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ค ำน ำ 
 

  แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้ สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ศึกษานิเทศก์และเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการฝึกฝน 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 
  สถาบันภาษาอังกฤษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตระหนักถึงความส าคัญใน       
การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคย
รูปแบบข้อสอบ ค าสั่งในข้อสอบและการฝึกฝนการประเมิน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ       
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ขอขอบคุณคณะด าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า
แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในการน าไปใช้ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  
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ค ำช้ีแจง 

 
         เอกสารแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยแบบทดสอบ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ 

ส่วนที่ 1  
1.1 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
1.2 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ านวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 

 1.3 แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 200 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
 ส่วนที่ 2  

2.1 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
2.2 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
2.3 แบบทดสอบก่อนใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
ส่วนที่ 3 
3.1 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
3.2 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
3.3 แบบทดสอบหลังใช้แบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 20 ข้อ พร้อมอธิบายเฉลย 
 

โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือผู้รับผิดชอบจะต้องวางแผนในการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามบริบทของโรงเรียนและด าเนินการตามขั้นตอนที่วางแผน โดยศึกษารายละเอียดล่วงหน้าและจัดเตรียม
เอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ให้ครบตามจ านวนนักเรียน  นอกจากนี้การวัดและประเมินผลก่อนและหลังการใช้     
แบบฝึกพัฒนาทักษะ และการจัดท ารายงานสรุปผลเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้ทราบผลการพัฒนา
ของนักเรียน และน าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไขต่อไป    
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แบบฝึกทักษะวิชำภำษำอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
 
 
 

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

ค ำอธิบำย  
1. แบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 200 ข้อ ประกอบด้วย 

Part I :  Conversation   ข้อ 1-40 
Part II : Grammar and Vocabulary  ข้อ 41-100 
Part III: Reading Comprehension  ข้อ 101-160 
Part IV: Miscellaneous   ข้อ 161-200 

2. แบบฝึกทักษะชุดนี้มีรูปแบบเป็นข้อสอบปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ  
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Part I: Conversation (1-40)  
Directions: Read each situation and the dialogue carefully and choose the appropriate 

expression to complete the dialogue.  
 
           

1. Situation: Two friends meet at the bus stop.   
    Linda: Hi, how’re you doing?  
     Mark: _______________ I enjoy my new job. 
 1. I’m so-so.  
 2. Pretty good. 
 3. I’m not well. 
 4. Nothing much. 

2. Situation: Kitty is going abroad by plane.  
    George says “__________________” 
 1. Have a good flight.  
 2. Enjoy your cruise. 
 3. Have a safe drive. 
 4. Have a nice ride. 

3. Situation: Bill is visiting Amy’s house.  
    Amy: Please make yourself at home. 
      Bill: _______________ 

1. Don’t be so polite. 
2. No, thanks. 
3. Thank you. 
4. Of course. 

4. Situation: Lilly is unable to go to Sonia’s birthday party because she has  
                  an appointment with the doctor. So she says: “_______________”    

1. Okay, why not? 
2. I would love to. 
3. I’m afraid I can’t. 
4. Please invite me earlier. 
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5. Situation: At the café.  
        Chris: Would you like some coffee? 
     Jemma: _______________ I don’t like it. 

1. No, thanks. 
2. Yes, please. 
3. Not just now. 
4. I would love to. 

6. Situation: At the BTS station.   
     Grace: Thank you for accompanying me home. 
    Albert: _______________ 

1. Never mind. 
2. Take it easy. 
3. It’s been a pleasure. 
4. Make yourself at home. 

7. Situation: At a party.  
    Rose:  _______________ 
    Belle:  No, thanks. I’ve had too many already.  

1. May I take you home? 
2. Shall I tell you all the news?  
3. Do you want to dance with me? 
4. Would you like some more cookies? 

8. Situation: On the phone.  
    Don:  Is that 0-8552-6778? 
    Julia: Sorry, _______________. 

1. Julia is speaking 
2. wait a minute, please 
3. please call back again  
4. you’ve got the wrong number 

    Situation: Neal and Kim are talking about the meeting.  (9-10)  
 Neal: ________(9)_______  
  Kim: At nine o’clock sharp. ________(10)_______  
 Neal: I won’t be late. 

9.  1. Who joins the meeting?   
2. Where is the meeting room? 
3. When does the meeting start? 
4. How many people are there in the meeting? 
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10.  1. Be in time.    
 2. Be on time. 
 3. Take it easy. 
 4. Take your time. 

11. Situation: Bobby needs some help from Dan.    
      Bobby: Would you mind driving me to the airport tomorrow morning?  
         Dan: _______________ 
      Bobby: That’s very kind of you. 

1. Not at all. I will take a bus to work.  
2. Yes, of course. I won’t pass that place. 
3. Sorry, I don’t want to be late for work.  
4. Of course not. That wouldn’t be a problem. 

12. Situation: A tourist is asking for directions.   
       A tourist: Excuse me. _______________ to the train station? 
     A student: Any buses except No. 126. 

1. Which bus can I take  
2. How do I take the bus  
3. How long does it take  
4. Where is the bus stop  

Situation: Linda asks Cindy to go shopping. (13-14) 
Linda: Why don’t we go to the department store? There is a mid-year sale. 

 Cindy: ________(13)_______ , but I don’t have enough money to spend today. 
 Linda: Well, ________(14)_______.  

13.  1. I have to do some housework   
 2. I don’t like shopping 
 3. That’s a good idea 
 4. I don’t love that 

14.  1. I will go alone   
 2. let’s buy a T-shirt 
 3. just go window-shopping, then 
 4. you can lend me some money 
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15. Situation: At the office.   
      Rick: Alan has just been promoted as a manager. 
      Kim: _______________ 

1. Is that a rumour? 
2. OK, he deserved it. 
3. I don’t believe that. 
4. Good, it served him right.  

     Situation: At the office. (16-17) 
           Ellen: Did you hear? Nick is in the hospital. 
           Harry: ________(16)_______  
           Ellen: He had a car accident. 
           Harry: ________(17)_______  

16.  1. What’s the matter with him?   
 2. What a good news. 
 3. What a pity. 
 4. What’s up?   

17.  1. How lucky he is.   
 2. How unfortunate. 
 3. That’s a good idea. 
 4. I’m glad to hear that. 

18. Situation: At home.   
     Husband: Would it be OK if I bought a new car? 
  Wife: No, _______________. 

1. we have bought it for 18 years 
2. we don’t have enough money 
3. our family needs a new car 
4. our old car broke down 

19. Situation: Henry asks Sally for a good restaurant.   
     Henry: Can you recommend a restaurant around here? 
       Sally: _______________  

1. Yes, I love shopping. 
2. Sure, I’m a new comer. 
3. No idea, I’m not hungry. 
4. Sorry, I don’t usually eat out. 
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20. Situation: Frank and Glen are at a restaurant.    
      Frank: _______________ 
       Glen: Yes, I’d like a fish burger and French-fried. 

1. Are you ready to order? 
2. Do you want to see a menu? 
3. Shall we have steak for dinner? 
4. Would you like some fish & chips? 

21. Situation: At the meeting room.  
     Gloria: Carol, have you met Paula?  
      Carol: No, I haven’t. How do you do?  
      Paula: _______________ 

1. Very well, thank you. 
2. I’m fine, thank you, and you?  
3. I’m doing all right. I hope you are too.  
4. How do you do? It’s nice to meet you.  

22. Situation: You want to ask your teacher for dinner at your home.  
      You will say “_______________” 

1. Can you come to my house? 
2. Do you want to have dinner with my family? 
3. Would you like to have dinner at my house? 
4. Could you come to make dinner at my home? 

23. Situation: Paul has an appointment with his colleague, Celina, but he is late. 
        Paul: Sorry to keep you waiting.   
     Celina: _______________ 

1. It’s pity. 
2. I’m sorry. 
3. It doesn’t matter. 
4. How nice you are! 

24. Situation: Nina asks Debbie to go out after dinner.  
         Nina: Would you like to go out?  
     Debbie: _______________, but where had we better go?  
         Nina: Let’s go to the park for a walk. 

1. That sounds interesting 
2. I have to do homework 
3. I’d rather stay home 
4. I’m afraid I can’t 
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25. Situation: Sam takes Harry, a new student, to the classroom. 
      Harry: Thank you for your help, Sam.  
       Sam: _______________ 

1. Don’t worry about it. 
2. No problem. 
3. Never mind. 
4. Pardon me. 

26. Situation: In the park, there is a lady sitting on the bench and you want to  
     sit there. You will say, “_______________”   

1. May I sit here? 
2. Can I take your seat?         
3. Would you like to sit there?    
4. Could you move to another bench?                            

27. Situation: Mr.Parker is making a phone call. 
      Mr.Parker: Hello. I’d like to speak to Mr.Smith. Is he there? 
      Operator: I’m afraid, _______________. There is no one by that name here.  
      Mr.Parker: Sorry, I have made a mistake. 

1. he’s out 
2. he has a meeting 
3. call back later, please  
4. you have the wrong number 

28. Situation: Your uncle calls your mother but she is in the kitchen. You want him  
     to wait for a minute. You will say, “_______________” 

1. The line is busy.                                               
2. Will you call back?                                           
3. Please call her back. 
4. Hold the line, please? 

     Situation: A tourist wants to go to the National Park. (29-30) 
      A tourist: _______29________    
           Mike: Take the bus number 123 at the next stop. 
      A tourist: Oh, thanks. _______30________  
            Mike: About every 20 minutes. 

29.  1. How can you help me? 
2. Could you give me directions?  
3. How can I get to the National Park? 
4. Can you take me to the National Park? 
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30.  1. How far is it? 
 2. How many buses? 
 3. How often does it go? 

4. How long does it take? 

     Situation: At the clothes shop. (31-32) 
                  Jesse: Excuse me. I bought this shirt here yesterday. _______31________  
     Shop assistant: Why, sir? 
                  Jesse: Because it’s too small for me. 
     Shop assistant: _______32________   
                  Jesse: Yes. Here it is. It cost 40 dollars. 

31.  1. Can I change it, please? 
2. May I have a new shirt, please? 
3. Can you give me a change, please? 
4. May I have a small change, please? 

32.   1. Have you got the receipt? 
2. Do you like this blue shirt? 
3. Can you show me how it small? 
4. Did you bring the shirt with you? 

33. Situation: Your brother has won a scholarship to study in Canada.  
                   You congratulate him by saying, “_______________”  

1. How pretty you look! 
2. Very well. How did it go? 
3. That’s great!  How lucky you are! 
4. Amazing! I never expected so much. 

34. Situation: Two friends are talking about the new restaurant. 
      Amy: I heard that it’s on Abbey Road.  
     Silvia: I went there last weekend. 
      Amy: How was it? 
     Silvia: _______________, but it’s too expensive.  

1. It’s crowded 
2. It’s well decorated 
3. The food is excellent 
4. It’s not far from here 
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35. Situation: At school. 
     Jenny: Our school is very dirty. _______________   
      Frank: Yes, I think you’re right. 

1. Keep littering.   
2. Will you litter?  
3. Nobody should litter.   
4. Do you mind if I litter here?  

36. Situation: Jeff is talking with Bill, a waiter. 
     Jeff: I’d like a steak and mashed potatoes. 
      Bill: _______________  
     Jeff: Well done, please. 

1. How is your steak cooked? 
2. How would you like your steak? 
3. What would you like to have, sir? 
4. What kind of steak would you like? 

37. Situation: Your friend is moving into his new office. 
     Your friend: Can you give me a hand? 
                You: Certainly, _______________   

1. I’m happy to help. 
2. I’m sorry to hear that.                                                         
3. I’m afraid I’m in a hurry. 
4. I’d like to say yes, but I’m busy.      

38. Situation: Two friends are sitting in the park. 
       Elsa: Listen to this song. It’s “Love Me Like You Do”, right? 
      Kate: Sure. It’s a famous song now. 
       Elsa: It’s so sweet. 
      Kate: I agree and _______________ .  
       Elsa: So do I. 

1. I used to hate it  
2. I really like it 
3. I never like it  
4. I don’t like it 
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     Situation: In the party. (39-40) 
        Mandy: That’s really a nice dress. You look terrific today. 
      Vanessa: Thank you. _______39________   
        Mandy: Would you like some more wine? 
      Vanessa: _______40________   
        Mandy: Would you like some more wine? 
      Vanessa: Yes, please. 

39.  1. Don’t mention it. 
2. The same to you. 
3. You’re welcome. 
4. I’m glad you like it. 

40.  1. Of course! 
2. I’m really sorry. 
3. Raise your voice! 
4. I beg your pardon. 

 
Part II: Grammar and Vocabulary (41-100) 
Directions: Complete the following passage by choosing the best answer. 
(41-44) 

Eiffel Tower is one of the world’s most popular____41____. It is named after its architect, 
Gustave Eiffel, and ____42____ in 1889 for the Universal Exposition. The tower is 1,062 feet high 
and ____43____fantastic views of Paris. Very often, ____44____ have to wait in line to take 
the elevator to the observation deck. At night, the tower itself becomes a very ____44____ 
sculpture. 

41. 1. destiny     2. demand 
    3. descriptions     4. destinations   

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

43.  1. offers       2. causes 
    3. originates     4. approaches 

44.  1. visitors        2. viewers   
     3. spectators      4. watchers   

45.  1. illuminate      2. illuminated 
      3. illumination     4. illuminatingly  
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(46-50) 
Google is a search site _____46_____ helps internet users find information quickly. 

_____47_____ to other sites, Google is faster, and it becomes the most popular search 
_____48_____. Every second, thousands of people _____(49)_____ the site. That is millions 
of search results a day-a number that _____50_____ daily. 

46.  1. that       2. who  
       3. whom      4. whose 

47.  1. Compare       2. Compared   
      3. Comparing       4. To compare   

48.  1. engine       2. energy   
      3. equipment      4. entertainment 

49.  1. visit       2. invite   
      3. create       4. welcome      

50.  1. informs      2. declines   
      3. increases         4. decreases   

(51-55) 
Cuernavaca is known as the city of eternal spring, ____51____ a warm climate throughout 

the year. It ____52____ an average temperature of 20 degree Celsius. It ____53____ located 
5,050 feet above sea level and 84 kilometers from Mexico City. Its ____54____ reaches back to 
the time of the Aztec nobility. Today Cuernavaca is an escape ____55____ the heat and hectic life 
of Mexico City for the wealthy and fashionable. 

51.  1. as       2. for 
      3. with      4. without 

52.  1. has        2. was  
       3. have      4. were 

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

54.  1. popular      2. popularize 
      3. popularity      4. population 

55.  1. along     2. from   
       3. around       4. against 

 
 
(56-60) 
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Like English, there are many different accents in Spanish, ____56____ speakers in Spain, 
Latin America, and in the Philippines all understand ____57____. Spanish is commonly spoken in 
many places, even _____58_____ it is not the first language, for example, in the United states 
and ____59____ in European countries. Spanish is the second most used language in international 
____60____ after English. 

56.  1. so        2. but   
      3. nor       4. and 

57.  1. other       2. another      
      3. the other         4. each other   

58. 1. what       2. which   
     3. whom       4. where 

59.  1. increase      2. increased   
      3. increasing      4. increasingly 

60.  1. civilization      2. globalization   
      3. transportation       4. communication  

(61-65) 
The great white shark is one of the oldest living species. It is the largest and the most 

____61____ predatory fish. Great white sharks can ____62____ up to 20 feet long and weigh 
up to 2,000 kilograms. They have a thousand teeth ____63____ in several rows. When the 
front teeth break or fall ___64___, these teeth are replaced by ___65___ from the next row.  

61.  1. danger      2. endanger  
      3. dangerous       4. dangerously 

62. 1. flip        2. grow   
      3. climb       4. warm 

63.  1. arrange      2. arranged   
3. arranging          4. to arrange 

64.  1. in      2. out 
      3. down     4. about     

65. 1. other      2. others  
     3. another      4. the other 
 
 
 
 
(66-70) 
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To: SophieK@space.net 
Subject: Ha long Bay, Vietnam 
Hi, Sophie, 
I’m writing this email from Hanoi, the bustling ____66____ of Vietnam. Tomorrow I am going 
to take a ____67____ on a junk boat to Ha Long Bay. The bay is one of Southeast Asia’s 
____68____ natural splendors. 
Ha Long Bay’s beauty comes not only from the blue clear sky and the calm sea, 
____69____ from its many caves. Dau Go cave is the largest. Can you imagine ____70____ in 
this amazing paradise? 
Anna 

66.  1. capital      2. colony   
      3. landmark       4. landscape  

67.  1. walk      2. flight   
      3. cruise       4. shuttle  

68.  1. magnify      2. magnificent   
      3. magnificence     4. magnification 

69.  1. and       2. although 
      3. but also      4. as well as  

70.  1. myself      2. yourself  
      3. ourselves      4. themselves  
 
(71 – 75) 

THAILAND ENJOYS SONGKRAN 
Songkran Festival, usually held from April 13 to 15, ____71____one of the most popular 

festivals in Thailand. It is held to celebrate the ____72____ of Thai New Year. On this occasion, 
locals and foreigners alike will enjoy ____73____water on one another. This year, Thailand 
has encountered ____74____. While the government doesn’t urge Thais ____75____taking 
part in the festival, people are encouraged to use water sparingly.  

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

72. 1. trade     2. tradition 
 3. traditional     4. traditionally 

73. 1. filling     2. pouring 
 3. draining     4. splashing 

 

mailto:SophieK@space.net
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74. 1. rain      2. draught 
 3. humidity     4. wetness 

75. 1. avoids     2. to avoid 
 3. avoided     4. to be avoiding 

(76 – 80) 
Thailand reaches World Cup final qualifying round. 

Thailand ____76____the final round of qualifying for the 2018 World Cup in Russia. The 
War Elephant's 2-2 draw with Iraq in Tehran ____77____Thursday means they have topped 
Group F and, most importantly, don’t need to wait for the ____78____of Iraq's final match. In 
Tehran, Thailand ____79____the lead twice with a 39th minute goal from Mongkol Tossakrai 
and a goal in the 85th minute from Adisak Kraisorn. Iraq equalized twice, the last goal coming on 
the final kick of the game. Thais will now face Asia's heavyweights for a ____80____ in the 
World Cup.  

76.  1. has lost     2. have lost 
 3. has reached     4. have reached 

77. 1. in      2. on 
 3. at      4. over 

78. 1. result     2. reaction 
 3. renovation     4. reconstruction 

79. 1. won      2. took 
 3. lost      4. look 

80. 1. place     2. station 
 3. football     4. stadium 

(81 – 85) 
A Norwegian man ____81____ in Pattaya for allegedly producing an illegal drug 

____82____ . Police said on March 30 that they suspected Peter Morgan, 35, of smuggling a liquid 
used to produce crystal methamphetamine, or ice, and using his apartment to ____83____ 
the drug. Police raided Morgan’s apartment and said the bedroom ____84____ into a lab to 
produce the drug. Suspicious liquid weighing 2 kilograms in a glass jar in the refrigerator 
____85____ to police. 

81. 1. is arrested     2. has arrested 
 3. was arresting    4. will be arrested 

82.  1. on sale     2. for sale 
 3. to sellers     4. as a salesperson 
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83.  1. do      2. build 
 3. make     4. create 

84.  1. was turned     2. will be turned 
 3. is being returned    4. had been returned 

85. 1. due       2. next  
 3. in order      4. according  

(86 – 90) 
Saving the turtles 

Fifty baby sea turtles ____86____early this month into the Andaman Sea to begin 
their journey in the ocean. Part of Laguna Phuket's annual sea turtle release program, the 
hotel's guests together with marine biologists and donors ____87____the turtles to the ocean. 
The ____88____ of Phuket offer plenty of beauty and are also where a variety of ____89____ 
choose to lay their eggs. Thanks to ongoing turtle conservation efforts of Laguna Phuket, 
resort guests and the community can ____90____ in this worthwhile program. 

86. 1. releases     2. released 
 3. is released     4. were released 

87. 1. helps     2. helped 
 3. are helped     4. are helping 

88. 1. beaches     2. seas 
 3. lakes     4. rivers 

89. 1. turtles     2. whales 
 3. octopus     4. seahorses 

90. 1. engage     2. engages 
 3. engaging     4. be engaged 

(91 – 95) 
MANY WOMEN have fallen prey to a brand named handbag vendor who operates via 

Facebook and falsely promised to deliver ____91____ goods at a low price. The ___92__ has 
allegedly cheated of an estimated Bt10 million in total from her victims, who jointly lodged 
a complaint with the Technology Crime Suppression Division yesterday.  Pol Colonel Siriwat 
Pordee said police would ____93____ the complaint and gather evidence before summoning 
the suspect, who ____94____ as Jettayarat Sappat. Piyaporn Leelas, 36, said she met Jettayapat 
via a Facebook page where an auction for brand-name handbags was purportedly being held. 
The page had attracted more than 200,000 ____95____.  
 
 

http://www.nationmultimedia.com/search/?keyword=+Facebook+
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91. 1. cheap     2. useless 
 3. luxurious     4. imitated 

92. 1. buyer     2. vendor 
 3. salesman     4. shopkeeper  

93. 1. tell      2. report 
 3. operate     4. investigate 

94. 1. names     2. named 
 3. is naming     4. was named 

95. 1. baht      2. shares 
 3. enemies     4. followers 

(96 – 100) 
Smog causing health woes for thousands in Chiang Mai 

THOUSANDS of people in Chiang Mai province have developed symptoms this month 
that can be linked to ____96____ pollution.  Air-quality tests yesterday also ____97____ that 
pollutants in the Northern Province had hit unhealthy levels.  The tests conducted by the 
Chiang Mai University showed the amount of small dust particles measuring less than 10 
microns in diameter (PM10) had gone past the safe limit of 120 micrograms ____98____ 
cubic meter of air. Tests conducted at four spots reported the PM10 amount ranging 
____99____ 131 and 163 cubic meters of air. Smog ____100____ clearly visible again yesterday.  
Authorities have now asked people to wear facial masks while going outdoors. 
 

96. 1. air      2. soil  
 3. noise     4. water 

97. 1. confused     2. confirmed 
 3. confined     4. confronted 

98. 1. to      2. at  
 3. per      4. for 

99. 1. to      2. for 
 3. per      4. between 

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

 
 
 
 

http://www.nationmultimedia.com/search/?keyword=Chiang+Mai
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Part III: Reading Comprehension (101-160) 
Directions: Read each passage carefully and choose the correct answer the questions.  
 
(101 – 103) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
101. Which year was chocolate milk produced the most? 
 1. Year 1 
 2. Year 3 
 3. Year 4 
 4. Year 6 

102. How many cartons of chocolate milk were produced in Year 3 and 4? 
1. over 880 million cartons 
2. about 880 million cartons 
3. over 1,700 million cartons 
4. under 1,700 million cartons 

103. According to the chart, which statement is TRUE? 
1. Milk production in Year 7 must drop exactly . 
2 .Milk production in Year 1 and 2 are the same amount. 
3. Milk production rose at a steady rate from Year 1 to Year 6. 
4. Milk production dropped continuously from Year 1 t Year 6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  ปีการศกึษา 2559 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     หน้า 21 

 

(104 – 105)  
 
               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
104. What is this bar graph about? 
  1. Appliances used by residents 
  2. Total electricity used per year 
  3. Hours of appliances used per month 
  4. Daily hours these appliances are used. 

105. According to the bar graph, which statement is TRUE? 
  1. The refrigerator is used the most every day. 

2. The air-conditioner is used the least on weekdays. 
3. The lights are used more than refrigerator on weekends.   
4. The television is used less than the computer on weekdays. 
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(106 – 107) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarks: Smartphones is on your left and Tablets is on your right in each range. 

106. According to the bar graph, which statement is TRUE? 
1. The average age of smartphone users is 34. 
2. The smartphone users at the age of 55+ are more than 13 – 17 in range. 
3. The highest percentage of smartphone users is more than the tablet users. 
4. The percentage of using smartphones and tablets at 35 – 54 range is equal. 

107. Which age group uses smartphones higher than tablets? 
1. 13 - 17 
2. 25 - 34 
3. 35 - 54 
4. 55+ 

(108 – 109) 
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108. Panya wants to know what can cause Crop Circle. In which chapter should he  
       be interested in? 
          1. Chapter 2 
   2. Chapter 3 
   3. Chapter 4 
   4. Chapter 5  

109. Which of the following information might be found in Chapter 2? 
   1. One valuable site is http://en.wikipedia.org/wiki/crop_circle. 
   2. Crop circles are divided into 3 sources : man-made, weather and paranormal. 
   3. The majority of reports of crop circles have appeared in and spread since the  
              late 1970s. 
 4. Southern England is a place many people think of when they hear the words  
              crop circles. 

(110-111) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110. According to the timetable, which is NOT true? 
1. NH215 arrives in Paris at 15.45. 
2. NH116 arrives in Vancouver in the morning. 
3. The flight from Tokyo (Haneda) to London is NH277. 
4. NH858 departs from Hanoi in the afternoon. 

111. According to the timetable, which is TRUE? 
1. NH115 arrives London at 16.00. 
2. NH856 departs from Jakarta to Manila. 
3. The flight from Tokyo to Jakarta takes about 6 hours. 
4. The flight from Tokyo to Paris flies by aircraft B767-300ER. 
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(112-113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

112. Which statement is NOT true? 
1. House Cookie is the cheapest food. 
2. The most expensive food is BBQ Rib Dinner. 
3. Super Nacho is cheaper than Chicken & Rice Bowl. 
4. Cheese Quesadilla is more expensive than Rice Crispy Treats. 

113. Joe and his friends are going to have lunch at Snack Bar. Who will pay the most? 
1. Joe wants to eat Fish & Chips and Ice Cream Cone. 
2. Tom wants to eat Super Nacho and Rice Crispy Treats. 
3. Sam wants to eat Chicken & Rice Bowl and Hot Fudge Sundae. 
4. Ray wants to eat Chicken Noodle Bowl and Whipped Cream Puff. 

(113-114) 
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114. What is this information mainly about? 
 1. a sales project 
2. a job opportunity 
3. a special occasion 
4. a marketing event 

115. Which section in the newspaper can you find this information? 
 1. Horoscope  

2. Local news 
3. Classified ad 
4. Weather forecast 

116. How can you apply for this job if you are interested in it? 
 1. by fax  

2. in person 
3. by e-mail 
4. by phone 

117. Which persons is likely to get this job? 
1. a 22-year-old man who can speak both Thai and English fluently. 
2. a 24-year-old man who has been working as a salesperson for one year. 
3. a 23-year-old woman who has just graduated in marketing field from a college. 
4. a 25-year-old woman who has been working as a marketing staff for a few years. 

(118-121) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

118. What is this advertisement for? 
  1. A holiday trip 

2. A special deal 
3. A free magazine 
4. An English camp 
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119. How can you get a Smartie Watch?  
 1. Shop at the department store. 

2. Become a SanookLearn Magazine member. 
3. Read SanookLearn Magazine for 24 months. 
4. Send a letter to ask for it from the company. 

120. Which is the second step of getting a Smartie Watch?  
 1. Fill out the application card. 

2. Send the card to the company. 
3. Mail 2,880 baht to the company. 
4. Buy a copy of magazine issue No.99. 

121. Which statement is NOT true?  
 1. Application must be received before 4 September. 

2. You have to pay 2,880 baht to get a Smartie Watch. 
3. If you want a Smartie Watch, you must follow the three steps. 
4. The application card is in the center of the magazine issue No.99. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
122. According to the ads, what should you do to save the environment? 
  1. Hold your friends’ hand 
  2. Eat healthy food   
  3. Plant the trees 
  4. Call the police 
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123. From this advertisement, how much will you pay if a T-shirt costs 1,200 baht? 
 1. 600 baht 
 2. 1150 baht 
 3. 1200 baht 
 4. 1250 baht 

(124-125) 
GM Foods 

GM foods are especially popular in the US where up to seventy percent of food 
products in supermarkets could contain a crop that has been genetically modified. However, 
in many other countries, GM foods can be controversial.  In fact, many people protest and 
concerns are so great that some governments have taken action. 

124. Which part of the newspaper can you find this news?  
1. Comics  
2. Business 
3. Editorials  
4. World news  

125. Which is NOT true according to this news? 
1. GM foods are very popular in the US. 
2. Nobody in the US likes to buy GM foods.  
3. We can find GM foods in supermarkets in the US. 
4. Many people in many countries protest about GM foods. 
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(126-128) 
Sign language is used by people who cannot hear or speak well. They use their hands 

instead of their voices to talk. Their hand signals may be different letters, words or whole ideas. 
Sign language is used by other people too. Basketball referees, for example, use hand signals 

to let people know what has happened in the game. Their signs can mean ‘foul,’ ‘time out,’ or 
can let players know when a play was good.  

Guess who else uses sign language? You do!  You wave your hand for hello and goodbye.  
You nod your head up and down to say yes and back and forth to say no. You point to show 
which way to go. Sign language is used by people everywhere as another way of talking. 

126.  What is the main idea of this passage? 
 1. Sign language is important to many sports. 
 2. Sign language is used by people everywhere. 
 3. Sign language is used by deaf people in some areas. 
 4. Sign language is used by some people in some countries. 

127.  What does the word ‘They’ (line 1) refer to? 
 1. basketball referees    
 2. people who cannot hear or speak well 
 3. the signs that can mean ‘foul,’ or ‘time out’ 
 4. the hands that are used instead of the voices 

128.  Which statement is NOT true? 
 1. Sign language is used in several sports. 
 2. Sign language is used only in some areas. 
 3. Sign language is used by people everywhere. 
 4. Sign language is used as another way of talking. 

(129-131) 
Mississippi crash kills three 

 ST. PAUL PARK. Minnesota – A small airplane trying to return to the airport because 
of an open cargo door hit some trees on Wednesday and crashed into the Mississippi River, 
killing the pilot and two passengers.  
 Two other passengers survived by swimming about 15 metres to an island, where 
they were rescued by a tugboat. 
 The wreckage of the single-engine Piper Saratoga, with the three bodies inside, was 
pulled from the river on Wednesday afternoon. The plane was missing a wing.  
-Associated  Press. 
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129.  What is the news mainly about? 
 1. The pilot was killed in the river. 
 2. The plane hit some trees at the airport. 
 3. The plane fell into the Mississippi River. 
 4. The passengers were unable to swim to an island. 

130.  How many people were on board? 
 1. two     
 2. three  
 3. four      
 4. five 

131.  What information is not given? 
 1. the name of the plane 
 2. the owner of the tugboat 
 3. the day when the accident took place 
 4. the place where the accident took place   

(132-134) 
Many species of bats have very small eyes and do not see well. Still, they can fly around, 

and hunt for food in the dark without bumping into any objects. How is this possible? 
Echolocation! 
 You might recognize the beginning of the word echolocation as echo, and you might 
recognize the last part of the word as location. This gives you clues about how echolocation works. 
The bat sends out sounds using its mouth or nose.  The sounds bounce off objects and return 
to the bat. Echolocation not only tells the bat that the objects are nearby, it also tells the bat 
just how far away the objects are, and what they look like – be its size, shape and even texture. 
 Bats are not the only creatures that use echolocation, porpoises and some types of whales 
and birds use it as well. It is a very useful tool for the animals that use it. 

132.  What is the main idea of this passage?  
 1. Bats cannot see very well. 
 2. Many animals use echolocation. 
 3. Bats are not the only creatures that use echolocation. 
 4. Echolocation is a useful tool for bats and other animals. 

133.  What does the word ‘they’ (line 8) refer to? 
 1. the clues 
 2. the objects 
 3. the sounds 
 4. the creatures 
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134.  Which statement is NOT true? 
 1. Echolocation is a very useless tool for a bat. 
 2. Echolocation helps a bat hunt for food in dark. 
 3. Echolocation tells a bat what an object looks like.  
 4. Echolocation tells a bat how far away an object is. 

(135-140) 

Ice Cream  

(1) Ice cream is one of the most popular desserts in the world. Over four billion 
gallons (15.1 billion liters) are consumed each year, worldwide. Although many people enjoy 
this frozen dessert, not too many people know its history. 

(2) Eating frozen sweets started about two thousand years ago. In ancient Italy, Persia 
and China, ice (or sometimes snow) was mixed with fruit or fruit juice. In ancient Rome, the 
Emperor Nero had snow brought down from the mountains and mixed with fruit. 

(3) Arabs were the first people to add milk to frozen desserts. Instead of fruit juice, 
they added sugar as a sweetener. But sugar wasn’t the only thing added. They also added 
dried fruits and nuts. As early as 1,000 years ago ice cream could be found in Baghdad, 
Damascus and Cairo. 

(4) Much later, in the sixteenth century, the rulers of ancient India used horsemen to 
bring ice down from the mountains to make sorbets. During this time a famous Italian 
duchess, Catherine de Medici brought ice cream to France. A hundred years later, in the 
seventeenth century, ice cream could be found in England. 

(5) After this time, ice cream and ice cream recipes were mentioned in books. One of 
the earliest ice cream recipes appeared in a cookbook from 1718. The Oxford English 
Dictionary claims that the first mention of the phrase “ice cream” was in a magazine that 
was published in the year 1744. 

(6) About one hundred years later, in the 1870’s, a German engineer invented 
something that would later help make ice cream available worldwide. This invention was 
the freezer. Later still, in 1926, an improved a method of freezing was invented. This is when 
ice cream started to spread all over the world because it could be more easily made and transported. 

(7) These days there are many companies that sell ice cream and the number of 
different flavors available is well over 1,000. Frozen desserts have been around for a long 
time and will most likely be enjoyed well into the future.      
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135.  What should be the best title of this passage? 
 1. People love ice cream 
 2. How to make ice cream 
 3. The history of ice cream 
 4. The different ways of making ice cream 

136.  What is the main idea of paragraph 3? 
 1. Arabs added some salt to frozen ice cream. 
 2. Ice cream was popular in many old Arab cities. 
 3. Arabs added variety of things to frozen desserts. 
 4. Arab traders brought ice cream to Central America. 

137.  What is the main idea of paragraph 6? 
 1. Technology which made ice cream taste better 
 2. Something that helped ice cream spread quickly 
 3. Technology which was invented to make ice cream 
 4. How German Engineers invented a machine to freeze ice cream 

138.  How much ice cream is eaten each year? 
 1. more than 4,000,000 gallons 
 2. more than 14,100,000 gallons 
 3. more than 40,000,000 gallons 
 4. more than 4,000,000,000 gallons 

139.  According to the passage, which statement is NOT true? 
 1. A famous Italian duchess brought ice cream to Italy. 
 2. Arabs were the first people to add sugar to frozen desserts. 
 3. Ice cream recipes first appeared in magazine in the seventeenth century. 
 4. Ice cream spread all over the world after a method of freezing was invented. 

140.  What does the word ‘it’ in paragraph 6 refer to? 
 1. freezer 
 2. method 
 3. ice cream 
 4. technology 
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(141-143) 
ISS catches the Dragon 

People launched the Dragon spacecraft on top of a Falcon 9 rocket. The Dragon is a 
reusable rocket and it made history when it landed on a drone ship at sea. 

The spacecraft flew to the International Space Station where a robotic arm captured 
it. It carried cabbage seeds, lab mice and an inflatable room, which the astronauts will test. 

For only the second time in its history, there are now six crafts at the ISS. The Dragon 
will return to Earth with science experiments from the ISS in mid-May. 

141. According to the news excerpt above, which statement is TRUE? 
  1. The experiment will be conducted by the pilot. 
  2. The astronauts are waiting in a drone ship in the sea. 
  3. The dragon will return to earth by the fifteenth of May. 
  4. The Dragon rocket was first used to carry the Dragon Spacecraft. 

142. What should be another meaning for the word “drone ship” in line 2? 
  1. jet plane 
  2. cargo ship 
  3. spacecraft 
  4. unmanned ship 

143. It can be inferred from the passage that____________________________  
        1. The spacecraft is a reusable rocket. 
        2. The dragon will return to earth safely in the mid-May. 
        3. The spacecraft landed on successfully on a drone ship. 
        4. The scientists want to experiment with plants and animals in space. 

(144-148) 
Southwestern Japan has been hit by two major earthquakes, killing at least 9 

people and injuring hundreds more. 
The initial magnitude 6.0 tremor struck 7 miles east of the city of Kumamoto 

at around 9:30 p.m. Another 6.4 magnitude quake hit the same place after midnight. 
More than 44,000 people have been evacuated to schools and community 

centres. Many chose to spend the night outdoors despite the cold, waking up cracked 
roads and damaged houses. 

While the magnitude was much lower than that of the 2011 quake 
that triggered a tsunami and nuclear meltdowns at Fukushima. The intensity was 
similar because the quake struck on land and at a much shallower depth. 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  ปีการศกึษา 2559 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     หน้า 33 

 

In this case, the absence of a tsunami and Japan's strict building codes helped 
keep the death toll down. Many iconic buildings like, Kumamoto castle, were badly 
damaged in the earthquake.  

More than 3,000 troops, police and firemen were sent to the area from 
around Japan. Experts have warned that more aftershocks could occur over the next 
week. 

 
 
 
 
15 

 

144. The word “tremor” in line 3 is closest in meaning to ____________________  
1. tsunami 
2. magnitude 
3. earthquake 
4. massive wave 

145. What statement is NOT true? 
1. The earthquake struck city of Kumamoto at night. 
2. The death toll at Kumamoto was less than at Fukushima. 
3. There were over three thousand officers being sent to Kumamoto. 
4. The earthquake at Kumamoto was not the same intensity as at Fukushima. 

146. Which word best replaces the word “troops” in line 14?  
1. doctors 
2. soldiers 
3. rescuers 
4. nurses 

147. What is the purpose of the news article? 
1. To create the event. 
2. To report the event. 
3. To invite people to the event. 
4. To compare the two earthquakes. 

148. The earthquake made some of the people ____________________ . 
       1. homeless    
       2. homesick 
       3. homely  
       4. excited 
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(149-152) 
The diseases connected to smoking are a big problem. Doctors think that the annual 

medical cost for lung cancer, heart diseases and other illnesses connected smoking between 
12 to 35 million pounds and money costs society money in other ways. Between 27 and 61 
billion pounds are spent each year on sick day. When people don’t go to work, companies 
lose money because of sick days. 

This money is calculated from people who die of cancer at a young age and stop 
paying taxes. This does not count fires started from cigarettes, which kill fifteen hundred 
people yearly and injure another four thousand. Smoking costs every man, woman and child 
in the UK from one hundred and ten to two hundred and fifty pounds each year when you 
add another fifty to one hundred and fifty pounds yearly in insurance, that comes to one 
hundred and sixty to four hundred and ten pounds. If everyone stopped smoking, a family 
of four could have up to one thousand six hundred and forty pounds a year more. 

Smoking will also cause other problems. People who don’t smoke will live longer. So 
they will take money from the government when they are old. But they will also work for 
more years and pay more taxes. In the end, the value of a non-smoking nation is not in 
pounds. The good health of the people is the true value for us all. 

149. If everyone stopped smoking, all in the United Kingdom_______________. 
1. would live longer 
2. would have no money 
3. would have less money 
4. would have more money 

150. Every year companies lose_____________ because of the disease. 
1. time 
2. work 
3. wages 
4. money 

151. If everyone in the UK stopped smoking, a family of four could have__________  
       more each year. 

1. 150 pounds 
2. 250 pounds  
3. 1,640 pounds  
4. 4,000 pounds 
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152. The true value of not smoking in the UK is ________________ . 
1. great jobs 
2. more taxes 
3. good health 
4. more money 

(153-155) 
The Serengeti is a National Park in Tanzania. Every year, hundreds of thousands of 

zebras, wildebeest, gazelles, and other herbivores migrate across the plains in search of 
watering holes. Close on their heels come the Serengeti’s predators: lions, leopards, and 
cheetahs. It is a fantastic sight to behold. Tourists come from all over the world to witness 
the migration, hoping to see the big cats as they stalk their prey. 

            
 

 
 
 
                     Wildebeest                                    gazelles 

153. Which of the following animal is a herbivore? 
1. Giraffe 
2. Big cat 
3. Leopard 
4. Crocodile 

154. Which continent is Serengeti in? 
1. India 
2. Africa 
3. North America 
4. South America 

155. According to the passage, what does the word “witness” means? 
1. watch 
2. notice 
3. explore 
4. investigate 
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(156-160) 
(A) Most people tend to think of electric cars as a new invention, but they have been 

around for a long time. In the late 19th and early 20th centuries electric cars were popular 
because the technology for petrol engines was not very advanced. But once the petrol engine 
because easier to make and more powerful, these types of engines became the most popular. 
Interest in Electric cars was high in the 1970s and 1980s because oil became very expensive. 
Recently, electric cars have again become popular because people want cars that pollute less.   

(B) Electric cars are better than petrol cars in several ways. The biggest benefit is reduced 
pollution. But it is important to understand that electric cars still cause pollution. Remember 
that the electricity to power electric cars has to come from somewhere, which is most likely 
a power station. Unless these power stations run on solar or wind energy, they are most likely 
burning fossil fuels to make electricity. The second benefit of electric cars is a reduction in the 
dependence on foreign oil. There are several countries, including the United States, that don’t 
want to rely on oil coming from other countries to power their transportation systems. They want 
the power to come from within their country, and since electric cars can run on electricity from 
coal or nuclear power stations, there is less of a need to import oil. 

(C) Despite the benefits of electric cars, there are some problems with them as well. One 
disadvantage is that electric cars are more expensive than normal cars. This is mostly due to the 
high cost of the batteries these cars need. Electric cars run on batteries, just like a mobile 
phone does. But they need to be charged in special places. Right now, there is a lack of places 
where people can charge the batteries of their electric car. Another problem is that electric 
cars cannot travel as far as gas cars. Some people are afraid that the battery will run out of 
electricity before they reach their destination. 

(D) Despite these problems, many people, including automobile industry experts, believe 
that the percentage of electric cars will increase in the future. 

156. What is the passage mainly about? 
1. The future of electric cars. 
2. Electric cars are new innovation. 
3. How to convert a petrol car to an electric car. 
4. Advantages and disadvantages of electric cars. 

