
 

 

Answer Key for KEPT Practice 
สถาบันภาษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

Part 1 Structure 
Choose the best word(s) to complete the sentences. (30 points) 

1. A      2. D     3. C     4. A    5.  C     6. C    7.  B     8. C   9. D    10. C 
11. C     12. D   13. D    14. A     15. B    16. D     17. B     18. C     19. D     20. B 
21. B    22. A   23. C    24. A        25. D        26. B      27. C     28. B      29. A   30. B 

ค าอธิบาย 
1. (A) disciplinary เพราะ ในประโยคน้ี the company’s _______ procedures เป็นกลุ่มค านาม (noun phrase) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นกรรมของประโยค และ 
ในกลุ่มค านามน้ี หลงั ‘s (apostrophe s) ตอ้งเป็นค านาม (noun) อีกเช่นกนั ซ่ึงจะบอกความหมายแสดงความเป็นเจา้ของของค านามท่ีอยูด่า้นหนา้ 
และในกลุ่มค านามใดๆ ค าท่ีสามารถวางไวห้นา้ค านามได ้คือค าคุณศพัท ์(adjectives) ซ่ึงในตวัเลือกคือค าวา่ disciplinary  
2. (D) appointment  เพราะ ค าตอบตอ้งการค านาม (noun) เน่ืองจากมี determiner เช่น article (a, an, the) ซ่ึงในโจทยมี์ค าวา่ the น าหนา้ 
3. (C) acquisition – ค าตอบตอ้งการ ค านาม (ค าอธิบายเหมือนกบัขอ้ท่ี 1) 
4. (A) strong เพราะ a ________ command เป็นกลุ่มค านาม ท าหนา้ท่ีเป็นกรรม (object) ของประโยค สงัเกตไดจ้าก article น าหนา้ ในท่ีน้ีค  านาม 

(noun) หลกัคือค าวา่ command ค าท่ีวางไวห้นา้ค านามไดคื้อ ค าคุณศพัท ์(adjective) ในโจทยมี์ค าวา่ strong และ stronger แต่ในประโยคน้ี เป็น
การบอกขอ้เทจ็จริง ไม่เป็นการเปรียบเทียบ สงัเกตง่ายๆไม่มีค าวา่ than จึงตอบ strong 

5. (C) specializing เพราะ a Dutch company ________ in baby food and clinical nutrition for the sick and the elderly. 
โจทยข์อ้น้ีเป็น relative clause แบบลดรูป ซ่ึงกรณีน้ี ประธานกระท ากริยานั้น (active relative clause) 
ใหเ้ราตดั relative pronoun ออก แลว้เปล่ียน verb ใหเ้ป็น present participle (V+ing) เช่นA Dutch company which specializes in baby food… 
ลดรูปเป็น A Dutch company specializing in baby food…. 

6. (C) which เพราะ โจทยข์อ้น้ีเป็น relative clause โดยตอ้งเลือก relative pronoun ใหถู้กตอ้ง เพ่ือเช่ือมกบัค านาม Gertz Ltd. ท่ีอยูด่า้นหนา้ ฉะนั้น
ขอ้น้ีจึงตอบ Which ไม่สามารถตอบ That ได ้เพราะเป็น non-defining relative clause ซ่ึงมีหรือไม่มีก็ได ้ 

7. (B) ขอ้น้ีตอบ its เพราะวา่ ค  าน้ีแสดง possessive pronoun ของค าวา่ Europe ท่ีอยูด่า้นหนา้ และ Europe เป็นเอกพจน์ singular จึงใช ้its. 
8. (C) เพราะ proud เป็น collocation กบัค าวา่ of   ซ่ึงอยูด่ว้ยกนัเสมอ ตวัอยา่งเช่น proud of someone or something 
9. (D) to contact - เพราะ โครงสร้าง Get + someone + infinitive with to – got the secretary to contact all prospective  

clients – หมายถึงการใหใ้ครบางคนท าอะไรบางอยา่งให ้means to make someone do something. 
10. (C) that grow  เพราะควรเป็น relative clause – Sensory structures ซ่ึงประธานของประโยคมีค ากริยาแทอ้ยูแ่ลว้คือ are called หากไม่มีค าเช่ือมจะ

ไม่สามารถมีค ากริยาแท ้2 ค าได ้จึงมีเพียงตวัเลือกขอ้ c. เท่านั้นท่ีถูก เป็นการรวมประโยคโดยใช ้relative pronoun ‘that’ มาช่วย 
11. (C) There are ประโยคน้ียงัขาดประธานของประโยค ขอ้ C จึงเหมาะสมท่ีสุด 
12. (D) form – can จะตามดว้ย infinitive ซ่ึงก็คือขอ้ (D) ขอ้เดียวเท่านั้น 
13. (D) whereas – ซ่ึงใชเ้ช่ือมประโยคท่ีมีใจความขดัแยง้กนั ดว้ยเคร่ืองหมายวรรคตอน ‘,’ 
14. (A) was directed – เป็นโครงสร้าง passive voice คือ Subj. + be + past participle = ประธานถูกกระท า คือภาพยนตร์เร่ือง Eyes Wide Shut ถูก

ก ากบัโดย Stanly Kubrick  
15. (B) The verb result is followed by the preposition in and it means cause, bring about. ค  ากริยาแท ้result ตามดว้ยบุพบท in เป็นกริยาวลี (phrasal 

verb) หมายถึง เป็นสาเหตใุห ้ ซ่ึงมกัจะตามดว้ยค านามหรือนามวลี จากในโจทย ์ optimum solutions เป็นค านามวลี หมายถึง คุณ Krammer มี



 

 

ช่ือเสียงในเร่ืองความสามารถในการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานของเขา ซ่ึงเป็นสาเหตุของ หรือ ท าใหเ้กิด การแกปั้ญหาท่ีดี
ท่ีสุดส าหรับผลประโยชนข์องบริษทั 

16. (D) closes – การบอกตารางเวลาต่างๆท่ีแน่นอน เช่น ตารางเท่ียวบิน ตารางเรียน และตารางเวลาการเปิด-ปิดของสถานท่ี จะใช ้Present Simple 
Tense  

17. (B) heard เพราะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยมีเหตุการณ์หน่ึงก าลงัด าเนินอยู ่“We were watching the TV” (past continuous tense) และ
ทนัใดนั้นก็มีอีกเหตุการณ์หน่ึงเกิดข้ึนมาแทรก “when we heard a knock on the door” (past simple tense)  

18. (C) is being installed เพราะเป็นการพดูถึงเหตุการณ์ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่(in progress) ณ ขณะน้ี นัน่คือ A new dish washer is being installed in the 
kitchen. (ก าลงัมีการติดตั้งเคร่ืองลา้งจานอยูใ่นหอ้งครัว—present continuous passive) ดงันั้นจึงไม่สามารถใชง้านหอ้งครัวไดใ้นขณะน้ี ผูพ้ดูจึง
บอกใหไ้ปกินขา้วเท่ียงท่ีอ่ืน (Have your lunch somewhere else.) 

19. (D) as soon as แปลวา่ ‘ทนัท่ีท่ี’ ดงันั้นจะไดว้า่ “การบรรยายจะเร่ิมข้ึนทนัทีท่ีทุกคนมาถึงท่ีน่ี” 
20. (B) closed เป็น passive voice(ถูกกระท า) นัน่คือ “พวกเรา(ถกู)ปิด ทุกวนัอังคาร” ซ่ึงอาจจะหมายถึงร้านคา้ หรือ หน่วยงาน ท่ีไม่สามารถปิดตวัเอง

ได ้เลยตอ้งใชโ้ครงสร้าง passive voice (be + past participle) และเน่ืองจากปิดทุกวนัองัคาร ประโยคน้ีจึงใช ้present simple ในรูป passive voice 
21. (B) shaping เน่ืองจากวา่ in เป็นค าบุพบท (preposition) ซ่ึงส่ิงท่ีตามหลงัค าบุพบทได ้จะตอ้งเป็นนามวลีหรือ gerund (V.ingท่ีท าหนา้ท่ีเหมือน

ค านาม) 
22. (A) a storm is moving เน่ืองจากเป็นการขยายความของค าวา่ the speed หรือความเร็ว ซ่ึงพายนุั้นก าลงัเคล่ือนท่ี (at which a storm is moving) 
23. (C) tidies, will clean เพราะ เป็นประโยคเง่ือนไข (Conditional หรือ If-clause ประเภทท่ี 1 ซ่ึงมีโครงสร้างดงัน้ี If present simple, future simple) 

