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Part One: Expressions (Items 1-10)

Items 1-5

Choose the best answer.

 1. Jim: What’s the matter with you? 

  Tina:                                 !

  1) I’ve passed all the exams  2) I’ve been really busy right now

  3) I have a sprained ankle  4) I have a lot of assignments to do

 2. Helen:                                 ?

  Ben: Yes, please. I’d like to make an international phone call.

  1) Could you do me a favor  

  2) What seems to be a problem

  3) Have you tried to make a phone call 

  4) Do you need my help 

 3. Kimberly: How did you find the test we took this morning?

  Lisa:                                 !

  1) There’s nothing special  2) It’s just a piece of cake

  3) They were really hard to do  4) I asked my friends sitting nearby

 4. Roger:                                 ?

  Bill:  I am a veterinarian.

  1) What is your favorite occupation 2) How are you doing right now

  3) What do you do for a living  4) How’s life treating you

 5. Lilly:                                 ?

  Mint: Sure! Why not?

  1) Do you know why we can’t do it 2) I’m wondering if I could sit here

  3) Have you finished your homework 4) Don’t you know today is a holiday
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Items 6-8

Kelly: What a lovely nephew! I think      (6)     !

Nanny: Of course! Because he’s my son!

Kelly: I like his tiny nose and pinkish lips, especially his blue eyes!

Nanny: Yeah, and the colors of his skin and hair are like his daddy.      (7)     ?

Kelly: Yah, I should think so. Well, what’s his name?

Nanny: Well, his daddy likes Michael Jordan, a popular basketball player, so he 

named his son Michael. 

Kelly: Wow! What a cool name! I wish      (8)      when he grows up.

Nanny: That would be really fantastic!

 6. 1) he certainly takes after you  2) he really looks after you

  3) he absolutely looks down on you 4) he definitely takes care of you

 7. 1) Do you really mind   2) Don’t you agree

  3) Are you the same   4) Will you think of it

  

 8. 1) he teaches me how to play it  2) he should have won more games

  3) he would be as popular as Michael 4) he could have been more successful

Items 9-10

Choose the most appropriate answer to complete the dialog.

 9. Situation: One of your close friends has just failed the test. You want to cheer her 

up and ask her to keep trying, so you say:

  1) Don’t cry over spilt milk!  2) Where there’s a will, there’s a way!

  3) Make hay while the sun shines! 4) It never rains but it pours!Sam
ple
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 10. Situation: You are about to leave your friend’s house after having dinner with her 

family, so you say to your friend’s parents:

  1) With my pleasure!   2) I’ll keep my fingers crossed!

  3) Please take good care of yourself! 4) I appreciate your warm hospitality!

Part Two: Vocabulary (Items 11-20)

Items 11-13

Choose the closest meaning of the underlined word in the following  
sentence.

 11. A tiny spider, nicknamed Blueface, uses impressive dance moves to attract a mate.

  1) small     2) gigantic

  3) hairy     4) dangerous 

 12. Patcharapa always looks so gorgeous that almost every woman was envious of her.

  1) lavish     2) famous

  3) elegant     4) popular 

 13. The reason why my son desired to study in that university was that it was established 

by the prime minister. 

  1) supported    2) destroyed

  3) founded    4) discovered

Items 14-16

Choose the best answer to fill in each blank.

 14. Tsunami, a huge wave caused by earthquakes, is considered one of the most                                       

hazardous natural            .

  1) disasters    2) performances

  3) maintenances    4) constructions
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 15. If you are not sure how to spell these words, please             them             in 

the dictionary.

  1) look…after    2) look…up

  3) look…down    4) look…into

 16. That medicine must be             by either a physician or a pharmacist.

  1) subscribed    2) described

  3) prescribed    4) inscribed

Items 17-18

Choose the best interpretation of the sentence given.

 17. I would have met my ex-boyfriend if I had attended the seminar yesterday.

  1) My ex-boyfriend didn’t attend the seminar, so he didn’t meet me yesterday.

  2) I accidentally met my ex-boyfriend in the seminar yesterday.

  3) I didn’t meet my ex-boyfriend because I didn’t attend the seminar yesterday.

  4) My ex-boyfriend and I didn’t attend the seminar yesterday.

