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LISTENING TEST 

 In the Listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand  

spoken English. The entire Listening test will last approximately 45 minutes. There are four parts,  

and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate answer  

sheet. Do not write your answers in your test book.

PART 1 Pictures

 Directions : For each question in this part, you will hear four statements about a picture 

in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement  

that best describes what you see in the picture. Then find the number of the question on  

your answer sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book 

and will be spoken only one time.

Now Part 1 will begin.

 Look at the picture marked number 1 in your test book.

  

 A. The boy is sitting on the floor. 

 B. The baby is pushing a wheel.

 C. The boy is walking on the floor.

 D. The baby is crawling on the floor.
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PART 2 Question - Response

 Directions : You will hear a question or statement and three responses spoken 

in English. They will not be printed in your test book and will be spoken only one time.  

Select the best response to the question or statement and mark the letter A, B or C  

on your answer sheet.

11.  Who enrolled the seminar?

 A. Mark is still in the room.

 B. Jenny did.

 C. Sam wanted to live here.

12.  When did John submit that paper?

 A. He did it two weeks ago.

 B. We invited him yesterday.

 C. Perhaps my assistant took it.

13.  How is your day going?

 A. My mother is coming.

 B. It’s been terrific.

 C. It’s not complicated.

14.  Where can I drop the garbage?

 A. No one cares.

 B. In the trashcan behind the table.

 C. She is the winner.

15.  What are you worried about?

 A. I will leave home in the early morning. 

 B. I have a huge tumor in my intestines.

 C. I don’t like that movie.
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40.  They are very friendly, aren’t they?

 A. I feel guilty.

 B. Absolutely, they are.

 C. Someone gets jealous.
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PART 4 Short Talks  

 Directions : You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to  

answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response  

to each question and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet. The talks will not  

be printed in your test book and will be spoken only one time.

Questions 71 - 73

71.  Who is the speaker most probably calling?

 A. His manager.

 B. His son.

 C. A mechanic.

 D. A professor.

72.  What problem is the speaker calling about?

 A. Inoperable brakes.

 B. A leak.

 C. A faulty headlamp.

 D. Leaking fluid.

73.  When does the speaker request a response?

 A. Tomorrow.

 B. By the end of the day.

 C. Within three days.

 D. Within a month.
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LISTENING TEST 

 In the Listening test, you will be asked to demonstrate how well you understand 

spoken English. The entire Listening test will last approximately 45 minutes. There are four 

parts, and directions are given for each part. You must mark your answers on the separate 

answer sheet. Do not write your answers in your test book.

PART 1 Pictures

 Directions : For each question in this part, you will hear four statements about a picture  

in your test book. When you hear the statements, you must select the one statement that best  

describes what you see in the picture. Then find the number of the question on your answer  

sheet and mark your answer. The statements will not be printed in your test book and will be  

spoken only one time.

Now Part 1 will begin.

 Look at the picture marked number 1 in your test book.

 พิจ�รณ�รูปภ�พที่ 1 

  

 A. The boy is sitting on the floor. เด็กผู้ช�ยกำ�ลังนั่งอยู่บนพื้น

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะจ�กรูปภ�พเป็นเด็กท�รก ไม่ใช่เด็กผู้ช�ยและไม่ได้กำ�ลังนั่งอยู่บนพื้น

 B.  The baby is pushing a wheel. เด็กท�รกกำ�ลังผลักล้อ

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะจ�กรูปภ�พไม่มีล้อ

 C. The boy is walking on the floor. เด็กผู้ช�ยกำ�ลังเดินบนพื้น

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะจ�กรูปภ�พเป็นเด็กท�รก ไม่ใช่เด็กผู้ช�ยและไม่ได้กำ�ลังเดินบนพื้น

 D. The baby is crawling on the floor. เด็กทารกกำาลังคลานอยูบนพื้น

  ถูกต้อง เพราะจากรูปภาพเด็กทารกกำาลังคลานอยูบนพื้น

TEST 1 
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PART 2 Question - Response

 Directions : You will hear a question or statement and three responses spoken in English.  

They will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Select the best  

response to the question or statement and mark the letter A, B or C on your answer sheet.