ดงันั้นในขอ้น้ีจะไดค้วามวา่ “โดยปกติแล้ว ถ้าหากBob ท าความสะอาดห้องครัว แล้ว Anita จะท าความสะอาดห้องน า้” 
24. (A) would have: เป็นประโยคเง่ือนไข (Conditional หรือ If-clause ประเภทท่ี 2 มีโครงสร้างดงัน้ี If past simple, Subject + would + Verb 

infinitive) ซ่ึงใชอ้ธิบายเหตุการณ์ท่ีไม่จริงหรือเป็นไปไม่ไดใ้นปัจจุบนั “present unreal” จะไดค้วามวา่ “ถ้าฉันเป็นเจ้าของบ้านหลงัใหญ่ แล้วฉัน
จะเลีย้งสุนัข 5 ตัว” เหตุการณ์น้ีเป็นเหตุการณ์สมมติข้ึนในปัจจุบนั หรือเหตุการณ์ท่ีไม่เป็นจริงนัน่เอง ซ่ึงสามารถทราบไดจ้ากบริบทท่ีอธิบายถดั
มา Now I’m living in a small flat, and I can’t even have one. นัน่คือ “ตอนนีฉั้นอาศัยอยู่ในแฟลตเลก็ๆ และฉันไม่สามารถท่ีจะมีบ้านได้” 
นัน่เอง 

25. (D) can’t เพราะ come เป็นกริยาแทไ้ม่ผนัสามารถใชก้ริยาช่วย (Modal verb) มาวางไวไ้ดท้นัที นอกจากน้ียงัใหค้วามหมายท่ีเหมาะสมกบั
ประโยคท่ีตอ้งการส่ือวา่ในวนัดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะมาได ้  
ขอ้น้ีเป็นการเลือกใชก้ริยาช่วยเพ่ือวางไวห้นา้กริยาแท ้(come) ใหถู้กตอ้ง กริยาช่วย (Helping verb) ท่ีใชก้บักริยาแท ้(come) เพื่อท าเป็นประโยค
ปฎิเสธหรือค าถามจะใช ้Verb to do (do, does, did) เขา้มาช่วยและเราใช ้Verb to be (is, am, are, was, were) เม่ือกริยาแทน้ั้นอยูใ่นรูป 
Continuous tense (V. to be + V.ing) หรือ Passive voice (Verb to be + V.3) นอกจากน้ีหากกริยาช่วยนั้นเป็น Modal Verb (เช่น can, could, will, 
would) ท่ีเป็นกริยาช่วยท่ีมีความหมายในตวัเองจะสามารถน าไปวางไวข้า้งหนา้กริยาแทโ้ดยท่ีกริยาแทน้ั้นๆจะอยูใ่นรูปธรรมดาปกติ ไม่ผนักริยา
เม่ือพดูถึงอดีตหรือก าลงัท าอยู ่และยงัไม่เติม s, es ใดๆทั้งส้ินแมว้า่ประธานในประโยคจะเป็นค านามเอกพจน์ก็ตาม   
(A) ผดิ เพราะ come เป็นกริยาแท ้ตอ้งใชก้ริยาช่วย verb to do  
(B) ผดิ เพราะตอ้งวาง “not” ไวข้า้งหลงักริยาเม่ือตอ้งการท าเป็นรูปปฎิเสธ 
(C) ผดิ เพราะไวยากรณ์ถูกแต่ความหมายตอ้งการส่ือวา่ในวนัดงักล่าวไม่สามารถท่ีจะมาได ้ไม่ใช่ไม่มา 

26. (B) ถูก เพราะ might เป็นค าท่ีใชค้าดการณ์เหตุการณ์ท่ี “น่าจะ” เกิดข้ึนในอนาคต แต่ผูพ้ดูไม่มัน่ใจวา่จะเกิดข้ึนไดจ้ริงหรือไม่ โดยดูจากค าวา่
“suppose” ท่ีแปลวา่ สมมติ ทึกทกัเอาเองวา่เป็นจริงซ่ึงบ่งบอกความไม่แน่ใจของตวัผูพ้ดู  
ขอ้น้ีเป็นการเลือกใชไ้วยากรณ์ในการคาดการณ์เหตุการณ์วา่เกิดอะไรข้ึนโดยใชก้ารคาดคะเนจากสถานการณ์ของผูพ้ดูซ่ึงสมมติข้ึนเอง อาจจะ
เกิดข้ึนจริงหรือไม่จริงก็ได ้โครงสร้างคือ Modal verb + have + V.3 



 

 

 (A) ผิด เพราะความหมายของค าวา่ must หมายถึงตอ้ง/จะตอ้ง ซ่ึงแสดงความมัน่ใจแต่ในประโยคผูพ้ดูใชค้  าวา่ “suppose” ซ่ึงแสดงความไม่
แน่ใจ จึงไม่ถูกตอ้ง 
(C) ผดิ เพราะความหมายของค าวา่ can ท่ีหมายถึงสามารถ ไม่ส่ือถึงความหมายท่ีถูกตอ้งในประโยค 
(D) ผดิ เพราะความหมายของค าวา่ should ท่ีหมายถึงควรจะ ไม่ส่ือถึงความหมายท่ีถูกตอ้งในประโยค    

27. (C) ถูก เพราะกริยาแท ้spend ตามกฎตอ้งมีกริยาไม่แทต้ามหลงัเป็น Gerund ส่วนประโยคท่ีสอง have เป็นกริยาไม่แทท่ี้ตามหลงั would like 
จะตอ้งใช ้to (Infinitive with to) ซ่ึง would like to แปลวา่ want หรือ ตอ้งการ   
ขอ้น้ีเป็นการกล่าวถึงการใชก้ริยาแท/้ไม่แท ้(Finite/Non-finite verb) ซ่ึงในไวยากรณ์ภาษาองักฤษ กริยาแทไ้ม่สามารถวางซอ้นกนัสองตวัได้
ยกเวน้เพียงบางค าเท่านั้น หากตอ้งการวางกริยาไวซ้อ้นกนั ตวัท่ีสองจะถือวา่เป็นกริยาไม่แท ้และจะตอ้งถูกท าใหเ้ป็นกริยาไม่แทโ้ดยเติม –ing 
หรือ วาง to ไวข้า้งหนา้ค ากริยาไม่แทน้ั้นๆโดยไม่ตอ้งผนักริยาหรือเติม e, es ใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงกริยาไม่แทน้ั้นจะใช ้–ing (Gerund) หรือ to 
(Infinitive with to) ข้ึนอยูก่บักริยาแทต้วันั้นๆวา่ตอ้งตามดว้ยอะไร (ศึกษาค ากริยาไม่แทท่ี้ตอ้งตามดว้ย -ing หรือ to เพ่ิมเติมไดใ้นไวยากรณ์เร่ือง 
Non-finite verb)  
(A) ผดิ เพราะ work กบั have เป็นกริยาไม่แทท่ี้ตอ้งเปล่ียนรูปเป็น Gerund หรือ Infinitive to 
(B) ผดิ เพราะกริยาท่ีตามหลงั would like ในประโยคท่ีสองตอ้งใช ้Infinitive with to 
(D) ผดิ เพราะกริยาไม่แทต้ามหลงั spend ตอ้งเป็น Gerund และกริยาไม่แทท่ี้ตามหลงั would like ตอ้งเป็น Infinitive with to 

28. (B) ถูก เพราะ big เป็นค าหน่ึงพยางคแ์ละมีสระหนา้พยญันะตวัสุดทา้ยจึงตอ้งเติม g เขา้ไปอีกตวัก่อนเติม –er ส่วน expensive มีมากกวา่สอง
พยางคจึ์งใช ้more วางไวห้นา้ Adjective ไดเ้ลย 
ขอ้น้ีเป็นการใชไ้วยากรณ์เปรียบเทียบ (Comparative form) โดย Adjective ท่ีใชเ้ปรียบเทียบมกัจะมีการใช ้–er หรือ more คู่กนักบั than ซ่ึงตาม
กฎการเปรียบเทียบจะตอ้งเติม –er ขา้งหลงั Adjective ท่ีมีพยางคเ์ดียว และวาง more/less (ท่ีแปลวา่มากกวา่/นอ้ยกวา่) ไวห้นา้ค า Adjective แทน
การเติม –er ท่ีมีสองพยางคข้ึ์นไป อยา่งไรก็ตาม มี Adjective บางตวัท่ีสามารถใช ้–er ไดแ้มว้า่จะมีสองพยางคก็์ตาม เช่น clever- cleverer  
*ขอ้สงัเกต ก่อนเติม –er หากมีสระ (a, e, i, o, u) ก่อนหนา้ตวัพยญัชนะตวัสุดทา้ยจะตอ้งเพ่ิมพยญัชนะเขา้ไปอีกตวัก่อนเติม -er 
 (A) ผิด เพราะความหมายกล่าววา่บงักะโลใหญ่มากกวา่แต่ก็แพงมากกวา่เช่นกนั แต่ less แปลวา่นอ้ยกวา่จึงไม่เขา้กบัความหมายท่ีตอ้งการส่ือ 
(C) ผดิ เพราะตอ้งใชโ้ครงสร้างในการเปรียบเทียบ 
(D) ผดิ เพราะ big มีพยางคเ์ดียวตอ้งใช ้–er ไม่ใช่ more    

