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Part  1  Reading  Passages 
 
Passage  1  (Page  3) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
windy    ˈwɪndi    ÅÁáÃ§    It’s  a  windy  day. 
wind    wɪnd     ÅÁ     strong  /  hard  wind 
honest   ˈɒnɪst    «×èÍÊÑµÂì    They  are  honest  boys. 
polite    pəˈlʌɪt    ÊØÀÒ¾    Please  be  polite  to  your  friends. 
kind    kʌɪnd    ã¨ Ṍ     She  gave  me  a  kind  smile. 
careful   ˈkɛːfʊl    ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§   John  is  a  careful  driver. 
 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹à¹×éÍàÃ×èÍ§ 
wet     wɛt     ª×é¹     My  hair  is  still  wet. 
cross    krɒs    ¢éÒÁ (¶¹¹)  That  boy  is  crossing  the  street. 
busy    ˈbɪzi    ÂØè§     I’m  busy  cleaning  the  house. 
hold    həʊld    ¶×Í, ¨Ñº    She  is  holding  his  hand. 
share    ʃɛː     áºè§»Ñ¹    We  share  this  cake. 
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Passage  2  (Page  5) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
describe  dɪˈskrʌɪb   ºÃÃÂÒÂÅÑ¡É³Ð  Can  you  describe  your  lost  dog? 
positive   ˈpɒzɪtɪv     ã¹á§èºÇ¡    She  has  a  positive  attitude  to  me. 
boastful   ˈbəʊstfʊl    ¢ÕéâÁé      She  is  a  boastful  girl. 
boast    ˈbəʊst     âÁé      She  boasts  to  her  friends. 
impatient  ɪmˈpeɪʃ(ə)nt   äÁèÍ´·¹    She  was  impatient  to  leave. 
patient   ˈpeɪʃ(ə)nt    Í´·¹     “Be  patient.  I’m  going  to  finish   
                   your  lunch.” 
assist    əˈsɪst      ªèÇÂ     I  was  assisted  in  doing  my homework. 
assistant  əˈsɪst(ə)nt   ¼ÙéªèÇÂ     She  is  the  manager’s  assistant. 
succeed   səkˈsiːd    »ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨  She  succeeds  in  her  job. 
successful səkˈsɛsfʊl   «Öè§»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨  She  becomes  successful. 
give  up   ɡɪv   ʌp     ÂÍÁá¾é     I  believe  he  would  never  give  up. 
famous   ˈfeɪməs     ·ÕèÁÕª×èÍ     The  hotel  is  famous. 
light  bulb  lʌɪt   bʌlb    ËÅÍ´ä¿     
 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹à¹×éÍàÃ×èÍ§ 
material    məˈtɪərɪəl     ÇÑÊ Ǿ   It’s  a  hard  material  like  stone. 
satisfactory  satɪsˈfakt(ə)ri   ·Õè¾Íã¨   His  work  is  satisfactory. 
Satisfactorily ˌsatɪsˈfakt(ə)rəli  ·Õè¾Íã¨   They  did  satisfactorily  on  the  exam. 
satisfaction  satɪsˈfakʃ(ə)n   ¤ÇÒÁ¾Íã¨  He  gets  great  satisfaction. 
complain   kəmˈpleɪn    ºè¹    He  works  hard  but  he  never  complains. 
vain      veɪn       ¡ÒÃäÃé»ÃÐâÂª¹ì  He  tries  in vain. 
confident   ˈkɒnfɪd(ə)nt    ÁÑè¹ã¨   She’s  confident  in  her  Mandalin   
                   speaking. 
confidently  ˈkɒnfɪd(ə)ntli   ÁÑè¹ã¨   She  answered  confidently. 
element    ˈɛlɪm(ə)nt     Í§¤ì»ÃÐ¡Íº chemical  element 
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Part  2  Cloze  Test 
Passage  1  (Page  7) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤íÒ¶ÒÁ 
drive     drʌɪv     ¢Ñº    He  drives  a  taxi. 
slice     slʌɪs     á¼è¹ºÒ§æ  a  slice  of  bread 
bouquet    bʊˈkeɪ    ªèÍ´Í¡äÁé  a  bouquet  of  red  roses 
piece     piːs     ªÔé¹    a  piece  of  paper,  wood 
loaf      ləʊf     á¶Ç(¢¹Á»Ñ§) She’s  slicing  a  loaf  of  bread. 
