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Part I : Theory



Similar Meaning
ความหมายที่คลายคลึงกัน

1.

Unless we fertilize the soil, the plants become stunted.
(1) If we put fertilizer to the soil, the plants will not grow.
(2) The plants will grow if we fertilize the soil.
(3) If we do not fertilize the soil, the plants will still grow quite tall.
(4) If we reduce the amount of fertilizer we use, the plants will be healthier.
ถาม
ถาเราไมใสปุยใหกับดิน ตนไมจะแคระแกร็น
ตอบ 2 (ตนไมจะเจริญเติบโต ถาเราใสปุยใหกับดิน)

2. The players looked exhausted before the end of the first half.
(1) The players were tired at the end of the game.
(2) After the end of the first half the players looked exhausted.
(3) Before the first half had ended, the players were already tired.
(4) The players looked exhausted by the time the first half ended.
ถาม
ผูเลนดูทาทางรูสึกเหน็ดเหนื่อยกอนจบครึ่งแรก
ตอบ 3 (กอนครึ่งแรกจบ ผูเลนรูสึกเหน็ดเหนื่อยเสียแลว)
3. In the trunk of the car you will find two fishing rods.
(1) Two fishing rods are in the trunk of the car.
(2) You will find the trunk of a car with two fishing rods.
(3) The two fishing rods which belong to you have been found in the trunk of the car.
(4) Your car has a trunk and two fishing rods.
ถาม
ในหลังรถคุณจะพบคันเบ็ดตกปลา 2 คัน
ตอบ 1 (คันเบ็ดตกปลา 2 คัน อยูในหลังรถ)
4. Only rarely do we find such a tireless worker.
(1) The worker has never felt tired.
(2) The worker has always felt tired.
(3) We sometimes find workers who have never felt tired.
(4) We hardly ever find workers who are really energetic like him.
ถาม
พวกเราแทบจะไมพบคนงานที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อยเชนนี้
ตอบ 4 (พวกเราแทบจะไมพบคนงานผูซ่ึงกระตือรือรนเอาจริงเอาจังอยางแทจริงเหมือนอยางเขา)
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5. We must find a more direct route to the cabin.
(1) We don’t know a more direct route to the cabin.
(2) We don’t know where the cabin is.
(3) A more direct route to the cabin is difficult to find.
(4) We will reach the cabin if we can find the way.
ถาม
พวกเราตองหาเสนทางที่ตรงกวานี้เพื่อไปยังกระทอม
ตอบ 1 (พวกเราไมทราบเสนทางที่ตรงกวานี้ เพื่อไปยังกระทอม)


Paragraph Analysis
1

Folk culture is a thing that reflects the beliefs and way of life of people in a
2
particular locality. Throughout the history of rural communities, folk cultures have
3
grown and flourished; some have vanished. Unfortunately, during the past few years,
many have been changed and damaged at the hands of local authorities and the
Tourism Authority of Thailand, who try to sell them as shows for tourists.
การวิเคราะหยอหนา
1

วัฒ นธรรมพื้น บา นเปน สิ ่ง หนึ่ง ที่ส ะทอ นความเชื่อ และวิถ ีชีว ิต ของประชาชนในทอ งถิ ่น หนึ ่ง
2
โดยเฉพาะ
ตลอดชว งประวัติศ าสตรข องชุม ชนในชนบท วัฒ นธรรมพื้น บา นไดเ จริญ และรุง เรือ งขึ้น
ใ
น
ข
ณ
ะ
3
ที่บางวัฒนธรรมไดสาบสูญไป
โชครายที่ในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา หลายวัฒ นธรรมไดเปลี่ย นแปลงไป
และถูกทําลายโดยน้ํามือของเจาหนาที่ในทองถิ่นและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูซึ่งพยายามที่จะขายมัน
ใหเปนการแสดงสําหรับนักทองเที่ยว
6. The passage is about ___________.
(1) TAT
(2) folk culture
ถาม
เนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับ ___________
ตอบ 2 (วัฒนธรรมพื้นบาน)