29. (A) ถูก เพราะจากความหมาย could have อยากส่ือถึงวา่สามารถถูกรถชนหรืออาจถูกรถชนได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงคือหนีออกมาไดก่้อน 
ขอ้น้ีเป็นการพดูถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาแลว้ (ดูไดจ้าก tense ท่ีใช)้ ซ่ึงหากตอ้งการพดูถึงส่ิงท่ีอยากท าหรืออาจเกิดข้ึนในอดีตแตผ่ลลพัธ์ของ
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงกลบัไม่ไดท้ าหรือไม่ไดเ้กิดข้ึน  จะใช ้Modal + have + V.3 
 (B) ผดิ เพราะ have had เป็นโครงสร้าง Present Perfect Tense ไม่ใช่โครงสร้างท่ีใชพ้ดูถึงเหตุการณ์ในอดีตท่ีมีผลลพัธ์ตรงขา้มกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจริง 
(C) ผดิ เพราะ was คือกริยาท่ีส่ือถึงอดีตเท่านั้น ไม่ไดก้ล่าวถึงเหตกุารณ์ในอดีตท่ีมีผลลพัธ์ตรงขา้มกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 
(D) ผดิ เพราะประโยคดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ ไม่สามารถใช ้Future Tense ได ้     

30. (B) ถูก เพราะ ชา้ หรือ slow ในท่ีน้ีเป็นการขยาย drive วา่ขบัขา้ จึงตอ้งใช ้Adverb มาขยาย (slow = adjective, slowly = adverb) ส่วน fast 
สามารถเป็น Adjective หรือ Adverb ได ้โดยไม่ตอ้งเติม -ly 
ขอ้น้ีเป็นการใชค้  าขยายค าในประโยคใหถู้กตอ้ง ซ่ึง Adjective มีหนา้ท่ีขยาย Noun ในขณะท่ี Adverb มีหนา้ท่ีขยาย Verb   
 (A) ผิด เพราะ fast ไม่ตอ้งเติม –ly 
(C) ผดิ เพราะ fast ไม่ตอ้งเติม –ly 
(D) ผดิ เพราะ slow ตอ้งเติม –ly เพื่อท าใหเ้ป็น Adverb ไปขยาย drive 



 

 

Part 2 Vocabulary 
Complete the sentences with the most appropriate words. (15 points) 
31. b. confident 
36. b. cemetery 
41. a. If 
 

32. d. celebrity 
37. d. quarreling 
42. a. if 
 

33. d. dominated 
38. c. insightful 
43. c. in case 
 

34. d. groceries 
39. c. admit 
44. a. light 

35. b. widespread 
40. b. broke into 
45. b. sacrifice 

 
31.  ทีน่าไม่ชอบพดูภาษาองักฤษต่อหนา้คนอ่ืนเพราะเธฮไม่ ____ ในทกัษะภาษาองักฤษของเธอ 

ประโยคน้ีขาด adjective (ค าคุณศพัท)์ 
สงัเกตุจาก she is not ____ (ตามหลงั verb to be > is not ) 
ตอบ ข้อ b. confident (มัน่ใจ)   > confident มกัใชคู้่กบั preposition “in”  
e.g. She is not confident in herself. ทีน่าไม่ชอบพดูภาษาองักฤษตอ่หนา้คนอ่ืนเพราะเธอไม่ มัน่ใจ ในทกัษะภาษาองักฤษของเธอ 
available = มีอยู ่หาได ้   visible =  ท่ีสามารถมองเห็นได ้ wealthy = ร ่ ารวย 

32. ก่อนปี ค.ศ. 2010 ไม่เคยมีใครไดย้นิช่ือของปีเตอร์ สมิท แตห่ลงัจากเคา้ไดรั้บเหรียญทองจากการแข่งขนักีฬาโอลิมปิก เคา้ก็ไดก้ลายเป็น ____ 
ในประเทศบา้นเกิดของเคา้ 
ประโยคน้ีขาด noun (ค านาม) สงัเกตุจาก  a _______   
ตอบ ข้อ d. celebrity (ผู้มช่ืีอเสียง)  ก่อนปี ค.ศ. 2010 ไม่เคยมีใครไดย้นิช่ือของปีเตอร์ สมิท แตห่ลงัจากเคา้ไดรั้บเหรียญทองจากการแข่งขนักีฬา
โอลิมปิก เคา้ก็ไดก้ลายเป็น ผู้มช่ืีอเสียง ในประเทศบา้นเกิดของเคา้ 

condition = เง่ือนไข ปัจจยัแวดลอ้ม   market = ตลาด  victim = เหยือ่ 
33. เจา้ของบริษทั _____ การประชุม ผูจ้ดัการทั้งหลายไม่มีโอกาสแมแ้ต่จะพดูอะไรเลย 

ประโยคน้ีขาด verb (กริยา) สงัเกตุจาก มี subject แลว้ > The company owner ____  ตอบ ข้อ d. dominated (ควบคุม / ครอบง า) 
เจา้ของบริษทั ควบคุม / ครอบง า การประชุม ผูจ้ดัการทั้งหลายไม่มีโอกาสแมแ้ต่จะพดูอะไรเลย 
ensured = ท าใหแ้น่ใจ  alleviated = บรรเทา, ท าใหน้อ้ยลง facilitated = ท าใหส้ะดวก,ท าใหง่้าย,สนบัสนุน,ส่งเสริม 

34. แลร์ร่ีซ้ือ ____ ระหวา่งทางกลบับา้น เคา้ซ้ือผกั นม ขนมปัง และผลใม ้
ประโยคน้ีขาด object (กรรม) สงัเกตุจาก Larry bought ______ ซ่ึงมี subject กบั verb แลว้ สงัเกตุเพ่ิมจากค าวา่ vegetables, milk, bread, and fruit  
ในประโยคท่ี 2 ซ่ึงเป็นอาหารท่ีซ้ือไดต้าม supermarket 
ตอบ ข้อ d. groceries (อาหารทีซ้ื่อได้ตาม supermarket) แลร์ร่ีซ้ือ อาหารท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต ระหวา่งทางกลบับา้น เคา้ซ้ือผกั นม ขนมปัง และ
ผลใม ้
laundry = การซกัรีด  utilities = ประโยชน์ใชส้อย สาธารณูปโภค  expenses = ค่าใชจ่้าย 

35. ทัว่ประเทศ มีการสนนัสนุนพรรคเดโมแครต (หน่ึงในสองพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐ อีกพรรคหน่ึงคือ ริพบัลิกนั) อยา่ง ______  อนัท่ีจริง
แลว้ พวกเคา้ไดรั้บชยัชนะถึง 80% ของท่ีนัง่ในสภา  
ประโยคน้ีขาด adjective (ค าคุณศพัท)์ 
สงัเกตุจาก … there was _______ (ตามหลงั verb to be > was ) สงัเกตุเพ่ิมจาก won a total of 80%  ในประโยคท่ี 2 
ตอบ ข้อ b. widespread (แพร่หลาย) 
ทัว่ประเทศ มีการสนนัสนุนพรรคเดโมแครตอย่างแพร่หลาย  อนัท่ีจริงแลว้ พวกเคา้ไดรั้บชยัชนะถึง 80% ของท่ีนัง่ในสภา 
restricted = อยา่งจ ากดั  narrow = แคบ   simplified = ท าใหดู้ง่ายข้ึน 



 

 

36. คุณยายของทาเคชิสียชีวติไปเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้  ทุกๆเดือนสิงหาคม ทาเคชิจะไปท่ี ____ เพื่อจุดเทียนรอบๆหลุมฝังศพของคุณยาย 
ประโยคน้ีขาด object (กรรม) สงัเกตุจาก Takeshi goes to the _____ ซ่ึงมี subject กบั verb แลว้ > go to ตอ้งตามดว้ยสถานท่ี  สงัเกตุเพ่ิมจากค า
วา่ grave (หลุมฝังศพ) ในประโยคท่ี 2 
ตอบ ข้อ b. cemetery (สุสาน) 
คุณยายของทาเคชิสียชีวติไปเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้  ทุกๆเดือนสิงหาคม ทาเคชิจะไปท่ี สุสาน เพื่อจุดเทียนรอบๆหลุมฝังศพของคุณยาย 
exhibition = งานแสดง นิทรรศการ  choir = คณะประสานเสียง  funeral = งานศพ ** ขอ้น้ีไม่ได ้เพราะคุณยายเสียชีวติไป
แลว้ 5 ปี **จดังานศพไปแลว้ 

37. เม่ือคืนน้ีฉนัไดย้นิเพ่ือนบา้น ____กนั  ฟังดูราวกบัวา่ทั้งคู่โกรธกนัมากๆ 
ประโยคน้ีขาด verb (กริยา) ในรูป gerund (verb + ing) สงัเกตุจาก I could hear my neighbors _____ ฉนัไดย้นิเพื่อนบา้น___ (ท าอะไรกนั?) 
สงัเกตุเพ่ิมจากค าวา่ very angry ในประโยคท่ี 2 
ตอบ ข้อ d. quarreling (ทะเลาะววิาท)  เม่ือคืนน้ีฉนัไดย้นิเพ่ือนบา้น ทะเลาะววิาท กนั  ฟังดูราวกบัวา่ทั้งคู่โกรธกนัมากๆ 
welding = เช่ือม    chanting = ร้องเพลง ท่องบทสวดเป็นท านอง rectifying = ท าใหถู้กตอ้ง แกไ้ขใหถู้กตอ้ง 

