
 นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันองัคารที ่ 18  พฤศจิกายน  2557   

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

 วิชา GAT :  ส่วน ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 1   (ตอนที่ 7/7)  

 
  

Items 1-3 :  Speaking 
Direction :  Choose the best answer.  
1. Samuel : Hello! I’m calling about the two-bedroom rental you 

have advertised on the Home Base website. ....................? 
 Theodore : Yes, it is. If you’d like to see it, we can make an 

appointment for this afternoon. 
 1) Can I rent it 
 2) Is the ad effective 
 3) Is that still available 
 4) Can I make an appointment with you 
 
A : Good morning. Can I have your ticket, please?  
B : Here you are.  
A : Thank you. Would you like smoking or non-smoking?  
B : Non-smoking, please.  
A : ..........2..........? 
B : An aisle seat, please.  
A : Do you have any baggage?  
B : Yes, this suitcase and this carry-on bag.  
A : Here’s your boarding pass. ..........3.......... . 
B : Thank you.   
2. 1) Would you like a window or an aisle seat 
 2) Would you mind sitting at an aisle seat 
 3) Do you want me to book a window seat 
 4) How do you like a window or an aisle seat  
3. 1) Have an excited trip 2) Have a nice flight 
 3) Have a pleasant stay 4) That’s fine  
Items 4-6 :  Vocabulary 
Direction : Choose the best alternative to make the sentence(s) 

meaningful.  
4. It’s possible to save a lot of money on cars, fares and hotel if 

you .................... it in advance. 
 1) reserve 2) travel 3) write 4) trip  
5. EBS, a .................... educational TV network, has opened a web 

site that offered free .................... on the national exam and now 
has more than 2.8 million members. 

 1) video-on-demand / exam tutors 
 2) government-run / tutorials  
 3) private / phenomena 
 4) pedagogy / viewing   
6. The audiences were very .................... with the show “Tawiphob 

the Musical” ; they gave the performers a big round of .................... . 
 1) interested / exhibition 2) implied / representation 
 3) funny / commentary 4) pleased / appluse 

 
 
 
 
 
 
  
Items 7-9 :  Writing 
Direction :  Choose the most appropriate answer.  
7. The skyscraper, ...................., is an architectural form that 

originated in the United States. 
 1) is a tall commercial structure 
 2) a tall commercial structure 
 3) a tall commercial structure which 
 4) of which a tall commercial structure  
8. Manufacturing industries are usually located in regions that have 

abundant natural resources, good transportation systems, ...................., 
and large populations. 

 1) the climates are mild 2) mild climates 
 3) the climates, when mild 4) mild and climates 
 
 If you need to cancel or change your reservation for this tour, we 
will refund your deposit, in full, up to thirty days prior to departure. If 
you need to cancel your reservation after thirty days, no refund is 
possible. ..........9.......... All group reservations are subject to a 90-day 
cancellation policy.  
9. 1) Anyway, you’re welcome to join us next time.  
 2) You aren’t allowed to join us next time.  
 3) However, you may sell your place or send a friend in your place. 
 4) It’s possible to return your reservation. 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 3) Is that still available 
   บานเชาที่มี 2 หองนอนยังวางอยูไหม 
   เพราะมีความหมายเขากับประโยคที่ตอบกลับมาวา ใช ยังวางอยู 

ถาคุณอยากมาดู เรานัดพบกันบายนี้ก็ได 
  1) ผมขอเชาไดไหม 
  2) โฆษณาไดผลไหม 
  4) ผมขอนัดพบคุณไดไหม 
 
การลงทะเบียนเพื่อขึ้นโดยสารเครื่องบิน 
A : สวัสดีคะ ขอตั๋วดวยคะ 
B : นี่ครับ  
A : ขอบคุณคะ คุณสูบบุหรี่หรือไมสูบบุหรี่คะ 
B : ไมสูบบุหรี่ครับ 
A : ตองการที่นั่งติดหนาตาง หรือที่นั่งติดทางเดินคะ 
B : ที่นั่งติดทางเดินครับ 
A : คุณมีสัมภาระอะไรบางคะ  
B : ครับ เปนกระเปาเดินทางใบนี้ และกระเปาถือใบนี้ครับ 
A : นี่ตั๋วผานขึ้นเครื่องบินของคุณ ขอใหเดินทางใหสนุกนะคะ 
B : ขอบคุณครับ 

