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สวนที่ 1 การพูด (25 คะแนน)
1. ตอบ 4 How much does this cost?
คุณอยูใ นรานและตองการซื้อนาฬิกา แตไมมีปายบอกราคา คุณจึง
ถามคนขายวา....... คําตอบคือ “นาฬิการาคาเทาไหรคะ ”
2. ตอบ 1 Get lost.
นองชายของคุณกําลังรบกวนของคุณ คุณจึงพูดวา.......
คําตอบคือ “ไปใหพน ” (get lost ใชสั่งอยางรุนแรงกับคนที่ไม
ชอบหรือนาเบื่อ)
3. ตอบ 2 Can I say something?
คุณตองการขัดจังหวะการอภิปรายในชั้นเรียน คุณยกมือแลวพูดวา
...... คําตอบคือ “ขอฉันพูดอะไรหนอยไดไหม?”
4. ตอบ 1 Get well soon.
คุณไปเยี่ยมคนดังที่โรงพยาบาล เมื่อคุณจะกลับ คุณพูดวา…….
คําตอบคือ “หายเร็ว ๆ นะ”
5. ตอบ 1 How hard this test is!
คุณกําลังสอบขอสอบที่ยากมาก คุณเลยพูดกับตัวเองวา.......
คําตอบคือ “ขอสอบชางยากอะไรอยางนีน้ ะ”
6. ตอบ 4 What does that mean?
คุณไดยนิ เพื่อนของคุณใชคาํ ศัพทภาษาฝรั่งเศสที่คุณไมรู คุณเลย
ถามเพือ่ นคุณวา…….
คําตอบคือ “คํานัน้ หมายความวาอะไร”
7. ตอบ 3 Every cloud has a silver lining.
เพื่อนของคุณสอบชิงทุนไปเรียนตอตางประเทศไมได คุณ
พยายามใหกาํ ลังใจเพื่อนโดยพูดวา…….
คําตอบคือ “เมฆทุกกอนยอมมีเสนสีเงิน” (ชีวิตนีย้ ังมีหวัง)
8. ตอบ 1 They are not as good as they used to be.
โฟรกับมดไปดูคอนเสิรตวงดนตรีปอ บวงที่เขาทั้งสองโปรด
ปราน แตระหวางทางกลับบานมดพูดขึ้นมาอยางผิดหวังวา…….
คําตอบคือ “พวกเขาเลนไดไมดีอยางที่พวกเขาเคยเลนมา”
9. ตอบ 1 There’s no need to hurry.
เบิรดตองการใหคนขับรถตุกตุกขับชาลงกวานี้ ดังนัน้ เขาเลยพูด
วา……. คําตอบคือ “ไมมีความจําเปนตองรีบ”
10. ตอบ 3 Let’s watch something else.
เย็นวันหนึ่งเคนกับแฟนของเขากําลังดูโทรทัศน เคนไมชอบ
รายการที่ดูจึงพูดวา.......
คําตอบคือ “เราไปดูรายการอืน่ กันดีกวา”
11. ตอบ 2 I should have asked her sooner.
วินตองการเชิญแพนเคกไปงานฉลองปริญญากับเขา แตเขารอ
นานเกินไป แลวตอนนี้เธอกําลังจะไปกับคนอืน่ วินคิดกับตัวเอง
วา....... คําตอบคือ “ฉันนาจะชวนเธอเร็วกวานี”้

