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ความสามารถในการสื่อสารดว้ยภาษาอังกฤษ 
Directions :  Choose the best answer.  
1. Cynthia : Hi, Victor. Do you think it’s possible for us to have a 

talk sometime today? 
 Victor : ...................., but I’ve got a pretty tight schedule today. 
 1) I’d love to   2) I’ve to finish a report  
 3) I won’t have a break 4) Yes, I think so, too   
2. A : I wonder if this camcorder is still under warranty. 
 B : .................... 
 A : About nine months ago. 
 1) Is it broken?   2) When was it purchased?  
 3) I don’t think so.  4) Do you want a new one? 
 
Two acquaintances discuss recent rise in cost of living. 
A : Look at the price of this bread. Three ninety-nine a 

loaf? ..........3..........? Last summer it was only two seventy-five! 
B : I know. ..........4.......... . This coffee has jumped from four dollars 

to five twenty-five. And eggs went from one eighty-nine to 
three thirty-two. 

A : ..........5.......... . My electricity bill’s also soaring, and I read this 
morning that garbage collection is going up 15 percent next 
year. I don’t know ..........6.......... . I’m going to afford it. 

B : Me either. ..........7.......... . Our family’s had to cut back on lots of 
things. We just got rid of our cable television, and we’re going 
down to one car soon.  

3. 1) Do you trust me  2) Can you believe it 
 3) Is it weird   4) Is it out of the question  
4. 1) The food prices can vary 2) The prices are competitive 
 3) Everything’s expensive 4) Everything’s going up so fast  
5. 1) The operating expenses remain high 
 2) I’m responsible for legal bill  
 3) It’s not just only food 
 4) And it’s not about the cost of utilities  
6. 1) how 2) when 3) where 4) what  
7. 1) My salary can’t keep up with inflation 
 2) We’re officially in recession 
 3) It is the great worrier  
 4) I get ready for deflation  
Directions : Choose the pair that has the same relationship. 

(Analogy)  
8. AUTHENTICITY : COUNTERFEIT 
 1) mobility : energetic 2) anticipation : solemn 
 3) reliability : erratic 4) argument : contradictory  
9. blizzard : snow 
 1)  cloud : sun   2)  winter : season 
 3)  storm : rain   4)  hot : weather 

 
 
 
 
 
 
  
Directions : Choose the word that does not belong with 

others. (One doesn’t belong)  
10. 1) severance 2) imitation 3) replica 4) model  
11. 1) precious 2) valuable 3) practical 4) worthy  
12. 1) clear 2) foggy 3) windy 4) desert 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) I’d love to 
   ซินเธีย : สวัสดีวิคเตอร เปนไปไดไหมที่เราจะมาคุยกันวันนี้ 
   วิคเตอร : ผมก็อยากคุยกับคุณเหมือนกัน แตวันนี้ผมงานยุง

เหลือเกิน  
2. เฉลย 2) When was is purchased? 
   A : ฉันสงสัยวากลองวีดีโอตัวนี้ยังอยูในระยะประกันไหม 
   B : ซื้อมาเมื่อไหรละ 
   A : ประมาณ 9 เดือนที่แลว 
  1) มันเสียแลวหรือ  
  3) ฉันไมคิดอยางนั้นนะ   
  4) คุณอยากไดอันใหมเหรอ 
 
Two acquaintances discuss recent rise in cost of living. 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 6-10) 
acquaintance (n.) = คนรูจัก 
discuss (v.) = สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, พูดอภิปราย 
rise (v., n.) = ขึ้นสูง, การเพิ่มขึ้น 
soar (v.) = ลอยละลอง, ขึ้นสูง 
garbage (n.) = ขยะ 
get rid of (v.) = กําจัด 
weird (adj.) = แปลก 
competitive (adj.) = ในเชิงการแขงขันกับผูอื่น 
expenses (n.) = คาใชจาย 
responsible (adj.) = รับผิดชอบ  
inflation (n.) = ภาวะเงินเฟอ (ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ) 
recession (n.) = ความถดถอย 
deflation (n.) = ภาวะเงินฝด (ราคาสินคาและบริการโดยทั่วไปมีราคาลดต่ําลง
เรื่อยๆ เศรษฐกิจหดตัว) 
 
