Answer Key for KEPT Practice
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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
คาอธิบาย
1. (A) disciplinary เพราะ ในประโยคนี้ the company’s _______ procedures เป็ นกลุ่มคานาม (noun phrase) ซึ่งทาหน้าที่เป็ นกรรมของประโยค และ
ในกลุ่มคานามนี้ หลัง ‘s (apostrophe s) ต้องเป็ นคานาม (noun) อีกเช่นกัน ซึ่งจะบอกความหมายแสดงความเป็ นเจ้าของของคานามที่อยูด่ า้ นหน้า
และในกลุ่มคานามใดๆ คาที่สามารถวางไว้หน้าคานามได้ คือคาคุณศัพท์ (adjectives) ซึ่งในตัวเลือกคือคาว่า disciplinary
2. (D) appointment เพราะ คาตอบต้องการคานาม (noun) เนื่องจากมี determiner เช่น article (a, an, the) ซึ่งในโจทย์มีคาว่า the นาหน้า
3. (C) acquisition – คาตอบต้องการ คานาม (คาอธิบายเหมือนกับข้อที่ 1)
4. (A) strong เพราะ a ________ command เป็ นกลุ่มคานาม ทาหน้าที่เป็ นกรรม (object) ของประโยค สังเกตได้จาก article นาหน้า ในที่น้ ีคานาม
(noun) หลักคือคาว่า command คาที่วางไว้หน้าคานามได้คือ คาคุณศัพท์ (adjective) ในโจทย์มีคาว่า strong และ stronger แต่ในประโยคนี้ เป็ น
การบอกข้อเท็จจริ ง ไม่เป็ นการเปรี ยบเทียบ สังเกตง่ายๆไม่มีคาว่า than จึงตอบ strong
5. (C) specializing เพราะ a Dutch company ________ in baby food and clinical nutrition for the sick and the elderly.
โจทย์ขอ้ นี้เป็ น relative clause แบบลดรู ป ซึ่งกรณี น้ ี ประธานกระทากริ ยานั้น (active relative clause)
ให้เราตัด relative pronoun ออก แล้วเปลี่ยน verb ให้เป็ น present participle (V+ing) เช่นA Dutch company which specializes in baby food…
ลดรู ปเป็ น A Dutch company specializing in baby food….
6. (C) which เพราะ โจทย์ขอ้ นี้เป็ น relative clause โดยต้องเลือก relative pronoun ให้ถูกต้อง เพื่อเชื่อมกับคานาม Gertz Ltd. ที่อยูด่ า้ นหน้า ฉะนั้น
ข้อนี้จึงตอบ Which ไม่สามารถตอบ That ได้ เพราะเป็ น non-defining relative clause ซึ่งมีหรื อไม่มีก็ได้
7. (B) ข้อนี้ตอบ its เพราะว่า คานี้แสดง possessive pronoun ของคาว่า Europe ที่อยูด่ า้ นหน้า และ Europe เป็ นเอกพจน์ singular จึงใช้ its.
8. (C) เพราะ proud เป็ น collocation กับคาว่า of ซึ่งอยูด่ ว้ ยกันเสมอ ตัวอย่างเช่น proud of someone or something
9. (D) to contact - เพราะ โครงสร้าง Get + someone + infinitive with to – got the secretary to contact all prospective
clients – หมายถึงการให้ใครบางคนทาอะไรบางอย่างให้ means to make someone do something.
10. (C) that grow เพราะควรเป็ น relative clause – Sensory structures ซึ่งประธานของประโยคมีคากริ ยาแท้อยูแ่ ล้วคือ are called หากไม่มีคาเชื่อมจะ
ไม่สามารถมีคากริ ยาแท้ 2 คาได้ จึงมีเพียงตัวเลือกข้อ c. เท่านั้นที่ถกู เป็ นการรวมประโยคโดยใช้ relative pronoun ‘that’ มาช่วย
11. (C) There are ประโยคนี้ยงั ขาดประธานของประโยค ข้อ C จึงเหมาะสมที่สุด
12. (D) form – can จะตามด้วย infinitive ซึ่งก็คือข้อ (D) ข้อเดียวเท่านั้น
13. (D) whereas – ซึ่งใช้เชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน ด้วยเครื่ องหมายวรรคตอน ‘,’
14. (A) was directed – เป็ นโครงสร้าง passive voice คือ Subj. + be + past participle = ประธานถูกกระทา คือภาพยนตร์เรื่ อง Eyes Wide Shut ถูก
กากับโดย Stanly Kubrick
15. (B) The verb result is followed by the preposition in and it means cause, bring about. คากริ ยาแท้ result ตามด้วยบุพบท in เป็ นกริ ยาวลี (phrasal
verb) หมายถึง เป็ นสาเหตุให้ ซึ่งมักจะตามด้วยคานามหรื อนามวลี จากในโจทย์ optimum solutions เป็ นคานามวลี หมายถึง คุณ Krammer มี

ชื่อเสี ยงในเรื่ องความสามารถในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานของเขา ซึ่งเป็ นสาเหตุของ หรื อ ทาให้เกิด การแก้ปัญหาที่ดี
ที่สุดสาหรับผลประโยชน์ของบริ ษทั
16. (D) closes – การบอกตารางเวลาต่างๆที่แน่นอน เช่น ตารางเที่ยวบิน ตารางเรี ยน และตารางเวลาการเปิ ด-ปิ ดของสถานที่ จะใช้ Present Simple
Tense
17. (B) heard เพราะเป็ นการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งกาลังดาเนินอยู่ “We were watching the TV” (past continuous tense) และ
ทันใดนั้นก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาแทรก “when we heard a knock on the door” (past simple tense)
18. (C) is being installed เพราะเป็ นการพูดถึงเหตุการณ์ที่กาลังดาเนินอยู่ (in progress) ณ ขณะนี้ นัน่ คือ A new dish washer is being installed in the
kitchen. (กาลังมีการติดตั้งเครื่ องล้างจานอยูใ่ นห้องครัว—present continuous passive) ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้งานห้องครัวได้ในขณะนี้ ผูพ้ ดู จึง
บอกให้ไปกินข้าวเที่ยงที่อื่น (Have your lunch somewhere else.)
