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ระดับ 

มัธยมศึกษาปท่ี 2 
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขท่ี .......... 

 
 คำเตือน 

ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง  

ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน 

 

คำช้ีแจงในการทำขอสอบ 

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัย จำนวน  8  หนา  

มีจำนวนขอทั้งหมด 80 ขอ  คะแนนเต็ม 200 คะแนน   

2. ระบายเลขรหัสประจำตัวผูเขาสอบใหถูกตอง  

(ตามตัวอยางดานซายมือ) 

3. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบที่คิดวาถูกตองท่ีสุด  

เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ข้ึนไป) 

4. หากตองการเปลี่ยนคำตอบใหมใหลบรอยดินสอเดิมออกให

สะอาดกอนทำการระบายตัวเลือกใหม 
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Directions: Read the following passages and 
choose the best answer for each question. 
Passage 1 (Items 1-5) 

Phone Message 

To: Mr. Sam Joyce   Date: Oct, 21  Time: 4:00 

From: Miss Martha Eves  Remarks: Print order is in. 

        Lead Graphics   Please call before: 5:00 

Phone: 909-8795-2564   Operator: Alan Walker 

1. The phone message was taken by ____. 
1)  Alan Walker 2) Lead Graphics 
3)  Martha Eves 4) Sam Joyce 

2. The message was taken at ____. 
1)  one o’clock 2)  two o’clock 
3)  four o’clock 4)  twelve o’clock 

3. ____ made the phone call. 
1)  Alan Walker 2)  Lead Graphics 
3)  Martha Eves 4)  Sam Joyce 

4. The call was made to ____. 
1)  place an order 
2)  order books 
3)  inquire about an order 
4)  confirm the order 

5. Before 5:00, ____. 
1)  the print order must be in 
2)  Alan Walker should call Martha Eves 
3)  Lead Graphics will call Sam Joyce 
4)  Sam Joyce should call 909-8795-2564 

Passage 2 (Items 6-10) 

A man walked over to a girl and said, 
"Excuse me, could you please tell me what 
time it is? "The girl answered. "It's almost 
midnight." The man said to himself, "I must 
have gone insane. All day long I kept getting 
different answers. 

6. What has the man been doing the whole day? 
1)  asking people the way 
2)  talking to himself 
3)  asking people the time 
4)  partying with friends 

7. Why did the man get different answers 
when asking people? 
1)  Time passed, naturally. 
2)  He asked too many people. 
3)  He was in different places. 
4)  Different places had different times. 

8. What does the story tell about the man? 
1)  He bought a new watch. 
2)  He did not have a watch. 
3)  He enjoyed asking people. 
4)  He did not want to know the time. 

9. Where did this story take place? 
1)  at a supermarket 2)  in a parking lot 
3)  in a cinema 4)  on the street 

10. What time did the story take place? 
1)  before midnight  2)  midday 
3)  late afternoon 4)  all day long 

Passage 3 (Items 11-15) 

Two men were arrested by the police 
after they had sold a stolen painting to an 
art gallery in Guildford. The owner of the 
gallery claimed that he had bought the 
painting in good faith, unaware that it had 
been stolen. The painting, a portrait of a 
young woman in a wide brimmed straw hat 
sitting under a tree, was owned by Marie 
Gilles, aged 84. She claimed that the painting 
had been given to one of her ancestors by 
the artist. She had owned it since 1950 
when it was  given to her by an aunt as a 
wedding present. The painting had been 
stolen from her house two weeks previous 
to the arrest of the two men. 

Part 1: Reading             
Items 1-10: 2 points for each correct answer. 
Items 11-20: 3 points for each correct answer 
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11. The article is about ____. 
1)  an art theft   2)  a young woman 
3)  an art gallery owner 4)  an artist 

12. According to the passage, we know that 
Marie Gilles ____. 
1)  bought this painting  
2)  had been married 
3)  was single 
4)  did not value the painting highly 

13. The owner of the art gallery said that he 
bought the painting ____. 
1)  because he was related to the artist 
2)  because he knew the woman in         
the painting 
3)  not knowing its true value 
4)  not knowing it had been stolen 

14. ‘The young woman’ in the painting           
was ____. 
1)  an unknown person 
2)  an ancestor of Marie Gilles 
3)  Marie Gilles as a young woman 
4)  about to get married 

15. The passage tells us that the painting       
is ____. 
1)  very famous 2)  very valuable 
3)  a portrait  4)  an oil painting 

Passage 4 (Items 16-17) 

China has warned its people that unless 
families start having more girl babies, an ‘army’ 
of 70 million bachelors will be roaming the 
countryside looking for wives by the end of 
the century. 
     The proportion of males to females is 
already out of balance since 51.45 percent 
of China’s 1.1 billion people are men with 
the percentage increasing in the younger age 
groups. The ratio of male birth to female 
births is now 114 to 100, and among the   
25 to 49 age group, there are 15 times more 
unmarried men than unmarried women. 

16. What’s an army? 
1)  A large number of men in the Chinese 
army will be looking for wives. 
2)  Seventy percent of Chinese bachelors 
are soldiers in an army. 
3)  A large number of Chinese males will be 
looking for wives. 
4)  China has warned its army to start 
having more girl babies. 

17. What does the ‘the 25-49 age group’ means? 
1)  There are 15 times as many people over 
25 as those over 49. 
2)  There are more single men than women. 
3)  The number of single men and women 
are the same. 
4)  Single men are outnumbered by single 
women. 

Passage 5 (Items 18-20) 

What is this life if, full of care, 
We have no time to stand and share. 
No time to stand beneath the boughs 
And stare as long as sheep or cows 

Where squirrels hide their nuts in grass. 
No time to see, in broad daylight, 

Streams full of stars, like skies at night. 
No time to turn a Beauty’s glance, 

And watch her feet, how they can dance. 
No time to wait till her mouth can 
Enrich that smile her eyes began. 

A poor life this if, full of care, 
We have no time to stand and stare. 

18. What is the main theme of this poem? 
1)  When to choose your partner 
2)  What not to miss in life 
3)  Where to work with your friends 
4)  How to think creatively 
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19. Which is NOT mentioned in the poem? 
1)  Farm animal 2)  A starry sky 
3)  Sunlight   4)  Moon light 

20. Who the writer thinks should enjoy life? 
1)  Everyone   2)  Farmers 
3)  Busy persons 4)  Businessmen 
 

 

 

 
Directions: Choose the best alternative for 
each question. 
21. I am your new manager, ____? 