11.  Who enrolled the seminar? ใครลงทะเบียนสัมมน�?

 A.  Mark is still in the room. ม�ร์คยังคงอยู่ในห้อง

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ตอบไม่ตรงกับคำ�ถ�ม

 B. Jenny did. เจนนี่ลงแล้ว

  ถูกต้อง เพราะคำาตอบสอดคล้องกับคำาถาม

 C. Sam wanted to live here. แซมต้องก�รอยู่ที่นี่

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ถ�มไม่ได้ถ�มเกี่ยวกับที่อยู่อ�ศัย

12.  When did John submit that paper? จอห์นส่งเอกส�รไปเมื่อไร?

 A. He did it two weeks ago. เขาสงไปสองสัปดาห์ที่แล้ว

  ถูกต้อง เพราะคำาตอบสอดคล้องกับคำาถาม

 B. We invited him yesterday. พวกเร�เชิญเข�เมื่อว�นนี้

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ถ�มไม่เกี่ยวกับก�รเชิญ

 C. Perhaps my assistant took it. บ�งทีผู้ช่วยของฉันเอ�ไป

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ถ�มไม่ได้ถ�มว่�ใครเอ�อะไรไป

13.  How is your day going? วันนี้เป็นอย่�งไรบ้�ง?

 A. My mother is coming. แม่ของฉันกำ�ลังม�

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ถ�มไม่ได้ถ�มเกี่ยวกับแม่

 B. It’s been terrific. มันเยี่ยมมาก

  ถูกต้อง เพราะคำาตอบสอดคล้องกับคำาถาม

 C. It’s not complicated. มันไม่ยุ่งย�กซับซ้อน

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะคำ�ตอบไม่สอดคล้องกับคำ�ถ�ม
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PART 3 Conversations

 Directions : You will hear some conversations between two people. You will be asked  

to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best  

response to each question and mark the letter A, B, C or D on your sheet. The conversations  

will not be printed in your test book and will be spoken only one time.

Questions 41 - 43

 Michael : Have we received the estimate from Mr. Santos yet? Yesterday his secretary 

said he would contact us via e - mail by this evening! พวกเราได้รบัใบประเมนิจากคุณซานโตส 

แล้วหรือยัง? เลข�นุก�รของเข�แจ้งเมื่อว�นนี้ตอนเย็นว่�เขาจะติดตอพวกเราทางจดหมาย 

อเิลก็ทรอนกิส์ภายในเย็นนี้

 Caleb  : I have not received any information yet. I will call him tomorrow if they don’t  

get the e - mail to us by tomorrow morning. ผมยังไม่ได้รับข้อมูลเลย ผมจะโทรหาเขาพรุงนี ้

ถ้�พวกเข�ยังไม่ได้ส่งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ถึงพวกเร�ก่อนพรุ่งนี้เช้�

 Michael : Well, he does have integrity. Ever since he became the coordinator, the company 

has excelled. ดี เข�มีคว�มซื่อสัตย์ ตั้งแต่เข�ม�เป็นผู้ประส�นง�น บริษัทก็ดีเลยทีเดียว

41.  What time of day is the conversation taking place? บทสนทน�นี้กำ�ลังเกิดขึ้นในเวล�ใด?

 A. In the morning. ในตอนเช้�

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ตอนแรกผู้พูดกล่�วถึงภ�ยในเย็นนี้ตรงวลี “by this evening”   

  ภ�ยในเย็นนี้

 B. At noon. ตอนเที่ยง

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ไม่ได้กล่�วไว้

 C. During the evening. ระหวางชวงเย็น

  ถกูต้อง เพราะสังเกตจากบทสนทนา “he would contact us via e - mail by this evening!”  

  เขาจะติดตอพวกเราทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในเย็นนี้

 D.  At night. ตอนกล�งคืน

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ไม่ได้กล่�วไว้
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PART 4 Short Talks 

 Directions : You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to  

answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to  

each question and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet. The talks will not be printed  

in your test book and will be spoken only one time.

 

Questions 71 - 73 

 Hello, Melvin. This is Rocky Hudson. I’m afraid that my tractor’s transmission is leaking  

fluid, so I wanted to see if you can inspect it this evening. For the past week, I have been  

noticing that my transmission fluid has been low and I’m finding fluids underneath the cab in 

my barn. I hope you’ll be able to contact me immediately; I’ll have to leave in a few hours.  