157. What is paragraph A about? 
1. How to build an electric car. 
2. Electric cars are a new invention. 
3. Why we need electric cars today. 
4. Electric car were used in the past. 
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158. What is the main idea of paragraph B? 
1. Electric car in the past until now 
2. The good points about electric cars 
3. The reasons why electric cars are expensive 
4. Why the United States don't like electric cars 

159. What is paragraph C about? 
1. Batteries in electric cars. 
2. Electric cars and petrol cars. 
3. The good points of electric cars. 
4. Some disadvantages with electric cars. 

160. Which statement is TRUE about the passage? 
1. Electric cars cause zero pollution. 
2. Electric cars decrease in imported oil.  
3. Hybrid cars are the same as electric cars. 
4. Before gasoline-powered engines, all cars used electric power. 

Part IV: Miscellaneous (161-200) 
Restatement  
Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence. 

161. I can speak neither Japanese nor French. 
 1. I can speak French. 
 2. I can speak Japanese. 
 3. I cannot speak Japanese and French. 
 4. I cannot speak any languages but French. 

162. Both Mary and John go out at night. 
 1. John doesn’t go out at night. 
 2. John and Mary don’t go out at night. 
 3. Mary goes out at night, so does John. 
 4. Mary goes out at night but John doesn’t. 

163. I don’t eat vegetables and my sister doesn’t either. 
 1. My sister and I eat vegetables. 
 2. My sister and I don’t eat vegetables. 
 3. My sister eats vegetables but I don’t. 
 4. I eat vegetables but my sister doesn’t. 
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164. I would like to try this pair of shoes on. 
          1. I wouldn’t like to buy this pair of shoes. 
 2. I wouldn’t be interested in this pair of shoes. 
 3. I would like to know if this pair of shoes fits me. 
 4. I would like to know how much this pair of shoes cost. 

165. He enjoys football rather than basketball. 
1. He wouldn’t play football and basketball. 
2. He thinks basketball is as good as football. 

 3. He thinks basketball is better than football. 
 4. He would play football instead of basketball. 

166. The door of the house was not only unlocked but also wide open. 
1. The door wasn’t wide open. 
2. The door wasn’t unlocked and wide open. 

 3. The door was unlocked but not wide open. 
 4. The door was both unlocked and wide open. 

167. They have been working here for over two hours! 
          1. They have been working for only two hours.  
 2. They have been working for almost two hours. 
 3. They have been working for less than two hours. 
 4. They have been working for more than two hours. 

168. Two years have passed since I last met you. 
          1. We met last year. 
 2. We met two years ago. 
 3. We will meet in two years. 
 4. We have never met since last year. 

169. Tim has been hired for a three-year period. 
          1. Tim started to work three years ago. 
 2. Tim can’t work here for only three years. 
 3. Tim can now work here for over three years. 
 4. Tim will not have to work here for three years. 

170. I had never seen kangaroos until I visited Australia.           
          1. I visited Australia and saw some kangaroos.  
 2. I had seen kangaroos before I visited Australia. 
 3. I visited Australia and didn’t see any kangaroos. 
 4. I have seen kangaroos but never visited Australia. 
 

171. James used to eat meat, but now he is a vegetarian.          
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          1 James doesn’t eat meat anymore. 
 2. James doesn’t eat vegetables now. 
 3. James still eats meat and vegetables. 
 4. James eats vegetables more than meat. 

172. Peter shouldn't sit so close to the TV. 
          1. Peter has to sit near the TV. 
 2. Peter always sits near the TV. 
 3. Peter has never sit near the TV 
 4. Peter never likes to sit near the TV. 

173. If you get here before seven, we can catch the early train.  
           1. We will catch the early train after seven. 
 2. We must get here before seven to catch the early train. 
 3. We could miss the early train, so we’ll get here after seven. 
 4. We have to get here before seven, so that we could miss the early train. 

174. I won’t go outside if the weather is cold. 
          1. I go outside in the cold weather. 
 2. The weather is cold, so I will go out. 
 3. The weather is fine and I won’t go out. 
 4. I won’t go out unless the weather is fine. 

175. She wouldn’t have been late if she had come by car. 
          1. She was late because she came by car.   
 2. She didn’t come by car, so she was late. 
 3. She wasn’t late and she didn’t come by car. 
 4. She was really late because she came by car. 

176. If Anna had studied harder, she would have passed her exam.  
1. Anna neither studied hard nor failed her exam. 
2. Anna didn’t studied hard, so she failed her exam. 
3. Anna studied hard but she didn’t pass her exam. 
4. Anna passed the exam, although she didn’t study hard. 

177. The villagers wish the soldiers would stop bombing the city.                  
  1. The soldiers wish to continue bombing the city. 
 2. The soldiers don’t wish to stop bombing the city.  
 3. The villagers want the soldiers to keep on bombing the city. 
 4. The villagers don’t want the soldiers to bomb the city anymore. 
 

178. There's little chance of keeping slim, unless you stick to a diet. 
1. You can’t keep slim on a diet. 
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2. You could be slim if you’re not on a diet. 
3. You can keep slim if you have healthy food. 
4. You won’t be slim if you have healthy food. 

179. I don't mind if I keep working even after I’m married. 
1. I won’t get married while I’m working. 
2. I wish to work rather than getting married. 
3. I wouldn’t like to work when I’m married. 
4. When I get married, I could still be working. 

180. That plane was not able to depart at the regular time because of the heavy rain. 
          1. The plane was delayed. 
 2. The plane departed on time. 
 3. The planed departed as usual. 
 4. The plane was on the exact departure time. 

Error Recognition (181-200) 
Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect.  

181. A dentist in the UK had to take out all of the baby’s (1) teeth from a (2) two-year-old  
       child (3) because the teeth (4) are rotten.  

182. People in Los Angeles, California, can have a cup of coffee and (1) play with dogs  
       which (2) come from a shelter and are (3) available for (4) adoptive at the same time  
       at a dog café. 

183. One woman (1) which was present at the court (2) said that she went to the dentist to  
       (3) have braces fitted, but the dentist (4) painfully pulled eight teeth from her mouth. 

184. The FBI wants Apple to unlock two iPhones because (1) this iPhones (2) belonged to  
       the killers (3) of the San Bernardino shootings, which took place (4) in December last year. 

185. After (1) a serie of mass shootings in (2) the USA, people will not be able to 
       (3) advertise guns on their (4) personal profiles.  

186. People found a (1) two-nose dog, (2) whose name is Toby, in the streets of Fresno,  
       California, USA and (3) took him to a shelter (4) that tried to find him a home. 

187. Nike introduced the very first self-tying shoe which you just (1) put on, and when your heel  
      (2) is in, the shoe (3) automatic adjusts to a (4) comfortable fit. 

188. The (1) most small monkey which weighs only 100 grams is (2) endangered because  
       people are destroying the forests (3) where this type of monkey (4) lives. 

 

189. The (1) five-year-old boy from a poor family in Afghanistan had his dreams (2) come  
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       true, (3) as the footballer, Lionel Messi, sent (4) his a package with a football and two  
       football jerseys.  

190. A (1) pregnant gorilla at a zoo in England (2) had problems, and the baby had to  
      (3) take out (4) by caesarean section.  

191. A Costa Chai Latte has 20 teaspoons of sugar, and the (1) worst offender is a Starbucks’  
       hot mulled fruit drink with 25 teaspoons of sugar (2) which is three times (3) much  
       sugar than you should (4) have in one day! 

192. If you are happy and (1) relax, the horse will (2) also be happy and it will help you,  
      (3) but if you are angry, the horse (4) will be angry or scared. 

193. Revol Gerungan and his dog Sydney, who's (1) protecting his (2) eye from the glare on  
the road (3) with a pair of thick sunglasses, can (4) be seen riding a motorbike through 
Manado in Indonesia. 

194. The oak trees, which are the oldest (1) one in Europe, have grown for 920 years and  
       (2) live through two world (3) wars, a (4) civil war and the Middle Ages.  

195. Physicist Stephen Hawking announced plans to (1) looking for alien life and he hopes to  
       send out (2) thousands of small spacecraft (3) into our (4) nearest star system. 

196. Workers and animal experts (1) try to use a cherry picker to (2) get the chimp down, but  
       that did not work, so a veterinarian (3) shot it (4) with a tranquilliser gun. 

197. The (1) female pandas are only able to get pregnant (2) since two or three days (3) in  
       a year, which makes getting pregnant (4) difficult. 

198. Scientists have (1) discover some out-of-this-world information – the (2) solar system  
       may (3) have an extra planet to what was (4) thought before. 

199. People (1) say it's a dog's life, but for Estrella, (2) was born without her (3) front legs,  
      she's adapted to more of a kangaroo way of (4) living.  

200. Titanosaur may (1) be more than 100 (2) million years old, (3)  but it didn't take 
scientists that long to (4) reconstructing the latest resident of New York's American 
Museum of Natural History. 

 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที ่ ค ำตอบ  ข้อที ่ ค ำตอบ  ข้อที ่ ค ำตอบ 
1 2 31 1 61 3 91 3 121 2 151 3 181 4 
2 1 32 1 62 2 92 2 122 3 152 3 182 4 
3 3 33 3 63 2 93 4 123 1 153 1 183 1 
4 3 34 3 64 2 94 4 124 4 154 2 184 1 
5 1 35 3 65 2 95 4 125 2 155 1 185 1 
6 3 36 2 66 1 96 1 126 2 156 4 186 1 
7 4 37 1 67 3 97 2 127 2 157 4 187 3 
8 4 38 2 68 2 98 3 128 2 158 2 188 1 
9 3 39 4 69 3 99 4 129 3 159 4 189 4 
10 2 40 4 70 2 100 2 130 4 160 2 190 3 
11 4 41 4 71 1 101 4 131 2 161 3 191 3 
12 1 42 2 72 2 102 3 132 4 162 3 192 1 
13 3 43 1 73 4 103 2 133 2 163 2 193 2 
14 3 44 1 74 2 104 4 134 1 164 3 194 2 
15 2 45 2 75 2 105 1 135 3 165 4 195 1 
16 1 46 1 76 3 106 3 136 3 166 4 196 1 
17 2 47 2 77 2 107 2 137 2 167 4 197 2 
18 2 48 1 78 1 108 3 138 4 168 2 198 1 
19 4 49 1 79 2 109 4 139 1 169 1 199 2 
20 1 50 3 80 1 110 2 140 3 170 1 200 4 
21 4 51 3 81 1 111 3 141 3 171 1 

 

22 3 52 1 82 2 112 3 142 4 172 2 
23 3 53 1 83 3 113 4 143 4 173 2 
24 1 54 3 84 1 114 2 144 3 174 4 
25 2 55 2 85 4 115 3 145 4 175 2 
26 1 56 2 86 4 116 3 146 2 176 2 
27 4 57 4 87 2 117 4 147 2 177 4 
28 4 58 4 88 1 118 2 148 1 178 3 
29 3 59 4 89 1 119 2 149 4 179 4 
30 3 60 4 90 1 120 1 150 4 180 1 

 
วิเครำะห์ตัวช้ีวัดแบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
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อธิบำยค ำตอบแบบฝึกทักษะชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3   
 

1. ตอบข้อ 2  Pretty good. ดีทีเดียว 

ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั ข้อที ่ ตวัช้ีวดั  ข้อที ่ ตวัช้ีวดั  ข้อที ่ ตวัช้ีวดั 
1 1.2.1 31 1.2.3 61 2.2.1 91 1.3.2 121 1.1.3 151 1.1.4 181 2.2.1 
2 1.2.1 32 1.2.3 62 1.3.2 92 1.3.2 122 1.1.3 152 1.1.4 182 2.2.1 
3 1.2.1 33 1.2.5 63 2.2.1 93 1.3.2 123 1.1.3 153 1.1.4 183 2.2.1 
4 1.2.5 34 1.2.5 64 2.2.1 94 2.2.1 124 1.1.4 154 1.1.4 184 2.2.1 
5 1.2.3 35 1.2.2 65 2.2.1 95 1.3.2 125 1.1.4 155 1.1.4 185 2.2.1 
6 1.2.3 36 1.2.4 66 1.3.2 96 1.3.2 126 1.1.4 156 1.1.4 186 2.2.1 
7 1.2.3 37 1.2.3 67 1.3.2 97 2.2.1 127 1.1.4 157 1.1.4 187 2.2.1 
8 1.2.4 38 1.2.5 68 2.2.1 98 2.2.1 128 1.1.4 158 1.1.4 188 2.2.1 
9 1.2.4 39 1.2.5 69 2.2.1 99 2.2.1 129 1.1.4 159 1.1.4 189 2.2.1 
10 1.2.4 40 1.2.1 70 2.2.1 100 2.2.1 130 1.1.4 160 1.1.4 190 2.2.1 
11 1.2.3 41 1.3.2 71 2.2.1 101 1.1.3 131 1.1.4 161 1.3.2 191 2.2.1 
12 1.2.4 42 1.3.2 72 2.2.1 102 1.1.3 132 1.1.4 162 1.3.2 192 2.2.1 
13 1.2.5 43 1.3.2 73 1.3.2 103 1.1.3 133 1.1.4 163 1.3.2 193 2.2.1 
14 1.2.4 44 1.3.2 74 1.3.2 104 1.1.3 134 1.1.4 164 1.3.2 194 2.2.1 
15 1.2.5 45 2.2.1 75 2.2.1 105 1.1.3 135 1.1.4 165 1.3.2 195 2.2.1 
16 1.2.4 46 2.2.1 76 2.2.1 106 1.1.3 136 1.1.4 166 1.3.2 196 2.2.1 
17 1.2.5 47 2.2.1 77 2.2.1 107 1.1.3 137 1.1.4 167 1.3.2 197 2.2.1 
18 1.2.4 48 1.3.2 78 1.3.2 108 1.1.3 138 1.1.4 168 1.3.2 198 2.2.1 
19 1.2.4 49 1.3.2 79 1.3.2 109 1.1.3 139 1.1.4 169 1.3.2 199 2.2.1 
20 1.2.1 50 1.3.2 80 1.3.2 110 1.1.3 140 1.1.4 170 1.3.2 200 2.2.1 
21 1.2.1 51 2.2.1 81 2.2.1 111 1.1.3 141 1.1.4 171 1.3.2 

 

22 1.2.1 52 2.2.1 82 1.3.2 112 1.1.3 142 1.1.4 172 1.3.2 
23 1.2.1 53 2.2.1 83 1.3.2 113 1.1.3 143 1.1.4 173 1.3.2 
24 1.2.5 54 2.2.1 84 2.2.1 114 1.1.3 144 1.1.4 174 1.3.2 
25 1.2.1 55 2.2.1 85 2.2.1 115 1.1.3 145 1.1.4 175 1.3.2 
26 1.2.3 56 2.2.1 86 2.2.1 116 1.1.3 146 1.1.4 176 1.3.2 
27 1.2.4 57 2.2.1 87 2.2.1 117 1.1.3 147 1.1.4 177 1.3.2 
28 1.2.3 58 2.2.1 88 1.3.2 118 1.1.3 148 1.1.4 178 1.3.2 
29 1.2.4 59 2.2.1 89 1.3.2 119 1.1.3 149 1.1.4 179 1.3.2 
30 1.2.4 60 1.3.2 90 2.2.1 120 1.1.3 150 1.1.4 180 1.3.2 
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 จากบทสนทนา Linda ถามว่า Hi, how’re you doing? สวัสดี สบายดีไหม? ซึ่งเป็นประโยคที่ 
 ใช้ทักทายกันในภาษาอังกฤษมีความหมายเหมือนกับ How are you?  ค าตอบที่ Mark ตอบ  
 Linda ในประโยคที่สองว่า I enjoy my new job. ผมสนุกกับงานใหม่ดีครับ แสดงถึงว่าค าพูด 
 ก่อนหน้าต้องมีความหมายเชิงบวก ดังนั้น Mark จึงควรพูดว่า Pretty good. ดีทีเดียว 
 ข้อ 1 I’m so-so. ฉันรู้สึกเฉยๆ / ก็ง้ันๆ 
 ข้อ 3 I’m not well. ไม่ค่อยดีเท่าไร 
 ข้อ 4 Nothing much. ก็ไม่มีอะไรมากนัก 

2. ตอบข้อ 1  Have a good flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
 จากบทสนทนา Kitty ก าลังจะโดยสารเครื่องบินไปต่างประเทศ ประโยคที่เหมาะสมกับ 
 สถานการณ์นี้ George จะต้องพูดว่า Have a good flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ  
 ข้อ 2 Enjoy your cruise. ขอให้มีความสุขในการล่องเรือ/ขับรถ 
 ข้อ 3 Have a safe drive. ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัย 
 ข้อ 4 Have a nice ride. ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัย 

3. ตอบข้อ 3  Thank you. ขอบคุณครับ 
 ตามธรรมเนียมตะวันตก เมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนที่บ้าน เจ้าของบ้านจะต้อนรับ และพยายาม 
 ท าให้แขกรู้สึกผ่อนคลาย จากบทสนทนาเมื่อ Bill มาท่ีบ้าน Amy พูดว่า Please make  
 yourself at home. ท าตัวตามสบายเหมือนอยู่บ้านของคุณนะ ดังนั้น Bill ควรจะพูดตอบรับ 
 ว่า Thank you. ขอบคุณครับ  
 ข้อ 1 Don’t be so polite กรุณาอย่าสุภาพขนาดนั้น  
 ข้อ 2 No, thanks. ไม่ครับ ขอบคุณครับ (ใช้ตอบปฏิเสธการช่วยเหลืออย่างสุภาพ) 
 ข้อ 4 Of course. แน่นอน (ใช้ตอบรับการอนุญาต การช่วยเหลือ) 

4. ตอบข้อ 3 I’m afraid I can’t. ฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้  
 จากสถานการณ์ Lilly ไม่สามารถไปร่วมงานวันเกิดของ Sonia เพราะว่าเธอต้องไปหาหมอ 
 ตามนัด ประโยคที่เธอสามารถพูดปฏิเสธค าเชิญอย่างสุภาพก็คือ I’m afraid I can’t.  
 ฉันเกรงว่าจะไปไม่ได้  
 ข้อ 1 Okay, why not?  ได้เลย ท าไมจะไม่ไปล่ะ  
 ข้อ 2 I would love to. ฉันอยากไปนะ  
 ข้อ 4 Please invite me earlier. กรุณาเชิญฉันล่วงหน้าหน่อยนะ  

 
 
 
 
 
 
 
5. ตอบข้อ 1 No, thanks. ไม่ครับ ขอบคุณ  
 จากบทสนทนา Christ ได้เสนอกาแฟให้ Jemma โดยพูดว่า 
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 Would you like some coffee? คุณต้องการกาแฟไหมครับ? เมื่อสังเกตประโยคต่อมา 
 Jemma พูดว่า I don’t like it. ไม่ชอบกาแฟค่ะ ท าให้คาดเดาได้ว่าประโยคข้างหน้า 
 จะต้องเป็นการตอบปฏิเสธ  ดังนั้น No, thanks. ไม่ค่ะ ขอบคุณ จึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
 และเหมาะที่สุด ส่วนตัวเลือกอ่ืนๆ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 ข้อ 2 Yes, please. ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ  
 ข้อ 3 Not just now. ยังไม่ตอนนี้ค่ะ  
 ข้อ 4 I would love to. ต้องการเลยค่ะ 

6. ตอบข้อ 3 It’s been a pleasure. ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง 
 จากสถานการณ์เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟฟ้า BTS  Grace กล่าวกับ Albert ว่า Thank you for 

accompanying me home. ขอบคุณท่ีไปส่งฉันถึงบ้านนะ ดังนั้น Albert ควรตอบการ 
ขอบคุณ จากตัวเลือกประโยค It’s been a pleasure. ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  

 ข้อ 1 Never mind. ไม่เป็นไร ช่างมันเถอะ  (ใช้พูดเมื่อมีคนกล่าวขอโทษ) 
 ข้อ 2 Take it easy. ใจเย็นๆ / สบายๆ 
 ข้อ 4 Make yourself at home. ท าตัวตามสบายเหมือนอยู่ที่บ้านนะ 

7. ตอบข้อ 4 Would you like some more cookies? คุณจะรับคุกกี้เพ่ิมอีกไหม 
 จากสถานการณ์ในงานเลี้ยง จากประโยคค าตอบของ Belle ว่า No, thanks. I’ve had too 
 many already. ไม่ละ ขอบคุณ ฉันกินมากเกินไปด้วยซ้ า แสดงว่า Rose ได้เสนอบางอย่าง 
 ให้แก่ Bell ดังนั้นประโยคที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด คือ Would you like  
 some more cookies? คุณจะรับคุกกี้เพ่ิมอีกไหม 
 ข้อ 1 May I take you home? ผมขอไปส่งคุณได้ไหม  
 ข้อ 2 Shall I tell you all the news? จะให้ผมเล่าข่าวทั้งหมดให้คุณฟังไหม 
 ข้อ 3 Do you want to dance with me? คุณต้องการเต้นร ากับผมไหม  

8. ตอบข้อ 4 you’ve got the wrong number  คุณโทรผิดเบอร์แล้วค่ะ 
 จากสถานการณ์ ธรรมเนียมการพูดคุยทางโทรศัพท์ของชาวตะวันตก เมื่อปลายทางรับสายแล้ว  

ผู้ที่โทรไปจะทวนหมายเลขเพ่ือเป็นการเช็คว่าเบอร์ที่โทรไปถูกต้องหรือไม่ จากบทสนทนา Don 
พูดว่า Is that 0-8552-6778? ใช่หมายเลข 0-8552-6778 ไหมครับ Julia ตอบว่า Sorry, 
ไม่ใช่ค่ะ แสดงถึงการปฏิเสธ ดังนั้นประโยค  you’ve got the wrong number. คุณโทรผิด
เบอร์แล้ว จึงเป็นค าพูดที่เหมาะและสอดคล้องทีสุด 

 ข้อ 1 Julia is speaking.   Julia ก าลังพูดอยู่ค่ะ 
 ข้อ 2 wait a minute, please   กรุณารอซักครู่ 
 ข้อ 3 please call back again   กรุณาโทรกลับในภายหลัง 

 
 
 
 
9. ตอบข้อ 3 When does the meeting start?  การประชุมเริ่มเม่ือไรครับ 
 จากสถานการณ์  Neal กับ Kim คุยกันเกี่ยวกับการประชุม จากบทสนทนา การตอบค าถาม 
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 ของ Kim ที่วา  At nine o’clock sharp. เวลา 9 นาฬิกาตรง ท าให้คาดเดาได้ว่า ต้องเป็น 
 การถามเกี่ยวกับเวลา ซึ่งตัวเลือกท่ีตรงกับสถานการณ์ท่ีก าหนดที่สุดคือประโยค When does  
 the meeting start? การประชุมเริ่มเม่ือไรครับ  
 ข้อ 1 Who joins the meeting? ใครเข้าร่วมประชุมบ้าง? 
 ข้อ 2 Where is the meeting room? ห้องประชุมอยู่ที่ไหน? 
 ข้อ 4 How many people are there in the meeting? มีคนกี่คนที่เข้าร่วมประชุม 

10. ตอบข้อ 2 Be on time. มาให้ตรงเวลา 
 จากบทสนทนา Neal พูดว่า I won’t be late. ฉันจะไม่ไปสาย จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสม 
 ส าหรับ Kim มากที่สุดคือ Be on time. มาให้ตรงเวลานะ  
 ข้อ 1 Be in time.  มาให้ทันเวลานะ  
        ‘in time’ ทันเวลา หมายความว่าอาจไปสายก็ได้แต่ยังทันเวลา การประชุมยังไม่เลิก  
        ส่วน ‘on time’ ตรงเวลา หมายความว่า ไปไม่สาย ไปตรงเวลานัดหมาย 
 ข้อ 3 Take it easy. ใจเย็นๆ 
 ข้อ 4 Take your time. ใช้เวลาตามสบายนะ 

11. ตอบข้อ 4 Of course not. That wouldn’t be a problem. ไม่อย่างแน่นอน มันไม่ใช่ปัญหาเลย 
 จากสถานการณ์ Bobby ขอความช่วยเหลือจาก Dan ว่า Would you mind driving me to  
 the airport tomorrow morning?  คุณจะรังเกียจที่จะไปส่งผมที่สนามบินวันพรุ่งนี้ไหมครับ  
 จากค าพูดของ Bobby เป็นการกล่าวขอบคุณ แสดงว่า Dan ต้องตอบว่าไม่รังเกียจ ดังนั้น 
 ค าพูดที่เหมาะสมและสอดคล้องที่สุดคือ Of course not. That wouldn’t be a problem.  
 ไม่อย่างแน่นอน มันไม่ใช่ปัญหาเลย  
 ข้อ 1 Not at all, I will take a bus to work.  
                          ไม่เป็นไร ผมจะนั่งรถประจ าทางไปท างาน 
 ข้อ 2 Yes, of course. I won’t pass that place.  
                          ครับ แน่นอนครับ (แสดงว่ารังเกียจ) ผมจะไม่ผ่านไปทางนั้นนะ 
 ข้อ 3 Sorry, I don’t want to be late for work. 
                          ขอโทษครับ ผมไม่อยากไปท างานสาย 

12. ตอบข้อ 1 Which bus can I take to the train station? ฉันควรจะขึ้นรถประจ าทางคันไหนไปสถานีรถไฟ 
 จากสถานการณ์นักท่องเที่ยวก าลังขอความช่วยเหลือในการถามทาง จากบทสนทนา ค าตอบที่ 
 นักเรียนได้ตอบนักท่องเที่ยวว่า Any buses except No.126. รถประจ าทางคันไหนก็ได้  
 ยกเว้นหมายเลข 126 ดังนั้น นักท่องเที่ยวควรถามว่า Which bus can I take to the train  
 station? ฉันควรจะขึ้นรถประจ าทางคันไหนไปสถานีรถไฟ  
 ข้อ 2 How do I take the bus to the train station?  
        ฉันจะนั่งรถประจ าทางไปสถานีรถไฟได้อย่างไร 
 ข้อ 3 How long does it take to the train station?  
        เดินทางไปสถานีรถไฟใช้เวลานานเท่าไร 
 ข้อ 4 Where is the bus stop to the train station?  
        ป้ายรถประจ าทางท่ีไปสถานีรถไฟอยู่ตรงไหน 
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13. ตอบข้อ 3 That’s a good idea นี่เป็นความคิดที่ดีนะ 
 จากสถานการณ์ Linda ชวน Cindy ไปชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า  
 จากบทสนทนา Linda พูดว่า Why don’t we go to the department store? There is  
 a mid-year sale. ท าไมเราไม่ไปห้างสรรพสินค้ากันล่ะ ช่วงนี้ก าลังลดราคา และจากค าตอบ 
 ของ Cindy ว่า ... but I don’t have enough money to spend today. แต่ฉันมีเงิน 
 ไม่พอใช้นะวันนี้  ดังนั้นประโยคข้างหน้าจึงควรเป็นการตอบรับค าชวน ว่า That’s a good  
 idea นี่เป็นความคิดที่ดีนะ ก่อนที่จะตามด้วยประโยคที่มีความเห็นขัดแย้ง โดยสังเกตจากการที่ 
 มีค าว่า but… ขึ้นต้นประโยคถัดมา 
 ข้อ 1 I have to do some housework  ฉันยังต้องท างานบ้านอีกหลายอย่าง 
 ข้อ 2 I don’t like shopping  ฉันไม่ชอบเดินชอปปิ้ง 
 ข้อ 4 I don’t love that ฉันไม่ชอบ (ช้อปปิ้ง) 

14. ตอบข้อ 3 just go window-shopping, then แค่ไปเดินดูของก็ได้ 
 จากบทสนทนา เมื่อ Cindy พูดว่าไม่ค่อยมีเงินซื้อของ Linda ควรจะพูดว่า  
 Well, just go window-shopping, then. นั้นแค่ไปเดินดูของก็ได้ จึงเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1  I will go alone ฉันจะไปคนเดียว 
 ข้อ 2 let’s buy a T-shirt. ไปซื้อเสื้อยืดกันเถอะ 
 ข้อ 3 you can lend me some money เธอให้ฉันยืมเงินซักหน่อยนะ 

15. ตอบข้อ 2 OK, he deserved it. ถูกแล้ว เขาสมควรได้รับมัน 
 จากสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในส านักงาน Rick พูดถึง Alan ว่า Alan has just been promoted  
 as a manager. Alan เพ่ิงได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการ ดังนั้นค าตอบของ Kim ควรจะเป็น  
 OK, he deserved it. ถูกแล้ว เขาสมควรได้รับมัน 
 ข้อ 1 Is that a rumour?  นั้นเป็นขา่วลือหรือเปล่า 
 ข้อ 3 I don’t believe that. ฉันไม่เชื่อหรอก 
 ข้อ 4 Good, it served him right. ดีแล้ว สมน้ าหน้าเขา 

16. ตอบข้อ 1 What’s the matter with him? เขาเป็นอะไรนะ 
 จากสถานการณ์ในที่ท างานแห่งหนึ่ง Ellen พูดว่า Did you hear? Nick is in the hospital. 
 คุณได้ข่าวไหม Nick เข้าโรงพยาบาล Harry ควรจะถามว่าเขาเป็นอะไร ซึ่งตรงกับประโยค  
 What’s the matter with him? เกิดอะไรขึ้น ซึ่งใช้ถามถึงอาการเจ็บป่วย 
 ข้อ 2 What a good news. เป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้ 
 ข้อ 3 What a pity. น่าเสียดาย 
 ข้อ 4 What’s up? เป็นไงบ้าง สบายดีไหม 

 
 
 
 
17. ตอบข้อ 2 How unfortunate.  เขาช่างโชคร้ายจริงๆ 
 จากบทสนทนา เมื่อ Harry รู้ว่า Nick ได้รับอุบัติเหตุ เขาควรพูดแสดงความเห็นใจว่า  
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 How unfortunate. เขาช่างโชคร้ายจริงๆ จึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 How lucky he is.  เขาช่างโชคดีอะไรเช่นนี้  
 ข้อ 2 That’s a good idea. นั่นเป็นความคิดที่ดี 
 ข้อ 4 I’m glad to hear that. ยินดีที่ได้ยินเช่นนั้น 

18. ตอบข้อ 2 we don’t have enough money พวกเรามีเงินไม่พอ 
 จากสถานการณ์ท่ีบ้าน สามีถามภรรยาว่า Would it be OK if I bought a new car?  
 ถ้าฉันซื้อรถคันใหม่ จะได้ไหม จากค าตอบของภรรยาว่า No บอกถึงการปฏิเสธ ดังนั้นเหตุผล 
 ที่ตามมาที่เหมาะสมที่สุดคือ we don’t have enough money พวกเรามีเงินไม่พอ  
 ข้อ 1 we have bought it for 18 years  พวกเราซื้อมันมาเป็นเวลา 18 ปีแล้วนะ 
 ข้อ 3 our family needs a new car  ครอบครัวเราจ าเป็นต้องได้รถคันใหม่ 
 ข้อ 4 our old car broke down  รถคันเก่าเรามันพังไปแล้วนะ 

19. ตอบข้อ 4 Sorry, I don’t usually eat out. ขอโทษนะ ปกติฉันไม่ค่อยออกไปกินข้าวนอกบ้าน 
 จากสถานการณ์ Henry ขอให้ Sally แนะน าร้านอาหารดีๆ ให้เขาโดยพูดว่า Can you  

recommend a restaurant around here? ช่วยแนะน าร้านอาหารแถวๆ นี้ให้หน่อยนะ  
จากตัวเลือกประโยคที่มีความหมายเหมาะสมที่สุดที่ Sally น่าจะพูดคือ Sorry, I don’t 
usually eat out. ขอโทษนะ ปกตฉิันไม่ค่อยออกไปกินข้าวนอกบ้าน 

 ข้อ 1 Yes, I love shopping. ใช่ ฉันชอบการช้อปปิ้งมาก 
 ข้อ 2 No idea, I’m not hungry. ไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่หิวนะ 
 ข้อ 3 Sure, I’m a new comer. ได้สิ ฉันเพ่ิงมาอยู่ที่นี่ 

20. ตอบข้อ 1 Are you ready to order? เธอพร้อมสั่งอาหารหรือยัง? 
 จากสถานการณ์ Frank กับ Glen อยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง จากค าตอบที่ Glen พูดว่า  
 Yes, I’d like a fish burger and French-fried. ใช่ ฉันขอสั่งเบอร์เกอร์ปลา กับมันฝรั่งทอด  
 ดังนั้น Frank ควรจะถามว่า Are you ready to order? คุณพร้อมสั่งอาหารหรือยัง? จึงเป็น 
 ค าตอบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีสุด 
 ข้อ 2 Do you want to see a menu? คุณอยากดูเมนูอาหารไหม 
 ข้อ 3 Should we have steak for dinner? พวกเราทานสเต็กเป็นอาหารเย็นดีไหม 
 ข้อ 4 Would you like some fish & chips? คุณต้องการปลากับมันฝรั่งทอดไหม 

21. ตอบข้อ 4 How do you do? It’s nice to meet you. สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้พบคุณ 
 จากสถานการณ์ในห้องประชุม  Gloria พูดว่า Carol, have you met Paula?  Carol ได้พบ 
 กับ Paula หรือยัง Carol ตอบว่า No, I haven’t. How do you do? ไม่ค่ะ ยังไม่เคยพบกัน   

แล้วทักทายว่า สวัสดีค่ะ ซึ่งเป็นประโยคทักทายคนที่เพ่ิงรู้จักกันครั้งแรก ซึ่งการตอบต้องตอบด้วย 
How do you do? เช่นกัน ดังนั้นค าตอบที่ถูกต้องคือ How do you do? It’s nice to  

 meet you.  สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้พบคุณ   
  
 
 ข้อ 1 Very well, thank you. สบายดี ขอบคุณค่ะ 
 ข้อ 2 I’m fine, thank you, and you?  ดิฉันสบายดี แล้วคุณล่ะ 
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 ข้อ 3 I’m doing all right. I hope you are too. ดิฉันสบายดี หวังว่าคุณสบายดีเช่นกัน 

22. ตอบข้อ 3 Would you like to have dinner at my house?  
 คุณครูไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านผมไหมครับ 

จากสถานการณ์ You want to ask your teacher for dinner at your home.             
คุณต้องการเชิญคุณครูไปทานอาหารที่บ้านของคุณ คุณจะพูดว่าอย่างไร ค าถามที่ใช้ควรเป็น 

 การถามอย่างสุภาพ โดยใช้ would like มีความหมายเช่นเดียวกับ want แต่สุภาพมากกว่า  
ดังนั้น Would you like to have dinner at my house?  คุณครูไปรับประทานอาหารเย็น
ที่บ้านผมไหมครับ จึงเป็นค าตอบที่เหมาะสมที่สุด   

 ข้อ 1 Can you come to my house? คุณครูมาที่บ้านผมได้ไหมครับ 
 ข้อ 2 Do you want to have dinner with my family?  
        คุณครูต้องการไปรับประทานอาหารกับครอบครัวของผมไหมครับ 
 ข้อ 4 Could you come to make dinner at my home?  
         คุณครูมาท าอาหารที่บ้านของผมไหมครับ 

23. ตอบข้อ 3 It’s doesn’t matter. ไม่เป็นไร 
 จากสถานการณ์  Paul has an appointment with his colleague, Celina, but he is 
 late. Paul มีนัดกับ Celina เพ่ือนร่วมงานของเขา แต่ Paul มาสาย เขาจึงพูดว่า Sorry to  
 keep you waiting. ขอโทษที่ท าให้รอครับ จากตัวเลือกค าพูดที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
 การตอบการขอโทษมากที่สุดที่ Celina ควรพูด คือ It’s doesn’t matter. ไม่เป็นไรค่ะ   
 ข้อ 1 It’s pity. น่าเสียดาย 
 ข้อ 2 I’m sorry. ผมเสียใจ 
 ข้อ 4 How nice you are!  คุณช่างดีอะไรเช่นนี้ 

24. ตอบข้อ 1 That sounds interesting.  ฟังดูน่าสนใจนะ 
 จากสถานการณ์ Nina asks Debbie to go out after dinner. Nina ชวน Debbie ออกไป 
 ข้างนอกหลังอาหารเย็น Nina ถามว่า Would you like to go out? คุณต้องการออกไปข้าง 
 นอกไหม จากค าพูดของ Debbie ที่ว่า ....., but where had we better go? แต่เราควรไป 

ที่ไหนกันดีคะ Debbie ถามถึงสถานที่ที่จะไปแสดงว่า Debbie ตอบรับค าชวน ดังนั้น That 
sounds interesting. ฟังดูน่าสนใจนะ  จึงเป็นค าตอบที่เหมาะสมที่สุด  

 ข้อ 2 I have to do homework.  ฉันต้องท าการบ้าน 
 ข้อ 3 I’d rather stay home.  ฉันอยากอยู่บ้านมากกว่า 
 ข้อ 4 I’m afraid I can’t.  ฉนัเกรงว่าฉันจะออกไปไม่ได้นะ 

 
 
 
 
 
25. ตอบข้อ 2 No problem. ไม่เป็นไร 
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จากสถานการณ์ Sam takes Harry, a new student, to the classroom. Sam พา Harry 
ซ่ึงเป็นนักเรียนใหม่ไปที่ห้องเรียน Harry จึงกล่าวขอบคุณ Thank you for your help, Sam. 
จากตัวเลือก ประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดที ่Sam ควรตอบรับค าขอบคุณคือ No problem. 
ไม่เป็นไร 

 ข้อ 1 Don’t worry about it. อย่ากังวลกับมันเลย (ใช้ตอบรับค าขอโทษ) 
 ข้อ 3 Never mind. ไม่เป็นไร  (ใช้ตอบรับค าขอโทษ) 
 ข้อ 4 Pardon me. ขอโทษครับ (ใช้พูดเมื่อต้องไปรบกวนคนอื่น เช่น ขอทาง ขอให้พูดอีกครั้ง) 

26. ตอบข้อ 1 May I sit here? ขอนั่งตรงนี้ได้ไหม 
 จากสถานการณ์ In the park, there is a lady sitting on the bench and you want to 

sit there. ในสวนสาธารณะ มีหญิงสาวนั่งอยู่บนม้านั่งยาว และคุณต้องการจะนั่งตรงที่ว่างที่
ม้านั่งตัวนั้นด้วย คุณควรพูดว่า.......... จากตัวเลือกประโยคที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด คือ 
May I sit here? ขอนั่งตรงนี้ได้ไหม  
ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวการใช้ may, can, ould ในการขออนุญาต ล าดับความเป็นทางการของ
การใช้ทั้ง 3 ค า จะได้ดังนี้ 

  เป็นทำงกำรมำกที่สุด       →            เป็นทำงกำรน้อยท่ีสุด 
               may                 could                   can 
 ข้อ 2 Can I take your seat? ผมขอนั่งตรงที่นั่งของคุณได้ไหม 
 ข้อ 3 Would you like to sit there? คุณต้องการนั่งที่ตรงนั้นไหม 
 ข้อ 4 Could you move to another bench? คุณย้ายไปนั่งที่ม้านั่งตัวอ่ืนได้ไหม   

27. ตอบข้อ 4 you have the wrong number  คุณโทรผิดเบอรแ์ล้วค่ะ 
 จากสถานการณ์ Mr.Parker is making a phone call. Mr.Parker ก าลังคุยโทรศัพท์  Hello. 
 I’d like to speak to Mr.Smith. Is he there? สวัสดีครับ ผมต้องการพูดสายกับ Mr.Smith  
 เขาอยู่ไหมครับ จากค าตอบของพนักงานต้อนรับที่ว่า I’m afraid ดิฉันเกรงว่า...เป็นส านวน 
 บอกถึงการปฏิเสธอย่างสุภาพ และจากประโยค There is no one by that name here.  

ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นค่ะ ดังนั้นประโยคก่อนหน้าที่เหมาะสมที่สุด คือ you have the wrong 
number. คุณโทรเบอร์ผิดแล้วค่ะ  

 ข้อ 1 he’s out เขาออกไปข้างนอกค่ะ 
 ข้อ 2 he has a meeting เขาประชุมอยู่ค่ะ 
 ข้อ 3 call back later, please กรุณาโทรกลับภายหลังค่ะ 

28. ตอบข้อ 4 Hold the line, please? กรุณาถือสายรอสักครู่ 
 จากสถานการณ์ Your uncle calls your mother but she is in the kitchen. You want  

him to wait for a minute. คุณลุงโทรหาแม่ของคุณแต่แม่ของคุณอยู่ในห้องครัว  คุณ
ต้องการให้ลุงถือสายรอสักครู่ คุณควรพูดว่า Hold the line, please? กรุณาถือสายรอสักครู่   

 ข้อ 1 The line is busy. สายไม่ว่าง 
 ข้อ 2 Will you call back? คุณจะโทรกลับไหมคะ 
 ข้อ 3 Please call her back. กรุณาโทรกลับมาหาเธอด้วยนะคะ 

29. ตอบข้อ 3  How can I get to the National Park? ผมจะไปอุทยานแห่งชาติได้อย่างไร  
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จากสถานการณ์ A tourist wants to go to the National Park. นักท่องเที่ยวต้องการไป
อุทยานแห่งชาติ จากบทสนทนา Mike ตอบว่า Take the bus number 123 at the next  

 stop. ขึ้นรถเมล์สายสาย 123 ที่จุดจอดรถประจ าทางถัดไป ซ่ึงเป็นการอธิบายวิธีการเดินทาง 
 ไปยังอุทยานแห่งชาติ จากตัวเลือก ประโยคที่เหมาะมและสอดคล้องมากท่ีสุดคือ How can I  
 get to the National Park? ผมจะไปอุทยานแห่งชาติได้อย่างไรครับ 
 ข้อ 1 How can you help me?  คุณจะช่วยผมได้อย่างไร 
 ข้อ 2 Could you give me directions?  คุณช่วยบอกทางผมหน่อยครับ 
 ข้อ 3 Can you take me to the National Park? คุณพาผมไปอุทยานแห่งชาติหน่อยได้ไหม 

30. ตอบข้อ 3 How often does it go? รถเมล์ไปอุทยานมาบ่อยแค่ไหน 
 จากบทสนทนา นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณแล้วถามอีกครั้ง และจากประโยคที่ Mike ตอบว่า   

 About every 20 minutes. ประมาณทุกๆ 20 นาที  ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรถามว่า  
 How often does it go?  รถเมล์ที่ไปอุทยานมาบ่อยแค่ไหน  จึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 

 ข้อ 1 How far is it?  มันอยู่ไกลแค่ไหน 
 ข้อ 2 How many buses?  มีรถเมล์จ านวนกี่คัน 
 ข้อ 4 How long does it take? ใช้เวลาเดินทางนานแค่ไหน 

31. ตอบข้อ 1 Can I change it, please?  ผมขอเปลี่ยนมันได้ไหม 
จากสถานการณ์ที่ร้านขายเสื้อผ้า Jesse พูดว่า ขอโทษครับเมื่อวานผมซื้อเสื้อตัวนี้จากท่ีนี่และ
มีการถามบางอย่าง จากนั้นคนขายพูดว่า Why, sir? ท าไมครับท่าน Jesse ตอบว่า Because 
it’s too small for me. เพราะว่ามันเล็กเกินไปส าหรับผมครับ จากตัวเลือกประโยคที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทสนทนามากท่ีสุดคือ Can I change it, please? ผมขอเปลี่ยน
มันได้ไหม 

 ข้อ 2 May I have a new shirt, please? ผมขอซื้อเสื้อตัวใหม่ครับ 
 ข้อ 3 Can you give me a change, please? กรุณาให้เงินทอนผมด้วยครับ  
 ข้อ 4 May I have a small change, please?  ผมขอเงินทอนสักเล็กน้อยนะครับ 

32. ตอบข้อ 1 Have you got the receipt?  คุณมีใบเสร็จไหมครับ 
 จากบทสนทนา Jesse ตอบว่า Yes. Here it is. It cost 40 dollars. ครับ อยู่นี่ครับ มันราคา  

40 ดอลลาร์ ดังนั้น ประโยคค าถามที่เหมาะสมสอดคล้องกับค าตอบของพนักงานขายมากท่ีสุด
คือ Have you got the receipt? คุณมีใบเสร็จไหมครับ  

 ข้อ 2 Do you like this blue shirt?  คุณชอบเสื้อสีน้ าเงินตัวนี้ไหมครับ 
 ข้อ 3 Can you show me how it small? ขอให้ผมดูหน่อยครับว่ามันเล็กแค่ไหน 
 ข้อ 4 Did you bring the shirt with you? คุณได้น าเสื้อมาด้วยหรือเปล่าครับ 

 
 
 
 
 
33. ตอบข้อ 3 That’s great!  How lucky you are! เยี่ยมจริงๆ โชคดีมากๆ 
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 จากสถานการณ์ Your brother has won a scholarship to study in Canada. 
 You congratulate him by saying, “_____”  พ่ีชายของคุณได้รับทุนการศึกษาต่อประเทศ 
 แคนาดา ดังนั้นคุณแสดงความยินดีกับเขาโดยการพูดว่า That’s great! How lucky you are!  
 เยี่ยมจริงๆ พี่โชคดีมากๆ  
 ข้อ 1 How pretty you look! พ่ีน่ารักอะไรเช่นนี้ 
 ข้อ 2 Very well. How did it go? เยี่ยมมาก  มันเป็นอย่างนี้ได้อย่างไร 
 ข้อ 4 Amazing. I never expected so much. วิเศษจัง ผมไม่เคยคาดคิดขนาดนั้นเลย 

34. ตอบข้อ 3 The food is excellent. อาหารเยี่ยมมาก 
 จากสถานการณ์ Two friends are talking about the new restaurant. เพ่ือนสองคน 
 ก าลังคุยกันเกี่ยวกับร้านอาหารใหม่ Amy พูดว่า I heard that it’s on Abbey Road. ฉันได้ 

ยินมาว่า ร้านนี้อยู่บนถนน Abbey  Silvia พูดว่า I went there last weekend. ฉันไปที่นั่น
มาแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Amy ถามว่า How was it? เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นการถาม
ความคดิเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร จากค าตองของ Silvia ..., but it’s too expensive……..,  
แต่ราคาแพงเกินไ ค าว่า ‘but’ แสดงถึงความขัดแย้ง ดังนั้นประโยคที่เหมาะสมสอดคล้องมาก
ที่สุดคือ The food is excellent. อาหารอร่อยมาก 

 ข้อ 1 It’s crowded. คนเยอะมาก 
 ข้อ 2 It’s well decorated. ร้านตกแต่งสวยนะ 
 ข้อ 3 It’s not far from there. มันไม่ไกลจากท่ีนี่ 

35. ตอบข้อ 3 Nobody should litter. ไม่ควรมีใครทิ้งขยะเกลื่อนกลาด 
จากสถานการณ์ที่โรงเรียน Jenny พูดว่า Our school is very dirty. โรงเรียนของเราสกปรกจัง  
ประโยคต่อมา Frank ตอบว่า Yes, I think you’re right. ใช่ ฉันว่าเธอพูดถูก เป็นการแสดง
ความคิดเห็นคล้อยตาม Jenny จากตัวเลือก ประโยคที่เหมาะสมและสอดคล้องที่สุดที่ Jenny 
ควรพูด คือ Nobody should litter. ไม่ควรมีใครทิ้งขยะเกลื่อนกลาด 

 ข้อ 1 Keep littering.  ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดกันต่อไป                     
 ข้อ 2 Will you litter? เธอจะท้ิงขยะเกลื่อนกลาดไหม 
 ข้อ 4 Do you not if I litter here? เธอรังเกียจไหมถ้าฉันจะท้ิงขยะตรงนี้ 

36. ตอบข้อ 2 How would you like your steak? คุณต้องการสเต็กแบบไหนครับ 
 จากสถานการณ์ Jeff is talking with Bill, a waiter. Jeff ก าลังสนทนากับ Bill ซึ่งเป็นบริกร   
 Jeff สั่งอาหารว่า I’d like a steak and mashed potatoes. ผมต้องการสเต็กกับมันบด  
 จากนั้น Bill ถามบางอย่าง Jeff ตอบว่า แบบสุกพอดีทั่วทั้งชิ้นครับ ซึ่งเป็นการอธิบายลักษณะ 
 ของสเต็ก ดังนั้นประโยคที่ Bill ถามควรเป็น How would you like your steak?  
 คุณต้องการสเต็กแบบไหนครับ  
 ข้อ 1 How is your steak cooked?  คุณปรุงสเต็กอย่างไร 
 ข้อ 3 What would you like to have, sir? คุณต้องการรับประทานอะไรครับ 
 ข้อ 4 What kind of steak would you like? คุณต้องการสเต็กชนิดไหนครับ   

 
37. ตอบข้อ 1 I’m happy to help. ยินดีครับ 
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 จากสถานการณ์ Your friend is moving into his new office. เพ่ือนของคุณก าลังย้ายไปที่
 ท างานใหม่ แล้วถามคุณว่า Can you give me a hand? ช่วยฉันหน่อยได้ไหม  คุณตอบว่า  
 Certainly, ได้สิ แสดงว่า ตอบรับ ดังนั้นประโยคที่ตามมาที่เหมาะสมสอดคล้องที่สุดคือ I’m  
 happy to help. ยินดีครับ   
 ข้อ 2 I’m sorry to hear that. ฉันเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้น  
        (ใช้แสดงความเสียใจกับคนที่ก าลังมีเรื่องทุกข์ใจ) 
 ข้อ 3 I’m afraid I’m in a hurry. ฉันเกรงว่าฉันก าลังรีบนะ (เป็นการปฏิเสธ) 
 ข้อ 4 I’d like to say yes, but I’m busy. ฉันอยากจะช่วยนะแต่ฉันก าลังยุ่ง  
                         (เป็นการปฏิเสธ)  

38. ตอบข้อ 2 I really like it.  ฉันชอบเพลงนี้ 
 จากสถานการณ์ Two friends are sitting in the park. เพ่ือนสองคนนั่งคุยกันใน 
 สวนสาธารณะ Elsa พูดว่า Listen to this song. It’s “Love Me Like You Do”, right?  
 ฟังเพลงนี้สิ มันคือเพลง “Love Me Like You Do” ใช่ไหม Kate ตอบว่า Sure. It’s  
 a famous song now. ใช่ มันเป็นเพลงดังในตอนนี้นะ  Elsa แสดงความคิดเห็นว่า It’s so  
 sweet. มันเพราะจังเลย Kate ตอบว่า I agree ฉันเห็นด้วย ดังนั้นประโยคที่ตามมาควรเป็น 
 ประโยคที่คล้อยตามกัน I really like it. ฉันชอบเพลงนี้   
 ข้อ 1 I used to hate it. ฉันเคยเกลียดเพลงนี้ 
 ข้อ 3 I never like it.  ฉันไม่เคยชอบเพลงนี้ 
 ข้อ 4 I don’t like it.  ฉันไม่ชอบเพลงนี้ 

39. ตอบข้อ 4 I’m glad you like it. ฉันดีใจที่คุณชอบมัน  
 จากสถานการณ์ในงานเลี้ยง Mandy กล่าวชม Vanessa ว่า That’s really a nice dress.  
 You look terrific today. ชุดคุณสวยจังเลยวันนี้คุณดูดีมาก Vanessa ตอบว่า  
 Thank you ขอบคุณค่ะ ประโยคที่ตามมาควรเป็นประโยคที่คล้อยตามค าขอบคุณ ดังนั้น  
 I’m glad you like it.  ฉันดีใจนะท่ีคุณชอบมัน จึงเป็นประโยคที่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 Don’t mention it.  ไม่เป็นไร (เป็นการตอบรับค าขอบคุณ) 
 ข้อ 2 The same to you.  (เช่นกันนะคะ เป็นการตอบรับการอวยพร) 
 ข้อ 3 You’re welcome.  ไม่เป็นไร (เป็นการตอบรับค าขอบคุณ) 

40. ตอบข้อ 4 I beg your pardon. ขอโทษค่ะ 
 จากบทสนทนา Mandy ถามว่า Would you like some more wine? คุณต้องการไวน์เพิ่ม 
 ไหมครับ ซึ่งถามถึงสองครั้ง แสดงว่า Vanessa ไม่ได้ยิน ดังนั้นประโยคที่ Vanessa พูดก่อนที่  
 Mandy จะถามครั้งที่สองควรเป็น I beg your pardon. ขอโทษค่ะ   
 ข้อ 1 Of course! แน่นอน 
 ข้อ 2 I’m really sorry. ฉันขอโทษจริงๆ 
 ข้อ 3 Raise your voice! เสียงดังข้ึนอีก 

 
 
41. ตอบข้อ 4 destinations (n.) จุดหมาย สถานที่ที่ตั้งใจจะไป 
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 จากประโยค Eiffel Tower is one of the world’s most popular destinations.  
 หอไอเฟลเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่คนตั้งใจจะไปเที่ยว 
 ข้อ 1 destiny (n.) ชะตากรรม หรือเคราะห์กรรม 
 ข้อ 2 demand (n.) ความต้องการ ความต้องการซื้อ 
 ข้อ 3 descriptions (n.) การบรรยาย การอธิบาย การพรรณนา 

42. ตอบข้อ 2 was  
 ประธานของประโยค ‘It’ เป็นค าสรรพนามแทน ‘Eiffel Tower’ เป็นสิ่งก่อสร้าง ไม่สามารถ 
 แสดงกริยาได้ ดังนั้นรูปประโยคต้องเป็น Passive voice และต้องอยู่ในรูป Past simple  
 เนื่องจากหอไอเฟลถูกสร้างมาแล้วในอดีต ดังนั้น Verb to be ที่ถูกต้องจึงเป็น was  
 จากประโยค  It is named after its architect, Gustave Eiffel, and was built in 1889  
 for the Universal Exposition. มันถูกตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Gustave Eiffel  
 และถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1889 เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์งานแสดงสินค้าโลก (the Universal  
 Exposition)  
 ข้อ 1 is  ใช้กับประธานเอกพจน์ ในประโยค Present simple 
 ข้อ 3 are ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Present simple 
 ข้อ 4 were ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Past simple 

43. ตอบข้อ 1 offers (v.) เสนอ แสดงให้เห็น 
 จากประโยค The tower is 1,062 feet high and offers fantastic views of Paris.  
 หอลสูงถึง1,026 ฟุตและท าให้เห็นทัศนียภาพท่สวยงามของกรุงปารีส 
 ข้อ 2 causes (v.)  ท าให้เกิด ก่อให้เกิด 
 ข้อ 3 originates (v.)  เริ่มต้นขึ้น ก าเนิดข้ึน 
 ข้อ 4 approaches (v.) เข้ามาใกล้ หรือมุ่งไป 

44. ตอบข้อ 1 visitors (n.) ผู้ไปเยี่ยมชม 
 จากประโยค Very often, visitors have to wait in line to take the elevator to the   
 observation deck. บ่อยครั้งมากที่ผู้ไปเยี่ยมชมต้องเข้าแถวรอข้ึนลิฟท์เพ่ือขึ้นไปยังชั้น    
                  สังเกตการณ์  
 ข้อ 2  viewers  (n.) ผู้ชม (โทรทัศน์) 
 ข้อ 3 spectators (n.) ผู้เข้าชม ผู้เข้าดู ผู้ชมกีฬา หรือดนตรี 
 ข้อ 4 watchers (n.) ยาม หรือผู้รักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
45. ตอบข้อ 2 illuminated (adj.) ที่ซึ่งส่องสว่าง เปล่งประกาย 
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 ต าแหน่งของค าในช่องว่าง อยู่หน้าค านาม sculpture ‘ประติมากรรม’  
 และชนิดของค าที่ถูกต้องที่อยู่หน้าค านามและท าหน้าที่ขยายค านาม ก็คือ adjective  
 ดังนั้น illuminated จึงถูกต้อง 
 จากประโยค At night, the tower itself becomes a very illuminated sculpture.  
 ในยามค่ าคืน หอคอยนี้กลายเป็นประติมากรรมทีส่่องสว่างมาก 
 ข้อ 1 illuminate (v.)  ท าให้ส่องสว่าง  
 ข้อ 3 Illumination (n.) การท าให้ส่องสว่าง  
 ข้อ 4 illuminatingly (adv.) อย่างสว่างไสว  
 ความหมายของบทอ่าน 
 “หอไอเฟลเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกที่คนตั้งใจจะไปเที่ยว มันถูก 
 ตั้งชื่อตามสถาปนิกผู้ออกแบบคือ Gustave Eiffel และถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1889 เพ่ือใช้เป็น 
 สัญลักษณ์งานแสดงสินค้าโลก หอไอเฟลสูงถึง 1,062 ฟุต และท าให้เห็นทัศนียภาพทีส่วยงาม  
 ของกรุงปารีส บ่อยครั้งมากที่ผู้ไปเยี่ยมชมต้องเข้าแถวรอขึ้นลิฟท์เพ่ือขึ้นไปยังชั้นสังเกตการณ์  
 ในยามค่ าคืนหอคอยนี้กลายเป็นประติมากรรมทีส่่องสว่างมาก” 

46. ตอบข้อ 1 that  ที่ ซึ่ง  
 that ที ่ซ่ึง เป็น relative pronoun ที่ใช้แทนได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของและใช้ได้กับทั้งค านาม 
 เอกพจน์และพหูพจน์ ในประโยคนี้ใช้แทน ‘search site’ (เว็บไซด์ที่ใช้สืบค้น)  
 จากประโยค Google is a search site that helps Internet users find information  
 quickly. Google คือ เว็บไซต์ทีใ่ช้สืบค้น ที่ช่วยให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 อย่างรวดเร็ว  
 ข้อ 1 who ผู้ซึ่ง เป็น relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เป็นคนเท่านั้น  
 ข้อ 3 whom ผู้ซึ่ง เป็น relative pronoun ที่ใช้แทนค านามที่เป็นคน ในกรณีที่คนนั้น 
        เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระท า 
 ข้อ 4 whose หมายถึง ผู้ซึ่ง........ของเขา เป็น relative pronoun ใช้แทนบุคคลเพ่ือแสดง  
        ความเป็นเจ้าของของนามท่ีตามหลัง 

47. ตอบข้อ 2 Compared (V3) ถูกน าไปเปรียบเทียบ 
 จากข้อความ Compared to other sites หมายถึง เมื่อน าเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อ่ืน 
 ‘Compared to other sites’ เป็น participial phrase ที่มีชื่อว่า past participial phrase  
                  participial phrase มี 2 ประเภท คือ 
 1) present participial phrase (V+ing) ขยายความค านามท่ีอยู่ก่อนหน้าว่าเป็นผู้กระท า 
     กริยานั้น ๆ  
                  2) past participial phase (V3) ขยายความค านามที่อยู่ก่อนหน้าว่าเป็นผู้ถูกกระท า 

 ในประโยค Compared to other sites, Google is faster เป็นการลดรูปของ Adverb  
                      clause หรอืรวม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน คือ  
                           When it is compared to other sites, Google is faster. 
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ซ่ึงต้องใช้รูปประโยคท่ีเป็น Passive voice เพราะประธานของประโยค ‘it’ ค าสรรพนามที่
แทนค านาม ‘Google’ แสดงการกระท าไม่ได้ และเมื่อลดรูปของอนุประโยคแล้วจะเป็น 
Compared to other sites, Google is faster เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์อ่ืนๆ 
Google จะเร็วกว่า  

 ข้อ 1 Compare (v.) เปรียบเทียบ  
 ข้อ 3 Comparing (gerund) การเปรียบเทียบ 

 ข้อ 4 To compare (infinitive with to) การเปรียบเทียบ  

48. ตอบข้อ 1 engine (n.)  เครื่องประมวลผล (ในความหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร์) 
 search engine เป็นค าศัพท์เฉพาะที่มีความหมายว่า ‘โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลผ่าน 
 อินเตอร์เน็ต’ 
 จากประโยค ……, and it becomes the most popular search engine. 
 ......และมันกลายเป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยม 
 มากที่สุด 
 ข้อ 2 energy (n.) พลังงาน 
 ข้อ 3 equipment (n.) อุปกรณ์ 
 ข้อ 4 entertainment (n.) ความบันเทิง ความสนุกสนาน 

49. ตอบข้อ 1 visit  (v.) เข้าใช้เว็บไซด์ทางอินเตอร์เน็ต (เป็นความหมายส าหรับบริบทในเรื่องนี้) 
 visit = to go to a website on the internet  
 (ความหมายจาก Cambridge Dictionaries Online) 
 จากประโยค Every second, thousands of people visit the site.   
 ทุกๆ วินาที ผู้คนหลายพันคนเข้าใช้เว็บไซต์นี้  
 ข้อ 2 invite (v.)  เชิญ เชื้อเชิญ 
 ข้อ 3 create (v.)  สร้างสรรค ์
 ข้อ 4 welcome (v.) ต้อนรับ ให้การต้อนรับ     

50. ตอบข้อ 3 increases (v.)  เพ่ิมขึ้น 
 จากประโยค That is millions of search results a day —a number that increases  
 daily. นั่นหมายถึงมีการสืบค้นเป็นล้านๆครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นจ านวนที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน  
 ข้อ 1 informs (v.) แจ้งให้ทราบ บอกให้ทราบ 
 ข้อ 2 declines (v.) บอกปัด ไม่ยอมรับ 
 ข้อ 4 decreases (v.) ท าให้ลดลง 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “Google คือ เว็บไซต์ทีใ่ช้สืบค้น ที่ช่วยให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
 เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเว็บไซด์อ่ืน ๆ Google จะเร็วกว่า และมันกลายเป็นโปรแกรมที่ช่วย 
 ในการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทุก ๆวินาที ผู้คนหลายพันคน 
 เข้าใช้เว็บไซต์นี้ นั่นหมายถึงมีการสืบค้นเป็นล้านๆครั้งต่อวัน ซึ่งเป็นจ านวนทีเ่พ่ิมขึ้นทุกวัน” 
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51. ตอบข้อ 3 with (prep.) ด้วย กับ ที่มี(บางสิ่ง)มาด้วยกัน ประกอบด้วย  
 จากประโยค Cuernavaca is known as the city of eternal spring, with a warm  
 climate throughout the year. เมืองกูเอร์นาวากา เป็นที่รู้ว่าเป็นเมืองที่มีฤดูใบไม้ผลิ 
 อันยาวนาน พร้อมกับมภีูมิอากาศที่อบอุ่นตลอดปี  
 ความหมายของค าว่า with  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 as (prep.)  ในฐานะ ในบทบาท 
 ข้อ 2 for (prep., adv.)  ส าหรับ เพ่ือ เป็นเวลา เป็นระยะเวลา  
 ข้อ 4 without (prep.)  โดยปราศจาก ไม่มี  

52. ตอบข้อ 1 has (v.) มี 
 ประโยคต้องการกริยาที่มีความหมายว่า ‘มี’ และ has เป็นรูปกริยาที่สอดคล้องกับประธาน It 
 จากประโยค It has an average temperature of 20 degree Celsius.  
 มันมีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส  

53. ตอบข้อ 1 is   
 รูปประโยคเป็น Passive voice นั่นคือ Verb to be + V3  

 เนื้อเรื่องเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเมืองกูเอร์นาวากา รูปประโยคต้องเป็น Present simple  
 ประธานของประโยคคือ ‘It’ ดังนั้น Verb to be ทีถู่กต้องคือ ‘is’ 

 จากประโยค It is located 5,050 feet above sea level and 84 kilometers from  
 Mexico City.  มันเป็นเมืองที่ต้ังบนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ าทะเล 5,050 ฟุต และอยู่ห่างจาก 
 กรุงเม็กซิโกซิตี้ 84 กิโลเมตร 

 ข้อ 2 was ใช้กับประธานเอกพจน์ ในประโยค Past simple 
 ข้อ 3 are ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Present simple 

 ข้อ 4 were ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Past simple 

54. ตอบข้อ 3 popularity (n.) ความเป็นที่นิยม ความเป็นที่ชื่นชอบ 
 ต าแหน่งของค าที่อยู่หลัง ‘Its’ ซึ่งเป็น Possessive adjective pronoun ค าสรรพนามแสดง 
 ความเป็นเจ้าของ ต้องเป็นค านาม จากตัวเลือก มีค านามอยู่ 2 ค า แต่ความหมายที่ถูกต้องและ 
 เหมาะสมที่สุด คือ popularity 
 จากประโยค Its popularity reaches back to the time of the Aztec nobility.  
 ความเป็นที่นิยมของเมืองนี้มีมาตั้งแต่ยุคสมัยของชนชั้นขุนนางของชาวแอซเท็ค  
 ข้อ 1 popular (adj.)  เป็นที่นิยม  
 ข้อ 2 popularize (v.)  ท าให้เป็นที่นิยม    
 ข้อ 4 population (n.)  พลเมือง ประชากร  
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55. ตอบข้อ 2 from (prep.) จาก 
 จากประโยค Today Cuernavaca is an escape from the heat and hectic life of     

Mexico City for the wealthy and fashionable ทุกวันนี้เมืองกูเอร์นาวากาเป็นเมืองที่ใช้
หลบหนีจากความร้อนและชีวิตที่วุ่นวายของเมืองเม็กซิโกซิตี้ที่มั่งคั่งและน าสมัย 

 ข้อ 1 along (prep.)  ตาม (ถนน), ไปตาม 
                  ข้อ 3 around (prep.) ล้อมรอบ, ล้อม   
                  ข้อ 4 against (prep.) ต่อต้าน, ฝืน, ขัด   
 ความหมายของบทอ่าน 
                  “เมืองกูเอร์นาวากา เป็นที่รู้ว่าเป็นเมืองที่มีฤดูใบไม้ผลิอันยาวนาน พร้อมกับมีภูมิอากาศที่ 
 อบอุ่นตลอดปี  มีอุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส เป็นเมืองทีต้ั่งบนพ้ืนที่สูงเหนือ 
 ระดับน้ าทะเล 5,050 ฟุต และอยู่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ 84 กิโลเมตร ความเป็นที่นิยมของ 
 เมืองนี้มีมาตั้งแตยุ่คสมัยของชนชั้นขุนนางของชาวแอซเท็ค ทุกวันนี้เมืองกูเอร์นาวากาเป็นเมือง 
 ทีผู่้คนใช้หลบหนจีากความร้อนและชีวิตที่วุ่นวายของเมืองเม็กซิโกซิตี้ทีม่ั่งคั่งน าสมัย” 
 หมายเหตุ  แอซเท็ค(Aztec) หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์ในทางตอนกลางของเม็กซิโกโดยเฉพาะ 
               กลุ่มท่ีพูดภาษานาวาตล์ (Nahuatl) (From : https://th.m.wikipedia.org.>wiki 
               ฟังการออกเสียงชื่อเมือง Cuernavaca ได้ที่  
               https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cuernavaca.ogg 

56. ตอบข้อ 2 but (prep.) แต ่
 but เป็นตัวเชื่อมที่ใช้ในการเชื่อมข้อความหรือประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน 
 จากประโยค Like English, there are many different accents in Spanish, but  
 speakers in Spain, Latin America, and in the Philippines understand …….  
 เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนก็มีส าเนียงที่แตกต่างกันมากมาย แต่คนที่พูดภาษา 
 สเปนในประเทศสเปน ลาตินอเมริกาและในประเทศฟิลิปปินส์ก็เข้าใจ......  
 ข้อ 1 so ดังนั้น ใช้เชื่อมข้อความท่ีเป็นเหตุเป็นผลกัน 
        โดย ‘so’ น าหน้าประโยคที่เป็นผลเช่น Cathy eats a lot so she is fat. 
 ข้อ 3 nor มีความหมายว่า “และไม่“ ซึ่งมีลักษณะคล้าย’and’ โดยจะใช้ ‘nor’ ในประโยคที่มี 
        ความหมายคล้อยตามกันในเชิงปฏิเสธ เช่น They don’t like to eat banana,  
        nor do we. (พวกเขาไม่ชอบกินกล้วย และพวกเราก็ไม่ชอบกินกล้วยเช่นกัน) 
                  ข้อ 4 and และ ใช้เชื่อมข้อความคล้อยตามกัน สอดคล้องกันหรือเป็นไปท านองเดียวกัน 
                         หรือใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เสริมกัน   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  ปีการศกึษา 2559 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     หน้า 59 

 

57. ตอบข้อ 4 each other  ซึ่งกันแหละกัน (ใช้กับของ 2 สิ่ง คน 2 คน) 
 จากประโยค Like English, there are many different accents in Spanish, but  
 speakers in Spain, Latin America, and in the Philippines understand each other.  
 เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนก็มีส าเนียงที่แตกต่างกันมากมาย แต่คนที่พูดภาษา 
 สเปนในประเทศสเปน ลาตินอเมริกาและในประเทศฟิลิปปินส์ก็เข้าใจซึ่งกันและกันได้ 
 ข้อ 1 other อ่ืนๆ ต้องวางไว้หน้าค านามพหูพจน์ 
 ข้อ 2 another อีกอันหนึ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง ต้องตามด้วยค านามเอกพจน์ 
 ข้อ 3 the other อีกอันที่เหลือ นั่นคือ เรารู้จ านวนแน่นอนว่าเหลืออยู่เพียงหนึ่ง 

58. ตอบข้อ 4 where (relative pronoun)  สถานที่ซึ่ง 
 สังเกตจากค าว่า ‘places’ ในอนุประโยคก่อนหน้า ซึ่งบอกถึงสถานท่ี ดังนั้น Relative adverb  
 ที่เหมาะสมที่สุดคือ where  
 จากประโยค Spanish is commonly spoken in many places, even where it is not  
 the first language  โดยทั่ว ๆไปภาษาสเปนก็ถูกใช้อยู่ในหลายๆที่ แมแ้ต่ในพ้ืนทีท่ี่ภาษาสเปน 
 เองไม่ใช่ภาษาหลักที่ใช้ในการสื่อสาร  
 ข้อ 1 what เมื่อใช้เป็นค าเชื่อมจะแปลว่า สิ่งที่ เช่น This is what I want. นั่นคือสิ่งทีต่้องการ 
 ข้อ 2 which  เป็น Relative pronoun ใช้แทนค านามท่ีเป็นสัตว์หรือสิ่งของ 
 ข้อ 3 whom ผู้ซึ่ง เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามท่ีเป็นคน ในกรณีที่คนนั้น 
        เป็นกรรมหรือผู้ถูกกระท า 

59. ตอบข้อ 4 increasingly (adv.) อย่างเพ่ิมมากข้ึน 
 สังเกตค าว่า and ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมค าประเภทเดียวกัน ก่อนหน้านี้ในประโยคมีค าว่า  
 ‘commonly’ ซึ่งเป็น adverb ดังนั้นหลัง and จึงต้องเป็นค า adverb นั่นคือ increasingly 
 จากประโยค Spanish is commonly spoken in many places, even where it is not  
 the first language, for example, in the United states and increasingly in  
 European countries. โดยทั่ว ๆไปภาษาสเปนก็ถูกใช้อยู่ในหลายๆที่ แม้แต่ในพ้ืนทีท่ี่ภาษา 
 สเปนเองไม่ใช่ภาษาหลักท่ีใช้ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกใช้ 
 เพ่ิมมากยิ่งขึ้นในประเทศทางทวีปยุโรป 
   ข้อ 1 increase (v.) เพ่ิมขึ้น  
                 ข้อ 2 increased (Past participle) เพ่ิมขึ้น  
 ข้อ 3 increasing (Present participle) ก าลังเพ่ิมข้ึน 

60. ตอบข้อ 4 communication (n.)  การติดต่อสื่อสาร 
 จากประโยค Spanish is the second most used language in international   
                  communication after English. ภาษาสเปนเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
                  ระหว่างชาติมาเป็นอันดับที่สองรองจากภาษาอังกฤษ  
                  ข้อ 1 civilization (n.)  ความมีอารยธรรม 
                  ข้อ 2 globalization (n.)  ความเป็นโลกาภิวัฒน์ 
                  ข้อ 3 transportation (n.)  การคมนาคม    
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 ความหมายของบทอ่าน  
                  “เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ ภาษาสเปนก็มีส าเนียงที่แตกต่างกันมากมาย แต่คนที่พูดภาษา 
 สเปนในประเทศสเปน ลาตินอเมริกาและในประเทศฟิลิปปินส์ก็เข้าใจซึ่งกันและกันได้  
 โดยทั่วๆ ไปภาษาสเปนก็ถูกใช้อยู่ในหลายๆที่ แม้แตใ่นพ้ืนทีท่ี่ภาษาสเปนเองไม่ใช่ภาษาหลักท่ี 
 ใช้ในการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกใช้เพ่ิมมากยิ่งขึ้นในประเทศทาง 
 ทวีปยุโรป ภาษาสเปนเป็นภาษาท่ีใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างชาติมาเป็นอันดับที่สองต่อจาก 
 ภาษาอังกฤษ” 

61. ตอบข้อ 3 dangerous (adj.) อันตราย 
 สังเกตจากค าว่า the most บอกถึงการเปรียบเทียบขั้นสุด ค าที่ตามมาต้องเป็น adjective  
 หรือ adverb แต่จากบริบทในประโยคเป็นการบอกลักษณะของปลา ดังนั้น ต้องเป็น  
 adjective ซึ่งท าหน้าที่ขยายค านาม 
 จากประโยค It is the largest and the most dangerous predatory fish.  
 มันเป็นปลานักล่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นอันตรายที่สุด  
 ข้อ 1 danger (n.) ภัยอันตราย 
 ข้อ 2 endanger (v.) ท าให้เกิดอันตราย  
 ข้อ 4 dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย  
 ควำมรู้เพิ่มเติมเรื่องกำรเปรียบเทียบ 
 Comparison of Adjectives การเปรียบเทียบค าคุณศัพท์ที่แสดงคุณภาพของนามเพ่ือ 
 บอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะเท่าเทียมกันหรือไม่ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 
 1) การเปรียบเทียบขั้นปกติ (Positive degree)  ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน  
     รูปแบบ   as + คุณศัพท์ข้ันปกติ (positive degree) + as   
     เช่น This pencil is as long as that one. ดินสอแท่งนี้ยาวเท่า ๆ กับแท่งนั้น 

        2) การเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative degree)  ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จ านวน  
              รูปแบบ  more + คุณศัพท์ขั้นปกติ (positive degree) + than  
     เช่น  This motorcycle is more expensive than that car. 
            รถมอเตอร์ไซด์คันนี้มีราคาแพงกว่ารถยนต์คันนั้น 
                       แตถ่้า ค าคุณศัพท์มี 1 พยางค์หรือ 2 พยางคท์ี่ไม่ลงท้ายด้วย y จะไม่มีค าว่า ‘more’  
     แต่ให้เติม‘er’ ต่อท้ายค าคุณศัพท์นั้น  
     เช่น This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น  
                  3) การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative degree) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจ านวน 
     ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
     รูปแบบ the most + คุณศัพท์ขั้นปกติ (positive degree) + noun  
     เช่น  Diamond is the most valuable substance. เพชรเป็นสสารที่มีคุณค่ามากท่ีสุด 
     แตถ่้า ค าคุณศัพท์มี 1 พยางค์หรือ 2 พยางค์ที่ไม่ลงท้ายด้วย y จะไม่มีค าว่า ‘most’  
     แต่ให้เติม‘est’ ต่อท้ายค าคุณศัพท์นั้น  
     เช่น Chao Phraya river is the longest river in Thailand.  
           แม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าท่ียาวที่สุดในประเทศไทย 
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62. ตอบข้อ 2 grow (v.)  เจริญเติบโต 
 จากประโยค Great white sharks can grow up to 20 feet long and weigh up to    
 2,000 kilograms. ฉลามขาวสามารถเจริญเติบโตมีความยาวได้ถึง 20 ฟุตและมีน้ าหนักถึง  
 2,000 กิโลกรัม  
 ข้อ 1 flip (v.)  ลอยตัว หรือดีดตัว 
                  ข้อ 3 climb (v.)  ปีน ป่าย 
                  ข้อ 4 warm (v.)  ท าให้อบอุ่น 

63. ตอบข้อ 2 arranged (Past participle)  ถูกจัดไว้  
 จากประโยค They have about a thousand teeth arranged in several rows.  
                  ฉลามขาวมีฟันนับพัน ๆ ซี่ที่ถูกจัดไว้เป็นแถว ๆ  

       ‘arranged in several rows’ เป็น Participial phraseที่มีชื่อว่า Past Participial phrase  
                  Participial phrase มี 2 ประเภท คือ  
                  1) Present Participial phrase (V+ing)  
                     ขยายความค านามท่ีอยู่ก่อนหน้าว่าเป็นผู้กระท ากริยานั้น ๆ  
                  2) Past Participial phase (V3)  
                     ขยายความค านามที่อยู่ก่อนหน้าว่าเป็นผู้ถูกกระท า 
 กลุ่มค า ‘arranged in several rows’ เป็นการลดรูปของประโยคย่อย ที่เป็น Adjective  
                  clause ขยายค านามในประโยคหลัก คือ   
                   They have about a thousand teeth which are arranged in several rows. 
                  ต้องใช้รูปประโยคที่เป็น Passive voice เพราะขยาย ‘teeth’ ว่า ถูกจัดไว้ 
                  ข้อ 1 arrange (infinitive)  จัด หรือเตรียม  
                  ข้อ 3 arranging (Present participle)  จัด หรือเตรียม 
                  ข้อ 4 to arrange (to infinitive) )  จัด หรือเตรียม  

64. ตอบข้อ 2 out (prep.)  
        fall out เป็น Phrasal verb  หมายถึง ร่วง หล่น 

 จากประโยค When the front teeth break or fall out,…เมื่อฟันหน้าหักหรือร่วง....  
                  ข้อ 1 in ‘fall in’ ตกลง พังทลาย 
                  ข้อ 3 down ‘fall down’ หกล้ม ล้มเหลว 
                  ข้อ 4 about  ‘fall about’  เดินโซเซ 

65. ตอบข้อ 2 others อันอ่ืนๆ ที่เหลือ 
 ความหมายของ ‘others’ ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด  
 เพราะหมายถึงฟันซี่อ่ืนๆที่เหลือในแถวถัดไป 
 จากประโยค …., these teeth are replaced by others from the next row. 
 ฟันเหล่านี้จะถูกแทนที่โดยฟันซี่อ่ืน ๆ ที่อยู่ในแถวถัดไป  
 ข้อ 1 other อ่ืนๆ ต้องวางหน้าค านามพหูพจน์     
 ข้อ 3 another อีกอันหนึ่ง (ที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง)  another จะวางหน้าค านามเอกพจน์ 
 ข้อ 4 the other อีกอันหนึ่งที่เหลือ the other จะวางหน้าค านามเอกพจน์ 
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 ความหมายจากบทอ่าน 
 “ปลาฉลามขาวเป็นสายพันธุ์หนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่ท่ีสุด มันเป็นปลานักล่าที่มีขนาดใหญ่ 
 ที่สุดและอันตรายที่สุด ฉลามขาวสามารถเจริญเติบโตมีความยาวได้ถึง 20 ฟุตและมีน้ าหนักถึง 
 2,000 กิโลกรัม มันมีฟันนับพัน ๆ ซี่ที่ถูกจัดไว้เป็นแถว ๆ เมื่อฟันหน้าของมันหักหรือหลุดออก 
 ฟันเหล่านี้จะถูกแทนที่โดยฟันที่อยู่ในแถวถัดไป 

66. ตอบข้อ 1 capital (n.)  เมืองหลวง 
 จากประโยค I’m writing this email from Hanoi, the bustling capital of Vietnam.       
                  ฉันเขียนอีเมลนี้จากกรุงฮานอย เมืองหลวงที่ผู้คนพลุกพล่านของประเทศเวียดนาม  
                  ข้อ 2 colony (n.)  เมืองขึ้น  
                  ข้อ 3 landmark (n.)  สถานที่ที่เป็นจุดสังเกต 
                  ข้อ 4 landscape (n.)  ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศ 

67. ตอบข้อ 3 cruise (n.)  การเดินทางทางเรือ 
จากประโยค Tomorrow I am going to take a cruise on a junk boat to Ha Long Bay. 
วันพรุ่งนี้ฉันจะล่องเรือส าเภาไปยังอ่าวฮาลองเบย์  

                  ข้อ 1 walk (noun) หมายถึง การเดิน(ด้วยเท้า) 
                  ข้อ 2 flight (noun) หมายถึง การเดินทางด้วยเครื่องบิน 
                  ข้อ 4 shuttle (noun) หมายถึง พาหนะขนส่งสาธารณะ 

68. ตอบข้อ 2 magnificent (adj.) สง่างาม ดีเลิศ 
 จากประโยค The bay is one of Southeast Asia’s magnificent natural splendors.  
                  อ่าวแห่งนี้เป็นหนึ่งในความงดงามทางธรรมชาติที่สวยงามของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 ประโยคนี้ต าแหน่งของค าในช่องว่างเป็นต าแหน่งของ adjective ที่ท าหน้าที่ขยายค านาม  
 splendors ซึ่งมีค า adjective ขยายอยู่แล้ว 1 ค า คือ natural (ทางธรรมชาติ)  
 การใช้ adjective ขยายค านามครั้งละหลาย ๆ ค าสามารถท าได้ แต่ต้องมีการเรียงล าดับให้ 
 ถูกต้อง ซึ่งการเรียงล าดับค าคุณศัพท์ในการขยายค านาม มีหลักการดังนี้  
 1) Determiner ค าท่ีใช้บอกจ านวนหรือแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น a, an, the, five, her,  
     our, those, that, several, many, some 
 2) General Observation ความคิดเห็นของผู้พูดแบบไม่เจาะจง (Adjective ที่สามารถใช้ 
        อธิบายค านามไหนก็ได้) เช่น good, bad, nice, important 
 3) Specific Observation/Opinion ความคิดเห็นของผู้พูดแบบเจาะจง (Adjective ที่ใช้กับ 
     ค านามท่ีเจาะจง) เช่น delicious (ใช้กับอาหาร), friendly (ใช้กับสิ่งมีชีวิต), comfortable  
     (ใช้กับสถานที่หรือเฟอร์นิเจอร์) 
 4) Physical Description ลักษณะทางกายภาพของสิ่งของ  
            4.1 Size  ขนาด เช่น big, small 
   4.2 Shape  รูปร่าง เช่น short, long, square 
   4.3 Age  อายุ เช่น old, young 
   4.4 Color  สี เช่น red, orange 
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 5) Origin  ต้นก าเนิดของสิ่งนั้น ส่วนมากจะเป็นค าบอกสัญชาติ เช่น Thai, Japanese,  
     Chinese 
 6) Material วัสดุที่ใช้ท า เช่น wool, wooden, steel 
 7) Qualifier/Purpose  วัตถุประสงค์ของสิ่งของ เช่น  washing machine 
 จะเห็นได้ว่าในประโยคนี้ใช้ค าคุณศัพท์ที่บอกความคิดเห็นมาก่อนค าคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ 
 ทางกายภาพ คือ ‘magnificent natural splendors’ ความงดงามทางธรรมชาติที่สวยงาม 
                  ข้อ 1 magnify (v.)  ท าให้เพิ่มมากข้ึน ท าให้ขยายตัว 
 ข้อ 3 magnificence (n.) ความสง่างาม ความภาคภูมิ  
 ข้อ 4 magnification (n.) การขยายให้ใหญ่ขึ้น การเพ่ิมขนาด  

