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 BRU English Test Guidebook 

คู่มือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ศูนย์ภาษา งานพัฒนาภาษา 
ส านักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คู่มือการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ใช้ส าหรับการฝึกอบรม
ทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น หรือศึกษาด้วยตนเอง ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ใน
สภาวการณ์โควิด-19 (COVID-19) เพ่ือช่วยให้ผู้เข้าสอบได้มีการเตรียมความพร้อมในการทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คู่มือนี้อธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของข้อสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบสามารถฝึกฝนการใช้
ทักษะต่างๆ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนได้ 

Overview of BRU English Test 
ภาพรวมของแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ข้อสอบ BRU English Test มีทั้งหมด 80 ข้อ คะแนนเต็ม 80 คะแนน ผู้เข้าสอบมีเวลาในการท า
ข้อสอบ 1.30 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening)  จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 2: การพูด (Speaking) จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 3: ค าศัพท์ (Vocabulary) จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 4: การเขียน (Writing) จ านวน 15 ข้อ 
ส่วนที่ 5: การอ่าน (Reading) จ านวน 20 ข้อ 

 โดยในแต่ละส่วนจะมีส่วนที่แยกย่อยออกไปอีก ซึ่งข้อสอบ BRU English Test นี้จะวัดระดับความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้งในด้านการฟัง การพูด ค าศัพท์ การเขียน และการอ่าน 
รายละเอียดของข้อสอบมีดังต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1: การฟัง (Listening)  

 ในส่วนของการฟัง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย คือ    

1. รูปภาพ (Photos)   จ านวน 5 ข้อ 
2. ถาม-ตอบ (Question-Response)  จ านวน 5 ข้อ 
3. บทสนทนา (Conversations)  จ านวน 5 ข้อ 
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1. รูปภาพ (Photos) จ านวน 5 ข้อ 

 ข้อสอบในส่วนนี้จะให้ผู้เข้าสอบดูรูปภาพโดย “ไม่มี” ค าถาม หรือค าตอบอยู่ในข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะ
ได้ยินเฉพาะตัวเลือก A B C D ให้ผู้เข้าสอบเลือกข้อที่บรรยายรูปภาพได้ตรงที่สุด 

เทคนิคการท าข้อสอบในส่วนนี้ควรจะปฏิบัติ ดังนี้ 
1. เก็บรายละเอียดจากรูปภาพ โดยตอบค าถาม 2 ข้อ คือ 

1.1 ใครท าอะไร    1.2 มีสิ่งของอะไรในภาพบ้าง 

2. สิ่งส าคัญที่สุด คือ ค ากริยา (Verb) 
หลังจากเก็บรายละเอียดแล้ว ให้ค านึงถึงค ากริยา (Verb) ว่าคนในรูปก าลังท าอะไร (หรือถ้า
เป็นรูปสิ่งของก็ให้นึกต่อว่าสิ่งของอยู่ตรงไหน) 

ข้อพึงระวัง! โจทย์จะลวงโดยพูดถึงค านามท่ีเกี่ยวกับคนหรือสิ่งของที่มักปรากฏในรูป  ดังนั้นถ้าเลือกฟัง
เฉพาะค านามอาจจะสับสนได้ ให้ผู้เขาสอบพยายามฟัง ค ากริยา (Verb) ให้ได ้ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของค ากริยาที่
ลงท้ายด้วย -ing  
 
ตัวอย่างข้อสอบ 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
จากภาพจะเห็นว่าผู้หญิงก าลังถ่ายเอกสาร นั่นคือ 
ตัวเลือก B บอกว่า หล่อนก าลังใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
จากภาพจะเห็นว่าผู้ชายก าลังขับรถส่งสินค้า นั่นคือ ตัวเลือก C บอกว่า ผู้ชายก าลังนั่งอยู่ในท่ีนั่งคนขับ 

ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
จากภาพจะเห็นว่าต้นไม้อยู่ในกระถาง นั่นคือ ตัวเลือก B บอกว่า มีต้นไม้อยู่ในกระถาง 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
จากภาพจะเห็นว่าคนในภาพนั่งอยู่ตรงข้ามกัน นั่นคือ ตัวเลือก D บอกว่า ผู้ที่มารับประทาน
อาหารเย็นนั่งอยู่ตรงกันข้ามกัน 

ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
จากภาพจะเห็นว่าผู้หญิงก าลังส่องกระจก นั่นคือ ตัวเลือก C บอกว่า ผู้หญิงก าลังตรวจดูรูปร่าง
ของตนเองในกระจก 
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2. การใช้ค าถาม-ค าตอบ (Question-Response) จ านวน 5 ข้อ 

 ข้อสอบในส่วนนี้จะทดสอบความสามารถในการถาม-ตอบ ซึ่งจะต้องเลือกค าตอบให้สัมพันธ์กับ
ค าถาม โดยส่วนนี้ค าถามและตัวเลือกจะไม่ปรากฏในข้อสอบ ค าถามจะขึ้นต้นด้วย Wh-question words 

Wh-Question Words เป็นค าถามท่ีขึ้นต้นด้วย ใคร (Who) ของใคร (Whose) อะไร (What) 
เมื่อไหร่ (When) ที่ไหน (Where) ท าไม (Why) และ อย่างไร (How) โดยมีแนวทางในการตอบค าถาม ดังนี้ 

Who กับ Whose ค าตอบจะเป็นคน ชื่อคน ต าแหน่ง หรืออาชีพ 
What    ค าตอบจะเป็นอะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถาม 
When    ค าตอบจะเป็นเวลา หรือช่วงเวลา 
Where    ค าตอบจะเป็นสถานที่ 
Why    ค าตอบจะเป็นเหตุผล จะมีค าว่า because หรือไม่ก็ได้ 
How   ค าตอบอาจจะเป็นจ านวน ระยะเวลา ความถ่ี 

ตัวอย่างข้อสอบ 

1. Why do you think the flight was canceled? 
(A) The plane took off.   (B) An hour from here. 
(C) Three flight attendants.    (D) There was a snowstorm. 

 ข้อ 1 ถามว่า ท าไมเที่ยวบินถึงยกเลิก 
 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D มีพายุหิมะ 
 

2. Who was the director talking to this morning? 
(A) Nobody’s there.     (B) A former employee. 
(C) In the other direction.   (D) No, tomorrow morning. 

ข้อ 2 ถามว่า เมื่อเช้านี้ผู้อ านวยการก าลังพูดกับใคร 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B พนักงานที่เคยท างานที่นี่ 
 

3. What are you planning to do in Buenos Aires? 
(A) Sorry, I don’t.    (B) I’ll begin it this Thursday. 
(C) I’m making a sales presentation.  (D) There are many tourist attractions. 

ข้อ 3 ถามว่า คุณก าลังวางแผนจะท าอะไรที่บัวโนส ไอเรส 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C ฉันจะไปน าเสนอการขาย 
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4. What is the new computer programmer’s name? 

(A) I use a laptop.    (B) It doesn’t work for so long.  
(C) We haven’t been introduced.  (D) I’ll need a copy of the program. 

ข้อ 4 ถามว่า โปรแกรมเมอร์คนใหม่ชื่ออะไร 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C ยังไม่มีใครแนะน าให้รู้จักเลย 
 

5. When will you finish editing that report? 
 (A) No, I don’t need to add it.  (B) By the middle of next week. 
 (C) Since some time last January.  (D) This report must be rewritten. 

ข้อ 5 ถามว่า คุณจะแก้ไขรายงานฉบับนั้นเสร็จเมื่อไหร่ 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B กลางสัปดาห์หน้า 

 

6. When was the last time you had a complete medical exam? 
(A) It will only take two hours.   
(B) It must be three years now. 

    (C) I always have the annual checkup.   
(D) You should see a specialist about that. 

ข้อ 6 ถามว่า คุณตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B สักสามปีได้ 
 

7. Where shall we arrange to meet? 
    (A) At your place around nine.  (B) Just a snack will be enough.  
    (C) We’ll meet again tomorrow.   (D) Let’s move to that place soon. 

ข้อ 7 ถามว่า เราจะนัดเจอกันที่ไหน 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A ที่บ้านคุณตอนเก้าโมง 

 

8. Where can I find the printer cartridges? 
     (A) Did you really?    (B) Ten copies of each. 

     (C) You should have one.   (D) In aisle two, on the left. 

ข้อ 8 ถามว่า ฉันจะหาหมึกเครื่องพิมพ์นี้ได้ที่ไหน 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D ทางเดินที่สอง ซ้ายมือ 
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9. How long should we keep notices on the bulletin board? 

(A) He said it would.    (B) For about two weeks. 
     (C) They ignore the notice.    (D) About five centimeters long 

ข้อ 9 ถามว่า เราควรติดป้ายประชาสัมพันธ์นี้ไว้นานแค่ไหน 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B ประมาณสองสัปดาห์ 

 

10. How many employees are expected to attend the staff training? 
  (A) He never showed up.   (B) It should be cancelled.  

