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ขอสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 19
สอบวันเสารที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ระดับ

มัธยมศึกษาปที่ 1
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

คำชี้แจงในการทำขอสอบ

คำเตือน
ผูที่ระบายรหัสประจำตัวผูเขาสอบไมถูกตอง
ระบบจะไมตรวจกระดาษคำตอบของทาน

1. ขอสอบฉบับนี้เปนขอสอบแบบปรนัย จำนวน 8 หนา
มีจำนวนขอทั้งหมด 80 ขอ คะแนนเต็ม 200 คะแนน
2. ระบายเลขรหัสประจำตัวผูเขาสอบใหถูกตอง
(ตามตัวอยางดานซายมือ)
3. ในแตละขอใหเลือกระบายคำตอบที่คิดวาถูกตองที่สุด
เพียงตัวเลือกเดียวลงในกระดาษคำตอบดวยดินสอดำ (2B ขึ้นไป)
4. หากต อ งการเปลี ่ ย นคำตอบใหม ใ ห ล บรอยดิ น สอเดิ ม ออกให
สะอาดกอนทำการระบายตัวเลือกใหม

# หนา 1 #

ขอสอบโครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 ประจำปการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1

Part 1: Reading
Items 1-10: 2 points for each correct answer.
Items 11-20: 3 points for each correct answer
Instruction: Choose the best answer. (1-2)
1. Situation: Malee is driving the car, then
the traffic light turns green.
From the passage, what does Malee
should do?
1) Turn right
2) Go straight on
3) Park at the traffic light
4) Prepare to park
2. From the situation above, which sign
should you see?
1)
2)
3)

5. Which is NOT a pet?
1) a dog
2) a gold fish
3) a hamster
4) a lizard
Instruction: Read the movie show time and then
answer the question with True or False. (6-10)
Situation: At cinema
World Cinema
We’re open seven days a week!
Movie
Frozen II
( 3D ,4D )

4)

Showtime
10.00 a.m. 12.00 p.m.
02.00 p.m. 04.00 p.m.

How to Ting 11.00 a.m.
05.00 p.m.

01.00 p.m.

Cats

01.30 p.m.
09.00 p.m.

06.00 p.m.

Midnight

10.00 p.m.