 18. All of us get used to drinking tea or coffee after lunch and dinner.

  1) Everyone always drinks tea or coffee after lunch and dinner.

  2) Most of us have never drunk any tea or coffee after lunch and dinner.

  3) Everybody is always asked to drink tea or coffee after lunch and dinner.

  4) All of us prefer to drink both tea and coffee during our meals.
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Items 19-20

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined 
word in the given sentence. 

 19. I cannot contact my manager right now because the line is engaged.

  1) It is not a good idea to cut the line to get a movie ticket.

  2) Please keep the line clear so that we can call you tonight.

  3) Because of a long line, my turn buying a new iPad may be at noon.

  4) You don’t get the point because the ball has gone over the line.

 20. You can cash your check at the bank during the weekdays.

  1) There is a large bank of snow on the street going to my university.

  2) The thief was trying to escape being arrested by swimming across the bank. 

  3) My father and my elder brother volunteer at the blood bank each year.

  4) Jim’s boss has asked the bank to loan him some money to renovate the new                 

office.

Part Three: Grammar & Structure (Items 21-30)

Choose the best alternative to complete the sentence.

 21. James together with his parents             to France in a few days.

  1) need to move    2) need moving

  3) needs to move    4) are needed moving

 22. Everybody studying in Dr. Tony’s class             by noon.

  1) asks to submit his homework   

  2) are asked to submit their homework

  3) is asked to submit his or her homework  

  4) is asking to send their homeworks  
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 23. When I was young, I used to             hide and seek with my friends.

  1) play     2) playing

  3) played     4) be played

 24. Nobody has received any updated news from the principal,            ?

  1) has he     2) have they

  3) haven’t they    4) hasn’t he 

 25.             in the pool, Timothy got a cramp in his calves. 

  1) When swim    2) Swimming

  3) To swim     4) Swam

 26. I would definitely marry Richard if he             a prince.

  1) are     2) becomes

  3) were     4) would be

27. No one passed that English proficiency test;            , everyone had to take a              

summer course this semester.

  1) however    2) accordingly

  3) otherwise    4) nonetheless

 28. Parachuting             my favorite outdoor activity when I was a soldier.

  1) is     2) was

  3) had been    4) were

 29. We prefer going cycling in the park             in the lake.

  1) than to canoe    2) to canoeing

  3) than go canoeing   4) more than going canoeingSam
ple
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 30.             does he smoke a lot but he also drinks whiskey every day.

  1) Not only    2) Both

  3) Either     4) Neither

Part Four: Cloze Test (Items 31-35)

Read the following passage and choose the best answer.

  A volcano is a mountain      (31)      downward to a pool of molten rock                 

below the surface of the earth. When pressure      (32)     , eruptions occur. Gases 

and rocks shoot up through the opening and spill over or      (33)      with lava 

fragments. Eruptions can cause lateral blasts, lava flows, hot ash flows, mudslides, 

avalanches, falling ash and      (34)     . Volcano eruptions have been known to 

knock down entire forests. An erupting volcano      (35)      tsunamis, flash floods, 

earthquakes, mudflows and rockfalls.

 31. 1) that opens    2) which open

  3) opened     4) that it is opening

 32. 1) building up    2) are building up

  3) builds up    4) to build up

 33. 1) fills the air    2) fill the air

  3) to fill the air    4) filling the air

 34. 1) floods     2) have flood

  3) having a flood    4) to have floods

 35. 1) trigger     2) triggering

  3) have triggered    4) can triggerSam
ple
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Part Five: Error Identification (Items 36-45)

Choose the underlined part that is grammatically wrong.

 36. The song (1) he is singing right now (2) is so beautifully (3) that I want to listen               

(4) again and again.

 37. Johnson (1) as well as his beloved wife (2) keeps working (3) hardly and fastly until 

having (4) a lot of money to build a big house.

 38. (1) Surprisingly, Tim and Jane, his girlfriend, (2) have never seen (3) one another 

(4) since they graduated.

 39. Please (1) be carefully (2) while driving on this (3) mountainous road because it is 

(4) rather steep and slippery. 

 40. (1) The number of (2) effective teachers (3) are teaching in the universities (4) which 

are situated in Bangkok.

 41. (1) So much rivers and lakes in this area (2) are polluted (3) because of (4) those 

factories.