12. ตอบ 4 Five
ในลิฟททแี่ นน คุณตองการขอใหคนชวยกดปุมชั้น 5 คุณจะพูดวา
....... คําตอบคือ “5 ดวยคะ”
13. ตอบ 3 How about going to see a movie?
ซีกับเอมี่กําลังตัดสินใจวาจะทําอะไรกันเย็นนี้ เอมีพ่ ูดวา…….
คําตอบคือ “ไปดูหนังเปนไง?”
14. ตอบ 3 You can sit here.
ผูหญิงทองคนหนึง่ ขึ้นมาบนรถเมล ผูช ายคนหนึ่งลุกขึน้ เพื่อจะ
ใหทนี่ ั่งของเขากับเธอ ผูชายคนนีพ้ ูดวา.......
คําตอบคือ “คุณนัง่ ตรงนี้ก็ไดครับ”
15. ตอบ 1 Keep your change.
เด็กสงพิซซาเพิ่งจะมาสงพิซซา คุณจายเงินใหเขาแลวพูดวา.......
คําตอบคือ “เก็บเงินทอนไวเถอะ”
16. ตอบ 3 not yet
เพราะ คําวา yet ใชกับ Present Perfect Tense ที่มีรูปปฏิเสธ
17. ตอบ 1 Are you free
วางหรือไม
18. ตอบ 2 what time it starts.
หนังเริ่มฉายกีโ่ มง
19. ตอบ 1 that’s too bad
ในทีน่ ี้หมายถึง นาเศรา หรือ นาเสียดาย เหมาะกับ context มาก
ที่สุด
20. ตอบ 3 believe
ในทีน่ ี้หมายถึง ไมอยากจะเชื่อเลย หรือ ไมนา เชือ่
21. ตอบ 2 there
“there” ในทีน่ ี้หมายถึงทีน่ นั่ คือที่โรงหนังนัน้
22. ตอบ 3 seen it three times.
เพราะ เปน present perfect และเปน active voice
23. ตอบ 2 what else
อะไรอืน่ ที่อยากทําคืนนี้
24. ตอบ 1 How about
เพราะ How about + noun หรือ v.ing เปนการเสนอแนะ
25. ตอบ 3 That sounds like funny
ฟงดูนา สนุก
สวนที่ 2 คําศัพท (10 คะแนน)
26. ตอบ 2 swing = แกวงไกว
คลื่นหรือกระแสไฟฟาทีว่ ิ่งเปนไฟฟากระแสสลับจะเปลีย่ นแรง
และทิศทางอยางสม่ําเสมอ
1. permeate = ซึม
3. stiffen = เกร็ง, ทําใหแข็ง
4. clarify = ทําใหชัดเจน
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27. ตอบ 4 find out = คนหา
คุณสืบใหรูแนไดหรือไมวา เธอจะมาหรือไม
1. escape = หนี
2. decorate = ประดับ
3. long for = ตองการมาก
28. ตอบ 3 laziness = ความเกียจคราน, ความเฉื่อยชา
หลังจากที่กระฉับกระเฉงขึน้ อยางฉับพลัน ทีมก็กลับไปเกียจ
ครานอีก
1. pauperism = ความยากจน
2. candor = ความเปดเผย
4. application= การประยุกตใช
29. ตอบ 1 sober = ที่มีสติ, เปนปกติ, สงบสุข
การตอสูกับโรงเก็บสารเคมีไดเปลี่ยนจากหมูบา นที่สงบสุขอยาง
ปกติใหกลายเปนสนามรบ
2. fearful = ที่นา กลัว
3. sleek = ที่เรียบรอย, เรียบเปนมัน
4. drugged = ที่ถูกวางยา
30. ตอบ 4 critical judge = ตัดสินอยางรูจริง
ผมไมไดเปนผูมีความชํานาญ แตผมสามารถรูวา แชมเปญขวด
ไหนรสชาติดเี มื่อผมไดลิ้มลอง
1. portrait artist = ศิลปนภาพเหมือน
2. violent upheaval = วายปวง
3. historical documents = เอกสารทางประวัติศาสตร
31. ตอบ 4 stagnant = ชะงักงัน, หยุดนิ่ง
ในป 2006 เศรษฐกิจโลกชะงักงันและผูคนก็ยากจนลง
1. dominant = ที่มีบทบาทสําคัญ
2. elegant = ที่งดงาม, ทีห่ รูหรา
3. dissonant = ไมลงรอยกัน
32. ตอบ 2 precocious = ที่โตเกินอายุ, ที่ฉลาดเกินวัย
ปาลมมี่เปนเด็กที่โตเกินอายุ ซึ่งสามารถอานและเขียนตั้งแตอายุ
3 ขวบ
1. laggard = อยางลาหลัง
3. puny = เล็ก, ไมสําคัญ, ดอย, ออนแอ
4. timorous = ที่ขขี้ ลาด, ขี้กลัว
33. ตอบ 1 tributary = แคว, สาขา, เมืองขึน้
แควหนึ่งของแมนา้ํ โขงไหลทวมหลายจังหวัด
2. territory = ดินแดน, อาณาเขต
3. technic = วิธีทาํ , วิธีการ
4. troopship = เรือลําเลียงอาหาร
34. ตอบ 4 gratuity = เงินตอบแทน, เงินรางวัล
เงินตอบแทนมาตรฐานของภัตตาคารที่ดีคือ 15% ของคาอาหาร