6. The movie theater is closed on Tuesdays.
1) TRUE
2) FALSE

Instruction: Look at the notice and answer the
7. The last showing is at 9:30 p.m.
question (3-5)
1) TRUE
2) FALSE
Big Big Pets shop
Open 07.00 a.m. – 06.00 p.m.
8. You can watch ‘Frozen II’ in 3D.
Close every Monday and Thursday
1) TRUE
2) FALSE
“We take care your pets like our pets.”
9. The first showing is at 10:00 a.m.
3. Where can you see this notice?
1) TRUE
2) FALSE
1) Electricity post 2) School
10. There aren’t any morning show times for ‘Cats’.
3) Newspaper
4) Bank
1) TRUE
2) FALSE
4. What time that we can’t buy anything in
this shop?
1) 07.00 a.m.
2) 07.00 p.m.
3) 05.00 p.m.
4) 04.00 p.m.
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Instruction: Read the passage and answer the 13. How are candy, cookies, potato chips similar?
question. (11-12)
1) They do not take time to cook.
Swimming is a great exercise. It’s healthy,
2) They are all fast food.
fun, and relaxing. Because swimming is a low-impact
3) They do not have much nutrition.
sport, people can enjoy participating in this activity
4) They are frozen food.
without fear of injury to bones or muscles.
14. What’s the same meaning of diet?
Jogging, a high-impact activity can be
1) food
2) nutrition
harmful for some people. I know this from personal
3) beverage
4) vegetable
experience. Last year while I was jogging, I injured
15. What does the word “It” refers to?
my right knee. I didn’t go jogging anymore.
1) fast food
After a painful month of recovery. I stopped
2) convenience food
running and switched to water sports. I’m now
3) frozen and canned food
joining the swimming team at my health club and
4) typical North American diet
competing in races. Staying fit should be fun.
Instruction: Read the passage and answer the
Source: www.cb.ac.th
question. (16-20)
11. The writer has done all EXCEPT …………
NEW YEAR’S EVE
1) jogging
New Year's Eve is celebrated on December
2) swimming
31st, the final day of the year. It is celebrated
3) joining the swimming team
all over the world. Thais also celebrate the arrival
4) joining the water sports club
of the New Year on January 1st with their families,
12. What is NOT true according to the passage?
relatives and friends, which includes a family
1) The writer has already stopped to the passage.
dinner and following different customs. In most
2) The writer has won several swimming races.
cities across Thailand, New Year's Eve celebrations
3) It took the writer a month to recover
are accompanied by countdowns, fireworks,
from injury.
concerts and other major events, especially
4) Swimming is safer than jogging.
at the Central World Square at Central World,
Instruction: Read the passage and answer the
the area along the Chao Phraya River in Bangkok
question. (13-15)
and Pattaya Beach in Pattaya. Public places
Many people think that the typical North
such as hotels, restaurants and night clubs also
American diet consists of fast food hamburgers,
host New Year's Eve parties by offering food,
hot dogs, French fries, pizza, fried chicken, and so on.
entertainment and music to the guests. They usually
It also includes convenience foods, usually frozen
stay open until the next morning.
or canned, and junk food – candy, cookies, potato
chips, and other things without much nutritional value.
Source: www.cb.ac.th
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16. What date is the next day of New Year’s Eve?
1) December 31st 2) January 1st
3) January 31st
4) December 1st
17. What’s the topic idea of this passage?
1) New Year's Eve
2) New Year Day
3) New Year Celebration
4) 1 and 2 are correct.
18. What is the main idea of this passage?
1) The public places usually stay open until
the next morning.
2) The countdowns, fireworks, concerts are
for New Year’s Day.
3) Thais also celebrate the arrival of the
New Year on January 1st.
4) New Year's Eve is on December 31st and
celebrated all over the world.
19. From the passage, which of the following
activity does not have on New Year’s Eve?
1) Concert
2) Fireworks
3) Countdown
4) Water splash
20. From the passage, “They” refer to …
1) guests
2) family
3) Public places
4) parties
Part 2: Grammar
Items 21-30: 2 points for each correct answer.
Items 31-40: 3 points for each correct answer.
Instruction: Choose the best answer
21. Which one is uncountable noun?
1) luggage
2) purse
3) suitcase
4) bag
22. Which one is NOT plural nouns?
1) Sheep
2) Tooth
3) Fish
4) Children
23. Pawee likes to play …………guitar.
1) a
2) an
3) the
4) none

24. He can’t run away without ………. money.
1) a
2) an
3) some
4) any
25. She has only … minutes to talk with me
because she has to complete her reports.
1) few
2) a few
3) little
4) some
26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Where is the ball?
1) The ball is in front of the dog.
2) The ball is behind the dog.
3) The dog is on the ball.
4) The dog is under the ball.
I haven’t seen Fay for a few days. I last
saw her………Tuesday
1) in
2) on
3) at
4) A and B are correct.
This plant has ………………
1) reding flower
2) flowers red
3) red flowers
4) B and C are correct.
Which one is correct?
1) a young nice man intelligent
2) a intelligent nice young man
3) a nice intelligent young man
4) a intelligent young nice man
This is ………..new car. I bought it yesterday.
1) my
2) your
3) yours
4) mine
“It’s a quarter to seven.” What time is it?
1) 7:45
2) 7:15
3) 6:45
4) 6:15
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32. Frozen will show at 1.00 p.m. When will
Frozen show?
1) one o’clock in the morning.
2) one o’clock in the afternoon.
3) one o’clock in the evening.
4) one o’clock at night.
33. They…………..their parents.
1) loves
2) love
3) loving
4) are loving
34. He always ………..of his homework on
English lesson.
1) thinks
2) think
3) thinking
4) thought
35. We ……… grandmother this weekend.
1) will see
2) go
3) is going
4) sees
36. The civil was in America ………… in 1861.
1) start
2) starts
3) is starting
4) started
37. Where …………. on vacation last summer?
1) went
2) do you went
3) did you go
4) go
38. We…………..English test at the moment.
1) have done
2) are doing
3) do
4) did
39. Curry is Thailand dish with vegetable and
meat. Which one is incorrect?
1) is
2) Thailand
3) with
4) vegetable
40. Teacher Bing use time to learn Math
lesson at her home. Which one is incorrect?
1) use
2) to
3) learn
4) at

