แบบทดสอบ SAMSEN Pre – Test 2021
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดโดย สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.

ห้องเรียนพิเศษ
รอบเช้า

วิชาภาษาอังกฤษ (กระดาษคําตอบแผ่นที่ 2 ข้อที่ 1 – ข้อที่ 60)
คําชี้แจง แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ คะแนนรวม 100 คะแนน
เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ
Directions: According to the information provided, choose the best alternative to answer each
question.
1. Which sign can you see in front of the restroom? คุณสามารถเห็นป้ายใดหน้าห้องน้ำ
1.
2.
3.
4.
ระวัง
กำลังทำความสะอาด

2. What is the activity which normally happens on both Songkran and Christmas festival?

กิจกรรมใดที่มักเกิดขึ้นทั้งในเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลคริสต์มาส

1.

2.

3.

4.

3. Why does the student show his phone to the teacher?

ทำไมนักเรียนชายจึงให้คุณครูดูโทรศัพท์

** จากภาพ
ครูต้องการให้นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง ฉันทำอะไรในวันหยุดฤดูร้อน
นักเรียนชายจึงยื่นโทรศัพท์ให้ครู
ครูจึงกล่าวว่า “ไม่, ฉันไม่ต้องการแค่ตรวจงานหน้า Facebook ของคุณ”

1. His essay is on his phone.
2. His phone shows pictures of his vacation.
3. He posted about his vacation on Facebook.
4. He wrote his essay assignment on his phone.

เขาโพสต์เกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนของเขาบน Facebook
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4. Which of the following is CORRECT about this sign?

** จากป้าย
ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็ก

1. Running is allowed to do if you hurry to go.
2. You don’t have to go to the toilet if you don’t want to. ผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานเมื่อพวกเขาว่ายน้ำ
3. Parents have to look after their children when they’re swimming.
4. You can borrow your friend’s T-shirts or shorts if you forget them.
5. What can be inferred from the comic strip?

ข้อใดสามารถอนุมานได้จากการ์ตูนเรื่องนี้

optimal

1. An optimal amount of references may lower academic value. จำนวนการอ้างอิงที่เหมาะสมนำไปสู่คุณค่า
2.An optimal amount of references lead to high academic value. ทางวิชาการที่สูง
3. An optimal amount of references can make the work unoriginal.
4. The exact number of the optimal amount of references are known.

ห้องเรียนพิเศษ เช้า หน้า 3
ผู้หญิงอาจจะไปทำสิ่งใดก่อนที่จะมาพูดคุยกับผู้ชาย.

6. What did the woman probably do before talking to the man?

เธอไปซื้อของ

1. She went shopping.
2. She prepared to buy something.
3. She used all of her money in the account.
4. She didn’t spendany money on what she wanted.
** จากบทสนทนาในภาพ
ผู้หญิงมีเงินเหลือในบัญชีไม่มาก เนื่องจากใช้จ่ายไปกับการซื้อ
สิ่งของต่างๆ

7. Which of the following is CORRECT?

ผู้มาใช้บริการสามารถใช้อุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

1. People can use the equipment on their own.
2. People cannot bring their drinking water inside.
3. People have to pay to enter the fitness center.
4. People must wear bathing suits to the fitness center.
** จากป้าย
การใช้อุปกรณ์ด้วยตนเองมีความเสี่ยง

For items 8-9

Source: Criteo’s Peak to Recovery Survey, Global, May 13-29, 2020, n=13,015
*Unduplicated total
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ข้อใดถูกค้นพบจากการศึกษานี้
8. Which of the following is discovered
in the study?
** จากข้อมูล
1. None of the consumers want to continue self-pickup. 53% ของผู้บริโภคค้นพบรูปแบบการซื้อของออนไลน์ในช่วงที่มี
2. All of the consumers want to continue online shopping. การระบาดของ COVID-19 และต้องการจะซื้อของออนไลน์ต่อไป
3. More than a half of the consumers want to continue self-pickup.
ผู้บริโภคมากกว่าครึ่งต้องการซื้อของออนไลน์ต่อไป
4. More than a half of the consumers want to continue online shopping.

