
 

 

 

 

 

รหัสวิชา 85  ความถนัดท่ัวไป  (GAT  ตอนที่ 1) 
สอบวันเสาร์ที ่ 6  มีนาคม 2553 

เวลา  08.30 - 10.00  น. 
 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 

 
ค าอธิบาย 
1. ข้อสอบมีจ านวน  12  หน้า    150   คะแนน 
     หน้า   1 - 5   :  ตัวอย่างข้อสอบและวิธีการตอบข้อสอบ  
     หน้า   6 - 10 :  บทความที่ใช้ในการสอบ 
     หน้า 11 - 12 :  ที่ว่างส าหรับร่างค าตอบ 
2. ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
    ผู้สอบหรือไม่   กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารอง  
    กรอกข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์  
3. ให้ดูค าแนะน าวิธีระบายตัวเลือกในกระดาษค าตอบที่ด้านในของปกหน้าของข้อสอบ   
4. ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร์ 2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 
    ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม ่ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า แล้วจึงระบายวงกลม 
    ตัวเลือกใหม่ 
5. เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
6. ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ 
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ ก่อนหมดเวลาสอบ 
8. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ 
 

เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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คําอธิบายจุดมุงหมายและลักษณะของขอสอบ 
ขอสอบฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความสามารถในการอานจับใจความ คิดวิเคราะห และสังเคราะหความเชื่อม 
โยงสัมพันธของประเด็นและสาระสําคัญตางๆ  สําหรับลักษณะขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ ไดแสดงไวในตัวอยาง 
เรื่อง “นักเรียนดี” หนา 1 - 5 ในตัวอยางไดแนะนําวิธีสังเคราะหคําตอบโดยเริ่มจากการรางแผนภูมิแสดงความ
เชื่อมโยงสัมพันธของประเด็นตางๆกอน แลวแปลงเปนรหัสคําตอบใสไวในตาราง หลังจากนั้นจึงระบายรหัสคําตอบลง
ในกระดาษคําตอบ เนื่องจากการตรวจใหคะแนน จะตรวจคําตอบที่ระบายไวในกระดาษคําตอบเทานั้น  ดังนั้นผู
เขาสอบอาจไมจําเปนตองใชวิธีการตามที่แนะนําในตัวอยางนี้ก็ได 
 

ตัวอยางขอสอบและวิธีการตอบขอสอบ 
คําสั่ง 
อานบทความเรื่อง “นักเรียนดี”    ในบทความมีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 8 ขอความ ทาย
บทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ แลวสรุปความเชื่อมโยงของ
ขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอ่ืนๆที่เหลือ  ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ  และเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้ 
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือที่ เกิดข้ึนในลําดับถัดมา ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A”   

ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร “D”  

ο ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง 
ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

ο ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ / 
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข 
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” 

 

ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, .... 08  เปนเลขขอ  1, 2, 3, .... 8  ในกระดาษคําตอบ 
 

ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน 
โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
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นักเรียนดี 
นักเรียนดีเปนอยางไร  หากจะกลาวอยางสั้นที่สุดก็คือนักเรียนดีจะตองมีคุณสมบัติหรือองคประกอบ

อยางนอย 2 อยาง คือ เรียนเกง และ เปนคนดี เหตุปจจัยที่สงผลใหนักเรียนเปนนักเรียนดีมีหลายอยางเชน 
พื้นฐานจิตใจนักเรียน คุณภาพการเรียนการสอน คุณภาพอาจารยผูสอน คุณภาพสถานศึกษา สําหรับ
คุณภาพการเรียนการสอนนั้น นอกจากเรื่องหองสมุด อาคารสถานที่ อุปกรณ ส่ือการศึกษา ฯลฯ ยังขึ้นกับคุณภาพ
อาจารยดวย นอกจากนี้ จะตองรูจักระวังหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอตนเอง เชน การคบเพื่อนเลว 
เพราะยอมสามารถลดหรือบั่นทอนความเปนคนดีไดโดยงาย 

 
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด  เลขกํากับ ขอความที่กําหนด 

01 การคบเพื่อนเลว  05 นักเรียนดี 
02 คุณภาพการเรียนการสอน  06 เปนคนดี 
03 คุณภาพสถานศึกษา  07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 
04 คุณภาพอาจารย  08 เรียนเกง 

 

คําแนะนําวิธีการทําขอสอบ  

นําขอความพรอมหมายเลขกํากับที่สรุปไวในตารางทายบทความ มารางเปนแผนภูมิเพื่อแสดงความเชื่อมโยง
สัมพันธตามบทความเรื่อง นักเรียนดี โดยใชสัญลักษณดังนี้ 

ο เสนที่มีหัวลูกศร (         ) ชี้จากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ เปนผลโดยตรง หรือที่ เกิดข้ึนในลําดับถัด
มา 

ο เสนที่ไมมีหัวลูกศร (       )  โยงจากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / 
ลักษณะ  

ο เสนที่มีหัวลูกศรและกากบาท (        ) ชี้จากขอความที่กําหนดไปยังขอความที่ ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / 
หาม / ขัดขวาง 