19. (D) as soon as แปลว่า ‘ทันที่ที่’ ดังนั้นจะได้วา่ “การบรรยายจะเริ่ มขึ้นทันทีที่ทุกคนมาถึงที่นี่”
20. (B) closed เป็ น passive voice(ถูกกระทา) นัน่ คือ “พวกเรา(ถูก)ปิ ด ทุกวันอังคาร” ซึ่งอาจจะหมายถึงร้านค้า หรื อ หน่วยงาน ที่ไม่สามารถปิ ดตัวเอง
ได้ เลยต้องใช้โครงสร้าง passive voice (be + past participle) และเนื่องจากปิ ดทุกวันอังคาร ประโยคนี้จึงใช้ present simple ในรู ป passive voice
21. (B) shaping เนื่องจากว่า in เป็ นคาบุพบท (preposition) ซึ่งสิ่งที่ตามหลังคาบุพบทได้ จะต้องเป็ นนามวลีหรื อ gerund (V.ingที่ทาหน้าที่เหมือน
คานาม)
22. (A) a storm is moving เนื่องจากเป็ นการขยายความของคาว่า the speed หรื อความเร็ ว ซึ่งพายุน้ นั กาลังเคลื่อนที่ (at which a storm is moving)
23. (C) tidies, will clean เพราะ เป็ นประโยคเงื่อนไข (Conditional หรื อ If-clause ประเภทที่ 1 ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้ If present simple, future simple)
ดังนั้นในข้อนี้จะได้ความว่า “โดยปกติแล้ ว ถ้ าหากBob ทาความสะอาดห้ องครั ว แล้ ว Anita จะทาความสะอาดห้ องนา้ ”
24. (A) would have: เป็ นประโยคเงื่อนไข (Conditional หรื อ If-clause ประเภทที่ 2 มีโครงสร้างดังนี้ If past simple, Subject + would + Verb
infinitive) ซึ่งใช้อธิบายเหตุการณ์ที่ไม่จริ งหรื อเป็ นไปไม่ได้ในปั จจุบนั “present unreal” จะได้ความว่า “ถ้ าฉั นเป็ นเจ้ าของบ้ านหลังใหญ่ แล้ วฉั น
จะเลีย้ งสุนัข 5 ตัว” เหตุการณ์น้ ีเป็ นเหตุการณ์สมมติข้ ึนในปัจจุบนั หรื อเหตุการณ์ที่ไม่เป็ นจริ งนัน่ เอง ซึ่งสามารถทราบได้จากบริ บทที่อธิบายถัด
มา Now I’m living in a small flat, and I can’t even have one. นัน่ คือ “ตอนนีฉ้ ั นอาศัยอยู่ในแฟลตเล็กๆ และฉั นไม่ สามารถที่ จะมีบ้านได้ ”
นัน่ เอง
25. (D) can’t เพราะ come เป็ นกริ ยาแท้ไม่ผนั สามารถใช้กริ ยาช่วย (Modal verb) มาวางไว้ได้ทนั ที นอกจากนี้ยงั ให้ความหมายที่เหมาะสมกับ
ประโยคที่ตอ้ งการสื่ อว่าในวันดังกล่าวไม่สามารถที่จะมาได้
ข้อนี้เป็ นการเลือกใช้กริ ยาช่วยเพื่อวางไว้หน้ากริ ยาแท้ (come) ให้ถูกต้อง กริ ยาช่วย (Helping verb) ที่ใช้กบั กริ ยาแท้ (come) เพื่อทาเป็ นประโยค
ปฎิเสธหรื อคาถามจะใช้ Verb to do (do, does, did) เข้ามาช่วยและเราใช้ Verb to be (is, am, are, was, were) เมื่อกริ ยาแท้น้ นั อยูใ่ นรู ป
Continuous tense (V. to be + V.ing) หรื อ Passive voice (Verb to be + V.3) นอกจากนี้หากกริ ยาช่วยนั้นเป็ น Modal Verb (เช่น can, could, will,
would) ที่เป็ นกริ ยาช่วยที่มีความหมายในตัวเองจะสามารถนาไปวางไว้ขา้ งหน้ากริ ยาแท้โดยที่กริ ยาแท้น้ นั ๆจะอยูใ่ นรู ปธรรมดาปกติ ไม่ผนั กริ ยา
เมื่อพูดถึงอดีตหรื อกาลังทาอยู่ และยังไม่เติม s, es ใดๆทั้งสิ้นแม้วา่ ประธานในประโยคจะเป็ นคานามเอกพจน์ก็ตาม
(A) ผิด เพราะ come เป็ นกริ ยาแท้ ต้องใช้กริ ยาช่วย verb to do
(B) ผิด เพราะต้องวาง “not” ไว้ขา้ งหลังกริ ยาเมื่อต้องการทาเป็ นรู ปปฎิเสธ
(C) ผิด เพราะไวยากรณ์ถูกแต่ความหมายต้องการสื่ อว่าในวันดังกล่าวไม่สามารถที่จะมาได้ ไม่ใช่ไม่มา
26. (B) ถูก เพราะ might เป็ นคาที่ใช้คาดการณ์เหตุการณ์ที่ “น่าจะ” เกิดขึ้นในอนาคต แต่ผพู ้ ดู ไม่มนั่ ใจว่าจะเกิดขึ้นได้จริ งหรื อไม่ โดยดูจากคาว่า
“suppose” ที่แปลว่า สมมติ ทึกทักเอาเองว่าเป็ นจริ งซึ่งบ่งบอกความไม่แน่ใจของตัวผูพ้ ดู
ข้อนี้เป็ นการเลือกใช้ไวยากรณ์ในการคาดการณ์เหตุการณ์วา่ เกิดอะไรขึ้นโดยใช้การคาดคะเนจากสถานการณ์ของผูพ้ ดู ซึ่งสมมติข้ ึนเอง อาจจะ
เกิดขึ้นจริ งหรื อไม่จริ งก็ได้ โครงสร้างคือ Modal verb + have + V.3

(A) ผิด เพราะความหมายของคาว่า must หมายถึงต้อง/จะต้อง ซึ่งแสดงความมัน่ ใจแต่ในประโยคผูพ้ ดู ใช้คาว่า “suppose” ซึ่งแสดงความไม่
แน่ใจ จึงไม่ถูกต้อง
(C) ผิด เพราะความหมายของคาว่า can ที่หมายถึงสามารถ ไม่สื่อถึงความหมายที่ถูกต้องในประโยค
(D) ผิด เพราะความหมายของคาว่า should ที่หมายถึงควรจะ ไม่สื่อถึงความหมายที่ถูกต้องในประโยค
27. (C) ถูก เพราะกริ ยาแท้ spend ตามกฎต้องมีกริ ยาไม่แท้ตามหลังเป็ น Gerund ส่วนประโยคที่สอง have เป็ นกริ ยาไม่แท้ที่ตามหลัง would like
จะต้องใช้ to (Infinitive with to) ซึ่ง would like to แปลว่า want หรื อ ต้องการ
ข้อนี้เป็ นการกล่าวถึงการใช้กริ ยาแท้/ไม่แท้ (Finite/Non-finite verb) ซึ่งในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กริ ยาแท้ไม่สามารถวางซ้อนกันสองตัวได้
ยกเว้นเพียงบางคาเท่านั้น หากต้องการวางกริ ยาไว้ซอ้ นกัน ตัวที่สองจะถือว่าเป็ นกริ ยาไม่แท้ และจะต้องถูกทาให้เป็ นกริ ยาไม่แท้โดยเติม –ing
หรื อ วาง to ไว้ขา้ งหน้าคากริ ยาไม่แท้น้ นั ๆโดยไม่ตอ้ งผันกริ ยาหรื อเติม e, es ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งกริ ยาไม่แท้น้ นั จะใช้ –ing (Gerund) หรื อ to
(Infinitive with to) ขึ้นอยูก่ บั กริ ยาแท้ตวั นั้นๆว่าต้องตามด้วยอะไร (ศึกษาคากริ ยาไม่แท้ที่ตอ้ งตามด้วย -ing หรื อ to เพิ่มเติมได้ในไวยากรณ์เรื่ อง
Non-finite verb)
(A) ผิด เพราะ work กับ have เป็ นกริ ยาไม่แท้ที่ตอ้ งเปลี่ยนรู ปเป็ น Gerund หรื อ Infinitive to
(B) ผิด เพราะกริ ยาที่ตามหลัง would like ในประโยคที่สองต้องใช้ Infinitive with to
(D) ผิด เพราะกริ ยาไม่แท้ตามหลัง spend ต้องเป็ น Gerund และกริ ยาไม่แท้ที่ตามหลัง would like ต้องเป็ น Infinitive with to
28. (B) ถูก เพราะ big เป็ นคาหนึ่งพยางค์และมีสระหน้าพยัญนะตัวสุดท้ายจึงต้องเติม g เข้าไปอีกตัวก่อนเติม –er ส่วน expensive มีมากกว่าสอง
พยางค์จึงใช้ more วางไว้หน้า Adjective ได้เลย
ข้อนี้เป็ นการใช้ไวยากรณ์เปรี ยบเทียบ (Comparative form) โดย Adjective ที่ใช้เปรี ยบเทียบมักจะมีการใช้ –er หรื อ more คู่กนั กับ than ซึ่งตาม
กฎการเปรี ยบเทียบจะต้องเติม –er ข้างหลัง Adjective ที่มีพยางค์เดียว และวาง more/less (ที่แปลว่ามากกว่า/น้อยกว่า) ไว้หน้าคา Adjective แทน
การเติม –er ที่มีสองพยางค์ข้ ึนไป อย่างไรก็ตาม มี Adjective บางตัวที่สามารถใช้ –er ได้แม้วา่ จะมีสองพยางค์ก็ตาม เช่น clever- cleverer
*ข้อสังเกต ก่อนเติม –er หากมีสระ (a, e, i, o, u) ก่อนหน้าตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายจะต้องเพิ่มพยัญชนะเข้าไปอีกตัวก่อนเติม -er
