
2.1 Situation ดูสถานการณ์ 

2.2 Status ดูสถานะของตัวละคร

2.3 Surrounding ดูบริบทรอบข้าง

2.4 Superstar ตอบแบบซุปตาร์

1.1 Meaning in Context (10 ข้อ)

1.2 Meaning Recognition (5 ข้อ) 

3.1 Root words 

3.2 Prefix 

3.3 Suffix

3.1 ส�านวนเกี่ยวกับการขอค�าแนะน�า  

     (Asking for advice)

3.2 ส�านวนเกี่ยวกับการให้ค�าแนะน�า  

     (Giving suggestions)

3.3 ส�านวนที่แสดงว่าเห็นด้วย  

     (Agreeing with someone)

3.4 ส�านวนที่แสดงว่าไม่เห็นด้วย 

     (Disagreeing with someone)

3.5 ส�านวนที่เกี่ยวกับการให้ก�าลังใจ  

     (Giving encouragement)

3.6 ส�านวนที่แสดงความเสียใจ (Expressing sorrows)

3.7 ส�านวนที่บอกว่ามีความสุข (Expressing happiness)

3.8 ส�านวนที่บอกว่าก�าลังมีปัญหา  

    (Expressing that you or someone is in trouble.) 

3.9 ส�านวนเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ  

    (Offering help)

3.10 ส�านวนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ  

      (Asking for an assistance)

2.1 เทคนิคการท�า Meaning in Context 

     1. ส่วนที่ 1

        1. Definition Clue

           (แบบที่ให้ความหมายโดยตรง)

        2. Example Clue 

           (แบบที่ยกตัวอย่างมาให้ดู)

        3. Contrasts and Antonyms 

           (ค�าตรงกันข้าม)

        4. Cause & Effect Clue 

           (เหตุและผล)

     2. ส่วนที่ 2

2.2 เทคนิคการท�า Meaning Recognition

     1. เลือกข้อที่มีการใช้ความหมายเหมือนกัน

     2. ถ้าความหมายไม่พอ ให้เลือกข้อที่มีโครงสร้าง

        ไวยากรณ์คล้ายกันที่สุด

1. Part นี้สอบอะไรบ้าง 012

1. Part นี้สอบอะไรบ้าง 0332. เทคนิคในการท�าข้อสอบ 015

2. เทคนิคในการท�าข้อสอบ 036

3. ส�านวนที่ออกบ่อยในข้อสอบ 
   Conversation

019

3. ตารางค�าศัพท์ต่างๆ
   ที่ออกสอบบ่อย

046

สารบัญ
บทที่ 1 
Conversation 010

บทที่ 2 
Vocabulary 031

บทน�า 
รู้จักกับ GAT 006



1.1 Part นี้สอบอะไรบ้าง

1.2 เทคนิคในการท�าข้อสอบ 

2.1 Part นี้สอบอะไรบ้าง 

2.2 เทคนิคในการท�าข้อสอบ 

4.1 Noun

4.2 Article

4.3 Pronoun

4.4 Adjective

4.5 Verb

4.6 Adverb

4.7 Comparative &  

     Superlative

4.8 Subject-Verb  

    Agreement

4.9 Present Tense

4.10 Past Tense

4.11 Future Tense

3.1 Part นี้สอบอะไรบ้าง

3.2 เทคนิคในการท�าข้อสอบ 

4.12 Active Voice &  

      Passive Voice 

4.13 Preposition

4.14 Conjunction

4.15 Quantifier

4.16 Conditional Sentence

4.17 Relative Clause

4.18 Participial Phrases

4.19 Direct Speech &  

      Reported Speech

4.20 Subjunctive

4.21 Irregular Verb 50 ค�า 

      ที่พบบ่อย

1. Error Detection 088

2. Cloze Test 101

3. Paragraph Writing 111

4. สรุปเนื้อหา Grammar 126

เฉลยแบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 1

เฉลยแบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 2

เฉลยแบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 3

252 273

297 317

346 367

แบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 1

แบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 2

แบบจ�าลองข้อสอบชุดที่ 3

1.1 Main Idea

1.2 Reference

1.3 Details

1.4 Vocab

1.5 Implication & Inference 

1.6 Mood/Tone/Purpose

2.1 เทคนิคเรื่องเวลา 

2.2 เทคนิคการอ่านและการท�าโจทย์ 

     1. Reference

     2. Vocab

     3. Details

     4. Main Idea

     5. Implication & Inference

     6. Mood/Tone/Purpose

1. Part นี้สอบอะไรบ้าง 057

2. เทคนิคในการท�าข้อสอบ 065

บทที่ 3 
Reading 
Comprehension

055

แบบจ�าลองข้อสอบ 3 ชุด
(180 ข้อ)

251

บทที่ 4 
Structure 
& Writing

086

(อิงข้อสอบ GAT Eng ปี 62)
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บทที่ 1
บทน�ำ

บทที่ 2
บทที่ 3

บทที่ 4

GAT/PAT คืออะไร?