(3) tourists’ visits

(4) local authority

7. This paragraph gives a definition of ___________.
(1) rural communities
(2) local communities
(3) folk culture
(4) the Tourism Authority of Thailand
ถาม
ยอหนานี้ใหคํานิยามของ ___________
ตอบ 3 (วัฒนธรรมพื้นบาน)
8. “Many” (sentence 3) refers to ___________.
(2) rural communities
(3) beliefs and way of life
ถาม
คําวา “Many” (ประโยคที่ 3) อางถึง ___________
ตอบ 4 (วัฒนธรรมพื้นบาน)

(1) the past few years
(4) folk cultures

9. The main idea of the passage is found in sentence ___________.

(1) 1
(2) 2
(3) 3
ถาม
ใจความสําคัญของเนื้อเรื่องนี้ถูกพบในประโยคที่ ___________
ตอบ 1 (ประโยคที่ 1)
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10. “Vanished” (sentence 2) means ___________.
(1) grown up
(2) disappeared
(3) changed
ถาม
คําวา “Vanished” (ประโยคที่ 2) หมายความวา ___________
ตอบ 2 (สาบสูญไป)

(4) destroyed

11. The meaning of sentence 3 is that TAT and the local authorities have changed and
damaged folk cultures by ___________.
(1) letting them grow and flourish first
(2) recording them as part of the history of rural communities
(3) joining hands to make them vanish
(4) selling them as shows for tourists
ถาม
ความหมายของประโยคที่ 3 ที่วา การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและเจาหนาที่ในทองถิ่นได
เปลี่ยนแปลงและทําลายวัฒนธรรมพื้นบานโดย ___________
ตอบ 4 (ขายมันใหเปนการแสดงสําหรับนักทองเที่ยว)


Dictionary Entry

12. “Proteins are essential for building and repairing body tissues.” Here tissues is used
in
the meaning of ___________.
(1) noun 1
(2) noun 3
(3) noun 4 a
(4) noun 5 a
ถาม
“โปรตีนจําเปนอยางยิ่งสําหรับการสรางและซอมแซมเนื้อเยื่อของรางกาย” เนื้อเยื่อในที่น้ีถูกใชใน
ความหมายของ ___________
ตอบ 4 (noun 5 a : the substance of an organic body or organ, consisting of cells
and intercellular material)
13. The word “tissue” originally came from ___________.
(1) Middle English (2) Old French
(3) Latin
ถาม
คําวา “tissue” ดั้งเดิมมาจาก ___________
ตอบ 3 (ภาษาละติน)

(4) Late Latin

14. The word “tissue” can be used as ___________ part(s) of speech.
(1) one
(2) two
(3) three
(4) four
ถาม
คําวา “tissue” สามารถถูกใชเปน ___________ หนาที่คาํ

ตอบ 2 (2 หนาที่คํา : noun, Vt.)
15. “I want some tissue to clean this table.” Here tissue is used in the meaning of
___________.
(1) noun 1
(2) noun 2
(3) noun 3
(4) noun 4 a
EN 201
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ถาม
“ฉันตองการทิชชูเพื่อเช็ดโตะ” ทิชชูในที่นี้ถูกใชในความหมายของ
ตอบ 3 (กระดาษที่ซึมซับซึ่งใชเปนผาเช็ดหนาหรือเปนกระดาษชําระ)