(C) We do need to hire more staff.  (D) Only thirty have signed up so far. 

ข้อ 10 ถามว่า พนักงานทีเ่ข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรมีจ านวนกี่คน 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D มีแค่สามสิบคนที่ลงชื่อเข้าร่วมอบรม 

 

11. Whose jacket is this? 
 (A) I guess it is.     (B) It’s cold outside. 
 (C) Oh, that’s Joan’s    (D) This jacket is very cool. 

ข้อ 11 ถามว่า เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ของใคร 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C เสื้อแจ็คเก็ตตัวนั้นเป็นของโจน 

 

12. Whose decision was it to change the colors of the company logo? 
(A) No. It doesn’t belong to me.  (B) The logo was chosen by the CEO.  

      (C) Our consultants suggested we do it. (D) Red and green are my favorite colors. 

ข้อ 12 ถามว่า ใครตัดสินใจเปลี่ยนสีตราบริษัท 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C ที่ปรึกษาของพวกเราแนะน าให้เปลี่ยน 

 

13. Who wrote that memo?       
  (A) The vice president.    (B) They gave it to me.  

(C) I had to memorize it.   (D) She wrote a letter to me. 

ข้อ 13 ถามว่า ใครเขียนบันทึกข้อความฉบับนั้น 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A รองประธาน 
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14. This room is too cold. 

(A) I’ll turn up the heat.   (B) There’s enough room. 
(C) Don’t forget your coat.   (D) You’re not that old. 

ข้อ 14 ถามว่า ห้องนี้อากาศเย็นเกินไป 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A ฉันจะเพ่ิมอุณหภูมิให้ 

 

15. What will you wear to the ceremony? 
  (A) At eight o’clock.    (B) The outdoor stadium. 
  (C) An awards ceremony.   (D) A new suit I bought yesterday. 

ข้อ 15 ถามว่า คุณจะใส่ชุดไหนไปงานนี้ 
ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D สูทใหม่ที่ซื้อมาเมื่อวาน 
  

    

3. บทสนทนา (Conversations) จ านวน 5 ข้อ 

 ในข้อสอบส่วนนี้ จะมีค าถามและตัวเลือกให้ผู้เข้าสอบอ่านก่อนฟัง ข้อสอบส่วนนี้จะทดสอบ “การ
ฟังภาษาอังกฤษแบบเลือกค าตอบ” (Selective Listening)  โดยผู้เข้าสอบจะได้ฟังบทสนทนา โดยในข้อสอบ
จะมีเพียงค าถาม ไม่มีบทสนทนาให้อ่าน และต้องตอบค าถาม 2-3 ข้อต่อ 1 บทสนทนา ซึ่งค าถามในส่วนนี้จะ
เป็นค าถามแบบ Wh-question Words ทั้งหมด หลักส าคัญในการท าข้อสอบส่วนนี้ คือ จะต้อง อ่านค าถาม
และตัวเลือกแต่ละข้อล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มบทสนทนา โดยให้ดูที่ Wh-question Words เป็นหลัก เมื่อ
ทราบว่าค าถามต้องการถามอะไร ผู้เข้าสอบจะสามารถฟังและเลือกค าตอบได้อย่างถูกต้อง 
 เทคนิคการท าข้อสอบ 

• ต้องอ่านค าถามก่อนที่บทสนทนาจะเริ่มเสมอ 
• ผู้เข้าสอบทุกคน “ต้อง” ท าข้อสอบให้เสร็จเมื่อบทสนทนาจบ เมื่อค าถามเริ่ม เช่น 

“Number 1. What will the man do?” “Number 2…” “Number 3 …” ผู้เข้าสอบ
ควรใช้เวลาประมาณ 20-30 วินาที ในการอ่านค าถามชุดต่อไปก่อนที่บทสนทนาจะเริ่ม 
เพ่ือเตรียมท าข้อสอบชุดต่อไป  
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ตัวอย่างข้อสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสนทนานี้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว จึงได้ถามข้อมูลการ
เดินทางกับพนักงานของโรงแรม 
ข้อ 32. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D จากบทสนทนาผู้ชายต้องการจะเดินไปยังนิวแมน ทาวเวอร์ 

(Newman Tower) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว (Tourist attraction) 
ข้อ 33. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C จากบทสนทนาผู้หญิงให้แผนที่ (A map) กับผู้ชาย 
ข้อ 34. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B จากบทสนทนาผู้หญิงแนะน าให้ผู้ชายซื้อตั๋วรถบัสเพื่อ

เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว 
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บทสนทนานี้เกี่ยวกับการพูดคุยกันระหว่างนักเขียนกับนักประชาสัมพันธ์หนังสือ ถึงแผนการประชาสัมพันธ์หนังสือ 
ข้อ 50. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A ค าถามถามว่า “ใคร” (Who) จากบทสนทนาผู้ชายแนะน าตัวว่าเป็นนัก

ประชาสัมพันธ์หนังสือของผู้หญิง เพราะฉะนั้น ผู้หญิงคือนักเขียนหนังสือ  
ข้อ 51. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C จากบทสนทนาผู้ชายอธิบายเรื่องการประชาสัมพันธ์หนังสือของผู้หญิง 
ข้อ 52. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B จากบทสนทนาผู้หญิงไม่แน่ใจ (Reluctant) เรื่องการทัวร์เพื่อประชาสัมพันธ์

หนังสือ 
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บทสนทนานี้เกี่ยวกับการเลือกซ้ือเสื้อคลุม (Jacket) แต่เสื้อคลุมที่ผู้หญิงต้องการนั้นมีรอยขาด (Tear) 
ที่แขนเสื้อ ผู้ชายจึงเสนอลดราคาให้ 20% 
ข้อ 32. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A ค าถามถามว่า “ที่ไหน” (Where) จากบทสนทนาผู้หญิงก าลัง

เลือกซื้อเสื้ออยู่ที่ร้านขายเสื้อผ้า (Clothing Store) 
ข้อ 33. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C จากบทสนทนาผู้หญิงพูดถึงปัญหา (Problem) ของเสื้อว่ามีมี

ความเสียหาย (Damage) ที่แขนเสื้อ 
ข้อ 34. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B จากบทสนทนาผู้ชายเสนอส่วนลดให้ 20% 
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บทสนทนานี้เกี่ยวกับเรื่องการจองตั๋วรถไฟ โดยผู้ชายต้องการน ารถจักรยานขึ้นรถไฟไปด้วย 
ข้อ 35. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C ค าถามถามว่า “ที่ไหน” (Where) จากบทสนทนาผู้ชายถาม

ผู้หญิงเรื่องตั๋วรถไฟ เพราะฉะนั้นผู้หญิงน่าจะท างานที่สถานีรถไฟ 
ข้อ 36. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C ค าถามถามว่า “ท าไม” (Why) จากบทสนทนาผู้ชายโทรมา

เพราะต้องการจองตั๋วรถไฟ 
ข้อ 37. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A จากบทสนทนาผู้ชายต้องการน ารถจักรยานขึ้นรถไฟไปด้วย

ผู้หญิงจึงแจ้งว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
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ส่วนที ่2: การพูด (Speaking)  

ข้อสอบในส่วนนี้จะเป็นบทสนทนา แล้วให้ผู้เข้าสอบเลือกค าตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่าง เพ่ือ
ทดสอบความสามารถด้านการพูด ความเข้าใจในบทสนทนาภาษาอังกฤษ และสามารถเรียบเรียงล าดับประโยค
ก่อน-หลัง โดยหัวข้อในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย หัวข้อเกี่ยวกับอาชีพ (Occupation) สภาพภูมิอากาศ 
(Climate and Weather) การศึกษา (Education) ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) การ
เดินทาง (Travel) สุขภาพ (Health) ที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อม (House and Environment) และงาน
อดิเรก (Hobby) เป็นต้น 

 

 

 

 

บทสนทนานี้เกี่ยวกับการขอใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด (A Library Computer) เนื่องจากผู้ชายไม่ได้น าบัตร
ห้องสมุดมาด้วย ผู้หญิงจึงให้รหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียง 1 วันกับผู้ชาย 
ข้อ 38. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B จากบทสนทนาผู้ชายต้องการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด 
ข้อ 39. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A ค าถามถามว่า “ใคร” (Who) จากบทสนทนาผู้หญิงเป็นบรรณารักษ์ท่ี

ห้องสมุด 
ข้อ 40. ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D จากบทสนทนาผู้หญิงจะให้รหัสผ่านในการใช้คอมพิวเตอร์กับผู้ชาย 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. Peter: Hello! Luke. I’ve been calling you since this morning. What are you up to? 
    Luke: Sorry. I’ve been busy studying for the final. 
    Peter: ____________________________________ 
    Luke: I love life here- it’s a fantastic city for students! 
 A. How are things in Australia? 
 B. How are you in Australia?  
 C. How was your life in Australia? 
 D. How do you do in Australia? 

