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Reading :  Items 1-5 
Direction : Read the following passage, then answer the 

questions below.  
 Electroencephalograph (EEG) is a tool used for gauging and 
recording brain waves. In 1929, Hans Berger, the German psychiatrist, 
published the results of his experiments using the electroencephalograph 
in recording human brain waves. Four major brain waves exist: alpha 
has a frequency that ranges from 8 to 14 cycles per second (cps) and 
is found in the occipital part of the brain. Beta covers 14 to 30 cps. 
Delta wave includes frequencies that are below 5 cps. Theta wave 
covers the range between 5 and 8 cps. Alpha waves are more active 
during relaxation and light sleep. Nonetheless, their function is 
altered by deep mental activities. Beta waves, on the other hand, 
appear during mental concentration periods.  
 In 1935, the findings of collaborators Frederic Gibs, Wlliam 
Lennox, and Hallowele Davis from Havard on the use of EEG in 
epilepsy was published. Since EEG poses no pain or side effect, it is 
broadly includes as a medium for identifying brain irregularities. The 
EEG is instrumental in discovering a host of brain wave 
abnormalities. Persons who suffer from grand mal epilepsy have brain 
wave patterns that resemble spikes, while those with petit mal 
epilepsy have arch-shaped brain waves. Brain waves respond to 
physiological and chemical stimuli. For instance, the use of drugs will 
result in low-amplitude, high frequency brain waves. When we are 
asleep, the waves’ pattern changes a few times. Dreaming frequently 
happens when the brain waves have high frequency but low 
amplitude.   
1. What does the passage mainly discuss? 
 1) The use of EEG in recording the brain waves 
 2) The characteristics of four types of brain waves 
 3) The physiological and drug-induced effects on brain waves 
 4) The brain wave patterns in patients suffering from epilepsy  
2. The word “recording” in line 1 is closest in meaning to .................... . 
 1) registering   2) copying 
 3) detecting   4) marking  
3. According to the passage, which of the following brain waves has 

the highest frequency range? 
 1) Theta waves   2) Alpha waves 
 3) Delta waves   4) Beta waves  
4. According to the passage, during which of the following are Beta 

waves active? 
 1) Sleeping   2) Mental concentration 
 3) Dreaming   4) Relaxation 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. How are the brain waves of a patient with grand mal epilepsy 

different from that of a healthy person?  
 1) They look like domes.   
 2) They resembles spikes. 
 3) There is no significant difference between the two. 
 4) They do not change during sleep. 
 
Speaking :  Items 6-8 
Direction : Choose the best alternative to complete the 

dialogue. 
Mr. Smith : Next, please. You’re Miss Mary W. Simpson, aren’t you? 
Miss Simpson : Yes, .........6......... . 
Mr. Smith : Could I ask you what W. .........7.........? 
Miss Simpson : Winston ... W-i-n-s-t-o-n. 
Mr. Smith : Thank you. Please .........8......... .  
6. 1) great 2) no wonder 3) that’s right 4) I’m wrong  
7. 1) is from 2) exists for 3) comes from 4) stands for  
8. 1) sit up 2) sit on 3) take a seat 4) bring a seat 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) The use of EEG in recording the brain waves 
   การใช EEG ในการบันทึกคลื่นสมอง 
   เปนประเด็นหลักๆ ที่กลาวในบทความ 
  2) ลักษณะเฉพาะตัวของคลื่นสมองทั้ง 4 แบบ 
  3) ผลกระทบจากสภาพรางกายและการใชยา(เสพติด)ที่มีตอคลื่นสมอง 
  4) รูปแบบของคลื่นสมองของผูปวยโรคลมบาหมู  
2. เฉลย 1) registering 
   บันทึก 
   คําวา recording ในบรรทัดที่ 1 มีความหมายวา การบันทึก     

ซึ่งใกลเคียงกับ registering 
  2) คัดลอก 
  3) ตรวจพบ, สังเกต, รับรู 
  4) ทําเครื่องหมาย, แสดงสัญญาณ  
3. เฉลย 4) Beta waves 
   คลื่นบีตา 
   จากบทความ พบวาคลื่นสมองแบบบีตามีชวงความถี่ 14-30 รอบ

