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  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ฉบับที่ 1 
 

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

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

 

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 63 หน้า) : จ านวน 280 ข้อ ประกอบด้วย 
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกาท าเครื่องหมาย Ⅹ  ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
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Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่ก าหนด แล้วเลือกค าพูดทีเ่หมาะสมเพ่ือท าให้บทสนทนา 
               สมบูรณ์ 
 

1. Situation:  May sees Pond at the bus station after school. 
         May:  Hello, Pond. _______________ 
       Pond: Hello, May. I’m not so good. 
 

1.  How have you been?      
2.  How’s your father? 
3.  How’s your work?     
4.  How do you do?  

 

2. Situation: Tom dropped Jim’s mobile phone. 
       Tom: I dropped your mobile phone. 
         Jim:  Let me have a look.  I don’t think it’s broken. 
       Tom: _______________ 
         Jim:  It’s all right. 
 

1.  I think it’s too old.     
2.  I’m sorry about that. 
3.  I dropped it on the carpet.    
4.  Can you buy a new one? 

 
 

3. Situation: At the Department Store 
      James:  _______________   Where’s the toilet?  
         Bob: It’s on the third floor. 
 

1.  Oop!        
2.  I’m sorry. 
3.  Excuse me.      
4.  Good morning. 

 

4. Situation: A woman asks a man for the time. 
        Woman: Excuse me. _______________    
             Man: Yes, it’s 2.37. 
        Woman: Thank you. 

1.  What does it say?     
2.  What does the clock say? 
3.  Do you have the time, please?   
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4.  Do you have a watch, please? 
 

5. Situation: At the party 
        Sally:  It’s almost eleven o’clock.  I have to go.  See you later.   
         Kim:  _______________ 
 

1.  Take care.      
2.  No problem.   
3.  Don’t mention it.     
4.  That’s all right. 
 

6. Situation: At the railway station, Dang and Dam are saying goodbye. 
        Dang:  It’s nearly five. I’ve got to run.  
        Dam:  Me too. _______________  
        Dang:  See you. 

1.  You too.      
2.  Be careful!. 
3.  See you tomorrow.     
4.  Don’t run too fast. 

 

7.   Situation: After work on Friday 
        Suda:  Have a good weekend.    
         Ann:   _______________ 

1.  Thanks, you too.     
2.  Take your time. 
3.  Good morning.      
4.  It’s getting late. 

 

8. Situation: Sakda is talking to Salinee about her blouse. 
         Sakda:  What a beautiful blouse! I like it very much.   
       Salinee: _______________ I’m glad you like it. 

1.  Thanks.       
2.  If you say so. 
3.  You’re welcome.     
4.  I don’t believe you. 

 

9. Situation: Susan stays at Alice’s house for one week. 
       Susan:  Thank you very much for everything.    
        Alice:  _______________ 

1.  Not at all. It’s been a pleasure.   
2.  Pleased to meet you.   
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3.  Congratulations!      
4.  Never mind.  

  

10. Situation: At home, a son is talking to his mother. 
             Son:  I’m sorry mom. I forgot to send your letter.   
        Mother:  _______________ You can do it tomorrow.  

1.  Too bad. 
2.  I don’t believe it.  
3.  You are so stupid 
4.  Never mind, dear.   

 

11. Situation: Going to a movie. 
       Jerry:  I heard Harry Potter is playing at the movie theater. _______________ 
        Ann: I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report. 

1. Do you like it? 
2. Let’s go and see it. 
3. Have you ever seen it? 
4. Do you have free time? 

 

12. Situation: After school Kate is talking to Peter. 
         Kate:  Would you like to join the ride?    
        Peter:  _______________ When shall we meet? 
         Kate:  About 4.30? 
        Peter:  O.k. See you there. 

1. Thanks. That sounds fun. 
2. Do you know a great place to ride? 
3. I’m sorry. I’ve a lot of homework to do. 
4. I don’t like riding. How about swimming? 

 

13. Situation: James is asking Claire out for dinner. 
        James:  Would you like to go out for dinner on Friday, Claire?   
         Claire:  That’s great, James. _______________ Thanks.  

1.  I’d love to.      
2.  That’s fine.  
3.  Let’s go.      
4.  All right. 
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14. Situation: Anna and Suree are talking about the weather in Thailand. 
        Anna:  _______________    
        Suree:  There are three seasons in Thailand.  
        Anna:  What are they?  
        Suree:  Winter, summer, and rainy season. 

1. How many seasons in Thailand do you like? 
2. What season in Thailand do you like most? 
3. I’ve come to Thailand twice. I like summer. 
4. What’s the weather like in Thailand? 

 

15. Situation: In school, Nid and Noi are talking about their examination. 
        Nid:  Congratulations on your examination.   
        Noi:  _______________ 

1.  All right.      
2  Thank you. 
3.  How sweet!      
4.  Sure, I can do it. 

 

(16-17) At the shoes shop    
      Shop assistant: ______16______ 
               Sombat: Yes, Do you have these shoes in size 8? 
      Shop assistant: ______17______ 
      Sombat: I’d like the black pair on the top shelf. 
 

16.    1.  Hi! What’s up? 
        2.  Hello. How have you been? 
        3.  Good morning. May I help you? 
        4.  Good morning. How do you do? 
 

17.   1.  Would you like the black ones? 
       2.  What color would you like? 
       3.  Do you like the black one? 
       4.  What would you like? 
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18. Situation: At the restaurant, John and Bob are ordering some food. 
       John: Let’s sit over there. 
        Bob: O.K. 
       John: _______________ 
        Bob: Sure. What would you like to eat? 
       John: I’ll have steak.  

1.  May I help you?     
2.  It’s a very nice restaurant. 
3.  What’s the popular dish here?    
4.  Can you pass me a menu, please? 
 

19. Situation:  Barbara lost her purse.   
       Barbara: I can’t find my purse.  Can you help me? 
           Paul: _______________  I’ll help you look for it. 
       Barbara: Thanks. 

1.  No, thanks.      
2.  Yes, please. 
3.  No problem.      
4.  Sorry, I’m busy. 

 

20. Situation: Jane and Sam are talking about sickness. 
        Jane:  What’s the matter with you?    
        Sam:  I’ve a bad headache because I slept late last night. 
        Jane:  _______________ 

1. You are stubborn. 
2. I’m worried about it. 
3. Why do you always sleep late? 
4. You should go to see the doctor.  

   

21. Situation: At school, George and Simon are talking about walking to school. 
        George:  I’m very too tired to walk to school every day.  
         Simon: _______________  

1. Why don’t you ride a bike instead of walking? 
2. You should go to school early morning. 
3. You should run to school every day. 
4. Why are you tired? 
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22. Situation: Susan and Alex are talking about dinner. 
        Susan: You look too busy to cook dinner tonight. 
          Alex: _______________ 

1.  He should do it together.        
2.  Why are you lazy to cook?   
3.  Let’s have dinner at the restaurant.       
4.  We don’t have any materials for cooking. 

 

23. Situation: Tina and Sandra are talking about dieting. 
            Tina:  I need to lose my weight.        
        Sandra: _______________ 

1. You should exercise regularly. 
2. How should you eat so much chocolate? 
3. You always love eating too much junk food. 
4. Why don’t you have your favourite food at night? 

 

(24-25) Situation: In a cooking class, a chef is demonstrating how to cook mash potato  
                        to the students.   

    Chef:  Today, we’re going to learn how to make mash potato…OK. Let’s start.  
             First you get some of these nice potatoes and peel their skin with a knife.  
Student:  Like this? 
    Chef:  _______24________ Second, we put these potatoes into the boiling water. 
             _______25________ When they’re ready, you rinse them in cold water. 
             And then you mash them until they’re all…… mash up. 
             To make it has some flavor. First add some butter. Then add some salt.  
             Finally, add some milk. And it’s done.    
 
 

24.   1.  It isn’t correct.            
 2.  Keep going on. 

3.  Yes, that’s right.           
4.  You should peel like this. 
 

25.   1.  Try to taste it.            
 2.  Please wait and see. 

3.  You can serve at once.          
4.  After that, we’ll wait for about fifteen minutes. 
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26. Situation: Jane is offering Tom a drink. 
              Wife: Would you like some orange juice?    
        Husband: _______________ May I have some fruit? 

1.  No, thank you.      
2.  That’s right.  
3.  Thank you.      
4.  O.K. 

  

27. Situation: Mom is asking some help from her son. 
        Mom:  _______________   
          Son: Here you are. 

1.  May I help you?     
2.  Pass me the salt, please. 
3.  Help me finish this, please.     
4.  Please save a piece of cake for dad. 
 

28. Situation: Sam is offering John a drink. 
        Sam:  Can I get you a coffee?   
        John:  _______________ 

1.  I’m not sure.      
2.  I don’t think so. 
3.  Not at all. Go ahead.     
4.  No, thanks. I’ve just had one. 

 

29. Situation: Jim wants to borrow John’s calculator. 
           Jim:  Can I borrow your calculator?  
         John:  _______________ 

1.  Yes, please.      
2.  No, not at all. 
3.  I’m sorry. I’m using it.     
4.  I don’t know. I’m using it.  

 

30. Situation: Tanya is offering Martin some help. 
          Tanya: _______________   
         Martin:  Thank you very much. You are so kind. 

1. Can I give you a hand with your heavy boxes? 
2. Can you help me with my heavy books? 
3. Can you pass me your paper?  
4. Can I borrow your shirt?  
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31. Situation: A tourist is asking for directions from Saichon. 
        A tourist:  Excuse me. Could you please tell me the way to Wat Phra Kaew?   
         Saichon:   _______________ I hope you’ll enjoy visiting there. 
        A tourist:  Thank you very much. 
         Saichon:  You’re welcome. 

1. I’m sorry. I’m in a hurry. 
2. Sure. You can ask the police over there. 
3. I have no idea. I’m not familiar with this area. 
4. Certainly. Take the bus number 6 for five minutes. 

 

32. Situation: Anna and Jenifer are looking for a skirt at the department store. 
            Anna: I like this style. 
        Jennifer: What color do you want? 
            Anna: I like green. 
        Jennifer: _______________ It goes well with your shoes. 
            Anna: Really. I’ll take the blue one. 

1. It’s a nice skirt. 
2. I think it’s too tight.  
3. I think the blue one is better. 
4. I like blue. I’ll take the blue one. 

 

33. Situation: A tourist is looking for the bookstore. 
         A tourist:  Excuse me. _______________ 
             Tracy:  Sure. There’s the bookstore on River Road. 

1. Can you please tell me whether there is a bookstore near here?  
2. Do you know where I can exchange some money? 
3. Could you tell me how to get to the bookstore? 
4. Do you know the way to the River Road? 
 

34. Situation: Scott and Jack are talking about the football match. 
         Scott: I think Liverpool is going to win today. 
          Jack: I don’t agree. Manchester United is going to win. 
         Scott: I don’t think so. _______________  

1. Liverpool is a much better team. 
2. Manchester United will be a better team. 
3. Manchester United is better than Liverpool. 
4. Liverpool is worse than Manchester United. 
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35. Situation: Tim and Sunee are talking about natural disasters. 
            Tim:  What kind of natural disaster never happens in Thailand?    
         Sunee:  _______________ 

1.  Flood.        
2.  Drought. 
3.  Hurricane.       
4.  Earthquake. 

 

36. Situation: Micheal and Mark are talking about sports. 
        Michael: What sport do you think is the most dangerous?    
            Mark: _______________ 

1.  Volleyball.      
2.  Basketball. 
3.  Windsurfing.       
4.  Swimming. 

 

37. Situation: Tom and Mike are talking about a science award. 
         Tom:  Guess what! I won the science award.    
         Mike:  _______________  I’m really happy for you.  

1.  Really!        
2.  Oh, good!   
3.  You’re so smart!      
4.  Congratulations! 

 

38. Situation: Suda is asking Sopha’s opinion about a song. 
          Suda:  What do you think of “Love Me Love My Dog” song?  
        Sopha:  _______________The ending is very good. 

1.  I like it.       
2.  Do you like it? 
3.  Is it a good song?      
4.  No, I don’t like it. 
 

39. Situation: A husband and wife are talking about earrings. 
         Husband: I like your earrings.    
                Wife: Thank you. _______________ 

1.  I’m glad you enjoyed them.    
2.  I’m glad you like them.  
3.  I don’t think so.     
4.  I don’t care. 
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40. Situation: John and Nisa are talking about food. 
        John:  The dinner was delicious, Nisa.     
         Nisa:  _______________ I’m glad you enjoyed it.    

1.  Fine.       
2.  Sure. 
3.  Thanks.       
4.  Well done.  

 

41. Situation: Mark and Pranee are talking about flood victims. 
           Mark: I think we have to help the people who are suffering from the flood.   
                 Do you agree with me? 
        Pranee:  _______________  What should we do? 
          Mark:  We should make a campaign to help the flood victims.  
        Pranee:  Your idea is great.  

1.  No idea.      
2.  Good idea!. 
3.  It’s up to you.      
4.  I’m afraid. I can’t. 
 

42. Situation: Marry and Peggy are talking about an accident. 
       Marry: Somebody crashed into my car last night.   
       Peggy: How awful! _______________  
       Marry: Thank you. It’s very kind of you. 

1.  I hope so.      
2.  Never mind!  
3.  It doesn’t matter.      
4.  I’m sorry about that. 

 

43. Situation: Joey and Kevin are talking about Mr. Richard’s class. 
         Joey:  What do you think about Mr. Richard’s class?   
        Kevin:  _______________ I don’t understand the lesson. 
         Joey:  You should ask him to explain after class. 
        Kevin:  I’ve tried many times but it’s still the same. 

1.  It’s boring.      
2.  It’s really fun. 
3.  It’s wonderful.      
4.  It’s a great class. 
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44.  Situation: Anna is visiting Susan at her house. 
      Susan: _______________  
       Anna: Yes, please. I love it. 

1.  Do you mind if I sit here? 
2.  Would you get tea or milk?    
3.  Can I have some lemonade? 
4.  Would you care for a cup of coffee?   

 

45.  Cathy:  I’ve just passed my driving test. 
     Danny: _______________ Congratulations! 
       1.  Well done!      
 2.  Yes, it is. 
       3.  Thank God!      
 4.  You’ve made it. 
 

46.   Bob:  You look a little pale. Are you all right? 
      Tom:  _______________ I have got a fever. 
       1.  No, I don’t feel well today.    
 2.  No, I’m fine. 
       3.  I’m fine, thanks.     
 4.  Not bad. 
 

47. Vanessa:  Would you like a beef sandwich? 
       Sunee:  _______________ I’m hungry. 
       1.  No, thank you.      
 2.  Yes, please. 
       3.  Not now. Yes, please.     
 4.  Thank you. 
 

48.  Santi:  Would you please pass me the sugar? 
      Duangjai:  _______________  
        1.  Here you are.      
 2.  Please get it. 
        3.  Why not?         
 4.  Okay. 
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(49-50) Situation: At home 
      Montri:  Noi, turn the television down, please. 
           Noi:  ______49______ 
       Montri:  I said turn the volume down, please. 
            Noi:  ______50______ I didn’t hear you. 
 

49.   1.  Pardon?      
 2.  What? 
       3.  What for?      
 4.  Why? 
 

50.   1.  Forgot it.      
 2.  Never mind. 
       3.  Oh, sorry.      
 4.  No, of course not. 
 
 

(51-52)   Situation: At the hotel 
       Clerk:  Good morning, sir. Can I help you? 
      Henry:  Good morning. ______51______ 
       Clerk:  Yes. A single or double? 
      Henry:  A double, please. Well! ______52______ 
       Clerk:  That’s 1,500 baht a night. 
      Henry:  All right. I’ll stay one night. Here is 1,500 baht. 
       Clerk:  Thank you, sir. Here’s the key. 
 
 

51.   1.  What time is check out time?    
       2.  Have you got a vacant room? 
       3.  May I have a look at the room, please?  
       4.  Can I have a wake-up call at 6 o’clock, please? 
  

52.   1.  How much is a single room?   
       2.  Do I have to pay in advance? 
       3.  How much is a double room?   
       4.  Does this price include breakfast? 
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(53-54)   Situation: At the bus station 
      Robert:  Excuse me. ______53______ 
        Suree:  Certainly. Turn right at the next corner and follow the main road. 
      Robert:  ______54______ 
        Suree:  You’re welcome. 
 

53.   1.  Can you tell me the way to the Grand Palace? 
      2.  Would you mind telling me about the Grand Palace? 
      3.  Could you tell me something about the Grand Palace? 
      4.  Could you tell me how you know about the Grand Palace? 
 

54.  1.  Thank you very much.      
 2.  Not at all. 
      3.  Thanks anyway.     
 4.  Okay. 
 
 

(55-57)   Situation: At the department store 
      Assistant:  May I help you? 
   Ivan:  Yes, ______55______ 
      Assistant:  What’s wrong with it? 
   Ivan:  When I plug it in, nothing happens. ______56______ 
      Assistant:  Do you have the receipt? 
   Ivan:  ______57______ 
 

55.   1.  I need you to repair it.    
 2.  I’d like to see it. 
       3.  I’d like to return this tea pot.    
 4.  I need you to wash this tea pot.  
 

56.   1.  It’s in good condition.     
 2.  It doesn’t work. 
       3.  It works well.      
 4.  It’s bad. 
 

57.   1.  Yes. Here we are.     
 2.  Yes. Go for it. 
       3.  Yes. Here we go.       
 4.  Yes. Here it is. 
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58.  It’s rather hot, and the window is closed. You say “_____________” to your friend. 
1.  Open, please.               
2.  Let the window open.  
3.  Open the window now.             
4.  Would you open the window, please? 

 

59.  Ann wonders how much time she has to work on her assigned project.      
      Her teacher says, "No need to hurry yet. _______________ ." 

1.  You hit the big time     
2.  It's high time 
3.  Take your time      
4.  In no time 

 

60.  Jack: Can I go out tonight? 
     John: _______________ 

1.  Certainly.             
2.  I’m sorry. I’m not free. 
3.  No, not at all.         
4.  I’m afraid. 

 

61. John: Is that 042-451156 ? 
     Maggie: _______________, you’ve got the wrong number. 

1.  Yes, please      
2.  Sure 
3.  Sorry       
4.  Certainly 

 

62. You are in a grocery and buying many things. When you finish choosing things,  
     the shop assistant asks whether you want to buy something more.  
     She says “_______________” 

1.  Do you want anything?  
2.  Do you want some more? 
3.  Anything else?      
4.  Something else? 
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63.  Mary:  Where would you like to live?  
      Ellen:  _______________ 

1.  I’d call back in two minutes. 
2.  I’d rather live in a small village. 
3.  I’d like two tickets for next Thursday   
4.  I’ve been driving a bus for fourteen years. 

 

64.   Joe:  Do you like living in a large city? 
     Patty:  _______________ 

1.  Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun. 
2.  No, I do not like living in a huge village. 
3.  Yes, I don’t usually work on Sundays. 
4.  No, I don’t. It’s terrible. 

 

65.  Situation: Henry got an accident and the doctor told him to stay in bed for 5 days. 
      When Kate visits Henry at the hospital what should she talk to him? 

1.  Happy to stay here.     
2.  Get well soon. 
3.  Wish you happiness.     
4.  Mind your words. 
 

Directions: Look at the signs below and choose the best explanation for each one.  
 

66. 
 
 
 

1. This car park is for patients only.  
2. This car park is for ambulances only.  
3. Patients can only park here with permission.  
4. Patients can only use this car park in emergencies. 

 

67.  
 
 
 

1. Bags can be left in the corridor.  
2. Keep the corridor clear of luggage.  
3. Bags will be collected from the corridor.  
4. Do not forget to put your luggage outside your room. 
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68.  
 
 
 
 

1. The library is now a travel agency.  
2. The travel agency is no longer open.  
3. The travel agency has moved its entrance.  
4. The entrance to the bank is through the library. 

 
 
69.  
 
 

1. Wait upstairs to see the nurse.  
2. The nurse will tell you when it is your turn.  
3. The nurse can only see patients with appointments. 
4. Go upstairs to make an appointment with the nurse.  

 
70. 
 
 

1. Self-service fruit is cheaper.  
2. Damaged fruit must be paid for.  
3. Choose your fruit and then pay for it.  
4. Do not touch the fruit before paying for it. 
 

 

71. 
 
 
 

1. Make sure you take all your books with you.  
2. Return your books before you leave the library.  
3. The librarian will show you where to put your books.  
4. The librarian needs to see your books before you go. 

 

  

Brightson’s Travel Agency 

Our new entrance is 

between the bank  

and the library 
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72. 
 
 
 

1. You can save money by travelling on Fridays.  
2. You need a special ticket to travel on a Friday.  
3. Supersaver tickets can be used every day except Fridays. 
4. Supersaver tickets cannot be bought before the weekend.  

 
73.  
 
 
 
 

1. Keep the key to this door in the room.  
2. This door must always be kept locked. 
3. This room cannot be used at present. 
4. Lock the room when it is not being used. 

 
 
 

74.  
 
 

1. Always keep this door open.  
2. Permission is needed to park here. 
3. Do not park in front of this entrance. 
4. Only use this entrance in an emergency.  

 
 

(75-78)   Where can you see these signs? 
 

75.  
1.  on a door      
2.  on a wall 
3.  on a roof      
4.  on a drawer 

 
 
 
 
 
 

  

Supersaver 
Tickets Cannot 

be used on 
Friday 

 

CLOSED 
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76.  
 

1.  at school      
2.  in a library 
3.  at home       
4.  at the temple 

 
 

77. 
 

1.  in a library      
2.  at a hospital 
3.  at a health club     
4.  in a department store 

 
78.  
 

1.  at a club      
2.  on a door 
3.  in a street      
4.  in a department store  

 

79.  What does this sign mean? 
 
 
 

1.  No pets       
2.  No fires 
3.  No smoking       
4.  No food or drinks 
 

80.  Who can enter? 
 
 
 

1.  males only      
2.  females only 
3.  children only       
4.  males or females 
 

  

 

Keep Quiet 

Member Only 

SHOPLIFTERS WILL BE PROSECUTED 
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WE CAN’T SELL CIGARETTES 
TO UNDER 16 

81.  What service is provided here? 
 
 
 
 
 
 
 

1.  checking the time      
2.  exchanging money 
3.  catching the plane      
4.  getting travel information 

 

82.  This sign means “_______________”. 
 
 
 

1.  cross the street     
2.  turn left right away 
3.  move to the right      
4.  look straight ahead 
 

83.  What doest this sign mean? 
 
 
 
 
 

1. There’s no cigarette here. 
2. Children can buy cigarettes. 
3. Children under sixteen cannot buy cigarettes. 
4. Children under sixteen can only buy cigarettes for people over sixteen. 
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84.  What doest this sign mean? 
   
 
 

1. Serve yourself.  
2. You cannot eat the food here.  
3. Don’t have to pay any tax on the food. 
4. If you enjoyed your food; please leave the waiter a tip. 
 

85. What kind of service is provided here?  
 
 
 
 

1.  hospitality       
2.  medical 
3.  entertainment      
4.  tourism 

 

86. Who can park here? 
 
 
 
 
 

1.  old people      
2.   disabled 
3.  unemployed      
4.   pregnant 
 

87.  This sign is hanging in front of your friend’s house.   What does it mean? 

 
 
 

1. You can visit your friend after 8.00 pm. 
2. You can visit your friend before 8.00 pm. 
3. Your visit is not possible before 8.00 pm. 
4. You can visit your friend anytime but before 8.00 pm. 

 

  

 

Visitors are not allowed after 8.00 pm. 
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(88-89)   The chart below shows the total amount of seafood caught this week.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
88. The total amount of seafood being caught this week was______________kilograms. 

1.  ten       
2.  twenty 
3.  one hundred      
4.  two hundred 
 

89. Which kind of seafood makes the most money? 
1.  fish       
2.  crab 
3.  shrimp       
4.  squid 

 

90. What service is provided here? 
                               
 
 
 

1.  checking the train time table     
2.  exchanging food 
3.  getting personal information     
4.  having meal 
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91. Who doesn’t follow this sign? 
 
 
 
 
 

1. Mark puts the rubbish into the bin.  
2. Christ finds the bin to put the rubbish. 
3. John throws the rubbish on the street.    
4. Natalie puts the rubbish into her pocket when she sees this sign. 
 

92. Which statement is correct? 
 
      
                       
 

1.  You can’t play sports here.    
2.  You can play sports with dogs here. 
3.  You can’t take your dog here.      
4.  You can feed your dog here. 

 

93.  This sign can be seen _______________ 
 
 
 
 

1.  in the library      
2.  on the bus 
3.  at the restaurant      
4.  at the airport 
 

(94-95)      The music taste of a Grade 7 class 

 
   
 
 
 

  

Sports Field 
No dogs 
Allowed 
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94. If there are 60 learners in the class, how many learners listen to “rap”?   
1.  thirty       
2.  fifteen   
3.  twenty       
4.  twenty five  

 

95. What is Grade 7 favorite music? 
1.  Country      
2.  Rap   
3.  Spiritual      
4.  Classic 
 

(96-97)   This pie graph shows the South African cricket team’s daily routine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

96. How many hours a day is the South African cricket team allowed for relaxing?    
1.  2 hours 24 minutes     
2.  2 hours 40 minutes   
3.  2 hours 50 minutes     
4.  2 hours 30 minutes 

 

97. What fraction of the day is spent on batting practice? 
1.  1/10         
2.  2/10    
3.  3/10       
4.  4/10 
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  The Number of Tourists in Thailand 

  

 

  

 

 

 

 

 

98. According to the chart, the number of American tourists is _______________ the  
      number of Japanese tourists. 

1.  twice as much as     
2.  twice as many as 
3.  a quarter to      
4.  equal to 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

99. Who attended the most lessons during the week? 
1.  Ali, Nabiha       
2.  Guzman, Jorge 
3.  Ortiz, Manuel      
4.  Kare, Bedaso 
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(100-101)  This is a graph of pets that belong to the students of Miss Smith’s class.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
100. How many dogs and fish do they have? 

1.  ten       
2.  eleven    
3.  twelve       
4.  thirteen   
 

101. What kind of pet do they have least?  
1.  dogs       
2.  cats    
3.  birds       
4.  fish 

  

(102-105) The school baseball team keeps track of how many runs each player gets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102. Who has got the most runs? 
1.  Doug       
2.  Tracy   
3.  Sarah       
4.  Mark 

 

  

Dogs            Cats             Fish            Birds 

       Mark           Tracy         Doug          Patty          Sarah 
                               Player’s Name (x-axis) 
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103. How many fewer runs did Mark have than Tracy? 
1.  twelve      
2.  eight   
3.   four       
4. two 

 

104. Which two players’ runs added together is less than Tracy’s? 
1.  Mark and Patty      
2.  Doug and Sarah   
3.  Mark and Sarah     
4.  Patty and Sarah  

 

105. Which two players’ runs added together are equal than Tracy’s? 
1.  Mark and Patty     
2.  Doug and Sarah   
3.  Mark and Sarah     
4.  Patty and Sarah  

 

106. What does this sign say? 
                                         
 
 
 
 

1.   No one is in the room.    
2.   No one talks to you. 
3.   Do not knock on the door or go inside.  
4.   People are not allowed in this area. 

 

107. Which statement is correct? 
 
                             

1. You have to be careful when you walk pass. 
2. You have to think carefully. 
3. You have to wear your hat. 
4. You have to take off hat. 
 

 

  

Mind your head 
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108. Who has to follow this sign? 
 
 
 

1.  car drivers      
2.  bus drivers 
3.  pedestrians         
4.  bicycle riders 

                                       

109. This sign can be seen _______________. 
 
 
        
 

1.  on food product package     
2.  on cosmetic bottle  
3.  on pesticide bottle     
4.  on dairy product box  

 

110. What does this sign mean? 
 
 
 
 

1. This area is for parking cars. 
2. There are a lot of car in the park. 
3. This parking area is full of the cars. 
4. You cannot park your car in this parking area now. 

 

111. From the picture, where is she? 
 
 
 
 
 

1.  on the beach      
2.  in the library  
3.  at the restaurant      
4.  in the book store  

 

        

CAR 

PARK 

FULL 

Bicycle must not be placed against 
Lamp Posts. 

All bicycles will be removed 
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(112-113) 

 
 
 
 
 
 
 
112. What is he?  

1.  a janitor   
2.  a worker  
3.  a warder 
4.  a prisoner    

 

113. Where is he? 
1.  in the jail 
2.  in the court      
3.  in the bedroom 
4.  at the police station  

 
(114-115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
114. How does the camel feel?    

1.  tired       
2.  angry 
3.  excited      
4.  surprised  
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115. Where are they? 
1.  on the road       
2.  in the desert  
3.  on the hill      
4.  in the forest  

 
 

 

 

 

 

116.  From this cartoon, it implies that _______________. 
1.  the two children accept the witch’s invitation   
2.  the two children are clever 
3.  the witch sells candies 
4.  the witch is very kind 
 
 

(117-119) Read this table and choose the best answer.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

START    FINISH 
The rock concert 7.30 pm 10.30 pm 
The football match 3.30 pm 5.00 pm 
 
 

OPEN  CLOSE 
The bookstore  8.00 am 6.00 pm 
The supermarket 7.00 am 9.00 pm  
 
 

LEAVE  ARRIVE 
The bus  7.45 am 8.40 am 
The train  4.40 pm 5.20 pm
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117. Who can shop at the supermarket? 
1.  Bill finishes his homework at ten pm. 
2.  Kim backs from the rock concert. 
3.  Ann sees a movie until nine pm. 
4.  Joy finishes her work at six pm. 
 

118. Which is true? 
1.  After the football match we cannot buy a book at the bookstore. 
2.  We cannot take the bus if we leave home at eight am. 
3.  We can go to the supermarket after the rock concert. 
4.  The rock concert takes four hours. 

        

119. Where can you go if you finish shopping at six thirty in the evening? 
1.  the football match     
2.  the railway station     
3.  the rock concert 
4.  the bookstore 
 

  (120-123)       
 

How people Travel 
Singapore Hong Kong Bangkok 

Bus/Mass Rapid Transit : 48% 
Car : 27% 
Carpool : 14% 
Taxi and others : 11% 
 

Bus : 31% 
Rail Rapid Transit : 23% 
Minibus : 15% 
Car : 15% 
Taxi : 11% 
Ferry : 3% 
Tram : 3% 

Private Car : 33% 
Regular bus : 30% 
Motorcycle : 18% 
Minibus : 7% 
Hired Motorcycle : 3% 
Air-con bus : 2% 
Taxi : 2% 
Silor Lek :2% 
Samlor : 2% 
Ship/Boat : 2% 

 

120. The percentage of people in Bangkok who travel by _____________ is more than  
        twice as high as in Hong Kong. 

1.  minibus   
2.  bus    
3.  car    
4.  taxi 
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121. According to these statistics, Bangkok has no _______________ transport. 
1.  land    
2. water   
3. rail    
4. public 

 

122. Taxis are used most in _______________. 
1.  Hong Kong          
2.  Singapore       
3.  Bangkok        
4.  Bangkok and Singapore 

 

123. The main purpose of this table is to _______________. 
1. survey how people wish to travel 
2. encourage people in Asia to save petrol 
3. persuade people to use public transport 
4. report the facts about the way people travel 

 
(124) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

124. From the cartoon above, you can make a conclusion that______________. 
1.  Zero is stupid      
2.  Zero is joking 
3.  the pencil is not good     
4.  the sharpener is blunt 
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(125) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
125. “You’ve got a deal.” (second frame)  This sentence means the man ___________. 

1.  wants the band to go away 
2.  is pleased to listen to their song  
3.  agrees to pay for the band’s songs  
4.  isn’t willing to do business with the children 

 
Direction: Fill in the blank with the correct sentence 1,2,3 or 4. 
เลือกประโยคค าตอบที่ถูกต้องจากตัวเลือกในข้อ 1,2,3 หรือ 4 เติมในช่องว่างให้สมบูรณ์  
 

 126. We all know that______________.   He is now working for FRINK Company. 
1. Smith, the company's first president, was a financial genius 
2. the company's first president, Smith, was a financial genius 
3. the company's first president, Smith was a financial genius 
4. the company's, Smith, first president, was a financial genius 

 

127. I want to visit my uncle in America. ______________ 
1. He has been in California since February 1997 working.  
2. He has been working since February 1997 in California. 
3. He has since February 1997 been working in California. 
4. He has been working in California since February 1997. 
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128. I’ve got something to tell you before the competition. ______________ 

1. I've some interesting information about our competitors heard. 
2. I've heard some information interesting about our competitors. 
3. I've heard about our competitors some interesting information. 
4. I've heard some interesting information about our competitors. 

 

129. Helen wants to know about her friends in New York because______________. 
1. she hasn't heard anything recently about them 
2. she hasn't heard anything about them recently 
3. she hasn't heard recently anything about them 
4. she recently hasn't heard anything about them 

 

130. I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore,______________. 
1. I probably won't take the early train tomorrow 
2. I won't take probably the early train tomorrow 
3. I won't take the early train probably tomorrow 
4. I won't take the probably early train tomorrow 

 

131. Before entering the country, ______________. 
1. please fill out this form with your details 
2. please fill out your details with this form 
3. please with your details fill out this form 
4. please fill out with the details this form 

 

132. It is very important for high school students to think about what______________. 
1. they will be    
2. will they be 
3. are they going to be 
4. are their plans for the future 

 

133. In Laos and Vietnam, you can still see ______________. 
1. a lot of old big French buildings  
2. a lot of big old French buildings 
3. old big French buildings a lot 
4. big old French buildings a lot  
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134. In North America, the Niagara Falls has been a ______________.  
1. tourist attraction popular for over a century 
2. tourist popular attraction for over a century 
3. popular tourist attraction for over a century 
4. popular tourist attraction over for a century 

 

135. I’m going to Beijing tomorrow morning, but ______________. 
1. I haven’t packed yet my suitcase 
2. I haven’t packed my suitcase yet 
3. I haven’t my suitcase packed yet 
4. yet I haven’t  my suitcase packed 
 

136. In Mexico, ______________. 
1. football and racing horses are the most popular sports 
2. football and racing horses are sports popular the most 
3. football and horse racing are the most popular sports 
4. football and horse racing are sports popular the most 
 

 

137. This test is very easy! ______________for me. 
1. It’s a hot potato 
2. It’s a piece of cake 
3. It’s a piece of banana 
4. It’s a bread and butter 

 

 138. In China, The Great Wall is______________. 
1. one of the great wonders of the world 
2. one of the world wonders the great 
3. the world wonders the great one 
4. the wonders world the great one 

 

139. To be safe when you drive, ______________. 
1. you always must wear your seat belt  
2. you must always wear your seat belt 
3. you always must wear your belt seat 
4. you must always wear your belt seat  
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140. Pranee takes a few English courses because______________. 
1. she wants to speak English fluently and correctly really 
2. she wants really to speak English fluently and correctly 
3. she really wants to speak English fluently and correctly 
4. she wants to really speak English fluently and correctly 

 

  141. London is beautiful. ______________ 
1. I've been many times there. 
2. I've been there many times. 
3. I've there been many times. 
4. I've been many there times. 
 
 

 (142-145) Put the sentences in the correct order.  จงเรียงล ำดับประโยคตำมล ำดับที่ถูกต้อง 
 

 142.  Using international phone cards is an easy process, involving just a few simple  
         steps below: 
         1. Dial the 800-number and listen to the voice instructions. 
         2. Enter the destination number. 
         3. Buy the phone card that fits your needs; get your PIN number and access codes.  
         4. The prompt will tell you the balance and the minutes left. 
        5. Enter your PIN number. 
 

1.  1-2-3-4-5      
2.  1-5-2-3-4 
3.  3-5-2-1-4      
4.  3-1-5-4-2 
 

143.  1.  I prefer cola. 
 2.  Do you prefer cola or orange juice? 
 3.  I prefer orange juice. What about you? 
 

1.  2- 3-1       
2.  1- 2-3 
3.  3- 2-1       
4.  3- 1-2 
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144. 1.  Yes, I have. 
 2.  When did you go? 
 3.  Have you ever been to a live concert? 
 4.  I went last year. 
 

1.  3-1-2-4      
2.  1-2-3-4 
3.  2-1-3-4      
4.  3-2-1-4 

 

145. 1.  My grandmother had special powers. 
 2.  A bomb dropped on the house and she was killed. 
 3.  She insisted the family went on a short holiday. 
 4.  She was peeling potatoes and talking to my dad. 
 5.  I never met her because she was killed in the war. 
 

1.  1- 2-3-4-5      
2.  3- 5-2-4-1 
3.  1-5-3-4-2      
4.  2- 4-3-5-1  
 

(146-165)   Read each sentence carefully. Then choose the best item to complete  
               the sentence. อ่ำนประโยคแล้วเลือกข้อที่ดีที่สุดที่ท ำประประโยคสมบูรณ์ 
 

146. Joan stops ______________to talk to John. 
1.  writes       
2.  to write 
3.  writing       
4.  has written 

 

147. Sally hardly studies her lessons, ______________? 
1.  does she      
2.  doesn’t she 
3.  is she       
4.  isn’t she 
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148. Now Sombat______________a doghouse for his dog. I don’t think he will finish it. 
1.  has made      
2.  will make 
3.  is making      
4.  Makes 

 

149. When I ______________sleeping, he came here. 
1.  am       
2.  was 
3.  were       
4.  been 

 

150. She ______________every Sunday last year. 
1.  swims       
2.  swim 
3.  swam       
4.  swum 

 

151. If I______________you, I would go with him. 
1.  were       
2.  was 
3.  are       
4.  am 

 

152. The train______________now. 
1.  leaves       
2.  had left 
3.  is leaving      
4.  left 

 

153. Pleas wait here, my boss ______________in ten minutes. 
1.  returns      
2.  has returned 
3.  would return      
4.  is returning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 265 

154. We won’t be able to move in______________we have painted the house. 
1.  for        
2.  whereas 
3.  just       
4.  until 

 

155.  Has anyone ______________heard such a stupid excuse? 
1.  for        
2.  since 
3.  ever       
4.  until 

 

156. If I had heard that news before, I______________ 
1.  will tell you      
2.  would tell you 
3.  would have told you    
4.  would have been telling you 

 

157. I wonder______________ a better teacher than ours. 
1.  if is  there      
2.  whether  there is 
3.  is  there      
4.  there  is 

 

158. Suitcases______________ immediately after  receiving  the  boarding  passes. 
1.  should  be  checking     
2.  could have  checked 
3.  being  checked     
4.  have  to  be  checked 
 

159. Only  the students ______________ registered  in  advance  can  go  to  class. 
1.  which       
2.  who 
3.  if       
4.  What 

 

160. Scott is much ______________any of his brothers. 
1.  so generous as     
2.  more generous than 
3.  most generous as     
4.  the same generous as 
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161. Sam:  What are you going to do with your old computer?  
       Tim:  Nothing! ______________ is too expensive.  

1.  That I want to do      
2.  What I want to do  
3.  If what I want to do      
4.  What do I want to do  

 

162. I can’t go out because I ______________my work yet.  
1.  will not finish      
2.  have not finished  
3.  did not finish      
4.  do not finish 

 

163. After I ______________the exercise, I handed in it to the teacher. 
1.  finished      
2.  had finished 
3.  finish       
4.  had been finished 

  

164. Flights between Asia and Europe ______________ thirty minutes shorter, thanks to  
        recent cost cutting route changes by major airlines. 

1.  will now be      
2.  were once possible 
3.  have been extended    
4.  are being cancelled 

 

165. Yesterday I found my purse which I ______________in the drawer. 
1.  leave      
2.  left 
3.  was leaving      
4.  have left  
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Directions: Complete the following passages by choosing the best answer.  
อ่านบทอ่านต่อไปนี้ และเลือกค าตอบที่ถูกต้องเพ่ือให้ข้อความสมบูรณ์ 
 
 

(166-171) 
Hi Maew! 

     I hope you’re well. Last week I went to 
a birthday party of a Thai friend___166___ 
just move here. I gave her a present. 
It’s ___167___ She didn’t open it. She just 
thanked me and put it aside, not showing 
any___168___. Did I do anything wrong? 
                                            Tony  

Hi Tony! 

      Don’t worry. It’s just a  matter of 
culture. We, Thai people, are taught 
___169___the gift in front of the giver. 
So what she did ___170___ anything 
bad at all. Enjoy your friendship with her 
___171___learn more about Thai culture. 
                                          Maew 

 
 

166. 1.  whose            2.  which               3. whom               4.  who 
 

167.     1.  exciting        2.  strange              3.  usual                 4.  great 
 

168.    1.  question        2.  interest                3.  worry               4.  sign 
 

169.    1.  not to receive      2.  not to keep   3.  not to open        4.  not to hide 
 

170.   1.  doesn’t mean     2. didn’t mean   3.  won’t mean       4.  don’t mean 
 

171.   1.  because            2.  and                 3.  but                    4.  so  
 

  
 
(172-175) 

There are emergency medical/nursing services at Heathrow and Gatwick. At Heathrow 
they’re in the Queen’s building. At Gatwick they’re in the International Arrivals hall.  
___172___ are staffed 24 hours a day by nurses. 
 You should ask your airline if you need special help.  All terminals at Heathrow and 
Gatwick are fitted with lifts, slopes and special toilets.  An airport information desk will help 
you in an ___173___. 
 There are ___174___ at all terminals at both Heathrow and Gatwick where young 
children can be fed or changed in comfort.  Trained children’s nurses are ___175___ to help 
if you need it, except in Terminal 3 at Heathrow. 
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172. 1.  Both  2.  Neither     3.  Either  4.  None 
 

173. 1.  imitation  2.  emigration     3.  immediacy  4.  emergency 
 

174. 1.  accommodations 2.  nurseries     3.  hostels  4.  cots 
 

175. 1. purposed  2. available     3.  profitable  4.  beneficial 
 

176. What is the passage mainly about? 
1.  Heathrow and Gatwick    
2.  International Airport 
3.  Emergency Service     
4.  Airport Facilities 
 

 

(177-180)  E-mail 
E-mail is your personal connection to the Internet. It allows you to exchange 

___177___with people all over the world. It can___178___text, pictures, and even audio and 
animation.  When you set up an account you ___179___a unique address and anyone can 
send you e-mail. The mail you receive is stored on the server___180___ you next connect 
and download it to our hard disk. 
 

177.     1. user names        2. passwords      3. addresses       4. messages 
 

178.      1. conclude           2. decrease        3. produce          4. infer 
 

179.      1. will give        2. are given         3. are giving       4. have given 
 

180.      1. although          2. because          3. until                4. So 
 
 
(181-185)  Rain and Snow 

Weather can be rainy or snowy. Rain and snow fall ___181___ clouds when the 
clouds hold a lot of ___182___. Rain falls when the air around clouds is warm. Sometimes a 
huge amount of rain falls. Too much rain can fill up rivers and cause ___183___. Snow falls 
when the air around clouds is ___184___. Snow stays on the ground if the ground is also 
very cold, but the snow ___185___ when the ground is warm. Strong wind can blow snow 
into huge piles called drifts. Snowy weather is cold. 

 

181.  1.in   2. to   3. over   4. from 
 

182. 1. ice   2. air   3. water  4. liquid 
 

183. 1. floods  2. storm  3. rainstorm  4. earthquake 
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184. 1. hot   2. cold   3. warm  4. damp 
 

185. 1. softens  2. freezes  3. melts  4. heats 
 
(186-193)  Choose a similar meaning to the underlined word or phrase. 
 

186. Nobody knows what's going on?   
1.  meaning     2.  Continuing 
3.  happening    4.  taking 

 

187. Don't worry we'll see you're alright. 
1.  look at you    2.  look on you 
3.  look for you    4.  look after you 

 

188. I simply can't stand sugar in my tea or coffee. 
1.  can't eat      2.  can't drink  
3.  can't tolerate     4.  can't allow 

 

189. I have a feeling that she's taking you for a ride. 
1.  taking you in a car    2.  pulling you along  
3.  trying to trick you    4.  trying to push you 

 

190. He's always had his nose in a book. 
1.  hiding      2.  reading  
3.  studying      4.  looking  

 

191. I think you're asking too much of them as they are just children. 
1.  trying too much     2.  saying too much  
3.  calling too much     4.  expecting too much 

 

192. I think the time has come when you should put your toe in the water at least. 
1.  go for a swim     2.  give it a try  
3.  feel the cold     4.  give it a chance 

 

193. Last night it rained cats and dogs. 
1.  drizzly      2.  Noisily 
3.  lightly      4.  heavily  

 

194. You hand in your report late. You say to your teacher, “I ________ for the delay.” 
1.  apologize     2.  Understand 
3.  accept     4.  sorry 
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195. ______________of Sport Authority of Thailand is invited to toss the first ball into  
       the first game of the baseball season. 

1.  A baseball player    2.  The Prime minister 
3.  The President    4.  A pitcher 

 
 (196-216)  Directions: Read the sentence and choose the correct answer. 
196.  A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant. 

1.  A dog is very big. 
2.  A dog is the biggest. 
3.  A dog is smaller than a mouse. 
4.  An elephant is bigger than a dog. 

 

197. Sandy is English but Teresa isn't, she's American. 
1.  Teresa is English. 
2.  Sandy isn't English. 
3.  Sandy isn't American. 
4.  Teresa and Sandy aren't English. 

 

198. He is the oldest man in the world. 
1.  Many men are older.  
2.  He's older than some other men. 
3.  He is not as old as my grandmother. 
4.  There are no older men than him anywhere. 

 
 

199. You can't come without a ticket. 
1.  You mustn't go with a ticket. 
2.  You cannot buy a ticket outside. 
3.  You don't need a ticket to come. 
4.  You can come if you have a ticket. 

 

200. Andrea is looking after the children. 
1.  She is taking care of the children. 
2.  The children are in front of her. 
3.  She is looking at the children. 
4.  She can see the children. 
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201. They only have one car for the family. 
1.  They only like cars. 
2.  They have a big family. 
3.  They do not have two cars. 
4.  They do not like any other cars. 

 

202. What does Edward like? 
1.  How is he? 
2.  Does she like Edward? 
3.  Does he look like Edward? 
4.  What are his favourite things? 

 

203. He hopes to go home, but he may go to work. 
1.  He's allowed to go to work. 
2.  It is possible that he will go to work. 
3.  He'll be at home before the office. 
4.  He always goes home after work. 

 

204. I want you to wash the clothes when you come back. 
1.  You want to wash them. 
2.  I want to wash the clothes. 
3.  We will wash them together. 
4.  I don't want you to forget to wash them. 

 

205. She used to smoke cigarettes. 
1.  She never smoked cigarettes. 
2.  She usually smokes cigarettes. 
3.  She smoked before, but she doesn't now.  
4.  She smoked cigarettes in the smoking area. 

 

206. Shall I take you to the station? 
1. Must I take you? 
2. Did I take you before? 
3. Will it be necessary to take you there? 
4. Would you like me to take you to the station? 

 

207. They should talk more slowly. 
1. Talking is not fast. 
2. They talk too quickly. 
3. They might have slower talks. 
4. They would like to talk more slowly. 
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208. Mirana remembered to phone the doctor. 
1. She remembered phoning the doctor. 
2. Mirana forgot to remember to phone. 
3. She didn't forget to phone the doctor. 
4. She remembered that she phoned the doctor. 

 

209. Madame Traiviey has lived nearly 115 years. 
1. She is very old. 
2. She was very old. 
3. She died when she was nearly 115. 
4. Madame Traiviey has many more years. 

 

210. She can hardly see it. 
1.  She cannot see it.     
2.  It is hard to see her. 
3.  She can see it very well.    
4.  She cannot see it very well. 

 

211. Justin had his house painted last week. 
1.  He painted his house last week. 
2.  His house was not blue last week.  
3.  He had to paint his house last week.       
4.  They painted his house for him last week. 

 

212. Neither teacher knows the answer. 
1.  All the teacher can answer.  
2.  No teachers know the answer. 
3.  Both teachers know the answer. 
4.  All the teachers know the answer. 

 

213. I'd rather be a millionaire. 
1.  I've been a millionaire. 
2.  I'd better be a millionaire. 
3.  I'd prefer to be a millionaire. 
4.  You have more millions than me. 
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214. You don't have to do this test. 
1.  You mustn't do it. 
2.  You can't do this test. 
3.  You have no desire to do it. 
4.  You can choose not to do this test. 

 

215. If Mandy had come, she would have won. 
1.  If she hadn't won, she'd have come. 
2.  When Mandy came she always won. 
3.  She didn't come, but she won anyway. 
4.  Mandy didn't win because she didn't come. 

 

216. The job is almost over. He sees the light at the end of the tunnel. 
1.  He has nearly finished. 
2.  He won something easily.  
3.  He is no longer in trouble.  
4.  He is in a desperate situation. 

 

217. If you don't control your spending, you'll be broke in no time at all! 
        What does the word " control " mean in this sentence? 

1.  reduce      
2.  follow 
3.  behind      
4.  buy 
 

218. Put this medicine on your arm and rub it into your skin until it's invisible.  
        It will inhibit the infection's attempt to spread. 
         What does “inhibit” mean? 

1.  itch or burn      
2.  block or slow down 
3.  live in a certain place    
4.  help to do something important 

 

219. “You aren't learning anything when you're talking.” Lyndon B. Johnson 
        This means that it's important to ______________. 

1.  talk louder       
2.  teach 
3.  help others         
4.  listen to others  
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(220-222) 
 

A.         B.              
        
        
          
     C.                                     

D.   
  
 
 
 
220. If you like children, you should take the job in ______________.                                       

      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 
 

221. If you’re a student, you should take the job in ______________.                                       
      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 

 

222. If you like to work at night, you should take the job in ______________.                                       
      1. A   2.  B   3.  C   4.  D 

 
 

 
 

 

                                 

 223. If you want to get this job, you should ______________. 
1.  see the manager     
2.  go to the office   
3.  phone the office     
4.  write to the office 

 

   
  

Wanted 
Secondary student  
for Summer work  

Call  0-2589-2802 for information 

Babysitter Required 

Weekdays: 3 – 5 afternoons 

Phone 02 – 534 – 9870 Evenings 

Clockbuster’s Video 
Part–time shop assistant required 

Sat and Sun mornings. 
Apply within May 24, 2013. 

Paper boy / girl required   
for newspaper’s good pay. 

Part-time caretakers needed! 
Work on  

Mondays, Wednesdays and Fridays, 
8pm-11pm. 

200 baht an hour 
Call 027341234 
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(224-227) 
 

 

 

 

 

 

224. What vacancy is offered for? 
1.  a teacher      
2.  a secretary     
3.  a typewriter      
4.  an office clerk 

 

225. The secretary’s job is ______________ . 
1. doing house work  
2.  doing the office work 
3. doing marketing research    
4.  entertaining the customers 

 

226. You can apply for this position ______________ . 
1.  by fax       
2.  by letter 
3. in person      
4.  by phone 

 

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

   
  

Secretary 
 

Female, knowledge computers, typing 
 

1 – 2 years experience in secretary work 
 

 Khun Apinrat – Tel. 02 – 5367 – 4554 
 

 Sirla Group, 16th fl. Mahathun Plaza 
Ploenchich Rd., Bangkok 10330 
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(228-231)   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

228. This text is mainly about ______________. 
1.  provincial historical places                
2.  upcountry national Parks 
3.  trips for nature lovers                    
4.  visits to floral fields 

 
 
 

229. Which one is Not mentioned in the text? 
1.  Activities to do                  
2.  Places to see 
3.  When to visit                            
4.  How to go 

 

230.This text is most likely from______________. 
1.  a guidebook                            
2.  a news story 
3.  a scientific book                          
4.  a hotel  brochure 

 

  

 
Tour 1   Enjoy the orchard at Chanthaburi Province, Prew Waterfall, 
             Kung Kraben Mangrove, Dolphin show and you can swim with them. 

             ( 9-10, 16-17  June, 23-24  July ) 
 

Tour  2  Visit  Saithong National Park where you can also see field of wild ginger 
             flower and visit Srithep Historical Park. Chaiyaphume.    

             (16-17, 23-24  June ) 
  

Tour  3  Admire the floral fields in the mist, fantastic landscape Romklao 
             Paradon Waterfall at Phu Hin Rongkla.  Phitanulok.   

             (23-24  June,  10-11  July ) 
  

Tour  4  Bird Watching at Kraeng Krachan National Park. Phetchaburi. ( 5-6  June )  
 

Tour  5  Visit Thong Pha  Poom. Enjoy the cool breeze and the beautiful 

             Scenery of Pilok Mine Valley.  Kanchanaburi.  ( 9-10  June, 14-15  July ) 
  

Tour  6  Visit  Sangklaburi, enjoy bamboo rafting along Runtee River, elephant 

             Riding  and explore Mon’s culture.  Kanchanaburi.  ( 9-10 June,  7-8  July ) 
  

Tel. 02 235 1760  Fax. 02 237 0746 

178  Suriwong Road, Bangkok 10500 
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231. You have a vacation from 5-10 July, which tour can you join? 
1.  Tour  1                     
2.  Tour  3                 
3.  Tour  4                     
4.  Tour  6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
232. If you sign a contract to rent a television for the shortest period with this  
        company,  your minimum rental cost will be about______________baht. 

1.  20        
2.  35 
3.  3,600        
4.  6,000 

 
 

(233-234)    
 
 
 
 
 
 
 
 

233. The label on this medicine bottle clearly warn not to take more than __________ . 
1.  six tablets a day     
2.  eight tablets a day 
3.  three tablets a day     
4.  twenty-four tablets a day 

 

  

 

 Take two tablets with water, followed by one tablet every eight hours,             

as required.  

 For maximum night time and early morning relief take two tablets at bedtime.  

 Do not exceed six tablets in twenty-four hours.  

 For children six to twelve years old, give half the adult dosage.  

 For children under six years old, consult your physician. 

 Reduce dosage if nervousness, restlessness or sleeplessness occurs. 

Rent a T.V. For less than *20 ฿ a day 

Rent a Video For less than *35 ฿ a day 

T.V. RENTALS ( THAILAND ) LTD. 
258-50931,258-9301 
293/13-14, soi 33/1 

Sukhumvit Rd. 
*6 months contract 
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234. We can infer by this label that____________ . 
1.  the medicine is a liquid 
2.  one may not take this medicine before going to bed 
3.  children may take the same dosage that adults take 
4.  the medicine could cause some people to feel nervous 

 

235. Read the leaflet and choose what it is for? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. an earthquake               
2.  a volcano 
3.  a fire       
4.  a flood 

 

236. This headline means ______________. 
 
 

1.  64 passengers are missing  
2.  64 people still on the plane  
3.  64 passengers are missing in Korea 
4.  64 people are killed in the plane crash 

 

  

 

Korean Plane with 64 Aboard Disappears 

   Emergency procedure 
1. Sit under your desk. 
2. Wait patiently for the tremors to stop. 
3. When the tremors stop, calmly leave the building. Walk quickly. Do 

not run. 
4. Help other people to leave the building. Speak clearly. Do not shout. 
5. When outside, move quickly and carefully to an open area, such as a 

car park.  

