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1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
      อ่านข้อความน้ีแล้วตอบค าถามข้อ  1 - 5 
      อากาศเสียท่ีปล่อยออกมาจะมีผลกระทบต่อร่างกายแทบทุกส่วน เช่น มีผลต่อสมอง ท าให้
ความจ าเส่ือม ท าให้เยื่อหลอดลมอักเสบ หายใจไม่ออก ไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น เบนโซไพริน 
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะละลายสะสมอยู่ในไขมันและเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แก๊สคาร์บอนมอน
ออกไซด์เป็นสารมลพิษท่ีมีปริมาณสูงในท้องถนนกรุงเทพฯ แก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
เมื่อร่างกายหายใจเอาอากาศท่ีมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เจือปนเข้าสู่ปอด ท าให้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนน้อยลง เกิดอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย หมดสติและถึงตาย 
 

1. บทความน้ีควรต้ังช่ือว่าอย่างไร 
    ก. ผลกระทบจากอากาศเสีย     ข. อันตรายจากสารมลพิษ 
    ค. สารมลพิษจากเครื่องยนต์   ง. มลพิษบนท้องถนน 
 
2. บุคคลในข้อใดมีโอกาสได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่าคนอ่ืน 
    ก. ครู   ข. แพทย์          ค. จราจร    ง. กรรมกร 
 
3. บุคคลในข้อใดมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ี 
    ก. ต ารวจ            ข. ประชาชน    ค. นักวิทยาศาสตร์ ง. ผู้ใช้ยานพาหนะ 
 
4. จากบทความข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
    ก. ถ้าร่างกายได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากอาจถึงตายได้ 
    ข. เบนโซไพรินเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด 
    ค. เบนโซไพรินจะพบมากบนท้องถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น   
    ง. กรุงเทพฯ เป็นแหล่งจราจรท่ีมีสารมลพิษปล่อยออกมาในปริมาณสูงมาก 
 
5.  ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทความน้ี 
    ก.  โรคระบบทางเดินหายใจ   ข.   ระบบไหลเวียนเลือด 
    ค.  สารท่ีก่อให้เกิดโรคร้ายแรง   ง.   อาการป่วยทางร่างกาย  
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อ่านบทความต่อไปน้ี แล้วตอบค าถามข้อ 6 – 10 
  พื้นท่ีทางภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ีป่าจะถูกไฟไหม้……..พื้นท่ีหลายตารางกิโลเมตร 
ส่งผลกระทบให้พื้นท่ีป่าหายไปเป็นจ านวนมาก สัตว์ป่าหายากสูญพันธ์และเริ่มลดน้อยลงไปเรื่อยๆทุกปี  
การป้องกันคือการท าแนวก้ันไฟ การรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่จุดไฟเพื่อล่าสัตว์ พื้นท่ีเส่ียงต่อภัยแล้งจะเป็น 
พื้นท่ีประสบปัญหาไฟป่าอย่างรุนแรง ดังน้ัน ข้อสรุปในตรงน้ีคือไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด 
 
6.   จาก ……… ท่ีหายไปควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
 ก.   ใน   ข.  กับ   ค.   กิน     ง.  ตลอด 
 
7.  จากบทความปัญหาคืออะไร 

ก.  สัตว์ป่าสูญพันธ์    ข.  พื้นท่ีป่าโดนท าลาย 
ค.  ชาวบ้านท าลายป่าไม้   ง.  เกิดไฟป่าทางภาคเหนือ   

 
8.  ข้อมูลใด ไม่เก่ียวข้องกับบทความ 

ก.   ไฟป่าเกิดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่    ข.  ไฟป่าเกิดจากชาวบ้านจุดข้ึน 
ค.   ไฟบ่าป้องกันได้โดยขุดแนวก้ันไฟ  ง.  ไฟป่าท าให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ 
 

9.  “ไฟป่ากับภัยแล้งมาด้วยกันแบบเกาะติด”  จากข้อสรุปมีหลักการอะไรท่ีท าให้เป็นจริง 
ก.   มีใบไม้เป็นเช้ือเพลิงอย่างดี  ข.  มีลมพัดท าให้ไฟลุกไหม้เร็ว 
ค.   ฤดูแล้งอากาศแห้งจะท าให้ไฟติดดี   ง.  เกิดการเสียดสีของก่ิงไม้ท าให้ไฟติด 

 
10.  ส่ิงใดส่งผลกระโดยตรงท าให้พื้นท่ีป่าหายไปจ านวนมาก 

ก.   การตัดไม้ท าลายป่า   ข.  การท าไร่เล่ือนลอย 
ค.   ไฟป่าและความแห้งแล้ง     ง.  การเพิ่มจ านวนของประชากร 
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 อ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 11 – 12 
 หากท่านไม่อาจหลับใหลในยามราตรีน้ี ใคร่ครวญให้ดี ยังมีผู้ไร้ซ่ึงท่ีซุกหัวนอน จะรันทดไปใย 
 หากท่านอยู่ในรถท่ีติด ไม่เขยื้อนไปไหน  คิดก่อน ยังมีคนอีกมากมายไม่มีโอกาสได้น่ังในรถ 
 หากท่านวันน้ีท่านมีงานกวนใจ เหน่ือยหนักมาก แต่ยังไม่เท่าคนทุกข์ใจไม่มีงานท ามาหลายเดือน 
 หากท่านหัวเสียเดินไกลลิบเพราะรถพัง ลองนึกถึงคนท่ีน่ังขาพิการ ไม่มีโอกาสแม้จะเดินแทนท่าน 
 
11.    ข้อความท่ีอ่านสอดคล้องกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก.   มองต่างมุม     ข.    อย่าท้อใจในส่ิงท่ีพบเจอ   
 ค.   ทุกข์ สุข อยู่ท่ีใจ     ง.    แต่ละคนล้วนมีหนทางของตน 
 
12.    ผู้เขียนมีเจตนาเช่นไรกับข้อความดังกล่าว 
 ก.   บอกเล่าสู่กันฟัง    ข.    บรรยาย และ พรรณนา 
 ค.   ให้ข้อคิดเตือนใจ      ง.    แสดงทัศนะและความคิดเห็น 
 
จากข้อความต่อไปน้ี ตอบค าถามข้อ 13 – 15 
             ทรัพย์ท่ีเสียไปแล้ว อาจหาได้ใหม่ด้วยความเพียร ความรู้ท่ีเส่ือมไปแล้ว อาจบ ารุงได้อีก
ด้วยการเล่าเรียน  ความส าราญอันตรธานไปแล้ว อาจท าให้เกิดได้อีกด้วยรู้ประมาณในการบริโภค
แลกินยา ส่วนเวลาท่ีเสียไปแล้ว…………….ไปเลย เอาคืนไม่ได้ 
 
13.   จาก ………………… ท่ีหายไป ควรเติมค าไหนให้เหมาะสม 
        ก.   ก็          ข.   ล่วง         ค.  จาก   ง.    หมด 
 
14.   ข้อใดคือสาระส าคัญของข้อความท่ีอ่าน 
 ก.  เงื่อนไขของเวลา    ข.   คุณค่าของเวลา   
 ค.  การเสียเวลา    ง.   การเส่ือมสลายของส่ิงต่างๆ 
 
15.   เจตนาของผู้เขียนคือข้อใด 
 ก.   ให้ท าเวลาต่างๆอย่างรวดเร็ว        ข.  บอกให้เข้าถึงการเส่ือมถอยของเรื่องใดๆ 
 ค.   ให้ตระหนักในคุณค่าของเวลา          ง.  ตักเตือนให้คนท าส่ิงต่างๆด้วยความต้ังใจ 
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16. ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ 
    ก. กรุณาติดแสตมป์ท่ีจดหมายด้วยนะ    ข. เจ้าหน้าท่ีประทับตราหนังสือให้แล้ว   
    ค. หัวหน้ายังไม่ได้แทงเรื่องลงมาให้เลย       ง. เลขานุการไม่มีสิทธิ์ออกความเห็นในท่ีประชุม 
 
17. ข้อใดเป็นประโยคก ากวม 
    ก. เขาน่ังอ่านหนังสือท้ังวันท้ังคืน         ข. กล่ินน้ าหอมอบอวลท้ังหอประชุม 
    ค. เมื่อคืนฝนตกหนักมากกว่าวันก่อน     ง. ต ารวจนายน้ันวิ่งกรูกันเข้าไปจับคนร้าย   
 
18.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีใจความกะทัดรัด 
 ก. ทางเดินข้ึนเขาขรุขระไม่เรียบท าให้เดิน ข. สาวน้อยเดินพลางว่ิงพลางตลอดทาง   
 ค. เขาเดินไปสุดถนนก็พบบ้านคนหลังหน่ึง ง. เด็กน้อยร้องตะโกนเสียงดังจนสุดเสียง 
 
19. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ 
 ก. ภาษาไทยพัฒนามาตลอดเวลา    ข. ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา 
 ค. เด็กผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวคนน้ัน  ง. ทะเลสาบข้างหมู่บ้านเจ้าพระยา 
 
20. ค าพังเพยใดมีความหมายตรงข้ามกัน 
 ก. สีซอให้ควายฟัง กับ ตักน้ ารดหัวตอ  ข. ข่ีช้างจับต๊ักแตน กับ ฆ่าช้างเอางา 
 ค. ใกล้เกลือกินด่าง กับ เสียดายเน้ือเน่า  ง. ตาบอดได้แว่น กับ หัวล้านได้หวี 

 
21.  การศึกษาเป็นส่วนช่วยต่อการพัฒนาคน ซ่ึงจะท าให้คนเป็นคนดี มีความสุข และเป็น 
      ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาคนก็คือ การศึกษา”  บทความน้ีกล่าวถึงเรื่องใด  

ก. ชีวิตท่ีดี   ข. สังคมท่ีร่มเย็น  ค. การพัฒนาคน   ง. การศึกษา  
 
22. จากบทความข้อก่อนน้ีส่ิงท่ีจะช่วยพัฒนาคนคืออะไร  

ก. สังคม   ข. การศึกษา   ค. ประเทศชาติ  ง. ทรัพยากร 
 

23.  ค าว่าให้ในข้อใดมีความแตกต่างจากข้ออ่ืน 
          ก. แม่ให้เงิน   ข. ครูให้การบ้าน ค. ฉันให้อภัยเธอ   ง. ปู่ให้ของเล่น 
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24. การสร้างบ้านหลังน้ีบานปลายมากค าท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับค าท่ีขีดเส้นใต้คือ 
        ก.  ก าไร          ข. ขาดทุน    ค.  รายจ่าย         ง.  รายรับ    
 
25.  ค าใดเป็นค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามกับค าว่า “เมตตา” มากท่ีสุด 
        ก. โหดร้าย  ข. ทารุณ   ค.  หยาบกระด้าง    ง.  ใจแคบ      
 
26.  เขาคงไม่ยอม …………….. ง่ายๆแน่ ต้องหาทางแก้ไขต่อไปเพื่อเป็นผู้ชนะให้ได้ 
         ก.  จนใจ  ข.  จนมุม  ค.  จนแต้ม    ง.  จนตรอก 
 
27.  การ………..…….. หมายถึง การส่ือความหมายของค าและขอความท้ังหมดตามท่ีผูเขียน 
      ตองการส่ือโดย……………ถึงความหมาย โดยนัยท่ีไมใชความหมายหลักหรือท่ีรูกันท่ัวไป 
 ก.  ส่งข่าว       ค านึง    ข.   ตีความ       พิจารณา   
 ค.  บรรยาย     ตระหนัก   ง.   อธิบาย       ช้ีแจง 
 
28.   นักการเมืองท่ีมีข้อ ……… เก่ียวกับการทุจริต ก าลังถูก ………. โดยเจ้าหน้าท่ีปราบปราม 
 ก.  บ่งช้ี พิจารณา   ข.   กังขา ไต่สวน 
 ค.  เก่ียวพัน   สาวไส้   ง.   ครหา สอบสวน   
 
29.  เขาเป็นคน........... เจอผู้ใหญ่แล้วไม่ไหว้ ค าในข้อใดถูกต้องเติมในช่องว่าง 
      ก.  ไม่มีสัมมาคารวะ    ข.   ไม่อ่อนน้อมถ่อมตน 
      ค.  ไม่มีมารยาท     ง.   ไม่รู้จักกาลเทศะ   
 
30.   บทความบางเรื่อง…….……มีเน้ือหาไม่ถูกต้อง ขาดเหตุผล แต่ก็………..เป็นบทความท่ีดีได้ 
 ก.  แม้          อาจ      ข.    ถึง     ยัง 
 ค.  ซ่ึง  กลาย    ง.    ยัง   สามารถ 
 
 
 
 



6 

 

31. ข้อใดไม่เป็นประโยค  
 ก.  เขาอ่านนิตยสารรายสัปดาห์ท่ีเขาชอบ  
 ข.  หนังสือวรรณคดีไทยของเขาไม่ก่ีเล่มน่ัน   
 ค.  รูปภาพท่ีแขวนข้างฝารูปน้ันเป็นรูปแมวไล่จับหนู  
 ง.  แม่ครัวของเขาท าอาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย  
 

32.  ข้อใดไม่เป็นประโยค  
 ก.  คณะผู้เดินทางไปร่วมอนุโมทนากฐินมีถึง  ๑,๐๐๐  คน  
 ข.  รัฐบาลเร่งหน่วยราชการบรรจุคนเข้าท างาน ๑๔,๐๐๐  บาท  
 ค.  อนามัยต้ังป้อมสู้หมาบ้าท่ีมีนบุรีวันเดียวฉีดยา ๑๒,๐๐๐ บาท  
 ง.  เจ้าหน้าท่ีต ารวจและหน่วยรักษาความปลอดภัย ๑,๕๐๐  คน    
 

33. ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์  
 ก.  ฉันผู้ชายนะยะ     ข.  อะไรอยู่ในตะกร้า  
 ค.  เธอกับเขาและรักของเรา    ง.  สมุนไพรใช้รักษาโรค    
 

34.  ข้อใดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออ่ืน  
 ก.  ครูของเราพูดเร็วจนนักเรียนจดไม่ทัน         ข.  ต้นกล้วยท่ีริมรั้วลวดหนามออกเครือแล้ว  
 ค.  ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพธิ์ข้างโบสถ์                ง.  หนังสือดีมีสาระหาได้ยาก  
 

35. ข้อใดเป็นได้ท้ังประโยคและกลุ่มค า  
       ก. บริเวณลานกว้างอันกว้างใหญ่มีดอกไม้นานาพันธุ์  
       ข. ผู้จัดการส านักงานกลางจัดจ าหน่ายน้ าตาล ทรายขาว    
       ค. นายกสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยจัดอบรม เรื่องศิลปะการพูดในท่ีชุมชน  
       ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเปิดการสัมมนาการศึกษาแห่งชาติ  
 
36.  ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ 

ก.   พี่พูดเสียงดัง                  ข.  ครูสอนเก่งมาก 
ค.   ฉันไม่กลัวจิ้งจก              ง.  คุณแม่ท ากับข้าวอร่อยมาก 
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37. “หนามยอก เอาหนามบ่ง” หมายถึงอะไร 
 ก. ท าหละหลวมในการจับผิด   ข. ท าส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ หาสาระมิได้ 
 ค. ได้รับโทษด้วยส่ิงใด ก็เอาส่ิงน้ันแก้           ง. ผู้อยู่ร่วมกันต้องขัดใจกันบ้าง 
 
38. “เส้ียมเขาควายให้ชนกัน” เข้าลักษณะใด 

ก.ศรศิลป์ไม่กินกัน                          ข. ยุให้ร าต าให้รั่ว   
ค.ถึงพริกถึงขิง                                    ง. คดในข้องอในกระดูก 

 
39. ค าใดท่ีมีความหมายแตกต่างไปจากค าอ่ืน 

ก.กรุณา  ข.เมตตา          ค.สงสาร  ง.ชมเชย    
 
40. เธอท าไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  ความหมายตรงข้ามกับค าใด 

ก.รอบคอบ    ข. เลินเล่อ          ค.สะเพร่า  ง. ประมาท 
 
41. เขาเป็นคน ข้ีตืด อย่างมาก มีความหมายตรงกับข้อใด 

ก.เห็นแก่ตัว  ข. เห็นแก่ได้          ค.ละโมบ          ง. ตระหน่ีถ่ีเหนียว   
 
42. เธอเป็นคนข้ีอายมาก  ตรงข้ามกับค าใด 
 ก. ฉลาด  ข. กลัว           ค. หน้าด้าน           ง. โง่ 
 
43. “นอนหลับทับสิทธิ์” 

ก.ไม่มีสิทธิ์                                        ข.ไม่แสดงหน้าท่ีของตน   
ค.ไม่เอาใจใส่ ใช้สิทธิ์ท่ีตนมี              ง.ไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ์ 

 
44. กรุณาอย่า ปิดบัง เรื่องน้ีกับฉันเลย  ตรงข้ามกับข้อใด 
 ก. ซ่อนเร้น  ข. เปิดเผย    ค. แอบแฝง  ง. ปกปิด 
 
45. เขาถือหางลูกน้อง มีความหมายเหมือนกับข้อใด 
 ก. เอาใจ  ข. เข้าข้าง    ค. ยกย่อง  ง. ภูมิใจ 
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46. ท่ีห้องดนตรีมีระนาดสอง………………. 
ก.ตัว   ข. อัน   ค. เลา   ง. ราง  x 
 

47. คอยไปเถิด……….……เขาคงจะต้องกลับมา 
ก. ในไม่ช้า  ข. ไม่นานนัก  ค. ไม่ก่ีวัน  ง. สักวันหน่ึง   
 

48. จะล าบากยากเย็นอย่างไรเราก็ต้อง…………… 
ก. มานะ  ข. กัดฟัน  ค. อดทน    ง. ฮึดสู้ 

 
49. คนสวมเส้ือผ้าป้องกันความอายหรือ…………ตา 

ก. อนาถ  ข. ทุเรศ  ค. อุจาด     ง. ระคาย 
 
50. จักรเย็บผ้า…………น้ีใช้ดีมาก 

ก. คัน   ข. หลัง          ค. เครื่อง    ง. อัน 
 

51. น้ าผ้ึงเป็น…………ของน้ าหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ าหวานอ่ืนๆ 
ก. เสบียง   ข. ผลิตผล     ค. อาหารเสริม  ง. ผลพลอยได้ 

 
52.   ค าราชาศัพท์ใดไม่เข้าพวก 
 ก. พระสาง    ข. พระเนตร    ค. พระบาท  ง. พระทนต์ 
 
53.  ข้อใดใช้ค าว่า “ทรง” ได้ถูกต้อง 
  ก. ทรงรับส่ัง       ข.  ทรงผนวช     ค. ทรงเสวย          ง.  ทรงประชวร 
 
54. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง 
         ก. ทรงช้าง  ข. ทรงพระอักษร         ค. ทรงดนตรี  ง. ทรงโปรด   
 
55. ค าท่ีมีความหมายตรงข้ามกับรัก คือ  
 ก. โกรธ  ข. เกลียด    ค. ชัง   ง. หึง 
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56.   ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 1 
ก. ในอดีตประชาชนชาวไทยยังเคยชินกับการปกครองแบบมีผู้น าคอยช้ีน า   
ข. ซ่ึงท าให้ประชาชนไม่มีโอกาสในการคิดและตัดสินใจ นอกจากการท าตามค าส่ัง 
ค. แต่การปกครองแบบประชาธิปไตยถือว่าประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครอง 
ง. ท าให้ต้องใช้เวลาอีกหลายปีท่ีกว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะเข้าใจ 

 
57.    ข้อความใดควรอยู่ล าดับท่ี 3 

ก. เพื่อเป็นท่ีเสด็จประพาส 
ข. วังพญาไทยสร้างในรัชกาลท่ี 5 
ค. ตลอดจนประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
ง. และให้เป็นแหล่งเพาะปลูกทดลองธัญพืชต่างๆ  

 
58.      เรียงล าดับข้อความน้ีให้เหมาะสม 

1. การใช้ส่ิงของ  เครื่องมือ เครื่องใช้  ทุกอย่างท่ีให้บริการ 
2. ท้ังน้ีเพื่อให้ส่ิงของ  เครื่องใช้  เหล่าน้ันเป็นประโยชน์แก่เรามากท่ีสุด 
3. และให้ประโยชน์แก่เราน้ัน 
4. จ าเป็นท่ีผู้ใช้จะต้องเข้าใจและรู้จักใช้ให้เป็น 

ก.  1 – 2 – 3 – 4    ข. 1 – 4 – 2 – 3 
ค.  1 – 3 – 4 – 2    ง. 1 – 3 – 2 – 4  
 

59.      เรียงล าดับข้อความให้ถูกต้อง 
          1. ผู้มีอ านาจแต่งต้ังซ่ึงรู้อยู่แล้วว่า   
          2. ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆก็ตาม           
          3. ตนจะต้องพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีราชการไป 
          4. ข้าราชการพลเรือนไว้ล่วงหน้า 
          5. ไม่พึงออกค าส่ังแต่งต้ัง 

ก.  2 – 5 – 1 – 4 – 3    ข. 2 - 1 – 3 – 5 – 2 
ค.  1 – 3 – 5 – 4 – 2      ง. 2 – 3 – 5 – 4 – 1   
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60.      ข้อความใดเป็นล าดับท่ี 4 
 ก.   สะท้อนให้เห็นว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาท่ีทวีความส าคัญ 
 ข.   แม้ว่าสถิติโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมิได้มีอัตราเพิ่มข้ึนมาก 
 ค.   และก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจมิใช่น้อย   
 ง.   แต่การเพิ่มปริมาณการใช้วัคซีนในช่วงเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา 

 
61.  ข้อใดเป็นพยางค์ค าเป็นท้ังหมด 
 ก.  ท้องนา  พาเพลิน    ข.  ส้ินสุด  จุดหมาย 
 ค.  อกส่ัน   ขวัญแขวน    ง.  รบรา   ฆ่าฟัน 
 
62.  ข้อใดมีค าซ้ าท่ีแสดงความหมายต่างจากข้ออ่ืน 
          ก.  จะท าอะไรก็ท าให้ดีๆ            ข.  ไม่อยากได้ของขวัญช้ินเล็กๆ 
          ค.  ขอเลขเด็ดๆสักตัวเถอะ   ง.  ดูก็รู้แล้วว่าชนะเห็นๆ   
 
63. ค าคู่ใดต้องใช้เป็นค าซ้ าเท่าน้ัน 
         ก. ช่ัวๆร้ายๆ     ข. ข้างๆคูๆ              
         ค. ดีดๆด้ินๆ     ง. งกๆเงิ่นๆ          
 
64. ข้อใดเป็นประโยคกรรม 
         ก. ขับรถระวังหน่อยก็แล้วกัน            ข. เพื่อนๆจะมางานเล้ียงคืนน้ี 
         ค. กระเป๋าสตางค์หายท่ีงานวัด            ง. เขาไม่เคยบอกอะไรฉันเลย 
 
65. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน 
         ก. ผู้ชายท่ีฉันแอบชอบไม่ได้ให้กุหลาบฉัน       ข.  เขาบอกกับเธอว่าอย่างไรเหรอ 
         ค. มันไม่ค่อยยุติธรรมกับพวกเราสักเท่าไร      ง.  สุพจน์รักเธอแต่เธอกลับรังเกียจเขา 
 
66.  ข้อใดไม่ใช่ประโยคความรวม 
         ก.  ถ้าเขาไม่รักเธอ เขาก็คงรักฉันแล้วล่ะ          ข.  ฝนตกหนักมากเลยนะน่ัน   

ค.  เด็กน้อยร้องไห้งอแงก่อนจะหลับไป      ง.  เมื่อวานแก้วมาท่ีน่ีแต่ฉันไม่อยู่ 
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67.  ประโยคใดมีจุดประสงค์การใช้ท่ีแตกต่างจากข้ออ่ืน 
         ก.  อย่าเดินช้าได้ไหม             ข.  ช่วยเดินให้เร็วๆหน่อยสิ 
         ค.  ลองเดินเร็วๆกันไหม              ง.  เราต้องเดินเร็วกว่าน้ีแล้วละ 
 
68.  ค าท่ีอยู่ในวงเล็บในข้อใดเป็นค าบุพบท 
         ก. ฉันอยากได้หนังสือ (ท่ี) เธออ่าน           ข.  มันไม่เห็นจะต่างกัน (เลย) 
         ค. คุณนายคงรู้เรื่องเก่ียวกับคดี (น้ี)           ง.  เขาอยากจะน่ัง (ใกล้) เธอ  
 
69.   ข้อใดต่อไปน้ีเป็นวลี 
        ก.  เธอถามหาอะไร    ข.  จากน้ีจนนิรันดร์    
        ค.  ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ    ง.   ไก่เห็นตีนงู  
 
70.  ข้อใดมีอกรรมกริยา 
         ก.  นางร้ายตบนางเอกอย่างแรง           ข.  เมื่อคืนเธอหลับสบายเกินไป  
         ค.  มีคนขโมยอะไรบางอย่างจากห้องน้ี     ง.  พวกเราพบเขาในกระท่อมร้าง 
 
71.  ข้อใดเป็นประโยคท่ีมีสหกรรมกริยา 
 ก.  ลูกสาวเธอร้องไห้กระจองอแง  ข.   นกบางชนิดบินได้ไกลมาก 
 ค.  เขาสามารถดูแลตัวเองได้     ง.   พวกเด็กๆก าลังน่ังอยู่ท่ีใต้ต้นไม้ 
 
72.  ประโยคใดไม่มีกรรม 
         ก.  เธอควรจะบอกฉันให้เร็วกว่าน้ี           ข.  เขากระโดดโลดเต้นท้ังว่ีท้ังวัน   
         ค.  อย่าเปิดประตูบานน้ันเด็ดขาด           ง.  พวกเราเห็นคนแปลกหน้าด้านโน้น 
 
73.  ข้อใดไม่มีการละส่วนของประโยค 
         ก.  นักเรียนหญิงมัธยมปลายใส่กระโปรงสีด า ส่วนมัธยมต้นกระโปรงสีน้ าเงิน 
         ข.  นักฟุตบอลสามคนขาดซ้อม อย่างไรก็ดีโค้ชไม่ได้ลงโทษท้ังสามคน 
         ค.  พวกเราไปดูคอนเสิร์ตวงแอบรักมา และจะไปดูวงลาบานูนด้วย 
         ง.  คุณอาของฉันอาศัยอยู่กับฉัน แต่คุณอาของเธอไม่ได้อาศัยอยู่กับเธอ  x 
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74.  ส านวนไทยในข้อใดมีความหมายใกล้เคียงกัน 
         ก.  ก้ิงก่าได้ทอง  หัวล้านได้หวี     ข.  ข่ีช้างจับต๊ักแตน   จับเสือมือเปล่า 
         ค.  หาเหาใส่หัว  เขียนเสือให้วัวกลัว           ง.  เห็นข้ีดีกว่าไส้   เหยียบข้ีไก่ไม่ฝ่อ 
 
75.  เด็กชายธรรมนูญเช่ือฟังครูบาอาจารย์ และส่ิงท่ีคุณแม่คอยบอกกล่าว สอดคล้องกับส านวนใด 
 ก.  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น   ข.   ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ 
 ค.  ว่านอนสอนง่าย      ง.   รู้จักผิดชอบช่ัวดี 
 