 42. (1) There is (2) a lot of new, modern restaurants neatly (3) located opposite (4) the 

oldest train station.

 43. Laura (1) along with her younger sister (2) making an appointment (3) with a dentist 

to (4) have her teeth checked.

 44. If we (1) had made a decision to (2) make a friend with Tim at the party, we                          

(3) would know (4) him better.
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 45. This (1) 5-stars hotel (2) is going to be destroyed next month (3) in order for the 

government (4) to build a dam.

Part Six: Reading Comprehension (Items 46-50)

Read the following passage and choose the best answer to the questions.

1    Pasak Jolasid Dam is one of the oldest earth filled dams in Thailand. 

The dam is in two provinces, Lopburi and Saraburi. The site is an important 

tourist attraction of Lopburi. Visitors can release fish, turtles, or birds,  

view the beautiful scenery, visit the museum and walk around the edge 

of the dam. All of these outdoor activities are very popular, especially the 

point where the train stops above the dam.

2    If tourists travel there during the end of rainy season to the beginning                                                                                        

of winter (October to January), they will be able to see sunflowers in 

bloom at Pattananikom district, which is not far from Pasak Jolasid dam. 

In addition to its local products or food, they can also buy various choices 

of souvenirs made from sunflowers.

3    Moreover, there are also facilities to welcome visitors such as restaurants,                                                                                           

coffee shops, souvenir shops, sightseeing buses and accommodations.         

While they are walking along the dam or enjoying doing their relaxing 

activities, they can take hundreds of photos and post them on Facebook 

or Instagram. 

 46. From the passage, what type of dam is Pasak Jolasid dam?

  1) Concrete dam    2) Earth dam

  3) Rock dam    4) Natural damSam
ple
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 47. The followings are the relaxing activities the visitors can do while visiting Pasak  

  Jolasid Dam EXCEPT           .

  1) releasing fish, turtles, or birds 

  2) taking photos and posting on Facebook

  3) having foods and drinks  

  4) uprooting beautiful sunflowers 

 48. Which of the following is NOT mentioned in the passage?

  1) The vehicles     

  2) The museum and restaurants

  3) The social media     

  4) The ancient temple and churches 

 49. What is the tone of the passage?

  1) Pessimistic    2) Sarcastic

  3) Informative    4) Humorous

 50. The phrase “In addition to” (paragraph 2) can best be replaced by           .

  1) Apart from    2) According to

  3) In accordance with   4) As a result of
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เฉลย

ตอนที่ 1: ส�านวนการสนทนา (ข้อ 1-10)

ข้อ 1-5

เลอืกค�ำตอบที่ถกูต้องที่สดุ

 1. จิม: เกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอ
  ทีน่า:                        !
  1) ฉันสอบผ่านหมดเลย    2) ตอนนี้ฉันยุ่งจริง ๆ  เลย
  3) ฉันข้อเท้าพลิกน่ะส ิ    4) ฉันมีงานที่ต้องทำาเยอะแยะเลย 

 2. เฮเลน:                        
	 	เบ็น:	รบกวนด้วยครับ	ผมต้องการโทรศัพท์ไปต่างประเทศครับ	
	 	1)	คุณช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมคะ	 	 	 2)	มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ
	 	3)	คุณพยายามจะโทรศัพท์หรือเปล่าคะ	 	 4)	คุณต้องการความช่วยเหลือจากดิฉันไหมคะ  

  
 3. คิมเบอร์ลี่:	เธอคิดว่าข้อสอบที่พวกเราทำาเมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
  ลิซ่า:                        !
	 	1)	ไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอก		 	 	 2)	ง่ายมาก	ๆ 	เลย	
	 	3)	พวกมันทำายากมากจริง	ๆ 	(สรรพนามผิด)	 4)	ฉันถามเพื่อน	ๆ 	ที่นั่งอยู่ใกล	้ๆ 	เอาน่ะ	

 4.  โรเจอร์:	                       
	 	บิล:	ผมเป็นสัตวแพทย์ครับ
	 	1)	อาชีพโปรดของคุณคืออะไรครับ	 	 2)	ตอนนี้คุณสบายดีไหมครับ
  3)	คุณประกอบอาชีพอะไรครับ	 	 	 4)	คุณสบายดีไหมครับ	