ส�าหรับน้องๆ ที่อยู ่ชั้น ม.6 พี่เชื่อว่าคงไม่ค่อยตั้งค�าถามน้ีกันแล้ว เพราะน่าเตรียมตัว  

(และเตรยีมใจ) กันมาสกัระยะ แต่ส�าหรบัน้องๆ ทีเ่พิง่ขึน้ชัน้ ม.5 หรอืก�าลงัจะจบชัน้ ม.4 อาจเคยได้ยนิ

เสียงร�่าลือถึงความน่ากลัวของมัน แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันมีรายละเอียดอย่างไร หรือสอบไปท�าไมกัน  

พี่แบงค์จะเล่าให้ฟังเองครับ

GAT ย่อมาจาก GENERAL APTITUDE TEST เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป 

เพื่อวัดว่าน้องๆ มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน โดยจะมีอยู่ 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1: ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ แก้โจทย์ปัญหา

ส่วนที่ 2: ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบไปด้วย

- Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ)

- Vocabulary (ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ)

- Structure and Writing (โครงสร้างการเขียนภาษาอังกฤษ)

- Reading Comprehension (การอ่านและท�าความเข้าใจบทความภาษาอังกฤษ)

 PAT ย่อมาจาก PROFESSIONAL and ACADEMIC APTITUDE TEST เป็นการทดสอบ

วิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพน้ันๆ  

และดูว่านักเรียนมีแววที่จะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกได้ไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ แยกออกไปอีก 7 ภาษา ได้แก่

    PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

     PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

     PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

     PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

     PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

     PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

     PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี
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GAT/PAT ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีความส�าคัญมาก เพราะเราจะต้องใช้คะแนนยื่นเรียนต่อในระดับ

มหาวิทยาลัยทั้งในรูปแบบรับตรงและแอดมิชชั่นกลาง สัดส่วนคะแนนของระบบแอดมิชชั่นกลางจะมี

คะแนนเต็มทั้งหมด 30,000 คะแนน โดย GAT/PAT มีสัดส่วนถึง 50% ของคะแนนทั้งหมดคือ 

15,000 คะแนน แบ่งเป็น GAT 10-50% ส่วน PAT 0-40% (อีก 50% เป็น O-NET และ GPAX)  

 

(อ้างอิงจากข้อมูลสัดส่วนคะแนนปีการศึกษา 2561)

ทีน้ีเรามาดูรายละเอียดข้อสอบ GAT กันบ้างครับ อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าข้อสอบ GAT  

จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัดส่วนคะแนนที่ใช้ ในการยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

20%

GPAX

30%

O-NET

50%

GAT/PAT
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บทที่ 1
บทน�ำ

บทที่ 2
บทที่ 3

บทที่ 4

เป็นข้อสอบแนวคดิวเิคราะห์ทีต้่องอ่านบทความ 2 บทความ บทความละประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ 

จากน้ันต้องสรุปความเชือ่มโยงของโจทย์ให้สอดคล้องกับเน้ือหาในบทความ มคีะแนนเตม็ 150 คะแนน 

GAT Eng

น่ีคือพระเอกของหนังสือเล่มน้ีครับ เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในด้านความเข้าใจและ 

การใช้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน และจะแบ่งข้อสอบออกเป็น 4 Part ได้แก่

1. Conversation (การสนทนาภาษาอังกฤษ) 

2. Vocabulary (ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ)

3. Structure and Writing (โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ)

4. Reading Comprehension (การอ่านและท�าความเข้าใจบทความภาษาอังกฤษ)

ข้อสอบ GAT ทั้ง 2 ส่วน มีคะแนนเต็มรวมกัน 300 คะแนน ซึ่งอย่างที่พี่บอกไปว่ามันส�าคัญมาก  