69.  ตอบข้อ3 but also  
 not only….but also เป็นค าสันธานแบบค าคู่ (Correlative conjunction) ที่ใช้เชื่อมระหว่าง  
 ค า กลุ่มค าหรือประโยค มีความหมายว่า ไม่เพียงแต่ ... เทา่นั้น แต่ยัง ... อีกด้วย 
 เช่น 
 Man needs food. Man needs shelter. 
 Man needs not only food but also shelter. (เชื่อมระดับค า) 
 Henry is going to school. Henry is going to the bank.  
 Henry is not only going to school, but also going to the bank. (เชื่อมระดับกลุ่มค า) 
 He loves her. He gives her much money.  
 He is not only loves her, but also gives her much money. (เชื่อมระดับประโยค) 
 จากประโยค Ha Long Bay’s beauty comes not only from the blue clear sky and  
 the calm sea, but also from its many caves. ความงามของอ่าวฮาลองเบย์ ไม่เพียงแต่ 
 มาจากท้องฟ้าสีครามสดใสและท้องทะเลที่สงบ แต่ยังมาจากการมีถ้ าท่ีมากมายอีกด้วย 
 ข้อ 1 and (Coordinating conjunction) ‘และ’ ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นไปในแนวเดียวกัน 
        เช่น This car is luxurious and expensive. รถยนต์คันนี้หรูหราและราคาแพง 
 ข้อ 2 although (Subordinating conjunction) ‘ถึงแม้ว่า’ ใช้เชื่อมประโยคเพ่ือบอกถึง 
        ความขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับการกระท า/เหตุการณ์ในประโยคใจความหลัก เช่น 
        I like the bag although it is too expensive for me.   
        ฉันชอบกระเป๋านั้นถึงแม้ว่ามันจะมีราคาแพงเกินไปส าหรับฉัน 
 ข้อ 4 as well as (conjunction)  ‘และ รวมถึง เช่นเดียวกับ พร้อมกับ’  
        เมื่อไปควบประธาน 2 ตัว จะใช้กริยาตามประธานที่อยู่ข้างหน้า เช่น 
        Manop as well as his friends is playing football.  
        มานพและเพ่ือนของเขาก าลังเล่นฟุตบอล 
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70. ตอบข้อ 2 yourself  ตัวคุณเอง  
 จากประโยค Can you imagine yourself in this amazing paradise?   
 เธอลองจินตนาการถึงตอนที่เธอได้เข้าไปอยู่ในแดนสวรรค์ที่มหัศจรรย์แห่งนี้ดูสิ 
 ประธานของประโยคคือ ‘you’ จึงใช้ Reflexive pronoun เป็น ‘yourself                    
 Reflexive Pronoun คือ ค าสรรพนามท่ีใช้เมื่อประธานและกรรมเป็นคนเดียวกันหรือ 
 สิ่งเดียวกัน  
 Reflexive Pronoun ของค าสรรพนามท้ัง 7 ค า เป็นดังนี้ 
 I - myself, You – yourself / yourselves, We – ourselves, They - themselves  
 He - himself, She - herself, It - itself 
                  ความหมายของบทอ่าน 
                  ถึง :  SophieK@space.net 
                  ชื่อเรื่อง : ฮาลองเบย์, เวียดนาม 
                  สวัสดี โซฟ่ี 
                          ฉันเขียนอีเมลนี้จากกรุงฮานอย เมืองหลวงที่ผู้คนพลุกพล่านของประเทศเวียดนามจ้ะ  
 วันพรุ่งนี้ฉันจะล่องเรือส าเภาไปยังอ่าวฮาลองเบย์ อ่าวแห่งนี้เป็นหนึ่งในความงดงามทาง 
 ธรรมชาติที่สวยงามของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ 
                           ความงามของอ่าวฮาลองเบย์ ไม่เพียงแตม่าจากท้องฟ้าสีครามสดใสและท้องทะเลที่สงบ 
 แต่ยังมาจากการมีถ้ าที่มากมายอีกด้วยนะ ถ้ ามังกรสวรรค์เป็นถ้ าที่ใหญ่ที่สุด เธอลองจินตนาการ 
 ถึงตอนที่เธอได้เข้าไปอยู่ในแดนสวรรค์ที่มหัศจรรย์แห่งนี้ดูสิ 
 แอนนา 

71. ตอบข้อ 1 is  
 ประธานของประโยคคือ Songkran Festival ‘เทศกาลสงกรานต์’ จัดเป็นค านามเอกพจน์  
 และเรื่องราวเป็นข้อเท็จจริง ประโยคต้องอยู่ในรูป Present simple ดังนั้นกริยาของประโยค  
 ต้องเป็น is 
 จากประโยค Songkran Festival, held from April 13 to 15, is one of the most 
 popular festivals in Thailand. เทศกาลสงกรานต์ทีจ่ัดขึ้นในวันที่ 13 -15 เมษายน เป็น 
 หนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย 
 ข้อ 2 are ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Present simple 
 ข้อ 3 was ใช้กับประธานเอกพจน์ ในประโยค Past simple 
 ข้อ 4 were ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Past simple    

72. ตอบข้อ 2 tradition (n.) ประเพณี 
 ‘the’ และ ‘of’ เป็นจุดสังเกตให้รู้ว่าค าท่ีต้องการต้องเป็นค านาม เพราะ ‘the’ เป็น article  
 น าหน้าค านาม และเป็นไปตามกฎ noun of noun 
 จากประโยค It is held to celebrate the tradition of Thai New Year.  
 มันถูกจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองประเพณีของปีใหม่ไทย 
 ข้อ 1 trade (n.) การค้าขาย (v.) ค้าขาย 
 ข้อ 3 traditional (adj.) เป็นประเพณี 
 ข้อ 4 traditionally (adv.) อย่างมีแบบแผน 

mailto:SophieK@space.net
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73. ตอบข้อ 4 splashing  สาด กระเด็น ท าให้เปียก 
 เนื้อเรื่องเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวันสงกรานต์ ดังนั้นความหมายที่ถูกต้องคือ สาดน้ า 
 และค าที่ถูกต้องคือ splash water ในประโยคต้องการกริยาในรูปของ กริยาเติม ing  
 เพราะอยู่หลังค าว่า enjoy 
 จากประโยค On this occasion, locals and foreigners alike will enjoy splashing  
 water on one another. ในโอกาสนี้ชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้สนุกกับการสาดน้ าใส่กัน  
 ข้อ 1 filling  กรอก เติม 
 ข้อ 2 pouring  เท 
 ข้อ 3 draining  ระบาย  ไหลออก 

74. ตอบข้อ 2 draught (n.) ความแห้งแล้ง 
 จากประโยค This year, Thailand has encountered draught and water shortages  
 across the kingdom. ปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับความแห้งแล้งและการขาดแคลนน้ าทั่วประเทศ 
 ความหมายของค าว่า draught  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 rain  (n.) ฝน 
 ข้อ 3 humidity (n.) ความชุ่มชื่น   
 ข้อ 4 wetness (n.)  ความชื้น 

75. ตอบข้อ 2 to avoid หลีกเลี่ยง 
 ‘doesn’t urge’ เป็นจุดสังเกตที่ท าให้รู้ว่า ค าที่ต้องเติมในช่องว่าง คือ Infinitive with to  
 ตามหลักไวยากรณ์  Verb + to infinitive 
 จากประโยค While the government doesn’t urge Thais to avoid taking part in the  
 festival, people are encouraged to use water sparingly. ขณะที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ 
 กระตุ้นให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเทศกาล แต่สนับสนุนให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัด 
 ส่วนรูปกริยาในตัวเลือกที่เหลือไม่สามารถใช้ในประโยคนี้ได้  
 ความหมายของบทอ่าน 
 ประเทศไทยสนุกกับวันสงกรานต์ 
 “เทศกาลสงกรานต์ทีจ่ัดขึ้นในวันที่ 13 -15 เมษายน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ได้รับความนิยม 
 มากที่สุดในประเทศไทย ถูกจัดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองประเพณีของปีใหม่ไทย ในโอกาสนี้ชาวไทย 
 และชาวต่างชาติจะได้สนุกกับการสาดน้ าใส่กัน ปีนี้ประเทศไทยเผชิญกับความแห้งแล้งและ 
 การขาดแคลนน้ าทั่วประเทศ ขณะที่รัฐบาลเองกไ็ม่ได้กระตุ้นให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเข้าร่วม 
 เทศกาล แต่สนับสนุนให้ประชาชนใช้น้ าอย่างประหยัด”  
 ที่มา : http://www.student-weekly.com/110416/110416-education-   
         02.html#.Vxb6YvmLTIU 

 
 
 
 
 

http://www.student-weekly.com/110416/110416-education-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2002.html#.Vxb6YvmLTIU
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76. ตอบข้อ 3 has reached  ได้เข้าสู่ 
 จากตัวเลือกทุกข้อ กริยาอยู่ในรูป Present perfect เหมือนกัน ดังนั้นต้องพิจารณาท่ี 
 ความหมายที่ถูกต้องและความสอดคล้องระหว่างประธานกับกริยา นั่นคือ has reached  
 เนื่องจากประธานคือ Thailand เป็นค านามเอกพจน์ ดังนั้นต้องใช้ has  
 ส่วนตัวเลือกที่ 1 และ 2  lost แปลว่า ‘แพ้’ ความหมายไม่สอดคล้องกับบริบท 
 จากประโยค Thailand has reached the final round of qualifying for the 2018  
 World Cup in Russia. ประเทศไทยได้เข้าสู่รอบคัดเลือกรอบสุดท้ายส าหรับฟุตบอลโลกปี 2018   

77. ตอบข้อ 2 on  
 preposition ใช้น าหน้าวัน คือ on 
 จากประโยค The War Elephant's 2-2 draw with Iraq in Tehran on Thursday...  
 เมื่อวันพฤหัสบดี ทีมช้างศึกเสมอกับอิรัก 2-2 ที่กรุงเตหะราน  
 ควำมรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Prepositions of Time 
 on ใช้กับ วันในสัปดาห์ เช่น on Sunday, on Tuesday 
      ชว่งเวลาในวันนั้น ๆ เช่น on Friday evening/ on Wednesday mornings 
      วันที่ เช่น on December 12nd 
      วันพิเศษ เช่น on my birthday/ on New Year’s Eve 
 in  ใช้กับ เดือน เช่น in March/ in September 
      ฤดูกาล เช่น in summer/ in winter 
      ปีพ.ศ. หรือ ปีค.ศ. เช่น in 2018/ in 1865 
      ชว่งทศวรรษ เช่น in the 20th century 
      ชว่งเวลาของวัน เช่น in the after/ in the evening 
      ชว่งเวลาที่ยาวนาน เช่น in the past/ in the 1990s / in the holidays 
 at  ใช้กับ เวลาตามนาฬิกา เช่น at 7.30 a.m./ at 5 o’clock 
      เทศกาลต่างๆ เช่น at Christmas/ at Easter 
      ข้อยกเว้นอื่นๆ เช่น at night/ at the weekend 

78. ตอบข้อ 1 result (n.) ผล 
 จากประโยค ….most importantly, don’t need to wait for the result of Iraq's final  
 match. ที่ส าคัญไมจ่ าเป็นต้องรอผลการแข่งขันของทีมอิรักในนัดสุดท้าย 
 ความหมายของค าว่า result  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 reaction (n.)  การตอบสนอง 
 ข้อ 3 renovation (n.)  การซ่อมแซม 
 ข้อ 4 reconstruction (n.)  การก่อสร้างใหม่ 
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79. ตอบข้อ 2 took (v.2) ได้น า 
 ต าแหน่งของค าในช่องว่างต้องเป็นค ากริยา เพราะอยู่หลัง Thailand ซึ่งเป็นประธาน และ 
 ในประโยคนี้ต้องเป็น Past simple เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นกริยาต้อง 
 เป็นกริยาช่องที่ 2 จากตัวเลือกมีกริยาช่องที่ 2 อยู่ 2 ข้อ เมื่อพิจารณาความหมายแล้ว  
 ค าว่า took  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 จากประโยค In Tehran, Thailand took the lead twice with a 39th minute goal  
 from Mongkol Tossakrai… ที่กรุงเตหะรานทีมชาติไทยได้น าถึงสองครั้ง ประตูแรกในนาท ี
 ที่ 39 จากมงคล ทศไกร 
 ข้อ 1 won (V2)  ชนะ 
 ข้อ 3 lost  (adj.)  พ่ายแพ้ 
 ข้อ 4 look (v.) มองดู 

80. ตอบข้อ 1 place (n.) พ้ืนที่ 
 จากประโยค Thais will now face Asia's heavyweights for a place in the World  
 Cup. ไทยจะเจอกับทีมสายแข็งของเอเชียเพ่ือพ้ืนที่ในฟุตบอลโลก 
 ความหมายของค าว่า place  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 station (n.)  สถานี 
 ข้อ 3 football (n.)  ฟุตบอล 
 ข้อ 4 stadium (n.)  สนามกีฬา 
 ความหมายจากบทอ่าน  
 ประเทศไทยผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย 
 “ประเทศไทยได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกปี 2018 ที่ประเทศรัสเซีย  
 เมื่อวันพฤหัสบดทีีมช้างศึกเสมอกับอิรัก 2-2 ที่กรุงเตหะราน นั่นหมายความว่าพวกเขาได้ขึ้นใน 
 กลุ่มเอฟ และทีส่ าคัญมากที่สุดไม่จ าเป็นต้องรอผลการแข่งขันนัดสุท้ายของอิรัก ทีมชาติไทยได้ 
 ขึ้นน าถึงสองครั้ง ประตูแรกในนาทีที่ 39 จากมงคล ทศไกร และอีกหนึ่งประตูในนาทีที่ 85  
 จาก อดิศักดิ์ ไกรสร แต่ทีมอิรักก็ตามตีเสมอได้ทั้งสองครั้งโดยได้ประตูช่วงท้ายของเกม ทีมชาติ 
 ไทยจะต้องเจอกับทีมสายแข็งของเอเชียเพ่ือพ้ืนที่ในฟุตบอลโลก” 
 ที่มา: http://www.bangkokpost.com/learning/easy/910740/thailand-reaches-final-   
                          world-cup-final-qualifying 

81. ตอบข้อ 1 is arrested  ถูกจับกุม 
 ค าส าคัญ (keyword) ของประโยคนี้ คือ illegal ‘ผิดกฎหมาย’ ท าให้รู้ว่า A Norwegian man  
 ต้องถูกจับกุม ดังนั้นประโยคนี้ต้องอยู่ในรูป Passive voice และข้อความนี้เป็นข่าว จึงต้องใช้ 
 Present simple รูปกริยาคือ is, am, are + V3 
 จากประโยค A Norwegian man is arrested in Pattaya for allegedly producing an  
 illegal drug.... ชายชาวนอร์เวย์ถูกจับกุมในพัทยาเพราะถูกกล่าวหาว่าผลิตยาผิดกฎหมาย  
 ข้อ 2 has arrested   เป็นรูปกริยา Present perfect 
 ข้อ 3 was arresting   เป็นรูปกริยา Past continuous 
 ข้อ 4 will be arrested   เป็นรูปกริยา Passive voice  ของ Future simple  

http://www.bangkokpost.com/learning/easy/910740/thailand-reaches-final-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20world-cup-final-qualifying
http://www.bangkokpost.com/learning/easy/910740/thailand-reaches-final-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20world-cup-final-qualifying
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82. ตอบข้อ 2 for sale  ส าหรับขาย 
จากประโยค A Norwegian man is arrested in Pattaya for allegedly producing an 
illegal drug for sale ชายชาวนอร์เวย์ถูกจับกุมในพัทยาเพราะถูกกล่าวหาว่าผลิตยาผิด
กฎหมายส าหรับขาย 
ข้อ 1 on sale   ลดราคา 
ข้อ 3 to sellers  ให้ผู้ขาย 
ข้อ 4 as a salesperson  เป็นผู้ขาย 

83. ตอบข้อ 3 make (V.) ท า ผลิต 
จากประโยค Police said on October30 that they suspected Peter Morgan, 35, of 
smuggling a liquid used to produce crystal methamphetamine, or ice, and using 
his apartment to make the drug. ต ารวจกล่าวว่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่พวกเขาสงสัยว่า 
Peter Morgan อายุ 35 ปี ลกัลอบขนของเหลวที่ใช้ในการผลิตยาบ้าคริสตัลหรือยาไอซ์และก
ใช้อพาร์ทเมนท์ของเขาที่จะผลิตยาเสพติด 
ข้อ 1 do (V.)  ท า 
ข้อ 2 build (V.)  สร้าง 
ข้อ 4 create (V.) สร้าง สร้างสรรค ์

84. ตอบข้อ 1 was turned ถูกเปลี่ยน 
 รูปกริยาที่ต้องเติมในช่องว่างอยู่หลังประธาน ‘the bedroom’ ซึ่งเป็นสถานที่ แสดงการกระท า 
 ไม่ได้ ต้องเป็นผู้ถูกกระท า ดังนั้นรูปประโยคต้องเป็น Passive voice และเหตุการณ์เป็นสิ่งที่ 
 เกิดข้ึนแล้วคือถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้ว จึงต้องอยู่ในรูปของ Past simple รูปกริยาคือ  
 was/were + V3 
 จากประโยค Police raided Morgan’s apartment and said the bedroom was turned  
 into a lab to produce the drug. ต ารวจบุกเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ของ Morgan และกล่าวว่า 
 ห้องนอนถูกเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการในการผลิตยาเสพติด  
 ข้อ 2 will be turned   เป็นรูปกริยา Passive voice ของ Future simple  
 ข้อ 3 is being turned   เป็นรูปกริยา Passive voice  ของ Present continuous  
 ข้อ 4 had been turned  เป็นรูปกริยา Passive voice ของ Past perfect  

85. ตอบข้อ 4 according  
 according to แปลว่า ตาม แต่ถ้าเป็น according to ตามด้วยชื่อคนหรือแหล่งข่าว  
 ความหมายก็คือ ตามท่ีคนนั้นพูดหรือสั่งหรืออ้าง  
 จากประโยค Suspicious liquid weighing 2 kilograms in a glass jar in the refrigerator  
 according to police. ของเหลวที่น่าสงสัยน้ าหนัก 2 กิโลกรัมอยู่ในขวดแก้วในตู้เย็น ตามท่ี 
 ต ารวจกล่าว 
 ข้อ 1 due   ‘due to’   เนื่องจาก 
 ข้อ 2 next    ‘next to’   ข้างๆ 
 ข้อ 3 in order   ‘in order to’   เพ่ือ เพ่ือที่จะ 
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 ความหมายจากบทอ่าน 
 “ชายชาวนอร์เวย์ถูกจับกุมในพัทยาเพราะถูกกล่าวหาว่าผลิตยาผิดกฎหมายส าหรับขาย 
 ต ารวจกล่าวว่าเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พวกเขาสงสัยว่า Peter Morgan อายุ 35 ปี ลักลอบขน 
 ของเหลวที่ใช้ในการผลิตยาบ้าคริสตัลหรือยาไอซ์ และ ใช้อพาร์ทเมนท์ของเขาผลิตยาเสพติด    
 ต ารวจบุกเข้าไปในอพาร์ทเมนท์ของ Morgan และกล่าวว่าห้องนอนถูกเปลี่ยนเป็นห้องปฏิบัติการ 
 ในการผลิตยาเสพติด  ของเหลวที่น่าสงสัยน้ าหนัก 2 กิโลกรัมอยู่ในขวดแก้วในตู้เย็น ตามที่ 
 ต ารวจกล่าว” 

86. ตอบข้อ 4 were released ถูกปล่อย 
 จากความหมายของค ากริยา release ที่แปลว่า ปล่อย เมื่อดูประธานของประโยคคือ  
 Fifty baby sea turtles แสดงกริยา ‘ปล่อย’ ไม่ได้ แต่ถ้าเป็น ‘ถูกปล่อย’ ความหมายจะ 
 เหมาะสมสอดคล้องกว่า ดังนั้นประโยคนี้จึงต้องอยู่ในรูป Passive voice และ จากวลี ‘early  
 this month’ บอกถึงเหตุการณ์ในอดีต ดังนั้นประโยคจะเป็น Past simple รูปประโยคคือ  
 was/were + v3 
 จากประโยค Fifty baby sea turtles were released early this month into the 
 Andaman Sea to begin their journey in the ocean. เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ลูกเต่าทะเล  
 จ านวน 50 ตัว ถูกปล่อยลงสู่ทะเลอันดามันเพ่ือเริ่มต้นการเดินทางของพวกมันในมหาสมุทร  
 ข้อ 1 releases  กริยาช่องที่ 1 เติม s ใช้กับ Present simple  
 ข้อ 2 released  กริยาช่องที่ 2 ใช้กับ Past simple  

ข้อ 3 is released  เป็นรูปกริยา Passive voice ของ Present simple  

87. ตอบข้อ 2 helped (V.2) ช่วยเหลือ 
 เหตุการณ์ของเรื่องนี้เกิดข้ึนเมื่อต้นเดือนซึ่งเป็นเหตุการณ์ในอดีต ดังนั้นกริยาของประโยคต้อง 
 เป็นกริยาช่องที่ 2 
 จากประโยค Part of Laguna Phuket's annual sea turtle release program, the 
 hotel's guests together with marine biologists and donors helped the turtles to 
 the ocean. เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปล่อยเต่าทะเลประจ าปีของลากูน่าภูเก็ต แขกที่มาพัก 
 ร่วมกับนักชีววิทยาทางทะเลและผู้ร่วมบริจาคได้ช่วยเต่าทะเลลงสู่มหาสมุทร 

ข้อ 1 helps  กริยาช่องที่ 1 เติม s ใช้กับ Present simple 
ข้อ 3 are helped   เป็นรูปกริยา Passive voice ของ Present simple 
ข้อ 4 are helping   เป็นรูปกริยาของ Present continuous  

88. ตอบข้อ 1 beaches ชายหาด 
 เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับเต่าทะเล และในประโยคกล่าวถึงสถานที่ที่วางไข่ ดังนั้นค าท่ีถูกต้องและ 
 เหมาะสมที่สุดคือ beaches 
 จากประโยค The beaches of Phuket offer plenty of beauty and…. ชายหาดของภูเก็ต 
 มีความสวยงามมาก....  
 ข้อ 2 seas   ทะเล 
 ข้อ 3 lakes   ทะเลสาบ 
 ข้อ 4 rivers  แม่น้ า 
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89. ตอบข้อ 1 turtles  เต่า 
 จากตัวเลือกทั้งสี่เป็นชื่อสัตว์ และสัตว์ที่ข้ึนมาวางไข่บนชายหาดคือ เต่า และนอกจากนี้ 
 เนื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเต่า 
 จากประโยค The beaches of Phuket offer plenty of beauty and are also where  
 a variety of turtles choose to lay their eggs. ชายหาดของภูเก็ตมีความสวยงามมาก  
 และเป็นที่ที่เต่าหลายชนิดเลือกท่ีจะวางไข่อีกด้วย 
 ข้อ 2 whales   วาฬ 
 ข้อ 3 octopus   หมึก 
 ข้อ 4 seahorses  ม้าน้ า 

90. ตอบข้อ 1 engage (V.) ท าให้สนใจ 
 engage (v.) = to interest someone in something and keep them thinking about it 
 (ความหมายจาก Cambridge Dictionaries Online) 
 ค ากริยาที่อยู่หลัง can ต้อง infinitive  (กริยารูปปกติที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป) 
 จากประโยค Thanks to ongoing turtle conservation efforts of Laguna Phuket, 
 resort guests and the community can engage in this worthwhile program. 
 ขอบคุณส าหรับความพยายามอนุรักษ์เต่าอย่างต่อเนื่องของลากูน่าภูเก็ต แขกที่มาพัก และ 
 ชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมท่ีคุ้มค่านี้  
 ความหมายจากบทอ่าน 
 การช่วยชีวิตเต่า 
 “เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ลูกเต่าทะเลจ านวน 50 ตัว ถูกปล่อยลงสู่ทะเลอันดามันเพ่ือเริ่มต้น 
 การเดนิทางของพวกมันในมหาสมุทร เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปล่อยเต่าทะเลประจ าปีของ 
 ลากูน่าภูเก็ต แขกที่มาพัก ร่วมกับนักชีววิทยาทางทะเล และผู้ร่วมบริจาค ได้ช่วยเต่าทะเล 
 ลงสู่มหาสมุทร ชายหาดของภูเก็ตมีความสวยงามมากและเป็นที่ทีเ่ต่าหลายชนิดเลือกท่ีจะ 
 วางไข่อีกด้วย ขอบคุณส าหรับความพยายามอนุรักษ์เต่าอย่างต่อเนื่องของลากูน่าภูเก็ต แขก 
 ที่มาพัก และชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมท่ีคุ้มค่านี้” 
 ที่มา : THE NATION April 20, 2016 

91. ตอบข้อ 3 luxurious (adj.) หรูหรา 
 จากประโยค MANY WOMEN have fallen prey to a brand named handbag vendor 
 who operates via Facebook and falsely promised to deliver luxury goods at  
 a low price. ผู้หญิงหลายคนตกเป็นเหยื่อผู้ขายกระเป๋ายี่ห้อดังที่ด าเนินการผ่านทาง  
 Facebook และสัญญาเท็จที่จะส่งสินค้าหรูหราในราคาท่ีถูกให้ 
 ข้อ 1 cheap (adj.)   ราคาถูก 
 ข้อ 2 useless (adj.)   ไม่มีประโยชน์ 
 ข้อ 4 imitated  (V3)   เลียนแบบ 

 
 
 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interest
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/keep
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/thinking
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92. ตอบข้อ 2 vendor (n.) ผู้ขาย 
จากประโยค The vendor has allegedly cheated of an estimated Bt10 million in 
total from her victims, … ผู้ขายถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินประมาณ 10 ล้านบาทรวมจาก 
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเธอ 
ข้อ 1 buyer (n.) ผู้ซื้อ 

 ข้อ 3 salesmen  (n.)  คนขาย อยู่ในรูปพหูพจน์ไม่สอดคล้องกับกริยา has ในประโยค 
 ข้อ 4 shopkeeper (n.)   คนดูแลร้านค้า 

93. ตอบข้อ 4 investigate (V.) ตรวจสอบหาความจริง 
 จากประโยค Pol Colonel Siriwat Pordee said police would investigate the 
 complaint and gather evidence before summoning the suspect… พันต ารวจเอก 
 ศิริวัฒน์ พอดี กล่าวว่าต ารวจจะตรวจสอบการร้องเรียนและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะ 
 เรียกผู้ต้องสงสัย 

ข้อ 1 tell (V.)  บอก 
ข้อ 2 report (V.)   รายการ 
ข้อ 3 operate (V.)  ปฏิบัติการ 

94. ตอบข้อ 4 was named  ถูกเรียกชื่อ 
 name (v.) มีความหมายว่า ตั้งชื่อ เรียกชื่อ  
 ในประโยคนี้ประธานของกริยาคือ the suspect ซึ่งไม่น่าจะเรียกชื่อตนเอง แต่ต้องหมายถึง 
 เธอถูกเรียกชื่อ ดังนั้น รูปประโยคต้องเป็น Passive voice และเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ในอดีต 
 จึงเป็น Past simple รูปกริยาคือ was/were + V3 
 จากประโยค ….before summoning the suspect, who was named as Jettayarat  
 Sappat.  ก่อนที่จะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยที่ถูกเรียกชื่อว่า เจตยารัตน์ สัพพัทธ์  
 ข้อ 1 names    กริยาช่องที่ 1 เติม s ใช้กับ Present simple  
 ข้อ 2 named     กริยาช่องที่ 2 ใช้กับ Past simple 
 ข้อ 3 is naming   รูปกริยาของ Present continuous 

95. ตอบข้อ 4 followers (n.) ผู้ติดตาม 
 จากประโยค The page had attracted more than 200,000 followers. เพจนี้ดึงดูด 
 ผู้ติดตามได้มากกว่า 200,000 ราย (‘เพจ’ เป็นช่องทางหนึ่งของ Facebook ที่มีไว้ 
 ประชาสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างให้คนทั่วไปรับทราบ) 
 ความหมายของค าว่า  followers  ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 baht (n.)    บาท 
 ข้อ 2 shares (n.)    การแบ่งปัน 
 ข้อ 3 enemies (n.)    ศัตร ู
 ความหมายจากบทอ่าน 
 “ผู้หญิงหลายคนตกเป็นเหยื่อผู้ขายกระเป๋ายี่ห้อดังที่ด าเนินการผ่านทาง Facebook และ 
 สัญญาเท็จที่จะส่งสินค้าหรูหราในราคาที่ถูกให้ ผู้ขายถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินประมาณ  
 10 ล้านบาทรวมจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเธอที่ร่วมกันยื่นค าร้องต่อกองบังคับการ 
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 ปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (TCSD) เมื่อวานนี้  
 พันต ารวจเอกศิริวัฒน์ พอดี กล่าวว่าต ารวจจะตรวจสอบการร้องเรียนและรวบรวมพยานหลักฐาน 
 ก่อนที่จะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยทีถู่กเรียกชื่อว่าเจตยารัตน์ สัพพัทธ์  ทางด้าน ปิยะพร ลีลา  
 อายุ 36 ปี กล่าวว่าเธอได้พบกับ เจตยารัตน์ ผ่านทางหน้า Facebook ที่ประมูลกระเป๋ายี่ห้อดัง  
 ทีถู่กจัดขึ้นอย่างน่าเชื่อถือ เพจนี้ดึงดูดผู้ติดตามไดม้ากกว่า 200,000 ราย” 

ที่มา: http://www.nationmultimedia.com/national/Women-lose-more-than-
Bt10m-to-alleged-swindler-in--30284293.html   

96. ตอบข้อ 1 air (n.)  อากาศ 
 air pollution มลพิษทางอากาศ ข้อความของประโยคถัดไปเป็นสิ่งสนับสนุนว่าเป็นมลพิษทาง 
 อากาศ โดยเฉพาะค าว่า ‘Air-quality tests’ การทดสอบคุณภาพอากาศ 
 จากประโยค THOUSANDS of people in Chiang Mai province have developed 
 symptoms this month that can be linked to air pollution. ในเดือนนี้ผู้คนหลายพัน 
 คนในจังหวัดเชียงใหม่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน 
 ข้อ 2 soil  (n.)  ดิน 
 ข้อ 3 noise (n.)  เสียง 
 ข้อ 4 water (n.)  น้ า 

97. ตอบข้อ 2 confirmed (V2)     ยืนยัน 
 จากประโยค Air-quality tests yesterday also confirmed that pollutants in the 
 Northern Province had hit unhealthy levels. จากการทดสอบคุณภาพอากาศเม่ือวานนี้ 
 ยืนยันว่ามลพิษในจังหวัดทางภาคเหนือแตะระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพ  
 ข้อ 1 confused (V2)  รู้สึกสับสน 
 ข้อ 3 confined (V2)  จ ากัด 
 ข้อ 4 confronted  (V2)  เผชิญหน้า 

98. ตอบข้อ 3 per   ต่อ  
 จากประโยค The tests conducted by the Chiang Mai University showed the  
 amount of small dust particles measuring less than 10 microns in diameter  
 (PM10) had gone past the safe limit of 120 micrograms per cubic meter of air.  
 ผลการทดสอบท าโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าปริมาณของฝุ่นละอองขนาดเส้น 
 ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงเกินขีดจ ากัดด้านความปลอดภัยที ่120  
 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว 
 ข้อ 1 to ถึง 
 ข้อ 2 at ที ่
 ข้อ 4 for ส าหรับ 

 
 
 
 

http://www.nationmultimedia.com/national/Women-lose-more-than-Bt10m-to-alleged-swindler-in--30284293.html
http://www.nationmultimedia.com/national/Women-lose-more-than-Bt10m-to-alleged-swindler-in--30284293.html
http://www.nationmultimedia.com/search/?keyword=Chiang+Mai
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99. ตอบข้อ 4 between   ระหว่าง 
 จากประโยค Tests conducted at four spots reported the PM10 amount ranging  
 between 131 and 163 cubic meters of air. การทดสอบจัดกระท าในสี่จุด รายงานว่า  
 ปริมาณ PM 10 (ค่าฝุ่นละออง) อยู่ระหว่าง 131 ถึง 163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
 Preposition ทีถู่กต้องและเหมาะสมที่สุดคือ  between  
 ข้อ 1 to ถึง 
 ข้อ 2 for ส าหรับ 
 ข้อ 3 per  ต่อ 

100.ตอบข้อ 2 was 
 ค าส าคัญ (keyword) ส าหรับประโยคนี้คือ yesterday ‘เมื่อวานนี้’ ท าให้รู้ว่าประโยคเป็น    
 Past simple และประธานของประโยคคือ Smog เป็นค านามเอกพจน์ ดังนั้น Verb to be  
 ที่ถูกต้องคือ was 

จากประโยค Smog was clearly visible again yesterday. หมอกควันมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนอีกครั้งเมื่อวานนี้  
ความหมายจากบทอ่าน 
ความเดือดร้อนด้านสุขภาพจากหมอกควันของผู้คนนับพัน ในเชียงใหม่ 

 “ในเดือนนี้ผู้คนหลายพันคนในจังหวัดเชียงใหม่มีอาการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศเพ่ิมข้ึน  
 จากการทดสอบคุณภาพอากาศเม่ือวานนี้ยืนยันว่ามลพิษในจังหวัดทางภาคเหนือแตะระดับที่ 
 ไม่ดีต่อสุขภาพ ผลการทดสอบท าโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าปริมาณของฝุ่นละออง 
 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) สูงเกินขีดจ ากัดด้านความปลอดภัยที ่ 
 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้ว การทดสอบจัดกระท าในสี่จุด รายงานว่าปริมาณ PM 10  
 (ค่าฝุ่นละออง) อยู่ระหว่าง 131 ถึง 163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หมอกควันมองเห็นได้อย่าง 
 ชัดเจนอีกครั้งเมื่อวานนี้  เจ้าหน้าที่ได้ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน” 

101. ตอบข้อ 4  Year 6   ปีที่ 6 
 โจทย์ถามว่า นมช็อกโกแลตถูกผลิตในปีใดมากท่ีสุด 
 ค าส าคัญ (keyword) ของข้อนี้คือ the most มากที่สุด  

102. ตอบข้อ 3  over 1,700 million cartons มากกว่า 1,700 ล้านกล่อง 
 โจทย์ถามว่า นมช็อกโกแลตจ านวนกี่ล้านกล่องที่ถูกผลิตขึ้นในปีที่ 3 และ ปีที่ 4 
 จากกราฟ ปีที่ 3 ถูกผลิตประมาณ 890 ล้านกล่อง ปีที่ 4 ประมาณ 880 ล้านกล่อง เมื่อ 
 รวมกัน จะได้ประมาณ 1,770 ล้านกล่อง 
 ข้อ 1 over 880 million cartons  มากกว่า 880 ล้านกล่อง 
 ข้อ 2 about 880 million cartons  ประมาณ 880 ล้านกล่อง 
 ข้อ 4 under 1,700 million cartons  ต่ ากว่า 1,700 ล้านกล่อง 
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103. ตอบข้อ 2 Milk production in Year 1 and 2 are the same amount. 
 การผลิตนมในปีที่ 1 และ 2 มีจ านวนเท่ากัน 
 จากกราฟในปีที่ 1 และ 2 เท่ากันอยู่ที่ประมาณ มากกว่า 880 ล้านกล่องเล็กน้อย 
 โจทย์ถามว่า ตามกราฟแท่ง ข้อความใดถูกต้อง 
 ข้อ 1 Milk production in Year 7 must drop exactly.  
        การผลิตนมในปีที่ 7 ต้องตกลงอย่างแน่นอน กราฟไม่ได้บอก 
 ข้อ 3 Milk production rose at a steady rate from Year 1 to Year 6. 
        การผลิตนมเพ่ิมข้ึนในอัตราสม่ าเสมอตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 
        จากกราฟไม่เป็นเช่นนั้น ปีที่ 1 และ 2 เท่ากัน ปีที่ 4 ลดลง 
 ข้อ 4 Milk production dropped continuously from Year 1 to Year 6. 
        การผลิตนมลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 

104. ตอบข้อ 4  daily hours these appliances are used ชั่วโมงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละวัน 
 โจทย์ถามว่า กราฟแท่งนี้เกี่ยวกับอะไร 
 ข้อ 1 appliances used by residents  การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผู้พักอาศัย 
 ข้อ 2 total electricity used per year  การใช้ไฟฟ้าท้ังหมดต่อปี 
 ข้อ 3 hours of appliances used per month  ชั่วโมงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่อเดือน 

105. ตอบข้อ 1 The refrigerator is used the most every day. ตู้เย็นถูกใช้มากท่ีสุดในทุก ๆ วัน 
 โจทย์ถามว่า ตามกราฟแท่ง ข้อความใดถูกต้อง 
 ข้อ 2 The air-conditioner is used the least on weekdays.  
         เครื่องปรับอากาศถูกใช้น้อยที่สุดในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
         ตามกราฟ ที่ถูกต้องคือคอมพิวเตอร์ถูกใช้น้อยที่สุด คือ 2 ชั่วโมง  
         ส่วนเครื่องปรับอากาศ 8 ชั่วโมง 
 ข้อ 3 The lights are used more than the refrigerator on weekends. 
        หลอดไฟถูกใช้มากกว่าตู้เย็นในวันเสารแ์ละวันอาทิตย์ 
        ตามกราฟ หลอดไฟถูกเปิด 17 ชั่วโมง ส่วนตู้เย็นถูกใช้ 24 ชั่วโมง 
 ข้อ 4 The television is used less than the computer on weekdays. 
        โทรทัศน์ถูกใช้น้อยกว่าคอมพิวเตอร์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
        ตามกราฟ โทรทัศน์ถูกเปิด 4 ชั่วโมง ส่วน คอมพิวเตอร์ถูกใช้ 2 ชั่วโมง 

106. ตอบข้อ 3 The highest percentage of smartphone users is more than the tablet users.  
 เปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดของคนที่ใช้สมาร์ทโฟน (33%) สูงกว่า ของคนที่ใช้แท็บเล็ต (26%) 
 โจทย์ถามว่า ตามกราฟแท่ง ข้อความใดถูกต้อง 
 ข้อ 1 The average age of smartphone users is 34.  
        อายุเฉลี่ยของผู้ใช้สมาร์ทโฟนคือ 34  ที่ถูกต้อง คือ 30 
 ข้อ 2 The smartphone users at the age of 55+ are more than 13 – 17 in range. 
        ผู้ใช้สมาร์ทโฟนช่วงอายุ 55 ขึ้นไป มีมากกว่าช่วงอายุ 13 -17 
        ช่วงอายุ 55 ขึ้นไป มี 7% ส่วน ชว่งอายุ 13- 17 มี 18%  
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 ข้อ 4 The percentage of using smartphones and tablets at 35 – 54 range is  
        equal. เปอร์เซ็นต์ของการใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่ช่วงอายุ 35 -54 เท่ากัน 
        ตามกราฟ ไม่เท่ากัน สมาร์ทโฟน 21% ส่วน แท็บเล็ต 24% 

107. ตอบข้อ 2 25 – 34 
 โจทย์ถามว่า กลุ่มคนในช่วงอายุใดที่ใช้สมาร์ทโฟนสูงกว่าแท็บเล็ต 
 จากกราฟ ช่วงอายุที่ใช้ สมาร์ทโฟนสูงกว่าแท็บเล็ต มี 2 ช่วง คือ 18-24 และ 25-34 

108. ตอบข้อ 3  chapter 4 บทที่ 4 
 โจทย์ถามว่า ปัญญาอยากรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดวงธัญพืช เขาควรอ่านบทใด 
 จากสารบัญ บทที่ 4 คือ ‘How Crop Circles Appear’ วงธัญพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร 
 ข้อ 1 chapter 2 ‘Places Crop Circles Have Been Found’สถานที่ที่วงธัญพืชถูกค้นพบ 
 ข้อ 2 chapter 3 ‘People Who Have Studied Crop Circles’ บุคคลที่ศึกษาวงธัญพืช 
 ข้อ 4 chapter 5 ‘Crop Circles Not Yet Found’ วงธัญพืชที่ยังไม่ถูกค้นพบ 
 chapter 1 ‘Types of Crop Circles’ ประเภทของวงธัญพืช 
 chapter 6 ‘Website References About Crop Circles’ เว็บไซต์อ้างอิงทีเ่กี่ยวกับวงธัญพืช 

109. ตอบข้อ 4  Southern England is a place many people think of when they hear the words  
               crop circles. ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษเป็นที่ที่หลายคนคิดถึง เมื่อคนได้ยินค าว่า  
 ‘crop circles’ วงธัญพืช 
 โจทย์ถามว่า ประโยคใดต่อไปนี้ที่อาจพบได้ในบทที่ 2 
 บทที่ 2 คือ Places Crop Circles Have Been Found สถานที่ที่วงธัญพืชถูกค้นพบ 
 ข้อ 1 One valuable site is http://en.wikipedia.org/wiki/crop_circle. 
        เว็บไซต์หนึ่งที่มีประโยชน์มากคือ http://en.wikipedia.org/wiki/crop_circle 
 ข้อ 2 Crop circles are divided into 3 sources: man-made, weather and  
        paranormal. การเกิดวงธัญพืชแบ่งเป็น 3 แหล่งที่มา คือ โดยมนุษย์ สภาพอากาศ  
        และ ปาฏิหาริย ์
 ข้อ 3 The majority of reports of crop circles have appeared in and spread  
        since the late 1970s. ส่วนใหญ่ของรายงานเกี่ยวกับวงธัญพืชเกิดขึ้นและ 
        แพร่หลายมาตั้งแต่ปลายปียุค 1970 

110. ตอบข้อ 2 NH116 arrives in Vancouver in the morning. เที่ยวบิน HN116 ถึงแวนคูเวอร์ในตอนเช้า 
 แต่จากตารางถึงเวลา 14.55 น. ซึ่งเป็นตอนบ่าย 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 NH215 arrives in Paris at 15.45. เที่ยวบิน NH215 ถึงปารีสเวลา 15.45 น. 
 ข้อ 3 The flight from Tokyo to London is NH277.  
        เที่ยวบินจากโตเกียวไปลอนดอนคือ NH277 
 ข้อ 4 NH858 departs from Hanoi in the afternoon. เที่ยวบิน NH858 ออกจาก 
        ฮานอยในตอนบ่าย จากตารางออกเดินทางเวลา 14.00 น. ซึ่งเป็นตอนบ่าย 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/crop_circle
http://en.wikipedia.org/wiki/crop_circle
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111. ตอบข้อ 3  The flight from Tokyo to Jakarta takes about 6 hours.  
 เที่ยวบินจากโตเกียวถึงจาการ์ตาใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง 
 จากตารางเวลา ออกจากโตเกียว 10.05 น. ถึงจาการ์ตา 15.40 น. ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 35 นาท ี
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดถูกต้อง 
 ข้อ 1 NH115 arrives in London at 16.00. เที่ยวบินที่ NH115 ถึงลอนดอนเวลา 16.00 น. 
        จากตาราง เที่ยวบินที่ NH115 บินจากแวนคูเวอร์ไปโตเกียว 
 ข้อ 2 NH856 departs from Jakarta to Manila. เที่ยวบินที่ NH856 ออกจากจาการ์ตา 
        ไปมะนิลา จากตารางเที่ยวบินที่ NH856 บินจากจาการ์ตาไปโตเกียว 
 ข้อ 4 The flight from Tokyo to Paris flies by aircraft B767-300ER. เที่ยวบินจาก 
        โตเกียวไปปารีสบินโดย B767-300ER  จากตารางบินโดย B777-300ER 