38. ฉนัไดรั้บมุมมองใหม่ๆจากบทความท่ี ______ น้ี 
ประโยคน้ีขาด adjective (ค าคุณศพัท)์  สงัเกตุจาก  this ______ article (noun) 
สงัเกตุเพ่ิมจากค าวา่ new perspective (มุมมองใหม่ๆ) 
ตอบ ข้อ c. insightful (ชาญฉลาด เตม็ไปด้วยความรู้ ปัญญา) 
ฉนัไดรั้บมุมมองใหม่ๆจากบทความท่ี เตม็ไปด้วยความรู้ น้ี 
savvy = มีความเขา้ใจ  conscious = ท่ีรู้สึกหรือคิดได ้  penetrative = ทะลุผา่น,แทรกซึม 

**NOTES: "Insightful" is an adjective which says that someone's work has brought light, new understanding, or a new perspective to the topic at 
hand 
39. ตอบข้อ c. admit  เน่ืองจาก โจทยก์ล่าววา่ พอ่ของ Joel ตอ้งการจะรู้วา่เขาเอากญุแจรถไปหรือไม่ พอ่จึงตอ้งการให ้Joel ยอมรับหรือสารภาพส่ิง

ท่ีท าก่อนหนา้น้ี จึงใชค้  าวา่ admit = ยอมรับหรือสารภาพ (บางอยา่งท่ีท าไม่ดีก่อนหนา้น้ี) 
acknowledge = ตอบรับ  reveal = เปิดเผยความลบับางอยา่ง  divulge =  เปิดเผย / ประกาศ 

40. ขอ้น้ีจากโจทยบ์อกวา่ Cheryl ไปพกัผอ่นในช่วงวนัหยดุและมีคนขโมย (stole) ทีวขีองเธอไปจากอพาทเมน้ต ์ในโจทยมี์ค าวา่ apartment ซ่ึง
ขโมยจะตอ้งมีการบุกรุกเขา้ไปในท่ีพกัของเธอก่อนจึงจะน าส่ิงของออกมาได ้ดงันั้นขอ้น้ีจึงตอบข้อ b broke into 

make up = สร้าง   break into = บุกรุก  switch off = ปิด  check out = ตรวจสอบ 
41. ตอบ a. If เพราะโจทยก์ล่าววา่ ถา้กราฟฟิคดีไซเนอร์โทรมา ช่วยบอกเขาดว้ยวา่ฉนัยุง่ (tied up) มากวนัน้ีและจะโทรกลบัหาเขาเอง อยา่งไรก็ตาม

ในตวัเลือกนั้นเราจะเห็นวา่ should มีความหมายเช่นเดียวกบั if แต่ should มกัจะนิยมใชใ้นภาษาเขียนหรือภาษาทางการ ซ่ึงไม่เขา้กบับริบทของ
โจทยท่ี์เป็นการสนทนา 
if = ถา้   provided = ในกรณีท่ี / เผื่อวา่  should = ถา้  unless = ถา้...ไม่ (if ….not) 

42. ตอบ a. If  เพราะวา่ I was wondering if… แปลวา่ "ไม่แน่ใจวา่ ... รึเปล่า" เป็นการตั้งประโยคค าถามเพ่ือใหดู้สุภาพโดยมกัจะตามดว้ยโครงสร้าง
คือ  I was wondering if + subject + verb 

43. ตอบ c. in case ขอ้น้ีโจทยก์ล่าววา่ เอาแซนวิชไปดว้ยสิ เผื่อวา่ (in case) เธอจะหิวภายหลงั  โดยโจทยก์ล่าวเผื่อเอาไวว้า่ใหห้ยบิเอาไป
รับประทานเพราะหิวในขณะนั้น 
if = ถา้   when = เม่ือ   in case = เผื่อวา่  so = ดงันั้น 

 



 

 

44. ขอ้น้ีโจทยบ์อกวา่หอ้งไม่ค่อยสวา่ง (poorly = แย ่/ illuminate = ท าใหส้วา่ง)  ดงันั้นส่ิงท่ีตอ้งการคือค าตอบข้อ a. light 
light = แสง  air = อากาศ  furniture = เฟอร์นิเจอ   space = พ้ืนท่ี 

45. ตอบ b. sacrifice โจทยก์ล่าววา่ ในบางศาสนา (religion) แกะจะถูกฆ่าเพ่ือน าไปบูชายญั (sacrifice) ใหก้บัพระเจา้ 
faith = ศรัทธา  sacrifice = การสงัเวย/ การบูชายญั  food = อาหาร  devotion =  การอุทิศตวั 

Items 46-55: Choose the best word to fill in each blank in the paragraph. (10 points) 

46. a. on  
51. d. find 

47. b. by 
52. a. infected 
 

48. a. called 
53. c. not only 
 

49. b. confront 
54. b. protect 

50. d. global 
55. a. after 

The Last Ship is an American post-apocalyptic drama television series based on a novel of the same name by William Brinkley.  
Movie Overview: The crew of an unaffected U.S. Navy ship called The Nathan James is forced to confront the reality of a new existence a 
global virus pandemic nearly obliterates the earth's population. They sail the seas to find the resources they need for their survival, meanwhile 
trying to stay clear of infected people. They not only have to protect and assist the doctors who are finding the cure, protect the ship from the 
terrorists who try to steal the cure, but also have to maintain peace in their homeland after the post-pandemic period.   
Part 3 Conversation 
Choose the best answers to complete the conversations. (20 points) 

56. c   57. a   58. d   59. b  60. a 61. c   62. b  63. a    64. b  65. a  66. d   67. a     68. d     69. a  70. b   71. a   72. b   73. A   74. c 75. a 
56.  A: Do you have some time to talk about the project? 
       B: I’d love to, but ….. 
a. I am available for the whole week.  b. I’ve got nothing to do for a while. 
c. I’ve got a pretty tight schedule.  d. I’ve been free since the coffee break. 
c ถูกต้อง เพราะผูพ้ดูตอบวา่อยากจะมีเวลาคุยงานดว้ย but (แต)่ ... 
ดงันั้นตอ้งใชข้อ้ความท่ีมีความหมายขดัแยง้ คือบอกวา่ ตารางงานแน่นมาก หรือไม่มีเวลาเลย จุดสงัเกตคือ but ท่ีเป็นค าเช่ือมและท าหนา้ท่ีเป็น 
transition word ท่ีแสดงความขดัแยง้ ในประโยคท่ีใช ้but จะมี 2 ส่วน ส่วนหนา้และหลงั but ซ่ึงตอ้งส่ือความหมายท่ีขดัแยง้กนั ประโยคอ่ืนๆลวง
เน่ืองจากส่ือวา่ผูพ้ดูก าลงัวา่ง  
ดูเพ่ิมเติมเร่ือง transition words https://msu.edu/~jdowell/135/transw.html 
57. A: I’m sorry that I can’t let you take a vacation leave. We’re so busy. Can you wait until next month?  
      B: That’s too bad, but.....  
a. I can put it off until next month.               b. I don’t mind leaving sooner. 
c. I can manage to ran away with it.             d. I can call it in next month. 
a ถูกต้อง  A บอก B วา่ ใหล้าพกัร้อนไม่ไดเ้น่ืองจากงานก าลงัยุง่ ใหร้อพกัร้อนเดือนหนา้ B ควรตอบวา่ วา้...แยจ่งัแต่เล่ือนไปเดือนหนา้ก็ได ้
put it off คือ เล่ือนก าหนด เป็น phrasal verb ความหมายเหมือน postpone  
ขอ้อ่ืนเป็นค าตอบท่ีลูกนอ้งไม่ควรพดูกบัหวัหนา้ และส่ือความหมายไม่ตรงกบัสถานการณ์ 
d. call it in เป็นส านวนในภาษาพดูหมายความวา่ จะรายงานใหห้วัหนา้ทราบ บางคร้ังใชส่ื้อความหมายวา่จะทวงหน้ี 
b. ฉนัไม่วา่อะไรนะถา้จะไดไ้ปจากท่ีน่ีเร็วๆ   / c   ฉนัหนีไปพร้อมกบังานก็ได ้ 
ดู phrasal verb เพ่ิมเติม https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm 

https://msu.edu/~jdowell/135/transw.html
https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm


 

 