9. Which of the following is CORRECT?
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามนี้มีมากกว่า 10,000 คน
1. The number of people that answered this survey exceeded 10,000.
** จากข้อมูล
2. The majority of people are likely to continue ordering food for delivery.
n. = 13,015
3. Less than 20 percent of people are likely to continue buying through apps. (n. : number)
4. More than a quarter of respondents are likely to continue picking items in stores.
For items 10-11

10. Which collection has the greatest number of items? ของสะสมใดมีจำนวนมากที่สุด
1. Airplane sickness bags
2. Piggy banks
3. Plastic bread-bag clips
4. Rubber ducks
11. According to the bar chart, which is INCORRECT? จากแผนภูมิแท่งข้อใดไม่ถูกต้อง
1. There are about 5,000 items in collectionof piggy banks.
มีของสะสม ถุงอาเจียนบนเครื่องบินมากกว่าแก้วกาแฟ
2. There are more airplane sickness bags than coffee mugs.
** จากแผนภูมิแท่ง
3. Most of the items in collections are plastic bread-bag clips. ถุงอาเจียนบนเครื่องบินและถ้วยกาแฟมีจำนวนเท่ากัน
4. There are more garden gnomes than rubber ducks but less than clothing tags in collections.
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For items12-13
The Heart of Seoul
Seoul is the capital city of Korea. It's 600 years old and it's a large, busy, noisy city. But a small
river runs for 5.8 km through the middle of the city. It's called the Cheonggyecheon Stream. The
river is older than the city, but for many years the people of Seoul couldn't see it at all because
there was a big road over it. Then, in 2003, the government closed the road. They took the road
away completely and opened the river again. Now the river is a beautiful place to go for a walk
and relax.
ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความนี้
12. What is the main idea of this passage?
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแม่น้ำ
1. A funny story about a river.
2. Information about the history of a river.
3. A list of good places to visit in Seoul. 4. Reasons why the city needed a big road in 1958.
ถ้าตอนนั้นคุณอยู่เมืองโซล คุณจะสามารถมองเห็นคลองชองกเยชอนหรือไม่

13. If you go to Seoul now, can you see the Cheonggyecheon Stream?
1. No, I can’t.
2. Yes, I can. ** จากข้อความ
3. No, you can’t.
4. Yes, you can.
For items 14-15

เมื่อหลายปีก่อนผู้คนไม่สามารถมองเห็น คลองชองกเยชอน เนื่องจากมีถนนพาดผ่าน
อยู่ด้านบน แต่ในปี 2003 รัฐบาลได้ปิดถนนแห่งนั้นไป

There are hundreds of festivals around the world. One of the most well-known festivals is
Halloween which is on the last day of October. In the past, there were many people who
believed that there were ghosts everywhere in winter, and they thought that the bad things
always came with the long dark winter nights. If they wore scary costumes, those ghosts would
not recognize them. Today, people celebrate Halloween by dressing up in scary outfits and
masks and have parties where they eat toffee apples and a wide variety of sweets and biscuits.
They also leave bowls of food outside their house for those ghosts because they believe this
will stop them from trying to get in their house. Moreover, they put candles inside the lanterns
made from pumpkins and leave them outside to frighten away ghosts.
14. Why do people dress up in scary outfits? ทำไมผู้คนถึงแต่งตัวในชุดที่น่ากลัว
1. The scary outfits frighten away ghosts.
** จากบทความ
2. Ghosts can’t get in their house at night.
ผู้คนเชื่อว่า ผีเหล่านั้นจะจำพวกเขาไม่ได้หากพวก
3. Ghosts don’t notice them if they go out at night. เขาแต่งกายในชุดที่น่ากลัว
4. The scary outfits can stop ghosts from getting them.
ข้อใดต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้คนทิ้งไว้ข้างนอกบ้านในวันฮาโลวีน

