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

ประถมศึกษาปที่ 6
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
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Part 1: Reading
Items 1-10: 2 points for each correct answer.
Items 11-20: 3 points for each correct answer
Directions: Read the following passage and
choose the best answer. (Items 1-10)
The Colosseum is
an ancient stadium
in the center of Rome.
It is very old. It was built in AD 70. It
took ten years to complete. We can still see
it today. The Colosseum has been used in
many ways. In ancient Rome, men fought
each other in it. They fought against lions,
tigers, and bears. Even though It was dreadful,
most of the people loved watching it.
These frightful events went on until AD
523. The Colosseum has been damaged
many times over the years. It was badly
damaged by lightning in the year 217. This
started a fire. Much of the Colosseum is
made of stone, but the fire damaged the
upper levels that were made of wood. This
damage took many years to repair. It was not
finished until the year 240.
The worst damage that happened in
1349 is a powerful earthquake. The south
side of the building was wrecked. Pieces of
the arena were all over the ground.
The Colosseum had last been used as
a castle because the Romans of those days
were not linked to it. Before that it was a
graveyard.
It has been hundreds of years since the
games. The damage to the Colosseum was
never repaired. It's a good thing the outer
wall of it still stands strong.
The Colosseum is now a major tourist
attraction in Rome with thousands of tourists
each year entering to see it.

1. Where is the Colosseum?
1) Netherlands
2) England
3) France
4) Italy
2. The Colosseum was used for many
purposes except …
1) It was a center for dreadful soldiers.
2) People fought against fierce animals.
3) People fought each other in it.
4) It was a place for burying dead body.
3. Which caused the most damage to the
Colosseum?
1) lightning
2) wars
3) tornadoes
4) earthquake
4. When did the Romans finish building the
Colosseum?
1) AD 75
2) AD 80
3) AD 85
4) AD 90
5. When did the earthquake happen?
1) AD 523
2) AD 217
3) AD 240
4) in 1349
6. “Dreadful” in paragraph 1 could be best
replaced by …
1) amazing
2) pleasant
3) disgusting
4) frightful
7. How long did it take to repair the
Colosseum after lightning?
1) 20 years
2) 21 years
3) 22 years
4) 23 years
8. “Powerful” in paragraph 3 could be best
replaced by …
1) mighty
2) careful
3) passive
4) fearful
9. Which statement is NOT true?
1) The Colosseum has been repaired and
renovated up until now.
2) In ancient Rome, people loved watching
fighting.
3) The Colosseum has been damaged
many times over the years
4) When the earthquake happened, the
south side of the building was destroyed.
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10. From the story, which is the correct order?
11. Who is likely to learn English at Malta
A. The Colosseum was used as a castle.
Language Institute?
B. An earthquake damaged the Coliseum.
1) Dana wants to improve her cooking skills.
C. The Colosseum was destroyed by
She loves cooking and enjoys camping.
lightning.
2) Veronica wants to practice English
D. The Colosseum is a major tourist
speaking and listening. She enjoys surfing.
attraction in Rome.
3) Fred wants to try watersports and learn
1) C-A-B-D
2) B-C-A-D
how to do them on holiday.
3) C-B-A-D
4) B-A-C-D
4) Tony wants to prepare for his final exam
Directions: Read the following advertisement
and he loves swimming.
and email. Then choose the best answer.
12. Which is NOT close to Malta Language
(Items 11-15)
Institute?
1) restaurants
2) nightclubs
Study English at Malta Language Institute
3) beach
4) dormitories
if you want to combine language learning
13. Katy works as an international sales
with watersports.
coordinator. She really needs to learn
English vocabulary or phrases related to
Malta is a major center for students who
her job. Which course is the best for her?
need to improve English skills. English is an
1) Intensive English
official language, and people speak it everywhere
2) Business English
on the island. Malta is the perfect choice if
3) Cambridge Exam preparation
you want to study English while enjoying a
4) Communication course
holiday in the Mediterranean.
14. Minnie got a confirmation email from
Malta Language Institute is close to the
Malta Language Institute. She will stay
beach and several restaurants, café and bars.
with …
There is a bus stop near it, so it’s very
1) her teacher’s family
convenient to go anywhere.
2) her classmates
Top courses
3) her neighbors
Intensive English: 22 hours a week
4) her local family
Business English: 25 hours a week
Cambridge Exam preparation: 25 hours a week 15. Which is NOT mentioned in the ad?
1) Malta Language Institute provides young
We also provide communication course for
adult course for those who are between 16young adults (16-22 years old)
22 years old.
Note: Accommodation available with local
2) Malta Language Institute provides
families.
accommodation and watersports.
Subject: Confirmation
3) Malta Language Institute is close to
We are pleased to confirm your place
many facilities.
on an intensive English course from 1-15
4) Malta Language Institute is the best
September. You will stay with Mr. Anderson
place to learn English for people from all
and family. He will contact you with more
over the world.
information. We look forward to welcoming
you to our island.
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Directions: Read the following passage and
choose the best answer. (Items 16-18)
Everyone wants to have friends. Some
people seem to find it easy to make and
keep friends. This story will give you some
ideas on how to build up friendship in your
social life.
Human beings want to be liked or
loved. It may see that fame and beauty are
the two factors which mainly attract you to
new friendship. But being the prettiest or the
most handsome persons in school or the
most talented aren’t the most important
things in the long run. These things can’t tell
us about what sort of these people are.
You should study your nature and
show your proper behaviors in order to build
better friendship. No one can be happy
without friends. They help you to increase
your understanding of people. If you want a
friend, be a good friend.
16. What is the most important thing for
friendship?
1) fame
2) beauty
3) talent
4) proper behaviors
17. What does “nature” in paragraph 3
mean?
1) plants
2) character
3) agriculture
4) wild animals
18. Which is the best title for the passage?
1) Social Life
2) Fame and Beauty
3) Human Being & Friends
4) Building up Friendship

