GAT
ขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 200 ขอ
9. ขอใดมีความหมายนัยตรงไดอยางเดียว
1. เขาลางมือแลว
2. สุดาโดดรมอยางนอยอาทิตยละครั้ง
3. ใคร ๆ ก็ทราบวาเขากินไดทุกอยาง
4. ฉันตกหมอนเมื่อคืนนี้ คอเคล็ดเลย
10. คํานามในขอใดมีความหมายโดยนัยไดทุกคํา
1. ยุงรายกวาเสือ
2. เธอชอบรับประทานไกหรือนก
3. กระถินริมรั้ว
4. เทวดาสถิตอยูบนวิมาน
11. คําที่พิมพตัวหนาในขอใดใชความหมายไดถูกตอง
1. ใคร ๆ ก็พากันตราหนาวาฉันไมมีทางเปนคนดีกับเขาได
2. ไหน ๆ เขาก็ตากหนามาหาเธอแลว ชวยเขาหนอยเถอะ
3. ครูเปนบุคคลทีส่ ามารถเกลี้ยกลอมเยาวชนใหเปนคนดีได
4. การเลนกีฬาทุกวันทําใหเขาเปนคนแข็งกราว
12. ขอใดใชคําถูกตองตามความหมาย
1. เขาใสไฟเพื่อนบานจนเกิดอัคคีภยั
2. เขาถูกใสความวาเปนผูมีความคิดริเริ่ม
3. นองพยายามใสไคลวาพี่เปนขโมย
4. นักมวยคนนี้ชกรวดเร็วจนกรรมการใสคะแนนไมทัน
13. ขอใดใชถอยคําสํานวนไดถูกตองที่สุด
1. ธิดากับนพพรมักไปเที่ยวดวยกันสองตอสอง
2. แดงพลอยติดรางแหไดรับเหรียญกลาหาญ
3. หลายคนตราหนาวาเขาจะไดเปนนายกรัฐมนตรี
4. ผูหญิงคนนั้นสวมเสื้อบางจนดูตัวเปลาเลาเปลือย
14. ขอใดใชคําถูกตองตรงความหมายที่สุด
1. เธอไมควรจะคร่ําเครงกับการเลนมากนัก
2. วิไลเปนคนหยิบหยงงานหนักไมเอางานเบาไมสู
3. นายแกวพยายามมั่วสุมอยูกับชาวบานเพราะหวังวาจะไดเปน
ผูแทน
4. เขาถูกจับในขอหากีดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
15. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
1. ไทยอาสาปองกันหมูบานตอสูกับผูกอการรายตัวตอตัว
2. สังคมไทยแตโบราณเปนสังคมที่สุขสงบ ไมมีขอขัดแยง
3. ตํารวจฆาโจรปลนทองตายหมด ไมมีใครรอดแมแตคนเดียว
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการขอใหขาราชการใน
กระทรวงเครงครัดในจริยธรรม

คําสั่ง : จงเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว
ขอ 1–30 วัดความสามารถทางหลักภาษา
1. วัฒนธรรมกับภาษาเกิดจากสิ่งใด
1. การติดตอสื่อสาร
2. สติปญญา
3. อารมณและประสบการณ 4. ความตองการพื้นฐาน
2. “แบบแผนชีวิตหรือระบบการดําเนินชีวิตครอบคลุมไปถึงเครื่อง
อุปโภคบริโภค สถาบัน ประเพณีตลอดจนความรูสึกตอ
สิ่งตางๆ ” ขอความนี้กลาวถึงอะไร
1. คานิยม
2. คุณธรรม
3. วัฒนธรรม
4. สถาบัน
3. “การนําคณะศิลปนไปแสดงนาฏศิลปยังตางประเทศ เปนการ
นําวัฒนธรรมไทยไปเผยแพรใหเปนทีร่ ูจัก”
คําวา “วัฒนธรรม” ในขอความนีห้ มายถึงอะไร
1. ศิลปะ
2. ประเพณี
3. คานิยม
4. สถาบัน
4. สิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยเจริญกาวหนากวาสัตวคอื อะไร
1. สติปญญา
2. ประเพณี
3. วัฒนธรรม
4. ภาษา
5. ขอใดเปนประโยชนที่สําคัญที่สุดของภาษามาตรฐาน
1. เปนเอกลักษณของชาติไทย
2. เปนการรักษาวัฒนธรรมไทย
3. แสดงถึงความเปนเอกราชของชาติไทย
4. ทําใหคนไทยสามารถสื่อสารโดยเขาใจตรงกัน
6. คุณธรรมที่สําคัญที่สุดในการธํารงสังคม คือขอใด
1. ความเมตตา
2. ความกรุณา
3. การอบรมสั่งสอน
4. การถือวาจาสัตย
7. คุณธรรมของสัตวแตกตางจากคุณธรรมของมนุษยอยางไร
1. คุณธรรมของสัตวไมมี แตของมนุษยมี
2. คุณธรรมของสัตวไมลึกซึ้งเทาของมนุษย
3. คุณธรรมของสัตวเกิดจากสัญชาตญาณ และไมคงทน
เทาของมนุษย
4. คุณธรรมของสัตวเปนไปตามสัญชาตญาณ แตของมนุษย
เกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล
8. “คนดีแกไข คนจัญไรแกตัว” สอนเราในเรื่องใด
1. รูจักใหอภัย
2. รับผิดเมื่อพลาดพลั้ง
3. รักยาวใหบั่น รักสั้นใหตอ 4. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
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16. ขอใดใชคําฟุมเฟอย
1. เขาทําหนาตื่นเรียนอาจารยวาเขาลืมทําขอสอบหนาสุดทาย
2. อุบัติเหตุครั้งนี้ทําใหเสียทั้งเวลาและทรัพยสิน คือทรัพยสิน
เสียหาย
3. การขับรถยนตบนทางดวนถาขับชาก็เกิดอุบัติเหตุได
4. เขาเปนคนขับรถมือใหม ดังนั้นจึงไมควรใหขับทางไกล
17. ขอความตอไปนี้ขอใดสง “สาร” คลุมเครือมากที่สุด
1. จะเปนแนวสีอะไรก็ไดทั้งนั้น ขอใหจับหนูไดก็แลวกัน
2. ผมไมปฏิเสธวายําจานนี้อรอยมาก แตผมอยากทราบวาคุณ
เอาเนื้ออะไรมายํา
3. เมียมีเมียพี่ก็มา แตเมียไมมา ก็แปลวาเมียไมมี
4. ไมจาย 5 ลาน เผา รง. ตร. ยอนรอยจับตัวได
18. ขอใดใชภาษากํากวม
1. นองของนิดที่ถูกสุนัขกัดไมมาโรงเรียน
2. รถคันที่เอาไปซอมราคาแพงมาก
3. ชาวบานเขามารองทุกขที่บานกํานัน
4. โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรารักษายาก
19. ชลิตชอบ…..เสื้อผาที่มี…….งดงาม เพื่อชวยใหเกิดความคิด……
1. เลือกสรร สีสรรค สรางสันทน
2. เลือกสรร สีสัน สรางสรรค
3. เลือกสรรค สีสรร สรางสรรพ
4. เลือกสรรพ สีสัน สรางสรรค
20. ขอความใดเมือ่ เรียงคําสับที่กันและมีความหมายตางกันมากที่สดุ
1. เขาไปทําไม
2. นิดคือเพื่อนแดง
3. ใครใชใหไป
4. มีขนมบนโตะ
21. “อยานอนตื่นสาย อยาอายทํากิน
อยาหมิน่ เงินนอย อยาคอยวาสนา”
คําประพันธนมี้ ีเสียงพยัญชนะทายกี่เสียง
1. 3 เสียง
2. 4 เสียง
3. 5 เสียง
4. 6 เสียง
22. เสียงควบกล้ําในขอใดไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย

24. ขอความตอไปนี้มีพยางคที่ปรากฏเสียงพยัญชนะทายกี่พยางค
“ถอยคําบางคําแมมีความหมายเหมือนกัน แตใหความรูส ึก
ไมเหมือนกัน”
1. 12 พยางค

2. 13 พยางค

3. 14 พยางค

4. 15 พยางค

25. ขอความตอไปนี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไมนับคําซ้ํา)
“การใชภาษาใหสามารถสื่อความหมายไดตามจุดประสงค
อยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของสังคม”
1. 4 เสียง

2. 5 เสียง

3. 12 เสียง

4. 14 เสียง

26. “หนุมสาวเหลานัน้ รองลําทํานองเพลงดวยเสียงใสไพเราะ”
ขอความทีย่ กมานี้มีสระเสียงสั้นกี่เสียง (ไมนับคําซ้ํา)
1. 3 เสียง
2. 4 เสียง
3. 5 เสียง
4. 6 เสียง
27. ขอใดมีเสียงสระประสม สระแท และสระเกิน
1. ครั้นหักศึกมีชัยไดบุรี
2. ใหตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
3. แลวยกพลนิกายกองหนา
4. ยาตราดําเนินนําทัพหลวง
28. ขอใดมีพยางคที่ใชสระประสมมากที่สุด (นับคําซ้ํา)
1. งามสงานาเปรียบดวย เมรุธร
2. ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สูเบื้อง
3. สินธุภาคสาคร ไทยประเทศ
4. คือนวนาเวศเยื้อง ยาตรทองเจาพระยา
29. เพราะเหตุใดจึงกลาวไดวา “ภาษาไทยเปนภาษาของเสียงดนตรี”
1. มีการใชเครื่องหมายวรรณยุกตแทนเสียงดนตรี
2. มีคําพองเสียง ชวยทําใหเกิดเสียงเพิม่ มากขึ้น

1. ไมโครกรัม

2. แฟลกซ

3. ระดับเสียงสูงต่ําของคําดุจเสียงดนตรี ทําใหความหมายเปลี่ยน

3. ปลาสเตอร

4. คลอรีน

4. คําในภาษามีหลายเสียงเชนเดียวกับเสียงดนตรี
30. ขอใดมีคําที่รูปวรรณยุกตกับเสียงวรรณยุกต ไมตรงกัน ทุกคํา
1. นาเลนน้ํา
2. ขาวขึ้นหมอ
3. ปบใสถาน
4. กาวชาๆ

23. ทุกคําในขอใดไมออกเสียงควบกล้ํา
1. สรวล ปลาต ทราม

2. เคลือบ แคลง คลอย

3. ครวญ คร่ํา ปลาย

4. เปลีย่ ว เปลา ปราง
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ขอ 31 –50 วัดความสามารถทางการใชภาษา
พระพีพ่ ระผูผา น

37.