 

 

2. Surasak: Hi, is this seat free? 
    Jane: Yes, of course. Please have a seat. 
    Surasak: Thanks._______________________ 
    Jane: Oh, yes, very hot but nice. I quite like it. It’s freezing in Canada where I come from. 
 A. How is it going? 
 B. Hot day, isn’t it? 
 C. What about Bangkok?  
 D. You like this school, don’t you? 

 

 

3. Paul: Hi, Andy. _____________________ 
   Andy: I’ve got a terrible headache. I went to bed very late last night. 
 A. It’s nice to see you. Where have you been? 
 B. Glad to meet you. Would you like to go now?  
 C. You don’t look well. What’s the matter? 
 D. How about you? I’m so sorry you are ill. 
 

 

 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ดูจากค าตอบของลุค (Luke) ซึ่งตรงกับค าถามว่าที่ออสเตรเลียเป็นอย่างไรบ้าง 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ดูจากค าตอบของเจน (Jane) ซึ่งตรงกับประโยคท่ีว่าวันนี้อากาศร้อน 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ดูจากค าตอบของแอนดี้ (Andy) ซึ่งตรงกับค าถามที่ว่าคุณดูไม่สบายเลย เกิดอะไรขึ้น 



15 

 
4. Mali: Hi, I’m Mali. I’m a student here. Welcome to school.___________________ 
    Mary: Yes, it is. I still have a lot to learn here. 
 A. Do you have a host family yet? 
 B. Can you teach me to speak English? 
 C. Have you visited any places in Thailand? 
 D. Is it your first time in Thailand? 

 

 

5. Jake: Oh no, Fred. You shouldn’t spend too much time staring at the computer screen. 
________________. 

    Fred: Yeah, I know. It also affects my grades. 
    Jake:  Don’t let the games control you. 
 A. Take your time. 
 B. It’s bad for your health. 
 C. You need to have a check-up. 
 D. A new pair of glasses will help. 
 

 

 

ส่วนที ่3: ค าศัพท์ (Vocabulary) 

 ข้อสอบในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ค าพ้องความหมายและค าตรงกันข้าม (Synonym/ 
Antonym) และ การเติมค าในช่องว่าง (Cloze Test) 

1. ค าพ้องความหมายและค าตรงกันข้าม (Synonym/Antonym) จ านวน 8 ข้อ 

 ข้อสอบจะให้หา ค าพ้องความหมาย (Synonym) หรือค าตรงกันข้าม (Antonym) ของค าศัพท์ที่ให้มา 
เพราะฉะนั้นผู้สอบจะต้องรู้ความหมายของค าศัพท์ 

 

 

 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ดูจากค าตอบของแมรี่ (Mary) ซึ่งตรงกับค าถามว่าคุณมาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกใช่ไหม 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
เจค (Jake) บอกเฟรด (Fred) ว่าไม่ควรจ้องจอคอมพิวเตอร์นานเกินไปเพราะไม่ดีต่อสุขภาพ 
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ค าพ้องความหมาย (Synonym)  คือ ค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือน หรือใกล้เคียงกัน เช่น 

difficult = hard (ยาก)   think = consider (คิด พิจารณา) 
 alike = similar (เหมือน คล้าย)  lucky = fortunate (โชคดี) 
 against = opposite (ตรงกันข้าม) powerful = strong (แข็งแรง มีพละก าลัง) 
 final = last (สุดท้าย)   success = achievement (ความส าเร็จ) 
 cheerful = lively (ร่าเริง)  vacant = empty (ว่าง) 
 simple = easy (เรียบง่าย ง่าย)   

ค าตรงกันข้าม (Antonym)  คือ ค าศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามกัน เช่น 

  triumph (ชัยชนะ) ≠ defeat (พ่ายแพ้) except (ยกเว้น) ≠ include (รวม) 
 smooth (ราบรื่น) ≠ rough (ขรุขระ) destroy (ท าลาย) ≠ make (สร้าง) 

useful (มีประโยชน์) ≠ useless (ไม่มีประโยชน์) 
future (อนาคต) ≠ past (อดีต)  confirm (ยืนยัน) ≠ cancel (ยกเลิก) 
success (ความส าเร็จ) ≠ failure (ความล้มเหลว) 

 

หลักส าคัญในการท าข้อสอบส่วนนี้คือ ต้องอ่านค าถามให้เข้าใจว่าค าถามต้องการให้หาค าพ้อง
ความหมาย (Synonym) หรือค าตรงกันข้าม (Antonym)  โดยสังเกตจากวลีหรือค าเหล่านี้ที่จะปรากฏใน
ค าถาม 

หากค าถามให้หาค าพ้องความหมาย (Synonym) จะมีวลีหรือค าเหล่านี้ปรากฏในค าถาม 
   means the same    

can replace     
the same as 

 
หากค าถามให้หาค าตรงกันข้าม (Antonym) จะมีวลีหรือค าเหล่านี้ปรากฏในค าถาม   

opposite  
antonym 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1.  After using the gum recommended by the doctor for three months, his craving for 
cigarette has disappeared. Which of the following word means the same as the 
underlined word? 
A. desire 
B. habit 
C. tolerance 
D. distaste 

 

 

2.  After his several attempts to do his best in his position, he decided to embark on a new 
career. Which of the following choice can replace the underlined word? 
A. cancel 
B. begin 
C. choose 
D. improve 

 

 

3. As I looked up the mountain, I knew it would be a daunting task to reach the peak. Which 
of the following choice is a synonym of the underlined word above?  

A. discouraging 
B. dangerous 
C. desirable 
D. delightful 

 

 

 

 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีค าพ้องความหมาย (means the same) กับค าว่า craving for ซึ่งมีความหมายเดียวกับค า
ว่า desire ที่แปลว่า ความต้องการ 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีค าพ้องความหมาย (can replace) กับค าว่า embark on ซึ่งมีความหมายเดียวกับค าว่า 
begin ที่แปลว่า เริ่มต้น 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีค าพ้องความหมาย (synonym) กับค าว่า daunting ซึ่งมีความหมายเดียวกับค าว่า 
discouraging ที่แปลว่า น่าท้อใจ น่ากลัว ท าได้ยาก 
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4. Will 1,000 baht be sufficient? What is the opposite meaning of the underlined word? 

A. expensive  
B. difficult  
C. lack  
D. enough  

 

 

5.  Animals are not permitted in most large hotels. What is the antonym of the underlined 
word above?  
A. allow  
B. keep  
C. want  
D. prohibit 

 
 
 
 
6.  Our company requires two waiters immediately. What is the opposite meaning of the 

underlined word?  
A. hire  
B. train  
C. have  
D. take 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีมีความหมายตรงข้าม (opposite meaning) กับค าว่า sufficient ที่แปลว่า เพียงพอ 
ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า lack ที่แปลว่า ขาดแคลน 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีมีความหมายตรงข้าม (antonym) กับค าว่า permitted ที่แปลว่า อนุญาต ซึ่งมี
ความหมายตรงข้ามกับค าว่า prohibit ที่แปลว่า ห้าม ไม่อนุญาต 

ข้อ 6 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีมีความหมายตรงข้าม (opposite meaning) กับค าว่า requires ที่แปลว่า ต้องการ ซ่ึง
มีความหมายตรงข้ามกับค าว่า have ที่แปลว่า มี 



19 

 
7. They forecast rain for tomorrow. What is the antonym of the underlined word above? 

A. predict  
B. know  
C. expect  
D. guess 

 

 

 

2. การเติมค าในช่องว่า (Cloze Test) จ านวน 7 ข้อ 

ในการท าข้อสอบการเติมค าในช่องว่า (Cloze Test) มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ผู้เข้าสอบ 3 หัวข้อ 
ดังนี้   
                           1. ความสัมพันธ์ทางความหมาย (Meaning Coherence)  
                           2. ค าศัพท์ (Vocabulary)  
                           3. ไวยากรณ์ (Grammar)  

โดยการท าข้อสอบนั้น ผู้เข้าสอบต้องสังเกตจากบริบท หรือข้อความข้างเคียง ( Context Clue ) เพ่ือ
ช่วยในการสร้างความเข้าใจจึงจะสามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้ 