15. Which of the following are the things that people leave outside at Halloween?
1. ghost masks
2. bowls of food
3. scary costumes
4. a lot of pumpkins
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For item 16
My name is Ben Harvey. I’m a music student and I play the piano, the guitar and the drums. In
fact, I play the drums in a rock band. I love all types of music, from opera to rap. But my friends
only like rock or heavy metal, and they don’t listen to different types of music. I think this is
silly. In my blog you’ll find information about classical music concerts, opera, country music,
new bands and singers. If you really like music, you’ll love this blog.
16. Which of the following statements is INCORRECT?
1. Ben plays three musical instruments.
2. Ben’s favorite music is all types of music.
Ben เห็นด้วยกับกับเพื่อนๆ ที่จะฟังแต่เพลงร็อคหรือเฮฟวีเมทัลเท่านั้น
3. Ben agrees with his friends to listen only rock or heavy metal.
** จากเนื้อเรื่อง
4. Ben thinks his friends should listen to different kinds of music.
Ben รักดนตรีทุกประเภท
For items17-19
You can't always choose your room, but you can choose the things inside it. Because of that,
your bedroom says a lot about your personality.
And we're not only talking about your favorite hobbies or your taste in music and books. Of
course, a guitar behind the door or sci-fi stories in your bookcase give people information about
you, but a careful look at your bedroom can teach them a lot more than that. The colors in
your room, for example, are very interesting. Does your room have bright colors on the walls,
curtains, a rug or a comforter? Then you probably love trying new things. People with pale walls
are often friendly and talkative, but people with dark walls don't like meeting new people. Black
and white is a popular choice for people with strong opinions.
The pictures on your walls say a lot, too. Generous people like decorating their rooms with
photos of their friends and family, but if your own face is in every picture or you have more
than one mirror, watch out! This shows that you are probably a little selfish. So, before you
invite your friends into your bedroom, think carefully what message your bedroom will give
them about you.
ข้อใดเป็นหัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับข้อความนี้

17. Which of the following is the best heading of this passage?
1. Clean up Your Room!
2. How to Have a Cool Bedroom
3. How to Decorate Your Own Space
4. What Your Bedroom Saysabout You

สิ่งของที่ห้องนอนของคุณบอกเกี่ยวกับคุณ
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18. Which gives information about your tastes and interests?
1. The color in your room
2. The color of your house
3. The mirrorin your room
4. The picture of your house
19. According to the passage, are people with dark walls friendly?
1. Yes, they are often talkative.
2. No, they don’t like making new friends.
3. Yes, they like chatting with new people. 4. No, they like trying things with new people.
For items 20-23

** จากเนื้อเรื่อง
ผู้คนที่มีผนังห้องสีมืดครึ้มจะไม่ชอบพบปะกับผู้คนใหม่ๆ

Buy Nothing Day
Buy Nothing Day started in 1993 and is now an international event that takes place in more than
55 countries. It is a simple idea to challenge consumer culture and ask people to stop shopping
for 24 hours.
Buy Nothing Day encourages people to think about what they buy and the possible effects the
product may have on the environment and developing countries. For example, if you buy a
new pair of trainers, do you know where they were made and if the people who made them
are treated well by the company?
According to the organizers of Buy Nothing Day, shopping itself isn’t harmful but what we buy
can be. They claim that in the rich western countries 20% of the world population consume
80% of the earth’s natural resources. They want consumers to think more about what they buy
and to ask themselves some questions before buying anything new. Here are some of the
questions to put on your checklist:
Do I need it?
How many do I already have?
Will I use it a lot?
Will it last a long time?
Could I borrow it from a friend instead?
Is it recyclable?
This year in the UK Buy Nothing Day is on Saturday November 27th. There will be some events in
town centers to celebrate the event and to encourage shoppers to have a day off and buy
absolutely nothing!
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Buy Nothing Day เริ่มขึ้นเมื่อใด