76.  ค าใดสะกดผิด   

ก. ฌาปนกิจ     ข.  วัดวาอาราม 
ค. ท าทัณฑ์บน     ง.  เกษรดอกไม้   

 
77. ข้อใดใช้ถ้อยค าผิด 

ก.  อะไรก็เกิดข้ึนได้อย่างไม่คาดคิด  ข.  คุณสามารถท าอะไรได้ตามสะดวก 
ค.   ฉันสอบได้ด้วยความรู้ความสามารถ  ง.  วันเสาร์เด็กๆอยู่กันเองโดยล าพัง  

 
78.  “คนเรามีจิตใจต่างกัน” สอดคล้องกับส านวนใดมากท่ีสุด 
      ก.  ลางเนื้อชอบลางยา    ข.  ขนมพอผสมน้ ายา 
      ค.  อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า   ง.  คอหยักสักแต่ว่าคน 
 
 
  การสอบภาษาไทย เป็นวิชาความสามารถท่ัวไป กล่าวคือ ผู้สอบจะต้องมีความรอบรู้ 
 ในด้านภาษา เป็นความสามารถเฉพาะแต่ละคน ข้อสอบไม่ได้ตายตัวว่าจะต้องน าเอา 
 เน้ือหาใดๆ หรือค าศัพท์ใดๆมาออก ข้ึนอยู่กับกรรมการผู้ออกสอบได้เลยว่าจะมีแนว 
 อารมณ์แบบไหน หยิบจับตรงไหนมาถาม มาออกใช้สอบจริง ณ ครั้งน้ันๆ ซ่ึงก็อาจ 
 มีแนวเหมือนเดิม หรือเปล่ียนไป อันน้ี ผู้สอบต้องฝึกฝนและพัฒนาเพิ่มเติมต่อเน่ือง 
 ลองตรวจสอบว่าท่ีท าท้ังหมด รวม 80 ข้อได้ก่ีคะแนน (คิดเป็น 4 ข้อต่อ 1 คะแนน)  
 ก็จะช่วยให้ท่านประเมินเบ้ืองต้นได้ว่า ข้อสอบจริง 20 คะแนน จะได้ประมาณไหน 
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    ในข้อสอบจริงส่วนของภาษาไทยมีการให้อ่านบทความท่ียาวมาก อ่านเพื่อจะสรุปเอาใจความ
ส าคัญมาตอบส้ันๆ ดังน้ัน ผู้อ่านสามารถลองฝึกจากบทความยาวๆในข้อสอบต่อไปน้ีได้เลย  
 
 จากความส าเร็จของการพัฒนาในช่วง ๕๐ ปีท่ีผ่านมาครั้นถึงพ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ิงท่ีควบคู่มา 
กับความส าเร็จกลับกลายเป็นปัญหาท่ีสะสมพอกพูนตามมาและ เพิ่มมากยิ่งข้ึน  ขณะน้ีกลายเป็น
ปัญหาอันใหญ่ของสังคมไทยยุคโลกภิวัตน์ ปัญหาอันยิ่งใหญ่ตาม คือ ปัญหาด้านสังคม จนอาจสรุป
เป็นข้อความส้ัน ๆ แต่น่าคิดอย่างย่ิงว่า "เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน" ยิ่ง
พัฒนาด้านเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากเท่าใด และความเจริญด้านวัตถุมีมากเท่าใดสภาพด้านจิตใจ
กลับเส่ือมลง จิตใจคนสับสน ว้าเหว่ คนขาดท่ีพึ่งทางใจครอบครัวท่ีเคยเข้มแข็งกลับอ่อนแอ 
แตกแยก ชุมชน หมู่บ้าน ท่ีเคยเข้มแข็งก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน 
 
 ๑. ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ แต่เกิดความเส่ือม
ทางด้านจิตใจ ค่านิยมและสังคมคนไทยประพฤติปฏิบัติท่ีแสดงถึงความเส่ือมทางจิตใจอย่างเห็นได้
ชัดเจนหลายประการ เช่น นิยมวัตถุ นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย ยกย่องคนรวย โดยไม่ค านึงถึงว่า
จะร่ ารวยมาได้โดยวิธีใด เกิดการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบ ไม่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม การ
เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบน้ีนอกจากจะเบียดเบียนกันเองแล้ว ยัง เบียดเบียนรุกรานธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ท่ีดิน ป่าไม้ แม่น้ า สภาพธรรมชาติ ถูกรุกราน ยึดครอง ถูกท าลาย สภาพ
น้ าเน่าเสีย สภาพคนจนอยู่ใน สลัมท่ามกลางตึกสูงอันหรูหราใหญ่โต สภาพความยากจนแร้นแค้น
ของคนในชนบท และสภาพเส่ือมโทรมทางสังคม อันเกิดจากความเส่ือมทางจิตใจมีมากยิ่งข้ึน จะ
เห็นได้จากปัญหายาเสพติด โสเภณี โรคเอดส์และปัญหาอ่ืน ๆรวมถึงการละเลยด้านศาสนา และ
ประเพณีเป็นต้น 
 
 ๒. ปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีสืบเน่ืองจากความเส่ือมทางด้านจิตใจและค่านิยม คือ 
     ๒.๑ ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงอย่างมากและอย่างรวดเร็ว 
               ๒.๒ความเหล่ือมล้ าระหว่างคนรวยและคนจนมีมากยิ่งข้ึน คนรวยมีเพียงจ านวน
เล็กน้อย แต่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมาย ท าให้คนจนส่วนใหญ่ท่ีจนอยู่แล้วกลับยิ่งยากจนลง
ไปกว่าเดิมอีก 
                ๒.๓ ความเจริญกระจุกอยู่แต่ในเมืองไม่ได้กระจายออกไป ท าให้คนชนบทอพยพเข้า
สู่เมืองเกิดปัญหาตามมาท้ังในชนบทและในเมือง 
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                   ๒.๔ ระบบราชการขาดประสิทธิภาพ เพราะปรับสภาพไม่ทันกับปัญหาสังคมท่ี
ซับซ้อนในเมืองหลวงและในชนบท 
                   ๒.๕ คนไทยส่วนใหญ่พื้นฐานการศึกษายังน้อย ปรับตัวไม่ทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ี
เข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 
               ๓.วิกฤตการณ์ทางการเมือง หมายถึง ระบบการเมืองของ ไทยอันเป็นแบบแผน ของ
สังคมในการปกครองประเทศ และดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ขณะน้ี
การเมืองไทยมีปัญหาถึง ๘ ประการ คือ 
  ๓.๑  ใช้เงินเป็นใหญ่ 
  ๓.๒  มีการผูกขาดการเมืองโดยคนจ านวนน้อย 
  ๓.๓  คนดีมีความสามารถเข้าไปสู่การเมืองได้ยาก 
  ๓.๔  การทุจริตประพฤติมิชอบมีอยู่ในทุกระดับ 
  ๓.๕  การเผด็จการโดยระบอบรัฐสภา 
  ๓.๖  การต่อสู้ขัดแย้งเรื้อรังและความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
  ๓.๗  การขาดประสิทธิภาพทางการบริหารและนิติบัญญัติ 
  ๓.๘  การขาดสภาวะผู้น าทางการเมือง 
 
              ๔. วิกฤตการณ์ในระบบราชการ หมายถึง ระบบราชการอันเป็นเครื่องมือปัญหา
สังคมไทยกลับกลายเป็นปัญหาเสียเอง เช่น ปัญหาความเส่ือมศักด์ิศรีของระบบราชการ ท าให้คนดี
คนเก่งหนีระบบราชการ ปัญหาคอรัปช่ันในวงราชการปัญหาคุณธรรม เป็นต้น 
 
             ๕. วิกฤตการณ์ของการศึกษา หมายถึง การศึกษาของไทยอัน เป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาของสังคมไทยกลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง เช่นการเรียนแบบท่องจ าเน้ือหาไม่ทันต่อ
ความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ปัญหาการแก่งแย่งแข่งขัน ปัญหาระบบการศึกษา การบริหาร การ
กระจายโอกาสการศึกษา รวมถึงการศึกษาของสงฆ์ก็มีปัญหาด้วยประมวลสรุป 
 
79.  จากบทอ่านท้ังหมดน้ี ข้อใดคือสาระส าคัญสรุปใจความของเนื้อความท้ังหมดน้ี 
      ก.  การเปล่ียนแปลงในสังคมไทย   ข.  สภาพปัญหาของสังคมไทย 
      ค.  วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจไทย  ง.  ลักษณะของประเทศไทยปัจจุบัน 
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         การเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์ก็เหมือนการลงทุนชนิดหน่ึง หากไม่รู้จักวางแผนหรือไม่
เข้าใจธุรกิจของตนเองดีพอ อาจพลาดท่าต้ังแต่ยังไม่เริ่มต้น  อันดับแรกเราควรถามตนเองก่อนว่า
อยากขายสินค้าออนไลน์เพราะอะไร สาเหตุถึงการขายออนไลน์ เช่น รายได้ของตนเองไม่เพียงพอ 
อยากหารายได้ให้มากข้ึนกว่าเดิม หรือเห็นเพื่อนขายแล้วรวย หรือเรารู้ สึกว่าใช้เวลากับงานหลัก
มากไปแต่ผลตอบแทนกลับน้อย ซ่ึงการถามตนเองครั้งน้ีเปรียบเสมือนแรงพลักดันหรืออาจเปล่ียน
ความคิดจากการขายของออนไลน์ท่ีเป็นเพียงอาชีพเสริมให้กลายเป็นงานหลักในอนาคต 
         ข้ันต่อมาเราต้องยอมรับธรรมชาติของพ่อค้าแม่ค้าขายของออนไลน์ท่ีต้องเจอคือ “มีเวลา
มากพอท่ีจะขายของออนไลน์หรือไม่” ซ่ึงปัญหาท่ีเราต้องเจอคือ การตอบแชทลูก ท่ีเรียกว่า 
Social E-commerce หรือ Chat E-commerce โดยต้องท าใจไว้เลยเวลาแชทของลูกค้าจะไม่
ตรงกับเรา เช่น ลูกค้าอาจแชทมาตอน 3 ทุ่ม หรือตอนตี 1 ซ่ึงเวลาของโลกออนไลน์คือ 24 ช่ัวโมง 
บางครั้งหากเราตอบแชทช้า ลูกค้าจะไม่เลือกเรา แต่ไปเลือกเจ้าอ่ืนแทน ซ่ึงตรงน้ีเราจะต้องเรียนรู้
พฤติกรรมของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา หรือแจ้งในเพจหรือหน้าร้านเว็บไซต์ของเราให้ชัดเจนเลยว่า 
เวลาท าการต้ังแต่เวลาไหนบ้าง 
           เมื่อเตรียมใจผันตนเองมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์แล้ว ต่อไปก็มาเรียนรู้หลักการง่ายๆ 
ในการเลือกสินค้าเพื่อจะน าขายได้ดังน้ี 
           1. เลือกสินค้าท่ีหาได้ง่าย  
           2. เลือกสินค้าตามความชอบหรือตามความสนใจของตนเอง  
           3. เลือกขายสินค้าท่ีได้รับความนิยมหรือขายดี เพราะตัวสินค้าท่ีเป็นท่ีรู้จักท่ัวไปอยู่แล้ว  
 
           ดังน้ัน ไม่ว่าเราจะเลือกขายสินค้าตัวไหนก็ตามพึงนึกอยู่เสมอว่า สินค้าจะต้องหาง่าย คุม
ต้นทุนได้ เป็นสินค้าท่ีเราสนใจเราชอบ และคิดว่าขายดี ส าหรับช่องทางการขายก็มีอยู่หลากหลาย
ช่องทางในปัจจุบัน เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ และเว็บไซต์  
 
  80. บทอ่านน้ี มีลักษณะใดเป็นส าคัญ 
       ก.  เขียนบทความเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้ 
       ข.  เขียนบรรยายเหตุการณ์และสถานการณ์    
       ค.  เขียนค าแนะน าท่ัวไปในการขายของออนไลน์  
       ง.  เขียนรายงานข่าวและน าเสนอข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ขายของออนไลน์  
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      เฉลยค าตอบวิชาภาษาไทย  
 
      อ่านข้อความน้ีแล้วตอบค าถามข้อ  1 - 5 
      อากาศเสียท่ีปล่อยออกมาจะมีผลกระทบต่อร่างกายแทบทุกส่วน เช่น มีผลต่อสมอง ท าให้
ความจ าเส่ือม ท าให้เยื่อหลอดลมอักเสบ หายใจไม่ออก ไฮโดรคาร์บอนบางชนิด เช่น เบนโซไพริน 
เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะละลายสะสมอยู่ในไขมันและเป็นตัวก่อให้เกิดโรคมะเร็ง แก๊สคาร์บอนมอน
ออกไซด์เป็นสารมลพิษท่ีมีปริมาณสูงในท้องถนนกรุงเทพฯ แก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ 
เมื่อร่างกายหายใจเอาอากาศท่ีมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์เจือปนเข้าสู่ปอด ท าให้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้รับแก๊สออกซิเจนน้อยลง เกิดอาการปวดศีรษะ คล่ืนไส้ อ่อนเพลีย หมดสติและถึงตาย 
 

1. บทความน้ีควรต้ังช่ือว่าอย่างไร       ก. ผลกระทบจากอากาศเสีย   
 
2. บุคคลในข้อใดมีโอกาสได้รับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มากกว่าคนอ่ืน    ค. จราจร     
 
3. บุคคลในข้อใดมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาน้ี    ข. ประชาชน     
 
4. จากบทความข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
    ค. เบนโซไพรินจะพบมากบนท้องถนนท่ีมีการจราจรหนาแน่น   
 
5.  ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในบทความน้ี ข.   ระบบไหลเวียนเลือด 
 
6.   ค.   7.  ง.    8.   ก.   9.  ค.   10.  ค.   11.  ข  12.  ค    13.   ข.   14.   ข.   15.  ค.    
16. ข. 17. ง. 18.  ข. 19.   ก.   20. ค.   21. ค  22. ข  23. ค  24. ค   25. ข. 26. ค  27. ข 
28. ง  29. ก  30. ก   31. ข  32. ง  33. ง  34. ก  35. ข  36. ค  37. ค 38. ข  39. ง 40. ก 
 
41. ง   42.  ค.   43. ข.   44. ข   45. ข.   46.  ง.   47. ง.  48.  ค.  49.  ค.  50. ข.  
51. ข.  52.  ก.   53.  ก.   54. ง.   55.  ค.  56.  ก   57. ง   58.  ค.  59.  ค   60. ค   
61. ก.  62.  ง.   63.  ข.   64.  ค.   65. ก   66.  ข.  67  ค.  68.  ง.  69.  ข.  70. ข.    
71. ค.  72.  ข.   73.  ง.   74.  ก.   75. ค.   76. ง.   77. ง.  78.  ก.  79.  ข   80. ค 
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1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 
Directions : For each of the blanks in the following dialogues, choose the most 
                   appropriate item. 
At a department store. 
Salesgirl  : ……....1.....,  sir? 
Jackson  : I'd like to have a look at your new arrival  shoes. 
Salesgirl  :   What  kind  of  shoes  would you like to see? 
Jackson  : I want running  shoes  for everyday use. 
Salesgirl   : We  have some fine  running  shoes …...2…...., sir? 
Jackson : I wear size 8.  Please …3….... see some of that size. 
Salesgirl   :         The price  ……4…..  from 4,500 baht  to 3,750  baht. 
Jackson : Thanks.  
 