58  A: "Did you hear what happened with Tiffany? She broke up with her boyfriend last night. 
      B: "What? I thought they had a great relationship. It was totally ……………..." 
a.  in the nick of time    b. at the crack of dawn 
c. being on a cloud nine    d. out of the blue 
d ถูกต้อง  out of the blue เป็น idiom ส่ือความหมายวา่ อยู่ๆ ก็เกิดข้ึน ไม่มีวีแ่ววมาก่อน A บอกวา่ทิฟฟาน่ีเลิกกบัแฟนแลว้ B แปลกใจ และคิดวา่คูน้ี่
รักกนัมาก เร่ืองน้ีไม่มีวีแ่ววมาก่อน เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
a. in the nick of time  - it happens at the last possible moment. ฉิวเฉียด เกิดข้ึนในนาทีสุดทา้ย 
b. at the crack of dawn  - very early in the morning. ตอนเชา้ตรู่  
c. being on a cloud nine -  a state of perfect happiness  มีความสุขสุดๆ 
ดู idiom เพ่ิมเติม http://www.idiomsite.com/ 
59. A: "That girl sure is the winner of the Mathematics Competition." 
       B: "……………. She is the smartest girl in our school!" 
a. Who knows.            b. You’re telling me. 
c. There’s no clue.      d. You Know Better Than That. 
b ถูกต้อง  You’re telling me เป็นส านวน หมายความวา่ ฉนัรู้อยูแ่ลว้ (ไม่ตอ้งบอกก็รู้)  A บอกวา่เด็กคนนั้นตอ้งชนะการแข่งขนัแน่เลย B ตอบวา่ ไม่
ตอ้งบอกก็รู้ ก็เด็กคนนั้นน่ะฉลาดท่ีสุดในโรงเรียนเราเลย 
a. Who knows  “ใครจะไปรู้” พดูเพ่ือส่ือวา่อะไรก็ไม่แน่นไม่นอน  อาจจะอยูใ่นรูปประโยคค าถามมี ? หรือไม่มีก็ได ้เพราะเป็นค าถามท่ีไม่ตอ้งการ
ค าตอบ (rhetorical question)    
c. There’s no clue.   ไม่มีวีแ่วว ไม่มีอะไรบอกไดเ้ลย 
d. You Know Better Than That. ไม่น่าท าเลยนะ / รู้แลว้ท าท าไม  ใชต้  าหนิเม่ือคนท าผิดในส่ิงท่ีไม่สมควรท า มกัใชดุ้เด็กๆ 
60. A: I don’t think Luis and Patricia have anything in common, but they talk all evening. 
      B: They …..., especially when she learned he has a Persian cat just like she does! 
a. have been connected with each other                b. totally have been mismatched  
c. had been brought up differently                         d. definitely are second to none 
a  ถูกต้อง  to be connected with เป็นส านวนส่ือวา่มีอะไรเหมือนกนัจนเขา้อกเขา้ใจกนั  A พดูวา่ หลุยส์กบัแพทไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกนัเลย 
ท าไมคุยกนัไดท้ั้งวนั B ตอบวา่ เขาเขา้ใจกนัดีมาพกันึงแลว้ ยิง่พอแพทรู้วา่หลุยส์ก็เล้ียงแมวเปอร์เชียเหมือนเธอ  ขอ้น้ีปนไปดว้ยส านวน phrasal 
verb และ idiom 
b. totally have been mismatched  ไม่เหมาะกนั ไม่คู่ควรกนั 
c. had been brought up differently  ถูกเล้ียงดูมาต่างกนั 
d. definitely are second to none  ไม่เป็นสองรองใคร   ไม่มีใครแพใ้คร 
61. A: "You're golfing without me? What's up with that?" 
       B: "Sorry man, but we already have a ……... I'm going with three guys from work." 
a. quarter   b. trio  c. foursome d. quintuplet    
c ถูกต้อง  foursome   แปลวา่ 4 คน  B บอกวา่จะไปเล่นกอลฟ์กบัเพ่ือนท่ีท างานอีก 3 คน 
a. quarter  หน่ึงในส่ี           b. trio  สามคน      d. quintuplet หา้คน 
 

http://www.idiomsite.com/


 

 

  62. A: "Can I get a drink started for you?" 
      B: ………………. 
a. Thank. I’m already full.     b. I’ll take a coke, please.  
c. You’re kidding. I’ve started for 10 minutes.                 d. Never mind. I’m here to drink.  
b ถูกต้อง  A ถามวา่ใหเ้สิร์ฟเคร่ืองดืมก่อนเลยไหม (รับเคร่ืองด่ืมอะไรดีก่อนสัง่อาหาร) B ตอบง่ายๆวา่ ขอโคก้ I’ll take a coke, please. 
a. Thank. I’m already full.  ไม่ถูกตอ้งเพราะ กินอ่ิมมาแลว้ ไม่น่ามานัง่รอสัง่อาหาร  c และ d ไม่เก่ียวกบัสถานการณ์ 
63. A: "Hey John!. I didn't know you were coming to this school too." 
      B: "Yeah,…………….. It's good to see you here." 
a. what a coincidence    b. what a turnout      c. what a luck     d. what a day     
a ถูกต้อง  what a coincidence  บงัเอิญอะไรอยา่งง้ี  A เจอ B จึงทกัทายและบอกวา่ ไม่รู้มาก่อนเลยวา่มาอยูโ่รงเรียนน้ีดว้ย    
ดูการใชค้  าอุทาน What a…เพื่อแสดงความประหลาดใจ  https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/emphasising-and-
downtoning/exclamations 
b. what a turnout    คนออกมากนัเยอะอะไรอยา่งง้ี    
c. what a luck    มีโชคอะไรอยา่งง้ี   
d. what a day เป็นวนัดีๆ/แย่ๆ  อะไรอยา่งน้ี (แลว้แต่เหตุการณ์ตอนพดู)  
.................................................................................................................................................................................... 
A: "What a beautiful watch. It……64…....... your wedding ring." 
B: "Thank you, but I'm not married yet. It's my engagement ring." 
A: "Well, congratulations …………65…………" 
B: "Next two months." 
A: "Did you have the watch before getting the ring?" 
B: "Actually, we bought the ring together after I got the watch." 
A: "…………………. It's gorgeous." 
64. a. gets along well          b. goes very well with       c. goes along well with    d. goes by well  
b  ถูกต้อง  goes very well with เขา้กนัดีมาก ในเร่ืองคือนาฬิกาเขา้กนักบัแหวนมาก  
gets along well ถูกคอกนั เขา้กนัได ้ปกติใชก้บัคน,  goes along well with  สมัพนัธ์กนั ตามกนัไป เออออกนัไป  
ส่วน go/goes by มีหลายความหมายมาก          
65. a. When is the big date?      b. What is the fine month? 
      c. When is the best month?   d. When is the due? 
a ถูกต้อง  ฤกษดี์วนัไหน มีงานแต่งเม่ือไร  big day หมายถึง วนัท่ีมีงานพิธีมงคล เหตุการณ์ส าคญั  B บอกวา่ยงัไม่แต่งน่ีคือแหวนหมั้น A จึงถามวา่
จะมีงานแตง่เม่ือไร ขอ้อ่ืนลวง 
66. a. You definitely paid a big fortune on them. 
      b. They made an incomparable match of jewelries. 
      c. Your fiancé must be totally cleaned out. 
      d. You did a fabulous job with the selection. 



 

 