1)  am not I  2) aren’t I 
3)  are not I  4) am I 

22. Most libraries have collection of 
language books, such as English, 
Japanese, ____ Chinese. 
1)  for   2) yet 
3)  but    4)  and 

23. Next summer, some friends of ____ are 
coming to visit ____ . 
1)  us, ourselves 2) them, theirs 
3)  hers, they  4) mine, us 

24. Lead ____ as a material for sword since 
the time of the early Rome. 
1)  has been used 2) being used 
3)  has used  4) used 

25. Everyone ____ asked to take part in the 
search for the missing child. 
1)  was   2) were 
3)  been   4) to be 

26. The ____ parents scolded the child for 
his ____ exam results. 
1)  disappointing, disappointing 
2)  disappointed, disappointed 
3)  disappointing, disappointed 
4)  disappointed, disappointing 

27. I clearly remembered ___ the clock last night. 
1)  setting   2) set 
3)  to set   4) having set 

28. This book is ____ written, but in the end 
of the story is disappointing. 
1)  beauty   2) beautified 
3)  beautiful  4) beautifully 

29. Let’s go and have a quick game of tennis 
____ there’s still enough light. 

1)  yet   2) after 

3)  before   4) while 
30. Each time the actors finish a 

performance, everybody in the audience 
____ loudly. 
1)  applauds  2) applaud 
3)  applauded  4) have applauded 

31. My mother told me ____ good care of 
myself while I was abroad. 
1)  to take   2) that take 
3)  I will take  4) that I take 

32. Your friend is ____ age ____ you, but 
you look much younger. 
1)  more, than  2) as, as 
3)  the same, as 4) similar, to 

33. When I ____ work yesterday, it ____ 
heavily. 
1)  was leaving, was raining 
2)  left, rained 
3)  left, was raining  
4)  was leaving, rained 

34. It says on the package that these 
medicines ____ out of children’s reach. 
1)  will have kept  
2)  ought to keep 
3)  should have kept  
4)  must be kept 

35. If we had not got his assistance, we ____ 
able to achieve it. 
1)  would never have been 
2)  were never 
3)  had never been 
4)  are never 

Part 2: Grammar                                     
Items 21-30: 2 points for each correct answer. 
Items 31-40: 3 points for each correct answer. 
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36. Classification is a useful approach to the 
organization of knowledges in any field.  
1)  Classification 2) approach 
3)  knowledges 4) any field 

37. If you do not hurry, you would surely 
miss the last train to Kyoto. 

1)  If   2) hurry 

3)  would   4) surely 
38. Jackie is a bright and happiness child. He 

always puts a sweet smile on his face 
when he meets people, so everyone 
loves him very much. 
1)  happiness  2) always 
3)  a   4) so 

39. She was quite amusing when she heard 
what had happened to her classmate. 
1)  was   2) quite 
3)  amusing   4) had 

40. The domestic dog is generally loyal, 
courageous, intelligence, and adaptable. 
1)  domestic  2) is 
3)  generally  4) intelligence 

Directions: Choose the best answer to 
complete the dialogues. (items 41-44) 

Dialogue 1 
Man: Where have you been? I haven’t seen 
you in class all week. 
Woman:  I ……41……., the doctor told me to 
stay in. 
Man: I hope you are feeling better now. 

41. 1)  was bored 
2)  caught a cold 
3)  thought too much 
4)  stayed home to study 

Dialogue 2 
Man: Please turn the TV down. It’s driving 
me crazy. 
Woman: ……….42……….. . 

42. 1)  Sure, I’m sorry 
2)  Okay, I’ll close it 
3)  I’ll drive you tomorrow 
4)  I’m trying to find the car keys 
Dialogue 3 
Man: I understand your point, but I’d like 
to continue. 
Woman: ………43……… 
Man: Thank you. 

43. 1)  Please go on 
2)  That’s my point 
3)  We don’t have time 
4)  You shouldn’t continue 

Dialogue 4 
Man: Excuse me, I was ……44…… here first. 
Woman: Oh, I’m sorry. I didn’t realize you 
were waiting. 

44. 1)  in line   2)  online 
3)  at the line  4)  beside the line 
 

 

Directions: Choose the most appropriate  
statement for each situation (Items 45-49) 
45. You and your sister come home very 

late. Other people in the house are 
sleeping. Your sister makes a loud noise, 
so you say: Shh! ............................  
1)  It’s very quiet. 
2)  Let’s get them up. 
3)  Everybody is sleepy.  
4)  You’ll wake everybody up. 

46. You are invited to dinner at your friend’s 
house, and you have to leave early. You 
say: …………………….. 
1)  Thanks for coming. See you. 
2)  It’s late now. Good night. 
3)  I’m afraid I have to go. 
4)  I’m sorry I can leave now. 

Part 3: Conversation 
Items 41-50: 2 points for each correct answer. 
Items 51-60: 3 points for each correct answer. 
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47. You see a friend carrying a heavy box 
and want to help. You say: …………………. 
1)  Let’s take that away. 
2)  Perhaps I could use the box. 
3)  Can I give you a hand? 
4)  Don’t you want to help yourself? 

48. A Thai student wants to go to the 
Science Museum in London. He doesn’t 
know the way, so he asks the policeman. 
He says: ………………….. 
1)  I must go to the Science Museum now. 
2)  Could you tell me how to get to the 
Science Museum? 
3)  I beg your pardon! I want to visit the 
Science Museum. 
4)  Please take me to the Science Museum, 
will you? 

49. You are leaving to study abroad. Your 
friends come to see you off at the 
airport. Before departing, you say: 
……………… 
1)  Forget me not. 2)  Have a seat. 
3)  See you later. 4)  Good luck. 

Directions: Read the following situations and  
choose the best answer. (Items 50-60 ) 
Situation 1: Helen and David are discussing   
a story they have read in the newspaper.  
(Items 50-52) 

David: Helen, have you read this story 
about more corporal punishment in boy’s 
schools? 
Helen: Yes, ……….50……….?  
David: I’m shocked and disgusted. 
Helen: ………….51…………….? 
David: I think ……….52…….. young boys and 
calling it ‘discipline’. Young people need 
care and encouragement from their teachers. 

50. 1)  How do you feel  
2)  Why do you think 
3)  What does it mean  
4)  Which do you mean 

51. 1)  Who said it 
2)  Why do you say that 
3)  How don’t you like it 
4)  Where have you heard of it 

52. 1)  it’s just mistreating 
2)  it’s rarely controlling 
3)  it’s less taking care of 
4)  it’s losing control over 
 

Situation 2: At an interview (Items 53-55) 
Mrs. Jones: Come in. I believe you’re  
                 Sam J. Smith. 
Mr. Smith: …………..53……………. . 
Mrs. Jones: Just for the record, what does J 
                 ………54………? 
Mr. Smith: Joseph… Sam Joseph Smith. 
Mrs. Jones: Thank you, ………55……... . 

53. 1)  That’s right   
2)  Yes, you are 
3)  Surely, thank you.  
4)  And you are Mr. Smith 

54. 1)  stand in   2)  stand for 
3)  stand up  4)  stand by 

55. 1)  help yourself 2)  this’s a chair 
3)  let’s chat  4)  please take a seat 
 

 Situation 3: At the department store 
(Items 56-60) 
Salesman: Good morning, sir. Can I help  
                you? 
Customer: Yes, I’d like to return this skirt  
                I bought here the other day. 
Salesman: ……….56………., sir? 
Customer: Not really. I bought this skirt for      
              my daughter, but she has already  
               had one. 
Salesman: Oh, I’m afraid we don’t have a   
               refund policy. Would you like to  
                look for another style or color  
                for her, sir? 
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Customer: Umm. …….57……. I’m afraid  
               I might not be able to choose  
              something that fit her. ……58….? 
Salesman: Actually, if you have a receipt  
               with you, you can exchange the  
                skirt for anything you like in any  
                department, say… you can get a  
                shirt for yourself, ....59…. that its  
                price is not more than the price  
                of this skirt. 
Customer: Oh, great. …..60……  Thank you. 