Part 3: Conversation
Items 41-50: 2 points for each correct answer.
Items 51-60: 3 points for each correct answer.
Instruction: Choose the best answer.
41. Situation: At the airport.
Jane: Where are you from?
Joy: I am from Thailand.
Jane: What language do you speak?
Joy: …………………………….
1) Thailand
2) Lao
3) Thai
4) Myanmar
42. Situation: In the Classroom
Student A: Excuse me, …………………..
Student B: Sure, no problem.
1) Can you help me?
2) Do you have a correction pen?
3) Can I do this test ?
4) Do you use this table?
43. Situation: At the school.
June: Hey! you look pale today…………...?
Kaimook: No,I feel like dizzy.
1) Are you alright
2) How is your life
3) How is your work
4) Are you pregnant
Instruction: Read the dialog and choose
the best answer. (item 44 - 45)
44. Situation: In the library.

# หนา 5 #

Joe: I forgot my notebook. ….(44)……..?
Job: Of course, yes. .............(45).........
1) Could I lend your pencil
2) Can I borrow your book
3) Can you press my notebook
4) Could I borrow yours
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45. 1) Here we are
2) There you go
3) What’s the problem?
4) I don’t have any notebook
Instruction: Read the dialog and choose
the best answer. (item 46 - 47)
46. Situation: At the hospital.
Doctor: …………(46)…………….?
Patient: I’m not feeling well. I think I have a cold.
Doctor: ..….…(47)………Can I have a look?
1) What’s the matter
2) What’s up
3) What’s wrong with your pet
4) What’s your name
47. 1) That sounds great
2) That sounds terrible
3) You need to have a blood test
4) Where does it hurt
Instruction: Read the dialog and choose
the best answer. (item48 - 49)
48. Situation: On phone

Instruction: Read the dialog and choose
the best answer. (item50 - 51)
50. Situation: At bus stop
A: Excuse me, ………(50)……the hotel?
B: ……..(51)………….
A: I appreciated it.
1) Would you please take me to
2) Could you tell me how to get to
3) Did this bus stop at
4) What’s time will the bus arrive
51. 1) The bus no.9 will take you there.
2) I don’t know where it is.
3) Go ahead and turn right at the corner.
You will find the restroom.
4) You can buy the ticket on the bus
Instruction: Read the dialog and choose
the best answer. (item52 - 53)
52. Situation: At company
Kate: I've got a lot of work.
Man: Do you want me to bring you some
lunch from the cafeteria?

Caller: This is Bella John. Can I Speak to

Kate: No, thanks. I brought a sandwich
from home. I'll eat it at my desk.

Miss Kate, please.
Secretary: ……(48)……

Man: You know, you really should stop
for a break.

Caller: Can I leave a message, please?
Secretary :…..(49)……
1) Pardon me. I don’t know him.
2) Can you talk to him now?
3) I’m afraid, he’s just gone out.
4) Sorry he doesn’t want to speak to you.
49. 1) Never
2) Next time, please
3) Absolutely
4) So long

What will Kate do before 4:00?
1) Go back home 2) Eat some sandwich
3) Finish her work 4) Take a break
53. Where will Kate have lunch?
1) Her desk
2) Cafeteria
3) Home
4) Lounge
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Instruction: Read the situation and choose
the best answer. (item 54 - 60)
54. You want to know about your friend’s
future plans, so you say
1) Where do you stay while you graduate?
2) What are you doing after graduate?
3) How do you feel about your future?
4) When do you plan for working?
55. You are starving. You say to your mother:
1) Would you mind having some food?
2) Why don’t you get me some food?
3) Shall we get something to eat?
4) What do you think about sandwich?
56. You want to ask your friends out for
lunch. What will you say?
1) Are you hungry now?
2) Where is the nearest restaurant?
3) Let’s go out for lunch, shall we?
4) When will you finish your work?
57. You friend invites you to a party, but you are not
sure if you can go or not. What will you say?
1) Sure.
2) Definitely.
3) I will be there.
4) I’d love to, but let me check my
schedule first.
58. At the end of the class, you want to ask
teacher a question. you say:
1) Will you answer my question?
2) Excuse me, can you wait for me here?
3) Excuse me, can I ask you a question?
4) Would you mind asking me a question?
59. There is a phone call for a person who
doesn’t work in your office. You say:
1) Who are you talking to?
2) Isn’t that a strange name?
3) No one has ever seen him before.
4) Nobody by that name works here.