35. ตอบ

สวนที่ 3
36. ตอบ

37. ตอบ

38. ตอบ

39. ตอบ

1. gravity = แรงดึงดูดของโลก
2. gratitude = ความกตัญู
3. gradation = การแบงลําดับขัน้ , การคอย ๆ เปลีย่ นแปลง
1 clique = กลุม, พวก, คณะ
มาเฟย คือ กลุมผูมอี ิทธิพลทีเ่ ขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรม
2. participant = ผูรวมกระทํา
3. criminal = อาชญากร
4. resource = แหลงที่มา
การเติมประโยคใหสมบูรณ (5 คะแนน)
1 sound their best
ไวโอลินจําเปนตองมีผูสี เพือ่ จะใหเสียงคงความกังวาน
และ…….
คําตอบคือ “ไพเราะที่สุด”
2 followed by cuts and bruises
การทํางานทีเ่ กินมาตรฐาน แปดชั่วโมงตอวันอาจเพิ่มอัตราการ
เสี่ยงจากการบาดเจ็บ เนือ่ งจากงานที่ทาํ ไมวา จะอาชีพอะไร
ปญหาที่บน กันมากที่สุด คือปญหาเกี่ยวกับกลามเนื้อ และขอ
ตอ……. คําตอบคือ “ตามดวยปญหาเกี่ยวกับบาดแผล และรอย
ฟกช้าํ ดําเขียว”
3 They want to conquer it.
จากการมี perestroika (การปรับโครงสราง) นักธุรกิจหญิง
รัสเซียรุน แรกปรากฏโฉมขึ้นเปนหนทางสูความเสมอภาคทาง
เพศอันแทจริงในรัสเซียทางธุรกิจ ไมใชทางการเมือง เมือ่ กอน
นักธุรกิจหญิงพวกนี้เคยเปนหญิงที่มีฐานะยากจน ปจจุบนั อายุ
มากกวา 30 ปกนั แลว สามารถพบเห็นไดในอาชีพทีห่ ลากหลาย
มากที่สุด ตั้งแตในบริษัทโฆษณาเรื่อยไปจนถึงบริษัททองเที่ยว
ในบริษัทคอมพิวเตอร ถึงบริษัทสื่อ ในสํานักงานทนายความถึง
วิสาหกิจดานการพาณิชยสาํ คัญ ๆ ผูหญิงรัสเซียกําลังขยายตัว
พวกเขาไมตองการเพียงแคเปลีย่ นแปลงโลก…….
คําตอบคือ “พวกเขาตองการพิชิตโลก”
1 the world around us
เดิมคําวา literacy หมายถึง ความสามารถในการอานและเขียน
ปจจุบัน คํานี้ หมายถึง ความสามารถในการทํางานที่สลับซับซอน โดยอาศัยความสามารถทางการอานและเขียนทีเ่ กี่ยวของ
กับงานและชีวิตนอกโรงเรียน literacy ใชระบบสัญลักษณอยาง
หนึ่งที่แทนโลกของตัวเราเอง และภาษาเปนระบบสัญลักษณ
ที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยูใ นหัวเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอก ภาษาทํา
หนาที่เปนตัวกลางระหวางตัวเราและสังคม และทําใหเรา
สามารถอานคิด และเขียนเกี่ยวกับ…….
คําตอบคือ “โลกรอบๆ ตัวเรา”
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40. ตอบ 3 who could have been spared such a tragedy
เพราะมีประชาชนที่หิวโหย และทุกขทรมานมากมายโดยเฉพาะ
ในทวีปแอฟริกา การโจมตีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพเปนอันตรายมาก ทวีปแอฟริกากําลังเผชิญกับโรครายที่
แพรกระจายอยูทั่วไป มี HIV หรือ เอดส มาเลเรีย และโรคอืน่ ๆ
ตลอดระยะเวลา 30 ปแหงความเสื่อมโทรมของสภาพดิน ความ
แหงแลงที่เกิดขึน้ บอยครั้ง และประชากรที่กําลังเพิ่มขึน้ สถานการณที่มาบรรจบกันเหลานี้ สามารถนําไปสูค วามหายนะของ
มนุษยในทวีปแอฟริกาในระดับทีโ่ ลกไมเคยพบเห็นมากอน เรา
รูวา มันกําลังมา เรามีความรูที่จะเลี่ยงมัน ถาเราละเลย การแกไข
ปญหานีใ้ นภายหลังจะหมายถึงความทุกขทรมานอันแสนสาหัส
และแมกระทั่งถึงตาย ของผูบริสุทธิน์ บั ลานๆ คน.......
คําตอบคือ “การพยากรณอากาศเปนศาสตรที่ไมแนนอน”
สวนที่ 4 การเติมคําในชองวาง (5 คะแนน)
41. ตอบ 1 however
การสํารวจแสดงใหเห็นวา 85% ของบริษัทญี่ปนุ ในประเทศจีนที่
ผลิตสินคาสงออกไดกําไร แตอยางไรก็ตาม ตัวเลขนี้จะแตกตาง
ไปสําหรับบริษัทญีป่ ุนที่ทาํ การผลิตสินคาเพื่อใชในประเทศ
(local market - oriented manufacturer) ถาอานตอในประโยค
ถัดไปมากกวา 40% มีผลประกอบการขาดทุน (in the red) ดังนัน้
คําตอบคือ “however” ซึ่งใชเพือ่ แสดงความตรงกันขาม
42. ตอบ 1 entry
“entry” (n) หมายถึง การเขารวม China’s entry into the World
Trade Organization คือการที่ประเทศจีนเขารวมองคการ WTO
43. ตอบ 3 Therefore
เมื่อจีนเขารวม WTO แนวโนมก็จะเนนที่ตลาดภายในประเทศ
ดังนัน้ บริษัทญี่ปนุ เหลานี้จะตองจัดการ (tackle = deal with) กับ
ปญหาเรื่องการทํากําไรนีใ้ หได therefore แสดงความเปนเหตุ
และผล = ดังนัน้
44. ตอบ 1 Locals
พนักงานในทองถิน่ ในทีน่ ี้คือ พนักงานชาวจีน
45. ตอบ 2 adequately = อยางพอเพียง
พนักงานชาวญี่ปนุ ระดับสูงๆ ไมสามารถสื่อสารกับพนักงาน
ทองถิ่นชาวจีนระดับลางๆ ไดอยางพอเพียง
สวนที่ 5 การอานอยางรวดเร็ว (5 คะแนน)
46. ตอบ 1 EE 601
คุณตองการเรียนเกี่ยวกับโครงสรางพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ คอรส
ที่คุณตองการคืออะไร คําตอบคือ EE 601
47. ตอบ 1 Ministry of Agriculture and Cooperatives
องคกรใดที่สามารถแบงแยกไปยังองคกรตางๆ ภายใตการ
ควบคุมของรัฐได

