แบบสอบถามนี้มี 30 ข้อ โปรดอ่านข้อความช้า ๆ และตอบคําถาม
แต่ละข้อจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อความเช่นแหล่งที่มาและผูเ้ ขียน คําถามจะเกี่ยวข้อกับประโยคที่ขีดเส้น
ใต้ ไม่มีคาํ ตอบที่ถูกหรื อผิด หากตัดสิ นใจไม่ได้วา่ คําตอบข้อใดเหมาะสมที่สุด คุณอาจเลือกคําตอบได้
มากกว่าหนึ่งข้อ หากคิดว่าไม่มีคาํ ตอบที่เหมาะสม โปรดระบุคาํ ตอบที่เหมาะสมในช่อง “อื่น ๆ โปรดระบุ”
โปรดพิจารณาประโยคที่ขีดเส้นใต้ตามบริ บทของข้อความ
ขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถาม

F1. โรสเป็ นสุ ภาพสตรี ชนชั้ นกลางที่เกษียณแล้ ว มาร์ ค ลูกชายของโรสเป็ นทนายชื่ อดังในลอนดอน บท
สนทนาต่ อไปนีเ้ กิดขึน้ ระหว่ างโรสและจีนซึ่ งเป็ นเพื่อนชนชั้นกลางวัยเกษียณ
จีน
โรส

: วันหยุดสุ ดสัปดาห์กบั ลูกชายเป็ นอย่างไรบ้าง ดีไหม
: ดี วันนี้มาร์ คจะบินชั้นหนึ่งไปมอลต้า อย่างที่ใคร ๆ ก็ทาํ นัน่ แหละ

ข้อใดอธิ บายคําตอบของโรสได้ดีที่สุด
1. คนทํางานทัว่ ไปมักไม่เดินทางด้วยเครื่ องบินชั้นหนึ่ง
2. จีนมักไม่เดินทางด้วยเครื่ องบินชั้นหนึ่ง
3. โรสมักไม่เดินทางด้วยเครื่ องบินชั้นหนึ่ง
4. คนแบบโรสไม่ค่อยทางด้วยเครื่ องบินชั้นหนึ่ง
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

F2. ความคิ ดเห็นต่ อไปนีม
้ าจากเฟสบุ๊คของร้ านอาหารแห่ งหนึ่งชื่ อ “คุกเอาท์ ” เขียนโดยลอร่ า

ใครจะคิดว่าร้านอาหารจานด่วนจะเสิ ร์ฟบาร์ บีคิวรสชาติเยี่ยมราคาย่อมเยา ... แต่คุกเอาท์ทาํ ได้เสมอ
ใครคิดว่าร้านอาหารจานด่วนไม่มีบาร์ บีคิวที่รสเยีย่ มและราคาไม่แพง
1. เพื่อนคนหนึ่งของลอร่ าที่อยากลองไปรับประทานอาหารที่ร้านคุกเอาท์
2. ใครก็ตามที่เหมือนลอร่ า
3. คนทัว่ ไปในสังคม
4. ลอร่ า
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

F3. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากบทสั มภาษณ์ สมาชิ กวงดนตรี เยียร์ แอนด์ เยียร์
ผูส้ ัมภาษณ์: ตอนนี้คุณคงได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยีย่ มจากการเป็ นนักร้องนักดนตรี แต่คงจะรู ้สึกกดดัน
มากขึ้นนิดหน่อยด้วยเมื่อเป็ นคนที่ประสบความสําเร็ จ
เอ็มเร: ใช่ครับ ผมคิดว่า เราคงโกหกถ้าพูดว่าความสําเร็ จไม่ทาํ ให้รู้สึกกดดัน แต่จะว่าไปเราจะรู ้สึก
กดดันประมาณหนึ่งเสมออยูแ่ ล้ว
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายคําตอบของเอ็มเรได้ดีที่สุด
1. ความกดดันที่มาพร้อมกับความสําเร็ จไม่ได้เป็ นปั ญหาสําหรับวงดนตรี อย่างเยียร์ แอนด์เยียร์
2. โดยทัว่ ไป ความกดดันที่มาพร้อมกับความสําเร็ จไม่ได้เป็ นปั ญหาสําหรับวงดนตรี วงหนึ่ง
3. ความกดดันที่มาพร้อมกับความสําเร็ จไม่ได้เป็ นปั ญหาสําหรับผูส้ ัมภาษณ์
4. ความกดดันที่มาพร้อมกับความสําเร็ จไม่ได้เป็ นปั ญหาสําหรับวงเยียร์ แอนด์เยียร์
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

1. บทความต่ อไปนีม้ าจากบทวิจารณ์ หนังเรื่ องเดย์ แอนด์ ไนท์ จากเว็บไซต์ ฮอลลีวดู รี พอร์ ทเตอร์ เขียนโดย
นักวิจารณ์ ภาพยนตร์ สตีเฟน ฟาร์ เบอร์
นักแสดงและผูก้ าํ กับ คริ สเตียน คาร์ มิโกตัดสิ นใจกลับไปศึกษาวรรณกรรมเรื่ องเดอะซี กลั ซึ่ งเป็ นผลงานชิ้น
โบว์แดงของแอนตัน เชคคอฟใหมอีกครั้ง ภาพยนตร์ เรื่ องเดย์แอนด์ไนท์ฉายที่เมืองปาล์มสปริ งส์เป็ นครั้ง
แรกของโลกได้นาํ แนวความคิดเรื่ อง ความบกพร่ องในครอบครัว มาสู่ รัฐคอนเนตทิคตั ในปี 1980
อย่างไรก็ตามภาพยนตร์ เรื่ องนี้นาํ เสนอใจความสําคัญที่เชคคอฟต้องการจะสื่ อไม่ได้ บทละครเดิมรวม
เรื่ องราวของความรักที่ไม่สมหวังซึ่งหายไปหมดในภาพยนตร์ ทาํ ให้สูญเสี ยอารมณ์ของเรื่ อง นอกจากนี้เรื่ อง
ความไร้เหตุผลของชื่ อเสี ยงซึ่ งก็เป็ นใจความสําคัญของเดอะซี กลั ยังมีการนําเสนอแบบผิวเผิน
นักแสดงแนวหน้าเพียงไม่กี่คนเท่านั้นได้รับบทที่ตนเองเล่นได้อย่างเต็มที่ ภาพยนตร์ ออกมาดูดีจากลําดับ
ภาพที่ยอดเยีย่ มของสตีฟ โคเสน เพลงประกอบภาพยนตร์ ของแคลร์ วอน แคมเพน ช่วยเพิ่มสี สันและ
ความรู ้สึก คุณอาจให้คะแนนดีเยีย่ มแก่ภาพยนตร์ เรื่ องนี้สาํ หรับความพยายามแต่ความสําเร็ จของผลงานยัง
ห่างไกลจากความตั้งใจอันสู งส่ ง
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายคําวิจารณ์ภาพยนตร์ ในประโยคสุ ดท้ายได้ดีที่สุด
1. แอนตัน เชคคอฟไม่คิดว่าภาพยนตร์ จะประสบความสําเร็ จมากนัก
2. ผูว้ จิ ารณ์ภาพยนตร์ แบบสตีเฟน ฟาร์ เบอร์ ไม่คิดว่าหนังจะประสบความเร็ จมากนัก
3. สตีเฟน ฟาร์ เบอร์ ไม่คิดว่าหนังจะประสบความสําเร็ จมากนัก
4. คนดูทวั่ ไปไม่คิดว่าหนังจะประสบความสําเร็ จมากนัก
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