112. ตอบข้อ 3  Super Nacho is cheaper than Chicken & Rice Bowl. 
 Super Nacho (ราคา $8.25) ราคาถูกกว่า Chicken & Rice Bowl (ราคา $7.95) 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 House Cookie is the cheapest food.  
        House Cookie เป็นอาหารที่ราคาถูกท่ีสุด (ราคา $1.50) 
 ข้อ 2 The most expensive food is BBQ Rib Dinner.  
        BBQ Rib Dinner เป็นอาหารที่ราคาแพงที่สุด (ราคา $14.75) 
 ข้อ 4 Cheese Quesadilla is more expensive than Rice Crispy Treats. 
        Cheese Quesadilla (ราคา $5.95) ราคาแพงกว่า Rice Crispy Treats (ราคา $1.95) 

113. ตอบข้อ 4 Ray wants to eat Chicken Noodle Bowl and Whipped Cream Puff. 
 Ray ต้องการกิน Chicken Noodle Bowl (ราคา 7.95 ดอลล่าร์) และ Whipped Cream  
 Puff (ราคา 3.75 ดอลล่าร์) รวมเป็นเงิน 11.70 ดอลล่าร์ 
 โจทย์ถามว่า Joe และเพ่ือน ๆ จะกินอาหารกลางวันที่ Snack Bar ใครจะจ่ายเงินมากที่สุด 
 ข้อ 1 Joe wants to eat Fish & Chips and Ice Cream Cone. 
        Joe ต้องการกิน Fish & Chips (ราคา 9.75 ดอลล่าร์) และ Ice Cream Cone (ราคา  
        1.75 ดอลล่าร์) รวม 11.50 ดอลล่าร์ 
 ข้อ 2 Tom wants to eat Super Nacho and Rice Crispy Treats. 
        Tom ต้องการกิน Super Nacho (ราคา 8.25 ดอลล่าร์) และ Rice Crispy Treats  
        (ราคา 1.95 ดอลล่าร์) รวม 10.20 ดอลล่าร์ 
 ข้อ 3 Sam wants to eat Chicken & Rice Bowl and Hot Fudge Sundae. 
        Sam ต้องการกิน Chicken & Rice Bowl (ราคา 7.95 ดอลล่าร์) และ Hot Fudge  
        Sundae (ราคา 2.95 ดอลล่าร์) รวม 10.90 ดอลล่าร์ 
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114. ตอบข้อ 2  a job opportunity   โอกาสการมีงานท า 
 โจทย์ถามว่า ข้อมูลนี้เกี่ยวกับอะไร 
 ข้อ 1 a sales project   โครงการการขาย 
 ข้อ 3 a special occasion   โอกาสพิเศษ 
 ข้อ 4 a marketing event   กิจกรรมการตลาด 

115. ตอบข้อ 3  Classified ad  โฆษณาย่อย 
 สามารถพบข้อมูลนี้ได้ในส่วนใดของหนังสือพิมพ์ 
 ข้อ 1 Horoscope   ดูดวง 
 ข้อ 2 Local news   ข่าวท้องถิ่น 
 ข้อ 4 Weather forecast  พยากรณ์อากาศ 

116. ตอบข้อ 3  by e-mail  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิก 
 โจทย์ถามว่า ถ้าคุณสนใจงานนี้คุณต้องสมัครงานทางใด 
 พิจารณาจากส่วนของ ‘How to Apply’ ในประกาศรับสมัครงาน ก าหนดให้ส่งจดหมาย 
 สมัครงานไปยังบริษัท โดยในประกาศแจ้งไว้ทั้งท่ีอยู่และอีเมล แสดงว่าเราสามารถส่ง 
 จดหมายไปได้ทั้ง 2 ทาง 
 ข้อ 1 by fax ส่งแฟกซ์ 
 ข้อ 2 in person สมัครด้วยตนเอง 
 ข้อ 4 by phone ทางโทรศัพท์ 

117. ตอบข้อ 4  a 25-year-old woman who has been working as a marketing staff for a few  
 years  หญิงสาววัย 25 ปี ท างานเป็นพนักงานการตลาดมาแล้ว 2-3 ปี 
 โจทย์ถามว่า บุคคลใดต่อไปนี้มีแนวโน้มจะได้งานนี้ 
 เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติในประกาศรับสมัครงาน ข้อ 4 มีคุณสมบัติตามประกาศ 
 ข้อ 1 a 22-year-old man who can speak both Thai and English fluently  
        ชายหนุ่มวัย 22 ปี สามารพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
 ข้อ 2 a 24-year-old man who has been working as a salesperson for one year 
        ชายหนุ่มวัย 24 ปี ท างานเป็นพนักงานขายมาแล้ว 1 ปี 
 ข้อ 3 a 23-year-old woman who has just graduated in marketing field from  
        a college หญิงสาววัย 23 ปี เพ่ิงส าเร็จการศึกษาด้านการตลาดจากวิทยาลัย 
 ความหมายของประกาศรับสมัครงาน 
 ต้องการด่วน 
 รับสมัครงานต าแหน่ง : พนักงานการตลาด 
 คุณสมบัติ 
 ชายหรือหญิงอายุ 25 - 30 ปี 
 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านการตลาด หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2-3 ปี 
 ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง ทั้งพูดและเขียน 
 สามารถท างานภายใต้ความกดดันและภายในเวลาที่ก าหนด 
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 วิธีสมัคร 
 ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมทั้งประวัติปัจจุบันอย่างละเอียดและเงินเดือนที่ 
 ต้องการมาที่ โรงเรียน SanookLearn 99/99 พหลโยธิน  ซอย 99  สามเสนใน  เขตพญาไท    
 กรุงเทพฯ 10900  อีเมล์ sanooklearn@live.com 

118. ตอบข้อ 2  a special deal  ข้อเสนอพิเศษ 
 โจทย์ถามว่าจุดมุ่งหมายของโฆษณานี้คืออะไร 
 ข้อ 1 a holiday trip  ท่องเที่ยววันหยุด 
 ข้อ 3 a free magazine นิตยสารแจกฟรี 
 ข้อ 4 an English camp  ค่ายภาษาอังกฤษ 

119. ตอบข้อ 2  Become a SanookLearn Magazine member. เป็นสมาชิกนิตยสาร SanookLearn 
 โจทย์ถามว่า คุณสามารถได้รับนาฬิกาสมาร์ทตี้ได้อย่างไร 
 จากประโยคแรกของโฆษณา Buy a 24-month subscription to SanookLearn  
 Magazine today and get a free Smartie Watch! สมัครสมาชิกนิตยสาร SanookLearn  
 แบบราย 24 เดือนวันนี้รับ นาฬิกาสมาร์ตตี้ ฟรี 
 ข้อ 1 Shop at the department store. ซื้อที่ห้างสรรพสินค้า 
 ข้อ 3 Read SanookLearn Magazine for 24 months.  
        อ่านนิตยสาร SanookLearn เป็นเวลา 24 เดือน 
 ข้อ 4 Send a letter to ask for it from the company. ส่งจดหมายไปขอได้ที่บริษัท 

120. ตอบข้อ 1 Fill out the application card. กรอกใบสมัคร 
 โจทย์ถามว่า ขั้นตอนที่สองของการรับนาฬิกาสมาร์ทตี้คือข้อใด 
 ข้อ 2 Send the card to the company.  ส่งใบสมัครไปที่บริษัท 
 ข้อ 3 Mail 2,880 baht to the company.  ส่งเงินจ านวน 2,880 บาทไปที่บริษัท 
 ข้อ 4 Buy a copy of magazine Issue No.99.  ซื้อนิตยสารฉบับที่ 99 

121. ตอบข้อ 2  You have to pay 2,880 baht to get a Smartie Watch.  
 คุณต้องจ่ายเงิน 2,880 บาท จึงจะได้นาฬิกาสมาร์ทตี้ 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 Application must be received before 4 September. 
        บริษัทต้องได้รับเอกสารการสมัครก่อนวันที่ 4 กันยายน 
 ข้อ 3 If you want a Smartie, you must follow the three steps.  
        ถ้าคุณต้องการนาฬิกาสมาร์ทตี้ คุณต้องท าตามข้ันตอน 3 ขั้นตอน 
 ข้อ 4 The application card is in the center of the magazine Issue No.99. 
        ใบสมัครอยู่ที่หน้ากลางของนิตยสารฉบับที่ 99 
 ความหมายของโฆษณา 
 สมัครสมาชิกนิตยสาร SanookLearn แบบราย 24 เดือนวันนี้รับ นาฬิกาสมาร์ตตี้ ฟรี 
 เพียงท าตาม 3 ขั้นตอนง่าย ๆ 
 1. ซื้อนิตยสาร SanookLearn ฉบับที่ 99 
 2. กรอกใบสมัคร (แทรกอยู่ส่วนกลางของนิตยสาร) 

mailto:sanooklearn@live.com
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 3. ส่งใบสมัครและเงินจ านวน 2,880 บาท มาตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 
 ข้อเสนอนี้มีระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้เท่านั้น ใบสมัครและเงินค่าสมัครจะต้องได้รับไม่ช้ากว่า  
           วันที่ 4 กันยายน 2014 

122. ตอบข้อ 3  Plant the trees. ปลูกต้นไม้ 
 โจทย์ถามว่า จากโฆษณาเราควรท าอย่างไรเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 จากป้ายโฆษณา THE FUTURE IS IN YOUR HANDS. หมายความว่า อนาคตอยู่ในมือคุณ  
 และภาพประกอบที่มีต้นไม้ในมือและมือที่จับกันอยู่ สื่อถึงว่าเราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ 
 ข้อ 1 Hold your friends’ hand. จับมือเพ่ือนของคุณไว้ 
 ข้อ 2 Eat healthy food. รับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 ข้อ 4 Call the police. โทรแจ้งต ารวจ 
 ที่มา http://thumb1.shutterstock.com 
                     สถานีปลายทางของรถไฟนี้คือประเทศสหราชอาณาจักร 

123. ตอบข้อ 1  600 Baht 
 โจทย์ถามว่า คุณจะต้องจ่ายเงินเท่าไร ถ้าเสื้อยืดราคาตัวละ 1,200 บาท 
 จากป้ายโฆษณา SALE 50% OFF หมายถึงลดราคา 50%  
 ดังนั้นเสื้อราคา 1,200 บาท ลด 50% ก็คือ 600 บาท  

124. ตอบข้อ 4  World news  ข่าวทั่วโลก 
 จากรายละเอียดของเรื่อง เกี่ยวกับอาหารจีเอ็ม (อาหารดัดแปลงพันธุกรรม) ซึ่งกล่าวถึงทั้งใน 
 สหรัฐและในประเทศอ่ืน ๆ 
 โจทย์ถามว่า ข่าวนี้สามารถพบไดใ้นหัวข้อใดของหนังสือพิมพ์ 
 ข้อ 1 Comics  การ์ตูน 
 ข้อ 2 Business  ธุรกิจ 
 ข้อ 3 Editorials  บทบรรณาธิการ 

125. ตอบข้อ 2 Nobody in the US likes to buy GM foods.  
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีใครชอบซื้ออาหารจีเอ็ม 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 จากส่วนหนึ่งของประโยคแรกของข่าว ‘GM foods are especially popular in the US…’ 
 อาหารจีเอ็มได้รับความนิยมเป็นพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ข้อ 1 GM foods are very popular in the US. (ประโยคท่ี 1) 
        อาหารจีเอ็มเป็นที่นิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ข้อ 3 We can find GM foods in supermarkets in the US. (ประโยคที่ 1) 
        เราสามารถหาซื้ออาหารจีเอ็มได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ข้อ 4 Many people in many countries protest about GM foods. (ประโยคสุดท้าย) 
        ผู้คนจ านวนมากในหลาย ๆ ประเทศต่อต้านอาหารจีเอ็ม 
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 ความหมายของบทอ่าน 
 อาหารจีเอ็ม 
 “อาหารจีเอ็มได้รับความนิยมเป็นพิเศษในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของ 
 ผลิตภัณฑ์อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตประกอบไปด้วยพืชผลที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมา 
 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ในอีกหลาย ๆ ประเทศ อาหารจีเอ็มยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่  
 จริงๆ แล้ว ผู้คนจ านวนมากพากันประท้วง และมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จนรัฐบาลต้อง 
 ด าเนินการบางอย่าง” 

126. ตอบข้อ 2  Sign language is used by people everywhere. ภาษามือถูกใช้โดยผู้คนในทุกที่ 
 โจทย์ถามว่า ใจความหลักของเรื่องนี้คืออะไร 
 ใจความหลักของเรื่องโดยปกติมักปรากฏอยู่ประโยคแรกของเรื่อง หรือ อยู่ประโยคท้ายของ 
 เรื่อง หรือ อยู่ช่วงกลางๆของเรื่อง ส าหรับเรื่องนี้เราจะพบประโยคที่เป็นใจความหลักอยู่ที่ 
 ประโยคสุดท้ายของเรื่อง นั่นคือ Sign language is used by people everywhere as  
 another way of talking. 
 ข้อ 1 Sign language is important to many sports.  
        ภาษามือส าคัญต่อกีฬาหลายประเภท 
 ข้อ 3 Sign language is used by deaf people in some areas.  
        ภาษามือถูกใช้โดยคนหูหนวกในบางพื้นที่       
 ข้อ 4 Sign language is used by some people in some countries. 
        ภาษามือถูกใช้โดยบางคนในบางประเทศ 

127. ตอบข้อ 2 people who cannot hear or speak well ผู้ที่ไม่สามารถได้ยินหรือพูดได้ชัด 
 โจทย์ถามว่า ค าว่า They ในบรรทัดที่ 1 อ้างถึงอะไร 
 ค าสรรพนามท าหน้าที่แทนค านามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ดังนั้นต้องย้อนกับไปดูประโยคก่อนหน้า  
 นั่นคือ Sign language is used by people who cannot hear or speak well. They  
 use their hands instead of their voices to talk.  ภาษามือน าไปใช้โดยคนที่ไม่สามารถ 
 ได้ยินหรือพูดได้ดี ดังนั้น ข้อ 2 จึงถูกต้อง 
 ข้อ 1 basketball referees  ผู้ตัดสินบาสเกตบอล    
 ข้อ 3 the signs that can mean ‘foul,’ or ‘time out’  
        สัญลักษณ์ท่ีหมายถึง”ท าผิดกฎ” หรือ “หมดเวลา” 
 ข้อ 4 the hands that are used instead of the voices  มือที่ใช้แทนเสียง 

128. ตอบข้อ 2 Sign language is used only in some areas. ภาษามือมีใช้ในบางพ้ืนที่เท่านั้น 
 โจทย์ถามว่า ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 จากประโยคสุดท้ายของบทอ่าน Sign language is used by people everywhere as  
 another way of talking. ภาษามือถูกใช้โดยผู้คนทุกที่ในฐานะเป็นอีกหนึ่งวิธีแทนการพูด 
 ข้อ 1 Sign language is used in several sports.  กีฬาหลายประเภทใช้ภาษามือ 
 ข้อ 3 Sign language is used by people everywhere.  ผู้คนทั่วทุกที่ใช้ภาษามือ 
 ข้อ 4 Sign language is used as another way of talking.  
        ภาษามือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการพูด 
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 ความหมายของบทอ่าน 
 “ภาษามือถูกใช้โดยผู้ที่ไม่สามารถได้ยินหรือพูดได้ชัด พวกเขาใช้มือของตัวเองแทนเสียงพูดคุย  
 สัญญาณมือของพวกเขาอาจหมายถึงตัวอักษรต่างๆ ค า หรือความคิดทั้งหมด 
 ภาษามือถูกน ามาใช้โดยคนอ่ืน ๆ ด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้ตัดสินบาสเกตบอลใช้สัญญาณ 
 มือเพ่ือบอกให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเกมการแข่งขัน  สัญญาณของพวกเขาบอกถึง ‘ท าผิดกฎ’  
 ‘หมดเวลา’ หรือบอกให้ผู้เล่นทราบว่า การเล่นเป็นไปด้วยดี 
 ลองเดาซิว่ามีใครอีกบ้างใช้ภาษามือ ก็คุณนั่นไง คุณโบกมือเพ่ือ ทักทาย และ อ าลา คุณพยัก 
 หน้าขึ้นลงเพ่ือบอกว่า ใช่ หรือส่ายหน้าไปมาเพ่ือบอกว่า ไม่ คุณชี้เพ่ือบอกว่าไปทางไหน 
 ภาษามือถูกใช้โดยผู้คนทุกท่ีในฐานะเป็นอีกหนึ่งวิธีแทนการพูด” 

129. ตอบข้อ 3 The plane fell into the Mississippi River. เครื่องบินตกในแม่น้ ามิสซิสซิปปี 
 โจทย์ถามว่า ประเด็นหลักของข่าวนี้คืออะไร 
 สามารถหาค าตอบได้จากหัวข้อข่าวและเนื้อหาข่าวย่อหน้าแรก 
 ความหมายของหัวข้อข่าว “อุบัติเหตุที่มิสซิสซิปปี เสียชีวิต 3 ราย” 
 (crash n. [C] (ACCIDENT) an accident involving a vehicle, usually a serious one  
 in which the vehicle is damaged or someone is hurt ความหมายจาก Cambridge  
 Dictionaries Online) 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “ที่รัฐมินนิโซตา เครื่องบินเล็กล าหนึ่งพยายามบินกลับไปยังสนามบินเพราะประตูสินค้าที่เปิดอยู่ 
 ไปชนต้นไม้เมื่อวันพุธ และเครื่องบินก็ตกลงไปยังแม่น้ ามิสซิสซิปปี ท าให้นักบินและผู้โดยสาร 
 อีก 2 คน เสียชีวิต  
 ส่วนผู้โดยสารอีก 2 คนรอดชีวิต โดยมีเรือยางช่วยชีวิตไว้หลังจากว่ายน้ าเป็นระยะทาง 15 เมตร 
 ไปที่เกาะแห่งหนึ่ง  
 ซากของเครื่องบินเครื่องยนต์เดี่ยว ชื่อ Piper Saratoga พร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายที่ 
 ติดอยู่ด้านใน ถูกดึงขึ้นจากแม่น้ าเมื่อบ่ายวันพุธ ส่วนปีกของเครื่องบินหายไป” 
 ตัวเลือกที่เหลือความหมายของประโยคไม่ตรงกับข้อมูลในข่าว 
 ข้อ 1 The pilot was killed in the river. นักบินถูกฆ่าในแม่น้ า 
 ข้อ 2 The plane hit some trees at the airport. เครื่องบินชนต้นไม้ท่ีสนามบิน 
 ข้อ 4 The passengers were unable to swim to an island.  
        ผู้โดยสารไม่สามารถว่ายน้ าไปที่เกาะได้ 

130. ตอบข้อ 4 five  5 คน  
 ประกอบด้วย นักบิน 1 คน ผู้โดยสารที่เสียชีวิต 2 คน  และผู้โดยสารที่รอดชีวิต 2 คน 
 โจทย์ถามว่า มีคนอยู่บนเครื่องบินกี่คน 

 
 
 
 
 

http://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accident
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/involve
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vehicle
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serious
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vehicle
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/damaged
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hurt
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131. ตอบข้อ 2 the owner of the tugboat เจ้าของเรือที่มาช่วยชีวิต 
 โจทย์ถามว่า ข้อมูลใดที่ไม่ได้ให้ไว้ในข่าว 
 ข้อ 1 the name of the plane ชื่อของเครื่องบิน (บรรทัดที่ 6 ‘Piper Saratoga’) 
 ข้อ 3 the day when the accident took place วันที่เกิดอุบัติเหตุ  
        (บรรทัดที่ 2 ‘on Wednesday’) 
 ข้อ 4 the place where the accident took place  สถานที่เกิดอุบัติเหตุ  
        (บรรทัดที่ 2 ‘the Mississippi River’) 

132. ตอบข้อ 4  Echolocation is a useful tool for bats and other animals. เอคโคโลเคชั่นเป็น 
 เครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับค้างคาวและสัตว์อ่ืนๆ   
 Echolocation แปลว่าการหาต าแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของ 
 การสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์ 
 โจทย์ถามว่า ใจความหลักของเรื่องนี้คืออะไร 
 จากบทอ่านจะพบว่าใจความหลักของเรื่องอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้าย 
 Bats are not the only creatures that use echolocation, porpoises and some  
 types of whales and birds use it as well. It is a very useful tool for the animals  
 that use it. ค้างคาวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่ใช้เอคโคโลเคชั่น โลมารวมถึงวาฬและนก 
 บางชนิดก็ใช้ด้วยเช่นกัน เอคโคโลเคชั่นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากส าหรับสัตว์ที่ใช้มัน 
 ข้อ 1 Bats cannot see very well. ค้างคาวมองเห็นได้ไม่ดีนัก 
 ข้อ 2 Many animals use echolocation. สัตว์หลายชนดิใช้เอคโคโลเคชั่น 
 ข้อ 3 Bats are not the only creatures that use echolocation.  
        ค้างคาวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่ใช้เอคโคโลเคชั่น 

133. ตอบข้อ 2  the objects   วัตถ ุ
 โจทย์ถามว่า  they  ในบรรทัดที่ 8 อ้างถึงอะไร 
 จากประโยค Echolocation not only tells the bat that the objects are nearby,  
 it also tells the bat just how far away the objects are, and what they look  
 like – be its size, shape and even texture.  เอคโคโลเคชั่น ไม่เพียงแต่จะบอกค้างคาว 
 ให้รู้ว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้ๆ แต่ยังบอกอีกด้วยว่าวัตถุนั้นอยู่ห่างเท่าไร และมีลักษณะอย่างไร   
 ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง และแม้แต่ผิวสัมผัส 
 ‘they’ อยู่ในส่วนของวลีที่ท าหน้าที่ขยายค านามตัวข้างหน้า นั่นคือ the objects 
 ข้อ 1 the clues  ตัวบอกใบ้ 
 ข้อ 3 the sounds เสียง 
 ข้อ 4 the creatures สิ่งมีชีวิต 
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134. ตอบข้อ 1 Echolocation is a very useless tool for a bat.  
 เอคโคโลเคชั่นเป็นเครื่องมือมีประโยชน์น้อยมากส าหรับค้างคาว 
 โจทย์ถาม ประโยคใดไม่เป็นจริง 
 ข้อ 2 Echolocation helps a bat hunt for food in dark.  
        เอคโคโลเคชั่นช่วยค้างคาวหาอาหารในที่มืด 
 ข้อ 3 Echolocation tells a bat how far away an object is.  
         เอคโคโลเคชั่นบอกค้างคาวว่าสิ่งของอยู่ไกลแค่ไหน 
 ข้อ 4 Echolocation tells a bat what an object looks like.  
        เอคโคโลเคชั่นบอกค้างคาวว่าวัตถุมีลักษณะอย่างไร 
  ความหมายของบทอ่าน 
 “ค้างคาวหลายชนิดมีดวงตาเล็กและมองเห็นได้ไม่ดีนัก  แม้เป็นเช่นนี้พวกมันก็ยังคงสามารถ 
 บินไปตามที่ต่างๆ และออกหาอาหารในความมืดได้โดยไม่ชนอะไรเลย เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไร  
 เอคโคโลเคชั่นคือค าตอบ 
 ถ้าเราแยกค าว่า echolocation เป็น echo กับ location  สิ่งนี้สามารถบอกใบ้ให้คุณรู้ว่า 
 เอคโคโลเคชั่นท างานอย่างไร  ค้างคาวส่งเสียงออกไปโดยใช้ปากหรือจมูก เสียงจะถูกส่งไป 
 ยังวัตถุต่างๆ และสะท้อนกลับมายังตัวค้างคาว เอคโคโลเคชั่น ไม่เพียงแต่จะบอกค้างคาว 
 ให้รู้ว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้ๆ แต่ยังบอกอีกด้วยว่าวัตถุนั้นอยู่ห่างเท่าไร และมีลักษณะอย่างไร   
 ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง และแม้แต่ผิวสัมผัส 
 ค้างคาวไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวที่ใช้เอคโคโลเคชั่น โลมารวมถึงวาฬและนกบางชนิดก็ใช้ 
 ด้วยเช่นกัน เอคโคโลเคชั่นเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากส าหรับสัตว์ที่ใช้มัน” 

135. ตอบข้อ 3 The history of icecream  ประวัติศาสตร์ของไอศกรีม  
 โจทย์ถามว่า ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดส าหรับบทอ่านนี้คืออะไร  
 ในบทอ่านกล่าวถึงที่มาของไอศกรีม การรับประทานไอศกรีม การแพร่หลายของไอศกรีม  
 สูตรการท าไอศกรีม การประดิษฐ์เครื่องท าไอศกรีม ในสมัยต่าง ๆ และประเทศต่าง ๆ จนถึง 
 การผลิตไอศกรีมในปัจจุบัน  
 ข้อ 1 People love ice cream  คนชอบกินไอศกรีม 
 ข้อ 2 How to make ice cream  วิธีท าไอศกรีม 
 ข้อ 4 The different ways of making ice cream วิธีการท าไอศกรีมที่หลากหลาย 

136. ตอบข้อ 3  Arabs added variety of things to frozen desserts.   
 ชาวอาหรับเติมส่วนผสมหลายอย่างลงไปในของหวานแช่แข็ง 
 โจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของย่อหน้าที่ 3 คืออะไร 
 จากความหมายของย่อหน้าที่ 3 
 ชาวอาหรับเป็นชาติแรกท่ีมีการเติมนมลงไปในของหวานแช่แข็งและเติมน้ าตาลแทนการเติม 
 น้ าผลไม้ แต่น้ าตาลก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เติมลงไป พวกเขายังเติมผลไม้แห้งและผลไม้เปลือกแข็ง 
 ลงไปด้วย ประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมาไอศกรีมยังถูกพบในกรุงแบกแดด กรุงดามัสกัส และ 
 กรุงไคโร 
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 ข้อ 1 Arabs added some salt to frozen ice cream. 
        ชาวอาหรับเติมเกลือลงไปในไอศกรีมแช่แข็ง 
 ข้อ 2 Ice cream was popular in many old Arab cities.  
        ไอศกรีมเป็นที่นิยมในเมืองอาหรับเก่าหลายๆเมือง 
 ข้อ 4 Arab traders brought ice cream to Central America. 
        พ่อค้าชาวอาหรับน าไอศกรีมไปสู่อมริกากลาง 

137. ตอบข้อ 2  Something that helped ice cream spread quickly 
 บางสิ่งที่ช่วยให้ไอศกรีมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว 
 โจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของย่อหน้าที่ 6 คืออะไร 
 จากความหมายของย่อหน้าที่ 6 
 ประมาณหนึ่งร้อยปีที่ต่อมาในปี ค.ศ. 1870 วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ต่อมา 
 เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ไอศกรีมแพร่หลายไปท่ัวโลก ในปี ค.ศ. 1926 มีการพัฒนาวิธีการแช่แข็ง  
 และสิ่งนี้ท าให้ไอศกรีมแพร่หลายไปท่ัวโลกเพราะมันสามารถผลิตได้ง่ายและการขนส่ง 
 ไอศกรีมก็ท าได้ง่ายขึ้น 
 ข้อ 1 Technology which made ice cream taste better 
         เทคโนโลยีที่ท าให้ไอศกรีมมีรสชาติดีขึ้น 
 ข้อ 3 Technology which was invented to make ice cream 
         เทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือท าไอศกรีม 
 ข้อ 4 How German Engineers invented a machine to freeze ice cream. 
        วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องจักรเพ่ือท าให้ไอศกรีมแข็งตัว 

138. ตอบข้อ 4  more than 4,000,000,000 gallons. มากกว่าสี่พันล้านแกลลอน 
  โจทย์ถามว่า ในแต่ละปีมีคนกินไอศกรีมในปริมาณเท่าใด 
 ค าตอบพบในย่อหน้าที่ 1 ประโยคที่ 2  ‘Over four billion gallons (15.1 billion liters)  
 are consumed each year, worldwide.’ 
 ข้อ 1 more than 4,000,000 gallons  มากกว่าสี่ล้านแกลลอน 
 ข้อ 2 more than 14,100,000 gallons  มากกว่าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแกลลอน 
 ข้อ 3 more than 40,000,000 gallons  มากกว่าสี่สิบล้านแกลลอน 

139. ตอบข้อ 1  A famous Italian duchess brought ice cream to Italy. 
 ภรรยาของท่านดยุคแห่งอิตาลีน าไอศกรีมไปสู่ประเทศอิตาลี 
 โจทย์ถามว่า จากบทอ่านประโยคใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ข้อ 2 Arabs were the first people to add sugar to frozen desserts. 
        ชาวอาหรับเป็นชาติแรกที่เติมน้ าตาลลงในของหวานที่แช่แข็ง 
 ข้อ 3 Ice cream recipes first appeared in magazine in the seventeenth century 
        สูตรการท าไอศกรีมนั้นมีการตีพิมพ์ในนิตยสารครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 
 ข้อ 4 Ice cream spread all over the world after a method of freezing was  
        invented. ไอศกรีมแพร่หลายไปทั่วโลกหลังจากท่ีมีการคิดค้นวิธีการแช่แข็ง        
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140. ตอบข้อ 3  ice cream ไอศกรีม 
 โจทย์ถามว่าค าสรรพนาม ‘it’ ในย่อหน้าที่ 6 อ้างถึงอะไร 
 จากประโยค This is when ice cream started to spread all over the world  
 because it could be more easily made and transported. จะเห็นว่า ‘it’ เป็น 
 ประธานของอนุประโยคหลัง because ซึ่งบอกเหตุที่ท าให้เกิดเหตุการณ์ของอนุประโยคหน้า  
 ซึ่งกล่าวถึง ice cream โดยปกติค าสรรพนามท าหน้าที่แทนค านาม ดังนั้น ‘it’ ในประโยคนี้ 
 จึงอ้างถึง ‘ice cream’  
 ข้อ 1 freezer เครื่องแช่แข็ง 
 ข้อ 2 method วิธีการ 
 ข้อ 4 technology เทคโนโลยี 
 ความหมายของบทอ่าน  
 “ไอศกรีมเป็นของหวานอีกชนิดหนึ่งทีเ่ป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก มีการบริโภคไอศกรีม 
 มากกว่า 4,000,000,000 แกลลอน หรือ 15 ล้านลิตรในแต่ละปีท่ัวโลก ถึงแม้ว่าคนจ านวน 
 มากชอบกินไอศกรีมแต่มีคนจ านวนมากที่ไม่รู้ประวัติความเป็นมาของหวานแช่แข็งขนิดนี้ 
 การบริโภคของหวานแช่แข็งชนิดนี้เริ่มตั้งแต่ 2,000 ที่ผ่านมา ในประเทศอิตาลี อาณาจักร 
 เปอร์เซีย(ประเทศอิหร่านในปัจจุบัน) และประเทศจีน มีการน าน้ าแข็งหรือเกล็ดหิมะ ผสมกับ 
 ผลไม้หรือน้ าผลไม้ สมัยโรมันจกัรพรรดิเนโรได้มีการน าเกล็ดหมิะจากภูเขาและน ามาผสมกับผลไม ้
 ชาวอาหรับเป็นชาติแรกท่ีมีการเติมนมลงไปในของหวานแช่แข็งและเติมน้ าตาลแทนการเติม 
 น้ าผลไม้ แต่น้ าตาลก็ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เติมลงไป พวกเขายังเติมผลไม้แห้งและผลไม้เปลือกแข็ง 
 ลงไปด้วย ประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมาไอศกรีมยังถูกพบในกรุงแบกแดด กรุงดามัสกัส และ 
 กรุงไคโร 
 ตอนปลายศตวรรษที่ 16 ชาติที่ปกครองประเทศอินเดีย สั่งให้ผู้ช านาญในการข่ีม้าน าน้ าแข็ง 
 จากภูเขามาท าของหวานชนิดหนึ่ง (sorbets) และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ แคทเธอรีน เดอ เมดิซี  
 ภรรยาของท่านดยุคแห่งอิตาลีได้น าไอศกรีมไปสู่ประเทศฝรั่งเศส หนึ่งร้อยปีต่อมาในศตวรรษ  
 ที1่7 มีการพบไอศกรีมในประเทศอังกฤษ 
 ต่อมา ไอศกรีมและสูตรการท าไอศกรีมถูกกล่าวถึงอยู่ในหนังสือหลายเล่ม หนึ่งในสูตรการท า 
 ไอศกรีมที่โบราณท่ีสุดไดถู้กตีพิมพ์ในต าราอาหารเมื่อปี 1718  มีการกล่าวอ้างในพจนานุกรม 
 ภาษาอังกฤษอ็อกซ์ฟอร์ดว่า ค าว่า ‘ice cream’ ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในนิตยสารที่ตีพิมพ์ในปี  
 ค.ศ. 1744 
 ประมาณหนึ่งร้อยปีต่อมาในปี ค.ศ. 1870 วิศวกรชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ต่อมา 
 เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้ไอศกรีมแพร่หลายไปท่ัวโลก ในปี ค.ศ. 1926 มีการพัฒนาวิธีการแช่แข็ง  
 และสิ่งนี้ท าให้ไอศกรีมแพร่หลายไปท่ัวโลกเพราะมันสามารถผลิตได้ง่ายและการขนส่ง 
 ไอศกรีมก็ท าได้ง่ายขึ้น 
 ปัจจุบันบริษัททีผ่ลิตไอศกรีมมีมากมายและรสชาติของไอศกรีมก็มีหลากหลายมากกว่า 1,000  
 รสชาติ ของหวานแช่แข็งชนิดนี้มีมานานแล้วและจะเป็นของหวานที่เป็นที่โปรดปรานต่อไปใน 
 อนาคต 
 (sorbets เป็นขนมทีส่่วนผสมประกอบด้วยน้ าผลไม้ น้ า และน้ าตาล แล้วน าไปแช่แข็ง)  
 ที่มา: http://eslreadinglessons.com 

http://eslreadinglessons.com/
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141. ตอบข้อ 3  The dragon will return to earth by the fifteenth of May.  
 ยานอวกาศดรากอนจะกลับมายังพ้ืนโลกประมาณวันที่ 15 พฤษภาคม  
 โจทย์ถามว่า จากข่าวข้างต้นประโยคใดกล่าวถูกต้อง    
 ซึ่งค าตอบอยู่ในประโยคสุดท้ายของข่าวคือ The Dragon will return to Earth with  
 science experiments from the ISS in mid-May.  
 ค าว่า mid-May คือกลางเดือนพฤษภาคม 
 ข้อ 1 The experiment will be conducted by the pilot. 
        การทดลองจะด าเนินการโดยนักบิน 
 ข้อ 2 The astronauts are waiting in a drone ship in the sea. 
        นักบินอวกาศจะคอยอยู่ในเรือท่ีไม่มีคนขับทีก่ลางทะเล 
 ข้อ 4 The Dragon rocket was first used to carry the Dragon Spacecraft. 
         จรวดดรากอนถูกน ามาใช้เป็นครั้งแรกในการล าเลียงยานอวกาศดรากอน 

142. ตอบข้อ 4 unmanned ship เรือท่ีไม่มีคนขับ 
โจทย์ถามว่า ค าใดคือค าที่มีความหมายเหมือนค าว่า ‘drone ship’ ซึ่งอยู่ในบรรทัดที่ 2 
ค าศัพท์ค าว่า drone สามารถใช้ความรู้เรื่อง drone เครื่องบินเล็กแบบไม่มีคนขับซึ่งเคลื่อนที่
โดยมีคนควบคุมทางภาคพ้ืนดิน ซึ่งน ามาใช้ในการถ่ายภาพมุมสูง มาช่วยในการเดาค าตอบได้ 
ข้อ 1 jet plane  เครื่องบินเจ็ท 
ข้อ 3 spacecraft  ยานอวกาศ 
ข้อ 4 cargo ship เรือขนส่งสินค้า 

143. ตอบข้อ 4 The scientists want to experiment with plants and animals in space. 
 นักวิทยาศาสตร์ต้องการท าการทดลองเกี่ยวกับพืชและสัตว์ในอวกาศ  
 โจทย์ถามว่า เราสามารถสรุปอ้างอิงจากบทอ่านได้ว่าอย่างไร   
 สามารถหาค าตอบได้จากประโยค. It carried cabbage seeds, lab mice and 
 an inflatable room. มันบรรทุกเมล็ดกะหล่ าปลี หนูทดลอง และห้องที่สามารถขยายออกได้ 
 โดยการท าให้มันพองออก 
 ข้อ 1 The spacecraft is a reusable rocket.  ยานอวกาศเป็นจรวดที่น ากลับมาใช้ใหม่ 
 ข้อ 2 The dragon will return to earth safely in the mid-May. 
        ยานอวกาศดรากอนจะกลับมายังพ้ืนโลกอย่างปลอดภัยในกลางเดือนพฤษภาคม 
 ข้อ 3 The spacecraft landed on successfully on a drone ship. 
        ยานอวกาศลงจอดบนเรือที่ไม่มีคนขับได้ส าเร็จ 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “ยานอวกาศดรากอนได้ถูกปล่อยสู่อวกาศโดยจรวดฟัลคอน 9 ซึ่งยานอวกาศดรากอนเป็น 
 จรวดที่ถูกน ามาใช้ใหม่อีกครั้ง และได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการลงจอดบนเรือที่ไม่มีคนขับ 
 ทีล่อยล าอยู่กลางทะเลได้ส าเร็จ 
 ยานอวกาศล านี้ได้ถูกส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเป็นที่ที่มันถูกยึดไว้ด้วยแขนหุ่นยนต์  
 มันบรรทุกเมล็ดกะหล่ าปลี หนูทดลอง และห้องทดลองของนักบินอวกาศ ซึ่งเป็นห้องที่ 
 สามารถขยายออกได้โดยการท าให้มันพองออก  
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 ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ ท าให้ขณะนี้มียานอวกาศถึง 6 ล าที่สถานีอวกาศ 
 นานาชาติ ส าหรับยานอวกาศดรากอนจะถูกส่งกลับมายังพ้ืนโลกพร้อมกับผลการทดลองทาง 
 วิทยาศาสตร์จากสถานีอวกาศนานาชาติในกลางเดือนพฤษภาคม 
 ที่มา : www.newsinlevel.com 

144. ตอบข้อ 3 earthquake แผ่นดินไหว  
 โจทย์ถามว่า ค าใดมีความหมายเหมือนกับค าว่า tremor  
 ซ่ึงผู้อ่านสามารถเดาความหมายจากประโยคแรกที่มีค าว่า earthquake ปรากฏอยู่ใน 
 ประโยค ‘…two major earthquakes…’ และย่อหน้าต่อมามี 2 ประโยคเป็นการบอก 
 รายละเอียดจากท่ีเกริ่นน าในประโยคแรก และทั้งสองประโยคกล่าวถึงแผ่นดินไหวซึ่งสังเกต 
 ได้จากการกล่าวถึงความรุนแรงของแผ่นดินไหว ค าที่บอกถึงขนาดความรุนแรงก็คือ   
 ‘magnitude’  
 ข้อ 1 tsunami คลื่นยักษ์สึนาม ิ
 ข้อ 2 magnitude ความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
 ข้อ 4 massive wave คลื่นขนาดใหญ่ 

145. ตอบข้อ 4 The earthquake at Kumamoto was not the same intensity as at Fukushima.  
 ขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่วัดได้ที่เมืองคุมาโมโตะมีขนาดไม่เท่ากันกับที่เมืองฟูกุชิมา 
 โจทย์ถามว่า ประโยคใดกล่าวไม่ถูกต้อง  
 จากอนุประโยค …the intensity was similar because the quake struck on land  
 and at a much shallower depth.  ค าส าคัญ (keyword) ที่ท าให้พบค าตอบคือ  
 ‘similar’ เหมือนกัน  
 ข้อ 1 The earthquake struck city of Kumamoto at night. 
        เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองคุมาโมโตะในเวลากลางคืน 
 ข้อ 2 The death toll at Kumamoto was less than at Fukushima. 
        ยอดผู้เสียชวีิตที่เมืองคุมาโมโตะมีจ านวนน้อยกว่าที่เมืองฟุกุชิมา 
 ข้อ 3 There were over three thousand officers being sent to Kumamoto. 
         เจ้าหน้าที่จ านวนมากกว่า 3,000 คน ถูกส่งไปที่เมืองคุมาโมโตะ  

146. ตอบข้อ 2 soldiers ทหาร  
 โจทย์ถามว่า ค าใดแทนที่ค าว่า ‘troops’ ในบรรทัดที่ 14 ได้ดีที่สุด   
 ความหมายของค าว่า troops คือ ทหาร ซึ่งนักเรียนสามารถตอบโดยใช้บริบทที่เกิดขึ้นจริง 
 เมื่อเกิดอุทกภัยในประเทศ ทหารก็จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชน หรือ 
 เดาจากบริบทในบทอ่านที่กล่าวถึง troops  ต ารวจ และนักดับเพลิง 
 ข้อ 1 doctors หมอ 
 ข้อ 3 rescuers กู้ภัย 
 ข้อ 4 nurses พยาบาล 
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147. ตอบข้อ 2 To report the event  เพ่ือรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 โจทย์ถามว่า วัตถุประสงค์ของข่าวนี้คืออะไร  
 บทอ่านนี้เป็นการรายงานข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น 
 ข้อ 1 To create the event   เพ่ือสร้างสถานการณ์ 
 ข้อ 3 To invite people to the event  เพ่ือเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 ข้อ 4 To compare the two earthquakes 
        เพ่ือเปรียบเทียบแผ่นดินไหวสองครั้ง 

148. ตอบข้อ 1 homeless ไร้ที่อยู่อาศัย  
 โจทย์ถามว่า แผ่นดินไหวท าให้ผู้คนส่วนหนึ่ง………….. 
 ผู้อ่านต้องสรุปด้วยตนเองเพราะค าตอบไม่ปรากฏอย่างชัดเจนในบทอ่าน แต่สามารถอนุมาน 
 ได้จากประโยคที่ว่า Many chose to spend the night outdoors despite the cold,  
 waking up cracked roads and damaged houses.  
 ดังนั้นค าว่า homeless จึงเป็นค าตอบที่เหมาะสมที่สุด  
 ข้อ 2 homesick คิดถึงบ้าน 
 ข้อ 3 homely  เรียบง่ายแต่ดูดี 
 ข้อ 4 excited  รู้สึกตื่นเต้น 
 ความหมายของบทอ่าน              
 “เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ติดต่อกัน 2 ครั้งทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่น ได้คร่า 
 ชีวิตชาวญี่ปุ่นจ านวน 9 คน และมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน 
 แผ่นดินไหวครั้งแรกเกิดขึ้นเวลาประมาณ 3 ทุ่มครึ่ง มีขนาด 6 แมกนิจูด ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง 
 คุมาโมโตะไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 ไมล์ และหลังเที่ยงคืนเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง 
 ขนาด 6.4 แมกนิจูด ที่บริเวณเดิม                                                                                    
 ประชาชน มากกว่า 44,000 คนได้อพยพไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และทีศู่นย์ชุมชน หลายคน 
 เลือกที่จะค้างแรมนอกอาคารทั้งท่ีต้องเจอกับสภาพอากาศหนาวเย็น และการตื่นขึ้นมา 
 ท่ามกลางถนนที่มีรอยแยกและบ้านที่พังถล่ม  
 ขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีระดับความรุนแรงน้อยกว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
 ในปีค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ  และท าให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมือง 
 ฟุกุชิมาระเบิดเสียหาย  แตค่วามรุนแรงของแผ่นดินไหวเหมือนกัน เพราะแผ่นดินไหวเกิด 
 บนบกและที่ระดับความลึกที่ตื้นมาก                                                         
 การว่างเว้นจากภัยคลื่นยักษ์สึนามิ และหลักเกณฑ์การสร้างอาคารที่เข้มงวดช่วยให้ยอดของ 
 ผู้เสียชีวิตลดลง สิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงอย่างปราสาทคุมาโมโตะได้รับความเสียหายอย่างมาก 
 จากแผ่นดินไหวนี้ 
 ทหาร ต ารวจ และพนักงานดับเพลิง มากกว่า 3,000 คน จากทั่วประเทศญี่ปุ่นถูกส่งไปพื้นทีท่ี ่ 
 เกิดเหตุผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวเตือนว่า แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (aftershock) มีโอกาส 
 เกิดข้ึนได้ตลอดจนถึงสัปดาห์หน้า 
 ที่มา : www.newsinlevel.com 

 
 

http://www.newsinlevel.com/
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149. ตอบข้อ 4 would have more money จะมีเงินเพ่ิมมากขึ้น  
 โจทย์ถามว่า ถ้าทุกคนเลิกสูบบุหรี่ คนในประเทศอังกฤษ..................  
 สามารถหาค าตอบได้จากประประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่ 2 If everyone stopped  
 smoking, a family of four could have up to one thousand six hundred and  
 forty pounds a year more. ถ้าทุกคนเลิกสูบบุหรี่ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 4 คน 
 ก็จะมีรายได้ต่อปีเพ่ิมข้ึนอีก 1,640 ปอนด์ 
 ข้อ 1 would live longer จะท าให้ชีวิตยืนยาวขึ้น  
 ข้อ 2 would have no money จะไม่มีเงินเพ่ิมข้ึน 
 ข้อ 3 would have less money จะมีเงินน้อยลง 

150. ตอบข้อ 4 money  
 จากโจทย์ ทุกๆปีบริษัทสูญเสีย…………..เหตุเพราะโรคภัยไข้เจ็บ  
 สามารถหาค าตอบได้ในประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่ 1 When people don’t go to  
 work, companies lose money because of sick days. เมื่อคนไม่มาท างานเพราะต้อง 
 ลาป่วย บริษัทก็สูญเสียรายได้ 
 ข้อ 1 time เวลา 
 ข้อ 2 work  ปริมาณงาน 
 ข้อ 3 wages ค่าจ้างรายสัปดาห์ส าหรับผู้ใช้แรงงาน 

151. ตอบข้อ 3 1,640 pounds   
 โจทย์ถามว่า ถ้าทุกคนในสหราชอาณาจักรหยุดสูบบุหรี่ ครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คนก็จะมี 
 ..............เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี  
 สามารถหาค าตอบได้จากประโยคในย่อหน้าที่ 2 If everyone stopped smoking a family  
 of four could have up to one thousand six hundred and forty pounds  
 a year more. 