6. Stay away from buildings and power lines. 
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237.  What is the topic of the poem below?    
 
 
 
 
 
 

1.  Woods      
2.  Sea    
3.  Nature       
4.  Music 

 
 

(238-240) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

238. What thing does this poem mainly focus on?  
1. the hill     
2. the rain  
3. the house     
4. the village 

 

239. If it comes on Sunday, it will leave on ___________________. 
1. Wednesday     
2. Thursday  
3. Monday     
4. Tuesday 

 

  

There is a pleasure in the pathless woods, 
There is a rapture on the lonely shore, 
There is society, where none intrudes, 
By the deep sea, and music in its roar: 

I love not man the less, but Nature more, 
                                             

                                            by Lord Byron 

It finally came ,  
It beat on the house. 
It bounced on the flowers . 
It banged on the tin roof . 
It rolled in the gutters . 
It made the street muddy . 
It spilled on the villages. 
It licked all the windows.  
It jumped on the hill . 
It stayed for  two days and then it left. 
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240. According to the poem how does everything look? 
1. warm      
2. dry   
3. hot       
4. wet 

 
 

 

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

 
 

 
 
242. The main idea is “______________” 

1.  The Browns went out. 
2.  The Browns took the elevator up. 
3.  The Chang lived on the fourth floor. 
4.  The Chang went to the Browns’ home. 

 

  

 
 
 
243. The missing words are “______________.” 

1. to call for help    
2.  to stay outside the building 
3.  to take the elevator down    
4.  to jump down from the window 

 

         
  

As the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves 

overhead,  the young deer stood frozen, making it almost impossible for 

the hikers to see her. 

The Chang family went to see their friends, the Browns. “Where do they 

live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. 

They took the elevator up to their friends’ floor. 

The one thing to do in an emergency is _________ . See what is wrong and 

then say it, “There’s an accident on B street; there’s a fire at 562  Avenue J; 

there’s a fire on the third floor at 620 Worth Street.” Give information that can 

help take care of the emergency. 
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  No buying, no mixing, no washing, no heating! 
 Sound like a clever Madison Avenue appeal for yet another high-tech mixture with 
more substance in the product. Actually, it’s a plug for one of the world’s oldest and most 
perfect food: mother’s milk. 
 

244. You should find this article in _____________ 
1.  a medical book. 
2.  a classified ads. 
3.  a health section in a magazine. 
4.  a brochure of a certain product. 

 

 (245-246)   
Nick is now the owner of a very large business company, but as a boy he used to 

work in a small shop.  It was his job to repair bicycles and at that time he had to work 
fourteen hours a day.  He saved money for years and he bought a small work-shop of his 
own.  During the war Nick made spare parts for airplanes.  At that time he had two helpers.  
By the end of the war, the small work-shop had become a large factory which employed 
seven hundred and thirty people.  Nick is very proud to tell the public about his early years 
and the long road to success. 
 

245. Which of these proverbs suits the story? 
1.  All is not gold that glitter. 
2.  Make hay while the sun shines. 
3.  Rome was not built in a day. 
4.  You can’t get blood out of a stone. 

   
 
 

246. At the end of the war how many employees did Nick have? 
1.  2       
2.  100 
3.  700       
4.  730 
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 (247-248)  
Many people are worried that television has caused a lot of effects on American 

children.  For one thing, some teachers feel the television has taken away the child’s 
abilities to learn mental pictures.  As a result, children cannot understand a simple story 
without seeing pictures.  Secondly, too much TV tends to cause children to withdraw from 
real- life experience.  Thirdly, they cannot understand the frustration of learning.  Finally, the 
most serious result is the impact of television violence on children who have thought of it 
as everyday thing. 

 

247. What is the best title for this passage? 
1.  American Children     
2.  Educational Television 
3.  The Effects of Television    
4.  The Reasons for Watching Television 

 

248. How many bad effects of TV are written in the passage? 
1.  2    
2.  3    
3.  4    
4.  5 
 

(249-251)  
Thai Herbs and Spices 

 Mint is found in warm parts of Asia. In Thailand it is grown widely for use as a herb 
and as a spice. It is a hardy perennial with branching stems, growing along the ground. It has 
a strong smell. It has the property of helping to expel wind. A drink made from the leaves 
helps digestion. The mint leaves have a cool hotness when eaten. It helps perspiration and 
thus cools the body. 
 Mimosa is a plant in the legume family which helps improve the soil it grows in. It is 
often grown as hedges, providing as “edible hedge” for the family. It can grow as tall as 10 
meters. Its leaves are small and can cure diarrhea. The leaves can also help stop bleeding 
and heal a wound. The seeds can help get rid of parasite worms. 
249. ______________ can help stop losing blood when you have a cut. 

1.  The mimosa leaves     
2.  The mint leaves 
3.  The mint stems     
4.  The mimosa seeds 
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250. What is mint used in Thailand? 
1. It is used as edible hedge. 
2. It is used as a herb and a spice. 
3. It is used to help improve the soil. 
4. It is used to cure diarrhea and get rid of worms. 

 

251. Which is the characteristic of mimosa? 
1. It is found in warm parts of Asia and Thailand. 
2. It helps perspiration and thus cools the body. 
3. It grows along the ground and has a strong smell. 
4. It is often grown as hedges, as tall as 10 meters. 

 
(252-253)   

The Chinese New Year is celebrated between January and February. New Year’s Day 
food is usually made of vegetables because it is bad luck to kill or eat animals. Children get 
a red packet or an envelope. This normally contains money! Fireworks displays are all 
around the country and dragon dances take place in streets. 

 

252. What is the topic of the passage? 
1.  Chinese Customs 
2.  Chinese way of living 
3.  The Chinese New Year 
4.  Food in New Year’s Day in China 

 

253. Which is prohibited? 
1.  public dragon dance show 
2.  holding firework displays 
3.  killing or eating animals 
4.  giving some money 

 
 

(254-255)   
Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or November.  It is called the 

“festival of light” and it lasts several days. People light small lamps or candles and put 
them on their windows and doorways to welcome the god, Rama. They also clean their 
house because they hope Luxmi, the goddess of prosperity, will visit them 
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254. What does the passage tell you about the festival? 
1.  the cleaning festival     
2.  a Hindu festival 
3.  a Lamp festival      
4.  the Rama festival 

 

255. What do the people do? 
1.  celebrate in their homes 
2.  light their friend’s lamps 
3.  clean their relative’s windows 
4.  light the candles and put them on the windows 

 
(256-257)  
The continent of America took its name from the Italian explorer Amerigo Vespucci who 
explored South America in the 15th century, after Columbus’s famous journey there. 
 

256. We learn from the passage that ______________. 
1.  Columbus discovered America 
2.  Columbus took a journey there 
3.  Vespucci explored South America 
4.  the continent of America is named after Amerigo Vespucci 

 

257. What does the word ‘century” mean? 
1. one hundred years     
2. a long time 
3. ten years      
4. a few years 

 
 

(258-261)  
            Nobody knows exactly when the Olympics Games began, but historians think that 
the first games were in 776BC. Athletes from all over Greece came to compete in a town 
called Olympia. There was only one event. It was a running race called the ‘stade’.         
The first Olympic champion was Coroebus of Ellis. He was a cook. 
 

258. The  word “It” refers  to______________. 
1.  Olympia  2.  Olympics  3.  one event  4.  a town 

 

259. Where did the first game take place? 
1.  Athens  2.  Roman  3.  Greece  4.  Italy 
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260. What was the first game competition? 
1.  football  2.  running  3. volleyball  4. Swimming 
 

261. What does the story tell us about? 
1.  The ancient Olympics    
2.  The Olympia 
3.  The Olympics      
4.  The first Game 

 
(262-265)  Kevin talks a little about life in Wales. 
Todd: OK, Kevin, we're back. Could you talk a little bit about Wales. 
Kevin: Yeah, Wales is quite a small country. It's west of England. There are about four   
          million people who live in Wales. It's a bit like Japan. It's quite cold in the winter.  
          Not much snow. But lots of sheep there. And the people are quite friendly.  
          I suppose it is quite a poor area. Not many rich people. A lot of people are farmers.   
          And a lot of people are miners. They coal..they mine for coal. But it is a very         
         beautiful land. Lots of mountains. So I like it. The weather is cold. Even in summer 
         it is not too hot. So if you do surfing or windsurfing, which I do, you have to be very   
         brave. Yeah, but please come and visit Wales. 
 
262. How many people live in Wales? 

1.  40,000     2.  400,000   
3.  4,000,000              4.  40,000,000 

 

263. What is a common job in Wales? 
1.  fishing     2.  painting   
3.  selling     4.  mining 

 

264. Why is Kevin brave? 
1.  He boxes.     2.  He mines for coal.   
3.  He has no insurance.              4.  He windsurfs in bad conditions. 

 

265. What does Kevin want you to do? 
1.  visit Wales        2. raise sheep    
3.  try surfing            4. climb the mountains 
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Air pollution is gathered in clouds and when it reacts with the oxygen and water in  
the atmosphere it becomes acid. The winds carry the polluted clouds long distances. When 
it rains, this pollution falls on trees, houses, buildings, cars, clothes, everywhere !!!   This 
called acid rain. 
 

266. Which is the topic? 
1. The pollution      
2. The solutions 
3. The air pollution and acid rain   
4. The water and soil pollution 
 

Beavers are clever builders. They gnaw at trees with their big front to cut them 
down. Then they use parts of the trees to build their houses. They use mud from the 
stream to make their homes stay together. They use their tails to pat down the mud. 
 

267. What parts of their body do beavers use to build their homes? 
1. They swim to pick up rocks and sticks. 
2. They use the tails to pat down the mud. 
3. They use mud from the stream to make their homes. 
4. Their teeth to cut down trees and tails to pat down mud. 

 
 

 Do you want to do something interesting? Go to a museum this weekend. If you go 
to a museum you will learn something from the treasure of the past. Walk up and down 
and look at the pictures and the statues. You will begin to understand how people through 
history have thought and felt forget what modern life is like and stand among the exhibits. 
You will be in the middle of history and feel what it was like to live in another time. 
 

268. What is the main idea of this passage? 
1.  History is not like the modern world. 
2.  It is interesting to go to museum at weekends. 
3.  Museums help us understand people in the  past. 
4.  Look at the treasures from the past, the painting, and statues. 
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 When you visit chat rooms, always use a nickname that is different from your screen 
name. That way, no one will be able to track you down by using your e-mail. If you find 
yourself in a conversation that makes you feel uncomfortable, you should exit the chat 
rooms and tell an adult. 
 

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

 
 
(270-274) Read the following piece of news and choose the best answer.  
  

Trat - An unusual plant gave off a stink in a village 
           In Trat when it bloomed. The unpleasant smell was similar to rotting meat. 
The plant, which was unknown to villagers, was found in the garden of a house 
belonging to Srinual Sai-oy in Trat’s Mueang district. 
            A report  said the multicolored flower had died, but it’s very bad smell 
stayed  and it  was attracting flies. 
           The plant has a bud and is expected to develop into a flower soon. 
           Mrs. Srinual said she smelled an awful odor 
around her home on Saturday night. When she saw the plant, its flower was in full 
bloom.      

 

 
270. What is the best headline for this piece of news? 

1.  A stink strange plant in Trat.   
2.  Awful odor in Mueang district. 
3.  Multicolored flower in full bloom.   
4.  Unknown tree at a villager’s house. 

 

271. What does the writer compare the smell of flower to? 
1.  an unpleasant villager           
2.  a developed bud 
3.  attractive flies            
4.  rotting meat 
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272. Which is true about this plant? 
1.  Its flower has many colors.         
2.  People enjoy its smell. 
3.  Villagers know it well.            
4.  It blooms all days. 

 

273. Which one does NOT belong to the group? 
1.  an unpleasant smell          
2.  a rotted smell 
3.  an awful odor           
4.  a bloom 

 

274. What does “it” ( line 6 ) refer to? 
1.  a multicolored flower          
2.  a bad smell 
3.  a plant            
4.  a fly 

 
(275-277) Travel on Sky Airlines 

Hello, passengers of flight 18 bound for Seattle.  
Our flight time today is 2 hours and 14 minutes, and we will be flying at an average 

attitude of 29,000 feet. The local time in Seattle is a quarter to twelve, and the current 
weather is sunny, but there is a chance of rain later in the day. We will be arriving at Gate 
13, and we will be announcing connecting flights on our approach to the Seattle airport.  

On behalf of Sky Airlines and the crew, I want to wish you an enjoyable stay in the 
Seattle area or at your final destination. Sit back and enjoy the flight. 
 

275. Where would you hear this announcement? 
1.  on the sky train     
2.  at the airport 
3.  on a plane                
4.  in a shopping mall 

 

276. Who is probably making the announcement? 
1.  a pilot       
2.  a captain 
3.  a ticket agent      
4.  a ground crew member 

 

  

http://www.esl-lab.com/plane1/plnscr1.htm#key#key
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277. What is the local time in Seattle? 
1.  11:15 am      
2.  11.45 am     
3.  12.15 pm                
4.  12.45  pm 

  

(278-279)   
Announcement:  
"Hello Shoppers. We have a lost boy named Marshall who was found in the sporting 

goods section of our store, and he's looking for his mom. He's five years old, and he's 
wearing a blue and white sweat shirt, tan pants, and a black and white baseball cap. You 
can find him at the check-out counter at the main exit. Thank you." 
 
278. Where does the announcement take place? 

1.  at a baseball stadium     
2.  at a department store  
3.  at an amusement park    
4.  at the Old’s People homes 

 

279. Where is the boy now? 
1.  He is at the information desk waiting for his mom. 
2.  He is waiting in the sporting goods section. 
3.  He is at the cashier where you pay for goods. 
4.  He is at the Children’s Clothes section 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.esl-lab.com/lost/lostsc1.htm#key#key
http://www.esl-lab.com/lost/lostsc1.htm#key#key
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280. What kind of magazine could you find the above picture? 

1.  a travel magazine     
2.  a wedding magazine 
3.  a cuisine magazine     
4.  a sport magazine     
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เฉลยพร้อมค ำอธิบำย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ฉบับที่ 1 
 

 
1.  ตอบข้อ  1  How have you been? มีความหมายเหมือน How are you? เป็นอย่างไรบ้าง 
                    เป็นประโยคที่ May พูดหลังจากการทักทาย  Pond  จึงพูดตอบว่า สวัสดี ฉันไม่ค่อยสบาย    
                    ข้อ 2  How’s your father?  คุณพ่อของคุณเป็นอย่างไร  
                    ข้อ 3 How’s your work?   งานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง 
                    ข้อ 4 How do you do? เป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้ส าหรับการพบกันเป็นครั้งแรก 
2.  ตอบข้อ  2  I’m sorry about that. เพราะ Tom ท าโทรศัพท์ของ Jim ตก จึงกล่าวขอโทษ 

ข้อ 1 I think it’s too old. ฉันคิดว่ามันเก่าไป 
                    ข้อ 3 I dropped it on the carpet.  ฉันท าหล่นบนพรม 
                    ข้อ 4 Can you buy a new one?  คุณซื้ออันใหม่ได้ไหม ? 
3.  ตอบข้อ  3  Excuse me. มีความหมายว่าขอโทษ ใช้เมื่อต้องการรบกวน ขอความช่วยเหลอื หรือขัดจังหวะ 

ข้อ 1 Oop!  เป็นค าอุทาน  
                    ข้อ 2 I’m sorry.  มีความหมายว่า ขอโทษ ใช้เมื่อต้องการขอโทษในสิ่งที่ท าผิดพลาด 
                    ข้อ 4 Good morning.  เป็นการทักทาย 
4. ตอบข้อ  3    Do you have the time, please? มีความหมายเหมือนกับ What time is it? 
           ค าตอบของผู้ชาย เป็นการบอกเวลา และหัวข้อสถานการณ์บอกว่า ผู้หญิงถามเวลาผู้ชาย 
5. ตอบข้อ  1  Take care. แปลว่า รักษาสุขภาพนะ ดูแลตัวเองนะ เป็นส านวนทีส่ามารถใช้ในการกล่าวลา  
                   Kim พูดตอบการกล่าวลาของ Sally   
          ข้อ 2 No problem. แปลว่า ไม่มีปัญหา ไม่เปน็ไร ใช้พดูตอบการขอบคุณ หรือการขอโทษก็ได้ 
          ข้อ 3 Don’t mention it. แปลว่า ไม่เป็นไร ไม่ต้องพูดถึง ใช้พูดตอบการขอบคุณ 
          ข้อ 4 That’s all right.  แปลว่า ไม่เป็นไร ใช้พูดตอบการขอโทษ 
6. ตอบข้อ  3  See you tomorrow.  เจอกันพรุ่งนี้นะ เป็นส านวนการกล่าวลา   
                   Dam กล่าวลา Dang และ Dang กล่าวตอบ  
                   ข้อ 1 You too.  คุณด้วยเช่นกัน 
                   ข้อ 2 Be careful!  ระมัดระวังนะ 
                   ข้อ 4 Don’t run too fast.  อย่าวิ่งเร็วเกินไปนะ  
7. ตอบข้อ  1  Thanks, you too. เพราะ Ann กล่าวขอบคุณ Suda ที่กล่าวว่า Have a good weekend.  
                   (ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะ) พร้อมกับอวยพรกลับคืนว่า you too 
                   ข้อ 2 Take your time.  ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 
                   ข้อ 3 Gppd morning. สวัสดีตอนเช้า 
                   ข้อ 4 It’s getting late. มันจะสายแล้ว 
8. ตอบข้อ  1  Thanks.  Salinee กล่าวขอบคุณท่ี Sakda ชมเสื้อของเธอ   
9. ตอบข้อ  1   Not at all. It’s been a pleasure.  Alice กล่าวตอบค าขอบคุณของ Susan   
10. ตอบข้อ 4  Never mind, dear. แมก่ล่าวตอบการขอโทษของลูกชาย  (ส่วนตวัลวงทั้งสามข้อเป็นการต าหนิ) 
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11. ตอบข้อ  2  Let’s go and see it.  ไปดูกันเถอะ 
          Jerry ชวน Ann ไปดูหนัง โดยเธอพูดน าวา่ “ฉันได้ยนิมาว่าตอนนี้ Harry Potter ก าลังฉายอยู”่ 
           Ann ตอบปฏิเสธว่า อยากไปแต่ไปไม่ได้เพราะต้องท ารายงาน 
                    ข้อ 1 Do you like it? คุณชอบมันไหม 
                    ข้อ 3 Have you ever seen it?  คุณดูหรือยัง 
                    ข้อ 4 Do you have free time? คุณว่างไหม  
12. ตอบข้อ  1  Thanks. That sounds fun. แปลว่า ขอบคุณ ฟังดูแล้วน่าสนุกจัง  
                    Peter ขอบคุณ ที่ Kate ชวนไปข่ีจักรยาน และถามกลับไปว่า เจอกันเวลาไหน 
 ข้อ 2 Do you know a great place to ride?  คุณรู้จักสถานที่ท่ีดีๆที่จะไปขี่จักรยานไหม 
 ข้อ 3 I’m sorry. I’ve a lot of homework to do.  ขอโทษ ฉันมีการบ้านเยอะมาก 
 ข้อ 4 I don’t like riding. How about swimming?  ฉันไม่ชอบขี่จักรยาน ไปว่ายน้ าไหม 
13. ตอบข้อ  1  I’d love to. แปลว่า ฉนัปรารถนาอย่างยิ่ง (ฉันอยากไป) เป็นส านวนที่แสดงถึงความยินดีและ 
                    เต็มใจตอบรับค าเชิญชวน จากบทสนทนา Claire ตอบรับค าชวนของ James ที่ชวนไปรับประทาน 
                    อาหารเย็นในวันศุกร์ 
14. ตอบข้อ  4  What’s the weather like in Thailand? หมายถึง อากาศในเมืองไทยเป็นอย่างไร  
                    เป็นค าถามท่ีสอดคล้องกับค าตอบของ Suree ว่าประเทศไทยมี 3 ฤดู  
                    และ Anna ถามต่อว่ามีอะไรบ้าง  

ข้อ 1 How many seasons in Thailand do you like?  คุณชอบกี่ฤดูในประเทศไทย 
                    ข้อ 2 What season in Thailand do you like most?  คุณชอบฤดูไหนมากที่สุดในประเทศไทย 
 ข้อ 3 I’ve come to Thailand twice. I like summer. ฉันมาเมืองไทยสองครั้ง ฉันชอบฤดรู้อน 
15. ตอบข้อ  2  Thank you  Noi กล่าวขอบคุณ Nid ทีแ่สดงความยินดีกับผลสอบ  
16. ตอบข้อ  3  Good morning. May I help you?  เป็นส านวนของพนักงานขายในการกล่าวต้อนรับลูกค้า 
17. ตอบข้อ  2  What color would you like? คุณต้องการสีอะไร  
                    พนักงานขายถามค าถามนี้เพราะ Sombat ตอบว่า ต้องการคู่สีด าที่ชั้นบนสุด 
        ข้อ 1 Would you like the black ones? คุณต้องการคู่สีด าใช่ไหม 
 ข้อ 3 Do you like the black one? คุณชอบคู่สีด าไหม 
 ข้อ 4 What would you like? คุณต้องการอะไร 
18. ตอบข้อ  4  Can you pass me a menu, please?  ช่วยส่งรายการอาหารให้หน่อยครับ  
                    สังเกตจากค าตอบของ Bob “Sure.” เป็นการตอบรับการขอร้อง ซึ่งจะสอดคล้องกับประโยค 
                    ขอร้องของ John  
        ข้อ 1 May I help you?  ให้ฉันช่วยไหม เป็นการเสนอความช่วยเหลือ 

ข้อ 2 It’s a very nice restaurant. เป็นร้านอาหารที่ดีมาก 
 ข้อ 3 What’s the popular dish here? อาหารจานเด็ดของที่นี่คืออะไร 
19. ตอบข้อ  3  No problem. ไม่มีปัญหา (เป็นส านวนที่สามารถใช้ตอบรับการขอความช่วยเหลือได้)   
                    Paul ยินดีที่จะช่วยเหลือ Barbara ที่ขอความช่วยเหลือเพราะกระเป๋าสตางค์หาย 
 ข้อ 1 No, thanks. ใช้ตอบปฏิเสธการเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 2 Yes, please.  ใช้ตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ 
 ข้อ 4 Sorry, I’m busy. ใช้ตอบปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
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20. ตอบข้อ  4  You should go to see the doctor.  คุณควรจะไปหาหมอ 
 Jane แนะน า Sam ให้ไปหาหมอ เพราะ Sam บอกว่าปวดหัวมาก 
 ข้อ 1 You are stubborn. เธอดื้อจัง 
 ข้อ 2 I’m worried about it. ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับมัน 
 ข้อ 3 Why do you always sleep late? ท าไมคุณถึงนอนดึกอยู่เสมอ     
21. ตอบข้อ  1  Why don’t you ride a bike instead of walking? ท าไมคุณไม่ขี่จักรยานแทนการเดินล่ะ 
                    Simon แนะน า George หลังจากที่ได้ยนิ George พูดว่า ฉันเหนื่อยมากเหลือเกินที่ต้องเดินไป 
 โรงเรียนทุกวัน 
 ข้อ 2 You should go to school early morning. คุณควรจะไปโรงเรียนแต่เช้า 
 ข้อ 3 You should run to school every day. คุณควรจะวิ่งไปโรงเรียนทุกวัน 
 ข้อ 4 Why are you tired? ท าไมคุณถึงเหนื่อย                                                      
22. ตอบข้อ  3  Let’s have dinner at the restaurant.  ไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารกันเถอะ 
                    Alex เสนอให้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารเพราะไดย้ิน Susan พูดว่า คืนนี้ดูคุณมีธรุะยุ่งมากเกินกว่า 
                    ที่จะท าอาหารเย็นนะ 
 ข้อ 1 He should do it together. เขาควรจะท าด้วยกัน 
 ข้อ 2 Why are you lazy to cook? ท าไมคุณข้ีเกียจที่จะท ากับข้าว 
 ข้อ 3 We don’t have any materials for cooking. เราไม่มอีะไรส าหรับจะท าอาหารเลยนะ 
23. ตอบข้อ  1   You should exercise regularly. คุณควรจะออกก าลังกายเป็นประจ านะ 
 Sandra แนะน า Tina หลังจากได้ยิน Tina พูดว่า “ฉันต้องการลดน้ าหนัก” 
 ข้อ 2 How should you eat so much chocolate?  
                            คุณควรจะกินช็อคโกแล็ตทีละมากๆอย่างไร 
 ข้อ 3 You always love eating too much junk food.  
                            คุณชอบ(มากๆ)การกินอาหารขยะ(อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ า)ในปริมาณท่ี 
        มากเกินไปอยู่ตลอดเวลา 
 ข้อ 4 Why don’t you have your favourite food at night?  
                             ท าไมคุณไม่กินอาหารจานโปรดของคุณตอนกลางคืนล่ะ 
24. ตอบข้อ  3  Yes, that’s right.  Chef ยืนยันว่านักเรียนท าถูกต้องแล้ว จากนั้นอธิบายขั้นตอนที่สอง 
25. ตอบข้อ  4  After that, we’ll wait for about fifteen minutes.  หลังจากนั้น รอประมาณ 15 นาที 
  และประโยคที่ตามมามีความหมายที่ต่อเนื่องว่า เมื่อมันสุกแล้ว ก็ล้างด้วยน้ าเย็น 
26. ตอบข้อ  1  No, thank you. เป็นการตอบปฏิเสธข้อเสนอ  
                    ภรรยาถามวา่ คุณต้องการน้ าส้มไหม สามีปฏิเสธและบอกว่าขอเป็นผลไม้ 
 
27. ตอบข้อ  2  Pass me the salt, please. ส่งเกลือให้หน่อยจ้ะ สังเกตค าตอบของลูกชาย “Here you are.”  
                    ซึ่งเป็นส านวนที่พูดพร้อมกับยื่นของให้ 
 ข้อ 1 May I help you? ให้ฉันช่วยไหม เสนอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 3 Help me finish this, please. ช่วยฉันท าให้เสร็จหน่อยนะ 
 ข้อ 4 Please save a piece of cake for dad.  กรุณาเก็บเค้กไว้ให้พ่อชั้นหนึ่งนะ 
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28. ตอบข้อ  4  No, thanks. I’ve just had one.  No, thanks. เป็นการตอบปฏิเสธความช่วยเหลืออย่างสุภาพ 
 John ปฏิเสธข้อเสนอของ Sam ที่จะไปน ากาแฟมาให้ เพราะว่าดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ 1 I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ 
 ข้อ 2 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น 
 ข้อ 3 Not at all. Go ahead. ไม่เป็นไร 
29. ตอบข้อ  3  I’m sorry. I’m using it. เป็นส านวนการปฏิเสธเมื่อมีคนขอยืมสิ่งของ ให้เหตุผลที่ให้ยืมไม่ได้ 
 John ปฏิเสธที่จะให้ Jim ยืมเครื่องคิดเลขเพราะเขาก าลังใช้อยู่ 
30. ตอบข้อ  1  Can I give you a hand with your heavy boxes? เป็นการเสนอการให้ความช่วยเหลือ 
 ค าตอบของ Martin เป็นการแสดงความขอบคุณ และชื่นชมว่าคุณมีน้ าใจจริงๆ 
 ข้อ 2 Can you help me with my heavy books? คุณช่วยฉันยกหนังสือที่หนักเหล่านีไ้ด้ไหม 
 ข้อ 3 Can you pass me your paper? คุณช่วยส่งเอกสารของคุณให้ฉันหน่อย  
                             (paper ในที่นี้อาจเป็นแผ่นกระดาษ ใบปลิว เอกสาร หรือหนังสือพิมพ์ ขึ้นอยู่กับเรื่อง 
                            ที่สนทนา) 
 ข้อ 4 Can I borrow your shirt?  ฉันขอยืมเสื้อเชิ้ตของคุณได้ไหม 
31. ตอบข้อ  4   Certainly. Take the bus number 6 for five minutes.  
                     ได้ครับ ขึ้นรถประจ าทางเบอร์ 6 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที 
        Saichon บอกทางนักท่องเที่ยวที่มาขอความช่วยเหลือถามทางไปวัดพระแก้ว และประโยคที่  
                     เขาพูดต่อเป็นการอวยพรให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการเที่ยวชมวัดพระแก้ว  
 ข้อ 1 I’m sorry. I’m in a hurry. ขอโทษนะ ผมรีบ 
 ข้อ 2 Sure. You can ask the police over there. ได้ครับ คณุไปถามต ารวจที่ตรงโนน้นะครับ 
 ข้อ 3 I have no idea. I’m not familiar with this area.  ผมไม่รู้ครับ ผมไม่คุ้นเคยกับแถวนี้32 
32. ตอบข้อ  3  I think the blue one is better. ฉันคิดว่าสีน้ าเงินดีกว่า 
 Jennifer เสนอความคิดเห็น และยังพูดสนับสนุนอีกว่า สีนี้เข้ากันกับรองเท้า  
   และจากค าพูดของ Anna เธอตัดสินใจซื้อสีน้ าเงิน  
 ข้อ 1 It’s a nice skirt. มันเป็นกระโปรงที่สวยดี 
 ข้อ 2 I think it’s too tight. ฉันคิดว่า มันคับเกินไป 
 ข้อ 4 I like blue. I’ll take the blue one. ฉันชอบสีน้ าเงิน ฉันจะซื้อสีน้ าเงิน 
33. ตอบข้อ  1  Can you please tell me whether there is a bookstore near here?  
  นักท่องเที่ยวถามว่า บริเวณนี้มีร้านหนังสือไหม ซึ่งค าตอบที่ Tracy ตอบสอดคล้องกับค าถาม  
 คือ ใช่ มีร้านหนังสืออยู่ที่ถนนRiver  
 ข้อ 2 Do you know where I can exchange some money? คุณรู้จักที่แลกเปลี่ยนเงนิไหม 
 ข้อ 3 Could you tell me how to get to the bookstore?  
         คุณบอกวิธีเดินทางไปร้านหนังสือได้ไหม 
 ข้อ 4 Do you know the way to the River Road? คุณรู้ทางไปถนนRiverไหม 
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34. ตอบข้อ  1  I don’t think so. เป็นส านวนยืนยันการไม่เห็นด้วยกับความคิดของอีกฝ่ายหนึ่ง  
              Scott คิดว่า Liverpool จะชนะวันนี้ แต่ Jack ไม่เห็นด้วยเขาคิดว่า Manchester United  
 จะชนะ Scott ไม่เห็นด้วยจึงให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่า Liverpool is a much better team.  
 Liverpool เป็นทีมทีด่ีกว่า 
 ข้อ 2 Manchester United will be a better team.   
        Manchester United จะเป็นทีมที่ดีกว่า 
 ข้อ 3 Manchester United is better than Liverpool.  
                            Manchester United ดีกว่าLiverpool 
 ข้อ 4 Liverpool is worse than Manchester United.        
                         Liverpool แย่กว่า Manchester United                                                           
35. ตอบข้อ  3  Hurricane พายุเฮอริเคน  Tim ถาม Sunee ว่า ภัยธรรมชาติอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย 
 ข้อ 1 Flood  น้ าท่วม 
 ข้อ 2 Drought ภัยแล้ง 
 ข้อ 4 Earthquake แผ่นดินไหว 
36. ตอบข้อ  3  Windsurfing  กระดานโต้คลื่น Micheal ถาม Mark ว่าคุณคิดว่ากีฬาชนิดใดอันตรายที่สุด 
37. ตอบข้อ  4  Congratulations! ยินดีด้วยนะ  Mike แสดงความยินดีกับ Tom ที่ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ 
 ข้อ 1 Really! จริงๆหรือ 
 ข้อ 2 Oh, good! โอ้,ดีจัง 
 ข้อ 3 You’re so smart! คุณเก่งจัง 
38. ตอบข้อ  1  I like it.  Sopha แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลง โดยพูดน าก่อนว่า ฉันชอบมัน  
                     และแสดงความคิดเห็นต่อว่า The ending is very good. ท่อนจบดีมาก 
 ข้อ 2 Do you like it?  คุณชอบมันไหม 
 ข้อ 3 Is it a good song? มันเป็นเพลงที่ดีไหม 
 ข้อ 4 No, I don’t like it. ไม่ ฉันไม่ชอบมัน 
39. ตอบข้อ  2  I’m glad you like them. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน 
 ภรรยาขอบคุณสามีที่ชอบต่างหูที่เธอใส่  
 ข้อ 1 I’m glad you enjoyed them. ฉันดีใจที่คุณสนุกกับมัน 
 ข้อ 3 I don’t think so. ฉันไม่คิดเช่นนั้น 
 ข้อ 4 I don’t care. ฉันไม่สนใจ 
40. ตอบข้อ  3  Thanks. Nisa กล่าวขอบคุณที่ John ชมว่าอาหารเย็นอร่อย  
41. ตอบข้อ  2  Good idea!   Pranee เห็นด้วยกับความคิดของ Mark ที่จะไปช่วยคนที่ถูกน้ าท่วมโดยกลา่วว่า 
                     เป็นความคิดที่ดี  
 ข้อ 1 No idea. ไม่มีความคิดเห็น 
 ข้อ 3 It’s up to you. แล้วแต่คุณ 
 ข้อ 4 I’m afraid. I can’t. ฉันเกรงว่าฉันจะไม่สามารถ 
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42. ตอบข้อ  4  I’m sorry about that.  Peggy แสดงความรู้สึกเสียใจที่ได้ยินขา่วร้ายของ Mary  
                     ว่าเมื่อคืนนี้มีรถขับมาชนรถของเธอ 
 ข้อ 1 I hope so. ฉันหวังเช่นนั้น 
 ข้อ 2 Never mind! ไม่เป็นไร 
 ข้อ 3 It doesn’t matter. ไม่เป็นไร ไม่ใช่สิ่งส าคัญ 
43. ตอบข้อ  1  It’s boring. มันน่าเบื่อ Kevin แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับชั่วโมงเรียนของ Richard พร้อมทั้งพูด 
 เพ่ิมเติมว่า I don’t understand the lesson. ฉันไม่เข้าใจบทเรียนเลย 
 ข้อ 2 It’s really fun. มันสนุกจริงๆ 
 ข้อ 3 It’s wonderful. มันวิเศษจัง 
 ข้อ 4 It’s a great class. มันเป็นชั่วโมงเรียนที่เยี่ยมเลย 
44. ตอบข้อ  4  Would you care for a cup of coffee? มีหมายความว่า Would you like to have/ drink  
 a cup of coffee?  Anna ตอบรับข้อเสนอดังนัน้ ประโยคที่ Susan พูดจึงเป็นการเสนอให้บริการ 
 คือ คุณต้องการกาแฟไหม 
 ข้อ 1 Do you mind if I sit here? คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะนั่งตรงนี้ 
 ข้อ 2 Would you get tea or milk? คุณจะรับชาหรือนมสด 
 ข้อ 3 Can I have some lemonade? ฉันขอน้ ามะนาวค่ะ 
45. ตอบข้อ  1  Well done!    Danny ชมเชย Cathy (ท่ีบอกว่าสอบขับรถผ่านแล้ว) ว่าเก่งมาก ท าได้ดี   
                     และตามด้วยการแสดงความยินดีว่า Congratulation! 
46. ตอบข้อ  1  No, I don’t feel well today. ไม่ วันนี้ฉนัรู้สึกไม่ดี Tom ตอบค าถาม Bob และพูดต่อว่า ฉนัมีไข้  
                    สว่นค าถามที่ Bob ถามคือ คุณดูซีดๆนะ คุณสบายดีไหม  
 ข้อ 2 No, I’m fine. ไม่ ฉันสบายดี 
 ข้อ 3 I’m fine, thanks. ฉันสบายดี ขอบคุณ 
 ข้อ 4 Not bad. ไม่เลวเลย 
47. ตอบข้อ  2  Yes, please. เป็นการตอบรับข้อเสนอ  
 Venessa ถาม Sunee ว่า คุณต้องการแซนวิชเนื้อไหม  
 Sunee ตอบรับข้อเสนอ พร้อมกับพูดว่า I’m hungry. ฉันหิว 
48. ตอบข้อ  1  Here you are. ใช้พูดพร้อมกับส่งของให้  
 Santi บอกให้ Duangjai ส่งน้ าตาลให้ 
49. ตอบข้อ  1  Pardon? แปลว่า ขอโทษ ใช้ในกรณีท่ีได้ยินไม่ชัดเจน 
50. ตอบข้อ  3  Oh, sorry.  Noi กล่าวขอโทษและบอกเหตุผลว่าฉันไม่ได้ยิน 
51. ตอบข้อ  2  Have you got a vacant room? ความหมายว่า มีห้องว่างไหม 
 Henry ถามเสมียนของโรงแรมว่า มีห้องว่างไหม และ เสมียนตอบว่า มี (Yes)  
 และถามต่อว่า ห้องเตียงเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ 
 ข้อ 1 What time is check out time? เวลาแจ้งออก (check out) เวลาไหน 
 ข้อ 3 May I have a look at the room, please? ขอดูห้องหน่อย 
 ข้อ 4 Can I have a wake-up call at 6 o’clock, please? กรุณาโทรศัพท์ปลุกเวลา 6 โมง 
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52. ตอบข้อ  3  How much is a double room? ห้องเตียงคู่ราคาเท่าไร 
 Henry ตอบเสมียนว่าเขาต้องการห้องเตียงคู่ จากนั้นถามราคาห้อง  
 และเสมียนตอบว่า คืนละ 1,500 บาท   
 ข้อ 1 How much is a single room? ห้องเตียงเดี่ยวราคาเท่าไร 
 ข้อ 2 Do I have to pay in advance? ฉันต้องจ่ายล่วงหน้าไหม 
 ข้อ 4 Does this price include breakfast? ราคานีร้วมอาหารเช้าด้วยไหม 
53. ตอบข้อ  1  Can you tell me the way to the Grand Palace?  
                     คุณช่วยบอกทางไปพระบรมมหาราชวังได้ไหม 
 Robert ขอความช่วยเหลือถามทางไปพระบรมมหาราชวังกับ Suree  
 Suree รู้และบอกทางให้กับ Robert  
 ข้อ 2 Would you mind telling me about the Grand Palace?  
                            คุณจะรังเกียจไหมที่จะบอกฉันเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง 
 ข้อ 3 Could you tell me something about the Grand Palace? 
                            คุณสามารถบอกบางอย่างเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวังได้ไหม       
 ข้อ 4 Could you tell me how you know about the Grand Palace? 
         คุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณรู้เกี่ยวกับพระบรมหมาราชวังได้อย่างไร 
54. ตอบข้อ  1 Thank you very much.  Robert กล่าวขอบคุณ Suree ที่บอกทางให้ 
55. ตอบข้อ  3  I’d like to return this tea pot.  ฉันต้องการคืนกาน้ าชาใบนี้ 
 สถานการณ์เกิดท่ีห้างสรรพสินค้า ดังนั้น Ivan ขอคืนสินค้าจึงเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 I need you to repair it. ฉันต้องการให้คุณซ่อมมันหน่อย 
 ข้อ 2 I’d like to see it. ฉันต้องการดูมัน 
 ข้อ 4 I need you to wash this tea pot. ฉันต้องการให้คุณล้างกาน้ าชานี้ 
56. ตอบข้อ  2  It doesn’t work. มันใช้งานไม่ได้ 
 Ivan บอกสาเหตุที่ต้องน ามาคืน คือเสียบปลั๊กแล้วไม่มีอะไรเกิดข้ึน มันใช้งานไม่ได้ 
 ข้อ 1 It’s in good condition. มันอยู่ในสภาพที่ดี 
 ข้อ 3 It works well. มันใช้งานได้ดี 
 ข้อ 4 It’s bad. มันแย ่
57. ตอบข้อ  4  Yes. Here it is.  มีค่ะ/ครับ นี่ค่ะ/ครับ (ใบเสร็จ) 
 พนักงานขายถามหาใบเสร็จ Ivan จึงยื่นใบเสร็จให้ 
58. ตอบข้อ  4  Would you open the window, please?   กรุณาเปิดหน้าต่างหน่อยค่ะ (ขอร้องอย่างสุภาพ) 
59. ตอบข้อ  3  Take your time  ตามสบาย ไม่ต้องรีบร้อน 
60. ตอบข้อ  1  Certainly.  ได้ แน่นอน  ใช้ตอบรับการขออนุญาต  

John อนุญาตให้ Jack ออกไปข้างนอกคืนนี้ 
61. ตอบข้อ  3  Sorry. ขอโทษ     
                    John โทรผิด  Maggie ต้องการบอก John เธอจึงกล่าวขอโทษก่อนที่จะบอกว่าโทรมาผิดเบอร์   
62. ตอบข้อ  3  Anything else?  ต้องการอย่างอ่ืนอีกไหม เป็นส านวนที่ใช้ในการซื้อขาย 
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63. ตอบข้อ  2  I’d rather live in a small village. ฉันต้องการที่จะอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆมากกว่า  
 Ellen ตอบค าถาม Mary ที่ถามว่าคุณต้องการอยู่ที่ไหน Where would like to live?  
 ข้อ 1 I’d call back in two minutes. ฉันจะโทรกลับในอีก 2 นาที 
 ข้อ 3 I’d like two tickets for next Thursday.  

       ฉันอยากได้ตั๋วส าหรับวันพฤหัสบดีหน้าจ านวน 2 ใบ 
 ข้อ 4 I’ve been driving a bus for fourteen years ฉันขับรถมาเป็นเวลา14 ปีแล้ว   
 64. ตอบข้อ  4  No, I don’t. It’s terrible. ไม่ ฉันไม่ชอบอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ มันแย่มากเลย   
 Joe ถาม Patty ว่าคุณชอบอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไหม ซึ่งค าตอบของ Patty สอดคล้องกับ

ค าถาม 
 ข้อ 1 Yes, I agree. Living in a large city isn’t fun.  
          ใช่ฉันเห็นด้วย การอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไม่สนุกเลย 
 ข้อ 2 No, I do not like living in a huge village. ไม่ ฉันไมช่อบอาศัยอยู่ในหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
 ข้อ 3 Yes, I don’t usually work on Sundays. ใช่ ปกติฉันไม่ได้ท างานในวันอาทิตย์ 
65. ตอบข้อ 2  Get well soon มีความหมายว่าขอให้หายเร็วๆ  
 Henry ประสบอุบัติเหตุและหมอบอกว่าเขาต้องนอนพักรักษาตัว 5 วัน 
 เมื่อ Kate ไปเยี่ยม Henry ที่โรงพยาบาลจึงควรพูดว่า ขอให้หายเร็วๆนะ 
66. ตอบข้อ  4  Patients can only use this car park in emergencies.  
                    ผู้ป่วยสามารถใช้ที่จอดรถนี้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น 
 จากป้ายบอกว่า “Patients can park here in an emergency.  
                                          ผู้ป่วยสามารถจอดรถที่นี่ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น” 
 ข้อ 1 This car park is for patients only. ที่จอดรถนี้ส าหรับคนป่วยเท่านั้น 
 ข้อ 2 This car park is for ambulances only. ที่จอดรถนี้ส าหรับรถพยาบาลเท่านั้น 
 ข้อ 3 Patients can only park here with permission.  
                            ผู้ป่วยสามารถจอดรถท่ีนี่เมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 
67. ตอบข้อ  2  Keep the corridor clear of luggage. ห้ามวางกระเป๋าตรงทางเดิน 
 จากป้ายบอกว่า “Do not leave your bags in the corridor. ห้ามทิ้งกระเป๋าไว้ที่ทางเดิน” 
 ข้อ 1 Bags can be left in the corridor. ทิ้งกระเป๋าไว้ที่ทางเดินได้ 
 ข้อ 3 Bags will be collected from the corridor. กระเป๋าจะถูกเก็บออกจากทางเดิน 
 ข้อ 4 Do not forget to put your luggage outside your room. 
         อย่าลืมวางกระเป๋าไว้นอกห้อง 
        (corridor แปลว่า ทางเดินยาวในตึก หรือ ระเบียง ก็ได้) 
68. ตอบข้อ  3  The travel agency has moved its entrance. บริษัทน าเที่ยวย้ายทางเข้า 
 จากป้ายบอกว่า “Brightson’s Travel Agency Our new entrance is between the bank  
 and the library. บริษัทน าเที่ยว Brightson  ทางเข้าใหม่ของเราอยู่ระหว่างธนาคารกับ 
 ห้องสมุด" 
 ข้อ 1 The library is now a travel agency. ขณะนี้ห้องสมุดเป็นบริษัทน าเที่ยว 
 ข้อ 2 The travel agency is no longer open. บริษัทน าเที่ยวนี้เปิดได้ไม่นาน 
 ข้อ 4 The entrance to the bank is through the library. ทางเข้าธนาคารผ่านห้องสมุด 
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69. ตอบข้อ  1  Wait upstairs to see the nurse. พบพยาบาลโปรดคอยที่ชั้นบน 
 จากป้ายบอกว่า “Please use the upstairs waiting room if you have an appointment  
 with the nurse. ถ้าได้นัดกับพยาบาลแล้ว โปรดใช้ห้องพักชั้นบน” 
 ข้อ 2 The nurse will tell you when it is your turn. พยาบาลจะบอกเมื่อถึงคิวของคุณ 
 ข้อ 3 The nurse can only see patients with appointments.  
          พยาบาลจะตรวจดูผู้ป่วยที่นัดไว้เท่านั้น 
 ข้อ 4 Go upstairs to make an appointment with the nurse.  
                  เชิญชั้นบนเพื่อท าการนัดกับพยาบาล 
70. ตอบข้อ  3  Choose your fruit and then pay for it. เลือกผลไม้แล้วไปจ่ายเงิน 
 จากป้ายบอกว่า “ Pick your own fruit and pay inside shop  
                        เลือกหยิบผลไมเ้องแล้วจ่ายเงินในร้าน” 
 ข้อ 1 Self-service fruit is cheaper. ซื้อผลไม้แบบบริการตัวเองราคาถูกกว่า 
 ข้อ 2 Damaged fruit must be paid for. ต้องจ่ายเงินส าหรับผลไม้ที่ท าเสียหาย 
 ข้อ 4 Do not touch the fruit before paying for it. อย่าจับผลไม้ก่อนจ่ายเงิน 
71. ตอบข้อ  4  The librarian needs to see your books before you go. 
                    บรรณารักษ์ต้องการตรวจดูหนังสือของคุณก่อนคุณไป 
 จากป้ายบอกว่า “Please show the librarian all books when you leave the library 
                                กรุณาแสดงหนังสือทุกเล่มให้บรรณารักษ์ดูก่อนออกจากห้องสมุด” 
 ข้อ 1 Make sure you take all your books with you.  
                            ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้น าหนังสือทั้งหมดของคุณไปด้วย 
 ข้อ 2 Return your books before you leave the library. คืนหนังสือก่อนออกจากห้องสมุด 
 ข้อ 3 The librarian will show you where to put your books.  
         บรรณารักษ์จะแสดงให้คุณรู้ถึงที่ส าหรับวางหนังสือ 
72. ตอบข้อ  4  Supersaver tickets can be used every day except Fridays.  
                    ต๋ัวราคาประหยัดใช้ได้ทุกวันยกเว้นวันศุกร์ 
 จากป้ายบอกว่า “Supersaver Tickets Cannot be used on Friday  
                                           ตั๋วราคาประหยัดใช้วันศุกร์ไม่ได้” 
 ข้อ 1 You can save money by travelling on Fridays.  
                            คุณสามารถประหยัดเงินได้โดยเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 2 You need a special ticket to travel on a Friday.  
                             คุณจ าเป็นต้องใช้ตั๋วพิเศษเพ่ือเดินทางในวันศุกร์ 
 ข้อ 4 Supersaver tickets cannot be bought before the weekend. 
         ตั๋วราคาประหยัดไม่สามารถซ้ือได้ก่อนวันสุดสัปดาห์ 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 300 

73. ตอบข้อ  4  Lock the room when it is not being used. ล็อคห้องถ้าไม่ใช้ 
 จากป้ายบอกว่า “Keep this door locked when room not in use  
                                           ล็อคประตูนี้ไว้เมื่อไม่ได้ใช้ห้อง”  
 ข้อ 1 Keep the key to this door in the room. เก็บกุญแจประตูนี้ไว้ในห้อง 
 ข้อ 2 This door must always be kept locked. ประตูนี้ต้องล็อคเสมอ                                                                        
 ข้อ 3 This room cannot be used at present. ห้องนี้ไม่สามารถใช้ได้ในตอนนี้ 
74. ตอบข้อ  3   Do not park in front of this entrance.  ห้ามจอดรถด้านหน้าทางเขา้นี้ 
              จากป้ายบอกว่า “Please keep this entrance clear โปรดอย่ากีดขวางทางเข้า” 
 ข้อ 1 Always keep this door open. กรุณาเปิดประตูนี้เอาไว้ 
 ข้อ 2 Permission is needed to park here.  จอดรถท่ีนี่ต้องได้รับอนุญาต  
 ข้อ 4 Only use this entrance in an emergency.  ใช้ทางเข้านี้กรณีฉุกเฉินเท่านั้น                                                                                                                                                                      
75. ตอบข้อ  1  on a door ที่ประตู  ป้าย “Closed ปิด”  พบที่ประตเูหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 on a wall บนผนัง 
 ข้อ 3 on a roof บนหลังคา 
 ข้อ 4 on a drawer ที่ลิ้นชัก 
76. ตอบข้อ  2   in a library ในห้องสมุด  ป้าย “Keep Quiet  โปรดเงียบ” พบในห้องสมุดเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 at school ที่โรงเรียน 
 ข้อ 3 at home ที่บ้าน 
 ข้อ 4 at the temple  ที่วัด 
77. ตอบข้อ  3   at a health club ชมรมเพ่ือสุขภาพ ป้าย “Member Only ส าหรับสมาชิกเท่านั้น” 
 ผู้ที่จะใช้บริการของชมรมต้องเป็นสมาชิกเท่านั้น ส าหรับสถานที่เหลือเป็นสถานที่สาธารณะ 
 ที่ทุกคนสามารถใช้บริการได้ ได้แก่ library, hospital, department store 
78. ตอบข้อ  4   in a department store  ป้าย  “Shoplifters will be prosecuted ผู้ที่ขโมยสินค้าจะถูก 
 ด าเนินคดีตามกฎหมาย”  ค าว่า ‘สินค้า’ เป็นค าส าคัญที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้า 
79. ตอบข้อ  3   No smoking  ห้ามสูบบุหรี่                                                                                                               
80. ตอบข้อ  4   males or females ผู้ชายหรือผู้หญิง  ป้ายที่ก าหนดมีภาพทั้งผู้ชายและผู้หญิง  
 บอกถึงว่าผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้                                                                                         
81. ตอบข้อ  2  exchanging money แลกเปลี่ยนเงิน    
 จากป้ายมีค าว่า “Currency Exchange” หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงิน    
82. ตอบข้อ  1  cross the street  ข้ามถนน                      
83. ตอบข้อ  3  Children under sixteen cannot buy cigarettes.  ห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 16 ซื้อบุหรี่ 
 จากป้ายบอกว่า “We can’t sell cigarettes to under 16 
                       ไม่ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่อายุต่ ากว่า 16 ปี”  
 ข้อ 1 There’s no cigarette here. ที่นี่ไม่มีบุหรี่ 
 ข้อ 2 Children can buy cigarettes. เด็กๆสามารถซ้ือบุหรี่ได้ 
 ข้อ 4 Children under sixteen can only buy cigarettes for people over sixteen. 
         เด็กๆอายุต่ ากว่า 16 ปี สามารถซ้ือบุหรี่ให้คนที่อายุเกิน 16 ปีได้เท่านั้น 
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84. ตอบข้อ  4  If you enjoyed your food; please leave the waiter a tip.  
 ถ้าคุณรู้สึกพอใจกับการรับประทานอาหาร กรุณาให้เงินตอบแทนแก่พนักงานเสิร์ฟด้วย 
 จากป้ายบอกว่า “Service charge not included.  ไม่รวมค่าบริการ” 
 ข้อ 1 Serve yourself. บริการตัวเอง 
 ข้อ 2 You cannot eat the food here. คุณรับประทานอาหารที่นี่ไม่ได้ 
 ข้อ 3 Don’t have to pay any tax on the food. ไม่ต้องจ่ายภาษีอาหาร 
85. ตอบข้อ  2   medical เกี่ยวกับการแพทย์   
 จากป้ายเป็นสัญลักษณ์ของโรงพยาบาล และมีค าว่า Hospital ก ากับ 
 ข้อ 1 hospitality ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
 ข้อ 3 entertainment ความบันเทิง 
 ข้อ 4 tourism  การท่องเที่ยว                                                                                               
86. ตอบข้อ  2  disabled คนพิการ  
 จากป้ายเป็นสัญลักษณ์รูปคนพิการ 
 ข้อ 1 old people คนชรา 
 ข้อ 3 unemployed คนว่างงาน 
 ข้อ 4 pregnant หญิงมีครรภ์ 
87. ตอบข้อ  2  You can visit your friend before 8.00 pm.  คุณสามารถเข้าพบเพื่อนของคุณได้ก่อน 2 ทุ่ม 
                 จากป้ายบอกว่า “Visitors are not allowed after 8:00 pm. ไม่อนุญาตให้แขกเข้าพบหลัง 2 ทุ่ม” 
 ข้อ 1  you can visit your friend after 8.00 pm. คุณสามารถพบเพื่อนของคุณได้หลัง 2 ทุ่ม 
 ข้อ 3  Your visit is not possible before 8.00 pm. ก่อน 2 ทุ่มคุณเข้าพบเพ่ือนไม่ได้ 
 ข้อ 4  You can visit your friend anytime but before 8.00pm. 
          คุณเข้าพบเพ่ือนของคุณเม่ือไรก็ได้แต่ห้ามก่อน 2 ทุ่ม 
88. ตอบข้อ  4  two hundred  = 200 เพราะ  scale ก าหนดให้ 1 รูปเท่ากับ 10 กิโลกรัม                                                                                                 

89. ตอบข้อ  4  squid  ปลาหมึก จากแผนภูมิมีปลาหมึก 60 กิโลกรัมๆ ละ70 บาท รวม
เป็นเงิน 4,200 บาท 