If you can squeeze me into your schedule today, I can leave the tractor in the barn and you  

can repair it for me.

 สวัสดี เมลวิน นี่คือ ร็อกก้ี ฮัดสัน ผมเกรงวากระปุกเกียร์ของรถแทรกเตอร์มีของเหลว 

รัว่ออกมา ดังนัน้ผมจึงต้องก�รจะทร�บว่�คณุจะส�ม�รถตรวจสอบมนัตอนเยน็นีไ้ด้หรอืไม่ ในสัปด�ห์ 

ที่แล้ว ผมได้สังเกตว่�ของเหลวในกระปุกเกียร์ได้ลดตำ่�ลงและผมได้พบของเหลวอยู่ใต้ห้องคนขับ 

ในโรงน�ของผม ผมหวังวาคุณจะสามารถติดตอผมได้ในทันที ผมจะต้องออกไปในอีกไมกี่ชั่วโมงนี้ 

ถ้าคุณสามารถจัดตารางให้ผมได้ในวันนี้ ผมสามารถทิ้งรถแทรกเตอร์ไว้ที่โรงนาและคุณ 

จะได้ซอมมันให้ผมได้

71.  Who is the speaker most probably calling? ใครที่ผู้พูดน่�จะโทรห�ม�กที่สุด?

 A. His Manager. ผู้จัดก�รของเข�

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ไม่มีเนื้อห�ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดก�ร

 B. His son. ลูกช�ยของเข�

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ไม่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับลูกช�ย

 C. A mechanic. ชางซอมเครื่อง

  ถูกต้อง เพราะสังเกตจากบทสนทนา “I can leave the tractor in the barn and you can  

  repair it for me.” ผมสามารถทิ้งรถแทรกเตอร์ไว้ที่โรงนาและคุณจะได้ซอมมันให้ผมได้

 D. A Professor. ศ�สตร�จ�รย์

  ไม่ถูกต้อง เพร�ะบทสนทน�ไม่มีเนื้อห�เกี่ยวข้องกับศ�สตร�จ�รย์
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Choose the best answer to the question.

1.  Carnival Cruise lines departure ___________ San Diego to Alaska has been canceled. 

 A. with B. above  

 C. too D. from

2.  Is this plate of food mine or ______________?

 A. your B. yours   

 C. you D. yourself

3.  _______________ his wife passed away, he lost all hope.

 A. During B. Before   

 C. When D. After

4.  Most subscribers prefer that we _______________ their bills to them. 

  A. e - mails B. e - mail   

 C. e - mailing D. e - mailed

5.  The professor __________ that the student was totally wrong during his presentation.

  A. realized B. realizes  

 C. has realized D. is realizing

6. After the king was removed and exiled from his lands, his nephew _____________ him.

  A. succeeded B. succeed fully  

 C. succeeds D. success

7.  The party is currently underway at ____________ house.

  A. my B. mine  

 C. me D. myself
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Choose the best answer to the question.

1.  ตอบ ข้อ D. from (prep.) = จาก เพร�ะ from ใช้กับ to อ�จจะใช้กับเวล�หรือสถ�นที่

 A. with (prep.) = ด้วย/กับ 

 B. above (prep.) = เหนือ 

 C. too (prep.) = ด้วย/กับ

 Carnival Cruise Lines departure from San Diego to Alaska has been canceled.

 เส้นท�งเรือสำ�ร�ญ Carnival ที่ออกจากซ�นดิเอโกไปอล�สก�ได้ถูกยกเลิก

2.  ตอบ ข้อ B. yours (pron.) = ของคุณ เพร�ะเป็นคำ�สรรพน�มแสดงคว�มเป็นเจ้�ของโดยว�งไว้ 

 หลังคำ�น�ม สอดคล้องกับคำ�สรรพน�ม mine (ของฉัน) เนื่องจ�กเป็น possessive pronouns  

 เหมือนกัน

 A. your (adj pron.) = ของคุณ

 C. you (pron.) = คุณ  

 D. yourself (pron.) = ด้วยตัวคุณเอง

 Is this plate of food mine or yours?