19. You will see these signs at the airport except ….
1)

2)

3)

4)

20. Which sign is NOT in the museum?
1)

2)

Do not touch

no mobile phone

3)

4)

No photograph
No moving machinery
Part 2: Grammar
Items 21-30: 2 points for each correct answer.
Items 31-40: 3 points for each correct answer.
21. Most restaurants around my house …
at 6 pm.
1) are closing
2) closes
3) close
4) has closed
22. Hurry up! We … late.
1) run
2) are running
3) ran
4) will run
23. … any other foreign languages?
1) Have you speak
2) Did you speak
3) Are you speaking
4) Do you speak
24. I can’t carry my suitcase. It’s much …
than yours.
1) more heavy
2) as heavy
3) heavier
4) heavy
25. Those are Eddie’s shoes. They are …
1) hers
2) mine
3) himself
4) his
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26. The shop … sells pastries was closed
down 2 years ago.
1) what
2) who
3) whose
4) which
27. I’ll call you as soon as I ….
1) arrives
2) arrive
3) will arrive
4) am arriving
28. Our family will have to … strictly to meet
expenses this month.
1) economize
2) economist
3) economics
4) economy
29. His scientific work … a lot of money.
1) earn
2) earning
3) earned
4) that earn
30. Pete has a good voice. He can sing …
1) sweet
2) sweetly
3) sweeter
4) sweetest
31. When Tony … , his friends … dinner.
He was late again.
1) had arrived, finished
2) arrived, had finished
3) was arriving, finished
4) arrived, were finishing
32. … you … to watch a movie alone?
1) Do, used
2) Are, used
3) Did, use
4) Were, using
33. My colleague and I get along very … and
we always have a … time.
1) good, good
2) good, well
3) well, good
4) well, well
34. Many office supplies are on sales. We
were … that there … no queues outside
the shop.
1) surprised, was 2) surprising, were
3) surprised, were 4) surprising, was
35. She’s really looking forward … this
assignment.
1) to finish
2) to finishing
3) to be finished 4) to have finished
Directions: Select the error in one of the
underlined words or phrases in each sentence.
(items 36-40)

36. A: If I hadn’t overslept, I will be on time.
B: Just forget it. If I were you, I wouldn’t
work too hard.
1) hadn’t overslept 2) will be
3) were you
4) wouldn’t work
37. Beside the facts that it was very difficult,
the exam also included questions that
we had never studied before.
1) Beside
2) it was
3) included
4) had never studied
38. The audience applauded enthusiastic
after the performance was finished.
1) The audience 2) enthusiastic
3) after
4) was finished
39. Since our manager has not returned from
his vacation, the meeting has put off
until next week.
1) Since
2) has not returned
3) has put off
4) until
40. Doctor: You now realize that you should
have consulted someone earlier, didn’t you?
Patient: I admit that I didn’t think it was
so serious
1) should have consulted
2) earlier
3) didn’t you
4) didn’t think
Part 3: Conversation
Items 41-50: 2 points for each correct answer.
Items 51-60: 3 points for each correct answer.
41. A: I heard your grandmother is to have an
operation.
B: Oh, she’s already had it. We’re taking
her home the day after tomorrow.
A: …
B: Thanks a lot. She will be very happy.
1) It will be very hard for you. You’d better
leave her at the hospital.
2) I believe that she will pass away.
3) Why don’t you change the doctor?
4) Then I’ll drop by to see her soon.

# หนา 5 #

ขอสอบโครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 19 ประจำปการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6

42. A: How did you perform at the job
interview?
B: … I was too nervous and unprepared.
1) Fabulous!
2) Never been better.
3) Not good enough.
4) Not really.