 ค าถามถามว่าอาหารทะเลชนิดไหนที่ท าเงินให้ได้มากท่ีสุด 
 ข้อ 1 fish ปลา 60 กิโลกรัมๆ ละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท 
 ข้อ 2 crab  ปู  30 กิโลกรัมๆ ละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท                                                                                                                                                                       
 ข้อ 3 shrimp  กุ้ง 50 กิโลกรัมๆ ละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท 
90. ตอบข้อ  4  having meal การรับประทานอาหาร   
 ค าถามถามว่าที่นี่มีบริการอะไร  จากป้ายที่ก าหนดเป็นสัญลักษณ์ของร้านอาหาร 
 ข้อ 1 checking the train time table  การตรวจดูตารางเวลารถไฟ 
 ข้อ 2 exchanging food การแลกเปลี่ยนอาหาร 
 ข้อ 3 getting personal information  ข้อมูลส่วนตัว 
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91. ตอบข้อ  3 John throws the rubbish on the street. John ทิ้งขยะลงบนถนน 
 ค าถามถามว่า ใครไม่ปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 ข้อ 1 Mark puts the rubbish into the bin.  Mark น าขยะใส่ถังขยะ 
 ข้อ 2 Christ finds the bin to put the rubbish. Christ หาถังขยะเพ่ือใส่ขยะ 
 ข้อ 4 Natalie puts the rubbish into her pocket when she sees this sign. 
        Natalie น าขยะใส่กระเป๋าเสื้อเมื่อเห็นป้ายนี้ 
92. ตอบข้อ  3  You can’t take your dog here. คุณน าสุนัขมาที่นี่ไม่ได้  
 ค าถามถามว่าข้อความใดถูกต้องตามปา้ยนี้ “Sports Field No dogs Allowed  ไม่อนุญาตให้น า 
 สุนัขเข้ามาในสนามกีฬา” 
 ข้อ 1 You can’t play sports here.  คุณเล่นกีฬาที่นี่ไม่ได้ 
 ข้อ 2 You can play sports with dogs here. คุณสามารถเล่นกีฬากับสุนัขได้ที่นี่ 
 ข้อ 4 You can feed your dog here. คุณสามารถเลี้ยงสุนัขได้ที่นี่ 
93. ตอบข้อ  1 in the library  ในห้องสมุด  จากป้าย “SILENCE แปลว่า เงียบ” 
94. ตอบข้อ  2   fifteen  ค าถามถามว่าถ้านักเรียนในห้องมี 60 คน จะมีก่ีคนที่ชอบ แร็บ  
 ดังนั้นค านวณหา 25 % ของ นักเรียน 60 คน ซ่ึงเท่ากับ 15 
95. ตอบข้อ  1 Country   ค าถามถามว่าดนตรชีนิดใดทีน่ักเรียน เกรด 7 ชื่นชอบ  จากกราฟวงกลมจะเห็นว่า  
 Country มีจ านวน 37.5 % (Rap 25%, Spiritual 15%, Classic 12.5%)  
96. ตอบข้อ  1  2 hours 24 minutes  2 ชั่วโมง  24 นาที 
 ค าถามถามว่าทีมคริกเกตแอฟริกาใต้มีเวลาส าหรับการพักผ่อนกี่ชั่วโมงต่อวัน  
 จากกราฟวงกลมเวลาส าหรับการพักผ่อนเท่ากับ 10% ดังนั้นค านวณหา 10% ของ 24 ชั่วโมง  
 ซึ่งได้เท่ากับ 2.4 ชั่วโมง เมื่อค านวณหาหน่วยเปน็นาที ก็ต้องค านวณหา 0.4 ของชั่วโมง นั่นคอื  
 0.4 ของ 60 นาที ซึ่งเท่ากับ 24 นาที 
 (คริกเกต (cricket) เป็นกีฬาชนดิหนึ่ง มีคนเล่นทีมละ 11 คน ทมี ก จัดให้คนหนึ่งเป็นผู้ขว้างลูก  
 เรียกว่า bowler ท าการขว้างลกูไปยังไม้ที่ตั้งไว้บนสนามสามอัน เรียกว่า wickets ซึ่งทีม ข จดัคน 
 มารักษา คนที่รักษา wickets เรียกว่า batsman และไม้ที่ถือตีลกูเรียกว่า bat ถ้าตีถูกลูกก็วิ่งวนไป 
 เพื่อเอาแต้ม เรียกว่า runs จนกว่าพวกของทีม ก ที่อยู่ในสนาม คือ fielders จะน าลูกกลับมาได ้
 ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki) 
97. ตอบข้อ  1   1/10   ค าถามถามว่าเวลาที่ใช้ในการฝึกการต่อสู้คิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของวัน   
 จากกราฟวงกลมการต่อสู้เท่ากบั 10% แสดงว่าถ้าแบ่งเวลาของวันเป็นร้อยส่วน เวลาการต่อสู้ 
 เท่ากับสิบส่วน นั่นคือ 10 ใน 100 เมื่อคิดเป็นส่วน 10 ก็จะได้ 1/10   
98. ตอบข้อ  1  twice as much as  สองเท่า  จากประโยคที่ก าหนดให้มีความหมายว่า จากแผนภูมิจ านวนของ 
 นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเป็น......ของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น    
 ดูจากแผนภูมิจะเห็นว่า ชาวอเมริกัน 50% ชาวญี่ปุ่น 25% ดังนั้นจึงเป็นสองเท่า 
 ข้อ 2 twice as many as (ส านวนนี้ไม่มีใช้) 
 ข้อ 3 a quarter to หนึ่งในสี่ 
 ข้อ 4 equal to เท่ากับ 
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99. ตอบข้อ  3  Ort1iz, Manuel  เรียนทั้งหมด 600 นาท ี เพราะค าถามถามว่าใครเข้าเรียนมากที่สุด  
100.ตอบข้อ 4 thirteen  ค าถามถามว่านักเรียนในห้องเรียนของ Miss Smith มีสุนัขและปลารวมกันเท่าไร  
 จากกราฟแท่ง  มีสุนัขจ านวน 6  ตัว และปลาจ านวน 7 ตัว รวม 13 ตัว 
101.ตอบข้อ 3 birds  ค าถามถามว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดที่พวกเขามีน้อยที่สุด จากกราฟแท่ง นกมี 2 ตัว 
102. ตอบข้อ 2 Tracy  ค าถามถามว่าใครได้แต้มมากที่สุด 
103. ตอบข้อ 3 four   ค าถามถามว่า Mark ได้แต้มน้อยกว่า Tracy เท่าไร 
104. ตอบข้อ 4  Patty and Sarah  ค าถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มีแต้มรวมกันแล้วยังน้อยกวา่แต้มของ Tracy 
105. ตอบข้อ 1 Mark and Patty  ค าถามถามว่า ผู้เล่นสองคนใดที่มีแต้มรวมกันแล้วเท่ากับแต้มของ Tracy  
106. ตอบข้อ 3  Do not knock on the door or go inside. ห้ามเคาะประตูหรือเข้าไปข้างใน  
 จากป้าย Do not disturb มีความหมายว่าห้ามรบกวน 
 ข้อ 1 No one is in the room. ไม่มีใครอยู่ในห้อง 
 ข้อ 2 No one talks to you. ไม่มีใครคุยกับคุณ 
 ข้อ 4 People are not allowed in this area. ไม่อนุญาตให้ใครอยู่บริเวณนี้ 
107. ตอบข้อ 1 You have to be careful when you walk pass. คุณต้องระมัดระวังเวลาเดินผ่าน 
 จากป้ายบอกว่า “Mind your head  ระวังศรีษะ”  
 ดังนั้นเวลาเดินผ่านต้องระมัดระวังศีรษะอาจจะชนบางสิ่งบางอย่าง 
 ข้อ 2 You have to think carefully. คุณต้องคิดให้รอบคอบ 
 ข้อ 3 You have to wear your hat. คุณต้องสวมหมวก 
 ข้อ 4 You have to take off hat. คุณต้องถอดหมวก 
108. ตอบข้อ 4 bicycle riders คนข่ีจักรยาน  ค าถามถามว่าใครต้องปฏิบัติตามป้ายนี้ 
 จากป้ายบอกว่า “Bicycle must not be placed against Lamp Posts. All bicycles will  
 be removed. ห้ามจอดจักรยานพิงเสาไฟฟ้า มิฉะนั้นจักรยานจะถูกยกออกไป” 
 ข้อ 1 car drivers คนขับรถยนต์ 
 ข้อ 2 bus drivers คนขับรถโดยสาร 
 ข้อ 3 pedestrians คนเดินเท้า 
109. ตอบข้อ 3 on pesticide bottle  บนขวดยาฆ่าแมลง   
 จากป้ายบอกว่า “DANGER TOXIC CHEMICALS  อันตราย วัตถุมีพิษ”  
 และประโยคที่เป็นโจทย์มีความหมายว่า ป้ายนี้จะเห็นได้จาก.........  
 ดังนั้นค าตอบที่เหมาะสมจึงควรเป็น ขวดยาฆ่าแมลง 
 ข้อ 1 on food product package   บนห่อผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ข้อ 2 on cosmetic bottle   บนขวดเครื่องส าอาง 
 ข้อ 3 on dairy product box   บนกล่องผลิตภัณฑ์นม 
110. ตอบข้อ 4 You cannot park your car in this parking area now. คุณไม่สามารถจอดรถในขณะนี้ได ้ 
 จากป้ายบอกว่า “CAR PARK FULL ที่จอดรถเต็มแล้ว”  
 แสดงว่าคุณไม่สามารถจอดรถในที่จอดรถนี้ได้ 
 ข้อ 1  This area is for parking cars.  บริเวณนี้ส าหรับจอดรถ 
 ข้อ 2 There are a lot of cars in the park. มีรถจ านวนมากในที่จอดรถ 
 ข้อ 3 This parking area is full of the cars.  ที่จอดรถนี้เต็มไปด้วยรถ 
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111. ตอบข้อ 1 on the beach บนชายหาด     ค าถามถามว่า จากภาพนี้หล่อนอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the library   ในห้องสมุด 
 ข้อ 3 at the restaurant   ที่ร้านอาหาร 
 ข้อ 4 in the book store   ในร้านหนังสือ 
112. ตอบข้อ 4 A prisoner นักโทษ   ค าถามถามว่าเขาเป็นอะไร 
 ข้อ 1 a janitor   ภารโรง 
 ข้อ 2 a worker   คนงาน 
 ข้อ 3 a warder   ผู้คุมนักโทษ 
113. ตอบข้อ 1 in the jail.  ในคุก  ค าถามถามว่าเขาอยู่ที่ไหน 
 ข้อ 2 in the court.  ในศาล 
 ข้อ 3 in the bedroom. ในห้องนอน 
 ข้อ 4 at the police station.  ที่สถานีต ารวจ 
114. ตอบข้อ 4 surprised  ประหลาดใจ    ค าถามถามว่าอูฐรู้สึกอย่างไร 
 จากภาพการ์ตูนจะเห็นเครื่องหมาย ? ที่อูฐ และจากประโยคใตภ้าพที่ว่า “Caravan CAMELS on  
 long journeys rarely run; they AMBLE. กองคาราวานอูฐกบัการเดินทางที่ยาวไกล พวกมัน 
 ไม่ค่อยจะวิ่ง แต่เดินแบบช้าๆ สบายๆ” แต่อูฐเห็นเต่าก าลังวิ่งมันจึงรู้สึกประหลาดใจ 
115. ตอบข้อ 2 in the desert ในทะเลทราย  ค าถามถามว่าพวกมันอยู่ที่ไหน 
116. ตอบข้อ 2 the two children are clever. เด็กสองคนฉลาด  
 จากโจทย์  “จากการ์ตูน บอกเป็นนัยได้ว่า.....” 
 จากค าพูดของเด็กทีบ่อกกับแม่มดว่า “No thanks. Our parents taught us that  
 carbohydrates are evil.  ไมล่่ะ ขอบคุณ  พ่อแม่ของเราสอนว่า คารโ์บไฮเดรตเป็นสิ่งชัว่ร้าย”  
 ซ่ึงแสดงถึงความฉลาดของเด็กท่ีหาทางปฏิเสธการชวนของแม่มดที่ให้ไปกินขนมที่บ้าน 
 ข้อ 1 The two children accept the witch’s invitation. เด็กสองคนรับค าเชิญของแม่มด 
 ข้อ 3 The witch sells candies. แม่มดขายลูกกวาด ขนมหวาน 

ข้อ 4 The witch is very kind. แม่มดใจดีมาก 
117. ตอบข้อ 4 Joy finishes her work at six pm.  Joy ท างานเสร็จตอนหกโมงเย็น 

ค าถามถามว่า ใครสามารถไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าได้จากข้อมูลในตาราง ห้างสรรพสินค้า   
                    เปิดเวลาเจ็ดโมงเช้า ปิดสามทุ่ม  Joy ท างานเสร็จตอนหกโมงเย็น เธอจึงไปซื้อของได้   
 ข้อ 1 Bill finishes his homework at ten pm.   Bill ท าการบ้านเสร็จตอนสี่ทุ่ม 

ข้อ 2 Kim backs from the rock concert.  Kim กลับมาจากดูการแสดงดนตร ี(เลิกสี่ทุ่มคร่ึง) 
 ข้อ 3 Ann sees a movie until nine pm.  Ann ดูภาพยนตร์จนถึงสามทุ่มส่วน 
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118. ตอบข้อ 2 We cannot take the bus if we leave home at eight am.  
เราไม่สามารถขึ้นรถโดยสารได้ ถ้าออกจากบ้านเวลาแปดโมงเชา้    ค าถามถามวา่ข้อใดถูกต้อง 
จากตารางรถโดยสารออกเวลา 7.45 ดังนั้นถ้าเราออกจากบ้านแปดโมงเราจะขึ้นรถไม่ทัน 
 ข้อ 1 After the football match we cannot buy a book at the bookstore. 
        หลังจากดูการแข่งขันฟุตบอลเสร็จเราไม่สามารถไปซื้อหนังสือที่ร้านได้ 
        (ฟุตบอลเลิกห้าโมงเย็น ร้านหนังสือปิดหกโมงเย็น) 

 ข้อ 3 We can go to the supermarket after the rock concert. 
          เราสามารถไปห้างสรรพสินค้าได้หลังจากดูการแสดงดนตรี 
          (ห้างสรรพสินค้าปิดสามทุ่ม การแสดงดนตรีเลิกสี่ทุ่มครึ่ง) 
 ข้อ 4 The rock concert takes four hours. การแสดงดนตรีร็อคใช้เวลา 4 ชั่วโมง 
                             (การแสดงดนตรีเริ่มทุ่มครึ่ง เลิกสี่ทุ่มครึ่ง ใช้เวลา 3 ชั่วโมง) 
119. ตอบข้อ 3 the rock concert   
  ค าถามถามว่าคุณสามารถไปที่ไหนได้ถ้าคุณซื้อของเสร็จตอนหกโมงครึ่งเย็นการแสดงดนตรี

ร็อคเริ่มเวลา ทุ่มครึ่ง ดังนั้นยังสามารถไปดูได้ทัน 
 ข้อ 1 the football match ฟุตบอลเริ่มบ่ายสามโมงครึ่ง  
 ข้อ 2 the railway station รถไฟออกเวลาสี่โมงครึ่งเย็น 
 ข้อ 4 the bookstore   ร้านหนังสือปิดเวลาหกโมงเย็น 
120. ตอบข้อ 3 car รถยนต์ 
 จากโจทย์ “ร้อยละของคนในกรุงเทพฯที่เดินทางโดย......มากกว่าสองเท่าของคนในฮ่องกง”

จากตารางคนในกรุงเทพฯเดินทางโดยรถยนต์ร้อยละ 33  ส่วนในฮ่องกงร้อยละ 15 
121. ตอบข้อ 3 rail ทางรถไฟ  
 จากโจทย์  “ตามข้อมูลสถิติในตารางนี้ กรุงเทพไม่มีการขนส่ง..........” 
 ข้อ 1 land ทางบก 
 ข้อ 2 water ทางน้ า 
 ข้อ 4 public สาธารณะ 
122. ตอบข้อ 1  Hong Kong  
 จากโจทย์ “แท็กซ่ีถูกใช้มากท่ีสุดใน......”  
 จากตาราง แท็กซ่ีถูกใช้มากท่ีสุดในฮ่องกง คือ 11%  
 ข้อ 2 Singapore  ไม่ทราบแน่ชัด เพราะตารางระบุไว้รวมกับอื่นๆ เป็น 11%   
 ข้อ 3 Bangkok แท็กซี่ถูกใช้ 2%  
123. ตอบข้อ 4  report the facts about the way people travel  
 เพราะจุดมุ่งหมายหลักของตารางนี้คือรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการเดินทางของผู้คน 
 ข้อ 1 survey how people wish to travel ส ารวจวิธีที่ผูค้นปรารถนาจะใช้ในการเดินทาง 
 ข้อ 2 encourage people in Asia to save petrol ส่งเสริมให้คนในเอเชียประหยัดน้ ามัน 
 ข้อ 3 persuade people to use public transport เชิญชวนผู้คนให้ใช้การขนส่งสาธารณะ  
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124. ตอบข้อ 1 Zero is stupid   Zero เซ่อ (ซื่อบื้อ) 
 จากโจทย์ “จากการ์ตูน สามารถสรุปได้ว่า......” 
 Zero บอก Sarge ว่า “มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับกบเหลาดินสอ ดินสอของฉันไม่แหลม” 
 Sarge บอก Zero ว่า “ใช้มีดซ”ิ  
 เจตนาของ Sarge ต้องการให้ Zero ใช้มีดเหลาดินสอ แต่ Zero กลับน ามีดไปใส่ในกบเหลาดนิสอ 
 ข้อ 2 Zero is joking    Zero เล่นตลก 
 ข้อ 3 the pencil is not good ดินสอไม่ดี 
 ข้อ 4 the sharpener is blunt   กบเหลาดินสอทื่อ 
125. ตอบข้อ 3 agrees to pay for the band’s songs   ตกลงจ่ายเงินส าหรับค่าเพลงของวงดนตรี  
 จากโจทย์ “ “You’ve got a deal.” มีความหมายว่า..........” 
 เด็กๆพูดว่า “We’ll give you three songs for a dollar.  เราจะให้คุณ 3 เพลง ต่อ 1 ดอลล่าร์ 
 ผู้ชายพูดตอบว่า “You’ve got a deal.  ตกลงตามนั้น” 
 นั่นหมายความว่า เขาตกลงจ่ายเงินตามข้อเสนอนั้น 
 ข้อ 1 wants the band to go away   ต้องการให้วงดนตรีไปให้พ้น 
 ข้อ 2 is pleased to listen to their song   ยินดีที่จะฟังเพลงของเด็กๆ 
 ข้อ 4 isn’t willing to do business with the children  ไม่เต็มใจท าธุรกิจกับเด็กๆ 
126. ตอบข้อ 1  Smith, the company's first president, was a financial genius  
 เป็นการใช้ เคร่ืองหมาย , (comma) หน้าและหลงัข้อความที่บอกรายละเอียดของค านามขา้งหน้า 
 เพ่ือขยายความค านามตัวนั้นให้ชัดเจนขึ้น  
 , the company's first president,  ,ประธานคนแรกของบริษทั, ซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดของ 
 Smith เป็นการขยายความเพ่ือให้รู้จัก Smith ชัดเจนขึ้น 
 We all know that Smith, the company's first president, was a financial genius.    
 He is now working for FRINK Company. มีความหมายว่า “พวกเราทั้งหมดรู้จัก Smith  
 ประธานคนแรกของบริษัท ที่เป็นอัจฉริยะทางการเงิน ตอนนี้เขาท างานให้กับบริษัท FRINK” 
127. ตอบข้อ 4  He has been working in California since February 1997. 
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect Continuous  ใช้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต 
 ต่อเนื่องมายังปัจจุบันและยังคงด าเนินต่อไปในอนาคต รูปประโยคคือ  
 ประธาน + have, has + been + Verb-ing + กรรม/ส่วนขยาย 
 I want to visit my uncle in America. He has been working in California since  
 February 1997.  มีความหมายว่า “ฉันต้องการไปเยี่ยมลุงของฉันที่อเมริกา เขาท างานอยู่ใน 
 แคลิฟอร์เนียมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 1997” 
128. ตอบข้อ 4  I've heard some interesting information about our competitors.  
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วแต่ยัง 
 ส่งผลมายังปัจจุบัน รูปประโยคคือ ประธาน + have, has + Verb 3 + กรรม/ส่วนขยาย 
 I’ve got something to tell you before the competition. I've heard some interesting  
 information about our competitors.  มีความหมายวา่ “ฉันมีบางสิ่งบางอยา่งจะบอกคุณ 
 ก่อนการแข่งขัน ฉันได้ยินข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่างเก่ียวกับคู่แข่งของเรา” 
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129. ตอบข้อ 2  she hasn't heard anything about them recently  
 ประโยคนี้อยู่ในรูปของ Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้วแต่ยัง 
 ส่งผลมายังปัจจุบัน รูปประโยคคือ ประธาน + have, has + Verb 3 + กรรม/ส่วนขยาย 
 Helen wants to know about her friends in New York because she hasn't heard  
 anything about them recently.  มีความหมายว่า “Helen ต้องการรู้เกี่ยวกับเพื่อนของเธอที่ 
 อยู่ในนิวยอร์คเพราะเธอยังไม่ได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้เลย” 
130. ตอบข้อ 1  I probably won't take the early train tomorrow. 
 ประโยคนี้เราใช้ probably ท าหน้าที่เป็นกริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ในการกระท า แต่ในประโยคมี 
 กริยาช่วยในรูปปฏิเสธจึงวางไว้หน้ากริยาช่วย won’t  
 I have enough time to get to the meeting in Bangkok. Therefore, I probably won't  
 take the early train tomorrow.  มีความหมายว่า “ฉันมีเวลาพอที่จะไปประชุมในกรุงเทพ  
 ดังนั้นพรุ่งนี้ฉันอาจจะไม่ต้องไปรถไฟแต่เช้า” 
131. ตอบข้อ 1  please fill out this form with your details 
 โครงสร้าง   กริยาวลี หรือ phrasal verb + กรรมตรง + บุพบท + กรรมรอง 
 Before entering the country, please fill out this form with your details. 
 มีความหมายว่า “ก่อนเข้าประเทศโปรดกรอกรายละเอียดของคุณลงในแบบฟอร์มนี้” 
132. ตอบข้อ 1  they will be  เป็น noun clause หลัง question word จะต้องตามด้วยประธาน กริยา และ 
 กรรมหรือส่วนขยายประโยค 
 It is very important for high school students to think about what they will be. 
 มีความหมายว่า  “มันส าคัญมากส าหรับนักเรียนมัธยมที่ต้องคิดว่าพวกเขาจะเป็นอะไร” 
133. ตอบข้อ 2  a lot of big old French buildings  
 การเรียงล าดับค าคุณศัพท์ มีหลักนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 (ถ้ามีการบอกปริมาณ การบอกปริมาณจะมาก่อน a lot of บอกปริมาณ big บอกขนาด  
 old บอกอายุ French บอกแหล่งก าเนิด buildings เป็นค านาม) 
 In Laos and Vietnam, you can still see a lot of big old French buildings.  
 มีความหมายว่า “ในลาวและเวยีตนาม คุณยงัสามารถเห็นตึกฝรั่งเศสเก่าและใหญ่อยู่จ านวนมาก” 
134. ตอบข้อ 3  popular tourist attraction for over a century  
 การเรียงล าดับค าคุณศัพท์  
 popular (ความคิดเห็น) tourist (จุดประสงค์) attraction (ค านาม) 
 In North America, the Niagara Falls has been a popular tourist attraction for over  
 a century.  มีความหมายว่า “ในอเมริกาเหนือ น้ าตกไนแองการาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยม 
 มานานกว่าศตวรรษ” 
135. ตอบข้อ 2  I haven’t packed my suitcase yet  
 ประโยคอยู่รูปของ Present Perfect  ในรูปปฏิเสธ   
 ประธาน + have , has + not + Verb 3 + กรรม + yet 
 I’m going to Beijing tomorrow morning, but I haven’t packed my suitcase yet. 
 มีความหมายว่า “ฉันจะไปปักกิ่งพรุ่งนี้เช้าแต่ฉันยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลย” 
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136. ตอบข้อ 3  football and horse racing are the most popular sports  
 เป็นการเรียงล าดับของค าในประโยคให้ถูกต้อง “ค าขยายจะอยู่หน้าค าที่ถูกขยาย” 
 ในที่นี้ horse ท าหน้าที่ขยายค านาม racing   horse racing หมายถึง การแข่งม้า   
 the most popular บอกถึงการเปรียบเทียบขั้นสุด ขยาย sports  
 In Mexico, football and horse racing are the most popular sports. มีความหมายวา่  
 “ในเม็กซิโก ฟุตบอลและการแข่งม้าเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุด” 
137. ตอบข้อ 2  It’s a piece of cake  เป็นการเปรียบเทียบส านวนสุภาษิตในภาษาอังกฤษในประโยคนีต้รงกับ 
 สุภาษิตค าพังเพยไทยที่ว่า “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 
 This test is very easy! It’s a piece of cake for me.   มีความหมายว่า “ข้อสอบนี้ง่ายมาก  
 ส าหรับฉันมันเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” 
138. ตอบข้อ 1  one of the great wonders of the world  
 wonders of the world หมายถึง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก great เป็นค าคุณศัพทท์ าหนา้ที่ขยาย 
 In China, The Great Wall is one of the great wonders of the world. มีความหมายว่า 

 “ในประเทศจีนก าแพงเมืองจีนเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก 
139. ตอบข้อ 2  you must always wear your seat belt  
 ต าแหน่ง adverb of frequency จะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกริยาช่วย 
 ในที่นี้ “always” เป็น  adverb  จึงอยู่หน้ากริยาแท้ “wear” แต่อยู่หลังกริยาช่วย “must” 
 seat ขยาย belt ดังนั้น seat ต้องอยู่ข้างหน้า belt 
 To be safe when you drive, you must always wear your seat belt. มีความหมายวา่  
 “เพ่ือความปลอดภัยขณะขับรถ คุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ” 
140. ตอบข้อ 3  she really wants to speak English fluently and correctly  
 “really” เป็น adverb of degree ต าแหน่งจะวางไว้หน้ากริยาแท้ แต่อยู่หลังกริยาช่วย  
 ดังนั้น จึงอยู่หน้า “wants” ซึ่งท าหน้าที่เป็นกริยาแท้ของประโยค 
 Pranee takes a few English courses because she really wants to speak English  
 fluently and correctly.  มีความหมายว่า “ปราณีลงเรียนภาษาอังกฤษ 2-3 หลักสูตร เพราะ 
 เธอต้องการอย่างมากท่ีจะพูดภาษาอังกฤษให้คล่องและถูกต้อง” 
141. ตอบข้อ 2  I've been there many times.  
 ประโยคนี้เป็น Present Perfect  ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสิ้นสุดลงแล้วแต่ยังส่งผลมาถึง 
 ปัจจุบัน  รูปประโยคคือ  ประธาน + have, has + verb 3+ กรรม + ส่วนขยาย 
 London is beautiful. I've been there many times.   มีความหมายของประโยค  
 “ลอนดอนสวย ฉันไปที่นั่นมาแล้วหลายครั้ง”  
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142. ตอบข้อ 4  3-1-5-4-2  
 Using international phone cards is an easy process, involving just a few simple 
  steps below:   
 การใช้บัตรโทรศัพท์ระหวา่งประเทศมีวิธีปฏิบัตงิ่ายๆดว้ยขั้นตอนที่ไม่ยุง่ยาก 2-3 ขั้นตอนดังนี ้
 3.  Buy the phone card that fits your needs; get your PIN number and access  
     codes. ซื้อบัตรโทรศัพท์ตามที่คุณต้องการ คุณจะได้รบัเลข PIN (Personal Identification  
     Number ชุดตัวเลขที่เป็นรหัสลับเฉพาะบุคคล) และรหัสการเข้า 
 1. Dial the 800-number and listen to the voice instructions.  
     กดเลข 800 และฟังค าแนะน า 
 5. Enter your PIN number. ใส่เลข PIN ของคุณ 
 4. The prompt will tell you the balance and the minutes left.  
     บนหน้าจอโทรศัพท์จะบอกยอดเงินและเวลาที่เหลือ 
 2. Enter the destination number.  ใส่เลขหมายปลายทาง 
143. ตอบข้อ 1  2- 3-1 
 2.  Do you prefer cola or orange juice? ระหว่างโคล่ากับน้ าส้ม คุณชอบอะไรมากกว่า  
 3.  I prefer orange juice. What about you? ฉันชอบน้ าส้มมากกว่า แล้วคุณล่ะ 
 1.  I prefer cola.  ฉันชอบโคล่ามากกว่า 
144. ตอบข้อ 1  3-1-2-4  
 3.  Have you ever been to a live concert?   คุณเคยไปดกูารแสดงดนตรีแบบแสดงสดไหม 
 1.  Yes, I have.   เคย 
 2.  When did you go?   คุณไปดูมาเมื่อไร 
 4.  I went last year.  ฉันไปเมื่อปีที่แล้ว 
145. ตอบข้อ 3  1-5-3-4-2  
 1.  My grandmother had special powers.  ย่าของฉันมีพลังพิเศษ 
 5.  I never met her because she was killed in the war.  
      ฉันไม่เคยพบเธอเพราะเธอตายในสงคราม 
 3.  She insisted the family went on a short holiday.   
      เธอยืนกรานที่จะให้ครอบครัวออกไปเที่ยวในวันหยุด 
 4.  She was peeling potatoes and talking to my dad.   
      เธอก าลังปอกมันฝรั่งและคุยกับพ่อของฉัน 
 2.  A bomb dropped on the house and she was killed.   
      ระเบิดตกใส่บ้านและเธอก็ตาย 
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146. ตอบข้อ 3  writing 
 Joan stops writing to talk to John.    Joan หยุดเขียนเพื่อที่จะคุยกับ John 
 stop + Verb-ing  หมายถึง หยุดการกระท านั้น เช่น She stops writing.  หล่อนหยุดเขียน 
 stop + to Verb1 หมายถึง หยุด (การกระท าอ่ืน) เพ่ือที่จะท าสิ่งนั้น  
 เช่น  The bus stops to pick up the boy.  รถโดยสารหยุดเพื่อที่จะรับเด็กผู้ชาย  
 ข้อ 1  writes ผิดหลักไวยากรณ์ ประโยคมี stops เป็นกริยาแท้ที่บอกการกระท าของประธานแล้ว 
 ข้อ 2  to write  ไม่ถูกต้องตามความหมายที่อธิบายไว้แล้ว 
 ข้อ 4  has written  เป็นรูปประโยค Present Perfect  แต่ประโยคนี้มี stops เป็นกริยาแท้ 
         ที่แสดงถึงรูปประโยคของ Present Simple อยู่แล้ว 
147. ตอบข้อ 1  does she 
 Sally hardly studies her lessons, does she?   Sally แทบจะไม่เรียนเลย ใช่ไหม 
 จากโจทย์เป็นลักษณะของประโยค question tag ซึ่งมีกฎของรูปประโยคว่า 
  ส่วนหน้าเป็นบอกเล่า, ส่วน tag เป็นปฏิเสธ 
  ส่วนหน้าเป็นปฏิเสธ, ส่วน tag เป็นบอกเล่า 
  และส่วน tag ต้องใช้กริยาช่วยที่สอดคล้องกับส่วนหน้า  
  กรณีท่ีส่วนหน้าไม่มีกริยาช่วย ส่วน tag ต้องใช้ Verb to do 
 จากโจทย์ ประโยคส่วนหน้าไม่มีกริยาช่วย กริยาของประโยคคือ studies  
 ดังนั้นส่วน tag ต้องใช้ Verb to do คือ does เท่านั้น 
 Sally hardly studies her lessons   ประโยคมีค าว่า hardly (หมายถึง แทบจะไม่) ท าให้ 
 ประโยคมีความหมายก่ึงปฏิเสธ ดังนั้น ส่วน tag จึงต้องเป็นบอกเล่า  
 ข้อ 3 และ 4 ใช้ไม่ได้เพราะ เป็น Verb to be     
148. ตอบข้อ 3 is making 
 Now Sombat is making a doghouse for his dog. I don’t think he will finish it. 
 ตอนนี้สมบัติก าลังท าบ้านสุนัขให้กับสุนัขของเขา ฉันไม่คิดว่าเขาจะท าส าเร็จ 
 จากโจทย์ประโยคแรกกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน สังเกตจาก Now  
 รูประโยคจึงเป็น Present Continuous (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
149. ตอบข้อ 2  was 
 When I was sleeping, he came here.    ตอนที่ฉันก าลังนอนหลับ เขามาที่นี่ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง 
 เข้ามาแทรก   “ฉันก าลังนอนหลับ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “เขามาที่นี่”  
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous (รูปกริยา was/were +  
 Verb-ing) และเหตุการณ์ท่ีเข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
150. ตอบข้อ 3  swam 
 She swam every Sunday last year.    เมื่อปีที่แล้วเธอไปว่ายน้ าทุกวันอาทิตย์ 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์เกิดข้ึนในอดีต สังเกตจาก last year (ปีที่แล้ว) และ  
 swam  กริยาช่องที่ 2 ของ swim   
 เป็นรูปประโยคของ Past Simple (รูปกริยา  Verb2) 
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151. ตอบข้อ 1  were 
 If I were you, I would go with him.    ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปกับเขา 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 ใช้ในการสมมุติในสิง่ที่เป็นไปไม่ได ้หรือ ใช้พูดถึงสิ่งที่ไม่เป็นจริง หรือ  
 ใช้ในการให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะ  
 รูปประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2  ส่วน If-clause จะเป็น Past Simple (Verb2),  ส่วน Main-clause  
 จะเป็น future in the past  (would + Verb1) 
 Verb to be จะใช้ were กับทุกบุรุษ 
152. ตอบข้อ 3  is leaving 
 The train is leaving now. ตอนนี้รถไฟก าลังแล่นออกไป  
 เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึน สังเกตจากค าว่า now    
 รูปประโยคจึงต้องเป็น Present Continuous (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
153. ตอบข้อ 4  is returning 
 Please wait here, my boss is returning in ten minutes.  
 กรุณารอที่นี่ค่ะ เจ้านายของฉันจะกลับมาภายในสิบนาที  
 ประโยคบอกถึงเหตุการณ์ที่ก าลงัจะเกิดขึ้นภายใน 10 นาที  สงัเกตได้จากค าว่า in ten minutes     
 รูปประโยคจึงต้องเป็น  Present Continuous  (รูปกริยา  is/am/are + Verb-ing) 
 ซึ่ง Tense นี้นอกจากจะใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้น ยังสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นใน 
 อนาคตอันใกล้ หรือ เหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนแน่นอน ได้อีกด้วย 
154. ตอบข้อ 1  for   ในที่นี้  มีความหมายว่า  เพราะว่า    
 จากโจทย์    We won’t be able to move in for we have painted the house.   
 หมายความว่า เราจะไม่สามารถย้ายเข้าบ้านไดเ้พราะเราได้ทาสีบ้านแล้ว    
155. ตอบข้อ 3  ever 
 Has anyone ever heard such a stupid excuse?    
 มีใครเคยได้ยินค าแก้ตัวแบบน้ าขุ่นๆแบบนั้นไหม (แปลตามตัวคอืค าแก้ตัวแบบโง่ๆ น่าจะหมายถึง  
 ค าแก้ตัวแบบฟังไม่ขึ้น แบบน้ าขุ่นๆ) 
 เป็นรูปประโยคค าถามของ Present Perfect  
 Has/Have+ ประธาน+ ever+ Verb3 + กรรมหรือส่วนขยาย? 
156. ตอบข้อ 3  would have told you   
 If I had heard that news before, I would have told you.  
 ถ้าฉันได้ยินข่าวนั้นมาก่อน ฉันจะบอกคุณ 
 เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจรงิ   
 จากประโยคนี้แสดงว่าผู้พูดไม่ได้ยินข่าวนั้นมาก่อน 
 ลักษณะประโยคเงื่อนไขแบบที่  3  มีดังนี้ 
 ส่วน If – clause จะเป็น Past Perfect  รูปกริยา  had + Verb3 
 ส่วน Main clause รูปกริยาจะเป็น would have + Verb3 
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157. ตอบข้อ 2  whether there is 
 I wonder whether there is a better teacher than ours.  
 ฉันสงสัยว่ามีครูที่ดีกว่าครูของพวกเราหรือไม่ 
 เป็นการใช้ Noun Clause ล าดบัค าของ Noun Clauseจะเป็นล าดับค าของประโยคบอกเล่าเสมอ 
158. ตอบข้อ 4  have to be checked  มีความหมายว่า ต้องถูกตรวจสอบ (have to แปลว่า ต้อง) 
 Suitcases have to be checked immediately after receiving the boarding passes.  
 กระเป๋าต้องถูกตรวจสอบทันทีหลังจากได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน 
 เป็นลักษณะของประโยค passive voice (ประธานถูกกระท า)  
 รูปประโยค  ประธาน + Verb to be + Verb3 
159. ตอบข้อ 2  who  
 Only the students who registered in advance can attend the class. 
 นักเรียนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น สามารถเข้าเรียนได้ 
 who เป็นส่วนของ relative clause ที่ว่า who registered in advance  ท าหน้าที่คล้าย  
 adjective เพื่อบอกลักษณะหรือขยาย noun ซึ่งอยู่ข้างหน้าเพือ่ให้ได้ใจความสมบูรณ์ และชัดเจน 
 ว่าเป็นคนไหน ในที่นี้ขยาย the students 
160. ตอบข้อ 2  more generous than  หมายถึง มีน้ าใจ โอบอ้อมอารี มากกว่า 
 Scott is much more generous than any of his brothers.  
 Scott เป็นคนที่มีน้ าใจมากกว่าพ่ีน้องของเขาทั้งหมด 
 จากรูปประโยคเป็นการเปรียบเทียบในขั้นกว่า  จึงใช้ more_______than 
161. ตอบข้อ 2  What I want to do  หมายถึง สิ่งที่ผมอยากท า 
 Sam ถามTim ว่า  What are you going to do with your old computer?  
                         คุณจะท าอะไรบ้างกับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของคุณ 
 Tim ตอบว่า  Nothing! What I want to do is too expensive.  
                   ไม่ท าอะไร สิ่งที่ผมอยากท านั้นมันแพงเกินไป  
 จากโจทย์เปน็การใช้ Noun Clause ล าดบัค าของ Noun Clause จะเป็นล าดบัค าของประโยค 
 บอกเล่าเสมอ  
162. ตอบข้อ 2  have not finished 
 I can’t go out because I have not finished my work yet.   
 ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะฉันยังท างานไม่เสร็จ 
 ในที่นีรู้ปประโยคเป็น Present Perfect  ทีบ่อกกระท าที่ยังไม่ส าเร็จ เป็นประโยคปฏิเสธ 
 รูปประโยคปฏิเสธ  ประธาน + have /has +not + Verb3 + กรรมหรือส่วนขยาย + yet. 
163. ตอบข้อ 1 finished 
 After I finished the exercise, I handed in it to the teacher.  
 หลังจากท่ีผมท าแบบฝึกหัดเสร็จ ผมก็ส่งคุณครู 
 เป็นประโยคที่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต สังเกตจากค าว่า handed เป็น กริยาช่องที่ 2  
 ของ hand   ดังนั้นอนุประโยคส่วนหน้าจึงต้องใช้กริยาช่องที่ 2 เช่นกัน  
 รูปประโยคจึงเป็น  Past Simple (รูปกริยา Verb2) 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 313 

164. ตอบข้อ 1  will now be 
 Flights between Asia and Europe will now be thirty minutes shorter, thanks to  
 recent cost cutting route changes by major airlines.  
 เที่ยวบินระหว่างเอเชียกับยุโรปจะเร็วขึ้น 30 นาที ขอบคุณที่มกีารเปลี่ยนแปลงเสน้ทางการบิน 
 โดยสายการบินหลัก    
 เมื่อพิจารณาจากความหมายโดยรวมของประโยคแล้ว ควรเป็นประโยคทีบ่อกเล่าถึงเหตุการณ์ที่จะ 
 เกิดข้ึนในอนาคต จึงต้องใช้รูปประโยค Future Simple รูปกริยาเป็น will + Verb1 
 ข้อ 2 were once possible  เป็นไปได้ครั้งเดียว 
 ข้อ 3 have been extended  ถูกขยายออก 
 ข้อ 4 are being cancelled    ก าลังถูกยกเลิก 
165. ตอบข้อ 2  left   (กริยาช่องที่ 2  ของ leave หมายถึง ทิ้งไว้ วางไว้) 
 Yesterday I found my purse which I left in the drawer. 
 เมื่อวานนี้ ฉันพบกระเป๋าของฉันที่ฉันวางไว้ในลิ้นชักแล้ว   
 ประโยคบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต สังเกตจากค าว่า Yesterday (เม่ือวานนี้)  และ  
 ค ากริยา found (กริยาช่องที่ 2 ของ find) จึงมั่นใจได้ว่าประโยคที่ก าหนดเป็นอดีต 
 เป็นรูปประโยคของ  Past Simple  (รูปกริยาเป็น Verb2)  
166. ตอบข้อ 4  who  
 เพราะ ..who just move here. ท าหน้าที่เป็น adjective clause ขยาย “a Thai friend” และ  
 who ใช้ขยายค านามที่เป็นคน  
 Last week I went to a birthday party of a Thai friend who just move here.  
 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไปงานวันเกิดของเพ่ือนคนไทยคนที่เพ่ิงย้ายมาที่นี่ 
 ข้อ 1 whose แปลว่า ของ...  ใช้ขยายค านามที่เป็นคนและบอกความเป็นเจ้าของ 
 ข้อ 2 which แปลว่า ซึ่ง   ใช้ขยาย ค านามที่ไม่ใช่คน 
 ข้อ 3 whom แปลว่า ผู้ซึ่ง   ใช้ขยายค านามที่เป็นคนและเป็นกรรมของ adjective clause  
167. ตอบข้อ 2  strange  
 It’s strange. แปลว่า มันแปลก ซึ่งความหมายเป็นเหตุเป็นผลกับประโยคท่ีตามมาคือ  
 She didn’t open it. (เธอไม่เปิดมัน) เนื่องจากประโยคก่อนหน้าคือ I gave her a present.   
 แปลว่า ฉันให้ของขวัญแก่เธอ แต่เธอไม่เปิด ซึ่งเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางตะวันตก เมื่อเพ่ือนให้ 
 ของขวัญควรเปิดดูทันทีเพื่อแสดงถึงความสนใจต่อสิ่งที่เพื่อนให้ ดังนั้น Tony จึงรู้สึกแปลกที่เพื่อน 
 คนไทยไม่เปิดดูของขวัญ 
 ข้อ 1 exciting แปลว่า น่าตื่นเต้น 
 ข้อ 3 usual แปลว่า ปกติ 
 ข้อ 4 great แปลว่า ดีเยี่ยม 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 314 

168. ตอบข้อ 2  interest แปลว่า ความสนใจ   
 ประโยค She just thanked me and put it aside, not showing any interest. หมายถึง  
 เธอเพียงแค่กล่าวขอบคุณแล้ววางมันไว้ข้างๆ และไม่แสดงความสนใจใดๆเลย 
 ข้อ 1 question แปลว่า ค าถาม 
 ข้อ 3 worry แปลว่า กังวล 
 ข้อ 4 sign แปลว่า แสดงอากัปกิริยา 
169. ตอบข้อ 3  not to open แปลว่า ไม่เปิด  
 ประโยค We, Thai people, are taught not to open the gift in front of the giver.  
 หมายถึง เราคนไทยถูกสอนไม่ให้เปิดของขวัญต่อหน้าคนที่ให้ของขวัญแก่เรา 
 ข้อ 1 not to receive แปลว่า ไม่รับ 
 ข้อ 2 not to keep แปลว่า ไม่เก็บ 
 ข้อ 4 not to hide แปลว่า ไม่ซ่อน 
170. ตอบข้อ 1  doesn’t mean   (ตัวเลือกในข้อนี้มีความหมายว่า “ไม่ได้หมายถึง”) 
 ค าตอบที่ถูกต้อง ต้องอยู่ในรูปของ Present Simple Tense เพราะความหมายของประโยค 
 แสดงข้อเท็จจริง ประโยค So what she did doesn’t mean anything bad at all. หมายถึง 