 
 
 
 
 
 

X 
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ตัวอยางแผนภูม ิ
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอความ  (05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติ 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียนเกง 
ดังนั้นในแผนภูมิจึงเชื่อมโยงดวยเสนที่ไมมีหัวลูกศร   

ขอความ  (04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ มีผลโดยตรงตอ (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) 
นักเรียนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงดวยเสนที่มีหัวลูกศร 

ขอความ  (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรอื บั่นทอน (06) เปนคนดี จึงแสดงความเชื่อมโยงดวยเสนที่มีหัว
ลูกศรและกากบาท 

จากแผนภูมิที่รางขางตน สรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดกับขอความอื่นตามเกณฑ เปนรหัสคําตอบใสไวใน
ตารางไดดังนี้ 
 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด รางรหัสคําตอบที่จะระบายในกระดาษคําตอบ 
01 การคบเพื่อนเลว 06F     
02 คุณภาพการเรียนการสอน 05A     
03 คุณภาพสถานศึกษา 05A     
04 คุณภาพอาจารย 02A 05A    
05 นักเรียนดี 06D 08D    
06 เปนคนดี 99H     
07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน 05A     
08 เรียนเกง 99H     

 

จากรหัสคําตอบที่รางไวในตาราง  นําไประบายคําตอบในกระดาษคําตอบดังตัวอยางในหนา 5 

× 

04 คุณภาพอาจารย

03   คุณภาพสถานศึกษา02 คุณภาพการเรียนการสอน 

05 นักเรียนดี 07 พื้นฐานจิตใจนักเรียน

08 เรียนเกง06  เปนคนดี

01 การคบเพื่อนเลว 
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ขอความ  (04) คุณภาพอาจารย เปนเหตุ สวน (02) คุณภาพการเรียนการสอน และ (05) นักเรียนดี เปน
ผลโดยตรง ดังนั้นจึงมีคําตอบ 2 คําตอบคือ รหัส 02A และ 05A   

ขอความ (05) นักเรียนดี มีองคประกอบหรือคุณสมบัติอยู 2 ประการ คือ (06) เปนคนดี และ (08) เรียน
เกง จึงมี 2 คําตอบเชนกัน คือ รหัส 06D และ 08D 

ขอความ (01) การคบเพื่อนเลว มีผลลด หรือ บั่นทอน (06) เปนคนดี จึงมี 1 คําตอบ คือ 06F 
ขอความ  (08) เรียนเกง ไมมีขอความใดเปนผลโดยตรง หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ / 

คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง คําตอบจึงเปน 99H 
 

วิธีระบายคําตอบในกระดาษคําตอบ 
ใหดูตัวอยางกระดาษคําตอบในหนา 5 ซึ่งเปนหนาแรกของกระดาษคําตอบ จะเห็นไดวากระดาษคําตอบมี

จํานวนขออยู 10 ขอ คือขอ 1 - 10 (สวนขอ 11 - 20 อยูหนาหลัง) ขอสอบแตละขอมีกลุมวงกลมสําหรับระบายคําตอบ
ได 4 คําตอบ คือคําตอบที่ 1, 2, 3 และ 4 เรียงลําดับตามแนวตั้ง  

สําหรับวิธีการระบายคําตอบ ไดแสดงตัวอยางการระบายคําตอบขอ 4 ของขอสอบเรื่อง นักเรียนดี ซึ่งมีสอง
คําตอบ คือ 02A และ 05A ดังนั้นคําตอบที่ 1 จึงระบาย 0, 2 และ A   และคําตอบที่ 2 จึงระบาย 0, 5 และ A ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สวนการระบายคําตอบขออื่นๆ ใหดูตัวอยางในหนา 5  

ขอ 4 คาํตอบที่ 1 คือ 02A 

ขอ 4 คาํตอบที่ 2 คือ 05A 

 

ระบาย 0

ระบาย 2

ระบาย A

ระบาย 0 

ระบาย 5 

ระบาย A 
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ตัวอยางกระดาษคําตอบและวิธีการระบายคําตอบ เร่ือง นักเรียนดี 
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บทความที่ใชในการสอบ 
คําสั่ง 
 

อานบทความ 2 เรื่อง ไดแก 
1)  เรื่อง “พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม”  ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัว

เขมอยู 9 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับ
ตั้งแตเลข 01 ถึง 09 แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอ่ืนๆที่
เหลือใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ  และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

2) เรื่อง  “ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด”  ในบทความนี้มีขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 
11 ขอความ ทายบทความจะมีตารางสรุปขอความที่กําหนดซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข  
10 ถึง 20 แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอ่ืนๆที่เหลือให
สอดคลองกับเนื้อหาในบทความ  และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 

เกณฑที่กําหนด ไดแก 
ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง หรือที่เกิดข้ึนในลําดับถัดมา ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A”   

ο ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ ให
ระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนองคประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ แลวตามดวยตัวอักษร “D”  

ο ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม /ขัดขวาง 
ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

ο ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา หรือที่เปนองคประกอบ / 
คุณสมบัติ / ลักษณะ หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข 
“99” แลวตามดวยตัวอักษร “H” 