60. You want to tell your friend that it takes
time to achieve something important.
What proverb will you say?
1) Actions speak louder than words.
2) Don't ride the high horse.
3) Better late than never.
4) Rome was not built in a day.
Part 4: Vocabulary
Items 61-70: 2 points for each correct answer.
Items 71-80: 3 points for each correct answer.
61. After she got a cheque, she went to the
……….. to cash it.
1) school
2) church
3) bank
4) cafeteria
62. Bee is working, please keep ……..
1) going
2) quiet
3) quite
4) calm
63. We usually go aboard on ……….
1) car
2) plane
3) tank
4) submarine
64. What is the most likely in the kitchen?
1) Shower
2) Sofa
3) Oven
4) Television
65. In winter, people often wear……….to
protect their skin.
1) sweater
2) flip-flops
3) necklace
4) miniskirt
66. This test is for students whose native
……………. is not English.
1) country
2) speaker
3) language
4) listener
67. Don’t …………your time with the wrong person.
1) forget
2) use
3) waste
4) prolong
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68. I’m………….. Miss Jannie’s in a meeting this
afternoon.
1) bored
2) interested
3) concerned
4) frightened

74. The maximum wage for working in a
supermarket is 150 Bant an hour.
1) permanent
2) lowest
3) cheap
4) highest

69. You should always speak to customers …………
1) slowly
2) carefully
3) politely
4) simply

75. You must finish your work by the end of
the week.
1) subject
2) submit
3) support
4) suggest
Instruction: Find the odd one out. (item 76-80)

70. We told the …………….to slow down to 80
kilometers an hour.
1) astronaut
2) driver
3) clerk
4) janitor
71. I can’t bear his …………………anymore.
1) animal
2) behavior
3) benefit
4) balance
Instruction: Choose the right answers
explaining the vocabularies and expressions
given. (item 72 - 80)
72. It was quite cold this afternoon.
1) sweltering
2) warm
3) chilly
4) cloudy

76. 1) Sparrow
3) Whale

2) Eagle
4) Parrot

77. 1) Archery
3) Football

2) Basketball
4) Volleyball

78. 1) Mathematics
3) Psychology

2) Economic
4) Chemistry

79. 1) Necklace
3) Scarf

2) Earrings
4) Calendar

80. 1) outgoing
3) modest

2) Friendly
4) Edgy

73. Somchai is very diligent in everything he does.
1) hardworking
2) indolent
3) succeed
4) collapse
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โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

เฉลยขอสอบ
วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19
สอบเมื่อวันเสารที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1
เลขประจำตัวสอบ .................. ชื่อ – สกุล .......................................................... หองเรียน ........... เลขที่ ..........

ดูประกาศผลสอบไดที่ www.toptestcenter.com ในหัวขอ ประกาศผลสอบ
การจัดอันดับและการมอบรางวัล แบงออกเปน
ระดับประเทศ
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 – 3 ไดรับถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา

ระดับภาค
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละภาค ไดรับใบเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษา

ระดับจังหวัด
ผูทำคะแนนรวมไดสูงสุดเปนอันดับ 1 ของแตละจังหวัด ไดรับใบเกียรติบัตร

การประกาศผลสอบรายบุคคล จะแสดงคะแนนที่ไดในแตละสวนและคะแนนรวม
พรอมทั้งสรุปอันดับที่ไดของนักเรียนแตละคนในระดับจังหวัด, ภาค และประเทศรายงานจำนวน
ผูสมัครสอบ คะแนนสูงสุด และคะแนนเฉลี่ย แยกตามภาค
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เฉลยขอสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 ประจำปการศึกษา 2563 ระดับชั้น ม.1
1. ตอบขอ 2) Go straight on
จากโจทยเมื่อไฟจราจรขึ้นสีเขียว Malee ควรจะขับตรงไป
2. ตอบขอ 3)
จากโจทยสถานการณตอเนื่องจากขอ 1 สัญลักษณที่เราควร
เห็นในบริบทนั้นคือ ไฟจราจร
3. ตอบขอ 3) Newspaper
จากโจทย ปายประกาศดังกลาวเราสามารถหาไดจากหนังสือพิมพ
4. ตอบขอ 2) 07.00 p.m.
จากโจทย ราน Big Big Pets shop เปดทำการในเวลา 07.00
a.m. – 06.00 p.m. ดังนั้นเวลาที่ไมสามารถซื้อของในรานได
คือคำตอบขอที่ 2
5. ตอบขอ 4) a lizard
จากโจทย lizard (สัตวจำพวกเลื้อยคลาน) ไมใชสัตวเลี้ยง
6. ตอบขอ 2) False
จากโจทย World cinema เปดทำการทุกวัน สังเกตไดจากคำ
วา We’re open seven days a week!
7. ตอบขอ 2) False
จากโจทยรอบหนังรอบสุดทายคือ 09.00 p.m. เรื่อง Cats
8. ตอบขอ 1) True
จากโจทย Frozen II มีทั้งระบบ 3D ,4D ดูไดจากตารางรอบฉาย
9. ตอบขอ 1) True
จากโจทยรอบหนังรอบแรกคือเวลา 10.00 a.m. เรื่อง Frozen II
10. ตอบขอ 1) True
จากโจทยหนังเรื่อง Cats ไมมีรอบฉายในชวงเชา สังเกตไดจากตาราง
11. ตอบขอ 4) joining the water sports club
จากโจทยผเู ขียนไดพูดถึงการออกกำลังกายทั้งวายน้ำและการ
วิ่งเหยาะๆ (jogging) และกำลังเขารวมทีมวายน้ำและไป
แขงขัน ดังนั้นสิ่งที่ผูเขียนยังไมไดทำคือ เขารวมชมรมกีฬาทางน้ำ
12. ตอบขอ 2) The writer has won several swimming races.
จากโจทยขอใดไมไดกลาวถึงในบทความ สังเกตไดจากผูเขียน
พูดถึงเรื่องการวายน้ำ วิ่งเหยาะๆ การบาดเจ็บ และการเขารวม
ทีมแขงขันเทานั้น (I’m now considering joining the swimming
team at my health club and competing in races) แต
ผูเขียนไมไดกลาวถึงการชนะหรือการไดรางวัลในการแขงขัน

13. ตอบขอ 3) They do not have much nutrition.
คำตอบอยูในบรรทัดที่ 6 candy ,cookies , potato chips
and other things without much nutritional value.
14. ตอบขอ 1) Food
จากโจทย Diet มีความหมายเทากับคำวา Food
15. ตอบขอ 4) typical North American diet
จากโจทย it ตองอางถึง typical North American diet
สังเกตไดจาก บรรทัดที่ 4 It also includes convenience foods
16. ตอบขอ 2) January 1st
จากโจทยวันตอไปจาก New year’s eve คือวัน ที่ 1 มกราคม