ดังนั้นสิ่งที่เธอท าไม่ได้หมายถึงสิ่งใดๆที่เลวร้าย  
 what she did เป็น noun clause ที่ท าหน้าที่ประธานของประโยคนี้ 
171. ตอบข้อ 2  and  
 Enjoy your friendship with her and learn more about Thai culture. 
 ขอให้มีความสุขกับมิตรภาพระหว่างคุณกับเธอ และ เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย 
 จากประโยคนี้  Maew เจตนาบอกให้ Tony ท าทั้งสองสิ่ง คือ Enjoy your friendship with her  
 และ learn more about Thai culture  ดังนั้นต้องเชื่อมด้วย and 
172. ตอบข้อ 1  Both แปลว่า ทั้งสอง ซึ่งในที่นี้หมายถึง Heathrow และ Gatwick 
 ประโยค Both are staffed 24 hours a day by nurses.หมายถึง ทั้งสองสถานที่มีพยาบาล 
 คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง 
 ข้อ 2 Neither แปลว่า ไม่ใช่ทั้งสอง 
 ข้อ 3 Either แปลว่า  อันใดอันหนึ่ง(ของ 2 อัน) 
 ข้อ 4 None แปลว่า ไม่มี 
173. ตอบข้อ 4  emergency แปลว่า ภาวะฉุกเฉิน 
 ประโยค An airport information desk will help you in an emergency. หมายถึง  
 ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์จะช่วยคุณได้ในภาวะฉุกเฉิน 
 ข้อ 1 imitation หมายถึง การเลียนแบบ 
 ข้อ 2 emigration หมายถึง การอพยพไปอยู่ต่างถิ่น 
 ข้อ 3 immediacy หมายถึง ความฉับพลัน 
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174. ตอบข้อ 2  nurseries แปลว่า สถานที่เลี้ยงเด็ก 
 ประโยค There are nurseries at all terminals at both Heathrow and Gatwick where  
 young children can be fed and changed in comfort. หมายถึง ที่พักผู้โดยสาร ทั้งใน  
 Heathrow และ Gatwick มีสถานที่เลี้ยงเด็กไว้ส าหรับเลี้ยงเด็กหรือให้เด็กได้เปลี่ยนผ้าอ้อม 
 ข้อ 1 accommodations แปลว่า ที่พักที่มีเครื่องอ านวยความสะดวก 
 ข้อ 3 hostels แปลว่า ที่พักราคาถูกส าหรับเยาวชน 
 ข้อ 4 cots แปลว่า เตียงเล็ก (ส าหรับเด็ก) 
175. ตอบข้อ 2  available แปลว่า พร้อม 
 ประโยค Trained children’s nurses are available to help if you need it, except in  
 Terminal 3 at Heathrow. หมายถึง พยาบาลที่ได้รับการฝึกในการดูแลเด็กพร้อมที่จะช่วยเหลือ 
 เมื่อคุณต้องการ แต่ยกเว้นที่พักผู้โดยสาร 3 ที่ Heathrow 
 ข้อ 1 purposed แปลว่า มีเจตนา  
 ข้อ 3 profitable แปลว่า มีประโยชน์, ให้ผลก าไร 
 ข้อ 4 beneficial แปลว่า เป็นประโยชน์ 
176. ตอบข้อ 1  Heathrow and Gatwick  
 เพราะค าถามถามว่าบทความนี้เกี่ยวกับอะไร 
 ข้อ 2 International Airport แปลว่า สนามบินนานาชาติ 
 ข้อ 3 Emergency Service แปลว่า หน่วยบริการฉุกเฉิน 
 ข้อ 4 Airport Facilities แปลว่า สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสนามบิน 
177. ตอบข้อ 4  messages แปลว่า ข่าวสาร 
 ประโยค It allows you to exchange messages with people all over the world. แปลว่า 
 มัน(คือe-mail) ท าให้คุณได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกับผู้คนทั่วโลก 
 ข้อ 1 user names แปลว่า ชื่อผู้ใช้ 
 ข้อ 2 passwords แปลว่า รหัสผ่าน 
 ข้อ 3 addresses แปลว่า ที่อยู่ 
178. ตอบข้อ 3  produce แปลว่า จัดหา แสดง เสนอ 
 ประโยค It can produce text, pictures, and even audio and animation. หมายถึง  
 มันสามารถเสนอ(ส่ง) ข้อความ รูปภาพ และแม้แต่เสียงและภาพเคลื่อนไหวได้ 
 ข้อ 1 conclude แปลว่า สรุป 
 ข้อ 2 decrease แปลว่า ลดลง 
 ข้อ 4 infer แปลว่า สรุป ลงความเห็น 
179. ตอบข้อ 2  are given แปลว่า รับ (ถูกให้ – โครงสร้าง passive voice) 
 ประโยค When you set up an account you are given a unique address and anyone  
 can send you e-mail. หมายถึง เมื่อคุณติดตั้งบัญชีผู้ใช้แล้วคณุจะได้รับที่อยู่ที่เป็นเฉพาะของ 
 คุณและคนอ่ืนๆก็จะสามารถส่งจดหมายถึงคุณได้ 
 ข้อ 1 will give แปลว่า จะให้ 
 ข้อ 3 are giving แปลว่า ก าลังให้ หรือ จะให้ 
 ข้อ 4 have given แปลว่า ให้ (แล้ว) 
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180. ตอบข้อ 3  until แปลว่า จนกว่า จนกระทั่ง  
 ประโยค The mail you receive is stored on the server until you next connect and  
 download it to our hard disk. หมายถึง จดหมายที่คุณได้รับจะถูกเก็บไว้ที่ server จนกว่าคุณ 
 จะเชื่อมต่อครั้งต่อไปและดาวน์โหลดเก็บไว้ 
 ข้อ 1 although แปลว่า ถึงแม้ว่า อย่างไรก็ตาม 
 ข้อ 2 because แปลว่า เพราะว่า 
 ข้อ 4 so แปลว่า ดังนั้น 
181. ตอบข้อ 4 from 
 Rain and snow fall from clouds….  ฝนและหิมะตกมาจากเมฆ... 
182. ตอบข้อ 3 water 
 Rain and snow fall from clouds when the clouds hold a lot of water. 
 ฝนและหิมะตกมาจากเมฆเม่ือเมฆอุ้มน้ าไว้จ านวนมาก 
183. ตอบข้อ 1 floods 
 Too much rain can fill up rivers and cause floods 
 ปริมาณน้ าฝนที่มากเกินไปจะไหลลงสู่แม่น้ าและเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดน้ าท่วม 
 ข้อ 2 storm แปลว่า พายุ 
 ข้อ 3 rainstorm แปลว่า พายุฝน 
 ข้อ 4 earthquake แปลว่า แผ่นดินไหว 
184. ตอบข้อ 2 cold 
 Snow falls when the air around clouds is cold. 
 หิมะจะตกเม่ืออากาศรอบๆเมฆเย็น 
185. ตอบข้อ 3 melts 
 Snow stays on the ground if the ground is also very cold, but the snow melts  
 when the ground is warm.   
 หิมะจะยังอยู่บนพ้ืนถ้าพ้ืนดินมีความเย็นมาก แต่หิมะจะละลายเมื่อพื้นดินอุ่น 
 ข้อ 1 soften แปลว่า อ่อนนุ่มลง 
 ข้อ 2 freeze แปลว่า กลายเป็นน้ าแข็ง 
 ข้อ 4 heat แปลว่า ร้อนขึ้น 
186. ตอบข้อ 3  happening  หมายถึง  เกิดขึ้น       
 ส านวน What is going on? เป็นส านวนภาษาอังกฤษ มีความหมายว่า เกิดอะไรข้ึน ซึ่งตรงกบั  
 ประโยคว่า What is happening? ทีห่มายถึง เกิดอะไรขึ้น เช่นกัน 
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187. ตอบข้อ 4  look after you  หมายถึง ดูแลคุณ    
 จากโจทย์  Don’t worry we’ll see you’re alright.  หมายถึง  ไม่ต้องกังวล เราจะดูแลคุณ   
 ซึ่งตรงกับ ประโยค Don’t worry we’ll look after you.   
 ตัวเลือกจากข้อ 1-4 เป็น Phrasal verb คือ กริยาที่ประกอบด้วยส่วนที่เปน็กริยา ( verb ) และ 
 ค าอ่ืน (มักเป็นค าบุพบท ) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 ข้อ 1. look at   มองดูที่ 
 ข้อ 2. look on = observe  สังเกต  เฝ้ามอง 
 ข้อ 3. look for   ค้นหา 
 ข้อ 4. look after   ดูแล  เอาใจใส่ 
188. ตอบข้อ 3  can’t tolerate หมายถึง ทนไม่ได้    
 ค าว่า can’t stand มีความหมายว่า ทนไม่ได้  ทนบางคนหรือบางสิ่งไม่ได้ หรือไม่ไหว 
 จากโจทย์ I simply can't stand sugar in my tea or coffee. มีความหมายว่า  
 ฉันทนไม่ได้จริงๆกับน้ าตาลในชาหรือกาแฟของฉัน 
 ข้อ 1. can’t eat  กินไม่ได้ 
 ข้อ 2. can’t drink  ดื่มไม่ได้ 
 ข้อ 4. can’t allow  ไม่สามารถอนุญาตได้ 
189. ตอบข้อ 1  taking you in a car   หมายถึง พาคุณนั่งรถไปด้วย  
 ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ taking you for a ride 
 จากโจทย์ I have a feeling that she's taking you for a ride. มีความหมายว่า 
 ฉันมีความรู้สึกว่าเธอจะพาคุณนั่งรถไปด้วย 
190. ตอบข้อ 2  reading   หมายถึง อ่านหนังสือ   
 ส านวน  have one’s nose in a book = to read all the time  
 หมายถึง  อ่านหนังสือตลอดเวลา 
191. ตอบข้อ 2  saying too much  หมายถึง คาดหวังมากเกินไป   
 ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ  asking too much   
 จากโจทย์  I think you're asking too much of them as they are just children.    
 มีความหมายว่า  ผมคิดว่าคุณก าลังคาดหวังกับพวกเขามากเกินไปในขณะที่พวกเขาเป็นแค่เด็ก 
192. ตอบข้อ 2  give it a try    หมายถึง ลองพยายาม    
 ซึ่งมีความหมายเชน่เดียวกับ  put your toe in the water  ซึ่งก็เหมือนเวลาจะลงวา่ยน้ าในสระ 
 แต่ไม่รู้ว่าน้ าเย็นแค่ไหน ก็ลองจุ่มแค่ปลายเท้าลงไปก่อน 
 จากโจทย์ I think the time has come when you should put your toe in the water  
 at least.  มีความหมายว่า ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วอย่างน้อยคุณก็ควรลองพยายามดู 
193. ตอบข้อ 4 heavily หมายถึง อย่างหนัก 
 ส านวน cats and dogs เป็นส านวนที่ใช้บอกลักษณะของฝนที่ตกอย่างหนัก 
 จากโจทย์ Last night it rained cats and dogs. มีความหมายว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนัก 
 ข้อ 1. drizzly  ซึ่งตกปรอยๆ หยิมๆ 
 ข้อ 2. noisily  อย่างอึกทึกครึกโครม 
 ข้อ 3. lightly  อย่างเบาๆ 
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194.  ตอบข้อ 1 apologize  หมายถึง ขอโทษ 
 จากโจทย์ You hand in your report late. You say to your teacher,  
 “I apologize for the delay.” มีความหมายว่า คุณสง่รายงานช้า คุณพูดกับครูว่า “ผมขอโทษ 
 ครับที่ส่งช้า” 
 ข้อ 2. understand  เข้าใจ 
 ข้อ 3. accept  ยอมรับ 
 ข้อ 4. sorry  ขอโทษ เสียใจ (ใช้กับประโยคนี้ไม่ได้เพราะเป็นต าแหน่งที่ต้องเติมค ากริยา  
         แต่ sorry เป็น adjective) 
195. ตอบข้อ 3 The President  หมายถึง ประธาน 
 จากโจทย์ The President of Sport Authority of Thailand is invited to toss the first  
 ball into the first game of the baseball season. มีความหมายว่า ประธานของการกีฬา 
 แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้มาโยนลูกบอลในการแข่งขันเบสบอลเกมแรกแห่งฤดูกาล  
 ข้อ 1. A baseball player  ผู้เล่นเบสบอล 
 ข้อ 2. The Prime minister  นายกรัฐมนตรี 
 ข้อ 4. A pitcher  ต าแหน่งนักขว้างลูกในกีฬาเบสบอล  
196. ตอบข้อ  4  An elephant is bigger than a dog.  ช้างใหญ่กว่าสุนัข 
 จากโจทย์ A dog is bigger than a mouse, but smaller than an elephant.   
 มีความหมายว่า สุนัขใหญ่กว่าหนูแต่เล็กกว่าช้าง  
 ถ้าเรียงขนาดจากเล็กไปหาใหญ่ จะได้ดังนี้ หนู สุนัข ช้าง  ดังนั้นช้างจึงใหญ่กว่าสุนัข 
 ข้อ 1 A dog is very big.   สุนัขใหญ่มาก 
 ข้อ 2 A dog is the biggest.  สุนัขใหญ่ที่สุด 
 ข้อ 3 A dog is smaller than a mouse.  สุนัขเล็กกว่าหนู 
197. ตอบข้อ   3  Sandy isn't American.   Sandy ไม่ใช่ชาวอเมริกา 
 จากโจทย์ Sandy is English but Teresa isn't; she's American.  
 มีความหมายว่า Sandy เป็นชาวอังกฤษ แต่ Teresa ไม่ใช่  เธอเป็นชาวอเมริกา 
 ข้อ 1 Teresa is English.  Teresa เป็นชาวอังกฤษ           
 ข้อ 2 Sandy isn't English.  Sandy ไม่ใช่ชาวอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 ข้อ 4 Teresa and Sandy aren't English. Teresa and Sandy ไม่ใช่ชาวอังกฤษ 
198. ตอบข้อ  4 There are no older men than him anywhere.  ไม่มีผู้ชายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 จากโจทย์ He is the oldest man in the world.  
 มีความหมายว่า  เขาเป็นผู้ชายที่อายุมากท่ีสุดในโลก  
 ดังนั้นแสดงว่า ในโลกนี้ไม่มีผู้ชายคนไหนที่แก่กว่าเขา 
 ข้อ 1 Many men are older.    ผู้ชายจ านวนมากแก่กว่า 
 ข้อ 2 He's older than some other men.  เขาแก่กว่าชายคนอ่ืนๆบางคน 
 ข้อ 3 He is not as old as my grandmother.  เขาแก่ไม่เท่ากับย่าของฉัน 
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199. ตอบข้อ 4  You can come if you have a ticket. คุณมาได้ถ้าคุณมีตั๋ว 
 จากโจทย์  You can't come without a ticket.  มีความหมายว่า  คุณมาไม่ได้ถ้าไม่มีตั๋ว   
 ดังนั้นแสดงว่า ถ้ามีตั๋วก็มาได้  
 ข้อ 1 You mustn't go with a ticket.  คุณต้องไม่ไปพร้อมกับตั๋ว 
 ข้อ 2 You cannot buy a ticket outside. คุณซื้อตั๋วที่ด้านนอกไม่ได้ 
 ข้อ 3 You don't need a ticket to come.  คุณไม่จ าเป็นต้องใช้ตั๋วเพ่ือที่จะมา 
200. ตอบข้อ 1  She is taking care of the children.  เธอก าลังดูแลเด็กๆ 
 จากโจทย์  Andrea is looking after the children. มีความหมายว่า Andrea ก าลังดูแลเด็กๆ 
 เพราะ  look after มีความหมายเหมือน take care of  ซึ่งแปลว่าดูแล 
 ข้อ 2 The children are in front of her. เด็กๆอยู่ข้างหน้าเธอ 
 ข้อ 3 She is looking at the children.  เธอก าลังดูที่เด็กๆ 
 ข้อ 4 She can see the children.  เธอสามารถมองเห็นเด็กๆ 
201. ตอบข้อ 3  They do not have two cars.  พวกเขาไม่ได้มีรถ 2 คัน 
 จากโจทย์  They only have one car for the family.   
 มีความหมายว่า พวกเขามีรถยนต์ส าหรับครอบครัวเพียงหนึ่งคันเท่านั้น  
 ดังนั้นแสดงว่าพวกเขาไม่ได้มีรถ 2 คัน 
 ข้อ 1 They only like cars.  พวกเขาชอบแต่รถเท่านั้น 
 ข้อ 2 They have a big family.  พวกเขามีครอบครัวใหญ่ 
 ข้อ 4  They do not like any other cars.  พวกเขาไม่ชอบรถคันอ่ืนๆ 
202. ตอบข้อ 4  What are his favourite things?  สิ่งที่เขาชื่นชอบคืออะไร 
 จากโจทย ์ What does Edward like? มีความหมายวา่ Edward ชอบอะไร  ซึ่งทั้งสองประโยคมี 
 ความหมายเหมือนกัน 
 ข้อ 1 How is he?    เขาเป็นอย่างไร 
 ข้อ 2 Does she like Edward?    เธอชอบ Edward ไหม 
 ข้อ 3 Does he look like Edward? เขาเหมือน Edward ไหม 
203. ตอบข้อ 2  It is possible that he will go to work.  มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปท างาน 
 จากโจทย์  He hopes to go home, but he may go to work.  
 มีความหมายว่า เขาหวังทีจ่ะกลับบ้าน แต่เขาอาจจะไปท างาน   
 ดังนั้น แสดงว่า มันเป็นไปได้ที่เขาจะไปท างาน 
 ข้อ 1 He's allowed to go to work.  เขาได้รับอนุญาตให้ไปท างาน 
 ข้อ 3 He'll be at home before the office.  เขาจะอยู่ที่บ้านก่อนจะอยู่ที่ท างาน 
 ข้อ 4 He always goes home after work.  เขากลับบ้านหลังเลิกงานเสมอ 
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204. ตอบข้อ 4  I don't want you to forget to wash them.  ฉันไม่ต้องการให้คุณลืมที่จะซักมัน 
 จากโจทย์  I want you to wash the clothes when you come back.  
 มีความหมายว่า ฉันต้องการให้คุณซักเสื้อผ้าเมื่อคุณกลับมา  
 ดังนั้น เมื่อฉันต้องการให้คุณซักเสื้อผ้า  ฉันก็ไม่ต้องการให้คุณลืมซักมัน 
 ข้อ 1 You want to wash them.   คุณต้องการซักมัน 
 ข้อ 2 I want to wash the clothes.    ฉันต้องการซักเสื้อผ้า 
 ข้อ 3 We will wash them together.   พวกเราจะซักมันด้วยกัน 
205. ตอบข้อ  3  She smoked before, but she doesn't now. ก่อนหน้านี้เธอสูบบุหรี่แต่ตอนนี้เธอไม่สูบ 
 จากโจทย์  She used to smoke cigarettes. มีความหมายว่า เธอเคยสูบบุหรี่ 
 นั่นคือ ปัจจุบันนี้เธอไม่สูบบุหรี่แล้ว 
 ข้อ 1 She never smoked cigarettes.  เธอไม่เคยสูบบุหรี่ 
 ข้อ 2 She usually smokes cigarettes.  เธอสูบบุหรี่เป็นประจ า 
 ข้อ 4 She smoked cigarettes in the smoking area.  เธอสูบบุหรี่ในบริเวณท่ีให้สูบบุหรี่ 
206. ตอบข้อ 4  Would you like me to take you to the station? คุณต้องการให้ฉันพาไปสถานีไหม 
 จากโจทย์  Shall I take you to the station?  มีความหมายว่า ฉันพาคุณไปสถานีไหม  
 เห็นได้ว่าทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกัน คือเป็นการเสนอความช่วยเหลือเพื่อพาไปสถานี   
 ข้อ 1 Must I take you?  ฉันต้องพาคุณไปไหม 
 ข้อ 2 Did I take you before?  ฉันพาคุณไปก่อนไหม 
 ข้อ 3 Will it be necessary to take you there? มันจะจ าเป็นไหมที่จะพาคุณไปที่นั่น 
207. ตอบข้อ 2  They talk too quickly. พวกเขาพูดเร็วเกินไป 
 จากโจทย์  They should talk more slowly. มีความหมายว่า พวกเขาควรจะพูดให้ช้าลง   
 นั่นแสดงว่า พวกเขาพูดเร็วเกินไป 
 ข้อ 1 Talking is not fast. การพูดไม่เร็ว 
 ข้อ 3 They might have slower talks. พวกเขาอาจมีการเจรจาช้าลง 
  ข้อ 4 They would like to talk more slowly.  พวกเขาต้องการพูดให้ช้ามากกว่านี้ 
208. ตอบข้อ 3  She didn't forget to phone the doctor. เธอไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 จากโจทย ์ Mirana remembered to phone the doctor. มีความหมายว่า Mirana จ าได้วา่ 
 ต้องโทรศัพท์ไปหาหมอ  นั่นก็คือ เธอไม่ลืมที่จะโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 1  She remembered phoning the doctor.  เธอจ าได้ว่าเธอโทรศัพท์ไปหาหมอ 
 ข้อ 2  Mirana forgot to remember to phone.  Mirana ลืมที่จะจ าว่าจะต้องโทรศัพท์ 
 ข้อ 4  She remembered that she phoned the doctor.   
                              เธอจ าได้ว่าเธอได้โทรศัพท์ไปหาหมอ 
209. ตอบข้อ 1  She is very old.   เธอแก่มาก 
 จากโจทย์  Madame Traiviey has lived nearly 115 years.  มีความหมายว่า  
  Madame Traiviey มีอายุเกือบจะ 115 ปี แสดงว่า  เธอแก่มาก  
 ข้อ 2  She was very old.  เธอแก่มาก ในรูปอดีตแสดงถึงเธอเสียชีวิตไปแล้ว 
 ข้อ 3  She died when she was nearly 115. เธอเสียชีวิตเมื่ออายุเกือบจะ 115 ปี  
 ข้อ 4   Madame Traiviey has many more years.  Madame Traiviey ยังมีเวลาอีกหลายปี  
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210. ตอบข้อ 4  She cannot see it very well.  เธอไม่สามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน 
 จากโจทย์ She can hardly see it.  มีความหมายว่า เธอแทบจะไม่สามารถมองเห็นมันได้ 
 นั่นแสดงว่า เธอยังสามารถมองเห็นมันได้ แต่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน 
 ข้อ 1 She cannot see it.  เธอไม่สามารถมองเห็นมันได้เลย 
 ข้อ 2 It is hard to see her.  มันยากท่ีจะเห็นเธอ 
 ข้อ 3 She can see it very well.  เธอสามารถมองเห็นมันได้อย่างชัดเจน 
211. ตอบข้อ 4  They painted his house for him last week.   
 พวกเขาทาสีบ้านให้เขาเม่ือสัปดาห์ที่แล้ว 
 จากโจทย์  Justin had his house painted last week. 
 มีความหมายว่า Justin ทาสีบ้านของเขาม่ือสัปดาห์ที่แล้ว ประโยคนี้เป็นกฎของ passive  
 causative form ( to have/to get something done = ให้คนอ่ืนท าให้ )   
 แสดงว่าเขาไม่ได้ทาสีเอง 
 ข้อ 1 He painted his house last week. เขาทาสีบ้านของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 ข้อ 2 His house was not blue last week. บ้านของเขาไม่ได้เป็นสีฟ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
 ข้อ 3 He had to paint his house last week. เขาต้องทาสีบ้านของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
212. ตอบข้อ  2  No teachers know the answer.  ไม่มีครูที่รู้ค าตอบนี้ 
 จากโจทย์  Neither teacher knows the answer.  Neither แปลว่า ไม่มี    
 ดังนั้น ประโยคนี้มีความหมายว่า ไม่มีครูที่รู้ค าตอบนี้ เช่นกัน 
 ข้อ 1 All the teacher can answer. ครูทั้งหมดสามารถตอบได้ 
 ข้อ 3 Both teachers know the answer.  ครูทั้งสองคนรู้ค าตอบนี้ 
 ข้อ 4 All the teachers know the answer.  ครูทั้งหมดรู้ค าตอบนี้ 
213. ตอบข้อ 3  I'd prefer to be a millionaire.  ฉันอยากจะเป็นเศรษฐี 
 would rather (do) = would prefer (to do) 
 ดังนั้น I'd rather be a millionaire.  จึงมีความหมายว่า ฉันอยากจะเป็นเศรษฐี เช่นกัน  
214. ตอบข้อ  1  You mustn't do it. คุณต้องไม่ท ามัน 
 have to  = must  มีความหมายว่า ต้อง   
 ดังนั้น You don't have to do this test. จึงมีความหมายว่า คุณต้องไม่ท าแบบทดสอบนี้ 
 ข้อ 2 You can't do this test.   คุณท าข้อสอบนี้ไม่ได้ 
 ข้อ 3 You have no desire to do it.  คุณไม่มีความต้องการที่จะท ามัน 
  ข้อ 4  You can choose not to do this test. คุณสามารถเลือกที่จะไม่ท าข้อสอบนี้ 
215. ตอบข้อ 4  Mandy didn't win because she didn't come.  Mandy ไม่ชนะเพราะเธอไม่มา 
 จากโจทย์  If Mandy had come, she would have won.  มีความหมายว่า ถา้ Mandy มา 
 เธอก็จะชนะ ดังนั้นแสดงว่า ถ้าเธอไม่มาเธอก็ไม่ชนะ 
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216. ตอบข้อ 1  He has nearly finished. เขาใกล้จะท าส าเร็จแล้ว 
 จากโจทย์ The job is almost over. He sees the light at the end of the tunnel.  
 มีความหมายว่า “งานเกือบจะเสร็จแล้ว เขาเห็นแสงสวา่งทีป่ลายอุโมงค์แล้ว” ประโยคที่ขีดเสน้ 
 เป็นประโยคที่สื่อความหมายโดยนัยเหมือนกับว่าเขาเห็นทางออกแล้วนั่นก็คือเขาท างานใกล้จะ 
 เสร็จแล้วนั่นเอง 
 ข้อ 2 He won something easily.  เขาเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้อย่างง่ายดาย 
 ข้อ 3 He is no longer in trouble.  เขาไม่เดือดร้อนอีกต่อไป  (no longer แปลว่า ไม่อีกต่อไป) 
 ข้อ 4 He is in a desperate situation.  เขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง 
217. ตอบข้อ  1  reduce  ลดลง 
 จากโจทย์ If you don't control your spending, you'll be broke in no time at all!  
 มีความหมายว่า ถ้าคุณไม่ควบคุมการใช้จ่ายของคุณ เงินคุณก็จะหมดในเวลาอันรวดเร็ว   

 ควบคุมการใช้จ่ายในที่นี้สื่อถึงการลดการใช้จ่าย   (in no time at all แปลว่า “เร็วมาก”) 
218. ตอบข้อ 2  block or slow down   (block = หยุด ขัดขวาง , slow down = ท าให้ช้าลง) 
 inhibit มีความหมายว่า ยับยั้ง ซ่ึงมีความหมายเช่นเดียวกับ  block และ  slow down  
 จากโจทย ์ Put this medicine on your arm and rub it into your skin until it's invisible.  
 It will inhibit the infection's attempt to spread.  มีความหมายว่า  ใส่ยานีบ้นแขนของคุณ 
 และถูนวดให้ยาซึมเข้าสู่ผิหนังจนกระท่ังมองไม่เห็นตัวยา มันจะช่วยยับยั้งการติดเชื้อที่จะ 
 แพร่กระจายออกไป 
 ข้อ 1 itch or burn    คัน หรือ ไหม้ 
 ข้อ 3 live in a certain place   อาศัยในสถานที่แห่งหนึ่ง 
 ข้อ 4 help to do something important   ช่วยท าสิ่งที่ส าคัญ 
219. ตอบข้อ 4  listen to others   ฟังผู้อื่น 
 จากโจทย ์“You aren't learning anything when you're talking.”  มีความหมายวา่ คุณจะ 
 ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย เมื่อคุณพูด   ดังนั้น มันเป็นสิ่งส าคัญในการฟังผู้อ่ืน 
220. ตอบข้อ 1  A    
 จากโจทย์  If you like children, you should take the job in A. มีความหมายว่า ถา้คุณชอบ 
 เด็กๆ คุณควรจะรับงานในข้อ A  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่าต้องการพ่ีเลี้ยงเด็ก 
221. ตอบข้อ 2  B  
 จากโจทย์  If you’re a student, you should take the job in B.  มีความหมายว่า ถ้าคณุเป็น 
 นักเรียน คุณควรจะรับงานในขอ้ B  เพราะประกาศรับสมัครงานนี้ระบุว่า Clockbuster’s Video 
 ต้องการผู้ช่วยที่ร้านโดยท างานนอกเวลา (Part – time) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ช่วงเช้า  
 ดังนั้น ถ้าเป็นนักเรียนก็สามารถท างานนี้ได้เพราะเป็นการท างานในช่วงเวลาของวันหยุด 
222. ตอบข้อ 3 C 
 จากโจทย์ If you like to work at night, you should take the job in C.  มีหมายความว่า   
 ถ้าคุณชอบท างานตอนกลางคืน ควรควรจะรับงานในข้อ C  เพราะประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เวลาท างาน 8 pm-11 pm.  หมายถึง เวลา 20.00-23.00 นาฬิกา  
 ข้อ 1 บอกเวลาท างานคือ afternoons  หมายถึง เวลาตอนบ่าย 
 ข้อ 2 บอกเวลาท างานคือ mornings  หมายถึง เวลาตอน ส่วน ข้อ 4 ไม่ได้บอกเวลาท างาน 
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223. ตอบข้อ 3  phone the office  โทรไปที่ส านักงาน  
 จากโจทย์ If you want to get this job, you should phone the office. มีความหมายวา่ 
 ถ้าคุณต้องการได้งานนี้คุณควรจะโทรศัพท์ไปที่ส านักงาน เพราะในประกาศรับสมัครงานระบุ 
 เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น จึงเป็นช่องทางเดียวที่จะติดต่อเพ่ือสมัครงานได้  
 ข้อ 1 see the manager  พบผู้จัดการ 
 ข้อ 2 go to the office ไปที่ส านักงาน 
 ข้อ 4 write to the office เขียนจดหมายไปที่ส านักงาน 
224. ตอบข้อ 2  a secretary   เลขานุการ 
 จากโจทย์ What vacancy is offered for? ประกาศรับสมัครงานต าแหน่งอะไร 
225. ตอบข้อ 2 doing the office work   การท างานส านักงาน 
 จากโจทย์  The secretary’s job is…… งานของเลขานุการคือ... 
 ประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และการพิมพ์ ซึ่งเป็น 
 งานในส านักงาน 
 ข้อ 1 doing house work การท างานบ้าน 
 ข้อ 3 doing marketing research  การท าวิจัยทางการตลาด 
 ข้อ 4 entertaining the customers  สร้างความบันเทิงให้กับลูกค้า 
226. ตอบข้อ 4 by phone  ทางโทรศัพท์ 
 จากโจทย์ You can apply for this position by phone. มีความหมายว่า 
 คุณสามารถสมัครงานต าแหน่งนี้ทางโทรศัพท์  
 ในประกาศรับสมัครงานระบุข้อมูลการติดต่อ  Khun Apinrat – Tel. 02 – 5367 – 4554  
 ข้อ 1 by fax  ทางโทรสาร (แฟ็กซ์) (fax ย่อมาจาก facsimile) 
 ข้อ 2 by letter ทางจดหมาย 
 ข้อ 3 in person ด้วยตนเอง 
227. ตอบข้อ 2  computer   
 จากโจทย์ . We can assume that the applicant must operate a computer for the  
 office work. มีความหมายว่า เราสามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้สมัครต้องท างานกับคอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับการท างานในส านักงาน  
 ในประกาศรับสมัครงานระบุคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  
228. ตอบข้อ 3 trips for nature lovers  การท่องเที่ยวส าหรับคนรักธรรมชาติ 
 จากโจทย์  This text is mainly about..  เนื้อหาของโฆษณานี้เก่ียวกับ... 
 เนื้อหาของโฆษณาเป็นการน าเที่ยวชมธรรมชาติในจังหวัดต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 Tour 1 เพลิดเพลินกับสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี น้ าตกพลิ้ว ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน  
           การแสดงโลมา และคุณสามารถลงว่ายน้ ากับโลมาได้ 
 Tour 2 เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไทรทอง ชมทุ่งดอกกระเจียว อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ  
           จังหวัดชัยภูม ิ
 Tour 3 ชื่นชมกับทุ่งดอกไม้ทีน่้ าตกร่มเกล้า-ภราดร ดินแดนที่สวยงามเกินบรรยาย ที่ภูหินร่องกล้า 
           จังหวัดพิษณุโลก 
 Tour 4 ดูนกที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
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 Tour 5 เที่ยวชมทองผาภูมิ เพลิดเพลินกับลมพัดเย็นๆและทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขา 
           เหมืองปิล็อก จังหวัดกาญจนบุรี 
 Tour 6 เที่ยวชมเมืองสังขละบุร ีเพลิดเพลินกับการล่องแพที่แม่น้ ารันตี การข่ีช้าง และการส ารวจ 
           เรื่องราววัฒนธรรมชาวมอญ จังหวัดกาญจนบุรี 
 ข้อ 1 provincial historical places  สถานที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจังหวัด 
 ข้อ 2 upcountry National Parks   อุทยานแห่งชาติในต่างจังหวัด 
 ข้อ 4 visits to floral fields  เที่ยวทุ่งดอกไม้ 
229. ตอบข้อ 4  How to go (หมายถึง วิธีไป) เพราะเป็นสิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในเนื้อหานี้ 
 ข้อ 1 Activities to do  กิจกรรมที่ท า 
 ข้อ 2 Places to see   สถานที่ส าหรับเยี่ยมชม 
 ข้อ 3 When to visit  เวลาทีไ่ปเที่ยว 
230. ตอบข้อ 4 a hotel brochure แผ่นพับของโรงแรม  
 จากโจทย์ This text is most likely from.... เนื้อหาโฆษณานี้น่าจะมาจาก... 
 ข้อ 1 a guidebook  คู่มือ 
 ข้อ 2 a news story  รายงานข่าว 
 ข้อ 3 a scientific book หนังสือวิทยาศาสตร์ 
231. ตอบข้อ 4  Tour 6  
 เพราะ ทัวร์นี้จัดระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม และคุณมีวันหยุดระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 
 จากโจทย์ You have a vacation from 5-10 July, which tour can you join?  
 มีความหมายว่า คุณมีวันหยุดระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม ทัวร์ไหนที่คุณสามารถไปด้วยได้  
232. ตอบข้อ 3  3,600  
 จากโจทย์ If you sign a contract to rent a television for the shortest period with this  
 company, your minimum rental cost will be about 3,600 baht. มีความหมายวา่ ถ้าคุณ 
 ท าสัญญาเช่าโทรทัศน์ในช่วงเวลาที่สัน้ทีสุ่ดกับบริษทันี้ คา่เช่าที่น้อยที่สุดจะเท่ากับ 3,600 บาท 
 เพราะ บรรทัดสุดทา้ยของโฆษณาระบุวา่ 6 months contract หมายความวา่ สัญญา 6 เดือน  
 ดังนั้นแสดงวา่ ถ้าเช่าระยะเวลาที่สั้นทีสุ่ดก็คือต้องอย่างน้อย 6 เดือน ค่าเช่าโทรทัศน์ก าหนดไว้ 
 วันละ 20 บาท 6 เดือน คิดเป็น 180 วัน ต้องจ่ายค่าเช่าเท่ากับ (20 x 180) 3,600 บาท 
233. ตอบข้อ 1  six tablets a day หมายถึง 6 เม็ด ต่อวัน  
 จากโจทย์ The label on this medicine bottle clearly warn not to take more  
 than______มีความหมายว่า สลากยานี้ระบุเตือนอย่างชัดเจนว่าอย่ารับประทานยาเกิน__ 
 สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค  Do not exceed six tablets in twenty-four hours. หมายถึง 
 อย่า (ใช้ หรือ รับประทาน) เกิน 6 เม็ดใน 24 ชั่วโมง 
234. ตอบข้อ 4  the medicine could cause some people to feel nervous  หมายถึง  ยานี้อาจท าให้เกิด 
 อาการกระสับกระส่าย    
 จากโจทย์  We can infer by this label that____มีความหมายว่า  เราสามารถสรปุจากสลาก 
 ยานีไ้ด้ว่า ___ สังเกตในเนื้อหาตรงประโยค Reduce dosage if nervousness, restlessness  
 or sleeplessness occurs. มีความหมายว่า ลดขนาดยาลงถ้าเกิดอาการกระสับกระส่าย กระวน 
 กระวาย นอนไม่หลับ  
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235. ตอบข้อ 1  an earthquake   
 เพราะข้อมูลจากใบปลิวเป็นขั้นตอนในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดแผ่นดินไหว  
 ค าท่ีเป็น keyword คือค าว่า tremors ซึ่งแปลว่า การสั่นไหว                  
236. ตอบข้อ 1 64 passengers are missing  ผู้โดยสาร 64  คนสูญหาย 
 จากหัวข้อข่าว Korean Plane with 64 Aboard Disappears มีความหมายว่า เครื่องบิน 
 ประเทศเกาหลี พร้อมผู้โดยสาร 64  คนสูญหาย จากหัวข้อข่าวนี้ทราบเพียงว่าเปน็เครื่องบินของ 
 ประเทศเกาหลี และมีผูโ้ดยสารจ านวน 64 คนสูญหาย แตไ่ม่ระบุว่าผูโ้ดยสารเป็นชาวอะไรบา้ง 
 ข้อ 2 64 people still on the plane คน 64 คน ยังคงอยู่บนเครื่องบิน 
 ข้อ 3 64 passengers are missing in Korea ผู้โดยสาร 64 คน สูญหายในประเทศเกาหลี 
 ข้อ 4 64 people are killed in the plane crash คน 64 คนตายในอุบัติเหตุทางเคร่ืองบิน 
237. ตอบข้อ 3  Nature  ธรรมชาติ  (โจทย์ถามถึง topic ของโคลง) 
 เพราะโคลงบทนี้ผู้ประพันธ์เขียนถึงธรรมชาติ ซึ่งระบุค า woods , shore , sea  
 และบรรทัดสุดท้าย  I love not man the less, but Nature more, มีความหมายว่า  
 ฉันรักมนุษย์ก็ไม่น้อย แต่ฉันรักธรรมชาติมากกว่า 
238. ตอบข้อ 2  the rain   ฝน   (โจทย์ถามว่าโคลงบทนี้สื่อถึงสิ่งใด) 
 ผู้ประพันธ์เปรียบฝนเหมือนสิ่งมีชีวิต สังเกตจากการน าค ากริยามาใช้สื่อการกระท าของฝน 
 It finally came ,   ในที่สุดมันก็มา 
 It beat on the house.  มันเคาะบนบ้าน 
 It bounced on the flowers.  มันกระเด้งบนดอกไม้ 
 It banged on the tin roof.  มันกระแทกบนหลังคาสังกะสี 
 It rolled in the gutters.    มันกลิ้งในรางน้ า 
 It made the street muddy.  มันท าให้ถนนเป็นโคลน 
 It spilled on the villages.     มันกระเด็นในหมู่บ้าน 
 It licked all the windows.   มันเลียหน้าต่าง 
 It jumped on the hill.    มันกระโดดบนเนินเขา 
 It stayed for two days and then it left.  มันอยู่สองวันแล้วมันก็จากไป 
239. ตอบข้อ 1  Wednesday  วันพุธ  
 จากโจทย์ If it comes on Sunday, it will leave on... มีความหมายว่า ถา้มันมาวันอาทิตย ์มัน 
 จะจากไปวัน...  
 จากประโยค It stayed for two days and then it left. หมายถึง มันอยู่ 2 วัน แล้วจึงจากไป 
 ดังนั้น ถ้ามาวันอาทิตย์ก็จะไปวันพุธ 
240. ตอบข้อ 4  wet  เปียก  
 จากโจทย์ According to the poem how does everything look? มีความหมายว่า  
 จากโคลงบทนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างไร ค าตอบคือ เปียก เพราะโคลงนี้เกี่ยวกับฝน 
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241. ตอบข้อ 3  not moving ไม่ขยับเขยื้อน 
 เพราะ  As the summer sun sent scattered rays through the maple and oak leaves 

 overhead, the young deer stood frozen,  making it almost impossible for the  
 hikers to see her. มีความหมายว่า ขณะที่แสงอาทิตย์สาดส่องเหนือใบต้นเมเปิ้ลและตน้โอ๊ค  
 ลูกกวางยืนตัวแข็ง ท าให้นักเดินทางมองไม่เห็นมัน 
 ข้อ 1 very cold  หนาวมาก 
 ข้อ 2 visible  มองเห็นได้ 
 ข้อ 4 not melted  ไม่ละลาย 
242. ตอบข้อ 4  The Chang went to the Browns’ home. ครอบครัว Chang ไปบ้านครอบครัว Browns 
 โจทย์ถาม main idea ซึ่งอยู่ที่ประโยคแรกของข้อความนี้ The Chang family went to see  
 their friends, the Browns. ครอบครัว Chang ไปหาเพื่อนของพวกเขาคือครอบครัว Browns 
 ส่วนประโยคที่เหลือเป็นรายละเอียดสนับสนนุใจความหลัก (supporting details) “Where do  
 they live?”, asked Mr. Chang. “They live on the fourth floor,” said Mrs. Chang. 
 They  took the elevator up to their friends’ floor.   Mr. Chang ถาม Mrs. Chang ว่า 
 พวกเขาอยู่ที่ไหน เธอตอบว่า อยู่ชั้น 4 พวกเขาจึงใช้ลิฟท์ขึ้นไปหาเพ่ือนของพวกเขา 
 ข้อ 1 The Browns went out. ครอบครัว Browns ออกไปข้างนอก 
 ข้อ 2 The Browns took the elevator up. ครอบครัว Browns ใช้ลิฟท์ข้ึนไปข้างบน 
 ข้อ 3 The Chang lived on the fourth floor. ครอบครัว Chang อาศัยอยู่ชั้นสี่ 
243. ตอบข้อ 1  to call for help   ขอความช่วยเหลือ 
 จากประโยค The one thing to do in an emergency is to call for help. มีความหมายวา่  
 สิ่งหนึ่งที่ควรท าในกรณีฉุกเฉินคือขอความช่วยเหลือ  
 และประโยคที่เหลือเป็นรายละเอียดที่สนับสนุนประโยคแรก 
 See what is wrong and then say it, “There’s an accident on B street; there’s a fire  
 at 562  Avenue J; there’s a fire on the third floor at 620 Worth Street.” Give  
 information that can help take care of the emergency. ประโยคเหล่านี้มีความหมายว่า  
 ให้ดูว่ามันมีอะไรที่ผดิปกติแล้วกพ็ูดสิ่งนัน้ เช่น “มีอุบัติเหตุบนถนน B  เกิดไฟไหม้ที่บ้านเลขที่ 562  
 ถนน J หรือ เกิดไฟไหม้บนชัน้สามของบ้านเลขที่ 620 ที่ถนน Worth” โดยให้ข้อมูลที่สามารถช่วย 
 ดูแลในกรณีฉุกเฉินได้ 
 ข้อ 2 to stay outside the building อยู่นอกตึก 
 ข้อ 3 to take the elevator down ใช้ลิฟท์ลงไปข้างล่าง 
 ข้อ 4 to jump down from the window กระโดดลงจากหน้าต่าง 

244. ตอบข้อ 3  a health section in a magazine  คอลัมน์เกี่ยวกับสุขภาพในนิตยสาร 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเก่ียวกับข้อดีของนมแม่ จึงควรพบในคอลัมน์เก่ียวกับสุขภาพใน 
 นิตยสาร 
 ข้อ 1 a medical book  หนังสือทางการแพทย์ 
 ข้อ 2 a classified ads  โฆษณา 
 ข้อ 4 a brochure of a certain product  แผ่นพับของผลิตภัณฑ์หนึ่ง 
  



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 327 

245. ตอบข้อ 3  Rome was not built in a day.   กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
 ความหมายโดยสรุปของข้อความเป็นเรื่องของ Nick ที่ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจโด 
 เริ่มต้นจากการเป็นคนงาน ท าธุรกิจเล็กๆ จนในที่สุดเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งตรงกับ 
 สุภาษิตท่ีว่า กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว 
 ข้อ 1 All is not gold that glitter.  ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง 
 ข้อ 2 Make hay while the sun shines.  น้ าขึ้นให้รีบตัก 
 ข้อ 4 You can’t get blood out of a stone.  รีดเลือดจากปู 
246. ตอบข้อ 4  730   
 โจทย์ถามว่า At the end of the war how many employees did Nick have?  
 มีความหมายว่า เมื่อสิ้นสุดสงคราม Nick มีคนงานจ านวนกี่คน 
 จากประโยค By the end of the war, the small work-shop had become a large  
 factory which employed seven hundred and thirty people. มีความหมายวา่ เม่ือสิ้นสุด 
 สงคราม ร้านเล็กๆก็กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคนงาน730 คน 
247. ตอบข้อ 3  The Effects of Television  ผลกระทบของโทรทัศน์   (โจทย์ถามหาชื่อเรื่อง) 
 จากประโยค main idea ของข้อความในประโยคแรกคือ Many people are worried that  
 television has caused a lot of effects on American children. หมายถึง คนอเมริกัน 
 จ านวนมากกังวลเร่ืองที่โทรทัศน์เป็นสาเหตุที่ส่งผลมากมายต่อเด็กอเมริกัน ส่วนประโยคอ่ืนๆ บอก 
 รายละเอียดของผลต่างๆที่มีต่อเด็กๆ  
 ข้อ 1 American Children  เด็กอเมริกัน 
 ข้อ 2 Educational Television  โทรทัศน์เกี่ยวกับการศึกษา 
 ข้อ 4 The Reasons for Watching Television  เหตุผลของการดูโทรทัศน์ 
248. ตอบข้อ 3  จ านวนผลเสียของโทรทัศน์ที่เขียนไว้ในข้อความนี้มี 4 ประการ ซึ่งสังเกตจากค าว่า  
 For one thing, Secondly, Thirdly, และ Finally 
249. ตอบข้อ 1  The mimosa leaves  
 จากโจทย์  The mimosa leaves can help stop losing blood when you have a cut.  
 มีความหมายว่า ใบกระถินสามารถช่วยห้ามเลือดเมื่อโดนมีดบาด  
 สังเกตจากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3-4  ประโยคที่ว่า  The leaves can also help stop  
 bleeding and heal a wound. มีความหมายว่า ใบสามารถชว่ยห้ามเลือดและสมานแผลได้ 
250. ตอบข้อ 2 It is used as a herb and a spice.  ใช้เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศ 
 จากโจทย์  What is mint used in Thailand? ในประเทศไทยสะระแหน่ใช้ท าอะไร 
 จากย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 1-2 ประโยคที่วา่ In Thailand it is grown widely for use as a  
 herb and a spice. มีความหมายว่า ในประเทศไทย (it ในที่นีห้มายถึง mint) สะระแหน่ ถูก 
 เพาะปลูกอย่างกว้างขวางเพ่ือใช้เป็นสมุนไพร และเครื่องเทศ 
 ข้อ 1 It is used as edible hedge. มันใช้ท าเป็นรั้วกินได้ 
 ข้อ 3 It is used to help improve the soil. มันช่วยปรับปรุงดิน 
 ข้อ 4 It is used to cure diarrhea and get rid of worms.  
                             มันใช้แก้อาการท้องเสียและก าจัดหนอน 
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251. ตอบข้อ 4  It is often grown as hedges, as tall as 10 meters. มีความหมายว่า มันมักจะถูกปลูกไว้ตาม 
 รั้วและมีความสูงประมาณ 10 เมตร 
 จากโจทย์  Which is the characteristic of mimosa? ข้อใดเป็นลักษณะของกระถิน 
 จากย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 1-2 ประโยคที่ว่า It is often grown as hedges, providing as  
 “edible hedge” for the family. It can grow as tall as 10 meters. มีความหมายว่า  
 มันมักถูกปลูกไว้เป็นรั้ว ซึ่งเป็นรั้วกินได้ส าหรับครอบครัว มันสูงได้ถึง 10 เมตร 
 ข้อ 1 It is found in warm parts of Asia and Thailand.  
         มันถูกพบในแถบอบอุ่นของเอเชียและประเทศไทย 
 ข้อ 2 It helps perspiration and thus cools the body.  
        มันช่วยขับเหงื่อและช่วยให้ร่างกายเย็นลง (เป็นยาดับร้อน) 
 ข้อ 3 It grows along the ground and has a strong smell. 
        มันเป็นไม้เลื้อยคลุมดินและมีกลิ่นแรง 
252. ตอบข้อ 3  Chinese New Year  วันตรษุจีน  (โจทย์ถามถึง topic ของเรื่อง) 
 ความหมายของเนื้อเรื่อง “วันตรุษจีนจะฉลองกันระหว่างเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์  
 อาหารในวันนี้จะเป็นผักเพราะถา้ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์จะท าให้โชคไม่ดี เด็กๆจะได้รับห่อสีแดง 
 หรือซองสีแดงท่ีโดยปกติจะใส่เงินไว้ มีการจุดดอกไม้ไฟทั่วประเทศและมีแห่มังกรตามถนน”  
 ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันตรุษจีน 
 ข้อ 1 Chinese Customs  ประเพณีของจีน 
 ข้อ 2 Chinese way of living  การด ารงชีวิตของชาวจีน 
 ข้อ 4 Food in New Year’s Day in China  อาหารวันปีใหม่ในประเทศจีน 
253. ตอบข้อ 3  killing or eating animals  การฆ่าสัตว์หรือการกินเนื้อสัตว์ 
 จากโจทย์ ถามว่าสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามในวันตรุษจีน  
 สังเกตจากประโยคที่ 2 กล่าววา่ New Year’s Day food is usually made of vegetables  
 because it is bad luck to kill or eat animals. มีความหมายว่า โดยปกติอาหารในวันปีใหม่ 
 จะเป็นผักเพราะถ้าฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์จะโชคไม่ดี 
 ข้อ 1 public dragon dance show  การแสดงแห่มังกร 
 ข้อ 2 holding firework displays   การถือดอกไม้ไฟ 
 ข้อ 4 giving some money  การให้เงิน 
254. ตอบข้อ 2  a Hindu festival  
 จากโจทย์ What does the passage tell you about the festival? ถามว่า เนื้อเรื่องบอกอะไร 
 เก่ียวกับเทศกาล  จากประโยคที่ 1 Diwali is a Hindu festival, celebrated in October or  
 November. มีความหมายวา่ ดวิาลีเปน็เทศกาลฮนิดู เฉลิมฉลองในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน 
 ส่วนประโยคท่ีตามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน supporting details 
 ข้อ 1 the cleaning festival  เทศกาลการท าความสะอาด 
 ข้อ 3 a Lamp festival  เทศกาลโคมไฟ 
 ข้อ 4 the Rama festival  เทศกาลพระราม 
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255. ตอบข้อ 4  light the candles and put them on the windows  จุดเทียนและวางไว้ที่หน้าต่าง 
 จากโจทย์ What do the people do? ถามว่า ผู้คน(ชาวฮินดู)ท าอะไรกันบ้าง 
 จากบรรทัดที่ 2 ประโยค People light small lamps or candles and put them on  
 their windows and doorways to welcome the god, Rama. มีความหมายว่า ผู้คนจุดโคม 
 ไฟเล็กๆหรือเทียนไขและวางไว้ที่หน้าต่างและทางประตูเพ่ือต้อนรับพระเจ้า Rama 
 ข้อ 1 celebrate in their homes  ฉลองอยู่ในบ้าน 
 ข้อ 2 light their friend’s lamps จุดโคมไฟของเพ่ือน 
 ข้อ 3 clean their relative’s windows ท าความสะอาดหน้าต่างของญาติพ่ีน้อง 
256. ตอบข้อ 4  the continent of America is named after Amerigo Vespucci  หมายความว่า 
 ทวีปอเมริกาถูกตั้งชื่อตาม Amerigo Vespucci  
 จากโจทย์ We learn from the passage that… มีความหมายว่า สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนีค้ือ 
 จากประโยค The continent of America took its name from the Italian explorer  
 Amerigo Vespucci who explored South America in the 15th century, after  
 Columbus’s famous journey there. มีความหมายวา่ ทวปีอเมริกาได้รับชื่อนี้จากนักส ารวจ 
 ชาวอิตาลีชื่อ Amerigo Vespucci ผู้ที่ส ารวจอเมริกาใต้ในศตวรรษที่ 15 หลังการเดินทางที่มี 
 ชื่อเสียงของ Columbus   
 ใจความส าคัญของประโยคต้องการบอกว่า “ทวีปอเมริกาได้ชื่อนี้จากชื่อของนักส ารวจ” 
 ส่วนข้อมูลที่ว่า “ผู้ที่ค้นพบอเมริกาใต้”เป็นการขยายความรายละเอียดของนักส ารวจ  
 และ ข้อมูลที่ว่า”หลังการเดินทางของ Columbus” เป็นการขยายความช่วงเวลาศตวรรษที่ 15  
257. ตอบข้อ 1  one hundred years     100 ปี 
 จากโจทย์ What does the word ‘century” mean? ถามวา่ ค าว่า century มีความหมายว่า 
 อะไร?  ซึ่ง century แปลว่า ศตวรรษ คือ 100 ปี 
258. ตอบข้อ 3  one event   
 จากโจทย์ The  word “It” refers  to______. “It” อ้างถึง______ 
 จากประโยค There was only one event. It was a running race called the ‘stade’   
 มีความหมายว่า มีการแข่งขันกีฬาเพียงอย่างเดียว มันคือการวิ่งแข่งที่เรียกว่า ‘stade’  
 “มัน” ในที่นี้ก็คือ การแข่งขันกีฬา    
259. ตอบข้อ 3  Greece   
 จากโจทย ์ Where did the first game take place? ถามว่า กีฬาโอลิมปิกเกิดข้ึนคร้ังแรกที่ไหน   
260. ตอบข้อ 2  running  
 จากโจทย ์ What was the first game competition? การแข่งขันคร้ังแรกเป็นการแข่งขันอะไร    
261. ตอบข้อ 1  The ancient Olympics  กีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ 
 จากโจทย์  What does the story tell us about? เนื้อเรื่องบอกเกี่ยวกับอะไร 
 สังเกตจากค าว่า  the first games, The first Olympic champion  
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262. ตอบข้อ 3  4,000,000 
 จากโจทย์  How many people live in Wales? มีคนที่อาศัยอยู่ในเวลล์เท่าไร 
 จากประโยค There are about four million people who live in Wales. มีความหมายวา่ 

 มีคนประมาณ สี่ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเวลล์             
263. ตอบข้อ 4  mining  การท าเหมือง 
 จากโจทย์  What is a common job in Wales? อาชีพปกติของผู้คนในเวลล์คืออะไร 
 จากประโยค And a lot of people are miners. มีความหมายว่า  
                และผู้คนจ านวนมากเป็นคนงานเหมือง 
 ข้อ 1 fishing  การท าประมง 
 ข้อ 2 painting  การทาสี 
 ข้อ 3 selling  การค้าขาย 
264. ตอบข้อ 4  He windsurfs in bad conditions.   
                     เขาเล่นวินเสิร์ฟในสภาวะที่ไม่ดี (ในสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวย) 
 จากโจทย์  Why is Kevin brave? ถามว่า ท าไมจัดว่า Kevin เป็นคนกล้า   
 จากประโยค So if you do surfing or windsurfing, which I do, you have to be very  
 brave. มีความหมายว่า ดังนั้นถ้าคุณเล่นกระดานโต้คลื่นหรือเล่นวินเสิร์ฟอย่างที่ฉันท า  
 คุณต้องกล้าอย่างมาก 
 ดังนั้น Kevin จัดเป็นคนกล้า เพราะเขาเล่นวินเสิร์ฟ 
 ข้อ 1 He boxes. เขาชกมวย 
 ข้อ 2 He mines for coal. เขาท าเหมืองถ่านหิน 
 ข้อ 3 He has no insurance.  เขาไม่มีประกัน  
265. ตอบข้อ 1  visit Wales  เที่ยวที่เวลล์ 
 จากโจทย์  What does Kevin want you to do? ถามว่า Kevin ต้องการให้คุณท าอะไร 
 จากประโยค Yeah, but please come and visit Wales. มีความหมายว่า  
                 ใช่แลว้ โปรดมาเที่ยวที่เวลล์  
 ข้อ 2 raise sheep  เลี้ยงแกะ 
 ข้อ 3 try surfing  ลองเล่นกระดานโต้คลื่น 
 ข้อ 4 climb the mountains  ปีนเขา 
266. ตอบข้อ 3  The air pollution and acid rain  (โจทย์ถามหา topic) 
 เพราะเนื้อเรื่องกล่าวถึง มลภาวะทางอากาศท าให้เกิดฝนกรด 
267. ตอบข้อ 4   Their teeth to cut down trees and tails to pat down mud. 
 จากโจทย ์ What parts of their body do Beavers use to build their homes?  หมายถึง  
 Beavers ใช้อวัยวะส่วนใดของร่างกายในการสร้างบ้าน  
 จากบรรทัดที่ 1 ประโยค They gnaw at trees with their big front to cut them down.  
 มีความหมายว่า พวกมันกัดแทะต้นไม้ด้วยฟันหน้าขนาดใหญ่เพ่ือตัดต้นไม้ และ  
 บรรทัดที่ 3 ประโยค They use their tails to pat down the mud. มีความหมายว่า  
 พวกมันใช้หางตบโคลน (เพ่ือให้ไม้เชื่อมต่อกัน-ข้อมูลจากประโยคหน้า)  
 ข้อ 1 They swim to pick up rocks and sticks. พวกมันว่ายน้ าเพื่อไปเก็บก้อนหินและไม้ 
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 ข้อ 2 They use the tails to pat down the mud. พวกมันใช้หางตบโคลน 
 ข้อ 3 They use mud from the stream to make their homes.  
        พวกมันใช้โคลนจากล าธารเพื่อน ามาสร้างบ้าน 
268. ตอบข้อ 3  Museums help us understand people in the past.  
 พิพิธภัณฑ์ช่วยท าให้เราเข้าใจเรื่องราวของผู้คนในอดีต 
 จากโจทย์  What is the main idea of this passage?  ใจความส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร   
 จากบรรทัดที่ 3 ประโยคที่วา่ You will begin to understand how people through history  
 have thought and felt forget what modern life is like and stand among the  
 exhibits. และประโยคสนบัสนนุ You will be in the middle of history and feel what it  
 was like to live in another time.  
269. ตอบข้อ  3 To use a nickname when you’re in chatrooms.  การใช้ชื่อเล่นเมื่อเข้าใช้ chatrooms 
 จากโจทย์  What is the purpose of the writer? ถามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 จากประโยคแรก ซึ่งเปน็ main idea ของเร่ือง ที่ว่า When you visit chatrooms, always use  
 a nickname that is different from your screen name. มีความหมายว่า เม่ือคุณเข้าไปใช้  
 chatrooms ควรใช้ชื่อเล่นที่แตกต่างจากชื่อที่เปน็ตัวตนของคุณ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของผู้เขียน  
 และประโยคที่ตามมาเป็นรายละเอียดสนับสนุน 
 ข้อ 1 To beware of chatrooms. การระมัดระวัง chatrooms 
 ข้อ 2 To be fun while using chatrooms. สนุกกับการใช้ chatrooms 
 ข้อ 4 To make you feel comfortable when you’re in chatroom. 
         การท าให้รู้สึกสบายใจเมื่อเข้าใช้ chatrooms 
270. ตอบข้อ 1  A stink strange plant in Trat  พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในจังหวัดตราด  
 จากโจทย์ What is the best headline for this piece of news? ถามว่า หัวข้อข่าวที่ดีทีส่ดุ 
 ของข่าวนี้คืออะไร 
 จากประโยค main idea (ประโยคแรกของข่าว) An unusual plant gave off a stink in a  
 village. หมายถึง พืชประหลาดที่ส่งกลิ่นเหม็นในหมู่บ้าน 
 ข้อ 2 Awful odor in Mueang district  กลิ่นเหม็นในอ าเภอเมือง 
 ข้อ 3 Multicolored flower in full bloom  ดอกไม้หลากสีที่เบ่งบาน 
 ข้อ 4 Unknown tree at a villager’s house  ต้นไม้ที่ไม่รู้จักที่บ้านของชาวบ้าน 
271. ตอบข้อ 4  Rotting meat   เนื้อเน่า  
 จากโจทย์ What does the writer compare the smell of flower to? ถามว่า  
 ผู้เขียนเปรียบเทียบกลิ่นดอกไม้เหมือนอะไร  
 จากประโยคที่ 3 The unpleasant smell was similar to rotting meat. 
 ข้อ 1 An unpleasant villager  ชาวบ้านที่ไม่พึงพอใจ 
 ข้อ 2 A developed bud  ดอกไม้แรกแย้ม 
 ข้อ 3 An awful odor  กลิ่นเหม็น 
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272. ตอบข้อ 1  Its flower has many colors.  ดอกของมันมีหลายสี 
 จากโจทย์ Which is true about this plant? ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับพืชชนิดนี้ 
 ข้อ 2 People enjoy its smell.  ผู้คนชื่นชอบกลิ่นของมัน 
 ข้อ 3 Villagers know it well.  ชาวบ้านรู้จักมันดี 
 ข้อ 4 It blooms all days.  มันบานตลอดทั้งวัน 
273. ตอบข้อ 4  A bloom   ดอกไม้บาน 
 จากโจทย์ Which one does NOT belong to the group? ข้อใดไม่เข้าพวก  
 ข้อ 1 An unpleasant smell  กลิ่นที่ไม่น่าพึงพอใจ 
 ข้อ 2 A rotted smell   กลิ่นเหม็นเน่า 
 ข้อ 3 An awful odor  กลิ่นเหม็น 
274. ตอบข้อ 2  A bad smell หมายถึง กลิ่นเหม็น  
 จากโจทย์ What does “it” ( line 7 ) refer to? 
 จากประโยค A report said the multicolored flower had died, but its very bad smell  
 stayed  and it  was attracting flies. หมายถึง รายงานกลา่วว่าดอกไม้หลากสนีี้เห่ียวแล้วแต่ 
 กลิ่นของมันก็ยังเหม็นมาก และมันก็ชวนให้แมลงวนัมาตอม  มัน ในที่นี้คือกลิน่เหม็นที่ชวนให้ 
 แมลงวันมาตอม  
275. ตอบข้อ 3  on the plane   บนเครื่องบิน   
 จากโจทย ์Where would you hear this announcement?  หมายถึง  คุณจะได้ยนิประกาศนี้ 
 ได้ที่ไหน  สังเกตจากค าศัพท์ในเนื้อเรื่อง  Our flight time today is 2 hours and 14  
 minutes, and we will be flying at an average altitude of 29,000 feet.  หมายถึง  
 เที่ยวบินของเราวันนี้ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 14 นาที และจะบินที่ระดับความสูงที่ 29000 ฟุต 
 ข้อ 1  on the sky train   บนรถไฟฟ้า 
 ข้อ 2  at the airport    ที่สนามบิน 
 ข้อ 4 in a shopping mall   ในห้างสรรพสินค้า 
276. ตอบข้อ 2  a captain  หมายถึง  กัปตัน (คือ คนที่ขับเครื่องบิน) หัวหน้า   
 จากโจทย์  Who is probably making the announcement? หมายถึง   
               ใครน่าจะเป็นคนประกาศ   
 ข้อ 1 a policeman  ต ารวจ   
 ข้อ 3 a ticket agent.   ตัวแทนจ าหน่ายตั๋ว 
 ข้อ 4.  a ground crew member   พนักงานสายการบินที่ท างานภาคพ้ืนดิน 
277. ตอบข้อ 2  11.45 am. หมายถึง เวลา 11.45 นาที    
 จากโจทย ์ What is the local time in Seattle? หมายถึง  เวลาท้องถิ่นที่เมือง Seattle กี่โมง    
 ในเนื้อเรื่อง สังเกตประโยค  The local time in Seattle is a quarter to twelve.  ซึ่งหมายถึง  
 เวลาท้องถิ่นที่เมือง Seattle คือ อีก 15 นาที ถึง 12 นาฬิกา  
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278. ตอบข้อ 2  at a department store  ในห้างสรรพสินค้า  
 จากโจทย์  Where does the announcement take place?  ประกาศนี้มีขึ้นที่ไหน     
 สังเกตจากค าว่า shoppers  ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ไปจับจ่ายซื้อของ ซึ่งก็น่าจะหมายถึงที่ 
 ห้างสรรพสินค้า  
 ข้อ 1  at a baseball stadium  ทีส่นามบาสเกตบอล     
 ข้อ 3  at an amusement park  ที่สวนสนุก  
 ข้อ 4 at the Old People’ homes  ทีบ่้านพักคนชรา 
279. ตอบข้อ 3  He is at the cashier where you for goods.  เขาอยู่ที่แคชเชียร์ ที่ที่คุณไปช าระเงินค่าสินค้า 
 จากโจทย์  Where is the boy now? หมายถึง  ตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ที่ไหน     
 ดูจากประโยคในเนื้อเร่ือง   You can find him at the check-out counter at the main  
 exit. Thank you."  มีความหมายว่า คุณไปพบเขาได้ที่เคาน์เตอร์เช็คเอาท์ ที่ทางออก นั่นก็ 
 หมายถึงท่ีช าระเงินค่าสินค้า 
 ข้อ 1  He is at the information desk waiting for his mom.  
          เขารอแม่ของเขาอยู่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์     
 ข้อ 2. He is waiting in the sporting goods section. 
         เขารออยู่ที่แผนกเครื่องกีฬา 
 ข้อ 4 He is at the Children’s Clothes section.   
         เขาอยู่ที่แผนกเสื้อผ้าเด็ก 
280. ตอบข้อ 3  A cuisine magazine  เพราะเป็นต าราอาหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 334 

  แบบทดสอบวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  ฉบับที่ 2 
 

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

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

ค ำอธิบำย  
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (37 หน้า) : จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 

Part I:  Conversation  ข้อ 1-36 
Part II: Reading Comprehension ข้อ 37-103 
Part III: Grammar and Vocabulary ข้อ 104-159 
Part IV: Miscellaneous  ข้อ 160-200        

2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
3. ก่อนตอบค าถามให้เขียนชื่อ –  นามสกุล  เลขท่ีนั่งสอบ  สถานที่สอบและห้องสอบบน

กระดาษค าตอบ 
4. ในการตอบให้ใช้ปากกากาเครื่องหมาย Ⅹ ลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่ 

ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก 
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้ำนบนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 335 

Part I: Conversation 
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate  
               expression to complete the dialogue.  
               อ่านสถานการณ์และบทสนทนาที่ก าหนด แล้วเลือกค าพูดทีเ่หมาะสมเพ่ือท าให้บทสนทนา 
               สมบูรณ์ 
 

1.  Situation: Som and Beam are talking about going out for dinner. 
     Som: How about going out for dinner this evening?  
    Beam: ______________ 
     Som: I see. Well, maybe some other time. 
    1. I'd love to. What time? 
    2. Sure, that sounds great.  
    3. I’m afraid I'm not feeling well. 
    4. I'm afraid I can’t. How about tomorrow? 