d ถูกต้อง You did a fabulous job with the selection  คุณเลือกไดเ้ก่งมาก  A ถามวา่ซ้ือนาฬิกาพร้อมกบัซ้ือแหวนหรือ B ตอบวา่มีนาฬิกาอยูก่่อน
แลว้แต่ไปเลือกซ้ือแหวนดว้ยกนั  A จึงชมวา่เลือกเก่ง 
a. You definitely paid a big fortune on them.  ตอ้งจ่ายเงินไปมหาศาลเลยสิ a big fortune หมายถึงเงินจ านวนมาก 
b. They made an incomparable match of jewelries. สองอยา่งน้ีกลายเป็นเคร่ืองประดบัท่ีไม่เขา้กนัเลย  
c. Your fiancé must be totally cleaned out. คู่หมั้นคงหมดตวัแน่  be cleaned out ไม่เหลือเงินสกับาท 
.................................................................................................................................................................................... 
A: "What kind of watch is it?" 
B: "It's a Tag Heuer." 
A: "If ………67……………, how much do they cost?" 
B: "This one is $1500. But they range from $600 to $3000." 
A: "That's why it looks so nice. I should have figured……………68………..." 
B: "Yeah. ………………………………..instead of 20 mediocre ones." 
67. a. you don't mind me asking   b. you don’t mind telling me    
      c. it is not a secret at all       d. you can give me a hint 
a  ถูกต้อง  If you don't mind me asking  ถา้ไม่วา่อะไรขออนุญาตถามหน่อยนะคะ/ครับ If you don’t mind +Ving เป็นประโยคแสดงมารยาท +ความ
เกรงใจ ถือวา่สุภาพ  B ใส่นาฬิกายีห่อ้ดงัและแพง A อยากทราบราคา ประเด็นคือ ตอ้งใชค้  าถามท่ีไม่ละลาบละลว้ง  
b. you don’t mind telling me   เกือบถูก แต่การถามราคาเป็นเร่ืองเสียมารยาท ไม่ควรใชว้า่ช่วยบอกราคาหน่อย แตค่วรใชว้า่ขอถามราคาหน่อย 
c. it is not a secret at all   เป็นขอ้ลวง การพดูคุยเนน้ท่ีราคา (มีนยัยะมารยาท) ไม่ใช่เร่ืองความลบั ขอ้น้ีอาจจะลวงไดถ้า้แปลเป็นภาษาไทย บริบท
แบบไทยๆ 
d. you can give me a hint ลวงดว้ยบริบทแปลไทยๆเหมือนกนั ใบห้น่อยไดไ้หม ราคาเท่าไร   give me a hint แปลวา่ ใบใ้หห้น่อย 
68. a. You can live beyond your means  b. It costs you a pretty penny 
       c. You can afford whatever you want   d. You always get what you pay for 
d  ถูกต้อง  You always get what you pay for  แปลตรงตวั จ่ายอะไรไปก็ไดอ้นันั้นมา ตีความวา่ ดีจงั จ่ายเงินแพงแต่ไดข้องดีมา  นาฬิกาแพงและสวย
เตะตาสมราคา (คุม้ค่า) เป็นการกล่าวชมวา่ลงทุนซ้ือของแพงแต่สวยงามสมราคา 
a. You can live beyond your means  เธอน่ีใชชี้วติ (ฟุ่ มเฟือย) เกินฐานะ  
b. It costs you a pretty penny น่ีเธอตอ้งจ่ายไปเยอะเลยสิ  a pretty penny คือ เงินจ านวนมาก 
c. You can afford whatever you want อยากไดอ้ะไรเธอก็ (มีเงิน) ซ้ือไดห้มดเลยนะ  
ขอ้ a b c ไม่ค่อยเขา้กบัเหตุการณ์  มีนยัยะประชดประชนั หรือ อิจฉา และไม่สอดคลอ้งกบัค าตอบต่อมาของ B 
 69. a. I would rather get one nice watch  b. I would rather get a cheap watch 
      c. I should buy one ordinary watch  d. I should buy one expensive watch  
a  ถูกต้อง  I would rather get one nice watch instead of 20 mediocre ones  ฉนัยอมจ่ายซ้ือนาฬิกาดีๆแพงๆเรือนเดียวไปเลย ดีกวา่ท่ีจะจ่ายซ้ือนาฬิกา
บา้นๆ 20 เรือน  mediocre แปลวา่ คุณภาพธรรมดาๆ หาไดท้ัว่ไป มกัจะส่ือวา่ second-rate  
b. I would rather get a cheap watch  ฉนัพอใจซ้ือนาฬิกาถูกๆ.../ ยอ้นแยง้กบัขอ้ความต่อจากนั้น ( mediocre อาจเท่ากบั cheap) 
c. I should buy one ordinary watch  ฉนัน่าจะซ้ือนาฬิกาธรรมดาๆ ../ ยอ้นแยง้และ  ใช ้should เหมือนเตือนตวัเอง 
d. I should buy one expensive watch ฉนัน่าจะซ้ือนาฬิกาแพงๆ / ยอ้นแยง้กบับทสนทนาทั้งบท 
............................................................................................ 



 

 

A: "Did your wife give birth yet?" 
B: "Yeah………70……….." 
A: "Congratulations……71…..?" 
B: "She is tired, but getting a lot of rest now." 
A: "That's good to hear." 
B: "I'm just glad there were no complications." 
A: "If your wife and baby are both happy, what……72……?" 
B: "It's been a week, and I haven't slept that well." 
70. a. She has been nine months pregnant.   b. She's a healthy beautiful girl.  
      c. She’s more beautiful than before.   d. She’s healthier than before.  
b ถูกต้อง Yeah. She's a healthy beautiful girl. (ใช่ คลอดแลว้) ไดลู้กสาวน่ารักและแขง็แรง  
a c d เป็นค าตอบลวงเพราะตอบเก่ียวกบัภรรยาของ B ทุกขอ้เลย ซ่ึงขดักบั Congratulations (A แสดงความยนิดีท่ีคลอดแลว้และไดล้กูสาว)  
71. a. How is your wife doing   b. What’s matter with the baby?      
      c. What’s wrong with your wife?   d. Have your wife tried breastfeeding?   
 a ถูกต้อง เป็นค าถามท่ีถามถึงภรรยาของ B หลงัจากคลอด  How is your wife doing ? สุภาพ เป็นกนัเอง ไถ่ถามตามปกติ  
b. What’s matter with the baby?  เด็กมีอะไรผิดปกติ/มีเร่ืองอะไร ? ผิดบริบท 
c. What’s wrong with your wife? ภรรยาเป็นอะไรไป มีอะไรผิดปกติ 
d. Have your wife tried breastfeeding?   ภรรยาลองใหน้มเองไหม 
72. a. should the doctor do then    b. more can you ask for 
      c. else the doctor said     d. things you want to do 
b. ถูกต้อง  What more can you ask for? หมายความวา่ (ลูกก็น่ารักแขง็แรง ภรรยาก็ปลอดภยัดี) จะขออะไรมากไปกวา่คงไม่มีแลว้ 
ขอ้  a. c. d.  ผิดบริบท 
A: "Hi Ben! It’s good to see you here. It's been a while, hasn't it?" 
B: " Oh Alex!………73……….?" 
A: "Not much. Just school and stuff." 
B: "Where are you going now?" 
A: "I'm going to the registration building to see if I can withdrawal from one of my classes." 
B: "Are you bombing the class or something?" 
A: "Partially that, but mostly it's a dull class and……74……." 
B: "…75……?" 
A: "I finished class for today so I am meeting my girlfriend to watch a movie" 
73. a. What have you been up to   b. How much have you done 
      c. Where have you been lately   d. Look! What a busy student 
a ถูกต้อง  What have you been up to? เป็นส านวนทกัทายคนท่ีไม่ไดเ้จอกนั มีความหมายวา่ ท าอะไรอยูล่่ะตอนน้ี ตามค าตอบของ A ถดัมา ท่ีวา่ ก้
ไม่มีอะไรมาก แค่มาเรียนแลว้ท านู่นท าน่ี  "Not much. Just school and stuff."   b c d ผิดบริบท ถามไม่ตรงค าตอบ  
74. a. fascinating to learn b. they are far behind      c. I am getting nothing out of it   d. it is a surprise 



 

 

c. ถูกต้อง  I am getting nothing out of it  วชิาน้ีน่าเบ่ือ เรียนไปกไ้ม่ไดอ้ะไร  
a. fascinating to learn    เป็นวชิาท่ีเรียนสนุกมาก 
b. they are far behind    พวกเขาโดนท้ิงห่างไปเยอะมาก  ไม่มีบริบทใดเก่ียวกบัขอ้ความน้ี  
d. it is a surprise  เป้นเร่ืองเซอร์ไพรส์ ไม่มีบริบทใดเก่ียวกบัขอ้ความน้ี 
75. a. Where are you off to    b. What are you about to do 
     c. How about your girlfriend   d. When is your class over 
a ถูกต้อง  Where are you off to? น่ีเสร็จแลว้จะออกไปไหนต่อล่ะ ดูจากค าตอบ ท่ี A บอกวา่ เรียนเสร็จแลว้นดักบัแฟนจะไปดูหนงักนั 
b. What are you about to do?   น่ีก าลงัจะท าอะไร ผิด เพราะ B ถามไปแลว้   
c. How about your girlfriend? ผดิบริบท ถามไม่ตรงค าตอบ   
d. When is your class over?   ผิดบริบท ถามไม่ตรงค าตอบ 
Part 4: Reading  
Read the following passages and mark the best choice to complete each blank. (25 marks) 

76. c        77. c     78. a    79. d   80. b      81. a     82. a    83. c   84. a   85. d    86. a   87. d   88. b    89. b     90. a 
91. a        92. a       93. b        94. c         95b       96. b       97. c      98. d       99. b         100. c 

ค าอธิบาย 
76. ตอบ c เพราะผู้ฟังมาจากหลากหลายประเทศ 

ขอ้ a ไม่ถูก เพราะการประชุมจดัท่ีฟินแลนดไ์ม่ไดส่ื้อใจความวา่ผูฟั้งทั้งหมดเป็นชาวฟินแลนด ์
ขอ้ b ไม่ถูกเพราะ ยเูครนและโคลอมเบียไม่ไดอ้ยูใ่นแอฟริกา 
ขอ้ d ไม่ถูกเพราะผูฟั้งมาเขา้ร่วมในฐานะผูแ้ทนสนัติภาพนานาชาติแต่ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นนกัวทิยาศาสตร์คนท่ีเป็นนกัวทิยาสาสตร์คือวทิยากร
ผูท้รงคุณวฒิุ 

77. ตอบ c เพราะการเข้าฟังการบรรยายพเิศษจดัขึน้ในวนัที ่2 ของการประชุมการพูดคุยนานาชาตทิีจ่ดัขึน้ในเดอืนเมษายน (ไม่ใช่วนัที ่2 เมษายน) 
ขอ้ a ไม่ถูก เพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าววา่งานจดัข้ึนแคเ่พียง 2 วนั 
ขอ้ b ไม่ถูก เพราะปาฐกถาจดัข้ึนในวนัท่ี 2 ของการประชุมการพดูคุยนานาชาติท่ีจดัข้ึนในเดือนเมษายน (ไม่ใช่วนัท่ี 2 เมษายน) 
ขอ้ d ไม่ถูก เพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าววา่การประชุมจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 2 

