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Reading (Items 1-4) 
Direction :  Read the following message, then answer the 

questions below. 
 

When you give blood, 
You give another birthday, 

Another anniversary, 
Another day at the beach, 

Another night under the stars, 
Another talk with a friend, 

Another laugh, 
Another hug, 

Another chance.  
1. The purpose of this message is to ask the public to .................... . 
 1) provide information 2) be romantic 
 3) help others   4) hold celebrations  
2. The message was most likely created for .................... . 
 1) the Thai Red Cross 
 2) the Government Housing Bank  
 3) an insurance company 
 4) an environmental organization  
3. If you do what the message asks you to do, it is like .................... . 
 1) getting married again 2) going on a cruise  
 3) giving a new life to someone 4) having a baby  
4. You would most likely see this message .................... . 
 1) in a birthday card 2) on an ID card 
 3) on a poster   4) in a tourist brochure  
Speaking (Items 5-10) 
Direction :  Choose the best answer.  
5. A : At what age did you begin to study English? 
 B : .................................................. 
 1) For seven years.  2) When I was ten. 
 3) In 1954.   4) Eight years ago.  
Two friends talked about an accident experienced. (Items 6-10)  
A : Have you been in an accident? 
B : ..........6.......... I’ve been lucky. What about you? 
A : Once, last year. 
B : ..........7.......... 

 
 
 
 
 
 
 
  
A : I was sitting in traffic and someone pulled out into me. 
B : ..........8.......... Were you hurt? 
A : No, I wasn’t. It was just ..........9.......... . 
B : Did the police come? 
A : Yes, they did. The officers wrote up an accident report.  
B : Did your insurance cover the damage? 
A : ..........10........... I didn’t have to pay for anything.  
6. 1) No, I haven’t.   2) Yes, I have. 
 3) No, I didn’t.   4) Yes, I did.  
7. 1) How many time?  2) Were you there? 
 3) What happened?  4) When did it happen?   
8. 1) Oh, that’s terrific. 2) Oh, that’s good. 
 3) How cool?   4) Oh, that’s too bad.  
9. 1)  a piece of cake  2) crash 
 3) a fender bender  4) little  
10. 1) Yes, that’s horrible. 2) Yes, thank God. 
 3) No, that’s annoying. 4) No, thank you. 
 

เฉลย 
 

เมื่อคุณบริจาคเลือด 
คุณใหอีกหนึ่งวันเกิด 
อีกหนึ่งวันครบรอบ 
อีกหนึ่งวันที่ชายหาด 

อีกหนึ่งคืนภายใตดวงดาว 
อีกหนึ่งครั้งที่ไดคุยกับเพื่อน 

อีกหนึ่งเสียงหัวเราะ 
อีกหนึ่งออมกอด 
อีกหนึ่งโอกาส 

 
1. เฉลย 3) help others 
   จุดประสงคของขอความนี้ คือ ขอความรวมมือจากทุกๆ คนให

ชวยเหลือผูอื่น  
2. เฉลย 1) the Thai Red Cross 
   ขอความนี้สรางสรรคขึ้นเพื่อสภากาชาดไทย 
   สภากาชาดไทยเปนหนวยงานหลักในการรับบริจาคโลหิตเพื่อรักษา

ผูที่เจ็บปวยและไดรับบาดเจ็บจากสาเหตุตางๆ  
3. เฉลย 3) giving a new life to someone 
   ถาทําตามที่ขอความนี้บอก ก็เหมือนกับไดใหชีวิตใหมกับใครสักคน  
4. เฉลย 3) on a poster 
   คุณจะเห็นขอความนี้ไดบนใบปดประกาศ (โปสเตอร) 

5. เฉลย 2) When I was ten. 
   A : คุณเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุเทาไร  
   B : เมื่อฉันอายุสิบป 
   เพราะผูถามถามถึงอายุเมื่อกระทํากริยาขางตนในอดีต 
   1) 7 ปแลว (มักไมใชใน Past Simple Tense  
 แตจะพบไดบอยใน Present Perfect Tense เพื่อสื่อวา 
 ทํามาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน) 
   3) เมื่อป 1954 (พ.ศ. 2497)  
   4) 8 ปกอน/ที่แลว 
 
ขอ 6-10 เปนบทสนทนาระหวางเพื่อน 2 คน เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เคยประสบ  
A : เธอเคยประสบอุบัติเหตุมั้ย 
B : ไมละ ไมเคย ถือวาโชคดี แลวเธอละ 
A : เคยครั้งหนึ่ง เมื่อปที่แลว 
B : เกิดอะไรขึ้น 
A : ฉันนั่งอยูในรถ กําลังรอสัญญาณไฟ แลวมีคนมาชนทายรถฉัน 
B : โอ แยจังเลยนะ ตอนนั้นเธอบาดเจ็บรึเปลา 
A : ไมหรอก ก็แคกันชนบุบนะ 
B : ตํารวจมาหรือเปลา  
A : มาสิ มาเขียนรายงานอุบัติเหตุ 
B : ประกันอุบัติเหตุคุมครองความเสียหายมั้ย 
A : คุมครองอยูแลว ขอบคุณพระเจา ฉันไมตองจายอะไรเลย  
6. เฉลย 1) No, I haven’t. 
   เพราะคําถามใช Present Perfect Tense คําตอบจึงตองใช 

Tense เดียวกัน เพื่อสื่อถึงชวงเวลาที่ตรงกันของเหตุการณ 
   2) เคยสิ 
  3) ไมเคย (ผิด เพราะใช Past Simple Tense ซึ่งไมสอดคลองกับกาล

ในคําถามของ A ซึ่งเปน Present Perfect Tense) 
  4) เคยสิ  
7. เฉลย 3) What happened? 
   เปนคําถามที่มีความหมายสอดคลองกับประโยคกอนหนาและคําตอบ

ที่ไดรับ ซึ่งอยูในประโยคถัดไป 
  1) กี่ครั้ง 
  2) คุณอยูที่นั่นหรือเปลา 
  4) เกิดขึ้นเมื่อไร  
8. เฉลย 4) Oh, that’s too bad. 
   เปนคําพูดที่เหมาะกับกาลเทศะ 
  1) ยอดเยี่ยมไปเลย 
  2) ดีเลย 
  3) เจงอะไรอยางนี้  
9. เฉลย 3) a fender bender  
   fender หมายถึง กันชน (สวนประกอบของรถยนต) 
  1) งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก 
  2) ชนโครม 
  4) นิดหนอย  
10. เฉลย 2) Yes, thank God. 
   วลี Thank God ใชพูดเมื่อรูสึกโลงอกหรือดีใจเปนอยางยิ่ง 
  1) คุมครองสิ แยมาก 
  3) ไมเลย ชางนารําคาญ 
  4) ไมละ ขอบคุณ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ตอบไมตรงคําถาม 