1.        ก.  What's  going  on   ข.   What  are   you  looking   for 

 ค.  May I help you          ง.   What  do  you   want   to  buy 
 

2.       ก. What size do you wear      ข.  How  many  size do  you  wear 
ค. How  much  size  do  you  want       ง.  Do you wear what size 

 
3. ก.  How  much  I  must  pay  ข. How much  is  it   

ค. How much does it cost      ง. Can you show its price 
 
4.      ก.  is  reducing    ข.  has  reduced  
        ค.  has been reduced    ง.  has  been  reducing  
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5.   Wife  : Please turn TV down. It’s driving me crazy.      
         Husband  : …………… 

ก.  Okay, I'll close it.   ข.  Sure, I'm sorry. 
ค.  Certainly, I'll drive you.   ง.  I'm trying to find the car keys. 

 
6.     Sarah : Oops! I’ve broken your glass.         
        Ken :  Don’t worry, dear. ………… 

  ก.  I haven't got any.   ข.  I  don’t   care  about  it. 
  ค.  I have got another one.  ง.  I  will  not  buy  a new  one. 
 

7.     Tommy  : It's about time to buy a new car.      
        Linda  :   ……………….. 
         ก.  I don’t  know    ข. Try the old one. 
         ค.  I'm afraid  so.    ง. It's  about  your  mind. 
 
8.   A : Excuse me. Do you know where the bus terminal is? 
       B : It is _____ the large police station. 
         ก. opposite    ข.  opposed to 
         ค. opposite  with   ง.  opposite to 
 
9.   Someone  is  seriously  ill  and  is  now  in  a  hospital.   
        What  will  you  say  when  you  visit  him? 
        ก.  Lucky    ข.  Don’t  think  anything 
        ค.  Should  be  happy.    ง.  Get  well  soon. 
 
10.   You  want   to  tell  the  student  who  can  do  his  good  job?   
        You  say … 
        ก.   Lucky  you.   ข.   Well  done 
        ค.   Happy  for  this  job.  ง.   You  are   good  student. 
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11.   The medicine made me drowsy, so I wasn't able to drive while taking it.  
        ก. I wan’t to  sleepy.                
        ข. I took the medicine while I was driving. 
        ค. I have to take sleeping pills.        
        ง. I couldn't drive a  car  after took  medicine.   
 
12.    There is no difference between the twin boys except their height. 
        ก. The twins are exactly the same            
        ข. Both boys are overweight. 
        ค. One twin is taller than the other.          
        ง. The short by in the middle is a twin. 
 
13.   You  want  to  ask  for   directions.  What   will  you  say? 
         ก.  How  far  is  here  to   Sanam  Luang? 
         ข.  How  long  does  it  take  to  get   to  Sanam  Luang? 
         ค.  How  can  I   get  to  Sanam  Luang? 
         ง.  Can  I  take  a  skytrain  to  Sanam  Luang? 
 
14.   How  many  people  are  there  in  your   family? 
        ก.   There  are  two  boys.     ข.  There  are  two  girls. 
        ค.   There  are  four  people.    ง.   There  are  two  younger sisters. 
 
15.   Robson  :  ……………………………. ? 
        Tammarine  :   I  was  born  on  24th  December  1980.  
        ก.   When  is  your   birthday?    ข.   Where  is  your  birthday? 
        ค.  What  day  is  your  birthday?    ง.   What  date  is  your  birthday? 
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16.   Berb   :  ………………………… Jack  :  It’s on Sukhumvit Road. 
        ก.  Where  are  you  going ?   ข.   Where  is  the  hotel? 
        ค.  Which  one  is  your   car?   ง.   What  road  is   your  home? 
 
17.    A : Where were you last holiday ? 
     B : _____________ 
       A : How was it ? 
       B : It was exciting. I saw a lot of ancient objects. 
      ก. I go to the gym.          ข. I was at the museum. 
        ค. I didn't go to the cinema.           ง. I was at the theater with my parents. 
 
18.  A : What are you going to do this evening ? 
      B : ______________________ 
       ก. I'm going to have dinner .           ข. I went to beach. 
       ค. I buy some clothes.          ง. I watched the news. 
 
19.   A : The state pension for old people is wholly inadequate. 
       B : __________. No one can live on 600 baht a month. 
       ก. I couldn’t agree more           ข. It should be O.K. 
       ค. I’m not sure             ง. Old people spend less money 
 
20.  Teacher : How was your trip to the art gallery ? 
    Student : I think they tried to give me too much information. 
    Teacher : What do you mean? 
    Student : _____________ 
     ก. I was happy    ข. I didn't go there 
     ค. It was exciting              ง. I wasn't able to remember anything 
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21.   Ben : The children are very quiet. What _____________  ? 
     Linda : They _____________ some paper. 
     ก. are they doing / are cutting  ข. they are doing / cut 
     ค. do they do / cut   ง. do they doing / are cutting 
 
22.  Joe : I was caught in traffic. _____________  
      Ann : Yes. A bus ran into a car. 
     ก. Do you get up late ?                  
     ข. Was there an accident near the school ? 
     ค. Did the taxi driver drive very fast. 
     ง. There weren't any car on the road. 
 
23.  Peter: Hi Jeff. Come in. Was it difficult to find my place? 
      Jeff: __________ You gave really good directions. 
     ก. How come?    ข. Where was it? 
     ค. Yes, it was difficult.   ง. Not at all. 
 
24. Situation: At the Department Store 
    James : _______________ Where’s the toilet? 
    Bob : It’s on the third floor. 
     ก. Oop!    ข. I’m sorry 
     ค. Excuse me.    ง. Good morning. 
 
25.  A : That salad was delicious. _________? 
      B : Oh, it’s very easy. Do you want to write it down? 
      A : Yes, I will. 
    ก. How do you make it   ข. How do you do it 
      ค. How long does it take   ง. How is it 
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26.  A : Could I use your camera for a moment? 
      B : _________. Help yourself. 
      ก. Not at all    ข. By all means 
      ค. That’s alright    ง. Never mind it 
 
27.  A : Excuse me, do you mind if I join you? 
     B : __________. Please sit down. 
     ก. Yes, I do    ข. Yes, I don’t mind 
     ค. No, not now    ง. No, not at all 
 
28.  He suggested _______ to a holiday camp. 
     ก. to Mary that she should go   ข. to Mary to go 
     ค. Mary that she should go   ง. for Mary that she go 
 
29. _________ a lot before you took the exam which many people failed?  
   ก. Had you studied   ข. Have you studied 
     ค. Will you have studied   ง. Do you study 
 
30.    A : What happened to them last night? They look depressed 
     B : I don't think _____ happened. 
    ก. nothing    ข. anything 
      ค. everything    ง. something 
 
31.  A : It is not very cold. I don't think we need these big jackets. 
   B : I don't think so, _____. 
     ก. anyway    ข. neither 
    ค. either    ง. too 
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32.  Man: Do you mind if I smoke? 
      Woman : Please don't. 
      The woman means she doesn't...... 
      ก. want him to smoke   ข. smell any smoke 
      ค. have a cigarette   ง. smoke much 
 
33.  A : Bill is not doing well in class. 
   B : You must _____, that he is just a beginner at this level. 
    ก. keep minding         ข. Keep to mind 
   ค. keep in mind         ง. keeping in mind 
 
34. “Please  don’t  get  mad,”  Linda  said.  What  does  she  mean?  
     ก. be hurry    ข.  be crazy   
     ค. be angry    ง.  be calm 
 
35.   My  parents  will  buy  me  a  present  if  I ______ pass  the  examination. 
     ก.   can            ข.   cannot           ค.   do               ง.   did  
 
36.  Pattric  :  Have  you …..…. for  the ticket ?     
     John :   Yes,  I  got  two  for  us. 
      ก.  brought  ข. paid    ค.  bought  ง. purchased 
 
37.  The  school   is  ……………….  next  to  the  temple  on  Petcharat  Road. 
     ก.   staying  ข.  near   ค.   located  ง.  locating  
 
38.   There  are  also  non- government  schools, called  ……………… schools.  
       ก.   private  ข.  temple  ค.   formal  ง.  special 
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39.   With  angrily, Jonathan  left  the  meeting  room  without …………… a word.  
       ก.  writing             ข.   listening             ค.  speaking   ง.   reading.  
 
40.   The  government   will  ………………  more  living  space  for  poor  people   
        in  the  big  city.  
        ก.  provide           ข.   available        ค.  divide  ง.  arrange  
 
41.  They  quarreled ………..  the  choice  of  house. 
        ก. on                   ข.  to                      ค. for       ง.  over 
 
42.  I  know  you  feel dizzy but I expect  your  feeling  will …………... soon. 
        ก. pass off  ข. pass on    ค. pass by       ง. pass from 
 
43.  It took him a long time to…………..his illness. 
       ก. get over  ข. get off            ค. get away      ง. get on 
 

44. Situation : At the party 
     Sally : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later. 
     Kim : _______________ 
      ก. Take care.   ข. No problem. 
      ค. Don’t mention it.  ง. That’s all right. 
 
45. Situation : After work on Friday 
     Suda : Have a good weekend. 
     Ann : _______________ 
     ก. Thanks, you too.  ข. Take your time. 
     ค. Good morning.   ง. It’s getting late. 
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46.  Situation : Susan stays at Alice’s house for one week. 
      Susan : Thank you very much for everything. 
      Alice : _______________ 
     ก. Never mind.   ข. Pleased to meet you. 
     ค. Congratulations!  ง. Not at all. It’s been a pleasure 
  
47.   Sarah  wants  to  open  the  window,  but   Tom  is sitting  in  her  way. 
       Sarah :  Tom ,  …………………….  I  want  to  open  it. 
      Tom :  No problem,  but  let  me  do  it  for  you. 
      ก.  Can  I  open  the  window?   
      ข.   You  didn’t  open  the  window. 
      ค.    Would  you  mind  moving  away  from  the  window. 
      ง.    You  should  not  sit  near  the  window  like  that.  
 
48.   Lisa  forgot  to  tell  her  host  family  that   she  would  not  be  back   
       for dinner.  When she  returns home  she  says :   ………….. 
      ก.    Sorry  that   you  have  to  wait  for  me.  
      ข.    I  must  apologize  for  not  calling 
      ค.    Pardon me.  Am  I  late   for  dinner. 
      ง.   Too  bad.  I  forgot  to  have  dinner   at  home.  
 
49.  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. 
     ก. Do you like it?    ข. Have you ever seen it? 
     ค. Do you have free time?   ง. Let’s go and see it. 
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50. 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. 
    ก. May I help you?    ข. Can you pass me a menu, please? 
    ค. It’s a very nice restaurant.  ง. What’s the popular dish here? 
 
51. They want to go to the place _____   an old man found a diamond  stone. 
    ก.   who               ข.   whom 
    ค.   which              ง.   where  
 
52.  I know the murderer’s  face under   his ugly _________. 
    ก.   towel        ข.   mask 
    ค.   napkin              ง.   scarf 
 
53.  Electric ill lives in a deep _______. 
    ก.   forest        ข.   desert 
    ค.   volcano            ง.   ocean 
 
54.  Berb is a ______ of our company.   He can control the situation.  
      ก.   chairman        ข.   traveler 
      ค.   guest              ง.   criminal  
 
55.  My boss is talking to the ________    who is applying for this  position.  
      ก.   prisoner          ข.   dweller   
      ค.   applicant           ง.   butcher 
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56.  When will you buy a new house?  I will buy it ____________ . 
     ก. after I come back from Loas.               ข. for my new family.  
     ค. because we have to move.                 ง. although it is not completely.  
 
57. Which one is your baggage?  
     ก.  my baggage        ข. cheaper 
     ค.  that small one       ง. upstairs 
 
58. What is the weather like today? 
    ก.  It’s cloudy          ข.  slowly 
    ค.  before sunrise      ง.  never 
 
59. Have you finished  your work? 
    Oh, God _____________ .  
    ก.   I  will  try  again.             ข.   I  forgot to do it. 
    ค.   I  should  do it  myself.               ง.   I  told  you  to help me. 
 