48. ตอบ

49. ตอบ

50. ตอบ

สวนที่ 6
51. ตอบ
52. ตอบ
53. ตอบ

54. ตอบ
55. ตอบ

56. ตอบ

57. ตอบ
58. ตอบ

59. ตอบ

60. ตอบ

61. ตอบ

คําตอบคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
4 Determinants and advanced linear programming
ขอใดไมไดถูกรวมเขาใน EE 611 คณิตศาสตรสาํ หรับนัก
เศรษฐศาสตร คําตอบคือ Determinants and advanced linear
programming (กําหนดการเชิงเสนขัน้ สูง)
3 EE 612
การวิเคราะหโคงปกติสวนมากควรจะเรียนคอรสอะไร
คําตอบคือ EE 612
3 mathematics and statistics
แบบจําลองเศรษฐมิติเหมาะกับวิชาของ.......
คําตอบคือ คณิตศาสตรและสถิติ
ความเขาใจในการอาน (30 คะแนน)
3 The Changing Role of Women
คําตอบนีเ้ ปนหัวขอที่ดีที่สุดสําหรับบทอานนี้
2 farming
farming คือสิ่งที่ไมไดกลาวถึงในขอความ
3 explain
เพราะ ใน paragraph ที่ 2 จะเปนการชี้แจงถึงอัตราการเกิดที่
ลดลง
1 has resulted in
เพราะ วลี “has caused” สามารถใชแทนที่ไดกับ “has resulted in”
4 favorable
เพราะ auspicious แปลวา ความอุปถัมภ, ฤกษดี ซึ่งตรงกับ
favorable
2 present some facts concerning women
วัตถุประสงคหลักของผูเขียนก็คือ การเสนอขอเท็จจริงบาง
ประการของผูหญิงในปจจุบนั
2 positive
ทัศนคติของผูแตงในเรื่องเกีย่ วกับผูหญิงคือ...มองในแงดี
3 comparison of women’s and men’s attitude toward the
managerial role จากขอความคลายกับเปนการเปรียบเทียบ
ทัศนคติของผูหญิงและผูชาย
4 social science
บทความนี้สวนใหญจะพบในหนังสือดาน...
คําตอบคือ สังคมศาสตร
2 American people are very fussy about their pets
ใจความหลักของยอหนาแรกก็คอื ... ชาวอเมริกนั จะจุกจิกมากใน
เรื่องเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงของพวกเขา
3 four
ในป 1995 อัตราการขายสินคาของอาหารสัตวเลี้ยงและผลิตภัณฑ
ดูแลสัตวเลี้ยงจะสูงกวาปจจุบนั .... เทา
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62. ตอบ