 

2.  Situation: At a restaurant 
    Anon: Oh, sorry. I just spilled my coffee on your carpet.  
   Waiter: ______________ 
    Anon: Anyway, I want to pay for the cleaning. 
   Waiter: It's not a big deal. 
    1. It’s my fault. 
    2. That’s too bad. 
    3. Don’t worry about it. 
    4. I'm sorry if I've caused any problem. 
 

3.  Situation: Kim and Kate meet each other after school. 
     Kim: Look, I want to be sure you're coming tonight.  
    Kate: ______________ Have I ever missed a party? 
     1. Of course. I’m coming. 
     2. You really know this place. 
     3. Can I take a rain check on that? 
     4. I can come if I'm back by the 15th. 
 

4.  Situation: At a gas station. 
    A: The tank's full. Anything else I can do for you?  
    B: ______________I'm in a hurry. 
     1. No, thanks.      

2. Yes, please. 
    3. Fill it up, please.     

4. I’ve just run out of the gas. 
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5.  Situation: Frank asks James about his mom. 
     Frank: How's your mother doing?  
    James: ______________ 
     Frank: That's too bad. 
     1. Thanks for asking. 
     2. What’s the matter? 
     3. She’s getting better. 
     4. She’s still pretty sick. 
 

6.  Situation: Hitachi comes to Anan’s office at lunch. 
       Anan: What brings you here?  
     Hitachi: ______________ 
       Anan: Going back to Japan? 
     Hitachi: Yeah. I have a flight tomorrow. 

1. I come to see Linda. 
2. I just come to say hi. 
3. Where are you going? 
4. I just stop by to say good-bye. 

 

7.  Situation: Usanee and Polly plan to hang out in the evening. 
     Usanee: Would you come and pick me up?  
        Polly: ______________ 
     Usanee: Don’t rush. At your convenience, I’ll be waiting. 
    1. See you then. 
    2. Okay. What time? 
    3. Just tell me when and where?  
    4. I’m afraid I can’t. I have a meeting all day long. 

 

8.  Situation: After having final test at school. 
      Boom: How soon will we know the result?  
        Chin: I don't know. ______________ 
    1. It was terrific. 
    2. It’s up to you. 
    3. Probably by email. 
    4. We just have to wait and see. 
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(9-13) Complete the dialogue with the suitable expressions. 
 

        At a kitchenware department 
 Sales: Do you need any help, sir? 
Justin: Well, _______9_______ 
 Sales: May I suggest something? This dinnerware set is perfect for a wedding gift. 
Justin: Very nice! How much is it? 
 Sales: It is 500 baht. 
Justin: _______10_______ Do you have something less expensive? 
 Sales: Well, how about this set, sir? _______11_______  It’s just only 350 baht,  
          down from 450 baht.   _______12_______ 
Justin: Hmm… . _______13_______ Can you gift-wrap that? 
 Sales: Certainly, sir. 
 

9.  1. I’m just browsing.  
2. I’m looking for a wedding gift.  
3. If I need you, I just let you know. 
4. I'm looking for something for my friend's birthday. 

 

10. 1. Can I try this on?  
2. Is it on sale right now? 
3. It’s a little over my budget. 
4. May I suggest something instead? 

 

11. 1. I've got exactly what I’m looking for.  
2. We are out of stock on this item. 
3. It looks really nice on you.  
4. It’s on sale right now. 

 

12. 1. It’s a bargain.  
2. You can make a bargain. 
3. How would you like to pay? 
4. May I suggest something instead? 

       

13. 1. OK. I’ll take it.  
2. Do you think so? 
3. I'll look for something else.  
4. I don't like this color, though. 
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14.  Situation: In a classroom. 
       Teacher: How was your trip to the museum?  
       Student: I think they tried to give us too much information. 
       Teacher: ______________ 
       Student: We were not able to remember anything! 
      1. Did you see it? 
      2. Wasn’t it exciting? 
      3. What do you mean? 
      4. Did you say anything? 

 

15. Situation: Alice sees Anna carrying a lot of books in her hands. 
       Alice: Can I help you carry those books?  
      Anna: Yes. ______________ 
       Alice: Where do you want me to put them? 
      1. I didn’t order them. 
      2. I really appreciate your help. 
      3. I read many books each week. 
      4. I found your book on the table 
 

16. Situation: Jessica is talking about going to a wedding with Britney. 
     Jessica: What are you going to wear to the wedding?  
     Britney: ______________ 
     Jessica: You can’t do that. 
     Britney: What will happen if I do? 
      1. I don’t know yet. 
      2. Maybe I’ll wear a long dress. 
      3. I won’t wear a regular school uniform. 
      4. Maybe something casual like some old jeans. 
 

17. Situation: Puttipat is the best friend of Ronnapi. He notices his friend looks  
                   unhappy. 
      Puttipat: What’s the matter? You look upset.   
      Ronnapi: The bus broke down, so I arrived late this morning. 
      Puttipat: Why didn’t you ______________? 
      Ronnapi: It would take much too long. 
      1. break the glass     

2. fix the broken seat 
      3. walk to school instead    

4. check with the bus driver 
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18. Situation: In a classroom. 
     Teacher: You’re late again!  
     Student: ______________ 
     Teacher: That’s what you said the last three times. 
     Student: I really mean it this time. 
      1. I can’t come today. 
      2. I left it at home again. 
      3. I am sorry about the mistake. 
      4. I will be on time from now on. 
 

19.  You go to the airport to meet your friend from England. It is the first time for him  
      to come to Thailand, you say: ______________   
      1. Welcome to Thailand. 
      2. Welcome back to Thailand. 
      3. When was your last trip to Thailand? 
      4. Where did you stay in Thailand last year? 
 

20.  You come to school late. When your teacher asks you why, you say: ____________ 
       1. I got up late this morning. 
       2. I had breakfast at seven o’clock. 
       3. I always finish my homework on time. 
       4. My parents are very responsible people. 
 

21.  You are asking a senior teacher at your school about your project.  
      What would you say?  
       1. Well, have you seen my report yet? 
       2. You are taking much too long to do this! 
       3. I am very upset that you haven’t done this yet! 
       4. I know you are busy but that’s not a good excuse. 

 

22. Situation: At an art gallery. 
      Thomas: Look at that painting. It’s great.  
           Billy: How about the portrait over there? 
      Thomas: I don’t like it any more. 
           Billy: ______________ 
       1. So do I.      

2. Don’t you? 
       3. I like it too.      

4. Yes, I saw it too. 
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23. Your friend tells you that he dropped his mobile phone and it’s broken. 
      What would you say?  
      1. I’m sorry, but it’s your own fault. 
      2. Why did you put your phone on the desk? 
      3. Oh, dear. You really should be more careful! 
      4. Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you dropped it last? 

 

24. Situation: Betty is looking for something. 
      Betty: Have you seen my magazine?  
      Clare: ______________ 
       1. Is this it? 
       2. I didn’t lose it. 
       3. I bought it today. 
       4. Yes, I can see them. 
 

25. Situation: A couple is driving on the road. 
       Mr. Smith: Are there any trees blocking the street?  
      Mrs. Smith: ______________ 
      1. Yes, I can see three big flowers. 
      2. I don’t want to see it. 
      3. No. I don’t have any. 
      4. I don’t see any. 
 

26. Situation: Joe’s asking Bella to have lunch. 
        Joe: Would you like to join me for lunch?   
      Bella: ______________ 
       1. You’re welcome.  
       2. I think it was too late. 
       3. I’d love to. Thank you. 
       4. No. I didn’t have lunch yet. 
 

(27-28) Situation: At a party, Sudjai is talking to her friends, Opal and Paiwat. 
           Sudjai: Have you two met each other before? 
             Opal: _______27_______ 
           Paiwat: _______28_______ We went to see John at the same time. 
 

27. 1. Is that so?   
2. I’m sorry, I don’t know. 
3. Oh, yes. John introduced us. 
4. I don’t think I have ever seen him. 
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28. 1. John is our old friend.  
2. It was all right. We met John. 
3. That’s right. We met in John’s office. 
4. John was right. He knows both of us. 
 

29. Your friend’s father is seriously ill. To make your friend feel better, you say:  
      “______________”   
  1. Better luck next time.  

2. Is there anything I can do?  
3. Don’t worry. It’s not important.  
4. It’s no use crying over spilt milk. 

 

30. Brian is in a restaurant and the waiter who is taking his order asks:“_____________”  
 1. What would you like to eat?  

2. Where would you like to sit? 
3. Would you like more menus? 
4. Would you like a table for two?  

 

31. You’re planning to go to America in August. You ask your American teacher:  
      “______________”  
  1. How should I do in August? 
  2. What’s the weather like in August?     
  3. How do you think about August weather? 
  4. What can I do with the weather in August? 
 

32. A salesgirl in a department store comes up to a new customer and says:  
      “______________”  
  1. Can you help me? 
 2. Why don’t you call me?  
  3. Do you need some help?      
  4. What are you doing here?  

 

33. A tourist stops you on the street and asks you how to get to Siam Paragon,  
     but you don’t know where it is. You say: “_____________”  
  1. I’m happy to help you.  
  2. I don’t know. Find it yourself. 

3. I’m not sure. You’d better ask somebody else.  
4. Just keep walking straight ahead and you’ll find it.  
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34. Tom disagrees with his teacher, but he does not want to make him angry.  
      So he says: “____________”  
  1. How could you say that? 
  2. I couldn’t agree with you. 
  3. May I suggest another idea?  
  4. You’ve got to be reasonable. 
35. Your friend just failed an important test. To cheer her up, you say: “____________”    
 1. I got an A.  

2. You’re hopeless. 
  3. It’s not the end of the world. 

4. Look forward to doing it again.  
 

36. You and your sister come home very late. Other people in the house are sleeping. 
     Your sister makes a loud noise, so you say: “Sh! ______________”  
  1. It’s very quiet  
  2. Let’s get them up.  
  3. Everybody is sleepy.  
  4. You’ll wake everybody up.  
 

Part II: Reading comprehension 
Direction: Read the following passages then choose the best answer.  
 

37.  John never saves money. He has a good salary, but he always borrows money.  
     “Where does it go?” asks his mother. 
     “Don’t ask me”, says John, “All I do is buying clothes, going to the theater and eating  
      in the restaurants.” 
     Which is true? 
      1. John eats in restaurants. 
      2. John’s mother used all his money.                           
      3. John’s mother buys clothes with his money. 
      4.  John uses all his money and doesn’t save it. 
 

38.  Mr. James has a financial problem. He tries to pay his bills every month. This month  
      he has paid the rent, the gas company, and the department stores.  He hasn’t paid  
      his electricity bill. Now Mr.James can’t even watch television!  
      Which is true? 
      1. Mr. James can’t use his gas.                
      2. Mr. James doesn’t have gas. 
      3. Mr. James can’t clear all his bills.  
      4. Mr. James doesn’t have television.                                                                
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39.  Juan loves to play games. His favorite game is chess because it requires a great deal of  
      thoughts.  He also likes to play less demanding board games that are based mostly on  
      luck.  He prefers Monopoly because it requires luck and skill. If he’s alone, he likes to    
      play action video games very much.  
      Which is true? 
      1. Juan likes to think.  
      2. Juan dislikes violence.                            
      3. Juan doesn’t like Monopoly.  
      4. Juan loves games with less skill.       
 

40.  Leslie’s main playlist has forty rock songs, fifteen rap songs, and one country song.  
      It also contains twelve classical instrumentals. 
      Which statement is probably NOT true? 
  1. Leslie likes music. 
 2. Leslie likes rock better than rap. 
  3. Leslie’s favorite music is country. 
  4. Leslie listens to a wide range of music. 
 

41.  Luke is very competitive and loves to win when he plays sports. Kyler doesn’t take  
      sports all that seriously. So when their tennis singles match was over, it was no surprise  
      that both boys were in a good mood, especially Luke. 
      Which statement is most likely true? 
  1. Luke won the match. 
  2. Kyler won the match. 
  3. Kyler doesn’t like sports.  
  4. The game was rained out. 
 

42.  I think you’ll like your present, Scott. You’ll still be able to use it for at least the next     
      couple of months before the weather gets too warm. It can be a lot of fun, especially  
      if you take a lesson or two first. Remember, people are often injured by using these   
      things if they don’t know what they’re doing. 
      Scott’s new present is a ______________. 
  1. rifle 
  2. snowboard  
  3. snow shovel 
  4. tennis racquet 
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43.  Brad put a load of clothes into the washing machine. An hour later, he unloaded  
      the damp clothes and put them into the dryer. Later, he unloaded the clothes and  
      carried them upstairs in a basket. To his dismay, Brad noticed that the load of laundry  
      just didn’t smell nearly as fresh as usual. 
      One of the following is the reason why. Which one is it? 
  1. The washing machine didn’t work. 
  2. Brad wasn’t paid to do the laundry. 
  3. Brad forgot to turn on the washing machine. 
  4. Brad had forgotten to put detergent into the machine. 
 

44.  Christmas is a time when Dad reverts to his childhood. I really think he looks forward to     
      Santa’s visit more than any other member of the family. Mom says that he’ll always be   

      a child during this season. 
      What does “reverts” mean in the above passage? 
  1. peeks at presents 
  2. stands up straight 
  3. drinks too much eggnog 
  4. goes back to being what he was  
 

45.  Fortunately, the explosion diverted the asteroid from a course that would have sent it  
      hurdling into our planet. 
      To divert is to ______________. 
  1. jump into a dry river    

2. change the direction of 
 3. look through a telescope    

4. look for really high waves 
 

46.  A wonderful 98-year-old woman is working day and night to knit scarves to send as gifts    
      for the troops. What a selfless person she is! 
      A selfless woman ______________. 
  1. is selfish 
  2. has no name 
  3. likes to wear scarves 
 4. cares more about others than herself 
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(47-49)                                     Teenage Problems:  
I have been with my fiancé for almost four years. We are going to get married next 

year but, there are some concerns I have: one is the fact that he never talks about his feelings, 
he keeps everything inside of him. He sometimes has trouble with expressing his excitement 
about things also. He never buys me flowers or takes me out to dinner. He says that he doesn't 
know why, but he never thinks of things like that. I don't know if this is a side effect of 
depression or, maybe, he is sick of me. He says that he loves me and he wants to marry me. 
If this is true, what is his problem?  
                                                                                     Female, 19  
47. Which is true about the girl? 

1. She hesitates to marry him.   
2. She isn’t sure that she loves him.      

     3. She is sure that he doesn’t love her.  
4. She really doesn’t want to marry him. 

 

48. We can interpret about the man that______________   
1. he isn’t romantic     
2. he cheats the girl   

     3. he isn’t handsome     
4. he is deaf and dumb  
   

49. From the passage, we can infer that______________ 
1. love is depression    
2. love is unbelievable 
3. care is important for the lovers   
4. it’s the big problem to get marry  
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(50-53)                                           Thanakar 
Thanakar is very special wood which is used by Burmese people. The only nature 

makeup in Myanmar is unique natural product for Burmese women’s skin and beauty. 
Burmese women protect their skin from the direct sun ray by putting Thanakar on their skin 
particularly on their face which is shining yellow on the brown cheeks. The wood is not only 
the sign of beauty but also the peaceful. Both male and female are fond of using Thanakar 
especially in summer. On the other hand, Thanakar is cheaper than cosmetic product. 
Therefore many Burmese women prefer to buy Thanakar for a special purpose. Somehow, the 
Thanakar makes the girl able to attract the man who wants to smell the sense of fragrant. 
Using Thanakar is easy, just buy a piece of wood, and a small circled curved stone, then 
ground the wood with water on the stone to produce some yellow liquid which is easy to 
shape. Then pick some to wear on your face especially your cheeks, maybe in different shape 
such as circle, square, leaf, flowers. Most people like bit circle on the flat cheeks. It looks 
beautiful. 

 
50. Which doesn’t refer to Thanakar?   
    1. a kind of tree in Myanmar  
    2. a special natural wood of Myanmar 
    3. a unique natural cosmetics of Myanmar   
    4. a special stone to produce a product of Myanmar       
     

51. What do Burmeses use Thanakar for?   
     1. smelling            

2. eating 
     3. curing some diseases    

4. being natural cosmetics  
 

52.  What do you have to use when you want to produce some yellow liquid from  
      Thanakar?  

1. a piece of Thanakar, a tree , water.  
2. a piece of Thanakar, a leaf, a stone.  
3. a stone, a piece of Thanakar, water.  
4. a stone, a flower of Thanakar, water. 

 

53. What is Thanakar’s quality?    
      1. to control weight              

2. to be the sunscreen 
      3. to protect  the bad smell    

4. to print different shapes of flowers   

http://www.shvoong.com/tags/wood/
http://www.shvoong.com/tags/product/
http://www.shvoong.com/tags/skin/
http://www.shvoong.com/tags/thanakar/
http://www.shvoong.com/tags/especially/
http://www.shvoong.com/tags/smell/
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(54-57)    
Americans are getting fat. A new study says that most Americans are too fat. Is that 

true? Look at the people around you. Are most of them fat? Are most of them thin? Or are 
most of them in between? Many fat people get sick easily and die young. Doctors say these 
people can live longer if they eat more fruits and vegetables. They must eat less meat or 
fried food. They must eat more fish. They must not eat at fast food restaurants. No more 
cheeseburgers, and no more French fries. They must eat less bread and less pasta. If they 
eat less, they will weigh less. But Americans must also exercise. They must walk more, or at 
least 30 minutes a day. Is that hard to do? Eat less. Walk more. Live longer. It’s not easy to 
eat less. Try to do it. It’s not hard to do. 
 

54. The doctor has said all EXCEPT______________. 
     1. eat less 
     2. exercise 
     3. work hard 
     4. walk more 
 

55. How do Americans get their healthy food?  
     1. They must eat more fish. 
     2. They must eat less salad. 
     3. They must eat more fried egg. 
     4. They must eat more meat than fruits. 
 

56. From the passage, which is true?  
    1. Americans must run fast.  
    2. Americans must walk more. 
    3. Americans must not eat meat. 
    4. Americans must not die young.  
 

57. What is the problem of most Americans?  
1. They are too fat. 
2. They dislike eating fast food.  
3. They eat a lot of vegetables.  
4. They eat less but walk more.  
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(58-60)                                           Vitamin D 
Scientists have known for a long time that vitamin D is essential for humans. If children have 
a vitamin D or calcium deficiency, they can develop rickets, a softening of the bones. New 
studies are showing that people of all ages need vitamin D to help them fight off diseases 
by keeping their immune systems strong. 
 

58. The main idea of this paragraph is that vitamin D ______________. 
     1. is no secret 
     2. is found in milk 
     3. has been studied by scientists 
     4. is important for good health 

 

59.  If something is essential, it is ______________. 
 1. needed      

2. harmful 
 3. dreadful      

4. expensive 
 

60.  When you have a deficiency of something, you ______________.  
 1. are rich 
 2. look ugly 
  3. have all you need 
  4. do not have enough 
 

(61-62)  
Our bodies can make vitamin D when our skin is exposed to sunlight. However, it’s best to 
eat a diet that is rich in the vitamin. 
 

61.  The remainder of the above incomplete paragraph probably goes on to _______.  
         1. say why vitamin C is also important 
         2. say which diseases might be prevented by vitamin D 
         3. give some examples of foods that are rich in vitamin D 
         4. explain why you should exercise for 30 minutes every day 
 

62. Which statement is false? 
          1. Some foods contain vitamin D. 
          2. Our bodies can use sunlight to make vitamin D. 
          3. Some people don’t have to get vitamin D from food. 
          4. If you’re a child, you will definitely get rickets if you don’t play in the sun.   
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 (63-64) 
  Almost every day after school, Madison and Carson have fun at the local winter 
sports facility. Carson glides down the mountainside without ever losing his balance. 
Madison has a different style. She often soars into the air, lands in various twisted positions, 
and waits for her snowboard to join her on the ground. 
 

63. From this paragraph, we can conclude that ______________   
  1. It never snows in Vermont. 
  2. Madison is as graceful as a swan. 
  3. Carson prefers skiing to snowboarding. 
  4. Madison and Carson do not live in Florida. 
 

64. The selection informs us that ______________  
  1. Carson owns a plane. 
  2. Madison loves tennis. 
  3. Madison doesn’t like winter sports because she always falls. 
  4. Both Carson and Madison enjoy their time on the snowy slopes. 
 

65.  Emir rarely rides to school each morning. He could take the school bus but prefers to    
      walk the two miles from his home to school. He believes that the walk wakes him up  
      and improves his learning throughout the day. 
      Which is true? 
  1. Emir values learning. 
  2. Emir is usually late for school. 
  3. Emir never rides the bus to school. 
  4. Emir always rides the bus home at the end of the school day. 
 

66.  “Remember, Maria,” Mrs. Russo said, “you’re very allergic to chocolate. Please don’t     
       eat any chocolate candy at the Halloween party!” 
       Three hours later, Maria was home from the party with a terrible stomachache.  
       “I promise you, Mom,” Maria groaned, “I’ll always do what you say from now on.”  
       Which is true? 
 1. Maria ate chocolate at the party. 
  2. Maria got into a fight at the party.  
  3. Maria ate no chocolate at the party. 
  4. Maria embarrassed herself by singing at the party. 
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67.  Every time I give my cat a plate of tuna, he ignores it. Every time I give him a plate of  
      salmon, he quickly eats it all. When I feed him beef, he eats a little bit of it, but doesn’t  
      seem to love it. 
      Which is true? 
  1. My cat likes to eat beef. 
  2. My cat dislikes eating fish. 
  3. My cat prefers tuna to beef. 
  4. My cat prefers salmon to tuna. 
 

68.  Scientists in Australia have discovered a planet that seems to be a solid diamond.  
      They estimate it to be about five times the size of Earth. The diamond planet is  
      4,000 light years away, so don’t plan on traveling there any time soon. 
      Which one of the following do you think scientists needed in order to make this  
      discovery? 
  1. a microscope 
  2. a smart phone 
  3. a jewelry store 
  4. a radio telescope 
 

(69-71) 
  The BBC is reporting that Harry Potter is responsible for the dwindling number of 
wild owls in India. One of the reasons that owls are being trapped and sold as pets is that 
parents are buying them as gifts for their kids who are fans of the fictional wizard. As you 
may already know, Harry has his own pet owl, Hedwig. 
 

69.  What does “dwindling” mean? 
  1. flying     2. becoming less 
  3. having feathers    4. appearing in movies 
 

70.  Many children in India want owls ______________.   
  1. as pets     2. to become extinct 
  3. as a special food item   4. to use their feathers in hats 
 

71.  From the above selection, we can see that ______________. 
  1. being popular can be harmful  
  2. people want to wipe out owls 
  3. everyone loves Harry Potter movies 
  4. owls don’t taste as good as chickens 
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(72-73) 
Volvo is building a car that will use gasoline without burning it. CNet Car Tech reports 

that Volvo will use a fuel cell that converts the hydrogen in gasoline into electricity to run 
the vehicle’s electric motor when the battery is low. The plug-in hybrid will go farther on 
the same amount of fuel because regular gasoline engines waste much of the fuel’s energy 
as heat. 
 

72.  To fill this car with fuel, ______________.  
  1. you’ll have to find a station that sells hydrogen 
  2. you’ll be able to go to any regular gas station 
  3. you must plug it in overnight 
  4. you only need to add water 
 

73.  What does “converts” mean?  
  1. loses      

2. burns 
  3. frightens      

4. changes 
 

(74-77)                                      The animals mind 
We human are used to thinking that our minds separate us from other animals. But 

new studies show that animals are quite intelligent and sensitive. 
Human intelligence isn’t found only in mammals. It can be in other animals, such as 

birds.  Although we sometimes call people ‘birdbrain’ as an insult, our feathered friends can 
be very smart. Some can solve puzzles. For example, ravens can untie knots. Some birds 
can use tool. Some crows, for example, use twigs as spears. Some birds can use our 
language.  An African Grey parrot named Alex does more than just imitate human sounds. 
This parrot can name dozens of objects.  It also seems to understand the ideas of “same,” 
“different,” and “amount.”   

Animals are able to feel emotion, too. This ability can be as painful for them as it is 
for humans. For example, some baboons live in group where the leaders control through 
fear. Low-ranking baboons can live in a constant state of stress.  This stress can cause health 
problems, just as it does in humans. 

Some animals feel sadness when a family dies. Elephants show interest even in 
decades-old elephant bones. Like humans, they are connected to each other in many ways. 
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74. What would be another title for the above passage?   
  1. The human mind of bird. 
  2. Stress as a health problem for birds. 
  3. African Grey Parrots are sensitive, too. 
  4. Human and animals share the similar intellect.   
 

75. What details in the text support the idea that birds are smart? 
  1. Birds have large brains and feel stress. 
  2. Birds show interest and live in constant stress.  
  3. Some birds use tools and imitate human sounds. 
  4. Birds have their own language and use twigs as spears 
 

76. What can conclude about baboons’ societies after reading the passage? 
  1. Baboons are a lot like birds. 
  2. Baboons fight all of the time. 
  3. Baboons feel emotion like human. 
  4. Baboons are different from other monkeys. 
 

77. How can Alex, the parrot, understand human sounds? 
  1. He has practice a lot.    

2. He is very intelligent. 
  3. He grew up in a pet store.    

4. He imitates whatever he hears. 
 

                                                   
 
 
78.  What does the sentence mean?  
      1. She will be a pretty girl in the future.  
      2. The beautiful girl is better than the ugly one. 
      3. It is better to be graceful than to be pretty.  
      4. There are many lovely women in the world.  
 

 
 
 
 
 
 
 

“Beauty without grace is a violet 
without smell.” 
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(79-80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Which is true? 

1. The price of containers varies in size, but not in quantity. 
2. This service is provided both in the downtown and countryside. 
3. Local post offices will be carrying only soft-type packing containers. 
4. Both soft-type and hard-type packing containers are available at local post offices. 

 

80. What would be the advantage of ordering a large quantity?  
    1. You would save money. 
    2. You could buy them at post office. 
    3. You would get the containers sooner. 
    4. You could contact your local postmaster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.S. POSTAL SERVICE 

PARCEL CONTAINER SERVICE 

As a new service, local post offices will be carrying both soft-type and 
hard –type packing containers. Special sizes for books, magazines, and 

video CDs as well as cardboard containers of various sizes are 
available. Charges for these containers vary depending on size and 

quantity bought. Prices range from $0.50 to $1.50. For information about 
volume purchase discounts, contact your local postmaster. 
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(81-84) 
Profile of rich Chinese travelers who spend more than $US10,000 per trip 
Like to go to: France, U.S.  
Stay at: Shangri-La, Hilton, Peninsula  
Travel because of: Shopping, culture, cuisine, business potential  
Travel in: First class (13 percent), business class (62 percent), economy class (25 percent)  
Go for: 7.4 days  
Go with: 1 to 2 people (16 percent), 3 to 10 people (68 per cent), more than 11 people (16 
percent).  
Males want: Louis Vuitton, Apple, Hermes  
Females want: Chanel, Louis Vuitton, Cartier:  
50 percent Favourite sports: Swimming, golf, mountaineering, yoga, badminton  
                                                                                           Source: Hurun Report  
 
 

81. What isn't the purpose of the rich Chinese travelers? 
1. To stay at the luxurious hotels. 
2. To buy things that interests them. 
3. To taste the food of the foreign dish. 
4. To learn the way of life of people in other countries. 

 

82. What sport don’t rich Chinese travelers like?  
1. golf        
2. swimming  
3. badminton      
4. table tennis    

 

83. Which class of the flight aren’t the travelers likely to take?  
       1. first class       

2. business class  
       3. economy class     

4. normal class 
 

84. From the profile, which statement is NOT TRUE about most of the rich Chinese  
     travelers? 

1. They love travel by plane. 
2. They like travelling to Europe and America. 
3. They love travelling by first class less than the economy class. 
4. They enjoy travelling in a group of three to ten people the least. 
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(85-86) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85.  If you rent a car for a week with this company, your cost must be less than 
      ______________ baht.  
    1. two thousand     

2. three thousand 
    3. fourteen thousand                                  

4. fifteen thousand                
                                                                       

86. From this advertising, which statement is false?  
1. If you have 2,900 baht, you can rent a car or a van.  
2. If you want to rent the car, you have to go there in person.  
3. If you don’t have time to get the information, you can phone there.  
4. If you want to rent a car, you have to pay more money than renting a van.  

 

 (87- 99) Read the signs then choose the correct answer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87.  From this cartoon, what happens? 

1. Their car is on the snow.                          
2. They play game in snow.           
3. The man buries their car under the snow.      
4. The man tries to get their car out of the snow.   

Rent a Car for 

less than *2,000 ฿ a day 

Rent a Van for 

Less than *3,000 ฿ a day 

CAR RENTALS 
(THAILAND) LTD. 

02-2010235 

435/2, Soi 31 

Sukhumvit Rd. 
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(88-89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
88.  From the picture, why does the man say that? 
       1. The weather is much different each day. 
       2. It’s very easy to guess the weather by anyone.     
       3. The man is not the expert of the weather forecast. 
       4. Everyone has already known the weather from the chart. 
 

89.  According to the weather forecast, who will be the happiest person? 
       1. Jim will wash his clothes on Monday because it will not rain. 
       2. Maybe on Thursday Nan has to stay at home all day because it will be wet. 
       3. After a long drought, Pee is very glad to welcome the rain on Tuesday for  
              his crops. 
       4. Miss USA goes to Hua Hin on Wednesday; she has to add her sunscreen  
              many times. 
      

90.  Which is correct, according to the sign? 
 
 
 
 
 
 
       1. Sage takes his car to have it fixed the radiator.  
       2. Sue is pregnant, so she avoids staying by this area. 
      3. Syne takes his electric fan to have it fixed in this place.  
       4. Sank loves to be in this area every day because the big fan keeps blowing.       
 
 
 
 

http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_radiation_area.gif
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(91-92) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
91.  From this cartoon, what happens? 
       1. He has lost his way.    

2. He has lost his dogs. 
       3. He has lost his map.               

4. He has lost his temper.      
 

92.  From this event, what should you do when you go to a strange place?   
1. Keep the map well.    
2. Keep reading the map.    
3. Take the dogs with you. 
4. Keep staying on the way. 
 

93. What should you do when you see this sign?  
 
 
 
 
 
 
       1. Turn the switch off because of the high voltage. 
       2. Take an umbrella with you because of the thunderstorm. 
       3. Hurry to go inside the building because of the thunderstorm.      

4. Avoid using your mobile phone in this area because of the high voltage 
 
 
 
 

http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/danger_hight_voltage.gif
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94.  What do these two men wish to happen?  
       1. They hope there wasn’t anyone to be there. 
       2. They hope someone was dead in the disaster. 
       3. They hope the disaster was more terrible than this. 
       4. They hope the disaster happened at the place he lives.  
 

95.  What does this sign mean?  
    1. Turn left to the shop. 
    3. Turn right to the shop. 
    2. Turn left to the restaurant. 
    4. Turn right to the restaurant. 
 
96. From this sign, which is correct? 
     1. It’s dangerous to swim. 
     2. We can swim in this beach. 
     3. Be careful while swimming. 
     4. We should swim in this beach. 
 

97.  Where can we see this sign? 
    1. at the temple 
    2. at the hospital 
    3. at the pharmacy 
    4. at the petroleum 
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Tourists of Thailand 2013

98.  What should you do when you see this sign?  
    1. Drive faster.                
    2. Drive carefully. 
    3. Drink, don’t drive. 
    4. Don’t drive alone.   
                               

99.  Why should we drive carefully?  
        1. Students usually cross the road. 
       2. Blind men often walk on the road.  
        3. It’s the place for walking and jogging.                                                  
        4. The road is narrow and many people use it.     
 

 (100- 103) Read the signs then choose the correct answer.  
 
                       
     
 
 
 
 
 
 
 
                               

                                                  All tourists were totally of 500,420.  
 
100.  From pie graph, which is true?  

1. The number of tourists from Europe is less than from America.  
2. The number of tourists from ASEAN is as same as from America.  
3. The number of tourists from Australia is more than from America. 
4. The number of tourist from America is as much twice as from China.  

 

101. The largest number of tourists that visits Thailand in 2013 is from____________. 
      1. China               2. Europe 
      3. America                                        4. Australia 
 

102.  How many Chinese and Australian tourists are there altogether? 
      1. 200,500         2. 225,189    
      3. 302,512         4. 423,512    
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103. How many tourists is a half of all? 
      1. 205,250         2. 235,150 
      3. 250,210                                               4. 264,320 
 

Part III: Grammar and Vocabulary  
Directions: Complete the following passage by choosing the best answer. 
 
(104 - 113) 

One day, Nitipon ____104____ up on the roof of his house, mending a hole in  
the tiles. He ____105____, before he was pleased with his work. Suddenly,  
he ____106____ a voice below call "Hello!" When he looked down, Nitipon  
____107____ an old man in dirty clothes standing below. 

  "What do you want?" asked Nitipon. 
  "Come down and I'll tell you," called the man. 
   Nitipon was annoyed, but he was a polite man, so he ____108____ his tools.  

Carefully, he climbed all the way down to the ground. 
"What do you want?" he asked, when he reached the ground. 

  "Could you spare a little money for an old beggar?" asked the old man.  
Nitipon thought ____109____a minute. 

  Then he said, "____110____with me." He began ____111____the ladder again.  
The old man ____112____him to the top. When they ____113____on the roof, 
Nitipon turned to the beggar. "No," he said. 

 

104. 1. is      2. was 
        3. are      4. were   
 

105. 1. nearly finish     2. nearly finishes 
         3 .had nearly finished    4. is nearly finishing  
 

106. 1. hear      2. hears 
        3. heard                       4. has heard   
 

107. 1. see       2. saw 
          3. sees       4. seeing   
 

108. 1. put down      2. putting down 
        3. puts down      4. was put down  
 

109. 1. in       2. to 
        3. on       4. for    
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110. 1. Come     2. Came 
         3. Coming     4. Have come  
 

111. 1. climb     2. climbed 
         3. climbing     4. had climbed 
 

112. 1. follow     2. is following 
        3. follows     4. followed   
 

113. 1. were          2. was 
       3. are          4. is  
 
(114-123) 

There are many ____114____in the world that have their own beauty and value 
which different from the other in locations, cultures, customs and traditions. Thailand is also 
the one of those that locates in ____115____, near the equator. Thailand ____116____ a lot 
of different beauties and colors of cultures, customs and traditions ____117____ each 
locality in old Thai-Style constructions, art objects and architectures ____118____ continues 
from the past to present time more than thousand years. Thai people have characteristic 
____119____ friendly, enjoyment, and modesty which can notice ____120____ bringing the 
hands together to the face and smile that gives to ____121____ every time. Thus, Thailand 
has ____122____ name as "The land ____123____ smile". 
 

114. 1. countries     2. oceans 
          3. districts     4. parks  
 

115. 1. South of Asia    2. Southeast Asia 
        3. East of Asia     4. Southwest Asia  
 

116. 1. is      2. has 
        3. does      4. might  
 

117. 1. in      2. at 
        3. on      4. off   
 

118. 1. who      2. whom 
        3. where     4. Which 
  

119. 1. in      2. of 
          3. from      4. until   
 

120. 1. for      2. from 
3. in front of     4. beside  
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121. 1. each other     2. together 
3. forever     4. another hand  

 

122. 1. another     2. each 
3. other     4.  ever    

 
123. 1. from      2. for 

3. of      4. on    
 

124.  Mario wants to sell the car__________he bought last year.  
     1. it                                              2. that   
         3. he                                          4. who   
 

125.  While I__________to the radio, I heard a loud scream. 
      1. listen                                     2. has listened 
      3. was listening                             4. had listened 
 

126.  She__________here since she was ten years old. 
          1. lived                                          2. has lived                                                      
          3. had lived     4. had been living  
 

127.  When the policeman__________, the thief had already gone. 
      1. arrived                                      2. was arriving 
      3. has arrived                                  4. had arrived   
 

128.  She enjoys__________ very much. 
      1. dance                                             2. dances 
      3. to dance                                            4. dancing   
   

129.  Have you got __________cigarettes? Of course. 
          1. any                                                 2. a lot 
          3. some                                                4. little   
 

130.  There are two men in the street. __________of them have a gun in their hands. 
      1. All                                                    2. Every 
      3. Both                                                4. A lot of  
 

131.  If I __________ to the party last night, I would have sung and danced with  
        my friends. 
      1. go                                            2. went  
      3. had gone                                        4. have gone  
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132.  When I saw him yesterday, he was __________on a chair. 
      1. sit                                                        2. sits 
      3. sitting                                                   4. sat  
 

133.  We have been here __________two months. 
      1. in                                                  2. before 
      3. since                                                4. for   
 

134.  Sarah and Nawinta __________ want a big wedding. 
      1. isn’t                                                     2. don’t 
      3 .aren’t                                                 4. doesn’t   
 

135.  The post office usually __________ at 5.30 pm. 
      1. close                                                  2. closes 
      3. closed                                                4. closing   
 

136.  If you heat water, it__________. 
      1. boil                                        2. boils   
      3. boiled                                   4. boiling    
 

137.  Those shirts __________expensive. I don’t need to buy them. 
      1. is                                             2. are   
      3. has                                                   4. have   
 

138.  My mom __________ coffee every morning. 
      1. drink                                                 2. don’t drink   
      3. doesn’t drink                                      4. have drunk  
 

139.  This is not an easy question __________ answer. 
    1. to                                                   2. for   
      3. that                                                    4. with   
 

140.  If the teacher__________too fast, students won’t understand. 
      1. explain                                              2. explains 
      3. explained                                    4. had explained   
 

141.  Some__________ feel frightened of the dark. 
      1. boy                                                   2. child  
      3. children                                             4. person   
 

142.  This is my best friend__________always helps me. 
      1. who                                               2. that  
      3. which                                             4. whom    
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154.  Let’s go out,__________? 
      1. will you          2. don’t we 
      3. shall we                      4. won’t you  
 

155.  Please stand up,__________? 
      1. will you                     2. don’t we 
      3. shall we                  4. aren’t you 
 

156.  __________does she go with? She goes with her boyfriend. 
      1. What                          2. Whom 
      3. Where                   4. Which  
 

157.  __________car is black? It is John’s car. 
      1. Whom     2. When 
      3. Whose                   4. Where   
 

158.  __________will you start to read for test? I will start tomorrow night. 
      1. How      2. When 
      3. Why                      4. Where   
 

159.  __________don’t you go with her?  I don’t go with her because I am not free. 
      1. When                 2. Why 
      3. Where                   4. How  
 
 

Part IV : Miscellaneous : Restatement 
Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given  
              sentences. 
 

160.  Susan has less energy than Mike.   
1. Susan has more energy than Mike. 
2. Mike has as much energy as Susan. 
3. Mike doesn’t have more energy than Susan. 
4. Mike doesn’t have as much energy as Susan. 

 

161.  Peter has more car than Joe.  
 1. Joe doesn’t have as many cars as Peter.  
 2. Peter doesn’t have more car than Joe. 
 3. Joe has as many cars as Peter. 
 4.  Peter has as many cars as Joe. 
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162.  My brother’s suitcase is lighter than my suitcase.  
 1. My suitcase is lighter than my brother’s. 
 2. My suitcase is as light as my brother’s. 
 3. My brother’s suitcase is as heavy as mine. 
 4. My suitcase isn’t as heavy as my brother’s. 
 

163. You aren’t allowed to sit here.  
 1. You can sit here. 
 2. You cannot sit here. 
 3. You had better sit here.  
 4. You are able to sit here. 
 

164. Sarah prefers American food to Italian food.  
 1. Sarah doesn’t like Italian food.  
 2. Sarah would rather eat Italian food. 
 3. Sarah would rather eat American food. 
 4. Sarah doesn’t like American food. 
 

165.  Nadal would rather play tennis than rugby.  
 1. Nadal prefers rugby to tennis. 
 2. Nadal prefers tennis to rugby. 
 3. Nadal doesn’t like tennis. 
 4. Nadal doesn’t like rugby. 
 

166.  You ought to write to your parents more often.  
 1. You must write to your parents. 
 2. You have to write to your parents more often. 
 3. You had better write to your parents more often.  
 4. You had better not write to your parents more often. 
 

167.  Unless you book now, you won’t get a ticket.  
 1. You won’t get a ticket, if you book it now. 

2. You cannot get a ticket, if you book it now. 
 3. If you don’t book a ticket now, you cannot get it. 
 4. You cannot get a ticket although you book it now. 
 

168.  You make many mistakes because you aren’t careful.  
 1. You make many mistakes because you are careful.   
 2. If you were careful, you would make many mistakes.  
 3. If you were careful, you wouldn’t make many mistakes. 
 4. If you weren’t careful, you wouldn’t make many mistakes. 
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169.  If Jimmy were Sean, he would study harder.  
 1. Sean doesn’t study harder. 
 2. Jimmy doesn’t study harder. 
 3. Sean studies harder than Jimmy. 
 4. Jimmy studies harder than Sean. 
 

170.  I wish Alice wrote to me more frequently.  
 1. Alice used to write to me every week. 
 2. Alice usually writes to me every week. 
 3. Alice doesn’t write to me as frequently as I want. 
 4. Alice didn’t write to me as frequently as I wanted. 
 

171.  Jennifer is not only beautiful, but also clever.  
 1. Jennifer is beautiful and clever. 
 2. Jennifer is not beautiful and clever.  
 3. Jennifer is not beautiful, but clever. 
          4. Jennifer is beautiful, but not clever. 
 

172.  If Jonathan won a lottery, he would buy a new car.  
 1. Jonathan doesn’t buy a new car. 
 2. Jonathan just bought a new car. 
 3. Jonathan wins a lottery. 
 4. Jonathan has a new car. 
 

173.  It’s such a heavy table that Alex cannot move it.  
 1. Alex can move the table because it is heavy. 
 2. The table is so heavy that Alex cannot move it. 
 3. Alex cannot move the table because it isn’t heavy. 
 4. The table isn’t so heavy that Alex knows how to move it. 
 

174.  The hotel was so good that we felt comfortable.  
1. It was such a good hotel that we felt comfortable. 

 2. The hotel wasn’t so good that we felt uncomfortable. 
3. We felt uncomfortable because the hotel was so good. 
4. We felt uncomfortable because the hotel wasn’t so good.                                          
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175.  I wish it had snowed yesterday.  
 1. There is a little snow today.  

2. There isn’t any snow today. 
3. There was a little snow yesterday. 

        4.  There wasn’t any snow yesterday.  
 

176.  Andrew and Anna speak Chinese fluently, so does Brent.  
 1. Everyone speaks Chinese fluently. 
 2. Only Andrew can speak Chinese well. 
 3. Only Andrew and Anna speak Chinese well. 
       4. Anna speaks Chinese more fluently than Brent does. 
 

177.  I cannot take much exercise because I don’t have enough free time.  
 1. I don’t have more free time, so I can’t take much exercise. 
 2. If I have more free time, I can’t take much exercise. 
 3. If I take much exercise, I will have free time. 
 4. I don’t have free time to take exercise. 
 

178. Unless it rains, I will go out.  
 1. If it rains, I will go out. 
 2. If it doesn’t rain, I will go out. 
      3. If it doesn’t rain, I won’t go out. 
 4. If it doesn’t rain hard, I will go out. 
 

179. Taylor likes playing football. So do Bruce and I.  
1. Taylor, Bruce, and I like playing football.  

 2. I like football, but Taylor and Bruce don’t.       
3. Taylor and Bruce like football, but I don’t. 

 4. Bruce and I like football, but Taylor doesn’t. 
 
 

(191-211) Error identification 
Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect. 
 

180.  The supermoon shows that it has just given its biggest and brightest  
      1                      2         3 
         fully moon of the year. 
 4 
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181.  Advertisers will sometimes use a half-truths. It’s against the law to make false  
      1   2          3 
        claims so they try to mislead you with the truth. 
            4 
 
 

182.  Jirayu Tangsrisuk (James) become a national heart-throb when he played as  
           1           2 
        M.R. Puttipat, a character who was wealthy and gentle in the period  
        3 
        drama SupapBuruthJutathep (Gentleman from the Jutathep Family). 
            4 
 
 

183.  Rosen has been studying medicine since he was diagnosed with cancer than  
         1           2           3 
        20 years ago. He attended Pacific College of Oriental Medicine and graduated with  
         4 
        a master's in the Science of Traditional Oriental Medicine. 
 
 

184.  In France, “April fools” was called “Poisson d'Avril”, which is French for  
      1      2 
        “April Fish”.  This began because people thought fish were easy to catch for  
       3            4 
        they could be fooled into taking the bait on a hook. 
 
 

185.  The final layer of the rainforest is the forest floor. It is surprisingly dark and  
       1    2          3 
        less than 2% of the sun's light reach this area. 
       4 
 
 

186.  A food web shows how energy pass on from one living thing to the next.    
                       1     2 
        It shows the feeding habits of different animals that live together in  
           3     4 
        an ecosystem. 
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187.  Soccer seems to have originate in Asia. The Japanese played a game  
   1     2        3 
        similar to soccer in about 1000 B.C. 
  4 
 
 

188.  Christopher Columbus is probably the first to take cacao beans from  
            1          2   3        4 
        the New World to Europe in around 1502. 
 
 
 

189.  Some of your cells are white blood cells, called T–cells, which help your body  
            1          2 
        fought sickness, viruses and other cells that do not belong in your body.  
  3       4 
 
 

190.  Many students have to look on the meaning of this word in the dictionary. 
          1          2                    3         4 
 
 

191.  This house has to be vacuum and dusted because nobody lives here  
      1          2    3 
       for a long time. 
         4 
 
 

192.  In fact, everything has some gravity, and only really big things like planets,  
       1          2       3 
        moons, and stars, have enough gravity to be measured. 
           4 
 
 

193.  Spider monkeys like to use their arms and legs to hang upside down from  
           1          2 
        tree branches, and they only use their strong tails to hang onto branches. 
        3              4 
 
 

194.  The wavelength of Tsunamis can be as longer as 150 miles. 
             1      2      3     4 
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195.  The blowhole, a hole atop the whale’s head, makes it much easiest for it  
         1      2       3 
       to breathe. 
     4 
 
 

196.  Some scientists believe dinosaurs became extinct so they could not adapt 
    1            2       3 
       quickly enough to changes in Earth’s climate. 
           4 
 
 

197.  Plants make their own food, animals must be hunted for theirs. 
           1             2                                     3                4 
 
 

198.  A sea turtle digging a hole in the sand to lay it eggs is acting by instinct. 
          1             2             3            4 
 
 

199.  Your body has many systems that work together to keeping you alive. 
                         1                2               3                         4 
 
 

200.  Elephants have heavy gray bodies, thick legs, wrinkled skin, floppy ears and they  
                                     1 
        also have a pair of tusk, which are long, pointed teeth. 
        2        3                      4 
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เฉลยพร้อมค ำอธิบำย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ฉบับที่ 2 
 

 
Part I:  Conversation (ข้อ 1-40) 
1. ตอบข้อ 3   I'm afraid I'm not feeling well. ขอโทษนะ ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย  
 (I’m afraid เป็นการกล่าวปฏิเสธ หรือ แจ้งข่าวร้าย หรือ ไม่เห็นด้วย อย่างสุภาพ ดังนั้น 
 การแปลเป็นภาษาไทย สามารถเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ อาจแปลว่า  
 “ฉันเกรงว่า” “ฉันขอโทษ”) 
 จากบทสนทนา Som ชวน Beam ออกไปรับประทานอาหารเย็นข้างนอก จากค าพูดของ 

 Som บรรทัดสุดท้ายที่ว่า “ฉันเข้าใจ ไว้คราวหน้าก็ได้” แสดงว่า Beam ปฏิเสธ โดยพูดว่า 
 “ขอโทษนะ ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย” 
 ข้อ 1  I'd love to. What time? ด้วยความยินดีเลย ไปเวลาเท่าไร 
 ข้อ 2  Sure, that sounds great.  ได้เลย ฟังดูเยี่ยมมาก  
 ข้อ 4  I'm afraid I can’t. How about tomorrow? 

