
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตรียมความพรอมสูการสอบ “Exit Exam” 

(Get ready for Comprehensive Examination: 
English language) 

 

เอกสารประกอบการเตรียมความพรอมสูการสอบประมวลความรู: 
วิชาภาษาอังกฤษ 

 
โดย สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ฉบบัที ่2 : Reading Comprehension + Grammar 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 
เรียบเรียงและเฉลย โดย อาจารยพิสุทธิส์ยาม งวงคํานาม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแนะนําในการเตรียมความพรอมสูการสอบ  
“Exit Exam” วิชา ภาษาอังกฤษ 

1. นศ. ไมควรดูเฉลยทันทีนะครับขณะลงมือทํา ควรปด

สวนเฉลยดานลางไวกอน แลวลองลงมือทําเอง จากนั้น 

คอยมาดูกันวาเราทําถูกหรือไม พรอมจดบันทึกคะแนน

เอาไวดวยครับ 

 

 

 

 

2. ในรอบแรก นศ. ควรลองทําขอสอบโดยไมใช

พจนานุ กรม  เพร าะ ในข อสอบจะมี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า 

Contextual clues หรือ ขอความแวดลอม หรือบริบทที่

จะเปนตัวชวยใหเราเดาความหมายของคํานั้นๆ ไดครับ   

  
I am hungry, I need something to eat! 

เดาไดวา hungry = หิว เพราะตองการของกิน 

3. คูมือเตรียมความพรอมฯ มี 2 ฉบับ นศ. ควรอานใหครบ

ทั้ง 2 ฉบับ และควรทบทวนกอนการสอบอยางนอย 3 – 4 

รอบ พยายามสังเกต ทําความเขาใจ จดจําสถานการณ 

ไวยากรณ และเทคนิคตางๆ ใหไดมากที่สุด นอกจากนี้ ควร

ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสื่อ หรือตําราอื่นๆ ดวยนะครับ  

- ดวยความปรารถนาดี คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - 

 

 

- Keywords 

- Contexts 

- Vocabs 

- Grammar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kanchanaburi Rajabhat University  

Exit Exam Test Tutoring II    

Parts Reading Comprehension and Grammar 20 Pages 101   items 

 

Part C: Reading 

Direction: This part measures your ability to read and understand different forms of spoken and written English. You will 

read each passage and answer the questions based on what is stated or implied in the passage. 

คําสั่ง:  แบบทดสอบสวนนี้วัดความสามารถในการอานและเขาใจขอความภาษาอังกฤษรูปแบบตางๆ ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน    

จงอานขอความและตอบคําถามโดยอาศัยขอมูลที่ปรากฏหรือแฝงนัยในเรื่องที่อาน 

 
1. What can’t you do when seeing this sign?  

 A. Turn left.  

 B. Turn right.  

 C. Keep straight.  

 D. Keep left or right. 

*เฉลย: C – ปายนี้สั่งใหเลี้ยวขวาหรอืซายเทานั้น ดังนั้นเรา   

ไมสามารถ (can’t) ตรงไป (Keep straight) ไดครับ 

 
2. What is the meaning of this sign?  

 A. You can’t drive over 25 km/h speed.  

 B. You can drive over 25 km/h speed. 

 C. You must drive over 25 km/h speed. 

 D. You must drive at 25 km/h speed. 

*เฉลย: A – จากปายกําหนดความเร็ว (Speed limit) ที่ 25    

กม. / ชม. ดังนั้น You can’t drive over 25 km/h speed.       

(ไมสามารถขับรถดวยความเร็วเกิน 25 กม. / ชม.)  

 
3. The sign says “This toilet is for________.”  

 A. the police  

 B. the disabled persons  

 C. the chair  

 D. the wheel chair 

*เฉลย: B – ปายนี้เปนปายหองน้ําสําหรับผูพิการ ซึ่งตรงกับ

คําวา (the disabled persons)  

 
4. How is the weather today?  

 A. It’s totally cloudy.  

 B. It’s partially rainy. 

 C. It’s a scattered storm day. 

 D. It’s partially cloudy. 

*เฉลย: D – จะเห็นวาสภาพอากาศมีทั้งเมฆและแดด หรือมี

เมฆบางสวน ซึ่งตรงกับ It’s partially cloudy. 

 
5. Where can’t I see this sign?  

 A. A car park.  

 B. A lavatory. 

 C. An underwater zone. 

 D. A shopping mall. 

*เฉลย: C – ปายสําหรับผูพิการมักพบเห็นตามสถานที่ตางๆ 

ยกเวน An underwater zone. (เขตใตน้ํา) พวกเขาจะไปทํา

อะไรใตน้ําละครับ? 
 

 



 

 

 

 
6. We can see this sign fixed at__________.  

 A. a lavatory door 

 B. a zoo entrance 

 C. a dormitory front 

 D. an escalator entrance 

*เฉลย: A – ปายนี้คือสัญลักษณหองน้ําชายและหญิงครับ 

ดังนั้นเราจะพบที่ a lavatory door คําวา lavatory มคีวาม 

หมายเดียวกันกับ toilet คือ หองน้ํา หรือสุขานั่นเอง 

 
7. The man found the entrance leading into the Pyramid.  

 What can replace the word “entrance”? 

 A. window  

 B. door 

 C. roof  

 D. basement 

*เฉลย: B – entrance แปลวา ทางเขา มคีวามหมายใกลเคียง

กับ door (ประตู) 

 
8. From the comic, what’s the woman’s problem?  

 A. She loves the man.  

 B. She doesn’t believe in love.  

 C. She’s afraid of the man.  

 D. She doesn’t want to love the man. 

*เฉลย: D – จากการตูน ผูหญิงไมอยากรักกับผูชายคนนี้      

(She doesn’t want to love the man.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. What is the problem of the boy?  

 A. He gets used to writing on a paper.  

 B. He gets used to writing on an iPad. 

 C. He gets used to writing on the wall. 

 D. He gets used to writing on a notepad. 

*เฉลย: B – จากการตูน เด็กผูชายพูดวา “เขาเขียนตามที่

ครูสั่งไมไดเพราะเขาหาคียบอรดในหนาจอไมเจอ” แสดงวา 

เด็กผูชายคนนี้ คุนเคย (gets used to) กับการพิมพบน iPad 

ที่มีแปนคียบอรดบนหนาจอ จึงควรตอบ He gets used to 

writing on an iPad.  