63. ตอบ
64. ตอบ

65. ตอบ

66. ตอบ
67. ตอบ

68. ตอบ

69. ตอบ
70. ตอบ
71. ตอบ

72. ตอบ

73. ตอบ
74. ตอบ
75. ตอบ
76. ตอบ

คําตอบคือ 4 เทา (ดูจาก paragraph ที่ 3)
4 coffee, tinned food and breakfast cereals are being replaced by
pet food and accessories
จาก paragraph ที่ 3 บอกใหเราทราบถึงการเพิ่มจํานวนของ
อาหารและผลิตภัณฑของสัตวเลีย้ งในซุปเปอรมารเกตมากกวา
กาแฟ, อาหารกระปอง หรืออาหารเชาที่ทาํ จากธัญพืช เสียอีก
1 under discussion กําลังพูดถึง
4 medical treatment for a seriously ill pet can cost ten of
thousands of dollars Edward Cooperman จายเงินไป 10,000
ดอลลารสหรัฐ (2.7 ลานบาท) ในการักษาสุนัข spaniel ของเขา
2 show how American people take care of their pets nowadays
เนือ้ เรื่องเขียนแสดงการเลี้ยงดูสัตวเลีย้ งของคนอเมริกันใน
ปจจุบัน
3 declare worldwide was against drugs
เห็นไดจากประโยค America has to say no to the drugs…
4 strict domestic crackdown on drug crimes
Klein เชื่อในมาตรการอันเด็ดขาดในประเทศ America has to
say no to the drugs inside
3 the government supply drugs to addicts
เห็นไดจากประโยค the U.S. should become the sole distributor
of drugs.
1 disagree with
ทั้ง Klein และ Diggs ไมเห็นดวยกับ Bennett
1 Diggs
1 7-8 hours
ใน Paragraph ที่ 1 ระบุวา การนอนหลับเพียง 7-8 ชั่วโมงก็
เพียงพอแลวสําหรับผูใหญ
3 It is not necessary for all people to sleep eight hours a night.
Paragraph ที่ 2 พูดถึงงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย Florida และ
มหาวิทยาลัย Tufts วาคนทีน่ อนประมาณ 4-6 ชั่วโมง มักจะเปน
คนทีร่ า เริงและกระฉับกระเฉงมากกวาผูทใี่ ชเวลานอนนานกวา
นัน้ นอกจากนี้ 2 ประโยคแรกของยอหนานี้ก็กลาววาไมจําเปนที่
เราจะตองกังวลวาตองนอนใหครบ 8 ชั่วโมง
3 the number of hours that a healthy person should spend sleeping
“The Big Eight” อางถึงจํานวนเวลาที่คนควรจะใชในการนอน
4 sleep less than six hours
“such people” อางถึงคนทีใ่ ชเวลานอนนอยกวา 6 ชั่วโมง
2 worsen
“aggravate” มีความหมายตรงกับคําตอบขอที่ 2 คือทําใหแยลง
4 disappear after one night of sleep
ใน Paragraph ที่ 4 ระบุถึงงานวิจยั ของ Stanford ที่วา อาการที่