78. ตอบ a เพราะจากบริบทส่ือใจความทีว่่าการพูดบรรยายคร้ังนีเ้ป็นหัวข้อทีน่่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่หัวข้อจากผู้เช่ียวชาญด้านสมองกลอจัฉริยะ 
ขอ้ b ไม่ถูกเพราะ complicating แปลวา่ ซบัซอ้น ซ่ึงใจความดา้นหลงัไม่ไดส่ื้อเช่นนั้น 
ขอ้ c ไม่ถูกเพราะ entertaining แปลวา่ ท่ีเนน้ความสนุกสนานเพ่ือการบนัเทิง ความหมายท่ีไดข้ดัแยง้กบับริบทและหวัขอ้ของการบรรยายพิเศษ 
ขอ้ d ไม่ถูกเพราะ inspiring แปลวา่ ซ่ึงเป็นแรงบนัดาลใจใหผู้อ่ื้นท าถือปฏิบติัตาม ซ่ึงบริบทของเน้ือเร่ืองท่ีตามมาไม่ไดก้ล่าวถึงในแง่นั้น 

79. ตอบ d เพราะผู้พูดมโีรคส่วนตวัและอาจจะเหลอืเวลาทีจ่ะมชีีวติอยู่อกีไม่นาน สังเกตได้จากค าว่า remaining days ซ่ึงถูกกล่าวย า้อกีรอบด้วยค า
ว่า little time left 
ขอ้ a ไม่ถูก เพราะจากเน้ือเร่ือง remaining days คือช่วงเวลาท่ีเหลืออยูใ่นชีวติไม่ไดส่ื้อถึงใจความท่ีวา่เหลือเวลาเพียง 2-3 วนัเพ่ือท างานช้ินน้ีให้
ส าเร็จลุล่วง 
ขอ้ b ไม่ถูก เพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดส่ื้อใจความวา่ทุกวนั 
ขอ้ c ไม่ถูก เพราะจากเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าวถึงก าหนดการท่ีตอ้งท างานใหส้ าเร็จลุล่วงทนัเวลา 

80. ตอบ b เพราะปัญหาทีย่ากจะแก้ไขคอืการก่อให้เกดิความสงบสุข 
ขอ้ a ไม่ถูก เพราะโลกมะเร็งเป็นปัญหาสุขภาพส่วนตวัไม่ใช่ภาระท่ีผูพ้ดูตอ้งการรับผดิชอบ 



 

 

ขอ้ c ไม่ถูก เพราะ artificial intelligence หรือก็คือสมองกลอจัฉริยะคือความเชียวชาญของผูพ้ดูไม่ใช่ปัญหา 
ขอ้ d ไม่ถูก เคร่ืองมือคือท่ีจะสร้างหรือน าไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่ปัญหา 

81. ตอบ a เพราะ Alexander Fleming ค้นพบตวัยาเพนิซิลนิโดยบงัเอญิ (by accident) ไม่ไดร้ะบุวา่คน้พบจากการทดลองในหอ้งแลป็  
ขอ้ b ไม่ถูก เพราะกาคน้พบตวัยาน้ีไม่ไดเ้ป็นการวางแนมาก่อนล่วงหนา้ซ่ึงตรงกบัใจความท่ีวา่คน้พบตวัยาโดย บงัเอิญ  
ขอ้ c ไม่ถูก เพราะค าวา่ revolutionised ส่ือวา่ตวัยาไดรั้บการปรับท าใหต้า้นโรคไดดี้ข้ึน  
ขอ้ d ไม่ถูก เพราะ basic sickness ตรงกบัค าวา่ minor infections ถา้หากไดรั้บการใหย้าท่ีเหมาะสมก็จะไม่แยล่งซ่ึงใจความบอกวา่การใหย้าตวัน้ี
จะยบัย ั้งอาการของ โรคไม่ใหแ้ยล่ง 

82. ตอบ a เพราะ fatal คอืความเป็นไปได้ทีอ่าการจะแย่ต่อไปในอนาคตซ่ึงกไ็ปตรงกบัความหมายของค าว่า worsen ทีห่มายถงึแย่ลง  
ขอ้ b ไม่ถูก widen แปลวา่ขยายออกไปในวงกวา้ง.  
ขอ้ c ไม่ถูกเพราะ threaten หมายถึงภยัคุกคามหากเปรียบเทียบความหมายกบัขอ้ a แลว้ความหมายของขอ้ a มีความใกลเ้คียงมากกวา่ในแง่ของ
การโรคภยัไขเ้จบ็  
ขอ้ d ไม่ถูก เพราะ awakened แปลวา่ ต่ืนตวั 

83. ตอบ c เพราะ exposure ส่ือใจความที่ว่าปริมาณที่ได้รับบางส่ิงบางอย่างเข้าไป ซ่ึงก็คือเมื่อบีเรียได้รับตัวยาเพนิซิลินหลายคร้ังเข้า (repeated 
exposure) แบทีเรียจะมีอาการดื้อยา (develop คือ พัฒนา resistance ปฏิกิริยาต่อต้าน) ซ่ึงตรงกับข้อความที่ว่าแบทีเรียจะเร่ิมมีภูมิคุ้นกัน 
(antibody) ตวัเองนั่นเอง 
ขอ้ a ไม่ถูก เพราะใจความส่ือวา่แบทีเรียนจะอ่อนแอลง 
ขอ้ b ไม่ถูก เพราะแบทีเรียไม่ไดห้ยดุการลุกลาม 
ขอ้ d ไม่ถูก เพราะ New antibiotics คือยาตา้นเช้ือแบทีเรียนตวัใหม่ควรถูกพฒันาข้ึนมาแทนท่ีเพนิซิลิน ใจความท่ีตามมาไม่ไดบ้อกกล่าวถึงความ
เช่ือมโยงกบัแบทีเรียแต่กล่าวถึงวา่จ านวนยาตา้นเช้ือตวัใหม่ท่ีถูกผลิตนั้นยงัมีจ านวนไม่มาก 

84. ตอบ a เพราะ โจทย์ถามว่าท าไมบริษัทใหญ่ ๆ จงึถอนตวัจากธุรกจิยาต้านเช้ือแบทเีรีย ซ่ึงค าตอบอยู่ใน paragraph ที ่2 บรรทดัที ่3 ใจความกล่าว
ไว้ว่าการวจิยัและการพฒันายาต้านเช้ือแบทีเรียนั้นต้องลงทุนสูงเกนิกว่าผลก าไรทีไ่ด้รับนั่นหมายความว่าส าหรับบริษัทผู้ลงทุนแล้วผลลพัธ์ที่ได้
ไม่น่าดงึดูดใจให้ลงทุน 
ขอ้ b ไม่ถูก เพราะไม่ไดมี้การกล่าวถึงบริษทัเลก็ ๆ อ่ืน ๆ เลยในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านพดูถึงแค่การแข่งขนัการในเชิงธุรกิจกบับริษทัใหม่ ๆ 
ขอ้ c ไม่ถูก เพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าวถึงการลงทุนดา้นอ่ืนของบริษทัท่ีผลิตยา ดงันั้นขอ้น้ีออกนอกประเด็น 
ขอ้ d ไม่ถูก เพราะเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าวถึงธุรกิจอ่ืนท่ีบริษทัไม่ตอ้งลงทุนเยอะเท่าผลิตยา ดงันั้นขอ้น้ีออกนอกประเด็นเช่นเดียวกบัขอ้ c 

85. ตอบ d เพราะค าว่า mistreatment นั้นส่ือกลับไปถึงใจความในเนือ้เร่ืองที่ว่า It treated with wrong antibiotics การหาค าตอบอย่างหนึ่งคือการ
อาศัยรูปค าศัพท์ treat เป็นค ากริยา ส่วน treatment เป็นค านาม ดงันั้นสองค านีท้ าหน้าทีส่ื่อถึงส่ิงเดยีวกนั  
ขอ้ c ไม่ถูก แต่เป็นขอ้ท่ีใกลเ้คียงและอาจก่อใหเ้กิดการสับสนเน่ืองจากมีการใชค้  าศพัท ์2 ค าท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองคือค าวา่ Rheumatic และ heart 
disease ซ่ึงเน้ือเร่ืองไม่ไดก้ล่าววา่เป็นอนัตรายแต่กล่าววา่ Rheumatic สามารถก่อใหเ้กิดอาการ heart disease 
ขอ้ a ไม่ถูก เพราะ untreated disease ความหมายท่ีไดก้วา้งเกินไปเพราะ paragraph น้ีก าลงักล่าวถึงเร่ือง Rheumatic 
ขอ้ b ไม่ถูก โรคหัวใจเป็นค าท่ีกวา้งเดินไปอีกเช่นกัน ตวัเลขผูเ้สียชีวิตต่อปีท่ีปรากฏในเน้ือเร่ืองนั้นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นผลมาจาก 
Rheumatic ไม่ใช่โรคหวัใจท่ีเกิดจากอาการอ่ืน ๆ 