คำตอบอยูที่บรรทัดที่ 4 ของบทความ
17. ตอบขอ 1) New year’s eve
จากโจทยทั้งบทความไดกลาวถึง New year’s eve เปนสวนใหญ
ไมวาจะเปนวันที่ การเฉลิมฉลอง งานเลี้ยง การแตงกาย พลุ งาน
ตาง ๆ ในสถานที่ตาง ๆ
18. ตอบขอ 4) New year’s eve is on December 31st
and celebrated all over the world
จากบทความทั้งหมดใจความหลักของเรื่องคือการพูดถึง New
year ‘s eve คำตอบอยูที่บรรทัดที่ 1
19. ตอบขอ 4) water splash
จากโจทยไมไดกลาวถึงวาวัน New year’s eve ตองมี Water
splash (เลนน้ำ/สาดน้ำ)ซึ่งกิจกรรมนี้จะตองอยูในเทศกาลวัน
สงกรานต
20. ตอบขอ 3) Public places
จากโจทย They ตองอางถึง Public places สังเกตไดจาก บรรทัด
สุดทายของประโยค They usually stay open until the
next morning
21. ตอบขอ 1) luggage
Luggage = กระเปาเดินทางถือเปนคำนามที่นับไมได
22. ตอบขอ 2) Tooth
Tooth = หมายถึง ฟน 1 ซี่ ซึ่งไมใชนามพหูพจน
23. ตอบขอ 3) The
จากโจทยการใช article กับเครื่องดนตรี ตองใช the
24. ตอบขอ 4) any
ใช any นำหนาคำนามนับไดเอกพจนและนับไมไดพหูพจน ใน
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ประโยคปฏิเสธ
25. ตอบขอ 2) a few
a few ตามดวยคำนามนับไดพหูพจน "only a few minutes"
แปลวา เวลานิดหนอย (แตก็ยังพอมีอยู) แตถา few หมายถึง
นอยจนแทบไมมี จากโจทยบอกวา หลอนมีเวลานิดหนอยที่จะคุย
กับฉันเพราะวาหลอนตองทำรายงานใหเสร็จสมบูรณ
26. ตอบขอ 2) The ball is behind the dog.
จากรูปภาพ ลูกบอลอยูขางหลังสุนัข
27. ตอบขอ 2) on
จากโจทย Preposition of time ที่ใชคูกับวัน Tuesday ตองใช on
28. ตอบขอ 3) red flowers
จากโจทย red เปน adjective ทำหนาที่ขยายคำนามคือ flower
29. ตอบขอ 3) a nice intelligent young man
จากโจทยตองการใหเรียง adjectiveขอที่ถูกตองคือขอ3
30. ตอบขอ 1) my
จากโจทยตองการใชการแสดงความเปนเจาของ ตองใช my ซึ่ง
หมายถึงของฉัน
31. ตอบขอ 3) 6:45
It’s a quarter to seven คือเวลา 6:45
32. ตอบขอ 2) one o’clock in the afternoon.
จากโจทยถามวา หนังจะฉายเปนเวลากี่โมง 1.00 p.m. นั่นคือ
เวลาของ one o’clock in the afternoon.
33. ตอบขอ 2) love
จากโจทยเปน present simple tense ประธานของขอนี้เปน
They ดังนั้น love จึงไมตองเติม s
34. ตอบขอ 1) thinks
จากโจทยเปน present simple tense สังเกตไดจากคำวา always
เหตุการณเกิดสม่ำเสมอและ ประธานของประโยคคือ He ดังนั้น
think ตองเติม s
35. ตอบขอ 1) will see
จากโจทยเปน Future simple tense สังเกตไดจากคำวา this
weekend เมื่อพูดถึงอนาคตตองใช will+v.1
36. ตอบขอ 4) started
จากโจทยเปน past simple tense สังเกตไดจากป ค.ศ. 1861
ที่ผานมาแลวจึงตองใช started