 
9. From the comic, what is the man’s belief? 

 A. He doesn’t believe in god.  

 B. He tries to call the god.  

 C. He makes the god annoyed.  

 D. He cannot contact the god. 

*เฉลย: A – จากการตูน ผูชายกลาวกับเทพวา “พิสูจนสิวา

พระเจามีจริง (exist)” นั่นหมายความวาเขาไมเชื่อในพระ

เจา ถึงตองการขอพิสูจน (proof) จึงควรตอบ He doesn’t 

believe in god. 

 

 

I can’t write what 

you are telling.       

I don’t see an on 

screen keyboard. 



 

 

 

 

 
11. From the above picture, which statement is correct?  

 A. None of them can dream.  

 B. Neither the man nor the dog can dream. 

 C. Both of them can dream. 

 D. Either the man or the dog can dream. 

*เฉลย: C – จากการตูน ทั้งผูชายและหมาสามารถที่จะฝนได

ตัวเลือก Both of them can dream. จึงถูกตอง (correct) 

12. From the above picture, which statement is incorrect?  

 A. The dog is able to dream.  

 B. The dog can dream. 

 C. The dog is dreaming. 

 D. The dog would not dream. 

*เฉลย: D – จากการตูน ทั้งผูชายและหมาสามารถที่จะฝนได

ตัวเลือก The dog would not dream. (สุนัขจะไมฝน) จึงไม

ถูกตอง (incorrect) 

 
13. From the comic, what happens to the man?  

 A. He feels too fed up with Facebook. 

 B. He is too addicted to Facebook. 

 C. he feels too fed up with social network.  

 D. He is too addicted to food intake. 

*เฉลย: B – จากการตูน ผูชายพูดวา “เฮย นี่มันตี 3 แลว 

ตองไปนอนแลวละ” แตพอถึงเตียงเขาก็หยบิมอืถือมาแชท

ตอ แสดงวาเขา He is too addicted to Facebook.            

(ติดเฟซบุคหนักมาก)  

 
14. From the picture, which is incorrect?  

 A. The man weighs less than the woman. 

 B. The woman weighs more than the man. 

 C. The man is not as heavy as the woman. 

 D. The man weighs more than the woman. 

*เฉลย: D – จากการตูน ผูหญิงอวนกวาผูชาย ดังนั้น

ตัวเลือก The man weighs more than the woman. (ผูชาย

หนักกวาผูหญิง) จึงไมถูกตอง (incorrect) 

15. From the picture, which is correct?  

 A. The man weighs less than the woman. 

 B. The woman weighs less than the man. 

 C. The man is as heavy as the woman. 

 D. The man weighs more than the woman. 

*เฉลย: A – จากการตูน ผูหญิงอวนกวาผูชาย ดังนั้น

ตัวเลือก The man weighs less than the woman. (ผูชาย

หนักนอยกวาผูหญิง) จึงถูกตอง (correct) 

 
16. When you heard “Please, listen”, what should you do? 

Please, listen. The ATM is 

running out of cash. And 

the other machines are 

broken. Please wait for 

fixing. 



 

 

 

 A. Pay some money. 

 B. Pay your debt. 

 C. Pay attention. 

 D. Pay the tax. 

*เฉลย: C – จากการตูน ผูชายประกาศวา “กรุณาฟงทางนี้

เครื่อง ATM ไมมีเงินสดแลว และเครื่องอื่นๆ ก็เสียหมด กรุณา

รอชางมาซอม” ดังนั้นเมื่อเราไดยนิคําวา “Please, listen” เรา

จึงควร Pay attention. (ใหความสนใจ) 

17. What’s wrong?  

 A. The shopping mall is closed. 

 B. The windows are broken. 

 C. The ATM can be used. 

 D. The ATM is out of order. 

*เฉลย: D – จากการตูน เครื่อง ATM ใชการไมได ตรงกับ

ตัวเลือก The ATM is out of order. 

18. The people with__________should feel upset most. 

 A. enough cash 

 B. no cash 

 C. credit card 

 D. a lot of cash 

*เฉลย: B – จากการตูน คนที่จะอารมณเสีย (feel upset) ที่สุด

คือคนทีไ่มมเีงินสด ซึ่งตรงกับตัวเลือก no cash 

 

 
19. The dog: It’s__________I need my breakfast.  

 A. 09.00 p.m. 

 B. 00.00 p.m. 

 C. 09.00 a.m. 

 D. 00.00 a.m. 

*เฉลย: C – จากการตูน Keyword I need my breakfast. (ผม

หิวขาวเชาแลว) ทําใหเรารูวาเปนเวลาเชา ซึ่งตรงกับตัวเลือก 

09.00 a.m. (9 โมงเชา) a.m. = 00.01 – 12.00 น. 

           p.m. = 12.01 – 00.00 น. 

  

 
20. What do people do at this time in general? 

 A. have lunch - sleeping 

 B. have lunch – walk a dog 

 C. wake up – come from work  

 D. have a haircut – go to the gym 

*เฉลย: A – จากนาฬิกา สามารถเปนไดทั้งเวลากลางวัน

และกลางคืน นศ. ตองมองใหครบทั้ง 2 ชวงเวลานะครับ 

ดังนั้น เวลา 12.42 คนเรามักจะ ทานมื้อเที่ยง หรือนอนหลับ

บนเตียง (กรณีเปนเวลาเที่ยงคืน) ซึ่งตรงกับตัวเลือก have 

lunch - sleeping  

 
21. What do people usually do at this time in the evening? 

 A. Make a merit. 

 B. Make a donation. 

 C. Watching TV.  

 D. Playing golf. 

*เฉลย: C – จาก Keyword in the evening ซึ่งหมายถึงชวง

เย็นรวมถึงกลางคืนดวย ปกติคนเรามักจะดู TV ซึ่งตรงกับ

ตัวเลือก Watching TV. 

 
22. The clock says that is it_______. 

 A. almost zero 

 B. after midnight 

 C. before eleven 

 D. about ten 

*เฉลย: A – จากนาฬิกาจะเห็นกวาใกลจะเที่ยงคืนแลว     

ซึ่งตรงกับตัวเลือก almost zero 

 



 

 

 

23. What time will it be in the next 1 minute? 

 A. At midday. 

 B. At midnight. 

 C. At noon. 

 D. At ten. 

*เฉลย: B – จากนาฬิกาอีก 1 นาทีจะเปนเวลาเที่ยงคืนซึ่งตรง

กับตัวเลือก At midnight. 