 

ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, .... 20 เปนเลขขอ 1,  2,  3, ....  20 ในกระดาษคําตอบ 
 

ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 3 คะแนน 
โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
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บทความที่  1 

เรื่อง พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม 
   

ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกมหาสมาคมเมื่อวันที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ.
2552 อันเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา คนไทยทุกคนลวนมีความปติยินดีเปนที่สุดที่เห็น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงขึ้น ดิฉันเชื่อวาประชาชนชาวไทยทุกคนลวนมุงหวัง
ใหพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงสบายพระราชหฤทัย และทรงมีความสุข จึงอยากใหพวกเรานอมนํา
พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพินิจพิจารณา และนอมรับมาปฏิบัตอิยางจริงจัง  

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร นายกรัฐมนตรี และประธานรัฐสภา กราบ
บังคมทูลถวายพระพรเสร็จแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสตอบดังนี้ 

 

“ขอขอบพระทยัและขอบใจทานทั้งหลายเปนอยางยิ่งที่มีไมตรีจิต พร่ังพรอมกันมาใหพรวันเกิดดวย
ถอยคําที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี มุงหมายใหขาพเจามีความสุขความสวัสดีโดยประการตางๆ 
ความสุขความสวัสดีของขาพเจาจะเกิดขึ้นไดก็ดวยบานเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เปนปกติสุข ความ
เจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสําเร็จผลเปนจริงไปไดก็ดวยทุกคนทุกฝายในชาติ มุงที่จะปฏบิัติหนาที่ของตนใหเต็มกําลัง 
ดวยสติรูตัว ดวยปญญารูคิด และดวยความสุจริตจริงใจ โดยเห็นแกประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น 

จึงขอใหทานทัง้หลายในที่นี้ซึ่งมีตําแหนงหนาที่สําคัญอยูในสถาบันหลักของประเทศ และชาวไทยทุก
คนทุกหมูเหลาทําความเขาใจในหนาที่ของตนใหกระจาง แลวตั้งจิตตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฏบิัติ
หนาที่ของตนใหดีที่สุด เพื่อใหสําเร็จประโยชนสวนรวมอันไพบูลย คือชาติบานเมืองอันเปนถิ่นที่อยูที่ทํากินของ
เรา มีความเจรญิมั่นคงยั่งยืนไป 

ขออํานาจแหงคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุมครองรักษาทานใหปราศจากทุกขปราศจากภัย 
และอํานวยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลใหสําเร็จผลขึ้นแกทานทั่วหนากัน” 

 

หากคนไทยนอมนําพระราชดาํรัสในวันเสด็จออกมหาสมาคมมาพิจารณาไตรตรองจะพบวา พระราช
ดํารัสมีใจความสําคัญอยูสองประการ ประการแรกคือสิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุขสวัสดีตามคํา
กราบบังคมทูลถวายพระพร สวนใจความสําคัญประการที่สองเปนเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับพวกเราทุกคนคือ 
สิ่งที่ทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัติ  
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สําหรับส่ิงที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุขไดแกการที่บานเมืองมีความเจริญมั่นคง และบานเมือง
เปนปกติสุข สวนสิ่งที่ทรงขอใหคนไทยปฏิบัติก็คือ ทรงขอใหตั้งใจใหเที่ยงตรงหนักแนนที่จะปฏบิัติหนาที่ของตน
ใหดีที่สุด ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง ดวยสติรูตัว ปฏบิัติหนาที่ดวยปญญารูคิด ดวยความสุจริตจริงใจ 
และปฏิบตัิหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมยิ่งกวาสวนอื่น  

หากประชาชนคนไทยทุกคนทุกหมูเหลาปฏิบตัิหนาที่ของตนอยางเต็มกําลัง ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุจริตจริงใจ ดวยสติ ปญญา โดยมุงประโยชนสวนรวมดังกลาวขางตน ยอมยังผลใหบานเมืองเปนปกติสุข 
และมีความเจรญิมั่นคงอยางแนนอน  

ดิฉันเห็นวา ส่ิงที่จะทําใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความสุขทั้งสองประการดังกลาวขางตน 
ยอมอํานวยความสุขใหแกคนไทยอยางทั่วหนาเชนกัน ดังนั้นสิ่งที่ทรงขอใหพวกเราปฏิบตัิอันเปนสิ่งที่ทรงปฏิบัติ
มาแลวอยางตอเนื่องยาวนาน จึงมใิชการปฏบิัติเพื่อความสขุของพระองคเทานั้น แตเพื่อความสุขของพสกนิกร
ของพระองคนั่นเอง นี่คือพระมหากรุณาธิคณุอันยิ่งใหญของพระมหากษตัริยพระองคนี้  

ขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับของบทความที่ 1  และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