47. A: OMG! I have to perform ballet on stage soon.
B: …
1) You did it well.
2) Break a leg!
3) Congratulations!
4) Be careful!
48. A: I just met Kate’s sister 2 hours ago.
B: …
A: She looks better than I thought. She’s
tall, elegant and friendly.
43. A: Fred’s in a bad mood today. What’s
1) What is she like?
happened?
2) How tall is she?
B: … because the company he works for
3) What do you think about me?
hasn’t been doing well for 5 years.
4) How nice is she?
1) He won the lottery.
49. A: How much time do we have before the
2) He got a terrible job.
TV show start?
3) He got fired.
B: …
4) He got fined.
1) We spent 2 hours watching TV show.
2) Twice a day
44. A: What type of a room in a condo are
3) The TV show starts at 8 PM.
you looking for?
4) Only a few minutes.
B: … due to our small budget.
50. A: …
1) I prefer reasonable price for one bedroom.
B: I have a stomachache as well as high fever.
2) I don’t mind if I can live in a luxury one.
1) What’s wrong with you?
3) I’d better choose the mansion instead.
2) Why don’t you see a doctor?
4) I prefer living downtown.
3) How did you get sick?
4) Prevention is better than cure.
45. A: …
B: Everything has been better. Now I can 51. You are talking to your friend on the
phone. He is speaking so fast. What
get along well with my colleagues.
should you say?
1) How are you getting on in your new job?
1) What a fast speech!
2) How can I work with you?
2) Sorry, I didn’t catch that.
3) How is it going today?
3) Why don’t you hurry up?
4) How important are you?
4) You’d better slow me down.
46. Situation: A wants to speak with Mr.
52. You have just bought the product that is
Coons on the phone.
out of order. You return it to the shop
A: …
and want your money back. What will
B: One moment, please. I’ll put you through.
you ask?
1) Do you mind if I call him?
1) Can you give me some changes, please?
2) Let me call him first.
2) Can I get a discount?
3) Could I take a message for you?
3) Can I have a refund?
4) Could I speak to Mr. Coons?
4) Can I have it fixed?
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53. Sandy and her friends are out for lunch.
She wants to pay for them. She says “…”
1) I’ll let you treat.
2) Let’s go Dutch.
3) Let me surprise you.
4) It’s on me.
54. You are buying a new sport car. Its price
is beyond your budget. What will you ask
for bargaining?
1) Can you go any lower?
2) Do you take credit card?
3) Does it come with a guarantee?
4) Could I have a receipt?
55. What will you say politely if you disagree
with your classmate?
1) You’d better shut up.
2) May I suggest another idea?
3) What a fabulous idea!
4) Could you repeat that again?
Directions: Read the following conversation
and choose the best answer. (items 56-60)
At the airport
Agent: Good morning. Could you tell me
where you are flying to today?
Laura: Bern
Agent: ….56….
Laura: Here you go.
Agent: …57…
Laura: Just this one, please.
Agent: …58…
Laura: I have a stopover in Japan. … 59…
Agent: No, it’ll go straight through to Bern.
…60… – your flight departs at gate 9 and it begins
boarding at 12.30. Your seat number is 14F.

56. 1)
2)
3)
4)

Do you go alone or with someone else?
Are you here to go there?
May I have your passport, please?
May I have your full name, please?

57. 1)
2)
3)
4)

Do you have anything to declare?
Did you prepare hand luggage?
Does your suitcase get scanned?
Are you checking any baggage?

58. 1)
2)
3)
4)

Please place your baggage on the scale.
Please have your baggage scanned.
OK, have a nice trip!
You have to pay extra for your excess baggage.

59. 1)
2)
3)
4)

Do I need to refund my flight ticket?
Do I need to pick up my baggage there?
Could you help me with my baggage?
Could you transfer my baggage?

60. 1) You can find your boarding pass on the
flight departures board.
2) You need a boarding pass to get on the
plane.
3) Here’s your boarding pass.
4) Your boarding pass will be given on the
plane.
Part 4: Vocabulary
Items 61-70: 2 points for each correct answer.
Items 71-80: 3 points for each correct answer.
61. Choose the best synonym for “celebrity”
1) young person 2) funny person
3) famous person 4) unknown person
62. Choose the best antonym for “female”
1) girl
2) male
3) boy
4) woman
63. Which of the following words does NOT
belong to the group?
1) fast
2) rapid
3) gentle
4) speedy
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64. Which of the following words does NOT
belong to the group?
1) suburban
2) upcountry
3) rural
4) urban
65. People have got ten …
1) elbows
2) ankles
3) toes
4) wrists
66. Bella is so … She doesn’t talk about her
personal life much.
1) polite
2) reserved
3) pessimistic
4) optimistic
67. Maya enjoys looking … her children.
1) up
2) after
3) for
4) at
68. If you go jogging, you should wear …
1) trainers
2) high heels
3) slippers
4) sandals
69. I need a really big new … because the old
one is too small for all my clothes.
1) pantry
2) drawer
3) wardrobe
4) shelves
70. A retired person receives a …
1) pension
2) fee
3) salary
4) bonus
71. They never argue and they enjoy
spending time together. It means they …
1) get on very well
2) relationship well
3) really like themselves
4) get in touch well
72. Mia doesn’t have brothers or sisters.
Which word can best replace the
underlined phrase?
1) brotherhood
2) fellows
3) sisterhood
4) siblings
73. One of my friends is so … ! I’m not … in
anything she says.
1) bored, interesting
2) boring, interested
3) amusing, scared
4) amused, scaring

74. They nearly missed the train. They were
only just …
1) in time
2) on time
3) have time
4) spend time
75. I think you’ve … a mistake in the report.
1) done
2) made
3) had
4) treated
76. Greg wants to apply for a job, he may be
asked for … from the previous employers.
1) reference
2) qualifications
3) experience
4) proposals
77. It was a terrible day. … seemed to go right.
1) Anything
2) Something
3) A lot of things 4) Nothing
78. I’m not intelligent enough to … with Kale.
1) compete
2) complete
3) concentrate
4) complicate
79. My parents … if I wanted to be a doctor.
1) told
2) spoke
3) said
4) asked
80. The most … thing in a fire is to make
sure everyone goes out of the building.
1) impossible
2) urgent
3) incongruous
4) unleash
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โครงการทดสอบแขงขันวัดความสามารถทางวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2563

