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Direction : Read the following passage and choose the 
most appropriate answer. (Items 1-5)  

 Researchers in the field of animal behavior have long been 
interested in the ways animals and insects communicate. The most 
recent findings show that honeybees communicate mostly through 
“dances”. 
 By performing certain dance routines, the workers let the other 
members know of the location, and its distance. If the workers spot 
pollen and nectar in the flowers near their hive, they do the circular 
dance. 
 On the other hand, when a food site is remote, they perform a 
figure eight waggle dance, in which the slow and fast tempo 
movements will inform the other members of the distance to the food 
source. For instance, a slow waggle of the lower part of the abdomen 
signifies a far-distant, demanding flight.  
 Conversely, a rapid waggle indicates an easier-to-reach trip. 
Variations in the dance form exist among different species. 
 The bee’s orientation on the comb is a key directional cue for 
other bees. In the absence of sunlight on the comb, the bees waggle 
moving straight up. If the sun’s polarized light penetrates the hive, 
the bees can orient themselves toward the direction of the sun’s rays.  
1. Which of the following best expresses the main idea of the 

passage? 
 1) Communication among honeybees 
 2) Insects’ interaction with their environment 
 3) The latest findings in sensorial and visual experimentation 

affecting bees 
 4) A growing interest in general communication patterns between 

animals and insects  
2. According to the passage, all of the following are signaled by the 

“dance routines” EXCEPT .................... . 
 1) food supply   2) direction of the food source 
 3) existence of preying insects 4) distance of the food  
3. The passage suggests that a “waggle dance” is .................... . 
 1) a semi-circular walk 2) a side to side shaky movement 
 3) a straight-line stroll 4) an up and down slow dance  
4. The author’s purpose in using phrase “the slow and fast tempo 

movements” is to .................... . 
 1) make unusual visual effects 
 2) illustrate dissimilarities of two movements 
 3) clarify a complicated tune 
 4) give details for a movement 

 
 
 
 
 
 
  
5. According to the passage, how does a worker find the right path 

to the food source? 
 1) By watching the finder’s position on the comb. 
 2) By following the finder’s direction toward the sun’s beam. 
 3) By studying the finder’s dance in the wall of the honey comb. 
 4) By receiving adequate artificial light in the hive. 
 
Direction : Read the following extracts and choose the 

best answer for each question. (Items 6-7) 
 

 MESSAGE FOR Mr. Suzuki 
 While you were out 
 Ms. Pelham 
 Of Formosan Union Chemical 
 Phone No. 02-2452223 
   Telephoned  Returned your call 
   Please call  Will call again 
   Urgent 
 Message She wants to talk to you about the goods just delivered to her. 
 Date June, 30 Time 10.20 a.m. 
 Received by Mr. Furgeson 

 
6. The call was made to .................... . 
 1) place an order 
 2) complain about the goods delivered  
 3) confirm the incoming order 
 4) inquire about the order 
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Income for Government Expenses : Where does it come from?

  
7. What is the purpose of this pie chart? 
 1) To show individual income taxes. 
 2) To show the social insurance and retirement. 
 3) To show the income for government expenses. 
 4) To show corporation income taxes. 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Communication among honeybees 
   การสื่อสารในหมูผึ้ง 
   โจทยถามวา ขอใดอธิบายใจความหลักๆ ของบทความนี้ไดดีที่สุด  
2. เฉลย 3) Existence of preying insects 
   การลาแมลงเปนเหยื่อ 
   โจทยถามวา สืบเนื่องจากบทความ ขอใดไมไดอธิบายการใหสัญญาณ

ของ “รูปแบบการเตนโดยหลัก” ของผึ้ง  
3. เฉลย 2) a side to side shaky movement 
   การเคลื่อนที่แบบสายไปมาในแนวดานขาง 
   อนุมานจากบทความไดวา “การเตนแบบโยกไปมา” ของผึ้ง คือ     

การเคลื่อนที่แบบสายไปมาในแนวดานขาง  
4. เฉลย 4) give details for a movement 
   ใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว 
   ผูเขียนมีวัตถุประสงคในการใชวลี “การเคลื่อนไหวแบบจังหวะชา

และเร็ว” เพื่อใหรายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว   
5. เฉลย 1) By watching the finder’s position on the comb. 
   โดยการดูตําแหนงของผึ้งงานตัวที่พบแหลงอาหารจากบนรวงผึ้ง 
   โจทยถามวา สืบเนื่องจากบทความ ผึ้งงานหาเสนทางไปหาอาหาร

ไดอยางไร  
6. เฉลย 2) complain about the goods delivered 
   ผูโทรศัพทไดโทรศัพทมาเพื่อตอวาเรื่องสินคาที่จัดสงมาให 
   เนื้อเรื่องกลาวถึงการฝากขอความทางโทรศัพท เมื่อผูตองการจะ

พูดดวยไมอยู โดยในเรื่องนี้ ผูที่โทรศัพทเขามา (Ms. Pelham จากบริษัท 
Formosan Union Chemical) ตองการฝากขอความไวใหผูที่จะติดตอดวย 
(Mr. Suzuki) ผานทางผูที่รับสายโทรศัพทแทน (Mr. Furgeson) วาตองการ
จะพูดคุยเกี่ยวกับสินคาที่เพิ่งจัดสงใหกับเธอ  

7. เฉลย 3) To show the income for government expenses. 
   วัตถุประสงคของแผนภูมิวงกลมนี้ คือ เพื่อแสดงถึงรายไดเพื่อใช

เปนคาใชจายของรัฐบาล โดยพบวารัฐมีรายไดสวนใหญมาจากภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา รองลงมา คือ เงินจากการประกันสังคมและการปลดเกษียณ ภาษีเงินได
นิติบุคคล ภาษีสรรพสามิต เงินกูยืม และแหลงอื่นๆ ตามลําดับ 

   การอานแผนภูมิ/กราฟ เปนการอานขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ซึ่ง
แสดงอยูในแผนภูมิ/กราฟนั้นๆ มีขั้นตอนการอานอยางงายๆ ดังนี้ 

   1. อานชื่อ (Title) ของแผนภูมิ/กราฟ เพื่อจะไดทราบวาเปน
แผนภูมิ/กราฟเกี่ยวกับอะไร 

   2. ศึกษาดูวาแผนภูมิ/กราฟที่แสดงเปนการเปรียบเทียบขอมูลอะไร 
   3. สรุปขอมูลจากแผนภูมิ/กราฟ เพื่อตอบคําถาม 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 7) 
individual income tax (n.) = ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
corporation income tax (n.) = ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
excise tax (n.) = ภาษีสรรพสามิต 
social insurance (n.) = การประกันสังคม 
retirement (n.) = การปลดเกษียณ, การเกษียณอายุ 
borrowing (n.) = การกูยืมเงิน, เงินกูยืม 
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