37. ตอบขอ 3) did you go
จากโจทยเปน past simple tense สังเกตไดจากคำวา last
summerและเปนประโยคคำถาม จึงตองใช did you go
38. ตอบขอ 2) are doing
จากโจทยเปน present continuous tense สังเกตไดจากคำวา
at the moment หมายถึง ตอนนี้/ชวงนี้ จึงตองใช are doing
39. ตอบขอ 2) Thailand
ตองเปลี่ยนเปน Thai เพราะคำวา Thailand นัน้ หมายถึงประเทศไทย
เปนคำนาม แตสิ่งที่อยูในโจทยจะตองทำหนาที่เปน adjective
40. ตอบขอ 1) use
ตองเปลี่ยนเปน spend เพราะหากใชเวลาเพื่อจะทำบางสิ่ง
บางอยางตองใช Spend time
41. ตอบขอ 3) Thai
เพราะจากโจทยถามวาจอยมาจากประเทศไทย
ดังนั้น ภาษาที่จอยพูดคือ ภาษาไทย
42. ตอบขอ 1) Can you help me?
เพราะ จากสถานการณในหองเรียน นักเรียน B บอกวาได ไมมีปญ
 หา
คำตอบขอที่ 1 ซึ่งหมายถึงคุณชวยฉันไดไหม สอดคลองกันมากทีส่ ดุ
43. ตอบขอ 1) Are you alright?
เพราะ โจทยพดู ถึงไขมุกที่มลี ักษณะซีดและไมสบาย การถามเกีย่ วกับ
อาการปวย คำตอบขอ 1 Are you alright? (คุณไมสบายหรือเปลา)
44. ตอบขอ 4) Could I borrow yours?
จากโจทย โจตองการยืมสมุดของจ็อบ คำตอบขอ 4 Could I
borrow yours? (ฉันขอยืมสมุดของคุณไดไหม)
45. ตอบขอ 2) There you go
จากสถานการณตอเนื่องจาก ขอ 4 จ็อบไดยื่นสมุดใหกับโจ ซึ่ง
เวลาเรายื่นสิ่งของใหกับผูอื่นเราจะใชประโยค There you go
ซึ่งเทียบกับคำวา “นี่คะ/ครับ”
46. ตอบขอ 1) What’s the matter?
จากบทสนทนา คุณหมอตองการถามอาการเจ็บปวย ของคนไข
คำตอบซึ่ง What’s the matter? (เกิดอะไรขึ้นกับ คุณ) ใชเพื่อ
ถามสุขภาพและอาการเจ็บปวย
47. ตอบขอ 2) That sounds terrible
จากสถานการณตอเนื่องขอที่ 46 เมื่อคนไขแสดงอาการ วาไม
สบาย คุณหมอจึงแสดงความเห็นใจดวยคำพูด That sounds
terrible (มันฟงดูไมดีเลยนะ)
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48. ตอบขอ 3) I’m afraid, he’s just gone out
จากบทสนทนาตอบโต Can I leave a message, please จึงทำใหรู
วาคูสนทนาตองมีธุระหรือไมอยู ขอที่เหมาะสมคือคำตอบขอที่ 3
49. ตอบขอ 3) Absolutely
จากสถานการณตอเนื่องขอ 48 Caller ตองการฝากขอความถึง
Bella John ซึ่ง Secretary ตองตอบวา Absolutely (ได/
แนนอนคะ)
50. ตอบขอ 2) Could you tell me how to get to
จากโจทย A ตองการถามเพื่อที่จะไปที่โรงแรม คำตอบ จึงเปน
Could you tell me how to get to (ชวยบอกทางไปโรงแรม
หนอยไดไหมครับ/คะ)
51. ตอบขอ 1) The bus no.9 will take you there.
จากบทสนทนาขอ 50 ที่ถามทางไปโรงแรม และอยูที่ปายรถ
ประจำทาง ดังนั้นจึงควรตอบขอ 1 สามารถแปลไดวา รถประจำ
ทางหมายเลข 9 จะพาคุณไปที่นั่น
52. ตอบขอ 3)Finish her work
จากประโยค I’ve got a lot work I have to get done by
4:00 ซึ่งหมายถึง Kate ตองทำงานเสร็จภายใน 4:00
53. ตอบขอ 1) Her desk
จากประโยค I’ll eat at my desk (ฉันจะทานอาหารที่ โตะ
ทำงานของฉัน)
54. ตอบขอ 2) What are you doing after graduate?
จากโจทยตองการทราบเกี่ยวกับการวางแผนในอนาคต ซึ่ง
What are you doing after graduate? เปนการถามวาคุณ จะ
ทำอะไรหลังจากที่คุณเรียนจบ
55. ตอบขอ 3) Shall we get something to eat?
จากโจทยพูดถึงเรื่องที่เขากำลังหิวมาก เขาควรพูดกับ แมวา
Shall we get something to eat? (พวกเราควรจะหา อะไร
กินดีไหม)
56. ตอบขอ 3) Let’s go out for lunch, shall we?
จากโจทยตองการถามเพื่อนเพื่อออกไปกินขาวกลางวัน ควรพูด
วา Let’s go out for lunch, shall we?
57. ตอบขอ 4) I’d love too, but let me check my...
จากโจทยตองการตอบกลับดวยความไมแนใจ คำตอบจึงตองเปน
I’d love too, but let me check my schedule first. (ฉัน
อยากที่จะไปเหมือนกัน แตฉันขอเช็คตารางกอนนะ)

