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 วิชา GAT  :  ภาษาอังกฤษ 

 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 1/5)  
  
Direction : Choose the best answer.  
1. Waiter : Good evening, madam. Are you ready to order? 
 Customer : .................... . I’d like soup of the day and a 

tenderloin steak.  
 1) Yes, please   
 2) So far so good 
 3) Maybe I should talk to the manager 
 4) I am really want to order  
2. Margaret : Hi, I’m Margaret Brown. I have a reservation. 
 Receptionist : .................... 
 Margaret : That’s right. Make sure it’s a non-smoking 

room. 
 1) Let me check. 
 2) I see you’ll be with us for 3 nights. 
 3) I don’t see the record. 
 4) This is your room key, right?  
3. Bella : There’s a huge sale today at Costless. Most items are at 

least 50 percent off. The store doesn’t open until 9, but I 
need to get in line. 

 Alex : Well, you’d better bring a book or a laptop with you ; it’s 
going to be a long wait. Those Costless sales are always 
crazy. ....................! 

 1) Good deed for the day 2) Good luck fighting the mob 
 3) Have a finger in every pie 4) Have your hands full 
 
A daughter told her worry to her father. (Items 4-8) 
A : Good morning, sweetheart. Did you sleep well last night? 
B : Hey, Dad. Actually, I ..........4.......... . 
A : Why is that? 
B : I feel stressed ..........5.......... final exams next week. 
A : Why are you worried? You are an excellent student. Haven’t 

you been studying? 
B : Yes. It’s just that ..........6.......... . There are so many 

rules ..........7.......... . 
A : That was one of my best subjects. Let me know if you need 

help. 
B : Thanks, Dad. I have a study session later in the week. ..........8.........., 

I’ll ask you.  
4. 1) hardly slept at all 2) slept like a log  
 3) wanted you to wake me up 4) had so many good dreams  
5. 1) along 2) about 3) around 4) awhile 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. 1) physics is so difficult  
 2) I like my English course more  
 3) mathematics is easier this term 
 4) my chemistry teacher isn’t friendly  
7. 1) to repeat   2) to return 
 3) to rearrange   4) to remember  
8. 1) What if I attend the concert 
 2) Even if the text is so confusing  
 3) If only there is a tutor waiting 
 4) If I have any questions after that 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Yes, please 
   พนักงานเสิรฟ : สวัสดีครับคุณผูหญิง พรอมที่จะสั่งอาหาร   

หรือยังครับ 
   ลูกคา : สั่งเลยคะ ฉันขอซุปแนะนําประจําวันนี้กับสเต็ก

เนื้อสันใน 1 ที่คะ 
   เปนประโยคตอบรับที่สุภาพและสอดคลองกับขอเสนอ/คําถาม 
  2) จนบัดนี้ ทุกอยางเปนไปดวยดี 
  3) เห็นทีฉันคงตองคุยกับผูจัดการ(ราน)แลวละ 
  4) ฉันตองการจะสั่ง(อาหาร)แลวจริงๆ  
2. เฉลย 2) I see you’ll be with us for 3 nights. 
   มารกาเร็ต : สวัสดีคะ ฉันชื่อมารกาเร็ต บราวน ฉันไดจอง

หองพักไวคะ 
   พนักงานตอนรับ : คุณจะพักกับเรา 3 คืนนะคะ 
   มารกาเร็ต : ใชแลวคะ ใหแนใจวาเปนหองปลอดบุหรี่นะคะ 
  1) ขอตรวจสอบดูหนอย 
  3) ฉันไมเห็นวามีบันทึกไว 
  4) นี่เปนกุญแจหองคุณ ใชมั้ยคะ  
3. เฉลย 2) Good luck fighting the mob 
   เบลลา : วันนี้จัดรายการลดราคาสินคาครั้งใหญที่หางคอสตเลส 