152. ตอบข้อ 3 good health  สุขภาพที่ดี   
 โจทย์ถามว่า ประโยชน์ที่แท้จริงของของการหยุดสูบบุหรี่ของคนในสหราชอาณาจักร  
 คือ..............  
 สามารถหาค าตอบได้ จากประโยคสุดท้ายที่ว่า The good health of the people is the  
 true value for us all. 
 ข้อ 1  great jobs  งานดี 
 ข้อ 2 more taxes การเก็บภาษีได้มากขึ้น 
 ข้อ 4  more money  เงินมากข้ึน 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “อาการป่วยที่เกิดจากสูบบุหรี่เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน แพทย์คิดแล้วว่าค่ารักษาในการรักษา 
 โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ รวมถึงอาการป่วยที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ในแต่ละปีอยู่ 
 ระหว่าง 21-35 ล้านปอนด์ และ รวมถึงเงินที่เสียไปกับช่องทางอ่ืนๆอีก นั่นคืออีกประมาณ  
 27 ถึง 61 พันล้านปอนด์ต่อปี ที่ต้องจ่ายส าหรับวันลาป่วยของคนท างาน เมื่อคนไม่มาท างาน 
 เพราะต้องลาป่วย บริษัทก็สูญเสียรายได้ 
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 เงินนี้ค านวณจากคนทีเ่สียชีวิตด้วยโรงมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยและต้องหยุดช าระภาษี ท าให้ 
 รัฐขาดรายได้จากการเก็บภาษี ที่กล่าวมายังไม่รวมถึงการเกิดไฟไหม้ที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่ ซ่ึง 
 เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1,500 คน และบาดเจ็บอีก 4,000 คนในแตล่ะปี การสูบบุหรี่ท าให้ทั้ง  
 ชาย หญิง และเด็ก ในประเทศอังกฤษต้องเสียเงินคนละ 110 ถึง 250 ปอนดต์่อปีและเมื่อ 
 คุณเพ่ิมเงินประกันอีก 50-150 ปอนดต์่อปี ก็จะเป็น 160 ถึง 410 ปอนด์  ถ้าทุกคนเลิกสูบ 
 บุหรี่ ครอบครัวซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 4 คนก็จะมีรายได้ต่อปีเพิ่มข้ึนอีก 1,640 ปอนด ์
 การสูบบุหรี่จะเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืนๆอีกด้วย  คนที่ไม่สูบบุหรี่จะมีอายุยืนขึ้น ดังนั้น 
 พวกเขาก็จะได้รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และยังสามารถท างานได้มากขึ้น  
 และจ่ายเงินภาษีเงินได้ให้รัฐได้มากขึ้นด้วย สุดท้ายข้อดีของประเทศท่ีประชากรไม่สูบบุหรี่นั้น 
 ไม่ใช่เรื่องเงิน แต่เป็นสุขภาพที่ดีของทุกคนนั่นเอง” 
 ที่มา: englishteststore.net 

153. ตอบข้อ 1 giraffe ยีราฟ  
 โจทย์ถามว่า สัตว์ชนิดใดต่อไปนี้เป็นสัตว์กินพืช (herbivore)  
 ค าว่า  herbivore  สามารถเดาความหมายจากประโยค Every year hundreds of  
 thousands of zebras, wildebeest, gazelles, and other herbivores migrate  
 across the plains in search of watering holes. ซึ่งเชื่อมโยงมาจากม้าลาย วิลเดอบีสต์ 
 หรือกนู และละมั่ง และสัตว์ชนิดอื่นที่เป็นสัตว์กินพืช ดังนั้นยีราฟจึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง  
 ข้อ 2 big cats  เสือ 
 ข้อ 3 leopard  เสือดาว 
 ข้อ 4 crocodile จระเข้ 

154. ตอบข้อ 2 Africa  ทวีปแอฟริกา  
 โจทย์ถามว่า อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติอยู่ในทวีปใด  
 สามารถตอบได้จากความรู้เดิม หรือจากชื่อสัตว์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทอ่านคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ 
 ในทุ่งหญ้าสะวันนาอันกว้างใหญ่ในทวีปแอฟริกาถึงแม้จะไม่รู้จักประเทศแทนซาเนีย ซึ่งอยู่ใน 
 ทวีปแอฟริกา 
 ข้อ 1 India ประเทศอินเดีย 
 ข้อ 3 North America ทวีปอเมริกาเหนือ 
 ข้อ 4 South America ทวีปอเมริกาใต้ 

155. ตอบข้อ 1 watch ชม หรือดู  
 โจทย์ถามว่า จากบทอ่านข้างต้น ค าว่า witness มีความหมายว่าอย่างไร 
 สามารถเดาได้จากประโยค It is a fantastic sight to behold. Tourists come from  
 all over the world to witness the migration, hoping to see the big cats as they  
 stalk their prey. วลี fantastic sight to behold แปลความได้ว่า ภาพที่ไม่อาจละ 
 สายตาได้ ซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต้องการชมการอพยพของสัตว์ ดังนั้นค าตอบที่เหมาะสม 
 ที่สุด จึงเป็นค าว่า watch 
 ข้อ 2 notice  สังเกต 
 ข้อ 3 explore ส ารวจ 



แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  ปีการศกึษา 2559 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     หน้า 91 

 

 ข้อ 4 investigate สืบสวน 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติในประเทศแทนซาเนีย ทุก ๆ ปี ม้าลาย กนู (วิลเดอบีสท์) และละมั่ง 
 นับแสน ๆ ตัวรวมถึงสัตว์กินพืชอ่ืน ๆ จะอพยพผ่านที่ราบหนึ่งไปสู่อีกท่ีราบหนึ่งเพ่ือค้นหา 
 แหล่งน้ าดื่ม ทุกย่างก้าวก็จะมีนักล่าแห่งเซเรนเกติซ่ึงได้แก่ สิงโต เสือดาว และเสือชีตาห์เฝ้า 
 ซุ่มติดตาม มันเป็นฉากท่ีประทับใจส าหรับผู้ที่ได้เห็น นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเป็นประจักษ์ 
 พยานแห่งการอพยพนี้ โดยคาดหวังว่าจะได้เห็นภาพสัตว์ในสกุล Big Cats ที่สะกดรอยตาม 
 และซุ่มเพ่ือรอจังหวะขย้ าเหยื่ออันโอชะของมัน” 
 ที่มา http://www.readtheory.org/ 

156. ตอบข้อ 4 Advantages and disadvantages of electric cars ข้อดีและข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า 
 โจทย์ถามว่า เนื้อหาโดยหลักของบทอ่านนี้เกี่ยวกับอะไร  
 ค าตอบก็คือข้อดีและข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า เพราะผู้เขียนได้กล่าวถึงข้อดีข้อเสียของ 
 รถยนต์ไฟฟ้าในทุกย่อหน้า  
 ข้อ 1 The future of electric cars  อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า 
 ข้อ 2 Electric cars are new innovation. รถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 ข้อ 3 How to convert a petrol car to an electric car 
        การเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 

157. ตอบข้อ 4 Electric cars were used in the past. รถยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้ในอดีต 
 โจทย์ถามว่า ย่อหน้า A เกี่ยวกับอะไร  
 ย่อหน้า A นั้นกล่าวถึงรถยนต์ไฟฟ้าในอดีตทั้งย่อหน้าและใช้ past simple tense  
 ในการบรรยาย 
 ข้อ 1 How to build an electric car  วิธีการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า 
 ข้อ 2 Electric cars are a new invention. รถยนต์ไฟฟ้าเป็นนวัตกรรมใหม่ 
 ข้อ 3 Why we need electric cars today   
         ท าไมรถยนต์ไฟฟ้าจึงจ าเป็นส าหรับยุคปัจจุบัน 

158. ตอบข้อ 2  The good points about electric cars ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า 
 โจทย์ถามว่า ใจความส าคัญของย่อหน้า B คืออะไร 
 สามารถหาค าตอบได้โดยดูจากค าส าคัญ(keyword)  ‘benefit’ ผลประโยชน ์
 ข้อ 1 Electric car in the past until now รถยนต์ไฟฟ้าในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 ข้อ 3 The reasons why electric cars are expensive เหตุผลที่รถยนต์ไฟฟ้าราคาแพง 
 ข้อ 4 Why the United States don't like electric cars  
                  ท าไมประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ชอบรถยนต์ไฟฟ้า 

 
 
 
 
 

http://www.readtheory.org/
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159. ตอบข้อ 4 Some disadvantages with electric cars  ข้อเสียบางประการของรถยนต์ไฟฟ้า 
 โจทย์ถามว่าย่อหน้า C เกี่ยวกับอะไร  
 ซึ่งย่อหน้า C นั้นกล่าวถึงข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผู้อ่านสามารถสรุปความจาก 
 ประโยคแรก ซึ่งเกริ่นถึงปัญหาต่าง ๆของรถยนต์ไฟฟ้า และกล่าวถึงปัญหา 3 ประการ 
 ด้วยกัน  
 ข้อ 1 Batteries in electric cars แบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า 
 ข้อ 2 Electric cars and petrol cars  
        รถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์น้ ามันเชื้อเพลิง 
 ข้อ 3 The good points of electric cars  ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้า 

160. ตอบข้อ 2 Electric cars decrease in imported oil. รถยนต์ไฟฟ้าลดการน าเข้าน้ ามันดิบ 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดเป็นจริงจากบทอ่าน 
 ข้อ 1 Electric cars cause zero pollution.  
        รถยนต์ไฟฟ้าไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 ข้อ 3 Hybrid cars are the same as electric cars.  
        รถยนต์ไฮบริดเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้า 
        ไม่เป็นจริงเพราะรถยนต์ไฮบริดใช้พลังงาน 2 ระบบ คือ น้ ามันและไฟฟ้า 
 ข้อ 4 Before gasoline-powered engines, all cars used electric power. 
        รถยนต์ทุกคันใช้พลังงานไฟฟ้าก่อนจะมีเครื่องยนต์ก๊าซโซลีน 
 ความหมายของบทอ่าน 
 “(A) ผู้คนส่วนใหญ่คิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ แต่ในความเป็นจริงมีมานานแล้ว  
 รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่นิยมตั้งแต่ตอนปลายศตวรรษที่ 19 และตอนต้นของศตวรรษที่ 20 เพราะ 
 ในสมัยนั้นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้ก้าวหน้ามาก แต่เมื่อเครื่องยนต์ 
 ที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงถูกพัฒนาให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าให้มัน 
 กลับมานิยมสูงสุด  แต่ความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น ในปี ค.ศ. 1970 และปี ค.ศ. 1980  
 เพราะน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงมากขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ รถยนต์ไฟฟ้ากลับมาได้รับความสนใจ 
 อีกครั้งเพราะคนเราต้องการรถท่ีท าให้เกิดมลพิษน้อยลง 
 (B) รถยนต์ไฟฟ้าดีกว่ารถยนต์น้ ามันเชื้อเพลิงในหลายด้านด้วยกัน ผลประโยชน์ทีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ด 
 คือลดมลพิษ แต่ที่ส าคัญมีสิ่งที่ต้องเข้าใจว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ยังคงเป็นสาเหตุของมลพิษ ต้อง 
 ระลึกว่าไฟฟ้าที่น ามาเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ไฟฟ้าส่วนมากก็มาจากโรงไฟฟ้า โรงไฟฟ้า 
 เหล่านี้ถ้าไม่ผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็พลังงานลม  โรงไฟฟ้าเหล่านี้ส่วนมากเผาเชื้อเพลิง 
 ฟอสซิวเพ่ือผลิตไฟฟ้า  ข้อดีอีกข้อหนึ่งของรถยนต์ไฟฟ้าคือลดการน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศ  
 ซึ่งมหีลายประเทศ รวมทั้งประเทศอเมริกาที่ไมต่้องการพ่ึงพิงน้ ามันจากประเทศอ่ืนเพ่ือมาใช้ 
 ในระบบการขนส่งของประเทศ ประเทศเหล่านั้นต้องการใช้พลังงานที่มีอยู่ในประเทศ และ 
 ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถวิ่งโดยใช้ไฟฟ้าที่มาจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินหรือพลังงานนิวเคลียร์  
 ท าให้การน าเข้าน้ ามันจากต่างประเทศลดลง 
 (C) ถึงแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีข้อดีหลายประการ แต่มันก็มีปัญหาด้วยเหมือนกัน ประการ 
 แรกก็คือรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพงกว่ารถยนต์ทั่วไป เนื่องมาจากแบตเตอรีที่แพงกว่า รถยนต์ 
 ไฟฟ้าแล่นได้โดยใช้แบตเตอรีเหมือนกับโทรศัพท์มือถือ แต่แตกต่างที่รถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ 
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 สถานที่พิเศษในการชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งตอนนี้ ยังขาดสถานที่ส าหรับชาร์จแบตเตอรี่ของ 
 รถยนต์ไฟฟ้า ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้อย่างรถแก๊ส   
 ท าให้บางคนกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทาง 
 (D) ทั้ง ๆ ที่มปีัญหาดังกล่าว คนจ านวนมาก รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทีท่ างานในบริษัทอุตสาหกรรม  
 ยานยนต์ก็เชื่อว่าเปอร์เซ็นต์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
 ที่มา : http://eslreadinglessons.com  

161. ตอบข้อ 3 I cannot speak Japanese and French. 
 ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ 
 จากโจทย์ I can speak neither Japanese nor French. 
             ฉันพูดไม่ได้ทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส 

 neither…nor มีความหมายว่า ไม่ทั้งสองอย่าง หรือ ไม่ใช่ทั้งสิ่งนี้และสิ่งนั้น  
จะใช้ในกรณีท่ีประโยคสื่อความหมายไปในทางลบ โดยค ากริยาแท้หรือกริยาช่วยจะต้องไม่ใช่
รูปปฏิเสธ  

 ข้อ 1 I can speak French.  ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้ 
 ข้อ 2 I can speak Japanese. ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นได้ 

 ข้อ 4 I cannot speak any languages but French.  
       ฉันพูดภาษาอะไรไม่ได้เลยยกเว้นภาษาฝรั่งเศส 

162. ตอบข้อ 3 Mary goes out at night, so does John. 
 Mary ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน John ก็เหมือนกัน 
 จากโจทย์ Both Mary and John go out at night. 
             ทั้ง Mary และ John ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน 

 both…and... มีความหมายว่า ทั้ง….และ… ใช้เพ่ือเน้นทั้งสองค า ในที่นี้คือ ทั้ง Mary และ John  
 ข้อ 1 John doesn’t go out at night. John  
        ไม่ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน 

 ข้อ 2 John and Mary don’t go out at night.  
        John และ Mary ไม่ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน  
ข้อ 4 Mary goes out at night but John doesn’t. 

         Mary ออกไปข้างนอกในเวลากลางคืน แต่ John ไม่ 

 
 
 
 
 

http://eslreadinglessons.com/
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163. ตอบข้อ 2  My sister and I don’t eat vegetables. ฉันและน้องสาวไม่ทานผัก 
 จากโจทย์ I don’t eat vegetables and my sister doesn’t either. 
 ฉันไม่ทานผักและน้องสาวของฉันก็ไม่ทานผักเช่นเดียวกัน 

 either...or… มีความหมายว่า ไมอ่ย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่ถ้า either อยู่เดี่ยวๆ จะแปลว่า 
‘ด้วยเหมือนกัน’ มีความหมายเช่นเดียวกับ also หรือ too  

 ข้อ 1 My sister and I eat vegetables. ฉันและน้องสาวทานผัก 
 ข้อ 3 My sister eats vegetables but I don’t. น้องสาวทานผักแต่ฉันไม่ 
 ข้อ 4 I eat vegetables but my sister doesn’t. ฉันทานผักแต่น้องสาวไม่ 

164. ตอบข้อ 3  I would like to know if this pair of shoes fits me. 
 ฉันต้องการทราบว่ารองเท้าคู่นี้จะพอดีกับฉันหรือไม่ 
 จากโจทย์ I would like to try this pair of shoes on. ฉันต้องการลองสวมรองเท้าคู่นี้ 

สื่อถึงว่าฉันอยากรู้ว่ารองเท้าคู่นี้จะใส่ได้พอดีหรือไม่ 
ประโยคที่เป็นค าตอบที่ถูกคือ I would like to know if this pair of shoes fits me.  
เป็นการใช้ ‘if’ เพ่ือเป็นการถามแบบ Indirect question เมื่อต้องการตอบค าถามแบบอ้อมๆ 
ส าหรับสถานการณ์นี้ผู้พูดต้องการตอบว่าที่อยากลองสวมก็เพราะอยากรู้ว่าใส่ได้พอดีหรือไม่  

 ข้อ 1 I wouldn’t like to buy this pair of shoes. ฉันไม่ต้องการซื้อรองเท้าของคู่นี้ 
   ข้อ 2 I wouldn’t be interested in this pair of shoes. ฉันไม่สนใจรองเท้าคู่นี้ 
 ข้อ 4 I would like to know how much this pair of shoes cost. 
        ฉันต้องการทราบว่ารองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไร 

165. ตอบข้อ 4 He would play football instead of basketball.  
 เขาจะเล่นฟุตบอลแทนที่จะเล่นบาสเกตบอล 
 จากโจทย์ He enjoys football rather than basketball. 
 เขาเลือกท่ีจะสนุกกับการเล่นฟุตบอลแทนที่จะเล่นบาสเกตบอล 

 rather than มีความหมายว่า เลือก....แทนที่จะ...... 
ซึ่งมีความหมายตรงกับค าว่า instead of ทีมีความหมายว่า แทนที่  

   ข้อ 1 He wouldn’t play football and basketball.  
          เขาจะไม่เล่นทั้งฟุตบอลและบาสเกตบอล  

 ข้อ 2 He thinks basketball is as good as football.  
         เขาคิดว่าบาสเกตบอลดีพอๆกับฟุตบอล 
   ข้อ 3 He thinks basketball is better than football.  
                            เขาคิดว่าบาสเกตบอลดีกว่าฟุตบอล 
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166. ตอบข้อ 4 The door was both unlocked and wide open. 
  ประตูไม่ได้ล็อคและยังเปิดกว้าง 
 จากโจทย์ The door of the house was not only unlocked but also wide open. 
     ประตูบ้านไม่เพียงแต่ไม่ได้ล็อคแต่ยังเปิดกว้างอยู่อีกด้วย 

 not only…but also  มีความหมายว่า ไม่เพียงแต่….แต่ยัง….อีกด้วย  
ใช้แสดงถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์สองเหตุการณ์ หรือลักษณะสองลักษณะที่มี
ความหมายสอดคล้องกันหรือไปด้วยกัน 

 ข้อ 1 The door wasn’t wide open. ประตูไม่ได้เปิดไว้ 
 ข้อ 2 The door wasn’t unlocked and wide open. ประตูถูกล็อคและไม่ได้เปิดเอาไว้ 
 ข้อ 3 The door was unlocked but not wide open. ประตูไม่ได้ล็อคแต่ก็ไม่ได้เปิดเอาไว้ 

167. ตอบข้อ 4 They have been working for more than two hours. 
 พวกเขาท างานมานานกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว   
 จากโจทย์ They have been working here for over two hours! 
         พวกเขาท างานที่นีม่านานกว่า 2 ชั่วโมงแล้ว   

 over  แปลว่า มากกว่า ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ more than 
 ข้อ 1 They have been working for only two hours. 
        พวกเขาท างานได้เพียงแค่ 2 ชั่วโมง 
   ข้อ 2 They have been working for almost two hours. 
        พวกเขาท างานได้เกือบ 2 ชั่วโมงแล้ว 
   ข้อ 3 They have been working for less than two hours. 
        พวกเขาท างานได้น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

168. ตอบข้อ 2 We met two years ago. พวกเราพบกันเมื่อสองปีที่แล้ว 
 จากโจทย์ Two years have passed since I last met you. 
 นี่ก ็2 ปีผ่านมาแล้วตั้งแต่ทีฉ่ันพบคุณครั้งล่าสุด 

ประโยคโจทย์ เป็น Present perfect ซึ่งเป็น tense ที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ท่ีเริ่มในอดีตและ
ด าเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จากความหมายของโจทย์บอกให้รู้ว่า นับจนถึงตอนนี้เป็นเวลา 2 
ปีผ่านมาแล้วที่ฉันได้พบกับคุณครั้งสุดท้าย นั่นก็คือ ฉันพบกับคุณเมื่อ 2 ปีที่แล้ว  

 ข้อ 1 We met last year. พวกเราพบกันเมื่อปีที่แล้ว  
 ข้อ 3 We will meet in two years. พวกเราจะได้พบกันในอีก 2 ปีข้างหน้า 
 ข้อ 4 We have never met each other before. พวกเราไม่เคยพบกันมาก่อนเลย 
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169. ตอบข้อ 1 Tim started to work three years ago. 
 Tim เริ่มท างานเม่ือ 3 ปีที่แล้ว 
 จากโจทย์ Tim has been hired for a three-year period.                   
 Tim ถูกจ้างให้ท างานมาเป็นระยะเวลา 3 ปี  

 period แปลว่า ระยะเวลา ช่วงเวลา   
three-year เป็น adjective ขยาย period  
ดังนั้น a three-year period  แปลว่า ช่วงระยะเวลา 3 ปี  
นั่นก็คือเป็นเวลา 3 ปีผ่านมาแล้ว three years ago  

 ข้อ 2 Tim can now work here for over three years. 
         ตอนนี้ Tim สามารถท างานที่นี่ได้ มากกว่า 3 ปี 
 ข้อ 3 Tim can’t work here for only three years.         
                            Tim ไม่สามารถมาท างานที่นี่ได้ เพียงแค่ 3 ปีเท่านั้น 
 ข้อ 4 Tim will not have to work here for three years. 
        Tim จะไม่ต้องท างานอยู่ที่นี่ เป็นเวลา 3 ปี 

170. ตอบข้อ 1 I visited Australia and saw some kangaroos. 
 ฉันไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียและได้เห็นจิงโจ้ 
 จากโจทย์ I had never seen kangaroos until I visited Australia.  
 ฉันไม่เคยเห็นจิงโจ้มาก่อนเลยจนกระท่ังไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลีย 
 นั่นก็คือไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียท าให้ไดเ้ห็นจิงโจ้ ทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่เคยเห็นเลย 
 ค าว่า until แปลว่าว่า จนกระทั่ง  
  ข้อ 2 I had seen kangaroos before I visited Australia. 
        ฉันเคยเห็นจิงโจ้มาแล้วก่อนที่จะไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย 
 ข้อ 3 I visited Australia but didn’t see any kangaroos. 
         ฉันไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียแต่ไม่ได้เห็นจิงโจ้เลย 
 ข้อ 4 I have seen kangaroos but never visited Australia. 
         ฉันเคยเห็นจิงโจ้แล้วแต่ไม่เคยไปเที่ยวประเทศออสเตรเลีย 

171. ตอบข้อ 1 James doesn’t eat meat anymore. 
 James ไมกิ่นเนื้อสัตว์อีกต่อไปแล้ว 
 จากโจทย์  James used to eat meat, but now he is a vegetarian.    
 James เคยกินเนื้อสัตว์แต่ตอนนี้เขากินมังสวิรัติ 
 used to แปลว่า เคย เป็นค ากริยาที่ต้องใช้เป็นรูปอดีตเท่านั้น ใช้บอกว่า  
 ‘เคยท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีต’ ปัจจุบันไม่ท าแล้ว 

ข้อมูลเพิ่มเติม โครงสร้างการใช้  used to นั้นมี 2 ประเภทดังนี้ 
 1) used to + กริยาช่องที่ 1  
    used to  ท าหน้าที่เป็นกริยา มีความหมายว่า ‘เคย’ ตัวอย่างเช่น  
    I use to eat ice cream for breakfast.  ฉันเคยกินไอศกรีมเป็นอาหารเช้า 
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 2) Verb to be + used to + ค ากริยาที่เติม–ing หรือ ค านาม  
     used to ตัวนี้ท าหน้าที่เป็นค าคุณศัพท์มีความหมายว่า ‘เคยชิน’ กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ 
     คนใดคนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น  
     I’m used to eating salad for lunch.  ฉันเคยชินกับการกินสลัดเป็นอาหารกลางวัน 

 ข้อ 2 James doesn’t eat vegetables now.  James ไมกิ่นผักเลยตอนนี้ 
 ข้อ 3 James still eats meat and vegetables.  James ยังคงกินเนื้อสัตว์และผัก 
 ข้อ 4 James eats more vegetables than meat.  James กินผักมากกว่าเนื้อสัตว์    

172. ตอบข้อ 2 Peter always sits near the TV.  
 จากโจทย์  Peter shouldn't sit so close to the TV. 

 Peter ไม่ควรนั่งใกล้โทรทัศน์มากจนเกินไป  
แสดงว่า Peter ต้องนั่งดูโทรทัศน์ใกล้เกินไป จึงมีการแนะน าเช่นนี้ 
 ข้อ 1 Peter has to sit near the TV.  Peter ต้องนั่งใกล้โทรทัศน์  
        has to แปลว่า ‘ต้อง’ เป็นความหมายเชิงบังคับว่าต้องท า 
 ข้อ 3 Peter has never sit near the TV.  Peter ไม่เคยนั่งใกล้โทรทัศน์เลย 
ข้อ 4 Peter never likes to sit near the TV.  Peter ไม่ชอบนั่งใกล้โทรทัศน์เลย 

173. ตอบข้อ 2 We must get here before seven to catch the early train.  
 เราต้องมาถึงที่นี่ก่อนเจ็ดโมงเพ่ือให้ทันรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้า 
 จากโจทย์  If we get here before seven, we can catch the early train.  

              ถ้าเรามาถึงท่ีนี่ก่อนเจ็ดโมง เราก็ทันรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้า  
เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 (If clause Type 1) เงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเป็นจริงได้ในอนาคต  
ดังนั้นความหมายก็คือเราต้องมาถึงที่นี่ก่อนเจ็ดโมงเพ่ือให้ทันรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้า 

 ข้อ 1 We will catch the early train after seven. 
        เราจะมาให้ทันรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้าหลังเจ็ดโมง 
 ข้อ 3 We could miss the early train, so we’ll get here after seven. 
        เรามีโอกาสพลาดรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้าได้ดังนั้นเราจะต้องมาถึงที่นี่หลังเจ็ดโมง 
 ข้อ 4 We have to get here before seven, so that we could miss the early train. 
        เราต้องมาถึงท่ีนี่ก่อนเจ็ดโมง เพ่ือที่เราจะได้พลาดรถไฟขบวนที่ออกแต่เช้า 
  รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ If clause หรือ Conditional sentence ประโยคเงื่อนไข 
 ประโยคเงื่อนไขจะประกอบด้วยอนุประโยค (clause) 2 อนุประโยค คือ if clause ส่วนที ่
 เป็นเงื่อนไข (มีค าว่า if) และ main clause ส่วนที่แสดงผลของเงื่อนไข มี 3 แบบ ได้แก่  
 1) Real Conditions เงื่อนไขที่เป็นจริงหรือเป็นจริงได้ในอนาคต 
 2) Unreal Conditions เงื่อนไขที่เป็นการสมมติสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน  
 3) Unreal Conditions in Past เงื่อนไขสมมติสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีต  
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 โครงสร้างประโยค  
Type if clause main clause 

1 V1  (Present simple) V1 / will+V1 
2 V2  (Past simple) would+V1 
3 had+V3 (Past perfect) would have+V3 

 หมำยเหตุ If clause แบบที่ 1 ถ้ากล่าวถึงเงื่อนไขท่ีเป็นข้อเท็จจริง ทั้ง if clause และ  
 main clause จะเป็น Present simple (V1) (บางต าราแยกเป็น Type 0) แต่ถ้ากล่าวถึง 
 เงื่อนไขท่ีเป็นจริงได้ในอนาคต main clause จะเป็น Future simple (will + V1) 

174. ตอบข้อ 4 I won’t go out unless the weather is fine.  
 ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกเว้นแต่ว่าอากาศดี 
 ค าว่า unless มีความหมายว่า ‘เว้นแต่ว่า / นอกจากว่า / ยกเว้นถ้า’ 
 แต่ถ้า unless อยู่หน้าประโยค จะมีความหมายว่า ถ้า....ไม่...  
 เช่น Unless you get up late, you will catch the bus.  
       ถ้าคุณไม่ตื่นสายคุณก็จะทันรถประจ าทาง  
  จากโจทย์  I won’t go outside if the weather is cold.  
     ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าอากาศหนาว 

แสดงว่า ถ้าอากาศดีก็จะออกไปข้างนอก  
 ข้อ 1 I go outside in the cold weather. ฉันออกข้างนอกตอนอากาศหนาว 
 ข้อ 2 The weather is cold, so I will go out. อากาศหนาวดังนั้นฉันก็จะออกไปข้างนอก 
 ข้อ 3 The weather is fine and I won’t go out. อากาศดีฉันก็จะไม่ออกไปข้างนอก 

175. ตอบข้อ 2 She didn’t come by car, so she was late. 
 เธอไม่ได้มาโดยรถยนต์ดังนั้นเธอจึงมาสาย 
 จากโจทย์ She wouldn’t have been late if she had come by car. 

             เธอคงจะไมม่าสายถ้าเธอมาโดยรถยนต์  
เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 (If clause Type 3) เป็นการสมมติสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็น
จริงในอดีต ความเป็นจริงก็คือ เธอไม่ได้มาโดยรถยนต์เธอจึงมาสาย 

 ข้อ 1 She was late because she came by car.  
         เธอมาสายเพราะเธอมาโดยรถยนต์ 
 ข้อ 3 She wasn’t late and she didn’t come by car.  
        เธอไม่ได้มาสายและเธอก็ไม่ได้มาโดยรถยนต์ 
 ข้อ 4 She was really late because she came by car.  
        เธอมาสายจริงๆเพราะว่าเธอมาโดยรถยนต์ 
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176. ตอบข้อ 2 Anna didn’t study hard, so she failed her exam.  
 Anna ไมข่ยันเรียน ดังนั้นเธอเลยสอบตก 
 จากโจทย์ If Anna had studied harder, she would have passed her exam.  
             ถ้า Anna ขยันเรียนมากขึ้นเธอก็จะสอบผ่าน  

เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 3 (If clause Type 3) เป็นการสมมติสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็น
จริงในอดีต ความเป็นจริงก็คือ Anna ไมข่ยันเรียนเธอก็เลยสอบตก  

 ข้อ 1 Anna neither studied hard nor failed her exam. 
        Anna ไมข่ยันเรียนและไม่ได้สอบตก 

 ข้อ 3 Anna studied hard but she didn’t pass her exam. 
        Anna ขยันเรียนแต่เธอก็สอบตก 
 ข้อ 4 Anna passed the exam, although she didn’t study hard. 
        Anna สอบผ่าน แม้ว่าหล่อนไม่ขยันเรียน 

177. ตอบข้อ 4  The villagers don’t want the soldiers to bomb the city anymore.  
 ชาวบ้านไม่ต้องการให้ทหารระเบิดเมืองอีกต่อไป 
 จากโจทย์ The villagers wish the soldiers would stop bombing the city.  

ชาวบ้านปรารถนาให้ทหารหยุดการระเบิดเมือง แสดงว่าทหารระเบิดเมือง 
 wish ‘ปรารถนา’ ใช้แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน หรือ แสดงถึงสิ่งที่ปรารถนาตรงข้าม 
 กับความเป็นจริงในปัจจุบัน หรือปรารถนาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
 ข้อ 1 The soldiers wish to continue bombing the city.  
         ทหารปรารถนาที่จะระเบิดเมืองอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 ข้อ 2 The soldiers don’t wish to stop bombing the city.  
         ทหารไม่ปรารถนาที่จะหยุดระเบิดเมือง 

 ข้อ 3 The villagers want the soldiers to keep on bombing the city. 
        ชาวบ้านต้องการให้ทหารระเบิดเมืองต่อไป 

 ข้อมูลเพิ่มเติม กำรใช้ To wish (that) + noun clause 
 1. ควำมปรำรถนำในปัจจุบัน    wish   + Past Simple           
                       I wish I could speak German. ฉันปรารถนาที่จะพูดภาษาเยอรมันได้ (ปัจจุบันพูดไม่ได้) 
 2. ควำมปรำรถนำในอนำคต     wish   + S + would + V1 
                  เช่น She wishes I would go with her. เธอปรารถนาที่จะให้ฉันไปกับเธอ 
                           (=I'm sorry I won't go with her.) ความเป็นจริงคือฉันจะไม่ไปกับเธอ 
 3. ควำมปรำรถนำในอดีต     wish  + Past Perfect 
 เป็นการแสดงความปรารถนาในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอดีต 
                    เช่น I wish you had been here yesterday. ฉันปรารถนาที่จะให้คุณอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้ 
                     (= It's a pity, you weren't here yesterday.) ความเป็นจริงคือเมื่อวานคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ 
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178. ตอบข้อ 3 You can keep slim if you have healthy food.  
 คุณสามารถรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไว้ได้ถ้าคุณกินอาหารที่มีประโยชน์ 
 จากโจทย์  There's little chance of keeping slim, unless you stick to a diet.  
 มีโอกาสน้อยมากที่จะรักษารูปร่างให้ผอมเพรียวไว้ได้เว้นแต่ว่าคุณทนอยู่กับการควบคุม 
 อาหารได้ 
 stick ในที่นี้แปลว่า ‘ทนอยู่กับ’ (= to bear or accept something or someone  
 unpleasant ความหมายจาก Cambridge Dictionaries Online) 
 ค าว่า unless มีความหมายว่า ‘เว้นแต่ว่า / นอกจากว่า / ยกเว้นถ้า’ 
 แต่ถ้า unless อยู่หน้าประโยค จะมีความหมายว่า ถ้า....ไม่...  
 เช่น  Unless you get up late, you will catch the bus. 
        ถ้าคุณไม่ตื่นสายคุณก็จะทันรถประจ าทาง  

 ข้อ 1 You can’t keep slim on a diet.  
       คุณไม่สามารถรักษารูปร่างที่ผอมเพรียวไว้ได้ด้วยการควบคุมอาหาร 

 ข้อ 2 You could be slim if you’re not on a diet. 
        คุณมีรูปร่างทีผ่อมเพรียวไดถ้้าคุณไมค่วบคุมอาหาร 
 ข้อ 4 You won’t be slim if you have healthy food. 
        คุณจะไม่ผอมเพรียวถ้าคุณกินอาหารที่มีประโยชน์ 

179. ตอบข้อ 4 When I get married, I could still be working.  
 เมื่อฉันแต่งงานแล้วฉันก็ยังสามารถท างานต่อไปได้ 
 จากโจทย์ I don't mind if I keep working even after I’m married.  
 ฉันไม่รังเกียจถ้ายังต้องท างานต่อไปแม้แต่หลังแต่งงานแล้ว 
 keep + กริยาที่เติม –ing  (gerund) มีความหมายว่า “ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง”   
 ข้อ 1 I won’t get married while I’m working.  
        ฉันจะไม่แต่งงานถ้าฉันยังคงท างานอยู่ 
 ข้อ 2 I wish to work rather than getting married.  
        ฉันปรารถนาที่จะท างานแทนที่จะแต่งงาน 
 ข้อ 3 I wouldn’t like to work when I’m married. 
        ฉันไม่อยากท างานเมื่อฉันแต่งงานแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bear
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accept
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/unpleasant


แบบฝึกพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ  ปีการศกึษา 2559 ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3     หน้า 101 

180. ตอบข้อ 1 The plane was delayed.   เครื่องบินออกเดินทางช้ากว่าก าหนด 
 จากโจทย์ That plane was not able to depart at the regular time because of  
              the heavy rain. เครื่องบินไม่สามารถออกเดินทางตามเวลาที่ก าหนดได้ 
              เหตุเพราะฝนที่ตกหนักมาก  
regular time มีความหมายว่า เวลาปกติ ในที่นี้คือเวลาที่ก าหนดไว้ของสายการบิน 

 ข้อ 2 The plane departed on time. เครื่องบินออกเดินทางตรงตามเวลาที่ก าหนด  
        on time มีความหมายว่า ตรงเวลา 
 ข้อ 3 The planed departed as usual.  เครื่องบินได้ออกเดินทางตามเวลาปกติ  
        as usual มีความหมายว่า ตามปกติ 
 ข้อ 4 The plane was on the exact departure time.  
        เครื่องบินออกเดินทางตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

181. ตอบข้อ 4 are ค าตอบที่ถูกต้องเป็น were  
 เหตุการณ์ในเนื้อเรื่องเป็นเหตุการณ์ในอดีต (Past simple) สังเกตจาก had to กริยาช่องที่ 2  
 ของ must ดังนั้นกริยาในอนุประโยคหลัง because จึงต้องเป็นกริยาช่องที่ 2 เช่นเดียวกัน  
 ค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็น were 
 ความหมายของประโยค 

 A dentist in the UK had to take out all of the baby’s teeth from a two-year-
old child because the teeth were rotten.  
หมอฟันในประเทศอังกฤษจ าเป็นที่จะต้องถอนฟันของเด็กอายุ 2 ขวบ คนหนึ่งออกทั้งหมด
เหตุเพราะฟันผุ 

 ข้อ 1 teeth เป็นค านามพหูพจน์ของ tooth ในทีน่ี้กล่าวถึงฟันในปากของเด็กซึ่งมีอยู่หลายซี่  
 ข้อ 2 two-year-old ท าหน้าทีเ่ป็น adjective ขยายค านาม child  
        การบอกอายุเพ่ือน ามาใช้ขยายนามโดยให้อยู่ในรูปของ adjective มีวิธีการเขียนคือ 
        ตวัเลขบอกอายุ - year- old  โดยที่ yearไม่ต้องเติม s  
 ข้อ 3 because  เป็นค า conjunction สันธาน ที่ใช้เชื่อมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกันเพื่อ 
        แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันจึงเหมาะสมกับความหมายของเนื้อเรื่อง 

182. ตอบข้อ 4 adoptive ค าตอบที่ถูกต้องเป็น adoption 
ต าแหน่งของค าที่ตามหลังค าว่า for จะต้องเป็นค านาม  
ค าว่า adoptive เป็นค าคุณศัพท์ ซึ่งไม่ถูกต้อง ต้องเปลี่ยนเป็น adoption ที่เป็นค านาม 

 ความหมายของประโยค 
People in Los Angeles, California, can have a cup of coffee and play with dogs 
which come from a shelter and are available for adoption at the same time at 
a dog café.  