56. 1)  Why don’t you want it 
2)  What do you want it for 
3)  Was there a problem with it 
4)  Why do you see a problem 

57. 1)  I think so  2)  You are sure 
3)  I won’t agree 4)  I don’t think so 

58. 1)  What else 
2)  What would I care 
3)  What would you suggest me to do 
4)  What a threat could I receive from this store 

59. 1)  or please understand 
2)  but please make sure 
3)  and you have to clarify 
4)  and then I try to remember that 

60. 1)  I’ll have a look 
2)  I may remember it 
3)  I doubt if I need to buy it 
4)  You may have to look at it 
 
 

 

 
Directions: Fill in the blanks with the best 
answer (Items 61-68) 
61. ____ is the person controlling a game. 

1) player   2) score 
3) spectator  4) referee 
 

62. Menthol cigarettes are not ____ in this 
shop. 
1)  general   2) healthy 
3)  dangerous  4) available 

63. My classmate ____ a part-time job at     
a book store.  
1)  accepted  2) excerpted 
3)  excepted  4) prevented 

64. When a married couple legally ends 
their marriage, they get ____. 
1)  engaged   2) divorced 
3)  wet   4) promoted 

65. Since she stopped taking exercise, she 
became so ____ that she couldn’t wear 
her clothes.  
1)  active   2) obese 
3)  easygoing  4) obvious 

66. Because of the heavy rain, the football 
was ____ until the following week. 
1)  delayed   2) scheduled 
3)  terminated  4) postponed 

67. The ____ of our school has grown 
because several students have won 
academic prizes. 
1)  reputation  2) advertisement 
3)  position   4) standard 

68. It is claimed that doctors are aiming to 
____ more on prevention than cure. 
1)  concentrate 2) confess 
3)  demonstrate 4) establish 

Directions: Choose the word that does not 
belong to each group. 

69.   1)  grateful  2) thankful 
3) offensive 4) appreciate 

70.   1)  gain   2) infer 
3) obtain 4) acquire 
 

 

 

 Part 4: Vocabulary 
Items 61-70: 2 points for each correct answer. 
Items 71-80: 3 points for each correct answer. 
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Directions: Choose the word that has the 
same meaning as the underlined word. 

71. Ants follow scent trails so precisely that 
they can locate their nests without 
hesitation. 
1)  build   2) find 
3)  clean   4) fill 

72. Squirrels use their tails to keep their 
balance while they are leaping and 
climbing. 
1)  resume   2) maintain 
3)  estimate  4) modify 

73. The best country music song that 
express an emotion that is likely to make 
a listener weep. 
1)  smile   2) think 
3)  sing   4) cry 

74. I know I’ve heard her voice before but I 
don’t recall meeting her. 
1)  feel   2) enjoy 
3)  remember  4) understand 

75. It has taken many years to adopt 
internationally recognized standards for 
the licensing of aircraft pilots. 
1)  data   2) criteria 
3)  committees 4) flags 

76. A doctor is very glad about the success 
of the treatment. 
1)  disappointment 2) failure 
3)  argument   4) accomplishment 

77. The headmaster said he would not 
tolerate any more vandalism in the 
school. 
1)  bear   2) boycott 
3)  bother   4) bargain 
 
 

78. Tree fruits are typically crated and then 
shipped to market. 
1)  restored   2) collected 
3)  packaged  4) processed 

79. Crash helmets are made with a 
crushable liner designed to decelerate 
the head on impact and thus protect the 
skull. 
1)  cushion   2) cradle 
3)  slow down  4) shelter 

80. Grasses depend upon the wind to spread 
their pollen. 
1)  scatter   2) carry 
3)  gather   4) blow 
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ระดับชั้น 

มัธยมศึกษาปที่ 2 
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขท่ี .......... 

ดูประกาศผลสอบไดท่ี www.toptestcenter.com ในหัวขอ ประกาศผลสอบ 

การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน 

ระดับประเทศ 
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3  ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา 

ระดับภาค 
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละภาค ไดรับใบเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา 

ระดับจังหวัด 
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร 

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม  
พรอมทั้งสรุปอันดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศรายงานจำนวน

ผูสมัครสอบ  คะแนนสูงสุด และคะแนนเฉลี่ย แยกตามภาค 
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#  หนา  2  # 

บทความที่ 1 (ขอท่ี 1-5) 

 

 

 

1. ตอบขอ 1) Alan Walker 

จากโจทยถามวา ใครเปนผูรับขอความทางโทรศัพทดูจากเนื้อหา 

ของบทความ Operator หมายถึง พนักงานรับโทรศัพท ดังนั้น  

Alan Walker จึงเปนผูรับขอความทางโทรศัพทนี ้

2. ตอบขอ 3) four o’clock 

จากโจทยถามวา ขอความถูกบันทึกไวเมื่อเวลาเทาไหร ดูจากเนื้อหา 

ของบทความ Time แปลวา เวลา ดังนั้น Time: 4:00 ตรงกับ 

คำตอบ four o’clock รับขอความมาเมื่อสี่นาิกา 

3. ตอบขอ 3) Martha Eves  

จากโจทยถามวา ใครเปนผูโทรมาดูจากเนื้อหาของบทความ  

From: Miss Martha Eves หมายถึง ขอความนี้โทรมาจาก  

Martha Eves จึงเลือกตัวเลือกท่ี 3 

4. ตอบขอ 4) confirm the order 

จากโจทยถามวา การโทรศัพทเขามาครั้งนี้เพ่ืออะไรดูจากเนื้อหา 

ของบทความ Remarks: Print order is in. หมายถึง ขอสังเกต: 

ใบพิมพมาถึงแลว แสดงวาผูทีโ่ทรมาตองการที่จะให Sam ทำ 

การยืนยันสิ่งท่ีสั่งไป 

5. ตอบขอ 4) Sam Joyce should call 909-8795-2564 

จากโจทยถามวา กอนเวลา 5:00 …………………… ดูจากเนื้อหา 

ของบทความ Please call before 5:00 ซึ่งหมายถึง กรุณาโทร 

กอนเวลา 5:00 ชัดเจนวา Sam Joyce ควรที่จะโทรเพื่อยืนยัน 

การสั่งไปท่ีเบอร 909-8795-256 

บทความที่ 2 (ขอท่ี 6-10) 

 

 

 

 

6. ตอบขอ 3) asking people the time 

จากโจทยถามวา ชายคนนีเ้ขาทำอะไรตลอดท้ังวันสังเกตไดจาก  

‘I must’ve gone crazy. All day long I kept getting different 

answers’ เขาพูดกับตัวเองวาท้ังวันเขาไดคำตอบท่ีแตกตางกันไป 

และดูจาก A man walked …. said ‘Excuse me, what  

time is it?’ แสดงวาตลอดท้ังวัน เขาถามเวลากับผูคน                                 

7. ตอบขอ 1) Time passed, naturally. 

จากโจทยถามวา ทำไมชายคนนี้ถึงไดรับคำตอบท่ีตางกันไปจาก 

การถามคำถามเวลาในแตละวันยอมผานไปเรื่อย ๆ ถือเปนเรื่อง 

ปกติดังนั้นตัวเลือกท่ี 1 Time passed, naturally เวลาผานไป  

ถือเปนเรื่องธรรมชาติ จึงเปนตัวเลอืกท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

8. ตอบขอ 2) He did not have a watch. 