60.  Would you mind if I want to sit  here for a moment?  
      ก.   not at all          ข.   ugly  
      ค.   keep clean        ง.   twice   
 
 
ข้อสอบจริงในส่วนของภาษาอังกฤษ เคยมีการสอบโดยใช้ค าศัพท์และประโยคยาวยากๆ  
ดังน้ันในข้อ61 – 70 ผู้อ่านจะได้ลองท า และเรียนรู้ลักษณะข้อสอบจริงๆในระดับน้ันด้วย  
 
61.  The flower is the most-attractive, colorful, and most fragrant part 
      of many plants.   What is the best meaning of the bold word? 
      ก.   prettiest        ข.  rarest 
      ค.   softest        ง.  strongest 
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62.  A hand-made broom can be a thing of beauty as well as utility. 
      Besides its usefulness, it is attractive to use. 
      What is the best meaning for the underlined word? 
      ก. beauty     ข. attractiveness 
      ค. usefulness     ง. hand-made 
 
63.  As a record of the goods in a store, an inventory is usually kept. 
      This list shows which products have been sold and what supplies 
      are left. What is the best meaning for the underlined word? 
      ก.  supplies left    ข.  products sold 
      ค.  a record of goods    ง.  goods in the store 
 
64. The class has no objection to the exam. It was so easy for them 
     that no one said anything against it. There were no complaints. 
     What is the best meaning for the underlined word? 
     ก.  against something    ข.  easy things 
     ค.  complaints     ง.  class exams 
 
65.  The warm breeze on the quiet, sunny afternoon was not enough to disturb  
      the slender branches overhanging the placid forest pool. 
      What is the best meaning for the underlined word? 
       ก. dirty      ข. stormy 
       ค. wavy      ง. calm 
 
66.  Suesie is very touchy. For example, she usually gets angry 
       when her boss makes comments on her work.    
       What is the best meaning for the bold word? 
       ก. Ironic      ข. absent-minded 
       ค. silly      ง. get angry easily 
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67.  We arrived at the airport late. This made us miss the plane. Now,  we  
      didn’t know what to do. We are in a muddle.  
      What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  comfortable position   ข.  strange position 
      ค.  confused mess    ง.  muddy area 
 
68.  Potential computer buyers have expected versatility, energy, efficiency  
      and simplicity as important component of new equipments. 
      What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  nomination     ข. capability 
      ค.  drawback     ง. knowledge 
 
69.  When hearing that her husband lost his job, and on hearing that 
      the landlord will not resign the new house renting contract,                            
      She was in a whirl. What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  in challenging condition  ข.  in confusing condition 
      ค.  in puzzling condition  ง.  in exciting conditiona. substandard 
 
70.  The Saturday market was in progress and the square was jammed 
       with product stalls, vendors, and buyers.    
       What is the best meaning of the bold word? 
       ก.  crowds    ข. retailers 
       ค.  goods sellers   ง. burglars 
  
     ในข้อสอบจริง มีบทความภาษาอังกฤษท่ีเน้ือหายาวๆ ค าศัพท์ยากๆให้อ่าน แล้วให้ผู้สอบตอบ
ค าถามจากเรื่องราวน้ัน ดังน้ัน ในข้อสอบของเราจึงได้น าแนวข้อสอบยาวๆแบบน้ันมาให้ได้ฝึกท า  
และเรียนรู้กัน เพื่อจ าลองแนวทางการสอบใกล้เคียงของจริง ผู้อ่านค่อยๆอ่านแล้วตอบค าถามจาก 
เรื่องราวน้ันได้ พยายามศึกษาโครงสร้างประโยค ส านวน และค าศัพท์จากบทความคงช่วยได้บ้าง 
สามารถลองท าข้อสอบบทอ่านยาวๆได้ในหน้าถัดไปได้เลย  
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     The personal pleasure derived from translation is the excitement of trying to 
solve a thousand small problems in the context of a large one.  Mystery, jigsaw, 
game, kaleidoscope, maze, puzzle, see-saw, juggling – these comparisons capture 
the “play” element of translation without its ………..  The chase after words and 
facts requires imagination.  There is an exceptional attraction in the hunt for the 
right word, just out of reach, the gap of meaning between two languages that one 
scours a dictionary to fill.  The relief of finding it, the smile after hitting on the 
right word when others are still struggling, is extremely rewarding, equal to the 
satisfaction of filling in the whole picture, but more concrete. 
  
71. What does “one” in the passage refer to? 
     ก.  problem           ข.  pleasure     
     ค.  translation            ง.  excitement     
 
72. What could best be added to the list of “Mystery, jigsaw, game, …...….,    
     juggling” ? 
    ก.   swimming          ข. chess    
    ค.   skating        ง.  picnic     
 
73. Which of the following words could best complete the space (……...…)           
     in the first sentence? 
    ก.  pleasure           ข.  accuracy  
    ค.  seriousness           ง.  pain    
 
74. The writer might describe the job of a translator as all of the following EXCEPT     
      ………..…… 
    ก.   fun           ข.  challenging     
    ข.   exciting           ง.  boring     
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75. Based on the text, should a translator be imaginative? 
     ก.  No, because the job of a translator is endless.    
     ข.  No, because he or she can look up unfamiliar words in dictionaries.   
     ค.  Yes, because the search for the right word is impossible.     
     ง.  Yes, because he or she has to find the right word for the context.    
 
 

Which to Choose : Forgiveness or Violence ? 
 
             I do believe that, where there is only a choice between cowardice and 
violence, I would advise violence.  Thus when my eldest son asked me what he 
should have done, had he been present when I was almost fatally assaulted in 
1908, whether he should have run away and seen me killed or whether he should 
have used his physical force which he could and wanted to use, and defend me, I 
told him that it was his duty to defend me even by using violence.  Hence it was 
that I took part in the Boer War, the so-called Zulu Rebellion and the late War.  
Hence also do I advocate training in arms for those who believe in the method of 
violence.  I would rather have India resort to arms in order to defend her honor 
than that she would, in a cowardly manner, become or remain a helpless witness 
to her dishonor. 
 
          But I believe that non-violence is infinitely superior to violence.  
Forgiveness is more manly than punishment.  Forgiveness adorns a soldier.   
But abstinence is forgiveness only when there is the power to punish; it is 
meaningless when it pretends to proceed from a helpless creature.  A mouse 
hardly forgives a cat when it allows itself to be torn to pieces by her.  But I do not 
believe India to be helpless.  I do not believe myself to be a helpless creature.  
Only I want to use India’s and my strength for a better purpose. 
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76. The phrase “I do believe” in the first paragraph means __________________.  
     ก.  I slightly believe               ข.   I sensibly believe    
     ค.  I strongly believe          ง.   I scarcely believe   
 
77. “cowardice” in paragraph 1 could best be replaced by _______________. 
    ก.  adventure           ข.   penalty     
    ค.  stamina            ง.   timidity  
 
78. The word “violence” in paragraph 1 is closest in meaning to ______________.  
    ก.  disadvantage       ข.  use of force; severity    
    ค.  abhorrence           ง.  extension     
 
79. In reference to The phrase “had he been present” in paragraph 1 we know  
     that  the author’s son ____________________________. 
    ก.  was with him in 1908          ข.  ran away in terror   
    ค.  saved him from danger         ง.  was not there at that moment  
 
80.  A good title for this passage would be __________________________. 
    ก.  India and Her Independence       ข.  The Life Story of Gandhi   
    ค.  Power and Forgiveness               ง.   Violence and Non-Violence   
 
  1.    2.    3.     4.    5.    6.     7.    8.     9.   10. 
11.   12.   13.   14.   15.  16.   17.   18.   19.   20.  
21.   22.   23.   24.   25.  26.   27.   28.   29.   30.  
31.   32.   33.   34.   35.  36.   37.   38.   39.   40. 
41.   42.   43.   44.   45.  46.   47.   48.   49.   50.  
51.   52.   53.   54.   55.  56.   57.   58.   59.   60.  
61.   62.   63.   64.   65.  66.   67.   68.   69.   70.  
71.   72.   73.   74.   75.  76.   77.   78.   79.   80. 
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เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

Directions : For each of the blanks in the following dialogues, choose the most 
                   appropriate item. 
At a department store. 
Salesgirl  : ……....1.....,  sir? 
Jackson  : I'd like to have a look at your new arrival  shoes. 
Salesgirl  :   What  kind  of  shoes  would you like to see? 
Jackson  : I want running  shoes  for everyday use. 
Salesgirl   : We  have some fine  running  shoes …...2…...., sir? 
Jackson : I wear size 8.  Please …3….... see some of that size. 
Salesgirl   :         The price  ……4…..  from 4,500 baht  to 3,750  baht. 
Jackson : Thanks.  
 
ค าแนะน า  : เลือกหัวข้อท่ีเหมาะสมเติมในช่องว่างบทสนทนาดังต่อไปน้ี  
ท่ีห้างสรรพสินค้า 
คนขาย  : ให้ฉันช่วยอะไรไหมค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมอยากดูรองเท้ารุ่นท่ีออกใหม่ 
คนขาย  :   รองเท้าแบบไหน ท่ีคุณอยากดูค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมอยากได้รองเท้าวิ่งท่ีใช้ประจ าทุกวัน 
คนขาย  : พวกเรามีรองเท้าวิ่งดีๆมาใหม่ คุณสวมใส่ไซส์อะไรค่ะ 
แจ๊คสัน  : ผมสวมเบอร์แปด กรุณาช่วยแสดงราคารุ่นท่ีผมดูน้ีได้ไหมครับ 
คนขาย   :        ได้ค่ะ ราคาลดจาก 4,500 บาท เหลือ 3,750 บาท  
แจ๊คสัน  : ขอบคุณครับ 
 
1.   ตอบ   ค.  May I help you.  ให้ฉันช่วยอะไรไหมค่ะ   
2.   ตอบ   ก.  What size do you wear   คุณสวมใส่ไซส์อะไรค่ะ 
3.   ตอบ   ง.  Can you show its price    ช่วยแสดงราคารุ่นท่ีผมดูน้ีได้ไหมครับ   
4.   ตอบ   ค.  has been reduced   (ถูกลดราคาลง)  
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5.   Wife  : Please turn TV down. It’s driving me crazy.      
         Husband  : …………… 
         ภรรยาย :  ช่วยเบาเสียงทีวีลงหน่อยได้ไหม มันจะท าให้ฉันบ้าละ    
         สามี  :   ได้สิ ผมขอโทษ      ข.  Sure, I'm sorry. 
 
6.    Sarah : Oops! I’ve broken your glass.   ซาราห์  :  อุ๊บบ !  ฉันท าแก้วเธอแตกเสียแล้ว 
        Ken :  Don’t worry, dear. ………… 
                เคน :  ไม่เป็นไรหรอกท่ีรัก  (ไม่ต้องกังวล)  ท่ีรัก  ผมมีอีกใบหน่ึง 
                ตอบ  ค.  I have got another one. ผมมีอีกใบ 
 
                another  แปลว่า อ่ืนอีกอัน  (อีกหน่ึงส่ิง)  
 
      have  got   ดูเหมือนจะเป็น  present  perfect  tense  นะ แต่จริงๆไม่ใช่ 
     รูปแบบน้ี เขาใช้แปลว่า “มี”  ใช้แบบ  simple  tense  ธรรมดาน่ีแหล่ะ เช่น 
     I  have  got  curry  hair.  ฉันมีผมหยิก  แปลเหมือน  I  have  curry  hair.  
 
 

7.   Tommy  : It's about time to buy a new car.  ทอมมี่  :  มันถึงเวลาซ้ือรถใหม่แล้วนะ 
      Linda  :   ……………….. 
      ลินดา  :  ฉันเกรงว่าเช่นน้ันแหล่ะ    ตอบ   ค.  I'm afraid  so. 
      (หรือเวลาแปลเป็นภาษาไทย ก็น่าจะเทียบได้กับประโยคว่า  “ฉันก็คิดแบบน้ันแหล่ะ” 
      I  am  afraid  so.  ความหมายใกล้เคียงกับค าว่า   I  think  so.  
 

 

8.     A : Excuse me. Do you know where the bus terminal is? 
       B : It is _____ the large police station. 
       เอ :  ขอโทษนะ คุณรู้ไหม ว่าสถานีขนส่งอยู่ท่ีไหน 
       บี  :  มันอยู่ตรงข้ามสถานีต ารวจขนาดใหญ่   (ก. opposite ) 
              บางคนคิดว่า opposite  จะมาคู่กับ  to  จึงจะแปลว่า “ตรงข้ามกับ” แต่ท่ีจริง ไม่ใช่  
              ถ้าตรงข้ามกันแบบตึกกับตึก เช่นน้ี จะใช้  opposite เฉยๆ ธรรมดา  ไม่มี to น่ันเอง 
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9.   Someone  is  seriously  ill  and  is  now  in  a  hospital.   
       What  will  you  say  when  you  visit  him? 
       บางคนป่วยหนักและตอนน้ีก็อยู่ในโรงพยาบาล   คุณจะพูดอะไร เมื่อไปเยี่ยมเขา   
       ตอบ  ขอให้หายเร็วๆนะ  =   ง. Get  well  soon. 
     

 
10.   You  want   to  tell  the  student  who  can  do  his  good  job?   
        You  say … 
        คุณอยากบอกนักเรียนท่ีสามารถท างานได้ดี   คุณจะพูดว่า  ดีมาก  =  ข.  Well  done     
        (“Well  done” ประโยคน้ี มักใช้กับค าช่ืนชมนักเรียน แบบกันเองๆ)  
 อารมณ์ประมาณว่า  “ดีมากลูก”   “เก่งมากลูก”  อะไรประมาณน้ัน 23.      
 
