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Answer Key for Practice for KEPT Final Exam 

Part 1 Structure (Items 1-30) 

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

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

1. (C) from เพราะเป็น collocation (ค าที่ต้องใช้ร่วมกนั) ข้อนีจ้ึงเป็น evacuated from แปลวา่ ถกูย้ายหรืออพยพ 

2. (C) devastation เพราะจากโจทย์มีการใช้ due to ซึง่เป็นค า preposition (ค าบพุบท) ที่ต้องน าหน้าค านามเสมอ ดงันัน้จึงเลอืก devastation 

ซึง่อยูใ่นรูปของ noun 

3. (A) prevention ตามรูปประโยคมีการเช่ือมด้วยค าสนัธาน because ที่ใช้บอกสาเหตขุองประโยคหลกั และหลงัค าสนัธานจะต้องใช้ประโยค

ยอ่ย (subordinating clause) ซึง่โจทย์ได้ ก าหนด is better than any cure เป็นภาคแสดงจงึขาดประธาน เราจึงต้องเลอืก prevention ซึง่อยูใ่นรูป

ของค านามมาท าหน้าที่ประธานของประโยคยอ่ย 

4. (D) harmed จากโจทย์ เราสามารถสงัเกต verb to be ที่ใช้ในโครงสร้าง passive voice รวมถงึสงัเกตค ากริยาที่อยูห่ลงั and ในที่นีค้ือค าวา่ 

killed ซึง่เป็น past participle ทีป่ระกอบกบั verb to be สือ่ถึงวา่ประธานของประโยคถกูกระท า เราจึงเลอืก harmed (รูป past participle ของ

กริยา harm) และอาจสงัเกตจาก by + ผู้/สิง่ที่กระท า 

5. (B) specifically เราใช้ adverb ในการขยายค ากริยา ค าคณุศพัท์ ค าวเิศษณ์ และทัง้ประโยค จากโจทย์ ผู้อ านวยการต้องการพดูคยุกบัคณุ

โดยเฉพาะ เราจงึใช้ specifically ซึง่อยูใ่นรูป adverb (สว่นใหญ่จะพิจารณาจากการเตมิ – ly หลงั ค าคณุศพัท์) เพื่อขยายกริยา wanted to talk 

6. (B) where โจทย์ข้อนีท้ดสอบการใช้ relative clause ซึง่มีโครงสร้างคือ ค านาม + relative pronoun + clause เราพิจารณาจากค านามที่

ต้องการขยาย ในข้อนีค้ือค าวา่ area ซึง่บง่ชีไ้ปท่ีสถานท่ีวา่เกิดที่ไหนหรือ ท าที่ไหน เราจึงเลอืก where 

7. (B) recycled จากโจทย์ เราสามารถสงัเกต verb to be ทีใ่ช้ในโครงสร้าง passive voice ซึง่ระบวุา่ Single-use plastics (ประธานของ

ประโยค) ถกูรีไซเคิล (ไมส่ามารถท าการรีไซเคิลตวัเองได้) 

8. (D) have died  เป็นการใช้ประโยคเง่ือนไข if clause แบบที่ 3 คือ Subject + would/could + V3 if Subject + had + V3. ซึง่เป็นการสมมติ

ถึงเหตกุารณ์ที่ไมส่ามารถเป็นจริงได้ในอดตี ตามรูปประโยคเป็นการสมมตคิือ เหลา่เด็กๆ อาจจะเสยีชีวติได้ถ้าพวกเขาไมไ่ด้อยูก่บัโค้ชที่มี

ประสบการณ์ในขณะท่ีพวกเค้าตดิอยูใ่นถ า้ ซึง่ในความเป็นจริงนัน้ เด็กๆ รอดทกุคน 

9. (C) buying เป็นเร่ืองการใช้ Gerund(Ving)/infinitive (Vo) ที่ตามหลงัค ากริยา จากรูปประโยคคือ กริยา cannot stand (ไมไ่ด้แปลวา่ ไม่

สามารถยืนได้) แปลวา่ ไมส่ามารถทนได้ ซึง่เป็นค ากริยาทีต้่องตามด้วย Gerund(Ving)  ดงันัน้ตวัเลอืกที่ถกูต้องคือ buying  