เทคนิคในการท าข้อสอบ 
1.      อ่านเนื้อเรื่องเพ่ือส ารวจ โดยการอ่านแบบข้ามค า (Skimming) เพ่ือจับประเด็นอย่างคร่าว ๆ 
2.      มองหาค าหรือข้อความที่น าหน้าหรือตามหลังช่องว่างเพ่ือใช้ประกอบการตอบ 
3.      พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย (Clause) เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น 
4.      พิจารณาชนิดของค า (Part of Speech) ของค าที่หายไป โดยแยกโครงสร้างประโยค 
5.      พิจารณาชนิดของค า (Part of Speech) ของตัวเลือกเพ่ือจ ากัดตัวเลือกให้เหลือน้อยลง 
6.      พิจารณาความหมายของตัวเลือก 
7.      กรณีที่ตัวเลือกเป็น ค าเชื่อม (Conjunctions) ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง ประโยคย่อย 
(Clause)  ทั้ง 2 ประโยค เพราะค าเชื่อมบางค าก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย (Clause)  เช่น 
ประโยคที่มีความหมายคล้อยตามกัน ขัดแย้ง หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน 

 

 

 

ข้อ 7 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ข้อนี้ให้หาค าท่ีมีความหมายตรงข้าม (antonym) กับค าว่า forecast ที่แปลว่า พยากรณ์ ท านาย 
ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า know ที่แปลว่า รู้ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

 

1.  A. finds   B. found  C. founded  D. was found 

 

 

 

2.  A. the world’s the largest  B. the world’s largest 

 C. the world’s most large  D. the world most largest 

 

 

3. A. was strategically located  B. was strategical located 

 C. was strategically locating  D. strategically located 

 

 

 

 

 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C  
เป็นการลดรูปมาจาก which was founded ซึ่งเป็น Relative Clause แบบ Passive Voice ซึ่ง
มีโครงสร้างเป็นอดีต (Past tense) แปลว่า ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้น ค าว่า founded ในที่นี้เป็น Past 
Participle ของค าว่า found ที่แปลว่า ก่อตั้งขึ้น ไม่ใช่ค าว่า find ที่แปลว่า ค้นพบ 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B  
เป็นโครงสร้างการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด โดยการเติม the ข้างหน้าค า และเติม –est ต่อท้าย
ค าคุณศัพท์ที่มี 1 พยางค์ 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A  
เป็นโครงสร้างประโยค Passive voice โดยมีการใช้ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverb) มาขยาย ค ากริยา 
located ข้อ B ผิด เพราะ strategical ไม่ใช่ค ากริยาวิเศษณ์ ส่วนข้อ C เป็นโครงสร้าง Past 
Continuous ซึ่งไม่ตรงกับบริบทของประโยค และข้อ D เป็นโครงสร้างประโยค Active Voice 

1 

2 

3 

4 

5 
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4. A. although  B. because  C. nevertheless D. or else  

 

 

 

 

5. A. when  B. where  C. who  D. whose  

 

 

 

6. A. cause common   B. common cause  

C. common causes  D. commonly causes 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B  
เป็นการเลือกเติมค าเชื่อม (Conjunctions) เพราะฉะนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องดูความสัมพันธ์ของ
ประโยคว่าคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือเป็นเหตุเป็นผล ประโยคในข้อ 4 นี้แปลว่า ที่ตั้งนี้ถูกเลือก
เพราะว่าต้ังอยู่เหนือรอยต่อของปากแม่น้ าและทะเล (Tidal Bore) ของอ่าวไทย (Gulf of Siam) 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
เป็นการเลือก Relative Pronoun โดยข้อสอบลักษณะนี้ต้องดูที่ค านามที่อยู่ก่อนช่องว่าง ว่าเป็น
คน สัตว์ สิ่งของ หรือสถานที่ ในที่นี้คือ the Burmese army ซึ่งเป็นคน เพราะฉะนั้นจะใช้ who 
ที่แปลว่า ผู้ซึ่ง  

ข้อ 6 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ข้อนี้ต้องการค าตอบที่เป็นค านาม (Noun) หรือนามวลี (Noun Phrase) เพราะก่อนช่องว่างเป็น
ค าคุณศัพท์ (Adjective) ที่ใช้ขยายค านาม เพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงแค่ตัวเลือก B และ ตัวเลือก C 
ซ่ึงตัวเลือก B ผิดเพราะสาเหตุ (Cause) ที่ท าให้เกิดการตาบอดนั้นมีหลายสาเหตุ ตามข้อความ
ข้างเคียง ( Context Clue ) ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง เพราะฉะนั้น Cause ต้องอยู่ในรูปพหูพจน์ เติม-s 

6 

7 

8 
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7. A. as if  B. despite C. that is D. such as 

 

 

8. A. because B. thanks to C. although D. if not 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่4: การเขียน (Writing) 

 ข้อสอบในส่วนนี้จะเน้นเรื่องการใช้ไวยากรณ์ และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ โดยแบ่ง
ออกเป็นอีก 3 ส่วน คือ   

1. การเลือกประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน ในรูปการถอดความ (Paraphrasing)  
2. การหาตัวเลือกทีผ่ิดไวยากรณ์ในประโยค (Error identification)  
3. การเติมค าในช่องว่างให้ถูกต้อง (Fill in the blanks)  

1. การเลือกประโยคที่มีความหมายเหมือนกัน ในรูปการถอดความ (Paraphrasing) จ านวน 5 ข้อ 

 ให้ผู้เข้าสอบเลือกประโยคที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับประโยคที่ให้มา 

 

 

 

 

 

ข้อ 7 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ดูจากข้อความข้างเคียง ( Context Clue ) จะเห็นว่าเป็นการยกตัวอย่างสาเหตุของการตาบอด 

ข้อ 8 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
เป็นการเลือกเติมค าเชื่อม (Conjunctions) เพราะฉะนั้น ผู้เข้าสอบจะต้องดูความสัมพันธ์ของ
ประโยคว่าคล้อยตามกัน ขัดแย้งกัน หรือเป็นเหตุเป็นผล ประโยคในข้อ 8 นี้แปลว่า นี่เป็นเพราะ
การพัฒนา (a breakthrough) จากนาวิกโยธินที่เกษียณแล้วและนักวิจัยทางการแพทย์ ซึ่งจาก
ตัวเลือกจะเห็นว่าตัวเลือก A และ ตัวเลือก B เป็นค าเชื่อมที่แปลว่า “เพราะว่า” เหมือนกันแต่มี
การใช้ที่ต่างกัน โดยข้อ A นั้น because ใช้เชื่อม 2 ประโยค แต่เนื่องจากหลังช่องว่างไม่ใช่
ประโยค แต่เป็นนามวลี “a breakthrough from …” ค าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นตัวเลือก C ซึ่งจะ
ตามด้วยค านามหรือนามวลีเสมอ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. “Deserts cover one fifth of the surface of the Earth. “ 
A. Deserts cover one fifth of the Earth. 
B. One fifth of the Earth's surface is desert. 
C. Deserts less than one fifth of the Earth. 
D. Deserts cover more than half of the Earth's surface. 
 

 

 

2. “A high school student usually has summer reading assignments.” 
A. A high school student always has homework assignments in the summer. 
B. It is common for students in high school to have summer reading assignments. 
C. Usually school aged students have summer reading assignments. 
D. Most summer school students have high school reading to do. 
 
 
 

 

3. “I’d like to know more about the religions of the world.” 
A. I like all religions in the world. 
B. I’m a very religious person. 
C. World religions do not concern me. 
D. I’m lack of knowledge about religion. 
 
 

 

 

 

 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคที่ให้มาแปลว่า “ทะเลทรายปกคลุมพ้ืนที่ 1 ใน 5 ของพ้ืนผิวโลก” ซึ่งตรงกับความหมาย
ของประโยคในตัวเลือก B 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคที่ให้มาแปลว่า “นักเรียนชั้นมัธยมปลายมักจะมีงานเกี่ยวกับการอ่านที่ได้รับมอบหมาย
ในช่วงฤดูร้อน” ซึ่งตรงกับความหมายของประโยคในตัวเลือก B 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ประโยคที่ให้มาแปลว่า “ฉันอยากเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาในโลกนี้ให้มากขึ้น” ซึ่งตรงกับความหมาย
ของประโยคในตัวเลือก D 
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4. “Once Bob realized that he had made a mistake, he went back and corrected it.” 

A. Bob forgot that he needed to correct a mistake. 
B. Bob corrected the mistake which he had made. 
C. Going back was the mistake Bob made. 
D. Bob corrected one mistake but neglected the others. 
 
 

 

5. “He makes a better husband than father.” 
A. Fathers are usually good husbands. 
B. He’s not a very good father. 
C. His father is better than her husband. 
D. He tries to be a good husband and father. 

 

 

2. การหาตัวเลือกที่ผิดไวยากรณ์ในประโยค (Error identification) จ านวน 5 ข้อ 

 ข้อสอบในส่วนนี้คือการหาตัวเลือกที่ผิดไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจึงจะสามารถเลือกค าตอบที่ถูกต้องได้ 

หวัข้อไวยากรณ์ท่ีสามารถพบได้ในข้อสอบ BRU English Test : 

1. กริยาช่วย (Modal Verbs): can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must 

*กริยาช่วย (Modal Verbs) จะต้องตามด้วย ค ากริยาที่ไม่ผัน (Base form)* 
เช่น 

  You must stop when the traffic lights turn red. 
  You should see to the doctor. 