จากโจทยถามวา จากเรื่องท่ีอานไดบอกอะไรเก่ียวกับตัวของ 

ชายคนนี้จากบทความแสดงใหเหน็วาชายคนนี้เท่ียวถามเวลา 

จากผูอื่นท้ังวัน แสดงใหเห็นวาตัวเลือกท่ี 2 He did not have  

a watch. เขาไมมีนาิกา เปนตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  

เพราะชายคนนีไ้มมีนาิกาจึงไดถามเวลาจากคนอื่น 

9. ตอบขอ 4) on the street  

จากโจทยถามวา เหตกุารณนี้เกดิขึ้นท่ีไหนสังเกตจาก A man  

walked up to the stranger and said …. แสดงวาสถานท่ี 

จะตองสามารถเดินไปได ดังนั้น เหตุการณนี้จะตองเกิดบนทอง 

ถนน หรือตามรมิถนนทางเดิน 

10. ตอบขอ 1) before midnight 

จากโจทยถามวา เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อไหรสังเกตจากคำตอบ 

ของคนแปลกหนา ‘It’s almost midnight’ เกือบจะเที่ยงคืน 

แลว แสดงวา เปนชวงเวลา before midnight กอนเท่ียงคืน 

บทความที่ 3 (ขอท่ี 11-15) 

 

 

 

 

 

 

Phone Message 
To: Mr. Sam Joyce  Date: Oct, 21  Time: 4:00 
From: Miss Martha Eves  Remarks: Print order is in. 
        Lead Graphics  Please call before: 5:00 
Phone: 909-8795-2564  Operator: Alan Walker 

     ชายคนหน่ึงเดินไปถามคนแปลกหนาวา ‘ขอโทษนะครับ 

ตอนนี้เวลากี่โมงแลว’ คนแปลกหนาตอบกลับวา ‘เกือบจะ

เที่ยงคืนแลว’ จากนั้นชายคนนั้นกพู็ดกับตัวเองวา ‘ฉันจะตอง

บาไปแลวแน ๆ ท้ังวันท่ีผานมาฉันไดรับคำตอบท่ีแตกตางกันไป’ 

     ชายสองคนถูกตำรวจจับกมุหลังจากพวกเขาไดขายภาพวาดท่ี
ขโมยมาใหกับหองแสดงงานศลิปะในเมือง Guidford เจาของหอง
แสดงงานศลิปะบอกวาเขาซื้อภาพวาดนี้มาดวยความบริสุทธิ์ใจโดย
ไมรูวาภาพนี้ถูกขโมยมา ภาพนีเ้ปนภาพวาดบุคคลของหญิงสาวใส
หมวกฟางปกกวาง นั่งอยูใตตนไม ซึง่เจาของคือ Marie Gilles 
หญิงอายุ 84 ป เธอบอกวาเธอภาพนี้เปนภาพวาดท่ีสงตอจากรุนสู
รุน เธอเปนเจาของมันตั้งแตป 1950 ซึ่งปาของเธอใหเปนของขวญั
ในวันแตงงาน ซึ่งภาพวาดนี้ถูกขโมยไปจากบานของเธอสองสัปดาห
กอนการจบักุมชายสองคนนี้   
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#  หนา  3  # 

11. ตอบขอ 1) an art theft 
จากโจทยถามวา บทความนีเ้กี่ยวกับอะไรจากบรรทัดแรกของบทความ 
Two men were arrested by  the police …. had sold a  
stolen painting ซึ่งแสดงใหเห็นวาชายสองคนนี้เปนขโมยท่ีขโมย 
ภาพวาดไปขายตอ ดังนั้น เรื่องนี้จึงเกี่ยวกับ an art theft โจทย 
ขโมยงานศิลปะ ในตัวเลือกท่ี 1 

12. ตอบขอ 2) had been married  

จากโจทยถามวา จากบทความ เราสามารถคาดเดาไดวา Marie Gilles 

………..สังเกตจาก 10-11 ของบทความท่ีวา ‘… it was given  

to her an aunt as a wedding present.’ มันถูกใหเปนของขวญั 

วันเกิดของ Marie เราจึงสามารถคาดไดวา Marie นั้นแตงงานแลว 

13. ตอบขอ 4) not knowing it had been stolen  

จากโจทยถามวา เจาของหองแสดงงานศิลปะบอกวาเขาซื้อภาพวาด 

มาดวย …………ดูคำตอบจากบรรทัด 3-5 ของบทความ The owner 

of the art gallery claimed that ……., unaware that it had 

been stolen. เจาของซื้อวาโดยไมไดคดิวาภาพนี้ถูกขโมยมา  

แสดงวาตรงกับตัวเลือกท่ี 4 not knowing it had been  

stolen เขาซ้ือมาโดยท่ีไมรูวามันถูกขโมยมา 

14. ตอบขอ 1) an unknown person 

จากโจทยถามวา ‘หญิงสาว’ ในภาพวาดคือ ใครจากเนื้อเรื่อง  

ภาพนี้เปนภาพวาดของหญิงสาวใสหมวกฟางนั่งอยูใตตนไม ซ่ึง 

ไมสามารถทราบไดวาเขาเปนใคร จึงเลือกตัวเลือกท่ี 1  

an unknown person คือ คนท่ีไมเปนท่ีรูจัก 

15. ตอบขอ 3) a portrait 

จากโจทยถามวา จากบทความบอกเราวาภาพวาดเปนดูคำตอบไดจาก 

บรรทัดท่ี 5 ของบทความ The painting, a portrait of a young 

woman … ซึ่งชัดเจนวาภาพวาดนี้ เปน a portrait ภาพวาดเหมือน 
บทความที่ 4 (ขอท่ี 16-17) 

 

 

 

 

 

 

16. ตอบขอ 3) A large number of Chinese males will 
be looking for wives. 

จากโจทยถามวา an ‘army’ คืออะไรดูจากบรรทัดท่ี 2 ของบทความ 

an ‘army’ of 70 million bachelors ….. looking for wives….. 

และจากคำวา army ในบทความนี้นาจะหมายถึงกลุมของคน 

ขนาดใหญ ซึ่งก็มี keyword คือคำวา bachelor หมายถึง ชายโสด 

ดังนั้น จึงเลือกตัวเลือกท่ี 3 กลุมคนขนาดใหญของชายจีนท่ีจะ 

ตามหาภรรยา 

17. ตอบขอ 2) There are more single men than women. 

