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Speaking : Items 1-2 
Direction : Choose the phrase or sentence which best 

completes the dialogue.  
A : My cousin and his wife can’t agree about what schools to send 

their son and daughter to. 
B : ..........1.......... 
A : Well, he would like them to go to single-sex schools. 
B : And she wants them to co-educational schools, right? 
A : Yes. He thinks they will do better in single-sex schools, but 

his wife thinks that co-educational schools are a more natural 
environment for them. 

B : Well, ..........2.......... .  
1. 1) What’s the problem? 2) I agree with them. 
 3) I disagree with them. 4) How much does it cost?  
2. 1) there are traffic jam in the front of the school. 
 2) there are good arguments on both sides. 
 3) there are better atmosphere in the school. 
 4) there are many reasons why they choose the school. 
 
Reading : Items 3-5 
Direction : Read the following extracts, then answer the 

questions.  

  
Vidya Balan, besides being a natural beauty, is also known for her 
associations with social causes. After having endorsed many 
leading products, Vidya has now been signed as brand 
ambassador of WWF’s ‘World Earth Hour 2011’, something which 
Abhishek Bachchan did last year. This year, the World Earth Hour 
is scheduled to take place on Saturday March 26 between 8.30 pm 
and 9.30 pm. 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. What is not true about Vidya Balan? 
 1) She will take the old ambassador’s place. 
 2) She will sell her natural products. 
 3) She will be the new ambassador. 
 4) She will help reduce environmental impacts. 
 
Liverpool city council want to clear the city of fat pigeons. They say 
that people are feeding the bird with junk food. Ten robotic birds 
have been brought into the city centre to scare the pigeons away 
and visitors are asked not to give the pigeons any food. The mechanical 
birds - known as “robops” - will sit on the roofs of buildings. They can 
be moved around to different locations. They look like a peregrine 
falcon, which is a bird that kills pigeons. They even make noises and 
flap their wings to scare the pigeons. They hope that the pigeons 
will go away before the city becomes the European Capital of Culture 
in two positions.  
4. Which of the following would be the best title for this passage? 
 1) Robot Birds   2) Liverpool Bird 
 3) Fat Birds   4) Liverpool Pigeon  
5. According to the text, which sentence is not true? 
 1) They want the pigeons to move out of the city centre. 
 2) Visitors should feed the pigeons. 
 3) Liverpool is the European Capital of Culture. 
 4) Robotic birds can move around the city centre. 
 

เฉลย 
 
เอ : ลูกพี่ลูกนองของฉันและภรรยาตกลงกันไมไดสักทีเรื่องโรงเรียนของลูก 
บี : เกิดอะไรขึ้น 
เอ : คือ... เขาอยากใหลูกไปอยูโรงเรียนชายลวน หญิงลวน 
บี : แตภรรยาเขาอยากใหลูกๆ เขาโรงเรียนสหศึกษาใชไหม 
เอ : ใช เขาคิดวาโรงเรียนชายลวน หญิงลวนนาจะดีกวา แตภรรยาอยากใหเด็กๆ 

ไดสัมผัสกับสภาพแวดลอมปกติในโรงเรียนสหศึกษา 
บี : จะวาไปแลว พวกเขาตางมีเหตุผลที่ดี  
1. เฉลย 1) What’s the problem? 
   What’s the problem? = เกิดอะไรขึ้น 
  2) I agree with them. = ฉันเห็นดวยนะ 
  3) I disagree with them. = ฉันไมเห็นดวย 
  4) How much does it cost? = มันราคาเทาไร  

2. เฉลย 2) There are good arguments on both sides. 
   There are good arguments on both sides. = พวกเขาตางมี

เหตุผลที่ดี 
  1) There are traffic jam in the front of the school. = 

การจราจรติดขัดที่หนาโรงเรียน 
  3) There are better atmosphere in the school. = ที่โรงเรียน

บรรยากาศดีกวา 
  4) There are many reasons why they choose the school. = 

พวกเขาเลือกโรงเรียนจากหลายเหตุผล  
 
นอกเหนือจากความงามของเธอแลว Vidya Balan ยังเปนที่รูจักจากการอุทิศ
ตนใหกับองคกรชวยเหลือทางสังคมตางๆ หลังจากเปนพรีเซ็นเตอรใหกับ
ผลิตภัณฑ ชั้นนําตางๆ แลว Vidya ไดเซ็นสัญญาเปนทูตใหกับ World Earth 
Hour 2011 ขององคกร WWF ซึ่งในปที่แลวนั้น ตําแหนงดังกลาวเปนของ 
Abhishek Bachchan ในปนี้ World Earth Hour มีกําหนดจัดขึ้นใน     
วันเสารที่ 26 มีนาคม ระหวางเวลา 20.30-21.30 น.  

3. เฉลย 2) She will sell her natural products. 
   She will sell her natural products. = เธอจะขายผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติของเธอ 
   ไมเปนความจริงเกี่ยวกับ Vidya Balan 
  1) She will take the old ambassador’s place. = เธอจะเขามา

รับหนาที่แทนทูตคนกอน 
  3) She will be the new ambassador. = เธอจะเปนทูตคนใหม 
  4) She will help reduce environmental impacts. = เธอจะชวย

ลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
 
 สภาเมืองลิเวอรพูลตองการที่จะกําจัดนกพิราบอวนพีในเมือง พวกเขาบอกวาคน
ใหอาหารนกดวยอาหารขยะ นกหุนยนตสิบตัวถูกนําเขามาในใจกลางเมืองเพื่อทําให
นกพิราบตกใจกลัวบินหนีออกไป และผูมาเยี่ยมเยือนถูกสั่งหามใหอาหารใดแก
นกพิราบ นกหุนยนตหรือ “โรบอป” จะตั้งไวบนหลังคาของอาคาร พวกมันสามารถ
เคลื่อนที่ได พวกมันมีลักษณะเหมือนเหยี่ยวเพเรกรินซึ่งเปนนกที่ฆานกพิราบ มัน
สามารถสงเสียงและกระพือปกขมขูนกพิราบ สภาเมืองหวังวานกพิราบจะหายไป
กอนที่เมืองนี้จะไดเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป  
4. เฉลย 1) Robot Birds 
   Robot Birds = นกหุนยนต 
   “Robot Birds” นาจะเปนชื่อเรื่องที่ดีที่สุดของบทอานนี้ เพราะ

ครอบคลุมใจความของเนื้อเรื่องทั้งหมด 
  2) Liverpool Bird = นกเมืองลิเวอรพูล 
  3) Fat Birds = นกอวน 
  4) Liverpool Pigeon = นกพิราบเมืองลิเวอรพูล  
5. เฉลย 2) Visitors should feed the pigeons. 
   Visitors should feed the pigeons. = ผูมาเยี่ยมเยือนควรให

อาหารแกนกพิราบ  
   ประโยคนี้ไมเปนจริงตามเนื้อเรื่อง 
  1) They want the pigeons to move out of the city centre. 

= พวกเขาตองการใหนกพิราบอพยพออกจากใจกลางเมือง 
  3) Liverpool is the European Capital of Culture. = เมือง     

ลิเวอรพูลเปนเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป 
  4) Robotic birds can move around the city centre. =      

นกหุนยนตสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ ใจกลางเมือง  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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