 
 24. According to the line graph, from the year 1000 – 2000, 

the number of elephant is____________. 

 A. increasing 

 B. rising 

 C. fluctuating  

 D. decreasing 

*เฉลย: D – จากกราฟเสนจะเห็นวาจํานวนของชางชวงป 

1000-2000 ลดลง ซึ่งตรงกับตัวเลือก decreasing 

25. During 1000 – 1800, the number of elephant dropped 

around_______. 

 A. 100% 

 B. 10% 

 C. 1%  

 D. 0.1% 

*เฉลย: B – จากกราฟเสนจะเห็นวาจํานวนของชางชวงป 1000 

มอียู 100% ในป 1800 ลดลงเหลือ 90% ดังนั้นจํานวนชางลดลง 

(drop) 10% 

26. In which period did the number reduce least? 

 A. 1500 - 1600 

 B. 1600 - 1700 

 C. 1700 - 1800  

 D. 1900 - 2000 

*เฉลย: A – จากกราฟเสนจะเห็นวาจํานวนของชางลดลงนอย

ที่สุด (reduce least) ในชวงป 1500 - 1600 

27. In which period did the number reduce most? 

 A. 1000 – 1100 

 B. 1300 - 1500 

 C. 1700 - 1800  

 D. 1800 - 2000 

*เฉลย: D – จากกราฟเสนจะเห็นวาจํานวนของชางลดลงมาก

ที่สุด (reduce most) ในชวงป 1800 – 2000 

28. Since the year 1700, the number of elephants_____. 

 A. has not been reducing in number. 

 B. has been increasing in number. 

 C. has been smaller in number. 

 D. has not been decreasing in number. 

*เฉลย: C – จากกราฟเสนจะเห็นวาจํานวนของชางตั้งแตป 

1700 มีจํานวนนอยลง ซึ่งตรงกับตัวเลือก has been smaller 

in number. 

 
      FB     MySpace    Orkut  Twitter  Linkedin 
29. According to the bar graph, Orkut, Twitter, and Linedin 

are____________. 

 A. trendy 

 B. in use  

 C. not popular 

 D. wanted 

*เฉลย: C – จากกราฟแทงจะเห็นวา Orkut Twitter และ 

Linedin ไมเปนที่นิยม ซึ่งตรงกับตัวเลือก not popular 

30. Which are the least three popular social media? 

 A. Facebook MySpace   Orkut 

 B. Linkedin Twitter    MySpace  

 C. Linkedin Twitter    Orkut  

 D. Facebook Twitter    Linkedin 

*เฉลย: C – จากกราฟแทง Social network ที่เปนที่นิยมนอย

ที่สุด (least popular) 3 ลําดับคือ Linkedin Twitter Orkut

  

 



 

 

 

31. Which have the users more than Twitter? 

 A. Linkedin and Orkut 

 B. Linkedin and MySpace 

 C. Facebook and Linkedin 

 D. Facebook and Orkut 

*เฉลย: D – จากกราฟแทง Social network ที่มีจํานวนผูใช

มากกวา Twitter คือ Facebook และ Orkut 

32. What is the order of the small to the big numbers of 

users? 

 A. Linkedin  Twitter  Orkut  MySpace  Facebook 

 B. Facebook  MySpace  Orkut  Twitter  Linkedin 

 C. Linkedin  Twitter  Orkut    Facebook   MySpace 

 D. Facebook  MySpace  Orkut  Linkedin Twitter   

*เฉลย: A – จากกราฟแทง Social network ที่มีจํานวนผูใชจาก

นอย – มาก คือ Linkedin Twitter Orkut MySpace Facebook 

33. Facebook has the number of user about____. 

 A. 11 times of Twitter’s. 

 B. 12 times of Twitter’s. 

 C. 13 times of Twitter’s. 

 D. 14 times of Twitter’s. 

*เฉลย: A – จากกราฟแทง Facebook มจีํานวนผูใช 40.43% 

Twitter มี 3.70% แสดงวา Facebook มจีํานวนผูใชประมาณ 11 

เทา (times) ของ Twitter 

 
 

Brands Price (THB) Purchases (devices) 

Apple Watch 12,000 2,010 

Sony Watch 9,000 985 

Samsung Watch 11,000 4,312 

34. From the table, which were bought least and most? 

 A. Apple Watch and Samsung Watch 

 B. Apple Watch and Sony Watch  

 C. Sony Watch and Samsung Watch 

 D. Sony Watch and Apple Watch 

*เฉลย: C – จากตารางจํานวนเครื่องที่ขายดูไดจากชอง 

Purchases (devices) Sony Watch ขายไดนอยที่สุด (least) 

และ Samsung Watch ขายไดมากที่สุด (most) 

35. Which are the cheapest and the most expensive? 

 A. Sony Watch and Samsung Watch 

 B. Sony Watch and Apple Watch 

 C. Apple Watch and Sony Watch 

 D. Apple Watch and Samsung Watch 

*เฉลย: B – จากตารางราคาเครื่องที่ขายดูไดจากชอง    

Price (THB) Sony Watch ขายราคาถูกที่สุด (cheapest) 

และ Apple Watch ขายราคาแพงที่สุด (most expensive) 

36. If I want to buy 2 watches, and I have 20,000 THB. 

Which brands can I afford? 

 A. Two Apple watches. 

 B. Apple Watch and Sony Watch 

 C. Apple Watch and Samsung Watch 

 D. Samsung Watch and Sony Watch 

*เฉลย: D – หากมีเงิน 20,000 หมื่นบาท ตองการซื้อมือถือ 

2 เครื่อง จะซื้อ (can afford) Samsung Watch (9,000) และ 

Sony Watch (11,000) ได 

37. The price of Apple Watch is____than Samsung Watch. 

 A. less 

 B. smaller 

 C. lower 

 D. higher 

*เฉลย: D – จากตาราง ราคาของ Apple Watch สูงกวา 

(higher) Samsung Watch 

38. Which are the top three selling brands? 

 A. Apple Watch  Sony Watch  Samsung Watch 

 B. Samsung Watch Apple Watch  Sony Watch   

 C. Apple Watch  Samsung Watch Sony Watch   

 D. Samsung Watch Sony Watch  Apple Watch   

*เฉลย: B – จากตาราง นาฬิกาที่ขายดีที่สุด 3 ลําดับแรกดู

ไดจากชอง Purchases (devices) คือ Samsung Watch 

Apple Watch และ Sony Watch   

Do not take more than directed! 