2. ข้ อความต่ อไปนีด
้ ดั แปลงมาจากเวทีอภิปรายเกี่ยวกับภาษีสาํ หรั บชาวต่ างชาติซึ่งไม่ ได้ อาศัยอยู่ในสหรั ฐฯ

แซม: ทําไมชาวต่ างชาติซึ่งไม่ ได้ อาศัยอยู่ในสหรั ฐฯ ต้องจ่ายภาษีสินค้าและบริ การประจํารัฐด้วย ในเว็บไซต์
ancestry.com ระบุวา่ เมื่อซื้ อสิ นค้าและบริ การในสหรัฐจะมีการเรี ยกเก็บภาษีอตั ราแตกต่างกันในแต่ละรัฐ มี
ใครไขข้อข้องใจให้ผมได้บา้ งครับ
โจน: ไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะ ค่าธรรมเนียมที่บตั รเครดิตเรี ยกเก็บจากการเปลี่ยนสกุลเงินเป็ นดอลลาร์ สหรัฐ
หรื อเปล่า ภาษีสินค้าและบริ การในรัฐยูทาห์น้ นั ไม่มีทางถึง 20 เปอร์ เซ็นต์ คุณอาจลองติดต่อสํานักงานบัตร
เครดิตที่องั กฤษ เขาอาจช่วยคุณได้
ใครคิดว่าแซมได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีสินค้าและบริ การในสหรัฐฯ
1. โจน
2. ใครก็ตามที่เหมือนโจน
3. ใครก็ตามที่ไม่ได้อาศัยอยูใ่ นสหรัฐฯ
4. แซม
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

3. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากรี วิวแอพหาคู่บนมือถือทิ นเดอร์ เขียนโดยเจนนี่ บาร์ น
ณ จุดนี้ฉนั ไม่ได้ใช้ทินเดอร์มาหลายวันแล้วและยังไม่ได้ต้งั ค่าให้มนั โจ่งแจ้งน้อยลง
ยังกับว่าคุณต้องได้รับคําเตือนว่าตัวเองเป็ นเหยือ่ อันน่าเศร้าของการออกเดทกลางนิวยอร์กและฟังก์ชนั่ อันน่า
สงสารของทินเดอร์ ซ่ ึงจะมีไอคอนสี แดงเพลิงเด้งขึ้นมาบนโทรศัพท์เมื่อใดก็ตามที่มีคนส่ งข้อความติดต่อคุณ
แอพนี้มีประโยชน์ก็ตอนที่คุณนัง่ เบื่ออยูค่ นเดียวในห้อง แต่มนั ไม่ดีเท่าไรเมื่อคุณนัง่ อยูข่ า้ ง ๆ ชายหนุ่มที่คุณ
พยายามอย่างยิง่ ที่จะไม่ชอบ
ใครที่รู้สึกรําคาญทินเดอร์
1. ใครก็ตามที่ออกเดทเหมือนอย่างเจนนี่ บาร์ น
2. คนทัว่ ไปที่ใช้ทินเดอร์
3. เจนนี่ บาร์ น
4. คนอ่านรี ววิ นี้
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

4. ความคิ ดเห็นต่ อไปนีม้ าจากเฟสบุ๊คของนักร้ องเพลงคันทรี คีธ เออร์ บาน
ผมรู ้วา่ มันเยีย่ มแค่ไหนที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่จากอัลบั้มเพลงเป็ นพัน ๆ ที่ออกมาแต่ละปี
และสําหรับผมมันสุ ดยอดมากที่มาจากเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ในควีนแลนด์ (คาบูลทัวร์ ) พร้อมความฝันในหัวใจ
และในที่สุดก็มีรางวัลแกรมมี่ในมือ
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายความคิดของเออร์บานได้ดีที่สุด
1. มันสุ ดยอดสําหรับผูต้ ิดตามคีธ เออร์ บานบนเฟสบุค๊ ที่ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่และได้รับรางวัล
นั้น
2. มันสุ ดยอดสําหรับใครก็ตามที่เป็ นเหมือนอย่างคีธ เออร์ บานผูม้ าจากเมืองเล็ก ๆ พร้อมฝันอันยิง่ ใหญ่ที่
ได้รับการเสนอชื่ อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่และได้รับรางวัลนั้น
3. มันสุ ดยอดสําหรับนักร้องเพลงคันทรี่ ทว่ั ไปที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่และได้รางวัลนั้น
4.มันสุ ดยอดสําหรับคีธ เออร์ บานที่ได้รับการเสนอชื่ อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่และได้รางวัลนั้น
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

5. ความคิ ดเห็นต่ อไปนีม
้ าจากแบบประเมินตัวเอง

ฉันกังวลว่าจะได้รับคําติชมด้านลบเพราะการถูกวิจารณ์มนั เจ็บปวด
ใครรู ้สึกเจ็บปวดเมื่อถูกวิจารณ์
1. ใครก็ตามที่เป็ นเหมือนผูเ้ ขียน
2. พนักงานทัว่ ไป
3. ผูเ้ ขียนความคิดเห็นนี้
4. ผูป้ ระเมิน
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

6. ข้ อความต่ อไปนีด
้ ดั แปลงมาจากบทพากษ์ กีฬาของบีบีซีเขียนโดย ฟิ ล แมคนัลตี

ตอนนี้ [แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด] ลงเล่นในการแข่งขันที่ไม่มีใครในโอลแทรฟฟอร์ ดให้ความสนใจจนกระทัง่
กรรมการเป่ านกหวีดหมดเวลาที่สนามเซนท์เจคอปพาร์ ค ผูจ้ ดั การทีม ปาทริ ส เอฟรา กล่าวอย่าตรงไปตรงมา
ว่า การเล่นในยูโรปาลีกเป็ นเรื่ องน่าอาย
ข้อใดอธิ บายความคิดเห็นของ เอฟรา ได้ดีที่สุด
1. เอฟราคิดว่าการที่สโมสรฟุตบอลทัว่ ไปต้องมาเล่นในยูโรปาลีกเป็ นเรื่ องน่าอาย
2. เอฟราคิดว่าการที่สโมสรฟุตบอลโปรดของฟิ ล แมคนัลตีตอ้ งมาเล่นในยูโรปาลีกเป็ นเรื่ องน่าอาย
3. เอฟราคิดว่าการที่สโมสรฟุตบอลหนึ่ง ๆ แบบสโมสรของเขาต้องมาเล่นในยูโรปาลีกเป็ นเรื่ องน่าอาย
4. เอฟราคิดว่าการที่สโมสรฟุตบอลของเขาต้องมาเล่นในยูโรปาลีกเป็ นเรื่ องน่าอาย
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