10. (A) shooting หลงั preposition จะตามด้วย Gerund(Ving) หรือ ค านาม จากข้อนี ้designed for มี for เป็น preposition ดงันัน้ ต้องตามด้วย 

นามหรือ Gerund(Ving) ดงันัน้ตวัเลอืกที่ถกูต้องคือ Shooting 

 ศึกษาเพ่ิมเติมโดยการใช้ keyword ว่า “กริยาที่ตามด้วย v. ing หรือ infinitive” 
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11. (A) despite ข้อนีเ้ป็นเร่ืองการพิจารณาโครงสร้างของประโยค ...that everything will work well fine….evidence…สว่นนีต้้องพิจารณา 

choice จะเห็นวา่ despite เป็นตวัเลอืกที่ต้องตามด้วย noun/phrase ตามรูปประโยคคือ evidence ซึง่เป็นค านาม ในขณะที่ choice ข้ออื่น ต้อง

ตามด้วย Subject + verb 

12. (D) เมือ่เราต้องการอธิบายวตัถปุระสงค์การใช้งานสิง่ตา่งๆ เราจะใช้โครงสร้าง something + to+ V.infinitive จากรูปประโยค เราจะเห็น an 

invention designed ซึง่หมายถงึ สิง่ประดิษฐ์ที่ถกูออกแบบมา… ตรงนีต้้องการบอกวตัถปุระสงค์ของสิง่ประดษิฐ์ ดงันัน้ เพื่อบอกวตัถปุระสงค์

ต้องเอา to มาน าหน้าtrap ซึง่เป็นกริยา infinitive มาเป็นค าตอบ 

13. (A) as soon as แปลวา่ ทนัทีท่ี ซึง่เป็นการบอกถงึสิง่ที่จะท าทนัทีหลงัจากท าอีกสิง่หนึง่เสร็จ นัน่คือ คณุครูจะบอกตรวจข้อสอบและบอก

คะแนน finish grading your quizzes and inform your of scores ทนัทีที่  as soon as คณุครูสามารถท าเสร็จ  I can. 

14. (B) that grow  เพราะควรเป็น relative clause – Sensory structures ซึง่ประธานของประโยคมีค ากริยาแท้อยูแ่ล้วคอื are called หากไมม่ี

ค าเช่ือมจะไมส่ามารถมคี ากริยาแท้ 2 ค าได้ จงึมีเพยีงตวัเลอืกข้อ c. เทา่นัน้ท่ีถกู เป็นการรวมประโยคโดยใช้ relative pronoun ‘that’ มาช่วย 

15. (C) เพราะ proud เป็น collocation กบัค าวา่ of   ซึง่อยูด้่วยกนัเสมอ ตวัอยา่งเช่น proud of someone or something 

16. (C) There are “มนัมี … ” ประโยคนีย้งัขาดประธานของประโยค ข้อ C จึงเหมาะสมที่สดุ 

17. (D) has been installed เพราะเป็นการพดูถงึเหตกุารณ์ที่ก าลงัจบแล้ว (Present perfect to describe a complete action) นัน่คือ การตดิตัง้
เคร่ืองล้างจานอยูใ่นห้องครัวเสร็จแล้ว ดงันัน้คณุสามารถใช้ได้ทนัทีหลงัจากทางมือ้นีเ้สร็จ 
18. (C)  were watching เพราะเป็นการเลา่ถึงเหตกุารณ์ในอดีตโดยมีเหตกุารณ์หนึง่ก าลงัด าเนินอยู ่“We were watching  the TV” (past 
continuous tense) และทนัใดนัน้เองก็มีอีกเหตกุรณ์เข้ามาแทรก ซึง่เหตกุารณ์ที่เกิดแทรกจะใช้ (past simple tense) “ตอนทีเ่ราได้ยินเสยีงเคาะ
ประต”ู  
19. (A)  open  –  การบอกตารางเวลาตา่งๆที่แนน่อน เช่น ตารางเที่ยวบิน ตารางเรียน และตารางเวลาการเปิด-ปิดของสถานท่ี จะใช้ Present 
Simple Tense และ open เป็น adj ได้ ดงันัน้โครงสร้างนีจ้งึเป็นโครงสร้าง present simple (S + be + adj.) 
20. (D)  closes – การบอกตารางเวลาตา่งๆที่แนน่อน เช่น ตารางเที่ยวบิน ตารางเรียน และตารางเวลาการเปิด-ปิดของสถานท่ี จะใช้ Present 
Simple Tense 
21. (A) a storm is moving เนื่องจากเป็นการขยายความของค าวา่ the speed หรือความเร็ว ซึง่พายนุัน้ก าลงัเคลือ่นท่ี (at which a storm is 
moving) 
22. (C) กริยาแท้ spend ตามกฎต้องมกีริยาไมแ่ท้ตามหลงัเป็น Gerund สว่นประโยคที่สอง have เป็นกริยาไมแ่ท้ที่ตามหลงั would like จะต้องใช้ 
to (Infinitive with to) ซึง่ would like to แปลวา่ want หรือ ต้องการ   
23. (B) big เป็นค าหนึง่พยางค์และมีสระหน้าพยญันะตวัสดุท้ายจึงต้องเติม g เข้าไปอีกตวัก่อนเตมิ –er สว่น expensive มมีากกวา่สองพยางค์จึง
ใช้ more วางไว้หน้า Adjective ได้เลย 

