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Items 1-5 : Vocabulary 
Direction :  Choose the alternative which provide the 

closest definition of the underlined word.  
1. We must have partnership between government and non-government 

if we are to achieve any degree of success in our aid efforts. 
 1) to analyze the data 2) to get by effort 
 3) to exchange the information 4) to try hard  
2. I told the fortune teller my dream, and he interpreted that I was 

going to meet my soul mate. 
 1) to explain or tell the meaning 2) to create a story 
 3) to look up a meaning 4) to communicate  
3. Money was needed to build the factories and provide the machinery 

to exploit these resources to the fullest extent. 
 1) to explain some issues 2) to do some experiments 
 3) to utilize for profit 4) to buy something   
4. A receptionist will not normally overbook unless it is done in 

compliance with the policy of the management of the hotel, or 
upon the instructions of the reception manager. 

 1) a plan of action  2) a set of rules 
 3) a series of books  4) a pile of documents  
5. The student researched the history of that word by using many 

sources such as an encyclopedia and some websites. 
 1) communicated with many sources 
 2) evaluated the value of the history 
 3) created the websites used as an encyclopedia 
 4) attempted to find out in a systematical and scientific manner   
Items 6-9 : Writing 
Direction : Choose the best alternative to make the 

sentence meaningful.  
6. .................... right set of skills, it is possible to be 100 percent 

candid and respectful when holding the important conversation. 
 1) The   2) With the 
 3) While the   4) It was during the  
7. He ..........A.......... very young ..........B.......... . 
 A. 1. look 2. looking 3. look like 4. looks 
 B. 1. but 40 years old 
  2. although he is over 30 years 
  3. but he is less than 30 years 
  4. although he is young 
 1) A-4 / B-2 2) A-4 / B-4 3) A-1 / B-2 4) A-2 / B-2 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. ..........A.......... my best wishes to your mother when ..........B.......... . 
 A. 1. Conveying   2. Please convey 
  3. To convey   4. Conveys 
 B. 1. you saw her  2. you is seeing her 
  3. you see her  4. you have seen her 
 1) A-3 / B-4 2) A-1 / B-2 3) A-2 / B-3 4) A-4 / B-1  
9. .................... from Celsius to Fahrenheit is not difficult. 
 1) Temperature being changed 2) Temperature changed 
 3) Change temperature 4) Changing temperature 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) to get by effort 
   achieve แปลวา ทําจนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งมีความหมายใกลเคียง

กับตัวเลือก 2) ที่แปลวา ไดมาดวยความพยายาม 
  1) to analyze the data = วิเคราะหขอมูล 
  3) to exchange the information = แลกเปลี่ยนขอมูล 
  4) to try hard = พยายามอยางหนัก    
2. เฉลย 1) to explain or tell the meaning 
   interpreted แปลวา แปลความหมาย หรือตีความ ซึ่งตรงกับ

ความหมายในตัวเลือก 1) คือ อธิบายหรือบอกความหมาย 
  2) to create a story = สราง/แตงเรื่อง 
  3) to look up a meaning = (คน) หาความหมาย 
  4) to communicate = สื่อสาร, สื่อความ  
3. เฉลย 3) to utilize for profit 
   exploit แปลวา ใชประโยชน ตรงกับตัวเลือก 3) ที่มีความหมายวา 

ใชเพื่อใหไดประโยชน 
  1) to explain some issues = อธิบายบางประเด็น 
  2) to do some experiments = ทดลองบางอยาง  
  4) to buy something = ซื้อของบางอยาง  
4. เฉลย 1) a plan of action 
   policy แปลวา นโยบาย สอดคลองกับความหมายในตัวเลือก 1) 

คือ แผนสําหรับการปฏิบัติ/แผนการปฏิบัติงาน 
  2) a set of rules = หมวดหมูของกฎ/ขอบังคับ 
  3) a series of books = ชุดของหนังสือรวมหลายเลม 
  4) a pile of documents = กองเอกสารตางๆ  
5. เฉลย 4) attempted to find out in a systematical and scientific 

manner 
   researched แปลวา ทําวิจัย จึงมีความหมายตรงกับตัวเลือก 4) 

ซึ่งหมายถึง พยายามคนหาความรูดวยวิธีการที่เปนระบบในเชิงวิทยาศาสตร 

  1) communicated with many sources = ติดตอ/สื่อสารกับ
แหลงขอมูล  

  2) evaluated the value of the history = ประเมินคุณคาของ
ประวัติศาสตร 

  3) created the websites used as an encyclopedia = สราง
เว็บไซตสําหรับใชเปนสารานุกรม  

6. เฉลย 2) With the 
   ประโยคนี้ใชบุพบทวลี (Prepositional Phrase) คือ With the 

right set of skills ทําหนาที่เสมือนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) ซึ่งหากใช   
บุพบทวลีขึ้นตนประโยค จะตองใสเครื่องหมาย comma คั่นไวระหวางบุพบทวลี
กับประโยคหลัก (Main Clause) เสมอ 

  1) ผิด เพราะทําใหเกิดประธานซ้ําซอนในอนุประโยค (Clause) เดียวกัน 
คือ the right set กับ it  

  3) ผิด เพราะจะปรากฏเพียงคําสันธาน (Conjunction) คือ While 
แตไมมีคํากริยาในอนุประโยคนี้ จึงไมสามารถใชได  

  4) ผิด เพราะจะทําใหเกิดประโยคความรวม (Compound Sentence) 
ที่ไมสมบูรณ เนื่องจากมี 2 Clause แตไมมี Conjunction เชื่อม  

7. เฉลย 1) A-4 / B-2 
   เขาดูหนุมมาก แมวาจะอายุมากกวา 30 ปแลว 
   A. 4. looks  
   ประโยคนี้เปน Present Simple Tense เมื่อประธานเปนเอกพจน 

บุรุษที่ 3 จึงตองเติม s ทายคํากริยา 
   B. 2. although he is over 30 years = แมวาอายุมากกวา    

30 ปแลว  
   เปนอนุประโยคที่สื่อใจความที่ขัดแยงกับประโยคกอนหนาไดดีที่สุด 

และเขียนถูกหลักไวยากรณ 
    1. but 40 years old ผิดไวยากรณ ที่ถูกตอง ตองเขียนเปน 

but he is 40 years old = แตเขาอาย ุ40 ป 
    3. but he is less than 30 years = แตอายุนอยกวา 30 ป 
    4. although he is young = แมวาเขาหนุม/อายุนอย  
8. เฉลย 3) A-2 / B-3 
   โปรดสงตอความปรารถนาดีของฉันถึงคุณแมของคุณ เมื่อคุณเจอทาน 
   A. 2. Please convey 
   เปนคําขอรองที่ขึ้นตนดวย “Please” จึงตองตามหลังดวยคํากริยา 

ที่อยูในรูป Infinitive (without to) 
   B. 3. you see her 
   เรื่องที่ผูพูดรองขอยังไมเกิดขึ้น ประโยคที่ตามหลัง “when” ตองเปน 

Present Simple Tense คําตอบที่ถูกตองจึงเปน “you see her”  
9. เฉลย 4) Changing temperature 
   โจทยระบุวา “...จากองศาเซลเซียสเปนองศาฟาเรนไฮตทําไดไมยาก” 
   ตัวเลือกที่ถูกตองและทําใหขอความนี้สมบูรณ คือ ตัวเลือก 4) 

เพราะประธานที่ถูกตองที่สุดในประโยคนี้ควรจะเปน “Changing temperature” 
ซึ่งแปลวา “การเปลี่ยนอุณหภูมิ” 
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