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Read the given extracts, then answer the questions. 
Extract 1 
 
  1 Knowledge Plus : Thailand’s leading English Language  
  School and Educational Advising Center  
  1.  EDUCATION COUNSELOR  
   Male/Female, aged 25-26  
   B.A or M.A. from the U.K./Australia/New Zealand 
   Excellent English with good computer skills 
   Experience in education advising/project 
  management/marketing field preferred  
  2.  MARKETING/GENERAL AFFAIRS ASSISTANT  
   Male/Female, aged 23-30  
   B.A. in English or Marketing or related fields with  
  strong computer and English skills  
 Please fax your resume to 02-2665928  
 or call 02-383933-4  
 or E-mail : vichai@knowledgeplus.ac.th 
  
 
  2  Urgently Required 
   Native English Speakers 
   For schools and hotels 
   Please call 0-2229-4372-3 
 
 
  3  NAVA LANGUAGE SCHOOL  
   EFL Teachers  
   (To start immediately at many locations)  
    Native speakers of English  
    TEFL qualified, with Bachelor’s degree  
    Must be dynamic and professional  
    Full time positions available NOW  
    Permits and licenses for qualified individuals  
    Excellent benefits including bonus and health insurance  
     To arrange an interview : 
   Mr. Conrad Clarke (Head office)  
   Tel. 02-617-1500 Fax : 02-617-1389 
   Ms. Suriporn (Kaset branch) 
   Tel. 02-94102636, 06-306-7726 Fax : 02-579-0716 
   E-mail : navaoperation@nls.ac.th or fknls@clickata.com 
 
 
  4  School of English Requires 
  English Teachers  
  (Native Speakers)  
  Full Training Provided  
  Telemarketer (Thai)  
  Located in Silom and 
  Sukhumvit, close to BTS 
  Tel. 060-3028252, 02-2347178 
 
 
  5  Required 
  Native Speakers 
  TO TEACH    
  IN THAILAND 
  Tel. 091-699-8943 
  teit2004@lycos.com 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
1. A Thai person of 35, graduated from London University would be 

likely to apply for ..................... . 
 1) an education counselor 2) a general affairs assistant 
 3) a telemarketer  4) an English teacher  
2. The word “dynamic” in ad no. 3 means .................... . 
 1) having dynamo  2) powerful explosive  
 3) having energy  4) like dynamite 
 
Extract 2  
 Not all the spiders that jump are jumping spiders. Many kinds of 
spiders leap once in a while, especially when they are frightened. 
Scientists call the real jumping spiders-salticids. Most of these little 
animals are less than half an inch long. 
 You can tell the salticids by their short stout bodies, short legs, 
and the arrangement of their eyes. They have a pair of large eyes on 
the front of the head which give their faces an almost human look. A 
little above and to the side of the large eyes is a pair of smaller eyes. 
On the back of the head are two other small pairs, making eight eyes 
altogether, mainly because of the two large eyes in front, the jumping 
spiders have better eyesight than any other kinds of spider.  
3. The main idea of this passage is about .................... . 
 1) different kinds of spiders 
 2) peculiarity of spiders 
 3) salticids’ characteristics 
 4) scientists and jumping spiders  
4. Real jumping spiders can be identified by their .................... . 
 1) web   2) color 
 3) poisonous water  4) bodies, legs and eyes  
5. According to the passage, the jumping spiders have .................... . 
 1) good eyesight   2) a hard shell 
 3) a good sense of smell 4) poor hearing  
6. Most of all real jumping spiders are .................... . 
 1) quite big 
 2) too small to be seen with naked eyes 
 3) so small that the microscope has to be employed 
 4) about less than half an inch long  
7. According to the passage, .................... . 
 1) all spiders are jumping spiders 
 2) both big spiders and small ones can jump well 
 3) either big spiders or small ones can jump high 
 4) not all jumping spiders are considered real jumping spiders 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) a telemarketer 
   คนไทยที่มีอายุ 35 ป จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยลอนดอน จะมี

แนวโนมที่จะสมัครงานเปนพนักงานขายทางโทรศัพท 
   a telemarketer = พนักงานขายทางโทรศัพท 
   เพระมีคุณสมบัติตรงกับตําแหนงงาน Telemarketer (Thai) ใน

โฆษณาหมายเลข 4 
2. เฉลย 3) having energy 
   คําวา “dynamic” ในโฆษณาหมายเลข 3 หมายถึง มีพลัง 
   having energy = มีพลัง 
   เพราะ dynamic เปนคุณศัพท หมายถึง เต็มเปยมดวยพลังหรือ

ความคิดใหมๆ ที่นาตื่นเตน 
 
สรุปขอความสําหรับโจทยขอ 3-7  
 เปนเรื่องเกี่ยวกับแมงมุมกระโดด (salticids) ซึ่งจะกระโดดตอนที่มันกําลัง
หวาดกลัว นักวิทยาศาสตรอธิบายวาแมงมุมกระโดดมีขนาดเล็ก โดยสามารถ
สังเกตไดจากลําตัวที่สั้นอวน ขาสั้น และการเรียงของตาของพวกมัน มันมีตากลมโต
หนึ่งคูที่ดานหนาของหัว สวนดานบนและดานขางของตาคูนี้จะมีตาอีกคูหนึ่งที่มี
ขนาดเล็ก ที่ดานหลังของหัวก็มีตาเล็กๆ อีกสองคู ซึ่งรวมเปนแปดตา เพราะดวงตา
ขนาดใหญดานหนา แมงมุมกระโดดจึงมีสายตาดีกวาแมงมุมชนิดอื่นๆ  
3. เฉลย 3) salticids’ characteristics 
   ใจความสําคัญของเรื่องนี้เกี่ยวกับลักษณะของแมงมุมกระโดด 
   salticids’ characteristics = ลักษณะของแมงมุมกระโดด 
   เพราะเรื่องนี้กลาวถึงลักษณะที่ใชจําแนกแมงมุมกระโดดออกจาก   

แมงมุมทั่วไป  
4. เฉลย 4) bodies, legs and eyes 
   เราสังเกตแมงมุมกระโดดไดโดยดูที่ลําตัว ขา และตาของพวกมัน 
   bodies, legs and eyes = ลําตัว ขา และตา 
   สรุปไดจากยอหนาที่สอง  
5. เฉลย 1) good eyesight 
   จากเนื้อเรื่อง แมงมุมกระโดดมีสายตาที่ดี 
   good eyesight = สายตาที่ดี 
   สรุปไดจากประโยคที่สองถึงประโยคที่สี่ของยอหนาที่สอง  
6. เฉลย 4) about less than half an inch long 
   แมงมุมกระโดดสวนใหญจะยาวประมาณไมเกินครึ่งนิ้ว 
   about less than half an inch long = ยาวประมาณไมเกินครึ่งนิ้ว 
   สรุปไดจากประโยคสุดทายของยอหนาที่หนึ่ง  
7. เฉลย 4) not all jumping spiders are considered real jumping 

spiders 
   จากเรื่องที่กําหนดให ไมใชแมงมุมทุกชนิดที่กระโดดไดจะจัดเปน

แมงมุมกระโดด 
   not all jumping spiders are considered real jumping 

spiders = ไมใชแมงมุมทุกชนิดที่กระโดดไดจะจัดเปนแมงมุมกระโดด 
   สรุปไดจากประโยคแรกของยอหนาที่หนึ่ง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