     ฉันเกรงว่า ฉันคงไปไม่ได้ เป็นพรุ่งนี้ได้ไหม 
2. ตอบข้อ 3   Don’t worry about it. ไม่ต้องกังวลครับ   
 จากบท Anon กล่าวขอโทษที่ท ากาแฟหกใส่พรม และ พูดต่อว่า เขายินดีจ่ายค่าท า 
 ความสะอาดพรม แต่ บริกร พูดว่า “มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตครับ / ไม่เป็นไรครับ”  
 (It's not a big deal. เป็นส านวน) ดังนั้นค าพูดของบริกร ที่เหมาะสมคือ “ไม่ต้องกังวลครับ 
 ข้อ 1  It’s my fault. เป็นความผิดของฉันเอง  
 ข้อ 2  That’s too bad. แย่จัง 
 ข้อ 4  I'm sorry if I've caused any problem. ฉันขอโทษ ถ้าฉันท าให้เกิดปัญหา 
3. ตอบข้อ 1   Of course. I’m coming. แน่นอน ฉันจะมา   
 จากบทสนทนา Kim พูดว่า “นี่ ฉันต้องการค ายืนยันที่แน่นอนว่าเธอจะมาคืนนี้”  
 จาก ค าพูดประโยคสุดท้ายของ Kate ที่พูดว่า “ฉันเคยพลาดงานเลี้ยงหรือไงล่ะ” 
 แสดงว่า Kate ควรพูดตอบว่า “แน่นอน ฉันจะมา”  
 ข้อ 2  You really know this place. คุณรู้จักสถานที่นี้ดี 
 ข้อ 3  Can I take a rain check on that? ขอฉันดูฝนฟ้าก่อนนะ 
 ข้อ 4  I can come if I'm back by the 15th. ฉันมาได ้ถ้าฉันกลับมาวันที่ 15 
4. ตอบข้อ 1 No, thanks. ไมค่รับ ขอบคุณ   
 จากบทสนทนา A พูดว่า “เต็มถังแล้วครับ มีอะไรให้ผมช่วยอีกไหมครับ”  
 B พูดประโยคสุดท้ายว่า “ผมรีบครับ” ดังนั้น  B ต้องตอบว่า “ไม่ครับ ขอบคุณ”  
 ข้อ  2  Yes, please. ได้เลย 
 ข้อ 3  Fill it up, please. ได้โปรดเติมให้หน่อย 
 ข้อ 4 I’ve just run out of the gas. น้ ามันฉันหมด 
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10. ตอบข้อ 3 It’s a little over my budget. มันเกินกว่างบที่ตั้งไว้ไปหน่อยครับ   
 จากบทสนทนา Justin ถามพนักงานขายอีกว่า “มีอะไรที่ราคาแพงน้อยกว่านี้ไหมครับ”  
 แสดงว่าราคาของต้องมากกว่างบที่ตั้งไว้  
 ดังนั้น Justin ควรพูดว่า “มันเกินกว่างบที่ตั้งไว้ไปหน่อยครับ” 
 ข้อ 1 Can I try this on? ฉันขอลองหน่อยได้ไหม 
 ข้อ 2 Is it on sale right now? ตอนนี้ลดราคาอยู่ใช่ไหม 
 ข้อ 4 May I suggest something instead? ฉันขอแนะน าอย่างอ่ืนได้ไหม 
11. ตอบข้อ 4 It’s on sale right now  ตอนนี้มันก าลังลดราคา    
 จากบทสนทนา พนักงานขายแนะน าสินค้าชิ้นใหม่ และพูดขยายความต่อว่า   
 “ราคาเพียง 350 บาท ลดจาก 450 ค่ะ” 
 ดังนั้นค าพูดที่พนักงานขายพูดก่อนที่จะพูดขยายความคือ “ตอนนี้มันก าลังลดราคา” 
 ข้อ 1  I've got exactly what I’m looking for ฉันต้องได้สิ่งที่ฉันก าลังมองหาแน่นอน 
 ข้อ 2  We are out of stock on this item สินค้าชิ้นนี้หมดแล้ว 
 ข้อ 3  It looks really nice on you มันดูดีส าหรับคุณจริงๆนะ 
12. ตอบข้อ 1 It’s a bargain. มันเป็นราคาที่ลดแล้วค่ะ    
 จากบทสนทนา พนักงานขายพูดเสริมต่อจากที่พูดไว้ว่า  
 “ราคาเพียง 350 บาท ลดจาก 450 ค่ะ” 
 ข้อ 2  You can make a bargain. คุณสามารถลดราคาลงมาอีกได้ 
 ข้อ 3  How would you like to pay? คุณอยากจ่ายเท่าไร 
 ข้อ 4 May I suggest something instead? ฉันขอแนะน าอย่างอ่ืนได้ไหม 
13. ตอบข้อ 1 OK. I’ll take it. ตกลง ผมเอาชุดนี้  
 จากบทสนทนา ประโยคต่อไปขอให้พนักงานขายห่อของขวัญให้ 
 ข้อ 2 Do you think so? คุณคิดอย่างนั้นไหม 
 ข้อ 3 I'll look for something else. ฉันจะมองหาอย่างอ่ืนอีก 
 ข้อ 4 I don't like this color, though. ฉันไม่ชอบสีนี้เลย                        
14. ตอบข้อ 3 What do you mean? เธอหมายความว่าอย่างไร  
 จากบทสนทนา ครูถามนักเรียนว่า “ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มาเป็นอย่างไรบ้าง” นักเรียนตอบว่า 
 “หนูคิดว่าเขาให้ข้อมูลพวกเรามากเกินไปค่ะ” และนักเรียนตอบอีกว่า“พวกเราจ าอะไรไม่ได้ 
 เลยค่ะ” แสดงว่าครูถามว่า “เธอหมายความว่าอย่างไร”  
 ข้อ 1 Did you see it? คุณเห็นมันไหม (หรืออาจแปลได้ว่า คุณเข้าใจมันไหม) 
 ข้อ 2 Wasn’t it exciting? มันไม่น่าตื่นเต้นใช่ไหม 
 ข้อ 4 Did you say anything? คุณได้พูดอะไรไหม 
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15. ตอบข้อ 2 I really appreciate your help. ฉันซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคุณจริงๆ  
 จากบทสนทนา Alice เสนอความช่วยเหลือที่จะช่วย Anna ยกหนังสือ  
 Anna แสดงความขอบคุณโดยพูดว่า I really appreciate your help. เป็นประโยคที่ใช้ 
 กล่าวขอบคุณกรณีท่ีเรารู้สึกซาบซึ้งในน้ าใจของคนที่ให้ความช่วยเหลือเราอย่างยิ่ง  
 ข้อ 1 I didn’t order them. ฉันไม่ได้สั่ง 
 ข้อ 3 I read many books each week. ฉันอ่านหนังสือมากมายในแต่ละสัปดาห์ 
 ข้อ 4 I found your book on the table. ฉันเจอหนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ 
16. ตอบข้อ 4 May be something casual like some old jeans. บางทีฉันอาจจะใส่ยีนส์เก่าๆ 
 จากบทสนทนา Jessica ถาม Britney ว่า “เธอจะใส่ชุดอะไรไปงานแต่งงาน”  
 หลังจากท่ี Britney ตอบ Jessica พูดว่า “เธอท าอย่างนั้นไม่ได้นะ”  
 แสดงว่า Britney ต้องตอบว่า “บางทีฉันอาจจะใส่ยีนส์เก่าๆ”  
 ข้อ 1 I don’t know yet. ฉันยังไม่รู้เลย 
 ข้อ 2 May be I’ll wear a long dress. บางทีฉันอาจจะใส่ชุดกระโปรงยาว 
 ข้อ 3 I won’t wear a regular school uniform. ฉันจะไม่ใส่ชุดนักเรียนไป 
17. ตอบข้อ 3 walk to school instead เดินมาโรงเรียนแทน  
 จากบทสนทนา Puttipat ถาม Ronnapi ว่า “เป็นอะไร ดูไม่มีความสุขเลย” ได้ค าตอบว่า  
 “รถโดยสารเสียเลยท าให้มาสาย” และ Ronnapi  ตอบค าถามของ  Puttipat ว่า  
 “มันไกลเกินไป” แสดงว่า Puttipat ต้องถามเพ่ือนว่า “ท าไมไม่เดินมาโรงเรียน”  
 ข้อ 1 break the glass? ทุบกระจก 
 ข้อ 2  fix the broken seat? ซ่อมที่นั่งที่พังอยู่ 
 ข้อ 4 check with the bus driver ตรวจสอบคนขับ 
18. ตอบข้อ 4 I will be on time from now on. ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ  
 จากบทสนทนา ครูพูดกับนักเรียนว่า “เธอมาสายอีกแล้วนะ” และครูพูดหลังจากท่ีนักเรียน 
 พูดอีกว่า “สามครั้งสุดท้ายที่มาสายเธอก็พูดแบบนี้”  
 แสดงว่า นักเรียนต้องพูดว่า  “ต่อไปผมจะไม่สายอีกแล้วครับ”  
 ข้อ 1 I can’t come today. วันนี้ผมมาไม่ได้ 
 ข้อ 2 I left it at home again. ผมลืมไว้บ้านอีกแล้ว 
 ข้อ 3 I am sorry about the mistake. ผมขอโทษส าหรับความผิดพลาด 
19. ตอบข้อ 1 Welcome to Thailand. ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย   
 จากโจทย์  คุณไปสนามบินเพ่ือไปพบกับเพ่ือนที่มาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นการมา 
 ประเทศไทยครั้งแรกส าหรับเขา คุณต้องพูดว่า “ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย” 
 ข้อ 2 Welcome back to Thailand. ยินดีต้อนรับกลับสู่ประเทศไทย 
 ข้อ 3 When was your last trip to Thailand? คุณมาประเทศไทยครั้งที่แล้วเมื่อไร 
 ข้อ 4 Where did you stay in Thailand last year? ปีที่แล้วคุณพักท่ีไหนในประเทศไทย 
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20. ตอบข้อ 1 I got up late this morning. เมื่อเช้านี้ผมตื่นสายครับ  
 จากโจทย์ คุณมาโรงเรียนสาย เมื่อครูถามหาเหตุผล คุณจะพูดว่า “เมื่อเช้านี้ผมตื่นสายครับ” 
 ข้อ 2 I had breakfast at seven o’clock. ผมรับประทานอาหารเช้าตอนเจ็ดนาฬิกา 
 ข้อ 3 I always finish my homework on time. ผมท าการบ้านเสร็จตรงเวลาเสมอ 
 ข้อ 4 My parents are very responsible people. พ่อแม่ผมเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง 
21. ตอบข้อ 1 Well, have you seen my report yet? เอ่อ,คุณครูดูรายงานของผมหรือยังครับ 
 จากโจทย์ ที่โรงเรียนคุณก าลังถามครูเรื่องโครงงานของคุณ คุณควรพูดว่าอย่างไร  
 “เอ่อ, คุณครูดูรายงานของผมหรือยังครับ” ความหมายประโยคนี้ดูสุภาพและเหมาะสมที่สุด 

 ข้อ 2 You are taking much too long to do this!   
                  คุณครใูช้เวลากับงานนี้มากเกินไปแล้วครับ 
 ข้อ 3 I am very upset that you haven’t done this yet! ผมผดิหวังมากที่ครยูังท าไมเ่สร็จ 
 ข้อ 4 I know you are busy but that’s not a good excuse.  
                  ผมรู้ว่าครยูุ่งแต่นั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวที่ดีนะครับ 

22. ตอบข้อ 2 Don’t you? คุณไม่ชอบหรือ  
 จากบทสนทนา Thomas พูดว่า “ดูภาพวาดนั่นซิ มันเยี่ยมเลย”  
 Billy ถามว่า “แล้วภาพคนตรงโน้นล่ะ” Thomas ตอบว่า “ฉันไม่ชอบ”  
 จากตัวเลือก Billy ควรพูดว่า “คุณไม่ชอบหรือ” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1  So do I. ฉันก็ด้วย (ใช้พูดเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นที่คล้อยตามค าพูดของคน 
          ที่กล่าวก่อนหน้านี้ที่เป็นรูปประโยคบอกเล่า) 
 ข้อ 3 I like it too.ฉันก็ชอบมันเหมือนกัน 
 ข้อ 4  Yes, I saw it too. ใชฉ่ันเห็นมันเหมือนกัน 
23. ตอบข้อ 3 Oh, dear. You really should be more careful! โอ้เพ่ือนรัก คุณควรระวังให้มากกว่านี้นะ 
 จากโจทย์ เพื่อนของคุณมาบอกคุณว่าเขาท าโทรศัพท์มือถือตกแตก คุณควรพูดว่าอย่างไร 
 ข้อ 1 I’m sorry, but it’s your own fault. ฉันเสียใจนะ แต่มันเป็นความผิดของคุณเอง 
 ข้อ 2 Why did you put your phone on the desk? ท าไมคุณไปวางโทรศัพท์ไว้บนโต๊ะนะ 
 ข้อ 4 Oh, I’m sorry to hear that. Do you remember when you dropped it last? 

     โอ ฉันเสียใจด้วยนะ คุณจ าได้ไหมว่าคุณท ามันหล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไร 
24. ตอบข้อ 1 Is this it?  นี้ใช่ไหม   
 จากบทสนทนา Betty ก าลังมองหานิตยสาร และถาม Clare ว่า “เห็นนิตยสารของฉันไหม”  
 จากตัวเลือก ค าตอบว่า “นี้ใช่ไหม” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 I didn’t lose it. ฉันไม่ได้ท ามันหายนะ 
 ข้อ 3 I bought it today. ฉันซื้อมันมาวันนี้ 
 ข้อ 4 Yes, I can see them. ใช่ฉันเห็นพวกมัน 
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25. ตอบข้อ 4  I don’t see any. ฉันไม่เห็นเลย  
 จากบทสนทนา คู่สามีภรรยาก าลังขับรถบนถนน  
 Mr. Smith ถามว่า “มีต้นไม้ขวางบนถนนไหม”  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดที่ Mrs. Smith ควรตอบคือ “ฉันไม่เห็นเลย” 
 ข้อ 1  Yes, I can see three big flowers. ใช่ฉันเห็นดอกไม้ใหญ่สามดอก 
 ข้อ 2  I don’t want to see it. ฉันไม่อยากเห็นมันนะ 
 ข้อ 3  No. I don’t have any. ไม่ ฉันไม่มีเลย 
26. ตอบข้อ 3 I’d love to. Thank you. ยินดีมากเลย ขอบคุณนะ  
 จากบทสนทนา Joe ชวน Bella ไปรับประทานอาหารกลางวัน Bella ตอบรับพร้อม 
 กล่าวขอบคุณ  (I’d love to. เป็นการกล่าวตอบค าเชิญ ที่มีความหมายว่า ด้วยความยินดี /  
 ยินดีมาก / ยินดีอย่างยิ่ง)  
 ข้อ 1 You’re welcome. ด้วยความยินดี (ส าหรับกล่าวตอบเมื่อมีคนขอบคุณ) 
 ข้อ 2 No. I didn’t have lunch yet. ไม่ ฉันยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันเลย 
 ข้อ 4  I think it was too late. ฉันว่ามันสายเกินไปนะ  
27. ตอบข้อ 3 Oh, yes. John introduced us. อ๋อ ค่ะ จอห์นแนะน าให้พวกเรารู้จักกันแล้ว  
 จากบทสนทนา Sudjai ถาม Opal และ Paiwat ว่า“เธอสองคนเคยพบกันมาก่อนแล้วใช่ไหม”  
 จากประโยคที่ Paiwat พูดว่า We went to see John at the same time.  
 “เราไปพบจอห์นพร้อมกัน” เป็นข้อมูลท าให้รู้ว่า Opal ตอบว่า 
 “อ๋อ ค่ะ จอห์นแนะน าให้พวกเรารู้จักกันแล้ว” ซึ่งเนื้อหาการสนทนาที่สอดคล้องกัน 
 ข้อ 1 Is that so?  อย่างนั้นเลยหรือ 
 ข้อ 2 I’m sorry, I don’t know. ฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ 
 ข้อ 4 I don’t think I have ever seen him. ฉันไม่คิดว่าฉันเคยพบเขา 
28. ตอบข้อ 3 That’s right. We met in John’s office. ใช่แล้ว เราเจอกันที่ท างานของจอห์น 
 จากค าอธิบายในข้อ 31 และจากตัวเลือกที่ก าหนด ค าพูดที่เหมาะสมที่สุด Paiwat พูดคือ  
 “ใช่แล้ว เราเจอกันที่ท างานของจอห์น” ซึ่งเป็นการกล่าวเสริมค าพูดของ Opal 
 ข้อ 1 John is our old friend. จอห์นเป็นเพื่อนเก่าของพวกเรา 
 ข้อ 2 It was all right. We met John. ทุกอย่างเรียบร้อยดี เราได้เจอจอห์น 
 ข้อ 4 John was right. He knows both of us. จอห์นพูดถูกแล้ว เขารู้จักเราทั้งคู่ 
29. ตอบข้อ 2 Is there anything I can do? มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม   
 จากโจทย์ พ่อของเพ่ือนของคุณป่วยหนัก คุณควรพูดว่าอย่างไรเพื่อให้เพ่ือนรู้สึกดีข้ึน  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะที่สุด ควรพูดว่า  “มีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้บ้างไหม” 
 ข้อ 1  Better luck next time. คราวหน้าคงโชคดีกว่านี้ 
 ข้อ 3  Don’t worry. It’s not important. อย่ากังวลไปเลย มันไม่ส าคัญหรอก 
 ข้อ 4  It’s no use crying over spilt milk. เป็นส านวนที่มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า  
         มันไม่มีประโยชน์ที่จะเศร้าเสียใจกับสิ่งที่สูญเสียไปแล้ว 
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30. ตอบข้อ 1  What would you like to eat? คุณต้องการรับประทานอะไรดีครับ  
 จากโจทย์ Brian อยู่ที่ภัตตาคาร และบริกร มาขอรับรายการอาหารที่ Brian จะสั่ง โดยพูดว่า 
 ข้อ 2 Where would you like to sit? คุณต้องการนั่งตรงไหนครับ 
 ข้อ 3 Would you like more menus? คุณต้องการรายการอาหารเพ่ิมไหมครับ 
 ข้อ 4 Would you like a table for two? คุณต้องการโต๊ะส าหรับสองคนใช่ไหมครับ 
31. ตอบข้อ 2 What’s the weather like in August?   อากาศในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างครับ 
 จากโจทย์ คุณก าลังวางแผนจะไปอเมริกาในเดือนสิงหาคม คุณจะถามครูชาวอเมริกันว่า.... 
 จากตัวเลือกค าถามที่เหมาะสมที่สุดคือ “อากาศในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรบ้างครับ” 
 ข้อ 1 How should I do in August? ผมควรท าอย่างไรในเดือนสิงหาคม 
 ข้อ 3 How do you think about August weather? 
       คุณคิดอย่างไรกับอากาศในเดือนสิงหาคม 
 ข้อ 4 What can I do with the weather in August? 
         ผมจะท าอะไรได้บ้างกับอากาศในเดือนสิงหาคม 
32. ตอบข้อ 3 Do you need some help? คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะ    
 จากโจทย์ พนักงานขายที่ห้างสรรพสินค้าเดินมาหาลูกค้าที่เข้ามาใหม่และพูดว่า.....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะที่สุดคือ “คุณต้องการให้ช่วยอะไรไหมคะ” 
 ข้อ 1 Can you help me? คุณช่วยฉันได้ไหมคะ 
 ข้อ 2 Why don’t you call me? ท าไมคุณไม่เรียกฉันคะ 
 ข้อ 4 What are you doing here? คุณมาท าอะไรที่นี่คะ 
33. ตอบข้อ 3 I’m not sure. You’d better ask somebody else. ฉันไม่ค่อยแน่ใจ คุณถามคนอ่ืนดีกว่า 
 จากโจทย์ ระหว่างทางบนถนนนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาหาคุณเพ่ือถามทางไปสยามพารากอน  
 แต่คุณไม่รู้จักว่าอยู่ตรงไหน คุณจะพูดว่า..... จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ  
 “ฉันไม่ค่อยแน่ใจ คุณถามคนอ่ืนดีกว่า” 
 ข้อ 1 I’m happy to help you.  ฉันสุขใจที่ได้ช่วยคุณ 
 ข้อ 2 I don’t know. Find it yourself. ฉันไม่รู้ คุณหาเอาเองละกัน 
 ข้อ 4 Just keep walking straight ahead and you’ll find it. 
        เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็จะเจอ   
34. ตอบข้อ 3 May I suggest another idea? ผมขอเสนอความคิดอ่ืนบ้างได้ไหมครับ  
 จากโจทย์ Tom ไม่เห็นด้วยกับครูแต่ไม่ต้องการท าให้ครูโกรธ ดังนั้นเขาจึงพูดว่า....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “ผมขอเสนอความคิดอ่ืนบ้างได้ไหมครับ” 
 ข้อ 1 How could you say that? ครูพูดอย่างนั้นได้อย่างไรครับ 
 ข้อ 2 I couldn’t agree with you. ผมไม่เห็นด้วยกับครูครับ 
 ข้อ 4 You’ve got to be reasonable. ครตู้องมีเหตุผลหน่อยครับ 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 379 

35. ตอบข้อ 4 Look forward to doing it again. พยายามต่อไปนะเพ่ือน   
 จากโจทย์ เพื่อนของคุณสอบตกในการสอบครั้งส าคัญ เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจเพ่ือน  
 คุณควรพูดว่า....จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “พยายามต่อไปนะเพ่ือน” 
 ข้อ 1 I got an A.  ฉันได้เกรดเอ 
 ข้อ 2 You’re hopeless. เธอสิ้นหวังแล้วซินะ 
 ข้อ 3 It’s not the end of the world. มันไม่ใช่วันสิ้นโลกเสียหน่อย 
36. ตอบข้อ 4 You’ll wake everybody up. เธอจะท าให้ทุกคนตื่นนะ   
 จากโจทย์ คุณและน้องสาวของคุณกลับบ้านดึกมาก คนอ่ืนๆในบ้านก าลังนอนหลับ 
 น้องสาวของคุณส่งเสียงดัง คุณเลยพูดว่า....  
 จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมที่สุดคือ “เธอจะท าให้ทุกคนตื่นนะ” 
 ข้อ 1 It’s very quiet. มันเงียบมากเลย 
 ข้อ 2 Let’s get them up. มาปลุกทุกคนกันเถอะ 
 ข้อ 3 Everybody is sleepy. ทุกคนก าลังง่วง 
 

Part II: Reading and comprehension 
37. ตอบข้อ 4 John uses all his money and doesn’t save it.   
 John ใช้เงินของเขาหมดและไม่เก็บออมเลย 
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 เนื้อเรื่องบอกว่า John ไม่เคยออมเงินเลย เขามีเงินเดือนที่ดี แต่เขาก็ยืมเงินเสมอ  
 และเม่ือแม่ถามว่า เงินไปไหนหมด เขาตอบว่า เขาเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้า ดูหนังและกินอาหาร 
 ในภัตตาคาร สรุปก็คือ เขาใช้เงินหมดและไม่ออมเงินเลย 
 ข้อ 1 John eats in restaurants.. John กินอาหารในภัตตาคาร ซึ่งเป็นเหตุผลเพียงส่วนเดียว 
 ข้อ 2 John’s mother used all his money. แม่ของ John ใช้เงินของเขาหมด 
 ข้อ 3 John’s mother buys clothes with his money.  
              แม่ของ John ใช้เงินของเขาไปซื้อเสื้อผ้า 
38. ตอบข้อ 3 Mr. James can’t clear all his bills.  Mr. James ไม่สามารถจัดการกับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดได้ 
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 จากเนื้อเรื่อง Mr.James มีปัญหาเรื่องการเงิน เขาพยายามช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ 
 ทุกเดือน เดือนนี้เขาจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าแก๊ส และค่าของจากห้างสรรพสินค้า  
 แต่เขายังไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้า ตอนนี้เขาเลยดูโทรทัศน์ไม่ได้  
 สรุป ก็คือ เขายังช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ไม่ครบทุกรายการ  
 ข้อ 1 Mr. James can’t use his gas. Mr. James ไม่สามารถใช้แก๊สได้ 
 ข้อ 2 Mr. James doesn’t have gas. Mr. James ไม่มีแก๊ส 
 ข้อ 4 Mr. James doesn’t have television. Mr. James ไม่มีทีวี 
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39. ตอบข้อ 1 Juan likes to think. Juan ชอบคิด   
 โจทย์ ถามว่า ข้อใดถูกต้อง  
 เนื้อเรื่องบอกว่า Juan ชอบเล่นเกมมาก เกมโปรดของเขาคือหมากรุกเพราะต้องใช้ 
 ความคิดอย่างมาก  
 ข้อ 2 Juan dislikes violence. Juan ไม่ชอบความรุนแรง ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง 
 ข้อ 3 Juan doesn’t like Monopoly. Juan ไม่ชอบเกมเศรษฐี จากเนื้อเรื่อง  
         He prefers Monopoly because it requires luck and skill.  
                         (เขาชอบเกมเศรษฐีมากกว่าเพราะต้องอาศัยดวงและทักษะ) 
 ข้อ 4 Juan loves games with less skill. Juan ชอบเกมที่ใช้ทักษะน้อย 
40. ตอบข้อ 3 Leslie’s favorite music is country. ดนตรีที่ Leslie โปรดปรานคือ แนว country  
 จากโจทย์ ถามว่าข้อใดที่ไม่จริง จากข้อความที่ให้มา รายการเพลงหลักของ Leslie ที่ชอบเปิด  
 ได้แก่ เพลงร็อค 40 เพลง เพลงแร็พ 15 เพลง และเพลง country 1 เพลง  รวมทั้งเพลง 
 คลาสสิก อีก 12 เพลง  ซึ่งจะเห็นว่าเพลงประเภท country น้อยที่สุด จึงไม่น่าจะเป็นประเภท 
 ของเพลงที่เขาชอบที่สุด 
 ข้อ 1 Leslie likes music. Leslie ชอบดนตรี 
 ข้อ 2 Leslie likes rock better than rap. Leslie ชอบ ร็อค มากกว่า แร็พ 
41. ตอบข้อ 1 Luke ชนะการแข่งขัน   
 โจทย์ถามว่าประโยคไหนเป็นจริงมากท่ีสุด 
 จากเนื้อเรื่อง บอกว่า Luke ชอบการแข่งขันมากและชอบเป็นผู้ชนะ แต่ Kyler เล่นกีฬา 
 แบบไม่มุ่งหวังที่จะต้องชนะ เมื่อการแข่งขันจบลงทั้ง Luke และ Kyler อารมณ์ดีทั้งคู่  
 โดยเฉพาะ Luke ดังนั้นค าตอบควรเป็น Luke ชนะการแช่งขัน 
 ข้อ 2 Kyler won the match. Kyler ชนะการแข่งขัน  
        จากเหตุผลในข้อ 1 ค าตอบจึงควรเป็น Luke มากกว่า 
 ข้อ 3 Kyler doesn’t like sports.  Kyler ไม่ชอบกีฬา 
 ข้อ 4 The game was rained out.  เกมการแข่งขันหยุดลงเพราะฝนตก  
42. ตอบข้อ 2 snowboard  
 โจทย์ ถามว่า ของขวัญชิ้นใหม่ของ Scott คือ..... 
 สรุปความจากเรื่องได้ว่า Scott จะต้องชอบของของขวัญที่ได้รับและสามารถใช้ของขวัญได้เป็น 
 เวลาสองเดือนก่อนที่อากาศจะอบอุ่นเกินไป และจะเล่นอย่างสนุกสนานถ้าได้เรียนรู้ก่อนที่จะ 
 ใช้มัน และมีค าเตือนจากคนที่ให้ของขวัญชิ้นนี้ด้วยว่า มีคนได้รับบาดเจ็บถ้าไม่เรียนรู้ที่จะใช้มัน 
 อย่างถูกต้อง ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องที่สุดคือ snowboard ซึ่งจะสามารถเล่นได้เวลาที่มีหิมะตก 
 ข้อ 1 rifle ปืนไรเฟิล 
 ข้อ 3 snow shovel พลั่วตักหิมะ 
 ข้อ 4 tennis racquet ไม้ตีเทนนิส 
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43. ตอบข้อ 4 Brad had forgotten to put detergent into the machine.  
 Brad ลืมใส่ผงซักฟอกลงในเครื่องซักผ้า   
 โจทย์ถามว่า ข้อใดคือเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น 
 จากเนื้อเรื่อง Brad ใส่เสื้อผ้าลงในเครื่องซักผ้า หนึ่งชั่วโมงต่อมา เขาน าเสื้อผ้าที่ชื้นออกมาใส่ลง 
 ในถังปั่นแห้ง ต่อมา เขาน าเสื้อผ้าออกมาและถือขึ้นไปชั้นบน เขารู้สึกตกใจที่เสื้อผ้ากลิ่น 
 ไม่สดชื่นเหมือนปกติทุกครั้ง  เหตุผลก็น่าจะเป็นเพราะเขาลืมใส่ผงซักฟอก 
 ข้อ 1 The washing machine didn’t work. เครื่องซักผ้าเสีย  
 ข้อ 2 Brad wasn’t paid to do the laundry. Brad ไม่ได้จ่ายเงินค่าซักผ้า  
 ข้อ 3 Brad forgot to turn on the washing machine. Brad ลืมเปิดเครื่องซักผ้า  
 ที่มา ข้อ 44-47 http://www.rhlschool.com/read12n9.html    
44. ตอบข้อ 4 goes back to being what he was กลับไปเป็นในสิ่งที่เคยเป็น  
 โจทย์ถามว่า ความหมายของค าว่า “reverts” ในข้อความนี้ คืออะไร 
 ความหมายของค าว่า revert ซึ่งสามารถเดาความหมายได้จากประโยคแรก หลังค าว่า  
 revert to his childhood ย้อนหลังไปเมื่อตอนเป็นเด็ก และ Mom says that he’ll always  
 be a children during this season แม่พูดว่าพ่อจะกลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ  
 จากเนื้อเรื่อง คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่พ่อย้อนกลับไปเป็นเด็ก ฉันคิดว่าเขารอคอยการมาของ 
 ซานต้ามากกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆในครอบครัว แม่พูดว่าพ่อจะกลายเป็นเด็กในช่วงเทศกาลนี้เสมอ 
 ข้อ 1 peeks at presents  มองของขวัญแวบหนึ่ง 
 ข้อ 2 stands up straight  ยืนตรง 
 ข้อ 3 drinks too much eggnog  ดื่ม eggnog มากเกินไป (eggnog คือ เครื่องดื่ม 
 แอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของ นม น้ าตาล ไข่ ผสม บรั่นดี หรือ รัม หรือ วิสกี้ นิยมท าดื่มกัน 
 ช่วงเทศกาลคริสต์มาส)   
45. ตอบข้อ 2 change the direction of  เปลี่ยนทิศทาง  
 โจทย์ ถามว่า To divert หมายถึง 
 diverted มีความหมายว่า เปลี่ยนทิศทาง ซึ่งประโยคนี้มีความหมายว่า โชคดีท่ีการระเบิดของ 
 วัตถุในอวกาศได้เปลี่ยนทิศทางที่จะมาชนโลกของเรา 
 ข้อ 1 jump into a dry river  กระโดดลงไปในแม่น้ าท่ีแห้งเหือด 
 ข้อ 3 look through a telescope ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
 ข้อ 4 look for really high waves มองหาคลื่นที่สูง 
46. ตอบข้อ 4 cares more about others than herself  ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง 
 selfless มีความหมายว่าไม่เห็นแก่ตัว  
 จากข้อความ ยอดหญิงชราอายุ 98 ปี ก าลังนั่งถักผ้าพันคอส่งให้กองก าลังทหารเป็นของขวัญ  
 ช่างเป็นคนที่ท าอะไรเพ่ือคนอ่ืนโดยไม่นึกถึงตัวเองเลย  
 ข้อ 1 is selfish เห็นแก่ตัว  
 ข้อ 2 has no name ไม่มีชื่อ 
 ข้อ 3 likes to wear scarves ชอบพันผ้าพันคอ 
 ที่มา ข้อ 44-46   http://www.rhlschool.com/read12n8.html  
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47. ตอบข้อ 1 She hesitates to marry him. เธอลังเลที่จะแต่งงานกับเขา  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับหญิงคนนี้ 
 เพราะเธอบอกว่า We are going to get married next year but, there are some  
 concerns I have:  เราก าลังจะแต่งงานกันแต่ก็มีสิ่งทีฉ่ันยังเป็นกังวลอยู่หลายอย่าง 
 ข้อ 2 She isn’t sure that she loves him. เธอไม่ม่ันใจว่าเธอรักเขา  
        ไม่ใช่ค าตอบเพราะหล่อนก าลังจะแต่งงานกับเขา 
 ข้อ 3 She is sure that he doesn’t love her. เธอมั่นใจว่าเขาไม่รักเธอ  
        ไม่ใช่ค าตอบ จากประโยค He says that he loves me and he wants to marry  
        me. เขาพูดว่าเขารักฉันและต้องการแต่งงานด้วย 
 ข้อ 4 She really doesn’t want to marry him. เธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขาจริงๆ  
        ซึ่งไม่ใช่เพราะในเนื้อเรื่องบอกอยู่แล้วว่า We are going to get married next year.  
        พวกเขาก าลังจะแต่งงานกันปีหน้า 
48. ตอบข้อ 1 he isn’t romantic เขาเป็นคนไม่โรแมนติค  
 โจทย์ถามว่า เราสามารถตีความเกี่ยวกับชายคนนี้ได้ว่า เขาเป็นคนไม่โรแมนติค 
 (romantic เป็นลักษณะของคนที่แสดงพฤติกรรมที่สื่อถึงความรัก บอกให้รู้ว่ารักและใส่ใจ)  
 ซึ่งในเนื้อเรื่องมีข้อสนับสนุนว่า …. he never talks about his feelings, he keeps  
 everything inside of him. …. He never buys me flowers or takes me out to  
 dinner. เขาไม่เคยพูดถึงความรู้สึกของเขา เขาเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้ ....... เขาไม่เคยซื้อ 
 ดอกไม้ให้ หรือพาฉันไปทานข้าวเย็นด้วยกัน 
 ข้อ 2 he cheats the girl  เขาหลอกผู้หญิง 
 ข้อ 3 he isn’t handsome  เขาไม่หล่อ   
 ข้อ 4 he is deaf and dumb เขาหูหนวกและเป็นใบ้ 
49. ตอบข้อ 3 care is important for the lovers การเอาใจใส่กันเป็นเรื่องส าคัญส าหรับคู่รัก  
 โจทย์ จากเนื้อเรื่องนี้ เราสามารถลงความเห็นได้ว่า การเอาใจใส่กันเป็นเรื่องส าคัญส าหรับคู่รัก 
 เพราะผู้เขียนยังรู้สึกกังวลใจ ไม่ม่ันใจในความรักของคู่หมั้น เพราะแม้ว่าเขาจะบอกรัก  
 แต่ก็ไม่เคยท าในสิ่งที่แสดงว่ารักว่าใส่ใจในตัวผู้เขียน (จากค าอธิบายในข้อ 52)  
 ข้อ 1 ความรักคือความกดดัน 
 ข้อ 2 ความรักนั้นเชื่อถือไม่ได้  
 ข้อ 4 มันเป็นปัญหาใหญ่ที่จะแต่งงาน   
50. ตอบข้อ 4 A special stone to produce a product of Myanmar. หินที่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของพม่า  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ได้หมายถึง ทานาคา  
 ข้อ 1 ต้นไม้ชนิดหนึ่งในพม่า  
 ข้อ 2 ไมธ้รรมชาติชนิดพิเศษของพม่า 
 ข้อ 3 เครื่องส าอางจากธรรมชาติชนิดพิเศษของพม่า  
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51. ตอบข้อ 4 being natural cosmetics.  ใช้เป็นเครื่องส าอางจากธรรมชาติ  
 โจทย์ถามว่า ชาวพม่าใช้ทานาคาร์ส าหรับท าอะไร 
 จากสองบรรทัดแรกของเนื้อเรื่องบอกว่า Thanakar is very special wood which is used  
 by Burmese people. The only nature makeup in Myanmar is unique natural  
 product for Burmese women’s skin and beauty. ทานาคาเป็นไม้ชนิดพิเศษมากที่ 
 ชาวพม่าใช้ เป็นเครื่องส าอางจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียวในพม่าที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก 
 ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษใช้ส าหรับดูแลผิวพรรณและความงามของสาวพม่า   
 ข้อ 1 smelling  ใช้ดม 
 ข้อ 2 eating  ใช้รับประทาน 
 ข้อ 3 curing some diseases  ใช้รักษาโรค 
52. ตอบข้อ 3 a stone, a piece of Thanakar, water. มีหิน ไมท้านาคาและน้ า  
 โจทย์ถามว่า เมื่อคุณต้องการท าน้ าสีเหลืองจากไม้ทานาคาคุณต้องใช้อะไรบ้าง 
 จากเนื้อเรื่อง Using Thanakar is easy, just buy a piece of wood, and a small  
 circled curved stone, then ground the wood with water on the stone to  
 produce some yellow liquid which is easy to shape. การใช้ทานาคานั้นง่ายๆ  
 เพียงซื้อไม้ทานาคา และหินก้อนกลมขนาดเล็ก จากนั้น ฝนไม้ทานาคากับก้อนหิน  
 พร้อมกับใส่น้ าลงไปด้วยก็จะได้น้ าสีเหลืองซึ่งมันง่ายที่จะท า 
 ข้อ 1 ไม้ทานาคา ต้นไม้ หิน 
 ข้อ 2 ไม้ทานาคา ใบไม้ หิน 
 ข้อ 4 หิน ดอกทานาคา น้ า 
53. ตอบข้อ 2 to be the sunscreen. ป้องกันแสงแดด  
 จากเนื้อเรื่อง Burmese women protect their skin from the direct sun ray by  
 putting Thanakar on their skin particularly on their face which is shining yellow  
 on the brown cheeks. สาวพม่าจะปกป้องผิวของพวกเขาจากแสงแดดโดยการทา  
 ทานาคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนใบหน้าซึ่งจะเป็นสีเหลืองสว่างบนแก้มสีน้ าตาล 
 ข้อ 1 ใช้ควบคุมน้ าหนัก 
 ข้อ 3 ใช้ป้องกันกลิ่นเหม็น 
 ข้อ 4 ใช้พิมพ์ดอกไม้ขนาดต่างๆ  
54. ตอบข้อ 3  work hard ท างานหนัก  
 จากโจทย์ “หมอพูดถึงท้ังหมด ยกเว้น ท างานหนัก”  (ไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้) 
 ข้อ 1 eat less กินน้อย 
 ข้อ 2 exercise  ออกก าลังกาย 
 ข้อ 4 walk more เดินมากขึ้น 
 ความหมายจากเรื่อง  
 ชาวอเมริกันก าลังอ้วน จากการศึกษาพบว่าชาวอเมริกันส่วนมากอ้วนเกินไป มันจริงไหม?  
 มองดูคนที่อยู่รอบๆตัวคุณ พวกเขาอ้วน? พวกเขาผอม? หรืออยู่ระหว่างนั้น? คนอ้วนจ านวน 
 มากป่วยง่ายและเสียชีวิตตั้งแต่อายุน้อยๆ หมอกล่าวว่าคนเหล่านี้มีอายุยืนขึ้นได้ถ้าพวกเขากิน 
 ผักและผลไม้มากขึ้น พวกเขาต้องกินเนื้อและอาหารทอดให้น้อยลง ต้องกินปลามากข้ึน  

http://www.shvoong.com/tags/wood/
http://www.shvoong.com/tags/product/
http://www.shvoong.com/tags/skin/
http://www.shvoong.com/tags/thanakar/
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 ต้องไม่กินอาหารที่ร้านอาหารประเภทอาหารจานด่วน (fast food) ไม่กินเบเกอร์ชีส และ 
 เฟรนช์ฟรายส์ ต้องกินขนมปังและพาสต้าให้น้อยลง ถ้ากินน้อยลงน้ าหนักก็จะลดลง  
 แต่พวกเขาต้องออกก าลังกายมากข้ึนด้วย ต้องเดินมากข้ึน อย่างน้อยวันละ 30 นาที   
 ไม่ยากที่จะท าเลยใช่ไหม? กินน้อยลง เดินมากข้ึน อายุยืนขึ้น มันไม่ง่ายที่จะกินให้น้อยลง  
 พยายามท าดูนะ มันไม่ยากเลยที่จะท า 
55. ตอบข้อ 1  They must eat more fish.  พวกเขาต้องกินปลามากขึ้น   
 โจทย์ ถามว่า ชาวอเมริกันจะได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างไร 
 ข้อ 2 They must eat less salad. พวกเขาต้องกินสลัดให้น้อยลง 
 ข้อ 3 They must eat more fried egg. พวกเขาต้องกินไข่ทอดมากขึ้น  
 ข้อ 4 They must eat more meat than fruits. พวกเขาต้องกินเนื้อสัตว์มากกว่าผลไม้ 
56. ตอบข้อ 2  Americans must walk more. คนอเมริกันต้องเดินมากขึ้น  
 โจทย์ถามว่า จากเนื้อเรื่องข้อใดถูกต้อง  
 ข้อ 1 Americans must run fast. คนอเมริกันต้องวิ่งเร็วๆ 
 ข้อ 3 Americans must not eat meat. คนอเมริกันต้องไม่กินเนื้อ 
 ข้อ 4 Americans must not die young. คนอเมริกันต้องไม่เสียชีวิตเมื่ออายุน้อยๆ 
57. ตอบข้อ 1 They are too fat. พวกเขาอ้วนเกินไป  
 โจทย์ถามว่า ปัญหาของคนอเมริกันส่วนมากคืออะไร 
 ข้อ 2 They dislike eating fast food. พวกเขาไม่ชอบกินอาหารจานด่วน 
 ข้อ 3 They eat a lot of vegetables. พวกเขากินผักมาก 
 ข้อ 4 They eat less but walk more. พวกเขากินน้อยแต่เดินมาก 
58. ตอบข้อ 4 is important for good health ส าคัญต่อการมสีุขภาพที่ดี   
 จากโจทย์ ใจความหลักของย่อหน้านี้คือ วิตามินดีส าคัญต่อการมสีุขภาพที่ดี 
 จากข้อความที่ให้มาบอกว่า นักวิทยาศาสตร์รู้มานานแล้วว่าวิตามินดีมีความจ าเป็นต่อมนุษย์  
 ถ้าเด็กได้รับวิตามินดีและแคลเซียมไม่เพียงพอให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน และจากการศึกษาของ 
 นักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าคนทุกวัยต้องได้รับวิตามินดีเพ่ือช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคโดย 
 ท าให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง จึงสรุปใจความส าคัญได้ว่าวิตามินดีนั้นส าคัญต่อการมีสุขภาพที่ดี 
 ข้อ 1  ไม่เป็นความลับ ไม่ได้กล่าวในย่อหน้านี้ 
 ข้อ 2  ถูกพบในนม   ไม่ได้กล่าวในย่อหน้านี้ 
 ข้อ 3  ถูกศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลว่าท าการศึกษาว่าวิตามินดีมีความจ าเป็นกับ 
          คนทุกวัยแต่ไม่ได้ขยายความว่านักวิทยาศาสตร์ท าการศึกษาเรื่องนี้อย่างไร  
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59. ตอบข้อ 1 needed แปลว่า จ าเป็น มีความหมายตรงกับค าว่า essential  
 จากโจทย์ ถ้าบางสิ่งบางอย่างมัน essential, มันก็... needed (จ าเป็น) 
 สามารถเดาความหมายได้จากประโยคที่ขยายความตามมาคือ If children have a vitamin  
 D or calcium deficiency, they can develop rickets, a softening of the bones.  
 ถ้าเด็กได้รับวิตามินดีและแคลเซียมไม่เพียงพอท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อน  
 แสดงว่า วิตามินดีเป็นสิ่งจ าเป็น 
 ข้อ 2 harmful เป็นอันตราย 
 ข้อ 3 dreadful น่ากลัว 
 ข้อ 4 expensive  แพง 
60. ตอบข้อ 4  do not have enough มีไม่เพียงพอ  
 จากโจทย์ เมื่อคุณมีความขาดแคลน (deficiency) ในบางสิ่งบางอย่าง คุณก็มีไม่เพียงพอ 
 สามารถเดาความหมายได้จากประโยคที่ขยายความตามมาคือ….they can develop rickets,  
 a softening of the bones. ท าให้พวกเขาเกิดภาวะกระดูกอ่อน  
 ข้อ 1 are rich  ร่ ารวย 
 ข้อ 2 look ugly ดูน่าเกลียด 
 ข้อ 3 have all you need มีเพียงพอตามท่ีคุณต้องการ 
61. ตอบข้อ 3 give some examples of foods that are rich in vitamin D     
 ยกตัวอย่างอาหารที่มีวิตามินดี  
 จากโจทย์ ย่อหน้านี้ยังไม่สมบูรณ์ เนื้อหาที่ควรกล่าวต่อไป ควรเป็น..ยกตัวอย่างอาหารที่มี 
 วิตามินดี เพราะย่อหน้านี้ประโยคแรกกล่าวถึงร่างกายของคนเราสามารถสร้างวิตามินดีจาก 
 การที่ผิวหนังได้รับแสงแดด แต่อย่างไรก็ตามร่างกายยังต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง  
 เพราะฉะนั้นค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3 เนื่องจากย่อหน้าเดียวควรมีใจความส าคัญเดียว 
 ข้อ 1 say why vitamin C is also important กล่าวว่าวิตามินซีก็มีความส าคัญ  
 ข้อ 2 say which diseases might be prevented by vitamin D  
         กล่าวว่าวิตามินดีสามารถป้องกันโรคอะไรได้บ้าง 
 ข้อ 4 explain why you should exercise for 30 minutes every day  
                          อธิบายว่าท าไมคุณควรออกก าลังกายเป็นเวลา 30 นาทีทุกวัน 
62. ตอบข้อ 3 Some people don’t have to get vitamin D from food. คนบางคนไม่จ าเป็นต้องได้รับ 
 วิตามินดีจากอาหาร เป็นประโยคที่ผิด จากเนื้อหาในย่อหน้ากล่าวว่าร่างกายจะต้องได้รับ 
 แสงแดด แต่อย่างไรก็ตามยังต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินดีสูง     
 ข้อ 1 Some foods contain vitamin D. อาหารบางชนิดมีวิตามินดี 
 ข้อ 2 Our bodies can use sunlight to make vitamin D. ร่างกายของคนเราสามารถ 
        สร้างวิตามินดีจากการได้รับแสงแดด 
 ข้อ 3 If you’re a child, you will definitely get rickets if you don’t play in the sun. 
        ถ้าคุณเป็นเด็กและไม่เคยเล่นกลางแจ้งเลยก็จะท าให้เกิดภาวะกระดูกอ่อนอย่างแน่นอน 
 ที่มา ข้อ 58-62  http://www.rhlschool.com/read12n11.html 
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63. ตอบข้อ 2 Madison is as graceful as a swan. Madison สง่างามเหมือนหงส์    
 จากโจทย์ จากย่อหน้านี้ เราสามารถสรุปได้ว่า.. Madison สง่างามเหมือนหงส์ 
 สรุปได้จากประโยคที่กล่าวว่า She often soars into the air, lands in various twisted  
 positions, and waits for her snowboard to join her on the ground. 
 เธอจะร่อนสูงและทะยานอยู่ในอากาศ และลงสู่พ้ืนด้วยการบิดเกลียวด้วยท่วงท่าที่หลากหลาย  
 และลงสู่พื้นพร้อมกับยืนอยู่บนสโนว์บอร์ด 
 ข้อ 1 It never snows in Vermont. เมืองเวอร์มองท์ไม่มีหิมะตก  
 ข้อ 3 Carson prefers skiing to snowboarding.  
        Carson ชอบเล่นสกีมากกว่าเล่นสโนว์บอร์ด 
 ข้อ 4 Madison and Carson do not live in Florida.  
        Madison และ Carsonไม่ได้อาศัยอยู่ในฟลอริดา ไม่ถูกต้องเพราะเขาทั้งสองอาจจะ 
        อาศัยอยู่ในฟลอริดาก็ได้เพราะฟลอริดาก็มีหิมะตกในฤดูหนาว 
64. ตอบข้อ 4 Both Carson and Madison enjoy their time on the snowy slopes.  
 ทั้ง Carson และ Madison มีความสุขกับช่วงเวลาที่เล่นบนหิมะ  
 โจทย์ จากข้อความที่ยกมานี้ บอกเราว่า....ทั้ง  
 Carson และ Madison มีความสุขกับช่วงเวลาที่เล่นบนหิมะ  
 จากประโยค Madison and Carson have fun at the local winter sports facility.  
 ข้อ 1 Carson owns a plane. Carson มีเครื่องบินเป็นของตนเอง  
 ข้อ 2 Madison loves tennis. Madison ชอบเล่นเทนนิส 
 ข้อ 3 Madison doesn’t like winter sports because she always falls. 
        Madison ไม่ชอบเล่นกีฬาฤดูหนาวเพราะเธอล้มอยู่ตลอด 
 ที่มา ข้อ 63-64  http://www.rhlschool.com/read12n10.html   
65. ตอบข้อ 1 Emir values learning. Emir ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากข้อความ Emir ไม่ค่อยจะโดยสารรถประจ าทางไปโรงเรียนในตอนเช้า เขาสามารถโดยสาร 
 รถประจ าทางได้ แต่เขาชอบเดินมากกว่าระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนก็ 2 ไมล์ เขาเชื่อว่า 
 การเดินท าให้เขาตื่นตัว และท าให้เขาเรียนรู้ได้ดีขึ้นตลอดทั้งวัน 
 ข้อ 2 Emir is usually late for school. โดยปกตEิmir ไปโรงเรียนสาย (ไม่ได้กล่าวถึง) 
 ข้อ 3 Emir never rides the bus to school. Emir ไม่เคยนั่งรถโดยสารประจ าทาง  
        (ในข้อความที่ให้มาใช้ค าว่า rarely ซึ่งมีความหมายว่าไม่ค่อยจะ) 
 ข้อ 4 Emir always rides the bus home at the end of the school day.  
        Emir นั่งรถโดยสารประจ าทางกลับบ้านทุกวัน (ไม่ได้กล่าวถึงการเดินกลับบ้าน) 
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66. ตอบข้อ 1 Maria ate chocolate at the party. Maria กินช็อคโกแลตที่งานเลี้ยง  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากเนื้อเรื่อง “จ าไว้นะ Maria” Mrs. Russo พูด “ลูกแพ้ช็อคโกแล็ตนะ อย่ากินลูกอม 
 ช็อคโกแล็ตที่งานเลี้ยงนะ” สามชั่วโมงต่อมา Maria กลับมาบ้านด้วยอาการปวดท้อง 
 อย่างรุนแรง “หนูสัญญาค่ะแม่” Maria ท าเสียงคราง “หนูสัญญาค่ะว่าต่อแต่นี้ไปจะเชื่อในสิ่ง 
 ที่แม่บอกค่ะ” 
 ข้อ 2 Maria got into a fight at the party. Maria วางมวยที่งานเลี้ยง (มีเรื่องชกต่อย ตบตี) 
 ข้อ 3 Maria ate no chocolate at the party. Maria ไม่ได้กินช็อคโกแลตที่งานเลี้ยง 
 ข้อ 4 Maria embarrassed herself by singing at the party. 
        Maria รู้สึกอายตัวเองที่ร้องเพลงในงานเลี้ยง 
67. ตอบข้อ 4 My cat prefers salmon to tuna. แมวของฉันชอบกินปลาแซลมอนมากกว่าปลาทูน่า  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง  
 จากข้อความ ทุกครั้งที่ฉันเอาปลาทูน่าให้แมวของฉัน มันท าไม่สนใจ ทุกครั้งที่ฉันเอา 
 ปลาแซลมอนให้ มันจะกินหมดอย่างรวดเร็ว พอฉันเอาเนื้อให้มันกิน มันกินนิดหน่อย 
 ดูมันไม่ค่อยชอบเท่าไร 
 ข้อ 1 My cat likes to eat beef. แมวของฉันชอบกินเนื้อ 
 ข้อ 2 My cat dislikes eating fish. แมวของฉันไม่ชอบกินปลา  
 ข้อ 3 My cat prefers tuna to beef. แมวของฉันชอบกินปลาทูน่ามากกว่าเนื้อ 
 ที่มา ข้อ 65-67  http://www.rhlschool.com/read12n3.html   
68. ตอบข้อ 4  a radio telescope กล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
 โจทย์ถามว่า คุณคิดว่านักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือใดในการค้นพบครั้งนี้ 
 จากข้อความ นักวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรเลียค้นพบดาวเคราะห์ที่ดูเหมือนเพชร   
 ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดเป็นห้าเท่าของโลก และห่างจากโลกถึง 4,000 ปีแสง ดังนั้นจึงไม่มี 
 การวางแผนที่จะเดินทางไปที่นั่นในเร็วๆนี้   
 ดังนั้นเครื่องมือที่ต้องใช้ในการค้นพบครั้งต้องมีประสิทธิภาพสูงนั่นก็คือกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 
 ข้อ 1 a microscope กล้องจุลทรรศน์ ไว้ใช้ส่องสิ่งที่มีขนาดเล็กมองด้วยตาแปล่าไม่เห็น 
 ข้อ 2 a smart phone โทรศัพท์ 
 ข้อ 3 a jewelry store ร้านขายเครื่องเพชร 
 ที่มา http://www.rhlschool.com/read12n15.html  
69. ตอบข้อ 2 becoming less  ลดน้อยลง  
 โจทย์ถามว่า “dwindling” หมายความว่าอะไร 
 “จ านวนของนกฮูกในอินเดียลดลง” สามารถเดาความหมายค าศัพท์ได้จากประโยคที่ตามมาว่า 
 เหตุผลหนึ่งที่นกฮูกถูกจับและน ามาขายเพ่ือไปเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งพ่อแม่ของเด็กๆจะซื้อไปเป็น 
 ของขวัญให้กับลูกๆที่เป็นแฟนของพ่อมดน้อยแฮรี่จากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ตามท่ีเรา 
 รู้กันอยู่แล้วว่า Harry มีนกฮูกเป็นสัตว์เลี้ยงชื่อว่า Hedwig  
 ข้อ 1 flying ก าลังบิน 
 ข้อ 3 having feathers มีขนนก 
 ข้อ 4 appearing in movies ปรากฏในภาพยนตร์ 

http://www.rhlschool.com/read12n3.html
http://www.rhlschool.com/read12n15.html
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70. ตอบข้อ 1 as pets เป็นสัตว์เลี้ยง   
 จากโจทย์ เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการนกฮูก......เป็นสัตว์เลี้ยง 
 จากประโยค One of the reasons that owls are being trapped and sold as pets.... 
 เหตุผลหนึ่งที่นกฮูกถูกจับและน ามาขายเพ่ือไปเป็นสัตว์เลี้ยง 
 ข้อ 2 to become extinct  ท าให้สูญพันธุ์  
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการให้นกฮูกสูญพันธุ์) 
 ข้อ 3 as a special food item เป็นอาหารจานพิเศษ 
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการนกฮูกเป็นอาหารจานเด็ด) 
 ข้อ 4 to use their feathers in hats ใช้ขนของมันมาประดับหมวก 
        (เด็กๆในประเทศอินเดียต้องการขนนกฮูกมาประดับหมวก) 
71. ตอบข้อ 1 being popular can be harmful การมีชื่อเสียงท าให้เกิดโทษได้  
 จากโจทย์ จากข้อความที่ยกมา เราพบว่า “การมีชื่อเสียงท าให้เกิดโทษได้”  
 เพราะจากข้อความที่ยกมาท าให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กๆ และต้องการเลียนแบบ 
 ตัวละครในภาพยนตร์ก่อให้ภาวะเสี่ยงที่นกฮูกจะสูญพันธุ์ได้ 
 ข้อ 2 people want to wipe out owls ผู้คนต้องการให้นกฮูกสูญพันธุ์ 
 ข้อ 3 everyone loves Harry Potter movies ทุกคนชอบภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์  
        แต่จากข้อความที่ยกมากล่าวถึงเฉพาะเด็กๆ ที่ชอบภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ 
 ข้อ 4 owls don’t taste as good as chickens รสชาติของนกฮูกไม่ได้อร่อยเหมือนเนื้อไก่  
72. ตอบข้อ 2 you’ll be able to go to any regular gas station  
 ในการเติมน้ ามันเชื้อเพลิงรถคันนี้คุณจะสามารถไปปั๊มน้ ามันปกติท่ัวไปได้ 
 ข้อ 1 you’ll have to find a station that sells hydrogen  
         คุณต้องไปปั๊มน้ ามันที่ขายไฮโดรเจน 
 ข้อ 3 you must plug it in overnight คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ไว้ตลอดทั้งคืน 
 ข้อ 4 you only need to add water คุณต้องเติมน้ าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 จากเนื้อเรื่อง วอลโว่ก าลังผลิตรถที่ใช้น้ ามันที่ปราศจากการเผาไหม้ CNet Car Tech รายงาน 
 ว่า วอลโว่จะใช้เซลเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไฮโดรเจนในน้ ามันไปเป็นกระแสไฟฟ้าเพ่ือขับเคลื่อน 
 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ให้ท างานเมื่อแบตเตอร์รี่อ่อน รถเครื่องยนต์ไฮบริด (รถยนต์ที่มี 
 แหล่งจ่ายพลังงานสองแหล่งขึ้นไป) จะวิ่งไปได้ไกลกว่าเมื่อเทียบกับจ านวนเชื้อเพลิงที่เท่ากัน 
 เพราะเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันตามปกติจะสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงไปกับความร้อนจ านวนมาก 
73. ตอบข้อ 4 changes เปลี่ยน โจทย์ถามว่า “converts”มีความหมายว่าอะไร 
 จากประโยค Volvo will use a fuel cell that converts the hydrogen in gasoline  
 into electricity to run the vehicle’s electric motor when the battery is low.  
 วอลโว่จะใช้เซลเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนไฮโดรเจนในน้ ามันไปเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อน 
 มอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องยนต์ท างานเม่ือแบตเตอร์รี่อ่อน  
 ข้อ 1 loses สูญเสีย 
 ข้อ 2 burns เผาไหม้ 
 ข้อ 3 frightens ท าให้ตกใจ 
 ที่มา ข้อ 69-73 http://www.rhlschool.com/read12n4.html 

