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*เอกสารฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ การนำไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์เป็นลายอักษรเท่านั้น 

ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดกับเอกสารฉบับนี้ทุกกรณี 

ข้อสอบประกอบด้วย 4 sections 

• Section 1: Reading Comprehension (30 pts) - มี 3 passages โดยให้นักศึกษาหา (Multiple Choices) 

- Main idea 

- Comprehension 

- Word meaning 

- References 

• Section 2: Vocabulary (10 pts) - มี 2 พาร์ท (Multiple Choices) 

- One short text 

- Incomplete sentences 

• Section 3: Grammar & Language Patterns (10 pts) - มี 2 พาร์ท (Multiple Choices) 

- One short text testing (Active v. Passive + Transitional words: although, since, as, 

because, etc.) 

- คำถามเกี่ยวกับคำอธิบายของอุปกรณ์ (components, functions, properties, etc.) 

• Section 4: Writing (10 pts) 

- เขียน Biography โดยใชข้้อมูลที่กำหนดให้ (Unit 1) 

*การให้คะแนนจะเน้นตาม Tenses + Active V. Passive + Relative Pronouns (who, which, that) 

+ Transitional Words (in addition, therefore, however, etc.) + task achievements 

advance (n.) ความก้าวหน้า   pioneering (adj.) เก่า, บุกเบิก 

invention (n.) สิ่งประดิษฐ ์   remote (adj.) ระยะไกล 

introduce (v.) เปิดตัวครั้งแรก   consume (v.) บริโภค 

icon (n.) สัญลักษณ ์    remote (adj.) ระยะไกล  

impact (n.) ผลกระทบ    develop (v.) พัฒนา 

conveniently (adv.) อย่างสะดวกสบาย  channel (n.) ช่อง 

accidentally (adv.) โดยบงัเอิญ    discover (v.) ค้นพบ 

innovation (n.) นวัตกรรม   occupy (v.) ยึด, อยู่อาศัย 

gramophone (n.) เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณ portable (adj.) พกพาได้ 

satisfy (v.) ทำให้พงึพอใจ    allow (v.) ทำให้, อนุญาต 

generation (n.) รุ่น    individuality (n.) ความเป็นส่วนตัว 
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device (n.) อุปกรณ ์    frequent (adj.) บ่อย 

promotion (n.) การส่งเสริม   trademark (n.) เครื่องหมายการค้า 

request (v.) ร้องขอ    cassette (n.) เทป 

feature (n.) ลักษณะ    prototype (n.) ต้นแบบ 

induct (v.) นำเข้า    biological (adj.) ทางชีวภาพ 

artificial (adj.) เทียม, ไม่แท ้   implant (v.) ปลูกถ่าย 

simplify (v.) ทำให้ง่ายขึ้น    beneficial (adj.) เป็นประโยชน ์

progress (n.) ความก้าวหน้า   implications (n.) ผลกระทบ 

expose (v.) เปิดเผย    contribution (n.) คุณูปการ 

revolution (n.) การเปลี่ยนแปลง   manufacturing (n.) การผลิต 

influence (n.) อิทธิพล    consequence (n.) ผลลัพธ ์

modernization (n.) ความทันสมัย   globalize (v.) พัฒนาระดับโลก 

reveal (v.) ปรากฏขึ้น    motivated (adj.) มีแรงบันดาลใจ 

astronomer (n.) นักดาราศาสตร ์   mathematical (adj.) ทางคณิตศาสตร ์

undistinguished (adj.) ไม่โดดเด่น   gravitation (n.) แรงดึงดูด 

theory (n.) ทฤษฎี    motion (n.) การเคลื่อนที ่

groundwork (n.) รากฐาน   gadget (n.) อุปกรณ ์

include (v.) รวม    contain (v.) บรรจ ุ

consist of (v.) ประกอบด้วย   material (n.) วัสด ุ     

basically (adv.) โดยพื้นฐาน   absorption (n.) การดูดกลืน 

thermal (adj.) เกี่ยวกับพลังงานความร้อน  conductivity (n.) ตัวนำไฟฟ้า  

automobile (n.) ยานยนต ์   essential (adj.) สำคัญ  

corrosion (n.) การกัดกร่อน   elastic (adj.) ยืด 

synthetically (adv.) ที่สังเคราะห์   durable (adj.) ทนทาน 

brittle (adj.) เปราะบาง    transparent (adj.) โปรง่ใส 

requirement (n.) คุณสมบัต ิ   facilitate (v.) ช่วย, อำนวย 

rigid (adj.) แข็ง     solution (n.) ทางออก 

cylindrical (adj.) ทรงกระบอก   rectangular (adj.) ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

spherical (adj.) ทรงกลม (มีมิติ)   conical (adj.) ทรงกรวย 
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Active & Passive Voice 

Active คือ การที่ประธานเป็นผู้กระทำกริยานั้น ๆ เอง รวมถึงสถานะด้วย มักมีโครงสร้างเป็น S + V 

 เช่น  The car runs along the street. 