ข้อนีเ้ป็นการใช้ไวยากรณ์เปรียบเทียบ (Comparative form) โดย Adjective ทีใ่ช้เปรียบเทียบมกัจะมีการใช้ –er หรือ more คูก่นักบั than ซึง่

ตามกฎการเปรียบเทียบจะต้องเติม –er ข้างหลงั Adjective ที่มีพยางค์เดยีว และวาง more/less (ที่แปลวา่มากกวา่/น้อยกวา่) ไว้หน้าค า 

Adjective แทนการเติม –er ที่มสีองพยางค์ขึน้ไป อยา่งไรก็ตาม มี Adjective บางตวัที่สามารถใช้ –er ได้แม้วา่จะมีสองพยางค์ก็ตาม เช่น 

clever- cleverer  

    *ข้อสงัเกต ก่อนเติม –er หากมีสระ (a, e, i, o, u) จะต้องเพิม่พยญัชนะเข้าไปอีกตวัก่อนเติม -er  
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24. (C) prepares, will clean เพราะเป็นการใช้ประโยค first conditional เพื่อพดูถงึเหตกุารณ์ที่มโีอกาสเกิดขึน้เป็นไปได้สงูในอนาคต  

โดยมีโครงสร้าง If + Present Simple, S + will + V1         “โดยปกติ ถ้าภรรยาเตรียมอาหาร สามีจะล้างจาน”  

25. (C) known เพราะเป็นสว่นขยายในรูปของ participial phrase ในรูปของค า adjective ซึง่ให้ความหมายแบบ passive voice จงึต้องใช้

ค ากริยาในรูป past participle “โทรศพัท์เคลือ่นท่ี หรือรู้จกัในอกีช่ือหนึง่วา่โทรศพัท์มือถือ เป็นโทรศพัท์แบบพกพาได้ทีใ่ช้โทรออก/รับสาย” 

26. (D) would have been  เพราะเป็นการใช้ประโยค if clause แบบที่ 3 เพื่อพดูถึงเหตกุารณ์ในอดีตแตต่รงข้ามกบัความจริงในอดีต โดยมี

โครงสร้าง   If + Past perfect, S + would + have + past participle (V3). 

“ถ้าฉนัมีโอกาสไปเรียนมธัยมที่ตา่งประเทศ ภาษาองักฤษของฉนัก็คงจะดีกวา่นีเ้มื่อกลบัมา แตถ่ึงยงัไงตอนนีม้นัก็พฒันาขึน้เยอะแล้ว” 

27. (A) unless  เพราะเป็นค าเช่ือมประโยคที่เหมาะสมกบับริบทในประโยคนี ้ซึง่ให้ความหมายวา่ ถ้า ... ไม่ 

“ทอมจะไมใ่ห้ฉนัยืมเงินมากขึน้ถ้าฉนัไม่เซ็นสญัญากู้ยืมเงินและคนืเงินให้กบัเขา” 

28. (D) was  เพราะเป็น verb to be ในรูปท่ีถกูต้องในประโยคนี ้ซึง่เป็นโครงสร้าง passive voice (be + V3) เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ไปแล้วและ 

series เป็นค านามเอกพจน์ได้ จงึต้องใช้ was ซึง่ใช้กบัค านามเอกพจน์และเป็นรูปอดตี 

29. (A) could have  เพราะเป็น modal verb ในรูปของ past regret เพื่อพดูถึงเหตกุารณ์ที่ผา่นไปแล้วในอดตีที่ตรงข้ามกบัปัจจบุนั  