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

ประถมศึกษาปที่ 6
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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1. ตอบขอ 4) Italy
คำตอบอยูบรรทัดที่ “The colosseum is an ancient stadium
in the center of Rome.” ซึ่งกรุงโรมอยูที่ประเทศอิตาลี
2. ตอบขอ 1) It was a center for dreadful Soldiers.
คำตอบอยูทยี่ อหนาที่ 1 บรรทัดที่ 3-7 โดยมีใจความหลัก คือ
สมัยกอน ชาวโรมันใชประโยชนจาก Colosseum หลายอยาง
มีทั้งคนมาตอสูกัน และสูกับสัตว ถึงแมวาจะนาสะพรึงกลัว แตผคู น
ก็ชอบดู ดังนั้นโจทยถามวา Colosseum ถูกใชในหลายวัตถุประสงค
ยกเวนขอใด จึงตอบตัวเลือกที่ 1 เพราะ Colosseumไมไดถูก
ใชเปนศูนยกลางของทหารผูนาสะพรึงกลัว
3. ตอบขอ 4) earthquake
คำตอบอยูทยี่ อหนาที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 ทีก่ ลาววา แผนดินไหว
ในป 1349 Colosseum สรางความเสียหายมากที่สุด
4. ตอบขอ 2) AD 80
คำตอบอยูทยี่ อหนาแรก บรรทัดที่ 1-2 ทีก่ ลาววา Colosseum
เกามาก มันถูกสรางในปคริสตศักราชที่ 70 และใชเวลา 10 ป
ถึงจะสรางเสร็จ ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 2
5. ตอบขอ 4) in 1349
คำตอบอยูที่ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 1-2
6. ตอบขอ 4) frightful
“dreadful” มีความหมายเหมือนกับคำวา “frightful”
ซึ่งแปลวา นาสะพรึงกลัว
7. ตอบขอ 4) 23 years
คำตอบอยูท ยี่ อหนาที่ 2 ที่บอกวา เกิดฟาผาป 217 แต
ซอมแซมเสร็จในป 240 ดังนั้น จึงใชเวลาทั้งหมด 23 ป
8. ตอบขอ 1) mighty
“powerful” มีความหมายเหมือนคำวา “mighty” ซึ่งแปลวา ทรงพลัง
9. ตอบขอ 1) The Colosseum has been repaired...
โจทยถามวา ขอใดไมเปนความจริง คำตอบอยูที่ยอหนาที่ 5 ที่
กลาววา เปนรอย ๆ ปแลวที่ Colosseum ไมไดถูกซอมแซม
เลย แตยังดีที่กำแพงดานนอกยังคงแข็งแรง
10. ตอบขอ 3) C-B-A-D
จากเรื่องที่อานขางตน สามารถเรียงเหตุการณตามลำดับเวลา
ไดดังนี้ C เกิดฟาผาที่ Colosseum B แผนดินไหวสราง
ความเสียหายให Colosseum A Colosseum ถูกใชเปน
ปราสาท D Colosseum เปนสถานที่ทองเที่ยงหลักในกรุงโรม

11. ตอบขอ 2) Veronica wants to practice English...
โจทยถามวา ใครนาจะมีแนวโนมไปเรียนภาษา อังกฤษที่ Malta Language
Institute จากโฆษณาขางตน จะเห็นไดวา มีการโปรโมทเรื่องเรียนภาษา
พรอมทำกิจกรรมทางน้ำ ดังนั้น Veronica จึงมีแนวโนมมากที่สุด
12. ตอบขอ 4) dormitories
คำตอบอยูที่บรรทัดที่ 7-9 ที่ระบุวา Malta Language Institute ใกลกับ
ชายหาด และรานอาหารมากมาย ใกลคาเฟและบาร และมีปายรถเมล
อยูใกลๆอีกดวย ดังนั้น จึงตอบขอที่ 4 “dormitories” คือ หอพัก
13. ตอบขอ 2) Business English
โจทยบอกวา Katy ทำงานเปนเจาหนาที่ประสานงานการขายระหวาง
ประเทศ เธอจำเปนตองเรียนคำศัพทและวลีภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงาน
ของเธอ หลักสูตรใดเหมาะสมสำหรับเธอมากที่สดุ คำตอบคือ
Business English (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
14. ตอบขอ 4) her local family
คำตอบอยูใ นสวนอีเมล บรรทัดที่ 2-3 ที่ระบุวา Minnie จะพัก
อยูกับ Mr. Anderson และครอบครัว ซึ่งสามารถเรียกไดวาเปน
local family (ครอบครัวทองถิ่น ที่เปดบานใหนักเรียนที่ไปเรียน
ภาษา พักอาศัย พรอมทั้งจัดเตรียมอาหารให)
15. ตอบขอ 4) Malta Language Institute is the best...
โจทยถามวาขอใดไมไดถูกกลาวถึงในโฆษณานี้ตัวเลือกที่ 4 โฆษณา
ไมไดระบุวา Malta Language Institute เปนสถานที่สำหรับ
เรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคนทั่วโลก
16. ตอบขอ 4) proper behaviors
คำตอบอยูท ี่ยอหนาที่ 3 บรรทัดที่ 1-3 ที่เขียนวาคุณควรจะ
ศึกษาความเปนตัวคุณและแสดงออกมาดวยพฤตกรรมที่
เหมาะสม เพื่อสรางความสัมพันธที่ดียิ่งขึ้น
17. ตอบขอ 2) character
อีกหนึ่งความหมายของ “nature” คือ อุปนิสัย/ธาตุแทความเปนตัว
คุณเอง ดังนั้นจึงมีความหมายเหมือนกับคำวา “character” นั่นเอง
18. ตอบขอ 4) Building up Friendship
โจทยถามถึงชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของบทความนี้ ซึ่งก็คือ “Building
up Friendship” การสรางมิตรภาพ สามารถสังเกตไดจากยอ
หนาที่ 1 “This story will give you some ideas on how
to build up friendship in your social life.”
19. ตอบขอ 3)
ตัวเลือกที่ 3 คือ สัญลักษณปมน้ำมัน จึงไมไดอยูในสนามบิน
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20. ตอบขอ 4)
No moving machinery
ตัวเลือกที่ 4 “No moving machinery” คือปายเครื่องหมาย
หามแตะตองเครื่องจักร จะพบปายนีไ้ ดที่โรงงานทีม่ กี ารใช
เครื่องจักร จะไมพบในพิพิธภัณฑ
21. ตอบขอ 3) close
ใช Present Simple Tense รูปประโยคคือ ประธาน + กริยา
ชองที่ 1 (s/es) จากโจทยประธานเปน restaurants (พหูพจน)
ดังนั้น กริยา close จึงไมตองเติม s
22. ตอบขอ 2) are running
คำวา “Hurry up!” แปลวา รีบๆหนอย แสดงวาตอนนี้พวกเรา
กำลังสาย จึงใช Present Continuous Tense รูปประโยคคือ
ประธาน + is / am / are + กริยา ing ใชกับเหตุการณที่กำลัง
ดำเนินอยูหรือการกระทำที่กำลังกระทำอยู
23. ตอบขอ 4) Do you speak
การตั้งคำถามใน Present Simple มีโครงสรางดังนี้ Do/Does
+ ประธาน +กริยาชอง1? ดังนั้นจึงตอบขอ 4
24. ตอบขอ 3) heavier
การทำคำคุณศัพทใหเปนขั้นกวาของคำวา “heavy” ใหเปลี่ยน
y เปน i แลวเติม er จะไดเปน “heavier” นั่นเอง
25. ตอบขอ 4) his
“Those are Eddie’s shoes.” นัน่ เปนรองเทาของ Eddie ดังนัน้
ประโยคหลังจึงใช his ซึ่งเปน possessive pronoun (คำสรรพนาม
แสดงความเปนเจาของ) ที่สอดคลองกับ Eddie (ชื่อผูชาย)
26. ตอบขอ 4) which
ใช “relative pronoun” which เพื่อขยายคำนามที่เปนประธาน
ของประโยค จากโจทย ประธานคือ “The shop” รานคา จึงใช
which ขยาย สวนกริยาแทของประโยคนี้คือ was closed down
27. ตอบขอ 2) arrive
“as soon as” แปลวา ทันทีที่ /เมื่อ มักจะตามดวย Present
Simple Tense ประธานเปน I จึงตอบ arrive โดยทีไ่ มตอ งเติม s
28. ตอบขอ 1) economize
จากโจทย หลัง …will have to ตองตามดวย กริยาชองที่ 1
ดังนั้นจึงตอบ economize สวน economist และ economics
เปนคำนาม Economy เปนคำนามและคำคุณศัพท จึงไม
สามารถใสลงในชองวางไดอยางถูกตอง