7. ข้ อความต่ อไปนีม
้ าจากเว็บบล๊ อคเกี่ยวกับเทศกาลคานิวลั ในประเทศอิ ตาลี

ประเพณี วิอาเรกจิโอเริ่ มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1873 และมีความหรู หราฟู่ ฟ่ ามากดังที่คุณเห็นได้จากภาพถ่าย ดู
ความอลังการนี่สิ ทําให้พาเหรดของห้างเมซี จืดชืดไปเลย ขบวนแห่ประกอบด้วยตัวละครแนวแฟนตาซี คน
ในวงการบันเทิงไปจนถึงหุ่นล้อเลียนนักการเมือง ฉันอยากจะไปดูขบวนแห่ น้ ีดว้ ยตาตัวเองสักครั้ง อย่างกับ
ว่าเราต้องหาข้ออ้างเพื่อไปเที่ยวอิตาลี
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคสุ ดท้ายได้ดีที่สุด
1. คนทัว่ ไปไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทศกาลคาร์ นิวลั เป็ นข้ออ้างไปเที่ยวอิตาลี
2. ผูเ้ ขียนเว็บบล็อคคนนี้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทศกาลคาร์ นิวลั เป็ นข้ออ้างไปเที่ยวอิตาลี
3. คนอ่านไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทศกาลคาร์ นิวลั เป็ นข้ออ้างไปเที่ยวอิตาลี
4. ผูช้ ื่นชอบอิตาลีแบบผูเ้ ขียนเว็บบล็อคคนนี้ไม่จาํ เป็ นต้องใช้เทศกาลคาร์ นิวลั เป็ นข้ออ้างเพื่อไปเที่ยวอิตาลี
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

8. ข้ อความต่ อไปนีเ้ ป็ นความคิ ดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมแห่ งหนึ่งจากเว็บไซต์ ทริ ป แอดไวเซอร์ เขียนโดย
นักท่ องเที่ยวชื่ อ เบรนด้ า
คุณไม่จาํ เป็ นต้องออกจากห้อง!
5 ดาวเต็ม รี ววิ เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2014
บอกไม่ได้วา่ รู ้สึกชอบมากตั้งแต่แรกที่เรามาถึง ไม่ได้คาดหวังอะไร แต่พอเห็นห้องพักก็ประทับใจสุ ด ๆ
ห้องสแตนดาร์ ดแต่ดูเหมือนดีลกั ซ์ ให้ฉนั นอนในห้องนํ้ายังได้!! มีโคมสวยงามเวลากลางคืนช่วยให้ดื่มดํ่า
กับการอาบนํ้าในอ่างสําหรับ 2 คน นอกจากนี้ดนตรี แบบที่ปกติเปิ ดในสปาซึ่งส่ งมาตามสายก็เป็ นอีกอย่างที่
ดีเยีย่ มและผ่อนคลาย ... จะกลับไปอีกแน่นอน – เบรนด้า
ใครที่ไม่จาํ เป็ นต้องออกจากห้อง
1. ใครก็ตามที่พกั อยูใ่ นห้องเหมือนเบรนด้า
2. เพื่อนร่ วมเดินทางของเบรนด้า
3. ใครก็ตามที่คิดจะพักที่โรงแรม
4. เบรนด้า
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

9. ข้อความต่อไปนี้มาจากบทสัมภาษณ์ของนัมราตา เรา ผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ ชื่อดังของบอลลีวดู
ผูส้ ัมภาษณ์ : ผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ท่ีดีตอ้ งมีทกั ษะอะไรบ้าง
นัมราตา เรา : ฉันคิดว่าคุณต้องเป็ นคนช่างสังเกตและเห็นคุณค่าของชีวติ ต้องเข้าใจ ยอมรับ เรี ยนรู ้ที่จะ
แก้ปัญหาในทุกสถานการณ์และสนุกสนานกับเรื่ องราวต่าง ๆ มันจะช่วยให้เราเข้าใจ รู ้จกั แยกแยะจังหวะ
และช่วยเพิ่มรายละเอียด ลงไปในการแสดง การตัดต่อภาพยนตร์ ไม่มีกฎตายตัว มันใกล้เคียงกับชีวติ จริ งมาก
ข้อใดต่อไปนี้สะท้อนความคิดของนัมราตา เรา มากที่สุด
1.นัมราตา เรา เห็นความสําคัญของการเห็นคุณค่าของชีวติ ในอาชีพผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ของเธอ
2. ผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ ทวั่ ๆไปควรเห็นความสําคัญของการเห็นคุณค่าของชีวติ ในอาชีพของตน
3. ใครก็ตามควรเห็นความสําคัญของการเห็นคุณค่าของชีวิตถ้าอยากจะเป็ นผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ ที่ดีเหมือนนัม
ราตา เรา
4. ผูส้ ัมภาษณ์ควรเห็นความสําคัญของการเห็นคุณค่าของชี วติ ถ้าต้องการเป็ นผูต้ ดั ต่อภาพยนตร์ ที่ดี
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

10. ข้ อความต่ อไปนีม
้ าจากประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุ รกิจ