 5.	ลิลลี่:	                       
	 	มิ้นต์:	แน่นอน	!	ทำาไมจะนั่งไม่ได้ล่ะ
	 	1)	เธอรู้ไหมทำาไมพวกเราถึงทำาไม่ได้  2)	ฉันขอนั่งตรงนี้ได้ไหม 
	 	3)	เธอทำาการบ้านเสร็จแล้วเหรอ	 	 	 4)	เธอไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันหยุด
  Sam
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ข้อ 6-8

เคลลี่:	 หลานชายน่ารักจัง	!	ฉันคิดว่า	     (6)     !
แนนนี่:	แน่นอน	!	เพราะว่าเขาเป็นลูกชายของฉันนี่นา	!
เคลลี่:	 ฉันชอบจมูกเล็กจิ๋วและปากชมพ	ูๆ 	ของเขาจังเลย	โดยเฉพาะตาสีฟ้าของเขา	!
แนนนี่:	อืม	สีผิวกับผมก็เหมือนกับพ่อเขาเลย	     (7)     
เคลลี่:	 อืม	ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ	ว่าแต่	หลานชื่ออะไรนะ
แนนนี่:	พ่อของเขาชอบไมเคิล	จอร์แดน	นักบาสเกตบอลยอดนิยม	ก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าไมเคิล
เคลลี่:	 ว้าว	ชื่อเท่จัง	!	ฉันหวังว่า	     (8)     	ตอนเขาโตขึ้นนะ
แนนนี่:	มันคงวิเศษมาก	ๆ 	เลย	!

	 6.	1)	เขาถอดแบบเธอมาเลยนะ		 	 	 2)	เขาดูแลเธอจริง	ๆ 	
	 	3)	เขาดูถูกเธอสุด	ๆ 	เลย		 	 	 4)	เขาดูแลเธออย่างแน่นอน		

 7. 1)	เธอรังเกียจจริง	ๆ 	ใช่ไหม	 	 	 2)	เธอไม่เห็นด้วยเหรอไง
	 	3)	เธอเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม	 	 	 4)	เธอจะคิดเรื่องนี้ดูใช่ไหม

 8.	1)	เขาสอนวิธีการเล่นให้ฉัน	 	 	 2)	เขาควรจะได้ชนะมากกว่านี้
  3)	เขาคงจะโด่งดังพอ	ๆ 	กับไมเคิล	 	 4)	เขาน่าจะประสบความสำาเร็จมากกว่านี้นะ

ข้อ 9-10

เลอืกค�ำตอบที่เหมำะสมที่สดุเพื่อท�ำให้บทสนทนำสมบรูณ์

 9. สถานการณ์:	 เพื่อนสนิทของคุณคนหนึ่งเพิ่งจะสอบตก	คุณต้องการให้กำาลังใจ	และขอให้พยายามต่อไป	ดังนั้นคุณ
จึงพูดว่า:

 	1)	อย่าร้องไห้ฟูมฟายให้กับสิ่งที่เสียไปแล้วส	ิ!
	 	2)	ความพยายามอยู่ที่ไหน	ความสำาเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะ	!
 	3)	น้ำาขึ้นให้รีบตัก	!
	 	4)	ผีซ้ำาด้ำาพลอยแท	้ๆ 	!

	10.	สถานการณ์:	 คณุกำาลงัจะออกจากบา้นเพือ่นหลงัจากรบัประทานอาหารเยน็กบัครอบครวัของเธอ	คณุจงึบอกคณุพอ่
และคุณแม่ของเพื่อนคุณว่า:	

	 	1)	ด้วยความยินดีค่ะ	!	 	 	 	
	 	2)	ขอให้โชคดีนะคะ	!
	 	3)	ดูแลตัวเองด	ีๆ 	นะคะ	!    
	 	4)	ขอบคุณสำาหรับการต้อนรับอันแสนอบอุ่นนะคะ	!Sam
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ตอนที่ 2: ค�ำศพัท์ (ข้อ 11-20)

ข้อ 11-13

เลอืกข้อที่มคีวำมหมำยใกล้เคยีงกบัค�ำที่ขดีเส้นใต้มำกที่สดุในประโยคต่อไปนี้

 11.	แมงมุมตัวเล็กที่ชื่อเล่นว่า	บลูเฟส	ใช้การเคลื่อนไหวด้วยการเต้นอันน่าประทับใจดึงดูดใจคู่ตนเอง
  1) เล็ก	 	 	 	 	 2)	มโหฬาร
	 	3)	ขนดก	 	 	 	 	 4)	อันตราย