ของสวนใหญลดราคาอยางนอยที่ 50% กวาหางจะเปด
ก็ 9 โมง แตฉันตองไปตอแถวซะกอน 

   อเล็กซ : อืม เธอนาจะพกหนังสือหรือคอมพิวเตอรติดตัวไปดวยนะ 
ทาทางจะตองรอนาน งานลดราคาที่หางคอสตเลสก็
วุนวายตลอดแหละ ขอใหฝาฝูงชนไปแยงซื้อของมาไดละ 

   เพราะมีความหมายเขากับประโยคที่พูดกอนหนานี้ โดย the mob 
ในที่นี้ใชเพื่อเปรียบเปรยวามีผูคนอยูในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเปนจํานวนมากจน
อาจกอใหเกิดความสับสนวุนวายได 

  1) ชางเปนการกระทําสิ่งดีๆ ในวันนี้ 
  3) มีบทบาทในกิจกรรมตางๆ มากมายเชียว 
  4) งานยุงมากเลยสิทา 
 
ลูกสาวบอกเรื่องที่เธอกังวลใหพอฟง (ขอ 4-8) 
เอ : อรุณสวัสดิ์ลูก เมื่อคืนหลับสบายดีไหม 
บี : สวัสดีคะพอ จริงๆ ก็แทบไมไดหลับเลยคะ 
เอ : ทําไมเปนแบบนั้นละ 
บี : หนูรูสึกเครียดเกี่ยวกับการสอบปลายภาคอาทิตยหนานี้คะ 
เอ : ทําไมลูกตองกังวลดวยละ ลูกเปนนักเรียนที่เกง ลูกไมไดตั้งใจเรียนเหรอ 
บี : ตั้งใจเรียนสิคะ เพียงแตวาวิชาฟสิกสยากมาก มีกฎที่ตองจําหลายขอ 
เอ : วิชานี้เปนหนึ่งในวิชาที่พอถนัดเลยนะ ถาลูกไมเขาใจตรงไหน ก็บอกใหพอรู

แลวกันนะ 
บี : ขอบคุณคะพอ เดี๋ยวหนูจะมีเรียนอีกครั้งอาทิตยนี้คะ ถาหนูมีคําถามอะไร

หลังจากเรียน หนูจะถามพอนะคะ  
4. เฉลย 1) hardly slept at all 
  2) slept like a log = หลับสนิท  
  3) wanted you to wake me up = ตองการใหคุณปลุกฉัน 
  4) had so many good dreams = ฝนดีตั้งหลายเรื่อง  
5. เฉลย 2) about 
   ใชคําบุพบท (Preposition) ไดเหมาะสม 
  1) along (prep.) = ตาม, เลียบตามแนว 
  3) around (prep.) = รอบๆ, แถว, ประมาณ 
  4) awhile (adv.) = สักครู, สักประเดี๋ยว  
6. เฉลย 1) physics is so difficult  
   เพราะสอดคลองกับประโยคที่ตามหลังมา 
  2) I like my English course more = ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษ

มากกวา 
  3) mathematics is easier this term = วิชาคณิตศาสตรเทอมนี้

งายกวา 
  4) my chemistry teacher isn’t friendly = ครูสอนวิชาเคมีของ

ฉันไมเปนมิตร   
7. เฉลย 4) to remember 
   เพราะเปนกริยาที่อยูในรูป to-infinitive ที่ใหความหมายได

เหมาะสมที่สุด 
  1) to repeat = พูดซ้ํา, ทําซ้ํา, ทอง, เลา, รายงาน 
  2) to return = กลับไป/มา, นํามาคืน, สงคืน, ตอบแทน, โตตอบ 
  3) to rearrange = จัดใหม, ปรับปรุงใหม  
8. เฉลย 4) If I have any questions after that 
   เพราะใหความหมายเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท 
  1) What if I attend the concert = จะเกิดอะไรขึ้น ถาฉันไปชม

คอนเสิรต 
  2) Even if the text is so confusing = แมวาขอความจะชวนให

งุนงง/สับสน 
  3) If only there is a tutor waiting = หากเพียงแต/ขอแคมีผูสอน

พิเศษรออยูสักคนละก็... 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