31. ขอใดคือผลที่ไดจากกระบวนการคิด

ภพอุต- ดมเอย

1. สติปญญา

2. ความคิด

ไปชอบเชษฐยนื หยุด

รมไม

3. ทักษะ

4. การคิด

เชิญราชรวมคชยุทธ

เผยอเกียรติ ไวแฮ

สืบกวาสองเราไซร

สุดสิ้นฤามี

32. การคิดในขอใดถือวามีเหตุผลมากที่สุด

(ลิลิตตะเลงพาย)

1. ติ๊กไมยอมไปดูมากานกลวย เพราะในโรงหนังเปดแอร
คําประพันธขา งตน จัดเปนสารชนิดใด

เย็นจัดกลัวจะปอดบวม
2. ตุกไมไปดูมากานกลวย เพราะกลัวรถติดจะกลับบานลําบาก

1. สารจรรโลงใจ

2. สารใหความรู

3. เตยไมอยากไปดูมากานกลวย เพราะกวาหนังจะจบก็เย็น กลัว

3. สารโนมนาวใจ

4. สารชี้แจงแสดงเหตุผล

38. หัวขอในการประชุมแตละครั้งเรียกวาอะไร

ไปเรียนพิเศษไมทัน
4. ตุมตัดสินใจไมไปดูมากานกลวย เพราะพรุงนี้ตองสอบ
หลายวิชา

1. รายการ

2. ระเบียบวาระ

3. มติ

4. กําหนดการ

39. ขอใด ไมใช สารโนมนาวใจ
1. เลือกคนดีเขาสภา ประชาชาติสุขใจ
2. ไมทําหนาที่ พวกปลอยผีเขาสภา
3. ลูกหลานแจมใส ชวนผูใหญไปเลือกตั้ง
4. ประชาธิปไตยเต็มใบ คนไทยไปเลือกตั้ง
40. คําศัพทที่หมายถึง “ขอตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อนําไปปฏิบัติ”

33. ขอใดใชภาษาเพื่อแสดงทรรศนะ
1. รัฐบาลแถลงวาปญหาภัยแลงไดรับการแกไขจนดีขึ้น
เปนลําดับ
2. กรมชลประทานประกาศไมใหชาวนาปลูกขาวกลางป
3. ทางกระทรวงเกษตรคาดวาผลผลิตขาวอาจจะลดลงแต
ราคาจะสูงขึ้น
4. รัฐบาลพยายามหาทางแกไขภาวะขาดแคลนน้ําในอนาคต
34.
“เสือพีเพราะปาปก ปารกเพราะเสือยัง
ดินดีเพราะหญาบัง
หญายังเพราะดินดี”
ขอความนี้มีการใชภาษาแสดงเหตุผลกี่ตอน
1. 1 ตอน
2. 2 ตอน
3. 3 ตอน
4. 4 ตอน
35. กระบวนการฟงในขอใดไมจัดเปนกระบวนการฟงอยางมี

ตรงกับขอใด
1. มติที่ประชุม

2. ขอตกลง

3. ขอตัดสิน

4. พิพากษา

41. ขอใดคือการเขียนประกาศเพียงเพือ่ แจงใหทราบ
1. ประกาศใหรางวัลแกผูที่แจงเบาะแสคนราย
2. ประกาศรับสมัครเขาศึกษาตอของสถาบันอุดมศึกษา
3. ประกาศรายชื่อนักกีฬาดีเดน
4. ประกาศยกเลิกการใชถนน
42. ขอใดคือความแตกตางระหวางคุณธรรมและมารยาท

วิจารณญาณ
1. ไดยิน รับรู เขาใจ
2. จับใจความของสารได

1. คุณธรรมประจําใจแตมารยาทประจํากาย

3. แยกขอเท็จจริงออกจากขอคิดเห็นได

2. คุณธรรมเปนนิติกรรมแตมารยาทเปนพฤติกรรม

4. พิจารณาความนาเชื่อถือของสาร

3. คุณธรรมเปนความคิดแตมารยาทเปนการกระทําที่แสดง
ออกใหเห็นได
4. คุณธรรมเปนนามธรรมแตมารยาทเปนรูปธรรมเพราะแสดง
ใหประจักษได
43. สํานวนในขอใดไมไดแสดงคุณธรรมในการธํารงสังคม

36. “รักชาติ ศาสน กษัตริย ใจสัตยซื่อ ถือคุณธรรม”
คําขวัญนี้จัดเปนสารชนิดใด
1. สารจรรโลงใจ

2. สารโนมนาวใจ

3. สารใหความเพลิดเพลิน 4. สารใหความรู
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1. ผอนสั้นผอนยาว

2. มิตรจิตมิตรใจ

3. ลิ้นไมมีกระดูก

4. บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน

50. การตั้งคําถามแบบใดที่อาจมีการออกคําสั่งกํากับไวดวย

44. เมื่อจําเปนจะตองติดตอสอบถามเจาหนาที่ประชาสัมพันธใน
เรื่องตาง ๆ นักเรียนควรปฏิบัติอยางไร

1. การตั้งคําถามเพื่อใหไดขอคิดเห็น

1. ตั้งคําถามใหชัดเจนแจมชัด ตรงประเด็นและสุภาพ

2. การตั้งคําถามเพื่อใหไดขอเท็จจริง
3. การตั้งคําถามเพื่อทดสอบ

2. ใชพูดที่ออนหวานไพเราะ
3. แสดงความเคารพและทักทายกอนสอบถาม
4. มีการทักทายปราศรัยเพื่อเปนการเชือ่ มมนุษยสัมพันธกอ น
ที่จะมีการสอบสวน
45. การเรียนชีวิตสวนลึกของมนุษยโดยอาศัยวรรณศิลป จะเรียนได

4. การตั้งคําถามเพื่อใหไดคําตอบหลากหลาย
ขอ 51–75 วัดความสามารถเชิงวิเคราะหวรรณกรรม
51. ขอใดคือการอานวรรณคดีที่ถูกตอง
1. อานเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจ

จากสิ่งใด

2. อานโดยพยายามสรางสภาพอารมณของกวีขึ้นในใจของ

1. เรียนจากวรรณคดี หรือวรรณกรรม

เราเพื่อใหเขาถึงสารที่กวีตองการจะสื่อ

2. เรียนจากประสบการณชีวิต

3. อานเพราะชอบวาเปนเรื่องที่กบั นิสัยและชีวิตของตนเอง

3. เรียนจากหนังสือพิมพรายวัน

4. อานอยางเพ็งเล็งขอเท็จจริงเหมือนอานตํารา

4. เรียนจากละครโทรทัศน

52. พฤติกรรมที่นําไปสูความซาบซึ้งในคุณคาของวรรณคดีจนกอ

46. จุดประสงคในการถามขอใดมีความสําคัญที่สุด

ใหเกิดความหวงแหนและอยากจะรักษาไวเปนสมบัติของชาติ

1. เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีและมารยาทในการทักทาย

คือพฤติกรรมในขอใด

2. เพื่อใหรูขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นจากอีกฝายหนึ่ง
3. เพื่อใชเปนกลวิธีในการใหความรูหรือขอคิดเห็นบางประการ
4. เพือ่ ตรวจสอบวาอีกฝายหนึ่งรูขอเท็จจริงหรือไม มีความคิด
เห็นอยางไรหรือไม
47. วันชัยเห็นภาคภูมิเดินผานมาก็รองถามวา “จะไปไหนครับ”

1. การวิจารณวรรณคดี

2. การพิจารณาวรรณคดี

3. การวิจักษวรรณคดี

4. การวิพากษวรรรคดี

53. วรรณคดีที่มีรูปแบบเปนเรื่องเลาคือขอใด

การถามของเขามีจุดประสงคตรงกับขอใด

1. นิราศภูเขาทอง

2. ไตรภูมิพระรวง

3. กาพยเหเรือ

4. พระอภัยมณี

54. การใหบุตรทาน พระเวสสันดรทรงเอาชนะใจตนเองได

1. ถามเพื่อแสดงความสนใจ

เพราะอาศัยบารมีขอใด

2. ถามเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี
3. ถามเพือ่ ใหรูขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นจากอีกฝายหนึ่ง
4. ถามเพื่อใชเปนกลวิธีในการใหความรูหรือใหขอคิดเห็น
บางประการแกผูฟง
48. ขอใดเปนวิธีตงั้ คําถามเพื่อใหไดขอ คิดเห็น

1. ปญญาบารมี , อุเบกขาบารมี
2. ศีลบาร , ปญญาบารมี
3. ขันติบารมี , ปญญาบารมี
4. ขันติบารมี , อุเบกขาบารมี

1. ระหวางปดภาคฤดูรอนนักเรียนควรใชเวลาวางอยางไร

55. เหตุใดพระอินทรจึงสั่งเทพบริวารใหจําแลงกายเปนสัตว

2. จังหวัดภูเก็ตกับจังหวัดเชียงใหมเหมือนหรือตางกันอยางไร
3. การเลนปริศนาคําทายมีประโยชนแกการฝกเชาวนปญญาอยางไร
4. อะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหชาวชนบทอพยพเขามาอยูใน
กรุงเทพมหานคร
49. คําถามในขอใดตอบไดหลายทาง

รายมาขวางทางพระนางมัทรี
1. เพราะเกรงวาพระเวสสันดรจะทรงทําทานบารมีไมสําเร็จ
2. เพราะเกรงวาพระนางมัทรีจะพบสองกุมาร
3. เพราเกรงวาพระนางมัทรีจะขัดขวางพระเวสสันดร
4. เพราะเกรงวาพระนางมัทรีจะไมไดรับอานิสงสจากทานบารมี

1. ใครคือปฐมกษัตริยแหงราชวงศจักรี
2. สมสายน้ําผึ้งราคากิโลกรัมละเทาไร
3. แหลงขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในกรุงเทพฯ อยูที่ไหน
4. การไปเที่ยวปาเราควรเตรียมสิ่งใดไปบาง
59

ขวางพระนางมัทรีไว

56. รายยาวมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรีสะทอนใหเห็นถึงอะไร

3. พระนางมัทรีทรงเที่ยวตามหาสองกุมารตลอดทั้งคืนจนรุง

มากทีสุด

สางแตก็หาไมพบ

1. ความรักโอรสธิดา และพระสวามีของพระนางมัทรี
2. ความอดทนของพระนางมัทรี
3. ความเสียสละของพระนางมัทรี
4. ความรักอันยิ่งใหญของแมที่มีตอลูก
57. “พอประจวบจวนพญาพาฬมฤคราช สะดุงพระทัยไหวหวาดวะ

4. พระเวสสันดรทรงประทานสองกุมารใหแกพราหมณเฒา
ชูชกไปแลว
61. ขอใดเปนสาเหตุใหพระมหาอุปราชาเสียขวัญในการทํา
สงครามมากที่สุด

หวีดวิ่งวนแวะเขาขางทาง พระทรวงนางสันระรัวริกเตนดั่งตีปลา”
คําประพันธนแี้ สดงถึงอารมณใดของตัวละครชัดเจนที่สุด
1. โศกเศรา

2. ตรอมใจ

3. หวาดกลัว

4. เปนทุกข

58. ขอใดไมไดใชโวหารภาพพจนแบบอุปมาในการพรรณนา
1. ก็น้ําใจของมัทรีนี้กตเวทีเปนไมเทากาวเขาสูที่ทางทดแทน
อุปมาแมนเหมือนสีดาอันภักดีตอสามีรามบัณฑิต
2. มัทรีสัตยาสวามิภักดิ์รักผัวเพียงบิดาก็วาได ถึงจะยากเย็น

1. ลมชื่อเวรัมภา
หวนหอบหักฉัตรา

พัดคลุม
คชขาด ลงแฮ

2. เทวัญแสดงเหตุให
เห็นกระแสสาคร

สังหร เห็นแฮ
หลั่งลน

3. ธนาการเกิดกระลบ
ดูบรูจักหนา

อบอลเวงฟากฟา
หนึ่งสิ้นแสงไถง แลนา

4. พันลึกลมลั่นฟา
แหลงเพี้ยงพกฟง

เฉกอสุนีผาหลา
แลนา

62. คําที่ขีดเสนใตขอใดมิไดหมายถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เข็ญใจก็ตามกรรม

1. โถมปะทะเจาชาง
จักเคี้ยวขมองค
ไปมี
2. จอมสยามขามศึกไซร
3. พระพีพ่ ระผูผาน
ภพอุต- ดมเอย
4. ปางนั้นนฤเบศเบื้อง
บูรพา ภพแฮ
63. คําที่ขีดเสนใตขอใดมีความแตกตางจากขออื่น