หากคิดว่ากิจกรรมที่นิวยอร์ คอาทิตย์น้ ียกเลิกไปแล้ว ... จรวดเชื้อเพลิงแฟรงค์ช่วยกูส้ ถานการณ์ไว้ได้
การจัดกิจกรรมหาและจ้างพนักงานชัว่ คราวเป็ นครั้งแรกในนิวยอร์ คยกเลิกไปในช่วงสุ ดสัปดาห์เพราะผูจ้ ดั มี
ปั ญหากับสถานที่จดั กิจกรรมบริ เวณโรงแรมแมริ ออทแต่มีฮีโร่ ผตู ้ ระหนักได้วา่ ทุกคนซื้ อตัว๋ เครื่ องบินที่คืน
เงินไม่ได้แล้วมาช่วยกูส้ ถานการณ์ไว้ ใช่แล้ว แฟรงค์ คาเซล ผูข้ บั เคลื่อนสถาบันเอาท์ซอสที่ตอ้ งการจ้าง
พนักงานชัว่ คราวทําให้มีการจัดงานต่อในวันพุธ (พรุ่ งนี้ )
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายความคิดเห็นของผูเ้ ขียนในประโยคแรกได้ดีที่สุด
1. ก่อนการประกาศจัดงานในนาทีสุดท้าย นักธุ รกิจที่ทาํ งานอยูใ่ นระบบจ้างงานชัว่ คราวเชื่อว่างานถูกยกเลิก
ทั้งสัปดาห์
2. ก่อนการประกาศจัดงานในนาทีสุดท้าย คนที่จองตัว๋ เครื่ องบินสําหรับกิจกรรมทั้งสัปดาห์เหมือนกับ
ผูเ้ ขียนเชื่ อว่างานถูกยกเลิก
3. ก่อนการประกาศจัดงานในนาทีสุดท้าย ผูจ้ ดั งานเชื่อว่างานถูกยกเลิกทั้งสัปดาห์
4. ก่อนการประกาศจัดงานในนาทีสุดท้าย ผูเ้ ขียนเชื่อว่างานถูกยกเลิกทั้งสัปดาห์
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

11. ข้ อความต่ อไปนีเ้ ป็ นความคิ ดเห็นเกี่ยวกับโรงแรมขนาดเล็กแห่ งหนึ่งจากเว็บไซต์ ท่องเที่ยวทริ ป แอดไว
เซอร์
โรงแรมนี้ อยูบ่ นถนนสายหลัก คุณจะคิดว่าเสี ยงคงดัง แต่เราได้ห้องที่อยูต่ ิดถนนและมันเงียบมาก
ใครคิดว่าโรงแรมนี้ คงมีเสี ยงดัง
1. เพื่อนร่ วมเดินทางของผูเ้ ขียน
2. ใครก็ตามซึ่งคํานึงถึงที่ต้งั ของโรงแรมนี้เหมือนกับผูเ้ ขียน
3. ผูเ้ ขียน
4. ใครก็ตามซึ่งคิดจองโรงแรมนี้
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

12. ข้ อความต่ อไปนีม
้ าจากความคิ ดเห็นต่ อสุ นทรพจน์ วนั ประกาศอิ สรภาพของนายนาเร็ นดรา โมดิ

นายกรั ฐมนตรี อินเดีย เขียนโดยสี ตา

การได้ยนิ นายกรัฐมนตรี ให้ความสําคัญกับความยากลําบากที่ผหู ้ ญิงอินเดียเผชิญอยูท่ าํ ให้เรารู ้สึกมีกาํ ลังใจ
คุณก็รู้วา่ สุ นทรพจน์น้ ีตอ้ งมีบางสิ่ งที่สาํ คัญเมื่อคนที่ประกาศว่าจะไม่ไปเที่ยวกุจราทเพราะว่านายนาเร็ นดรา
โมดิเป็ นมุขมนตรี เขียนลงเฟสบุคว่าเธอรู ้สึกตื้นตันใจเมื่อได้ฟังสุ นทรพจน์วนั ประกาศอิสรภาพของเขา
แล้วอะไรที่ทาํ ให้หญิงคนนี้และคนอื่นๆอีกมากมายรู ้สึกตื้นตันดังที่เห็นได้จากข่าวในโซเชียลมีเดียเมื่อเช้านี้
เป็ นเพราะการให้ความสําคัญกับสตรี ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ทาํ ลายทัศนคติของระบบอุปถัมภ์และระบบชายเป็ นใหญ่ซ่ ึ ง
จํากัดการกล่าวถึงสตรี ในที่สาธารณะในอินเดีย การพูดให้ความสําคัญกับสตรี น้ ี เป็ นสิ่ งยืนยันว่า
นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงเรื่ องที่คนทัว่ ไปในสังคมสุ ภาพชนไม่พูดถึงกัน
โมดิพูดถึงการข่มขืนที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศว่า “ดูแลลูกชายของคุณด้วยไม่ใช่แค่ลูกสาว” ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่มี
บุคคลสาธารณะโดยเฉพาะผูช้ ายคนไหนพูดถึงในที่สาธารณะ
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคแรกของข้อคิดเห็นนี้ได้ดีที่สุด
1. สี ตารู ้มีกาํ ลังใจจากสุ นทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี
2. ใครก็ตามที่เป็ นห่วงสถานการณ์ของผูห้ ญิงในอินเดียเหมือนกับสี ตาจะรู ้สึกมีกาํ ลังใจจากสุ นทรพจน์ของ
นายกรัฐมนตรี
3. คนอินเดียทัว่ ไปรู ้สึกมีกาํ ลังใจจากสุ นทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี
4. คนที่เขียนลงเฟสบุคว่าเขารู ้สึกตื้นตันกับสุ นทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี รู้สึกมีกาํ ลังใจ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

13. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากบทสั มภาษณ์ โซอี ้ ซั คค์ เกี่ยวกับการเปิ ดตัวหนังสื อนิยายเล่ มใหม่ ของเธอเรื่ อง
เกิร์ล ออนไลน์
ผูส้ ัมภาษณ์: ในหนังสื อเกิร์ล ออนไลน์ ตัวละครชื่ อเพนนีตกเป็ นเหยือ่ ของการกลัน่ แกล้งในโลกไซเบอร์ และ
ต้องทรมานเพราะความวิตกกังวล ทําไมคุณถึงคิดยกประเด็นเหล่านี้ข้ ึนมา
โซอี้ ซัคค์ : ฉันต้องการที่จะแบ่งปั นประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับความวิตกกังวลผ่านเพนนีเพราะรู ้สึกว่า
มันช่วยให้ผอู ้ ื่นกล้าพูดถึงเรื่ องนี้ ตอนอายุนอ้ ยกว่านี้ฉนั ทรมานเพราะความวิตกกังวล ฉันไม่รู้วา่ อะไรกําลัง
เกิดขึ้นและฉันก็ไม่มีใครให้ปรึ กษา การพูดคุยกันจะช่วยให้รู้สึกหว้าเหว่นอ้ ยลงและได้แบ่งปันความคิดเห็น
ใครได้รับประโยชน์จากการพูดคุยเกี่ยวกับความวิตกกังวล
1. โซอี้ ซัคค์
2. ผูส้ ัมภาษณ์
3. ใครก็ตามที่ทรมานจากความวิตกกังวลอย่างที่โซอี้ ซัคค์ เคยเป็ น
4. คนอ่านหนังสื อนิยายทัว่ ไป
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

14. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากข่ าวซึ่ งตีพิมพ์ ในนิตยสารไทม์ เขียนโดย เลฟ กรอสแมน
ลองจินตนาการดูวา่ ชาวอเมริ กนั จะรู ้สึกอย่างไรถ้าต้องประจัญหน้ากับโดรนติดกล้องนามว่ากอร์ กอน นี่
ไม่ใช่แค่เพียงสมมติฐานเท่านั้น ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 นายอําเภอคนหนึ่งในรัฐนอร์ ธดาโกตาพยายาม
ตามรอยชายสามคนที่คาดว่าถืออาวุธปื นและพัวผันกับคดีววั หาย เนื่ องจากเขาต้องตรวจสอบพื้นที่จาํ นวน
มากจึงเรี ยกใช้โดรนไล่ล่าจากฐานทัพอากาศท้องถิ่นอย่างที่คงมีใครทําหรอก โดรนไม่เพียงพบชายทั้งสาม
แต่ยงั พบว่าจริ ง ๆ แล้วเขาไม่มีอาวุธ นี่เป็ นครั้งแรกที่โดรนไล่ล่ามีส่วนร่ วมในการจับกุมประชาชนชาว
อเมริ กนั
ข้อใดต่อไปนี้สะท้อนความคิดเห็นของประโยคที่ขีดเส้นใต้ได้ดีที่สุด
1. การที่ใครก็ตามแบบเลฟ กรอสแมนเรี ยกใช้โดรนไล่ล่าเพื่อตามรอยโจรขโมยวัวเป็ นเรื่ องไม่ปกติ
2. การที่นายอําเภอที่กล่าวถึงในข่าวเรี ยกใช้โดรนไล่ล่าเพื่อตามรอยโจรขโมยวัวเป็ นเรื่ องไม่ปกติ
3. การที่นายอําเภอทัว่ ไปเรี ยกใช้โดรนไล่ล่าเพื่อตามรอยโจรขโมยวัวเป็ นเรื่ องไม่ปกติ
4. การที่เลฟ กรอสแมนเรี ยกใช้โดรนไล่ล่าเพื่อตามรอยโจรขโมยวัวเป็ นเรื่ องไม่ปกติ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

15. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากบทความในหนังสื อพิมพ์ ออนไลน์ เดอะฮั ฟฟิ งตันโพสต์ เขียนโดย แซม คอปเปิ ล
แมน นักเรี ยนมัธยมปลายอายุ 17 ปี ในกรุ งนิวยอร์ ก
คุณคงคิดว่าการที่นกั กีฬาดังของยุคสารภาพว่าโกงการแข่งขันและโกหกคนในสังคมจะทําให้คนรู ้สึกตกใจ
คุณคงคิดว่าเด็กนับล้านที่สวมเสื้ อผ้าแบบเขา มองดูเขาราวกับเป็ นฮีโร่ และฝึ กเล่นกีฬาแบบเขาจะต้องใจ
สลายกับคําสารภาพผิดที่เขาพูด และคุณอาจจะคิดว่าเรื่ องนี้จะต้องพูดกันไปทัว่ ในโถงทางเดินของโรงเรี ยน
และแทรกซึ มเข้าไปในความคิดของเยาวชนอเมริ กนั แต่คุณคิดผิด
คนในยุคของผมถูกตั้งโปรแกรมไว้ไม่ให้คาดหวังในตัวฮีโร่ ของเรา นักกีฬาเช่นไทเกอร์ ไวเนอร์ เอ-ร้อด
สปิ ทเซอร์ ฟาร์ ฟ และเอ็ดเวิร์ด สอนให้เรารู ้วา่ ภายใต้วงสวิงกอล์ฟที่ยอดเยีย่ มหรื อภายใต้ความไร้ที่ติน้ นั มีส่ิ ง
ที่อาจทําให้เราผิดหวัง และครั้งแล้วครั้งเล่า เราก็ทาํ ถูกแล้วที่รู้สึกสงสัยคนเหล่านี้
ผูเ้ ขียนคิดว่าใครคิดผิดว่าเด็กและวัยรุ่ นจะใจสลายจากพฤติกรรมอื้อฉาวของนักกีฬา
1. แซม คอปเปิ ลแมน
2. คนรุ่ นเดียวกันกับแซม คอปเปิ ลแมน
3. คนรุ่ นก่อน
4. นักข่าวกีฬา
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

16. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากบทสั มภาษณ์ มาร์ ค เทอเรล
ผูส้ ัมภาษณ์ : การคาดคะเนมักผิดพลาด จะคาดคะเนเรื่ องต่าง ๆ ในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลได้อย่างไร
หาสมดุลระหว่างความมัน่ ใจกับความไม่แน่นอนอย่างไร
มาร์ ค เทอเรล : เราทํานายสิ่ งต่าง ๆ ได้ดว้ ยความมัน่ ใจในระดับหนึ่งและความแม่นยําในระดับสู ง ระดับ
ความมัน่ ใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจะตํ่าลงเมื่อสิ่ งต่าง ๆ เริ่ มมีความซับซ้อนขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบหนึ่งมีแนวโน้มที่จะส่ งผลต่อระบบอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาเราเผชิญกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นครั้งเดียวในหนึ่งชัว่ อายุคนหลายเหตุการณ์และเกิดขึ้นต่อเนื่ องกัน เช่น การประท้วงในตะวันออก
กลาง อย่างไรก็ตาม มีหลายสิ่ งที่นกั ทํานายอนาคตพูดถึงได้ดว้ ยความมัน่ ใจ ตัวอย่างเช่น มัน่ ใจได้วา่ ในอีกห้า
สิ บปี ข้างหน้าเรายังจะใช้ระบบเงินตราอยู่ เนื่องจากหาสิ่ งทดแทนได้ยาก ในขณะเดียวกันนักทํานายอนาคต
ยังมีบทบาทสําคัญในการพูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ ๆ ที่มีความเป็ นไปได้ต่าํ ที่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ
การพูดถึงสัญญาณเตือนต่าง ๆ และสิ่ งที่ยากจะคาดเดานั้นมีความสําคัญเพราะมันช่วยให้คนเริ่ มคิดถึง
เหตุการณ์ที่อาจส่ งผลกระทบต่อระบบทั้งระบบได้
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคที่เป็ นขีดเส้นใต้ได้ดีที่สุด
1. ใครก็ตามที่เหมือนกับมาร์ ค เทอเรลมัน่ ใจได้วา่ ระบบเงินตราจะยังอยูใ่ นอีก 50 ปี ข้างหน้า
2. ผูส้ ัมภาษณ์มนั่ ใจได้วา่ ระบบเงินตราจะยังอยูใ่ นอีก 50 ปี ข้างหน้า
3. มาร์ ค เทอเรลมัน่ ใจได้วา่ ระบบเงินตราจะยังอยูใ่ นอีก 50 ปี ข้างหน้า
4. นักทํานายอนาคตทัว่ ไปมัน่ ใจได้วา่ ระบบเงินตราจะยังอยูใ่ นอีก 50 ปี ข้างหน้า
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