(A) ผิด เพราะความหมายกล่าวว่าบังกะโลใหญ่มากกว่าแต่ก็แพงมากกว่าเช่นกัน แต่ less แปลว่าน้อยกว่าจึงไม่เข้ากับความหมายที่ตอ้ งการสื่ อ
(C) ผิด เพราะต้องใช้โครงสร้างในการเปรี ยบเทียบ
(D) ผิด เพราะ big มีพยางค์เดียวต้องใช้ –er ไม่ใช่ more
29. (A) ถูก เพราะจากความหมาย could have อยากสื่ อถึงว่าสามารถถูกรถชนหรื ออาจถูกรถชนได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริ งคือหนีออกมาได้ก่อน
ข้อนี้เป็ นการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาแล้ว (ดูได้จาก tense ที่ใช้) ซึ่งหากต้องการพูดถึงสิ่ งที่อยากทาหรื ออาจเกิดขึ้นในอดีตแต่ผลลัพธ์ของ
สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งกลับไม่ได้ทาหรื อไม่ได้เกิดขึ้น จะใช้ Modal + have + V.3
(B) ผิด เพราะ have had เป็ นโครงสร้าง Present Perfect Tense ไม่ใช่โครงสร้างที่ใช้พดู ถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลลัพธ์ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริ ง
(C) ผิด เพราะ was คือกริ ยาที่สื่อถึงอดีตเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มีผลลัพธ์ตรงข้ามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
(D) ผิด เพราะประโยคดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นมาแล้ว ไม่สามารถใช้ Future Tense ได้
30. (B) ถูก เพราะ ช้า หรื อ slow ในที่น้ ีเป็ นการขยาย drive ว่าขับข้า จึงต้องใช้ Adverb มาขยาย (slow = adjective, slowly = adverb) ส่วน fast
สามารถเป็ น Adjective หรื อ Adverb ได้ โดยไม่ตอ้ งเติม -ly
ข้อนี้เป็ นการใช้คาขยายคาในประโยคให้ถูกต้อง ซึ่ง Adjective มีหน้าที่ขยาย Noun ในขณะที่ Adverb มีหน้าที่ขยาย Verb
(A) ผิด เพราะ fast ไม่ตอ้ งเติม –ly
(C) ผิด เพราะ fast ไม่ตอ้ งเติม –ly
(D) ผิด เพราะ slow ต้องเติม –ly เพื่อทาให้เป็ น Adverb ไปขยาย drive

Part 2 Vocabulary
Complete the sentences with the most appropriate words. (15 points)
31. b. confident
32. d. celebrity
33. d. dominated
34. d. groceries
36. b. cemetery
37. d. quarreling
38. c. insightful
39. c. admit
41. a. If
42. a. if
43. c. in case
44. a. light

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

31. ทีน่าไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนอื่นเพราะเธฮไม่ ____ ในทักษะภาษาอังกฤษของเธอ
ประโยคนี้ขาด adjective (คาคุณศัพท์)
สังเกตุจาก she is not ____ (ตามหลัง verb to be > is not )
ตอบ ข้ อ b. confident (มัน่ ใจ) > confident มักใช้คู่กบั preposition “in”
e.g. She is not confident in herself. ทีน่าไม่ชอบพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าคนอื่นเพราะเธอไม่ มัน่ ใจ ในทักษะภาษาอังกฤษของเธอ
available = มีอยู่ หาได้
visible = ที่สามารถมองเห็นได้
wealthy = ร่ ารวย
32. ก่อนปี ค.ศ. 2010 ไม่เคยมีใครได้ยนิ ชื่อของปี เตอร์ สมิท แต่หลังจากเค้าได้รับเหรี ยญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก เค้าก็ได้กลายเป็ น ____
ในประเทศบ้านเกิดของเค้า
ประโยคนี้ขาด noun (คานาม) สังเกตุจาก a _______
ตอบ ข้ อ d. celebrity (ผู้มชี ื่อเสียง) ก่อนปี ค.ศ. 2010 ไม่เคยมีใครได้ยนิ ชื่อของปี เตอร์ สมิท แต่หลังจากเค้าได้รับเหรี ยญทองจากการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิ ก เค้าก็ได้กลายเป็ น ผู้มชี ื่อเสียง ในประเทศบ้านเกิดของเค้า
condition = เงื่อนไข ปั จจัยแวดล้อม
market = ตลาด
victim = เหยือ่
33. เจ้าของบริ ษทั _____ การประชุม ผูจ้ ดั การทั้งหลายไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดอะไรเลย
ประโยคนี้ขาด verb (กริ ยา) สังเกตุจาก มี subject แล้ว > The company owner ____ ตอบ ข้ อ d. dominated (ควบคุม / ครอบงา)
เจ้าของบริ ษทั ควบคุม / ครอบงา การประชุม ผูจ้ ดั การทั้งหลายไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดอะไรเลย
ensured = ทาให้แน่ใจ
alleviated = บรรเทา, ทาให้นอ้ ยลง facilitated = ทาให้สะดวก,ทาให้ง่าย,สนับสนุน,ส่งเสริ ม
34. แลร์รี่ซ้ือ ____ ระหว่างทางกลับบ้าน เค้าซื้อผัก นม ขนมปั ง และผลใม้
ประโยคนี้ขาด object (กรรม) สังเกตุจาก Larry bought ______ ซึ่งมี subject กับ verb แล้ว สังเกตุเพิ่มจากคาว่า vegetables, milk, bread, and fruit
ในประโยคที่ 2 ซึ่งเป็ นอาหารที่ซ้ือได้ตาม supermarket
ตอบ ข้ อ d. groceries (อาหารทีซ่ ื้อได้ ตาม supermarket) แลร์รี่ซ้ือ อาหารที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ระหว่างทางกลับบ้าน เค้าซื้อผัก นม ขนมปั ง และ
ผลใม้
laundry = การซักรี ด
utilities = ประโยชน์ใช้สอย สาธารณูปโภค
expenses = ค่าใช้จ่าย
35. ทัว่ ประเทศ มีการสนันสนุนพรรคเดโมแครต (หนึ่งในสองพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐ อีกพรรคหนึ่งคือ ริ พบั ลิกนั ) อย่าง ______ อันที่จริ ง
แล้ว พวกเค้าได้รับชัยชนะถึง 80% ของที่นงั่ ในสภา
ประโยคนี้ขาด adjective (คาคุณศัพท์)
สังเกตุจาก … there was _______ (ตามหลัง verb to be > was ) สังเกตุเพิ่มจาก won a total of 80% ในประโยคที่ 2
ตอบ ข้ อ b. widespread (แพร่ หลาย)
ทัว่ ประเทศ มีการสนันสนุนพรรคเดโมแครตอย่ างแพร่ หลาย อันที่จริ งแล้ว พวกเค้าได้รับชัยชนะถึง 80% ของที่นงั่ ในสภา
restricted = อย่างจากัด
narrow = แคบ
simplified = ทาให้ดูง่ายขึ้น

36. คุณยายของทาเคชิสียชีวติ ไปเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว ทุกๆเดือนสิ งหาคม ทาเคชิจะไปที่ ____ เพื่อจุดเทียนรอบๆหลุมฝังศพของคุณยาย
ประโยคนี้ขาด object (กรรม) สังเกตุจาก Takeshi goes to the _____ ซึ่งมี subject กับ verb แล้ว > go to ต้องตามด้วยสถานที่ สังเกตุเพิ่มจากคา
ว่า grave (หลุมฝังศพ) ในประโยคที่ 2
ตอบ ข้ อ b. cemetery (สุ สาน)
คุณยายของทาเคชิสียชีวติ ไปเมื่อ 5 ปี ที่แล้ว ทุกๆเดือนสิ งหาคม ทาเคชิจะไปที่ สุ สาน เพื่อจุดเทียนรอบๆหลุมฝังศพของคุณยาย
exhibition = งานแสดง นิทรรศการ
choir = คณะประสานเสี ยง
funeral = งานศพ ** ข้อนี้ไม่ได้ เพราะคุณยายเสี ยชีวติ ไป
แล้ว 5 ปี **จัดงานศพไปแล้ว
37. เมื่อคืนนี้ฉนั ได้ยนิ เพื่อนบ้าน ____กัน ฟังดูราวกับว่าทั้งคู่โกรธกันมากๆ
ประโยคนี้ขาด verb (กริ ยา) ในรู ป gerund (verb + ing) สังเกตุจาก I could hear my neighbors _____ ฉันได้ยนิ เพื่อนบ้าน___ (ทาอะไรกัน?)