เพราะว่าบางคณะใช้คะแนน GAT เป็นสัดส่วนถึง 50% เลยทีเดียว ดังนั้นคะแนน GAT คือกุญแจ

ส�าคัญที่จะตัดสินว่าน้องๆ จะเข้ามหาวิทยาลัยในฝันได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นจะต้องฟิตและคว้าคะแนน

ทีด่มีาให้ได้นะครบั ส่วนเร่ืองของเทคนิคต่างๆ ทีจ่ะท�าให้ได้คะแนนทีด่น้ัีน เรามาดกัูนในเล่มน้ีเลยครบั!

GAT เชื่อมโยง



บทที่ 1

ConversationConversation



Part นี้สอบอะไรบ้าง

เทคนิคในการท�าข้อสอบ

Exercise และ เฉลย Exercise 

2.1 Situation ดูสถำนกำรณ์ 

2.3 Surrounding ดูบริบทรอบข้ำง 

2.2 Status ดูสถำนะของตัวละคร 

2.4 Superstar ตอบแบบซุปตำร์

3.1 ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรขอค�ำแนะน�ำ (Asking for advice)

3.5 ส�ำนวนที่เกี่ยวกับให้ก�ำลังใจ (Giving encouragement)

3.3 ส�ำนวนที่แสดงว่ำเห็นด้วย (Agreeing with someone)

3.7 ส�ำนวนที่บอกว่ำมีควำมสุข (Expressing happiness)

3.9 ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรให้ควำมช่วยเหลือ (Offering help)

3.2 ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรให้ค�ำแนะน�ำ (Giving suggestions)

3.6 ส�ำนวนที่แสดงควำมเสียใจ (Expressing sorrows)

3.4 ส�ำนวนที่แสดงว่ำไม่เห็นด้วย (Disagreeing with someone)

3.8 ส�ำนวนที่บอกว่ำก�ำลังมีปัญหำ (Expressing that you or someone is in trouble.) 

3.10 ส�ำนวนเกี่ยวกับกำรขอควำมช่วยเหลือ (Asking for an assistance)

2

ส�านวนที่ออกบ่อยในข้อสอบ Conversation3

1
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Part แรกในข้อสอบ GAT Eng คือ ส่วนของ Conversation หรือบทสนทนา (ข้อสอบ GAT จะ

เรียก Part นี้ว่า Expressions ที่แปลว่าส�านวน แต่เพื่อให้เข้าใจง่ายๆ พี่เลยขอเรียกว่า Conversation 

แล้วกันครบั) เป็นบทสนทนาระหว่างคน 2-3 คน ในสถานการณ์ทีแ่ตกต่างกันไปแล้วแต่โจทย์จะก�าหนด 

โดยโจทย์จะเว้นช่องว่างบางจุดไว้ ซึ่งหน้าที่ของน้องๆ คือ ให้เลือกค�าตอบ 1 ข้อจากทั้งหมด 5 ข้อ  

มาเติมลงในช่องว่างเพื่อท�าให้บทสนทนานั้นสมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น

1   Part นี้สอบอะไรบ้าง

1. (A) I don’t like people who keep nosing around with other people’s businesses.

   (B) That’s not nice.

   (C) I’m not sure yet. What’s up?

   (D) Can you just stop asking?

   (E) Why do you care?

1-2

Friday night

Peter: Are you going anywhere tomorrow?

John:             1            

Peter: Well, I was wondering if you wanted to hang out with us at the park at noon.

John: That sounds fun. Who is coming?

Peter:             2            

John: Can I confirm later tonight? I need to check with my schedule at home  

 again.

Peter: Sure. Just text me tonight.

John: Got it. 
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บทที่ 1
บทน�ำ

บทที่ 2
บทที่ 3

บทที่ 4

GO! GO! GAT Eng

2. (A) The whole gang will be there.

   (B) Just get some mosquito repellent along the way.

   (C) Can you pick Sara up along the way?

   (D) Well, I think she should do it.

   (E) They might join if they are free.

