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Part One (85 Points) 
ขอ 1-15 : Speaking (Conversations) 
Conversation 1 (ขอ 1-3) 
1) 1 

 ตอบ  How do you feel? เนื่องจากคําตอบของขอความที่เวนไวเปนการแสดงความรูสึกวา David รูสึกอยางไรกับเร่ือง

ที่ไดอาน ซึ่งมเีพียง ขอ1 เทานั้นที่เปนการถามความรูสึก 

2) 2 

ตอบ  Why do you say that? เนื่องจากคําตอบของขอความที่เวนไวนี้ ข้ึนตนดวยคําวา I think … ดังนัน้ คําถามจึง

ควรถามถงึความคิดเหน็ทีเ่ปนเหตุเปนผล จึงมีเพียง ขอ2 เทานัน้ที่ถามดวย why  ซึ่งเปนคําถามที่ถามถงึเหตุผล 

3) 1 

ตอบ  It’s just mistreating. เนื่องจากคําวา I think จะเปนการแสดงความคิดเห็นของ David วาการลงโทษนกัเรียน

ชายดวยวิธกีารเฆี่ยนตีเปนวธิีการทีไมถูกตอง ควรใหการดูแลเอาใจใส และใหกําลังใจมากกวา  

 
Conversation 2 (ขอ 4-7) 
4) 4 

ตอบ  Should we stop working now? เนื่องจากประโยคทีเ่วนไวนี้ตองสามารถตอบใหสอดคลองกับคําพูดของ John 

วาเคาหวิมากๆ และสอดคลองกับคําตอบของ Mark ที่วา ดีเลย ฉันกห็ิวมากจนจะไมไหวอยูแลว ซึ่งถาแปลกันที

ละขอ  

ขอ1 จะแปลวาคุณแยมากเลยใชไหม John  ไมไดถามเกี่ยวกับความหิว แตถามถึงตัวของ John  

ขอ2 จะแปลวาพวกเราไปเลนกนัไดไหม ซึง่ไมเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนทีห่ิวเลย  

ขอ3 จะแปลวาคุณอยากจะกินมาไหม ซึง่ขอนี้เปนตัวหลอก ถาไมทราบวา I could eat a horse ! เปนประโยค

อุปมาอุปมัยวาหวิมากจนแทบจะทานมาเขาไปไดทั้งตัว นักเรียนก็จะเขาใจผิดแลวตอบขอนี้ ซึ่งจริงๆแลวไมได

เกี่ยวกับการทานมาเลย  
ขอ4 เปนขอที่ถูกตอง โดยสามารถแปลคําพูดของ Bob ไดวาพวกเราจะหยุดทํางานกันกอนดีไหม
(เพื่อที่จะไปทานขาว) 
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5) 4 

ตอบ ขอนี้เปนการถามความคิดเหน็ของ Mark วาจะทานอาหารที่ไหนกันด ีแตพอ Mark ออกความคิดเหน็แลว John 

กลับบอกวา ไมเอาดีกวา อาหารที่นัน่ราคาแพงเกินไป ซึ่งเราตองหาตัวเลือกที่ออกความเหน็วานาจะไปทาน

อาหารราคาแพง ซึ่งก็คือ ขอ4 What about the French restaurant at the corner ? 

 

6) 2 

ตอบ ขอนี้ Bob บอกเพื่อนๆวา นาจะไปทานกันที่รานอาหารของ Tom เพราะอาหารก็ด ี และ........ พวกเราสามารถ

เดินไปไดภายใน 10 นาที  บริเวณที่เวนไวนาจะเกี่ยวของกับการเดินทางวาสะดวกยงัไง ซึง่พจิารณา  

ขอ1 บอกวารถคอนขางจะตดิมากๆเลย แตในประโยคเชื่อมดวย “และ” ซึง่ถาเติมขอนี้ ความหมายจะขัดแยงกบั

รูปประโยคที่ใหมา  

ขอ3 บอกวาทีจ่อดรถเหลือทีว่างอีกเยอะเลย ซึ่งไมเกี่ยวอะไรกับการเดนิไปถึงไดภายใน 10 นาที  

ขอ4  บอกวาเครื่องมืออุปกรณตางๆดูทาทางจะแพง ซึ่งไมเกี่ยวของกับการเลือกรานอาหาร  
ขอ2 จึงเปนตัวเลือกที่ถูกตอง เนื่องจากเมื่อนํามารวมกับประโยคเต็มที่ใหมาจะแปลวา เพราะอาหาร
ก็ดีและกไ็มไกลจากทีน่ี่มาก พวกเราสามารถเดินไปไดภายใน 10 นาที ซ่ึงเปนความหมายทีส่อดคลอง
กันที่สุดแลว  

 
7) 4  

ตอบ John เหน็ดวย แตวาไมอยากเดินไป จงึบอกวานาจะไปโดย taxi 

 
Conversation 3 (ขอ 8-10) 
8) 1 

ตอบ Mrs. Jones ถามวาคุณคือ Peter J. Davis ใชไหมคะ คําตอบที่ตรงคําถามและสภุาพที่สุดใน 4 ตัวเลอืก คือ 

that’s right. 

 

 

 www.kengdee.com 2



ติวออนไลนฟรี! กบัเกงดีดอทคอม 

เฉลยขอสอบ O – Net 
วิชาภาษาอังกฤษ  กุมภาพันธ  2549 

 

9) 2 

ตอบ จากบทสนทนา Mrs. Jones ถามวา ตัวอักษร J ยอมาจากอะไร ซึ่งตองถามดวยคําวา stand for? 
 
10) 4 

ตอบ Mrs. Jones จะเชิญ  Mr. Davis นั่ง ซึง่ตัวเลือกที่ตรงกับสถานการณ และสุภาพเหมาะสม คือ do have a seat. 