Pregnant women Do not use! 

Kids under 15 Only 2 pills a day 

Kid over 15 and adults Take 3 pills a day 
 

39. The directions are for_________. 

 A. Taking medicine. 

 B. Cooking meal.   

 C. Cleaning hands. 



 

 

 

 D. Giving birth. 

*เฉลย: A – จากตาราง ขอมูลที่ใหไวสําหรับการรับประทานยา 

สังเกตไดจากคําวา pills (เม็ดยา) take (ทานยา) ซึ่งตรงกับ

ตัวเลือก Taking medicine.   

40. Which is stated in the table? 

 A. The disabled cannot use. 

 B. It can make you feel itchy.  

 C. It affects pregnancy. 

 D. Kids under 15 take more than adults. 

*เฉลย: C – จากตาราง สิ่งที่ระบุเอาไวคือ หามสตรีตั้งครรภใช 

แสดงวายานี้อาจสงผลตอครรภ (It affects pregnancy.)  

 
41. What kind is the advertisement above? 

 A. Automobile. 

 B. Tour. 

 C. Housing. 

 D. Job. 

*เฉลย: C – จากโฆษณา เปนการประกาศขายบาน (housing)  

42. In which media can you see this advert? 

 A. Yellow pages. 

 B. Atlas. 

 C. A shopping list. 

 D. A newspaper. 

*เฉลย: D – เราจะพบโฆษณานี้ในหนังสือพิมพ (newspaper)  

43. If this building is a motel, who should apply for the job? 

 A. Receptionists. 

 B. Waiters. 

 C. Waitresses. 

 D. Shopkeepers. 

*เฉลย: A – หากตึกนี้ถูกเชาเปนโรงแรม (motel)  คนที่นาจะ

อยากมาสมัครงานมากที่สุดคือพนักงานตอนรับ (receptionists)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Where will this pop-up appear? 

 A. On a yellow pages book. 

 B. On a notebook screen. 

 C. On a TV screen. 

 D. On a plastic bag. 

*เฉลย: B – pop-up นี้เราจะเห็นไดที่หนาจอคอมพิวเตอร 

(on a notebook screen) 

45. If you see this pop-up, what’s happening? 

 A. Your computer is dusty. 

 B. Your computer is not safe. 

 C. Your computer has no risk. 

 D. Your computer has been protected. 

*เฉลย: B - หากเราเห็น pop-up นี้แสดงวาคอมพิวเตอรของ

เราไมปลอดภัย (Your computer is not safe.) 

46. How can the viruses be removed? 

 A. By watching video. 

 B. By turning off your computer. 

 C. By updating your flash video player. 

 D. By download free. 

*เฉลย: C – จากเนื้อหาของ pop-up “To Remove Viruses, 

Please Update Your Video Player:” แสดงวา การอัพเดท

โปรแกรมเลนวดิีโอจะชวยกําจัดไวรัสได (By updating your 

flash video player.)   

47. What does this pop-up offer? 

 A. Virus removal. 

 B. Computer sale. 

 C. Financial consult. 

 D. Paid flash update. 

*เฉลย: A – จากเนื้อหาของ pop-up สิ่งที่เสนอให (offer) 

ผูใช คือ การกําจัดไวรัส (Virus removal)  

 



 

 

 

48. Which action is harmful? 

 A. Download in formation. 

 B. Downloading flash player.  

 C. Updating flash player. 

 D. Removing viruses. 

*เฉลย: A – จากเนื้อหาของ pop-up การกกระทํา (action)    

ที่เปนอันตราย (harmful) คือ การดาวโหลดขอมูลตางๆ 

(Download in formation) 

James:  I’m gonna find something to eat. 

Joe:  Great, where and when?  

James:  Any recommendation? Or up 2 me? At 8 pm is ok. 

Joe:  I’m starving. Let’s go earlier. I’m jogging around.  

James:  OK. Cool! 

49. Where can these people be? 

 A. The shopping mall. 

 B. The theatre  

 C. The park. 

 D. The swimming pool. 

*เฉลย: C – จาก Keyword I’m jogging around. (ฉันกําลังวิ่ง

ออกกําลังกายอยู) ทําใหเราเดาไดวาคนเหลานี้นาจะอยูท่ี 

สวนสาธารณะ (The park) 

50. What are they going to do? 

 A. Have breakfast. 

 B. Have sightseeing.  

 C. Have a car washed. 

 D. Have dinner. 

*เฉลย: D – จาก Keyword I’m gonna find something to eat. 

(ฉันจะไปหาไรกิน) และ At 8 pm is ok. (เวลา 2 ทุม) ทําใหเรา

เดาไดวา พวกเขาจะไปทานอาหารกันตอน 2 ทุม ซึ่งหมายถึง      

มื้อเย็นนั่นเอง (Have dinner.) 

51. When will they find something to eat? 

 A. After 8 pm 

 B. Before 8 pm  

 C. Before jogging. 

 D. Before running. 

*เฉลย: B – จาก Keyword I’m starving. Let’s go earlier. 

(ฉันหิวอะ ไปเร็วกวานั้นเถอะ) ทําใหรูวาพวกเขาจะไปทาน

อาหารกันกอน 2 ทุม (Before 8 pm) 

52. If you want something to eat. That means you’re____. 

 A. starving 

 B. angry  

 C. sleepy 

 D. upset 

*เฉลย: A – หากคุณตองการหาอะไรทานแสดงวาคุณหิว  

(starving) 

53. What is “Up 2 me.” short for? 

 A. Up two me. 

 B. Up to me. 

 C. Up too me. 

 D. Up me me. 

*เฉลย: B – Up 2 me? ยอมาจาก Up to me? ซึ่ง

หมายความวา แลวแตฉันงั้นหรอ?  

54. What does “cool” mean? 

 A. Cold weather. 

 B. Bad idea. 

 C. Nice weather. 

 D. Nice idea. 

*เฉลย: D – ปกติ Cool จะแปลวา เย็น แตอกีหมายหมาย

ของมันคือ ดี ยอดเยี่ยม เจง ซึ่งในที่นี้ความหมายวา ความ 

คิดเขาทาแฮะ (Nice idea.) 

The cat:   Hi, Jay you look awful this morning. 

The dog:  Hi. I had a nightmare last night. It maybe 

     because I ate too much before going to bed. 