Root, Prefix, Suffix

which means to ___________.
16. “Supervisor” has ‘super’ as a prefix and ‘vis-’ as a
(1) root, see
(2) prefix, look
(3) suffix, work
(4) root, make
ถาม
คําวา “supervisor” มี “super” เปน prefix และ “vis-” เปน ___________ ซึ่งมีความหมายวา
___________
ตอบ 1 (root, see) ดูคําอธิบายหนา 14 ประกอบ
17. Which of these words does not contain the prefix ‘com-’ meaning ‘together’?
(1) college
(2) comma
(3) command
(4) community
ถาม
คําใดตอไปนี้ไมมี prefix “com-” ซึ่งมีความหมายวา “together”
ตอบ 2 (comma) ดูคําอธิบายหนา 208 ประกอบ
18. The word “occupies” has the same prefix as ___________.
(1) obvious
(2) occult
(3) octopus
(4) oppress
ถาม
คําวา “occupies” มี prefix เดียวกับคําวา ___________
ตอบ 4 (oppress)
หมายเหตุ : Prefix ของ occupies กับ oppress คือ ob หมายถึง to seize = ยึด
19. The suffix ‘-er’ in “explorer” turns a/an ___________ into a/an ___________.
(1) verb, adjective (2) verb, noun
(3) noun, verb
(4) adjective, verb
ถาม
suffix “-er” ในคําวา “explorer” เปลี่ยน ___________ ใหเปน ___________
ตอบ 2 (คํากริยาใหเปนคํานาม) ดูคําอธิบายหนา 12 – 13 ประกอบ
20. If you are pleased with something, it means that you get ___________ from it.
(1) pleased
(2) pleasant
(3) pleasure
(4) pleasurable
ถาม
ถาคุณรูสึกพอใจกับบางสิ่งบางอยาง หมายความวาคุณไดรับ (n.) จากมัน
ตอบ 3 (ความพอใจ) ดูคําอธิบายหนา 76 ประกอบ
✪

Part II : Seen Passages
Passage 1
“Behold the Line …… ”
The first time it happened to me was at a Thai post office. I was politely waiting
my turn to do business with the official when a kindly-looking man stepped right in

5

front of me, put his money on the counter and was cordially helped on the spot. I
wondered why the official didn’t just tell him to go to the end of the line. That’s the
way we were taught to do things where I come from.
I saw myself as the victim in a clear case of unjustified rudeness. And it was
treatment that I was unaccustomed to from such polite people as the Thais. I could
feel
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a critical remark inching toward my lips. I felt the judgmental part of me emerging for
the first time since arriving in Thailand. It was a dreaded feeling. So I choked it off
10 and patiently waited my turn. After finishing my business, I walked off, still feeling a
little surprised by what I had witnessed.
An hour later I was at the bank, again beholding the line, when out of the blue,
two Thai bank customers swooped down in front of me and dropped their passbooks,
deposit slips, and cash in easy reach of the teller. And they were accepted. There I
15 stood waiting my turn like the considerable person I was trained to be. By now I was
questioning whether my training was adequate.
“เขาแถว …… ”
ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นกับผมก็คือที่ ที่ทําการไปรษณียไทย ขณะที่ผมคอยคิวของผมเพื่อที่จะทํากิจ
ธุระกับเจาหนาที่อยางสุภาพ ก็มีชายคนหนึ่งมีทาทางเปนคนใจดี กาวมายืนอยูขางหนาผม แลววางเงินของ
เขาลงบนเคานเตอร และไดรับความชวยเหลือดวยน้าํ ใสใจจริงในทันที ผมแปลกใจวาทําไมเจาหนาที่คนนั้น
ไมบอกใหเขาไปตอแถว
นั่นคือวิธีการที่เราถูกสอนใหทําจากสถานที่ที่ผมจากมา
ผมเห็น ตัว เองเหมือ นเปน เหยื่อ ในกรณีที่ชัด เจนของความหยาบคายอัน ไมเ หมาะไมค วร และมัน
เปนการปฏิบัติที่ผมไมคุน เคยจากคนที่สุภาพเชนคนไทย ผมสามารถรับรูไ ดถึงคําพูด ในเชิงติเตีย นที่ขยับอยู
บนริม ฝป ากของผม ผมรู ส ึก ไดถ ึง บทบาทของผมในการตัด สิน วา ดีห รือ ไมด ี ซึ ่ง มัน ไดเ กิด ขึ ้น เปน
ครั้งแรกนับตั้งแตมาถึงประเทศไทย มันเปนความรูสึกที่นากลัว ดังนั้นผมจึงสะกดกลั้นมันเอาไวและคอยคิว
ของผมอยา งอดทน หลัง จากเสร็จ สิ้น ธุร ะของผม ผมจึง เดิน ออกมา ยัง คงรูสึก ประหลาดใจเล็ก นอ ยกับ สิ่ง ที่
ผมไดประสบพบเห็นมากับตา
หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้น ผมก็มาอยูที่ธนาคาร เรื่องเขาแถวอีกแลว อยางไมคาดฝน ลูกคาธนาคารที่
เปน คนไทย 2 คน ถลาเขา มาอยูต รงหนา ผม และวางสมุด เงิน ฝาก สลิป ฝากเงิน และเงิน สด ลงตรงที่
พนัก งานธนาคารจะเอื้อ มหยิบ ไดงา ย และพวกมัน ก็ถูก รับ ไปแตโ ดยดี ผมยืน คอยคิว ของผมอยูต รงนั้น
เหมือ นกับ ที่ผ มถูก ฝก มาใหเ ปน คนที่รูจัก เกรงใจผูอื่น พอถึง ตอนนี้ ผมกํา ลัง มีคํา ถามวา การฝก ฝนของผม
เพียงพอหรือเปลา
21. What happened at the Thai post office ?
(1) A kindly looking man stepped on the writer’s foot.
(2) The writer complained to the queue jumper.
(3) The author was the first person in the line.
(4) Somebody jumped in front of the writer when it was his turn.
ถาม
เกิดอะไรขึ้นที่ที่ทําการไปรษณียไทย ?