3. อกของใครจะอาภัพยับพิกลเหมือนอกของมัทรีไมมีเนตร
นาที่จะสงสารสังเวชโปรปรานี
4. อุตสาหะตระตรากตระตรําเตร็ดเตรหาผลาผลไมถึงที่ไหน
จะรกเรี้ยวก็ซอกซอนอุตสาหเที่ยวไมถอยหลัง จนเนื้อหนัง
ขวนขาดเปนริ้วรอย

1. นฤบดีโถมถีบสู
ศึกธาร
2. เพื่อพระเดโชชนะ
ศึกน้ํา
เชี่ยวกวาง
3. ลุยมหาวารี
4. เหตุแสดงแหงราชพอง
ภัยชลา
64. คําประพันธในขอใดใชคําเลียนเสียงเปนกลวิธีในการประพันธ

59. ขอใดเดนในดานการเลนสัมผัสการซ้ําคําและซ้ําเสียงไดอยาง
ไพเราะใหอารมณสะเทือนใจ
1. เสียงชะนีเหนี่ยวไมไหหาละหอยโหย พระกําลังนางก็อิดโรย
พิไรร่ํารอง
2. ดะดุมเดินเมิลมุงละเมาะไมมองหมอบ แตยางเหยียบเกรียบ
กรอบก็เหลียวหลัง
3. สุดฝเทาที่แมจะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดินก็สุดสิน้ สุดปญญา
สุดหาสุดคนเห็นสุดคิด
4. น้ําเอยเคยมาเปยมขอบเปนไรจึงขอดขนลงขุน หมองพระพาย

1. ดูคะคลาคะคล่ํา

บรูกี่ส่ําสับสน

2. ศรตอศรยิงยืน

ปนตอปนยิงยัน

3. เงื้อดาบฟนฉะฉาด

งางาวฟาดฉะฉับ

4. อุดอึงโหเอาฤกษ

เอิกอึงโหเอาชัย

65. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับเรื่อง “มัทนะพาธา”

เอยเคยมาพัดตองกลีบอุบล

1. แกนเรื่องมัทนะพาธาคือความเจ็บหรือเดือดรอนแหงความรัก
2. มัทนะพาธาเปนบทละครพูดคําฉันท 8 องก
3. ทรงพระราชนิพนธเปนกลอนเปลาภาษาอังกฤษจนจบ
4. พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรทรงจัดทําอภิธาน
ศัพทถวาย

60. ขอใดคือปมปญหาสําคัญของเรื่องมหาเวสสันดรชาดกกัณฑมัทรี
1. พระเวสสันดรไมยอมตอบคําถามของพระนางมัทรีที่ถามวา
สองกุมารหายไปไหน
2. เทพยดาจําแลงกายลงมาเปนพญาสัตวรายทั้งสามเพื่อนอน
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66. ขอใดจัดเปนรสวรรณคดีแบบ เสาวรจนี

3. ตอบโตผูที่วิพากษวิจารณเรื่องโคลนติดลอ
4. โตเถียงกับกลุมของโคนันทวิศาล
73. ขอใดกลาวไมถูกตอง

1. พี่รักและกอบอภิระตี
บมิเวนสิเนหนัก
2. อาโฉมวิไลยะสุปริยา
มะทะนาสุรางคศรี
3. มะทะนาชะเจาเลห
ชิชิชางจํานรรจา
4. เสียแรงสุเทษณนะประดิพัทธ มะทะนาบเปรมปรีดิ์
67. จากตัวเลือกขอ 66.ขอใดจัดเปนรสวรรณคดีแบบ นารีปราโมทย
1. ขอ 1.

2. ขอ 2.

3. ขอ 3

4. ขอ 4.

1. ชาวนา ชาวสวน อาจจะทําประโยชนใหแกบานเมืองได
มากกวาเสมียน
2. เสมียนมักแตงงานเปนการชั่วคราวโดยมาก
3. เสมียนสวนมากไมนิยมเปนชาวนาเพราะมีความหยิ่งอยู
ในใจ
4. ผูเปนนายชอบเสมียนอาวุโสผูมีประสบการณมาก
74. ขอใดกลาวไมถูกตอง

68. จากเรื่องคัมภีรฉันทศาสตร แพทยศาสตรสงเคราะห เปรียบ
แพทยเปนเสมอขอใด

69.

1. ทหาร

2. เทวดา

3. วังหนา

4. พระมหากษัตริย

“อนึ่งจะกลาวสอน

กายนครมีมากหลาย

ประเทียบเปรียบในกาย

ทุกหญิงชายในโลกา”

1. ความยากจนขนแคนของเสมียนนําไปสูทางทุจริต
2. ผูเปนนายชอบใชแตเสมียนที่หนุมๆ
3. พวกหนุมๆ มีความทะเยอทะยานใฝฝนที่จะเปนเสมียน
4. บรรดากระทรวง ทบวงกรม มีเสมียนไมพอใช
75. “เพราะฉะนัน้ ทานจะไมชวยกันในทางนี้บา งหรือ?”

คําประพันธทยี่ กมานี้ เปรียบรางกายเหมือนกับอะไร

ผูทรงพระราชนิพนธลงทายเรื่องความนิยมเปนเสมียนดวย

1. เมืองตางๆ
2. โลก
3. ที่อยูอาศัย
4. หญิงชายในโลก
70. พฤติกรรมขอใดมีความสําคัญตอแพทยนอยกวาขออืน่

การตั้งคําถามเชนนี้เพื่อประโยชนในขอใด
1. ดึงดูดความสนใจของผูอาน
2. กระตุนความคิดของผูอาน
3. เนนประเด็นสําคัญ

1. ศีลแปดแลศีลหา
ทรงไวเปนนิจกาล

เรงรักษาสมาทาน
ทั้งไตรรัตนสรณา

2. โทโสจงอดใจ
คนไขยิ่งครามกลัว

สุขุมไวอยูในตัว
มิควรขูใหอดใจ

วัดศักยภาพทางการแกโจทยปญหา (ทางคณิตศาสตร)
คําชี้แจง ใหอา นขอมูลตอไปนี้แลวตอบคําถาม

3. บางทีไปเยียนไข
กลาวยกถึงคุณยา

บ มีใครจะเชิญหา
อันตนรูใหเชื่อฟง

ขอมูลตอไปนี้ใช ตอบคําถามในขอ 76

4. แพทยใดจะหนีทุกข
พิริยสติตน

ไปสูสุขนิพพานดล
ประพฤติไดจึ่งเปนการ

รถยนตวิ่งดวยความเร็ว 100 กิโลเมตร/ชั่วโมงรถประจําทาง

4. ใหขอคิดควรฉงน

“รถประจําทางวิ่งดวยความเร็ว 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ออกจากจุดเริ่มตนเวลา 08.00 น. รถยนตออกจากจุดเริ่มตน

71. จากเรื่อง โคลนติดลอ คําวา “โคลน” มีความหมายถึงอะไร

เดียวกันเวลา 08.30 น.”

1. สิ่งที่สกปรก และกําจัดออกไดยาก

76. รถยนตจะวิ่งทันรถประจําทางที่เวลาเทาใด

2. ปญหาความขัดแยงของคนในชาติ
3. ปญหา-อุปสรรคที่ถวงความเจริญของชาติ
4. การกลับไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม

1. 09.00 น.

2. 09.15 น.

3. 09.30 น.

4. 09.45 น.

77. สมมีขนาดเทากันนํามาเรียงขายของแมคา เปนรูปรูปสี่เหลี่ยม

72. ขอใดมิใชประเด็นที่นาสนใจของเรื่อง โคลนติดลอ

จัตุรัสมีดานกวาง เทากับ 6 ลูก สูง 6 ชั้น ดังนั้นแมคาเรียงสม

1. ผูทรงพระราชนิพนธสนพระราชหฤทัยปญหาของสตรี
และเด็ก
2. เรียกรองความเสมอภาคใหแกสตรีไทยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตครอบครัว

ไดกี่ลูก
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1. 90

2. 91

3. 92

4. 93

84. ลูกเตาลูกหนึ่งมีพื้นที่ 54 ตารางเซนติเมตร ลูกเตาลูกนี้มีปริมาตร

78. ไกและวัวถูกเลี้ยงรวมในคอกหนึ่ง เมื่อนับสวนหัวทั้งของ

79.

ไกและวัวจะนับได 50 นับขาได 60 ขา ถามวาคอกนีม้ ีไกกี่ตัว

กี่ลูกบาศกเซนติเมตร

1. 10

2. 15

1. 9

2. 16

3. 17

4. 20

3. 27

4. 36

3, 6782 − 3, 6792

( 3, 680 − 3, 679 )

85. รถไฟออกจากสถานีหัวลําโพงไปยังอยุธยา พิษณุโลก และ

มีคาเทาใด

2

1. -7357

2. -1

3. 1

4. 3,678

เชียงใหมทุกวันโดยออกจากสถานีทุก ๆ 30, 40 และ 60 นาที
ตามลําดับ ถารถเที่ยวแรกออกพรอมกันเวลา 06.00 น. อยากทราบ
วาเมื่อไรรถทั้งสามคันจะออกจากสถานีพรอมกันอีกเปนครั้งที่สี่

80. เลขสองจํานวนเปนสัดสวน 5 : 3 และมีผลตางเทากับ 32
เลขจํานวนมากเทาใด
1. 48

2. 80

3. 96

4. 128

มาเลี้ยงรับรองทั้งหมดกี่คน
4. 40

1. กําไร 5%

2. กําไร 7%

3. ขาดทุน 2%

4. ขาดทุน 4%

87. สี่เหลี่ยมผืนผามีเสนทแยงมุมยาว 13 ซม. และ มีเสนรอบรูปยาว
34 ซม. จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

82. ในโรงเรียนมัธยมแหงหนึ่งมีนักเรียนมัธยมตน และมัธยม
ปลายทั้งสิ้น 200 คน หากมีจํานวนนักเรียนชายเทากับนักเรียน

1. 66

2. 60

3. 70

4. 72

88. รานขายเสื้อผาแหงหนึ่งขายเสื้อผา 3 Size คือ S,M,L โดย Size S

หญิง ในจํานวนนักเรียนหญิงทั้งหมดเปนมัธยมตน และมัธยม

ราคา 100 บาท , Size M ราคา 120 บาท , Size L ราคา 150 บาท

ปลายเทากัน ในจํานวนมัธยมตนทั้งหมดเปนนักเรียนชายมาก

รานคาขายเสื้อ Size S ได จํานวน 2 ใน 3 ของ เสื้อ Size M และ

กวานักเรียนหญิงเทากับ 20 คน จงหาสัดสวนนักเรียนมัธยม

ขายเสื้อ Size L ได ครึ่งหนึ่งของเสือ้ Size S ถารานคาขายเสื้อได

ปลายที่เปนนักเรียนชาย
1. 1
2
3. 5
8

4. 13.00 น.

30% เมื่อคิดรวม 2 ป บริษัท A จะกําไรหรือขาดทุนเทาใด

ไป 10 คน อัตราสวนกลายเปน 1 ตอ 1 อยากทราบวา มีคน

3. 64

3. 12.00 น.

นํากําไรที่ไดไปเพิ่มลงไปในทุน และ พบวาธุรกิจขาดทุน

ผูชายตอจํานวนผูหญิงเทากับ 5 ตอ 3 ถาตอมาเมื่อผูชายกลับ

2. 32

2. 11.00 น.