trolley     ˈtrɒli     Ã¶à¢ç¹   a  shopping  trolley  car  cart 
leather    ˈlɛðə     Ë¹Ñ§   a  leather  jacket 
dustbin    ˈdʌs(t)bɪn   ¶Ñ§¼§   leave  the  rubbish  in  the  dustbin 
increase   ɪnˈkriːs    à¾ÔèÁ   Accidents  are  increasing. 
continue   kənˈtɪnjuː   ´Óà¹Ô¹µèÍä» I  want  to  continue  my  higher  education. 
reduce    rɪˈdjuːs    Å´    I  stop  eating  so  my  weight  reduces. 
introduce   ɪntrəˈdjuːs  á¹Ð¹Ó   I  introduce  myself  to  my  friends. 
 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹à¹×éÍàÃ×èÍ§ 
supermarket  ˈsuːpəmɑːkɪt  «Ø»à»ÍÃìÁÒÃìà¡çµ She  bought  pepper  from  this   
                   supermarket. 
buy      bʌɪ      «×éÍ     I  buy  a  new  car. 
bought  (past) bɔːt     «×éÍ(¡ÃÔÂÒªèÍ§ 2) I  bought  a  new  car  last  year. 
packet    ˈpakɪt    ËèÍ     a  packet  of  biscuits  /  crisps 
provide    prəˈvʌɪd   ¨Ñ´ËÒãËé   They  provided  us  with  good  service. 
effort     ˈɛfət     ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ  It’s  my  great  effort  to  get  A. 
environment  ɪnˈvʌɪrənm(ə)nt  ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ We  must  protect  environment  from   
                   pollution. 
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Passage  2  (Page  8) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤íÒ¶ÒÁ 
choice    tʃɔɪs      ¢éÍàÅ×Í¡   She  can  make  a  good  choice. 
and      ənd     áÅÐ   She  loves  ice  cream  and  cake. 
but      bʌt      áµè    I  don’t  know  her  but  my  friend  does. 
or       ɔː      ËÃ×Í   You  love  coffee  or  tea. 
so      səʊ      Ñ́§¹éÑ¹   I’m  bored  with  the  concert  so  we  left. 
skin      skɪn     ¼ÔÇ    I  have  dry  skin. 
leaf,  leaves  liːf ,liːvz    ãºäÁ Œé   maple  leaves  
stem     stɛm     ¡éÒ¹   flower  stems 
as  small  as  az  smɔːl  az  à·èÒ¡Ñº   She  is  as  beautiful  as  KSS. 
smaller    smɔːləː    àÅç¡¡ÇèÒ   She  is  smaller  than  KSS. 
smallest    smɔːlɛst   àÅç¡·ÕèÊØ´  KSS  is  the  smallest  teacher. 
 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹à¹×éÍàÃ×èÍ§ 
enjoy     ɪnˈdʒɔɪ    Ê¹Ø¡   Relax  and  enjoy  yourself. 
local  fruit   ˈləʊk(ə)l fruːt  ¼ÅäÁé·Íé§¶Ôè¹  Guava  and  rambutan  are  our  local  fruit. 
rambutan   ramˈb(j)uːt(ə)n à§ÒÐ  Guava  and  rambutan  are  our  local  fruit. 
favorite    ˈfeɪv(ə)rɪt   ÊÔè§·ÕèªÍº  Reading  is  my  favorite. 
             ªÍº   Pink  is  my  favorite  color. 
thorny    ˈθɔːni     ·ÕèÁÕË¹ÒÁ  thorny  bushes 
flesh     flɛʃ      à¹×éÍ    sun-tanned  flesh 
juicy     ˈdʒuːsi    ©èÓ    fresh,  juicy  oranges 
seed     siːd     àÁÅç´   apple,  orange  seed 
seasonal  fruit  ˈsiːz(ə)n(ə)l  fruːt   ¼ÅäÁéµÒÁÄ Ù́¡ÒÅ Longan  is  seasonal  fruit. 
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Part  3  Graph 
Passage  1  (Page  11) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
least      liːst      ¹éÍÂ·ÕèÊØ´  I  spend  only  the  least  money. 
board  games  bɔːd  ɡeɪm  à¡ÁÊìãªé¡ÃÐ´Ò¹ 
indoor  games  ˈɪndɔː  ɡeɪm  à¡ÁÊìã¹ÃèÁ 
court  games  kɔːt   ɡeɪm   à¡ÁÊìã¹Ê¹ÒÁ  
outdoor  games ˈaʊtdɔː  ɡeɪm à¡ÁÊì¡ÅÒ§á é̈§   
equal      ˈiːkw(ə)l    à·èÒ¡Ñ¹   ½  is  equal  to  2/4     
equally     ˈiːkw(ə)li   à·èÒ¡Ñ¹   They  shared  the  cake  equally.  
 