 
Conversation 4 (ขอ 11-15) 
11) 4 

ตอบ Susie ตอบคําถามของ Sean เกี่ยวกับ class เรียนในเทอมนี ้วาเธอรูสึกสนุกกับมนัมาก ตวัเลือกที่ไปกนัไดกบั

ประโยคโดยรวม คือ Great courses!  

 

12) 4 

ตอบ  No kidding ซึ่งแสดงใหเหน็วา Sean เชื่อวา Susie มีความสุขกับวชิาที่เรียนจริงๆ โดยตัวเลือกที ่ 1 และ 4 มี

ความหมายไปในทางเดยีวกัน แตตัวเลือกที่ 4 จะเห็นไดบอยกวา 

 

13) 4 

ตอบ Susie รูสึกดีกับการเรียนโดยวิธนีี้มาก ขอ4 It’s pretty cool ซึ่งแปลวามันดีมากๆเลย จึงเปนตวัเลอืกที่ดีที่สุด 

 

14) 4 

ตอบ Susie มีทัศนะทางบวกตอการเรียนแบบ online จึงควรตอบวา Yes, certainly 

 

15) 4 

ตอบ คําตอบของ Susie คือ เธอตองการจะเรียนทั้ง 2 แบบ ดังนั้น คําถามที่เหมาะสมที่สุดจึงนาจะเปน ขอ 4 do you 

prefer to take online classes or regular classes?  
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ขอ 16-25 : Speaking (Situational Dialogues) 
16) 2 

ตอบ เมื่อเพื่อนประสบอุบัติเหตุ และนักเรยีนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาล คําที่ควรพูดกับเพื่อนมากที่สุด คือ การอวย

พรใหเพื่อนหายเร็วๆ ซึง่ก็คือ ขอ 2 Hope you recover soon. 

 

17) 3 

ตอบ ผูที่เปนมังสวิรัติจะไมรับประทานเนื้อสัตวไมวากรณีใดๆทั้งสิน้ การคะยั้นคะยอใหผูรับประทานมังสวิรัติทาน

เนื้อสัตวจงึไมถูกตอง ดงันัน้ จึงควรตอบ ขอ3 I’m terribly sorry! I’ll change your plate for you.  

 

18) 2 

ตอบ สํานวน I’ll keep my fingers crossed. แปลวา ขอใหโชคดี ซึ่งเทากับ ขอ2 I wish you luck. 

 

19) 1 

ตอบ เมื่อนองสาวตองการถามเกีย่วกับ apartment ใหมของเพื่อนของนักเรียนวาเปนอยางไรบาง เธอควรจะถามดวย

คําถามตาม ขอ1 Was it alright? แปลวา ทุกอยางเรยีบรอยดีไหมคะ 

 

20) 1 

ตอบ เมื่อจะซื้อสินคา แลวนักเรียนไมมีเงนิสด จะตองใชเครดิตการดในการจายเงนิแทน นักเรียนควรพูดวา Do you 

take credit cards? คุณรับเครดิตการดไหมครับ  

 

21) 2 

ตอบ เมื่อตองการจะไปสงเพื่อนทีบ่าน เราจะพดูวา I can give you a lift home. ซึ่งแปลวา ผมไปสงคณุที่บานนะครับ 

ซึ่งตรงกับ ขอ2  

ในขณะที่ ขอ1 ซึ่งทําใหนกัเรยีนหลายคนสบัสน I can pick you up. จะแปลวา ผมไปรับคุณได  

สวน ขอ4 get along with หมายถงึการเขากันไดทางดานนิสัยใจคอ ไมใชการไปรับไปสงแตอยางใด  
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22) 1 

ตอบ  take care เนือ่งจากสามารถใชเปนการบอกลาได โดยมีความหมายวาดูแลตัวเองดีๆ นะ 

 

23) 4 

ตอบ ในกรณีนี้เราควรกลาวขอโทษผูที่ถามทางไปที่ทําการไปรษณียกับเรากอน และควรตามดวยเหตุผลวาเพราะเหตุ

ใดเราจึงตอบคําถามของเขาไมได ขอนี้จึงควรตอบวา ขอโทษครับ ผมก็เพิง่มาอยูทีน่ีใ่หมเหมือนกนัครับ 

 

24) 3 

ตอบ ในกรณีนี้เราควรปฏิเสธคําชวนของเพื่อนดวยถอยคําที่สุภาพ แลวบอกเหตุผลใหเพื่อนทราบวาเหตุใดเราจึงไม

สามารถไปรวมงานวนัเกิดของเพื่อนได ขอนี้จึงควรตอบวา ผมก็อยากไปงานนะ แตพอดีมีนัดทาํฟนเลยไปไมได

ครับ 

25) 1 

ตอบ เมื่อเขาประชมุสายสิง่ที่เราควรจะพูด คือ ขอโทษผูรวมประชุม ดังนั้นจึงควรตอบ ขอ1) Sorry, I’m late. 