20. When was Buy Nothing Day started?
1. In the 80s
2. In the 90s

** จากบทความ
Buy Nothing เกิดขึ้นในปี 1993 ซึ่งอยู่ในช่วงยุค 90s

3. 20 years ago

4. 55 years ago

21. Why did people started Buy Nothing Day? ทำไมผู้คนถึงเริ่ม Buy Nothing Day
1. To ask shoppers to buy something new.
** จากบทความ
2. To reduce the harmful effects of shopping.
Buy Nothing Day กระตุ้นให้ผู้คนคิดถึงสิ่งที่พวกเขาซื้อและผลกระทบ
เพื่อให้ผู้บริโภคนึกถึงสิ่งที่พวกเขาซื้อ
3. To make consumers think about what they buy. ที่ผลิตภัณฑ์อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศกำลังพัฒนา
4. To challenge people to make a shopping checklist.
22. Which of the following is INCORRECT?
1. What people buy can be harmful to the world.
** จากบทความ
2. People should check if the product can be recycled.
Buy Nothing Day ปัจจุบันเป็นงานระดับนานาชาติ
3. Buy Nothing Day is an event that exists in only one country. ที่จัดขึ้นในกว่า 55 ประเทศ
4. People should consider somequestions before they buy anything new.
23. Which of the following words can best replace the underlined word ‘encourage’?
1. invite
2. support
3. strengthen
4. prevent
เชิญชวน

For items 24–25
1. CONSIDER SPORTS AND CONTEXTS
2. PERCHASE AT THE RIGHT TIME
3. THINK ABOUT STYLING

1. คำนึงถึงประเภทกีฬาและบริบท
2. เลือกซื้อในเวลาที่เหมาะสม
3. คำนึงถึงสไตล์ ความทันสมัย

ข้อใดเป็นหัวข้อที่ดีที่สุดสำหรับเคล็ดลับที่ให้มา

24. Which of the following is the best headline for the given tips?
1. How to Buy Physical Education Uniforms
2. 3 Steps to Accomplish Your Fitness Goals
วิธีการซื้อเสื้อกีฬาในสามขั้นตอนง่ายๆ
3. How to Buy a Sport Jersey in 3 Simple Steps
4. 3 Steps to Book Tickets for Football Matches
25. Who follows the provided tips? ใครควรปฎิบัติตามเคล็ดลับที่ให้มา
1. Kaeya can play numerous kinds of sports.
2. Mona prefers cheap items to stylish ones.
3. Lisa does not know anything about sports.
4. Diluc chooses the items that can make him stylish.
Diluc เลือกสิ่งของที่สามารถทำให้เขาดูมีสไตล์
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Directions: Choose the best alternative to answer each question.
26. Which sentence has the correct punctuation mark? ประโยคใดมีเครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้อง
1. Let’s play tennis after lunch?
2. How about shopping after school.
Shall + subject + base verb ?
3. Shall we go to the beach this weekend?
ประโยคเชิญชวน
4. Why don’t we have barbecue next week.
27. The children always wear a costume like ghosts and witches. They go to people’s houses. They
knock at the doors and people give them some candies or presents. When does this festival
ธรรมเนียมปฏิบัติของเด็กๆในการเฉลิมฉลอง
take place?
วันฮาโลวีนซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม
1. November
2. December
3. October
4. August เด็กๆ จะแต่งกายในชุดที่น่ากลัว เช่นผีหรือ
แม่มด และออกไปเคาะประตูบ้าน เพื่อขอ
ลูกอมหรือของขวัญต่าง ๆ

Directions: Choose the best alternative to complete each blank.
28. Ann: Thank you for your present. You are my lovely friend.
Bella: ___________________
1. Great!
2. No more.
3. See you later.
4. With my pleasure.
29. Lisa: Let’s ask Tom and Sam to go to the beach this weekend.
Jennie: ___________________ See you there.
1. Not at all.
2. Excuse me.
3. That’s a good idea!
4. Don’t worry about it.
ข้างนอกฝนตกและมีลมแรง

‘ด้วยความยินดี’
ใช้ในการตอบรับคำขอบคุณ

‘เป็นความคิดที่ดี’
เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าด้วยหรือ
ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยอย่างมาก

30. Mom: It’s raining and windy outside. Alice, ________________
Alice: Of course.
1. can you turn off the light?
2. can you switch on a fan? คุณช่วยปิดหน้าต่างได้ไหม
3. can you open the door?
4. can you close the window?
31. Rob: _______________
Teacher: Yes, please. Thank you.
Rob: It’s my pleasure.
1. Are you OK?
3. Would you help me?