 
Passage  2  (Page  14) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
leftover     ˈlɛftəʊvə    à»ç¹¢Í§àËÅ×Í She  had  a  leftover  pizza. 
bake      beɪk     Íº    I  baked  you  a  cake. 
handicraft    ˈhandɪkrɑːft  ËÑµ¶ÈÔÅ»Š  A  lot  of  street  vendors  sold  handicrafts. 
teach      tiːtʃ      ÊÍ¹   KSS  enjoys  teaching. 
history     ˈhɪst(ə)ri   »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� I  love  studying  Thai  history. 
skill       skɪl      ·Ñ¡ÉÐ   She  has  a  good  writing  skill. 
invention    ɪnˈvɛnʃ(ə)n  ¡ÒÃ»ÃÐ ỐÉ°ì invention  of  new  products 
probably    ˈprɒbəbli   ºÒ§·Õ, ÍÒ¨¨Ð I  will  probably  rain  today. 
recycle     riːˈsʌɪk(ə)l   ¹Ó¡ÅÑºÁÒãªéãËÁè Plastic  is  recycled.  
beauty     ˈbjuːti     ¤ÇÒÁÊÇÂ  She  uses  a  lot  of  beauty  products. 
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Part  4  Sign 
Sign  1  (Page  16) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
happen    ˈhap(ə)n   à¡Ô´¢Öé¹    Accident  happened  yesterday. 
area     ˈɛːrɪə    ºÃÔàÇ³    I  stay  in  rural  area. 
wet      wɛt     à»ÕÂ¡    My  hair  is  still  wet. 
fall  over   fɔːl  ˈəʊvə  ÅéÁÅ§    She  tripped  and  fell  over. 
get  lost    ɡɛt  lɒst   ËÅ§·Ò§   She  gets  lost  in  the  forest. 
dance     dɑːns    àµé¹ÃÓ    Would  you  like  to  dance? 

 
Sign  2  (Page  16) 
¤ÓÈÑ¾·ìã¹¤Ó¶ÒÁ 
sign     sʌɪn    ÊÑÞÅÑ¡É³ì   traffic  signs 
office     ˈɒfɪs    ·Õè·Ó§Ò¹   She  works  in  Bangkok  office. 
car  park   kɑː  pɑːk  ·Õè¨Í´Ã¶   The  car  park  was  full. 
canteen     kanˈtiːn   âÃ§ÍÒËÒÃ   the  school  canteen 
cafeteria    kafɪˈtɪərɪə  âÃ§ÍÒËÒÃ   the  school  cafeteria 
toilet     ˈtɔɪlɪt    ËéÍ§¹éÓ    a  public  toilet 
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Part  5  General  Question  (Page  18-21) 
 
1. 
behave       bɪˈheɪv        »ÃÐ¾ÄµÔ   
mannerly      ˈmanəli        ·ÕèÁÕÁÒÃÂÒ· 
at  least       ət lēst          ÍÂèÒ§¹éÍÂ·ÕèÊØ´  
poem        ˈpəʊɪm        ¡ÅÍ¹  
truth        truːθ         ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ 
wake  up      weɪk  ʌp       µ×è¹  
 