 
ขอ 26-35 : Vocabulary 
26) 3 

ตอบ ขอนี้ใชในความหมายวาพระมหากษัตริยทรงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใชคําวา performs 

 

27) 4 

ตอบ ประโยคนี้บอกวาไมมีใครเตรียมตัวมากอน แปลวา ไมทราบวาเหตุการณนีจ้ะเกิดขึ้น ดังนัน้ ตอบ 

unexpectedly 

 

28) 4 

ตอบ สุชาติชอบทานอาหารในรานแพงๆและใชของราคาแพง ดังนัน้ ตอบขอ4) sophisticated แปลวา เชีย่วชาญเรื่อง

ทางโลก ซึ่งหมายถงึ มีชีวิตที่ชอบความสะดวกสบายหรูหราฟูฟานั่นเอง 
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29) 3 

ตอบ bossy แปลวา พวกชอบออกคําสั่ง และ nosy แปลวา สอดรูสอดเห็น ซึง่ลวนแลวแตเปนคําที่บอกถงึ

บุคลิกลักษณะของ superviser ทัง้สิ้น ดังนั้น ตอบ characteristics 

 

30) 3 

ตอบ American dollars, British pounds, และ Euros ลวนแลวแตเปนสกุลเงินทั้งสิน้ ดังนั้น ตอบ currencies 

 

31) 4 

ตอบ การปลอย campaign ใหมออกมา ใชคาํวา launched 

 

32) 3 

ตอบ โจทยบอกวาหลังจากที่ Sally ไปเมืองนอกมาหนึง่ป เธอกเ็ปลี่ยนจากคนขี้อายมากๆ มาเปนคนที่ไมข้ีอายอีก

ตอไป การเปลีย่นแปลงในลกัษณะนี ้ใชคาํวา transformed 

 

33) 3 

ตอบ nevertheless ใชเชื่อมประโยคที่มีความหมายขัดกนั ประโยคหลงับอกวา แตจริงๆแลวมันเปนของปลอม ดังนัน้ 

ประโยคหนา ก็ตองมีเนื้อความที่ตรงกันขาม นัน่คือ ทุกคนคิดวารูปภาพนี้เปนของแวนโกะจริงๆ ตอบ genuine 

 

34) 4 

ตอบ คําที่เวนไว ควรมีความหมายในทางที่ไมดตีอรางกาย ซึง่มีใหเลือก 2 ขอ คือ infectious แปลวา ติดเชื้อ แตคํานี้

จะไมตอดวย to health แบบในโจทย ดงันัน้ จงึเลือก ขอ4 hazardous แปลวา เปนอนัตราย 

 

35) 1 

ตอบ ปกติชาวเอเชยีประกอบพธิศีพโดยการเผา ในขณะที่ ชาวยโุรปประกอบพิธีศพโดยการฝง ตอบ burial  
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ขอ 36-45 : Grammar and Structure 
36) 4 

ตอบ ขอ4) provided เนื่องจาก provided มีความหมายวา ถา ถาหาก หาก เทากบัคําวา if ซึ่งทาํใหแปลประโยคโดยรวม

ไดวา ประชาชนทีเ่คยอาศัยอยูในบริเวณพื้นที่ปาคุมครองหรือปาชายเลนควรจะไดมีโอกาสกลับเขาไปอยูในถิน่

ฐานเดิมของพวกเขา หากพวกเขายนิยอมที่จะรวมมือในการอนุรักษทรัพยากรตางๆที่มีอยูในบริเวณทีพ่วกเขา

อาศัยอยูนัน้ 
 
37) 2 

ตอบ  ขอ2) Since นอกจากแปลวา ตั้งแต แลว since ยังแปลวา เพราะ เพราะวา เนื่องจาก ไดอีกดวย  

 

38) 3 
ตอบ  ขอ3) In addition to แปลวา นอกจากนี้ เปนการเติมเพื่อใหสามารถแนะนําสิ่งอื่นๆเพิ่มเติมได 

ขอ1) Owing to แปลวา เนื่องจาก 

ขอ2) So as to แปลวา เพื่อที่จะ 

ขอ4) According to แปลวา จาก(ส่ิงที่อางถึง) 

39) 3 

ตอบ  ขอ3) when my will to live asserted itself. เปนขอที่มีเนื้อความสอดคลองกับโจทยมากที่สุด โดยแปลไดวา 

ในขณะที่ฉันกาํลังจะหมดสติ ฉันบอกกับตัวเองวาฉนัยงัอยากจะมีชีวิตอยู มันเปนหนึ่งในหลายๆครั้งที่ฉัน

สามารถขามกลับมาจากเสนเขตแดนแหงความตาย  

40) 3 

ตอบ ขอ3) Clean up your mess ประโยคทาย แปลวา มนัสกปรกมากเหลือเกิน ประโยคหนาที่สอดคลองกัน คือ ทาํ

ความสะอาดเดี๋ยวนี้เลย 

41) 1 
ตอบ  ขอ1) and we must abide by it. ขอความที่เวนวางไวตองมีคําเชื่อมที่ทําใหประโยคสอดคลองไปกันได นั่นคือ and  
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42) 2 

ตอบ  ขอ2) and try to listen! ขอนี้ประโยคไดจบในตัวเองไปแลว หากจะเติมสวนที่เวนวางไว ตองเลอืกประโยคทีม่ี

ตัวเชื่อมเทานัน้ และหลงัตัวเชื่อมตองเริ่มตนดวยคํากริยา เพื่อใหมีโครงสรางทางไวยากรณเหมอืนกับประโยค

ดานหนา ตามหลักที่ประโยคหนาและหลังตัวเชื่อมตองมีโครงสรางทางไวยากรณทีเ่หมือนกนั ซึง่ขอที่ตรงตาม

หลักการทัง้หมด คือ ขอ2 

43) 4 

ตอบ  ขอ4) moreover, he was unfamiliar with our customs. ขอนี้กลาวถึงปมทีท่ําให Paul รูสึกวาตนเองเขากบั

ใครไมได คําเชื่อมจึงตองเปนคําที่ทาํใหประโยคไปดวยกันได และเนือ้ความที่เหลือตองกลาวถงึปมอีกขอหนึง่ที่

ทําให Paul เขากับคนอ่ืนไมได ดังนัน้ จงึเลอืก ขอ4 

44) 4 
ตอบ  ขอ4) in particular แปลไดวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับขอความทั้งประโยคมากที่สุด 
 

45) 1 

ตอบ  ขอ1) is the lowest จากโจทย คําเชื่อม Although ใชเชื่อมขอความที่ขัดแยงกนั ประโยคดานหนาบอกวา ถงึแม