 

11.   The medicine made me drowsy, so I wasn't able to drive while taking it. 
        ยาท าให้ฉันรู้สึกง่วง ดังน้ัน ฉันไม่สามารถขับรถขณะท่ีกินยา 
        ตอบ  ง. I couldn't drive a  car  after took  medicine.   
                  ฉันไม่สามารถขับรถได้  หลังจากท่ีทานยา 
 
  drowsy  =  ง่วงๆ / ซึมๆ             take  medicine  =   ทานยา 
 
 

12.    There is no difference between the twin boys except their height. 
        ไม่มีความแตกต่างระหว่างเด็กชายฝาแฝดคู่น้ี ยกเว้น ส่วนสูงของพวกเขา 
         difference  ความแตกต่าง        twin  ฝาแฝด         except  ยกเว้น  
         height   ความสูง    (ประโยคข้ึนต้นด้วย  there  is  แปลว่า มี  เช่น  
                                   Theree  is  a  cat   under  a  car.   มีแมวอยู่ใต้รถ 
        
         There  is  no  จึงแปลว่า  ไม่มี  
         คือแฝดท้ังสองคนน้ี แทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ยกเว้นเรื่องส่วนสูงท่ีต่างกัน 
         ตอบ  ค. One twin is taller than the other.  แฝดคนหน่ึงสูงกว่าอีกคน 
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13.   You  want  to  ask  for   directions.  What   will  you  say? 
       คุณอยากถามทิศทาง  คุณจะพูดอะไร     
       ค.  How  can  I   get  to  Sanam  Luang?  ฉันสามารถไปยังสนามหลวงได้อย่างไร 
 
   How  can  I   get  to ….   เป็นการถามว่า ไปท่ี ….  ได้อย่างไร 
 
 

14.   How  many  people  are  there  in  your   family? 
       ครอบครัวคุณมีก่ีคน   =    มีอยู่ 4 คน       ค.   There  are  four  people.  
 
 

15.    Robson  :  ……………………………. ?        ร๊อบสัน  :   วันเกิดของคุณเมื่อไร         
        Tammarine  :   I  was  born  on  24th  December  1980.  
        แทมมารีน :  ฉันเกิดในวันท่ี 24 ธันวาคม  2523  
        ตอบ   ก.   When  is  your   birthday?     
 
 

16.   Berb   :  …………………………  เบิร์บ  :   โรงแรมอยู่ท่ีไหน 
       Jack  :  It’s on Sukhumvit Road.  แจ็ค  :   มันต้ังอยู่บนถนนสุขุมวิท 
       ตอบ    ข.   Where  is  the  hotel? 
     
  

17.    A : Where were you last holiday ?     วันหยุดท่ีแล้วคุณอยู่ท่ีไหน  
        B : _____________         ฉันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์   
        A : How was it ?        เป็นยังไงบ้าง            
        B : It was exciting. I saw a lot of ancient objects.   ( ancient  =  โบราณ / เก่า ) 
             ต่ืนเต้นดี  ฉันเห็นของโบราณหลายอย่างเลย  
 
        ตอบ   ข. I was at the museum.   ฉันอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ 
        ข้อน้ีค าว่า  ancient  objects  ส่ิงของโบราณ  /  วัตถุโบราณ   ท าให้ต้องตอบพิพิธภัณฑ์ 
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18.  A : What are you going to do this evening ?       เอ :  คุณจะท าอะไร เย็นน้ี 
      B : ______________________          บี :  ฉันจะทานมื้อเย็น 
 
      ตอบ   ก. I'm going to have dinner .    โครงสร้างประโยคถามเป็น  are going to 
           ค าตอบจึงต้องเป็น  going  to  เช่นกัน 
      

 
19.   A : The state pension for old people is wholly inadequate. 
       B : _____ . No one can live on 600 baht a month. 
       เอ : เบ้ียบ านาญของคนแก่ไม่เพียงพอท้ังหมด  
       บี :  ผมเห็นด้วยอย่างย่ิง ไม่มีใครอยู่ได้ด้วยเงิน 600 บาท ต่อเดือน 
             ก. I couldn’t agree more     ผมเห็นด้วยอย่างย่ิง 
             ข. It should be O.K.       มันควรจะโอเคแล้วนะ 
             ค. I’m not sure             ผมไม่แน่ใจ 
             ง. Old people spend less money   คนแก่ใช้เงินไม่เยอะ 
 

            spend   =  ใช้จ่าย   less  =  น้อย  / ไม่มาก /  ไม่เยอะ 
            state pension    เบ้ียบ านาญ  บ าเหน็จบ านาญ 
 
        ส านวนน้ี ผู้เขียนบ่อยๆ อธิบายไว้ชัดมาก เรื่องการใช้  “I  couldn’t agree more”     
เพราะประโยคน้ีปรากฏในข้อสอบบ่อยๆ และค าน้ี มักจะเป็น “ค าตอบของข้อน้ันๆเสียด้วย” 
เพราะมันเป็นส านวน แปลกๆ ท่ีคนไทยไม่คุ้นน่ันเอง   ถ้าแปล ตามค าศัพท์  จะแปลได้ดังน้ี  
I  couldn’t  agree  more.   ฉันไม่สามารถเห็นด้วยมากกว่าน้ีแล้ว 
 

 คือไม่ได้แปลว่า “ไม่เห็นด้วย” นะ แต่ต้องแปลว่า ฉันเห็นด้วยกับเธอแบบสุดๆ ไม่สามารถท่ีจะ 
 ไม่เห็นด้วยได้แล้ว ดังน้ัน ในทางการแปล คนท่ีแปลข้อสอบ จึงแปลแบบเข้าใจกันว่า ประโยคน้ี    
 ถ้าแปลเป็น ภาษาไทย จะเทียบได้กับประโยคว่า  “ฉันเห็นด้วยอย่างย่ิง” 
 
   I  couldn’t  agree  more.  =  ฉันเห็นด้วยอย่างย่ิง   ใช้กับความเห็นชอบ เห็นด้วยกับ 
   คนท่ีเราคุยด้วย อารมณ์แบบว่า คิดเหมือนกันเลย เห็นด้วย   เลยหล่ะ อะไรประมาณน้ัน  
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   A:  I  think  that  Benson  cannot  lead  our  company  because of   
        his  bad  maturity.   
   B:  I  couldn’t agree more.  He shouldn’t  be  the  manager. 
 

   A : ฉันคิดว่าเบนสันไม่สามารถน าพาบริษัทของเราได้เพราะวุฒิภาวะท่ีแย่ๆ 
   B : ฉันเห็นด้วยอย่างย่ิง เขาไม่ควรเป็นผู้จัดการ 
 
20.  Teacher : How was your trip to the art gallery ? 
       ครู  :   ไปเท่ียวชมงานแสดงศิลปะ เป็นไงบ้าง  
       Student : I think they tried to give me too much information. 
       นักเรียน :  หนูคิดว่าพวกเขาพยายามให้ข้อมูลเยอะเกินไป  
       Teacher : What do you mean?       ครู  :   เธอหมายความว่าไง 
       Student : _____________              นักเรียน :  หนูไม่สามารถท่ีจะจ าอะไรได้ 
      

       ตอบ  ง. I wasn't able to remember anything    (remember = จ า) 
             ไม่สามารถท่ีจะ 
 
       ค าส าคัญอยู่ตรงท่ี  tried  to  give  me  too  much  information 
       พยายามท่ีจะให้ข้อมูลมากเกินไปกับฉัน  
 
 
21.   Ben : The children are very quiet. What _____________  ? 
        เบน :  เด็กๆเงียบมาก  พวกเขาก าลังท าอะไรกันอยู่หน่ะ 
        Linda : They _____________ some paper.  
        ลินดา  :  พวกเขาก าลังตัดกระดาษ 
 

        ตอบ   ก. are they doing / are cutting 
 
        ใช้  present  continuous  tense   ในค าถาม และในค าตอบด้วย 
        เหตุการณ์ท่ีก าลังกระท า ณ ตอนท่ีใช้ประโยค  
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22.  Joe : I was caught in traffic. _____________  
      โจอ้ี  :  ฉันติดแหง๊กอยู่กับจราจรน่ีหน่ะ มีอุบัติเหตุใกล้ๆโรงเรียนหรือเปล่า 
      Ann : Yes. A bus ran into a car.   แอน  :  ใช่  รถเมล์ชนใส่รถยนต์  
 

     ตอบ  ข. Was there an accident near the school ?   มีอุบัติเหตุใกล้โรงเรียนใช่ป่ะ 
 

    was  caught  ถูกจับ  ติดแหง๊ก  ถูกตรึงติดไว้  /  traffic  จราจร  /  accident  อุบัติเหตุ  
 
 
23.  Peter: Hi Jeff. Come in. Was it difficult to find my place? 
      ปีเตอร์  :  สวัสดี  เจฟ  เข้ามาข้างในสิ  หาท่ีน่ียากไหม 
     Jeff: __________ You gave really good directions. 
     เจฟ  :   ไม่เลย  คุณให้แผนท่ีบอกทางมาดีจริงๆ       ตอบ  ง. Not at all.   ไม่ 
 
      difficult   ยาก         find  หา / พบ        place  สถานท่ี          direction   ทิศทาง  
 
 
24. Situation : At the Department Store  สถานการณ์ :  ท่ีห้างสรรพสินค้า 
     James : _________ Where’s the toilet?      เจมส์ :  ขอโทษครับ ห้องน้ าไปทางไหน 
     Bob : It’s on the third floor.           บ๊อบ :  มันอยู่บนช้ันสามครับ 
 

     ตอบ  ค.  Excuse  me   เกริ่นน าเพื่อขอแบบสุภาพ ขอโทษครับ บอกทางผมหน่อย 
                                     ขอโทษนะ ไม่ทราบว่าผมจะไปท่ีน่ัน ท่ีน่ีได้อย่างไร  เป็นต้น 
 
 
25.  A : That salad was delicious. ________?   เอ :  สลัดน้ันอร่อยจัง  คุณท ามันอย่างไร 
      B : Oh, it’s very easy. Do you want to write it down? 
      บี :  โอ้  มันง่ายมาก  คุณอยากจะเขียนวิธีท าไว้ไหม 
      A : Yes, I will.  เอ  :  ใช่แล้ว 
      ตอบ   ก. How do you make it    [ ท าสลัด ใช้ค าว่า  make  salad  ] 
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26.  A : Could I use your camera for a moment? 
      เอ :  ฉันขอใช้กล้องถ่ายรูปของคุณสักครู่ได้ไหม 
      B : _________.  Help yourself.     ได้เลย  หยิบเองนะ  
       
      ตอบ  ข. By all means  อันน้ีเป็นส านวนแบบ  IDM   แปลว่า แน่นอน /  ได้เลย  
 
      จริงๆประโยคแบบน้ี  ผู้ออกโจทย์ข้อสอบจงใจ จะให้เน้ือความเป็นการถามว่า 
      ฉันขอยืมกล้องหน่อยนะ  และให้คนตอบ ตอบว่า  ได้สิ  หรือ  Yes  น่ันแหล่ะ  
     แต่เขาใช้เทคนิคการสร้างค าหลอกให้ผู้สอบลังเล โดยมีค าว่า  Help  yourself 
     ท าให้บางคนคิดว่า “ไม่ให้ยืม” ท่ีส าคัญใช้  By all means  มาแทนค าว่า  yes 
     ซ่ึงค าน้ี ส านวนแบบน้ี คนไทย ไม่น่าจะคุ้นเคย หรืออาจไม่รู้ความหมายน่ันเอง  
 
 
27.  A : Excuse me, do you mind if I join you?   
     เอ :  ขอโทษนะ  คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันเข้าร่วมด้วยกับคุณหน่ะsd ก 
     B : __________. Please sit down.  บี  อ๋อ  ไม่  ไม่เลย (ไม่ว่าอะไร)   น่ังลงสิ  
      
      ตอบ   ง.  No,  not  at  all    ไม่  ไม่เลยจ๊ะ 
 
     ถามแบบน้ี  do  you  mind   ถ้าเราตอบ  yes   แปลว่า เราไม่ให้เขาร่วมด้วย 
     ดังน้ัน  ถ้าไม่ขัดข้องต้องตอบ  No,   ข้อน้ี  มันมี  No  อยู่สองช้อยส์   
    ค. No, not now     ไม่   ไม่ใช่ตอนน้ี   (อันน้ี จึงไม่เข้าประโยค) 
    ง. No, not at all    ไม่   ไม่เลยจ๊ะ  (ไม่ขัดข้อง)  อันน้ี เข้ากับประโยค 
 
28.  He suggested _______ to a holiday camp.    เขาแนะน าให้แมรี่ไปเข้าค่ายวันหยุด 
      ตอบ  ก. to Mary that she should go 
 
      โครงสร้างแบบน้ี น ามาจากประโยคตัวอย่างท่ีมักใช้สอน  grammar  เรื่องการใช้  suggest 
      ตัวอย่างการใช้  He  suggested  to  her  that  she should go.   (แบบน้ีคือใช้ถูกต้อง) 
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29. _________ a lot before you took the exam which many people failed? 
    คุณเรียนมาเยอะมากใช่ไหม ก่อนท่ีจะท าข้อสอบซ่ึงหลายคนตกกัน  (แต่คุณผ่าน) 
 
    ก. Had you studied    ข. Have you studied 
    ค. Will you have studied   ง. Do you study 
 
    ตอบ  ก. Had you studied    หาค าตอบข้อน้ีโดยการสังเกตท่ี  tense   เพราะว่า 
                                            เขาเล่าเรื่องท่ีผ่านมา  มีค าว่า  took  มีค า  failed 
                                            กริยาช่องท่ี 2 ท้ังน้ัน (เรื่องอดีต)  ถามต้องถามอดีต 
            ช้อยส์มีตัวเลือกเดียวคือ  past  perfect  tense ไง 
 
            ท่ีเหลือเป็นรูปประโยคปัจจุบัน  (present)  กับ  อนาคต  (future)  
 
 
      อธิบายเรื่องการใช้   which   โดยปกติถ้าเป็นค าถามแปลว่า ไหน?     