เนื้อเรื่องโดยสรุป 
 A และ B พูดคุยถึงเรื่องคาครองชีพที่สูงขึ้น ราคาสินคาและบริการตางๆ พากัน
ปรับตัวสูงขึ้นตาม ทําให A กังวลใจวาจะทําอยางไรถึงจะหาเงินมาใชจายใหเพียงพอได 
สวน B ก็ตั้งใจจะตัดรายจายคาเคเบิลทีวี และลดรถยนตใหเหลือคันเดียว  
3. เฉลย 2) Can you believe it 
   คุณเชื่อไหม เพราะมีความหมายเขากับประโยคที่อยูรอบขางมากกวาขออื่น 
  1) คุณไวใจฉันไหม 
  3) มันแปลกไหม 
  4) มันเปนไปไมไดใชไหม  

4. เฉลย 4) Everything’s going up so fast 
   ทุกสิ่งขึ้นราคาเร็วมาก เพราะมีความหมายเขากับประโยคตอมาที่วา 

ราคากาแฟขึ้นจาก 4 ดอลลาร เปน 5 ดอลลาร 25 เซนต มากกวาขออื่น 
  1) ราคาอาหารเปลี่ยนแปลงได 
  2) ราคาสินคาเปนราคาในเชิงแขงขัน (ราคาถูก คุณภาพดี) 
  3) ทุกสิ่งมีราคาแพง  
5. เฉลย 3) It’s not just only food 
   มันไมใชแคราคาอาหารที่เพิ่มราคาสูงขึ้น เพราะมีความหมายเขากับ

ประโยคตอมาที่วา คาไฟฟาและคาเก็บขยะก็กําลังขึ้นราคา 
  1) คาใชจายในการดําเนินการยังคงสูง 
  2) ฉันรับผิดชอบในเรื่องของบิลคาใชจายที่ถูกกฎหมาย 
  4) และมันไมเกี่ยวกับคาใชจายในเรื่องของคาสาธารณูปโภค   
6. เฉลย 1) how 
   (ฉันไมรู) จะทําอยางไร  
7. เฉลย 1) My salary can’t keep up with inflation 
   เงินเดือนของฉันตามไมทันกับภาวะเงินเฟอเชนนี้ เพราะมีความหมาย

เขากับประโยคตอมาที่วา ที่บานฉันตองยกเลิกเคเบิลทีวี และลดรถยนตใหเหลือ
คันเดียว 

  2) เราอยูในภาวะถดถอยอยางเปนทางการ 
  3) ชางเปนคนที่วิตกจริตอยางมาก 
  4) ฉันเตรียมพรอมสําหรับภาวะเงินฝด  
8. เฉลย 3) reliability : erratic 
   ความนาเชื่อถือ : ไมแนนอน 
   AUTHENTICITY : COUNTERFEIT มีความหมายวา ความเปน

ของแท, ความถูกตองเชื่อถือได : ซึ่งปลอมแปลง, เสแสรง (มีความสัมพันธแบบ
คําที่ 1 เปนคํานาม : คําที่ 2 เปนคําคุณศัพทที่มีความหมายตรงขามกัน) 

  1) การเคลื่อนที่ไดงาย : ซึ่งมีพลัง 
  2) ความคาดหวัง : เครงขรึม 
  4) การโตแยง : ขัดแยงกัน   
9. เฉลย 3) storm : rain 
   พายุ : ฝน  
   blizzard : snow = พายุหิมะ : หิมะ  
10. เฉลย 1) severance 
   การตัดความสัมพันธ, การยกเลิก 
  2), 3) และ 4)  แปลวา ของจําลอง, ของเลียนแบบ  
11. เฉลย 3) practical 
   practical = ในทางปฏิบัติ, ปฏิบัติไดจริง 
  1) precious 
  2) valuable = มีคา, มีคุณคา 
  4) worthy  
12. เฉลย 4) desert 
   desert = ทะเลทราย 
   ไมอยูในหมวดดินฟาอากาศ 
  1), 2) และ 3) เปนคําศัพทเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
  1) clear = โปรง, ไมมีเมฆ 
  2) foggy = มีหมอกจัด 
  3) windy = ลมแรง   
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