ส�าหรับ Part Conversation จะทดสอบน้องๆ ด้านทักษะและความสามารถในการเข้าใจ  

รวมถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดังน้ันสิ่งที่จะพบในข้อสอบคือเร่ืองของส�านวน  

(Expressions) ศพัท์สแลง (Slangs) และสภุาษิตหรือค�าพงัเพยต่างๆ (Proverbs & Idioms) มจี�านวน

ทั้งหมด 15 ข้อ ซึ่งเมื่อเฉลี่ยจากจ�านวนข้อและเวลาทั้งหมดแล้ว น้องๆ ควรใช้เวลาท�าข้อสอบ 

ไม่เกิน 20 นาที
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สรุป

โจทย์จะเป็นบทสนทนำระหว่ำงคน 2-3 คน  
ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ

เลือกค�ำตอบเพียง 1 ข้อ จำก 5 ข้อ เพื่อท�ำให้

บทสนทนำนั้นสมบูรณ์ 

เร่ืองทีอ่อกสอบส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของ ส�ำนวน 

(Expressions) ศพัท์สแลง (Slangs) และ 

สุภำษิตหรือค�ำพังเพยต่ำงๆ (Proverbs 

& Idioms)

มีจ�ำนวนข้อทั้งหมด 15 ข้อ 
ควรใช้เวลำกับ Part นี้แค่ 15 นำทีเท่ำนั้น  

(เต็มที่ไม่ควรเกิน 20 นำที)

1

3

4

2
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บทที่ 1
บทน�ำ

บทที่ 2
บทที่ 3

บทที่ 4

GO! GO! GAT Eng

ส�าหรับเทคนิคที่จะใช้ปราบข้อสอบ Part Conversation ให้อยู่หมัดมีชื่อว่า เทคนิค 4S ซึ่งเทคนิค 

4S คือเทคนิคในการท�าโจทย์ Part Conversation ที่สามารถน�าไปใช้กับข้อสอบ Admission แทบจะ

ทุกประเภทในบ้านเราได้ ไม่ว่าจะเป็น 9 วิชาสามัญ GAT อังกฤษ หรือ O-NET โดย 4S หมายถึง 

Situation, Status, Surrounding, Superstar

2   เทคนิคในการท�าข้อสอบ

Situation 

ดูสถำนกำรณ์

Surrounding 

ดูบริบท

รอบข้ำง

Status 

ดูสถำนะของ

ตัวละคร

Superstar 

ตอบแบบ

ซุปตำร์

2.1  Situation ดูสถานการณ์

สิง่แรกทีต้่องดเูวลาท�าข้อสอบ Part น้ีคอื สถานการณ์หรอื Situation ของบทสนทนาน้ัน

เกิดขึ้นที่ ไหน เพราะว่าการที่เรารู้สถานการณ์ของบทสนทนาจะท�าให้สามารถเลือกค�าตอบที่

เหมาะกับสถานการณ์น้ันๆ ได้ เช่น ถ้าสถานการณ์เป็นงานแต่งงาน หรือเพื่อนเพิ่งได้รับทุน 

การศกึษา ค�าตอบก็ต้องเป็นไปในทางยนิด ีหรอืข้อทีม่คีวามหมายแฮปป้ีๆ จรงิไหมครบั? แต่หาก

สถานการณ์ตรงกันข้าม เช่น เพื่อนเพิ่งสอบตก จะไปยินดีกับเขาก็คงจะไม่ใช่ ก็ต้องเปลี่ยนมา

ตอบข้อทีม่คีวามหมายแบบให้ก�าลงัใจแทน ส�าหรบัข้อสอบ GAT สถานการณ์หรือ Situation 

จะอยู่ด้านบนสุดของบทสนทนาเสมอครับ
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2.2  Status ดูสถานะของตัวละคร

2.3  Surrounding ดูบริบทรอบข้าง

2.4  Superstar ตอบแบบซุปตาร์

เมือ่เรารูส้ถานการณ์ของบทสนทนาแล้ว ต่อมาก็ต้องดดู้วยว่า ตวัละครทีเ่ป็นโจทย์ของเรา

มีสถานะหรือความสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น เป็นเพื่อนกัน เป็นครูกับนักเรียน สาเหตุที่เราต้อง

ดู Status ของตัวละครในโจทย์ก็เพื่อท�าให้เราสามารถเลือกระดับภาษาและความเป็นทางการ

ของภาษาได้ถูกต้อง เช่น ถ้าเป็นเพือ่นคยุกัน ก็เลอืกข้อทีค่�าตอบเป็นภาษาไม่ทางการนัก แต่หาก

เป็นครูกับนักเรียนคุยกัน เราก็ต้องเลือกค�าตอบข้อที่ดูทางการที่สุด

ค�าว่าบรบิทรอบข้างในทีน้ี่หมายถึง ประโยคก่อนหน้าและประโยคทีต่ามมาในโจทย์ของเรา 

ที่ต้องให้ความส�าคัญกับทั้ง 2 ประโยคนี้ เพราะบางครั้งค�าใบ้ที่ชัดเจนที่สุดอาจจะอยู่ที่ประโยค

ก่อนหน้าหรือประโยคที่ตามมาก็ได้ เช่น

John:                  

Peter: I’m going to Japan. 