ประชากรของประเทศไทยจะมีมากกวา 61 ลานคน ประโยคหลงัขอความที่ทาํใหเนือ้ความของ 2 ประโยคขัดกนั 

มีเพียงขอเดียว คือ ขอ1 ซึ่งแปลวา แตอัตราการเติบโตของประชากรชาวไทยนัน้ต่ําที่สุดในบรรดาประเทศใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉยีงใตทั้งหมด 

 
ขอ 46-55 : Reading (Cloze Test) 
46) 3 

ตอบ  ขอ3) do คําวา to do chores แปลวา งานบาน งานทีน่าเบื่อ 
 
47) 4 

ตอบ  ขอ4) of  ฉันทราบวาแมคาดหวงัอะไรในตวัฉัน ใช of me 
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48) 2 

ตอบ  ขอ2) was done คําวา homework ทําตวัเองไมได ตองใช passive voice ดังนัน้จึงตอบ was done 
 
49) 3 

ตอบ  ขอ3) unsaid คําแกตัวเปนการพูด ดังนัน้จงึเลือกขอ unsaid 
 
 
50) 1 

ตอบ  ขอ1) what คําที่เวนไวในทีน่ี้ แทนสิง่ทีท่ํา ไมไดแทนเหตุผล เวลา หรือวิธีการ ดังนั้น จึงเลือก what  

 

51) 4 

ตอบ  ขอ4) similar เร่ืองเลาเกีย่วกับชีวิตของครูแตละยุคแตละสมัยนาจะคลายๆกนั แตก็ไมเหมือนกันเสยีทีเดียว 

ดังนัน้ ควรเลือก similar 
 
52) 2 

ตอบ  ขอ2) did ในขอนี้ไมมีกริยาชวย จึงตองใช do แตเนื่องจากความหมายของประโยคเปน past tense ดังนัน้ ตอง

ผัน do เปน did 
 
53) 2 
ตอบ  ขอ2) inevitable แปลวา ไมสามารถหลกีเลี่ยงได 

ขอ1) inedible แปลวา กินไมได 

ขอ3) inaccurate แปลวา ไมถูกตอง 

ขอ4) ineffective แปลวา ไมมีประสิทธิภาพ 
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54) 4 

ตอบ  ขอ4) For one thing เปนการพูดเกี่ยวกับความรูสึกที่เร่ิมไมอยากเปนครูของผูเลาเรื่อง วาอะไรทําใหเธอรูสึก เชน 

นั้น ตัวเชื่อมทีด่ีที่สุด คือ For one thing  

55) 2 

ตอบ  ขอ2) and เปนไปตามคางสราง the different between A and B รูปแบบนี้เชื่อมดวย and เสมอ 

 
ขอ 56-70 : Reading (Short Passages) 
Passage 1 (ขอ 56-60) 
56) 2 

ตอบ  ขอ2) A Marriage Proposal. เปนคําที่ทาํใหเรานึกถงึ การตอบตกลงจะแตงงาน 
 
57) 3 

ตอบ  ขอ3) By offering help for every aspect required in a wedding procedure. ขอ3 อธิบายไดดีทีสุ่ด เพราะพดู
โดยรวม วาทกุอยางที่เกี่ยวของกับการแตงงาน จะไดรับการจัดการอยางครบเครื่องเพียงแคมาทีน่ีท่ี่เดียว สวนขอ
อ่ืนๆลวนแลวแตเปนรายละเอียดของ ขอ3 ทั้งส้ิน 

 
58) 3 

ตอบ  ขอ3) By linking to the Wedding Traditions page. คําตอบอยูที่ยอหนา 2 ลูกคาสามารถทราบประวัติ

เกี่ยวกับการถอืชอดอกไมของเจาสาวไดจากหนา Wedding Traditions 

 

59) 3 

ตอบ  ขอ3) To persuade readers to go for the services offered. เพื่อชักจูงใหผูอานมาใชบริการตามโฆษณาที่ได

ลงไว 

 

 

 www.kengdee.com 10



 

ติวออนไลนฟรี! กบัเกงดีดอทคอม 

เฉลยขอสอบ O – Net 
วิชาภาษาอังกฤษ  กุมภาพันธ  2549 

 
60) 3 

ตอบ  ขอ3) Wedding plans with WeddingManor.com! เปนหวัขอที่ครอบคลุมเนื้อความทั้งหมดของ passage นี้ 
 
Passage 2 (ขอ 61-63) 
61) 4 

ตอบ  ขอ4) The loud noise from the car frightend him. ประโยคแรก แปลวา เมื่อผมออกมาจากรานคา ผมก็ตอง

ตกใจสุดขีดกับเสียงแผดสุดแสบแกวหูจากแตรรถยนต 

 

62) 4 

ตอบ  ขอ4) The dog warned his master to hurry up. จาก passage สุนขัในรถบีบแตรรถยนตเรียกเจาของ โดยถา

สุนัขพูดได คงกําลังบอกวา กลับมาข้ึนรถเสียท ีผมรอนานแลวนะ สวนเจาของก็รูตัววาเปนสนุัขของตนที่บีบแตร 

จึงรับออกมาจากรานคา แลวตะโกนบอกสุนัขวา เดี๋ยวกอน จะไปเดี๋ยวนี้ละ 

 

63) 1 

ตอบ  ขอ1) The dog was left alone in the car. จากเนื้อเร่ืองใน passage นี้ พอจะสรุปไดวา สุนัขถูกทิง้ใหอยูตัว