01 บานเมืองเปนปกติสุข     

02 บานเมืองมีความเจริญมั่นคง     

03 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริตจริงใจ     

04 ปฏิบัติหนาที่ดวยปญญารูคิด     

05 ปฏิบัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนรวม     

06 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง     

07 พระราชดํารัสในวันเสด็จออกมหาสมาคม     

08 สิ่งที่จะทําใหพระองคทรงมีความสุข     

09 สิ่งที่ทรงขอใหคนไทยทุกคนปฏิบัต ิ     
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บทความที่  2 

เรื่อง ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
   

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2552   ศาลปกครองกลางมีคําส่ังใหระงับโครงการ 76 โครงการ มลูคากวาส่ี
แสนลานบาทที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด คดีนี้สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน และประชาชนชาวมาบตาพุด
ฟองหนวยงานของรัฐและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของรวม 8 รายวารวมกันออกคําส่ังโดยไมถูกตองตามมาตรา 67 วรรค
สอง ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ที่กําหนดใหโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชมุชนอยาง
รุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรธรรมชาต ิและดานสุขภาพของประชาชนในชมุชน จะ
กระทํามิได เวนแตจะไดศึกษาผลกระทบในดานตางๆและจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังใหองคกรอิสระใหความเห็นกอน องคการอิสระดังกลาวประกอบดวยผูแทนองคกร
เอกชนดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดานสิ่งแวดลอม  

แตภายหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มีผลใชบงัคับเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ผูถูกฟองคดทีั้ง 8 
ยังคงรับเร่ือง พิจารณา หรืออนุมัติ อนุญาตใหดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชมุชน
อยางรุนแรง โดยเมื่อถึงปพ.ศ.2552 มีโครงการที่อนุมัติหลงัประกาศใชรฐัธรรมนูญ ถึงกวา 76 โครงการเชน 
โครงการแยกกาซธรรมชาติ และโครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล ของเครือการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และโครงการผลิต NBR LATEX ของเครือปนูซีเมนตไทย เปนตน 

ผูฟองคดีจงึขอใหศาลกําหนดมาตรการหรือวธิีการคุมครองใดๆ เพื่อบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการ
พิพากษา โดยขอใหศาลมีคําส่ังระงับโครงการหรือกิจกรรม จํานวน 76 โครงการ ที่กําลังดําเนินการในพื้นที่
ตําบลมาบตาพดุ อําเภอบานฉาง และใกลเคียงจังหวัดระยอง ไวเปนการชั่วคราวกอนศาลจะมีคําพิพากษา 

ศาลพิเคราะหวา จากคําชี้แจงของผูฟองและผูถูกฟองคดี ประกอบกบัรายงานการประชุมของผูถูก
ฟองคดีที่ 1 และที่ 2 รวมท้ังการประกาศเขตควบคุมมลพิษ เมือ่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2552 แสดงใหเห็น
ขอเท็จจริงที่ตรงกันวา โครงการตางๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  รวมท้ังโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใช
รัฐธรรมนูญกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงจริง ทั้งดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากร 
ธรรมชาติ และดานสุขภาพของประชาชนในชุมชน  

ดวยเหตุผลสองประการคือ โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ กอใหเกิดผลกระทบอยาง
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รุนแรงตอชุมชน และที่สําคัญคือมลัีกษณะเปนโครงการที่ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด ซึ่งไดแก ไมศึกษาผลกระทบกอน ไมจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นประชาชน
และผูมีสวนไดเสีย และไมใหองคกรอิสระใหความเห็นกอนมีการดําเนินโครงการดวย ศาลจึงมีคําสั่งให
ระงับโครงการไวเปนการชั่วคราว คําส่ังนี้จึงยังผลใหโครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
ครอบคลุมโครงการแยกกาซธรรมชาติ โครงการผลิตสารอะคริโลไนไตรล โครงการผลิตโพลีเอททีลีน และ
โครงการผลิต NBR LATEX ดังกลาวขางตนถูกยับยั้งไวทั้งหมด 

นี่คือบทเรียนราคาแพงที่ผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนจะตองตระหนักและปองกันไมใหเกิดซ้ํา 
        

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับของบทความที่ 2  และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 
 

เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ 

10 เกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง     
11 โครงการที่อนุมัติหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญ      

12 โครงการผลิตโพลีเอททีลีน      

13 โครงการแยกกาซธรรมชาติ      
14 ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม     
15 ดานทรัพยากรธรรมชาติ      
16 ดานสุขภาพ     
17 ไมทําตามขอยกเวนกอนดําเนินการ     
18 ไมศึกษาผลกระทบกอน     
19 ไมใหองคกรอสิระใหความเห็นกอน     
20 ศาลจึงมีคําสั่งใหระงับโครงการ     
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ที่วางสําหรับรางแผนภูมิหรือคําตอบ 
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ที่วางสําหรับรางแผนภูมิหรือคําตอบ 
 
 



 

 

 

 

 

รหัสวิชา 85  ความถนัดท่ัวไป  (GAT  ตอนที่ 2) 

สอบวันเสาร์ที ่ 6  มีนาคม 2553 
เวลา  10.00 - 11.30  น. 

