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Direction : Read the following extracts, then choose the 
best answer. (Items 1-4)  

 An old one-dollar bill and an even older $20 arrive at the bank to 
be retired. 
 “I’ve had a pretty good life,” says the $20. “I’ve been to fine 
restaurants, hip clubs and even a Caribbean cruise. You?” 
 “Oh,” says the one-dollar bill, “I’ve been to the Methodist church, 
the Baptist church, spent some time with the Lutherans _” 
 “Wait,” the $20 interrupts. “What’s a church?” 

 
1. An old one-dollar bill and an old $20 bill arrive at the bank 

to be .................... . 
 1) reused 2) destroyed 3) donated 4) worshipped  
2. According to the story, it can be implied that .................... . 
 1) a one-dollar bill is not accepted in places like fine restaurants 

and hip clubs  
 2) a $20 bill is not used in a church because change will not be 

given 
 3) people give away much less money for donation than for 

luxuries 
 4) people give very little money for donation because churches do 

not need it  
 
 While on leave, my Marine buddy and I met two nursing students 
from Southern California. After chatting them up awhile, the 
conversation turned to what we did in the service. When we told 
them we were in the infantry, the girls seemed very impressed, 
giving us big smiles as they told us how sweet that was. 
 Since infantry and sweet are seldom used in the same sentence, 
I was a little confused.  Until, that is, one of the girls said, “We 
admire any man who works with infants.” 

 
3. The two nursing students were impressed with the two men 

because .................... . 
 1) the men were sweet  
 2) the men were mariners 
 3) the girls liked men in uniforms 
 4) the girls misunderstood the word “infantry”  
4. Actually the two men .................... . 
 1) worked with infants    
 2) were soldiers who fought on foot 
 3) fought for the rights of infants 
 4) were mariners in a low rank 

 
 
 
 
 
 
  
Direction :  Select FIVE of the six choices below [C1-C6] 
and put them in an appropriate sequence to form a 
meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices 
will NOT be used. (Items 5-9)  
[C1] Education where everyone gets into the same type of school 

without exams is a basic political ideal in many countries. 
[C2] Inevitably, league tables divide the world into good and bad, 

success and failure, resulting in a two-tier system, even if that 
is only how the public perceives it. 

[C3] This is not the same as the debates over selective versus 
comprehensive schooling.  

[C4] It is rather a matter of whether everyone has the same 
opportunities for educational achievement of whether elitism of 
one sort or another is inherent in the system. 

[C5] League tables for school and colleges may actually help 
unintentionally to perpetuate inequalities, while claiming to 
promote the raising of standards. 

[C6] All education systems may ultimately be judged in terms of 
equality of opportunity.  

5. Which item comes first? 
 1) [C1] 2) [C3] 3) [C5] 4) [C6]  
6. Which item comes second? 
 1) [C3] 2) [C4] 3) [C5] 4) [C6]  
7. Which item comes third? 
 1) [C1] 2) [C2] 3) [C4] 4) [C5]  
8. Which item comes fourth? 
 1) [C2] 2) [C3] 3) [C4] 4) [C5]  
9. Which item comes fifth? 
 1) [C1] 2) [C2] 3) [C4] 4) [C6]  
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) destroyed 
   ขอนี้อาจตองใชความรูวา ธนาคารจะเก็บคืนธนบัตรเกาเพื่อเลิกใช

และทําลาย 

2. เฉลย 3) people give away much less money for donation than 
for luxuries 

   ตีความไดจากที่ธนบัตรหนึ่งดอลลารผานเขาออกเฉพาะโบสถ  
ตางๆ แสดงวาคนบริจาคเงินเขาโบสถแตละครั้งเปนจํานวนนอยมาก สวนธนบัตร
ยี่สิบดอลลารกลับผานเขาออกสถานบันเทิงหรือสถานที่หรูหรา แสดงวาคนใชจาย
ไปกับเรื่องฟุมเฟอยมากกวา  

3. เฉลย 4) the girls misunderstood the word “infantry” 
   “infantry” หมายถึง ทหารราบ ไมไดมีความหมายเกี่ยวของกับ 

infant ซึ่งหมายถึง เด็กออน  
4. เฉลย 2) were soldiers who fought on foot 
 
ขอ 5-9 เปนเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับสถาบันการศึกษา เมื่อเขียนเปนยอหนา  
(Paragraph) ลําดับประโยคที่ถูกตองควรเปนดังนี้  
   [C6] All education systems may ultimately be judged in 

terms of equality of opportunity. [C3] This is not the same as the 
debates over selective versus comprehensive schooling. [C4] It is 
rather a matter of whether everyone has the same opportunities 
for educational achievement of whether elitism of one sort or 
another is inherent in the system. [C5] League tables for school 
and colleges may actually help unintentionally to perpetuate 
inequalities, while claiming to promote the raising of standards. 
[C2] Inevitably, league tables divide the world into good and bad, 
success and failure, resulting in a two-tier system, even if that is 
only how the public perceives it.  

5. เฉลย 4) [C6] 
   ทุกระบบการศึกษาอาจไดรับการตัดสินโดยพื้นฐานในแงของความ

เสมอภาคในการใหโอกาส  
6. เฉลย 1) [C3] 
   นี่ไมใชการอภิปรายเปรียบเทียบระหวางโรงเรียนที่ตองสอบเขากับ

โรงเรียนที่รับเขาศึกษาโดยไมตองสอบ  
7. เฉลย 3) [C4] 
   แตเปนเรื่องเกี่ยวกับวาทุกคนจะมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาที่มีการใชอภิสิทธิ์อยูในระบบไดหรือไม  
8. เฉลย 4) [C5] 
   ตารางจัดอันดับโรงเรียนและวิทยาลัยอาจจะทําใหความไมเทาเทียม

กันคงอยูอยางตอเนื่องโดยไมเจตนา ทั้งๆ ที่อางวาทําขึ้นเพื่อสนับสนุนใหมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น  

9. เฉลย 2) [C2] 
   อยางหลีกเลี่ยงไมได ตารางจัดอันดับทําใหโลกถูกแบงออกเปน    

ดีและไมดี ประสบความสําเร็จและลมเหลว และนี่คือสิ่งที่คนทั่วไปรับรู 
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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