ตอวินาที แสดงวามีความถี่สูงสุด เมื่อเทียบกับคลื่นสมองอีก 3 แบบ 
  1) คลื่นสมองแบบเธตา 
  2) คลื่นสมองแบบแอลฟา 
  3) คลื่นสมองแบบเดลตา  

4. เฉลย 2) Mental concentration 
   ภาวะที่มีสมาธิ 
   จากบทความ พบวาคลื่นสมองแบบบีตาจะพบไดมากในชวงที่จิตมี

สมาธิจดจออยูกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
  1) นอนหลับ 
  3) ฝน 
  4) ภาวะผอนคลาย  
5. เฉลย 2) They resembles spikes. 
   คลื่นสมองจะมีรูปรางแหลมคลายหมุดหรือตะปู 
   คลื่นสมองของคนไขโรคลมบาหมูแบบกลามเนื้อเกร็งจะตางจากคน

มีสุขภาพดี  โดยรูปแบบของคลื่นสมองของคนไขโรคลมบาหมูแบบกลามเนื้อ
เกร็งมีรูปรางลักษณะคลายกับหมุดหรือตะปู 

  1) คลื่นสมองมีรูปรางคลายหลังคาโคง 
  3) ไมมีความแตกตางที่เห็นไดชัดเจนระหวางบุคคลทั้งสองกลุม 
  4) คลื่นสมองจะไมเปลี่ยนแปลงขณะนอนหลับ 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 6-8) 
ณ สถานที่สัมภาษณ 
คุณสมิธ : เชิญทานตอไปครับ คุณชื่อนางสาวแมรี่ ดับบลิว. ซิมปซันใชไหมครับ 
คุณซิมปซัน : คะ ใช(แลว)คะ 
คุณสมิธ : ไมทราบวาดับบลิว. นี่ยอมาจากอะไรเหรอครับ 
คุณซิมปซัน : “วินสตัน” คะ ดับบลิว-ไอ-เอ็น-เอส-ที-โอ-เอ็น 
คุณสมิธ : ขอบคุณครับ เชิญนั่งเลยครับ  
6. เฉลย 3) that’s right 
   that’s right. = ใช(แลว) 
   เปนสํานวนที่ใชตอบรับคําถามปลายปด (Yes-No Question) โดย

ใชตามหลัง Yes  
  1) ดี, ยอดเยี่ยม 
  2) ไมแปลกใจเลย 
  4) ฉันผิดเอง  
7. เฉลย 4) stands for 
   stands for = ยอมาจาก  
  1 มาจาก 
  2) มีไวเพื่อ/สําหรับ 
  3) มาจาก นิยมใชกับประธานที่เปนบุคคล มากกวาสัตวหรือสิ่งของ 
เพิ่มเติม : ชื่อเต็มของชาวตะวันตก นอกจากชื่อตัว/ชื่อตน (first name/given 
name) และชื่อสกุล (family name/surname) แลว บางคนอาจมีชื่อกลาง 
(middle name) ดวย เพื่อชวยจําแนกตัวบุคคลในกรณีที่ชื่อตนซ้ํากัน ซึ่งอาจนําชื่อ
สกุลเดิม/กอนสมรส (maiden name) ของมารดามาใชเปนชื่อกลางได โดย
สามารถเขียนใหเปนคําเต็มหรือเขียนยอโดยใชตัวอักษรตัวแรกก็ได  
8. เฉลย 3) take a seat 
   take a seat = นั่ง 
   เปนสํานวนที่ใชเพื่อขอรองหรือชักชวนผูอื่นอยางสุภาพ นิยมใชรวมกับ 

please และ Let’s ไดเปน Please take a seat. (หรือ Take a seat, 
please.) และ Let’s take a seat. เพื่อใหฟงดูรื่นหูกวาการใชสํานวน sit 
down โดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาส/สถานการณที่เปนทางการ 

  1) ลุกขึ้นนั่ง (จากที่กําลังนอนหรือเอนตัวอยู), นั่งตัวตรง, เขานอนชา  
  2) เปนสมาชิก, ถวงเวลา, อดกลั้น, ยึดไว 
  4) เลื่อนเกาอี้, ขยับที่นั่ง  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