อย่างข้อน้ีต่อให้เราไม่มีตัวเลือกค�าตอบเลย แต่พอดูจากบริบทรอบข้างที่ปีเตอร์บอกว่า  

“ฉันจะไปญี่ปุ่น” เราก็พอเดาได้เลยครับว่าค�าถามของจอห์นจะต้องมีความหมายประมาณว่า 

“คุณจะไปไหน” อย่างแน่นอน เท่าน้ีเราก็จะสามารถตัดข้ออื่นที่ไม่ได้มีความหมายในท�านองน้ี 

ได้แล้ว

เทคนิคสุดท้ายที่พี่เน้นอยู่เสมอคือ เมื่อเราเจอโจทย์ที่ค�าตอบก�้ากึ่งกันอยู่ 2 ข้อ ให้เราเลือก

ข้อที่ดูเป็นซุปตาร์ที่สุด ซึ่งก็คือ ข้อที่ตอบแล้วดูหล่อ ดูเท่ ดูสวย ดูดีมีสกุลที่สุด เช่น 

Peter: Are you going anywhere tomorrow?

John:           1          
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ทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคที่ใช้พิจารณาโจทย์ของ Part Conversation ครับ อย่างไรก็ตาม เราจ�าเป็น

ต้องมีคลังค�าศัพท์และส�านวนต่างๆ ด้วย เพราะถ้าเราแปลไม่ออกเลย ต่อให้มีเทคนิคดีแค่ไหนก็จบ

อยู่ดีครับ แล้วถ้าจะให้ดีไปกว่าน้ันก็ต้องฝึกท�าโจทย์บ่อยๆ ด้วย จะได้คุ้นเคยกับรูปประโยคต่างๆ   

ถ้าน้องๆ หมั่นทบทวน หมั่นท�าโจทย์เยอะๆ รับรองว่า Part นี้สบายๆ เลยครับ

1. (A) I don’t like people who keep nosing around with other people’s   

           businesses.

   (B) I'm thinking about it.

   (C) I’m not sure yet. What’s up? 

   (D) Can you please mind your own business? 

   (E) Why do you care?

อย่างตัวอย่างโจทย์ข้อน้ี ปีเตอร์ถามจอห์นว่า “พรุ่งน้ีจะไปไหนหรือเปล่า?” ซึ่งเราก็ม ี

ตัวเลือก 5 ข้อ ได้แก่

(A) ฉันไม่ชอบคนที่ยุ่งเรื่องชาวบ้านเลย

(B) ฉันก�าลังคิดๆ อยู่

(C) ยังไม่รู้เลย ท�าไมเหรอ?

(D) ช่วยสนใจเรื่องตัวเองอย่างเดียวได้ไหม?

(E) คุณจะสนใจอะไรล่ะ?

ข้อ (A), (B), (D), (E) ฟังดูไม่ดีเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะสามารถตอบแบบนี้ 

ได้ก็จริง แต่เราก็ไม่ควรตอบ ให้เลือกข้อที่ดูสุภาพดูดีที่สุดดีกว่า ซึ่งในกรณีข้อน้ีก็คือข้อ (C) 

นั่นเอง
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สรุป

Situation 
ดูสถำนกำรณ์
ของบทสนทนำ

Status 
ดูสถำนะของ

ผู้พูด

Surrounding 
ดูบริบทรอบข้ำงของโจทย์

(ประโยคก่อนหน้ำหรือประโยคถัดมำ)

Superstar ตอบให้หล่อไว้ก่อน

ท�ำโจทย์ 
และหมั่นทบทวนส�ำนวนต่ำงๆ อย่ำงสม�่ำเสมอ

1

3

4

5

2
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1-4

A teacher is returning an assignment to a student.

Teacher:            1         did you spend on this assignment?