77. ตอบ

78. ตอบ

79. ตอบ

80. ตอบ

สวนที่ 7
81. ตอบ

82. ตอบ

83. ตอบ
84. ตอบ

85. ตอบ

86. ตอบ

เกิดขึน้ จากการนอนไมพอจะหายไปเมื่อไดนอนพักเต็มที่ 1 คืน
เต็ม
3 “micro-sleeps” are likely to be short quality sleeps
ใน Paragraph สุดทายพูดถึงการทดลองของมหาวิทยาลัย Chicago
ที่ไดขอสรุปวาอาการนอนไมหลับอยางแทจริงนัน้ เกิดขึน้ ไดยาก
มาก เพราะคนเรามักหาวิธีที่จะพักผอนไดแมเพียงชวงสัน้ ๆ ไมกี่
ชั่วโมงก็ตาม (micro-sleeps) ฉะนัน้ การนอนชวงสัน้ ๆ นี้จึงเปน
การนอนที่มีคุณภาพ
2 Being sleepless for a night does not seriously affect people’s
activities the next day.
ในบทอานระบุวา การนอนเพียง 2 ชั่วโมง ไมไดสงผลกระทบ
ตอการทํางานของคนในวันรุงขึน้ คนเหลานัน้ อาจรูสึกเหนื่อย
หรือหงุดหงิดเทานัน้
1 similar
ผลการศึกษาวิจัยทุกๆ งานที่ระบุไวในบทอานลวนแสดงความ
เห็นตรงกันวาการนอนหลับไมเพียงพอไมไดสงผลกระทบที่
รุนแรงกับรางกาย
3 informative
จุดประสงคของบทอานนีค้ ือตองการใหความรูเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางการนอนหลับไมเพียงพอกับผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับรางกาย ดังนัน้ คําตอบที่ ถูกตองคือ ขอ 3
การหาจุดผิดทางไวยากรณ (10 คะแนน)
1 can’t do nothing แกเปน can’t do anything หรือ can do nothing
ในโจทยใชปฏิเสธซอนปฏิเสธ (double negative) ทําใหผิดความ
หมายที่ตองการจะสื่อในประโยค
2 an increasing popular แกเปน an increasingly popular
เพราะคําวา popular เปน adjective คําที่จะมาขยายตองอยูในรูป
adverb เทานัน้
4 another แกเปน others
others = other people เปนรูปพหูพจน another เปนเอกพจน
3 were searching แกเปน have been searching
เพราะเปน present perfect continuous เพื่อแสดงการกระทําที่มี
จุดเริ่มตนในอดีต และยังคงกําลังดําเนินตอมาในปจจุบนั
1 despite/in spite of (บุพบท) + นามวลี วิธแี ก
1. เปลี่ยน despite เปน although: Although personal computers
have been around.
2. ใช despite the fact that + อนุประโยค: Despite the fact that
personal computers have been around…
4 are live แกเปน that live
แปลวา ซึ่งอาศัยอยู หรือ ลดรูปเปน living สวนคําวา alive เปน
adjective แปลวา มีชีวิตอยู เชน Her mother is still alive.
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87. ตอบ 4 to develop แกเปน developing
เพราะ เพื่อใหคขู นาน (parallel) ไปกับคําวา improving และ
maintaining จึงตองใชในรูปของ V. + ing
88. ตอบ 3 are activities
ตองสลับตําแหนงของคําใน clause เปน what activities are
worthwhile ขนานไปกับ what the future holds (question work +
subject + verb) และ what is fashionable and attractive
(question word + verb to be + adjective)
89. ตอบ 4 cooperate แกเปน cooperation
เนื่องจากคําที่อยูกอ นหนา คือ international เปน adjective จึง
ตองขยายคํานามไมใชคาํ กริยา
90. ตอบ 4 could have saved แกเปน could save
เพราะขอนี้ทดสอบโครงสรางประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 (present
unreal) เมื่อเราตั้งสมมุติฐานสําหรับเหตุการณที่ไมเปนจริง หรือ
ที่ไมอาจจะเกิดขึน้ ในปจจุบนั หรืออนาคต
สวนที่ 8 การเขียน (10 คะแนน)
91. ตอบ 4 Although = แมวา
92. ตอบ 4 All my life I had wondered
เขาประโยคมากทีส่ ุด มันโยงกับประโยคตอไปดวยวา ทัง้ ชีวิต
ฉัน ฉันก็หวังวาการที่จะบินโดยเครือ่ งบินจะเปนอยางไร จนใน
ที่สุด.......
93. ตอบ 1 finally = จนในที่สุด
94. ตอบ 2 to take my first visiting airplane ride
มีโอกาสไดขนึ้ เครือ่ งบิน
95. ตอบ 3 on
96. ตอบ 3 There were
มี 3 ที่นั่งในแตละดาน
97. ตอบ 1 more nervous
ดูประโยคตอมาจะเห็น Keyword คําวา “nervous”
98. ตอบ 2 when the plane eventually landed
เมื่อเครื่องบินลงจอด ดูคาํ วา “destination”
99. ตอบ 1 Since then = ตั้งแตนนั้ เปนตนมา
100. ตอบ 4 but I can still remember
แตฉันก็ยังจํามัน จะเชื่อมโยงกับ “แมจะเปนรายละเอียดเล็กๆ
นอยๆ เกี่ยวกับการเดินทางโดยเครือ่ งบินเปนครั้งแรก