สังเกตุเพิ่มจากคาว่า very angry ในประโยคที่ 2
ตอบ ข้ อ d. quarreling (ทะเลาะวิวาท) เมื่อคืนนี้ฉนั ได้ยนิ เพื่อนบ้าน ทะเลาะวิวาท กัน ฟังดูราวกับว่าทั้งคู่โกรธกันมากๆ
welding = เชื่อม
chanting = ร้องเพลง ท่องบทสวดเป็ นทานอง rectifying = ทาให้ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้อง
38. ฉันได้รับมุมมองใหม่ๆจากบทความที่ ______ นี้
ประโยคนี้ขาด adjective (คาคุณศัพท์) สังเกตุจาก this ______ article (noun)
สังเกตุเพิ่มจากคาว่า new perspective (มุมมองใหม่ๆ)
ตอบ ข้ อ c. insightful (ชาญฉลาด เต็มไปด้ วยความรู้ ปัญญา)
ฉันได้รับมุมมองใหม่ๆจากบทความที่ เต็มไปด้ วยความรู้ นี้
savvy = มีความเข้าใจ
conscious = ที่รู้สึกหรื อคิดได้
penetrative = ทะลุผา่ น,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. ตอบข้ อ c. admit เนื่องจาก โจทย์กล่าวว่า พ่อของ Joel ต้องการจะรู ้วา่ เขาเอากุญแจรถไปหรื อไม่ พ่อจึงต้องการให้ Joel ยอมรับหรื อสารภาพสิ่ ง
ที่ทาก่อนหน้านี้ จึงใช้คาว่า admit = ยอมรับหรื อสารภาพ (บางอย่างที่ทาไม่ดีก่อนหน้านี้)
acknowledge = ตอบรับ
reveal = เปิ ดเผยความลับบางอย่าง
divulge = เปิ ดเผย / ประกาศ
40. ข้อนี้จากโจทย์บอกว่า Cheryl ไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดและมีคนขโมย (stole) ทีวขี องเธอไปจากอพาทเม้นต์ ในโจทย์มีคาว่า apartment ซึ่ง
ขโมยจะต้องมีการบุกรุ กเข้าไปในที่พกั ของเธอก่อนจึงจะนาสิ่ งของออกมาได้ ดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้ อ b broke into
make up = สร้าง
break into = บุกรุ ก
switch off = ปิ ด
check out = ตรวจสอบ
41. ตอบ a. If เพราะโจทย์กล่าวว่า ถ้ากราฟฟิ คดีไซเนอร์โทรมา ช่วยบอกเขาด้วยว่าฉันยุง่ (tied up) มากวันนี้และจะโทรกลับหาเขาเอง อย่างไรก็ตาม
ในตัวเลือกนั้นเราจะเห็นว่า should มีความหมายเช่นเดียวกับ if แต่ should มักจะนิยมใช้ในภาษาเขียนหรื อภาษาทางการ ซึ่งไม่เข้ากับบริ บทของ
โจทย์ที่เป็ นการสนทนา
if = ถ้า
provided = ในกรณี ที่ / เผื่อว่า
should = ถ้า
unless = ถ้า...ไม่ (if ….not)
42. ตอบ a. If เพราะว่า I was wondering if… แปลว่า "ไม่แน่ใจว่า ... รึ เปล่า" เป็ นการตั้งประโยคคาถามเพื่อให้ดูสุภาพโดยมักจะตามด้วยโครงสร้าง
คือ I was wondering if + subject + verb
43. ตอบ c. in case ข้อนี้โจทย์กล่าวว่า เอาแซนวิชไปด้วยสิ เผื่อว่า (in case) เธอจะหิ วภายหลัง โดยโจทย์กล่าวเผื่อเอาไว้วา่ ให้หยิบเอาไป
รับประทานเพราะหิ วในขณะนั้น
if = ถ้า
when = เมื่อ
in case = เผื่อว่า
so = ดังนั้น

44. ข้อนี้โจทย์บอกว่าห้องไม่ค่อยสว่าง (poorly = แย่ / illuminate = ทาให้สว่าง) ดังนั้นสิ่ งที่ตอ้ งการคือคาตอบข้ อ a. light
light = แสง
air = อากาศ
furniture = เฟอร์นิเจอ
space = พื้นที่
45. ตอบ b. sacrifice โจทย์กล่าวว่า ในบางศาสนา (religion) แกะจะถูกฆ่าเพื่อนาไปบูชายัญ (sacrifice) ให้กบั พระเจ้า
faith = ศรัทธา
sacrifice = การสังเวย/ การบูชายัญ
food = อาหาร
devotion = การอุทิศตัว
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 ถูกต้ อง เพราะผูพ้ ดู ตอบว่าอยากจะมีเวลาคุยงานด้วย but (แต่) ...