Student:   I’m not quite sure, but           2         quite long. I’m guessing maybe  

    2 hours.

Teacher:   I see. Did you do this by yourself, or was there anyone helping you?

Student:   I did it myself.          3         

Teacher:  In that case, you did a really good job. Your work here was really  

    something.           4         

Student:   Thank you.

1. (A) When

   (B) How long

   (C) How many times

   (D) Where 

   (E) Why

2. (A) it took me

   (B) it takes me

   (C) it’s going to take me

   (D) it has taken me 

   (E) it had taken me

แบบจ�าลองข้อสอบชุดที ่ 1

 Conversation
Items 1-15

Part One

Choose the best answer.
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5-10 

Peter is having a secret crush on Sarah. He decides to talk about it to his friend, 

Kevin.

Peter: Kevin,          5         

Kevin: Sure. What’s up?

Peter: I need your advice on something. It’s about Sarah.

Kevin: Sarah? My neighbor Sarah?

Peter: Yes.          6         

Kevin: I don’t think so. She’s quite a bookworm, so          7         

Peter:          8          Do you have any advice?

Kevin: Well, you could try asking her to go to a museum or a book fair. I think  

 she might like it.

Peter: That’s a great idea, but we have never spoken before.          9         

Kevin: Of course. Come by my place tomorrow at six. I’ll introduce you to her.

Peter: Thank you so much, Kev.

Kevin:          10         

3. (A) Do you have any problem?

   (B) Why do you ask?

   (C) Do you think I cheated?

   (D) Is everything all right?

   (E) Stop beating around the bush.

4. (A) Keep you heads up.

   (B) Keep up the good work.

   (C) Keep your head down.

   (D) Keep a low profile.

   (E) Keep it down.
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5. (A) Stop what you are doing and look at me now.

   (B) Would you like my advice?

   (C) Do you need help?

   (D) Do you have a minute?

   (E) Do you have a clock?

6. (A) I think she went missing yesterday.

   (B) Do you think she likes sushi?

   (C) Do you think she has a boyfriend?

   (D) Is she here today?

   (E) Did she go to school today?

7. (A) she spends most of her time at the library.

   (B) she spends most of her time at the pub.

   (C) she spends most of her time doing sports.

   (D) she spends most of her time on the computer.

   (E) she spends most of her time painting.

9. (A) Do you think you could introduce us?

   (B) Do you think you could get her phone number for me?

   (C) Do you think you could ask her out?

   (D) Do you think she would like me?

   (E) Do you think I should just quit?

8. (A) I’m thinking about asking her out.

   (B) I’m thinking about buying her a present.

   (C) I’m thinking about asking for her phone number.

   (D) I’m thinking about talking to her today.

   (E) I’m thinking about going to the new restaurant.
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2. (A) it took me

เนื่องจากประโยคแรกถามว่า How long did you spend on this assignment? ที่แปลว่า เธอใช้เวลา

ท�างานชิ้นนี้นานแค่ไหน ประโยคต่อมาจึงต้องตอบว่า I'm not quite sure, but it took me quite long. 

I'm guessing maybe 2 hours. แปลได้ว่า ผมไม่มั่นใจเหมือนกันครับ แต่น่าจะนาน ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 

2 ชั่วโมง

เหตุการณ์ที่พูดถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งตัวเลือกที่อยู่ใน Past Tense มี 2 ข้อด้วยกันคือ ข้อ (A) 

และ (E) แต่ข้อ (E) it had taken me เป็น Past Perfect ซึ่งจะต้องใช้คู่กับ Past Simple อีก 1 ประโยค 

ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ (A) it took me นั่นเองครับ

1. (B) How long

ข้อนี้ตอบ (B) How long ที่แปลว่า นานแค่ไหน เพราะประโยคถัดมานักเรียนบอกว่า I'm guessing 

maybe 2 hours ซึ่งแปลว่า ผมคิดว่าน่าจะประมาณ 2 ชั่วโมง ดังนั้นประโยคแรกครูจึงต้องถามว่า How 

long did you spend on this assignment? ที่แปลว่า เธอใช้เวลาท�างานชิ้นนี้นานแค่ไหน?

ค�าว่า How long แปลได้ 2 ความหมาย คือ ยาวแค่ไหน (ใช้กับขนาด) และนานแค่ไหน (ใช้กับเวลา)  

ซึ่งเราจะต้องดูบริบทว่า How long ที่เห็นนั้นควรจะให้ความหมายใด เช่น 

How long is that road?   