 ผู้คนใน ลอส แอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สามารถดื่มกาแฟและเล่นกับสุนัขทีร่้านกาแฟ  
 ‘a dog café’ ซึ่งสุนัขเหล่านี้มาจากศูนย์พักพิงสัตว์และในเวลาเดียวกันก็สามารถรับสุนัข 
 เหล่านี้ไปเลี้ยงได้ด้วย 
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 ข้อ 1 play เป็นค ากริยา infinitive ที่มีความสัมพันธ์กับค าว่า have ที่อยู่หลังกริยาช่วย can  
        และสังเกตค าว่า and ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมค าประเภทเดียวกัน ดังนั้นกริยาทั้ง 2 ตัว คือ  
        have และ play นั้นจึงต้องเป็นรูป infinitive  

ข้อ 2 come  เป็นค ากริยาที่ตามหลัง Relative pronoun “which” ซึ่งใช้ขยายค าว่า dogs  
       ซ่ึงกริยาที่ตามหลัง Relative pronoun ต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่ไปขยาย ดังนั้น เมื่อ dogs  
       เป็นรูปพหูพจน์ ค ากริยาจึงต้องเป็นพหูพจน์เช่นเดียวกันนั่นคือ come  

 ข้อ 3 available เป็นค า adjective วางอยู่หลัง Verb to be ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

183. ตอบข้อ 1 which ค าตอบที่ถูกต้องเป็น who 
 which ท าหน้าที่เป็น Relative pronoun ที่ใช้แทนค านามประเภท สัตว์ และสิ่งของ  
 ในประโยคต้องแทนค าว่า One woman ที่เป็นค านามประเภทบุคคล ดังนั้นจึงต้องเป็น who 
 ความหมายของประโยค 

One woman who was present at the court said that she went to the dentist 
to have braces fitted, but the dentist painfully pulled eight teeth from her 
mouth.  
ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไปขึ้นศาลได้กล่าวว่าเธอได้ไปหาหมอฟันเพื่อใส่ที่จัดฟันแต่หมอฟันคนนั้นถอน
ฟันเธอออกถึง 8 ซ่ีอย่างเจ็บปวด 

 ข้อ 2 said เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ say เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวในอดีต ประโยคต้องอยู่ในรูป  
        Past simple กริยาจึงเป็นช่องที่ 2 

 ข้อ 3 have เป็น infinitive ที่ตามหลัง to กริยาที่อยู่หลัง to ปกติต้องเป็น infinitive  
        เท่านั้น และ infinitive ก็คือกริยารูปปกติท่ีไม่มีการเปลี่ยนรูป 
 ข้อ 4 painfully เป็น adverb ขยายค ากริยา pulled  

184. ตอบข้อ 1 this ค าตอบที่ถูกต้องเป็น these 
 this เป็น Demonstrative adjective ที่ท าหน้าที่น าหน้าค านามที่เป็นเอกพจน์  
 แตใ่นประโยค iPhones เป็นพหูพจน์ ดังนั้น ต้องใช้  these ถึงจะถูกต้อง 
 ความหมายของประโยค  

The FBI wants Apple to unlock two iPhones because these iPhones belonged 
to the killers of the San Bernardino shootings, which took place in December 
last year. 
เจ้าหน้าที่ FBI ต้องการให้บริษัท Apple ปลดล๊อคโทรศัพท์ iPhones จ านวน 2 เครื่อง 
เพราะโทรศัพท์เหล่านี้เป็นของฆาตกรที่ก่อเหตุยิงกันที่ San Bernardino ซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อเดือน
ธันวาคมปีที่แล้ว 

 ข้อ 2 belonged to แปลว่า เป็นของ อยู่ในรูปกริยาช่องที่ 2 เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวในอดีต  
        ประโยคต้องอยู่ในรูป Past simple กริยาจึงเป็นช่องที่ 2 
 ข้อ 3 of เป็น preposition ในที่นี้อยู่ในรูป noun of noun   
        the killers เป็น noun และ the San Bernardino shootings ก็เป็น noun 

 ข้อ 4 in เป็น preposition of time ใช้น าหน้า เดือน ปี ฤดู ช่วงเวลาของวัน 
        ในที่นี้น าหน้า December เดือนธันวาคม 
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185. ตอบข้อ 1 a serie ค าตอบที่ถูกต้องเป็น a series 
 series เป็นค าที่มีรูปเป็นพหูพจน์เท่านั้น และมักจะน าหน้าด้วย a เพ่ือแสดงความหมายว่า 
เหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ (ชุด) และค าว่า series ไม่สามารถตัด s หรือ es ออกได้ 

 ความหมายของประโยค  
 After a series of mass shootings in the USA, people will not be able to 
advertise guns on their personal profiles. 
 จากเหตุการณ์การยิงกันที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คนก็ไม่สามารถที่จะโฆษณาขาย
อาวุธปืนผ่านทางหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวได้ (ตามข่าวนี้ personal profiles หมายถึง หน้าโปร
ไฟล์ทาง facebook) 

 ข้อ 2 the USA เป็นชื่อย่อของประเทศสหรัฐอเมริกาและต้องมี the น าหน้าเสมอ 
 ข้อ 3 advertise เป็น infinitive ที่ตามหลัง to กริยาที่อยู่หลัง to ปกติต้องเป็น infinitive  
        เท่านั้น และ infinitive ก็คือกริยารูปปกติท่ีไม่มีการเปลี่ยนรูป 

 ข้อ 4 personal เป็นค า adjective ท าหน้าทีข่ยายค านาม และต าแหน่งที่ถูกต้องคือวางไว้ 
        หน้าค านาม และในที่นี้ วางอยู่หน้าค านาม profiles  

186. ตอบข้อ 1 two-nose ค าตอบที่ถูกต้องเป็น two-nosed 
 two-nose วางอยู่หน้าค านาม dog ต้องอยู่ในรูปของค า adjective เพราะท าหน้าที่ขยาย  
 dog มีความหมายว่า สุนัข 2 จมูก และรูปที่ถูกต้อง คือ two-nosed  
 ความหมายของประโยค  

People found a two-nosed dog, whose name is Toby, in the streets of Fresno, 
California, USA and took him to a shelter that tried to find him a home.  
ผู้คนพบสุนัขที่มี 2 จมูกชื่อว่า Toby ที่ถนนในเมืองเฟรสโน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และน ามันไปไว้ที่ศูนย์พักพิงสัตว์เพ่ือพยายามหาบ้านให้กับมันต่อไป 

 ข้อ 2 whose  ผู้ซึ่ง...........ของเขา เป็น Relative pronoun ใช้แทนบุคคลเพ่ือแสดง 
         ความเป็นเจ้าของของนามท่ีตามหลัง ในที่นี้คือ whose name ชื่อของเขา ท าหน้าที ่
         เป็นประธานในประโยค Relative clause เพ่ือขยาย a two-nosed dog   
 ข้อ 3 took เป็นค ากริยาช่องที่ 2 สังเกตจาก ‘and’ ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมค าประเภทเดียวกัน  
        ในที่นี้ท าหน้าที่เชื่อมค ากริยาของประโยคนั่นคือ found และ took ซึ่งเป็นกริยาช่อง 
                   ที่ 2 ทั้งคู่ 

 ข้อ 4 that เป็น Relative pronoun ที่ขยาย shelter  
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187. ตอบข้อ 3 automatic ค าตอบที่ถูกต้องเป็น automatically 
จากโจทย์ สังเกตจาก adjusts ซ่ึงเป็นค ากริยา ดังนั้นค าท่ีอยู่ข้างหน้าจึงต้องเป็น adverb 
เพ่ือท าหน้าที่ขยายค ากริยา นั่นคือ automatically ส่วน automatic เป็นค า adjective 

 ความหมายของประโยค  
Nike introduced the very first self-tying shoe which you just put on, and when 
your heel is in, the shoe automatically adjusts to a comfortable fit. 
บริษัทไนกี้ ได้เปิดตัวรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่ผูกเชือกรองเท้าได้เอง ซึ่งเมื่อคุณสวมรองเท้าและ
เมื่อส้นเท้าลงไปสัมผัสกับพ้ืนรองเท้า รองเท้านี้ก็จะปรับให้สบายพอดีกับเท้าโดยอัตโนมัติ 

 ข้อ 1 put on เป็นค ากริยาของ you  
 ข้อ 2 is เป็นค ากริยาของ heel ซึ่งเป็นค านามเอกพจน์ 

 ข้อ 4 comfortable เป็น adjective ขยายค านาม fit  

188. ตอบข้อ 1 most small ค าตอบที่ถูกต้องเป็น smallest 
  most small ไม่ถูกต้องตามหลักการเปลี่ยนค าคุณศัพท์ให้เป็นขั้นสุด (superlative)  
 ค าคุณศัพท์ที่เปลี่ยนเป็นขั้นสุดโดยน า the most มาวางไว้หน้าค า ต้องเป็นค าคุณศัพท์ 
 ที่มี 3 พยางค์ข้ึนไป และ 2 พยางค์ท่ีไม่ได้ลงท้ายด้วย y  
 ส่วนค าคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียว เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นขั้นสุด ให้เติม – est  
 ดังนั้น small  ต้องเปลี่ยนเป็น smallest 
 ความหมายของประโยค  

The smallest monkey which weighs only 100 grams is endangered because 
people are destroying the forests where this type of monkey lives. 
ลิงที่ตัวเล็กที่สุดซึ่งมีน้ าหนักเพียงแค่ 100 กรัมนั้นก าลังเสี่ยงที่จะสูญพันธ์เนื่องจากผู้คนก าลัง
ท าลายป่าซึ่งเป็นที่อาศัยของลิงชนิดนี้ 

 ข้อ 2 endangered เป็นค ากริยาช่องที่ 3 สังเกตจาก is ที่อยู่ข้างหน้า บอกให้รู้ว่ารูปกริยา 
        ของประโยคอยู่ในรูป passive voice (verb to be + V3) 
 ข้อ 3 where เป็น relative adverb ท าหน้าที่ขยาย the forest 

 ข้อ 4 lives เป็นค ากริยาที่สอดคล้องกับประธาน this type of monkey ซึ่งเป็นเอกพจน์ 

189. ตอบข้อ 4  his ค าตอบที่ถูกต้องเป็น him  
 ต าแหน่งของค าอยู่หลังค ากริยา sent และอยู่หน้า a package (ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมตรง 
 คือสิ่งที่ถูกส่ง) ดังนั้นต้องเป็นค าสรรพนามที่ท าหน้าที่เป็นกรรม นั่นคือ him (ผู้ที่รับห่อของ) 
 ส่วน his ท าหน้าทีข่ยายค านามเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของโดยต้องอยู่หน้าค านามที่มันแสดง 
 ความเป็นเจ้าของ ในประโยคนี้ his จะวางอยู่หน้า a package ไม่ได้ เพราะ มี article ‘a’  
 น าหน้าอยู่แล้ว  

ความหมายของประโยค  
The five-year-old boy from a poor family in Afghanistan had his dreams  come 
true, as the footballer, Lionel Messi, sent him a package with a football and 
two football jerseys. 
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เด็กชาย 5 ขวบที่มาจากครอบครัวที่ยากจนในประเทศอัฟกานิสถานได้ถูกท าให้ความฝันของ
เขาเป็นจริงเนื่องจากนักฟุตบอลชื่อดัง Lionel Messi ได้ส่งลูกฟุตบอลและชุดฟุตบอล 2 ชดุ
ให้กับเขา 

 ข้อ 1 five-year-old ท าหน้าทีเ่ป็น adjective ขยายค านาม boy  
        การบอกอายุเพ่ือน ามาใช้ขยายนามโดยให้อยู่ในรูปของ adjective มีวิธีการเขียนคือ 
        ตวัเลขบอกอายุ - year- old  โดยที่ yearไม่ต้องเติม s  
 ข้อ 2 come เป็นกริยาช่องที่ 3 ในประโยคนี้เป็นกริยาคู่กับ had จากประโยค ….had his  
        dreams come true….. เป็นโครงสร้างของ Causative form (have something  
        done) คือประโยคที่แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดไม่ได้กระท าการอย่างหนึ่งด้วยตนเอง แต่ให้ 
        คนอ่ืนท าให้ เช่น I have my hair cut. ฉันตัดผม (ให้ช่างตัดให้)  
        และความหมายของประโยคนี้ เด็กชายคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนท าให้ความฝันของตัวเอง 
        เป็นจริง แต่ Lionel Messi เป็นคนท าให้   
 ข้อ 3 as ‘เนื่องจาก’ เป็นค า conjunction ที่เชื่อมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกัน  

190. ตอบข้อ 3  take ค าตอบที่ถูกต้องเป็น be taken  
 กริยาของอนุประโยคนี้คือ take out ซึ่งเป็น Phrasal verb แปลว่า ‘ออกมา’ และประธาน 
 คือ the baby ‘ทารก’ (ในที่นี้คือ ลูกลิง) ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายแล้ว the baby ‘ทารก’  
 จะท ากริยา take out ‘ออกมา’ เองไม่ได้ ต้องมีผู้อ่ืนท าให้ออกมา (ตามธรรมชาติคือ แม่)  
 ดังนั้นรูปกริยาจึงต้องอยู่ในรูป Passive voice นั่นคือ be taken out “ถูกน าออกมา”  
 ความหมายของประโยค 
 A pregnant gorilla at a zoo in England had problems, and the baby had to  
 be taken out by caesarean section. 
 ทีส่วนสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ลิงกอริลล่าที่ตั้งท้องตัวหนึ่งประสบปัญหาในการออกลูก  
 และจากนั้นลูกลิงก็ต้องถูกน าออกมาโดยการผ่าตัด” 
 ข้อ 1 pregnant เป็น adjective วางอยู่หน้า gorilla เพ่ือท าหน้าที่ขยาย ท าให้มีความหมาย 
        ว่า ลิงกอริลล่าที่ตั้งท้อง 
 ข้อ 2 had เป็นกริยาช่องที่ 2 สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวในอดีต 
        และสามารถสังเกตได้จากกริยา had to ที่แปลว่า “ต้อง” 
 ข้อ 4 by เป็น preposition ที่มีความหมายว่า “โดยหรือด้วยวิธีการ”  

191. ตอบข้อ 3  much ค าตอบที่ถูกต้องเป็น more  
 สังเกตจากค าว่า than บอกถึงประโยคเปรียบเทียบ  
 และเป็นการเปรียบเทียบปริมาณมากกว่า ซึ่งต้องใช้ more…than  
 ในที่นี้เปรียบเทียบปริมาณน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับใน 1 วัน 
 ความหมายของประโยค 
 A Costa Chai Latte has 20 teaspoons of sugar, and the worst offender is  
 a Starbucks’ hot mulled fruit drink with 25 teaspoons of sugar which is three  
 times more sugar than you should have in one day! 
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 กาแฟ Costa Chai Latte มีน้ าตาลถึง 20 ช้อนชา และที่เลวร้ายที่สุดคือเครื่องดื่มน้ าผลไม้ 
 ของ Starbucks เองก็เช่นกัน มีน้ าตาลถึง 25 ช้อนชา ซึ่งเป็นปริมาณน้ าตาลที่มากกว่าที่ 
 ร่างกายคนเราต้องการในแต่ละวันถึง 3 เท่า 
 ข้อ 1 worst เป็นค าคุณศัพท์ขั้นสุด ขยายค าว่า offender  
 ข้อ 2 which เป็น Relative pronoun ที่ใช้ในประโยค Relative clause เพ่ือขยายความ 
        ประโยคก่อนหน้า 
 ข้อ 4 have เป็น infinitive ที่ตามหลังกริยาช่วย should จึงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

192. ตอบข้อ 1  relax ค าตอบที่ถูกต้องเป็น relaxed  
 สังเกตค าว่า and ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมค าประเภทเดียวกัน ก่อนหน้า and คือค าว่า happy  
 ซึ่งเป็น adjective ดังนั้นหลัง and จึงต้องเป็นค า adjective   
 relaxed  เป็น adjective ส่วน relax เป็น verb 
 ความหมายของประโยค 
 If you are happy and relaxed, the horse will also be happy and it will help  
 you, but if you are angry, the horse will be angry or scared. 
 ถ้าคุณมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลาย ม้าก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยและมันจะช่วยคุณ 
 แตถ่้าคุณโกรธ ม้าก็จะโกรธหรือรู้สึกกลัวได้ 
 ข้อ 2 also เป็น adverb มีความหมายว่า ‘ด้วย เช่นเดียวกัน’ ท าหน้าที่ขยายประโยค 
         แสดงความหมายที่คล้อยตามกัน 
 ข้อ 3 but เป็นค าสันธาน conjunction เชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดแย้งกัน  
        (ดูจากความหมายประโยค)  
 ข้อ 4 will be เป็นรูปกริยาที่ถูกต้องตามโครงสร้างของ If clause Type 1  
       และ will เป็นกริยาช่วย กริยาที่ตามหลังต้องเป็น infinitive เท่านั้น ในประโยคนี้คือ be  

193. ตอบข้อ 2 eye ค าตอบที่ถูกต้องเป็น eyes  
 สังเกตจากค าว่า sunglasses ‘แว่นกันแดด’ ดังนั้นการสวมแว่นกันแดดต้องปกป้องดวงตา 
 ทั้งสองข้าง ไม่มีใครใส่แว่นตากับตาเพียงข้างเดียว ดังนั้น eye ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ eyes 
 ความหมายของประโยค 
 Revol Gerungan and his dog Sydney, who's protecting his eyes from the glare  
 on the road with a pair of thick sunglasses, can be seen riding a motorbike  
 through Manado in Indonesia. 
 เราสามารถพบเห็น Revol Gerungan กับ Sydney สุนัขของเขาที่สวมแว่นตากันแดด 
 อย่างหนาเพ่ือป้องกันดวงตาจากแสงแดด ขี่รถมอเตอร์ไซด์ตามท้องถนนใน เมือง Manado  
 ในประเทศอินโดนีเซีย” 
 ข้อ 1 protecting เป็นค ากริยาที่เติม ing  
      ..who’s protecting… เป็นโครงสร้าง Present continuous   
       ประธาน + is / am / are + กริยาเติม ing  
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 ข้อ 3 with เป็น preposition มีความหมายว่า ‘กับ ด้วย พร้อมด้วย’  
        ในประโยคนี้บอกข้อมูลว่ามาพร้อมกับมีอะไรติดมาด้วย นั่นคือ สุนัขใส่แว่นกันแดดมาด้วย 
 ข้อ 4 be seen เป็นค ากริยาที่อยู่ในรูป Passive voice  
        เพ่ือบอกว่า Revol Gerungan กับ Sydney สุนัขของเขา ถูกผู้คนพบเห็น 

194. ตอบข้อ 2 live ค าตอบที่ถูกต้องเป็น lived  
  สังเกตค าว่า and ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมค าประเภทเดียวกัน  
 live เป็นค ากริยา ดังนั้นต้องมองหาค ากริยาที่อยู่ก่อนหน้า and นั่นคือ grown และพบว่า  
 grown เป็นกริยาช่องที่ 3 ดังนั้น live ต้องอยู่ในรูป lived จึงจะถูกต้อง 
 ความหมายของประโยค 
 The oak trees, which are the oldest ones in Europe, have grown for 920 years  
 and lived through two world wars, a civil war and the Middle Ages. 
 ต้นโอ๊คท่ีอายุมากที่สุดในยุโรป เติบโตมีอายุถึง 920 ปี และมีชีวิตผ่านช่วงเวลาสงความโลก 
 มาแล้วถึง 2 สงคราม นั่นคือ สงครามกลางเมืองและสงครามในยุคกลาง 
 ข้อ 1 ones เป็น pronoun ท าหน้าที่เป็นสรรพนามแทนค านาม The oak trees  
 ข้อ 3 wars อยู่ในรูปพหูพจน์เพราะกล่าวถึง สงครามโลก 2 สงคราม two world wars  
 ข้อ 4 civil เป็น adjective ท าหน้าที่ขยาย war มีความหมายว่า “สงครามกลางเมือง” 

195. ตอบข้อ 1 looking ค าตอบที่ถูกต้องเป็น look  
 สังเกตจาก to ค ากริยาที่ตามหลัง to โดยปกตติ้องเป็น infinitive คือค ากริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป 
 ความหมายของประโยค 
 Physicist Stephen Hawking announced plans to look for alien life and he  
 hopes to send out thousands of small spacecraft into our nearest star system. 
 นักฟิสิกส์ Stephen Hawking ได้ประกาศถึงแผน ที่จะค้นหาชีวิตมนุษย์ต่างดาว และเขายัง 
 หวังว่าจะส่งยานอวกาศขนาดเล็กอีกนับพันล าไปสู่ระบบดวงดาวที่ใกล้ที่สุด 
 ข้อ 2 thousands ในประโยคนี้ท าหน้าที่เป็นค านาม มีความหมายว่า “หลายพัน” และตาม 
        ดว้ย of จึงสามารถเติม s ได้ เช่นเดียวกับค าว่า hundred ที่เมื่อท าหน้าที่เป็นค านาม 
        สามารถเติม s ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น  
        I saw hundreds of people in the street. ฉันเห็นคนหลายร้อยคนอยู่บนถนน   
        แต่ถ้าใช้ thousand และ hundred เป็นค าคุณศัพท์เพ่ือขยายค านามนั้นไม่สามารถ 
        เติม s ได้ เช่น two hundred students นักเรียน 200 คน 
 ข้อ 3 into เป็น preposition มีความหมายว่า “ไปยังหรือเข้าไปยัง”  
        เหมาะสมกับความหมายของประโยคคือ …send out thousands of small  
        spacecraft into…… ส่งยานอวกาศไปยัง 
 ข้อ 4 nearest เป็นค าคุณศัพท์ขั้นสุด ขยายค าว่า star system  
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196. ตอบข้อ 1 try ค าตอบที่ถูกต้องเป็น tried  
 สังเกตจาก did not work บอกได้ว่าเรื่องราวเป็นเหตุการณ์ในอดีต  
 ดังนั้น try จึงต้องอยู่ในรูปกริยาช่องที่ 2 เช่นกัน นั่นคือ tried  
 ความหมายของประโยค  
  Workers and animal experts tried to use a cherry picker to get the chimp  
 down, but that did not work, so a veterinarian shot it with a tranquillizer gun. 
 คนงานและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัตว์ได้พยายามใช้รถกระเช้าเพ่ือน าลิงชิมแปนซลีงมาแต่กไ็ม่ 
 เป็นผล ดังนั้นสัตวแพทย์จึงยิงมันด้วยปืนยาสลบ 
 ข้อ 2 get วางอยู่หลัง to จึงอยู่ในรูป infinitive  
 ข้อ 3 shot กริยาช่องที่ 2 ของ shoot ถูกต้องกับรูปประโยคท่ีเป็น Past simple 
  ข้อ 4 with เป็น preposition มีความหมายว่า ‘กับ ด้วย พร้อมด้วย’  
        ในประโยคนี้บอกข้อมูลว่ายิงด้วย a tranquillizer gun ปืนยาสลบ 

197. ตอบข้อ 2 since ค าตอบที่ถูกต้องเป็น for 
 สังเกตจาก two or three days in a year บอกจ านวนเวลา ดังนั้นต้องใช้ for 
 ส่วน since แปลว่า ตั้งแต่ ใช้บอกเวลาเริ่มต้นของเหตุการณ์ ดังนั้น since จะตามด้วย เวลา  
 หรือเหตุการณ์ ที่บอกถึงการเริ่มต้นของเรื่องราวที่เรากล่าวถึง เช่น yesterday, last month  
 two years ago, 1990, I was young เป็นต้น 
 ความหมายของประโยค  
 The female pandas are only able to get pregnant for two or three days in  
 a year, which makes getting pregnant difficult. 
 หมีแพนด้าเพศเมียมีช่วงเวลาที่สามารถตั้งท้องได้เพียง 2 ถึง 3 วันเท่านั้น ในหนึ่งปี ซึ่งท าให้ 
 การตั้งท้องส าหรับหมีแพนด้าเป็นเรื่องยาก 
 ข้อ 1 female เป็น adjective ขยายค านาม pandas  
 ข้อ 3 in ใน ใช้บอกช่วงเวลา in a year ใน 1 ปี  
 ข้อ 4 difficult เป็น adjective  
        เป็นการใช้ make + something or someone + adjective 
        เพ่ือบอกว่า ท าให้ใครหรืออะไร เป็นอย่างไร เช่น  
        He makes me happy. เขาท าให้ฉันมีความสุข 
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198. ตอบข้อ 1 discover ค าตอบที่ถูกต้องเป็น discovered 
 สังเกตจาก have ต้องตามด้วย กริยาช่องที่ 3 เสมอ เป็นรูปประโยคของ Present perfect  
 (have, has+ V3) ดังนั้น รูปกริยาที่ถูกต้องคือ have discovered 
 ความหมายของประโยค  

 Scientists have discovered some out-of-this-world information – the solar 
system may have an extra planet to what was thought before.  
นักวิทยาศาสตร์ได้พบข้อมูลที่สุดวิเศษว่า ระบบสุริยะของเรานั้นอาจจะมีดาวเคราะห์พิเศษ
กว่าที่เคยคิดไว้ 
(out-of-this-world  มีความหมายว่า มหัศจรรย์ สุดวิเศษ สุดยอด ไม่ธรรมดา) 

 ข้อ 2 solar เป็น adjective ขยายค านาม system มีความหมายว่า ระบบสุริยะ 
 ข้อ 3 have อยู่หลัง may  ดังนั้นต้องอยู่ในรูป infinitive  
 ข้อ 4 thought เป็นกริยาช่องที่ 3 ตามหลัง was เป็นโครงสร้างของ Passive voice 
        ใน Past simple (was/were + V3)  

199. ตอบข้อ 2 was born ค าตอบที่ถูกต้องเป็น born 
 born ในประโยคนี้เป็น กริยาช่องที่ 3 (Past participle)  
 ‘born without her front legs’ เป็น Participial phrase ที่มีชื่อว่า Past participial  
 phrase เป็นการขยายความค านามที่อยู่ก่อนหน้าว่าเป็นผู้ถูกกระท า  
 นั่นคือ Estrella ผู้ถูกท าให้เกิดมาโดยปราศจากขาหน้า 
 ความหมายของประโยค  

 People say it's a dog's life, but for Estrella, born without her front legs, she's 
adapted to more of a kangaroo way of living.  

 ผู้คนพูดว่ามันก็แค่ชีวิตของสุนัข แต่ส าหรับ Estrella ที่เกิดมาโดยไม่มีขาหน้านั้น  
 มันปรับตัวเองขึ้นเรื่อยๆ จนใช้ชีวิตแบบเดียวกับจิงโจ้ 
 ข้อ 1 say กริยาช่องที่ 1 สอดคล้องกับประธาน People เรื่องราวของประโยคนี้เป็น 
        เหตุการณ์ในปัจจุบัน สังเกตจาก ‘it's’  รูปกริยาจึงใช้ กริยาช่องที่ 1  
 ข้อ 3 front เป็น adjective ขยายค านาม legs  

 ข้อ 4 living เป็นค านาม ถูกต้องตามหลักของ noun of noun  
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200. ตอบข้อ 4 reconstructing ค าตอบที่ถูกต้องเป็น reconstruct 
  สังเกตจาก to ค ากริยาที่ตามหลัง to โดยปกตติ้องเป็น infinitive คือค ากริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป 
 ความหมายของประโยค  

 Titanosaurs may be more than 100 million years old, but it didn't take 
scientists that long to reconstruct the latest resident of New York's American 
Museum of Natural History.  
 ไททันนอซอรัส (ไดโนเสาร์กินพืช) อาจจะมีอายุมากกว่า 100 ล้านปี แตม่ันก็ไม่ได้ท าให้
นักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลานานกับการประกอบมันขึ้นมาใหม่ ไททันนอซอรัสเป็นสิ่งที่เข้ามา
อยู่เป็นตัวล่าสุดของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติของชาวอเมริกาท่ีกรุงนิวยอร์ค  

 ข้อ 1 be อยู่หลัง may ซึ่งเป็นกริยาช่วย จึงต้องอยู่ในรูป infinitive  
 ข้อ 2 million ท าหน้าที่เป็น adjective ไม่ต้องเติม s แต่จะเติม s ที่ค านาม year 
 ข้อ 3 but เป็นค าเชื่อมประโยคที่มีความขัดแย้งกัน ซึ่งถูกต้องตามเนื้อเรื่อง 
 ที่มาของประโยคข้อสอบ Error Recognition:  www.newsinlevels.com 
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แบบทดสอบ Pre-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

 
Directions: Read each situation and dialogue carefully and choose the appropriate  
                expression to complete the dialogue. 

1. Situation: Joy is asking Tanya for help. 
        Joy: Could you do me a favor? 
    Tanya: _______________ 

1. No, thank you. 
2. Yes, I’m very busy. 
3. Sure, how can I help you? 
4. Sorry, why don’t you come here? 

2. Situation: Rita is leaving on the plane. 
      Rita: Oh! I’ve got to go. _______________ 
    Steve: Thanks, same to you. 

1. Have a good weekend.  
2. Please help yourself. 
3. You are awesome. 
4. Nice to meet you. 

3.  Situation: In an English classroom. 
    Mrs. Anderson: Where’s your homework? 
                   Mag: I’m sorry. _______________   
    Mrs. Anderson: Oh, why not? 
                   Mag: I was sick last night. 

1. I promise. I won’t. 
2. I haven’t done it yet. 
3. I finished my homework.  
4. I didn’t know it, madam. 

4. Situation: Two students are talking about their new teacher. 
    Nida: What is Miss Morgan like? 
     Mai: _______________   

1. She doesn’t like anything. 
2. She is very kind and friendly. 
3. She doesn’t look like her sister. 
4. She teaches science and chemistry 
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Directions: Complete the following passage by choosing the best answer. 
  

(5-7) 
Colds usually last for five to seven days and ____5____ caused by viruses.  The 

body’s own defense____6____ need to fight the viruses. Medicines provide ____7____  
relief from symptoms, but they cannot cure the cold. 

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

6.  1. merchants       2. mechanics   
     3. machinery       4. mechanisms  

7.  1. temporary       2. temporize   
3. temporarily      4. temporality          

(8-10) 
International fast-food chains ____8____ becoming more and more popular 

everywhere. You can have hamburgers, sandwiches, pizza, ice cream, and soft drinks in 
restaurants ____9____ the Americas, Europe, and Asia. In general, pizza in New York 
____10____ more or less like a pizza in Italy or Hong Kong. 

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

9.  1. in       2. on  
     3. at       4. of  

10.  1. hears      2. feels  
     3. tastes      4. sounds  

 
11. Where can you see this sign? 

1. at home      
2. in a park  
3. in a library 
4. in a market       
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(12-13) 
 
 
 
 
 
 
 
12. Which column can you find this information? 

1. Feature 
2. Editorials 
3. Interview 
4. Horoscope 

13. Which is TRUE about the above information? 
1. Fun activities will boost your self-confidence. 
2. This month will bring you bad luck and sadness. 
3. You may accomplish your goal and be happy with it 
4. It is hard to make an effort to reach your latest goal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. According to the bar graph, which was the best way to improve your English skill of          
     B class?  

1. Listening 
2. Speaking 
3. Reading 
4. Writing   
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(15-16) 

 

Plastic Bags: Think Twice! 

 

Almost every store puts its products into plastic bags. They are easy, convenient, 
strong, and lightweight. They are also terrible for the environment. Plastic bags are typically 
used for only a few hours—maybe even a few minutes. However, it can take hundreds of 
years for them to break down in a landfill. When plastic bags end up in the wild, they can 
be very dangerous to animals, who might eat the bags or get tangled up in them. The next 
time you go shopping, be sure to bring reusable bags with you. 

15. The purpose of this paragraph is to _______________. 
1. tell the fact about plastic bags 
2. take care the plants and animal on earth 
3. encourage people to reduce and reuse plastic bags 
4. invite people to use plastic bags because of its lightweight 

16. Which of the following best describes the ideas in the last sentence ‘The next     
     time you go shopping, be sure to bring reusable bags with you.’? 
      1.   To offer the solution to save the environment. 
      2.   To explain the problem of the using plastic bags. 
      3.   To give an opinion on a large amount of plastic bags. 
      4.   To provide the evidence about the plastic bags as waste. 

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given answer. 

17. Jimmy has never been to Egypt before, neither has Bill. 
1. Jimmy has been to Egypt before but Bill hasn’t. 
2. Bill has been to Egypt before but Jimmy hasn’t. 
3. Both Jimmy and Bill have been to Egypt before.  
4. Jimmy and Bill have never been to Egypt before. 

18. David likes to study in the library, so does Ann. 
1. Both Ann and David like to study in the library. 
2. Neither Ann nor David likes to study in the library.    
3. Ann likes to study in the library but David doesn’t. 
4. David doesn’t like to study in the library and Ann doesn’t either. 
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Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect. 

19. A secret Santa who (1) have donated more than 81(2) million won since 2000 has  
     come to the same (3) South Korean town again this year (4) according to the report.  

20. Jamaica had an example (1) of nature’s persistence in (2) provide animals for existing  
     habitat so sugar planters, about 75 years ago, (3) imported mongooses to (4) control rats.  
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เฉลยแบบทดสอบ Pre-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

1. ตอบข้อ 3 Sure, how can I help you? แน่นอน มีอะไรให้ช่วยคะ 
 จากบทสนทนา Joy ขอความช่วยเหลือจาก Tanya โดยพูดว่า Could you do me a favor? 
 ช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะ เป็นประโยคขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับ ‘Can you help me?’ 
 ส านวน do someone a favor แปลว่า ให้ความช่วยเหลือแก่... ดังนั้นประโยคที่ Tanya  
 ควรพูดจึงเป็น Sure, how can I help you? แน่นอน มีอะไรให้ช่วยคะ 
 ข้อ 1 No, thank you. เป็นการตอบปฏิเสธการเสนอความช่วยเหลือ 
 ข้อ 2 Yes, I’m very busy. เป็นการตอบรับ แต่เหตุผลที่ตามมาคือ ฉันยุ่งมาก ซึ่งเป็นค าพูดที่ 
        ขัดแย้งกันเอง 
 ข้อ 4 Sorry, why don’t you come here? เป็นการปฏิเสธ แต่ประโยคท่ีตามเป็น 
        การเสนอแนะว่า ท าไมคุณไม่มาที่นี่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาเลย 

2. ตอบข้อ 1   Have a good weekend. ขอให้มีความสุขในวันหยุด 
 จากบทสนทนา Rita ก าลังจะขึ้นเครื่องบิน เธอพูดว่า Oh! I’ve got to go. โอ้ ฉันต้องไป 
 แล้วล่ะ ... จากประโยคที่ Steve ตอบว่า Thanks, same to you. ขอบคุณครับ เช่นกันครับ   
 เป็นการกล่าวขอบคุณ ประโยคท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีสุดที่ Rita ควรพูดคือ  
 Have a good weekend. ขอให้มีความสุขในวันหยุด  
 ข้อ 2 Please help yourself. กรุณาช่วยเหลือตัวเอง 
 ข้อ 3 You are awesome. เธอยอดเยี่ยมมาก 
 ข้อ 4 Nice to meet you. ยนิดีที่ได้รู้จัก  

3. ตอบข้อ 2   I haven’t done it yet. ผมยังไม่ได้ท าเลยครับ 
 จากสถานการณ์ In an English class  ในชั่วโมงภาษาอังกฤษ  Mrs. Anderson ถาม Mag ว่า  
 Where’s your homework?  การบ้านของเธออยู่ไหน Mag ตอบว่า I’m sorry. .......                       
 ผมขอโทษครับ......จากที่ Mrs. Anderson ถามว่า Oh, why not? โอ้ ท าไมไม่ท า เป็นประโยค 
 ที่ท าให้รู้ว่า Mag ต้องพูดว่า I haven’t done it yet. ผมยังไม่ได้ท าเลยครับ 
 ข้อ 1 I promise. I won’t. ผมสัญญา ผมจะไม่ท าอีกแล้วครับ 
 ข้อ 3 I finished my homework. ผมท าการบ้านเสร็จแล้วครับ 
 ข้อ 4 I didn’t know it, madam. ผมไม่รู้เลยครับ คุณครู 

4. ตอบข้อ 2   She is very kind and friendly. เธอใจดีและอัธยาศัยดี 
 จากสถานการณ์ Two students are talking about their new teacher. นักเรียนสองคน 
 ก าลังคุยกันเกี่ยวกับคุณครูคนใหม่ของพวกเขา Nida ถามว่า What is Miss Morgan like? 
 คุณครู Morgan เป็นคนอย่างไร  เป็นค าถามที่ถามลักษณะนิสัย  ดังนั้น Mai ควรตอบว่า  
 She is very kind and friendly. เธอใจดีและอัธยาศัยดี  
 ข้อ 1 She doesn’t like anything. เธอไม่ชอบอะไรเลย 
 ข้อ 3 She doesn’t look like her sister. เธอหน้าตาไมเ่หมือนน้องสาว 
 ข้อ 4 She teaches science and chemistry. เธอสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเคมี 
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5. ตอบข้อ 3 are  
 จากประโยค Colds usually last for five to seven day and are caused by viruses.  
 หวัดจะเป็นอยู่นาน 5-7 วัน และสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส   
 รูปประโยคเป็น Passive Voice เนื่องจากประธานของประโยคคือ ‘colds’เป็นโรค ไม่สามารถ 
 แสดงกริยาได้ และรูปประโยคต้องเป็น Present Simple Tense เพราะเป็นข้อเท็จ Verb to be  
 ต้องเป็น ‘are’ เพ่ือให้สอดคล้องกับประธานของประโยค คือ ‘colds’ ซึ่งเป็นค านามพหูพจน์ 
 ข้อ 1 is ใช้กับประธานเอกพจน์ ในประโยค Present simple 
 ข้อ 2 was ใช้กับประธานเอกพจน์ ในประโยค Past simple 
 ข้อ 4 were ใช้กับประธานพหูพจน์ ในประโยค Past simple 

6. ตอบข้อ 4 mechanisms (n.)  กลไกล หรือวิธีการท างาน 
 จากประโยค The body’s own defense mechanisms need to fight the viruses.  
 กลไกลการคุ้มกันของร่างกายเองจ าเป็นต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสเหล่านี้  
 ความหมายของ  ‘mechanism’ กลไกล หรือวิธีการท างาน 
 ข้อ 1 machines (n.) เครื่องจักร เครื่องยนต์  
 ข้อ 2 mechanics (n.) ช่างฟิต ช่างซ่อม  
 ข้อ 3 manufacture (n.) ผลผลิต หรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา 

7. ตอบข้อ 1  temporary (adj.) ชั่วคราว ไม่ถาวร 
 ประโยค Medicines provide temporary relief from symptoms, but they cannot  
 cure the cold. ยาท าให้อาการต่างๆบรรเทาลงเพียงชั่วคราว แต่ก็ไม่สามารถรักษาหวัดได้ 
 relief ‘การบรรเทา’ เป็นค านาม ต าแหน่งของค าท่ีอยู่หน้าค านามต้องเป็น adjective ดังนั้น 
 ค าตอบจึงเป็น temporary ซึ่งเป็น adjective 
 ข้อ 2 temporize (v.) หน่วงเหนี่ยว ท าให้ 
 ข้อ 3 temporarily (adv.) อย่างชั่วคราว  
 ข้อ 4 temporality (n.) ลักษณะที่ไม่ถาวร  

8. ตอบข้อ 3 are  
 จากประโยค International fast-food chains are becoming more and more popular  
 everywhere. เครือข่ายร้านอาหารจานด่วนนานาชาติก าลังกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในทุก ๆ ที่   
 เนื้อเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน และประธานคือ International fast-food chains อยู่ใน 
 รปูพหูพจน์ ดังนั้น Verb to be ต้องเป็น are 
 ข้อ 1 is ใช้กับประธานเอกพจน์   
 ข้อ 2 was ใช้กับประธานเอกพจน์ ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต 
 ข้อ 4 were ใช้กับประธานเอกพจน์ ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต 
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9. ตอบข้อ 1 in (prep.)  ใน  
 จากประโยค  You can have hamburgers, sandwiches, pizza, ice cream, and soft     
 drinks in restaurants in the Americas, Europe, and Asia.  คุณสามารถกิน 
 แฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช พิซซ่า ไอศกรีมและเครื่องดื่มในร้านอาหารในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย  
 การใช้ Preposition ‘in’  
 1) ในความหมายที่แปลว่า  ใน ภายใน หรือในสถานที่ เช่น  in the classroom, in the car  
 2) น าหน้าชื่อเมืองหลวง, รัฐ หรือประเทศ เพ่ือแสดงสถานที่ (place) เช่น in Thailand,  
     in Tokyo, in Hong Kong. 
 3) ใช้บอกเวลาที่เป็นชื่อเดือนปี ฤดูกาลและส่วนแบ่งภาคของวัน 
 ข้อ 2 on (prep.)  บน  
 ข้อ 3 at (prep.)  ที ่ การใช้ ‘at’  
       1) ที่แสดงต าแหน่ง (position) เช่น at school, at the railway station 
       2) น าหน้าบ้านเลขท่ี แสดงสถานที่ (place) เช่น I live at 23/1 Happy Road.  
       3) น าหน้าเพ่ือบ่งบอกเวลา (Time) เกี่ยวกับชั่วโมงและเพ่ือบ่งบอก เวลาเฉพาะเจาะจง 
           เช่น at noon, at Christmas, at 6clock,  at breakfast 
 ข้อ 4 of (prep.)  ของ 