ดังนั้นต้องใช้ขอ้ ความที่มีความหมายขัดแย้ง คือบอกว่า ตารางงานแน่นมาก หรื อไม่มีเวลาเลย จุดสังเกตคือ but ที่เป็ นคาเชื่อมและทาหน้าที่เป็ น
transition word ที่แสดงความขัดแย้ง ในประโยคที่ใช้ but จะมี 2 ส่วน ส่วนหน้าและหลัง but ซึ่งต้องสื่ อความหมายที่ขดั แย้งกัน ประโยคอื่นๆลวง
เนื่องจากสื่ อว่าผูพ้ ดู กาลังว่าง
ดูเพิ่มเติมเรื่ อง 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 ว่า ให้ลาพักร้อนไม่ได้เนื่องจากงานกาลังยุง่ ให้รอพักร้อนเดือนหน้า B ควรตอบว่า ว้า...แย่จงั แต่เลื่อนไปเดือนหน้าก็ได้
put it off คือ เลื่อนกาหนด เป็ น phrasal verb ความหมายเหมือน postpone
ข้ออื่นเป็ นคาตอบที่ลูกน้องไม่ควรพูดกับหัวหน้า และสื่ อความหมายไม่ตรงกับสถานการณ์
d. call it in เป็ นสานวนในภาษาพูดหมายความว่า จะรายงานให้หวั หน้าทราบ บางครั้งใช้สื่อความหมายว่าจะทวงหนี้
b. ฉันไม่วา่ อะไรนะถ้าจะได้ไปจากที่นี่เร็ วๆ / c ฉันหนีไปพร้อมกับงานก็ได้
ดู phrasal verb เพิ่มเติม 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 ถูกต้ อง out of the blue เป็ น idiom สื่ อความหมายว่า อยูๆ่ ก็เกิดขึ้น ไม่มีวแี่ ววมาก่อน A บอกว่าทิฟฟานี่เลิกกับแฟนแล้ว B แปลกใจ และคิดว่าคูน่ ้ ี
รักกันมาก เรื่ องนี้ไม่มีวแี่ ววมาก่อน เกิดขึ้นได้อย่างไร
a. in the nick of time - it happens at the last possible moment. ฉิ วเฉี ยด เกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย
b. at the crack of dawn - very early in the morning. ตอนเช้าตรู่
c. being on a cloud nine - a state of perfect happiness มีความสุขสุดๆ
ดู idiom เพิ่มเติม 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 ถูกต้ อง You’re telling me เป็ นสานวน หมายความว่า ฉันรู ้อยูแ่ ล้ว (ไม่ตอ้ งบอกก็รู้) A บอกว่าเด็กคนนั้นต้องชนะการแข่งขันแน่เลย B ตอบว่า ไม่
ต้องบอกก็รู้ ก็เด็กคนนั้นน่ะฉลาดที่สุดในโรงเรี ยนเราเลย
a. Who knows “ใครจะไปรู ้” พูดเพื่อสื่ อว่าอะไรก็ไม่แน่นไม่นอน อาจจะอยูใ่ นรู ปประโยคคาถามมี ? หรื อไม่มีก็ได้ เพราะเป็ นคาถามที่ไม่ตอ้ งการ
คาตอบ (rhetorical question)
c. There’s no clue. ไม่มีวแี่ วว ไม่มีอะไรบอกได้เลย
d. You Know Better Than That. ไม่น่าทาเลยนะ / รู ้แล้วทาทาไม ใช้ตาหนิเมื่อคนทาผิดในสิ่ งที่ไม่สมควรทา มักใช้ดุเด็กๆ
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 ถูกต้ อง to be connected with เป็ นสานวนสื่ อว่ามีอะไรเหมือนกันจนเข้าอกเข้าใจกัน A พูดว่า หลุยส์กบั แพทไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกันเลย
ทาไมคุยกันได้ท้ งั วัน B ตอบว่า เขาเข้าใจกันดีมาพักนึงแล้ว ยิง่ พอแพทรู ้วา่ หลุยส์ก็เลี้ยงแมวเปอร์เชียเหมือนเธอ ข้อนี้ปนไปด้วยสานวน phrasal
verb และ idiom
b. totally have been mismatched ไม่เหมาะกัน ไม่คู่ควรกัน
c. had been brought up differently ถูกเลี้ยงดูมาต่างกัน
d. definitely are second to none ไม่เป็ นสองรองใคร ไม่มีใครแพ้ใคร
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 ถูกต้ อง foursome แปลว่า 4 คน B บอกว่าจะไปเล่นกอล์ฟกับเพื่อนที่ทางานอีก 3 คน
a. quarter หนึ่งในสี่
b. trio สามคน d. quintuplet ห้าคน

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 ถูกต้ อง A ถามว่าให้เสิ ร์ฟเครื่ องดืมก่อนเลยไหม (รับเครื่ องดื่มอะไรดีก่อนสัง่ อาหาร) B ตอบง่ายๆว่า ขอโค้ก I’ll take a coke, please.
a. Thank. I’m already full. ไม่ถูกต้องเพราะ กินอิ่มมาแล้ว ไม่น่ามานัง่ รอสัง่ อาหาร c และ d ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์
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 บังเอิญอะไรอย่างงี้ A เจอ B จึงทักทายและบอกว่า ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามาอยูโ่ รงเรี ยนนี้ดว้ ย
ดูการใช้คาอุทาน What a…เพื่อแสดงความประหลาดใจ https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/emphasising-anddowntoning/exclamations
b. what a turnout คนออกมากันเยอะอะไรอย่างงี้
c. what a luck มีโชคอะไรอย่างงี้
d. what a day เป็ นวันดีๆ/แย่ๆ อะไรอย่างนี้ (แล้วแต่เหตุการณ์ตอนพูด)
....................................................................................................................................................................................
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 ถูกต้ อง goes very well with เข้ากันดีมาก ในเรื่ องคือนาฬิกาเข้ากันกับแหวนมาก
gets along well ถูกคอกัน เข้ากันได้ ปกติใช้กบั คน, goes along well with สัมพันธ์กนั ตามกันไป เออออกันไป
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 ฤกษ์ดีวนั ไหน มีงานแต่งเมื่อไร big day หมายถึง วันที่มีงานพิธีมงคล เหตุการณ์สาคัญ B บอกว่ายังไม่แต่งนี่คือแหวนหมั้น A จึงถามว่า
จะมีงานแต่งเมื่อไร ข้ออื่นลวง
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 ถูกต้ อง You did a fabulous job with the selection คุณเลือกได้เก่งมาก A ถามว่าซื้อนาฬิกาพร้อมกับซื้อแหวนหรื อ B ตอบว่ามีนาฬิกาอยูก่ ่อน
แล้วแต่ไปเลือกซื้อแหวนด้วยกัน A จึงชมว่าเลือกเก่ง
a. You definitely paid a big fortune on them. ต้องจ่ายเงินไปมหาศาลเลยสิ a big fortune หมายถึงเงินจานวนมาก
b. They made an incomparable match of jewelries. สองอย่างนี้กลายเป็ นเครื่ องประดับที่ไม่เข้ากันเลย
c. Your fiancé must be totally cleaned out. คู่หมั้นคงหมดตัวแน่ be cleaned out ไม่เหลือเงินสักบาท
....................................................................................................................................................................................
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 ถูกต้ อง If you don't mind me asking ถ้าไม่วา่ อะไรขออนุญาตถามหน่อยนะคะ/ครับ If you don’t mind +Ving เป็ นประโยคแสดงมารยาท +ความ
เกรงใจ ถือว่าสุภาพ B ใส่นาฬิกายีห่ อ้ ดังและแพง A อยากทราบราคา ประเด็นคือ ต้องใช้คาถามที่ไม่ละลาบละล้วง
b. you don’t mind telling me เกือบถูก แต่การถามราคาเป็ นเรื่ องเสี ยมารยาท ไม่ควรใช้วา่ ช่วยบอกราคาหน่อย แต่ควรใช้วา่ ขอถามราคาหน่อย
c. it is not a secret at all เป็ นข้อลวง การพูดคุยเน้นที่ราคา (มีนยั ยะมารยาท) ไม่ใช่เรื่ องความลับ ข้อนี้อาจจะลวงได้ถา้ แปลเป็ นภาษาไทย บริ บท
แบบไทยๆ
d. you can give me a hint ลวงด้วยบริ บทแปลไทยๆเหมือนกัน ใบ้หน่อยได้ไหม ราคาเท่าไร give me a hint แปลว่า ใบ้ให้หน่อย
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 ถูกต้ อง You always get what you pay for แปลตรงตัว จ่ายอะไรไปก็ได้อนั นั้นมา ตีความว่า ดีจงั จ่ายเงินแพงแต่ได้ของดีมา นาฬิกาแพงและสวย
เตะตาสมราคา (คุม้ ค่า) เป็ นการกล่าวชมว่าลงทุนซื้อของแพงแต่สวยงามสมราคา
a. You can live beyond your means เธอนี่ใช้ชีวติ (ฟุ่ มเฟื อย) เกินฐานะ
b. It costs you a pretty penny นี่เธอต้องจ่ายไปเยอะเลยสิ a pretty penny คือ เงินจานวนมาก
c. You can afford whatever you want อยากได้อะไรเธอก็ (มีเงิน) ซื้อได้หมดเลยนะ
ข้อ a b c ไม่ค่อยเข้ากับเหตุการณ์ มีนยั ยะประชดประชัน หรื อ อิจฉา และไม่สอดคล้องกับคาตอบต่อมาของ 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 ถูกต้ อง I would rather get one nice watch instead of 20 mediocre ones ฉันยอมจ่ายซื้อนาฬิกาดีๆแพงๆเรื อนเดียวไปเลย ดีกว่าที่จะจ่ายซื้อนาฬิกา
บ้านๆ 20 เรื อน mediocre แปลว่า คุณภาพธรรมดาๆ หาได้ทวั่ ไป มักจะสื่ อว่า second-rate
b. I would rather get a cheap watch ฉันพอใจซื้อนาฬิกาถูกๆ.../ ย้อนแย้งกับข้อความต่อจากนั้น ( mediocre อาจเท่ากับ cheap)
c. I should buy one ordinary watch ฉันน่าจะซื้อนาฬิกาธรรมดาๆ ../ ย้อนแย้งและ ใช้ should เหมือนเตือนตัวเอง
d. I should buy one expensive watch ฉันน่าจะซื้อนาฬิกาแพงๆ / ย้อนแย้งกับบทสนทนาทั้งบท
............................................................................................