เดียวในรถยนต 

 
Passage 3 (ขอ 64-65) 
64) 1 

ตอบ  ขอ1) Depression causes diabetes. คําตอบอยูหลงัเครื่องหมาย dash ซึ่งขยายขอความดานหนา ในทีน่ี้ 

passage เขียนวา that is, that depression may lead to diabetes ซึ่งมีความหมายตรงกนักับ ขอ1 
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65) 4 

ตอบ  ขอ4) Argumentative รูปแบบการเขียนของ passage นี้ เปนการบอกขอมูลที่เปนที่เชื่อถือยอมรับกันอยูใน

ปจจุบันแลววาเปนอยางไร จากนัน้ใสขอมูลที่ผูเขียนคิดแยงเขามาโดยมีเหตุผลสนับสนนุ ซึ่งการเขียนใน

ลักษณะนี ้เปนการเขียนแบบ Argumentative   
 
Passage 4 (ขอ 66-70) 
66) 2 

ตอบ  ขอ2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. Ateeque เปนนกัศึกษาชาวอัฟกานิสถาน ที่มาเรยีนใน

อังกฤษ มิใชมอืระเบิดฆาตัวตาย 
 
67) 2 

ตอบ  ขอ2) Mournful อาจารยและเพื่อนๆของ Ateeque ลวนเศราเสียใจกบัการเสียชวีิตของเขา 
 
68) 3 

ตอบ  ขอ3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. คําพูดเสียดสีที่มีใน 

passage คือ Arteeque ถูกฆาตายในประเทศที่เขาคิดวาเขาจะไดรับความปลอดภยั 
 
69) 3 

ตอบ  ขอ3) Afghan Refugee among Victims. โดยรวม passage นี้กลาวถงึ Arteeque ดังนัน้ headlineจึงควรพูด

ถึงผูอพยพชาวอัฟกานิสถานที่มาตกเปนเหยื่อของการกอการราย  
 
70) 4 

ตอบ  ขอ4) Out of the frying pan into the fire. หมายถึง หนเีสือปะจระเขนั่นเอง 
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ขอ 71-80 : Reading (A Long Passage) 
71) 3 

ตอบ  ขอ3) $13,500 จาก passage Zayed ฟองกลับเพื่อนบานวาทําใหเธอเครียดและน้ําหนกัลด ไดเงิน$13,500 

 

72) 4 

ตอบ  ขอ4) was more successful in the end. สามารถเปรียบเปนสํานวนของไทยไดวา หัวเราะทหีลงัดังกวา 

 

73) 2 

ตอบ  ขอ2) They are unaware of their habit. เพราะคนที่กรนไมรูตัวขณะที่เขากาํลังกรนอยู 
 
74) 1 

ตอบ  ขอ1) Sleep apnea ในยอหนาที่ 3 กลาวถงึ ภาวะการหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ 
 
75) 1 

ตอบ  ขอ1) Snoring ส่ิงที่ทาํใหเกิดเสียงในเวลากลางคืน ก็คือ การกรน นัน่เอง 

 

76) 3 

ตอบ  ขอ3) Try breathing masks. ขอเดียวที่มิไดเปนการเปลี่ยนวิถีการดําเนนิชีวิต คือ ใชหนากากหายใจ เพราะเพียงแค
ใสหนากากเขาไป เพื่อลดเสยีงกรนตอนนอนใหฟงดูเบาลงเทานั้น ไมไดเปลี่ยนพฤตกิรรมแตอยางใด 
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77) 2 

ตอบ  ขอ2) Doctors ประโยคดังกลาว แปลวา ถาหากไมไดผลใหปรึกษาแพทย พวกเขา(แพทย)จะมวีิธีมากมายทีจ่ะ

ใหคุณลองใชเพื่อรักษาอาการกรน 

78) 2 

ตอบ  ขอ2) Getting enough sleep. ผูเขียนแทรกอารมณขันเขาไปในยอหนาสุดทายดวยการบอกใหผูทีม่ีอาการนอน

กรนนอนหลบัใหเพยีงพอ ซึง่ถาเปนแบบนัน้จริง คนรอบขางคงไมตองหลับไมตองนอน เนื่องจาตองทนฟงเสียง

กรนตลอดการหลับของนกักรนเหลานี ้

79) 3 

ตอบ  ขอ3) Micro-arousal activities เนื้อความในยอหนาที ่4 โดยใจความหลักแลว กลาวถึงอาการตื่นเปนพกัๆของผู

ที่มีอาการกรนหนกัมากจนเกิดเปนภาวะหยุดหายใจชั่วคราว ซึ่งทําใหคนไขมีอาการเหมือนคนไมไดนอน เรียก

ลักษณะอาการแบบนี้วา Micro-arousal activities 

 

80) 1 

ตอบ  ขอ1) Lying on the back. จากยอหนาที่ 5 มกีารประดิษฐชุดฟอรมปองกนัการกรนของทหารขึ้น โดยเย็บลูก

กระสุนเหล็กขนาดใหญติดกบัชุดฟอรมทางดานหลงั ทาํใหทหารที่นอนกรนเหลานั้นไมสามารถนอนหงายได 

จากขอความนี้ จงึหมายความวา อาการนอนกรนจะเกดิขึ้นเมื่อผูปวยนอนหงาย 
 
ขอ 81-85 : Speed Reading 
81) 2 

ตอบ  ขอ2) 2252 Metroliner ดูที่ชอง Duration ที่ใชเวลานอยที่สุด คือ 2 ชัว่โมง 50 นาท ี
 
82) 1 

ตอบ  ขอ1) 54 Vermonter ดูชอง Scheduled Arrival ที่เวลาใกลเที่ยงมากที่สุด ซึง่ก็คือเวลาของ 54 Vermonter เวลา 

10:45 am  
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83) 1 

ตอบ  ขอ1) 160 and 76 Regional Services ดูที่ชอง Duration ที่ใชเวลาในการเดินทางเทากัน คือ 3 ชัว่โมง 20 นาท ี