     Which one … ?   อันไหน   เป็นต้น 
 

      แต่ถ้าแบบน้ีเรียกว่า clause  แปลว่า ท่ี ซ่ึง  [ ไม่ใช่ค าถาม ]  แต่น ามาขยายค าข้างหน้า 
 
     It  is  the  exam  which  everybody  can  pass.   มันคือข้อสอบท่ีทุกคนสอบผ่าน 
                   ข้อสอบ ท่ี / ซ่ึง 
 
 
30.    A : What happened to them last night? They look depressed 
        เอ :   เกิดอะไรข้ึนกับพวกเขาเมื่อคืนน้ี  พวกเขาดูหดหู่ 
         B :   I don't think _____ happened.      ตอบ  ข. anything 
         บี :   ฉันไม่คิดว่ามีอะไรเกิดข้ึนนะ  (หรือ ฉันคิดว่าก็ไม่มีอะไรนะ)  
 
        ประโยคน้ีเป็นปฎิเสธ  don’t  think   ใช้ได้แค่ค าว่า  anything  (ใช้ค าถาม และปฎิเสธ) 
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31.  A : It is not very cold. I don't think we need these big jackets. 
      เอ :  มันไม่หนาวมาก ฉันไม่คิดว่าพวกเราต้องการแจ๊คเก็ตใหญ่เหล่าน้ี  
      B : I don't think so, _____.   บี :  ยังไงก็แล้วแต่ ฉันไม่เห็นด้วยนะ  
   
      ตอบ  ก. anyway    อย่างไรก็ตาม /  ยังไงก็แล้วแต่  
 
        ค าน้ีใช้เพื่อแสดงการปฎิเสธ ไม่เห็นด้วยกับประโยคของคนก่อนน้ีท่ีคุยด้วย  
 
 
32.  Man: Do you mind if I smoke?   ผู้ชาย :  คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันจะสูบบุหรี่ 
      Woman : Please don't.             ผู้หญิง :  กรุณาอย่าเลย 
      The woman means she doesn't......   ผู้หญิงหมายความว่าหล่อนไม่ …….. 
       
      ตอบ  ก. want him to smoke      ต้องการให้เขาสูบบุหรี่ 
 
         She  doesn’t  want  him  to smoke.   หล่อนไม่ต้องการให้เขาสูบบุหรี่ 
 
 
33.    A : Bill is not doing well in class.   เอ :  บิลท าได้ไม่ดีในคลาส  
        B : You must _____, that he is just a beginner at this level. 
        บี : คุณต้องอย่าลืมว่า เขาเพิ่งจะเป็นผู้เรียนเริ่มต้นของระดับน้ีนะ   
        
        ตอบ  ค. keep in mind      โปรดทราบ / โปรดจ าไว้ว่า / อย่าลืมว่า /   
  
 
34. “Please  don’t  get  mad,”  Linda  said.  What  does  she  mean?  
       “กรุณาอย่าบ้าคล่ังได้ไหม”  ลินดาพูด  หล่อนหมายความว่าอะไร 
 
         ตอบ  ข.  be crazy      บ้า /  คล่ัง    ความหมายคล้ายๆ  get  mad 
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35.   My  parents  will  buy  me  a  present  if  I ______ pass  the  examination. 
       พ่อแม่ของฉันจะซ้ือของขวัญให้ฉัน ถ้าฉันสามารถผ่านการสอบ 
 
          ตอบ   ก.   can  สามารถ               
 
 

36.  Pattric  :  Have  you …..…. for  the ticket ?   แพททริค : คุณจ่ายค่าต๋ัวหรือยัง 
     John :   Yes,  I  got  two  for  us.                 จอห์น :  ใช่ ฉันได้มาสองใบส าหรับเรา 
 
     ตอบ   ข. paid   จ่าย      pay  for  จ่ายส าหรับ    
     present  perfect  tense   Have และ กริยาช่องท่ี 3  จึงใช้  paid ช่องท่ี 3 ของ  pay 
 
 

 

37.  The  school   is  ……………….  next  to  the  temple  on  Petcharat  Road. 
      โรงเรียนต้ังอยู่ถัดไปจากวัดบนถนนเพชรราชา 
 
      ตอบ   ค.   located    [  is  located   =  ต้ังอยู่  ] 
 
 

38.  There  are  also  non- government  schools, called  ……………… schools.  
       มีโรงเรียนท่ีไม่ใช่ของรัฐด้วย เรียกว่า โรงเรียนเอกชน 
 
       ตอบ    ก.   private  [  private  school  =   โรงเรียนเอกชน  ] 
 

 
39.   With  angrily, Jonathan  left  the  meeting  room  without …………… a word.  
       ด้วยความโกรธ  โจนาธาน ออกจากห้องประชุม โดยไม่พูดค าใดๆ 
 

       ตอบ  ค.  speaking   
 

       without  speaking  a  word    =   โดยไม่พูดค าใดๆ  
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40.  The  government   will  ………………  more  living  space  for  poor  people   
        in  the  big  city.  
        รัฐบาลจะจัดพื้นท่ีอยู่อาศัยมากข้ึนส าหรับคนจนในเมืองใหญ่    provide  =  ให้  /  จัดให้ 
 

        ก.  provide              ข.   available          ค.  divide  ง.  arrange  
              จัดให้                     เปิดให้บริการ            แบ่งให้               จัดเตรียม 
 
 
41.  They  quarreled ………..  the  choice  of  house. 
       พวกเขาทะเลาะกันเรื่องทางเลือกของบ้าน    d. quarreled  over  =  ทะเลาะกันในเรื่อง  
 

       ก. on                       ข.  to                 ค. for      ง.  over 
 
 ระวัง ! ส านวน  quarrel  over จะถูกน ามาใช้ในข้อสอบภาษาอังกฤษบ่อยมากๆ 
         คนไทย จะไม่คุ้น หรือ ไม่กล้าตอบ  quarrel  over   ประมาณว่าตัดช้อยส์ตัวน้ัน  
         ท้ิงไปเลย แล้วไปเดาอันอ่ืน  ส่วนใหญ่ก็มักจะเดาท่ี  quarrel  for  (ซ่ึงไม่ถูกต้อง) 
 
   quarrel  over  ออกสอบบ่อยมากๆ  ค าว่า  quarrel   ถ้ามีความรู้เบ้ืองต้น 
           ก็น่าจะรู้ว่า แปลว่า “ทะเลาะ”  แต่ preposition  ท่ีตามมาน่ีสิ  ส าคัญน่าดู   
 
  quarreled  with  =  ทะเลาะกับ     

She  quarreled  with   me.   หล่อนทะเลาะกับฉัน 
 
 
 ผู้ออกสอบจงใจใช้  quarrel  over  เพราะรู้ว่า คนไทย ไม่กล้าตอบข้อ  over น่ันเอง 
 quarrel over มีความหมายเหมือน  quarrel about แปลว่า “ทะเลาะกันในเรื่อง …” 
 ตัวอย่างเช่น       They  had  quarreled  over the  book  they  had  read. 
 พวกเขาทะเลาะกัน (โต้แย้งกัน หรือ โต้เถียงกัน) เก่ียวกับเรื่องหนังสือท่ีพวกเขาได้อ่าน 
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42.  I  know  you  feel dizzy but I expect  your  feeling  will …………... soon.  
      ฉันรู้ว่าคุณรู้สึกวิงเวียน แต่ฉันคาดหวังว่าความรู้สึกของคุณจะผ่านไปในไม่ช้า 
      ข้อน้ีระวังให้ดีนะ  ส านวนท่ีว่า  “ผ่านไป จบไป หมดไป” จะใช้  pass off  
 

       ก.  pass off               ข. pass on ค. pass by       ง. pass from 
          ผ่านพ้นไป                ด าเนินต่อไป         มองข้าม ปล่อยผ่าน          ออกจาก 
 

 feel  dizzy  =  รู้สึกวิงเวียน       will   pass  off   จะผ่านไป / จะหมดไป  
 
  
         ระวังให้ดีนะ ค าว่า  pass  น้ีมีข้อสอบบ่อยๆ เช่นกัน  pass away  แปลว่า “ตาย”  

My  friend  passed  away  at  Bangkok  hospital  last  week. 
เพื่อนของฉันตายท่ีโรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 

 
 
43.  It took him a long time to…………..his illness. 
      มันท าใหเขาใช้เวลาเสียนานในการป่วย จนกว่าจะอาการดีข้ึน   
 
       to  get  over  his  illness  แปลว่า อาการป่วยของเขาดีข้ึน 
 
 

       ก. get over                 ข. get off   ค. get away       ง. get on 
 
 
44.  Situation : At the party       สถานการณ์  :  ท่ีงานเล้ียง   
      Sally : It’s almost eleven o’clock. I have to go. See you later. 
      ซัลล่ี  :  มันเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้ว ฉันจ าเป็นต้องไปแล้วหล่ะ  ค่อยเจอกันนะ  
      Kim : _______________  คิม  :   ดูแลตัวเองด้วย  
       
         ตอบ   ก. Take care.  ดูแลตัวเอง  
         ไว้ใช้ส าหรับการลาจากกันแบบกรณีโจทย์น้ีน่ันเอง  
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45. Situation : After work on Friday    สถานการณ์  :  หลังจากท างานในวันศุกร ์
     Suda : Have a good weekend.     สุดา  :   ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ท่ีดีนะ 
     Ann : _______________              แอน :   ขอบใจ  เธอก็เช่นกันนะ  
 
        ตอบ  ก. Thanks, you too.  ขอบใจนะ เธอก็ด้วย  
 
       Take your time.   แปลว่า  ใช้เวลาของคุณ  
                                หรือถ้าเป็นแบบภาษาไทย ก็จะแนวๆว่า ตามสบาย ใช้เวลาไปเถอะ 
                                ไม่ต้องรีบร้อนหรอก  อะไรประมาณน้ัน  “Take  your   time” 
 
46. Situation : Susan  stays at  Alice’s house for one week.  
     Susan  : Thank you very much for everything.  
     Alice : _______________ 
    สถานการณ์ : ซูซานอยู่บ้านอลิซเป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์  
    ซูซาน : ขอบคุณมากๆส าหรับทุกส่ิง  
    อลิซ :  ไม่เป็นไร ยินดีมาก ดีใจนะ (สนุกมากเลยนะ)  
    ก. Never mind.              ข.  Pleased to meet you. 
    ค. Congratulations!  ง.  Not at all. It’s been a pleasure 
  
          ตอบ  ง.  not at all  ไม่เป็นไร ไม่ได้รบกวนอะไรมาก  
 
      It’s  been  a  pleasure  ย่อมาจาก It has been a pleasure. 
 
ใช้กรณีตอบแบบมีมารยาท  เช่น  มีโอกาสได้มาเท่ียวอยู่บ้านด้วยกัน หรือ เป็นแขกมาร่วมงาน 
สามารถใช้ประโยคแบบน้ีได้ อย่างเช่น มางานอะไรสักอย่างท่ีบ้านน้ีเป็นเจ้าภาพเขาก็อาจจะพดูว่า   
It's been a pleasure to have you with us.  พวกเราดีใจท่ีมีคุณอยู่กับเราด้วย 
 

pleasure   ความบันเทิง, ความพอใจ, ความเพลิดเพลิน, ความสนุกสนาน 
It  has  been  a  pleasure.  พวกเราดีใจท่ีมีคุณอยู่กับเราด้วย 
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47.    Sarah  wants  to  open  the  window,  but   Tom  is sitting  in  her  way. 
         Sarah :  Tom ,  …………………….  I  want  to  open  it. 
         Tom :  No problem,  but  let  me  do  it  for  you. 
         ซาราห์ต้องการเปิดหน้าต่าง แต่ทอมก าลังน่ันขวางทางอยู่ 
         ซาราห์ :  ทอม คุณจะว่าอะไรไหมช่วยขยับห่างจากหน้าต่าง ฉันต้องการเปิดมัน 
         ทอม :   ไม่มีปัญหา แต่ เด๋ียวผมเปิดให้ (ปล่อยให้ผมท ามันให้คุณเถอะ)  
 
       ตอบ   ค.   Would  you  mind  moving  away  from  the  window.  
                        คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าออกห่างจากหน้าต่างหน่อย 
 
 

48.   Lisa  forgot  to  tell  her  host  family  that   she  would  not  be  back   
       for dinner.  When she  returns home  she  says :   …………..  
       ลิซาลืมบอกเจ้าบ้านของเธอว่าเธอจะไม่กลับมาทานมื้อค่ า 
       เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านเธอพูดว่า “ฉันขอโทษท่ีไม่ได้โทรบอก” 
        
        ตอบ   ข.   I  must  apologize  for  not  calling. 
                      ฉันต้องขอโทษท่ีไม่ได้โทรบอก 
 
 

49.  Situation : Going to a movie.     สถานการณ์ : ไปโรงภาพยนตร์  
      Jerry : I heard Harry Potter is playing at the movie theater. ____________ 
      เจอรี่  :  ฉันได้ยินว่าแฮรี่ พ๊อตเตอร์ ก าลังฉายท่ีโรงหนัง  ไปดูกันเถอะ 
      Ann : I’d like but I’m afraid I can’t. I’ve to do my report. 
      แอน :  ฉันชอบนะ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถไปได้ เพราะจ าเป็นต้องท ารายงานของฉัน 
 