ถนนเส้นนั้นยาวแค่ไหน? 

How long until you get here?

อีกนานแค่ไหนกว่าคุณจะมาถึงที่นี่?

เฉลยแบบจ�าลอง
ข้อสอบ GAT Eng ชุดที่   1

3. (D) Is everything all right?

ประโยคก่อนหน้าโจทย์ข้อ 3 คือ Did you do this by yourself, or was there anyone helping you? 

ที่แปลว่า เธอท�างานน้ีด้วยตัวเองหรือเปล่า หรือว่ามีคนอื่นช่วย? ส่วนโจทย์ของเราคือ I did it myself  

       3        แปลได้ว่า ผมท�าเองครับ

ส่วนตัวเลือกคือ
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4. (B) Keep up the good work.

ประโยคในโจทย์ข้อ 4 คือ In that case, you did a really good job. Your work here was really 

something.         4         ซึ่งแปลได้ว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เธอก็ท�าได้เยี่ยมมากเลย งานชิ้นนี้ของ

เธอไม่ธรรมดาเลยนะ

ส่วนตัวเลือกคือ

(A) Keep your head up.

     เชิดหน้าเข้าไว้

(B) Keep up the good work.

    ขอให้ท�าได้ดีแบบนี้ต่อไปนะ

(C) Keep your head down.

    ก้มหน้าก้มตาไว้ 

(D) Keep a low profile. 

    อย่าท�าตัวเด่นนัก

(E) Keep it down. 

    เงียบๆ หน่อย

เมื่อดูความหมายและบริบทแล้ว ข้อ (B) Keep up the good work. จึงเป็นประโยคที่ถูกต้องที่สุด

(A) Do you have any problem? 

     คุณมีปัญหาอะไรไหม?

(B) Why do you ask?

    ถามท�าไม?

(C) Do you think I cheated? 

    ครูคิดว่าผมโกงเหรอ?

(D) Is everything all right?

     มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าครับ?

(E) Stop beating around the bush.

เลิกอ้อมค้อมเสียที

โดยสถานการณ์น้ีเป็นประโยคสนทนาระหว่างนักเรียนกับครู ดังน้ันภาษาจะต้องสุภาพกว่าปกติ  

เมือ่พจิารณาความสภุาพและความเหมาะสมแล้ว ข้อ (D) Is everything all right? จึงเป็นประโยคทีค่วามหมาย

ถูกต้องที่สุด และมีความสุภาพมากที่สุด
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5. (D) Do you have a minute?

ข้อน้ีค�าตอบทีถู่กต้องคอืข้อ (D) Do you have a minute? เพราะท�าให้ โจทย์สมบรูณ์และมคีวามหมายว่า

ปีเตอร์: เควิน นายมีเวลาหน่อยไหม?

เควิน:   มีสิ ว่าไง?

ส่วนตัวเลือกอื่นๆ มีความหมายที่ไม่เข้ากับประโยค คือ

(A) Stop what you are doing and kook at me now. 

    หยุดท�าสิ่งที่ท�าอยู่แล้วหันมามองฉันเเดี๋ยวนี้

(B) Would you like my advice? 

    อยากได้ค�าแนะน�าของฉันไหมล่ะ?

(C) Do you need help? 

    ต้องการให้ช่วยอะไรไหม?

(E) Do you have a clock? 

    คุณมีนาฬิกาไหม?

6. (C) Do you think she has a boyfriend?

ข้อน้ีตอบข้อ (C) Do you think she has a boyfriend? ทีแ่ปลว่า นายคดิว่าเธอมแีฟนหรือยงั? เพราะว่า

ประโยคถัดมาของบทสนทนาคือ I don’t think so. She’s quite a bookworm ซึ่งแปลว่า ฉันว่าไม่นะ  

เธอเป็นหนอนหนังสือจะตาย

ส่วนตัวเลือกข้ออื่นๆ ไม่เข้ากับบริบท คือ

(A) I think she went missing yesterday. 

    ฉันคิดว่าเธอหายตัวไปเมื่อวานนะ

(B) Do you think she likes sushi?

    นายคิดว่าเธอชอบซูชิไหม?

(D) Is she here today?

    วันนี้เธอมาไหม?

(E) Did she go school today?

