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TCAS หรือชื่อเต็มคือ “Thai University Central Admission System” เปน

ระบบการคัดเลือกเขามหาวิ ทยาลัยในปจจุ บัน ซึ่งใชกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ทั ่ วประเทศ โดยแตละคนมีโอกาสสอบไดเพี ยงหนึง่ ครั้งในแตละป ดังนั้นนอง ๆ ทุกคนตอง
เตรียมตัวใหพรอมกอนลงสูศึกในครั้งนีอ้ ยางมั่ นใจเต็มรอย

หนังสือเลมนีน้ ําเสนอ “ขอสอบจําลองภาษาอังกฤษ” ทั ้ งสามสนามสอบคือ “GAT,
O-NET และ 9 วิ ชาสามัญ” รวมทั ้ งหมด 9 ชุด ใหนอง ๆ ที่กําลังเตรียมสอบเขามหาวิ ทยาลัย
ไดลองทําขอสอบกอนลงสนามจริ ง ชวยใหนอง ๆ ไดรูจุ ดแข็ง มองเห็นจุ ดออนของตนเอง
เรี ยนรูจากขอผิ ดพลาดที่พบในขอสอบ แลวนําไปแกไขจุ ดที่บกพรอง ทบทวนหรือหาความ
รูเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสใหตัวเองสอบติดมากยิ่งขึ้น
ขอสอบทั ้ ง 9 ชุด อัดแนนดวยขอสอบใหนอง ๆ ไดท ดลองทํามากถึง 660 ขอ
นําเสนอแนวขอสอบลาสุด ทั นสมัย ครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงคที่แทจริ ง พรอม
เฉลยอยางละเอียด ชวยใหนอง ๆ สามารถเตรี ยมตัวสอบไดดวยตนเอง และเพิ่มความรู
ความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ทําใหเกิดความมั่นใจ มีความพรอม และนําไปสูความสําเร็จ
ในการสอบ สมตามเปาหมายและเจตนารมณที่ นอง ๆ ตั้งไว
ผูเขี ยนหวังวา นอง ๆ ทุกคนจะไดรั บ ประโยชนอยางคุมคาจากหนังสือเลมนี้ ใน
การเตรียมตัวสอบ และฝกฝนตนเองดวยขอสอบจําลองที่มีประสิทธิภาพและทั นสมัยที่สุด
สุดทาย ผูเขี ยนขอขอบคุณทุกแหลงอางอิงที่ทางผูเขี ยนไดนํามาใช ในการทําขอสอบจําลอง
ทั ้ ง 9 ชุดนี้
Education is the passport to the future.
“การศึกษาเปนใบเบิ กทางสูอนาคต”

“Learn to grow”
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GAT ªØ´·Õè 1
Part

One Expressions (Items 1-15)
Choose the best answer.
Asking for help (1-3)
Nina:

______1_____ Mom told me to tidy up the storeroom, and I can’t
do it alone.
Emma: ______2_____ I don’t want to be late for it.
Nina: ______3_____ We’ll finish it in no time if we do it together.
Emma: Oh, all right. But remember I have to leave at 4 sharp.
1. 1. You must help me.
3. Are you free to talk now?
5. Could you give me a hand?

2. Why can’t you help me?
4. You’re my sister, aren’t you?

2. 1. Are you having some problems?
2. I’m sorry to bother you.
3. You can handle it yourself.
4. You know I have an appointment.
5. You’re always asking me for help.
3. 1. That’s not fair.
3. You’re only being lazy.
5. Don’t forget your promise.

2. Come on, be a good sport.
4. I’ll go with you, I promise.

GAT ชุดที่ 1
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Tonight’s plan (4-6)
James:
Marry:
James:
Marry:

Do you have any plans tonight?
I have class until 5 o’clock, but ____4____.
Do you want to grab dinner?
I don’t have any dinner plans, so ____5____.

James: ____6____?
Marry: I need to go to the book store first, so let’s meet at 6 o’clock.
4. 1. I’m so sorry
2. I’m very happy about it
3. I’m not sure
4. I’m happy to help you
5. I’m free after that
5. 1. that looks funny
3. it will be acceptable
5. it’s out of the question

2. that sounds great
4. it may not be a good idea

6. 1. What’s the matter
3. What would you like to eat
5. What have you done

2. What are you going to do
4. What time should we meet

Greeting (7-9)
Mark:
John:
Mark:
John:
Mark:

What are you doing now?
I’m playing pool with my friends at a pool hall.
I didn’t know you play pool. ____7____?
I’m having a great time. ____8____? What are you doing?
I’m taking a break from my homework. There seems to be no end
to the amount of work I have to do.
John: ____9____ I’m not in your shoes.

10
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7. 1. Are you having fun
3. Why do you say that
5. Did you do it
8. 1. How come
3. How big are you
5. How did you do that
9. 1. I beg your pardon
3. I’m glad
5. I changed

2. Do you really think so
4. Are you in a hurry
2. How did you lose it
4. How about you
2. I’ve waited
4. I’d love to

A new student (10-12)
Karen:
Anna:
Karen:
Anna:
Karen:
Anna:
Karen:

Hi, I’m Karen.
I’m Anna.
Haven’t seen you around. ____10____?
Yes, it’s my first day today and I’m a little nervous.
____11____?
Class XI. I’ve taken Physics, Chemistry and Mathematics.
Oh! That’s great. I’ve also opted for the same subjects, so we’ll be
together.
Anna: ____12____! After talking to you, I’m feeling a lot better.
Karen: Come, I’ll introduce you to the rest of the class.
Anna: Thank you very much.
10. 1. How do you feel
3. Why do you think
5. Are you sure

2. Are you a new student
4. What does it mean

GAT ชุดที่ 1
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11. 1. Which subject are you studying
2. What did I do wrong
3. How many subjects do you study
4. How are your classes this semester
5. What class are you in
12. 1. Good
3. Terrible
5. Not really

2. That’s too bad
4. Good luck

Fraternity (13-15)
Frank:
Scott:
Frank:
Scott:
Frank:
Scott:
Frank:
Scott:
Frank:

Hey Scott. ____13____?
I’m doing great. How about you?
Me too. I just finished moving into the dormitory. It seems alright.
Oh man. You should have joined a fraternity.
You’re in a fraternity? ____14____?
I’m with Seal and Serpent. It is going to be so much fun.
____15____?
I have to pay $475 a month. It comes with two meals a day, though.
That’s the same price I’m paying for the dormitory.

13. 1. What are you doing
3. What do you do
5. Why are you here

2. How are you doing
4. Where are you going

14. 1. Whatever
3. How do you know
5. Which one

2. How about you
4. Really
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15. 1. What’s the expense
3. How much does it cost
5. Is it worth paying for

2. Is it expensive
4. Where is your money

Part

Two Vocabulary (Items 16-30)
Meaning in Context
Choose the best answer.
16. Tourists are more _________ to attack because they do not know which
areas of the city to avoid.
1. unconscious
2. vulnerable
3. fearless
4. affluent
5. distressed
17. The youngster _________ without a trace one day, and has never been
found.
1. landed
2. attacked
3. vanished
4. rose
5. engulfed
18. You should probably postpone dinner if your date’s cold is _________
that means it’s easily spread and likely to get you sick.
1. contagious
2. expansive
3. common
4. broad
5. esteemed
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