10. ตอบข้อ 3 tastes (linking verb)  มีรสชาติ 
 linking verbs ซึ่งเป็นกริยาประเภทหนึ่งเอาไว้แสดงภาพหรือแสดงความรู้สึกของประธาน   
 ไม่ได้บอกการกระท าของประธาน ดังนั้นจึงไม่มีกรรมมารองรับ แต่ค าที่ตามหลัง linking verbs  
 จะเป็นค าคุณศัพท์ เพราะ มันขยายค านามหรือประธานว่าเป็นอย่างไร หรือรู้สึกอย่างไร มี 
 ลักษณะเป็นอย่างไร ส าหรับบทอ่านนี้เป็นเรื่องของอาหารดังนั้นค าที่ถูกต้อง เหมาะสมและ 
 สอดคล้องกับบริบทคือ tastes 
 จากประโยค  ….,pizza in New York tastes more or less like a pizza in Italy or Hong   
 Kong.  พิซซ่าในกรุงนิวยอร์คมีรสชาติเหมือนพิซซาในประเทศอิตาลีหรือฮ่องกงไม่มากก็น้อย 
 ข้อ 1 hears ได้ยิน 
 ข้อ 2 feels รู้สึก 
 ข้อ 4 sounds ฟังดู   
 ความหมายของบทอ่าน 
 “เครือข่ายร้านอาหารจานด่วนนานาชาติก าลังกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในทุก ๆ ที่ คุณสามารถ 
 กินแฮมเบอร์เกอร์ แซนวิช พิซซ่า ไอศกรีมและเครื่องดื่มในร้านอาหารในทวีปอเมริกา  ยุโรป  
 และเอเชีย โดยปกติ พิซซ่าในกรุงนิวยอร์คก็มีรสชาติเหมือนพิซซ่าในประเทศอิตาลีหรือฮ่องกง 
 ไม่มากก็น้อย” 
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11. ตอบข้อ 3 in a library ในห้องสมุด 
 ความหมายของป้าย  ‘Silence Please’  กรุณาเงียบ 
 โจทย์ถามว่า สามารถเจอป้ายนี้ได้ท่ีไหน   
 จากตัวเลือกสถานที่ที่ควรงดใช้เสียงมากที่สุดคือ ห้องสมุด 
 ข้อ 1 at home ที่บ้าน 
 ข้อ 2 in a park ในสวนสาธารณะ 
 ข้อ 4 in a market   ในตลาด 
 ที่มา : http://www.rekalldynamics.com/wp-content/uploads/2013/11/     
                           SILENCEPLEASE-sign.jpg 

12. ตอบข้อ 4 Horoscope ดูดวง 
 โจทย์ถามว่า  ข้อมูลนี้สามารถพบในคอลัมน์ใด 
 ความหมายของข้อความ 
 “ราศีมังกร ส าหรับผู้ที่เกิดระหว่าง  22 ธ.ค.- 19 ม.ค.  
 เดือนนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานอย่างเหลือเชื่อ ถ้าคุณพยายามท าเป้าหมายล่าสุดของ 
 คุณให้บรรลุผล คุณก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่มาพร้อมกับความส าเร็จและความพอใจ  ซึ่งจะช่วย 
 เพ่ิมความม่ันใจให้ตัวคุณเอง” 
 ข้อ 1 Feature สารคด ี
 ข้อ 2 Editorials บรรณาธิการ 
 ข้อ 3 Interview สัมภาษณ์ 

13. ตอบข้อ 3 You may accomplish your goal and be happy with it.  
 คุณอาจบรรลุเป้าหมายของคุณและมีความสุขกับมัน 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านบน 
 ข้อ 1 Fun activities will boost your self-confidence. 
        กิจกรรมสนุกจะเพ่ิมความม่ันใจให้กับคุณ 
 ข้อ 2 This month will bring you bad luck and sadness.  
        เดือนนี้จะน าโชคร้ายและความเศร้ามาให้คุณ 
 ข้อ 4 It is hard to make an effort to reach your latest goal. 
        เป็นการยากท่ีจะท าความพยายามให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายของคุณ 

14. ตอบข้อ 3 Reading การอ่าน 
 โจทย์ถามว่า จากกราฟแท่ง วิธีที่ดีที่สุดของห้องเรียน B ที่ใช้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคืออะไร 
 ข้อ 1 Listening การฟัง 
 ข้อ 2 Speaking การพูด 
 ข้อ 4 Writing เขียน 
 ที่มา https://th.images.search.yahoo.com/images/view             
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15. ตอบข้อ 3 encourage people to reduce and reuse plastic bags 
 ชักชวนผู้คนให้น าถุงพลาสติกมาใช้ใหม่ 
 โจทย์ถามว่า จุดประสงค์ของย่อหน้านี้คือ_____________ (คืออะไร) 
 ความหมายของบทอ่าน: คิดทบทวนทุกครั้งก่อนใช้ถุงพลาสติก 
 “ร้านค้าส่วนใหญ่เกือบทุกร้านใช้ถุงพลาสติกใส่สินค้าให้ลูกค้า เพราะง่าย สะดวก แข็งแรง และ 
 น้ าหนักเบา แต่พวกมันนั้นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วถุงพลาสติกใช้งานไม่ก่ีชั่วโมง  
 หรือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง แต่มันใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลายในดิน เมื่อมีคนทิ้ง 
 ถุงพลาสติกในป่า มันสามารถเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่อาจมากินเข้าไป   ครั้งต่อไปเมื่อจะไป 
 ซื้อของให้มั่นใจว่าได้น าถุงท่ียังใช้ได้ติดตัวไปด้วย” 
 ข้อ 1 tell the fact about plastic bags  บอกข้อเท็จจริงเก่ียวกับข้อถุงพลาสติก 
 ข้อ 2 take care the plants and animal on earth  ดูแลพืชและสัตว์ในโลกใบนี้ 
 ข้อ 4 invite people to use plastic bags because of its lightweight  
        เชิญชวนผู้คนให้ใช้ถุงพลาสติกเพราะมีน้ าหนักเบา 

16. ตอบข้อ 1 To offer the solution to save the environment.  
 เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม 
 โจทย์ถามว่า ข้อใดต่อไปนี้ที่บรรยายความคิด (idea) ที่ต้องการน าเสนอต่อผู้อ่านได้ดีที่สุด  
 ในประโยคสุดท้ายที่ว่า The next time you go shopping, be sure to bring reusable  
 bags with you. ครั้งต่อไปเมื่อจะไปซื้อของให้มั่นใจว่าได้น าถุงที่ยังใช้ได้ติดตัวไปด้วย เป็นการ 
 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
 ข้อ 2 To explain the problem of the using plastic bags. 
        อธิบายปัญหาจากการใช้ถุงพลาสติก 
 ข้อ 3 To give an opinion on a large amount of plastic bags. 
        แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
 ข้อ 4 To provide the evidence about the plastic bags as waste. 
        เสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากขยะจ านวนมากที่เกิดจากการใช้ถุงพลาสติก 

17. ตอบข้อ 4 Jimmy and Bill have never been to Egypt before.  
 Jimmy และ Bill ไม่เคยไปเที่ยวที่ประเทศอียิปต์มาก่อน 
 จากโจทย์ Jimmy has never been to Egypt before, neither has Bill.   
 Jimmy ไม่เคยไปเที่ยวประเทศอียิปต์มาก่อนและ Bill ก็ไม่เคยไปเช่นกัน  
 โครงสร้างประโยคของโจทย์คือการใช้ neither มีความหมายว่า “ไม่ได้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 เช่นเดียวกัน” ในการพูดถึงสิ่งหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความหมายคล้อยตามกันในลักษณะที่เป็น 
 ข้อความปฏิเสธ  ซึ่งในประโยคนี้มีค าว่า never ที่เป็นค าแสดงความหมายเชิงปฏิเสธ 
 โครงสร้างการใช้ neither ( มีความหมายว่า “ไม่ได้ท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเดียวกัน”) 
 ประโยค (รูปเชิงปฏิเสธ), + neither + กริยาช่วย ( รูปบอกเล่า ) + ประธาน 
 เช่น I don’t like to play tennis in the evening, neither does Tom.  
      ฉันไม่ชอบเล่นเทนนิสตอนเย็น Tom ก็ไม่ชอบเหมือนกัน  
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 ข้อ 1 Jimmy has been to Egypt before but Bill hasn’t.  
        Jimmy เคยไปเที่ยวประเทศอียิปต์มาก่อนแต่ Bill ยังไม่เคยไป 
 ข้อ 2 Bill has been to Egypt before but Jimmy hasn’t.  
        Bill เคยไปเที่ยวประเทศอียิปต์มาก่อนแต่ Jimmy ไม่เคยไป 
 ข้อ 3 Both Jimmy and Bill have been to Egypt before.  
        ทั้ง Jimmy และ Bill เคยไปเที่ยวประเทศอียิปต์   
 (both มีความหมายว่าทั้งสองสามารถวางไว้หน้าประธานเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ของ 
 ประธานที่ท าสิ่งนั้นเช่นเดียวกัน) 

18. ตอบข้อ 1 Both Ann and David like to study in the library.  
 ทั้ง Ann และ David ชอบที่จะศึกษาเพ่ิมเติมที่ห้องสมุด 
 จากโจทย์ David likes to study in the library, so does Ann.  David ชอบศึกษาเพ่ิมเติม 
 ที่ห้องสมุด Ann ก็ชอบเช่นเดียวกัน  โจทย์ใช้โครงสร้างประโยคที่มีค าว่า so เพ่ือแสดงถึง 
 ความหมายที่คล้อยตามกันในรูปประโยคบอกเล่า  
 โครงสร้างของ so (มีความหมายสอดคล้องกันในรูปประโยคบอกเล่า) 
 ประโยค (รูปบอกเล่า), + so + กริยาช่วย (รูปบอกเล่า) + ประธาน 
 เช่น I always get up early, so does my brother. ฉันตื่นแต่เช้าเป็นประจ า น้องชายของ 
       ฉันก็เช่นกัน (ทั้งฉันและน้องชายตื่นแต่เช้าด้วยกันทั้งคู่) 
 ข้อ 2 Neither Ann nor David likes to study in the library.  
        ทั้ง Ann และ David ไม่ชอบที่จะเข้าห้องสมุดเพ่ือไปศึกษาเพ่ิมเติม  
        Neither...nor… มีความหมายว่า “ไม่ทั้งสองอย่าง” ใช้ในความหมายทางลบ  
        โดยค ากริยาของประโยคต้องสอดคล้องกับประธานที่อยู่หลัง nor รูปประโยคเป็นบอกเล่า 
        แต่ความหมายของประโยคเป็นปฏิเสธ 
 ข้อ 3 Ann likes to study in the library but David doesn’t.  
        Ann ชอบที่จะศึกษาเพ่ิมเติมที่ห้องสมุดแต่ David ไม่ชอบ 
 ข้อ 4 David doesn’t like to study in the library and Ann doesn’t either.  
        David ไม่ชอบที่จะเข้าห้องสมุดเพ่ือไปศึกษาเพ่ิมเติม และ Ann ก็ไม่ชอบด้วยเหมือนกัน 
        either ที่อยู่ท้ายประโยคในลักษณะนี้จะแปลว่า ‘ด้วยเหมือนกัน / เช่นกัน’ แสดงถึง 
        ความหมายที่สอดคล้องในทางเดียวกันกับประโยคข้างหน้า ซึ่งจะอยู่หลังกริยาช่วยที่เป็น 
        รูปปฏิเสธเท่านั้น ท าให้มีความหมายว่า ‘ไม่....ด้วยเหมือนกัน’  

19. ตอบข้อ 1 have  ค าตอบที่ถูกต้องเป็น has  
 สังเกตจากประธานของประโยคคือ  Santa ซึ่งเป็นเอกพจน์ ดังนั้นกริยาจึงต้องเป็นกริยาที่เป็น 
 เอกพจน์เช่นกัน  
 ความหมายของโจทย์ 
 A secret Santa who has donated more than 81 million won since 2000 has  
 come to the same South Korean town again this year according to the report.  
 Santa ผู้ลึกลับผู้ที่บริจาคเงินกว่า 81 ล้านวอน ตั้งแต่ปี 2000 ได้กลับมาท่ีเมืองเดิมในประเทศ 
 เกาหลีใต้อีกครั้งในปีนี้ตามรายงานข่าว” 
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 ข้อ 2 million ในที่นี้ท าหน้าที่เป็น adjective ขยายค านาม ‘won’ จึงไม่เติม s 
 ข้อ 3 South Korean เป็นค าคุณศัพท์ที่ขยายค านาม town จึงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 ข้อ 4 according to “ตามที่” เป็นค าบุพบท (preposition)  
 ที่มา: ส าราญ ค ายิ่ง. Advanced English Grammar for High Learners. พิมพ์ครั้งที่ 5.  
 กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด. (หน้า 599) 

20. ตอบข้อ 2  provide “สร้าง” ค าตอบที่ถูกต้องเป็น providing  
 ค ากริยาที่ตามหลังค าบุพบท (preposition) นั้นจะต้องเปลี่ยนรูป gerund (คือกริยาเติม ing  
 ที่ท าหน้าที่เหมือนค านาม) เสียก่อนจึงจะสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง 
 ความหมายของโจทย์ 
 Jamaica had an example of nature’s persistence in providing animals for  
 existing habitat so sugar planters, about 75 years ago, imported mongooses to  
 control rats. ประเทศจาไมก้าเป็นตัวอย่างของการใช้ธรรมชาติจัดการกับสัตว์เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 ที่อาศัยอยู่ ดังเช่น ชาวไร่อ้อย เมื่อ 75 ปีที่แล้ว มีการน าพังพอนมาใช้เพ่ือควบคุมหนู 
 ข้อ 1 of  เป็น preposition ระหว่างค านามกับค านาม ตามกฎ Noun of Noun 
 ข้อ 3 imported เป็นกริยาช่องที่ 2 ถูกต้องตาม tense ของประโยคที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
        ในอดีต สังเกตจากค ากริยา ‘had’ และ ส่วนขยาย about 75 years ประมาณ 75 ปีที่แล้ว 
 ข้อ 4 control เป็นกริยา infinitive กริยาที่ไม่เปลี่ยนรูป ที่อยู่ตามหลัง to  ทีแ่สดง 
        วัตถุประสงค์ มีความหมายว่า “เพ่ือ” to control rats เพ่ือควบคุมหนู 
 ที่มา: ส าราญ ค ายิ่ง. Advanced English Grammar for High Learners. พิมพ์ครั้งที่ 5.  
 กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด. (หน้า 604) 
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แบบทดสอบ Post-test 
 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

Directions: Read each situation and dialogue carefully and choose the appropriate  
                 expression to complete the dialogue. 
 

1. Situation: On the train 
      Brad: Do you need some help? 
   Donna: Yes, please. Would you mind putting my suitcase up on the case? 
      Brad: _______________ There you go. 

1. I’m sorry. 
2. Never mind. 
3. Of course not. 
4. I’m in a hurry. 

2. Situation: At the railway station 
   Carmen: I’ve got to run, the train is coming. So, have a nice time. 
      Frank: Thank you. _______________ Bye. 

1. Take a break.  
2. See you soon. 
3. You are welcome. 
4. It’s been a pleasure. 

3. Situation: In a restaurant 
    David: Could I have some fried rice, please? 
   Waiter: I’m sorry. _______________   
    David: Well, could I have some noodles? 
   Waiter: Yes, sir. 

1. We have cooked it. 
2. We haven’t got any. 
3. We have to stop now. 
4. We have more than enough. 

4. Situation: Two friends are talking about a new flat. 
    Ellen: What is your flat like? 
   Kathy: _______________   

1. It’s near the supermarket. 
2. It’s very quiet and nice. 
3. It’s on the fourth floor. 
4. It’s far from here. 
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Directions: Complete the following passage by choosing the best answer. 

(5-7) 
Children’s bad teeth 

This news is from the UK. Children have bad teeth there. They eat ____5____ 
processed food. They also drink sweet drinks. ____6____ of this is very bad for their teeth. 
Sometimes, a child’s teeth are very bad. Then the dentist must take the teeth out. Over one 
year, dentists____7____ out the teeth of 14,000 children. This costs a lot of money. It is bad 
for the children.  

5. 1. a few     2. many 
 3. a little     4. a lot of 

6. 1. All      2. Most 
 3. None     4. Some 

7. 1. took      2. found 
 3. looked     4. carried 

(8-10) 
The Great Barrier Reef is 1,931 kilometers long, along Australia's northeast coast. It is 

the world's largest living ____8____ and it is in danger. This year is very hot, partly ____9____ 
the current El Niño climate cycle. The water temperature ____10____ which is very bad for corals. 

8. 1. ecosystem     2. solar system 
 3. electronics system    4. environment system 

9. 1. to      2. from 
 3. because of     4. in spite of  

10. 1. is rising     2. are rising 
 3. is decreasing    4. are decreasing 
 
11. Where can you see this sign? 

1. in the street      
2. in the theater       
3. in the museum  
4. in the department store 
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SPORTS @ UNIVERSITY OF HOBURN 

Your university sports team needs YOU! 
We need players for the:  football team, athletics team, swimming team,  
              volleyball team, and rowing team. 
We also have yoga classes, swimming pool, and sports café with TV. 

It’s FREE to join 
       volleyball                           athletics                            rowing 
Tuesdays @ 6pm                   Thursdays @ 5pm                    Fridays @ 3pm 

Directions: Read the following advertisement then choose the correct answer. 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

12. According to the advertisement, which statement is TRUE? 
 1. The volleyball team meets at 5 p.m. 
 2. The athletics club meets every Thursday. 
 3. It costs £10 to join the university sports teams. 
 4. The University of Hoburn needs players for the basketball team. 

13. According to the advertisement, which statement is NOT true? 
 1. The rowing club is on Friday at 3 p.m. 
 2. There is a swimming pool at the University of Hoburn. 
 3. The University of Hoburn also has a sports café with TV. 
 4. At the University of Hoburn you can play volleyball on Thursday. 

Directions: Read the following bar graph and choose the best answer. 
 
                            Number of votes on students’ favourite subject 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

14. How many more votes did English receive than Math? 
1. 3 
2. 4 
3. 7 
4. 10 
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Directions: Read the following passage then choose the correct answer. 
 

The Yo-Yo: An Ancient Toy 
Yo-yos are one of the world’s oldest toys. We know that ancient Greek 

children played with yo-yos. Greek vases from 500 B.C.E. have pictures of 
boys playing with yo-yos on them. This means that yo-yos are at least 2500 

years old! Ancient Greek yo-yos were made of wood, metal, or pottery. Today, yo-yos are 
most often made of plastic. 

15. According to the passage, how do we know that the Ancient Greeks played with yo-yos? 
 1. The ancient Greek children played with yo-yos. 
 2. The pictures of Yo-yos were printed in the book. 
 3. The yo-yos were mentioned in the ancient Greek Poems. 
 4. The pictures of boys playing with yo-yo were painted on the vases. 

16. Nowadays yo-yos are often made of _______________. 
 1. steel 
 2. wood 
 3. plastic 
 4. pottery 

Directions:Choose the correct answer which has the same meaning as the given answer. 

17. He worked so hard that he got promoted last year. 
1. He didn’t work hard and he got promoted last year. 
2. He neither worked hard nor got promoted last year.  
3. He worked hard last year but he didn’t get promoted. 
4. He was promoted last year because he worked so hard.  

18. In spite of his injury, Peter decided to play for the team. 
1. Peter was injured but he still played for the team. 
2. Peter was neither injured nor played for the team.  
3. Peter wasn’t injured so he could play for the team. 
4. Peter didn’t play for the team, although he wasn’t injured. 

Directions: Choose the answer which is grammatically incorrect. 

19. (1) Here are some ways you can put source reduction (2) into action and you will also  
     (3) be surprising how often you can save money (4) at the same time.  

20. When he was finally (1) carried into a village, the (2) Italy soldiers who took (3) him  
     prisoner laughed (4) at his story and didn’t believe him.  
 
 

http://www.readtheory.org/
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เฉลยแบบทดสอบ Post-test  
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

 

1. ตอบข้อ 3  Of course not. ไม่รังเกียจครับ 
 จากบทสนทนาบนรถไฟ Brad เสนอความช่วยเหลือโดยพูดว่า Do you need some help? 
 คุณมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ Donna ตอบว่า Yes, please. Would you mind putting my  
 suitcase up on the case? ค่ะ ขอบคุณท่ีกรุณาค่ะ คุณรังเกียจที่จะช่วยยกกระเป๋าเดินทาง 
 ของฉันขึ้นวางบนชั้นหน่อยได้ไหมคะ  Brad เป็นผู้เสนอความช่วยเหลือดังนั้นค าตอบต้องเป็น 
 ‘ไม่รังเกียจ’ ค าพูดภาษาอังกฤษก็คือ Of course not. ไม่รังเกียจครับ และประโยค   
 There you go. ซึ่งแปลว่า นี่ครับ บอกให้รู้ว่ายกกระเป๋าให้แล้ว 
 ข้อ 1 I’m sorry. ขอโทษครับ 
 ข้อ 2 Never mind. ช่างมันเถอะครับ  ใช้ตอบการขอโทษ 
 ข้อ 4 I’m in a hurry. ผมรีบครับ 

2. ตอบข้อ 2  See you soon. แล้วพบกันใหม่ 
 จากสถานการณ์ท่ีสถานีรถไฟ Carmen พูดว่า I’ve got to run, the train is coming. So,  
 have a nice time. ผมต้องไปแล้วล่ะ รถไฟก าลังมา ขอให้มีความสุขนะครับ  Frank ตอบว่า  
 Thank you. ขอบคุณครับ และค าพูดต่อมามีค าว่า Bye ดังนั้นก่อนหน้าที่ต้องเป็นการกล่าวลา  
 ค าพูดที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือ See you soon. พบกันใหม่นะครับ 
 ข้อ 1 Take a break. พักก่อนเถอะ 
 ข้อ 3 You are welcome. ไม่เป็นไร ด้วยความยินดี  ใช้ตอบการขอบคุณ 
 ข้อ 4 It’s been a pleasure. ด้วยความยินดี  

3. ตอบข้อ 2  We haven’t got any. เราไม่มีครับ 
 จากสถานการณ์ในร้านอาหาร David สั่งอาหาร  Could I have some fried rice, please?  
 ผมขอข้าวผัดครับ บริกรตอบว่า  I’m sorry. ขอโทษครับ เป็นการบอกให้รู้ว่าไม่สามารถจัด 
 ตามท่ีขอได้ ดังนั้น ค าพูดที่บริกรควรพูดต่อคือ We haven’t got any. เราไม่มีครับ และ  
 David พูดว่า  Well, could I have some noodles? งั้น ผมขอเป็นก๋วยเตี๋ยวครับ  บริกร 
 ตอบว่า Yes, sir. ได้ครับ    
 ข้อ 1 We have cooked it. เราท าแล้วครับ 
 ข้อ 3 We have to stop now. ตอนนี้เราต้องหยุดแล้วครับ 
 ข้อ 4 We have more than enough. เรามีมากเกินพอครับ 
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4. ตอบข้อ 2  It’s very quiet and nice. มันเงียบและดีมาก 
 จากสถานการณ์ Two students are talking about a new flat. เพ่ือนสองคนก าลังคุยกนั 
 เกี่ยวกับห้องชุดใหม่ Ellen ถามว่า What is your flat like? ห้องชุดของเธอเป็นอย่างไร เป็น 
 การถามลักษณะสภาวะบริบทของห้องชุด  ดังนั้น Kathy ตอบว่า It’s very quiet and nice.  
 มันเงียบและดีมาก จึงเป็นค าตอบที่ถูกต้อง 
 ข้อ 1 It’s near the supermarket. มันอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า 
 ข้อ 3 It’s on the fourth floor. มันอยู่ชั้น 4 
 ข้อ 4 It’s far from here. มันอยู่ไกลจากที่นี่ 

5. ตอบข้อ 4 a lot of จ านวนมาก  
 a lot of  ใช้กับค านามนับได้พหูพจน์ และ ค านามนับไม่ได้ จากความหมายของประโยค 
 ก่อนหน้า ‘This news is from the UK.  Children have bad teeth there. ข่าวนี้มาจาก 
 สหราชอาณาจักร เด็กๆ ที่นั่นมีฟันผุ’ เป็นข้อมูลส าคัญท าให้ทราบว่าค าว่า a lot of มี 
 ความหมายเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เพราะ processed  
 food เป็นค านามนับไม่ได้ 
 จากประโยค They eat a lot of processed food. พวกเขากินอาหารแปรรูปจ านวนมาก  
 ข้อ 1 a few  เล็กน้อย ใช้กับค านามนับได้พหูพจน์  
 ข้อ 2 many  มาก ใช้กับค านามนับพหูพจน์  
 ข้อ 3 a little   มีบ้างเล็กน้อย ใช้กับค านามนับไม่ได้ 

6. ตอบข้อ 1 All ทั้งหมด 
 จากค าว่า ‘of this’ บอกถึงสิ่งที่กล่าวก่อนหน้านั่นคือ ‘They eat a lot of processed food.  
 They also drink sweet drinks. พวกเขากินอาหารแปรรูปจ านวนมาก พวกเขายังดื่ม 
 เครื่องดื่มหวานๆอีกด้วย’ ซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุท าให้ฟันผุ 
 จากประโยค All of this is very bad for their teeth. ทั้งหมดนี้ไม่ดีส าหรับฟันของพวกเขา 
 ข้อ 2 Most ส่วนใหญ่  
 ข้อ 3 None ไม่มีเลย 
 ข้อ 4 Some บ้าง จ านวนหนึ่ง 

7. ตอบข้อ 1 took  
 กริยาของประโยคนี้เป็น Phrasal Verb ‘took out’ (take out) แปลว่า ดึงออก ถอนออก 
 จากประโยค Over one year, dentists took out the teeth of 14,000 children.  
 ตลอดหนึ่งปีทันตแพทย์ได้ถอนฟันให้กับเด็ก 14,000 คน 
 ข้อ 2 found (out)   ตรวจสอบ หาความจริง 
 ข้อ 3 looked (out)  ระวัง 
 ข้อ 4 carried (out)  ท าให้ส าเร็จ 
 ความหมายจากบทอ่าน 
 ฝันผุของเด็กๆ 
 ข่าวนี้มาจากสหราชอาณาจักร เด็ก ๆ ที่นั่นมฟัีนผุ พวกเขากินอาหารแปรรูปจ านวนมาก  
 แล้วยังดื่มเครื่องดื่มหวาน ๆ อีกด้วย ทั้งหมดนี้ไม่ดีส าหรับฟันของพวกเขาเลย บางครัง้ฟันของ 
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 เด็กผุมาก จนทันตแพทย์ต้องถอนฟันออก ตลอดหนึ่งปี ทันตแพทย์ถอนฟันให้กับเด็กถึง  
 14,000 คน สิ่งนี้ท าให้สูญเสียเงินเป็นจ านวนมาก มันเป็นเรื่องที่แย่ส าหรับเด็ก ๆ 
 ที่มาของบทอ่าน:  
 http://www.newsinlevels.com/products/childrens-bad-teeth-level-1/ 

8. ตอบข้อ 1 ecosystem  ระบบนิเวศ 
 จากประโยค It is the world's largest living ecosystem and it is in danger.  
 มันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมันตกอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วงมาก 
 ความหมายของค าว่า ecosystem ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 2 solar system  ระบบสุริยะจักรวาล 
 ข้อ 3 electronics system   ระบบไฟฟ้า 
 ข้อ 4 environment system ระบบสิ่งแวดล้อม 

9. ตอบข้อ 3  because of เพราะว่า 
 จากประโยค This year is very hot, partly because of the current El Niño climate  
 cycle. ปีนี้อากาศร้อนมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญ 
 ความหมายของค าว่า because of ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด 
 ข้อ 1 to ถึง 
 ข้อ 2 from  จาก 
 ข้อ 4 in spite of ทั้ง ๆ ที่ 

10. ตอบข้อ 1 is rising  เพ่ิมสูงขึ้น 
 จากประโยค  The water temperature is rising which is very bad for corals.  
 อุณหภูมิของน้ าเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อปะการังอย่างมาก 
 จากข้อมูลประโยคก่อนหน้า ปีนี้ร้อนมาก ดังนั้น อุณหภูมิของน้ าต้องเพ่ิมสูงขึ้น และ  
 The water temperature เป็นค านามเอกพจน์ จึงต้องใช้ is rising 
 decreasing  (decrease)  แปลว่า ลดลง ความหมายไม่สอดคล้องกับบทอ่าน 
 ความหมายจากบทอ่าน 
 แนวปะการังยักษ์ที่อยู่ตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย มีความยาว  
 1,931 กิโลเมตร เป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมันก าลังตกอยู่สภาวะที่น่าเป็น 
 ห่วงมาก ปีนี้อากาศร้อนมาก ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นเพราะปรากฏการณ์เอลนีโญ อุณหภูมิน้ าเพ่ิม 
 สูงขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีต่อปะการังอย่างมาก  
 ที่มาของบทอ่าน:  
 http://www.newsinlevels.com/products/coral-bleaching-level-2/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.newsinlevels.com/products/childrens-bad-teeth-level-1/
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11. ตอบข้อ 1 in the street  บนถนน 
 ความหมายของป้าย  ‘SPEED LIMIT 50’  จ ากัดความเร็ว 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 โจทย์ถามว่า สามารถเจอป้ายนี้ได้ท่ีไหน   
 ป้ายนี้บอกให้คนขับรถขับรถด้วยความเร็วตามท่ีจ ากัดไว้ นั่นคือ 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
 ดังนั้นป้ายนี้ต้องอยู่บนถนน 
 ข้อ 2 in the theater  ในโรงภาพยนตร์ 
 ข้อ 3 in the museum  ในพิพิธภัณฑ์ 
 ข้อ 4 in the department store   ในห้างสรรพสินค้า   

12. ตอบข้อ 2 The athletics club meets every Thursday. ชมรมกรีฑาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 
 โจทย์ถามว่า ตามโฆษณานี้ ข้อความใดถูกต้อง 
 ข้อมูลอยู่ตรงรูปภาพของนักกรีฑาที่ก าลังอยู่ที่จุดเริ่มต้น และมีข้อความดังนี้ 
 ‘athletics Thursdays @5pm.’ กรีฑา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 5 โมงเย็น 
 ค าบอกวันเติม s จะมีความหมายว่า ทุกวัน... เช่น Mondays = every Monday ทุกวันจันทร์ 
 ข้อ 1 The volleyball team meets at 5 p.m. ทีมวอลเล่ย์บอลพบกันเวลา 5 โมงเย็น  
        ข้อมูลในโฆษณา เป็นเวลา 6 pm. คือ 6 โมงเย็น 
 ข้อ 3 It costs £10 to join the university sports teams. เข้าร่วมทีมกีฬาของ 
        มหาวิทยาลัยราคา 10 ปอนด์ ข้อมูลในโฆษณา ‘It’s FREE to join. เข้าร่วมฟรี 
 ข้อ 4 The University of Hoburn needs players for the basketball team.  
         มหาวิทยาลัย Hoburn ต้องการนักกีฬาส าหรับทีมบาสเกตบอล  
         ข้อมูลในโฆษณาไม่มีกีฬาบาสเกตบอล มี 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล กรีฑา ว่ายน้ า  
         วอลเล่ย์บอล และพายเรือ 

13. ตอบข้อ 4 At the University of Hoburn you can play volleyball on Thursday. 
 ที่มหาวิทยาลัย Hoburn คุณสามารถเล่นวอลเล่ย์บอลได้ในวันพฤหัสบดี 
 จากโจทย์ถามว่า ตามโฆษณานี้ ข้อความใดไม่ถูกต้อง 
 จากป้ายโฆษณาข้อมูลที่รูปนักกีฬาก าลังเล่นวอลเล่ย์บอล มีข้อความว่า  
 ‘volleyball Tuesdays @ 6pm’ กีฬาวอลเล่ย์บอล ทุกวันอังคารเวลา 6 โมงเย็น 
 ข้อ 1 The rowing club is on Friday at 3 p.m. ชมรมพายเรือมีวันศุกร์เวลา 3 โมงเย็น 
 ข้อ 2 There is a swimming pool at the University of Hoburn. 
        ที่มหาวิทยาลัย Hoburn มีสระว่ายน้ า 
 ข้อ 3 The University of Hoburn also has a sports café with TV. 
        ที่มหาวิทยาลัย Hoburn มีร้านอาหารของชมรมกีฬาที่มีโทรทัศน์ด้วย 
 ความหมายของป้ายโฆษณา 
 กีฬาที่มหาวิทยาลัย Hoburn 
 ทีมกีฬามหาวิทยาลัยของคุณต้องการคุณ 
 เราต้องการนักกีฬาส าหรับทีมฟุตบอล กรีฑา ว่ายน้ า วอลเล่ย์บอล และพายเรือ 
 เรามีชั้นเรียนโยคะ สระว่ายน้ า และ ร้านอาหารของชมรมกีฬาที่มีโทรทัศน์ด้วย 
 เข้าร่วมฟรี 
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 กีฬาวอลเล่ย์บอลทุกวันอังคาร เวลา 6 โมงเย็น กรีฑาทุกวันพฤหัสบดี เวลา 5 โมงเย็น  
 พายเรือทุกวันศุกร์ เวลา 3 โมงเย็น 
 ที่มาของป้ายโฆษณา: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills- 
 practice/university-sports-club 

14. ตอบข้อ 2   4 
 โจทย์ถามว่า จ านวนคนที่โหวตให้กับวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าคณิตศาสตร์เท่าไร 
 จากกราฟแท่ง จ านวนคนที่โหวตวิชาภาษาอังกฤษมี 7 คน วิชาคณิตศาสตร์ 3 คน 
 ดังนั้น ภาษาอังกฤษ มากกว่า 4 คน 

15. ตอบข้อ 4 The pictures of boys playing with yo-yo were painted on the vases.   
 รูปภาพเด็กผู้ชายก าลังเล่นโยโย่ถูกวาดไว้บนแจกัน 
 โจทย์ถามว่า จากบทอ่าน เรารู้ได้อย่างไรว่าชาวกรีกโบราณมีการเล่นโยโย่มานานแล้ว 
 ซึ่งผู้อ่านสามารถหาค าตอบได้จากประโยค Greek vases from 500 B.C.E. have pictures  
 of boys playing with yo-yos on them. มีรูปภาพเด็กผู้ชายก าลังเล่นโยโย่อยู่บนแจกันที ่
 อายุราว 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช 
 ข้อ 1 The ancient Greek children played with yo-yo.  
        เด็ก ๆ ชาวกรีกโบราณเล่นโยโย่ 
 ข้อ 2 The pictures of Yo-yos were printed in the book. 
        รูปภาพของโยโย่ถูกตีพิมพ์ในหนังสือ 
 ข้อ 3 The yo-yos were mentioned in the ancient Greek Poems. 
        โยโย่ปรากฏอยู่ในโคลงของกรีกโบราณ 

16. ตอบข้อ 3 plastic พลาสติก 
 โจทย์ถามว่า ปัจจุบันโยโย่มักจะท าด้วย ________ 
 ข้อ 1 steel โลหะ 
 ข้อ 2 wood ไม้ 
 ข้อ 4 pottery ดินเผา 
 ความหมายของบทอ่าน  
 โยโย่ ของเล่นโบราณดั้งเดิม 
 โยโย่เป็นของเล่นชนิดหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เราทราบว่าเด็ก ๆ ชาวกรีกสมัยโบราณเล่นโยโย ่
 มานานแล้ว มีรูปภาพเด็กผู้ชายก าลังเล่นโยโย่อยู่บนแจกันที่อายุราว 500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช  
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโยโย่นั้นมีมานานแล้วอย่างน้อย 2,500 ปี ชาวกรีกโบราณท าโยโย่ด้วยวัสดุ 
 ต่าง ๆ เช่น ไม้ โลหะ ดินเผา ในปัจจุบันโยโย่ส่วนใหญ่มักจะท าด้วยพลาสติก 
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17. ตอบข้อ 4 He was promoted last year because he worked so hard.  
 เมื่อปีที่แล้วเขาได้เลื่อนต าแหน่งเพราะเขาท างานหนักมาก 
 จากโจทย์ He worked so hard that he got promoted last year.  
             เมื่อปีที่แล้วเขาท างานหนักมากจนเขาได้รับการเลื่อนต าแหน่ง  
 so…that มีความหมายว่า “..มากจน.. / ...มากจนกระทั่ง...”  
 มีโครงสร้างการใช้ ดังนี้  so + adjective / adverb + that + ประโยค 
 เช่น This popcorn is so delicious that I can’t stop eating.  
       ข้าวโพดคั่วนี้อร่อยมากจนฉันหยุดกินไม่ได้ 
 ข้อ 1 He didn’t work hard and he got promoted last year.  
        เขาไม่ได้ท างานหนักและเขาก็ได้เลื่อนต าแหน่งเมื่อปีที่แล้ว 
 ข้อ 2 He neither worked hard nor got promoted last year.  
        เมื่อปีที่แล้วเขาท้ังไม่ได้ท างานหนักและก็ไม่ได้เลื่อนต าแหน่ง  
        neither…nor มีความหมายว่า ไม่ทั้งสองอย่าง หรือ ไม่ใช่ทั้งสิ่งนี้และสิ่งนั้น จะใช้ในใน 
                  กรณีท่ีประโยคสื่อความหมายไปในทางลบ โดยค ากริยาแท้หรือกริยาช่วยจะต้องไม่ใช่รูป 
        ปฏิเสธ 
 ข้อ 3 He worked hard last year but he didn’t get promoted.  
        เขาท างานหนักเมื่อปีที่แล้วแตเ่ขาก็ไม่ได้เลื่อนต าแหน่ง 

18. ตอบข้อ 1 Peter was injured but he still played for the team.  
 Peter บาดเจ็บแต่ก็ยังคงเล่นให้กับทีม 
 จากโจทย์ In spite of his injury, Peter decided to play for the team.  
             แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บ Peter ก็ตัดสินใจเล่นให้กับทีม 
 in spite of มีความหมายว่า“แม้ว่า” ต้องตามหลังด้วยค านาม หรือ gerund (กริยาเติม ing ที่ 
 ท าหน้าที่เหมือนค านาม) เท่านั้น โดยจะวางไว้หลังหรือหน้าประโยคก็ได้ 
 ข้อ 2 Peter was neither injured nor played for the team.  
        Peter ทั้งไม่ได้บาดเจ็บและก็ไม่ได้เล่นให้กับทีม 
 ข้อ 3 Peter wasn’t injured so he could play for the team.  
        Peter ไม่ได้บาดเจ็บดังนั้นเขาจึงสามารถเล่นให้กับทีม 
 ข้อ 4 Peter didn’t play for the team, although he wasn’t injured.  
        Peter ไม่ได้เล่นให้กับทีมถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บาดเจ็บ 

19. ตอบข้อ 3 be surprising  ค าตอบที่ถูกต้องเป็น  be surprised  
 be surprising ‘น่าประหลาดใจ’ ส่วน be surprised ‘รู้สึกประหลาดใจ’ 
 ประธานของประโยค คือ you ซึ่งเป็นบุคคล ดังนั้น ต้องเป็น ‘รู้สึกประหลาดใจ’  
 ส่วน ‘น่าประหลาดใจ’ ใช้ในการพูดถึง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง  
 เช่น It’s surprising that he knows my father. มันน่าประหลาดใจที่เขารู้จักพ่อของฉันด้วย 
 ความหมายของประโยค 
 Here are some ways you can put source reduction into action and you will also  
 be surprised how often you can save money at the same time.  
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 นี่เป็นวิธีที่คุณสามารถน าการลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิดลงสู่การปฏิบัติได้และคุณจะรู้สึก 
 ประหลาดใจที่บ่อยครั้งที่คุณสามารถประหยัดเงินได้ในเวลาเดียวกัน 

 ข้อ 1 Here are  ‘นี่คือ’ มีความสัมพันธ์กับค านามที่ตามหลังคือ some ways ที่เป็นรูป 
         พหูพจน์ ค ากริยาจึงต้องเป็นค ากริยาพหูพจน์ คือ are  
 ข้อ 2 into action Preposition ‘into’ ตามด้วย ‘action’ จะมีความหมายว่า ‘ไปสู่ปฏิบัติ’ 
 ข้อ 4 at the same time เป็นส านวน มีความหมายว่า “ในเวลาเดียวกัน”  
 ข้อมูลเพิ่มเติม 
 Source Reduction คือ การลดปริมาณขยะจากแหล่งก าเนิด ด้วยแนวคิด 7R  คือ  
 1. Refuse   การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็น 
    มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ  
               2. Refill  การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อยกว่าด้วย  
                 3. Return  การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่ม 
    ประเภทต่างๆ  
                 4. Repair  การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ  
                 5. Reuse  การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้าไปช็อปปิ้งแทนถุงก๊อบแก๊บ  
                 6. Recycle  การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น  
    บรรจุภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ  
                 7. Reduce การลดการบริโภคและหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 ที่มาของข้อมูลเพ่ิมเติม: http://www.lpn.co.th/th/press/viewitem.aspx?nid=14 

20. ตอบข้อ 2 Italy ค าตอบที่ถูกต้องเป็น Italian  
 Italy เป็นค านาม  
 ค าท่ีวางอยู่หน้าค านามเพ่ือท าหน้าที่ขยายค านาม ต้องเป็นค าคุณศัพท์ (adjective)   
 ในประโยค ค าที่อยู่หน้า soldiers ต้องการค าขยายเพ่ือบอกสัญชาติ ดังนั้น ค าที่ถูกต้อง  
 ต้องเป็น Italian ซึ่งเป็นรูป adjective 
 ความหมายของประโยค 
 When he was finally carried into a village, the Italian soldiers who took him  
 prisoner laughed at his story and didn’t believe him.  
 ในที่สุดเขาก็ถูกน าตัวเข้าไปในหมู่บ้าน เหล่าทหารอิตาลีที่จับเขาไว้เป็นเชลยต่างหัวเราะเยาะ 
 เรื่องราวของเขาและไม่เชื่อสิ่งที่เขาเล่า” 
 ข้อ 1 carried อยู่ในรูปกริยาช่องที่ 3 เพราะประโยคเป็น passive voice (Verb to be + V3)  
 ข้อ 3 him เป็น Object Pronoun ถูกต้องกับต าแหน่งของค าที่ต้องเป็นกรรม 
 ข้อ 4 at ‘laugh at’ เป็น Phrasal Verb แปลว่า หัวเราะเยาะ 
 

 ที่มาของประโยคข้อ 19 และ 20 :  
 ส าราญ ค ายิ่ง. Advanced English Grammar for High Learners. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:  
 บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จ ากัด.  
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