เรายังสามารถใช้ can / could ขึ้นต้นคำถาม
เพื่อขออนุญาตหรือขอร้องให้ใครทำสิ่งใดให้

2. May I help you? มีอะไรให้ฉันช่วยไหม
May I...?
4. What can you do for me?
ใช้ในการเสนอความเหลือคนอื่น

32. Most of the time, Mark and his friends______ football match at their local coffee, but they
______to the stadium this Sunday and they’re all very excited.
1. watch / go
2. watch / are going
3. are watching / go
4. are watching / are going

* Most of the time (ส่วนใหญ่)
ใช้ในประโยค present simple ใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นเสมอๆ
* this Sunday
ใช้ในประโยค present continuous ใช้พูดถึงเหตุการณ์อนาคตที่มีเตรียมการไว้แล้ว

เมื่อมีการเปรียบเทียบคำนาม 2 คำ
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-er (than) ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า ระหว่างของสองสิ่ง (Flying กับ walking down the road)
r.
the -est ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Flying is the best traveling way of all.)

33. Although we hear about terrible air crashes, flying is still _____walking down the road. It is
______way.
1. safer than / the best travelling
2. safer than / the travelling best
3. the safest of / the best travelling
4. the safest of / the travelling best
34. A: When she was a child, she was very stubborn, ______?
B: Yes. She______ by her nannies.
1. was she / is spoiled
2. wasn’t she / is spoiled
3. was she / was spoiled
4. wasn’t she / was spoiled
For items 35–36

** Question tag คือประโยคคำถามสั้นๆ
ที่ต่อท้ายประโยค (ใช้ถามเพื่อให้แน่ใจ)
auxiliary verb + subject pronoun
** ถ้าประโยคหลักเป็นรูปบอกเล่า
เราจะใช้ question tag รูปปฏิเสธ

** Passive voice คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือประโยคที่อยู่ในรูป
Subject + Verb to be + Verb 3 (Past Participle) จากบทสนทนาพูดถึงอดีต จึงใช้ v. to be (was)

Ruby and Ella are talking about the place in the school.
Ruby: __________(35.)__________
Ella: It’s on the left here. We can show you.
Ruby: Thanks.
Ella: Are you new at this school?
Ruby: Yes, I only moved here last week because my mom has a job here now.
Ella: Welcome to Frederick!
Ruby: __________(36.)__________ “Excuse me” ขอโทษ ใช้เมื่อ ..
1. กล่าวเพื่อเรียกร้องความสนใจแบบสุภาพ
Ella: You’re welcome.
2. แสดงความเสียใจที่จะไปรบกวนผู้อื่น
35. 1. Hi, where is the pet shop?
3. Excuse me, where is Room 28?

2. Hello, can I have a minute?
4. Sorry, can you tell me where a book store is?

36. 1. Excuse me.
3. That’s all right.

2. Pardon me.
4. That’s very kind of you.

For items 37–38

‘คุณช่างใจดี/มีน้ำใจมากเลย’
ใช้ในการแสดงความขอบคุณ

Emily and Ash are at the department store. They bought a lot of things for their parents.
Emily: Look at that store, Ash. __________(37.)___________
Ash: Sure.
Emily: Thanks. I want to look at these T-shirts. These are nicer than all my clothes at home.Oh
look, there’s the salesperson…Excuse me, would you mind saving this for me until next
week?
Salesperson: __________(38.)__________ It’s against the rules.
Emily: That’s too bad. I don’t have enough money now.
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37. 1. Can you give me these bags?
2. Could you hold on a minute, please?
3. Can you give me a hand with these bags?
4. Could you give me more discounts, please?
38. 1. Sorry, I can’t.
For items 39–42
Mother:
Son:
Mother:
Son:

2. No problem.

Can you give me a hand? ‘ช่วยฉันหน่อยได้ไหม’
ใช้เมื่อต้องการขอให้ใครช่วยเราทำอะไรสักอย่าง

3. I don’t mind.

4. Never mind.

ใช้ในการตอบปฎิบัติ
** จากบทสนทนา ลูกค้าต้องการให้เก็บเสื้อไว้ให้ แต่พนักงานปฎิเสธ เนื่องจากเป็นการผิดกฎของร้าน

_____(39.)_____ doing your homework yet?
yet ใช้ในประโยคคำถาม/ปฏิเสธ
No. I _____(40.)______ it tonight.
present perfect (Sub. + have/has + V.3)
The deadline ___(41.)___ yesterday.
I know, but I ___(42.)____ make it in time.