58. ตอบขอ 3) Excuse me , can I ask you a question?
จากโจทยถามวาหลังจบชั้นเรียนแลวนักเรียนตองการถามคำถาม
ตองพูดวา Excuse me , can I ask you a question?
59. ตอบขอ 4) Nobody by that name works here
จากโจทยหากไมมคี นที่ทำงานอยูในบริษัท เราควรพูดวา
Nobody by that name works here (ไมมีคนชื่อนี้ทำงานที่นี้คะ)
60. ตอบขอ 4) Rome was not built in a day.
จากโจทยหากตองการใหกำลังใจเพื่อน เราควรพูดเปนสำนวนวา
Rome was not built in a day. (กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียว)
61. ตอบขอ 3) bank
จากโจทย หลังจากที่หลอนไดรับเช็คเงินสด หลอนไปที่...........
เพื่อขึ้นเงิน
School = โรงเรียน
Church = โบสถ
Bank = ธนาคาร
Cafeteria = โรงอาหาร
62. ตอบขอ 2) quiet
จากโจทย บีกำลังทำงาน กรุณา ...............
going = กำลังไป
quiet = เงียบ
quite = คอนขางจะ
calm = สงบ
63. ตอบขอ 2) plane
จากโจทย พวกเรามักจะไปเที่ยวตางประเทศ โดย ........
Car= รถ
plane = เครื่องบิน
tank= รถถัง
submarine = เรือดำน้ำ
64. ตอบขอ 3) Oven
จากโจทย ขอใดตอไปนีเ้ ปนสิ่งของที่อยูในหองครัว
shower = ฝกบัว
sofa = โซฟา
oven = เตาอบ
television= โทรทัศน
65. ตอบขอ 1) sweater
จากโจทย ในฤดูหนาว ผูคนมักจะสวมใส..............เพื่อปองกันผิว
ของพวกเขา
sweater = เสื้อกันหนาว flip-flops = รองเทาแตะ
necklace = สรอยคอ miniskirt = กระโปรงสั้น
66. ตอบขอ 3) language
จากโจทย การทดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนที่เปนเจาของ
..............ทีไ่ มใชภาษาอังกฤษ
country=ประเทศ
speaker =ผูพูด
language = ภาษา
listener = ผูฟง
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67. ตอบขอ 3) waste
จากโจทย อยา.........เวลากับผิดคน
forget=ลืม
spend = ใชเวลา
waste = เสียเวลา
prolong = ตอเวลา
68. ตอบขอ 3) concerned
จากโจทย ฉันรูส ึก ...............การประชุมของเจนนี่บายวันนี้
bored=รูสึกเบื่อ
interested = สนใจ
concerned = รูส ึกกังวล frightened =รูส ึกหวาดกลัว
69. ตอบขอ 3) politely
จากโจทยคณ
ุ ควรพูดกับลูกคา ..................
slowly =อยางชา ๆ
carefully = อยางระมัดระวัง
politely = อยางสุภาพ simply = อยางเรียบงาย
70. ตอบขอ 2) driver
จากโจทยพวกเราพูดกับ ......... ใหลดความเร็วลงเหลือ 80 กม./ชม.
Astronaut = นักอวกาศ driver = คนขับรถ
clerk = เสมียน
janitor = ภารโรง
71. ตอบขอ 2) behavior
จากโจทย ฉันไมสามารถทนไดกับ............ของเขาอีกตอไป
animal=สัตว
behavior = พฤติกรรม/นิสัย
benefit = ประโยชน
balance=ความสมดุล
72. ตอบขอ 3) Chilly
จากโจทยขอใดมีความหมายคลายกับคำวา cold
Sweltering = รอนมาก warm=อบอุน
chilly = เย็น / หนาว
cloudy = เมฆมาก
73. ตอบขอ 1)hardworking
จากโจทยขอใดมีความหมายคลายกับคำวา diligent
hardworking = ขยัน
indolent = ขีเ้ กียจ
succeed = สำเร็จ
collapse = พังทลาย
74. ตอบขอ 4) highest
จากโจทยขอใดมีความหมายคลายกับคำวาmaximum
permanent = ถาวร
lowest = ต่ำสุด
cheap = ราคาถูก
highest = สูงสุด
75. ตอบขอ 2) submit
จากโจทยขอใดมีความหมายคลายกับคำวา finish
subject = วิชา
submit = เสนอ / สงงาน
support = สนับสนุน
suggest = แนะนำ

76. ตอบขอ 3) whale
จากโจทยตองการหาขอใดไมเขาพวก Whale (วาฬ)เปนสัตวที่อยู
ในน้ำเพียงชนิดเดียวในตัวเลือก
77. ตอบขอ 1) archery
จากโจทยตองการหาขอใดไมเขาพวก archery (กีฬายิงธนู) ไม
เขาพวกเพราะทีเ่ หลือจากตัวเลือกเปนกีฬาที่มบี อลเปนสิ่งประกอบ
78. ตอบขอ 2) Economic
ขออื่น ๆ เปนวิชาเรียน แต economic แปลวา ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
หากตองการใหเปนชื่อวิชาเศรษฐศาสตร ตองเติม s จะไดเปน Economics
79. ตอบขอ 4) calendar
จากโจทยตองการหาขอใดไมเขาพวก calendar (ปฏิทิน) ไมเขา
พวกเพราะที่เหลือจากตัวเลือกเปนเครื่องประดับและกลุมเสื้อผา
80. ตอบขอ 4) Edgy
จากโจทยตองการหาขอใดไมเขาพวก Edgy (หงุดหงิด) ไมเขา
พวกเพราะที่เหลือจากตัวเลือกเปนความหมายของนิสยั เชิงบวก
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