2. เฉลย 1) Would you like a window or an aisle seat 
   Would you like a window or an aisle seat = ตองการที่นั่ง  

ติดหนาตาง หรือที่นั่งติดทางเดินคะ  
3. เฉลย 2) Have a nice flight 
   Have a nice flight = ขอใหเดินทางใหสนุกนะคะ  
4. เฉลย 1) reserve 
   มันเปนไปไดที่จะประหยัดเงินคารถ คาตั๋วเดินทาง และคาโรงแรม

ไดเปนจํานวนมาก ถาคุณจองลวงหนา  
5. เฉลย 2) government-run / tutorials  
   government-run (adj.) = ดําเนินการโดยรัฐบาล 
   tutorials (n.) = การสอนพิเศษ, การสอนเสริม 
   เครือขายโทรทัศนเพื่อการศึกษาซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาล ไดเปด

เว็บไซตใหบริการสอนพิเศษ / สอนเสริมเพื่อเตรียมสอบระดับชาติ โดยไมเสีย
คาใชจาย และในขณะนี้มีสมาชิกแลวมากกวาสองลานแปดแสนคน 

  1) วีดิทัศนซึ่งจัดทําตามความตองการ / ครูสอนพิเศษในการเตรียมสอบ 
  3) สวนตัว / ปรากฏการณ  
  4) ศาสตรดานการสอน / การดู  
6. เฉลย 4) pleased / applause 
   pleased (adj.) = พอใจ 
   applause (n.) = การปรบมือ 
   ผูชมพอใจกับการแสดง “ทวิภพ เดอมิวสิคัล” มาก จึงพรอมใจกัน

ปรบมือใหผูแสดงอยางกึกกอง  
7. เฉลย 2) a tall commercial structure 
   นามวลี (Noun Phrase) เปนวลีที่ประกอบขึ้นจากคํานามเปนหลัก 

สามารถทําหนาที่ไดหลากหลาย ทั้งประธาน (Subject) กรรม (Object) และ
สวนเติมเต็ม (Complement) หากใชนามวลีทําหนาที่เปนสวนเติมเต็ม เพื่อ
อธิบายขอมูลของคําที่อยูดานหนาเพิ่มเติม โดยวางตําแหนงไวกลางประโยค 
จะตองใชเครื่องหมาย comma (,) ขนาบนามวลีนั้นไวทั้งสองดานเสมอ  

8. เฉลย 2) mild climates 
   การเขียนประโยคความซอน (Complex Sentence) ในภาษาอังกฤษ

นั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงการใชคําใหถูกตองตามโครงสรางทางไวยากรณแลว 
ยังตองเลือกใชรูปแบบของคําหรือวลีใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน (parallel) 
อีกดวย หากมีการขยายความโดยใชคําหรือวลีตั้งแต 2 คํา หรือ 2 วลีขึ้นไป 

   จากโจทย พบวากรรมของประโยครองมีมากกวา 1 วลี ซึ่งในทุกวลี
จะใชคํานามที่มีคําคุณศัพทขยายไวดานหนา ดังนั้น วลีที่เติมลงในชองวางได
จะตองใชคํานามที่มีคําคุณศัพทอยูดานหนา เพื่อใหเปนไปในรูปแบบเดียวกัน  

9. เฉลย 3) However, you may sell your place or send a friend in 
your place. 

   ถาคุณตองการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงทัวรที่คุณจองไวหลังจากพน
กําหนด 30 วัน กอนวันออกเดินทางไปแลว คุณจะไมไดเงินคืน อยางไรก็ตาม 
คุณอาจขายทัวรที่คุณจองไวใหผูอื่นหรือใหเพื่อนของคุณไปแทนก็ได 

  1) อยางไรก็ตาม พวกเรายังยินดีตอนรับคุณใหมารวมทัวรกับเราใน
คราวหนา 

  2) คุณไมไดรับอนุญาตใหมาซื้อทัวรของเราอีกในครั้งตอไป 
  4) คุณสามารถยกเลิกการจองทัวรกับเราได 
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