ตอบ 4 (ใครบางคนกาวเขามายืนอยูขางหนาผูเขียน เมื่อถึงคิวของเขา)
22. The writer ___________ the events at the post office.
(2) was looking forward to (3) was well prepared for
ถาม
ผูเขียน ___________ เหตุการณที่ที่ทําการไปรษณีย
ตอบ 1 (ไมไดคาดถึง)
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23. The writer has been taught to ___________.
(1) be as polite as the Thais
(3) patiently stand in an orderly line
ถาม
ผูเขียนถูกสอนให ___________
ตอบ 3 (ยืนในแถวที่เปนระเบียบอยางอดทน)

(1) did not expect
(4) was very pleased with
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(2) become a great protester
(4) cut in front of people waiting in

24. The phrase “a clear case of unjustified rudeness” (line 6) refers to ___________.
(1) the author’s dreaded feeling
(2) the fact that nobody protested against the line jumper
(3) the fact that official helped his customers in a cordial manner
(4) the official’s critical remark
ถาม
วลีที่วา “กรณีที่ชัดเจนของความหยาบคายอันไมเหมาะไมควร” (บรรทัดที่ 6) อางถึง __________
ตอบ 3 (ขอเท็จจริงที่เจาหนาที่ชวยเหลือลูกคาของเขาดวยน้ําใสใจจริง)
25. “After finishing my business …… (line 10)” “business” in this context means ___________.
(1) trade
(2) company
(3) task
(4) occupation
ถาม
“หลัง จากเสร็จ สิ้น ธุร ะของผม …… ” (บรรทัด ที่ 10) คํา วา “business” ในเนื้อ หานี้มี
ความหมาย
วา ___________
ตอบ 3 (ธุระ)
Passage 2
Most of the modern supermarkets, by the mid-fifties, were laid out in a carefully
calculated manner so that the high-profit impulse items would be most surely noticed.
In many stores, they were on the first or only aisle the shopper could enter. Among
the best tempters, apparently, are those items in glass jars where the contents can be
5 seen, or where the food is actually out in the open, to be savored and seen. Offering
free pickles and cubes of cheese on toothpicks has proved to be reliable as a sales
booster. An Indiana supermarket operator nationally recognized for his advanced
psychological techniques, told me he once sold a half ton of cheese in a few hours,
just by getting an enormous half-ton wheel of cheese and inviting customers to nibble
10 slivers and cut off their own chunks for purchase. They could have their chunk free if
they could guess its weight within an ounce. The mere massiveness of the cheese, he
believes, was a powerful influence in making the sales. ‘People like to see a lot of
15