29. ตอบขอ 3) earned
ประโยคในโจทยยังขาดคำกริยาแท ดังนั้น จึงตอบ earned เปน
กริยาแทในรูปอดีต หรือ Past Simple Tense นั่นเอง ไม
สามารถตอบขอ 1 ไดเนื่องจาก ถาเปน Present Simple
Tense คำกริยาตองเติม s เพราะวาประธานเปนเอกพจน
30. ตอบขอ 2) sweetly
ตองใชคำวิเศษณ (ADV.) ขยายกริยา sing ดังนั้นจึงตอบ
sweetly แปลวา อยางไพเราะเสนาะหู
31. ตอบขอ 2) arrive, had finished
การใช Past simple Tense คูกับ Past perfect Tense เพื่อกลาวถึง
เหตุการณในอดีต โดยเหตุการณที่เกิดขึ้นกอน ใช Past Simple Tense
และเหตุการณที่เกิดขึ้นทีหลังใช Past Perfect Tense โดยโครงสราง
ของ Past Simple Tense คือประธาน+กริยาชอง2 และโครง สรางของ
Past Perfect Tense คือ ประธาน+had+กริยาชอง3 ในโจทย
จะเห็นไดวาตอนที่ Tony มาถึง เพื่อนของเขาก็ทานอาหารค่ำ
เสร็จแลว ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 2
32. ตอบขอ 3) Did, use
การตั้งคำถาม Past Simple Tense มีโครงสราง ดังนี้
คือ Did+ประธาน+กริยาชอง1? ดังนั้นจึงตอบขอ 3
33. ตอบขอ 3) well, good
ตามหลักไวยากรณภาษาอังกฤษ คำวิเศษณ ขยายกริยาและคำคุณศัพท
ขยายคำนาม ดังนั้น จากโจทย ใช well (ADV.) ขยายคำวา get
along (V.) และใช good (ADJ.) ขยายคำวา time (N.)
34. ตอบขอ 3) surprised, were
พวกเรารูส ึกประหลาดใจ จึงตองใชรูป be surprised และ
สังเกตคำวา “queues” เปนพหูพจนจึงใช were
35. ตอบขอ 2) to finishing
สำนวน “look forward to” แปลวา ตั้งตาคอย ตามดวย
กริยา ing ดังนั้นจึงตอบขอ 2
36. ตอบขอ 2) will be
ตัวเลือกที่ 2 ไมถูกตอง เพราะวา จากประโยคที่ A พูดเปน If clause
แบบตรงขามกับความจริงในอดีต โดยมีโครงสราง ดังนี้ If+ประธาน
+had+กริยาชอง3, ประธาน+ would + have + กริยาชอง3
ดังนั้น will be จึงควรเปลี่ยนเปน would have been
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37. ตอบขอ 1) Beside
ตัวเลือกที่ 1 ไมถูกตอง เพราะวา “Beside” แปลวา ขางๆ แต
หากเติม s กลายเปน “Besides” จะแปลวา นอกจากนี้ และ
สามารถแปลประโยคไดวา นอกเหนือจากความจริงที่วา ขอสอบ
ยากมากแลว คำถามยังเปนสิ่งที่พวกเราไมเคยเรียนมากอนอีกดวย
38. ตอบขอ 2) enthusiastic
ตัวเลือกที่ 2 ไมถูกตอง เพราะวา ทำหนาที่ขยายคำวา “applauded”
(V.) จึงตองใชคำวิเศษณ (ADV.) มาขยาย ดังนั้นจึงควร
เปลี่ยนเปน “enthusiastically”
39. ตอบขอ 3) has put off
ตัวเลือกที่ 3 ไมถูกตอง เพราะวา ประธานของประโยคคือ the meeting
การประชุม ตองถูกเลื่อนออกไป ดังนั้นจึงตองอยูในรูป passive
voice ตองแกไขเปน has been put off
40. ตอบขอ 3) didn’t you
ตัวเลือกที่ 3 ไมถูกตอง เพราะวา การใช tag ดานหลังตองสอดคลอง
กับคำวา “You now realize..” จะเห็นไดวาอยูในรูป Present
Simple Tense ดังนั้น tag ที่อยูดา นหลังตองสอดคลองกัน จึง
ตองใช don’t you ไมใช didn’t you
41. ตอบขอ 4) Then I’ll drop by to see her soon.
จากบทสนทนานี้ A กับ B คุยกันเรื่อง คุณยา/ยายที่ไดรับการ
ผาตัด A จึงควรพูดวา “Then I’ll drop by to see her
soon.” จะไปเยี่ยมคุณยา/ยายในเร็วๆนี้
42. ตอบขอ 3) Not good enough
จากบทสนทนานี้ A ถาม B เรื่องทีไ่ ปสัมภาษณงานมาวาเปน
อยางไรบาง B ตอบวา “Not good enough “ ทำไดไมคอยดี
และยังพูดตออีกวา ฉันประหมามากเกินไปและไมไดเตรียมตัว
43. ตอบขอ 3) He got fired.
จากบทสนทนานี้ A ถามวา ทำไม Fred ถึงอารมณไมดี เกิดอะไร
ขึ้นกับเขาหรือ B ตอบกลับวา “He got fired.” เขาถูกไลออก
เพราะวา บริษัทที่เขาทำงานดวยไมคอยดีมา 5 ปแลว
44. ตอบขอ 1) I prefer reasonable price for one bedroom.
จากบทสนทนานี้ A ถามวา กำลังมองหาหองในคอนโดแบบไหน
B จึงตอบวา “I prefer reasonable price for one
bedroom.” อยากไดแบบ 1 หองนอนราคาสมเหตุสมผล
เพราะวามีงบประมาณไมมาก