The cat:   Oh, you mean “food intake”. I used to be that 

          too. You should have more vegetable after  

             eating. 

55. What are they saying about? 

 A. Bad dream 

 B. Eating food 

 C. Health problem 

 D. Bedtime 

*เฉลย: C – จากบทสนทนาเกี่ยวกับฝนราย รางกายทรุด

โทรม จึงสามารถสรุปไดวาบทสนทนานี้เกี่ยวของกับ ปญหา

สุขภาพ (Health problem) 

56. When is the “food intake” taken? 

 A. Dinner. 

 B. Lunch. 

 C. Breakfast. 

 



 

 

 

 D. Supper. 

*เฉลย: A – จาก Keyword It maybe because I ate too much 

before going to bed. (คงเปนเพราะฉันกินมากไปกอนนอน) 

แสดงวา Food intake เปนอาหารม้ือค่ํา (Dinner) 

57. What should the dog do after having food? 

 A. Get a good sleep. 

 B. Eat more vegetable. 

 C. Get relaxed. 

 D. Eat more food. 

 *เฉลย: B – จาก Keyword You should have more 

vegetable after eating. (เธอควรทานผักหลังกินอาหาร) แสดง

วาสิ่งที่ควรทําคือ ทานผักใหมากขึ้น (Eat more vegetable.) 

Ben:  Hey, Luke. Why are you so hurry? 

Luke: Oh, man. I can’t be late on the first day. Where are     

    you going? 

Ben:  The cafeteria, I’m starving. 

Luke: Bye, see you. 

58. What is the problem of Luke? 

 A. He is hungry. 

 B. He is angry. 

 C. He comes too early. 

 D. He comes late for his class. 

*เฉลย: D – จาก Keyword I can’t be late on the first day. 

(เรียนวันแรกฉันสายไมไดนะ) แสดงวาปญหาคือ เขามาสาย 

(He comes late for his class.) 

59. Where will Ben possibly go next? 

 A. Go for reading books. 

 B. Go for exercises. 

 C. Go for eating food. 

 D. Go for an exam. 

*เฉลย: C – จาก Keyword The cafeteria, I’m starving.    

(โรงอาหาร ฉันหิวมากเลย) แสดงวาเขานาจะไปทานอาหาร (Go 

for eating food.) 

 The football trainer called his players around and said “I 

am so surprised that one of our players is so poor in English. 

Max, get over here now! I will let you stay in our team if you 

can answer my English question, okay?” Max nodded and 

replied “Yes.” “Can you tell me the name of an insect?” Max 

answered, “A grasshopper.” Immediately, the rest of team 

members shouted, “Oh, please give him another chance!” 

60. The word “trainer” can be replaced by_________. 

 A. coach 

 B. teacher  

 C. member 

 D. leader 

*เฉลย: A – คําวา trainer คือ ผูฝกซอม สามารถแทนที่ดวย

คําวา coach ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกัน 

61. When Max nodded, that means he_____. 

 A. failed English 

 B. didn’t understand 

 C. agreed with the trainer 

 D. denied to answer 

*เฉลย: C – จาก Keyword Max nodded and replied 

“Yes.” (Max พยักหนาแลวตอบวา ไดครับ) แสดงวาเขาเห็น

ดวยกับผูฝกซอม (agreed with the trainer) 

62. It can be said that________. 

 A. Max was not very clever in English 

 B. the coach was poor in Math 

 C. Max was not a good player 

 D. the rest of the team were poor in English 

*เฉลย: D – จาก Keyword “Can you tell me the name of 

an insect?” Max answered, “A grasshopper.” 

Immediately, the rest of team members shouted, “Oh, 

please give him another chance!” (ผูฝกซอมให Max 

บอกชื่อของแมลงเปนภาษาอังกฤษมา 1 ตัว Max ตอบ 

ตั๊กแตน ทันใดนั้นคนที่เหลือในทีมก็พูดขึ้นวา ไมเอานาโคช 

ใหโอกาส Max อกีรอบหนอย) แสดงวาคนที่ไมเกง

ภาษาอังกฤษเลยคือ คนที่เหลือในทีมตางหาก ไมใช Max 

เพราะตั๊กแตนก็ถือเปนแมลง จึงควรตอบ (the rest of the 

team were poor in English) 

 She usually comes at night on the full moon day. She 

hides in darkness of the night and comes out with fear. 

When she opens her mouth, everyone can see her sharp 

white fangs. Her nose is a deadly weapon to all preys. 

63. What is the passage about? 

 A. A nurse. 

 B. A vampire. 

 C. A wolf. 

 D. A zebra. 

*เฉลย: C – จาก Keyword When she opens her mouth,  

 



 

 

 

everyone can see her sharp white fangs. Her nose is a 

deadly weapon to all preys. (เมื่อเธออาปากทุกคนจะเห็น

เขี้ยวขาวหลายซี่ จมูกของเธอเปนอาวุธพิฆาตเหยื่อชั้นยอด) 

แสดงวาสิ่งที่กําลังกลาวถึงนาจะเปน สุนัขหมาปา (wolf)  

64. What does “fangs” mean? 

 A. Teeth. 

 B. Weapons. 

 C. Tails. 

 D. Claws. 

*เฉลย: A – จาก Keyword When she opens her mouth, 

everyone can see her sharp white fangs. (เมื่อเธออาปาก

ทุกคนจะเห็น fangs ขาวหลายซี่) แสดงวาสิ่งที่อยูในปากสีขาวก็

คือ เขี้ยว หรือ ฟน (teeth) 

 Nowadays, people live their lives on electronic portable 

machines; the machines can have multi-purpose functions. 

They can shorten the distance from another side of the world 

to your hands. Many types of information can be sent via 

these machines, messages, voices, photos, videos, etc. They 

are useful; in the meantime, they can be harmful to your 

brain cells. 