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 ถูกต้ อง Yeah. She's a healthy beautiful girl. (ใช่ คลอดแล้ว) ได้ลูกสาวน่ารักและแข็งแรง
a c d เป็ นคาตอบลวงเพราะตอบเกี่ยวกับภรรยาของ B ทุกข้อเลย ซึ่งขัดกับ Congratulations (A แสดงความยินดีที่คลอดแล้วและได้ลกู สาว)
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 ถูกต้ อง เป็ นคาถามที่ถามถึงภรรยาของ B หลังจากคลอด How is your wife doing ? สุภาพ เป็ นกันเอง ไถ่ถามตามปกติ
b. What’s matter with the baby? เด็กมีอะไรผิดปกติ/มีเรื่ องอะไร ? ผิดบริ บท
c. What’s wrong with your wife? ภรรยาเป็ นอะไรไป มีอะไรผิดปกติ
d. Have your wife tried breastfeeding? ภรรยาลองให้นมเองไหม
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. ถูกต้ อง What more can you ask for? หมายความว่า (ลูกก็น่ารักแข็งแรง ภรรยาก็ปลอดภัยดี) จะขออะไรมากไปกว่าคงไม่มีแล้ว
ข้อ a. c. d. ผิดบริ บท
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? เป็ นสานวนทักทายคนที่ไม่ได้เจอกัน มีความหมายว่า ทาอะไรอยูล่ ่ะตอนนี้ ตามคาตอบของ A ถัดมา ที่วา่ ก้
ไม่มีอะไรมาก แค่มาเรี ยนแล้วทานู่นทานี่ "Not much. Just school and stuff." b c d ผิดบริ บท ถามไม่ตรงคาตอบ
74. a. fascinating to learn b. they are far behind c. I am getting nothing out of it
d. it is a surprise

c. ถูกต้ อง I am getting nothing out of it
วิชานี้น่าเบื่อ เรี ยนไปก้ไม่ได้อะไร
a. fascinating to learn
เป็ นวิชาที่เรี ยนสนุกมาก
b. they are far behind พวกเขาโดนทิ้งห่างไปเยอะมาก ไม่มีบริ บทใดเกี่ยวกับข้อความนี้
d. it is a surprise เป้ นเรื่ องเซอร์ไพรส์ ไม่มีบริ บทใดเกี่ยวกับข้อความนี้
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? นี่เสร็ จแล้วจะออกไปไหนต่อล่ะ ดูจากคาตอบ ที่ A บอกว่า เรี ยนเสร็ จแล้วนัดกับแฟนจะไปดูหนังกัน
b. What are you about to do? นี่กาลังจะทาอะไร ผิด เพราะ B ถามไปแล้ว
c. How about your girlfriend? ผิดบริ บท ถามไม่ตรงคาตอบ
d. When is your class over? ผิดบริ บท ถามไม่ตรงคาตอบ
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

คาอธิบาย
76. ตอบ c เพราะผู้ฟังมาจากหลากหลายประเทศ
ข้อ a ไม่ถูก เพราะการประชุมจัดที่ฟินแลนด์ไม่ได้สื่อใจความว่าผูฟ้ ังทั้งหมดเป็ นชาวฟิ นแลนด์
ข้อ b ไม่ถูกเพราะ ยูเครนและโคลอมเบียไม่ได้อยูใ่ นแอฟริ กา
ข้อ d ไม่ถูกเพราะผูฟ้ ังมาเข้าร่ วมในฐานะผูแ้ ทนสันติภาพนานาชาติแต่ไม่ได้ระบุวา่ เป็ นนักวิทยาศาสตร์คนที่เป็ นนักวิทยาสาสตร์คือวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
77. ตอบ c เพราะการเข้ าฟังการบรรยายพิเศษจัดขึน้ ในวันที่ 2 ของการประชุมการพูดคุยนานาชาติทจี่ ดั ขึน้ ในเดือนเมษายน (ไม่ ใช่ วนั ที่ 2 เมษายน)
ข้อ a ไม่ถูก เพราะเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวว่างานจัดขึ้นแค่เพียง 2 วัน
ข้อ b ไม่ถูก เพราะปาฐกถาจัดขึ้นในวันที่ 2 ของการประชุมการพูดคุยนานาชาติที่จดั ขึ้นในเดือนเมษายน (ไม่ใช่วนั ที่ 2 เมษายน)
ข้อ d ไม่ถูก เพราะเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวว่าการประชุมจัดขึ้นเป็ นครั้งที่ 2
78. ตอบ a เพราะจากบริบทสื่อใจความทีว่ ่ าการพูดบรรยายครั้งนีเ้ ป็ นหัวข้ อทีน่ ่ าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิง่ หัวข้ อจากผู้เชี่ยวชาญด้ านสมองกลอัจฉริยะ
ข้อ b ไม่ถูกเพราะ complicating แปลว่า ซับซ้อน ซึ่งใจความด้านหลังไม่ได้สื่อเช่นนั้น
ข้อ c ไม่ถูกเพราะ entertaining แปลว่า ที่เน้นความสนุกสนานเพื่อการบันเทิง ความหมายที่ได้ขดั แย้งกับบริ บทและหัวข้อของการบรรยายพิเศษ
ข้อ d ไม่ถูกเพราะ inspiring แปลว่า ซึ่งเป็ นแรงบันดาลใจให้ผอู ้ ื่นทาถือปฏิบตั ิตาม ซึ่งบริ บทของเนื้อเรื่ องที่ตามมาไม่ได้กล่าวถึงในแง่น้ นั
79. ตอบ d เพราะผู้พูดมีโรคส่ วนตัวและอาจจะเหลือเวลาทีจ่ ะมีชีวติ อยู่อกี ไม่นาน สังเกตได้ จากคาว่า remaining days ซึ่งถูกกล่ าวยา้ อีกรอบด้ วยคา
ว่ า little time left
ข้อ a ไม่ถูก เพราะจากเนื้อเรื่ อง remaining days คือช่วงเวลาที่เหลืออยูใ่ นชีวติ ไม่ได้สื่อถึงใจความที่วา่ เหลือเวลาเพียง 2-3 วันเพื่อทางานชิ้นนี้ให้
สาเร็ จลุล่วง
ข้อ b ไม่ถูก เพราะเนื้อเรื่ องไม่ได้สื่อใจความว่าทุกวัน
ข้อ c ไม่ถูก เพราะจากเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวถึงกาหนดการที่ตอ้ งทางานให้สาเร็จลุล่วงทันเวลา
80. ตอบ b เพราะปัญหาทีย่ ากจะแก้ ไขคือการก่อให้ เกิดความสงบสุข
ข้อ a ไม่ถูก เพราะโลกมะเร็ งเป็ นปั ญหาสุขภาพส่วนตัวไม่ใช่ภาระที่ผพู ้ ดู ต้องการรับผิดชอบ

ข้อ c ไม่ถูก เพราะ artificial intelligence หรื อก็คือสมองกลอัจฉริ ยะคือความเชียวชาญของผูพ้ ดู ไม่ใช่ปัญหา
ข้อ d ไม่ถูก เครื่ องมือคือที่จะสร้างหรื อนาไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่ปัญหา
81. ตอบ a เพราะ Alexander Fleming ค้ นพบตัวยาเพนิซิลนิ โดยบังเอิญ (by accident) ไม่ได้ระบุวา่ ค้นพบจากการทดลองในห้องแล็ป
ข้อ b ไม่ถูก เพราะกาค้นพบตัวยานี้ไม่ได้เป็ นการวางแนมาก่อนล่วงหน้าซึ่งตรงกับใจความที่วา่ ค้นพบตัวยาโดย บังเอิญ
ข้อ c ไม่ถูก เพราะคาว่า revolutionised สื่ อว่าตัวยาได้รับการปรับทาให้ตา้ นโรคได้ดีข้ ึน
ข้อ d ไม่ถูก เพราะ basic sickness ตรงกับคาว่า minor infections ถ้าหากได้รับการให้ยาที่เหมาะสมก็จะไม่แย่ลงซึ่งใจความบอกว่าการให้ยาตัวนี้
จะยับยั้งอาการของ โรคไม่ให้แย่ลง
82. ตอบ a เพราะ fatal คือความเป็ นไปได้ ทอี่ าการจะแย่ ต่อไปในอนาคตซึ่งก็ไปตรงกับความหมายของคาว่ า worsen ทีห่ มายถึงแย่ ลง
ข้อ b ไม่ถูก widen แปลว่าขยายออกไปในวงกว้าง.