17. คําพูดของนายยกรั ฐมนตรี อังกฤษข้ างล่ างนีน
้ าํ มาจากข่ าวของบีบีซี

นายเดวิน คาเมรอน นายกรัฐมนตรี กล่าวกับบีบีซีวา่ “เราลดงบประมาณสําหรับเงินสวัสดิการได้มาก ทั้งหมด
ประมาณ 80,000,000 ปอนด์ เนื่องจากเราจํากัดสวัสดิการที่อยูอ่ าศัย
“เราจํากัดเงินสวัสดิการที่แต่ละครอบครัวจะได้รับ จึงย่อมดีกว่าที่คุณจะทํางานแทนที่จะรอรับเงิน
สวัสดิการ”
ตามความเห็นของเดวิด คาเมรอน ย่อมดีกว่าที่ใครจะทํางานแทนที่จะรับเงินสวัสดิการ
1. คนแบบเดวิด คาเมรอน
2. เดวิด คาเมรอน
3. นักข่าวที่เดวิดคาเมรอนพูดด้วย
4. ประชาชนอังกฤษ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

18. ข้ อความต่ อไปนีม
้ ากจากข่ าวในเว็บไซต์ เดอะสตรี ท ซึ่ งเป็ นเว็บข่ าวออนไลน์ ในนิ วยอร์ กที่เน้ นเรื่ องการ

ลงทุน การเงินและธุรกิจ
ถ้าคุณคิดว่าร้านกาแฟสตาร์ บค๊ั ส์มีอยูท่ ุกหนทุกแห่งแล้ว เรื่ องนี้คุณอาจคาดไม่ถึง
นายโฮเวิร์ด ชูลทส์ ผูก้ ่อตั้งและประธานบริ หารร้านกาแฟสตาร์ บคั ส์มีคาํ ตอบให้คนอเมริ กนั จํานวนมากที่คิด
ว่าอเมริ กามีร้านกาแฟมากพอแล้วและถึงจะตั้งร้านใหม่ก็แค่ใช้ชื่อที่ต่างกันเล็กน้อย
ร้านใหม่ที่ชื่อว่า ห้องคัว่ และชิมกาแฟพิเศษสตาร์ บคั ส์ เป็ นร้านกาแฟที่พฒั นาให้หรู หราขึ้นกว่าร้านกาแฟ
สตาร์ บคั๊ ส์เดิม ร้านกาแฟแบบใหม่น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนการเปิ ดร้านกาแฟแบบหรู โดยการเพิ่มห้องคัว่
กาแฟพิเศษเข้าไปในร้านเดิมมากกว่า 100 แห่งทัว่ โลกภายในอีกห้าปี ข้างหน้า
ใครคิดว่ามีร้านกาแฟสตาร์ บค๊ั ส์อยูท่ ุกหนทุกแห่งในอเมริ กา
1. ผูอ้ ่านบทความ
2. ผูเ้ ขียนบทความ
3. ใครก็ตามที่เหมือนกับผูเ้ ขียนบทความ
4. คนทัว่ ไปในอเมริ กา
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

19. บทความต่ อไปนีม้ าจากเคล็ดลับของผู้เชี่ยวชาญในการเลือกซื ้อระบบรั กษาความปลอดภัย
ฉันชื่อจัสติน สมิธ บรรณาธิ การอํานวยการฝ่ ายพัฒนาเว็บไซต์ของนิ ตยสารสร้างสรรค์การจัดการปฏิบตั ิการ
เคล็ดลับประจําวันนี้เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความเสี่ ยง การไปร้านค้าโดยที่เราไม่รู้วา่ จะซื้ออะไรเป็ นเรื่ องที่ไม่
สมเหตุสมผล ระบบรักษาความปลอดภัยก็เช่นเดียวกัน องค์กรต่าง ๆ จะต้องเข้าใจถึงความเสี่ ยงที่ตอ้ งการจะ
บรรเทาเมื่อตัดสิ นใจซื้ อระบบรักษาความปลอดภัย มิเช่นนั้นองค์กรจะไม่ได้รับผลประโยชน์หลักจากการ
ประกันภัย
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคที่ขีดเส้นใต้ได้ดีที่สุด
1. การที่ใครก็ตามที่เหมือนกับจัสติน สมิธไปร้านค้าโดยไม่รู้วา่ จะซื้ ออะไรนั้นเป็ นเรื่ องไม่สมเหตุสมผล
2. การที่จสั ติน สมิธไปร้านค้าโดยไม่รู้วา่ จะซื้ออะไรเป็ นเรื่ องไม่สมเหตุสมผล
3. การที่คนอ่านเคล็ดลับประจําวันไปร้านค้าโดยไม่รู้วา่ จะซื้ออะไรเป็ นเรื่ องไม่สมเหตุสมผล
4. การที่คนทัว่ ไปไปร้านค้าโดยไม่รู้วา่ จะซื้ ออะไรเป็ นเรื่ องที่ไม่สมเหตุสมผล
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

20. บทความต่ อไปนีม้ าจากข่ าวในหนังสื อพิมพ์ ชิคาโก ทรี บูน เขียนโดยเวอร์ จิ เนีย โพสเทรล
ห้องคนไข้ที่มีวิวมีส่วนช่วย
... โรเจอร์ เอส อูริค ประจุบนั เป็ นศาสตราจารย์ดา้ นสถาปั ตยกรรมประจําศูนย์วจิ ยั ด้านสุ ขภาพแห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแชลเมอรส์ ประเทศสวีเดน หลังจากทํางานที่มหาวิทยาลัยเทกซัสอยูห่ ลายปี ได้
เปรี ยบเทียบการฟื้ นตัวจากการผ่าตัดถุงนํ้าดีของผูป้ ่ วยสองกลุ่มที่พกั อยูใ่ นโรงพยาบาลเดียวกัน โดยจับคู่
ผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะบางประการเหมือนกันเช่นอายุ ความอ้วน ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อการฟื้ นตัวไว้ดว้ ยกัน
ผูป้ ่ วยกลุ่มแรกมองเห็นต้นไม้ดา้ นนอกได้ส่วนผูป้ ่ วยอีกกลุ่มเห็นแต่กาํ แพงอิฐ องค์ประกอบอื่น ๆ ของห้อง
ผูป้ ่ วยทั้งสองกลุ่มเหมือนกันทุกประการ ผูป้ ่ วยที่ได้มองวิวต้นไม้ใช้ยาระงับปวดน้อยลงและออกจาก
โรงพยาบาลเร็ วขึ้นหลังจากการผ่าตัดในอัตรา 7.95 ต่อ 8.70 วัน
การติดตามผลการวิจยั ในสามสิ บปี ให้หลังพบว่าการออกแบบสร้างห้องคนไข้ในโรงพยาบาลให้มีววิ ทิวทัศน์
ยังเป็ นเรื่ องแปลกใหม่ ...
ใครได้รับประโยชน์จากห้องคนไข้ที่มีววิ
1. เวอร์ วเิ นีย โพสเทรล
2. ผูป้ ่ วยทัว่ ไป
3. ใครก็ตามที่เหมือนอย่างเวอร์ จิเนีย โพสเทรล
4. ผูป้ ่ วยที่เข้าร่ วมการวิจยั
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