 อ�ห�รจ�นนี้เป็นของฉันหรือของคุณ? 

3.  ตอบ ข้อ D. After (conj.) = หลังจาก 

  A. During (prep.) = ในระหว่�ง 

 B. Before (prep.) = ก่อน 

 C. When (conj.) = เมื่อไร

  After his wife passed away, he lost all hope. 

  หลังจากที่ภรรย�ของเข�เสียชีวิต เข�สูญเสียคว�มหวังทุกอย่�ง 

4.  ตอบ ข้อ B. e - mail (v.1) = จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจ�ก prefer that เป็น  

 present subjunctive ดังนั้นประโยคที่ต�มหลัง that จึงต�มด้วย Subject + v.1 ดังน้ันจึงตอบ 

 We e - mail their bills to them.

  A. e - mails (n.) = จดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ 

 C. e - mailing (n.) = ก�รส่งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์

 D. e - mailed (v.2) = ส่งจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์

 รูปอดีต Most subscribers prefer that we e - mail their bills to them.

  ผู้สมัครสม�ชิกส่วนใหญ่ชอบม�กกว่�ที่พวกเร�ส่งบิลของพวกเข�โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์

 ให้กับพวกเข�
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Questions 1 - 5 refer to the following memo.

Dear Friends, 

 We _______ 1. _______ invite you to attend the birthday party on the evening of November  

2nd This is a very nice and special occasion for us to get to know _______ 2. _______ better  

and we will have fun together. 

1.  A. sincere

  B. sincerely

 C. sincerity

 D. being sincere

2. A. each other

 B. one another

 C. together

 D. other

 Please come at the House of Party between 6.00 p.m. and 8.00 p.m. to enjoy 

refreshments, _______ 3. _______ concert, and _______ 4. _______ dinner.

3.  A. lively

 B. live

 C. lived

 D. living

4. A. awesome

 B. terrible

 C. unpleasant

 D. stinking

Text Completion and Reading Comprehension
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Questions 1 - 5 refer to the following memo.

Dear Friends, 

ถึง เพื่อนๆ

 We _______ 1. _______ invite you to attend the birthday party on the evening of November  

2nd This is a very nice and special occasion for us to get to know _______ 2. _______ better and 

we will have fun together. 

 พวกเร� ____ 1. ____ ขอเชิญคุณม�เข้�ร่วมง�นป�ร์ตี้วันเกิดในตอนเย็นของวันที่ 2 พฤศจิก�ยน 

นี่เป็นโอก�สที่ดีและเป็นโอก�สพิเศษสำ�หรับพวกเร�ที่จะได้รู้ ____ 2. ____ ดีขึ้นและพวกเร�จะมีคว�ม 

สนุกสน�นร่วมกัน

1. ตอบ ข้อ B. sincerely (adv.) = อยางจริงใจ เนื่องจ�ก adv. (กริย�วิเศษณ์) ขย�ย v. (กริย�)  

 invite = เชิญ 

 We sincerely invite you = พวกเร�ขอเชิญคุณอย่�งจริงใจ

 A. sincere (adj.) คำ�คุณศัพท์ = จริงใจ

 C. sincerity (n.) คำ�น�ม = คว�มจริงใจ

 D.  being sincere (being + adj.) = มีคว�มจริงใจ

2. ตอบ ข้อ B. one another (pron.) คำาสรรพนาม = ซึ่งกันและกัน ใช้กับคนมากกวา 2 คน 

 ขึ้นไป

 A. each other (pron.) คำ�สรรพน�ม = ซึ่งกันและกัน (ใช้กับ 2 คน)

 C. together (adv.) กริย�วิเศษณ์ = ร่วมกัน

 D. other (adj.) คำ�คุณศัพท์ = อื่นๆ

 

 Please come at the House of Party between 6.00 p.m. and 8.00 p.m. to enjoy refreshments,  

______ 3. ______ concert, and ______ 4. ______ dinner.

 กรุณ�ม�ที่ the House of Party ระหว่�ง 6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม,  

______ 3. ______ คอนเสิร์ต และ ______ 4. ______ อ�ห�รมื้อคำ่�
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