merchandise,’ he explained. When there are only three or four cans of an item on a
shelf, they just won’t move, ‘People don’t want the last package. A test by the
Progressive Grocer showed that customers buy 22 percent more if the shelves are
kept full. The urge to conformity, it seems, is profound with many of us. (PACKARD)
ซูเปอรมารเก็ตสมัยใหมสวนใหญในชวงกลางของทศวรรษที่ 50 (1953 – 1957) ไดถูกออกแบบ
การจัดวางสินคาในลักษณะที่มีการคํานวณไวอยางรอบคอบ เพื่อจะไดแนใจวาสินคาที่กระตุนใหไดกําไรมาก
จะถูกสัง เกตเห็น ไดโดยงาย ในหลายราน สินคาเหลานี้จะอยูตรงชองทางเดินแรก หรือเฉพาะชองทาง
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เดินที่ผูซื้อสามารถเขาไปได เห็นไดชัดวา ในบรรดาสิ่งดึงดูดใจที่ดีที่สุดคือสินคาที่อยูในโถแกว ซึ่งสามารถ
มองเห็นสิ่งที่บรรจุอยูภายในนั้นได หรือในที่ซึ่งมีอาหารใสอยูแลวไมมีฝาปด เพื่อใหไดลองลิ้มรสและมองเห็น
ได การใหชิมผักดองและกอนเนยแข็งที่มีไมจิ้มฟนเสียบ ไดพิสูจนใหเห็นจริงแลววา นาเชื่อถือในแงของการ
เพิ่มยอดขาย ผูดําเนินกิจการซูเปอรมารเก็ตชาวอินเดียนาคนหนึ่งที่มีเทคนิคเชิงจิตวิทยาขั้นสูง ซึ่งไดรับการ
ยอมรับทั่วประเทศ
ไดเลาใหผมฟงวา ครั้งหนึ่งเขาเคยขายเนยแข็งครึ่งตันไดในเวลา 2 – 3 ชั่วโมง
โดยเพียงแคการนํารถเข็นเนยแข็งครึ่งตันขนาดใหญมา และเชิญชวนลูกคาใหมากัดชิมชิ้นเล็ก ๆ บาง ๆ
และตัดกอนเนยที่จะซื้อออกมาดวยตัวเอง ลูกคาสามารถไดกอนเนยของเขาฟรี ๆ ถาเขาสามารถคาดเดา
น้ําหนักของมันไดภายในน้ําหนัก 1 ออนซ เขาเชื่อวาเพียงแคความใหญโตมโหฬารของกอนเนยนั้น ก็เปน
อิทธิพลที่มีพลังมากในการทํายอดขาย เขาอธิบายวา “ผูคนชอบเห็นสินคาจํานวนมาก” เมื่อมีสินคาเพียง 3
หรือ 4 กระปองบนชั้นวางของ พวกมันก็จะอยูอยางนั้น “ผูคนไมตองการสินคาหอหรือกลองสุดทาย” การ
ทดสอบโดย เดอะ โพรเกรสสีพ โกรเซอร แสดงใหเห็นวา ลูกคาจะซื้อสินคามากขึ้น 22 เปอรเซ็นต ถาชั้น
วางมีสินคาอยูเต็ม มันดูเหมือนวา กับพวกเราหลาย ๆ คนแรงกระตุนเพื่อการทําอะไรตาม ๆ กันเปนสิ่งที่
ลึกซึ้งเขาใจยาก
(PACKARD)
26. The layout of a supermarket must be designed to ___________.
(1) serve the owner of the supermarket
(2) capture the consumers’ attention
(3) keep most of the goods in one place
(4) help make it easy for shoppers to find the items on their shopping list easily
ถาม
การจัดวางสินคาของซูเปอรมารเก็ตตองถูกออกแบบเพื่อ ___________
ตอบ 2 (ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค)
27. According to the passage, buyers have a tendency to buy goods that ___________.
(1) are easily seen (2) are brightly colored (3) taste sweet (4) are not
expensive
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง ผูซื้อมีแนวโนมที่จะซื้อสินคาที่ ___________
ตอบ 1 (ถูกเห็นไดโดยงาย)
28. Supermarket owners encourage shoppers to buy products by means of ___________.
(1) packages
(2) lay-out
(3) arrangement
(4) 2 and 3 are
correct.
ถาม
เจาของซูเปอรมารเก็ตสงเสริมผูซื้อสินคาใหซื้อสินคาโดยวิธีการของ ___________
ตอบ 2 (การจัดวางสินคา)