86. บริษัท A ทําธุรกิจในปแรกไดกําไร 40% ในปถัดไปบริษัท A

81. งานเลี้ยงรับรองแหงหนึ่ง ในตอนแรกอัตราสวนของจํานวน

1. 48

1. 10.00 น.

ทั้งหมด 60 ตัว จงหาวารานคาจะขายเสื้อไดกี่บาท
2.

3
8

4.

3
10

ชั้นประหยัดดื่มกาแฟ 100 คน ดื่มน้ําชา 60 คน ทุกคน
ดื่มชาหรือกาแฟอยางละ 1 มีกี่คนดื่มน้ําชาอยางเดียว
4. 110

4. 8,900

ครึ่งหนึ่งของขาหาน อยากทราบวาสัตวทั้ง 4 ชนิดมีกี่ตัว ?

140 คน ชั้นธุรกิจดื่มน้ําชา 30 คน ดื่มกาแฟ 45 คน สวน

3. 95

3. 7,100

ขาไก ขาวัว และขาหานรวมกัน ถาขาวัวเทากับขาไก แตเปน

200 คน ใหบริการผูโดยสารชั้นธุรกิจ 60 คน ชั้นประหยัด

2. 70

2. 6,500

89. หมู วัว ไก และหาน นับขารวมกันได 96 ขา ขาหมูเทากับ

83. พนักงานตอนรับบนเครื่องบินเปนพนักงานชายและหญิงรวม

1. 55

1. 5,200
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1. 25 ตัว

2. 30 ตัว

3. 33 ตัว

4. 36 ตัว

90. วัว สุกร และไก นับขารวมกันได 120 ขา สัตวทั้ง 3 ชนิด

99. พอคาปดราคาสินคาไว 190 บาท เมื่อไมมีลูกคามาซือ้ เขาจึง

มีจํานวนตัวเทากัน อยากทราบวามีอยางละกี่ตัว ?

ลดราคาลง 20 % ถาเขาตองการขายสินคาในราคาเดิมเขาจะ

1. 10 ตัว

2. 12 ตัว

ตองเพิ่มอีกกี่เปอรเซ็นต

3. 20 ตัว

4. 25 ตัว

1. 25%

2. 24%

3. 15%

4. 14%

91. นก 10 ตัวมีขาเทากับวัวจํานวนหนึ่ง ถาขาวัวเทากับจํานวน
ไกทั้งหมด อยากทราบวาไกมีทั้งหมดกี่ขา ?

100. 5% ของเลขจํานวนใดเทากับ 500

1. 160 ขา

2. 120 ขา

1. 2,500

2. 10, 000

3. 80 ขา

4. 40 ขา

3. 20,000

4. 52,000

ขอ 92-94

วัดศักยภาพทางภาษา (ภาษาตางประเทศ)
Oral Expression
Choose the most appropriate expression for each dialogue.
Dialogue 101.

คําชี้แจง จงพิจารณาจากตัวเลขที่กําหนดใหวาเปลี่ยนแปลงคา
แตละตัวโดยระบบใด จากนั้นใหหาคาของตัวเลขที่อยู
ตรง …?... วาเปนเทาไร
92. 5 7 4 7 5 9 …?...
1. 4

2. 6

3. 7

4. 8

93. 30 13

2. 11

3. 12

4. 14
17

B: …………………………….
A: A drink won't take long. Come on.

17 11 15 8 ....?....

1. 9
94. 12

A: Let me buy you a drink.

a. Thank you.
b. Oh, I'm thirsty.
c. I'm really in a hurry.

16 23 20 30 24 ....?....

1. 26

2. 29

3. 34

4. 38

d. I'm sorry. I don't know anything about it.
Dialogue 102.

95. 25% ของ 240 เทากับเทาไร
1. 20

2. 30

3. 50

4. 60

A: How about going out for dinner this evening?
B: ………………………………
A: I see. Well, maybe some other time.

96. 60% ของ 15 กับ 50 % ของ 16 ตางกันเทากับเทาไร
1. 0

2. 1

a. Sure, that sounds great. What time?

3. 4

4. 5

b. I'd love to. What time?

97. 10% ของนักเรียนหญิงเทากับ 5% ของนักเรียนชาย

c. I'm afraid I've got a lot of things to do.

ถานักเรียนชายมี 300 คน อยากทราบวานักเรียนหญิงมีกี่คน
1. 120

2. 130

3. 140

4. 150

How about tomorrow night instead?
d. I'm afraid I'm not feeling well.

98. 30% ของ 1 ชั่วโมง เทากับกี่นาที
1. 20

2. 19

3. 18

4. 17
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Dialogue 103.

Dialogue 107.

A: It's a good opportunity, but I've decided not to accept your offer.

A: How's your mother doing?

B: I'm sorry to hear that. ……………………

B: ………………………..

a. I don’t believe you.

A: That's too bad.

b. I do wish you'd think it over, though.

a. She’s getting better.

b. Thanks for asking.

c. You don't mean it, do you?

c. She’s still pretty sick.

d. What’s the matter?

d. That’s funny!

Dialogue 108.

Dialogue10 4.

A: What brought you here?

A: Oh, excuse me. I just spilled my coffee on your carpet.

B: ………………………..

B: …………………………………

A: Going back to Japan?

A: Anyway, I want to pay for the cleaning.

B: Yeah. I have a flight tomorrow.

B: It's no big deal.

a. I just came to say hi.

a. Don’t worry about it.

b. I just stopped in to say good-bye.

b. That’s too bad.

c. I came to see Linda.

c. I'm sorry if I've caused any problem.

d. Where are you going?

d. It’s my fault.

Dialogue 109.

Dialogue 105.

A: Would you come and pick me up?

A: Look, I want to be sure you're coming tonight.

B: ………………………….

B: ……………. Have I ever missed a party?

A: Don’t rush. At your convenience, I’ll be waiting.

a. You really know this place?

a. See you then.

b. Of course. I’m coming.

b. I’m afraid I can’t. I have a meeting all day long.

c. Can I take a rain check on that?

c. Just tell me when and where?

d. I can go if I'm back by the 15th.

d. Okay. What time?

Dialogue 106.

Dialogue 110.

A: The tank's full. Anything else I can do for you?

A: How soon will we know the result?

B: ……………………… I'm in a hurry.

B: I don't know. ……………………..

a. Fill it up, please.

a. We just have to wait and see.

b. No, thanks.

b. We got it worked out all right.

c. I’ve just run out of the gas.

c. It was terrific.

d. Yes, please.

d. Probably by email.
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Items 111-115

Eric likes Jewel, but he's afraid to ask her out.

Complete the dialogue with the suitable expressions.

His friend Andy is trying to help him and encourage him.

Sales :

Do you need anything help, sir ?

Eric : Hey, Andy, is Jewel coming with us?

Jim :

Well, ….. .111 ………

Andy: Yes. Why?

Sales :

May I suggest something ? This dinnerware set is

Eric : Nothing. I’m just asking.

perfect for a wedding gift.

Andy: Just asking? But why is your face burning like mad?

Jim :

Very nice! How much is it ?

Sales :

It is $400.

Jim :

…… 112…. Do you have something less expensive?

Sales :

Well, how about this set, sir? .……113…. $250,

Ah-huh, someone has a crush on Jewel, doesn’t he?
Eric : Who has a crush?!
Andy: Come on, Eric, don’t be such a ……116….. If you like
her, you’ve got to tell her. Maybe she likes you.

down from $350. …….. 114………
Jim :

Hmm . . ……115……Can you gift wrap that?

Sales :

Certainly, sir.

Eric : Well, I don’t have the guts to ……..117……her out.
Andy: What’re you so afraid of? Just tell her what you’re feeling
about her.

111. a. I’m looking for a wedding gift.
b. I'm looking for something for my friend's birthday.
c. I’m just browsing.

Eric : I’d totally die if she ……118………
Andy: But that’s better than keeping everything to yourself.
You’ve got to let her know. Come on! You’ve got

d. If I need you, I just let you know.

to ……….119……..! Even though you are rejected,

112. a. Can I try this on?

………120…….! There’s nothing to lose, is there?

b. Is it on sale right now?

Eric : I don’t know. Well, maybe, ……..121……., but how

c. It’s a little over my budget.

am I going to tell her?

d. May I suggest something instead?

116. a. pigeon

113. a. I've got exactly what I’m looking for.

c. hen

b. We are out of stock on this item.

117. a. call

c. It looks really nice on you!

c. ring

d. It’s on sale right now.

118. a. dropped me off

114. a. It’s a bargain.

c. turned me down

b. You can make a bargain.

b. cow
d. chicken
b. hang
d. ask
b. picked me up
d. saw me off

119. a. take a break

c. How would you like to pay?

c. take a deep breath

d. May I suggest something instead.

b. take a chance
d. take a look

120. a. it’s not the end of the world

115. a. I'll look for something else.

b. there’re many ways to skin a cat

b. OK. I’ll take it.

c. it’s cock and bull story

c. I don't like this color, though.

d. there’re icing on the cake

d. Do you think so?

121. a. shame on you
c. lend me your ear
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b. you’re right
d. bite your tongue

Danny finds a new job in New York and is about to move there.

teachers were not very interested in the project. Dr. Stokoe did not

He doesn't want his friendship with Rihanna to drift apart.

give up when other people were indifferent. Instead, he ….128…

Rihanna: I heard you’re moving to New York.

the Linguistics Research Program in 1957. Stokoe and two assistants

Danny : Yes. I’ve got an offer in upstate New York.

worked on this project during the summer and after school.
Carl Croneberg and Dorothy Casterline, both deaf, were

Rihanna: Oh, that’s great! But I’m going to …….122……. you.
Danny : Me, too. Let’s ……123……...

Dr. Stokoe's assistants. The three researchers made films of deaf

Rihanna: Yeah. Don’t forget to …..124…... when you settle

people signing. The deaf people in the films did not understand

down.

what the research was about and were just trying to be nice to

Danny : Trust me. I won’t, I’ll keep you posted.

Dr. Stokoe. Many people thought the whole project was…129..,

Rihanna: You have my address?

but humored Dr. Stokoe anyway.
Stokoe and his team studied the films of signing. They

Danny : Well, I have your e-mail address.

analyzed the films and tried to see patterns in the signs.

Rihanna: All right! I ……125…….. to hearing from you soon.

The results of the research were …..130…. . They found that the

Good luck!
122. a. pay

b. hug

c. miss

d. love

123. a. stay in touch
c . stay in together
124. a. drop me a line
c . give me your phone
125. a. look up
c. look forward

signs followed specific rules. They found that the rules were used
by all of the signers and were linguistic rules.
Dr. Stokoe was the first linguist to test American Sign Language

b. keep up with

as a real language. It passed all of the tests! Dr. Stokoe published

d. keep away from

the results in 1960, but not many people paid attention to the study.

b. take me there

Dr. Stokoe was still …..131….-he was the only linguist who

d. pick me up

….132…. that sign language was more than gestures. He knew it

b. look back

was a language of its own and not just another form of English.

d. look out

126. Sign language was the way most students at Gallaudet

Cloze Test
Direction : Fill in the blanks with most appropriate answers.

communicated, and Dr. Stokoe was ……… .

American Sign Language

a. experienced

b. fascinated

c. upset

d. afraid

Dr. William C. Stokoe, Jr., was hired by Gallaudet University
in the mid-1950s. He became the chairman of the English Department.

127. Many other teachers were not interested, though, and thought

After he was at Gallaudet and saw the way deaf people communicated,

Dr. Stokoe was ……. to think about studying sign language.