http://www.rhlschool.com/read12n4.html
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74. ตอบข้อ 4 Human and animals share the similar intellect.   
 คนและสัตว์มีความฉลาดในสิ่งที่คล้ายๆกัน 
 โจทย์ถามว่า เรื่องนี้จะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งได้ว่าอย่างไร 
 จากย่อหน้าแรกประโยคสุดท้ายที่บอกว่าจาการศึกษาพบว่าสัตว์นั้นฉลาดและมีความรู้สึกต่างๆ 
 เช่นเดียวกันกับมนุษย์ และประโยคแรกของหน้าที่สองกล่าวถึงความฉลาดของสัตว์ไม่ได้พบ 
 เฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น แต่พบในสัตว์ปีกก็คือนกด้วย 
 ข้อ 1 The human mind of bird. นกมีจิตใจเหมือนมนุษย์  
        แต่ในบทอ่านหมายถึงสัตว์อ่ืน ๆด้วย 
 ข้อ 2 Stress as a health problem for birds. ความเครียดก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ 
        ของนก แต่จากบทอ่านนั้นความเครียดนั้นก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของสัตว์ทุกชนิด  
        โดยมีการยกตัวอย่างเฉพาะลิง baboon 
 ข้อ 4 African Grey Parrots are sensitive, too. นกแอฟริกันสีเทามีอารมณ์อ่อนไหว 
        เหมือนกับสัตว์อ่ืน ๆ แต่ในเรื่องนั้นกล่าวถึงความฉลาดของมัน 
75. ตอบข้อ 3 Some birds use tools and imitate human sounds.  
 นกมีความสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ และเลียนแบบเสียงมนุษย์ได้ 
 โจทย์ถามว่า รายละเอียดใดในเนื้อเรื่องที่สนับสนุนความคิดที่ว่านกฉลาด  
 ซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนปรากฏในบทอ่านย่อหน้าที่สองบรรทัดที่ 3-5 
 ข้อ 1 Birds have large brains and feel stress.  
        นกมีสมองขนาดใหญ่และมีความเครียด  
 ข้อ 2 Birds show interest and live in constant stress.  
                          นกแสดงออกถึงความสนใจในสิ่งต่างๆ และอยู่ในภาวะเครียดได้อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อ 4 Birds have their own language and use twigs as spears.  
           นกมีภาษาเป็นของตนเองและใช้กิ่งไม้เป็นฉมวก 
76. ตอบข้อ 3 Baboons feel emotion like human. ลิงบาบูน มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกับมนุษย์  
 โจทย์ถามว่า หลังจากอ่านบทอ่านนี้แล้ว สรุปเกี่ยวกับสังคมของลิงบาบูนได้ว่าอย่างไร 
 จากย่อหน้าที่ 3 มีการยกตัวอย่างว่าในสังคมของลิงชนิดนี้จะควบคุมฝูงลิงโดยการขู่ให้กลัว และ 
 ลิงที่ถูกจัดให้เป็นลิงชนชั้นระดับล่างก็จะเกิดความเครียดและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
 ข้อ 1 Baboons are a lot like birds.  ลิงบาบูนเหมือนนกมาก ๆ 
 ข้อ 2 Baboons fight all of the time.  ลิงบาบูนต่อสู้กันตลอดเวลา 
 ข้อ 4 Baboons are different from other monkeys. ลิงบาบูนแตกต่างจากลิงชนิดอ่ืน ๆ  
77. ตอบข้อ 2 He is very intelligent. มันฉลาดมาก   
 โจทย์ถามว่า นกแก้วที่ชื่ออเล็กซ์เข้าใจภาษาของมนุษย์ได้อย่างไร  
 จากข้อความสามบรรทัดสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของนกแก้วตัวนี้อย่างชัดเจน 
 ข้อ 1 He has practice a lot.  มันได้รับการฝึกมามาก 
 ข้อ 3 He grew up in a pet store.  มันเจริญเติบโตในร้านขายสัตว์เลี้ยง 
 ข้อ 4 He imitates whatever he hears.  มันเลียนเสียงที่มันได้ยิน 
 ที่มา ข้อ 74-77 http://havefunteaching.com/worksheets/reading-worksheets/reading-    

 comprehension-worksheets/eighth-grade-reading-comprehension-worksheets/   

http://havefunteaching.com/worksheets/reading-worksheets/reading-%20%20%20comprehension-worksheets/eighth-grade-reading-comprehension-worksheets/
http://havefunteaching.com/worksheets/reading-worksheets/reading-%20%20%20comprehension-worksheets/eighth-grade-reading-comprehension-worksheets/
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78. ตอบข้อ 3 It is better to be graceful than to be pretty. เป็นคนสง่างามดีกว่าคนสวย 
 โจทย์ถามว่า ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไร 1.1.4 Analyze 
 “Beauty without grace is a violet without smell.” ตรงกับส านวน  
 “สวยแต่รูปจูบไม่หอม” 
 ข้อ 1 She will be a pretty girl in the future. เด็กหญิงจะเป็นคนสวยในอนาคต 
 ข้อ 2 The beautiful girl is better than the ugly one. เด็กหญิงสวยดีกว่าน่าเกลียด 
 ข้อ 4. There are many lovely women in the world. มีผู้หญิงน่ารักมากมายในโลกนี้ 
79. ตอบข้อ 4  Both soft-type and hard-type packing containers are available at local post  
 offices. ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นมีบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบนุ่มและแบบแข็งไว้บริการ  
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริง ข้อมูลค าตอบข้อนี้อยู่ที่ประโยคแรก    
 ข้อ 1 The price of containers varies in size, but not in quantity.  
        ราคาของบรรจุภัณฑ์ขึ้นอยู่กับขนาดแต่ไม่ขึ้นอยู่กับจ านวนที่ซื้อ 
 ข้อ 2 This service is provided both in the downtown and countryside.  
        บริการนี้จัดไว้ทั้งในเมืองและนอกเมือง (โฆษณานี้พูดถึงแต่ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่น) 
 ข้อ 3 Local post offices will be carrying only soft-type packing containers.  
        ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นมีเฉพาะบรรจุภัณฑ์แบบนุ่มไว้บริการเท่านั้น 
80. ตอบข้อ 1  You would save money. คุณจะประหยัดเงิน   
 โจทย์ถามว่า อะไรคือข้อได้เปรียบของการสั่งซื้อจ านวนมากๆ 
 ข้อ 2 You could buy them at post office. คุณควรซื้อของที่ไปรษณีย์ 
 ข้อ 3 You would get the containers sooner. คุณจะได้รับภาชนะใส่ของในไม่ช้านี้ 
 ข้อ 4 You could contact your local postmaster  คุณสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใน 
        ที่ท าการไปรษณีย์ท้องถิ่นได้เลย 
81. ตอบข้อ 1  To stay at the luxurious hotels. เพ่ือพักท่ีโรงแรมหรูๆ 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของนักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีน 
 ข้อ 2 To buy things that interests them. ซื้อของที่พวกเขาสนใจอยากซื้อ 
 ข้อ 3 To taste the food of the foreign dish. ชิมอาหารต่างชาติ 
 ข้อ 4 To learn the way of life of people in other countries.  
         เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชาติอื่น 
82. ตอบข้อ 4 table tennis 
 โจทย์ถามว่า กีฬาอะไรที่นักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีนไม่ชอบ จากข้อมูล       
 50 percent Favourite sports: Swimming, golf, mountaineering, yoga, badminton 
 กีฬาที่ชื่นชอบติดอันดับใน 50% ได้แก่ ว่ายน้ า กอล์ฟ ปีนเขา โยคะ แบดมินตัน 
 ข้อ 1 golf กอล์ฟ 
 ข้อ 2 swimming ว่ายน้ า 
 ข้อ 3 badminton แบดมินตัน 
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83. ตอบข้อ 1 first class  ชั้น 1 
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะไม่โดยสารเครื่องบินในที่นั่งชั้นไหน 
 จากข้อมูล Travel in: First class (13 percent), business class (62 percent),  
 economy class (25 percent)  
 ข้อ 2 business class  ชั้นธุรกิจ 
 ข้อ 3 economy class ชั้นประหยัด  
 ข้อ 4 normal class     ชั้นปกติ 
84. ตอบข้อ 4 They enjoy travelling in a group of three to ten people the least. พวกเขาสนุกกับ   
                   การเที่ยวเป็นกลุ่มๆละ 3-10 คน น้อยที่สุด 
 โจทย์ถามว่า จากข้อมูล ข้อความใดไม่เป็นจริงเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเศรษฐีชาวจีนส่วนมาก 
 ข้อ 1 They love travel by plane. พวกเขาชอบเดินทางโดยเครื่องบิน 
 ข้อ 2 They like travelling to Europe and America.  
        พวกเขาชอบไปเท่ียวที่ยุโรปและอเมริกา 
 ข้อ 3 They love travelling by first class less than the economy class.  
        พวกเขาชอบเดินทางโดยเครื่องบินในที่นั่งชั้นหนึ่งน้อยกว่าชั้นประหยัด 
85. ตอบข้อ 3 fourteen thousand   หนึ่งหมื่นสี่พัน  
 โจทย์ถามว่า ถ้าคุณเช่ารถยนต์เป็นเวลา 1 สัปดาห์กับบริษัทนี้ จ านวนเงินที่คุณต้องจ่าย 
 ต้องน้อยกว่ากี่บาท  
 เหตุผล จากข้อมูลในโฆษณา Rent a Car for less than *2,000 ฿ a day 
 ค่าเช่ารถน้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน  
 ดังนั้น 1 สัปดาห์ คือ 7 วัน (7x2,000 = 14,000) ก็ต้องจ่ายน้อยกว่า 14,000 แน่ๆ 
 ข้อ 1 two thousand สองพัน 
 ข้อ 2 three thousand สามพัน 
 ข้อ 4 fifteen thousand  หนึ่งหมื่นห้าพัน 
86. ตอบข้อ 4 If you want to rent a car, you have to pay more money than renting a van. 
 ถ้าคุณต้องการเช่ารถยนต์ คุณต้องจ่ายเงินมากกว่าการเช่ารถตู้ 
 โจทย์ถามว่า จากโฆษณา ข้อความใดเป็นเท็จ 
 จากโฆษณาราคาเช่ารถยนต์อย่างน้อย 2,000 บาทต่อวัน แต่รถตู้ อย่างน้อย 3,000 บาทต่อวัน 
 ข้อ 1 If you have 2,900 baht, you can rent a car or a van.  
        ถ้าคุณมีเงิน 2,900 บาท คุณสามารถเช่ารถยนต์หรือรถตู้ก็ได้ 
 ข้อ 2 If you want to rent the car, you have to go there in person.  
        ถ้าคุณต้องการเช่ารถยนต์ คุณต้องไปที่นั่นด้วยตนเอง 
 ข้อ 3 If you don’t have time to get the information, you can phone there.  
        ถ้าคุณไม่มีเวลาที่จะไปขอข้อมูล คุณสามารถโทรศัพท์ไปได้ 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 373 

5. ตอบข้อ 3   She’s still pretty sick. เธอยังป่วยอยู่เลย  
 จากบทสนทนา Frank ถาม James ว่าแม่เป็นอย่างไรบ้าง และ Frank พูดประโยคสุดท้ายว่า 
 "แย่จัง” แสดงว่า James ต้องตอบว่า “เธอยังป่วยอยู่เลย”  
 ข้อ 1 Thanks for asking. ขอบคุณที่ถามนะครับ 
 ข้อ 2 What’s the matter? เป็นอะไรไป 
 ข้อ 3 She’s getting better. เธอดีขึ้นแล้ว 
6. ตอบข้อ  4  I just stop by to say good-bye. ฉันแวะเข้ามาบอกลา    
 จากบทสนทนา Anan ถาม Hitachi ว่า“อะไรพาเธอมาท่ีนี่”และ Anan ถามต่อว่า  
 “จะกลับญี่ปุ่นแล้วหรือ” Hitachi ตอบว่า “ใช่ เที่ยวบินพรุ่งนี้” ดังนั้น ค าตอบแรกของ 
 Hitachi จึงควรเป็น “ฉันแวะเข้ามาบอกลา” 
 ข้อ 1 I come to see Linda. ฉันมาพบลินดา 
 ข้อ 2 I just come to say hi. ฉันแวะมาทักทาย 
 ข้อ 3 Where are you going?  คุณก าลังไปที่ไหน 
7. ตอบข้อ  2  Okay. What time?  ได้จ้ะ เวลาเท่าไรดีล่ะ   
 จากบทสนทนา Usanee ถาม Polly ว่า “เธอมารับฉันได้ไหม” และ Usanee พูดประโยค 
 สุดท้ายว่า “ไม่ต้องรีบ ตามทึ่เธอสะดวก ฉันคอยได้”  
 ดังนั้นแสดงว่า Polly ต้องตอบว่า “ได้จ้ะ เวลาเท่าไรดีล่ะ”  
 ข้อ 1 See you then. แล้วเจอกัน 
 ข้อ 3 Just tell me when and where? บอกฉันซิว่าเมื่อไรและที่ไหน 
 ข้อ 4  I’m afraid I can’t. I have a meeting all day long. 
         ฉันเกรงว่าฉันไปไม่ได้ ฉันมีประชุมทั้งวัน 
8. ตอบข้อ 4  We just have to wait and see.  เราคงต้องรอดูนะ   
 จากบทสนทนา Boom ถาม Chin ว่า“เราจะรู้ผลสอบกันเมื่อไรนะ” Chin ตอบว่า “ฉันก็ไม่รู้”  
 และควรพูดต่อว่า “เราคงต้องรอดูนะ”   (How soon มีความหมายเช่นเดียวกับ When) 
 ข้อ 1 It was terrific. มันแย่จังเลย               
 ข้อ 2 It’s up to you. มันขึ้นอยู่กับคุณ 
 ข้อ 3 Probably by email. บางทีอาจจะดูจากอีเมล์ 
9. ตอบข้อ 2   I’m looking for a wedding gift. ผมก าลังมองหาของขวัญวันแต่งงาน  
 จากบทสนทนา พนักงานขายพูดว่า มีอะไรให้ช่วยไหมคะ และ หลังจากท่ี Justin ตอบ 
 พนักงานขายพูดว่า “ขออนุญาตแนะน านะคะ ชุดภาชนะส าหรับอาหารค่ านี้เหมาะมากส าหรับ 
 ของขวัญวันแต่งงานค่ะ” แสดงว่า Justin ต้องตอบว่า “ผมก าลังมองหาของขวัญวันแต่งงาน” 
 ซึ่งเนื้อหาสอดคล้องกัน 
 ข้อ 1 I’m just browsing. ผมก าลังหาอยู่ 
 ข้อ 3 If I need you, I just let you know. ถ้าผมต้องการคุณ ผมจะบอกให้คุณรู้ 
 ข้อ 4 I'm looking for something for my friend's birthday. 
        ผมก าลังมองหาของส าหรับวันเกิดของเพ่ือนผม 
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87. ตอบข้อ 4 The man tries to get his car out of the snow.   
 ชายคนนี้พยายามจะเอารถออกจากกองหิมะ  
 โจทย์ถามว่า จากการ์ตูน เกิดอะไรขึ้น 
 จากภาพหิมะตกหนักมากจนรถจมอยู่ใต้หิมะและผู้ชายก าลังตักหิมะออก และสังเกตจากค าพูด 
 ของภรรยาที่ว่า “If you haven’t found the car by noon, I’m going back to bed.” 
 ถ้าตอนเที่ยงเธอยังไม่เจอรถ ฉันจะกลับไปนอนนะ 
 ข้อ 1 Their car is on the snow. รถของพวกเขาอยู่บนหิมะ 
 ข้อ 2 They play game in snow. พวกเขาเล่นเกมท่ามกลางหิมะ 
 ข้อ 3 The man buries their car under the snow. ชายคนนี้ฝังรถเขาไว้ใต้หิมะ 
88. ตอบข้อ 4 Everyone has already known the weather from the chart.  
 ทุกคนทราบสภาพอากาศจากแผนภาพข้างบนแล้ว  
 โจทย์ถามว่า จากภาพ ท าไมชายผู้นี้จึงพูดเช่นนั้น 
 ซึ่งในภาพก็ปรากฏสภาพอากาศตามพยากรณ์อยู่แล้ว 5 วัน 
 ข้อ 1 The weather is much different each day.  
        สภาพอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละวัน ซึ่งไม่เก่ียวกับสิ่งที่เขาพูด 
 ข้อ 2 It’s very easy to guess the weather by anyone.  
        มันง่ายมากที่ใครๆ จะคาดเดาสภาพอากาศ ซึ่งไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาพูด 
 ข้อ 3 The man is not the expert of the weather forecast.  
        ชายผู้นี้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพยากรณ์อากาศ ซึ่งที่จริงเขาเป็น 
89. ตอบข้อ 3 After a long drought, Pee is very glad to welcome the rain on Tuesday for  
 his crops.หลังจากความแห้งแล้งอันยาวนาน พีดีใจมากในการต้อนรับฝนในวันอังคารเพ่ือ 
 พืชผลของเขา  
 โจทย์ถามว่า ตามการพยากรณ์อากาศ ใครน่าจะมีความสุขที่สุด  
 ข้อ 1 Jim will wash his clothes on Monday because it will not rain. 
        จิมจะซักผ้าวันจันทร์เพราะฝนจะไม่ตก 
 ข้อ 2 Maybe on Thursday Nan has to stay at home all day because it will  
        be wet.  บางทีในวันพฤหัสบดแีนนต้องอยู่บ้านทั้งวันเพราะฝนจะตก 
 ข้อ 4 Miss USA will go to Hua Hin on Wednesday, maybe she has to add her  
         sunscreen many times.  
         นางงามสหรัฐอเมริกาจะไปหัวหินในวันพุธ บางทีเธอต้องใช้โลชั่นกันแดดหลายครั้ง  
90. ตอบข้อ 2 Sue is pregnant, so she avoids staying by this area.  
 Sue ตั้งครรภ์เธอจึงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปใกล้บริเวณนี้ 
 โจทย์ถามว่า ตามป้ายนี้ ข้อใดถูกต้อง 
 ข้อ 1 Sage takes his car to have it fixed the radiator. Sage น ารถไปซ่อมหม้อน้ า 
 ข้อ 3 Syne takes his electric fan to have it fixed in this place.  
        Syne น าพัดลมไปซ่อมที่มีป้ายนี้ติดอยู่ 
 ข้อ 4 Sank loves to be in this area every day because the big fan keeps blowing. 
        Sank ชอบอยู่ที่นี้ทุกวันเพราะมีพัดลมตัวใหญ่พัดอยู่ 
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91. ตอบข้อ 1 He has lost his way. เขาหลงทาง 
 โจทย์ถามว่า จากการ์ตูน เกิดอะไรขึ้น 
 ดูจากภาพและจากค าพูดของเขาในภาพว่า “Maybe I had better look at the map  
 again.” (ฉันควรดูแผนที่อีกครั้งดีกว่า)  
 ข้อ 2 He has lost his dogs.   สุนัขของเขาหายไป  
 ข้อ 3 He has lost his map.  แผนที่ของเขาหายไป 
 ข้อ 4 He has lost his temper.  เขาอารมณ์เสีย  (เป็นส านวน) 
92. ตอบข้อ 2 Keep reading the map. ศึกษาแผนที่  
 จากโจทย์ถามว่า จากเหตุการณ์ลักษณะนี้ คุณควรจะท าอะไรเมื่อต้องไปสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย 
 ค าตอบคือ ศึกษาแผนที่ เป็นการเตรียมความพร้อมเม่ือจะเดินทางไปที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน 
 ข้อ 1 Keep the map well.   เก็บแผนที่ให้ดี 
 ข้อ 3 Take the dogs with you.   เอาสุนัขไปกับคณุด้วย 
 ข้อ 4 Keep staying on the way.   อยู่ในเส้นทาง 
93. ตอบข้อ 4 Avoid using your mobile phone in this area because of the high voltage. 
 หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์บริเวณนี้เพราะกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
 เพราะป้ายนี้เป็นสัญลักษณ์ของกระแสไฟฟ้าแรงสูง การใช้โทรศัพท์อาจท าให้เกิดประกายไฟ 
 ซึ่งเป็นอันตราย 
 โจทย์ถามว่า คุณควรจะท าอย่างไร เมื่อเห็นป้ายนี้ 
 ข้อ 1 Turn the switch off because of the high voltage.  
        ให้ปิดสวิทซ์เพราะมีกระแสไฟแรงสูง 
 ข้อ 2 Take an umbrella with you because of the thunderstorm. 
         ให้น าร่มไปด้วยเพราะมีฝนฟ้าคะนอง 
 ข้อ 3 Hurry to go inside the building because of the thunderstorm.  
        ให้รีบเข้าไปในอาคารเพราะมีฝนฟ้าคะนอง   
94. ตอบข้อ 2 They hope someone was dead in the disaster. พวกเขาปรารถนาให้ใครบางคนอยู่ 
 ที่นั่น(ที่ท่ีเกิดภัยพิบัติ)และตายในภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนตามข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์  
 (แผ่นดินไหว:earthquake และความหนาวเย็นสุดๆ: bitter cold) จากการ์ตูนสื่อได้ว่า 
 ชายทั้งสองคนน่าจะไม่ชอบกัน ต่างฝ่ายต่างอยากให้คนที่ตนไม่ชอบตาย 
 โจทย์ถามว่า ชายทั้งสองคนนี้ปรารถนาให้เกิดอะไรขึ้น 
 ข้อ 1 They hope there wasn’t anyone to be there. 
         พวกเขาปรารถนาให้ไม่มีใครอยู่ที่นั่น(ที่ที่เกิดภัยพิบัติ)     
 ข้อ 3 They hope the disaster was more terrible than this. 
         พวกเขาปรารถนาให้ภัยพิบัติเลวร้ายกว่านี้ 
 ข้อ 4 They hope the disaster happened at the place he lives. 
        พวกเขาปรารถนาให้เกิดภัยพิบัติในที่ที่เขาอยู่  
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95. ตอบข้อ 4 Turn right to the restaurant. เลี้ยวขวาไปร้านอาหาร    
 โจทย์ถามว่า ป้ายนี้หมายความว่าอย่างไร  
 ข้อ 1 Turn left to the shop. เลี้ยวซ้ายไปที่ร้านค้า 
 ข้อ 3 Turn right to the shop. เลี้ยวขวาไปท่ีร้านค้า 
 ข้อ 2 Turn left to the restaurant. เลี้ยวซ้ายไปร้านอาหาร 
96. ตอบข้อ 1  It’s dangerous to swim. มันอันตรายที่จะว่ายน้ า  
 โจทย์ถามว่า จากป้ายนี้ ข้อใดถูกต้อง 
 ความหมายของป้ายก็คือ ห้ามว่ายน้ าในบริเวณนี้ 
 ข้อ 2 We can swim in this beach. พวกเราสามารถว่ายน้ าในหาดนี้ 
 ข้อ 2 Be careful while swimming. เวลาว่ายน้ าต้องระมัดระวัง 
 ข้อ 4 We should swim in this beach. พวกเราควรว่ายน้ าในหาดนี้ 
97. ตอบข้อ 4  at the petroleum ทีป่ั๊มน้ ามัน 
 โจทย์ถามว่า เราสามารถเห็นป้ายนี้ได้ที่ไหน (ป้ายปั๊มน้ ามัน) 
 ข้อ 1 at the temple ทีว่ัด 
 ข้อ 2 at the hospital ทีโ่รงพยาบาล 
 ข้อ 3 at the pharmacy ที่ร้านขายยา 
98. ตอบข้อ 2  Drive carefully. ขับอย่างระมัดระวัง  
 โจทย์ถามว่า เมื่อเห็นป้ายนี้ คุณควรท าอย่างไร 
 ป้ายที่ก าหนด เป็นป้ายเตือนว่าถนนลื่น 
 ข้อ 1 Drive faster.     ขับให้เร็วขึ้น 
 ข้อ 3 Drink, don’t drive.  ดื่มห้ามขับ (ดื่มเหล้า ห้ามขับรถ) 
 ข้อ 4 Don’t drive alone.   ห้ามขับรถตามล าพัง 
99. ตอบข้อ 1  Students usually cross the road.  ตามปกติมีนักเรียนเดินข้ามถนน 
 โจทย์ถามว่า ท าไมเราต้องขับรถอย่างระมัดระวัง 
 ป้ายที่ก าหนดเป็นป้ายเตือนว่าบริเวณนี้มีนักเรียนเดินข้ามถนน 
 ข้อ 2 Blind men often walk on the road. คนตาบอดเดินบนถนนอยู่บ่อยๆ 
 ข้อ 3 It’s the place for walking and jogging.  
        เป็นสถานที่ส าหรับเดินและวิ่งออกก าลังกาย 
 ข้อ 4 The road is narrow and many people use it. ถนนแคบและมีคนใช้จ านวนมาก 
100. ตอบข้อ 2  The number of tourists from ASEAN is as same as from America.   
 จ านวนนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเท่ากับนักท่องเที่ยวจากอเมริกา 
 โจทย์ถามว่า จากกราฟวงกลม ข้อใดถูกต้อง 
 ข้อ 1  The number of tourists from Europe is less than from America.  
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากยุโรปน้อยกว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกา                        
 ข้อ 3  The number of tourists from Australia is more than from America. 
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียมากกว่านักท่องเที่ยวจากอเมริกา 
 ข้อ 4  The number of tourist from America is as much twice as from China.  
         จ านวนนักท่องเที่ยวจากอเมริกามากกว่านักท่องเที่ยวจากจีน        
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101. ตอบข้อ 1  China   จีน 
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยในปี 2013 ที่มีจ านวนมากที่สุดมาจาก... 
 จากกราฟวงกลม China 40% Europe 35% America 10% ASEAN 10% Australia 5% 
 ข้อ 2 Europe    ยุโรป 
 ข้อ 3 America     อเมริกา 
 ข้อ 4 Australia    ออสเตรเลีย 
102. ตอบข้อ 2  225,189    
 โจทย์ถามว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนและออสเตรเลียรวมกันเป็นกี่คน 
 จากกราฟวงกลมนักท่องเที่ยวชาวจีนและออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 45 ของจ านวนทั้งหมด  
 ดังนั้น (45/100)X500,420 = 225,189         
103. ตอบข้อ 3  250,210   
 โจทย์ถามว่า จ านวนนักท่องเที่ยวครึ่งของทั้งหมดมีกี่คน 
 ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด คือ 500,420/2  = 250,210   
 
Part III: Grammar and Vocabulary  
104. ตอบข้อ 2  was   
 Nitipon was up on the roof of his house, นิติพะนอยู่บนหลังคา 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 was เป็น past (V2) ของ is และ am  ส่วน were เป็น past (V2)  ของ are  
 ใช้ was เพราะประธาน คือ Nitipon (เอกพจน์บุรุษท่ี 3) 
105. ตอบข้อ 3  had nearly finished 
 He had nearly finished before he was pleased with his work.  
 เขาท าเกือบเสร็จแล้วก่อนจะมีความสุขกับงานของเขา (ซ่อมหลังคา) 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าและเป็นการจัดล าดับเหตุการณ์ในอดีต ตามโครงสร้าง 
 Past Perfect + before + past simple  
 ข้อ 1 nearly finish (Present Simple)    
 ข้อ 2 nearly finishes (Present Simple) 
 ข้อ 4 is nearly finishing (Present Continuous) 
106. ตอบข้อ 3  heard 
 Suddenly, he heard a voice below call "Hello!"  
 ทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงเรียกจากข้างล่าง “สวัสดี” 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 hear (Present Simple)    
 ข้อ 2 hears (Present Simple) 
 ข้อ 4  has heard (Present Perfect) 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 396 

107. ตอบข้อ 2  saw  
 Nitipon saw an old man in dirty clothes standing below. 
 นิติพนเห็นชายชราใส่เสื้อผ้าสกปรกมอมแมมยืนอยู่ข้างล่าง 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 see (Present Simple)     
 ข้อ 3 sees (Present Simple)  
 ข้อ 4 seeing เป็น gerund (V+ing) ท าหน้าที่เหมือนค านาม คือเป็นประธาน หรือกรรม ได้ 
108. ตอบข้อ 1 put down  
 Nitipon was annoyed, but he was a polite man, so he put down his tools. 
 นิติพนรู้สึกหงุดหงิด แต่เขาเป็นคนสุภาพจึงวางเครื่องมือลง 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 2 putting down เป็น present participle    
 ข้อ 3 puts down (Present Simple)  
 ข้อ 4 was put down เป็นรูป passive  
109. ตอบข้อ 4  for 
 Nitipon thought for a minute.    นิติพนคิดอยู่แป๊บหนึ่ง (แป็บเดียว, ครู่หนึ่ง) 
 think for (thought for) แปลว่า คิด  
110. ตอบข้อ 1  Come  
 Then he said, “Come with me."   แล้วเขาก็พูดว่า “ตามฉันมา” 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่า แต่ค าพูดที่อยู่ในเครื่องหมาย Quotation Marks ( “ ”)  
 ต้องใช้โครงสร้าง Present simple (V1) 
111. ตอบข้อ 3  climbing  
 He began climbing the ladder again.  เขาเริ่มปีนบันไดขึ้นไปอีกครั้ง 
 จากความหมายของประโยค รูปกริยาที่ต้องใช้ คือ Gerund (V+ing) ซ่ึงท าหน้าที่เหมือน 
 ค านาม ในที่นี้ท าหน้าทีเ่ป็นกรรมของประโยค  
 ข้อ 1 climb (Present Simple)     
 ข้อ 2 climbed (Past Simple)  
 ข้อ 4 had climbed  (Past Perfect) 
112. ตอบข้อ 4  followed  
 The old man followed him all the way to the top. 
 ชายชราตามเขาข้ึนไปจนถึงข้างบนสุด 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 follow  (Present Simple)    
 ข้อ 2 is following (Present Continuous)  
 ข้อ 3 follows (Present Simple) 
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113. ตอบข้อ 1  were 
 When they were on the roof, Nitipon turned to the beggar. 
 เมื่อพวกเขาอยู่บนหลังคา นิติพนหันมาหาขอทาน 
 จากเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเล่าจึงต้องใช้โครงสร้างประโยค Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 was เป็น past (V2) ของ is และ am  ส่วน were เป็น past (V2)  ของ are  
 ใช้ were เพราะประธาน คือ they (พหูพจน์บุรุษที่ 3) 
114. ตอบข้อ 1  countries ประเทศ 
 There are many countries in the world that have their own beauty and value  
 which different from the other in locations, cultures, customs and traditions.             
 มีประเทศหลายประเทศในโลกนี้ที่ต่างก็มีความงาม มีคุณค่า ต่างกันไปตามท่ีตั้ง วัฒนธรรม  
 ขนบธรรมเนียมประเพณี ของตนเอง 
  ข้อ 2 oceans มหาสมุทร 
  ข้อ 3 districts อ าเภอ 
  ข้อ 4  parks สวนสาธารณะ 
115. ตอบข้อ 2  Southeast Asia  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 Thailand is also the one of those that locates in Southeast Asia near the  
 equator.  ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ตั้งอยู่ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใกล้เส้นศูนย์สูตร 
 ข้อ 1 South of Asia ทางใต้ของเอเชีย 
 ข้อ 3 East of Asia ทางตะวันออกของเอเชีย 
 ข้อ 4 Southwest Asia ทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 
116. ตอบข้อ 2  has  แปลว่า มี 
 Thailand has a lot of different beauties and colors of cultures, customs  
 and traditions…. 
 ประเทศไทยมีหลากหลายความงามและหลากหลายสีสันของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
 และประเพณี... 
117. ตอบข้อ 3  on ความหมายของ traditions on each locality แปลว่าประเพณีแต่ละท้องถิ่น 
118. ตอบข้อ 4  which แปลว่า ซึ่ง 
 which เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านาม 
 ที่เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ในที่นี้ต้องการกล่าวถึง (ค าท่ีพิมพ์ด้วยตัวเน้นและเอียง) 
 Thailand has a lot of different beauties and colors of cultures, customs  
 and traditions on each locality in old Thai-Style constructions, art  
 objects and architectures which continues from the past to present more  
 than thousand years. 
 ประเทศไทยมีหลากหลายความงามและหลากหลายสีสันของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ 
 ประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ในรูปแบบของสถาปัตยกรรม ศิลปวัตถุ และ การก่อสร้างแบบ 
 ไทยโบราณ ซ่ึงถ่ายทอดต่อเนื่องจากอดีตมาถึงปัจจุบันมากกว่าพันๆปี 
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119. ตอบข้อ 2  of  ความหมายของ characteristic  of แปลว่า ลักษณะของ 
120. ตอบข้อ 2 from  ความหมายของ notice from แปลว่า สังเกตได้จาก 
121. ตอบข้อ 1 each other แปลว่า ซึ่งกันและกัน 
122. ตอบข้อ 1  another   แปลว่า อีกอัน(อย่าง)หนึ่ง 
123. ตอบข้อ 3  of  ความหมายของ  The Land of  smile แปลว่า สยามเมืองยิ้ม 
 Thai people have characteristic of (16) friendly, enjoyment and modesty  
 which can notice from (17) bringing the hands together to the face and smile  
 that gives to each other (18) every time. Thus, Thailand has another (19)  
 name as "The land of (20) smile". 
 คนไทยมีลักษณะเป็นมิตร สนุกสนาน และ อ่อนน้อม ซึ่งสังเกตได้จากการไหว้ (bringing  
 the hands together to the face)และการยิ้มให้กันและกันทุกๆครั้งที่เจอกัน ด้วยเหตุนี้ 
 ประเทศไทยจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า สยามเมืองยิ้ม 
124. ตอบข้อ 2  that แปลว่า  ที,่ ซ่ึง 
 Mario wants to sell the car that he bought last year. 
 มาริโอต้องการขายรถที่ได้ซื้อไว้ในปีที่แล้ว   
 that  เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านามที่ 
 เป็นสัตว์หรือสิ่งของ ในที่นี้แทนค าว่า the car 
125. ตอบข้อ 3  was listening  
 While I was listening to the radio, I heard a loud scream. 
 ในขณะที่ฉันก าลังฟังวิทยุฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีก 
 เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก    
 “ฉันก าลังฟังวิทยุ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันได้ยินเสียงกรี๊ดร้องดัง”  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous  
 (รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple  
 รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 listen (Present Simple) 
 ข้อ 2 has listened (Present perfect) 
 ข้อ 4 had listened  (Past Perfect) 
126. ตอบข้อ 2  has lived 
 She has lived here since she was ten years old. 
 หล่อนเคยอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่หล่อนอายุ10 ปี 
 เป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์หรือการกระท าที่เกิดขึ้นในอดีต แต่ยังคงต่อเนื่องมาจนถึง 
 ปัจจุบัน นั่นคือ หล่อนอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่อายุ 10 ปี และปัจจุบันก็ยังอยู่ที่นี่ ดังนั้นต้องใช้  
 Present perfect  รูปกริยา have, has + past participle (V3) 
 และประโยคนี้ใช้ since เป็นตัวขยายบอกเวลา ซึ่ง since (แปลว่า ตั้งแต่) เป็นการบอกเวลา 
 เริ่มต้นของเหตุการณ์ สิ่งที่ตาม since อาจระบุเป็น เวลา หรือ วัน หรือ เดือน หรือ ปี หรือ  
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 เป็นประโยคที่บอกถึงเหตุการณ์ท่ีบอกให้รู้ว่า เหตุการณ์หรือการกระท าที่กล่าวถึงนั้นเกิดขึ้น 
 ตั้งแต่เม่ือใด โดยที่ประโยคที่ตามหลังsince ต้องอยู่ในรูป Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 1 lived   (Past Simple) 
 ข้อ 3 had lived  (Past Perfect) 
 ข้อ 4 had been living (Past Perfect Continuous) 
127. ตอบข้อ 1  arrived  
 When the policeman arrived , the thief had already gone. 
 เมื่อต ารวจมาถึงโจรก็ไปแล้ว   
 ในกรณีนี้ต้องใช้ Past Simple เพราะเหตุการณ์ที่ต ารวจมาถึงเกิดหลังจากเหตุการณ์ที่โจร 
 ไปแล้ว  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงก่อนใช้ Past Perfect รูปกริยา had+ past participle (V3)   
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนและสิ้นสุดลงทีหลังใช้ Past Simple รูปกริยา past (V2) 
 ข้อ 2 was arriving   (Past Continuous) 
 ข้อ 3 has arrived  (Present Perfect) 
 ข้อ 4 had arrived  (Past Perfect) 
128. ตอบข้อ 4  dancing  
 She enjoys dancing very much.    เธอสนุกกับการเต้นร ามากๆ  
           หลัง enjoy ต้องตามด้วย Gerund  (V+ing) เท่านั้น 
129. ตอบข้อ 1  any บ้าง,จ านวนหนึ่ง 
 Have you got any cigarettes?  Of course.   คุณมีบุหรี่บ้างไหม? มี 
 any บ้าง,จ านวนหนึ่ง ใช้น าหน้าค านามนับไม่ได้และค านามนับได้พหูพจน์ ใช้ในประโยค 
 ค าถามและประโยคปฏิเสธ  
 ข้อ 2 must ต้อง 
 ข้อ 3 some บ้าง,จ านวนหนึ่งใช้กับค านามนับไม่ได้และค านามนับได้พหูพจน์  
                            ใช้ในประโยคบอกเล่า 
 ข้อ 4 little ปริมาณเล็กน้อย (little + นามนับไม่ได้) 
130. ตอบข้อ 3  Both ทั้งสอง 
 There are two men in the street. Both of them have a gun in their hands. 
 มีผู้ชายสองคนอยู่บนถนนพวกเขาทั้งสองคนมีปืนอยู่ในมือ 
 ข้อ 1 All ทั้งหมด 
 ข้อ 2 Every ทุกๆ 
 ข้อ 4 A lot of จ านวนมาก 
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131. ตอบข้อ 3  had gone 
 If I had gone to the party last night, I would have sung and danced with  
 my friends. ถ้าฉันไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ ฉันก็จะได้ร้องเพลงและเต้นร ากับเพื่อนๆ  
 ประโยคเป็น If clause Type  3  ใช้พูดถึงเหตุการณ์ท่ีตรงกันข้ามกับสิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว  
                   จากประโยคนี้ แสดงว่าผู้เขียน(I)ไม่ได้ไปงานเลี้ยงเมื่อคืนนี้ก็เลยไม่ได้ร้องเพลงเต้นร ากับเพ่ือนๆ 
 โครงสร้างประโยค  
 If + Past Perfect (had+V3) , would + have + past participle (V3) 
 ข้อ 1 go  (Present Simple) 
 ข้อ 3 went  (Past Simple) 
 ข้อ 4 have gone  (Present Perfect) 
132. ตอบข้อ 3  sitting 
 When I saw him yesterday, he was sitting on a chair. 
 ตอนที่ฉันเห็นเขาเม่ือวาน เขาก าลังนั่งอยู่บนเก้าอ้ี 
 เป็นประโยคที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งก าลังเกิดขึ้นและมีอีก 
 เหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรก    
 “เขาก าลังนั่งอยู่บนเก้าอ้ี” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและก าลังด าเนินอยู่ และ  
 เหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกคือ “ฉันเห็นเขา”  
 เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนและยังด าเนินอยู่ จะใช้ในรูป Past Continuous  
 (รูปกริยา was/were + V-ing) และเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก จะใช้เป็น Past Simple  
 รูปกริยา past (V2) 
133. ตอบข้อ 4  for  
 We have been here for two months. 
 พวกเราอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองเดือนแล้ว 
 for แปลว่า เป็นเวลา  ใช้บอกระยะเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น 
 ข้อ 1 in ใน 
 ข้อ 2 before  ก่อน 
 ข้อ 3 since ตั้งแต่ 
134. ตอบข้อ 2  don’t   
 Sarah and Nawinta don’t want a big wedding. 
 Sarah และ Nawinta ไม่ต้องการงานแต่งงานแบบใหญ่โต 
 การท าประโยคให้เป็นปฏิเสธ ท าได้โดย น า not ไปวางไว้หลังกริยาช่วย แต่ประโยคนี้ไม่มี 
 กริยาช่วย มี want เป็นกริยาแท้ของประโยคแล้ว กรณีที่ประโยคไม่มีกริยาช่วย ต้องน า  
 Verb to do มาช่วย ประโยคนี้พูดถึงข้อเท็จจริง ใช้โครงสร้าง Present Simple  
 (รูปกริยา Verb 1) และมี Sarah and Nawinta เป็นประธานพหูพจน์ดังนั้น Verb to do  
 ที่น ามาช่วยจึงต้องใช้ do มาช่วยในการท าเป็นปฏิเสธ  
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135. ตอบข้อ 2  closes 
 The post office usually closes at 5.30 pm. โดยปกติที่ท าการไปรษณีย์ปิดห้าโมงครึ่ง 
 ประโยคนี้เป็น Present Simple สังเกตจาก usually ดังนั้น กริยาต้องเป็น Verb 1 และ 
 The  post office เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3  close จึงต้องเติม s เป็น closes 
136. ตอบข้อ 2  boils     
 If you heat water, it boils.   ถ้าคุณต้มน้ า มันก็เดือด 
 เป็น If Clause Type 1 ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ท่ีเป็นความจริง   
 โครงสร้าง If + Present Simple (V1), Present Simple (V1) 
137. ตอบข้อ 2  are 
 Those shirts are expensive. I don’t need to buy them. 
 เสื้อเชิ้ตเหล่านั้นราคาแพงจัง ฉันไม่อยากซื้อมันเลย 
 ตามโครงสร้าง Sub.+Verb to be + Adj. Those shirts เป็นประธานพหูพจน์จึงต้องใช้ are                                                                                                                                                                                                  
138. ตอบข้อ 3  doesn’t drink   
 My mom doesn’t drink coffee every morning. 
 แม่ของฉันไม่ดื่มกาแฟทุกเช้า 
 สังเกตจากค าว่า every morning บอกให้รู้ว่า ประโยคเป็น Present Simple รูปกริยา V1  
 My mom เป็นประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s (does ก็คือ do เติม es) 
139. ตอบข้อ 1  to 
 This is not an easy question to answer.   ค าถามนี้มันไม่ง่ายที่จะตอบ 
 เป็นการใช้ to + infinitive  ทีรู่ปประธานกลายเป็นกรรม ของ to infinitive 
 ค านาม หรือ ค าสรรพนาม ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของรูป linking verb (กริยาที่ใช้เชื่อม 
 ประโยค) + ค าคุณศัพท์ (adjective) สามารถใช้เป็นกรรม (objective) ของกริยา to  
 infinitive ที่ตามมา ในภาคส่วนเติมเต็ม (complement) ของประโยค เช่น 
 Science programmes are so interesting to watch. 
 รายการวิทยาศาสตร์มันน่าสนใจที่จะดู 
 These nuts are good to eat 
 ถั่วเหล่านี้มันดีที่จะกิน 
140. ตอบข้อ 2  explains  
 If the teacher explains too fast, students won’t understand.    
 ถ้าครูอธิบายเร็วเกินไป นักเรียนก็จะไม่เข้าใจ  (won’t = will not) 
 เป็น If Clause ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นจริงได้   
 If + Present Simple (V1), Future Simple (will+ V1) 
141. ตอบข้อ 3  children 
 Some children feel frightened of the dark. เด็กๆบางคนรู้สึกตกใจกลัวความมืด 
 some หมายถึง จ านวนหนึ่ง ใช้น าหน้าค านามนับไม่ได้  และค านามนับได้พหูพจน์  
 ใช้ในประโยคบอกเล่า ในที่นี้ children เป็นค านามนับได้พหูพจน์ ส่วน boy, child และ  
 person เป็นค านามนับได้เอกพจน์   
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142. ตอบข้อ 1  who หมายถึง ผู้ซึ่ง, ผู้ที่ 
 This is my best friend who always helps me. 
 นี้คือเพ่ือนที่ดีที่สุดของฉันผู้ที่คอยช่วยเหลือฉันเสมอมา       
 who เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เราต้องการกล่าวซ้ า โดยใช้แทนค านามที่ 
 เป็นคน ในที่นี้ แทน my best friend  
 that และ which ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ ส่วน whom ใช้แทนคนในกรณีที่เป็นกรรม 
143. ตอบข้อ 2  more  
 Yaya is more beautiful than Tukky.    ญาญ่าสวยกว่าตุ๊กก้ี 
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า สังเกตได้จากค าว่า than  
 Comparative การเปรียบเทียบขั้นกว่า เป็นการเปรียบเทียบสิ่งสองสิ่ง ประโยคเปรียบเทียบ 
 ขั้นกว่า ค าคุณศัพท์ที่ใช้เปรียบเทียบต้องเปลี่ยนเป็น ค าคุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative  
 Adjective) โดยการเติม -er หลังค าคุณศัพท์ที่มี 1-2 พยางค์ (มีรายละเอียดปลีกย่อยอีก  
 ควรศึกษาเพ่ิมเติม)  และใช้ more วางหน้าค าคุณศัพท์ที่มีสามพยางค์ข้ึนไป  
 ดังเช่นข้อนี้  beautiful ต้องใช้ more   
 ส่วน as ใช้เปรียบเทียบเท่ากัน และ the most ใช้เปรียบเทียบขั้นสุด  
144. ตอบข้อ 1  didn’t do          
 Last night they didn’t do homework.   เมื่อคืนนี้พวกเขาไม่ได้ท าการบ้าน 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า Last night ดังนั้นรูปกริยาต้องเป็น  
 past (V2) 
 ข้อ 2  won’t do = will not do  (Future Simple) 
 ข้อ 3  don’t do (Present Simple) 
 ข้อ 4  haven’t done (Present Perfect) 
145. ตอบข้อ 3 broke  
 Bob broke a window two days ago.   Bob ท าหน้าต่างแตกเมื่อสองวันที่ผ่านมา 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า two days ago ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) 
 ข้อ 1  breaks  (Present Simple)  
 ข้อ 3  will break (Future Simple)  
 ข้อ 4  has broken (Present Perfect) 
146. ตอบข้อ 3  died 
 In 1945, my granddad died.  คุณตาของฉันเสียชีวิตเมื่อปี 1945 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า In 1945  ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) 
 ข้อ 1  dead  
 ข้อ 2  dies (Present Simple)  
 ข้อ 4  dying เป็น adjective แปลว่า ก าลังจะตาย  
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147. ตอบข้อ 3  did, live 
 Where did you live last year?   เมื่อปีที่แล้วคุณอยู่ที่ไหน? 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Past Simple สังเกตจากค าว่า last year  ดังนั้นรูปกริยาต้อง 
 เป็น past (V2) และ โครงสร้างประโยคค าถาม แบบ Wh-question คือ  
 Question words + did + subject + V1…….? 
148. ตอบข้อ 3  will 
 How will you go to USA next week? By plane. 
 สัปดาห์หน้าคุณจะไปอเมริกาอย่างไร? โดยเครื่องบิน 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Future Simple บอกเหตุการณ์ในอนาคต สังเกตจากค าว่า next  
 week ดังนั้นรูปกริยาต้องเป็น will + V1 และ โครงสร้างประโยคค าถาม แบบ  
 Wh-question คือ Question words + will + subject+ V1….? 
149. ตอบข้อ 3  are, going 
 Where are you going to stay tomorrow? In Bangkok. 
 พรุ่งนี้คุณจะไปพักท่ีไหน? ในกรุงเทพฯ 
 ประโยคที่ก าหนดเป็น Future Simple บอกเหตุการณ์ในอนาคต สังเกตจากค าว่า  
 tomorrow จากตัวเลือกท่ีก าหนด ไม่มี will, go แต่มี are, going ซึ่งบอกให้รู้ว่า ประโยคนี้ 
 ต้องการใช้ to be going to ที่มีความหมายว่า จะ เช่นเดียวกับ will และใช้บอกเหตุการณ์ 
 ในอนาคตได้เช่นกัน แต่ต่างกันตรงที่ to be going to จะบอกถึงความตั้งใจและตัดสินใจที่ 
 จะท ามากกว่า will 
 ข้อ 1  do, go (Present Simple)  
 ข้อ 2  did, go (Past Simple)  
 ข้อ 4  have, gone (Present Perfect)   
150. ตอบข้อ 3 at  
 We live at 123/45 Main Road.  เราอาศัยอยู่บ้านเลขท่ี 123/45  ถนน Main 
 การใช้ Preposition of Place กับท่ีอยู่ มีหลักว่า น าหน้าบ้านเลขท่ีต้องใช้ at  
 ถ้าน าหน้าถนน ใช้ on น าหน้าต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ ต้องใช้ in 
 ส่วน beside แปลว่า ข้างๆ ใช้เมื่อต้องการระบุว่า อะไร อยู่ข้างๆ อะไร  
 เช่น Your tent is beside the lake. เต็นท์ของคุณอยู่ข้างทะเลสาบ 
151. ตอบข้อ 4  quietly  
 He sits quietly in that room. เขานั่งอย่างเงียบๆอยู่ในห้องนั้น 
 ประโยคต้องการค าตอบที่เป็น adverb ขยายกริยา ‘sits’ ประโยคนี้ไม่มีกรรม adverb จึง 
 วางหลังกริยา เพราะกรณีที่ประโยคไม่มีกรรมจะวางไว้หลังกริยา แต่ถ้าประโยคมีกรรมจะวาง 
 ไว้หน้ากริยา  เช่น They walk slowly.  เขาเดินอย่างช้าๆ  (ประโยคนี้ไม่มีกรรม)  
 She sings the song beautifully. เธอร้องเพลงนั้นได้อย่างไพเราะ (ประโยคนี้มีกรรม) 
 ข้อ 1  quiet  (adjective)  
 ข้อ 2  quieter (comparative adjective)  
 ข้อ 3  quietest (superlative adjective)  
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152. ตอบข้อ 1  beautiful big white 
 My mother wants to buy three beautiful big white roses. 
 แม่ของฉันต้องการซื้อดอกกุหลาบสีขาวดอกใหญ่และสวยจ านวน 3 ดอก 
 เป็นการใช้ adjective ขยายค านาม และเมื่อใช้ค า adjective ขยายค านามหลายค าต้องมี 
 การจัดเรียงค า adjective ที่ถูกต้อง ดังนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 beautiful เป็น ความคิดเห็น big เป็นขนาด white เป็นส ี
153. ตอบข้อ 4  has studied 
 He has studied English since ten years ago. เขาเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่สิบปี่ที่แล้ว 
 ประโยคเป็น Present Perfect สังเกตจากค าว่า since ดังนั้นรูปกริยาเป็น  
 have, has + past participle (V3)  
 ข้อ 1  studies (Present Simple)  
 ข้อ 2  studied  (Past Simple)  
 ข้อ 3  was studying  (Past Continuous)   
154. ตอบข้อ 3  shall we  
 Let’s go out, shall we?  พวกเราจะออกไปข้างนอกกัน ใช่ไหม 
 ประโยค Question Tags กรณีท่ีส่วนหน้าเริ่มต้นด้วยค าว่า Let’s (let us) ในส่วนของ Tag  
 จะใช้ shall we? แต่ถ้าเริ่มต้นด้วย Let me/him/her จะใช้ will you? ตัวอย่างเช่น 
 Let’s go to the cinema, shall we?  แต่ Let him come in, will you? 
155. ตอบข้อ 1  will you  
 Please stand up, will you? กรุณายืนขึ้นหน่อย ได้ไหม 
 ประโยค Question Tags กรณีท่ีส่วนหน้าเป็นประโยคค าสั่ง ประโยคขอร้อง ในส่วนของ Tag 
 จะใช้ will you  
156. ตอบข้อ 2  Whom  
 Whom does she go with? She goes with her boyfriend. 
 เธอไปกับใคร เธอไปกับแฟนของเธอ 
 Whom ใช้ถามถึงคน กรณีท่ีเป็นกรรมของประโยค จากประโยคนี้ She เป็นประธาน และ  
 her boyfriend เป็นกรรม ค าถามต้องการถามถึงกรรมของประโยคจึงต้องถามด้วย Whom   
 ส่วน Who ใช้ถามประธานของประโยค เช่น Who cooks dinner? Ann does.   
157. ตอบข้อ 3  Whose  
  Whose car is black? It is John’s car.  รถยนต์ของใครสีด า มันเป็นรถของ John 
 Whose แปลว่า ของใคร ใช้กรณีถามว่าสิ่งของนั้นเป็นของใคร ตัวอย่างค าถาม 
 Whose book is this?  นี่คือหนังสือของใคร หรือ Whose is this book?  
 ส่วน Whom ใคร (ถามกรรม.), When เมื่อไร, Where ที่ไหน 
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158. ตอบข้อ 2  When 
  When will you start to read for test? I will start tomorrow night. 
 คุณจะเริ่มอ่านหนังสือสอบเมื่อไร ฉันจะเริ่มคืนพรุ่งนี้ 
 When แปลว่า เมื่อไร ใช้ถามเวลา จากโจทย์ สังเกตจากค าตอบที่ค าว่า tomorrow night  
 จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย When 
 ส่วน How อย่างไร, Why ท าไม , Where ที่ไหน 
 
159. ตอบข้อ 2  Why  
 Why don’t you go with her?  I don’t go with her because I am not free. 
 ท าไมคุณไม่ไปกับเธอ  ฉันไม่ไปกับเธอเพราะฉันไม่ว่าง 
 Why แปลว่า ท าไม ใช้ถามเหตุผล จากโจทย์ สังเกตจากค าตอบที่ว่า because I am not  
 free เป็นการบอกเหตุผล จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย Why 
 ส่วน When เมื่อไร, Where ที่ไหน, How old อายุเท่าไร 
 
