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Items 1-2 :  Speaking 
Direction :  Choose the best answer.  
1. A : I bought this meat here today, and its sell-by date is expired. 
 B : Oh, I’m sorry. .................... 
 A : I’ll just take a refund. 
 1) I’ll give back your money. 
 2) Would you like another one? 
 3) I’ll take it back.  
 4) Would you like to get another package?   
2. A : I’m on total overload. 
 B : .................... 
 1) Better late than never. 2) That’s good advice. 
 3) Don’t worry. It’s OK. 4) I know. It’s no picnic. 
 
Items 3-4 :  Meaning Recognition 
Direction : Choose the alternative which has the same 

meaning as the underlined word in the given 
sentence.  

3. Nowadays, many countries are implementing potent weapons to 
fight each other. 

 1) They are then concentrated and their properties become more 
potent.  

 2) Many of these factors seem to be especially potent in small 
children. 

 3) My grandparents used to make a particularly potent variety. 
 4) The murderer confessed that he threw the potent bomb into 

the river.  
4. Jason, who was in charge of the project, was dismissed for 

corruption. 
 1) Any sensible woman would dismiss his proposal of marriage. 
 2) Professor James had to dismiss the meeting early. 
 3) The master had no choice but to dismiss his servant from the 

house.  
 4) You had better dismiss her silly comment. Don’t let it bother you. 
 
Items 5-9 :  Paragraph Writing 
Direction : Select FIVE of the six choices below (C1-C6) 

and put them in an appropriate sequence to 
form a meaningful paragraph. Please note that 
ONE of these choices will NOT be used. 

(C1) It’s rare, but not unheard of, for mail to go astray. 
(C2) Many corporate mail servers have had growing pains, too, 

experiencing hold-ups and the odd deletion. 

 
 
 
 
 
 
  
(C3)  On the whole, though you can assume e-mail will arrive. 
(C4)  However, many years ago, AOL and Microsoft Network - named 

as the big players - had severe mail outages resulting in the 
delay, and in some cases : loss, of e-mail. 

(C5) In general, Internet e-mail is considerably more reliable than 
the postal service. 

(C6) Time may indicate the importance of the occasion as well as 
on what level an interaction between persons is to take place.  

5. Which item comes first? 
 1) (C6) 2) (C5) 3) (C4) 4) (C3)  
6. Which item comes second? 
 1) (C1) 2) (C2) 3) (C3) 4) (C4)  
7. Which item comes third? 
 1) (C1) 2) (C2) 3) (C4) 4) (C6)  
8. Which item comes fourth? 
 1) (C2) 2) (C3) 3) (C4) 4) (C5)  
9. Which item comes last?  
 1) (C6) 2) (C5) 3) (C4) 4) (C3) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Would you like to get another package? 
   A : ฉันซื้อเนื้อจากที่นี่วันนี้ และมันหมดอายุแลว 
   B : ขอโทษดวยคะ คุณอยากจะรับแพ็คใหมไปมั้ย 
   A : ขอเปนเงินคืนแลวกัน 
   ซูเปอรมารเก็ตบางแหงมีแนวทางเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา

โดยใชนโยบายการรับประกันคุณภาพของสินคา ซึ่งหากลูกคาไมพึงพอใจใน
คุณภาพของสินคาที่ซื้อไป เชน สินคามีตําหนิ หมดอายุ เปนตน ก็สามารถนํามา
เปลี่ยนเปนสินคาชิ้นใหม (exchange) หรือขอรับเงินคาสินคาคืน (refund) ได 
นโยบายดังกลาวนี้จะใชกับสินคาบางชนิดเทานั้น 

  1) ฉันจะคืนเงินใหคุณ 
  2) คุณอยากไดเนื้อแบบอื่นมั้ย 
   3) ฉันจะเอามันกลับคืน  
2. เฉลย 4) I know. It’s no picnic.  
   A : ฉันมีงานเพียบเลย 
   B : ฉันรู มันไมใชเรื่องสนุกเลย 
   to be no picnic หมายถึง ไมใชเรื่องสนุก, ไมใชเรื่องเลนๆ เปนวลีที่

ใชในภาษาพูดแบบไมเปนทางการ เพื่อสื่อวาเรื่องที่กลาวถึงนั้นยากหรือไมนาพึงพอใจ 
  1) มาชาดีกวาไมมา 
  2) เปนคําแนะนําที่ดี 
  3) ไมเปนไร (ใชในการตอบรับคําขอโทษ)  

3. เฉลย 4) The murderer confessed that he threw the potent bomb 
into the river. 