45. ตอบขอ 1) How are you getting on in your new job?
จากบทสนทนานี้ B ตอบวา ทุกอยางดีขึ้น ตอนนี้ฉันสามารถเขา
กับเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดี ดังนั้น A จึงควรถามถึงงานใหมวา
เปนอยางไรบาง
46. ตอบขอ 4) Could I speak to Mr. Coons?
ในสถานการณนี้ A ตองการพูดคุยทางโทรศัพทกับ Mr. Coons
A จึงพูดวา “Could I speak to Mr. Coons?” ขอพูดสายกับ
Mr. Coons หนอยไดไหมคะ/ครับ B ตอบกลับวาใหรอสักครู
จะโอนสายไปให
47. ตอบขอ 2) Break a leg!
จากบทสนทนานี้ A พูดวา โอวพระเจา! ฉันจะตองขึ้นแสดงบัลเลต
บนเวทีเร็วๆนี้แลว B จึงควรพูดอวยพรวา “Break a leg!” ซึ่งแปลวา
ขอใหโชคดี สำนวนนี้มักใชอวยพร คนที่กำลังจะมีการแสดง
48. ตอบขอ 1) What is she like?
จากบทสนทนานี้ A พูดวา ฉันเพิ่งจะเจอกับนองสาวของ Kate
เมื่อสองชั่วโมงที่แลว B จึงควรถามวา “What is she like?”
หลอนหนาตาเปนอยางไร A จึงตอบวาหลอนดูดีกวาที่คดิ ไว
สูง สงาและเปนมิตร
49. ตอบขอ 4) Only a few minutes.
จากบทสนทนานี้ A พูดวา พวกเราเหลือเวลาอีกมากเทาไหร
กอนที่ TV show จะเริ่ม B จึงตอบวา “Only a few
minutes.” อีกเพียงแค 2-3 นาที
50. ตอบขอ 1) What’s wrong with you?
จากบทสนทนานี้ B ตอบวา ฉันปวดทองและมีไขสูงดวย ดังนั้น A
จึงควรถามวา “What’s wrong with you?” คุณเปนอะไร การ
ถามดวยสำนวนนี้ หมายถึง คุณมีอะไรทีผ่ ิดปกติไปจากเดิม
51. ตอบขอ 2) Sorry, I didn’t catch that.
จากสถานการณ คุณกำลังคุยกับเพื่อนผานทางโทรศัพท เขาพูด
เร็วมาก สิ่งที่คณ
ุ ควรจะพูดกับเขาคือ “Sorry, I didn’t catch
that.” ขอโทษนะ ฉันตามไมทัน
52. ตอบขอ 3) Can I have a refund?
จากสถานการณ คุณเพิ่งจะซื้อผลิตภัณฑที่ไมสามารถใชงานได
คุณนำกลับไปคืนทีร่ านและคุณตองการเงินคืน คุณควรพูดวา
“Can I have a refund?” ฉันขอเงินคืนไดไหม
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53. ตอบขอ 4) It’s on me.
จากสถานการณ Sandy และเพื่อนของเธอ ออกไปทานขาว
กลางวัน หลอนตองการจะจายใหพวกเขา หลอนจึงพูดวา “It’s
on me.” เปนสำนวน แปลวาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
54. ตอบขอ 1) Can you go any lower?
จากสถานการณ คุณกำลังจะซื้อรถสปอรตคันใหม แตราคารถเกินกวางบ
ที่คุณมี คุณจะพูดอยางไรเพื่อตอรอง ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ “Can
you go any lower?” คุณชวยลดราคาลงอีกไดไหมคะ/ครับ
55. ตอบขอ 2) May I suggest another idea?
โจทยถามวา คุณจะพูดอยางไรใหสุภาพ ถาคุณไมเห็นดวยกับ
เพื่อนรวมชั้นของคุณ คำตอบที่เหมาะสม คือ “May I suggest
another idea?” แปลวา ฉันขอเสนออีกหนึ่งไอเดียไดไหม
56. ตอบขอ 3) May I have your passport, please?
สถานการณเกิดขึน้ ที่ สนามบิน เจาหนาทีก่ ลาวทักทาย และถามวา
วันนี้จะบินไปทีไ่ หน Laura ตอบวา Burn (เบิรน เปนเมืองหลวงของ
ประเทศสวิตเซอรแลนด) พนักงานจึงถามตอวา “May I have
your passport, please?” รบกวนขอพาสปอรตหนอยไดไหม
คะ/ครับ Laura จึงยื่นพาสปอรตให
57. ตอบขอ 4) Are you checking any baggage?
เจาหนาที่ถามตอวา “Are you checking any baggage?”
คุณจะเช็คอินสัมภาระไหมคะ/ครับ Laura จึงตอบกลับวา มี
กระเปาแคใบเดียวคะ
58. ตอบขอ 1) Please place your baggage on the scale.
หลังจากนั้น เจาหนาที่จึงพูดวา “Please place your baggage
on the scale.” กรุณาวางสัมภาระบนที่ชั่งเลยคะ/ครับ
59. ตอบขอ 2) Do I need to pick up my baggage there?
Laura พูดเพิ่มเติมวา “ฉันตองไปหยุดพักระหวางทางที่ญี่ปุน
และจึงถามตอ วา “Do I need to pick up my baggage
there?” ฉันจำเปนตองรับสัมภาระที่ญี่ปุนไหม?
60. ตอบขอ 3) Here’s your boarding pass.
เจาหนาที่ตอบกลับวา ไมตองรับที่ญี่ปุน สัมภาระจะมุงตรงไปยัง
Bern เลย พูดวา “Here’s your boarding pass.” นี่คือบอรดดิ้งพาส
(Boarding Pass) (เปนเอกสารที่ อนุญาตใหผูโดยสารขึ้นเครื่องบิน
สำหรับเที่ยวบินนั้น ๆ) พรอมกับอธิบายตอวา เที่ยวบินจะออกที่ประตู 9
(gate9) และเริม่ ขึ้นเครื่องไดตั้งแต 12.30 และที่นั่งของคุณคือ 14F