65. What are these machines? 

 A. TVs. 

 B. Digital cameras.  

 C. Tablets. 

 D. Internet. 

*เฉลย: C – จาก Keyword the machines can have multi-

purpose functions. They can shorten the distance from 

another side of the world to your hands. Many types of 

information can be sent via these machines, messages, 

voices, photos, videos, etc. (อุปกรณนี้ทําอะไรไดหลากหลาย 

สามารถยนระยะทางจากอีกฝงของโลกได สามารถสงผาน

ขอมูลหลายชนิด เชน ขอความ เสียง ภาพ วิดีโอ และอื่นๆ) 

อุปกรณนี้จึงนาจะเปน คอมพิวเตอรแท็บเบล็ต (Tablets) 

66. According to the passage, the machines_________. 

 A. provide multi-functions 

 B. are convenient and nice for your brain 

 C. can connect to the internet freely 

 D. can be used only at home 

*เฉลย: A – จาก Keyword the machines can have multi-

purpose functions. (อุปกรณนี้สามารถทําอะไรไดหลายอยาง) 

ซึ่งตรงกับตัวเลือก provide multi-functions   

67. ____________can be sent via the machines. 

 A. Human sounds 

 B. Watches 

 C. Cars 

 D. Digital cameras 

*เฉลย: A – จาก Keyword Many types of information 

can be sent via these machines, messages, voices, 

photos, videos, etc. (สามารถสงผานขอมูลหลายชนิด เชน

ขอความ เสียง ภาพ วิดีโอ และอื่นๆ) ซึ่งตรงกับตัวเลือก 

Human sounds 

 The reason why I decided to work at the Khao Yai 

National Park is because of my university lecturer. The 

lecturer told me to create my own way by selecting what 

I really like. I love working here because it is one of the 

most beautiful and largest national parks in Thailand. I can 

gain practical experience by being a guide for tourists. 

68. The word “university lecturer” can be replaced by___. 

 A. janitor 

 B. learner 

 C. scientist 

 D. instructor 

*เฉลย: D – คําวา university lecturer มคีวามหมาย

ใกลเคียงกับคําวา instructor หมายถึง ผูสอนในระดับ

มหาวิทยาลัย 

69. The university lecturer is a person who_____students. 

 A. studies 

 B. learns 

 C. pays tuition 

 D. teaches 

*เฉลย: D – คําวา university lecturer คือผูสอนใน

มหาวิทยาลัยดังนั้นจึงมีหนาที่สอน (teach) นักศึกษา 

 Once upon a time, there was a 16 year-old-woman 

who fell off the cliff while looking for mushrooms. She was 

rescued by     a wolf that could turn itself into a man. The 

wolf healed her and fell in love with her, so he decided to 

turn himself into the man forever. Sadly, the woman’s 

parents did not accept him, so both of them retreated to a 

straw hut on the cliff the woman fell off. The man built a 

long ladder for the woman to easily ascend and descend  

 



 

 

 

from the cliff to the ground. They lived together for 40 years 

and passed away on the same day in their 85 years of age. 

70. How old was the woman when she fell off the cliff? 

 A. In her middle age. 

 B. In her old age. 

 C. In her teenage. 

 D. In her childhood. 

*เฉลย: C – จาก Keyword there was a 16 year-old-woman 

who fell off the cliff (มหีญิงอายุ 16 ป ตกจากหนาผา) อายุ 16 

ป ถือเปนชวงวัยรุน ซึ่งตรงกับตัวเลือก In her teenage. 

71. What does the phrase “passed away” mean? 

 A. live 

 B. die 

 C. love 

 D. leave 

*เฉลย: B – จาก Keyword They lived together for 40 years 

and passed away on the same day in their 85 years of 

age. (พวกเขาอยูดวยกันกวา 40 ปกอนจะ passed away ในวัน

เดียวกันดวยวัย 85 ป) แสดงวา 85 ป นาจะหมายถึงวาระ

สุดทายของชวีติ ดังนั้น passed away มีความหมายวา เสียชีวติ 

(die) 

72. ascend and descend means____________. 

 A. live safely 

 B. live on the cliff 

 C. carry heavy things 

 D. go up and down 

*เฉลย: D – จาก Keyword The man built a long ladder for 

the woman to easily ascend and descend from the cliff to 

the ground. (ชายหนุมสรางกระไดที่มีความยาวเพื่อใหหญิงสาว 

ascend and descend จากหนาผาและพื้นดิน) แสดงวา จาก

หนาผาและพื้นดิน เราตองอาศัยการปนขึ้น และลง ascend and 

descend มคีวามหมายวา ขึ้นและลง ตรงกับตัวเลือก (go up 

and down) 

73. The best title of this story should be______. 

 A. The power of anger. 

 B. The power of love. 

 C. High cliff above the ground. 

 D. Beauty and the beast. 

*เฉลย: B – บทความนี้เปนเรื่องราวความรักของ 2 คนที่อยู

ดวยกันจนตาย จึงควรตั้งชื่อเรื่องวา The power of love. 

 74. According to the story, it can be said that______. 

 A. men work harder than women 

 B. people can do everything for love 

 C. love is an accident 

 D. family is forever in love 

*เฉลย: B – จากบทความจะพบวา ผูชายสรางกระไดให

หญิงสาว ชวยชีวติ และยอมเปลี่ยนรางตัวเองใหเปนมนุษย 

นั่นหมายความวา ความรักทําใหคนเรายอมทําทุกสิ่ง 

(people can do everything for love) 

The staff: Please show me your ID Card. 

The man: Here you are. I’m from Brunei. 

The staff: Are you here as a full time student? 

The man: No, I am not. Is there problems? 

The staff: Our dorm is for a full time student only. 

The man: Ah, so sad. Do you know an apartment near 

     the university? 

The staff: Yes, I know two. One is quite expensive but 

      very convenient, the other is cheaper but you

      have to share the room with others. 

The man: Okay. Thanks for your information. I need time

      and more info to make a decision. 

75. What are they talking about? 

 A. Brunei lesson. 

 B. Housing service. 

 C. Living with others. 

 D. University life. 

*เฉลย: B – จากบทความจะพบวา เนื้อหาสวนมาก

เกี่ยวของกับที่พักที่ นศ. คนหนึ่งตองการ จึงควรตอบ 

(housing service) 

76. The country which the man is from is_________. 

 A. within Thailand 

 B. in Kanchanaburi 

 C. an ASEAN member 

 D. a communist country 

*เฉลย: C – จาก Keyword I’m from Brunei (ผมมาจาก

ประเทศบรูไน) บรูไนถือเปน 1 ในประเทศสมาชิกอาเซียน   

(an ASEAN member) 

 

 



 

 

 

77. What kind of housing does the man want? 

 A. A dorm with air-con. 

 B. A dorm with fan. 

 C. A dorm close to campus. 

 D. A dorm with two beds. 

*เฉลย: C – จาก Keyword Do you know an apartment near 

the university? (คุณรูจักหอพักที่อยูใกลมหาวิทยาลัยไหม) 

แสดงวาเขาตองการที่พัก ที่อยูตดิกับมหาวทิยาลัย (A dorm 

close to campus.) 