Dr. Stokoe became interested in sign language. Sign language was
the way most students at Gallaudet communicated, and Dr. Stokoe
was …..126….. . He was a hearing person, and signs were new to

a. right

b. unable

c. crazy

d. smart

128. Dr. Stokoe did not give up when other people were indifferent.

him.
Dr. Stokoe decided to propose a study of sign language. Many

Instead, he …….the Linguistics Research Program in 1957.

other teachers were not interested, though, and thought Dr. Stokoe

a. left

b. angered

was …..127….. to think about studying sign language. Even deaf

c. avoided

d. started
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129. Many people thought the whole project was ………,

that all monks must leave the monastery every day to walk in the

but humored Dr. Stokoe anyway.

streets and to …….142……. for food from the people, so in this

a. enjoyable

b. important

way Mongkut came to meet and know ordinary people.

c. dangerous

d. silly

133. a. Until

130. The results of the research were …………… .
a. confusing

b. secret

c. surprising

d. costly

c. In
134. a. King
c. Follower

131. Dr. Stokoe published the results in 1960, but not many people

135. a. Living

paid attention to the study. Dr. Stokoe was still ………
a. alone

b. unsure

c. pretending

d. silent

c. Lives

132. Dr. Stokoe was the only linguist who……… that sign
a. wished

b. denied

c. regretted

d. believed

139. a. Rank
c. Degree

a Buddhist…..134….., and this experience was a very important
influence when he later became king. In Thailand, most men
spend some time during their ……135…… in the monkhood.
Usually they go to live …136…. a few months in a …137…

b. Day
d. Monk
d. On

c. At

he was 46 years old. Before that he had spent 25 years as

d. Man

c. Of

138. a. In

Mongkut did not become King of Thailand ……133……

b. Monk

b. In

c. Area

King Mongkut

d. Before

136. a. For
137. a. House

language was more than gestures.

b. From

b. Monasty
d. Hall
b. On
d. About
b. Level
d. Ship

140. a. Ages

b. Equals

c. Rates

d. Bands

141. a. Law

b. Royalty

c. Rule

d. Dignity

142. a. Tell

b. Ask

c. Join

d. Beg

with other monks. There they live very simply, and study the
"The greatest potential for loss of life related to a hurricane

Buddhist religion.

is from the storm surge."

…….138….. the Buddhist monkhood, men come from all

Storm surge is simply water that is pushed ….143… the shore

….139… of Thai society, rich and poor, farmers and merchants,
and they all live together as …….140…… . So when the young

by the force of the winds swirling around the storm. This advancing

Prince Mongkut joined a monastery, he was not called "Prince",

surge combines ….144… the normal tides to create the hurricane

but simply became known as "Mongkut the Beggar". It is a
…141…
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storm tide, which can increase the mean water level 15 feet or

150. a. with
c. apart from

more. …145….. , wind driven waves are superimposed on the

151. a. result in

storm tide.

c. in case of

This rise in water level can cause …146…. flooding in coastal

152. a. ebbs

areas, particularly when the storm tide coincides with the normal

b. as well as
d. in accordance with
b. although
d. concerning
b. drifts

high tides. Because much of the United States' densely populated

c. wavelength

Atlantic and Gulf Coast coastlines ……..147……. less than 10 feet

(CNN) -- Former Olympic champion Angel Matos of Cuba

above mean sea level, the danger from storm tides is…….148…… .

faces a life ban after kicking a referee flush in the face during his

The level of surge in a particular area is also determined by the

d. currents

taekwondo bronze medal match in Beijing.

slope of the continental shelf. A shallow slope off the coast will

Matos, who took gold in Sydney in 2000, was winning 3-2,

allow a greater surge to inundate ……. 149…….. communities.

with just over a minute left in the second round, when he fell to the

Communities….. 150……. a steeper continental shelf will not see

mat after being hit by his…153…, Kazakhstan's ArmanChilmanov.

as much surge inundation,…..... 151……. .large breaking waves

Matos lay down,……154……. medical attention, but was then

can still present major problems. Storm tides, waves, and

……155…… by referee ChakirChelbat of Sweden for taking too

……152… .in confined harbors severely damage ships, marinas,

much injury time.A furious Matos reacted by pushing a judge,

and pleasure boats.

then pushed and kicked Chelbat in the face.It left the Swede with

143. a. toward
c. by
144. a. to
c. as
145. a. In addition
c. Though
146. a. harmless
c. severe
147. a. lay
c. lying
148. a. prevalent
c. deficient
149. a. coastal
c. oceanic

b. forward

blood pouring from his lip while Matos spat on the floor and was

d. via

then escorted out of the arena.
"We didn't expect anything like what you have witnessed

b. with
d. –

to occur," said World Taekwondo Federation secretary general

b. Thus

Yang Jin-suk.
"I am …..156……for words," he told the Associated Press.

d. For instance
b. forceful

Matos' coach, Leudis Gonzalez, is also in hot water for his angry

d. procrastinate

reaction and claiming the Kazakhs had tried to fix the match.

b. laid

"This is an insult to the Olympic vision, an insult to the spirit

d. lie

of taekwondo and, in my opinion, an insult to mankind," Yang

b. hazardous

added.

d. tremendous

Although the arena announcer said Matos and his coach

b. rural

were banned effective immediately, Yang said due process must

d. regional

be followed before officially banning the two.
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It was not the only controversial moment in the four-day

The flight was bound for Las Palmas in the Canary Islands,

taekwondo competition, which was marred by several protests

two hours away. Local officials said one of the engines caught

…..157…… judging decisions.

fire. The aircraft, an MD-82, has two jet engines, both at the rear.
The crash sent up a plume of smoke visible from several

153. a. opponent

b. antagonist

c. ally

d. colleague

kilometers away. At the time of the crash, weather conditions

154. a. arousing

b. awaiting

were hot and clear. A survivor told Spain's ABC newspaper that

d. opposing

she and other passengers heard an explosion as the plane was

b. disqualification

taking off.

d. disqualify

158. What was the cause of the plane explosion?

c. contemplating
155. a. disqualifying
c. disqualified
156. a. on the edge
c. on a mend
157. a. against
c. to

b. at the temper

a. One of the passengers exploded a bomb on the plane.

d. at a loss

b. The jet engines on the plane caught fire.

b. among

c. The plane crashed as it was taking off.

d. by

d. The plane encountered a plume of smoke during takeoff.
159. Which of the following is correct?

Reading

a. No one on the plane doubted this accident would happen.
b. One of the jet engines was located at the back of the plane.
c. All the baby passengers didn’t get killed in the accident.
d. If the plane hadn’t crashed, it should have reached the
destination within 2 hours after takeoff.

MADRID, Spain (CNN) -- Passengers said they saw flames
and then heard an explosion moments before a Spanair jet crashed
on takeoff Wednesday at Madrid's Barajas Airport, killing 153
people, according to local media.
The Spanair Flight JK5022 was carrying 172 people.
There were 19 survivors, including two infants, Development

(CNN) -- LeRoi Moore, saxophonist and founding member

Minister Magdalena Alvarez said. The 19 were being treated

of the Dave Matthews Band, died Tuesday from complications

at a hospital, Alvaraez said. The severity of the injuries varies,

stemming from injuries he sustained in an ATV accident, the

but many of the injured have been treated for burns, Spanish

band's publicist said.

Red Cross spokeswoman Olivia Acosa said.

Moore, 46, died "unexpectedly" at a hospital, publicist
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Ambrosia Healy said in a statement. Moore was taken to

under investigation for a positive doping test and could be stripped

Hollywood Presbyterian Medical Center in Los Angeles,

of her silver medal in the Olympic heptathlon.

California, and had been rehabilitating at his L.A. home after the

Blonska served a doping suspension between 2003-05 and

June 30 accident at his farm outside Charlottesville, Virginia.

if guilty of a second offense faces a lifetime ban.

The Dave Matthews Band was formed in Charlottesville in

The International Olympic Committee said that it had

1991 by Matthews, Carter Beauford, Stefan Lessard, Boyd Tinsley
and Moore, an established saxophonist in the local music scene.

opened a disciplinary procedure into Blonska, who finished

160. How was LeRoi Moore related to the Dave Matthews Band?

second behind fellow-Ukrainian Nataliia Dobrynska last Saturday.

a. He was the found member.

The 30-year-old Blonska served a doping suspension for

b. He was one of the members who formed the band.

the steroid Stanozolol between 2003 and 2005.

c. He unexpectedly found the band and supported them.

If the second sample proves positive on Thursday "she will

d. He was the last member to join the band.

be suspended for life," Lamine Diack, the president of the

161. How did Moore die?

International Association of Athletics Federations, said in an

a. Moore died in an ATV accident.
b. Moore died from the diseases caused by the ATV accident.

interview.

c. Moore died since he could not stand his complicated life.

163. What would happen if Blonska was found guilty of doping?

d. Moore died in the accident at his farm on June 30th.

a. Blonska would lose her silver medal but still could participate

162. Which of the following is correct?

in the next Olympic Games.

a. Moore wasn’t expected to die this soon.

b. Blonska would be given a bronze medal instead of a silver

b. Moore almost recovered from his illness.

medal.

c. Moore didn’t obtain any treatment at all before he died.

c. Blonska would lose her silver medal and would not be allowed

d. Moore died peacefully at his home in Los Angeles.

to participate in any sport games ever in the future.
d. Blonska would lose her silver medal but could participate only
in other sport competitions other than the Olympic Games.
164. Which is the following is true?
a. Natalia Dobrynska won the gold medal in the last Saturday
game.
b. Blonska has never done any doping before in the past.

BEIJING, China (AP) -- Lyudmila Blonska of Ukraine is
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c. Both Blonska and Natalia were suspected of doping.

166. What was the purpose of the protest in the beginning of 2006?
a. To request Thaksin’s return to Thailand after the escape.

d. Blonska practiced very hard for this Olympic Games during

b. To request Thaksin’s resignation from the Thai government.

2003-2005.

c. To protest against the people who are against Thaksin.
d. To request a judgement on allegations of corruption and
abuse of power for Thaksin.
167. How would Thaksin’s exile help ease Thailand’s political tension?
a. The Thai government would become better without his
abuse of power.
b. There should be less protests which provoke political tension.

BANGKOK, Thailand (AP) -- The Thai government on

c. The people who are against Thaksin would be satisfied that

Wednesday began preparing to request the extradition of former

he left Thailand.

Prime Minister Thaksin Shinawatra, who returned to exile in

d. England would endure the political tension instead.

Britain after missing a court appearance earlier this week.
The Supreme Court issued arrest warrants Monday for
Thaksin and his wife Pojaman after they failed to attend a
scheduled hearing on a corruption case pending against them.
The couple, who traveled to China last week for the
Olympics opening ceremony, were also ordered to forfeit

(Tribune Media Services) -- Is your flight about to be canceled?

a total of 13 million baht ($389,000) bail.

Joshua Peterman's was. He recently bought three Delta

The government faces pressure to get him back, though
many said his departure would help ease political tensions that

Air Lines tickets from Seattle to Bangkok. But a few weeks ago,

began with protests early in 2006 seeking his removal from

Travelocity e-mailed him with word that his flights were "no

office because of alleged corruption and abuse of power.

longer confirmed" -- a nice way of saying he had no reservations.