โดยมีโครงสร้าง could + have + V3     “ฉนัคงอาจจะตกรถเมล์ แตโ่ชคดีที่ฉนัมาถงึทนัเวลา” 

30. (B) instantly  เพราะเป็นค า adverb เพื่อใช้ขยายค ากริยา gained ในประโยค ค า adverb มกัจะลงท้ายด้วย -ly 

“หลงัจากที่เขาได้ตีพิมพ์งานวิจยัเก่ียวกบัการค้นพบใหม ่จอห์นก็ได้รับการยอมรับอยา่งทนัที” 

Part 2 Vocabulary (Items 31-45) 

Complete the sentences with the most appropriate words. (15 points) 

31. C     32. A     33. A     34. B     35. C        36. B     37. D     38. B     39. C     40. D 
41. A     42. D     43. B     44. C     45. A 

31. (C) photography เพราะประโยคนีข้าดสว่นขยายที่เป็นค านาม สงัเกตจากเคร่ืองหมาย comma (,) ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั แปลวา่  
“สือ่ที่เป็นท่ีนิยมมากที่สดุในด้านศิลปะร่วมสมยั (ซึง่คือ) การถ่ายภาพ ได้รับการคดิค้นในปี ค.ศ. 1839” 
            photographer = ชา่งถา่ยภาพ              photographic = เหมือนรูปถา่ย           photograph = รูปภาพ 
32. (A) achieving ปกติแล้วค าทีต่ามหลงัค าบพุบท for จะอยูใ่นรูป gerund (กริยาเตมิ ing) หรือค านาม ดงันัน้จากโจทย์ คนที่ประสบความส าเร็จ
หลายคนมเีป้าหมายทีช่ดัเจนและก าหนดการณ์ที่เคร่งครัดส าหรับ บรรลุเป้าหมาย เหลา่นัน้ 
            getting = ได้รับ                               holding = ยดึ, จบั                            attracting = ดงึดดู 
33. (A) laundry สงัเกตวา่ประโยคขาดกรรมมารองรับกริยา “do”   แปลได้วา่ “แลร์รีซักเสือ้ผ้าของเขาทกุวนัอาทติย์เพือ่ให้เขามเีสือ้ผ้าที่สะอาด

สวมใสใ่นสปัดาห์ตอ่ไป” ค าอื่นแปลดงันี ้utilities = สิง่ที่เป็นประโยชน์   expenses = คา่ใช้จ่าย      groceries = ของช า 

34. (B) abbreviation  เมื่อเราสงัเกตหลกัการใช้ของ an จะพบวา่ใช้น าหน้าค านาม ดงันัน้ประโยคนีจ้ึงขาดค านามมาวางหลงั   article  

แปลวา่ “ LGBT คืออักษรย่อมีความหมายวา่ หญิงรักร่วมเพศ ชายรักร่วมเพศ คนท่ีมคีวามสมัพนัธ์ได้ทัง้สองเพศ และบคุคลข้ามเพศ” 

            alternative = ทางเลอืก                       association = สมาคม                        advertisement = การโฆษณา 

35.(C) passed away เมื่อพจิารณาโครงสร้างประโยค จะเห็นวา่ขาดกริยา สงัเกตวา่มีภาคประธานแล้ว คือ Takeshi’s grandmother        
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โจทย์แปลวา่ “ยายของทาเคชิ เสยีชีวิต 5 ปีกอ่น ทกุเดือนสงิหาคม ทาเคชิไปท่ีสสุานเพื่อวางเทียนรอบๆ หลมุศพของเธอ” 

            ran out of  = ใช้หมด                       hung out = สงัสรรค์                         passed out = เป็นลม 

36. (B) informed เมื่อพจิารณาประโยค จะเห็นวา่กริยาหลกัคือ wants แตย่งัขาดกริยาไมแ่ท้ในรูป infinitive with to ซึง่อยูใ่นรูป past participle 

(กริยาช่อง 3) โจทย์แปลวา่ “เจ้านายของฉนัต้องการ ได้รับการแจ้ง เก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงในบริษัท ดงันัน้ อีเมลที่ส าคญัทัง้หมดต้องถกูสง่ไป