Part IV : Miscellaneous : Restatement 
160. ตอบข้อ 4 Mike doesn’t have as much energy as Susan. Mike  
 ไม่มีความกระฉับกระเฉงเท่ากับ Susan 
 โจทย์ Susan has less energy than Mike.  Susan มีความกระฉับกระเฉงน้อยกว่า Mike 
 ข้อ 1 Susan has more energy than Mike. Susan มีความกระฉับกระเฉงมากกว่า Mike 
 ข้อ 2 Mike has as much energy as Susan. Mike มีความกระฉับกระเฉงเท่ากับ Susan 
 ข้อ 3 Mike doesn’t have more energy than Susan.  
          Mike มีความกระฉับกระเฉงมากกว่า Susan 
161. ตอบข้อ 1 Joe doesn’t have as many cars as Peter. Joe ไม่มีรถยนต์มากเท่ากับPeter  
 โจทย์ Peter has more car than Joe.  Peter มีรถยนต์มากกว่า Joe 
 ข้อ 2   Peter doesn’t have more car than Joe. Peter ไม่ได้มีรถยนต์มากกว่า Joe 
 ข้อ 3   Joe has as many cars as Peter. Joe มีรถยนต์มากเท่ากับ Peter 
 ข้อ 4   Peter has as many cars as Joe. Peter มีรถยนต์มากเท่ากับ Joe 
162. ตอบข้อ 4  My suitcase isn’t as heavy as my brother’s.  
 กระเป๋าของฉันไม่ได้หนักเท่ากันกับกระเป๋าของน้องชายฉัน 
 โจทย์ My brother’s suitcase is lighter than my suitcase.  
         กระเป๋าเดินทางของน้องชายฉันเบากว่าของฉัน 
 ข้อ 1  My suitcase is lighter than my brother’s.  
         กระเป๋าของฉันเบากว่ากระเป๋าของน้องชายฉัน 
 ข้อ 2  My suitcase is as light as my brother’s.   
         กระเป๋าของฉันเบาเท่ากับกระเป๋าของน้องชายฉัน 
 ข้อ 3  My brother’s suitcase is as heavy as mine.  
         กระเป๋าของน้องชายฉันหนักเท่ากันกับกระเป๋าของฉัน 
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163. ตอบข้อ 2  You cannot sit here. คุณไม่สามารถนั่งตรงนี้ได้   
 โจทย์ You aren’t allowed to sit here.  คุณไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งตรงนี้ 
 ข้อ 1 You can sit here.  คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้ 
 ข้อ 3 You had better sit here. คุณควรจะนั่งตรงนี้ (had better : ควรจะ) 
 ข้อ 4 You are able to sit here. คุณสามารถนั่งตรงนี้ได้ (be able to = can : สามารถ)   
164. ตอบข้อ 3  Sarah would rather eat American food. Sarah ชอบกินอาหารอเมริกันมากกว่า 
 โจทย์ Sarah prefers American food to Italian food.  
         Sarah ชอบอาหารอเมริกันมากกว่าอาหารอิตาเลี่ยน 
 ข้อ 1  Sarah doesn’t like Italian food. Sarah ไมช่อบอาหารอิตาเลี่ยน 
 ข้อ 2  Sarah would rather eat Italian food. Sarah ชอบกินอาหารอิตาเลี่ยนมากกว่า 
 ข้อ 3  Sarah doesn’t like American food. Sarah ไม่ชอบอาหารอเมริกัน 
165. ตอบข้อ 2  Nadal prefers tennis to rugby.  Nadal ชอบเล่นเทนนิสมากกว่ารักบี้  
 โจทย์ Nadal would rather play tennis than rugby.  
        Nadal ชอบเล่นเทนนิสมากกว่ารักบี้ 
 ข้อ 1 Nadal prefers rugby to tennis. Nadal ชอบเล่นรักบี้มากกว่าเทนนิส 
 ข้อ 3 Nadal doesn’t like tennis. Nadal ไม่ชอบเล่นเทนนิส     
 ข้อ 4 Nadal doesn’t like rugby. Nadal ไม่ชอบเล่นรักบี้ 
166. ตอบข้อ 3  You had better write to your parents more often.  
 คุณควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น (had better = ควรจะ) 
 โจทย์ You ought to write to your parents more often. 
         คุณควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น (ought to = ควรจะ) 
 ข้อ 1 You must write to your parents.  
         คุณต้องเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ (must = ต้อง) 
 ข้อ 2 You have to write to your parents more often.  
         คุณต้องเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น  (have to = must) 
 ข้อ 4 You had better not write to your parents more often.  
        คุณไม่ควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ให้บ่อยมากขึ้น  (had better not : ไม่ควรท า) 
167. ตอบข้อ 3  If you don’t book a ticket now, you cannot get it.  
 ถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวนี้ คุณจะไม่ได้รับตั๋ว (unless = if…not : เว้นแต่, ถ้า...ไม่)  
 โจทย์ Unless you book now, you won’t get a ticket. 
         ถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวนี้ คุณจะไม่ได้รับตั๋ว 
 ข้อ 1 You won’t get a ticket, if you book it now.  
         คุณจะไม่ได้รับตั๋ว ถ้าคุณจองเดี๋ยวนี้ 
 ข้อ 2 You cannot get a ticket, if you book it now.     
         คุณไม่สามารถรับตั๋ว ถ้าคุณจองเดี๋ยวนี้ 
 ข้อ 4 You cannot get a ticket although you book it now. 
         คุณไม่สามารถรับตั๋ว แม้ว่าคุณจะจองเดี๋ยวนี้ 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 407 

168. ตอบข้อ 3  If you were careful, you wouldn’t make many mistakes.  
 ถ้าคุณระมัดระวัง คุณก็จะไม่ท าสิ่งผิดพลาดมาก 
 โจทย์ You make many mistakes because you aren’t careful. 
         คุณท าสิ่งผิดพลาดมากมาย เพราะคุณไม่ระมัดระวัง 
 ข้อ 1  You make many mistakes because you are careful. 
         คุณท าสิ่งผิดลาดมาก เพราะคุณระมัดระวัง 
 ข้อ 2  If you were careful, you would make many mistakes.  
         ถ้าคุณระมัดระวัง คุณก็จะท าสิ่งผิดพลาดมาก 
 ข้อ 4  If you weren’t careful, you wouldn’t make many mistakes. 
         ถ้าคุณไม่ระมัดระวัง คุณก็จะไม่ท าสิ่งผิดพลาดมาก 
169. ตอบข้อ 1  Sean doesn’t study harder. Sean ไม่ได้เรียนหนักข้ึน  
 (Sean อ่านว่า “ฌอน”) 
 โจทย์   If Jimmy were Sean, he would study harder 
           ถ้า Jimmy เป็น Sean เขาจะเรียนหนักกว่ากว่านี้ 
 ข้อ 2 Jimmy doesn’t study harder.  Jimmy ไมไ่ดเ้รียนให้หนักขึ้น 
 ข้อ 3 Sean studies harder than Jimmy.  Sean เรียนหนักกว่า Jimmy 
 ข้อ 4 Jimmy studies harder than Sean.  Jimmy เรียนหนักกว่า Sean 
170. ตอบข้อ 3 Alice doesn’t write to me as frequently as I want. 
 Alice ไม่ได้เขียนจดหมายถึงฉันบ่อยเท่าที่ฉันต้องการ (ในปัจจุบัน)  
 โจทย์ I wish Alice wrote to me more frequently.  
         ฉันปารถนาให้ Alice เขยีนจดหมายถึงฉันบ่อยมากกว่านี้ 
 ข้อ 1  Alice used to write to me every week.  
          Alice เคยเขียนจดหมายถึงฉันทุกสัปดาห์ 
 ข้อ 2  Alice usually writes to me every week.  
         ตามปกติ Alice เขียนจดหมายถึงฉันทุกสัปดาห์ 
 ข้อ 4  Alice didn’t write to me as frequently as I wanted.  
         Alice ไม่ได้เขียนจดหมายถึงฉันบ่อยเท่าที่ฉันต้องการ (ในอดีต) 
171. ตอบข้อ 1 Jennifer is beautiful and clever. Jennifer สวยและฉลาด  
 โจทย์ Jennifer is not only beautiful, but also clever.  
         Jennifer ไม่เพียงแต่จะสวยแต่ยังฉลาดอีกด้วย 
 ข้อ 2 Jennifer is not beautiful and clever  Jennifer ไม่สวยและไม่ฉลาด 
 ข้อ 3  Jennifer is not beautiful, but clever. Jennifer ไมส่วยแต่ฉลาด 
 ข้อ 4  Jennifer is beautiful, but not clever. Jennifer สวยแต่ไม่ฉลาด 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ หนา้ 408 

172. ตอบข้อ 1  Jonathan doesn’t buy a new car. Jonathan ไม่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่  
 โจทย์ If Jonathan won a lottery, he would buy a new car 
         ถ้า Jonathan ถูกล็อตเตอรี่ เขาจะซื้อรถยนต์คันใหม ่
 ข้อ 2  Jonathan just bought a new car.  Jonathan เพ่ิงจะซื้อรถยนต์คันใหม่ 
 ข้อ 3  Jonathan wins  a lottery.  Jonathan ถูกล็อตเตอรี่ 
 ข้อ 4  Jonathan has a new car.  Jonathan มีรถยนต์คันใหม่ 
173. ตอบข้อ 2  The table is so heavy that Alex cannot move it. 
 โต๊ะหนักมาก จน Alex ไม่สามารถเคลื่อนทีม่ันได้  
 โจทย์ It’s such a heavy table that Alex cannot move it. 
        มันเป็นโต๊ะที่หนักมาก จน Alex ไม่สามารถเคลื่อนที่มันได้ 
 ข้อ 1  Alex can move the table because it is heavy. 
         Alex สามารถเคลื่อนที่โต๊ะได้ เพราะมันหนัก 
 ข้อ 3  Alex cannot move the table because it isn’t heavy.  
          Alex ไม่สามารถเคลื่อนโต๊ะได้ เพราะมันไม่หนัก 
 ข้อ 4  The table isn’t so heavy that Alex know how to move it. 
          โต๊ะมันไมห่นักมาก Alex รู้วิธีที่จะคลื่อนที่มันได้.        
174. ตอบข้อ 1  It was such a good hotel that we felt comfortable.  
 มันเป็นโรงแรมที่ดี จนพวกเรารู้สึกสะดวกสบาย 
 โจทย์ The hotel was so good that we felt comfortable. 
         โรงแรมมันดีมาก จนพวกเรารู้สึกสะดวกสบาย 
 ข้อ 2 The hotel wasn’t so good that we felt uncomfortable. 
        โรงแรมมันไม่ดีมาก จนพวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย 
 ข้อ 3 We felt uncomfortable because the hotel was so good. 
        พวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย เพราะโรงแรมดีมาก 
 ข้อ 4 We felt uncomfortable because the hotel wasn’t so good. 
        พวกเรารู้สึกไม่สะดวกสบาย เพราะโรงแรมมันไม่ดีมาก 
175. ตอบข้อ 4 There wasn’t any snow yesterday. เมื่อวานนี้ไม่มีหิมะ  
 โจทย์ I wish it had snowed yesterday. ฉันปารถนาให้มีหิมะตกเม่ือวานนี้ 
 ข้อ 1 There is a little snow today. วันนี้มีหิมะตกเล็กน้อย 
 ข้อ 2 There isn’t any snow today.  วันนี้ไม่มีหิมะเลย   
 ข้อ 3 There was a little snow yesterday. เมื่อวานนี้มีหิมะตกเล็กน้อย 
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176. ตอบข้อ 1 Everyone speaks Chinese fluently. ทุกคนพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 โจทย์ Andrew and Anna speak Chinese fluently, so does Brent. 
        Andrew และ Anna พูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว Brent ก็เช่นกัน 
 ข้อ 2 Only Andrew can speak Chinese well. 
        เพียงแค ่Andrew ที่สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ข้อ 3 Only Andrew and Anna speak Chinese well. 
        เพียง Andrew คนเดียวที่สามารถพูดภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 ข้อ 4  Anna speaks Chinese more fluently than Brent does. 
         Anna สามารถพูดภาษาจีนได้คล่องแคล่วกว่า Brent 
177. ตอบข้อ 1  I don’t have more free time, so I can’t take much exercise.  
 ฉันไม่มีเวลาว่างมาก ดังนั้นจึงไม่ได้ออกก าลังกายมาก  
 โจทย์ I cannot take much exercise because I don’t have enough free time. 
        ฉันไมส่ามารถออกก าลังกายได้มากนักเพราะฉันไม่มีเวลาว่างพอ 
 ข้อ 2 If I have more free time, I can’t take much exercise. 
        ถ้าฉันมีเวลาว่างมาก ฉันไม่สามารถออกก าลังกาย 
 ข้อ 3 If I take much exercise, I will have free time. 
       ถ้าฉันออกก าลังกายมาก ฉันก็จะมีเวลาว่าง 
 ข้อ 4 I don’t have free time to take exercise. 
        ฉันไม่มีเวลาว่างที่จะไปออกก าลังกาย 
178. ตอบข้อ 2  If it doesn’t rain, I will go out. ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะออกไปข้างนอก  
 โจทย์ Unless it rains, I will go out. ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะออกไปข้างนอก 
 ข้อ 1 If it rains, I will go out.  ถ้าฝนตก ฉันจะออกไปข้างนอก 
 ข้อ 3 If it doesn’t rain, I won’t go out.  ถ้าฝนไม่ตก ฉันจะไม่ออกไปข้างนอก 
 ข้อ 4 If it doesn’t rain hard, I will go out.  ถ้าฝนไมต่กหนัก ฉันจะออกไปข้างนอก 
179. ตอบข้อ 1  Taylor, Bruce, and I like playing football. Taylor, Bruce และฉัน ชอบเล่นฟุตบอล 
 โจทย์ Taylor likes playing football. So do Bruce and I.  
         Taylor ชอบเล่นฟุตบอล Bruce และฉันก็เช่นกัน 
 ข้อ 2  I like football, but Taylor and Bruce don’t. 
        ฉันชอบเล่นฟุตบอล แต่ Taylor และ Bruce ไม่ชอบ    
 ข้อ 3 Taylor and Bruce like football, but I don’t. 
        Taylor และ Bruce ชอบเล่นฟุตบอล แต่ฉันไม่ชอบ 
 ข้อ 4 Bruce and I like football, but Taylor doesn’t. 
        Bruce และฉันชอบเล่นฟุตบอล แต่ Taylor ไม่ชอบ 
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Error identification 
180. ตอบข้อ 4  fully ที่ถูกต้องเป็นค าว่า full 
 fully เป็นค า adverb ซึ่งอยู่หน้าค านาม(moon)ไม่ได้ ค าที่จะน าหน้าค านามต้องเป็น 
 ค า adjective ซึ่งก็คือ full 
 ความหมายของประโยค 
 The supermoon shows that it has just given its biggest and brightest full moon  
 of the year. 
 ซุปเปอร์มูนเป็นปรากฏการณ์ที่พระจันทร์กลมโตเต็มที่และส่องแสดงสว่างเต็มดวงในแต่ละปี 
 ข้อ 1 shows กริยาแสดง Present Simple ประธาน The supermoon เป็นเอกพจน์บุรุษ 
         ที่ 3 show เติม s ถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2 has just given กริยาแสดง Present Perfect  ประธาน it +has+ past participle  
         (V3) ซึ่งถูกต้อง  
 ข้อ 3 its เป็นค า Possessive pronoun แสดงความเป็นเจ้าของของดวงจันทร์ซึ่งกลมโตและ 
        ส่องสว่าง 
181. ตอบข้อ 2  a ที่ถูกต้อง ต้องไม่มี a  
 ค าตอบที่ถูกต้องควรเป็น half-truths.หมายถึง ความจริงเพียงครึ่งเดียว ซึ่งรูปค าศัพท์เติม  
 s แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมี a น าหน้า 
 ความหมายของประโยค 
 Advertisers will sometimes use half-truths. It’s against the law to make false  
 claims so they try to mislead you with the truth. 
 นักโฆษณาบางครั้งจะใช้ความจริงเพียงครึ่งเดียว มันผิดกฎหมายที่จะอ้างสิ่งที่เป็นเท็จ 
 ดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหลอกลวงคุณด้วยความจริง 
 ข้อ 1  will เป็นกริยาช่วย ใน Future Simple แสดงเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ข้อ 3  the law เป็นค านามที่ท าหน้าที่เป็นกรรมของประโยค  

ข้อ 4  to mislead  เป็นค ากริยาที่ตามหลักกริยาหลัก try จึงต้องใช้ to infinitive  
182. ตอบข้อ 1 become ค าตอบที่ถูกต้องเป็น became 
 ประโยคพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต รูปประโยคจึงเป็น Past Simple รูปกริยาต้องเป็น  
 past form (V2) สังเกตจากโครงสร้างของอนุประโยค when he played as M.R. Puttipat  
 และ who was wealthy and gentle in the period อยู่ในรูป Past Simple ดังนั้น  
 past form (V2) ของ become คือ became 
 ความหมายของประโยค 
 JirayuTangsrisuk (James)  became a national heart-throb when he played as  
 M.R. Puttipat,  a character who was wealthy and gentle in the period drama  
 SupapBuruthJutathep (Gentleman from the Jutathep Family). 
 จิรายุ ตั้งศรีสุข กลายมาเป็นขวัญใจมหาชนเมื่อรับบทเป็นคุณชายพุฒิพัฒน์ ที่ร่ ารวยและ 
 เป็นสุภาพบุรุษ ในละครย้อนยุคเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 
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 ข้อ 2 when ใช้เชื่อมเพ่ือบอกช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์  
 ข้อ 3  who เป็นค าเชื่อม relative clause เพ่ือใช้ขยาย M.R.Puttipat 
 ข้อ 4  drama หมายถึง ละคร ตามหลังค า period ซึ่งหมายถึง ย้อนยุค ดังนั้น period  
 drama หมายถึงละครย้อนยุค 
183. ตอบข้อ 3  ค าตอบที่ถูกต้องเป็น  more than  
 ใช้บอกจ านวนเวลาที่ผ่านมากว่า 20 ปี 
 ความหมายของประโยค  
 Rosen has been studying medicine since he was diagnosed with cancer more  
 than 20 years ago. He attended Pacific College of Oriental Medicine and  
 graduated with a master's in the Science of Traditional Oriental Medicine. 
 โรเซนศึกษาเรื่องของยามาตั้งแต่เขาตรวจพบว่าเขามะเร็งเมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว เขาเข้าศึกษา  
 ณ วิทยาลัยแปซิฟิกซ์ สาขาการแพทย์ตะวันออกและจบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้าน 
 วิทยาศาสตร์สาขาการแพทย์ตะวันออกดั้งเดิม 
 ข้อ 1 has been studying อยู่ในรูป Present Perfect Continuous  
         รูปกริยา have, has + been + ing form (V-ing) ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
         ต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และยังคงด าเนินต่อไปอีกในอนาคต ประโยคนี้พูดถึง Rosen ว่า 
         เขาศึกษาเรื่องยามาตั้งแต่เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว และปัจจุบันยังคงศึกษาอยู่  
 ข้อ 2 since แปลว่า ตั้งแต่ จะตามด้วยจุดเริ่มของเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน อาจระบุเป็น  
         เวลา หรือ วัน หรือ เดอืน หรือ ปี หรือ เป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์ ก็ได้  
 ข้อ 4 attend ในที่นี่ แปลว่า เข้าเรียนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จบลงแล้ว ใช้รูป Past Simple 
184. ตอบข้อ 4  for ค าตอบที่ถูกต้องเป็น since 
 เพราะส่วนที่ตามมาบอกจุดเริ่มของเหตุการณ์ 
 ความหมายของประโยค 
 In France, “April fools” was called “Poisson d'Avril”, which is French for  
 “April Fish”. This began because people thought fish were easy to catch  
 for they could be fooled into taking the bait on a hook. 
 ในฝรั่งเศส April fools ถูกเรียกว่า Poisson d'Avril ซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสที่บอกถึง 
 “April Fish” มันเริ่มต้นขึ้นเพราะคนคิดว่าปลามันง่ายที่จะจับตั้งแต่ปลามันโง่เองที่มา 
 กินเหยื่อท่ีติดอยู่กับเบ็ด 
 ข้อ 1 was called  อยู่ในรูป passive  บอกถึงประธานถูกกระท า  
         จากประโยค April fools ถูกเรียกว่า Poisson d'Avril 
 ข้อ 2 which ที่ซึ่ง  อันซึ่ง ใช้เชื่อม clause 
 ข้อ 3 thought เป็น past simple ของ think  
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185. ตอบข้อ 4  reach ค าตอบที่ถูกต้องเป็น reaches 
 จากโครงสร้างประโยค Present Simple ค าว่า reach  ต้องเติม esเป็น reaches  
 เพราะประธาน the sun's light เป็นเอกพจน์ 
 ความหมายของประโยค 
 The final layer of the rainforest is the forest floor. It is surprisingly dark and  
 less than 2% of the sun's light reaches this area. 
 ชั้นสุดท้ายของป่าฝนเป็นชั้นของป่า มันมืดอย่างน่าประหลาดใจและมีแสงแดดน้อยกว่า 2 % 
 ที่จะผ่านลงไปถึงชั้นนี้ได้ 
 ข้อ 1  final  สุดท้าย เป็นค า adjectives ใช้ขยายค านาม layer  
 ข้อ 2  is   เป็น Verb to be มีความหมาย เป็น อยู่ คือ อยู่ในรูป Present Simple 
         ท าหน้าที่เป็นกริยาหลักของประโยคนี้  
 ข้อ 3  surprisingly อย่างน่าประหลาดใจ เป็นค า adverb ใช้ขยายค า adjective ‘dark’   
186. ตอบข้อ 2  pass ค าตอบที่ถูกต้องเป็น is passed 
 pass เป็นค ากริยาใน clause โดยที่ energy ถูกส่งไปยังสิ่งมีชีวิตในรุ่นต่อไป จึงอยู่ในรูป  
 passive เพราะฉะนั้นต้องเป็น is passed 
 ความหมายของประโยค 
 A food web shows how energy is passed on from one living thing to the next.                  
 It shows the feeding habits of different animals that live together in an  
 ecosystem. 
 ห่วงโซ่อาหารแสดงถึงพลังงานที่ถูกส่งผ่านจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งสู่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง  
 มันแสดงถึงนิสัยการกินของสัตว์ที่แตกต่างกันที่อยู่ในระบบนิเวศน์เดียวกัน 
 ข้อ 1  show  กริยารูป Present Simple ประธาน A food web เป็นเอกพจน์ ต้องเติม s  
 ข้อ 3  feeding ในที่นี้เป็น present participle ท าหน้าที่ขยายค านาม habits หมายถึง  
          นิสัยการกิน 
 ข้อ 4  live เป็นค ากริยา แปลว่า อยู่ อาศัย  ในที่นี้ท าหน้าที่เป็นกริยาใน clause  
187. ตอบข้อ 2  originate ค าตอบที่ถูกต้องเป็น originated 
 เป็นการใช้ seem + the Perfect Infinitive [to have done] เพราะฉะนั้นกริยาที่ตามหลัง  
 seems to have ต้องเป็น past participle (V3) ซึ่งก็คือ originated  
 ตัวอย่างการใช้ seem + the Perfect Infinitive [to have done] เช่น  
 I seem to have forgotten my phone. 
 I seem to have lost my purse. 
 ความหมายของประโยค 
 Soccer seems to have originated in Asia. The Japanese played a game similar 
 to soccer in about 1000 B.C. 
 ซอคเกอร์ดูเหมือนจะมีต้นก าเนิดในเอเชีย คนญี่ปุ่นเคยเล่นเกมส์ที่คล้ายกับกีฬาซอคเกอร์ 
 ในช่วงประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล 
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 ข้อ 1 seem ดูราวกับ, ประหนึ่งว่า รูป Present Simple  ใช้กับประธาน Soccer ซึ่งเป็น 
        เอกพจน์ต้องเติม s   
 ข้อ 3  played ใช้เล่าเหตุการณ์ในอดีต เป็นกริยารูป past form (V2) ซึ่งโดยปกติเติม ed 
 ข้อ 4 similar to  เหมือนกับ, คล้ายกับ  
188. ตอบข้อ 1 is ค าตอบที่ถูกต้องเป็น was 
 เหตุการณ์กล่าวถึงคริสโตเฟอร์  โคลัมบัส เป็นเหตุการณ์ในอดีต กริยาต้องใช้รูป past form  
 (V2) จึงควรใช้รูป was  
 ความหมายของประโยค 
 Christopher Columbus was probably the first to take cacao beans from  
 the New World to Europe in around 1502. 
 คริสโตเฟอร์  โคลัมบัสอาจจะเป็นคนแรกที่น าเอาโกโก้จากถิ่นที่ค้นพบใหม่ไปยังยุโรปใน 
 ราวปี 1502 
 ข้อ 2  the first ใช้กล่าวถึง คริสโตเฟอร์  โคลัมบัส เป็นบุคคลแรก 
 ข้อ 3 take เป็นกริยา รูป infinitive ตามหลัง to  
 ข้อ 4 from เป็นค า preposition (ค าบุพบท) แปลว่า จาก  
189. ตอบข้อ 3  fought ค าตอบที่ถูกต้องเป็น fight 
 จากประโยคในส่วนของ relative clause มี help เป็นกริยาหลัก ส่วน fight เป็นกริยาที่ตาม  
 help จึงต้องอยู่ในรูป ของ infinitive (V1) 
 ความหมายของประโยค 
 Some of your cells are white blood cells, called T–cells, which help your  
 body fight sickness, viruses and other cells that do not belong in your  
 body. 
 เซลล์บางส่วนของคุณเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่เรียกว่า ที-เซลล์ ซึ่งช่วยต่อสู้กับโรค เชื้อไวรัส  
 และเซลล์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้เป็นของร่างกายของคุณ 
 ข้อ 1  cells  หมายถึง เซลล์  ใช้ cells รูปพหูพจน์ ถูกต้องอยู่แล้ว เพราะกริยาเป็น are 
 ข้อ 2  called ในประโยคนี้ใช้ , called T–cells, ขยายความบอกรายละเอียดเพิ่มเติมของ  
 white blood cells ซึ่งมีความหมายว่า “ถูกเรียกว่า T–cells” ดังนั้น called จึงต้องอยู่ 
 ในรูป passive  
 ข้อ 4  do not  อยู่ในส่วนของการขยายความเกี่ยวกับ cells ซ่ึง cells อยู่ในรูปพหูพจน์จึง 
         ต้องใช้ do not 
190. ตอบข้อ 2  on ที่ถูกต้องคือ up ซึ่งเป็น Phrasal Verb ‘look up’ ในที่นี้แปลว่า ค้นดู หา  
 ส่วน ‘look on’ แปลว่า เฝ้ามอง  
 ความหมายของประโยค 
 Many students have to look up the meaning of this word in the dictionary. 
 นักเรียนส่วนมากต้องค้นดูความหมายของค าศัพท์ค านี้ในพจนานุกรม 
 ข้อ 1 have to เป็นรูปของ verb to have + to มีความหมายว่า “ต้อง” 
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 ข้อ 3 of เป็น preposition แปลเป็นไทยได้หลายความหมาย ได้แก่ แห่ง ของ โดย ด้วย  
        เกี่ยวกับ ถึง ในเรื่อง เป็นต้น ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และใช้ในโครงสร้าง 
        noun +of + noun จากประโยคที่ก าหนด ‘the meaning of this word’ แปลวา่  
        ความหมายของค าศัพท์ค านี้ 
 ข้อ 4 in เป็น preposition แปลว่า ใน จากประโยคที่ก าหนด ‘in the dictionary’ แปลว่า 
        ในพจนานุกรม  
191. ตอบข้อ 1  vacuum  ที่ถูกต้องต้องใช้ว่า vacuumed 
 อนุประโยคแรก ‘This house’เป็นประธานของประโยคซึ่งเป็นผู้ถูกกระท าคือถูกดูดและ 
 ปัดฝุ่น รูปกริยาจึงต้องอยู่ในรูปของ Passive Voice คือ Verb to be + V3 (past  
 participle) ดังนั้น vacuum ต้องอยู่ในรูป V3 นั่นคือ vacuumed  
 ความหมายของประโยค 
 This house has to be vacuumed and dusted because nobody lives here for 
 a long time. 
 เราต้องดูดและปัดฝุ่นบ้านหลังนี้เพราะไม่มีใครอยู่มานานแล้ว 
 ข้อ 2 dusted เป็นรูป past participle (V3) ของ dust ซึ่งท าหน้าที่เป็นกริยาอีกตัวหนึ่งของ 
        ประธานด้วย 
 ข้อ 3 lives เป็นรูป present simple (V1) มีการเติม s ซึ่งท าให้รูปกริยาสอดคล้องกั 
        ประธาน nobody ที่ต้องตามด้วยกริยาในรูปนี้ 
 ข้อ 4 for a long time เป็น adverb มีความหมายว่า เป็นเวลานาน 
192. ตอบข้อ 2  and  ที่ถูกต้องต้องใช้ but ซึ่งในท่ีนี้มีความหมายว่า ยกเว้นแต่ (except)  
 but ใช้ในความหมายว่า except เมื่อตามหลัง all, none, every..., any..., no...  
 (เช่น everything, everybody, nobody, nothing, anywhere ฯลฯ) เช่น 
 She drinks nothing but coke. หล่อนไมด่ื่มอะไรเลย นอกจากโค้ก 
 Everybody dances but Ann. ทุกคนเต้นร า ยกเว้นแต่ แอน 
 ความหมายของประโยค 
 In fact, everything has some gravity, but only really big things like planets,  
 moons, and stars, have enough gravity to be measured. 
 ความจริงแล้วทุกๆสิ่งมีแรงดึงดูด ยกเว้นแต่สิ่งที่มีขนาดใหญ่จริงๆอย่างเช่น ดาวเคราะห์  
 ดวงจันทร์และดวงดาวเท่านั้นที่มีแรงดึงดูดเพียงพอที่จะวัดได้ 
 ข้อ 1 has เป็นรูปของ verb to have ที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ประธานของ 
         ประโยคนี้คือ everything ซึ่งเป็นประธานที่ใช้รูปกริยาเดียวกันกับประธานเอกพจน์ 
         บุรุษที่ 3 
 ข้อ 3 like ในที่นี้แปลว่า เช่น เป็นการยกตัวอย่างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ 
 ข้อ 4 measured เป็นรูปของ past perfect (V3) ที่มากับ be (verb to be) เป็นรูปของ  
        Passive Voice 
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193. ตอบข้อ 3  only ที่ถูกต้องต้องใช้ also แปลว่า ด้วย อีกด้วย  
 also แปลว่า ด้วย อีกด้วย ใช้เมื่อเราต้องการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องที่พูดถึง 
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นประโยคความรวม อนุประโยคหน้า and มีความหมายว่า 
 ลิงแมงมุมชอบใช้แขนและขาของมันเกาะกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลง ส่วนอนุประโยคหลัง and 
 ต้องการบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่า มันยังใช้หางที่แข็งแรงของมันโหนไปตามก่ิงไม้อีกด้วย  
 ความหมายของประโยค 
 Spider monkeys like to use their arms and legs to hang upside down from  
 tree branches, and they also use their strong tails to hang onto branches. 
 ลิงแมงมุมชอบใช้แขนและขาของมันเกาะกิ่งไม้แล้วห้อยหัวลงและมันยังใช้หางที่แข็งแรงของ 
 มันโหนไปตามกิ่งไม้อีกด้วย 
 ข้อ 1 their เป็นค าสรรพนาม(ใช้แทนค านามพหูพจน์บุรุษที่ 3)ท่ีแสดงความเป็นเจ้าของ   
        ในที่นี้หมายถึง  แขนและขา ของลิงแมงมุม 
 ข้อ 2 upside down  เป็น adverb แปลว่า คว่ าลง กลับหัวลง 
 ข้อ 4 onto  เป็น preposition ใช้บอกความเคลื่อนไหวของวัตถุไปยังสถานที่ที่แน่นอน 
194. ตอบข้อ 3  longer ที่ถูกต้องใช้ค าว่า long  
 จากประโยคที่ก าหนดมีค าว่า as อยู่หน้าและหลังค าคุณศัพท์ แสดงถึงการเปรียบเทียบเท่ากัน 
 การเปรียบเทียบเท่ากันต้องใช้  as + adjective + as  
 ส่วน longer เป็น comparative adjective ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า 
 ข้อ 1 of เป็น preposition แปลเป็นไทยได้หลายความหมาย ได้แก่ แห่ง ของ โดย ด้วย  
        เกี่ยวกับ ถึง ในเรื่อง เป็นต้น ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท และใช้ในโครงสร้าง  
        Noun +of + Noun จากประโยคที่ก าหนด ‘The wavelength of Tsunamis’  
        แปลว่า ความยาวคลื่นของซึนามิ 
 ข้อ 2 be เป็นรูป present simple (V1) ของ verb to be  ส่วน can ต้องตามด้วย V1  
         เสมอ ดังนั้น be ที่ตามหลัง can ในประโยคนี้จึงถูกต้อง 
 ข้อ 4 as อยู่หน้าและหลังค าคุณศัพท์ แสดงถึงการเปรียบเทียบเท่ากัน การเปรียบเทียบ 
        เท่ากันต้องใช้  as + adjective + as 
 ความหมายของประโยค 
 The wavelength of Tsunamis can be as long as 150 miles. 
 ความยาวคลื่นของซึนามิสามารถยาวได้ถึง 150 ไมล์ 
195. ตอบข้อ 3  easiest ที่ถูกต้องใช้ค าว่า easier 
 จากรูปประโยคจะเห็นค าว่า ‘much’ เป็นค าท่ีบอกให้รู้ว่าค าที่ตามมาต้องใช้ค าเปรียบเทียบ 
 ขั้นกว่า 
 ความหมายของประโยค 
 The blowhole, a hole atop the whale’s head, makes it much easier for it to  
 breathe.    รูด้านบนหัวของปลาวาฬท าให้มันหายใจง่ายขึ้นมาก 
 ข้อ 1 whale’s เป็นรูปของการแสดงความเป็นเจ้าของกับค านามโดยใช้ ‘s และมีค านาม 
        ตามหลังคือ head ท าให้ whale’s head แปลว่า หัวของปลาวาฬ 
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 ข้อ 2 makes เป็นรูปของ present simple (V1) ที่เติม s เพ่ือให้สอดคล้องกับประธานของ 
        ประโยคคือ The blowhole ที่เป็นรูปเอกพจน์ 
 ข้อ 4 breathe เป็นค ากริยา present simple (V1) แปลวา่ หายใจ ซึ่งค าที่ตามหลัง to  
        ต้องเป็นค ากริยาช่องที่ 1 
196. ตอบข้อ 3  so ที่ถูกต้องเป็นค าว่า because  
 จากประโยคที่ก าหนดเป็นประโยคความรวม อนุประโยคแรกมีความหมายว่า  
 “นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์” อนุประโยคหลังมีความหมายว่า  
 “พวกมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก”  
 ซึ่งทั้งสองประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน ส่วนแรกเป็นผล ส่วนหลังเป็นเหตุ ดังนั้นต้องเชื่อม 
 ด้วย because (เพราะว่า) 
 ความหมายของประโยค 
 Some scientists believe dinosaurs became extinct because they could not  
 adapt quickly enough to changes in Earth’s climate. 
 นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะพวกมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อ 
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
 ข้อ 1 scientists อยู่ในรูปค านามพหูพจน์ ซึ่งค านามที่ตามหลัง some ต้องเป็นนามนับได้ 
        พหูพจน์ หรือ นามนับไม่ได้ 
 ข้อ 2 became เป็นรูป past simple (V2) ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต และประโยคนี้เป็น 
        เรื่องราวในอดีต 
 ข้อ 4 quickly เป็น adverb ในที่นี้ท าหน้าที่ขยาย enough 
197. ตอบข้อ 3  be hunted ที่ถูกต้องใช้ค าว่า hunt 
 รูปกริยา be hunted เป็น Passive Voice ที่บอกถึงประธานถูกกระท า แต่ความหมายใน 
 ประโยคนี้ ค าว่า ‘animals’ ไม่ได้ถูกล่าแต่เป็นผู้ล่า จึงต้องอยู่ในรูป Active Voice คือ hunt 
 ความหมายของประโยค 
 Plants make their own food, animals must hunt for theirs. 
 พืชสร้างอาหารด้วยตัวเองแต่สัตว์ต้องล่าสัตว์อ่ืนเพื่อเป็นอาหารของมัน 
 ข้อ 1 make เป็นรูป present simple (V1) ซึ่งสอดคล้องกับประธาน Plants 
 ข้อ 2 own เป็น determiner ท าหน้าที่เหมือน adjective ใช้น าหน้า common noun  
 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ขยายค าว่า food ‘own food’แปลว่า อาหารของมันเอง 
 ข้อ 4 theirs เป็น possessive pronoun ใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ไม่ต้องมีค านาม 
 ตามหลัง เพราะได้กล่าวถึงนามที่ต้องการพูดถึงไปแล้ว ในที่นี้คือ ‘food’  และ theirs ในที่นี ้
 ก็คือ their food  
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198. ตอบข้อ 2  it ที่ถูก ต้องใช้ค าว่า its 
 ค านี้วางอยู่หน้าค าว่า eggs ดังนั้นต้องเป็นค าสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของคือ its 
 ความหมายของประโยค 
 A sea turtle digging a hole in the sand to lay its eggs is acting by instinct. 
 เต่าทะเลขุดหลุมทรายเพ่ือวางไข่เป็นการกระท าที่ท าโดยสัญชาติญาณ 
 ข้อ 1 digging เป็นรูปของ present participle วางไว้หลังค านามแสดงถึงค านามตัวนั้น 
        เป็นผู้กระท ากริยา    
 ข้อ 3 acting เป็น gerund ท าหน้าที่เหมือนค านาม (เป็นอาการนาม) 
 ข้อ 4 instinct เป็นค านามแปลว่า สัญชาติญาณ ค าท่ีตามหลัง by ต้องเป็นค านาม 
199. ตอบข้อ 4  keeping ที่ถูกต้องใช้ว่า keep 
 ค าท่ีตามหลัง to ต้องเป็น infinitive (กริยาช่องที่ 1) 
 ความหมายของประโยค 
 Your body has many systems that work together to keep you alive. 
 ร่างกายของคุณมีระบบมากมายที่ท างานร่วมกันเพ่ือท าให้คุณมีชีวิตอยู่ 
 ข้อ 1 has เป็นรูปของ verb to have ที่ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่ 3 ประธานของ 
        ประโยคนี้คือ Your body   
 ข้อ 2 systems เป็นค านามพหูพจน์ ค านามที่ตามหลัง many ต้องเป็นค านามนับได้พหูพจน์ 
 ข้อ 3 work เป็นค ากริยาในส่วนของ adjective clause ที่เชื่อมด้วย that 
200. ตอบข้อ 2  tusk ที่ถูกต้องใช้ค าว่า tusks 
 a pair of ต้องตามด้วยค านามพหูพจน์ ดังนั้น tusk ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์คือ tusks 
 ความหมายของประโยค 
 Many elephants also have a pair of tusks, which are long, pointed teeth. 
 ช้างส่วนมากก็มีงา 1 คู่ท่ียาวและชี้ออกไปข้างหน้า 
 ข้อ 1 heavy gray bodies เป็นการใช้ adjective ขยายค านาม และเมื่อใช้ค า adjective  
        ขยายค านามหลายค าต้องมีการจัดเรียงค า adjective ที่ถูกต้อง ดังนี้  
 ความคิดเห็น ขนาดหรือรูปร่าง คุณสมบัติ อายุ สี แหล่งก าเนิด วัสดุ จุดประสงค์ ค ำนำม 
 ข้อ 3 which เป็น relative pronoun ท าหน้าที่เชื่อมต่อเพ่ือขยายรายละเอียดเกี่ยวกับ 
        ค าข้างหน้า 
 ข้อ 4 pointed เป็นรูป past participle ท าหน้าที่เหมือน adjective ขยาย teeth 
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แบบทดสอบ Pre-test/ Post-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

Directions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to  
        each question. อ่านสถานการณ์และบทสนทนา และเลือกค าตอบที่ดีที่สุดในแต่ละข้อ 

 

1. Situation: At home. 
        Mom: Why haven’t you finished your homework yet? 
      Patrick: ______________ 
       1. I have finished reading these books. 
       2. I arrived back home really late today. 
       3. I would like to work at the supermarket. 
       4. I like to visit the library as often as I can. 
 

2.  Situation: On Christmas day. 
       Mother: Merry Christmas, son.  
            Son: Merry Christmas to you too, Mommy. 
       Mother: ______________ 
            Son: Oh. Thank you so much. 
      1. This gift is just for you. 
      2. It’s on December 25th. 
      3. Are you happy? 
      4. I love presents. 
 

(3-4) Situation: Bob and Tom are talking about sports. 
            Bob: What are you doing, Tom? 
           Tom: I’m watching a basketball game on TV. 
            Bob: _______3_______,Tom? 
           Tom: Well, _______4_______, but I like to watch it. It is very exciting. 
 

3. 1. Do you play basketball  
2. How do you like basketball 
3. Which basketball team do you like 
4. Who is your favorite basketball player 
 

4. 1. I play this sport  
2. I can’t play basketball 
3. I think basketball is a good sport 
4. I read about basketball every day 
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(5-6)     Madison and Carson 
Carson’s older sister, Madison, is a very good student. She isn’t satisfied to just get by 

in school. She’s involved in extra activities including band and the Good Citizens Club. 
 

5. Which statement is not supported by the paragraph? 
  1. Madison is a straight ‘A’ student. 
  2. Carson is younger than Madison. 
  3. Madison is a member of at least one club. 
  4. Music is part of Madison’s school experience. 
 

6. What is the main idea of this paragraph? 
  1. Madison likes music. 
  2. Madison is cruel and unusual. 
 

7.  __________shoes are John’s, pink or brown? The brown ones. 
      1. Who      2. What 
      3. Where     4. Which   
 

8.  I have seven cats. The fat__________are on the table. 
      1. one            2. ones 
      3. any            4. some   
 

9. __________coffee do you drink a day? I drink only cup a day. 
       1. How many        2. How much 
       3. How far     4. How long  
 

10.  Has your daughter got any previous work experience? __________ 
       1. Yes, he has.        2. Yes, he does. 
       3. No, she hasn’t.    4. No, she doesn’t.  
 

11.  If you read a lot, you __________the examination. 
       1. will pass  
       2 would pass  
       3. would have passed  
       4. would have been passing   
 3. Madison is a very good student. 
  4. Madison was born before Carson. 
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(12-13)    Read the following recorded message and choose the best answer.  
 

[Phone ringing . . .]  
Bill: Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message.  
[Beep]  
Hey Bill. This is Hank. I'm just calling to let you know that I'll be a little late to the game 
tomorrow night. I have to work a few extra hours to finish a report. I should wrap things up 
sometime between seven and eight though. Oh, then I'm planning on seeing Lisa  for about 
an hour since she's been sick recently. And, uh, one more thing. I'll stop by my house to pick 
up some food for the game. See you then. 
 

12. What time will Hank most likely arrive at Bill's house? 
1.  around  7:00 pm     
2.  around  8:00 pm   
3.  around 9:00 pm     
4.  around 11.00 pm 
 

13. Where would you hear this message? 
1.  an answering machine    
2.  a mobile phone 
3.  a hotel reception     
4.  the operator 

 

14.  “Oh Goddess of water, please forgive us for polluting water and  
         a lot of thankfulness for supplying us clean water” 
        Can you guess what Thai festival will be in paragraph? 

1.  Songkran        
2.  Loi Krathong 
3.  New year       
4.  Pheetakhon 
 

15.  Look at these openings letters. Which person is writing to an old friend? 
1.  Dear Jane, 

                        Many thanks for your letter. How nice to hear from you! 
2.  Dear Mr. Bailey, 

                        I saw your advertisement in the Nursing Times for staff nurses in Canada 
3.  Dear Richard, 

                        You may be surprised to get a letter from me after such a long time. 
4.  Dear Ms. Anne, 

   Thank you for your letter of 15thMay enclosing a cheque for 50 dollars. 
    How nice to hear from you! 

http://www.esl-lab.com/phone/phonesc1.htm#key
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เฉลยแบบทดสอบ Pre-test/ Post-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

1. ตอบข้อ 2 I arrived back home really late today. วันนี้ฉันกลับถึงบ้านช้ามากจริง ๆ 
 จากบทสนทนา แม่ถาม Patrick ว่า “ท าไมถึงยังท าการบ้านไม่เสร็จ” จากตัวเลือกเหตุผล 
 ที่ตอบว่า “วันนี้ฉันกลับถึงบ้านช้ามากจริงๆ” เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 I have finished reading these books. ฉันเพ่ิงอ่านหนังสือเหล่านี้จบ 
 ข้อ 3 I would like to work at the supermarket. ฉันอยากท างานที่ห้างสรรพสินค้า 
 ข้อ 4 I like to visit the library as often as I can. 
        ฉันชอบที่จะเข้าห้องสมุดให้บ่อยเท่าทีฉ่ันจะท าได้ 
2. ตอบข้อ 1 This gift is just for you. ของขวัญส าหรับลูกจ้ะ   
 จากบทสนทนาในวันคริสต์มาส แม่และลูกชายต่างกล่าวอวยพรกันในวันคริสต์มาส  
 และลูกชายกล่าวขอบคุณในตอนสุดท้าย แสดงว่าแม่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างให้เขา  
 ตัวเลือกที่พูดว่า “ของขวัญส าหรับลูกจ้ะ” จึงเป็นค าพูดที่เหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2  It’s on December 25th. มันเป็นวันที่ 25 ธันวาคม 
 ข้อ 3  Are you happy? ลูกมีความสุขไหม 
 ข้อ 4. I love presents. ฉันชอบของขวัญ 
3. ตอบข้อ 1 Do you play basketball  คุณเล่นบาสเกตบอลได้ไหม   
 จากบทสนทนา Bob ถามTom ว่า “ก าลังท าอะไร” Tom ตอบว่า “ก าลังดูบาสเกตบอล” 
 Bob ถาม Tom อีกหนึ่งค าถาม และ Tom ตอบว่า........แตช่อบที่จะดู มันตื่นเต้นมาก  
 ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่น่าจะเป็นค าถามของ Bob ก็คือ  “คุณเล่นบาสเกตบอลไดไ้หม”  
 ข้อ 2 How do you like basketball คุณชอบบาสเกตบอลแค่ไหน  
                          (How do you like กรณีนี้ใช้ถามความคิดเห็น) 
 ข้อ 3 Which basketball team do you like คุณชอบทีมบาสเกตบอลทีมไหน 
 ข้อ 4 Who is your favorite basketball player ใครคือนักบาสเกตบอลคนโปรดของคุณ 
4. ตอบข้อ 2 I can’t play basketball ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นหรอก   
 จากค าตอบในข้อ 29 ค าพูดที่เหมาะสมที่สุดของ Tom คือ ฉันเล่นบาสเกตบอลไม่เป็นหรอก 
 ข้อ 1 I play this sport ฉันเล่นกีฬาชนิดนี้ 
 ข้อ 3 I think basketball is a good sport ฉันคิดว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ดี 
 ข้อ 4 I read about basketball every day ฉันอ่านเกี่ยวกับบาสเกตบอลทุกวัน 
5. ตอบข้อ 1 Madison is a straight A student.  Madison เป็นนักเรียนที่ผลการเรียน A ตลอด 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ได้รับการสนับสนุนจากย่อหน้านี้  
 จากข้อความนี้ น้องสาวของ Carson คือ Madison เป็นนักเรียนที่ดีมาก เธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ 
 การเรียนในโรงเรียนเท่านั้น เธอยังสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษคือเข้าร่วมวงดนตรีและ 
 เข้าชมรมพลเมืองดี 
 จากข้อความที่ยกมาไม่ได้กล่าวถึงผลการเรียนของ Madison 
 ข้อ 2 Carson is younger than Madison.  
        Carson อายุน้อยกว่า Madison เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง  
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 ข้อ 2 Music is part of Madison’s school experience. 
        ดนตรีเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในโรงเรียนของ Madison 
 ข้อ 4 Madison is a member of at least one club.  
        Madison เป็นสมาชิกชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรมเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
6. ตอบข้อ 3 Madison is a very good student. Madison เป็นนักเรียนที่ดีมาก 
 โจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของย่อหน้านี้คืออะไร จากย่อหน้าที่ให้มาใจความส าคัญอยู่ที่ 
 ประโยคแรก ส่วนประโยคที่สองเป็นการขยายความเพ่ิมเติมว่าเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียน 
 ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังไปเล่นดนตรี และ เป็นสมาชิกชมรมพลเมืองดีอีกด้วย 
 ข้อ 1 Madison likes music. Madison ชอบดนตรี 
 ข้อ 2 Madison is cruel and unusual. Madison เป็นเด็กที่มีนิสัยโหดร้าย และไม่ปกติ 
 ข้อ 4 Madison was born before Carson. Madison เกิดก่อน Carson 
7. ตอบข้อ 4  Which  
 Which shoes are John’s, pink or brown? The brown ones. 
 รองเท้าคู่ไหนเป็นของ John, สีชมพู หรือสีน้ าตาล?  คู่สีน้ าตาล 
 Which แปลว่า อันไหน ใช้ถามหาว่าเป็นสิ่งไหน ใช้ถามได้ทั้ง คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่   
 โดยในค าถามมักมีค าให้เลือก จากโจทย์ สังเกตจากตัวค าถามมีค าให้เลือก pink or brown  
 จึงท าให้รู้ว่าค าถามต้องถามด้วย Which 
8. ตอบข้อ 2  ones  
 I have seven cats. The fat ones are on the table. 
 ฉันมีแมว 7 ตัว ตัวที่อ้วนๆอยู่บนโต๊ะ 
 เป็นการใช้สรรพนาม ones แทน cats เนื่องจากประโยคแรกได้กล่าวถึง cats และเป็นที่รู้กัน 
 แล้วว่าก าลังพูดถึงแมว ดังนั้นเมื่อจะพูดประโยคต่อไปสามารถใช้สรรพนามแทนได้เพ่ือเลี่ยง 
 การใช้ค านามซ้ าซาก one  =   แทน ค านามเอกพจน์  ones =   แทน ค านามพหูพจน์ 
9. ตอบข้อ 2  How much    
 How much coffee do you drink a day? I drink only cup a day. 
 คุณดื่มกาแฟวันละเท่าไร? ฉันดื่มวันละแก้วเดียว 
 เป็นการใช้ How much น าหน้าค านามนับไม่ได้ เพื่อถามปริมาณของค านามที่นับไม่ได้  
 ข้อ 1 How many มากเท่าไร ใช้น าหน้าค านามนับได้พหูพจน์เพื่อถามปริมาณ 
 ข้อ 3 How far ไกลแค่ไหน ใช้ถามระยะทาง 
 ข้อ 4 How long นานแค่ไหน ใช้ถามระยะเวลา 
10. ตอบข้อ 3  No, she hasn’t haven’t.  
 Has your daughter got any previous work experience?  
 ลูกสาวของคุณมีประสบการณ์การท างานมาก่อนไหม? 
 ประโยคค าถามขึ้นด้นด้วย Has ค าตอบก็ต้องตอบด้วย has จากตัวเลือกมีให้เลือก 2 ข้อ คือ  
 ข้อ 1 Yes, he has. กับ ข้อ 3 No, she hasn’t haven’t. แต่โจทย์ถามถึง your daughter  
 ซึ่งหมายถึง ลูกสาวของคุณ ดังนั้นสรรพนามในการตอบคือ she ค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3  
 ส่วนตัวเลือกที่เหลือใช้กริยาช่วย does ซึ่งผิดแน่นอน 
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11. ตอบข้อ 1  will pass  
 If you read a lot, you will pass the examination.  
 ถ้าคุณอ่านหนังสือมาก คุณก็จะสอบผ่าน 
 เป็น If Clause ทีใ่ช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นจริงได้   
 If + Present Simple (V1), Future Simple (will+ V1) 
12. ตอบข้อ 3  around 09.00 pm. เวลาประมาณ 21.00  น. (สามทุ่ม)  
 เพราะ pm. ใช้กับเวลาตั้งแต่เวลาเที่ยงวัน ถึงเวลา 23.59 น.    
 จากโจทย์ What time will Hank most likely arrive at Bill's house?  หมายถึง    
             เวลาประมาณกี่โมงที่ Hank จะไปถึงบ้านของ Jim    
 ในเนื้อเรื่อง สังเกต   I have to work a few extra hours to finish a report. = ผมต้องท างาน 
 ล่วงเวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมง เพ่ือท ารายงานให้เสร็จ  I should wrap things up sometime  
 between seven and eight though.  = อย่างไรก็ตาม ผมคงจะเสร็จงานประมาณ 19.00 ถึง  
 20.00 (เวลา 7.00 and 8.00 pm). Oh, then I'm planning on seeing Lisa  for about an  
 hour since she's been sick recently. = ผมจะไปเยี่ยม Liza ซึ่งป่วยเมื่อเร็วๆนี้อีกสักชั่วโมง 
 And, uh, one more thing. I'll stop by my house to pick up some food for the 
 game. = อ้อ อีกอย่างหนึ่ง ผมจะแวะไปที่บ้านเพื่อไปเอาอาหาร  ดังนั้น โดยรวมแล้วก็น่าจะ 
 ประมาณเวลา 21.00 น. 
13. ตอบข้อ 1  an answering machine  เครื่องรับอัตโนมัติ    
 จากโจทย์   Where would you hear this message ? คุณจะได้ยนิเสียงข้อความนี้จากที่ไหน   
 ในเนื้อเรื่อง สังเกตประโยค  [Phone ringing . . .]  = เสียงโทรศัพท์ดังขึ้น  
 Bill: Hey, this is Bill. I'm sorry I'm not in. Just leave a message.   
       สวัสดีครับ ผมบิลนะครับ ผมไม่อยู่ กรุณาฝากข้อความไว้นะครับ 
 นั่นแสดงว่า เราได้ยินเสียงข้อความนี้จาก เครื่องรับโทรศัพท์อัตโนมัติ 
 ข้อ 2. a mobile phone โทรศัพท์มือถือ 
 ข้อ 3. a hotel reception  พนักงานต้อนรับของโรงแรม 
 ข้อ 4 the operator หมายถึง พนักงานรับโทรศัพท์ 
14. ตอบข้อ 2   Loi Krathong  
 จากโจทย์ Can you guess what Thai festival will be in paragraph?  
              คุณเดาได้ไหมว่าข้อความย่อหน้านี้เป็นเทศกาลใดของคนไทย 
 จากค าว่า Oh Goddess of water หมายถึง พระแม่คงคา  
15. ตอบข้อ 3  Dear Richard 
                            You may be surprised to get a letter from me after such a long time. 
         คุณอาจแปลกใจที่ได้รับจดหมายจากฉันหลังจากเวลานานมาแล้ว 
 จากโจทย์  Look at these openings letters. Which person is writing to an old friend? 
 จากส่วนต้นของจดหมายเหล่านี้ ใครที่เขียนถึงเพ่ือนเก่า 
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