 

84) 4 

ตอบ  ขอ4) 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Services. เทยีบดูจากชอง Duration 76 

Regional Service ใชเวลาในการเดนิทางนอยกวา 150 Regional Services จริง 

 

85) 2 

ตอบ  ขอ2) 76 Regional Service ดูจากชอง Scheduled Departure และชอง Scheduled Arrival 
 
UPart Two (15 Points) 
Uขอ 86-100 : Error Identification  
86) 2 

ตอบ a few แกเปน a little เนื่องจาก production เปนคํานามที่นับไมได ตองใชกับ a little 

 

87) 4 

ตอบ polite แกเปน politely ตําแหนงนี้ตองการคํา adverb ดังนั้น ตองใชคําวา politely 

 

88) 3 

ตอบ gestapo แกเปน Gestapo ชื่อเฉพาะตองเขียนขึ้นตนดวยตัวใหญเสมอ 

 

89) 2 

ตอบ succeed แกเปน success เนื่องจาก possessive pronoun + noun เสมอ ดังนัน้ตองเปลี่ยน succeed (V) 

เปน success (N) 
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90) 3 

ตอบ remain แกเปน remains ประโยคนี้เปน Present Simple Tense ประธานของประโยค คือ Poaching ซึ่งเปน

เอกพจน ดังนัน้ กริยาตองเตมิ s กลายเปน remains 

 

91) 2 

ตอบ welcome แกเปน is welcomed เนื่องจาก the birth of a girl ไมสามารถทาํกริยา welcome ได จึงตอง

เปลี่ยนเปน passive voice วา is welcomed 

 

92) 2 

ตอบ the big แกเปน the biggest ถาหากใช the big storm แบบในโจทย จะแปลวา พายุเฮอริเคน Katrina เปนพายุ

เพียงลูกเดียวที่เคยพัดผาน New Orleans และอาวแมกซิโก แตในความจรงิไมไดเปนเชนนัน้ ดังนั้น หากจะแก

ใหแปลวา พายุเฮอริเคน Katrina เปนพายุลูกใหญอีกลูกหนึ่งที่เคยพัดผาน New Orleans และอาวแมกซิโก 

จะตองใช  a big storm หรือไมก็ใช the biggest storm 

 

93) 1 

ตอบ Nowaday แกเปน Nowadays คํานี้ตองเตมิ s เสมอ 

 

94) 4 

ตอบ SMS Message แกเปน SMS Messages จากโจทย ม ี SMS ถึง 59 ลานขอความ เปนพหูพจน ดังนัน้ 

message จึงตองเติม s 

 

95) 4 

ตอบ can guess often แกเปน can often guess เนื่องจาก often เปน adverb of frequency จะอยูหนากริยาแท

ของประโยคเสมอ 
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96) 2 

ตอบ flavor แกเปน flavored ในที่นี้ตองการ adjectives จึงเปลี่ยน flavor เปน flavored ซึ่ง flavored milk แปลวา 

นมที่ผานการปรุงรสธรรมชาติแลว  

 

97) 4 

ตอบ in specific time แกเปน at specific times คําวา time หมายความถงึ ชวงเวลา ใช at นําหนา และคําวา time 

ถาเปนเอกพจนจะตองมี a นําหนา แตถาเปนพหพูจนอยางในขอนี ้จะตองเติม s  

 

98) 4 

ตอบ a bulls’ eye แกเปน on the bull’s eye รอนลงจอด ใชคําวา land on สวน a bulls’ eye แปลวา จุดกลางที่

กําหนดไว เปนเอกพจนและเปนที่ๆกําหนดไวแลวแนนอน ตองใช the bull’s eye ที่ถูกจงึตองเขียนวา on the 

bull’s eye.  

 

99) 4 

ตอบ medicine แกเปน doctors ประโยคนี้หมายถึงแพทยชาวจนีและแพทยชาวตะวันตก ซึ่งตองใชคําศัพทที่

หมายความถงึคนที่เปนแพทย จึงตองแกเปน physicians หรือ doctors 

 

100) 3 

ตอบ to speak แกเปน speak ตําแหนงนี้ตองการกริยาที่เปนผูกระทํา ดังนัน้ จงึตองอยูในรูปที่ไมม ีto 