 

 

 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคที่ให้มาแปลว่า “เมื่อบ๊อบตระหนักว่าเขาได้ท าผิดพลาด เขาก็กลับไปแก้ไขให้ถูกต้อง” ซ่ึง
ตรงกับความหมายของประโยคในตัวเลือก B 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคที่ให้มาแปลว่า “เขาเป็นสามีได้ดีกว่าเป็นพ่อ” ซึ่งตรงกับความหมายของประโยคในตัวเลือก B 
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2. ค าสันธานหรือค าเชื่อม (Conjunctions) แบ่งเป็น 3 ประเภท 

 * ค าเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคความรวม (Coordinating Conjunctions) ประกอบไปด้วยค าเชื่อม
ต่อไปนี้:  for, and, nor, but, or, yet, so  (F A N B O Y S) 
 เช่น 
  I like singing, but she loves dancing. 
  She passed the exam, for she studied hard. 

 * ค าเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคความซ้อน (Subordinating Conjunctions) ประกอบไปด้วยค าเชื่อม
ต่อไปนี้:  

although (แม้ว่า),   since (เพราะว่า),   when (เมื่อ), 
as (เพราะว่า),    so that (เพ่ือว่า),   whereas (ขณะที่), 
because (เพราะว่า),   unless (เว้นเสียแต่ว่า),   wherever (ที่ใดก็ตาม) 
before (ก่อน),    until (จนกระท่ัง),   while (ในขณะที่) 
even if, even though (แม้ว่า),  whenever (เมื่อใดก็ตาม),     

เช่น   
I can do everything for you because I love you. 

  Even though the sun was shining, it wasn't that warm. 

 * ค าเชื่อมที่ใช้คู่กันเสมอ (Correlating Conjunctions) ประกอบไปด้วยค าเชื่อมต่อไปนี้:  

both…and แปลว่า ทั้ง…..และ….. 
either…or แปลว่า ไม่….ก็… 
neither…nor แปลว่า ไม่ทั้ง…….ไม่ทั้ง……. 
not only…but (also) แปลว่า ไม่เพียงแค่…..แต่ยัง….(อีกด้วย) 
whether…or แปลว่า ว่า…..หรือ…. 

 
เช่น  She is both beautiful and nice. 

  Either John or Jane must go home now. 
  He is not only kind but also clever. 
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3. ประโยคเงื่อนไข (If-Clause)  

ประโยคเงื่อนไข ประกอบด้วยประโยคย่อย สองประโยค ประโยคหนึ่งขึ้นต้นด้วยค าว่า If กับอีก
ประโยคหนึ่งมีหน้าตาเหมือนประโยคสมบูรณ์ทั่วไป สังเกตว่า ประโยคสองประโยคนี้สลับที่กันได้ จะยก
ประโยคไหนขึ้นต้นก็ได้ แล้วแต่การเน้นและความหมาย 
 

ประโยคเงื่อนไขแบบศูนย์ (ZERO Conditional Sentences):  ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริง
ทั่วไป (Fact) คือ ถ้าเกิดสิ่งหนึ่ง ต้องเกิดอีกสิ่งหนึ่งเสมอ โดยใช้ Present Simple ในประโยคทั้งสองประโยค 
ซ่ึงประโยคหนึ่งจะอยู่ในรูปของ if-clause ส่วนอีกประโยคจะอยู่ในรูปของ main-clause โครงสร้างคือ 

      If + subject (ประธาน) + V1 (กริยาช่อง 1), subject (ประธาน) + V1 (กริยาช่อง 1) 
 

เช่น  If water reaches 100 degrees, it boils.  
เมื่ออุณหภูมิน้ าสูงเท่ากับ 100 องศาเซลเซียส น้ าจะเดือดเสมอ  
If I eat peanuts, I am sick.  
ถ้าฉันกินถั่วลิสงฉันจะป่วย  

 
  ประโยคเงื่อนไขแบบท่ีหนึ่ง (FIRST Conditional Sentences): ใช้กับเหตุการณ์ท่ีถ้าสิ่งหนึ่ง
เกิดข้ึน อีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น (Future Possible) ซ่ึงประโยค if-clause จะใช้โครงสร้าง 
Present Simple ส่วน main-clause จะใช้โครงสร้าง Future Simple โครงสร้างคือ 

If + subject (ประธาน) + V1 (กริยาช่อง 1),  subject (ประธาน)  + will/be going to + V1(กริยาช่อง 1) 
 

เช่น If it rains, I won’t go to the park.  
ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปสวนสาธารณะ 
If I study today, I‘ll go to the party tonight.  
ถ้าวันนี้ฉันอ่านหนังสือ คืนนี้จะไปปาร์ตี้ 

 
ประโยคเงื่อนไขแบบท่ีสอง (SECOND Conditional Sentences): ใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้าม

ความจริงในปัจจุบัน หรือ อนาคต เป็นเหตุการณ์เพ้อฝัน หรือไม่เป็นความจริง (Present Unreal) ประโยค if-
clause จะใช้โครงสร้าง Past Simple ส่วน main-clause จะใช้โครงสร้าง would + infinitive (ค ากริยาที่ไม่
ผัน) โครงสร้างคือ 

If + subject (ประธาน)   + V2 (กริยาช่อง 2), subject (ประธาน) +would + infinitive (กริยาที่ไม่ผัน) 
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เช่น  If she studied harder, she would pass the exam.  
ถ้าเธอตั้งใจเรียนมากขึ้นเธอคงสอบผ่าน  
(แต่ผู้พูดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ คือ คิดว่าเธอคงไม่ตั้งใจมากขึ้น และเธอคงสอบไม่ผ่าน) 
If I won the lottery, I would buy a big house.  
ถ้าฉันถูกล็อตเตอรี่ฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ (ซึ่งคิดว่าคงไม่ถูกล็อตเตอรี่) 

 
ประโยคเงื่อนไขแบบท่ีสาม (THIRD Conditional Sentences): ใช้กับเหตุการณ์ท่ีตรงข้ามความ

จริงในอดีต (Past Unreal) โดยใช้พูดเก่ียวกับอดีตที่ไม่ได้เกิดข้ึนจริง ว่าถ้าเกิดข้ึนแล้วจะเป็นอย่างไร ประโยค 
if-clause จะใช้โครงสร้าง Past Perfect ส่วน main-clause จะใช้โครงสร้าง would have + V3 โครงสร้าง
คือ 

If + subject (ประธาน) + had + V3 (กริยาช่อง 3), subject (ประธาน) +would have + V3 (กริยาช่อง 3) 
 
 เช่น If he had studied, he would have passed the exam.  

ถ้าเขาอ่านหนังสือ เขาคงสอบผ่านไปแล้ว  
(ซึ่งความจริงในตอนนี้เขาไม่ได้อ่านหนังสือและสอบตก) 
If we had taken a taxi, we wouldn’t have missed the plane.  
ถ้าเราข้ึนแท็กซี่มาเราคงไม่ตกเครื่องบิน  
(ซึ่งความจริงในตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นแท็กซ่ีและขึ้นเครื่องบินไม่ทัน) 
 

4. ค าบุพบท (Preposition) >> ** ต้องตามด้วยค าที่ท าหน้าที่เป็นค านามเสมอ ** 
 ค าบุพบทที่พบได้ในข้อสอบ BRU English Test คือการใช้ in on และ at ซึ่งทั้ง 3 ค านี้สามารถใช้กับ
เวลาและสถานที่ ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ ดังต่อไปนี้ 
ค าบุพบท เวลา ตัวอย่าง สถานที่ ตัวอย่าง 

in 
ใช้กับ ปี  เดือน  

ทศวรรษ  ศตวรรษ  
ฤดูกาล ช่วงเวลา 

in 1986, in May, in 
summer, in the 

morning 

บริเวณสถานที่, 
หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด เมือง รัฐ 
ประเทศ ทวีป 

in Chinatown, in 
London, in 
Thailand 

on 
วันในสัปดาห์   วันที่  

หรือวันส าคัญใน
เทศกาลต่างๆ 

on Monday, on 
December 23, on 

Christmas Day 
ถนน 

on Oxford street, 
on Fifth Avenue 

at 
ใช้บอกเวลาที่เป็น
ตัวเลขบนหน้าปัด
นาฬิกา ช่วงเวลา 

at 10 o’clock, at 3 
p.m., at noon, at 

night 

ที่อยู่ สถานที่ที่
เฉพาะเจาะจง 

at 658 Jira Road 
at the hospital 
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5. ค าคุณศัพท์ (Adjective) คือ ค าท่ีบอกคุณลักษณะของค านาม 
 ต าแหน่งของ Adjective 
 1. หน้าค านาม     เช่น That’s a beautiful girl. เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย  
 2. หลัง Verb to be  เช่น He is good-looking. เขาดูดี  
 3. หลังกริยาเชื่อม เช่น They look tired. พวกเขาดูเหนื่อย 

