสําคญัของเรื่องนี้คืออะไร   
 จากบรรทดัที่ 3 ประโยคที่ว่า You will begin to understand how people through history  
 have thought and felt forget what modern life is like and stand among the  
 exhibits. และประโยคสนับสนุน 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.  การใช้ชื่อเล่นเมื่อเข้าใช ้chatrooms 
 จากโจทย์  What is the purpose of the writer? ถามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 จากประโยคแรก ซึ่งเป็น main idea ของเรื่อง ที่ว่า When you visit chatrooms, always use  
 a nickname that is different from your screen name. มีความหมายวา่ เมื่อคุณเข้าไปใช้  
 chatrooms ควรใช้ชือ่เล่นที่แตกต่างจากชือ่ทีเ่ป็นตัวตนของคณุ ซึ่งเป็นวตัถุประสงค์ของผู้เขยีน  
 และประโยคทีต่ามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน 
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 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. 
         การทําให้รู้สึกสบายใจเมื่อเข้าใช้ chatrooms 
270. ตอบข้อ 1  A stink strange plant in Trat  พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในจังหวัดตราด  
 จากโจทย์ What is the best headline for this piece of news? ถามว่า หัวข้อข่าวที่ดีทีสุ่ด 
 ของข่าวนี้คืออะไร 
 จากประโยค main idea (ประโยคแรกของข่าว) An unusual plant gave off a stink in a  
 village. หมายถึง พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้าน 
 ข้อ 2 Awful odor in Mueang district  กลิ่นเหม็นในอาํเภอเมือง 
 ข้อ 3 Multicolored flower in full bloom  ดอกไม้หลากสีที่เบ่งบาน 
 ข้อ 4 Unknown tree at a villager’s house  ต้นไม้ทีไ่ม่รู้จักที่บ้านของชาวบ้าน 
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  ดอกไม้แรกแยม้ 
 ข้อ 3 An awful odor  กลิ่นเหม็น 
272. ตอบข้อ 1  Its flower has many colors.  ดอกของมันมีหลายส ี
 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 รายงานกลา่วว่าดอกไม้หลากสีนี้เหี่ยวแล้วแต่ 
 กล่ินของมันก็ยงัเหม็นมาก และมันก็ชวนให้แมลงวันมาตอม  มัน ในที่นี้คือกลิ่นเหม็นที่ชวนให้ 
 แมลงวันมาตอม  
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275. ตอบข้อ 3  on the plane   บนเครื่องบิน   
 จากโจทย ์Where would you hear this announcement?  หมายถงึ  คุณจะได้ยินประกาศนี้ 
 ได้ที่ไหน  สังเกตจากคําศัพท์ในเนื้อเรื่อง  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 ช่ัวโมง 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  ตํารวจ   
 ข้อ 3 a ticket agent.   ตัวแทนจําหน่ายต๋ัว 
 ข้อ 4.  a ground crew member   พนักงานสายการบินที่ทํางานภาคพื้นดิน 
277. ตอบข้อ 2  11.45 am. หมายถึง เวลา 11.45 นาที    
 จากโจทย ์ What is the local time in Seattle? หมายถงึ  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  
278. ตอบข้อ 2   at a department store  ในห้างสรรพสนิค้า  
 จากโจทย์  Where does the announcement take place?  ประกาศนี้มีขึ้นที่ไหน     
 สังเกตจากคําว่า shoppers  ซึ่งหมายถึง ผูท้ี่ไปจับจ่ายซื้อของ ซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่ 
 ห้างสรรพสินคา้  
 ข้อ 1  at a baseball stadium  ที่สนามบาสเกตบอล     
 ข้อ 3  at an amusement park  ที่สวนสนุก  
 ข้อ 4 at the Old People’ homes  ที่บ้านพักคนชรา 
279. ตอบขอ้ 3  He is at the cashier where you for goods.  เขาอยูท่ี่แคชเชียร์ ที่ที่คุณไปชําระเงินค่าสินค้า 
 จากโจทย์  Where is the boy now? หมายถึง  ตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ที่ไหน     
 ดูจากประโยคในเนื้อเรือ่ง   You can find him at the check-out counter at the main  
 exit. Thank you."  มีความหมายว่า คุณไปพบเขาได้ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ ที่ทางออก นั่นก ็
 หมายถึงที่ชําระเงินค่าสินค้า 
 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.   
         เขาอยู่ทีแ่ผนกเสื้อผ้าเด็ก 
 



แบบทดสอบวชิาภาษาอังกฤษ     หน้า  98 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
___________________________________________________________________________ 

280. ตอบข้อ 3  around 09.00 pm. เวลาประมาณ 21.00  น. (สามทุม่)  
 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. = ผมต้องทํางาน 
 ล่วงเวลาอีกสัก 2-3 ช่ัวโมง เพื่อทํารายงานให้เสร็จ  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 ซึ่งป่วยเมื่อเร็วๆนี้อกีสักชั่วโมง 
 And, uh, one more thing. I'll stop by my house to pick up some food for the 
 game. = อ้อ อีกอย่างหนึ่ง ผมจะแวะไปทีบ้่านเพื่อไปเอาอาหาร  ดังนั้น โดยรวมแล้วก็น่าจะ 
 ประมาณเวลา 21.00 น. 
281. ตอบข้อ 1  an answering machine  เครื่องรับอัตโนมัติ    
 จากโจทย์   Where would you hear this message ? คุณจะได้ยินเสียงข้อความนี้จากที่ไหน   
 ในเนื้อเรื่อง สังเกตประโยค  [Phone ringing . . .]  = เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  
 Bill: Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message.   
       สวัสดีครบั ผมบิลนะครบั ผมไม่อยู ่กรณุาฝากข้อความไว้นะครับ 
 นั่นแสดงว่า เราได้ยินเสียงข้อความนี้จาก เครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 ข้อ 2. a mobile phone โทรศัพท์มือถือ 
 ข้อ 3. a hotel reception  พนักงานต้อนรับของโรงแรม 
 ข้อ 4 the operator หมายถึง พนักงานรับโทรศัพท ์
282. ตอบข้อ 2 Loi Krathong  
 จากโจทย์ Can you guess what Thai festival will be in paragraph?  
              คณุเดาได้ไหมว่าข้อความย่อหน้านี้เป็นเทศกาลใดของคนไทย 
 จากคําว่า Oh Goddess of water หมายถงึ พระแม่คงคา  
283. ตอบข้อ 3  Dear Richard 
                            You may be surprised to get a letter from me after such a long time. 
                   คุณอาจแปลกใจที่ได้รับจดหมายจากฉันหลงัจากเวลานานมาแล้ว 
 จากโจทย์  Look at these openings letters. Which person is writing to an old friend? 
 จากส่วนต้นของจดหมายเหล่านี้ ใครที่เขียนถึงเพื่อนเก่า 
284. ตอบข้อ 3  on the internet  เพราะเป็นหน้า web page  
285. ตอบข้อ 3   A cuisine magazine  เพราะเป็นตําราอาหาร 
 

 