	ตอบ จากบทสนทนา Mrs. Jones ถามว่า ตัวอักษร J ย่อมาจากอะไร ซึ่งต้องถามด้วยคำว่า stand for? 
	ตอบ ข้อ4) provided เนื่องจาก provided มีความหมายว่า ถ้า ถ้าหาก หาก เท่ากับคำว่า if ซึ่งทำให้แปลประโยคโดยรวมได้ว่า ประชาชนที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าคุ้มครองหรือป่าชายเลนควรจะได้มีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในถิ่นฐานเดิมของพวกเขา หากพวกเขายินยอมที่จะร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้น 
	ตอบ  ข้อ3) when my will to live asserted itself. เป็นข้อที่มีเนื้อความสอดคล้องกับโจทย์มากที่สุด โดยแปลได้ว่า ในขณะที่ฉันกำลังจะหมดสติ ฉันบอกกับตัวเองว่าฉันยังอยากจะมีชีวิตอยู่ มันเป็นหนึ่งในหลายๆครั้งที่ฉันสามารถข้ามกลับมาจากเส้นเขตแดนแห่งความตาย  
	ตอบ ข้อ3) Clean up your mess ประโยคท้าย แปลว่า มันสกปรกมากเหลือเกิน ประโยคหน้าที่สอดคล้องกัน คือ ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลย 
	ตอบ  ข้อ2) and try to listen! ข้อนี้ประโยคได้จบในตัวเองไปแล้ว หากจะเติมส่วนที่เว้นว่างไว้ ต้องเลือกประโยคที่มีตัวเชื่อมเท่านั้น และหลังตัวเชื่อมต้องเริ่มต้นด้วยคำกริยา เพื่อให้มีโครงสร้างทางไวยากรณ์เหมือนกับประโยคด้านหน้า ตามหลักที่ประโยคหน้าและหลังตัวเชื่อมต้องมีโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เหมือนกัน ซึ่งข้อที่ตรงตามหลักการทั้งหมด คือ ข้อ2 
	ตอบ  ข้อ4) moreover, he was unfamiliar with our customs. ข้อนี้กล่าวถึงปมที่ทำให้ Paul รู้สึกว่าตนเองเข้ากับใครไม่ได้ คำเชื่อมจึงต้องเป็นคำที่ทำให้ประโยคไปด้วยกันได้ และเนื้อความที่เหลือต้องกล่าวถึงปมอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ Paul เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ดังนั้น จึงเลือก ข้อ4 
	ตอบ  ข้อ1) is the lowest จากโจทย์ คำเชื่อม Although ใช้เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน ประโยคด้านหน้าบอกว่า ถึงแม้ประชากรของประเทศไทยจะมีมากกว่า 61 ล้านคน ประโยคหลังข้อความที่ทำให้เนื้อความของ 2 ประโยคขัดกัน มีเพียงข้อเดียว คือ ข้อ1 ซึ่งแปลว่า แต่อัตราการเติบโตของประชากรชาวไทยนั้นต่ำที่สุดในบรรดาประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 
	ตอบ  ข้อ3) do คำว่า to do chores แปลว่า งานบ้าน งานที่น่าเบื่อ 
	ตอบ  ข้อ4) of  ฉันทราบว่าแม่คาดหวังอะไรในตัวฉัน ใช้ of me 
	ตอบ  ข้อ2) was done คำว่า homework ทำตัวเองไม่ได้ ต้องใช้ passive voice ดังนั้นจึงตอบ was done 
	ตอบ  ข้อ3) unsaid คำแก้ตัวเป็นการพูด ดังนั้นจึงเลือกข้อ unsaid 
	ตอบ  ข้อ1) what คำที่เว้นไว้ในที่นี้ แทนสิ่งที่ทำ ไม่ได้แทนเหตุผล เวลา หรือวิธีการ ดังนั้น จึงเลือก what  
	ตอบ  ข้อ4) similar เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของครูแต่ละยุคแต่ละสมัยน่าจะคล้ายๆกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ดังนั้น ควรเลือก similar 
	ตอบ  ข้อ2) did ในข้อนี้ไม่มีกริยาช่วย จึงต้องใช้ do แต่เนื่องจากความหมายของประโยคเป็น past tense ดังนั้น ต้องผัน do เป็น did 
	ตอบ  ข้อ2) inevitable แปลว่า ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
	ตอบ  ข้อ4) For one thing เป็นการพูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่เริ่มไม่อยากเป็นครูของผู้เล่าเรื่อง ว่าอะไรทำให้เธอรู้สึก เช่น นั้น ตัวเชื่อมที่ดีที่สุด คือ For one thing  
	ตอบ  ข้อ2) and เป็นไปตามคางสร้าง the different between A and B รูปแบบนี้เชื่อมด้วย and เสมอ 
	ตอบ  ข้อ2) A Marriage Proposal. เป็นคำที่ทำให้เรานึกถึง การตอบตกลงจะแต่งงาน 
	ตอบ  ข้อ3) By offering help for every aspect required in a wedding procedure. ข้อ3 อธิบายได้ดีที่สุด เพราะพูดโดยรวม ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงาน จะได้รับการจัดการอย่างครบเครื่องเพียงแค่มาที่นี่ที่เดียว ส่วนข้ออื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นรายละเอียดของ ข้อ3 ทั้งสิ้น 
	ตอบ  ข้อ3) By linking to the Wedding Traditions page. คำตอบอยู่ที่ย่อหน้า 2 ลูกค้าสามารถทราบประวัติเกี่ยวกับการถือช่อดอกไม้ของเจ้าสาวได้จากหน้า Wedding Traditions 
	ตอบ  ข้อ3) To persuade readers to go for the services offered. เพื่อชักจูงให้ผู้อ่านมาใช้บริการตามโฆษณาที่ได้ลงไว้ 
	ตอบ  ข้อ3) Wedding plans with WeddingManor.com! เป็นหัวข้อที่ครอบคลุมเนื้อความทั้งหมดของ passage นี้ 
	ตอบ  ข้อ4) The loud noise from the car frightend him. ประโยคแรก แปลว่า เมื่อผมออกมาจากร้านค้า ผมก็ต้องตกใจสุดขีดกับเสียงแผดสุดแสบแก้วหูจากแตรรถยนต์ 