29. If owners of supermarkets want to increase sales, one of their strategies is to
___________.
(1) increase their products
(2) employ more sales assistants
(3) offer free items
(4) produce more items
ถาม
ถาเจาของซูเปอรมารเก็ตตองการที่จะเพิ่มยอดขาย กลยุทธขอหนึ่งของพวกเขาคือการ ________
ตอบ 3 (เสนอสินคาฟรี)
30. “They” (line 3) refers to ___________.
(1) supermarkets
(2) items
(3) stores
ถาม
คําวา “They” (บรรทัดที่ 3) อางถึง ___________
ตอบ 2 (สินคา)
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(4) mid-fifties
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31. Items that can be tasted are those that ___________.
(1) cannot be sold (2) can be sold easily (3) are in glass jars (4) are on the first
row
ถาม
สินคาที่สามารถชิมได คือสินคาที่ ___________
ตอบ 3 (อยูในโถแกว)
32. The use of advanced psychological techniques by an Indiana supermarket operator
proved
___________.
(1) the success of the sale
(2) the failure of the techniques
(3) how to increase the products
(4) the miracle of the sale
ถาม
ประโยชนของเทคนิคเชิงจิตวิทยาขั้นสูงที่ผูดําเนินกิจการซูเปอรมารเก็ตชาวอินเดียนาคนหนึ่ง
พิสูจนใหเห็น ___________
ตอบ 1 (ความสําเร็จของยอดขาย)
33. A half ton of cheese could be sold in a few hours because the buyers had a chance to
___.
(1) buy it
(2) cut it
(3) guess the price (4) get it free
ถาม
เนยครึ่งตันสามารถขายไดใน 2 – 3 ชั่วโมง เพราะวาผูซื้อมีโอกาสที่จะ ___________
ตอบ 4 (ไดเนยฟรี)
34. The longer the merchandise is on the shelf, ___________.
(1) the luckier the buyers are
(2) the more successful the operator is
(3) the more goods can be produced
(4) the more people want to buy it
ถาม
ยิ่งสินคาอยูบนชั้นวางของมากเทาไร ___________
ตอบ 4 (ผูคนก็ตองการซื้อมันมากขึ้นเทานั้น)
35. This passage tells you about ___________.
(1) the techniques of selling goods
(2) modern supermarkets in the mid-fifties
(3) an Indiana supermarket operator
(4) how to sell a half ton of cheese
ถาม
เนื้อเรื่องนี้บอกคุณเกี่ยวกับ ___________