โจทยถามวา ‘the 29-45 age group’ หมายถึง ดูจากสองบรรทัด 

สุดทายของยอหนาท่ี 2 ท่ีวา there are 15 times more unmarried 

men than unmarried women. หมายความวา มีชายโสดมากกวา 

หญิงโสดถึง 15 เทา ดังนั้น ตัวเลือกท่ี 2 There are more single 

men than women. มีชายโสดมากกวาหญิงโสด จึงถูกตองท่ีสุด 
บทความที่ 5 (ขอท่ี 18-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ตอบขอ 2) What not to miss in life 

จากโจทยถามวา ใจความหลักของกลอนน้ีคืออะไรสังเกตไดจาก 

คำวา no time กลอนน้ีไดบรรยายถึงสิ่งท่ีไมมีโอกาสไดทำเลยใน 

ชีวิต ดังนั้นใจความของกลอนน้ีไดพูดถึงสิ่งท่ีไมควรพลาดที่จะทำ 

ในชีวิตตามตัวเลือกท่ี 2 
19. ตอบขอ 4) Moon light 
จากโจทยถามวา ขอใดไมไดกลาวถึงในบทกวีในบรรทัดแรกไป 
จนถึงบรรทัดสดุทายของกลอนไดกลาวถึงสัตวตาง ๆ ไดแก แกะ  
วัว และกระรอก จากนั้นพูดถึงแสงแดดยามเชา และดวงดาว  
รวมถึงหญิงสาว ในกลอนไมไดกลาวถึง Moon light แสงจันทร 

ชีวิตน้ีจะเปนอยางไร หากเต็มไปดวยภาระหนาท่ี 
พวกเราไมมีเวลาที่หยุดยืน และมองด ู

ไมมเีวลาท่ีจะยืนใตรมไม 
และยืนจองมองไดนานเหมือนกับแกะ หรือวัว 

ท่ีซึ่งกระรอกไดซอนถ่ัวไวในหญา 
ไมมเีวลาท่ีจะมองแสงแดดยามเชา 

ทองฟาเต็มไปดวยดวงดาว เหมือนกับทองฟากลางคืน 
ไมมเีวลาท่ีจะมองดูหญิงสาวท่ีสวยงาม 

และมองดูเทาอันเรียวของเธอ วามันกำลังเตนอยางไร 
ไมมเีวลารอจนกระท่ังใหรมิฝปากของเธอสามารถ 

สรางรอยยิ้ม ไปพรอมกับสายตาท่ีสวยงาม 
ชีวิตท่ีนาสงสารนีเ้ต็มไปดวยความกังวล 
พวกเราไมมีเวลาที่จะหยดุยืนและมองดู 

(William Henry Davies) 

       ประเทศจีนเตือนประชาชนของตัวเองวาถาครอบครัวไม
มีลูกผูหญิงใหมากขึ้น ประชากรชายโสดกวา 70 ลานคนจะเดินทาง 
ไปยังนอกเมืองเพ่ือตามหาภรรยาของตนเองไปจนถึงชวงปลายศตวรรษ 
       อัตราสวนของผูชายตอผูหญงิไมมีความสมดุลกันแลว 
เนื่องจากรอยละ 51.45 ของคนจีน 1.1 พันลานคนเปนผูชาย 
ซึ่งรอยละน้ีจะเพิ่มสูงข้ึนในกลุมทีม่ีอายุนอย อัตราการเกิดของ
เด็กชายตอเด็กหญิงตอนนีอ้ยูท่ี 114 ตอ 100 คน และกลุมคน
อายุระหวาง 25 ถึง 49 ป มีจำนวนของชายท่ียังไมแตงงาน
เปน 15 เทาของหญิงท่ียังไมแตงงาน  
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#  หนา  4  # 

20. ตอบขอ 1) Everyone 

จากโจทยถามวา คนท่ีผูเขียนวาควรท่ีจะมีความสุขกับชีวิตคือใคร 

สังเกตจากกลอนมีการใชคำสรรพนาม we แทนตัว ซ่ึงหมายถึง 

พวกเรา ดังนั้น คนท่ีผูเขียนคดิวาควรจะมีความสุขก็หมายถึง  

บุคคลทั่ว ๆ ไป หรือทุก ๆ คน 

21. ตอบขอ 2) aren’t I 

ขอนี้เปนการทดสอบเรื่อง question tag หรือวลีคำถาม มีหลักการ 

ในการสรางวลีคำถามคือ เมื่อประโยคหลัก I am your new manager 

เปนประโยคบอกเลา จะตองสรางวลคีำถามใหอยูในรูปปฏเิสธแบบยอ 

โดยใชกรยิาแทของประโยคหลัก (am) และประธานของประโยคหลกั 

(I) ในการสรางวลีคำถาม ดังนั้น ในขอนี้จะไดวา ประโยคหลัก: I am 

your new manager,วลีคำถาม: aren’t I? เนื่องจากไมมีรูปยอ 

ของ amn’t I จึงใช aren’t I แทน 

22. ตอบขอ 4) and  

จากโจทย หองสมดุสวนมากมีหนังสือเกี่ยวกับภาษามากมาย เชน  

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุน ……. ภาษาจีนในการเช่ือมประโยคในขอนี้ 

ใชหลัก parallel structure คือ โครงสรางคูขนาน จึงตองใช and 

ในการเช่ือมแสดงความคลอยตามกัน เพราะ English, Japanese, 

Chinese จัดอยูในกลุมเดียวกันคือ ภาษา 

23. ตอบขอ 4) mine, us 

จากโจทย ฤดูรอนหนา เพื่อนของ … จะมาเยีย่ม….ขอนี้เก่ียวกับ 

การใช pronouns คำสรรพนาม จากตาราง 
Subject Object Possessive 

adj + noun pronoun 

I me my mine 

You you your yours 

We us our ours 

They them their theirs 

He him his his 

She her her hers 

It it its its 

ดังนั้น some friends of mine … จะตองใช mine ท่ีเปน 

possessive pronoun แสดงความเปนเจาของของฉันท่ีไมตองการ 

คำนามมาตามหลัง และ … are coming to visit us จะตองใช  

us พวกเราที่เปนกรรมเพราะเปนผูที่ถูกเพ่ือนมาเยีย่ม 

24. ตอบขอ 1) has been used  

จากโจทย ตะก่ัว …. สำหรับทำดาบ ตั้งแตชวงตนของโรมในขอนี ้

เปนเรื่องของ Passive voice เพราะตะกั่วจะตองถูกนำไปใช อันดับ 

แรกจะตองหากอนวาประโยคนี้อยูใน Tense ไหน ซึ่งสังเกตไดจาก 

since จะพบใน present perfect tense จากนั้นจะไดวา โครงสราง 

passive voice ของ present perfect tense คือ S + have,has 

+ been + V3 ดังนั้น จึงเลือกตัวเลือกท่ี 1 Lead has been  

used for sword sine the time of early Rome.  