** กริยาเชื่อม (Linking verbs) คือ ที่ท าหน้าที่เชื่อมระหว่างประธาน (Subject) กับค านาม (Nouns) หรือ
ค าคุณศัพท์ (Adjective) เพ่ือขยายประธาน เป็นการบ่งบอกสภาวะหรือสภาพของประธาน โดยแสดงอาการ 
การรับรู้ หรือความรู้สึกของประธานในประโยค 

 appear  ดูเหมือน   remain  ยังคงเป็น 
 be  เป็น คือ   seem  ดูเหมือนว่า 

become กลายเป็น  smell  มีกลิ่น 
feel  รู้สึก   stay  ยังคง 
get  เริ่ม กลายเป็น  sound  ฟังดูเหมือนว่า 
grow  เริ่ม กลายเป็น  taste  มีรสชาติ 
look  ดูเหมือนว่า  turn  กลายเป็น 

ตัวอย่างข้อสอบ 

1. When I lived in Italy, we would to often eat in the restaurant next to my flat. 

 

 
2. Although I've never seen him wear it, but he says he has the team jersey. 

 

 

3. If I won the lottery, I would have bought a big house near the lake. 

 

 

 

 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
“would” เป็นกริยาช่วย จะต้องตามด้วยค ากริยาที่ไม่ผัน (Infinitive) และไม่เติม to 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคนี้เป็นประโยคความซ้อนที่เชื่อมด้วยค าว่า “Although” ซึ่งเป็น Subordinating 
Conjunction แล้ว ดังนั้น ไม่ต้องมีค าเชื่อม “but” อีก 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 2 (SECOND Conditional Sentences) ซึ่งประโยค if-
clause จะใช้โครงสร้าง Past Simple ในที่นี่คือค าว่า “won” เป็นค ากริยาช่องที่ 2 ของ “win” 
ส่วน main-clause จะต้องใช้โครงสร้าง would + infinitive (ค ากริยาที่ไม่ผัน) 

A B C D 

A B 

B A 

C 

C 

D 

D 
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4. He is in a hospital to visit his friend working there.  

 
 
5. Many products important and developments have come from research.  

 

 

3. การเติมค าในช่องว่าง (Fill in the blanks) จ านวน 5 ข้อ 

 เป็นการทดสอบเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เข้าสอบเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเติมในช่องว่าง ซ่ึง
ไวยากรณท์ี่พบในข้อสอบมีดังนี้ 

1. ค ากริยาวลี (Phrasal Verbs) 

call off = ยกเลิก          turn off = ปิด (ไฟ)   carry on = ท าต่อไป      
give out = แจก   stay up (late) = นอนดึก  look after = ดูแล เลี้ยงดู         
look up = มองหา          wake up = ตื่นนอน   run into = พบโดยบังเอิญ 
try on = ลองสวม   grow up = เติบโต          cope with = จัดการกับ          
turn on = เปิด (ไฟ)       come in = เข้ามาถึง          
get on/off = ขึ้น/ลง (รถบัส, เรือ, เครื่องบิน, รถไฟ, จักรยาน, มอเตอร์ไซด์)     
 

2. ชนิดของค า (Part of Speech) 

1. ค านาม (Noun) คือ ชื่อที่ใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เหตุการณ์ รวมถึงชื่อของคน สัตว์
และสิ่งของต่างๆ ด้วย ค านามจะท าหน้าที่เป็นประธาน กรรม และส่วนเติมเต็มประโยค  

เช่น The doctor told John to lay down. (หมอบอกให้จอห์นนอนลง) 
  He is at the hospital. (เขาอยู่ที่โรงพยาบาล) 
  Jake bought me a shirt. (เจคซื้อเสื้อเชิ้ตให้ฉัน) 

  2. ค าสรรพนาม (Pronoun) คือค าที่ใช้เรียกแทนค านาม เพ่ือจะได้ไม่ต้องเรียกค านามนั้นซ้ า ค า
สรรพนามสามารถท าหน้าที่เป็นประธาน กรรม และการแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น I, you, we, they, he, 
she, it, them, yours 
 เช่น Jerome told me that he will go to the hospital.  

(เจโรมบอกฉันว่าเขาจะไปโรงพยาบาล) 
  Is this bag yours? (กระเป๋าใบนี้ของคุณหรือไม่) 
  That is my house. (นั่นคือบ้านของฉัน) 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ค าบุพบท “in” จะใช้กับสถานที่ที่กว้างๆ เช่น ย่าน ชุมชน จังหวัด ประเทศ  

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ค าคุณศัพท์ “important” จะต้องอยู่ข้างหน้าค านาม “products”  

B 

B 

A 

A 

C 

C 

D 

D 
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3. ค ากริยา (Verb) คือ ค าหรือกลุ่มค าท่ีใช้แสดงการกระท า ทั้งการแสดงอาการทางกาย ทางใจ เช่น 

be, have, go, work, come, run, hope, decide เป็นต้น  
เช่น I walked to school. (ฉันเดินไปโรงเรียน) 
 I hope that I will pass the exam. (ฉันหวังว่าฉันจะสอบผ่าน) 
 I am a doctor. (ฉันเป็นหมอ) 

4. ค ากริยาวิเศษณ์ (Adverb) คือ ค าท่ีใช้ขยายค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ อธิบายว่าการ
กระท านั้นๆ เกิดอย่างไร ที่ไหน และเม่ือไหร่ เพ่ือให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน เช่น here, there, 
quickly, slowly, now เป็นต้น ค ากริยาวิเศษณ์มักจะลงท้ายด้วย –ly 

เช่น She walks slowly. (หล่อนเดินอย่างช้าๆ) 
 I always go to the park at noon. (ฉันไปที่สวนสาธารณะเป็นประจ า) 
 Let’s go now. (ไปกันตอนนี้เลย) 

5. ค าคุณศัพท์ (Adjective) คือ ค าใช้ขยายค านาม หรือประกอบค านาม หรือสรรพนาม เพื่อให้เห็น
ความหมายของคุณสมบัติค านามได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น good, dirty, new, old, hot, easy, busy เป็นต้น 
 เช่น Edward is a good student. (เอ็ดเวิร์ดเป็นนักเรียนที่ดี) 
  This exam is very easy. (ข้อสอบนี้ง่ายมาก) 

  6. ค าบุพบท (Preposition) คือ ค าท่ีใช้เชื่อมค านาม สรรพนาม และวลีเข้าด้วยกัน เพื่อให้
ความหมายสมบูรณ์และมีความสละสลวยมากยิ่งขึ้น ค าบุพบทมักจะใช้ในการบอกเวลา สถานที่ เช่น above, 
before, in, on, past, under, with, without เป็นต้น  
 เช่น I live in London.  (ฉันอาศัยอยู่ท่ีลอนดอน) 
  The dog is under the desk. (สุนัขอยู่ใต้โต๊ะ) 
  The shop is between the restaurant and the fitness.  

(ร้านอยู่ระหว่างร้านอาหารและฟิตเนส) 

  7. ค าสันธาน (Conjunction) คือ ค าท่ีใช้เชื่อมระหว่าง ค า (Words) กลุ่มค า (Phases) หรือ 
ประโยค (Sentences) เข้าด้วยกัน เช่น for, but, or, and, so, after, because เป็นต้น  

เช่น I can do everything for you because I love you.  
(ฉันท าทุกอย่างเพ่ือเธอเพราะว่าฉันรักเธอ) 

  Even though the sun was shining, it wasn't that warm. 
  (ถึงแม้ว่าพระอาทิตย์ส่องแสง อากาศก็ไม่ได้อุ่นมาก) 
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8. ค าอุทาน (Interjection) คือ ค าท่ีใช้เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด ไม่ว่าจะเป็นอาการ

ตกใจ ตื่นเต้น ดีใจ เช่น Oh!, Hurrah, Wow, Ugh!, Ho!, Dam!, eh เป็นต้น  
 เช่น Wow! That’s cool! (ว้าว นัน่มันเยี่ยมมาก) 
  Ouch! It bites me. (โอ๊ย มันกัดฉัน) 

  นอกจากนี้ ชนิดของค ายังสามารถสังเกตได้จาก ส่วนประกอบหลังค าหลัก (Suffix) อีกด้วย 

ชนิดของค า ส่วนประกอบหลังค าหลัก (Suffix) ตัวอย่าง 

ค านาม (Noun) 
-ship, -ee, -ness, -dom, -hood, -al,         
-er/or, -tion, -ity/ty, -ment, -ance/ence, 
-ure 

friendship = ความเป็นเพ่ือน 
employee = ลูกจ้าง 
happiness = ความสุข 
kingdom = ราชอาณาจักร 
childhood = วัยเด็ก 
arrival = การมาถึง 
writer = นักเขียน 
population = ประชากร 