ข้อ c ไม่ถูกเพราะ threaten หมายถึงภัยคุกคามหากเปรี ยบเทียบความหมายกับข้อ a แล้วความหมายของข้อ a มีความใกล้เคียงมากกว่าในแง่ของ
การโรคภัยไข้เจ็บ
ข้อ d ไม่ถูก เพราะ awakened แปลว่า ตื่นตัว
83. ตอบ c เพราะ exposure สื่ อใจความที่ว่าปริ มาณที่ได้ รับบางสิ่ งบางอย่ างเข้ าไป ซึ่ งก็คือเมื่อบีเรี ยได้ รับตัวยาเพนิซิลินหลายครั้งเข้ า (repeated
exposure) แบทีเรี ย จะมีอาการดื้อยา (develop คือ พัฒ นา resistance ปฏิ กิริ ย าต่ อต้ า น) ซึ่ งตรงกับข้ อ ความที่ว่ าแบทีเ รี ย จะเริ่ มมีภูมิค้ ุนกัน
(antibody) ตัวเองนั่นเอง
ข้อ a ไม่ถูก เพราะใจความสื่ อว่าแบทีเรี ยนจะอ่อนแอลง
ข้อ b ไม่ถูก เพราะแบทีเรี ยไม่ได้หยุดการลุกลาม
ข้อ d ไม่ถูก เพราะ New antibiotics คือยาต้านเชื้อแบทีเรี ยนตัวใหม่ควรถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่เพนิซิลิน ใจความที่ตามมาไม่ได้บอกกล่าวถึงความ
เชื่อมโยงกับแบทีเรี ยแต่กล่าวถึงว่าจานวนยาต้านเชื้อตัวใหม่ที่ถูกผลิตนั้นยังมีจานวนไม่มาก
84. ตอบ a เพราะ โจทย์ ถามว่ าทาไมบริษัทใหญ่ ๆ จึงถอนตัวจากธุรกิจยาต้ านเชื้อแบทีเรีย ซึ่งคาตอบอยู่ใน paragraph ที่ 2 บรรทัดที่ 3 ใจความกล่ าว
ไว้ ว่าการวิจยั และการพัฒนายาต้ านเชื้อแบทีเรียนั้นต้ องลงทุนสู งเกินกว่ าผลกาไรทีไ่ ด้ รับนั่นหมายความว่ าสาหรับบริษัทผู้ลงทุนแล้ วผลลัพธ์ ที่ได้
ไม่ น่าดึงดูดใจให้ ลงทุน
ข้อ b ไม่ถูก เพราะไม่ได้มีการกล่าวถึงบริ ษทั เล็ก ๆ อื่น ๆ เลยในเนื้อเรื่ องที่อ่านพูดถึงแค่การแข่งขันการในเชิงธุรกิจกับบริ ษทั ใหม่ ๆ
ข้อ c ไม่ถูก เพราะเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวถึงการลงทุนด้านอื่นของบริ ษทั ที่ผลิตยา ดังนั้นข้อนี้ออกนอกประเด็น
ข้อ d ไม่ถูก เพราะเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวถึงธุรกิจอื่นที่บริ ษทั ไม่ตอ้ งลงทุนเยอะเท่าผลิตยา ดังนั้นข้อนี้ออกนอกประเด็นเช่นเดียวกับข้อ c
85. ตอบ d เพราะคาว่ า mistreatment นั้นสื่ อกลับไปถึงใจความในเนือ้ เรื่องที่ว่า It treated with wrong antibiotics การหาคาตอบอย่ างหนึ่งคือการ
อาศัยรู ปคาศัพท์ treat เป็ นคากริยา ส่ วน treatment เป็ นคานาม ดังนั้นสองคานีท้ าหน้ าทีส่ ื่อถึงสิ่งเดียวกัน
ข้อ c ไม่ถูก แต่เป็ นข้อที่ใกล้เคียงและอาจก่อให้เกิดการสับสนเนื่องจากมีการใช้คาศัพท์ 2 คาที่ปรากฏในเนื้อเรื่ องคือคาว่า Rheumatic และ heart
disease ซึ่งเนื้อเรื่ องไม่ได้กล่าวว่าเป็ นอันตรายแต่กล่าวว่า Rheumatic สามารถก่อให้เกิดอาการ heart disease
ข้อ a ไม่ถูก เพราะ untreated disease ความหมายที่ได้กว้างเกินไปเพราะ paragraph นี้กาลังกล่าวถึงเรื่ อง Rheumatic
ข้อ b ไม่ถูก โรคหัวใจเป็ นคาที่ กว้างเดิ นไปอี กเช่ นกัน ตัวเลขผูเ้ สี ยชี วิตต่อปี ที่ ปรากฏในเนื้ อเรื่ องนั้นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็ นผลมาจาก
Rheumatic ไม่ใช่โรคหัวใจที่เกิดจากอาการอื่น ๆ
เทคนิ คการหาคาตอบในการนั้นต้ องอ้ างอิ งจากเนื อ้ เรื่ องที่ เราอ่ าน คาตอบที่ ได้ ไม่ ควรกล่ าวกว้ างเกินขอบเขตของเนือ้ หา หรื อไม่ ควรกล่ าว
นอกประเด็นที่ เนื อ้ เรื่ องไม่ ได้ กล่ าวไว้ คาศัพท์ สาคัญ ๆ ที่ ถูกกล่ าวซ้า ๆ ในเนื อ้ เรื่ องจะเป็ นตัวช่ วยให้ ผ้ ูอ่านตี กรอบความคิ ดถึงประเ ด็นสาคัญของ
ผู้เขียนต้ องการ และผู้อ่านควรสั งเกตการณ์ เล่ นคาศัพท์ ที่มีพืน้ ฐานมาจากรากศัพท์ เดียวกันรวมไปถึงความที่ คล้ ายคลึงกันด้ วยเพราะ นั่นอาจจะเป็ น
keyword ที่ นาไปสู่คาตอบ ที่ สาคัญคือต้ องอ้ างอิงจากเนือ้ เรื่ องไม่ คิดเองยึดตามเนือ้ หาที่ อ่านไม่ ใช่ ความน่ าจะป็ น

86. ถามว่า จากย่อหน้า 1 อะไรทาให้กระดาษชาระ (paper towels) ดีกว่าผ้าเช็ดที่เป็ นผ้า (cloth towels) ตอบ a. They are cleaner than the cloth
ones. กระดาษชาระสะอาดกว่าผ้า เนื่องจากในบรรทัดที่ 2 มีการขยายความ Scott Paper Company of Pennsylvania ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่แนะนา
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วทิ้ง (disposable product) ในปี 1907 เป็ นตัวเลือกที่ถูกสุขลักษณะ (a hygienic alternative) มากกว่าผ้า
87. ถามว่า Einstein ศึกษาอะไรในบทความแรก ๆ ของเขา ตอบ d. How towels took up water against gravity. ผ้า (towels) ดูดน้ าซึ่งต้านกับแรง