25. ตอบขอ 1) was 

ขอนี้สังเกตจากประธานคือ Everyone ซึ่งตามหลักของ Subject-verb 

agreement แลว everyone, nobody, no one, someone, everybody 

ถามาใชเปนประธานแลวใหถือวาเปนประธานเอกพจน และเมื่อ 

กริยาท่ีใชรวมก็ตองเปนกริยาเอกพจน นั้นก็คือ was ในตัวเลือกท่ี 1 

26. ตอบขอ 4) disappointed, disappointing 

The disappointed parents scolded the child for his disappointing 

exam result. พอแมท่ีรูสึกผิดหวังไดดุดาลูกของเขาเพราะผลสอบ 

ท่ีนาผิดหวังของเขาขอน้ีเปนการใช participle ท่ีทำหนาท่ีเปน  

adjective หรือคำคุณศัพทแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. Present participle (-ing) แปลวา นา ….. เชน boring= นา 

เบื่อ disappointing= นาผิดหวัง  

2. Past participle (-ed) แปลวา รูสึก … เชน bored= รูสึกเบื่อ  

disappointed= รูสึกผดิหวัง 

27. ตอบขอ 1) setting 

การใช remember ใชได 2 แบบ คอื remember to + V1 จำไดวา 

จะทำอะไร (ในอนาคต) และ remember + Ving จำไดวาเคยทำ 

อะไรไป (ในอดีต) จากโจทยมีคำวา last night ซึ่งเปนเหตุการณ 

ท่ีเกิดข้ึนแลวเมื่อคืน จึงตองใช setting ในตัวเลือกท่ี 1 

28. ตอบขอ 4) beautifully 

This book is beautifully written, but ……….จากโจทย 

ตองการสวนท่ีมาขยายคำกรยิา คอื is … written ดังนั้น จึงเลือก 

ตัวเลือกท่ี 4 beautifully ท่ีทำหนาท่ีเปน adverb ขยายคำกริยา 

ซึ่งขอสังเกตวาคำไหนคือ adverb คำนั้นสวนมากจะลงทายดวย -ly 
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29. ตอบขอ 4) while  

จากโจทยเกี่ยวกับการใชคำเช่ือมประโยค หรือ conjunction ดังนั้น 

จะตองเลือกตัวเลือกท่ี 4 while แปลวา ขณะท่ี จะไดวา Let’s go and 

have a quick game of tennis while there’s still enough light. 

ไปเลนเทนนิสกันสักรอบขณะท่ียังคงมีแสงสวางเพียงพออยู ตัวเลือก 

ท่ี1 yet= ยัง ตัวเลือกท่ี 2 after= หลังจาก ตัวเลือกท่ี 3 before= กอน 

30. ตอบขอ 1) applauds 

จากโจทยสังเกตคำวา Each time ซึ่งแปลวา ในแตละครั้ง แสดงวา 

เหตุการณนี้จะตองทำเปนประจำ สิ่งท่ีทำเปนประจำจะตองอยูใน  

Present simple tense และ จากประธาน Each เปนประธาน 

แบบเอกพจน ดังนั้น ตัวเลือกขอท่ี 1 applauds จึงถูกตอง 

31. ตอบขอ 1) to take 

จากโจทยกรยิา told เปนกริยาท่ีตองตามหลังดวย to + verb  

infinitive ดังนั้น จึงตองใช My mother told me to take .. 

32. ตอบขอ 3) the same, as 

จากโจทยมี but ในการเช่ือมประโยคแสดงถึงความขัดแยง จากวลี 

but you look much younger แตคุณดูเด็กกวา แสดงวาประโยคหลัก 

Your friend is …. age … you ตองการบอกวาเพ่ือนมีอายุเทากับ 

เรา ดังนั้น ตองใช the same, as เพื่อแสดงถึงความเทากัน   

33. ตอบขอ 3) left, was raining  

จากโจทยเปนการใชสอง Tenses รวมกันคือ Past simple tense 

= เหตุการณที่เกิดขึ้นกอนPast continuous tense= เหตุการณ 

ท่ีเกิดแทรก ดังนั้น เหตุการณฝนตกอยางหนักจะตองเกิดข้ึนกอน  

เมื่อฉันออกจากท่ีทำงานเมื่อวานนี ้จะไดวา When I left work  

yesterday, it was raining heavily.  

34. ตอบขอ 4) must be kept 

จากโจทยขอนี้เกี่ยวกับ passive voice เพราะ medicine แปลวา 

ยา จะตองถูกเก็บไวใหหางจากมือเด็ก ซึ่งโครงสรางของ passive voice 

ท่ีมี modal verb (should, must, might) คือ S + modal v. + be 

+ V3 ดังนั้น ตัวเลือกท่ี 4 must be kept จึงถูกตองท่ีสุด 

35. ตอบขอ  1) would never have been 

โจทยขอนี้เกี่ยวกับ Conditional sentences หรือประโยคเง่ือนไข 

ซึ่งมีอยู 3 ประเภท ไดแก Type 1 = If + S + v1, S + will + v1. 

Type 2 = If + S + v2, S + would + v1.  Type 3 = If + S + had 

+ v3, S + would have + v3.ดังนั้น จากโจทยในสวนของ if clause 

คือ If we had not got his assistance จะตรงกับ Type 3  

ประโยคหลักขางหลังจึงตองเลือกตัวเลือกท่ี 1 would never  

have been ซึ่งสอดคลองกับ if clause ท่ีโจทยใหมากท่ีสดุ 

36. ตอบขอ 3) knowledges  

โจทยขอนี้เปนการทดสอบขอผิดพลาดในประโยค ใหแกเปน knowledge 

ซึ่งตัวเลือกท่ี 3 knowledges ไมถูกตองเนื่องจาก knowledge  

เปนคำนามท่ีนับไมได จะตองไมเตมิ -s  

37. ตอบขอ 3) would 

โจทยขอนี้เกี่ยวกับ Conditional sentences เชนเดียวกันกับขอ 35 

ซึ่งดูจากสวนของ if clause จะเปน Type 1 ดังนั้น ประโยคหลัง 

จะตองตัด would ในตัวเลือกท่ี 3 ออกไป 

38. ตอบขอ 1) happiness  

ในขอนี้ใหใชหลัก parallel structure โดยที่หนาและหลัง and  

จะตองเปนคำประเภทเดียวกัน จากโจทย Jackie is bright and  

happiness child …… จะทราบไดวา bright เปนคำคุณศัพท แต 

happiness เปนคำนาม ซึ่งจะตองเปลี่ยน happiness ไปเปน  

happy ซึ่งเปนคำคุณศัพท ดังนั้น ตัวเลือกท่ี 1 จึงผิด  

39. ตอบขอ 3) amusing  

ขอนี้เปนการใช participle เชนเดยีวกันกับขอท่ี 26 ซึ่งมี She ท่ีเปน 

คนเปนประธานของประโยค ดังนัน้ ไมสามารถใช amusing ท่ีแปลวา 

นาขบขันได จะตองเปลี่ยนเปน amused รูสึกขบขัน จะไดวา  

เธอรูสึกขบขันเมื่อเธอไดยินเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับเพ่ือนรวมช้ันของเธอ 

40. ตอบขอ 4) intelligence 

โจทยขอนี้เกี่ยวกับหลัก parallel structure เชนเดียวกันกับขอ 38 

จากโจทย …. intelligence and adaptable คำวา adaptable  

เปนคำคุณศัพท จึงตองเปลี่ยน intelligence ท่ีเปนคำนามเปน 

คำคุณศัพท คือ intelligent  

41. ตอบขอ 2) caught a cold 

จากโจทย ผูชาย: คณุหายไปไหนมา ผมไมเห็นคุณมาเขาเรียนท้ัง 

สัปดาหเลย ผูหญิง: ฉัน …….. หมอบอกใหฉันอยูบาน แสดงวาผูหญิง 

ไมสบาย จึงเลือกตัวเลือกท่ี 2 caught a cold หมายถึง เปนหวัด 
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ตัวเลือกท่ี 1 was bored = รูสึกเบื่อ ตัวเลือกท่ี 3 thought too much 

= คิดมากเกินไป ตัวเลือกท่ี 4 stayed home to study = เรียนอยูบาน 

42. ตอบขอ 1) Sure, I’m sorry. 