   The company has manufactured many types of uniforms. 

   My supervisor is talking on the phone 

Passive คือ การที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ และมักมี by + agent เพื่อบอกว่าใครกระทำ 

มักมีโครงสร้าง S + V.be + V.3 

 เช่น  The first original drawer was invented by Thomas in 1624. 

   Everyone is expected to arrive early. 

Present Perfect Tense 

 

 

 

 

โครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า   Subject + has/have + V.3 

ปฏิเสธ   Subject + has/have + not + V.3 

คำถาม   Has/Have + Subject + V.3? 

1. เราใช้ Present Perfect กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีตแต่เราไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นช่วงเวลาใด 

Examples:  I have worked in several banks in London. 

   She has visited many countries. 

   I have been busy all day. 

2. เราสามารถใช ้Present Perfect กับเหตุการณ์ทีเ่กิดตั้งแตอ่ดีต สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

Examples:   Sony has brought a personal stereo experience to our  

ears since it produced the portable version of stereo in 1962.  

   He has not found the watch he lost. 

I have loved for you for 3 hours 

Present 

 

Future 

 

Past 

 



 
IS•AM•ARE 

Visit our website 
www.isamareacademy.com 

*เอกสารฉบับนี้ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ การนำไปใช้ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้สร้างสรรค์เป็นลายอักษรเท่านั้น 

ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดกับเอกสารฉบับนี้ทุกกรณี 

หมายเหตุ: เรามักใช้ since กับ for ในการใช้ Present Perfect 

   He has been though lots of things since 2015. 

Past Simple 

โครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า   S + V.2  

ปฏิเสธ   S + did + not + V.inf     

คำถาม   Did + S + V.inf? 

1. เราใช้ Past Simple กับเหตุการณ์ที่จบลงแล้วโดยสมบูรณ์ (Completed Actions) 

Examples:   Computer mouse was first invented in 1964. 

    Ayutthaya was the capital city of Thailand. 

  Grammar Note 

  Adverb of Time ที่นิยมใช้กับ Past Simple 

    yesterday     the day before 

    … ago     last … 

    in the morning    previous … 

    once     in the old days 

  Examples:  Few decades ago, many scientific theories were  

     found by the world-recognized scientists. 

 

Past Perfect 

โครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า   S + had + V.3  

ปฏิเสธ   S + had + not + V.3     

คำถาม   Had + S + V.3? 

1. เราใช้ Past Perfect กับ Past Simple เม่ือเหตุการณ์หนึง่เกดิขึ้นในอดีต ก่อนอีกเหตุการณ์หนึง่ในอดีต และทั้ง

สองเหตุการณ์จบลงแล้ว (PP มาก่อน PS) 

Past Perfect    Past Simple 

Examples:  After the gramophones had been popular, the  
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Walkman products replaced all the old-fashioned  

lifestyles. 

 

Compound sentences and coordinating conjunctions 

 “Technology simplifies life, and it has many beneficial effects on the community.” 

Compound Sentence คือ ประโยคความรวมซึ่งจะประกอบด้วยใจความสำคัญ 2 ประโยค และมี FANBOYS 

โครงสร้างส่วนมากที่พบเจอมักเป็น 

   Subject + Verb   , conjunction    Subject + Verb 

1 Independent Clause      1 Independent Clause 

and   ใชเ้พื่อเชื่อม คล้อยตามกัน  

but    ใช้เพื่อเชื่อม ขัดแย้งกนั เช่น Internet has many advantages, but it is sometimes inaccurate. 

or     ใช้เพือ่เชื่อม เลือกเอาอย่างหนึง่ เช่น We go to school, or we skip the class today. 

so     ใช้เพื่อเชื่อม บอกผล เช่น There was a snowstorm, so the flight was canceled. 

Complex Sentence คือ ประโยคความซ้อน ซึ่งประกอบด้วย ประโยคหลัก และ ประโยคย่อย หรือ Adjective Clause 

โครงสร้างพร้อมคำเชื่อมส่วนมากทีพ่บเจอมักเป็น 

   conjunction  Subject + Verb , Subject + Verb 

 1 Subordinate Clause 1 Independent Clause 

Example:     As soon as the scientists came up with the new theories, everybody believed them. 