โน้มถ่วงของโลก (gravity)ได้อย่างไร เนื่องจากในบรรทัดที่ 3 พูดถึงบทความแรก ๆ (very first ) ของ Einstein ที่ได้เคยตีพิมพ์ เขาได้วเิ คราะห์
การดูดของเหลว (wicking) และขยายความโดยใช้เครื่ องหมาย : ปรากฎการณ์ที่ยอมให้กระดาษชาระ (paper towel) ดูดซับของเหลว แม้เมื่อแรง
โน้มถ่วงของโลกต้องการดึงของเหลวลงต่าก็ตาม
88. ถามว่า ข้อความที่ขีดเส้นใต้มีจุดประสงค์อะไร ตอบ b. To exemplify how the capillary action works. เพื่อยกตัวอย่างว่าการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวขึ้นไปตามหลอดเล็ก ๆ (capillary action) ทางานอย่างไร เนื่องจากช่วงที่ขีดเส้นใต้เป็ นการขยายความ capillary action ด้วยเครื่ องหมาย
, ว่าเป็ นการทางานเช่นเดียวกันกับที่ช่วยให้น้ าหล่อเลี้ยงต้นไม้ (sap) ขึ้นสู่ตน้ และ ทาให้หมึกปากกาไหลลงที่ปลายปากกาด้วย
89. ถามว่า จากย่อหน้า 2 อะไรที่บอกเป็ นนัยเกี่ยวกับแรง (forces) ในการเคลื่อนที่ของของเหลวขึ้นไปตามหลอดเล็ก ๆ (capillary action) ในแรงโน้ม
ถ่วงของโลก (gravity) ตอบ b. They are different. แรงทั้งสองแตกต่างกัน เนื่องจากข้อความตามหลังช่วงที่ขีดเส้นใต้วจิ ารณ์บทความของ
Einstein ว่าเป็ นการพยายามอธิบายการดึงดูดลักษณะนี้ไม่ได้ดีมาก เพราะว่าคาอธิบายของ Einstein ว่า แรงที่ทาให้โมเลกุลของน้ าดูดติดขึ้น
หลอดเหมือนกับ (similar to) แรงโน้มถ่วงของโลกนั้นไม่ถูกต้อง
90. ถามว่า ปั จจัยอะไรเป็ นข้ออ้างสาหรับการไม่รวมเอาโมเลกุลและอะตอมเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ ตอบ b. size ขนาด เนื่องจากในย่อหน้าที่
3 กล่าวว่า งานวิจยั ของ Einstein ได้รวมแนวคิดเรื่ องอะตอมและโมเลกุล (notion of atoms and molecules) เข้าด้วยกันแล้ว ขยายความด้วย
เครื่ องหมาย – สิ่ งซึ่งเป็ นเรื่ องที่โต้แย้งกันในเวลานั้น เพราะว่าสิ่ งเล็กจิ๋วเหล่านี้เล็กมาก ๆ มากเกินกว่าที่จะเห็นหรื อวัดได้ (far too small to see or
measure) นักฟิ สิ กส์อาวุโสอ้างว่า พวกมันไม่สามารถเป็ นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่แม่นยาได้
91. ถามว่า คาว่า staple แสดงว่าชาวญี่ปุ่นรับประทานอุดง้ … ตอบ a. all the time ตลอดเวลา เนื่องจาก staple มีความหมายว่าหลัก หรื อสาคัญ
สามารถเดาได้จากบริ บทว่า เป็ นอาหารญี่ปุ่นประเภทก๋ วยเตี๋ยวชนิดหนึ่งที่ง่าย ๆ กินอิ่ม (filling) น้ าซุปอร่ อย
92. ถามว่า คาไหนในส่วนต้น (introduction) แสดงว่าอุดง้ เป็ นซุปประเภทหนึ่ง ตอบ a. Broth (นา้ ซุป) เนื่องจากส่วนต้นของประโยคแรกกล่าวว่า
delicious broth with chewy and tasty noodle หมายถึงน้ าซุปอร่ อยพร้อมกับก๋ วยเตี๋ยวเส้นเหนียวและรสดี a wide variety of toppings can grace its
savory broth เครื่ องหลายชนิดทาให้ได้น้ าซุปที่ดี และในส่วนประกอบหลักในวิธีทาคือน้ า (1750 ml water)
93. ถามว่า ทาไมคุณไม่จาเป็ นต้องต้มเส้นอุดง้ เมื่อทาอาหารจานนี้ ตอบ b. They are cooked before. เส้ นอุด้งถูกปรุงสุ กมาก่อนแล้ ว เนื่องจากใน
ส่วนประกอบระบุวา่ เส้นอุดง้ 400 กรัมที่ถูกปรุ งมาก่อนแล้ว (precooked มีความหมายเหมือนกับ be cooked before) จึงไม่จาเป็ นต้องต้มอีก
94. ถามว่า ก่อนที่อาหารจานนี้จะพร้อมเสริ ฟ สิ่ งแรกที่คุณต้องทาคือ … ตอบ c. blanch the noodles เนื่องจากในขั้นตอนที่ 4อธิบายว่า ต้มน้ าซุป
(stock) ให้เดือด และใส่เส้นลงไปลวก 2-3 นาที (blanch the noodles) เทใส่ชามและเสริ ฟร้อน ๆ
95. ตอบ b. Red meat; โจทย์ถามว่าอาหารชนิดใดที่ควรบริ โภคให้นอ้ ยลง ในเนื่อเรื่ องบอกว่า Reduce the intake of red meat or diets high in
animal fat. ซึ่ง Reduce แปลว่า ลดให้นอ้ ยลง
96. ตอบ b. limits; restrict แปลว่า จากัด
97. ตอบ c. Take sleeping pills if necessary.; Choices อื่น ๆ เป็ นเรื่ องที่ได้รับการแนะนาให้ทาตามเพื่อสุขภาพที่ดี แต่ขอ้ C ไม่ได้กล่าวไว้
98. ตอบ d. smoking and drinking coffee ...; ในเรื่ อง แนะนาให้งดสูบบุหรี่ และลดปริ มาณการดื่มกาแฟ เนื่องจากมันจะส่งผลเสี ยต่อสุขภาพ แต่ใน
choice D บอกว่าการสูบบุหรี่ และดื่มกาแฟจะช่วยให้เราคิด และทางานได้ดีข้ นึ
99. ตอบ b. health magazine; เรื่ องนี้เราสามารถอ่านพบได้ในนิตยาสารเพื่อสุขภาพ
100. ตอบ c. increase in; supplement แปลว่า ส่วนเสริ ม ส่ วนเพิ่มเติม increase แปลว่า เพิ่มขึ้น