ให้เขา” revealed = ได้รับการเปิดเผย              admitted = ได้รับการยอมรับ              divulged = ได้รับการเปิดเผยความลบั 

37. (D) unless สงัเกตวา่ประโยคดงักลา่วเป็นประโยคเง่ือนไขแบบท่ี 1 โดยค าทีใ่ช้เช่ือมประโยคที่เป็นเง่ือนไขเข้าด้วยกนั           เช่น if 

(ถ้า) และ unless (ถ้า...ไม)่ เมื่อพิจารณาความหมายของประโยค จะเห็นวา่ หากช่องรหสับนกระดาษค าตอบ ไมไ่ด้รับการตรวจ คะแนนของคณุจะ

ไมไ่ด้รับการประกาศ ซึง่ตรงกบัข้อ D โจทย์แปลวา่ “ถ้า ช่องรหสับนกระดาษค าตอบ ไม่ ได้รับการตรวจ คะแนนของคณุจะไมไ่ด้รับการประกาศ” 

            If = ถ้า                              b. Provided = ได้รับการจดัหาให้                 c. Should = หาก              

38. (B) when ประโยคนีป้ระกอบด้วย 2 ประโยคยอ่ย คือ I arrived. และ The package was at the front door. แตย่งัขาด ค าเช่ือมเพื่อท าให้

ประโยคมีใจความสอดคล้องกนั โจทย์แปลวา่ “เมื่อ(ตอนที)่ฉนัมาถึง สนิค้าอยูท่ี่ประตหูน้าแล้ว” (If = ถ้า / In case = ในกรณี /So = ดงันัน้) 

39. (C) illuminated  สงัเกตวา่ The room is poorly _______ เป็นโครงสร้าง Passive  (Be+V3) มี Subject และ V.be แล้ว แตย่งัขาดกริยาช่อง3 

โจทย์แปลวา่  “ห้องนีไ้ด้รับการจดัแสงไฟอยา่งแย ่มนัต้องมีทางที่จะได้รบัแสงเพ่ิมข้ึนในนีส้”ิ เรารู้วา่ต้องเป็นเร่ืองแสงเพราะบริบทด้านหลงัระบวุา่ 

“more light” ค าอื่นแปลดงันี ้  decorated = ตกแตง่            supported = สนบัสนนุ              furnished = ตกแตง่ 

41. (A) perspective ประโยคนีข้าด noun (ค านาม)  สงัเกตจุาก a new __N__ (.... ใหม่ๆ ) ค าที่เหมาะสมที่สดุคอื perspective (มมุมอง)  
style = สไตล์  character = ลกัษณะ  penetration = การทะลผุา่น,แทรกซมึ 

42. (D) quarreling ประโยคนีข้าด verb (กริยา) ในรูป gerund (v. ing) สงัเกตเุพิม่จากค าวา่ so loud that I coun’t sleep ในประโยคที่ 2 โจทย์
แปลวา่ “เมื่อคืนนีฉ้นัได้ยินเพื่อนบ้าน ทะเลาะ กนั ทัง้คูต่ะคอกกนัดงัมากจนฉนันอนไมห่ลบั 
      welding = เช่ือม   chanting = ร้องเพลง ทอ่งบทสวดเป็นท านอง  rectifying = ท าให้ถกูต้อง      quarrelling = ทะเลาะ 
43. (B) โจทย์บอกวา่ Cheryl ไปหกัผอ่นในช่วงวนัหยดุ และมคีนขโมย (stole) ทีวีของเธอไปจากอพาทเม้นต์  ดงันัน้กริยาที่เหมาะสมที่สดุในการ

บอกวา่ขโมยเข้าบ้าน คอื break into ค าอื่นแปลดงันี ้ break off = หยดุ     break into = บกุรุก    break up = เลกิคบกนั    break away = หนี 
44. (C) If  เพราะวา่ Tom was wondering if… แปลวา่ "ไมแ่นใ่จวา่ ... รึเปล ่า" เป็นการตัง้ประโยคค าถามแบบสภุาพ โดยมกัจะใช้โครงสร้าง  