 

กรุณาอ่านค าอธิบายให้เข้าใจ ก่อนลงมือท าข้อสอบ 
 

1.  ข้อสอบเป็นแบบปรนัย  4  และ  6   ตัวเลือก  จ านวน 60 ข้อ  (22  หน้า)  รวม  150  คะแนน 
2.  ให้ตรวจสอบ ช่ือ-นามสกุล เลขที่นั่งสอบ รหัสวิชาสอบในกระดาษค าตอบว่าตรงกับตัว  
 ผู้สอบหรือไม่    กรณีท่ีไม่ตรง  ให้แจ้งผู้คุมสอบเพ่ือขอกระดาษค าตอบส ารองกรอก 
 ข้อความหรือระบายให้สมบูรณ์    
3.  ในการตอบ ให้ใช้ดินสอด าเบอร ์2B ระบายวงกลมที่ต้องการให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 
     ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือกใหม่  ต้องลบให้สะอาดจนหมดรอยด า แล้วจึงระบายวงกลม 
     ตัวเลือกใหม่  
4.  เมื่อสอบเสร็จ ให้วางกระดาษค าตอบไว้ด้าน บนข้อสอบ 
5.  ห้ามน าข้อสอบและกระดาษค าตอบออกจากห้องสอบ  
6.  ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบ  ก่อนหมดเวลาสอบ 
7.  ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ  
 

เอกสารนี ้สงวนลิขสิทธ์ิของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
ห้ามเผยแพร่ อ้างอิง หรือ เฉลย ก่อนได้รับอนุญาตสถาบันฯ จะย่อยท าลายข้อสอบและ

กระดาษค าตอบทั้งหมด หลังจากประกาศผลสอบแล้ว 3 เดือน 
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 Part One: Speaking (Items 1-15) 

 Choose the best answer. 

 

 1. A: You look unhappy.   __________ ? 

  B: I failed my math exam. I don‘t know what my parents will say. 

   1. What‘s the matter    2. What are you doing 

   3. What can‘t you do    4. What will you do 

 

 2. A: My nephew was arrested for possessing marijuana. 

  B: _______________________ 

   1. How amazing!     2. Do you regret it? 

   3. That‘s terrible.      4. He‘s addicted to drugs. 

 

 3. A:   Excuse me, I‘m going to the city hall.  __________? 

   B:  Three stops from here, in front of the zoo. 

   1.  How do I get out     2.  Where do I get off 

   3.  How do I take off    4.  Where do I take out 

 

 4. A: Gosh, I didn‘t expect the traffic to be this bad. 

  B: Well, at this time of day _________ . 

   1. they shouldn‘t be running  2. many cars break down 

   3. the road‘s too dark    4. it‘s really not surprising 
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 5-7  

  Nudee: You look so pale. _____5______ ? 

  Pong: I have a very bad headache and a high fever. 

  Nudee:  It sounds really serious.  You should ____6____ .  You may  

    have the H1N1 flu. 

  Pong: ____7____.  I‘ve been coughing a lot, too. 

  Nudee: Here.  Put on this hygienic mask.  I‘m going to take you to the  

                           hospital right now. 

 

  5. 1. How do you feel     2. How do you do 

   3. What are you doing     4. What‘s wrong    

 

  6. 1. keep moving       2. not go out 

   3. see a doctor       4. exercise more 

 

  7. 1. I don‘t mind      2. It‘s possible 

   3. Please be quiet      4. It‘s up to you 
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 8-11 

  Bill: Oh God !  I‘ve got to get out of here for a while. 

  Mary: ____8____ 

  Bill: No, no.  I just feel like I need a break.  I‘m so sleepy. 

  Mary: Why don‘t you have a cup of coffee?   ____9____. 

  Bill: No, thanks.  I‘ve had enough coffee today.  But I can get  

     you another cup.  ____10____? 

  Mary: Strong, black, and no sugar, please.  And just bring it when you  

     come back. 

  Bill: No, ____11____. Then I‘ll take a long walk. 

   

  8. 1. Me, too.  It‘s humid here. 2. I think you‘d better stop. 

   3. Haven‘t we done enough? 4. Am I making too much noise? 

 

  9. 1. I had one and it woke me up 

   2. Get me one if you do 

   3. But there‘s no shop here   

   4. That will do me good 

   

  10. 1. Are you strong enough  2. How many would you like 

   3. Don‘t you agree with me 4. How do you like it 

 

  11. 1. I can see two shops   2. I‘ll get your coffee first 

   3. I‘m sure I can find it  4. I‘m not sure about it 
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 12-15 

  Tina: So, what do you think about the book? 

  Nick: It‘s ____12____.  Linda wouldn‘t like it as a gift. Let‘s find  

    something better. 

  Tina: How about a season ticket to the basketball games instead? 

  Nick: ____13____.  You know what an avid basketball fan she is. 

  Tina:  ____14____ a season ticket, then. 

  Nick: ____15____ .  How come we didn‘t think of it earlier? 

  Tina: Well, she‘s an enthusiastic reader, too. 

  Nick: Yeah, but it‘s hard to find something she hasn‘t already read. 