เทคนิคการหาค าตอบในการน้ันต้องอ้างอิงจากเนือ้เร่ืองท่ีเราอ่าน ค าตอบท่ีได้ไม่ควรกล่าวกว้างเกินขอบเขตของเนือ้หา หรือไม่ควรกล่าว
นอกประเดน็ท่ีเนือ้เร่ืองไม่ได้กล่าวไว้ ค าศัพท์ส าคัญ ๆ ท่ีถูกกล่าวซ ้า ๆ ในเนือ้เร่ืองจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ อ่านตีกรอบความคิดถึงประเ ดน็ส าคัญของ
ผู้ เขียนต้องการ และผู้ อ่านควรสังเกตการณ์เล่นค าศัพท์ท่ีมีพืน้ฐานมาจากรากศัพท์เดียวกันรวมไปถึงความท่ีคล้ายคลึงกันด้วยเพราะ น่ันอาจจะเป็น 
keyword ท่ีน าไปสู่ค าตอบ ท่ีส าคัญคือต้องอ้างอิงจากเนือ้เร่ืองไม่คิดเองยึดตามเนือ้หาท่ีอ่านไม่ใช่ความน่าจะป็น 



 

 

86. ถามวา่ จากยอ่หนา้ 1 อะไรท าใหก้ระดาษช าระ (paper towels) ดีกวา่ผา้เช็ดท่ีเป็นผา้ (cloth towels) ตอบ a. They are cleaner than the cloth 
ones. กระดาษช าระสะอาดกวา่ผา้ เน่ืองจากในบรรทดัท่ี 2 มีการขยายความ Scott Paper Company of Pennsylvania ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีแนะน า
ผลิตภณัฑใ์ชแ้ลว้ท้ิง (disposable product) ในปี 1907 เป็นตวัเลือกท่ีถูกสุขลกัษณะ (a hygienic alternative) มากกวา่ผา้ 

87. ถามวา่ Einstein ศึกษาอะไรในบทความแรก ๆ ของเขา ตอบ d. How towels took up water against gravity. ผา้ (towels) ดูดน ้ าซ่ึงตา้นกบัแรง
โนม้ถ่วงของโลก (gravity)ไดอ้ยา่งไร เน่ืองจากในบรรทดัท่ี  3 พดูถึงบทความแรก ๆ (very first ) ของ Einstein ท่ีไดเ้คยตีพิมพ ์เขาไดว้เิคราะห์
การดูดของเหลว (wicking) และขยายความโดยใชเ้คร่ืองหมาย : ปรากฎการณ์ท่ียอมใหก้ระดาษช าระ (paper towel) ดูดซบัของเหลว แมเ้ม่ือแรง
โนม้ถ่วงของโลกตอ้งการดึงของเหลวลงต ่าก็ตาม  

88. ถามวา่ ขอ้ความท่ีขีดเสน้ใตมี้จุดประสงคอ์ะไร ตอบ b. To exemplify how the capillary action works. เพ่ือยกตวัอยา่งวา่การเคล่ือนท่ีของ
ของเหลวข้ึนไปตามหลอดเลก็ ๆ (capillary action) ท างานอยา่งไร เน่ืองจากช่วงท่ีขีดเสน้ใตเ้ป็นการขยายความ capillary action ดว้ยเคร่ืองหมาย 
, วา่เป็นการท างานเช่นเดียวกนักบัท่ีช่วยใหน้ ้ าหล่อเล้ียงตน้ไม ้(sap) ข้ึนสู่ตน้ และ ท าใหห้มึกปากกาไหลลงท่ีปลายปากกาดว้ย 

89. ถามวา่ จากยอ่หนา้ 2 อะไรท่ีบอกเป็นนยัเก่ียวกบัแรง (forces) ในการเคล่ือนท่ีของของเหลวข้ึนไปตามหลอดเลก็ ๆ (capillary action) ในแรงโนม้
ถ่วงของโลก (gravity) ตอบ b. They are different. แรงทั้งสองแตกต่างกนั เน่ืองจากขอ้ความตามหลงัช่วงท่ีขีดเสน้ใตว้จิารณ์บทความของ 
Einstein วา่เป็นการพยายามอธิบายการดึงดูดลกัษณะน้ีไม่ไดดี้มาก เพราะวา่ค าอธิบายของ Einstein วา่ แรงท่ีท าใหโ้มเลกลุของน ้ าดูดติดข้ึน
หลอดเหมือนกบั (similar to) แรงโนม้ถ่วงของโลกนั้นไม่ถูกตอ้ง 

90. ถามวา่ ปัจจยัอะไรเป็นขอ้อา้งส าหรับการไม่รวมเอาโมเลกลุและอะตอมเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาศาสตร์ ตอบ b. size ขนาด เน่ืองจากในยอ่หนา้ท่ี 
3 กล่าววา่ งานวจิยัของ Einstein ไดร้วมแนวคิดเร่ืองอะตอมและโมเลกลุ (notion of atoms and molecules) เขา้ดว้ยกนัแลว้ ขยายความดว้ย
เคร่ืองหมาย – ส่ิงซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีโตแ้ยง้กนัในเวลานั้น เพราะวา่ส่ิงเลก็จ๋ิวเหล่าน้ีเลก็มาก ๆ มากเกินกวา่ท่ีจะเห็นหรือวดัได ้(far too small to see or 
measure) นกัฟิสิกส์อาวโุสอา้งวา่ พวกมนัไม่สามารถเป็นส่วนหน่ึงของวทิยาศาสตร์ท่ีแม่นย  าได ้

91. ถามวา่ ค  าวา่ staple แสดงวา่ชาวญ่ีปุ่นรับประทานอดุง้ … ตอบ a. all the time ตลอดเวลา เน่ืองจาก staple มีความหมายวา่หลกั หรือส าคญั 
สามารถเดาไดจ้ากบริบทวา่ เป็นอาหารญ่ีปุ่นประเภทก๋วยเต๋ียวชนิดหน่ึงท่ีง่าย ๆ กินอ่ิม (filling) น ้ าซุปอร่อย 

92. ถามวา่ ค  าไหนในส่วนตน้ (introduction) แสดงวา่อุดง้เป็นซุปประเภทหน่ึง ตอบ a. Broth (น า้ซุป) เน่ืองจากส่วนตน้ของประโยคแรกกล่าววา่ 
delicious broth with chewy and tasty noodle หมายถึงน ้ าซุปอร่อยพร้อมกบัก๋วยเต๋ียวเสน้เหนียวและรสดี a wide variety of toppings can grace its 
savory broth เคร่ืองหลายชนิดท าใหไ้ดน้ ้ าซุปท่ีดี และในส่วนประกอบหลกัในวธีิท าคือน ้ า (1750 ml water) 

93. ถามวา่ ท าไมคุณไม่จ าเป็นตอ้งตม้เสน้อุดง้เม่ือท าอาหารจานน้ี ตอบ b. They are cooked before. เส้นอุด้งถูกปรุงสุกมาก่อนแล้ว เน่ืองจากใน
ส่วนประกอบระบุวา่ เสน้อุดง้ 400 กรัมท่ีถูกปรุงมาก่อนแลว้ (precooked มีความหมายเหมือนกบั be cooked before) จึงไม่จ าเป็นตอ้งตม้อีก 

94. ถามวา่ ก่อนท่ีอาหารจานน้ีจะพร้อมเสริฟ ส่ิงแรกท่ีคุณตอ้งท าคือ … ตอบ c. blanch the noodles เน่ืองจากในขั้นตอนท่ี 4อธิบายวา่ ตม้น ้ าซุป 
(stock) ใหเ้ดือด และใส่เสน้ลงไปลวก 2-3 นาที (blanch the noodles) เทใส่ชามและเสริฟร้อน ๆ  

95. ตอบ b. Red meat; โจทยถ์ามวา่อาหารชนิดใดท่ีควรบริโภคใหน้อ้ยลง ในเน่ือเร่ืองบอกวา่ Reduce the intake of red meat or diets high in 
animal fat. ซ่ึง Reduce  แปลวา่ ลดใหน้อ้ยลง 

96. ตอบ b. limits; restrict แปลวา่ จ ากดั  
97. ตอบ c. Take sleeping pills if necessary.; Choices อ่ืน ๆ เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บการแนะน าใหท้ าตามเพ่ือสุขภาพท่ีดี แต่ขอ้ C ไม่ไดก้ล่าวไว ้  
98. ตอบ d. smoking and drinking coffee ...; ในเร่ือง แนะน าใหง้ดสูบบุหร่ี และลดปริมาณการด่ืมกาแฟ เน่ืองจากมนัจะส่งผลเสียตอ่สุขภาพ แต่ใน 

choice D บอกวา่การสูบบุหร่ี และด่ืมกาแฟจะช่วยใหเ้ราคิด และท างานไดดี้ข้ึน 
99. ตอบ b. health magazine; เร่ืองน้ีเราสามารถอ่านพบไดใ้นนิตยาสารเพ่ือสุขภาพ 
 100. ตอบ c. increase in; supplement แปลวา่ ส่วนเสริม ส่วนเพ่ิมเติม increase แปลวา่ เพ่ิมข้ึน 