39. 1. Do you finish

2. Is you finishing

3. Did you finish

4. Have you finished

40. 1. do

2. did

3. have done

4. am going to do

41. 1. is

2. was

3. will be

4. have been

42. 1. can

2. couldn’t

3. manage to

4. weren’t able to

For items 43–44

tonight ใช้ในประโยค be going to + V. inf (การวางแผน)

yesterday ใช้ในประโยค past simple (เหตุการณ์ในอดีต) S+V.2

couldn’t + V.inf ใช้การบอกความเป็นไปไม่ได้/ ไม่สามารถทำได้ในอดีต

Alex: I’ve a new boss. He is very bossy. I’m really sad to work with him.
Bella: Oh. Poor you. ________(43.)_________
Alex: Well, he’s got dark hair and brown eyes.
Bella: _______(44.)_________
What does he look like?
Alex: Paris, France. He always talks about his hometown. การบรรยายเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
43. 1. What’s he?

2. Who’s he?

3. What’s he like?

4. What does he look like?

44. 1. Is he from France? 2. Is he French?

3. Where does he from? 4. Where is he from?

For items 45–46

Where is he from? / Where does he come from?
การถามถิ่นที่อยู่

Noelle:
Bennette:
Noelle:
Bennette:

Do you enjoy the food?
Yes, ______(45.)_________.
Would you like some more shark fin soup?
Sorry. I’d love to, but ______(46.)________ now.

** จากบทสนทนา
เนลลี่:
คุณชอบอาหารหรือไม่
เบนเน็ต: ชอบ! __ (ต้องการประโยคที่สอดคล้องกับคำตอบเชิงบวก)
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45. 1. it is delicious

2. they are tasty

3. this is so so

4. those are bad

46. 1. I’m too full

2. I’m too hungry

3. I’m so empty

4. I’m so worried

For items 47–48

** จากบทสนทนา
เนลลี่:
คุณต้องการซุปหูฉลามหรือไม่
เบนเน็ต: ฉันชอบนะ, แต่ __ (ต้องการประโยคที่สอดคล้องกับคำตอบเชิงปฎิเสธ)

Two people are at the bus stop.
Maxwell: Excuse me. Have you been waiting long for the bus?
Sarah: Yes, I have been here for 10 minutes. _____(47.)_____ because of the bad weather.
I hope it comes soon or we both are freezing!
Maxwell: _____(48.)_____ than yesterday, isn’t it?
Sarah: Yes - but the forecast for the weekend is sunshine.
Maxwell: Good. This can’t last for more than a couple of days, then.
47. 1. I might be late
3. The bus might be late

Might + V. Inf ใช้พูดถึงความเป็นไปได้
2. I must be on time
หรือโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
4. The bus must be on time

48. 1. It is colder
3. It is much warmer

2. It isn’t colder
4. It isn’t much warmer

For items 49–50

-er (than) ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า
ระหว่างสองสิ่ง
Today is colder than yesterday.

A:
B:
A:
B:

Good morning, Parklands Primary School. How can I help you?
Hello. I’m Moira Watson, Alison Watson’s mother. __________(49.)__________
I’m afraid Miss Gibson isn’t here right now. Would you like to leave a message?
Yes, please. Could you tell her that Alison has a toothache and won’t be able to go on the
school trip today?
A: __________(50.)__________
May I speak to... please ?
B: Thanks. I’d appreciate it.
ใช้ในการพูดของสาย ในการสนทนาทางโทรศัพท์
49. 1. Can you take a message, please?
3. I’ll call Miss Gibson again tomorrow.

2. May I speak to Miss Gibson, please?
4. I hope Alison will be better tomorrow.

50. 1. Would you mind calling back later?
3. Can you make a short note, please?