78. What’s the boy’s problem with the university dorm? 

 A. He is a foreigner. 

 B. He knows someone in the university. 

 C. He has a brother who is from Brunei. 

 D. He is not a full time student. 

*เฉลย: D – จาก Keyword 

 The staff: Are you here as a full time student? 

              (คุณมาที่นี่ในฐานะ นศ. เต็มเวลารึเปลา) 

 The man: No, I am not. Is there problems? 

             (ไมครับ มีปญหาอะไรรึเปลา) 

 The staff: Our dorm is for a full time student only. 

        (หอพักของเราสําหรับ นศ. เต็มเวลาเทานั้น) 

  แสดงวา นศ. คนนี้ไมใช นศ. เต็มเวลา  (He is not a full 

time student.) 

79. What are the two choices of dorm the staff offers? 

 A. A bungalow and a house close to campus. 

 B. An office and an apartment. 

 C. A dorm within and a dorm outside the campus. 

 D. A cheap dorm and an expensive dorm. 

*เฉลย: D – จาก Keyword One is quite expensive but very 

convenient, the other is cheaper but you have to share 

the room with others. (ที่นึงแพงหนอยแตสะดวกสบาย อีกที่

ถูกหนอยแตตองอาศัยรวมกับผูอื่น) แสดงวาเจาหนาที่ เสนอที่

พักที่ราคาถูกและราคาแพงให (A cheap dorm and an 

expensive dorm.) 

80. How did the man decide? 

 A. He chose the cheaper one. 

 B. He needed more info.  

 C. He chose the more expensive one. 

 D. He didn’t need any. 

*เฉลย: B – จาก Keyword I need time and more info to  

 make a decision. (ผมตองการเวลาและขอมูลกวานี้ในการ

ตัดสินใจ) แสดงวาตัวเลือก He needed more info. ถูกตอง    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81. Jie Jie is one of my classmates_________always have 

problem with bad breath. 

 A. who 

 B. how 

 C. whom 

 D. which 

*เฉลย: A – Relative Pronoun ที่ใชกับคน ในที่นี้คือ Jie Jie คือ 

who 

82. The man picked up some meatballs________were very 

hot and blew them before handing to the woman. 

 A. where 

 B. which 

 C. when 

 D. whose 

*เฉลย: B – Relative Pronoun ที่ใชกับสัตว สิ่งของ อาหาร พืช 

ในที่นี้คือ meatballs (ลูกช้ิน) คือ which 

83. The man and other customers________the woman talked 

to left the restaurant after he smelled the bad breath. 

 A. what 

 B. how 

 C. who 

 D. which 

*เฉลย: C – Relative Pronoun ที่ใชกับคน ในที่นี้คือ The man 

and other customers (ผูชายและลูกคาคนอื่นๆ) คือ who 

84. The man headed to his car______is the New Altis. 

 A. whose 

 B. which 

 C. what 

 D. when 

*เฉลย: B – Relative Pronoun ที่ใชกับสัตว สิ่งของ อาหาร 

พืช ในที่นี้คือ car (รถยนต) คือ which 

85. Mike usually eats out________he has time. 

 A. who 

 B. which 

 C. why 

 D. when 

*เฉลย: D – Relative Pronoun ที่ใชกับเวลา สังเกตไดจาก 

Keyword he has time (เขามเีวลา) คือ when 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Jan and Jam are the names___________. 

 A. of child 

 B. child 

 C. children 

 D. of children 

*เฉลย: D – Jane และ Jam เปนเด็ก 2 คน ดังนั้นถือเปน       

พหุพจน รูปพหุพจนของ เด็ก (child) คือ เด็กๆ (children) และ

โจทย กลาววา เปนชื่อ (names) จึงควรมคีําวาของ (of) ตอทาย

ดวย ขอนี้จึงตรงกับตัวเลือก of children (ชื่อของเด็กๆ) 

87. The children_______singing in the room while their 

mom_______cooking in the kitchen. 

 A. are, are 

 B. is, is 

 C. is, are 

 D. are, is 

*เฉลย: D – children มหีลายคนถือเปนรูปพหุพจน จึงตองใช 

are และ mom มคีนเดียวถือเปนเอกพจน ตองใช is  

88. Jan and Jam have white shiny___. They smile all day. 

 A. feet 

 B. foot 

 C. teeth  

 D. tooth 

*เฉลย: C – จาก Keyword  They smile all day. (พวกเขา

ยิ้มทั้งวัน) แสดงวายิ้มควรเห็นฟนสีขาวเจิดจา (white shiny) 

ปกติคนเราคงไมมีฟนซี่เดียว (tooth) นะครับ เมื่อย้ิมก็ควร

เห็นฟนหลายซี่ (teeth) อีกอยางคนเรายิ้มไมนาจะเห็นเทา

หลายเทา (feet) หรอกเนาะ!!!? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89. Mom: Our son was scared so______. 

      How_____times did you do that to him? 

 A. much, many 

 B. much, much 

 C. many, much 

 D. many, many 

*เฉลย: A – จาก Keyword was scared___ (กลัว) ความกลัว

เปนสิ่งที่นับไมได เพราะเปนความรูสึกจึงใช much และ    

How___times__ (กี่ครั้ง) สังเกตวา times เติม –s ดังนั้นเมื่อ

เติม –s ถือวานับเปนจํานวนครั้งได จึงใชคําวา many 

90. Mom: You gave him too_____money. Our son needs to 

          learn to save money.  

 Dad: I know, I’m just worried about him too______.    