   ทุกวันนี้ หลายประเทศเตรียมอาวุธที่มีอานุภาพสูงไวตอสูกัน ซึ่ง
ความหมายของคําวา potent ตรงกับตัวเลือก 4) ที่กลาววา ฆาตกรสารภาพวา
ไดปาระเบิดที่มีอานุภาพสูงทิ้งลงแมน้ําแลว  

  1) จากนั้น สารตางๆ ก็จะเขมขน และมีฤทธิ์แรงขึ้น 
  2) ดูเหมือนวาหลายปจจัยเหลานี้จะมีอิทธิพลตอเด็กเล็กมากเปนพิเศษ 
  3) ปูยาตายายของฉันเคยจัดการแสดงอันหลากหลายที่ทรงอิทธิพล

เปนอยางยิ่ง  
4. เฉลย 3) The master had no choice but to dismiss his servant 

from the house. 
   เจสัน ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการนี้ ถูกไลออกฐานทุจริต ซึ่ง

ความหมายของคําวา dismiss ตรงกับตัวเลือก 3) ที่กลาววา เจานายไมมี
ทางเลือก นอกจากไลคนรับใชออกจากบาน 

  1) ผูหญิงคนไหนก็ตามที่มีหัวคิดดีๆ คงตองบอกปด/ปฏิเสธคําขอ
แตงงานจากเขา 

  2) ศาสตราจารยเจมสจําเปนตองเลิกประชุมเร็ว 
  4) คุณควรจะไมใสใจ/เมินความเห็นบาๆ ของเธอซะ อยาปลอยใหมัน

มารบกวนจิตใจคุณ 
 
 ขอ 5-9 เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาของการใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) 
ในอดีต เมื่อเขียนเปนยอหนา (Paragraph) ลําดับประโยคที่ถูกตองควรเปนดังนี้ 
   (C5) In general, Internet e-mail is considerably more 

reliable than the postal service. (C1) It’s rare, but not unheard of, 
for mail to go astray. (C4) However, many years ago, AOL and 
Microsoft Network - named as the big players - had severe mail 
outages resulting in the delay, and in some cases : loss, of e-mail. 
(C2) Many corporate mail servers have had growing pains, too, 
experiencing hold-ups and the odd deletion. (C3) On the whole, 
though you can assume e-mail will arrive.  

5. เฉลย 2) (C5) 
   โดยทั่วไปแลว การใช e-mail ผานเครอืขายอินเทอรเน็ต เชื่อถือได

มากกวาการสงจดหมายทางไปรษณียเปนอยางยิง่  
6. เฉลย 1) (C1) 
   เปนที่ไดยินกันอยูประปรายวาจดหมายทางไปรษณียจะสูญหาย

ระหวางจัดสง  
7. เฉลย 3) (C4) 
   อยางไรก็ตาม เมื่อหลายปกอน AOL (American on Line) และ 

Microsoft Network ซึ่งไดชื่อวาเปนผูใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตรายใหญ 
ก็เคยประสบปญหาวาสายสงสัญญาณเสียหายจนสัญญาณขาดหายไป มีผลให
สงและรับ e-mail ไดลาชา และในบางกรณี ก็มี e-mail สูญหาย  

8. เฉลย 1) (C2) 
   และผูใหบริการ e-mail สําหรับองคกรตางๆ หลายบริษัท ตางก็เคย

เผชิญปญหาดวยเชนกัน เชน e-mail หยุดชะงัก หรือถูกลบทิ้งโดยไมทราบสาเหตุ  
9. เฉลย 4) (C3) 
   อยางไรก็ตาม คุณอาจสรุปไดวาในทายที่สุด คุณจะตองไดรับ e-mail 
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