 12.	พัชราภาดูสง่างามมากเสียจนผู้หญิงเกือบจะทุกคนอิจฉาเธอ
	 	1)	ฟุ่มเฟือย	 	 	 	 	 2)	มีชื่อเสียง
 	3)	สง่างาม	 	 	 	 	 4)	เป็นที่นิยม

 13.	เหตุผลที่ลูกชายของฉันตัดสินใจเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นก็เพราะว่า	มหาวิทยาลัยก่อตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
  1) สนับสนุน     2) ทำาลาย
  3)	ก่อตั้ง	 	 	 	 	 4)	ค้นพบ

ข้อ 14-16

เลอืกค�ำตอบที่ดทีี่สดุน�ำมำเติมลงในช่องว่ำง

 14.	สึนามิ	คลื่นขนาดมหึมาที่เกิดจากแผ่นดินไหว	ถือว่าเป็นหนึ่งใน	         ทางธรรมชาติที่อันตรายที่สุด	
  1)	ภัยพิบัติ	 	 	 	 	 2)	การแสดง	การกระทำา
	 	3)	การบำารุงรักษา	 	 	 	 4)	การก่อสร้าง

 15.	ถ้าคุณไม่มั่นใจการสะกดคำาเหล่านี	้กรุณาไป	         ดูในพจนานุกรม
	 	1)	ดูแล	 	 	 	 	 2)	ค้นหา
	 	3)	ดูถูก	 	 	 	 	 4)	มองเข้าไปยัง

 16.	ยาเหล่านั้นต้องถูก	         โดยแพทย์หรือเภสัชกร
  1) ลงทะเบียน     2) บรรยาย
  3)	สั่งจ่าย	 	 	 	 	 4)	จารึกSam
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ข้อ 17-18

เลอืกประโยคที่ตคีวำมได้ตรงตำมประโยคที่ก�ำหนดให้มำกที่สดุ

 17. ฉันคงจะได้พบแฟนเก่าของฉัน	หากฉันเข้าร่วมงานสัมมนาเมื่อวานนี้
	 	1)	แฟนเก่าของฉันไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนา	เขาจึงไม่ได้พบฉันเมื่อวานนี้
	 	2)	ฉันบังเอิญพบแฟนเก่าของฉันในงานสัมมนาเมื่อวานนี้
 	3)	ฉันไม่ได้พบแฟนเก่าของฉัน	เพราะว่าฉันไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเมื่อวานนี้
	 	4)	แฟนเก่าของฉันและฉันไม่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเมื่อวานนี้

 18. พวกเราทุกคนเคยชินกับการดื่มน้ำาชาหรือกาแฟหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 	1)	ทุกคนดื่มน้ำาชาหรือกาแฟเป็นประจำาหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็น
	 	2)	พวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยดื่มน้ำาชาหรือกาแฟหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็น
	 	3)	ทุกคนถูกขอร้องให้ดื่มน้ำาชาหรือกาแฟหลังอาหารกลางวันและอาหารเย็นเป็นประจำา
	 	4)	พวกเราทุกคนชอบดื่มทั้งน้ำาชาและกาแฟระหว่างรับประทานอาหารมากกว่า

ข้อ 19-20

เลอืกข้อที่ค�ำที่ขดีเส้นใต้มคีวำมหมำยเหมอืนกบัค�ำที่ขดีเส้นใต้ในประโยคที่ก�ำหนดไว้

 19. ตอนนี้ฉันติดต่อผู้จัดการของฉันไม่ได	้เพราะสายโทรศัพท์ไม่ว่างเลย
	 	1)	การแซงแถวเพื่อซื้อตั๋วดูหนังเป็นความคิดที่ไม่เข้าท่าเลย
  2)	ช่วยทำาสายโทรศัพท์ให้ว่างไว้นะ	คืนนี้พวกเราจะได้โทรหานายได้
	 	3)	เนื่องจากแถวยาวมาก	คิวซื้อไอแพดที่ออกใหม่ของฉันคงเป็นตอนเที่ยงนั่นแหละ	
	 	4)	คุณไม่ได้คะแนน	เนื่องจากลูกบอลออกนอกเขตสนาม