        ตอบ  ง. Let’s go and see it.   เป็นการชวน  แปลว่า  ไปกันเถอะ และไปดูมัน 
 
      ข้อน้ี  Do you like it?  คล้ายๆจะถูก แต่ไม่ใช่  เพราะประโยค  I’m afraid  I  can’t.  
      บ่งช้ีถึงการปฎิเสธท่ีจะไป น่ันคือ เจอรี่ต้องชวนไปโรงหนัง แอนถึงได้ตอบแบบน้ันไป 
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50. Situation : At the restaurant, John and Bob are ordering some food. 
     สถานการณ์  :  ท่ีร้านอาหาร  จอห์น และบ๊อบก าลังส่ังอาหารบางอย่าง     
     John : Let’s sit over there.   จอห์น  :   น่ังด้านโน้นกันเถอะ 
     Bob : O.K.                          บ๊อบ  :   ได้ 
     John : _______________      จอห์น  :  คุณกรุณาหยิบเมนูให้ฉันหน่อยได้ไหม 
     Bob : Sure. What would you like to eat?  บ๊อบ : ได้สิ  คุณอยากทานอะไรล่ะ  
     John : I’ll have steak.           จอห์น  :   ฉันจะทานสเต๊ก 
 
       ตอบ  ข. Can you pass me a menu, please? 
       กรุณาหยิบเมนูส่งให้ฉันหน่อยได้ไหม 
 
 
51. They want to go to the place _____   an old man found a diamond  stone. 
     พวกเขาต้องการไปสถานท่ี “ท่ี” ชายแก่ได้พบหินเพชร  
     Clause ท่ีขยาย  place ต้องใช้  where  
      
     ตอบ  ง.  Where  ในท่ีน้ี ไม่ได้เป็นค าถาม (แต่เป็น clause  แปลวา่ “ท่ี หรือ ซ่ึง”) 
 
 
52.  I know the murderer’s  face under   his ugly _________. 
      ฉันรู้หน้าตาของฆาตรกรภายใต้หน้ากากอันน่าเกลียดของเขา  
 
      ตอบ  ข.  mask  หน้ากาก  (ค าน้ีออกเสียงได้สองแบบ คือ แมสก์ หรือ ไม่ก็ มาสก์) 
 
 
53.  Electric ill lives in a deep _______. 
      ปลาไหลไฟฟ้า อาศัยอยู่ในมหาสมุทรท่ีลึก 
 
      ตอบ ง. ocean  (มหาสมุทร / ท้องทะเลอันกว้างใหญ่)  
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54.  Berb is a ______ of our company.   He can control the situation.  
      เบิร์บคือประธานบริษัทของพวกเรา เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้   
 

        ตอบ  ก.  chairman  (ต าแหน่งประธาน)     
 
 
55.  My boss is talking to the ________    who is applying for this  position.  
      เจ้านายของฉันก าลังพูดคุยกับผู้สมัคร (งาน) ท่ีได้สมัครในต าแหน่งน้ี 
  
       ตอบ ค. applicant  ผู้สมัคร  
  
   ค าน้ีปรากฏในข้อสอบภาษาอังกฤษบ่อยๆนะ อยากให้ผู้อ่านจ าไว้เลย  
      หมายถึง ผู้ท่ีสมัครเข้าไป / คนสมัครงาน  ประโยคต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับค าศัพท์ค าน้ีจะ 
                                                        ถูกน ามาใช้บ่อยๆเพื่อท าเป็นข้อสอบ 
 
        เช่น    I  don’t  know  the  applicant  who  came  to  interview  late.  
                   ฉันไม่รู้จัก  “ผู้สมัคร” คนท่ีมาสัมภาษณ์สาย (มาช้า  / มา late) 
 
 
56.  When will you buy a new house?  I will buy it ____________ . 
      เมื่อไหร่ คุณจะซ้ือบ้านใหม่    ฉันจะซ้ือมันหลังจากฉันกลับจากลาว 
      ข้อน้ีถาม “When” คือ เมื่อไหร่ ต้องตอบช่วงเวลา หรือ ตอบเก่ียวกับเวลา  
     
     เฉลย ก   
     ก. after I come back from Loas.            ข. for my new family.  
        หลังจากฉันกลับมาจากประเทศลาว    เพื่อครอบครัวใหม่ของฉัน 
 
     ค. because we have to move.                 ง. although it is not completely.  
        เพราะพวกเราจ าเป็นต้องย้าย    แม้ว่ามันไม่ได้เสร็จสมบูรณ์  
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57. Which one is your baggage?  
     กระเป๋าของคุณใบไหน   ตอบ  ค.  that small one   ใบเล็กๆใบน้ันไง 
     
     one  ปกติแปลว่า “หน่ึง”  แต่สามารถใช้อย่างอ่ืนได้ด้วย อย่างในประโยคน้ี  
     ไม่ได้แปลว่า “หน่ึง” แต่ใช้แทนค าว่ากระเป๋า  Which one  =  อันไหน / ใบไหน 
     Small one  =  ใบเล็กๆ  หรือถ้าเป็น   a red one  ก็จะแปลว่า ใบสีแดง 
 
 
58. What is the weather like today? 
     สภาพอากาศวันน้ีเป็นอย่างไร   ตอบ   ก. It’s cloudy   มีเมฆมาก  
     ส านวนน้ีก็ระวัง มีค าว่า like  ไม่ได้แปลว่า “ชอบ” นะ ส าหรับประโยคน้ี 
 

  …. is the weather like …  แปลว่าอากาศเป็นไง  
     ส่วนใหญ่ก็ใช้ถามแบบน้ีแหล่ะ What is the weather like?  อากาศเป็นไงบ้าง 
 
59. Have you finished  your work?  คุณเสร็จงานหรือยัง 
    Oh, God _____________ .     โอ้ แม่เจ้า  ผมลืมท ามัน   
 
    ตอบ  ข.  I  forgot to do it.  
 
 
60.  Would you mind if I want to sit  here for a moment?  
      คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าผมต้องการน่ังท่ีน่ีสักครู่    
 

      ตอบ  ก.  not at all     ไม่เป็นไร / ไม่ว่าอะไร / ไม่เลย  
      Would you mind ….  พบเจอส านวนน้ีในข้อสอบแน่นอน ชัวร์ๆ  
      เป็นการถามว่า จะว่าอะไรไหม  เช่น  Would you mind if I go there  with you? 
                                                   คุณจะว่าอะไรไหม ถ้าฉันไปท่ีน่ันกับคุณ 
      ส่วนใหญ่ถามด้วย Would you mind  มักตอบว่า  Not at all  คือ ไม่นะ / ไม่ว่าอะไร 
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61.  The flower is the most-attractive, colorful, and most fragrant part 
      of many plants.   What is the best meaning of the bold word? 
      ก.   prettiest         ข. rarest 
      ค.   softest         ง. strongest 
 
62.  A hand-made broom can be a thing of beauty as well as utility. 
      Besides its usefulness, it is attractive to use. 
      What is the best meaning for the underlined word? 
      ก. beauty     ข. attractiveness 
      ค. usefulness     ง. hand-made 
 
63.  As a record of the goods in a store, an inventory is usually kept. 
      This list shows which products have been sold and what supplies 
      are left. What is the best meaning for the underlined word? 
      ก.  supplies left    ข.  products sold 
      ค.  a record of goods    ง.  goods in the store 
 
64. The class has no objection to the exam. It was so easy for them 
     that no one said anything against it. There were no complaints. 
     What is the best meaning for the underlined word? 
     ก.  against something    ข.  easy things 
     ค.  complaints     ง.  class exams 
 
65.  The warm breeze on the quiet, sunny afternoon was not enough to disturb  
      the slender branches overhanging the placid forest pool. 
      What is the best meaning for the underlined word? 
       ก. dirty      ข. stormy 
       ค. wavy      ง. calm 
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66.  Suesie is very touchy. For example, she usually gets angry 
       when her boss makes comments on her work.    
       What is the best meaning for the bold word? 
       ก. Ironic      ข. absent-minded 
       ค. silly      ง. get angry easily 
 
67.  We arrived at the airport late. This made us miss the plane. Now,  we  
      didn’t know what to do. We are in a muddle.  
      What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  comfortable position   ข.  strange position 
      ค.  confused mess    ง.  muddy area 
 
68.  Potential computer buyers have expected versatility, energy, efficiency  
      and simplicity as important component of new equipments. 
      What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  nomination     ข. capability 
      ค.  drawback     ง. knowledge 
 
69.  When hearing that her husband lost his job, and on hearing that 
      the landlord will not resign the new house renting contract,                            
      She was in a whirl. What is the best meaning of the bold word? 
      ก.  in challenging condition  ข.  in confusing condition 
      ค.  in puzzling condition  ง.  in exciting conditiona. substandard 
 
70.  The Saturday market was in progress and the square was jammed 
       with product stalls, vendors, and buyers.    
       What is the best meaning of the bold word? 
       ก.  crowds    ข. retailers 
       ค.  goods sellers   ง. burglars 
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   ในข้อสอบจริง มีบทความภาษาอังกฤษท่ีเน้ือหายาวๆ ค าศัพท์ยากๆให้อ่าน แล้วให้ผู้สอบตอบ
ค าถามจากเรื่องราวน้ัน ดังน้ัน ในข้อสอบของเราจึงได้น าแนวข้อสอบยาวๆแบบน้ันมาให้ได้ฝึกท า  
และเรียนรู้กัน เพื่อจ าลองแนวทางการสอบใกล้เคียงของจริง ผู้อ่านค่อยๆอ่านแล้วตอบค าถามจาก 
เรื่องราวน้ันได้ พยายามศึกษาโครงสร้างประโยค ส านวน และค าศัพท์จากบทความคงช่วยได้บ้าง 
สามารถลองท าข้อสอบบทอ่านยาวๆได้ในหน้าถัดไปได้เลย  
 
     The personal pleasure derived from translation is the excitement of trying to 
solve a thousand small problems in the context of a large one.  Mystery, jigsaw, 
game, kaleidoscope, maze, puzzle, see-saw, juggling – these comparisons capture 
the “play” element of translation without its ………..  The chase after words and 
facts requires imagination.  There is an exceptional attraction in the hunt for the 
right word, just out of reach, the gap of meaning between two languages that one 
scours a dictionary to fill.  The relief of finding it, the smile after hitting on the 
right word when others are still struggling, is extremely rewarding, equal to the 
satisfaction of filling in the whole picture, but more concrete. 
  
71. What does “one” in the passage refer to? 
     ก.  problem           ข.  pleasure     
     ค.  translation            ง.  excitement     
 
72. What could best be added to the list of “Mystery, jigsaw, game, …...….,    
     juggling” ? 
    ก.   swimming          ข. chess    
    ค.   skating        ง.  picnic     
 
73. Which of the following words could best complete the space (……...…)           
     in the first sentence? 
    ก.  pleasure           ข.  accuracy  
    ค.  seriousness           ง.  pain    
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74. The writer might describe the job of a translator as all of the following EXCEPT     
      ………..…… 
    ก.   fun           ข.  challenging     
    ข.   exciting           ง.  boring     
 
75. Based on the text, should a translator be imaginative? 
     ก.  No, because the job of a translator is endless.    
     ข.  No, because he or she can look up unfamiliar words in dictionaries.   
     ค.  Yes, because the search for the right word is impossible.     
     ง.  Yes, because he or she has to find the right word for the context.    
 
 
    ช่วงข้อสอบยากๆน้ี สามารถดูการเฉลยแบบอธิบายดี ละเอียดได้ในติวออนไลน์ของเรา  
 
 

Which to Choose : Forgiveness or Violence ? 
 
             I do believe that, where there is only a choice between cowardice and 
violence, I would advise violence.  Thus when my eldest son asked me what he 
should have done, had he been present when I was almost fatally assaulted in 
1908, whether he should have run away and seen me killed or whether he should 
have used his physical force which he could and wanted to use, and defend me, I 
told him that it was his duty to defend me even by using violence.  Hence it was 
that I took part in the Boer War, the so-called Zulu Rebellion and the late War.  
Hence also do I advocate training in arms for those who believe in the method of 
violence.  I would rather have India resort to arms in order to defend her honor 
than that she would, in a cowardly manner, become or remain a helpless witness 
to her dishonor. 
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          But I believe that non-violence is infinitely superior to violence.  
Forgiveness is more manly than punishment.  Forgiveness adorns a soldier.       
But abstinence is forgiveness only when there is the power to punish; it is 
meaningless when it pretends to proceed from a helpless creature.  A mouse 
hardly forgives a cat when it allows itself to be torn to pieces by her.  But I do not 
believe India to be helpless.  I do not believe myself to be a helpless creature.  
Only I want to use India’s and my strength for a better purpose. 
 
76. The phrase “I do believe” in the first paragraph means __________________. 
     ก.  I slightly believe               ข.   I sensibly believe    
     ค.  I strongly believe          ง.   I scarcely believe   
 
77. “cowardice” in paragraph 1 could best be replaced by _______________. 
    ก.  adventure           ข.   penalty     
    ค.  stamina            ง.   timidity  
 
78. The word “violence” in paragraph 1 is closest in meaning to ______________.  
    ก.  disadvantage       ข.  use of force; severity    
    ค.  abhorrence           ง.  extension     
 
79. In reference to The phrase “had he been present” in paragraph 1 we know  
     that  the author’s son ____________________________. 
    ก.  was with him in 1908          ข.  ran away in terror   
    ค.  saved him from danger         ง.  was not there at that moment  
 
80.  A good title for this passage would be __________________________. 
    ก.  India and Her Independence       ข.  The Life Story of Gandhi   
    ค.  Power and Forgiveness               ง.   Violence and Non-Violence   
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เอกสารอ่านรวมข้อสอบ 

ประกอบการติวออนไลน์ 
 

ภาค ก เสริมเพิ่มเติมความรู้ 

“นักพัฒนาชุมชน” (อทป) 

เป็นแนวข้อสอบพร้อมเฉลย 
 
 

ต าราข้อสอบที่ผู้สอบ อปท ควรอ่าน 
เพ่ือสร้างพ้ืนฐานเกี่ยวกับแนวข้อสอบจริง 

 

 

 

  สถาบันส่งเสริมอุดมศึกษาและข้าราชการไทย 