165. Why were arrest warrants issued for Thaksin and his wife?

"The only option that they've offered is a refund, which is

a. Because they refused to pay forfeit.

useless at this point, since the tickets are twice as expensive as

b. Because they fled to Britain.

they were when I purchased them," he says. "Delta is claiming

c. Because they commited corruption.

their codeshare partner changed the schedule and that they're

d. Because they did not show up at the hearing.

under no obligation to offer us new travel dates, unless the
partner airline has tickets with the exact same fare code."
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partners got fed up with the difficulty they faced trying to get

168. What does the phrase “Joshua Peterman's was” mean?
a. Peterman’s flight to Bangkok was cancelled.

connected to the Internet -- and to electrical outlets -- while on

b. Peterman’s flight was going to be cancelled.

business trips.
The frustrations are familiar to many. A cafe or restaurant

c. Peterman bought three tickets that he had trouble confirming

might offer free Wi-Fi, but then no electrical outlet, or vice versa

d. Peterman cancelled his flight himself.

-- and the waitress gives you dirty looks for lingering. Or your

169. What has the airline done to compensate the flight cancellation?
a. It has offered Peterman another ticket for the next flight.

hotel charges high connection fees. Or an Internet cafe is essentially

b. It has offered Peterman a refund of the same amount as he

an arcade, with loudspeakers blaring screams and explosions from
violent online games -- and every other customer is a teenage boy.

bought the plane ticket for.

The list goes on.

c. Peterman would be refunded twice as much as he spent

Lee decided there was demand for a convenient, professional

on the plane ticket.

place where customers could feel welcome to do business for as

d. Peterman would be given a voucher to travel to Bangkok

long as they pleased, alone or in a group, without pressure to buy

anytime he’d like free of charge.

anything. The first Geek Terminal, in Singapore, is the result

170. Why is the refund “useless at this point”?
a. Peterman does not want to travel to Bangkok any longer.

(www.geekterminal.com).

b. There are no more flights to Bangkok at this point.

171. What is the “Geek Terminal”?
a. The place for the game addicts to play online games.

c. The price of the plane tickets has already doubly increased.

b. The terminal in the airport providing internet connection

d. Peterman was already too disappointed with the Delta airline

for those people who are on business trip.

and would go by another airline from now on.

c. The Internet café-like place for the customers who need
a convenient place to do business while on a business travel.
d. The Internet café – restaurant in a hotel for the customers
who want to do business.
172. What list does “The list goes on.” refer to?
a. A list of inconvenient places to do business.
b. A list of problems often occurring when doing business.

SINGAPORE (CNN) -- Where's the Geek Terminal in this city?

c. A list of internet-cafes where most customers are teenagers.

That's what a Singapore entrepreneur hopes you'll be asking

d. A list of possible locations to provide internet connection.

on your business travels in a few years. Christopher Lee and his
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It took the better part of the day, but by Wednesday evening,

perhaps caused by a bird strike in one or both engines, tricky

the dimensions of the worst Spanish air accident in the last 30 years

wind or temperature conditions at takeoff, and pilot error are all

were clear: of Spanair flight 5022's 172 passengers and crew, 153

factors under consideration. "Given the rear position of the engines

were dead. The other 19 people onboard were all injured, many

on the MD-82," adds Wheeldon, "if there was an explosion there,

of them seriously enough that the death toll is predicted to rise.

it may have meant the loss of control of the rudder and tail."

Although the cause of the crash has not been confirmed, the

A low-cost subsidiary of SAS Airlines, Spanair has fallen

MD-82 plane was taking off on a flight to the Canary Islands

on hard times lately, and it recently announced cutbacks, including

from Madrid's Barajas airport when one of its engines apparently

that of 100 pilots. Its current economic status will surely raise

caught fire. "The nose of the plane and the front wheels had lifted,"

questions about whether cost-cutting measures contributed to

said Public Works Minister Magdalena Alvarez at a press

the accident. The airline has stated that the 1993 craft passed

conference Wednesday. "Whether the rear wheels got off the

its most recent inspection in May of this year.

ground is still being investigated."

While authorities work to unlock the information contained

The plane hit the ground, splitting in two and sending flames

in the plane's black box, recovered last night, family members of

and smoke up into the sky, and a few survivors to the dusty ground.

the victims made the painful trip to the makeshift morgue that

Rescue workers describe the scene as horrific. According to one

had been set up at the city's main convention center. The fire that

who was leaving the airport yesterday evening, his boots covered in

erupted once the plane crash was so intense that many of the

soot, "It was like a scene from hell. Bodies were everywhere."

victims' bodies are burned beyond recognition. It was so intense,

Although authorities quickly ruled out terrorism, the

says Wheeldon, "that it's a miracle any survived at all." Spanish

mysterious behavior of the plane has raised plenty of questions.

Prime Minister José Luis Rodríguez Zapatero declared three days

Veteran pilot Antonio Luna had returned the plane to the terminal

of mourning and promised government support for the families

soon after its original 13:20 departure because of a technical

of the victims.

malfunction. According to a member of the pilots' syndicate

Source :

SEPLA, a checklight for the craft's temperature controls came on. A

http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1834469,00.html

source in Spanair says the problem was fixed, and the plane was

173. Where does this incident take place?

again cleared fortakeoff a little over an hour later. At 14:45, it
crashed.
"It would be foolhardy at this point to rule out the checklight

a. Turkey

b. Italy

c. Germany

d. Spain

174. What is the cause of this accident?

[problem] as a contributing factor," says Howard Wheeldon, an
aviation expert at BGC Partners. "But it's a fairly common

a. Still investigating.

occurrence." Still, the fire that witnesses say they saw coming

b. The rear wheels got off the ground.

from the left engine would not, by itself, have been enough to
bring down the plane. "Regulations governing all craft ensure

c. explosion in the cabin room

that even after losing power in one engine, the plane still has

d. pilot error

enough power to take off," says Wheeldon.
That leaves a number of possibilities. A total power failure,
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spend another night battling for sleep. Sometimes even that's not

175. What is the meaning of foolhardy?
a. madness

b. brash

enough. "I see a lot of patients whose spouses can't just go to

c. obtuse

d. thickheaded

another room. They have to escape to a whole other area of the
house," says Dr. Marc Kayem, medical director of the Snoring and

176. What is the idea that authorities plan to do next after the plane

Apnea Center of California, in Los Angeles.

has been crashed?

Snoring is caused by a few things, but the biggest culprit is a

a. find the terrorist

vibration of very relaxed muscles and tissues in the throat, which

b. search for more information from black box

rattle against narrow breathing passages. Symptoms are worse

c. check rear wheels of airplane

when you are overweight, have a short neck or still have your

d. look for more information from surrounding area.

tonsils. "It's almost like trying to sleep with a straw in your mouth,"

177. How many passengers survive from this disaster?
a. 12

b. 4

c. 9

d. Has not been confirmed yet.

says Kayem. As you might guess, snorers should refrain from
sleeping on their back, as gravity will pull muscles toward the back
of the throat. Sleeping on your side is best. It's also helpful to cut

178. What is the synonym of mourning?
a. rejoice

b. bereavement

c. delight

d. elate

back on relaxants like alcohol and certain medications before bed.
Nasal strips, which adhere to the bridge of the nose and
widen airways, are popular, but I have always been dubious about
them. Kayem recommends them but only for people whose snoring

I have always been happy that I'm not a snorer — or at

is due to sinus blockage. They won't help chronic snorers with loose

least I was until recently, when my wife told me otherwise. After

muscles in their throats.

a few days of adamant denials,I decided to place a tape recorder

There are some over-the-counter sprays that work by coating

on the bedside table. When I hit play the next morning, I was

the soft palate. But if you use the spray, be sure to reapply it after

surprised to hear a rhythmic, rumbling noise that was enough to

you drink any liquid. Mouth guards customized by a dentist can

disturb my wife's sleep. In my case, the problem was transient,

be useful yet pricey. They work by moving your jaw forward,

caused by a recent bout of allergies and sinus trouble. When my

whichallows more room in your throat. Similar appliances are sold

breathing cleared up, so did the snoring. Yet for millions of other

over the counter, but sleep experts urge patients to pass up such no

couples out there, snoring is a cause not just of health worries

customized options.

but also of marital woes.

Weight plays a key role too. For many people who have

According to a recent study, nearly 1 out of 4 people married

noticed their snoring symptoms worsening, the answer may be

to a snorer will eventually be driven out of the bedroom rather than

as simple as dropping five or 10 extra pounds. But many people
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180. What kind of magazine you may expect to see this article?

need to lose a lot more than that. For these folks, snoring is more
than a nuisance; it can literally be a matter of life and death.
Two-thirds of chronic snorers develop a serious condition known

a. Science Journal

b. National Geographic

c. Discovery Magazine

d. Cleo Magazine

181. What is the threat of snoring?

as obstructive sleep apnea. In between snores, the breathing
passages get completely blocked, resulting in no air at all for 10

a. Apnea.

b. Marriage life.

c. High blood pressure.

d. All correct.

182. What is the main cause of snoring?

seconds or more. In those 10 seconds, your brain isn't getting

a. Short neck

oxygen and your blood isn't pumping to your heart. This can cause

b. Overweight

high blood pressure, fatigue and a decrease in productivity. In

c. Vibration of very relax muscles and tissues

severe cases, it can lead to stroke or heart attack.

d. Vibration of uvula

Many patients experience dramatic improvements when

183. How to improve the symptom that cause from snoring?
a. Drink a lot of water.

their doctors prescribe nighttime breathing masks, which gently

b. Meet psychotherapy.

force air past obstructions. A relatively new, minimally invasive

c. Use nighttime breathing mask.

solution called the pillar procedure may fix the problem

d. Concentrate and focus during deep breath.

permanently with the aid of three to five implants inserted into the
The tireless tongue already controls taste and speech, helps

soft palate. The idea is to stiffen the tissue and provide a wider

kiss and swallow and fights germs. Now scientists hope to add

opening for breathing. Small studies show a 75% success rate. The

one more ability to the mouthy muscle, and turn it into a computer

procedure takes only about 15 minutes and is said to be virtually

control pad.

painless. The downside is that it costs from $1,500 to $3,000 and

Georgia Tech researchers believe a magnetic, tongue-

isn't usually covered by insurance. No matter what method you

powered system could transform a disabled person's mouth into

choose, the key is not to brush off symptoms. If you catch them

a virtual computer, teeth into a keyboard — and tongue into the

early, you can protect both yourself and your marriage. So thanks,

key that manipulates it all.

honey, for telling me I snore. With reporting by Danielle Dellorto /

"You could have full control over your environment by just

Atlanta

being able to move your tongue," said Maysam Ghovanloo, a

Source:

Georgia Tech assistant professor who leads the team's research.
The group's Tongue Drive System turns the tongue into

http://www.time.com/time/specials/2007/printout/0,29239,1703

a joystick of sorts, allowing the disabled to manipulate wheelchairs,

763_1703764_1834638,00.html

manage home appliances and control computers. The work still

179. What is the best title for this passage?
a. The Sum of All Fear

b. The Sinus Problem

has a ways to go - one potential user called the design "grotesque"

c. The Chronic Disease

d. The Snore War

-but early tests are encouraging.
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And while newer innovations that track eye movement

tinker with the size of the magnet and boost the wireless battery's

are promising, they can be costly, slow and susceptible to mixed

charge.

signals.

Above all, they must find a way to keep costs in between the

The tongue, though, is a more flexible, sensitive and tireless

"sip and puff" systems, which can cost hundreds of dollars, to more

option. And like other facial muscles, its functions tend to be

sophisticated eye-tracking systems, which cost thousands.

spared in accidents that can paralyze most of the rest of the body,

Source:

because the tongue is attached to the brain, not the spinal cord.

http://www.time.com/time/printout/0,8816,1835777,00.html

The tongue's promise has long enticed scientists. In the

184. What is the idea of tongue drive system?

1960s, research work focused on turning the tongue into a primitive

a. Help disable people to lift themselves up.

lens by attaching electrodes to the tissue. More recent studies

b. Use tongue as a joystick to control wheel chair.

have connected a camera that activates tongue electrodes in

c. Use tongue to manage home appliances and control computer.

the shape of an object, helping blind people sense images.

d. B and c is the correct answer.