61. ตอบขอ 3) famous person
“celebrity” หมายถึง ผูม ีชื่อเสียง มีความหมายเหมือนกับคำ
วา “famous person” 1) young person = คนหนุม สาว
2) funny person = คนตลก
4) unknown person = คนที่ไมเปนที่รูจัก
62. ตอบขอ 2) male
“female” แปลวา ผูหญิง มีความหมายตรงกันขามกับ “male”
แปลวา ผูชาย 1) girl = เด็กผูหญิง 3) boy = เด็กผูชาย
4) woman = ผูหญิง
63. ตอบขอ 3) gentle
โจทยถามวา คำใดไมเขาพวก จะเห็นไดวา “gentle” แปลวา
ออนโยน ไมเขาพวก เพราะคำอื่น ๆ มีความหมายในเชิง รวดเร็ว
64. ตอบขอ 4) urban
โจทยถามวา คำใดไมเขาพวก จะเห็นไดวา “urban” แปลวา
ในเมือง สวนคำอื่น ๆ แปลวา ชนบท
65. ตอบขอ 3) toes
“People have got ten …” แปลวา คนมี 10 … ดังนั้น จึงควร
ตอบ “toes” แปลวา นิ้วเทา 1) elbows = ขอศอก
2) ankles = ขอเทา 4) wrists = ขอมือ
66. ตอบขอ 2) reserved
จากประโยค “Bella is so … She doesn’t talk about her
personal life much. สามารถแปลไดวา Bella เปนคนที่ …
มาก เธอไมคอยพูดเกี่ยวกับชีวิตสวนตัวมากเทาไหร ดังนั้น
คำตอบที่เหมาะสมที่สุดคือ 2 “reserved” แปลวา ที่สงวนทาที
1) polite = ที่สุภาพ 3) pessimistic = ที่มองโลกในแงราย
4) optimistic = ที่มองโลกในแงดี
67. ตอบขอ 2) after
จากประโยค “Maya enjoys looking … her children.”
สามารถแปลไดวา Maya สนุกกับการ… ลูกของเธอ คำที่เหมาะสม
ที่สุดคือ “look after” แปลวา ดูแล 1) look up = มองขึ้น/คนหา
(คำศัพท/ขอมูล) 3) look for = มองหา 4) look at = มองไปที่
68. ตอบขอ 1) trainers
จากประโยค “If you go jogging, you should wear …”
สามารถแปลไดวา ถาคุณไปวิ่งจ็อกกิ้ง คุณควรใส… ดังนั้นจึงควร
เลือกคำตอบขอ 1 “trainers” คือ รองเทากีฬา 2) high heels
= รองเทาสนสูง 3) slippers = รองเทาใสในบาน 4) sandals = รองเทาแตะ
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69. ตอบขอ 3) wardrobe
จากประโยค “I need a really big new … because the old
one is too small for all my clothes.” สามารถแปลไดวา
ฉันจำเปนตองมี ...อันใหมที่ใหญ เพราะวา อันเกามันเล็กเกินไป
สำหรับเสื้อผาทั้งหมดของฉัน ดังนั้นจึงควรตอบ “wardrobe”
แปลวา ตูเสื้อผา 1) pantry = หองหรือตูสำหรับเก็บอาหาร/
เครื่องครัว 2) drawer = ลิ้นชัก 4) shelves = ชั้นวางของ
70. ตอบขอ 1) pension
จากประโยค “A retired person receives a …” สามารถแปล
ไดวา คนเกษียณไดรับ …. ดังนั้นคำที่เหมาะสมที่สุดคือ “pension”
แปลวา เงินบำนาญ 2) fee = คาธรรมเนียม 3) salary =
เงินเดือน 4) bonus = โบนัส (เงินพิเศษ)
71. ตอบขอ 1) get on very well
จากประโยค “They never argue and they enjoy spending
time together.” สามารถแปลไดวา พวกเขาไมเคยโตเถียงกัน
และพวกเขาสนุกกับการใชเวลาอยูดวยกัน ดังนั้น จึงควรเลือกคำ
วา “get on very well” แปลวา เขากันไดดี
72. ตอบขอ 4) siblings
“siblings” = พี่นอง(รวมบิดามารดา) ดังนั้นจึงสามารถแทนที่คำ
วา “brothers or sisters” ได
73. ตอบขอ 2) boring, interested
จากประโยค “One of my friends is so …! I’m not … in
anything she says.” สามารถแปลไดวา หนึ่งในเพื่อนของฉัน
… มาก ฉันไม … อะไรก็ตามที่เธอพูด คำที่เหมาะสม จึงเปนคำวา
“boring” = นาเบื่อ และ “interested” = รูส ึกสนใจ 1)
bored/interesting = รูสึกเบื่อ/นาสนใจ 3) amusing/scared
= นาสนุกสนาน/รูสึกกลัว 4) amused/scary = รูสึกสนุกสนาน/นากลัว
74. ตอบขอ 1) in time
จากประโยค “They nearly missed the train. They were
only just …” สามารถแปลไดวา พวกเขาเกือบจะขึ้นรถไฟไมทัน
พวกเขาเพียงแค…เทานั้น ดังนั้นจึงควรตอบ “in time” แปลวา
ทันเวลา 2) on time = ตรงเวลา 3) have time = มีเวลา
4) spend time = ใชเวลา/เงิน
75. ตอบขอ 2) made
ใชกริยา make กับ คำวา a mistake แปลวา ทำขอผิดพลาด
จะไมใช do a mistake