 20.	คุณสามารถนำาเช็คไปขึ้นเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารในช่วงวันทำาการ	(การเงินการธนาคาร)
  1) มีกองหิมะกองใหญ่อยู่บนถนนเส้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยของฉัน
	 	2)	หัวขโมยพยายามที่จะหนีการถูกจับกุมด้วยการว่ายน้ำาข้ามตลิ่ง
	 	3)	คุณพ่อและพี่ชายของฉันอาสาสมัครทำางานที่ธนาคารเลือดทุกปี	
  4)	เจ้านายของจิมขอกู้เงินธนาคารเพื่อนำาเงินไปปรับปรุงที่ทำางานใหม่ของเขา	(การเงินการธนาคาร)

ตอนที่ 3: ไวยำกรณ์และโครงสร้ำงประโยค (ข้อ 21-30)

เลอืกค�ำตอบที่ดทีี่สดุเพื่อท�ำให้ประโยคมใีจควำมสมบรูณ์

	21.	ตอบข้อ	3)	 เพราะประธานของประโยคทั้งสองตัวเชื่อมด้วยวลี	together	with	(ด้วยกันกับ)	กริยาแท้ของ
ประโยคจึงต้องผันตามประธานที่อยู่หน้าคำาเชื่อม

	22.	ตอบข้อ	3)	 เพราะต้องใช้โครงสร้าง	Passive	Voice	 (Subject	 +	V.	 to	be	+	V3)	 เพื่อบ่งบอกว่า	
ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำา	 (ถูกสั่งให้ส่งการบ้าน)	 ในประโยคนี้	 Everybody	 เป็น	
ประธานเอกพจน	์V.	จึงต้องใช้	is
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	23.	ตอบข้อ	1)	 เพราะต้องใช้โครงสร้าง	used	to	+	V1	(เคย)		

	24.	ตอบข้อ	2)	 เพราะถูกต้องตามโครงสร้าง	Question	Tags	คือ	ถ้าประโยคหน้ามีคำาว่า	nobody	จะถือว่า
เป็นประโยคปฏิเสธ	Question	Tags	จึงต้องเป็นบอกเล่า	และต้องใช้สรรพนาม	they	แทน	
nobody

	25.	ตอบข้อ	2)	 เพราะต้องใช้โครงสร้าง	Present	Participle	 (V-ing)	 เพื่อบ่งบอกว่า	ประธานของประโยค	
เป็นผู้กำาลังกระทำากริยานั้นอยู่

 26. ตอบข้อ	3)	 เพราะเป็นโครงสร้าง	If-clause	แบบที	่2	(Subject	+	would/could/might	+	V1	+	if	
+	Subject	+	V2)	และถ้าม	ีV.	to	be	ต้องใช้	were	กับประธานทุกตัวเสมอ	

	27.	ตอบข้อ	2)	 เพราะ	accordingly	(ดังนั้น)	ใช้เชื่อมประโยคเพื่อบอกเหตุและผล

	28.	ตอบข้อ	2)	 เพราะเปน็เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ในอดตี	และประธานของประโยคอยูใ่นรปูเอกพจน	์(Parachuting)	
จึงต้องใช้กริยา	was	ซึ่งเป็นกริยาช่องที	่2	ที่ใช้คู่กับประธานเอกพจน์

	29.	ตอบข้อ	2)	 เพราะต้องใช้ในรูป	prefer	+	V-ing	(Gerund)	+	to	+	V-ing	(Gerund)	(ชอบทำา...	
มากกว่าทำา...)