จากโจทย ผูชายบอกผูหญิงใหลดเสียงโทรทัศนลง เพราะมันทำใหเขา 

รำคาญ ดังนั้น ผูหญิงควรตอบวา Sure, I’m sorry. (ไดเลย ฉันขอโทษนะ)  

43. ตอบขอ 1) Please go on. 

จากโจทยผูชายพูดวา ผมเขาใจในสิ่งท่ีคุณตองการที่จะบอกแลว  

แตผมอยากอยากจะอธิบายตอ ดังนั้น ผูหญิงควรพูดวา Please  

go on (เชิญพูดตอเลยคะ) 

44. ตอบขอ 1) in line 

จากโจทย ดูจากท่ีผูหญิงพูดวา ขอโทษคะ ฉันไมทันเห็นวาคุณกำลังรออยู 

แสดงวาผูหญิงไปลัดคิวผูชาย ดังนัน้ ตองเลือกตัวเลือกท่ี 1 in  

line (อยูในแถว) เพื่อบอกวาผูชายอยูในแถวนี้ตั้งแตแรกแลว 

45. ตอบขอ 4) You’ll wake everybody up. 

จากสถานการณ คือ คุณและนองสาวกลับบานค่ำ และทุกคนในบาน 

หลับไปแลว นองสาวของคุณทำเสยีงดัง ดังนั้นคุณจึงพูดวา ชูวว!  

………………………… ตัวเลือกท่ี 4 You’ll wake everybody up. 

(เดี๋ยวเธอจะปลุกใหทุกคนตื่นนะ) ใชเพื่อเตือนนองสาววาถาทำ 

เสียงดังทุกคนจะตื่น 

46. ตอบขอ 3) I’m afraid I have to go. 

จากสถานการณ คือ เพื่อนเชิญคณุไปทานขาวเย็นท่ีบาน และคุณ 

จำเปนตองกลับบานเร็ว คุณพูดวา…………ตัวเลือกท่ี 3 I’m afraid 

I have to go. (ฉันเกรงวาฉันตองไปแลว) เปนตัวเลือกท่ีเหมาะสม 

ท่ีสุดในการขอตัวกลับบาน 

47. ตอบขอ 3) Can I give you a hand? 

จากสถานการณ คือ คุณเห็นเพ่ือนกำลังแบกกลองหนัก และอยาก 

จะชวย คณุพูดวา …………….. ตวัเลือกท่ี 3 Can I give you a hand? 

(ใหฉันชวยไหม) เปนประโยคท่ีใชในการเสนอความชวยเหลือ 

48. ตอบขอ 2) Could you tell me how to get to the 
Science Museum? 

จากสถานการณ คือ นักเรียนไทยคนหนึ่งตองการท่ีจะไปยังพิพิธภณัฑ 

วิทยาศาสตร แตเขาไมรูจักทางท่ีจะไป ดังนั้นเขาเลยถามตำรวจ 

วา…………………………. ตัวเลือกท่ี 2 Could you tell me how to 

get to the Science Museum? (ชวยบอกผมหนอยไดไหมครับ 

วา พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรไปทางไหนครับ) เปนประโยคท่ีขึ้นตน 

ดวย Could ใชในการขอรองหรือขอความชวยเหลือท่ีสภุาพ  

49. ตอบขอ 1) Forget me not 

จากสถานการณ คือ คณุกำลังจะไปเรียนตอตางประเทศ เพ่ือนมาสง 

คุณท่ีสนามบิน กอนจะข้ึนเครื่อง คุณพูดวา …………………..  

ตัวเลือกท่ี 1 Forget me not (อยาลืมกันนะ) เปนประโยคท่ี 

สามารถใชบอกลา และเตือนใหเพือ่นไมลมืเราได 

50. ตอบขอ 1) How do you feel? 

สังเกตจากคำตอบของ Helen ท่ีวา I’m shocked and disgusted 

(ฉันรูสึกตกใจ และขยะแขยง) เปนประโยคท่ีบอกความรูสึก ดังนั้น 

David จะตองถามวา Helen รูสึกยังไง จึงเลือกตัวเลือกท่ี 1)  

How do you feel? (คุณรูสึกอยางไร) 

51. ตอบขอ 2) Why do you say that? 

ขอนี้เกี่ยวเนื่องกับขอท่ี 50 จากนั้น David จะตองถามหาถึงเหตุผล 

ท่ี Helen ตกใจและขยะแขยง และสังเกตไดจากคำตอบตอมาของ 

Helen ท่ีขึ้นตนวา I think ซึ่งเปนการบอกความเห็น ดังนั้น จึงเลือก 

ตัวเลือกท่ี 2 Why do you say that? (ทำไมคุณถึงวาอยางนั้นละ) 

52. ตอบขอ 1) it’s just mistreating  

ดูจากประโยคท่ี David พูดครั้งแรกท่ีวา Helen, have you heard 

this story about more corporal punishment in boy’s school? 

(คุณไดยินเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษทางรางกายในโรงเรยีนชายลวนไหม) 

คำวา corporal punishment (การลงโทษทางรางกาย) เปน key word 

ท่ีคลายกับคำวา mistreating (การทารุณ) ในตัวเลือกท่ี 1 

53. ตอบขอ 1) That’s right  

จากบทสนทนา Mrs. Jones: Come in. I believe you’re Sam 

J. Smith. (เขามาไดเลย ฉันเช่ือวาคุณคือ Sam J. Smith) ดังนั้น  

Mr. Smith ควรท่ีจะตอบเพ่ือยืนยันสิ่งท่ี Mrs. Jones จึงเลือกตัวเลือกท่ี 1 

That’s right (ใชครับ ถูกตองแลว) 

54. ตอบขอ 2) stand for 

จากบทสนทนา Mrs. Jones: Just for the record, what does J……….? 

(เพ่ือการบันทึก J …. อะไร) และดูจากคำตอบของ Mr. Smith: Joseph…. 

Sam Joseph Smith. บอกท่ีมาของ J ดังนัน้ Mrs. Jones ตองการ 

ทราบวา J ยอวาจากอะไร จึงเลือกตัวเลือกท่ี 2 stand for (เปนตัวแทน) 
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55. ตอบขอ 4) please take a seat 

จากบทสนทนาทรายไดวา Mrs. Jones ยังไมไดบอกให Mr. Smith  

นั่ง ดังนั้น ตัวเลือกท่ี 4  please take a seat (เชิญนั่งลงได)  

เพื่อบอกใหน่ังได 

56. ตอบขอ 3) Was there a problem with it? 

จากประโยคท่ีลูกคาบอกวาอยากจะคืนกระโปรงท่ีซือ้ไปเมื่อวันกอน 

ดังนั้น คนขายควรจะถามวากระโปรงมีปญหาอะไรหรือเปลา ถึงตองการ 

เปลี่ยน จึงเลือกตัวเลือกท่ี 3 Was there a problem with it? 

57. ตอบขอ 4) I don’t think so 

คนขายถามวา อยากจะเลือกตัวใหม สีใหมไหม แตประโยคท่ีลูกคา 

พูดวา I’m afraid I might not be able to choose something 

that fir her. (ผมเกรงวา ผมจะไมสามารเลือกสิ่งท่ีเขากับเธอได)  

ดังนั้น แสดงใหเห็นวาลูกคาไมตองการที่จะเลือกเอาตัวใหม จึง 

เลือกตัวเลือกท่ี 4 I don’t think so (ผมคดิวาไมดีกวา) 

58. ตอบขอ 3) What would you suggest me to do? 