76. ตอบขอ 1) reference
จากประโยค “Greg wants to apply for a job, he may be
asked for… from the previous employers. “Greg
อยากจะสมัครงาน เขาอาจจะขอ…จากนายจางกอนหนา” คำที่
สอดคลองกับประโยคนี้มากที่สุดคือ “reference” หนังสือรับรอง
2) qualifications = คุณสมบัติ 3) experience =
ประสบการณ 4) proposals = ขอเสนอ
77. ตอบขอ 4) Nothing
จากประโยค “It was a terrible day. … seemed to go right.”
สามารถแปลไดวา มันเปนวันที่แยวันนึง ดูเหมือนวา…เปนไป
ตามที่วางแผนไว ดังนั้นจึงควรเลือกคำวา “Nothing” แปลวา ไมมีอะไร
78. ตอบขอ 1) compete
จากประโยค “I’m not intelligent enough to … with Kale.”
สามารถแปลไดวา ฉันไมฉลาดพอที่จะ …กับ Kale ดังนั้น จึงควร
เลือกคำวา “compete”ที่แปลวา แขงขัน 2) complete =
เสร็จสมบูรณ 3) concentrate = ทำใหเขมขนขึ้น/เพงความ
สนใจ 4) complicate = ทำใหซบั ซอน
79. ตอบขอ 4) asked
จากประโยค “My parents … if I wanted to be a doctor.”
ตองเติมคำวา “ask” เพราะวาเปน Reported Speech (ถาม
เพื่อตองการคำตอบวาใช/ไมใช) สามารถแปลไดวา พอแมของฉัน
ถามฉันวาฉันอยากเปนหมอหรือไม
80. ตอบขอ 2) urgent
จากประโยค “The most … thing in a fire is to make sure
everyone goes out of the building.” สามารถแปลไดวา สิ่ง
ที…่ ที่สุดตอนที่เกิดไฟไหม คือตองมั่นใจวาทุกคนออกจากตึก
ดังนั้น จึงควรเลือกคำวา “urgent” แปลวา เรงดวน
1) impossible = ที่เปนไปไมได 3) incongruous = ที่ไม
สอดคลองกัน 4) unleash = ปลอย
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