   Subject + Verb conjunction    Subject + Verb 

1 Independent Clause     1 Subordinate Clause 

Example:     Transgenders are asking for gender equality because they believe that humans are all  

      created equal. 

Relative Clauses  

    who, which  

             that 
+ Subject’ (ถ้ามี)  + Verb’ Noun + 
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 หน้าที่หลักคือมีไว้เพื่อขยาย คำนามที่อยู่ด้านหน้า 

Examples:  Jack Gleeson who performed Joffrey Baratheon in GOT won an Oscar Award. 

  The physic theory that Albert Einstein once proposed was finally accepted. 

  The sales of this quarter which have been reducing significantly are disappointing. 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า who ใช้กับ คน which ใช้กับ สิ่งของ 

 that ใช้กับ คนหรือสิง่ของก็ได้ (เจาะจง) 

Comparing qualities with adjectives and adverbs 

Adjective คือ คำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนาม สรรพนาม ตำแหน่งที่วางคือ หน้านาม หรือ หลงั V.to be 

Adverb คือ คำวิเศษณ์ซึ่งมีหน้าที่ขยายคำกริยา ประโยค หรือ คุณศัพท์ และอื่นๆ มักวางหน้า Verb, adjective 

  เช่น Johnny usually wakes up at 6 O’clock. 

   Unfortunately, my beloved friends were arrested. 

 Grammar Note 

  ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่าง Adj. และ Adv. คือ Linking Verbs 

  เช่น  The machine changed its colors automatically. (Adverb) 

   The machine becomes exceptionally excellent. (Adjective) 

Comparative Form (เปรียบเทียบขั้นกว่า) 

โครงสร้างที่สำคัญ:   Subj. + linking verb + more adjective + than + S’th 

 

Examples:         Fiberglass is much lighter than steel. 

     Rubber is much more flexible than concrete. 

     Plastic is much more hazardous than silks. 

การเขียนเปรียบเทียบขั้นเท่า 

โครงสร้างที่สำคัญ:   Subj. + linking verb + as + adjective + as + S’th 

adj. (-er) 

less adjective 
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        Examples:  Steel is not as light as fiberglass. 

   Concrete is not as flexible as rubber.  

การเขียนบอกว่าบุคคลนั้นมีชื่อเสียงด้านใด หรือ เสนอ หรือ ประดิษฐ์สิ่งใดขึ้น 

ชื่อนักวิทยาศาสตร์ V.be +   famous for + สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม. 

      known for 

      renowned for 

 ชื่อนักวิทยาศาสตร์ proposed + ทฤษฎี/นวัตกรรม. 

 ชื่อนักวิทยาศาสตร์ invented + สิ่งประดิษฐ์ 

 

Examples:  Charles Darwin proposed the theory of natural selection. 

   Galileo Galilei was well-known for observational astronomy. 

ขั้นตอนการเขียน Biography 

Step 1: เริ่มจากชื่อของเขาก่อนว่าเป็นใคร เกิดวันที่เทา่ไหร่ ณ เมืองใด (รวบข้อมูล) 

Step 2:  หลังจากนั้นจึงเริ่มเขียนประวัติการทำงานของเขา เช่น He worked as a/an + อาชพี 

Step 3: เริ่มพูดถึงผลงานที่โดดเด่นของเขา โดยอาจพูดถึง He was known as/for เรื่องที่เขาม ี

 ชื่อเสียงในด้านในเป็นพิเศษ  

Step 4:  จากข้อ 3 หากมีทฤษฎีที่เขานำเสนอ อุปกรณ์ที่เขาประดิษฐ์ให้ใช้โครงสร้างการเขียน 

 นักวิทยาศาสตร์ (famous for, proposed, invented) 

Step 5:  หากมีรายละเอียดปลีกย่อย ค่อยใส่ตามลำดับเวลา 

Step 6: ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Subject & Verb, คำเชื่อมตา่ง ๆ, รวมถึง Tenses ทัง้  

 Active และ Passive ไม่ต้องมีเขียนสรุปปิด 
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Date of Birth: 8 January 1942 

Birthplace: Oxford, England 

Work:  Professor of Mathematics 

  University of Cambridge 

Known as: - Applied mathematician 

  - Theoretical physicist. 

Known for: Cosmology and quantum gravity (in context of the black hole theory) 

Illness:  - Severely disabled by motor neuron disease 

    (known as amyotrophic lateral sclerosis or ALS) 

Media appearance: - Has appeared on many TV shows. 

- Describes himself as lucky despite suffering from severe disease. 

 

 

 

 

 