Ghovanloo's work, however, centers on creating a virtual

185. Why tongue drive system is better than the new innovation of

keyboard instead of a physical one. He does that through a magnet

track eyes movement?

about 3 millimeters wide that's placed under the tip of the tongue.

a. It’s tend to be cheaper.

The magnet's movement is tracked by sensors on the side

b. It’s more flexible.

of each cheek, which sends data to a receiver atop a rather bulky

c. It can add more command than track eyes movement.

set of headgear. It is then processed by software that converts

d. All are above.

the movement into commands for a wheelchair or other electronics.

186. What does “grotesque” mean?

After turning the system on, users are asked to establish six
commands: Left, right, forward, backward, single-click and double

a. bizarre

b. mordant

-click. A graduate student who tested the technology was cruising

c. calumniate

d. plentitude

the lab at will in a wheelchair, tongue firmly in cheek.

187. What are the issues that tongue drive system have to develop

It's an impressive display, and Ghovanloo said he hopes he

in the future?

could one day add dozens more commands that turn teeth into

a. Improve software.

keyboards and cheeks into computer consoles. For example,

b. Boost wireless battery charge.

"Left-up could be turning lights on, right-down could be turning

c. Must be able to tinker with the size of magnet.

off the TV," Ghovanloo said.

d. All of them.

But plenty of challenges await. Researchers must pare down
the bulky headgear, which looks like a prop from a 1980s movie,
into a dental retainer. The team also must improve the software,
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190. Should you have more information for Habitat for Humanity,
you can ………………. .
a. call the organization

b. go the its website

c. contact the local office

d. send an email

191. It’s a way to move out of poverty circle. What does “it” refer to?
Over a million people have become new home owners

a. poor people

through Habitat for Humanity.

b. officers who work in Habitat

For those living in poverty housing, Habitat is not just an

c. Habitat for Humanity Organization

opportunity for a simple, decent home. It has clean water and

d. Interested persons who read this passage

sanitation for better health. It’s a safe place to do homework and

192. The word “decent” can be best replaced by ………………

business. It’s a way to move out of the poverty circle.
Go to www.habitat.org/ap to see how you can help turn
hope into homes.

a. correct

b. satisfactory

c. conclusive

d. expensive

Shoot First Think later

188. What kind of organization of Habitat for Humanity is?
a. It’s the organization helping people to build houses.
b. It’s the organization supporting the rich people to buy lands.
c. It’s the organization providing the poor people the better
living places.

Whether you’re enjoying the city sights at street level of

d. It’s the organization encouraging the poor people to have

from the sky, you need a camera that thinks fast. Relax. The cyber-

their own jobs.

shot W170 is here to help. Face detection captures portraits

189. It is said that Habitat is not just an opportunity for a simple,

beautifully. Smile Shutter makes sure the camera goes ‘click’ when

decent home.

they’re smiling, while Intelligent Scene Recognition automatically

What else does Habit provide?

adjusts the setting for different shooting scenarios. And thanks to

a. A clean water and sanitation.

Double Anti-Blur, your subject is always in focus no matter how fast

b. A safe place to sleep.

they run…or fly. All this, plus 10.1 Mega Pixels with wide angle lens

c. A place for business and doing homework.

in an ultra-compact body. Don’t fall for anything less.

d. A better living condition.
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When the island had almost sunk, Love decided to ask for help.

193. How many special features does this ad mention about?
a. two

b. three

c. four

d. five

Richness was passing by Love in a grand boat. Love said,
"Richness, can you take me with you?"

194. According to the ad, this model comes in ultra-compact body.

Richness answered, "No, I can't. There is a lot of gold and

What it can be implied?

silver in my boat. There is no place here for you."Suddenly,

a. very big

b. very small

c. chubby

d. thick

there was a voice, "Come, Love, I will take you." It was an elder.
So blessed and overjoyed, Love even forgot to ask the elder

195. Smile Shutter makes sure the camera goes ‘click’ when

where they were going. When they arrived at dry land, the elder

they’re smiling. What does “they” refer to?

went her own way. Realizing how much was owed the elder,

a. the photographer

Love asked Knowledge, another elder, "Who helped me?"

b. the people who are taken photos
c. cameras

"It was Time," Knowledge answered.

d. places and scenery

"Time?" asked Love. "But why did Time help me?"
Knowledge smiled with deep wisdom and answered, "Because

196. In what function that helps the photographer to adjust the
setting for different places.

only Time is capable of understanding how valuable Love is."

a. Face Detection

198. Why did Love ask for help?

b. Intelligent Scene Recognition

a. Because there was no food on the island.

c. Double Anti-blurs

b. Because Love wanted to find a lot of gold and silver.

d. Smile Shutter

c. Because Love wanted to see Knowledge.

197. If you have a problem of finding the focus of moving photos,

d. Because the island had almost sunk.

which function can be applied?

199. Who was in a grand boat?

a. Double Anti-blurs

b. Smile Shutter

a. Richy

b. A poor man

c. Mega Pixels

d. Face Detection

c. Richness

d. Knowledge

200. Why did Time help Love?

“Love and Time”
Once upon a time, there was an island where all the feelings

a. Because he knew that Love is valuable.
b. Because he knew Love.

lived: Happiness,Sadness, Knowledge, and all of the others,

c. Because he smiled with deep wisdom.

including Love. One day it was announced to the feelings that the

d. Because Richness told him so.

island would sink, so all constructed boats and left. Except for
Love.
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เฉลย GAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

32. ตอบขอ 4. ตุมตัดสินใจไมไปดูมากานกลวย เพราะพรุงนี้ตอง

ตอบขอ 2.
ตอบขอ 3.
ตอบขอ 1.
ตอบขอ 3.
ตอบขอ 4.
ตอบขอ 4.
ตอบขอ 4.

สติปญญา
วัฒนธรรม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ทําใหคนไทยสามารถสื่อสารโดยเขาใจตรงกัน
การถือวาจาสัตย
คุณธรรมของสัตวเปนไปตามสัญชาตญาณ แตของ
มนุษยเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล
8. ตอบขอ 2. รับผิดเมื่อพลาดพลั้ง
9. ตอบขอ 4. ฉันตกหมอนเมื่อคืนนี้ คอเคล็ดเลย
10. ตอบขอ 3. กระถินริมรั้ว
11. ตอบขอ 4. การเลนกีฬาทุกวันทําใหเขาเปนคนแข็งกราว
12. ตอบขอ 2. เขาถูกใสความวาเปนผูม ีความคิดริเริ่ม
13. ตอบขอ 1. ธิดากับนพพรมักไปเที่ยวดวยกันสองตอสอง
14. ตอบขอ 3. นายแกวพยายามมั่วสุมอยูกับชาวบานเพราะหวัง
วาจะไดเปนผูแทน
15. ตอบขอ 3. ตํารวจฆาโจรปลนทองตายหมด ไมมีใครรอดแม
แตคนเดียว
16. ตอบขอ 2. อุบตั ิเหตุครั้งนี้ทําใหเสียทั้งเวลาและทรัพยสิน
คือ ทรัพยสินเสียหาย
17. ตอบขอ 4. ไมจาย 5 ลาน เผา รง. ตร. ยอนรอยจับตัวได
18. ตอบขอ 2. รถคันที่เอาไปซอมราคาแพงมาก
19. ตอบขอ 2. เลือกสรร สีสัน สรางสรรค
20. ตอบขอ 3. ใครใชใหไป
21. ตอบขอ 2. 4 เสียง
22. ตอบขอ 2. แฟลกซ

สอบหลายวิชา
33. ตอบขอ 3. ทางกระทรวงเกษตรคาดวาผลผลิตขาวอาจจะลดลง
แตราคาจะสูงขึ้น
34. ตอบขอ 4. 4 ตอน
35. ตอบขอ 1. ไดยิน รับรู เขาใจ
36. ตอบขอ 1. สารจรรโลงใจ
37. ตอบขอ 3. สารโนมนาวใจ
38. ตอบขอ 2. ระเบียบวาระ
39. ตอบขอ 2. ไมทําหนาที่ พวกปลอยผีเขาสภา
40. ตอบขอ 1. มติที่ประชุม
41. ตอบขอ 3. ประกาศรายชื่อนักกีฬาดีเดน
42. ตอบขอ 1. คุณธรรมประจําใจแตมารยาทประจํากาย
43. ตอบขอ 3. ลิ้นไมมีกระดูก
44. ตอบขอ 1. ตั้งคําถามใหชัดเจนแจมชัด ตรงประเด็นและสุภาพ
45. ตอบขอ 1. เรียนจากวรรณคดี หรือวรรณกรรม
46. ตอบขอ 2. เพือ่ ใหรูขอเท็จจริงหรือความคิดเห็นจากอีกฝายหนึ่ง
47. ตอบขอ 2. ถามเพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรี
48. ตอบขอ 1. ระหวางปดภาคฤดูรอนนักเรียนควรใชเวลาวาง
อยางไร
49. ตอบขอ 4. การไปเที่ยวปาเราควรเตรียมสิ่งใดไปบาง
50. ตอบขอ 3. การตั้งคําถามเพื่อทดสอบ
51. ตอบขอ 2. อานโดยพยายามสรางสภาพอารมณของกวีขึ้น
ในใจของเราเพื่อใหเขาถึงสารที่กวีตองการจะสื่อ

23. ตอบขอ 1. สรวล ปลาต ทราม

52. ตอบขอ 3. การวิจักษวรรณคดี

24. ตอบขอ 3. 14 พยางค

53. ตอบขอ 4. พระอภัยมณี

25. ตอบขอ 1. 4 เสียง

54. ตอบขอ 1. ปญญาบารมี , อุเบกขาบารมี

26. ตอบขอ 1. 3 เสียง
27. ตอบขอ 2. ใหตรวจเตรียมโยธีทุกกระทรวง
28. ตอบขอ 2. ลอยเลื่อนเคลื่อนขจร สูเบื้อง

55. ตอบขอ 1. เพราะเกรงวาพระเวสสันดรจะทรงทําทานบารมี
ไมสําเร็จ
56. ตอบขอ 4. ความรักอันยิ่งใหญของแมที่มีตอลูก

29. ตอบขอ 3. ระดับเสียงสูงต่ําของคําดุจเสียงดนตรี ทําใหความ

57. ตอบขอ 3. หวาดกลัว

หมายเปลี่ยน

58. ตอบขอ 4. อุตสาหะตระตรากตระตรําเตร็ดเตรหาผลาผลไม

30. ตอบขอ 1. นาเลนน้ํา
31. ตอบขอ 2. ความคิด

ถึงที่ไหนจะรกเรี้ยวก็ซอกซอนอุตสาหเที่ยวไมถอย
หลัง จนเนื้อหนังขวนขาดเปนริ้วรอย
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รถยนตวิ่งทันรถประจําทางเมื่อ 8.30 + 45 = 9.15 นาที

59. ตอบขอ 3. สุดฝเทาที่แมจะเยื้องยองยกยางลงเหยียบดินก็สุดสิ้น
สุดปญญา สุดหาสุดคนเห็นสุดคิด

77. ตอบขอ 2.