 A. much, many 

 B. much, much 

 C. many, much 

 D. many, many 

*เฉลย: B – จาก Keyword too___money (เงิน__เกินไป) 

แมเงินจะเปนสิ่งที่นับเปนบาท ดอลลาร กีบ ฯลฯ แตดวยตัว

ของมันเอง money ถือเปนคําที่นับไมได หนวยของมัน

ตางหากนับได จึงตองใช much และ worried about him 

too___  (กังวลกับเขา__เกินไป) ความกังวลถือเปนความรูสึก 

ไมสามารถนับได จึงใช much เชนกัน 

91. Son: The doctor didn’t tell how_____I have to see him.  

 A. much times 

 B. much money 

 C. many times 

 D. many money 

*เฉลย: C – จาก Keyword I have to see him. (ฉันตองพบ

เขา) การเขาพบควรจะนับเปนครั้ง ดังนั้นควรใชคําวา times 



 

 

 

และสังเกตวา times เติม –s ดังนั้นเมื่อเติม –s ถือวานับเปน

จํานวนครั้งได จึงใช many ตรงกับตัวเลือก many times        

(กี่ครั้ง) 

92. Son: There’s only a_______of sugar left in the bag.  

 A. large number 

 B. small number 

 C. large amount 

 D. small amount 

*เฉลย: D – จาก Keyword There’s only__(มแีค__) แสดงวา

จํานวนหรือปริมาณไมมากควรเลือก  small และ sugar 

(น้ําตาล) น้ําตาลเปนสิ่งที่นับไมไดมันมีหลายเม็ดเกินไปเหมอืน

ทราย ดังนั้นจึงควรเรียกเปนปริมาณ (amount) ไมใช จํานวน 

(number) ตรงกับตัวเลือก small amount 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93. A leopard is able to run________the deer.  

 A. than much longer and faster 

 B. much than longer and faster 

 C. much longer and faster than 

 D. longer and faster than much 

*เฉลย: D – การเปรียบเทียบขั้นกวาจะเริ่มดวยคําคุณศัพท 

(adjective) ที่เติม –er หรือ more / less หากมคีําบอกระดับ 

(Degree word) ใหวางไวดานหนาคําคุณศัพท แลวตามดวย 

than และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ ในที่นี้จะตรงกับตัวเลือก  

much longer and faster than (นานกวาและไวกวามาก) 

94. The deer: I can’t drink much water.________.  

 A. Most animals drink more a lot than I do. 

 B. I do drink a lot more than most animals. 

 C. I do drink more a lot than most animals. 

 D. Most animals drink a lot more than I do. 

*เฉลย: D – การเปรียบเทียบขั้นกวาจะเริ่มดวยคําคุณศัพท 

(adjective) ที่เติม –er หรือ more / less หากมีคําบอกระดับ 

(Degree word) ใหวางไวดานหนาคําคุณศัพท แลวตามดวย 

than และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ ในที่นี้จะตรงกับตัวเลือก 

Most animals drink a lot more than I do. (สัตวสวนมาก

ดื่มน้ํามากกวาฉันเยอะ) 

 



 

 

 

95. The total population of leopard is_______one hundred. 

 A. less than 

 B. most 

 C. more 

 D. than more 

*เฉลย: A – การเปรียบเทียบข้ันกวาจะเริ่มดวยคําคุณศัพท 

(adjective) ที่เติม –er หรือ more / less แลวตามดวย than 

และสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ ในที่นี้จะตรงกับตัวเลือก less than 

(นอยกวา) 

 

96. The more the deer starts running faster,__________. 

 A. it gets tired the sooner 

 B. the sooner it gets tired 

 C. the tired it gets sooner 

 D. it gets tired sooner the 

*เฉลย: B – การเปรียบเทียบขั้นกวาอกีแบบคือการ

เปรียบเทียบวา ยิ่ง___เทาไร ก็ยิ่ง___เทานั้น ซึ่งจะตรงกับ

โครงสรางภาษาอังกฤษ The + ขั้นกวา และ the + ขั้นกวา ใน

ที่นี้จะตรงกับตัวเลือก The more the deer starts running 

faster,  the sooner it gets tired (ยิ่งกวางเริ่มวิ่งไวขึ้นเทาไร 

มันก็ยิ่งเหนื่อยไวขึ้นเทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

97. The dog:  Who usually______for you in the morning? 

  The goat: Uncle Tom. 

 A. cooks 

 B. is cooking 

 C. will be cooking 

 D. has cooked 

*เฉลย: A – หากสังเกตที่ คําวา usually (บอยๆ) ซึ่งเปนการบง

บอกกิจวัตร การบอกเลากิจวัตรประจําวัน ปกติใช Present 

simple tense ครับ ซึ่งหมายถึงการใชคํากริยาชองที่ 1 ตรงกับ

ตัวเลือก cooks เพราะประธาน (who) ในขอนี้ถือเปนเอกพจน 

กริยา (cook) จึงตองผันโดยการเติม –s, -es, หรือ -ies  

98. The goat:  Hey, why don’t you let me join your lunch? 

  The dog:   No, I am so hungry. I haven’t eaten anything  

           ______days. 

 A. in 

 B. on 

 C. for 

 D. of 

*เฉลย: C – คําวา for นอกจากจะมีความหมายวา สําหรับ แลว 

หากใชกับ Present perfect tense จะมีความหมายวา มาเปน

เวลา___แลว ครับ  

99. Jack:  At ten tomorrow, I will be________for you right 

here. 

 A. waits 

 B. wait 

 C. waited 

 D. waiting 

*เฉลย: D – หากสังเกต I will be นี่คือโครงสรางของ Future 

continuous tense ซึ่งมี will + be + กริยาเติม –ing เพื่อ

คาดการณวา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต จะเกิดเหตุการณนี้

ขึ้น จากโครงสราง สิ่งที่ขาดคือ กริยาเติม –ing ซึ่งตรงกับ

ตัวเลือก waiting 

 

 

100. Den:  This morning, I watched TV and the  

   news___about the dog which was hit by a truck. 

 A. is 

 B. was 

 C. were 

 D. are 

*เฉลย: B – จาก Keyword watched (ดู) was hit (ถูกชน) 

เปนกริยาชองที่ 2 ดังนั้น นี่คือ Past tense คือเหตุการณใน

อดีตที่ผานไปแลว จบลงแลว ดังนั้นตองเลือกตัวเลือกท่ีเปน

กริยาชองที่ 2 ดวย และ news (ขาว) แมจะเติม –s แตไมได

หมายความวา เปนพหุพจน ถือเปนเอกพจน จึงตองใช was 

สวน were ใชกับประธานที่เปน พหุพจน is และ are เปน

กริยาชองที่ 1 ครับ 

101. I met some friends____being in Rome. They were so 

kind. 

 A. since 

 B. while 

 C. during 

 D. still 

*เฉลย: B – จาก Keyword being in Rome. (กําลังอยูท่ีโรม) 

คําที่จะนํามาใชกับเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นมักจะเปน while 

แปลวา ขณะที่ 

 

-With Love- 

   -Good Luck- 

 

 

 