2. 
murder       ˈməːdə        ¡ÒÃ¦Òµ¡ÃÃÁ  
robbery       ˈrɒb(ə)ri       ¡ÒÃ»Åé¹ 
honesty       ˈɒnɪsti        «×èÍÊÑµÂì    
sincere       sɪnˈsɪə        ¨ÃÔ§ã¨ 
 
3. 
pair         pɛː          ¤Ùè       
consonant  sound  ˈkänsənənt   saʊnd  àÊÕÂ§¾ÂÑÞª¹Ð 

 
5. 
select        sɪˈlɛkt        àÅ×Í¡ÊÃÃ   
fare         fɛː          ¤èÒâ´ÂÊÒÃ   
insert        ɪnˈsəːt        ÊÍ´, á·Ã¡  
coin        kɔɪn         àËÃÕÂÞ 
line         lʌɪn         á¶Ç  
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6. 
utensil       juːˈtɛns(ə)l      à¤Ã×èÍ§ãªéã¹¤ÃÑÇ  
nail         neɪl         µÐ»Ù   
screw        skruː         µÐ»Ù¤Ç§   
hammer       ˈhamə        ¦éÍ¹      
roasted  chicken   rəʊst  ˈtʃɪkɪn      ä¡èÂèÒ§  
 
7. 
get  well       ɡɛt  wɛl        ËÒÂ»èÇÂ   
trick  or  treat    trɪk  ɔː  triːt      ¨ÐãËéËÅÍ¡ËÃ×Í¨ÐàÅÕéÂ§  

 
9. 
accident      ˈaksɪd(ə)nt      ÍØºÑµÔàËµØ   
occur        əˈkər         à¡Ô´¢Öé¹ 
careless       əˈkəː         »ÃÐÁÒ· 
carelessly       ˈkɛəlɪsli        ÍÂèÒ§»ÃÐÁÒ·  
drive        drʌɪv         ¢ÑºÃ¶      
uncareful       juːˈɛn ˈkɛːfʊl     äÁèÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§  
cause        kɔːz         à»ç¹àËµØãËéà¡Ô´  
although      ɔːlˈðəʊ        áÁéÇèÒ 
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Part  6  Expression  (Page  22) 
 
situation   sɪtjʊˈeɪʃ(ə)n    Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ì  She’s  in  a  bad  situation. 
dialogue   ˈdʌɪəlɒɡ     º·Ê¹·¹Ò   They  had  a  long  dialogue. 
appropriate  əˈprəʊprɪət   àËÁÒÐÊÁ   Appropriate  dress  is  required 
expression  ɪkˈsprɛʃ(ə)n    ÊÓ¹Ç¹    She  had  an  expression  of  anger. 
missing part  ˈmɪsɪŋ pɑːt   ÊèÇ¹·ÕèËÒÂä»  Fill  a  word  in  a  missing  part. 
response   rɪˈspɒns      ¤ÓµÍº    He  got  a  response  to  her  letter. 
reaction    rɪˈakʃ(ə)n     » Ô̄¡ÔÃÔÂÒ   His  reaction  is  positive. 
go  straight  ɡəʊ streɪt     µÃ§ä»    Go  straight  and  then  turn  right. 
turn  right   təːn rʌɪt     àÅÕéÂÇ¢ÇÒ   Go  straight  and  then  turn  right. 
good  idea   ɡʊd ʌɪˈdɪə     ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè Ṍ   She’s  got  a  good  idea. 
maybe    ˈmeɪbiː      ºÒ§·Õ    Maybe  we’ll  meet  again. 
another  time əˈnʌðə tʌɪm    àÇÅÒÍ×è¹    Can  you  see  him  another  time? 
finish     ˈfɪnɪʃ       ¨º / àÊÃç¨   She  finished  her  work. 
essay     ˈɛseɪ       àÃÕÂ§¤ÇÒÁ   She  wrote  a  200-word  essay. 
ask      ɑːsk       ¶ÒÁ    He  asked  a  clever  question. 
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