2. I’ll tell her tomorrow as fast as I can.
4. I’ll make sure Miss Gibson gets the message.
I’ll make sure he/she gets the message?
ใช้พูดเมื่อมีการฝากข้อความ เพื่อให้คู่สนทนามั่นใจว่า
ข้อความนี้จะถึงผู้รับอย่างแน่นอน
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For items 51–52
Dear Maddy
I’m the shortest person in my class and I hate it. My friend Sam isn’t tall, but he
______(51.)______, and my friend Ed is the tallest person in the class. He’s also big. When we
play basketball, I look silly. Ed says, “You don’t look silly. You’re the fastest player in the
team.” I’m a good basketball player, but I ______(52.)______. What can I do?
Charlie
51. 1. is the tallest
3.is as tall as me

2. is taller than me
4. is more tall than I

want + to + V. inf

52. 1. want to be taller
3. want being taller

-er (than) ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่า
ระหว่างคนสองคน หรือสิ่งของสองสิ่ง
Sam is taller than me.

2. want to being tallest
4. want to being the tallest

For items 53–56
Love Your Neighbor?
I don't know about you, but the way I feel about my neighbors depends on the time of
year and even the time of day. I'll tell you why.
I am a keen gardener but _____(53.)_____ my next-door neighbor has a large dog that loves
digging. Every autumn I plant bulbs, and every spring I look forward to a wonderful display of
tulips, daffodils and snowdrops. I’m _____(54.)_____ and it really gets me down. I'm sure my
neighbor’s dog digs the bulbs up and they're never given a chance to grow. I haven't actually
seen him do it, but I give him the benefit of the doubt. _____(55.)_____, the same dog also does
me a favor. When he sees birds trying to eat any seeds I plant, he chases them away
immediately. Thus, my lovely vegetable garden _____(56.)_____by him. So you can see why
sometimes I love him and other times I hate him. unfortunately ‘โชคไม่ดีที่..’
ให้ความหมายเชิงลบ

53. 1. actually

2. luckily

54. 1. never disappointed
3. always disappointed

3. unfortunately
2. never disappointing
4. always disappointing

However “อย่างไรก็ตาม” ใช้แสดงข้อคิดเห็นหรือข้อเท็จจริงที่
55. 1. Also
2. However
3. Moreover
ขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน

56. 1. is protected

2. are protected

3. has protected

4. accidentally
* adjectives ที่ลงท้ายด้วย -ed
ใช้ในการแสดงความรู้สึกของบุคคล
* adjectives ที่ลงท้ายด้วย -ing
ใช้ในการบรรยายสิ่งของหรือสถานการณ์

4. Furthermore
4. have protected

** Passive voice คือประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือประโยคที่อยู่ในรูป
Subject + Verb to be + Verb 3 (Past Participle)
จากบทความ ประธานของประโยค (my lovely vegetable garden) เป็นเอกพจน์ จึงใช้ v.to be (is)
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For items 57–58
Getting around the UKby Bus and Coach
In the UK, long distance express busses are called coaches. These are always economical, but
they ____(57.)____. The biggest company is National Express, which has frequent services
between big cities. They’re usually cheaper if you buy your ticket early and travel ____(58.)____.
In many towns, there are separate bus and coach stations, so passengers need to make sure
they go to the right place to get their coach.
57. 1. can be very slow
3. can being very slow

2. can be very slowly
4. can being very slowly

58. 1. under quietly times
3. at quietly times

2.under quiet times
4. at quiet times

For items 59–60

can + V. inf ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเป็นไปได้
slow เป็น adjective ใช้ในการขยายคำนาม
(they- coaches)

** จากบทความ รถโค้ชมักจะถูกกว่าหากคุณซื้อตั๋วล่วงหน้าและเดินทาง__
เราใช้ at กับเวลาที่เฉพาะเจาะจง/ ระบุเป็นสำนวน (quiet time-ช่วงเวลาเงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน)

Architecture is an obvious difference between Thailand and European countries. Thailand as a
Buddhist country has numerous amazing ____(59.)____. They are usually beautifully decorated
both outside and inside. While in European countries, we can see stunning churches where
____(60.)____ go to worship their God every Sunday.
59. 1. mosques

2. temples

3. shrines

4. cathedrals

60. 1. Christians

2. Christianity

3. Buddhists

4. Buddhism

** จากบทความ
ประเทศในยุโรปเราสามารถเห็นโบสถ์ที่สวยงามที่ __ไปสวดภาวนา
ต่อพระเจ้าของพวกเขาทุกวันอาทิตย์
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