21. ประโยคต่ อไปนีม้ าจากเรื่ องของดิซซี่ ดอลลี่
ดิซซี่ ดอลลี่พยายามจะกลบอึแมวบนพื้นห้องนํ้าโดยวางด้ามแปรงขัดห้องนํ้าไว้ขา้ งบน อย่างกับว่าจะมีใคร
ทําอย่างนั้น
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคนี้ได้ดีที่สุด
1. ผูเ้ ขียนไม่กลบอึแมวแบบที่ดิซซี่ ดอลลี่ทาํ
2. ใครก็ตามที่เหมือนผูเ้ ขียนไม่กลบอึแมวแบบที่ดิซซี่ ดอลลี่ทาํ
3. คนอ่านไม่กลบอึแมวแบบที่ดิซซี่ ดอลลี่ทาํ
4. คนทัว่ ไปไม่กลบอึแมวแบบที่ดิซซี่ ดอลลี่ทาํ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

22. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากคําติชมโรงแรมออร์ ชาร์ ด บนเว็บไชต์ ทริ ป แอดไวเซอร์
เมื่อคุณเดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรม จะเห็นรางวัลต่าง ๆ ที่ยกย่องให้โรงแรมเป็ นสถานที่ทาํ งานซึ่งดีที่สุด
แห่งหนึ่งในซานฟรานซิ สโก น่าจะจริ งเพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนยินดีช่วยเหลือ ร่ วมแรงร่ วมใจกัน และทํางาน
เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เขาทําเหมือนว่ามีความสุ ขในการทํางานเสี ยจริ ง ๆ
ใครที่ดูมีความสุ ขในการทํางาน
1. เจ้าหน้าที่โรงแรมออร์ ชาร์ ด
2. ใครก็ตามที่เหมือนผูเ้ ขียน
3. ผูเ้ ขียน
4. ใครก็ตามที่ทาํ งานให้องค์กรที่ได้ชื่อว่าเป็ น “สถานที่ทาํ งานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในซานฟรานซิ สโก”
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

23. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากคําสั่ งของแบบฝึ กหั ดตรรกศาสตร์
วันเสาร์ ตน้ เดือนธันวาคมลูซ่ี ไปซื้อของขวัญวันคริ สต์มาส เธอซื้ อของขวัญห้าชิ้น แต่ละชิ้นมาจากร้านคนละ
ร้านกันและไม่มีร้านใดที่เธอเข้าไปซื้อของในเวลาเดียวกัน (อย่างกับมีใครทําได้ ... ฮา ๆ ) จากข้อมูลนี้จง
บอกลําดับของร้านที่เธอเข้าไปซื้อและของขวัญที่เธอซื้อจากแต่ละร้าน
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายความคิดเห็นในวงเล็บได้ดีที่สุด
1. ลูซี่เข้าไปซื้ อของในร้านค้าต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. ใครที่ตามที่เหมือนผูเ้ ขียนเข้าไปซื้ อของในร้านค้าต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันไม่ได้
3. ผูเ้ ขียนเข้าไปซื้ อของในร้านค้าต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันไม่ได้
4. ไม่มีใครเข้าไปซื้อของในร้านค้าต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันไม่ได้
5. อื่นๆ โปรดระบุ

24. ข้ อความต่ อไปนีน้ าํ มาจากข่ าวและความคิ ดเห็นของคนอ่ าน
คลิปวิดิโอแสดงความป่ าเถื่อนของเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเมซ่าที่เผยแพร่ ออกไปไม่ได้แสดงเหตุการณ์ท้ งั หมดใน
การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และเด็กสาววัยรุ่ น
ดูเหมือนว่าวิดิโอดังกล่าวซึ่ งมีคนแชร์ บนเฟสบุคกว่า 120,000 ครั้งแสดงเหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่เข้าทําร้าย
เด็กสาววัยรุ่ นก่อนจะกดตัวเธอไว้กบั พื้น
เจ้าหน้าที่สืบสวนเมซ่า เอสเตบาน ฟลอเรส กล่าวว่า เด็กสาววัยรุ่ นเตะและต่อยที่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่หญิง
ก่อน ซึ่ งไม่ได้ปรากฎอยูใ่ นคลิปวิดิโอดังกล่าว
“มีผเู ้ ห็นเหตุการณ์สองคนให้ขอ้ มูลสอดคล้องกับรายงานของเจ้าหน้าที่” ฟลอเรสกล่าวกับสํานักข่าวนิว
ไทมส์ “เด็กสาววัยรุ่ นก็ยอมรับว่าทําร้ายเจ้าหน้าที่ก่อนโดยเตะและต่อยที่ใบหน้า”
...
เเองเจลิโน วูด้ จากเฟสบุค วันที่ 20 ธันวาคม 2557
มันเป็ นสามัญสํานึกว่าคุณไม่ควรเตะตํารวจ แต่ถา้ คุณไม่มีวธิ ี จดั การกับเด็กสาววัยรุ่ นอายุ 15 โดยไม่
ต้องต่อยหน้าเธอ ก็ควรพิจารณาตัวเองได้แล้ว

ข้ อใดต่ อไปนีอ้ ธิ บายความคิ ดเห็นของเเองจิ ลิโน วู้ดได้ ดีที่สุด
1. วูด้ คิดว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ทาํ ร้ายเด็กสาววัยรุ่ นที่อาละวาดควรพิจารณาตัวเอง
2. วูด้ คิดว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจเมซ่าควรพิจารณาตัวเอง
3. วูด้ คิดว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจที่ไม่สามารถจัดการกับเด็กวัยรุ่ นโดยไม่ใช้กาํ ลังควรพิจารณาตัวเอง
4. วูด้ คิดว่าเจ้าหน้าที่ตาํ รวจหญิงที่ทาํ ร้ายเด็กสาววัยรุ่ นควรพิจารณาตัวเอง
5. อื่นๆ โปรดระบุ

25. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากบทความ“ที่ทาํ งานของผม: ช่ างเย็บหมวกสตีเฟ่ น โจนส์ ” ตีพิมพ์ หนังสื อพิมพ์
เดอะการ์ เดีย้ น เขียนโดย สตีเฟน โจนส์
ที่โต๊ะมักมีคนแปดคนง่วนอยูก่ บั การเย็บหมวก อาการปวดหลังเป็ นอันตรายที่มาพร้อมกับอาชีพช่างเย็บ
หมวก คุณอาจจะต้องขยับตัวไปมาเล็กน้อย เล่นโยคะ ดื่มเหล้ายิน หรื ออะไรก็ตามที่ช่วย ตอนนี้ในห้อง
ทํางานมีแต่เด็กผูห้ ญิงให้ความรู ้สึกเหมือนอยูใ่ นโรงเรี ยนประจําหญิงล้วนเซนท์ไตรเนี ยนส์ที่มีแต่เสี ยง
หัวเราะและความสนุกสนาน ผมชอบบรรยากาศห้องทํางานที่ครึ กครื้ นสนุกสนานมาก ๆ ถ้าอารมณ์ดี คุณจะ
เย็บหมวกออกมาดูดี แต่ถา้ อารมณ์บูด หมวกก็จะบิดเบี้ยว
ใครจะเย็บหมวกออกมาดูดีเพราะอารมณ์ดี
1. ช่างเย็บหมวกอย่างสตีเฟน โจนส์
2. ช่างเย็บหมวกทัว่ ไป
3. ช่างเย็บหมวกในห้องทํางานของสตีเฟน โจนส์
4. สตีเฟน โจนส์
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

26. ข้ อความต่ อไปนีเ้ ป็ นความคิ ดเห็นของสมาชิ กพรรคแรงงานคนหนึ่ง
เช้านี้สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ยูเวท คูเปอร์ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี เงาว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความ
คิดเห็นต่อผลสํารวจเรื่ องอาชญากรรมผ่านช่องไอทีวี 1 ว่า;
“ผลการสํารวจนี้แสดงให้เห็นว่าการปลดเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 15,000 นายเป็ นเรื่ องตลกแค่ไหน”
คนส่ วนมากรู ้สึกปลอดภัยน้อยลง ผูท้ ี่หวาดกลัวอาชญากรรมยังคงมีจาํ นวนมาก แต่รัฐบาลภายอนุรักษ์นิยม
ได้ปลดเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 15,000 นาย ทําให้เกิดความลําบากในการใช้กล้องวงจรปิ ด และการตรวจหลักฐานดี
เอ็นเอ รวมไปถึงการออกประกาศ เอเอสบีโอส์ ไม่มีทางที่จะปราบปรามกับอาชญากรรมได้เลย
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายความคิดเห็นของคูเปอร์ ได้ดีที่สุด
1. จากการสํารวจ การที่รัฐบาลภายอนุรักษ์นิยมปลดเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 15,000นายเป็ นเรื่ องตลก
2. จากการสํารวจ การที่รัฐบาลใด ๆ ปลดเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 15,000 นายเป็ นเรื่ องตลก
3. จากการสํารวจ การที่พรรคการเมืองใด ๆ ที่เป็ นแบบคณะรัฐมนตรี เงาจะสนับสนุนการปลดเจ้าหน้าที่
ตํารวจ 15,000 นายเป็ นเรื่ องตลก
4. จากการสํารวจ การที่คณะรัฐมนตรี เงาสนับสนุนการปลดเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ 15,000 นายเป็ นเรื่ องตลก
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

27. บทความต่ อไปนีม้ าจากเว็บไซต์ ข่าวกีฬาของบีบีซี
แคร์ เรเกอร์ มีความเห็นว่าโอเวนจะเสริ มทีมนิวคาสเซิ ลให้แข็งแกร่ งได้และกล่าวว่าเขารู ้สึกประหลาดใจที่
ศูนย์หน้าคนนี้ครองตําแหน่งตัวจริ งในทีมรี ลมาดริ ดไว้ไม่ได้
“คุณคงไม่อยากวิจารณ์สโมสรอย่างรี ลมาดริ ด แต่เหลือเชื่ อที่เราไม่ให้เขาลงเล่นถ้าดูสถิติการทําประตูของ
เขา” แคร์ เรเกอร์ กล่าว
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายความคิดเห็นของแครเรเกอร์ ได้ดีที่สุด
1. เหลือเชื่ อที่สโมสรฟุตบอลในลีกใหญ่ไม่ให้โอเวนลงเล่นเป็ นผูเ้ ล่นหลัก
2. เหลือเชื่ อที่รีลมาดริ ดไม่ให้โอเวนลงเล่นเป็ นผูเ้ ล่นหลัก
3. เหลือเชื่ อที่สโมสรฟุตบอลแบบที่โอเวนเล่นอยูไ่ ม่ให้เขาลงเล่นเป็ นผูเ้ ล่นหลัก
4. เหลือเชื่ อที่สโมสรฟุตบอลที่เขาเล่นอยูไ่ ม่ให้โอเวนลงเล่นเป็ นผูเ้ ล่นหลัก
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

28. ข้ อความต่ อไปนีม้ าจากข่ าวเกี่ยวกับผู้ประกาศข่ าวชาวอังกฤษ รู ธ อิ งแลนด์ ซึ่ งตีพิมพ์ ในหนังสื อพิมพ์ เดลี่
เมล์
เธอถูกลิขิตมาให้ประสบความสําเร็ จในอาชีพเพราะมีเสนห์ ผมสี บลอนด์ และมีความเป็ นผูด้ ีองั กฤษทุก
กระเบียดนิ้ว แต่เป็ นไปได้วา่ อาชีพที่วา่ ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดแสดงวัตถุโบราณเสมอ แล้วเธอก็ตกหลุมรัก
ทหารอเมริ กนั ปลดประจําการจากกองกําลังพิเศษอย่างที่คงมีใครทําหรอก
ข้อใดต่อไปนี้อธิ บายประโยคสุ ดท้ายได้ดีที่สุด
1. โดยปกติแล้วคนทัว่ ไปแบบผูเ้ ขียนบนความนี้ไม่ตกหลุมรักทหารอเมริ กนั ปลดประจําการ
2. โดยปกติแล้วผูอ้ ่านบทความนี้ไม่ตกหลุมรักทหารอเมริ กนั ปลดประจําการ
3. โดยปกติแล้วผูเ้ ขียนบทความนี้ไม่ตกหลุมรักทหารอเมริ กนั ปลดประจําการ
4. โดยปกติแล้วผูป้ ระกาศข่าวหญิงในอังกฤษไม่ตกหลุมรักทหารอเมริ กนั ปลดประจําการ
5. อื่น ๆ โปรดระบุ