	ตอบ  ข้อ4) The dog warned his master to hurry up. จาก passage สุนัขในรถบีบแตรรถยนต์เรียกเจ้าของ โดยถ้าสุนัขพูดได้ คงกำลังบอกว่า กลับมาขึ้นรถเสียที ผมรอนานแล้วนะ ส่วนเจ้าของก็รู้ตัวว่าเป็นสุนัขของตนที่บีบแตร จึงรับออกมาจากร้านค้า แล้วตะโกนบอกสุนัขว่า เดี๋ยวก่อน จะไปเดี๋ยวนี้ละ 
	ตอบ  ข้อ1) The dog was left alone in the car. จากเนื้อเรื่องใน passage นี้ พอจะสรุปได้ว่า สุนัขถูกทิ้งให้อยู่ตัวเดียวในรถยนต์ 
	ตอบ  ข้อ1) Depression causes diabetes. คำตอบอยู่หลังเครื่องหมาย dash ซึ่งขยายข้อความด้านหน้า ในที่นี้ passage เขียนว่า that is, that depression may lead to diabetes ซึ่งมีความหมายตรงกันกับ ข้อ1 
	ตอบ  ข้อ4) Argumentative รูปแบบการเขียนของ passage นี้ เป็นการบอกข้อมูลที่เป็นที่เชื่อถือยอมรับกันอยู่ในปัจจุบันแล้วว่าเป็นอย่างไร จากนั้นใส่ข้อมูลที่ผู้เขียนคิดแย้งเข้ามาโดยมีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งการเขียนในลักษณะนี้ เป็นการเขียนแบบ Argumentative   
	ตอบ  ข้อ2) Ateeque was an Afghan suicide bomber. Ateeque เป็นนักศึกษาชาวอัฟกานิสถาน ที่มาเรียนในอังกฤษ มิใช่มือระเบิดฆ่าตัวตาย 
	ตอบ  ข้อ2) Mournful อาจารย์และเพื่อนๆของ Ateeque ล้วนเศร้าเสียใจกับการเสียชีวิตของเขา 
	ตอบ  ข้อ3) Ateeque was killed in the country where he thought he would be safe. คำพูดเสียดสีที่มีใน passage คือ Arteeque ถูกฆ่าตายในประเทศที่เขาคิดว่าเขาจะได้รับความปลอดภัย 
	ตอบ  ข้อ3) Afghan Refugee among Victims. โดยรวม passage นี้กล่าวถึง Arteeque ดังนั้น headlineจึงควรพูดถึงผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานที่มาตกเป็นเหยื่อของการก่อการร้าย  
	ตอบ  ข้อ4) Out of the frying pan into the fire. หมายถึง หนีเสือปะจระเข้นั่นเอง 
	ตอบ  ข้อ3) $13,500 จาก passage Zayed ฟ้องกลับเพื่อนบ้านว่าทำให้เธอเครียดและน้ำหนักลด ได้เงิน$13,500 
	ตอบ  ข้อ4) was more successful in the end. สามารถเปรียบเป็นสำนวนของไทยได้ว่า หัวเราะทีหลังดังกว่า 
	ตอบ  ข้อ2) They are unaware of their habit. เพราะคนที่กรนไม่รู้ตัวขณะที่เขากำลังกรนอยู่ 
	ตอบ  ข้อ1) Sleep apnea ในย่อหน้าที่ 3 กล่าวถึง ภาวะการหยุดหายใจชั่วคราวขณะหลับ 
	ตอบ  ข้อ1) Snoring สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงในเวลากลางคืน ก็คือ การกรน นั่นเอง 
	ตอบ  ข้อ3) Try breathing masks. ข้อเดียวที่มิได้เป็นการเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต คือ ใช้หน้ากากหายใจ เพราะเพียงแค่ใส่หน้ากากเข้าไป เพื่อลดเสียงกรนตอนนอนให้ฟังดูเบาลงเท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใด 
	ตอบ  ข้อ2) Doctors ประโยคดังกล่าว แปลว่า ถ้าหากไม่ได้ผลให้ปรึกษาแพทย์ พวกเขา(แพทย์)จะมีวิธีมากมายที่จะให้คุณลองใช้เพื่อรักษาอาการกรน 
	ตอบ  ข้อ2) Getting enough sleep. ผู้เขียนแทรกอารมณ์ขันเข้าไปในย่อหน้าสุดท้ายด้วยการบอกให้ผู้ที่มีอาการนอนกรนนอนหลับให้เพียงพอ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง คนรอบข้างคงไม่ต้องหลับไม่ต้องนอน เนื่องจาต้องทนฟังเสียงกรนตลอดการหลับของนักกรนเหล่านี้ 
	ตอบ  ข้อ3) Micro-arousal activities เนื้อความในย่อหน้าที่ 4 โดยใจความหลักแล้ว กล่าวถึงอาการตื่นเป็นพักๆของผู้ที่มีอาการกรนหนักมากจนเกิดเป็นภาวะหยุดหายใจชั่วคราว ซึ่งทำให้คนไข้มีอาการเหมือนคนไม่ได้นอน เรียกลักษณะอาการแบบนี้ว่า Micro-arousal activities 
	ตอบ  ข้อ1) Lying on the back. จากย่อหน้าที่ 5 มีการประดิษฐ์ชุดฟอร์มป้องกันการกรนของทหารขึ้น โดยเย็บลูกกระสุนเหล็กขนาดใหญ่ติดกับชุดฟอร์มทางด้านหลัง ทำให้ทหารที่นอนกรนเหล่านั้นไม่สามารถนอนหงายได้ จากข้อความนี้ จึงหมายความว่า อาการนอนกรนจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยนอนหงาย 
	ตอบ  ข้อ2) 2252 Metroliner ดูที่ช่อง Duration ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด คือ 2 ชั่วโมง 50 นาที 
	ตอบ  ข้อ1) 54 Vermonter ดูช่อง Scheduled Arrival ที่เวลาใกล้เที่ยงมากที่สุด ซึ่งก็คือเวลาของ 54 Vermonter เวลา 10:45 am  
	ตอบ  ข้อ1) 160 and 76 Regional Services ดูที่ช่อง Duration ที่ใช้เวลาในการเดินทางเท่ากัน คือ 3 ชั่วโมง 20 นาที 
	ตอบ  ข้อ4) 76 Regional Service takes shorter time than 150 Regional Services. เทียบดูจากช่อง Duration 76 Regional Service ใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า 150 Regional Services จริง 
	ตอบ  ข้อ2) 76 Regional Service ดูจากช่อง Scheduled Departure และช่อง Scheduled Arrival 
	ตอบ Nowaday แก้เป็น Nowadays คำนี้ต้องเติม s เสมอ 