 

  12. 1. not bad at all    2. nothing special 

   3. just what she expected  4. everything you‘d look for 

  

  13. 1. She‘d love that    2. That‘ll never do 

   3. That‘s ridiculous   4. Basketball isn‘t her cup of tea 

 

  14. 1. Don‘t go for    2. Not a chance for 

   3. We can do away with  4. Let‘s go with 

 

  15. 1. I really doubt it    2. No comment  

   3. I don‘t think so    4. I couldn‘t agree more 
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Part Two: Vocabulary (Items 16-27) 

Items 16-19: Odd One Out 

Three of the words in each group relate to one another in their meaning. 

Choose the word that does NOT belong. 

 

 16. 1. trendy      2. stylish 

  3. original      4. fashionable 

 

 17. 1. refrain      2. reconsider 

  3. rethink      4. reassess 

 

 18. 1. consent      2. agree 

  3. approve      4. reject 

 

 19. 1. endeavor     2. attempt 

  3. effort      4. progress 
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Items 20-23: Meaning Recognition 

Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word 

in the given sentence. 

 

 20. I‘m going to be late for Laura‘s party. 

   1. The party Jim belongs to doesn‘t want him to vote. 

   2. Everybody is welcome to this coming Friday‘s party. 

   3. I just walked past a party of people wearing funny costumes. 

   4. We allowed a third party to withdraw money from the account. 

 

 21. Generosity is believed to be part of Thai people‘s character. 

   1. It‘s difficult to write a Chinese character. 

   2. The book gives a fascinating insight into our King‘s character. 

   3. Mickey Mouse is a well-known cartoon character. 

   4. She‘s such an interesting character. 

 

 22. In the past, Thai people sat on the ground while having meals. 

   1. The prime minister‘s opinion has gained ground with the public. 

   2. The new sports ground has now been completed. 

   3. We have to be on the same ground before making a decision. 

   4. The suspect was forced to lie on the ground. 
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 23. You should dismiss his silly comment. Don‘t let it bother you. 

   1. Any sensible woman would dismiss his marriage proposal. 

   2. The boss had no choice but to dismiss him from his job. 

   3. The judge will probably dismiss William‘s case. 

   4. Professor Lian had to dismiss the meeting early. 

 

Items 24-27: Meaning in Context 

Choose the best alternative to make the sentence(s) meaningful. 

 

 24. In the 1860s, James Clerk Maxwell _________ a set of equations  

             describing how waves in the lines of force would ________ across space. 

  1. founded – connect    2. developed – travel 

  3. implied – swing     4. invented – explode 

 

 25. The dense cloudy atmosphere of Venus _______ its surface from even  

              the most powerful telescope. Only radar can ________ to map the  

              planet‘s features. 

  1. disguises – concentrate   2. reveals – deviate 

  3. conceals – penetrate    4. blankets – interfere 
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 26. Hobart, Tasmania‘s capital, was reputed for being hell for English _____  

             in the early 19
th

 century. However, today it is recognized as a ______    

             place, with a beautiful harborfront and colonial architecture.  

  1. settlers – harsh      

  2. nobles – congested 

  3. immigrants – vicious    

  4. prisoners – heavenly 

 

 27. Biologists provide one explanation as to why a female animal would     

             choose an _______ male. When some females choose attractive males,  

             other females must follow suit or risk having sons that _______ females. 

  1. aggressive – seduce     

  2. ornamental – repel 

  3. antagonistic – distract    

  4. adventurous - oppress 
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Part Three: Reading (Items 28-45) 

 Choose the best answer. 

    

 

 

 28. What is TRUE according to this sign? 

  1. Dogs are not allowed to enter the park. 

  2. Dog owners must clean the park to take their dogs inside. 

  3. Dog owners must pay $1,000 to take their dogs into the park. 

  4. Dog owners may not let their dogs run freely in the park. 
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Account Manager (2 positions)  
 

 

An account manager has ultimate responsibility for a number of accounts, manages the 

work of account executives and is the key person in charge of budgets and 

administration.  

Qualifications :- 

 Bachelor’s degree or higher in Marketing, Advertising, Mass Communications or 

any related field with proven track record of account management 

 Minimum 5-7 years of experience in account management 

 Be knowledgeable of branding, brand advertising/management, mass media or 

consumer marketing concepts. 

 Excellent command of Thai and English 

 Computer literate (All MS office programs) 

 Energetic, innovative and self-motivated team player 

 Able to travel to meet clients off-site. 

 Able to work irregular hours.  

 
 

 

 

 

 29. Which of the following candidates is NOT suitable for this job? 

  1. A person who can speak both Thai and English fluently 

  2. A person who has a Master‘s degree in Mass Communications 

  3. A person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. 

  4.   A person who has worked in account management for over 10 years 
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 30. Why would the boy hate to be his parents during the festive season? 

  1. Because he doesn‘t like his parents. 

  2. Because the Thanksgiving holiday is over. 

  3. Because his parents are developing a Christmas list. 

  4. Because he will annoy his parents for 28 days.  

    

Passage 1 

 

1   While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others 

investigate infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, 

certain viruses can cause birds or mammals to become fat. Now scientists think 

they have tracked down a bug that can cause obesity in people.  

2   The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published 

in 2002 showed that AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. 