	30.	ตอบข้อ	1)	 เพราะ	...but	also...	ในประโยคเป็น	Correlative	Conjunction	ที่ต้องใช้คู่กับ	not	only	
เสมอ

ตอนที่ 4: กำรเติมค�ำ (ข้อ 31-35)

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้แล้วเลอืกค�ำตอบที่ถกูต้องที่สดุ

	31.	ตอบข้อ	1)	 เพราะประโยคต้องการ	 Relative	 Pronoun	 (that)	 และเนื่องจาก	 a	 mountain	 เป็น																		
นามเอกพจน์	 จึงต้องใช้กริยาเติม	 -s	 (opens)	 ซึ่งผันรูปตามนามที่อยู่ข้างหน้า	 Relative	
Pronoun	สำาหรับตัวเลือกข้อ	4	ผิดเพราะใช้สรรพนาม	it	ซ้ำาซ้อนกับ	a	mountain	จึงถือว่า																																																
เป็น	Redundancy	(การใช้คำาฟุ่มเฟือย)

	32.	ตอบข้อ	3)	 เพราะประโยคยงัขาดกรยิาแท	้และเนือ่งจาก	pressure	ทีเ่ปน็ประธานของประโยคยูใ่นรปูเอกพจน	์
กริยาที่ตามมาจึงต้องเติม	-s	(builds	up)

	33.	ตอบข้อ	2)	 เพราะเป็นโครงสร้างขนาน	 (Parallelism)	 โดยมี	or	 เป็นคำาเชื่อมระหว่างกริยา	ซึ่งในที่นี้เป็น		
V1	(spill	over)		Sam
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	34.	ตอบข้อ	1)	 เพราะเป็นโครงสร้างขนาน	(Parallelism)	โดยมี	and	เป็นคำาเชื่อมระหว่างนาม	ได้แก่	lateral	
blasts,	lava	flows,	hot	ash	flows,	mudslides,	avalanches,	falling	ash	และ	
floods

	35.	ตอบข้อ	4)	 เพราะประโยคยังขาดกริยาแท	้ดังนั้น	ตัวเลือกที่	 4	จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด	 เนื่องจากตัว
เลือกที	่1	และ	3	เป็นกริยาที่ไม่ได้ผันตามประธานในประโยค	ส่วนตัวเลือกที่	2	ไม่ใช่กริยาแท้	
(Non-finite	verb)

ตอนที่ 5: กำรหำข้อผิดด้ำนไวยำกรณ์ (ข้อ 36-45)

เลอืกส่วนที่ขดีเส้นใต้ที่ผิดหลกัไวยำกรณ์

	36.	ตอบข้อ	2)	 เปลี่ยนเป็น	is	so	beautiful	เพราะหลัง	V.	to	be	ต้องตามด้วยนามหรือคุณศัพท์

	37.	ตอบข้อ	3)	 เปลี่ยนเป็น	 hard	 and	 fast	 เพราะ	 hard	 (อย่างหนัก)	 และ	 fast	 (อย่างรวดเร็ว)	 เป็น														
กริยาวิเศษณ์อยู่แล้ว	ไม่จำาเป็นต้องเติม	-ly	ท้ายคำา

	38.	ตอบข้อ	3)	 เปลี่ยนเป็น	 each	 other	 เพราะใช้แทนคนสองคน	 ส่วน	 one	 another	 ใช้แทนบุคคลที่	
มากกว่าสามคน	หรือคำานามที่มากกว่าสามสิ่งขึ้นไป		

	39.	ตอบข้อ	1)	 เปลี่ยนเป็น	be	careful	เพราะหลัง	V.	to	be	ต้องตามด้วยนามหรือคุณศัพท์

	40.	ตอบข้อ	3)	 เปลี่ยนเป็น	 is	 teaching	 เพราะ	 The	 number	 of	 +	 นามนับได้พหูพจน์	 ทำาหน้าที่เป็น												
นามเอกพจน์

 41.	ตอบข้อ	1)	 เปลี่ยนเป็น	so	many	rivers	and	lakes	เพราะ	many	+	นามนับได้พหูพจน์	แต่	much	
+	นามนับไม่ได้

 42.	ตอบข้อ	1)	 เปลี่ยนเป็น	 There	 are	 เพราะ	 there	 are	 +	 นามนับได้พหูพจน์	 แต่	 there	 is	 +															
นามนับได้เอกพจน์หรือนามนับไม่ได้

 43.		ตอบข้อ	2)	 เปลี่ยนเป็น	 makes	 an	 appointment	 เพราะประโยคยังขาดกริยาแท้	 และประธานใน															
ประโยคนี้เป็นประธานเอกพจน	์กริยาจึงต้องเติม	-s