ตอบ 1 (เทคนิคของการขายสินคา)
Passage 3
The house was quiet. Ralph folded the newspaper and laid it on the small round
t a b l e
b e s i d e
h i m .
‘Where’s Ann ?’ he asked.
‘She’s studying,’ Lisa replied, ‘At least she’s staring at the books. Ralph, when
5 are you going to get off her back ?’
‘When she brings her grades up.’
‘She may never be able to do that.’
‘It’s just a matter of her applying herself. The school says she’s intelligent
enough. I don’t understand it. Lynn certainly has no trouble in school. If her sister
1 can do it, why can’t Ann ?’
0
‘They’re different, that’s all. Who knows why ?’
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‘I’m not asking her to match Lynn’s grades,’ Ralph said. ‘When Ann makes a B
average, she can do what she wants in the evenings, just like Lynn. But as it is now,
not a college in the country will accept Ann — with her average.’
‘May be she shouldn’t go,’ Lisa said.
15
ภายในบานที่เงียบ ราลฟพับหนังสือพิมพ แลววางมันลงบนโตะกลมตัวเล็ก ๆ ขาง ๆ เขา
“แอนอยูไหน ?” เขาถาม
“เธอกํา ลัง เรีย นหนัง สือ ” ลิซา ตอบ “อยา งนอ ยที่สุด ก็กํา ลัง ดูห นัง สือ อยู ราลฟ เมื่อ ไรคุณ จะเลิก
กวนใจเธอเสียที ?”
“เมื่อเธอไดเกรดดีขึ้น”
“เธออาจจะไมมีวันทําเชนนั้นไดก็ไดนะ”
“มันเปนเรื่องของการทุมเทตัวเองของเธอ โรงเรียนบอกวา เธอมีระดับสติปญญาเพียงพอ ผมไม
เขาใจเลย ลีนนไมมีปญหาอะไรเลยในโรงเรียน ถานองสาวของเธอทําได ทําไมแอนจะทําไมไดละ ? ”
“เธอสองคนตางกันนะ ใครจะไปรูวาทําไม ?”
“ผมไมไ ดใ หเ ธอไปเทีย บกับ เกรดของลีน น” ราลฟ พูด “ถา แอนทํา เกรดเฉลี่ย ได B เมื่อ ไรละก็
เธอจะสามารถทํ า ในสิ ่ง ที ่เ ธออยากจะทํ า ไดใ นตอนเย็น เหมือ นอยา งลีน น แตถ า ยัง เปน อยู แ บบนี้
มหาวิทยาลัยในประเทศก็จะไมรับแอนเขาเรียนแนนอน ดวยเกรดเฉลี่ยเทานี้ของเธอ”
“บางทีเธอก็ไมควรจะไป” ลิซาพูด
36. Ralph was ___________.
(1) alone in the house
(2) reading the newspaper (3) sitting near a round table (4) talking and eating
sweets
ถาม
ราลฟ ___________
ตอบ 3 (กําลังนั่งอยูใกลโตะกลม ๆ ตัวหนึ่ง)
37. Which of the following is not true ?

(1) The newspaper was put on the table.

(2) The table was small.
(3) Nobody was in the house. (4) Ralph asked about
Ann.
ถาม
ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง ?
ตอบ 3 (ไมมีใครอยูในบาน)
38. Who is Ann ?
(2) Lisa’s daughter.
(3) Ralph’s neighbor.
ถาม
แอนเปนใคร ?
ตอบ 4 (ลูกสาวของราลฟ และลูกสาวของลิซา)

(1) Ralph’s daughter.
(4) 1 and 2 are correct.

39. “ …… to get off her back” means ___________.
(2) to climb on her back
(3) to cheer her up
ถาม
“…… เลิกกวนใจเธอ” หมายความวา ___________
ตอบ 1 (ปลอยใหเธออยูตามลําพัง)

(1) to leave her alone
(4) to kick her off

40. According to the passage, we know that Ann was ___________.
(1) good at studying
(2) not good at studying
(3) a rather stupid student (4) a university student
ถาม
ตามเนื้อเรื่อง เราทราบวาแอน ___________
ตอบ 2 (เรียนไมเกง)