In some animals, the injected virus caused body fat to triple. It‘s unethical to 
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inoculate people with viruses, of course. But in an analysis of 1,000 people, the 

scientists found that those with AD-36 antibodies—a sign that they have been 

infected—are significantly more likely to be overweight.  

3   How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, 

they begin to multiply. ―We are not saying all obesity is caused by a virus. 

Genes, metabolism, and habits all play a role,‖ the scientists acknowledge. ―But 

at least one other possibility appears to be infection.‖ 

4   As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it 

might play in the current obesity epidemic. If the scientists‘ suspicions prove 

correct, the next step would be to develop a vaccine.  

 

 31. What is the best title of this passage? 

  1. Roots of Obesity   2. The Fat Virus  

  3. Dramatic Weight Gain  4. Obesity in People 

 

 32. What is NOT mentioned as a cause of obesity? 

  1.   Genes      2. A virus 

  3.   A vaccine     4. Lifestyle 

 

 33. In the passage, what is the alleged ―culprit‖ (paragraph 2)? 

  1. A bug      2. Obesity 

  3. An injection    4. An infection 
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 34. What does ―those‖ (paragraph 2) refer to? 

  1.  Scientists     2. People  

  3. Antibodies     4. Animals 

 

 35. Which of the following is TRUE? 

  1. Some animals are fat because of a virus. 

  2. AD-36 does not cause monkeys to gain weight. 

  3. It is acceptable to inject people with a virus. 

  4. Scientists know how widespread AD-36 is.   

        

Passage 2 

1   At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor 

Bella DePaulo got 77 students and 70 townspeople to volunteer for an unusual 

project.  All kept diaries for a week, recording the numbers and details of the lies 

they told. 

2   One student and six Charlottesville residents professed to have told no 

falsehoods.  The other 140 participants told 1,535. 

3   The lies were most often not what most of us would call earth-shattering.  

Someone would pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend 

than he or she really was, or feign agreement with a relative‘s opinion.  

According to DePaulo, women in their interactions with other women lied mostly 

to spare others’ feelings.  Men lied to other men generally for self-promoting 

reasons. 
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4   Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their 

deceptions caused them ‗a little preoccupation or regret.‘  Might that, too, be a 

lie?  Perhaps.  But there is evidence that this attitude towards casual use of 

prevarication is common. 

5   Think how often we hear the expressions ―I‘ll call you‖ or ―The check is 

in the mail‖ or ―I‘m sorry, but he stepped out.‖  And then there are professions—

lawyers, pundits, public relations consultants—whose members seem to 

specialize in shaping or spinning the truth to suit clients‘ needs.   

 

 36. What is the best title for this passage? 

  1. Male and Female Lies 

  2. The Truth about Lies 

  3. Definitions of Lies 

  4. Attitudes towards Lying 

 

 37. What does the phrase ―to spare others‘ feelings‖ (paragraph 3) mean? 

  1. To avoid upsetting other people 

  2. To give other people compliments 

  3. To find excuses for others 

  4. To make an acceptable compromise 
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 38. What does the phrase ‗these tellers-of-a-thousand-lies‘ (paragraph 4)  

  refer to ? 

  1. Male and female liars   2. DePaulo‘s students 

  3. Charlottesville residents   4. Participants in DePaulo‘s study 

 

 39. According to DePaulo‘s study, which of the following is NOT true? 

  1. A lot of people tell lies for their own sake. 

  2. Some people lie out of kindness to others.  

  3. Men tell more lies than women do. 

  4. A few people in the study reported always telling the truth.  

 

 40. Which of the following does NOT mean ―lie‖? 

  1.  Preoccupation     2. Deception 

  3. Prevarication     4. Falsehood 

 

Passage 3 

 1          Chemicals from air-conditioning units and refrigerators in daily use 

throughout Asia could cause catastrophic climate change unless we change our 

ways soon, scientists say. Called hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), the 

chemicals were widely adopted about 20 years ago after it was discovered that 

the chemicals being used until then – chlorofluorocarbons (CFCs) – had been 

depleting the ozone layer. 
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 2         The scientists say what has been beneficial for the ozone layer could be 

disastrous for the world‘s climate, because HCFCs turn into ―super greenhouse 

gases‖, some of them nearly 5,000 times stronger than carbon dioxide. 

3          As long as they stay inside our air-conditioners and refrigerators, HCFCs 

are harmless coolants, colorless and odorless. But when they leak into the air, 

they become what scientists call fluorinated greenhouse gases, or F-gases. 

4          Unfortunately, leaks are normal.  Most residential air-conditioners have 

natural leakage of 5% per year, according to the UN. Poor maintenance can 

increase that to 50%. And if the machine is dumped without recovering the 

coolant, the figure jumps to 100%. 

5          A report published earlier this year shows that in a worst-case scenario  

F-gases could be responsible for as much as 45% of total global warming by 

2050, and Asia will be the main contributor. 

 6         ―F-gas emissions in developing countries are projected to be as much as 

800% greater than in developed countries in 2050,‖ reports a climate scientist 

working under Guus Velders of the Netherlands Environmental Assessment 

Agency. 