ค าคุณศัพท์ 
(Adjective) 

-able/ible, -al, -en, -ful, -ish, -less, -ly,    
-ous, -ive/tive, -ant/ent 

flexible = ที่ยืดหยุ่นได้ 
formal = อย่างเป็นทางการ 
golden = ท าด้วยทอง 
useful = มีประโยชน์ 
British = เกี่ยวกับอังกฤษ 
useless =ไร้ประโยชน์ 
daily = รายวัน 
famous = ที่มีชื่อเสียง 

ค ากริยา (Verb) -ate, -en,-ise/ize, -ify 

activate = กระตุ้น 
quicken = ท าให้เร็วขึ้น 
realize = ตระหนัก 
identify = แสดงตัว 

ค ากริยาวิเศษณ์ 
(Adverb) 

-ly, -ward, -wise 

easily = อย่างง่ายดาย 
upwards = ขึ้นไปทางเหนือ 
clockwise = ตามเข็มนาฬิกา 

 
3. การเปรียบเทียบขั้นกว่าและข้ันสูงสุด (Comparative and Superlative) 

เปรียบเทียบระหว่างของสองส่ิง หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่า (Comparative)  
มีโครงสร้าง คือ –er than หรือ more than 

เปรียบเทียบระหว่างของหลายสิ่ง หรือการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative) 
มีโครงสร้าง คือ the –est หรอื the most 
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เช่น      John’s car is bigger than Carson’s.  

(รถยนต์ของจอห์นใหญ่กว่ารถของคาร์สัน) 
Carrie is more beautiful than Molly.  
(แครี่สวยกว่ามอลลี่) 
Nathan is the tallest student in class.  
(นาธานสูงที่สุดในชั้นเรียน) 

 Mary is the most beautiful girl in the world. 
 (แมรี่สวยที่สุดในโลก) 
 
4. กาล (Tense) 

กาล (Tense) คือ การเปลี่ยนรูปของค ากริยาตามกาลเวลาที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นใน
อดีต (Past) ปัจจุบัน (Present) หรืออนาคต (Future) อีกทั้งรูปแบบโครงสร้างประโยคยังบ่งบอกถึงลักษณะ
และพฤติกรรมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปอีกด้วย กล่าวคือ นอกจากบ่งบอกช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์
แล้วยังบอกด้วยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดแบบเรียบง่าย (Simple) ต่อเนื่อง (Continuous หรือ Progressive) 
สมบูรณ์ (Perfect) หรือสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง (Perfect continuous หรือ Perfect progressive) 

Verb Tense Present (ปัจจุบัน) Past (อดีต) Future (อนาคต) 

Simple 

ความจรงิ/กจิวัตร 
ประธาน + กริยาชอ่ง1 (s/es) 

บอกเล่า I live - She lives - They live 
ปฏิเสธ I don't live - She doesn't live 
ค าถาม Do you live? - DNS she live? 

เกิดขึ้นในอดีต และจบลงแล้ว 
ประธาน+ กริยาช่อง 2 

บอกเล่า I lived - She lived  
ปฏิเสธ I didn't live - She didn't live ค าถาม 
Did you live? - Did she live? 

เกิดขึ้นในอนาคต 
ประธาน + will+ กริยาที่ไม่ผัน 

บอกเล่า I will live - She will live 
ปฎิเสธ I will not live - She won't live 
ค าถาม Will you live? - Will she live? 

Continuous 

เกิดขณะนี้ / กิจกรรมที่เกิดชั่วคราว 
ประธาน + is/am/are+ กริยา –ing 

บอกเล่า I am living - She's living 
ปฎิเสธ I'm not living - She isn't living 
ค าถาม Are you living? - Is she living? 

เกิดขึ้นในอดีต ในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ 
ประธาน + was / were + กริยา -ing 

บอกเล่า I was living - She's living  
ปฎิเสธ We weren't living – She wasn't living  
ค าถาม Were you living? – Was she living? 

เกิดขึ้นในอนาคต ในช่วงเวลาทีก่ าหนดไว้ 
ประธาน - will be + กริยา –ing 

บอกเล่า I will be living - She will be living 
ปฎิเสธ I won't be living - She won't be living 
ค าถาม Will you be living? Will she be living? 

Perfect 

ประสบการณ์เกิดขึน้ในอดีต 
แต่ยังส่งผลมายังปัจจุบัน 

ประธาน + have / has + กริยาช่อง3 

บอกเล่า I have lived - She has lived 
ปฎิเสธ I haven't lived. She has not lived 
ค าถาม Have you lived? - Has she lived? 

เกิดขึ้น และสิน้สุดลงแลว้ในอดีตทัง้ 2 เหตุการณ์ใช้
คู่ Past Sim. 

 ประธาน + had + กริยาช่อง3 

บอกเล่า I had lived there before she came 
ปฎิเสธ I hadn't lived. She had not lived  
ค าถาม Had you lived? - Had she lived? 

คาดว่าจะสิน้สุดในชว่งเวลา 
ที่ก าหนดไว้ในอนาคต  

ประธาน + will have + กริยาช่อง3 

บอกเล่า I will have lived - She will have lived  
ปฏิเสธ She will not have lived 
ค าถาม Will you have lived? 

Perfect 
Continuous 

เกิดขึ้นในอดีตตอ่เนื่องมายังปัจจุบันและยังคง
ด าเนนิต่อไปอกีในอนาคต 

ประธาน + have / has been + กริยา ing 

บอกเล่า I have been living 
ปฎิเสธ She hasn't been living 
ค าถาม Have you been living? 

เกิดขึ้นและด าเนินต่อเนื่องมาจนถึงอีกเหตุการณ์
หนึ่งในอดตี 

ประธาน + had been + กริยา ing 

บอกเล่า I had been living. 
ปฎิเสธ She had not been living. 
ค าถาม Had you been living? 

ด าเนนิอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและยังคงจะ
ด าเนนิต่อไปอกีในอนาคต 

ประธาน + will have been + กริยา ing 

บอกเล่า l will have been living.  
ปฎิเสธ She will not have been living 
ค าถาม Will you have been living? 

ที่มา: www.facebook.com/cherry.englishbright 
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ตัวอย่างข้อสอบ 

1. _________anyone_________reading a comic book? 
A. Does, like    
B. Do, likes 
C. Do, like  
D. Does, likes 

 
 
 
 
2. James is vegetarian. He_________eat any meat. 

A. don’t  
B. do 
C. does  
D. doesn’t 

 
 
 
 
 
3. Fruits are _________all over Vietnam.  

A. easily found  
B. easy to find them  
C. to find easily  
D. found easy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องค ากริยา ซึ่งประธานของประโยคคือ “anyone” จะใช้กับค ากริยาเอกพจน์
เสมอ ในตัวเลือกมีค ากริยาช่วย “Does” อยู่แล้ว ท าให้ค ากริยาแท้ “like” ไม่ต้องเติม –s อีก 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องค ากริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์ ในการท าเป็นประโยคปฎิเสธ ซ่ึง
ประธานของประโยคคือ “He” เพราะฉะนั้นกริยาช่วยที่ใช้ในประโยคปฏิเสธกับประธาน
เอกพจน์ คือ “doesn’t” 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องต าแหน่งของค ากริยาวิเศษณ์ ที่สามารถอยู่ข้างหน้าค ากริยาที่ถูกขยาย 
โดยไม่ต้องเติมค าบุพบทใดๆ ซ่ึงค ากริยาวิเศษณ์ในตัวเลือก คือ “easily” ส่วนค าว่า “easy” เป็น
ค าคุณศัพท์ ไม่สามารถใช้ขยายค ากริยาได้  
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4. It was warm, so I_________off my coat. 