60. ตอบขอ 4. พระเวสสันดรทรงประทานสองกุมารใหแกพราหมณ

ชั้นที่ 6 เรียงสมได 1×1 = 1 ลูก

เฒาชูชกไปแลว
61. ตอบขอ 1. ลมชื่อเวรัมภา

ชั้นที่ 5 เรียงสมได 2 × 2 = 4 ลูก

พัดคลุม

หวนหอบหักฉัตรา

ชั้นที่ 4 เรียงสมได 3 × 3 = 9 ลูก

คชขาด ลงแฮ

ชั้นที่ 3 เรียงสมได 4 × 4 = 16 ลูก

62. ตอบขอ 3. พระพี่พระผูผาน ภพอุต- ดมเอย
63. ตอบขอ 3. ลุยมหาวารี

เชี่ยวกวาง

64. ตอบขอ 3. เงื้อดาบฟนฉะฉาด

งางาวฟาดฉะฉับ

ชั้นที่ 2 เรียงสมได 5 × 5 = 25 ลูก
ชั้นที่ 1 เรียงสมได 6 × 6 = 36 ลูก

∴ แมคาเรียงสมได 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 ลูก

65. ตอบขอ 4. พระวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากรทรง

78. ตอบขอ 4.

จัดทําอภิธานศัพทถวาย
66. ตอบขอ 2. อาโฉมวิไลยะสุปริยา

สมมุติมีไก x ตัว วัวมี y ตัว

มะทะนาสุรางคศรี

x + y = 50 ....... ( 1 )

67. ตอบขอ 1. ขอ 1.

2x + 4y = 160 ..... ( 2 )

68. ตอบขอ 1. ทหาร

( 1) x2;

69. ตอบขอ 1. เมืองตางๆ

( 2 ) - ( 3) ;

70. ตอบขอ 4. แพทยใดจะหนีทุกข ไปสูสุขนิพพานดล
พิริยสติตน

2x + 2y = 100 ..... ( 3 )

2y = 60 \ y = 30

แทนค่ํา y ใน (1) ได x = 50 - 30 = 20

ประพฤติไดจึ่งเปนการ

∴ มีไก 20 ตัว

71. ตอบขอ 3. ปญหา-อุปสรรคที่ถวงความเจริญของชาติ
79. ตอบขอ 1.

72. ตอบขอ 4. โตเถียงกับกลุมของโคนันทวิศาล

ใชผลตางกําลังสองจาก x 2 - y 2 = ( x - y )( x + y )

73. ตอบขอ 4. ผูเปนนายชอบเสมียนอาวุโสผูมีประสบการณมาก
74. ตอบขอ 4. บรรดากระทรวง ทบวงกรม มีเสมียนไมพอใช

3, 678 2 - 3, 679 2

75. ตอบขอ 2. กระตุนความคิดของผูอ าน

( 3, 680 - 3679 )

76. ตอบขอ 2.

2

=

( 3, 678 - 3, 679 )( 3, 678 + 3679 )

= -1 ( 7, 357 ) = -7, 357

รถยนตวิ่งทันกัน แสดงวาระยะทางเทากัน
80. ตอบขอ 2.

ดังนั้นจะไดวา
Sรถประจําทาง

=

1

Sรถนต

x: y = 5:3

v1 t1 = v2 t2

x 5
=
y 3

1
( 60 ) ⎛⎜ t + ⎞⎟ = 100 t
2⎠
⎝

3x = 5y ...... ( 1 )

60 t + 30 = 100 t

x - y = 32 ..... ( 2 )

30 = 40 t

3 ชม.
4
3
∴t =
4

5
จาก ( 1 ) ; x = y ...... ( 3 )
3
5
แทน ( 2 ) ดวย ( 3 ) ; y - y = 32
3

∴t =

t = 45 นาที
80

3 คูณ

5y - 3y = 96 ⇒∴ y

= 30 - x = 30 -15 = 15 คน

96
= 48
2

คนดื่มน้ําชาอยางเดียวชั้นประหยัด

5 5
∴ x = y = x48 = 80
3 3
y = 48, x = 80 ∴ x = 80 มากที่สุด

= 60 - y = 60 - 20 = 40 คน
∵ รวมดื่มน้ําชาอยางเดียว = 15 + 40 = 55 คน
84. ตอบขอ 3.

81. ตอบขอ 4.

กําหนดใหดานลูกเตา = x ซม.
ลูกเตามีพื้นที่ = 6x 2 = 54

ช 5
=
ญ 3

x 2 = 54/6 = 9
∴x = 3
3
ลูกเตาลูกนี้มีปริมาตร x = 33 = 27 ลูกบาศกเซนติเมตร

3ช = 5 ญ --------(1)
ช-10 = 1
ญ = ช -10 ---------(2)

85. ตอบขอ 3.

แทนคา (1) ดวย (2) ; 3ช = 5(ช-10) = 5ช-50

การที่รถไฟทั้งสามขบวนจะออกพรอมกันอีก

50 = 2 ช ⇒∴ ช=25

เปนเรื่อง การหา ครน. ของรถไฟ 3 ขบวน

ญ = ช-10 = 25 -10 = 15

∴ ครน. 30 , 40 , 60 , หาไดโดย

∴ มีคนมางานเลี้ยง = ช + ญ = 25 + 15 = 40 คน
82. ตอบขอ 2.
เทคนิคทําเปนรูปตารางเมื่อมีตัวแปร 2 ตัวขึ้นไป แตละตัว
แปรแยกยอยออกไป ดังนี้
มัธยมตน

มัธยมปลาย

รวม

∴ ครน. = 10 ×3× 2 × 2 = 120 นาที

ชาย

50+20=70

30

100

∴ 120 นาที หรือ 2 ชม. รถไฟทั้งสามคันจะออกพบ

หญิง

50

50

100

รวม

120

80

200

กันอีก
นั่นคือพรอมกัน ครั้งที่ 1 เวลา 6.00น.
ครั้งที่ 2 เวลา 8.00 น.

ชาย + มธัยมปลาย 30 30
สัดสวน=
= =
มธัยมปลาย
80 8

ครั้งที่ 3 เวลา 10.00น.
ครั้งที่ 4 เวลา 12.00 น.

83. ตอบขอ 1.
86. ตอบขอ 3.
87. ตอบขอ 2.
88. ตอบขอ 3.
89. ตอบขอ 3.
90. ตอบขอ 2.

30 + 45 - x = 60 ⇒∴ x = 75 - 60 = 15
60 - 100 - y = 140 ⇒∴ y = 20
คนดื่มน้ําชอยางเดียววชั้นธุรกิจ

91. ตอบขอ 1.
92. ตอบขอ 4.
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93. ตอบขอ 3.

120. ตอบขอ a. it’s not the end of the world

94. ตอบขอ 4.

121. ตอบขอ b. you’re right

95. ตอบขอ 4.

122. ตอบขอ c. miss

96. ตอบขอ 2.

123. ตอบขอ a. stay in touch

97. ตอบขอ 4.

124. ตอบขอ a. drop me a line

98. ตอบขอ 3.

125. ตอบขอ c. look forward

99. ตอบขอ 1.

126. ตอบขอ b. fascinated

100. ตอบขอ 2.

127. ตอบขอ c. crazy

101. ตอบขอ c. I'm really in a hurry.

128. ตอบขอ d. started

102. ตอบขอ d. I'm afraid I'm not feeling well.

129. ตอบขอ b. important

103. ตอบขอ b. I do wish you'd think it over, though.

130. ตอบขอ c. surprising

104. ตอบขอ a. Don’t worry about it.

131. ตอบขอ d. silent

105. ตอบขอ b. Of course. I’m coming.

132. ตอบขอ d. believed

106. ตอบขอ b. No, thanks.

133. ตอบขอ a. Until

107. ตอบขอ c. She’s still pretty sick.

134. ตอบขอ b. Monk

108. ตอบขอ b. I just stopped in to say good-bye.

135. ตอบขอ c. Lives

109. ตอบขอ d. Okay. What time?

136. ตอบขอ a. For

110. ตอบขอ a. We just have to wait and see.

137. ตอบขอ b. Monasty

111. ตอบขอ a. I’m looking for a wedding gift.

138. ตอบขอ a. In

112. ตอบขอ c. It’s a little over my budget.

139. ตอบขอ a.Rank

113. ตอบขอ d. It’s on sale right now.

140. ตอบขอ b. Equals

114. ตอบขอ a. It’s a bargain.

141. ตอบขอ c. Rule

115. ตอบขอ b. OK. I’ll take it.

142. ตอบขอ d. Beg

116. ตอบขอ d. chicken

143. ตอบขอ a. toward

117. ตอบขอ d. ask

144. ตอบขอ b. with

118. ตอบขอ c. turned me down

145. ตอบขอ a. In addition

119. ตอบขอ b. take a chance

146. ตอบขอ c. severe
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167. ตอบขอ b. There should be less protests which provoke

147. ตอบขอ d. lie
148. ตอบขอ d. tremendous

political tension.

149. ตอบขอ a. coastal

168. ตอบขอ a. Peterman’s flight to Bangkok was cancelled.

150. ตอบขอ a. with

169. ตอบขอ b. It has offered Peterman a refund of the same

151. ตอบขอ b. although

amount as he bought the plane ticket for.
170. ตอบขอ c. The price of the plane tickets has already doubly

152. ตอบขอ d. currents
153. ตอบขอ a. opponent

increased.
171. ตอบขอ c. The Internet café-like place for the customers who

154. ตอบขอ b. awaiting
155. ตอบขอ c. disqualified

need a convenient place to do business while on

156. ตอบขอ d. at a loss

a business travel.

157. ตอบขอ a. against

172. ตอบขอ a. A list of inconvenient places to do business.

158. ตอบขอ c. The plane crashed as it was taking off.

173. ตอบขอ d. Spain

159. ตอบขอ d. If the plane hadn’t crashed, it should have reached

174. ตอบขอ a. Still investigating.

the destination within 2 hours after takeoff.

175. ตอบขอ b. brash

160. ตอบขอ b. He was one of the members who formed the band.

176. ตอบขอ b. search for more information from black box

161. ตอบขอ b. Moore died from the diseases caused by the ATV

177. ตอบขอ d. Has not been confirmed yet.

accident.

178. ตอบขอ b. bereavement

162. ตอบขอ a. Moore wasn’t expected to die this soon.

179. ตอบขอ d. The Snore War

163. ตอบขอ c. Blonska would lose her silver medal and would not

180. ตอบขอ a. Science Journal

be allowed to participate in any sport games ever in

181. ตอบขอ d. All correct.

the future.

182. ตอบขอ c. Vibration of very relax muscles and tissues

164. ตอบขอ a. Natalia Dobrynska won the gold medal in the last

183. ตอบขอ c. Use nighttime breathing mask.

Saturday game.

184. ตอบขอ d. B and c is the correct answer.

165. ตอบขอ d. Because they did not show up at the hearing.

185. ตอบขอ d. All are above.

166. ตอบขอ b. To request Thaksin’s resignation from the Thai

186. ตอบขอ a. bizarre

government.

187. ตอบขอ d. All of them.
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188. ตอบขอ c. It’s the organization providing the poor people the
better living places.
189. ตอบขอ a. A clean water and sanitation.
190. ตอบขอ b. go the its website
191. ตอบขอ c. Habitat for Humanity Organization
192. ตอบขอ b. satisfactory
193. ตอบขอ c. four
194. ตอบขอ b. very small
195. ตอบขอ b. the people who are taken photos
196. ตอบขอ b. Intelligent Scene Recognition
197. ตอบขอ a. Double Anti-blurs
198. ตอบขอ d. Because the island had almost sunk.
199. ตอบขอ c. Richness
200. ตอบขอ a. Because he knew that Love is valuable.
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