7          Alarm bells have not stopped ringing since his report came out in June, 

and the race is now on to deploy substitutes for F-gases which otherwise will 

wipe out much of the potential benefit of whatever agreements emerge from 

climate talks in Copenhagen next month. 
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8          The UN agencies involved with climate change knew all along that  

F-gases had high global-warming potential, but they said the amounts involved 

were so small that they wouldn‘t have a significant impact. 

 9         The chemical companies also knew of the dangers, but they continued to 

lead their shareholders to believe that F-gases were good for the environment. 

 

 41. What is the purpose of this passage? 

  1.  To show figures for air conditioner use in Asia  

  2. To point out the danger posed by a household appliance in Asia  

  3. To explain how super greenhouse gases damage the ozone layer 

  4. To describe the characteristics of HCFCs 

 

 42. Which is closest in meaning to the word ―depleting‖ (paragraph 1)? 

  1. Forming     2. Adopting 

  3. Discovering     4. Reducing  

 

 43. Which of the following is TRUE? 

  1. Future F-gas emissions are expected to be higher in developing  

   countries than in developed countries.  

  2. Super greenhouse gases are less harmful than carbon dioxide. 

  3. Many scientists are worried about the possible effect of F-gases  

   on climate change. 

  4. Chemical companies have tried to limit F-gases in the environment. 
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 44. What releases the highest level of greenhouse gases in the environment? 

  1. Regular use of old air-conditioners 

  2. Dumping air-conditioners with coolants  

  3. Dumping air-conditioners without coolants 

  4. Poor maintenance of air-conditioners 

 

 45. What does ―that‖ (paragraph 4) refer to? 

  1. The leakage of F-gases  

  2. Information from the UN 

  3. Poor maintenance 

  4. Air-conditioning 

 

Part Four:  Structure and Writing (Items 46-50) 

 

Items 46-50 

 

Read the following statements and choose the underlined part that is 

grammatically wrong. 
 

 46. (1) Increased contraceptive use (2) caused a decline (3) on the number 

  of abortions (4) performed worldwide from 1995 to 2003. 

 

 47. Today, the enemy is (1) within, a radicalism that, (2) like Frankenstein‘s  

  monster, (3) have turned on its (4) former patron. 
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 48. UNICEF reports that 28,000 (1) weakened children die (2) from diseases  

  and (3) other circumstances that are (4) easy preventable. 

 

 49. She wears a black baseball cap (1) reads SECURITY and a  

 (2) bulletproof vest but travels (3) unarmed, partly (4) for liability  

 reasons. 

 

 50. (1) Alike other mineral grains, (2) those in basalt are so small (3) that  

  they cannot be seen with the (4) naked eye. 

 

Items 51 - 55 

Choose the best answer to complete the sentence. 

 

 51. ________ we often assume that old age brings about poor health, only  

  20% of the elderly claim poor health to be a serious problem. 

   1. If      2. Although   

   3. Since     4. When 

 

 52. Among some of the people of the Pacific, there is an attitude that a  

  person still belongs to a specific piece of land ________ he or she  

  leaves home for a long time. 

   1. even if     2. as long as 

   3. in order that    4. as much as 
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 53. Record numbers of university students today obtain top grades in their  

             courses, yet employers ________ . 

   1. find it relatively easy to train new graduates 

   2. still offer a number of positions for new graduates 

   3. are happy to have new graduates working with them 

   4. complain that new graduates still lack basic work skills 

 

 54. The survey found that students in general were pleased with the college,  

  ________. 

1. even the classrooms need to be repainted 

2. or they would like to have more qualified professors 

    3. but they would like to have better food in the cafeteria 

    4. so they would like to have better classroom facilities 

 

 55. We know a great deal more now than we did when we were 12 years old.  

   We knew more when we were 12 than we did when we were 10.  

  Certainly, ________ . 

   1. what we know generally increases with age 

   2. we cannot put too much importance on IQ tests 

   3. age cannot determine children‘s intelligence 

   4. IQ scores of children are predictors of their knowledge 
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  Items 56-60 

Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate 

sequence to form a meaningful paragraph.  Please note that ONE of 

these choices will NOT be used. 

 

[S1]       This inevitable disappointment of erotic lovers means that they  

rarely remain in a relationship for long.  

 

[S2]    However, because erotic lovers often have an idealized image of    

              beauty that is unattainable in reality, they are especially sensitive to      

              the physical imperfections of their lover.  

 

[S3]    Instead, they go off in search of another, more ―perfect‖ lover.    

 

[S4]    They are easily disappointed by a nose that is too big, a complexion  

               that is too blemished, or a figure that is a bit too full.  

 

[S5]    In fact, erotic lovers strive to understand their lover as fully as  

              possible.   

 

[S6]    Erotic lovers, like Narcissus, who fell in love with the beauty of his  

           own image, focus solely on beauty and physical attractiveness.  

 

 

  56.  Which sentence comes first? 

 

  57.  Which sentence comes second? 

 

  58.  Which sentence comes third? 

 

  59.  Which sentence comes fourth? 

 

  60.  Which sentence comes last? 