	44.	ตอบข้อ	3)	 เปลี่ยนเป็น	would	have	known	เพราะเป็นโครงสร้างประโยค	If-clause	แบบที่	3	(If	+	
Subject	+	had	+	V3,	Subject	+	would	+	have	+	V3)

	45.		ตอบข้อ	1)	 เปลี่ยนเป็น	 5-star	 hotel	 เพราะนามที่นำามาทำาเป็น	 Compound	 Adjectives	 ที่เป็น																	
ระยะทาง	จำานวน	และเวลา	ต้องเป็นรูปเอกพจน์เท่านั้น	ไม่ต้องเติม	-s	เช่น	a	2-day	trip	
หรือ	a	5-minute	walk	
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ตอนที่ 6: ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน (ข้อ 46-50)

อ่ำนบทควำมต่อไปนี้ และเลอืกค�ำตอบที่ถกูต้องที่สดุ

1	 	 เขือ่นปา่สกัชลสทิธิเ์ปน็หนึง่ในเขือ่นดนิทีเ่กา่แก่ทีส่ดุในประเทศไทย	เขือ่นตัง้อยู่ในพ้ืนทีข่องสองจงัหวดั	ไดแ้ก่	
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุร	ี เขื่อนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของจังหวัดลพบุรี	นักท่องเที่ยวสามารถ
ปล่อยปลา	เต่า	หรือนก	ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม	เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	รวมถึงเดินชมรอบ	ๆ 	ริมเขื่อน	กิจกรรม
กลางแจ้งทั้งหมดนี้เป็นที่นิยมมาก	โดยเฉพาะจุดที่รถไฟไปจอดเหนือเขื่อน

2	 	 ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นั่นในช่วงปลายฤดูฝนย่างเข้าต้นฤดูหนาว	 (เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม)																								
พวกเขาจะได้ชมดอกทานตะวันที่บานสะพรั่งในอำาเภอพัฒนานิคม	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ	์นอกเหนือ
จากสินค้าหรืออาหารพื้นเมืองแล้ว	พวกเขายังสามารถหาซื้อของฝากนานาชนิดที่ทำาจากดอกทานตะวันได้ด้วย

3	 	 นอกจากนั้น	 ยังมีสิ่งอำานวยความสะดวกมากมายเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย	 อาทิ	 ร้านอาหาร																							
รา้นกาแฟ	รา้นขายของท่ีระลึก	รถบัสพาชมววิ	และสถานทีพ่กั	ในขณะทีก่ำาลงัเดนิไปตามเข่ือนหรอืกำาลงัเพลดิเพลนิ
กบักจิกรรมพกัผอ่นหย่อนใจ	นักท่องเท่ียวยังสามารถถา่ยรปูหลายรอ้ยรปู	และโพสตล์งในเฟซบุก๊หรอือนิสตาแกรม																																																																																																		
ได้อีกด้วย

 46.	จากบทความ	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จัดเป็นเขื่อนประเภทใด
	 	1)	เขื่อนคอนกรีต	 	 	 	 2)	เขื่อนดิน
	 	3)	เขื่อนหิน	 	 	 	 	 4)	เขื่อนธรรมชาติ

 47.	ตัวเลือกต่อไปน้ีเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่นักท่องเที่ยวสามารถทำาได้ในขณะเยี่ยมชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์																															
ยกเว้น	__________

	 	1)	การปล่อยปลา	เต่า	หรือนก	 	 	 2)	การถ่ายรูปและโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
	 	3)	การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม	 	 4)	การถอนต้นทานตะวันที่สวยงาม

 48. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในบทความ
	 	1)	ยานพาหนะ	 	 	 	 2)	พิพิธภัณฑ์และร้านอาหาร
	 	3)	สื่อสังคม	 	 	 	 	 4)	วัดโบราณและโบสถ์ต่าง	ๆ  

 49.	ข้อใดคือน้ำาเสียงของเรื่อง
	 	1)	มองโลกในแง่ร้าย	 	 	 	 2)	เสียดสี
  3)	ให้ข้อมูล	 	 	 	 	 4)	ตลกขบขับ

 50. วลี	“In	addition	to”	(ย่อหน้าที	่2)	สามารถแทนที่ด้วย	__________
 	1)	นอกเหนือจาก    2) ตามที่
	 	3)	ตามที่	 	 	 	 	 4)	เนื่องจากSam
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