A. will take 
B. took 
C. taking 
D. takes 

 
 
 
 
5.  I will need to buy some gas if the tank_________empty. 

A. would have been                
B. was   
C. were                                  
D. is 

 

 

 

 

ส่วนที ่5: การอ่าน (Reading) 

 ในส่วนของการอ่าน (Reading) นั้น จะแบ่งออกเป็น บทความสั้น (Short text) บทความยาว (Long 
text) และบทความที่ให้จับคู่ (Matching) โดยเทคนิคที่ใช้ในการท าข้อสอบ มีดังนี้ 

1. การอ่านแบบคร่าวๆ (Skimming) คือ อย่างรวดเร็วเพ่ือหาใจความส าคัญ (Main idea) ของเรื่อง
ที่อ่าน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
   1) อ่านย่อหน้าแรก 
   2) อ่านประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า 
   3) อ่านย่อหน้าสุดท้าย 

2. การอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อหาข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ (Scanning) เช่น ชื่อคน เวลาการเดินรถ 
หมายเลขห้องสอบ เป็นต้น โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1) อ่านค าถามแล้วจึงหาค าตอบจากบทความที่อ่าน   
2) หาค าส าคัญ (Keywords) จากค าถาม เพ่ือหาค าตอบที่อยู่ในบทความ 

 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องกาล โดยสามารถสังเกตได้จากประโยคก่อนหน้าซึ่งอยู่ในรูปอดีตกาล (Past 
Tense) ดังนั้นประโยคทั้ง 2 ต้องอยู่ในรูปเดียวกัน 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ข้อนี้ทดสอบความรู้เรื่องประโยคเงื่อนไข ประโยคนี้เป็นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 (FIRST Conditional 
Sentences) ซึ่งสังเกตจาก main-clause โครงสร้าง will + infinitive (ค ากริยาที่ไม่ผัน) ดังนั้นประโยค 
if-clause จะใช้โครงสร้าง Present Simple  
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ตัวอย่างข้อสอบ 
Passage 1 

Louisa May Alcott, an American author best known for her children’s books Little 
Women, Little Men, and Jo’s Boys, was profoundly influenced by her family, particularly her 
father. She was the daughter of Bronson Alcott, a well-known teacher, intellectual, and free 
thinker who advocated abolitionism, women’s rights, and vegetarianism long before they 
were popular. He was called a man of unparalleled intellect by his friend Ralph Waldo 
Emerson. Bronson Alcott instilled in his daughter his lofty and spiritual values and in return 
was idolized by his daughter. Louisa used her father as a model for the impractical yet 
serenely wise and adored father in Little Women, and with the success of this novel she was 
able to provide for her family, giving her father the financial security that until then he had 
never experienced. 

1. This passage mainly discusses… 
A. Louisa May Alcott’s famous books 
B. how Bronson Alcott implemented his educational philosophies 
C. the success of Little Women 
D. Bronson Alcott’s influence on his daughter 
 
 
 
 

 
2. The passage implies that vegetarianism …. 

A. was more popular than abolitionism 
B. was the reason for Louisa’s adoration for her father 
C. became popular in a later period 
D. was one of the reasons for Bronson Alcott’s unparalleled intellect 
 
 

 
 
 
 

ข้อ 1 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก D 
ข้อนี้ถามถึงใจความหลักของบทความ ซึ่งสามารถหาค าตอบได้จากประโยคแรก “Louisa May Alcott…. 
was profoundly influenced by her family, particularly her father” 
 

ข้อ 2 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ค าถามถามว่า บทความนี้บอกเป็นนัยว่าการกินมังสวิรัติ (vegetarianism) นั้นเป็นอย่างไร ซึ่งข้อนี้สามารถใช้
การ Scanning โดยมีค าส าคัญคือ “vegetarianism” จะพบประโยคว่า “vegetarianism long before 
they were popular” ซึ่งตรงกับค าตอบข้อ C ที่แปลว่า การกินมังสวิรัตินั้นได้รับความนิยมในช่วงหลัง 
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3. In line 6, the word “lofty” is closest in meaning to 

A. commonplace C. self-serving 
B. high-minded D. sympathetic 
  
 
 
 

 
4.  It can be inferred from the passage that Louisa May Alcott used the success of Little 

Women to … 
A. buy herself anything she had ever wanted 
B. achieve personal financial security 
C. give her father tangible proof of her love 
D. detach herself from her family 
 
 
 
 
 
 
 

5. The author’s purpose in the passage is to 
A. explain how an author becomes famous 
B. describe the influence of family on a writer 
C. support Bronson Alcott’s educational theories 
D. show the success that can be achieved by an author 

 
 

 
 

 

 

 

ข้อ 3 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ค าถามถามว่า ค าว่า “lofty” ที่แปลว่า สูงส่ง มีความหมายใกล้เคียงกับค าใดมากที่สุด ข้อ A “commonplace” 
แปลว่า ธรรมดา สามัญ ข้อ B “high-minded” แปลว่า มีจิตใจสูงส่ง ส่วนข้อ C “self-serving” แปลว่า เห็นแก่
ตัว และข้อ D “sympathetic” แปลว่า เห็นใจ 

ข้อ 4 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C 
ค าถามถามว่า สามารถอนุมานว่าความส าเร็จของหนังสือ “Little Women” นั้นถูกใช้ไปเพ่ืออะไร ข้อ C 
tangible แปลว่า จบัต้องได้ ดูจาก “with the success of this novel she was able to provide for 
her family, giving her father the financial security that until then he had never 
experienced.” เธอได้ให้ความม่ันคงทางการเงินแก่พ่อ ซึ่งก่อนหน้านั้นพ่อไม่เคยได้สัมผัสเลย ท าให้เรารู้ว่า
ของที่เธอมอบให้พ่อนั้น tangible เพราะว่าจับต้องได้ ประสบได้ 

ข้อ 5 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ข้อนี้ถามถึงใจความหลักของบทความ เหมือนกับข้อ 1 ซึ่งสามารถหาค าตอบได้จากประโยคแรก “Louisa 
May Alcott…. was profoundly influenced by her family, particularly her father” 



37 

 
Passage 2: Matching 

 The people below are all looking for a place to stay while they are on holiday in 
Torquay, a busy town in the south of England. Read about 4 types of accommodation. 
Decide which accommodation would be most suitable for each person. 

A Peace Haven 

 Located right on the sea front, our hostel is popular with surfers. Plenty of 
parking and storage for equipment, drying room and laundry are available. Prepare your own 
meals in our large kitchen, or eat out at one of the many seafood restaurants nearby. 
Accommodation is in shared male and female dormitories. 

B Palm Court 

 Just a five minute walk from the beach, Palm Court Caravan Park is perfect for 
families. Kids will love the adventure playground and heated pool with its slides and wave 
machine.  Entertainers perform twice a week. For parents, there’s a hot tub and bar. A 
babysitting service is also available in the evenings. 

C Diana and Arturo’s 

 Get creative in our quiet guest house in the hills. Enjoy sea views without the 
crowds.  Diana teaches courses in sculpture, and Arturo runs painting classes.  Come for one 
night or stay for a month!  Guests who stay here say they love meeting new people and 
enjoying our huge evening meals on the terrace.  

D Dolphin Hotel 

 Its central location makes Dolphin Hotel a great place to stay if you want to 
experience the best of Torquay. The harbour, with its bars, nightclubs and restaurants, is on 
our doorstep. The shops and train station are just around the corner. Our bar is open from 
7pm and we serve breakfast until midday – perfect if you’ve had a late night! 
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6.  Hannah is a teacher. She is married with two children. She would like to go somewhere 

where her children have plenty to do. She’d also like to go out to a restaurant one 
evening alone with her husband. 

A.  Peace Haven 
B.  Palm Court 
C.  Diana and Arturo’s  
D.  Dolphin Hotel 

 

 
 
 
 
 
 
7.  Freddie doesn’t have anyone to go on holiday with, so he’d like to meet people while 

he’s on holiday. He likes art and dislikes crowds. 
A.  Peace Haven 
B.  Palm Court 
C.  Diana and Arturo’s 
D.  Dolphin Hotel 

 

 
 
 
 
8.  Jake and his friends enjoy water sports. They want to find a place to stay near the beach. 

They don’t have much money, so they’d prefer to cook for themselves to keep costs 
down. 

A.  Peace Haven 
B. Palm Court 
C.  Diana and Arturo’s 
D.  Dolphin Hotel 

 

 

 

  

ข้อ 6 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก B 
ฮันนาห์ (Hannah) ต้องการที่พักท่ีมีกิจกรรมให้เด็กๆท า (where her children have plenty to do) 
และ ที่ท่ีเธอและสามีสามารถทานอาหารเย็นเพียงล าพังได้ (go out to a restaurant one evening 
alone with her husband) ซ่ึงที่ Palm Court มีบริการพ่ีเลี้ยงเด็ก (A babysitting service is also 
available in the evenings) 

ข้อ 7 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก C  
เฟรดดี้เดินทางไปพักผ่อนคนเดียวจึงต้องการพบปะผู้คน เขาชอบศิลปะแต่ไม่ชอบคนเยอะ ซึ่งตรงกับ
ที่ Diana and Arturo’s ที่คนไม่เยอะ(without the crowds) และ มีการสอนศิลปะด้วย (Diana 
teaches courses in sculpture, and Arturo runs painting classes) 

ข้อ 8 ค าตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือก A 
เจค (Jake) และเพ่ือนๆชอบเล่นกีฬาทางน้ า จึงต้องการที่พักท่ีอยู่ใกล้ชายหาด พวกเขามีเงินไม่มากดังนั้น
พวกเขาอยากจะท าอาหารเองเพ่ือประหยัดเงิน ซึ่งตรงกับที่ Peace Haven ที่ตั้งอยู่ติดชายหาด 
(Located right on the sea front) และสามารถท าอาหารเองได้ (Prepare your own meals in our 
large kitchen) 
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