    วันนี้เธอได้ไปโรงเรียนไหม?
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8. (A) I'm thinking about asking her out.

ข้อนี้โจทย์คือ 

Peter:           8        Do you have any advice?

ปีเตอร์:          8         คุณมีค�าแนะน�าอะไรไหม?

Kevin:   Well, you could try asking her to go to a museum or a book fair. 

           I think she might like it.

เควิน:    ก็ นายอาจจะลองชวนเธอไปพิพิธภัณฑ์หรืองานหนังสือสิ เธอน่าจะชอบที่นั่น

ส่วนตัวเลือกของเรามีความหมายดังนี้

(A) I'm thinking about asking her out.  

    ผมคิดว่าจะลองชวนเธอไปเดต 

(B) I’m thinking about buying her a present. 

    ผมก�าลังคิดว่าจะซื้อของขวัญให้เธอ

(C) I’m thinking about asking for her phone number. 

    ผมก�าลังคิดว่าจะขอเบอร์ โทรศัพท์เธอ

(D) I’m thinking about talking to her today. 

    วันนี้ผมว่าจะลองคุยกับเธอดู

7. (A) she spends most of her time at the library. 

ต่อเน่ืองจากข้อ 6 ซาร่าห์เป็นหนอนหนังสือ แสดงว่าเธอชอบอ่านหนังสือมาก ดังน้ันเธอต้องใช้เวลา 

ส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุด ซึ่งก็คือตัวเลือกข้อ (A) she spends most of her time at the library. ที่แปลว่า 

เธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องสมุด

ส่วนตัวเลือกข้ออื่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่าซาร่าห์เป็นหนอนหนังสือ ดังนี้

(B) she spends most of her time at the pub.

    เธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ผับ

(C) she spends most of her time doing sports.

    เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นกีฬา

(D) she spends most of her time on the computer.

    เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นคอมพิวเตอร์

(E) she spends most of her time painting.

    เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวาดภาพ
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ข้อสอบ ชุดที่ 3

ข้อสอบ ชุดที่ 2
ข้อสอบ ชุดที่ 1

GO! GO! GAT Eng

10. (B) You owe me one.

You owe me one. แปลว่า นายติดหนี้ฉันครั้งหนึ่งนะ ซึ่งเข้ากับบริบทนี้ที่สุด เพราะเควินจะต้องแนะน�า

เพื่อนบ้านของเขาให้ปีเตอร์รู้จัก ดังนั้นปีเตอร์จึงเหมือนกับติดหนี้เควินที่ช่วยแนะน�าให้ครั้งหนึ่ง

ส่วนตัวเลือกข้ออื่นๆ มีความหมายที่ไม่เข้ากับบริบท

9. (A) Do you think you could introduce us?

ต่อจากข้อที่แล้ว โจทย์คือ

Peter:   That’s a great idea, but we have never spoken before.      9        

ปีเตอร์:   เป็นไอเดียที่เยี่ยมไปเลย แต่เราไม่เคยพูดคุยกันมาก่อน        9        

Kevin:   Of course. Come by my place tomorrow at six. I’ll introduce you  

           to her.

เควิน:     ได้สิ มาบ้านฉันพรุ่งนี้ตอนหกโมงนะ เดี๋ยวฉันจะแนะน�าให้นายรู้จักกับเธอ 

ส่วนตัวเลือกของเรามีความหมายดังนี้

(A)  Do you think you could introduce us? 

     นายคิดว่านายจะแนะน�าให้เรารู้จักกันได้ไหม? 

(B)  Do you think you could get her number for me? 

     นายพอจะขอเบอร์ โทรศัพท์เธอให้ฉันได้ไหม?

(C)  Do you think you could ask her out? 

     นายคิดว่านายพอจะชวนเธอไปเดตได้ไหม?

(D)  Do you think she would like me? 

     นายคิดว่าเธอจะชอบฉันไหม?

(E)  Do you think I should just quit? 

     นายคิดว่าฉันควรยอมแพ้เลยดีกว่าไหม?

ดังนั้นข้อที่เข้ากับโจทย์ที่สุดคือข้อ (A) Do you think you could introduce us?

(E) I’m thinking about going to the new restaurant. 

    ผมก�าลังคิดว่าจะไปร้านอาหารเปิดใหม่

ดังนั้นข้อที่สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุดคือข้อ (A) I’m thinking about asking her out.