ดูจากประโยคท่ีคนขายพูดวา If you have a receipt …….. for anything 

you like …. (แนะนำใหผูซื้อเลือกเอาของอยางอื่นท่ีผูซื้อตองการ 

ถาหากมีใบเสร็จ) ดังนั้น ผูซื้อจะตองถามคำแนะนำจากคนขาย  

ตามตัวเลือกท่ี 3 What would you suggest me to do? 

59. ตอบขอ 2) but please make sure 

คนขายตองการเนนใหผูซื้อทราบวาของท่ีตองการนำมาเปลีย่น 

จะตองราคาไมมากกวากระโปรงท่ีนำมาเปลี่ยน (…… that its price 

is not more than the price of this skirt.) ดังนัน้ จึงเลอืกตัวเลือก 

ท่ี 2 but please make sure (กรณุาตรวจสอบใหแนใจวา …………..) 
 

60. ตอบขอ 1) I’ll have a look 

เมื่อคนขายแนะนำเสร็จแลว ผูซื้อจึงบอกวาเดี๋ยวเขาจะไปดูกอน  

ดังนั้น จึงเลือกตัวเลือกท่ี 1 I’ll have a look 

61. ตอบขอ 4) referee 

จากโจทย ……… คือ คนท่ีทำหนาท่ีควบคุมเกมสการแขงขัน  

spectator (n.) = ผูเขาชมplayer (n.) = ผูเลน score (n.)  

= คะแนน referee (n.) = กรรมการ 
 

 

62. ตอบขอ 4) available 

จากโจทย บุหรี่ ไม ……….. ในรานนี ้general (adj.) = ท่ัวไป  

healthy (adj.) = สุขภาพดี dangerous (adj.) = อันตราย  

available (adj.) = สามารถหาได 

63. ตอบขอ 2) excerpted 

excerpted (v.) = ตัดตอนมา/คดัลอกมา (ขอความ/ยอหนา) 

64. ตอบขอ 2) divorced  

จากโจทย เมื่อคูสมรสสิ้นสดุสถานะการสมรสอยางถูกกฎหมาย  

พวกเขา …………  engaged (v.) = หมั้นหมาย divorce (v.) = หยาราง 

wet (v.) = ทำใหเปยก promoted (v.) = ทำใหดีข้ึน, เลื่อนตำแหนง 

65. ตอบขอ 2) obese 

จากโจทย ตั้งแตเธอหยุดออกกำลงักาย เธอก็เริ่ม ……. จนเธอไม 

สามารถใสเสื้อผาของเธอได active (adj.) = คลองแคลว obese  

(adj.) = อวนมากเกินไป easygoing (adj.) = ไมเขมงวด  

obvious (adj.) = ชัดเจน 

66. ตอบขอ 4) postponed 

จากโจทย เน่ืองจากฝนท่ีตกหนัก การแขงขันฟุตบอลถูก ………  

ไปจนกระท่ังสัปดาหถัดไป delayed (v.) = ทำใหลาชา  

terminated (v.) = ทำใหสิ้นสุด scheduled (v.) = กำหนด 

รายการ postpone (v.) = เลื่อนไป 

67. ตอบขอ 1) reputation 

จากโจทย ….. ของโรงเรยีนเราเพ่ิมมากขึ้น เพราะนักเรยีนหลายคนได 

รับรางวัลทางวิชาการ reputation (n.) = ช่ือเสยีงadvertisement (n.) 

= การโฆษณาposition (n.) = ตำแหนง standard (n.) = มาตรฐาน 

68. ตอบขอ 1) concentrate 

จากโจทย แพทยมุงท่ีจะ ………. ไปท่ีการปองกันมากกวาการรักษา 

concentrate (v.) = ใหความสนใจ establish (v.) = จัดตั้ง 

demonstrate (v.) = สาธิต confess (v.) = สารภาพผิด 

69. ตอบขอ 3) offensive  

จากโจทย offensive มีความหมายตางจากตัวเลือกอื่น offensive (adj.) 

= ไมนาพึงพอใจ appreciate (adj.) = ช่ืนชมthankful (adj.) =  

รูสึกยินดี grateful (adj.) = ปลื้มปต ิ
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70. ตอบขอ 2) infer 

จากโจทย infer มีความหมายตางจากตัวเลือกอื่น infer (v.) = สรุป, 

อนุมานacquire (v.) = ไดรับ obtain (v.) = ไดมาgain (v.) = ไดรับ 

71. ตอบขอ 1) build 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกับคำวา locate (สราง, กอตั้ง) 

build (v.) = กอสรางfind (v.) = คนหา clean (v.) = ทำความ 

สะอาด fill (v.) = เติม 

72. ตอบขอ 2) maintain 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกับคำวา keep (เก็บรักษา)  

resume (v.) = ดำเนินตอไป maintain (v.) = เก็บรักษา  

estimate (v.) = ประเมินคา modify (v.) = เปลี่ยนแปลง 

73. ตอบขอ 4) cry 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกบัคำวา weep (รองไห, คร่ำครวญ) 

smile (v.) = ยิ้มthink (v.) = คิด sing (v.) = รองเพลง weep  

(v.) = รองไห 

74. ตอบขอ 3) remember 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกับคำวา recall (ระลึก) feel (v.) 

= รูสึก enjoy (v.) = สนุกสนาน remember (v.) = จำได  

understand (v.) = เขาใจ 

75. ตอบขอ 2) criteria  

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกับคำวา standard  (มาตรฐาน, 

เกณฑ)data (n.) = ขอมูล criteria (n.) = เกณฑกำหนด 

committees (n.) = คณะกรรมาธิการ flags (n.) = ธง 

76. ตอบขอ 4) accomplishment 

จากโจทย ขอใดมคีวามหมายคลายกบัคำวา success (ความสำเร็จ) 

disappointment (n.) = ความผิดหวัง failure (n.) = ความลมเหลว 

argument (n.) = การโตแยงaccomplishment (n.) = ความสำเร็จ 

77. ตอบขอ 1) bear 

จากโจทยขอใดมีความหมายคลายกับคำวา tolerate (อดทน)   

bear (v.) = อดทน  boycott (v.) คว่ำบาตร bother (v.)  

รบกวน bargain (v.) = ตอรอง 

78. ตอบขอ 3) packaged 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกบัคำวา crated (ถูกเก็บใสในลังไม) 

packaged restored (v.) = ถูกบูรณะซอมแซม collected (v.)  

= ถูกเก็บสะสม packaged (v.) = ถูกบรรจุลงในภาชนะ  

processed (adj.) = ท่ีผานกระบวนการ 

79. ตอบขอ 3) slow down 

slow down (v.) = ทำใหชาลง 

80. ตอบขอ 1) scatter 

จากโจทย ขอใดมีความหมายคลายกบัคำวา spread 

(ทำใหกระจาย) scatter (v.) = กระจาย carry (v.) = ถือ, แบก  

gather (v.) = เก็บเกี่ยว blow (v.) = เปา 
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