Subject + wonder if + clause. 
45. (A) sacrifice โจทย์กลา่ววา่ในบางศาสนา (religion) แกะจะถกูฆา่เพื่อน าไปบชูายญั (sacrifice) ให้กบัเทพเจ้า 
     faith = ศรัทธา    sacrifice = การสงัเวย/ การบชูายญั    food = อาหาร    devotion =  การอทุิศตวั 
 

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

46. A     47. B     48. D      49. A     50. D      51. B     52. B     53. C      54. C     55. A 

 

The Netflix’s series, 13 Reasons Why is a murder mystery. The series offers a quiet analysis of teen life. The story starts out when a 

high school student, Clay Jensen, receives a mysterious package in the mail with seven cassette tapes recorded by Hannah Baker, 

a classmate who recently committed suicide. On the tapes, Hannah unfolds an intensely emotional audio diary, explaining why she 
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decided to end her life. It appears each person who receives this package of old-style tapes is fundamentally related to why she 

killed herself. At the end, after sitting through all of these stories, we as an audience, will learn that every single one plays part in 

someone’s life, and sometimes we do not realize that we have made such a negative impact on the person’s life. 

 

Part 3 Conversation (Items. 56-75) 

Choose the best answers to complete the conversations. (20 points) 

56. C     57. D     58. D     59. A     60. A     61. C     62. B     63. C     64. A     65. D 
66. B     67. B     68. A     69. D     70. B     71. C     72. C      73. B    74. B      75. C 

56. (C) เพราะผู้พดูตอบวา่ อยากมีเวลาคยุด้วยแต ่…. ดงันัน้ต้องใช้ข้อความที่แสดงความขดัแย้งกนั คือ “ตารางแนน่มาก”  จดัสงัเกตคุือ but เป็น

ค าเช่ือมและท าหน้าที่เป็น transition word ที่แสดงความขดัแย้ง ในประโยคที่ใช้ but จะมี 2 สว่น สว่นหน้าและหล ัง but ซึง่ต้องสือ่ความหมาย

ที่ขดัแย้งกนั >> ศกึษาเพิม่เติมเร่ือง transition words https://msu.edu/~jdowell/135/transw.html  

57. (D) A บอก B วา่ให้ลาพกัร้อนไมไ่ด้เพราะงานก าลงัยุง่มาก ถามวา่รอพกัเดือนหน้าได้ไหม ดงันัน้ B ควรตอบวา่ “ว้า..แยย่งั แต…่” ซึง่สว่นข้าง

หลงัต้องขดัแย้งรู้สกึแย ่แตท่ าก็ได้ ดงันัน้จงึเติมค าวา่ “เดี๋ยวเลือ่นไปเดือนหน้าก็ได้”  

     Put off = เลือ่นก าหนด เหมือนกบัค าวา่ postpone         Call in = รายงาน / โทรศพัท์เข้าไป      Run away = หนี  

     ด ูphrasal verb เพิ่มเติม >>>  https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm    

58. (D) out of the blue เป็น idiom สือ่ความหมายวา่ อยู่ๆ ก็เกิดขึน้ ไมม่ี วี่แววมาก่อน A บอกวา่ทิฟฟานี่เลกิกบัแฟนแล้ ว B แปลกใจ และคดิวา่คู่

นีรั้กกนัมาก เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองที่ไมค่าดฝัน 

in the nick of time = ฉิวเฉียด at the crack of dawn  = ตอนเช้ าตรู่     be on a cloud nine =  มีความสขุสดุๆ 

59. (A) tell me about it เป็นส านวนแปลวา่ ฉนัรู้อยูแ่ล้ว (ไมต้่องบอกก็รู้)  

Who knows “ใครจะไปรู้ ”   There’s no clue. = ไร้วีแวว You Know Better Than That. = ก็นา่จะรู้นะ (ใช้ในเชิงต าหนิ) 

60. (A) to be connected with เป็นส านวนแปลวา่ มีอะไรเหมือนกนั เข้ากนัได้ โดยที่ A พดูวา่หลยุส์กบัแพทไมเ่ห็นจะมีอะไรเหมือนกนัเลย แต่

ท าไมคยุกนัได้นานจงั B ตอบวา่ เค้าเข้ากนัได้ คยุกนัถกูปากตัง้แตแ่พทรู้วา่หลยุส์ก็เลีย้งแมวเปอร์เซยีเหมือนเธอ  

mismatched  = ไมเ่หมาะสมกนั brought up differently =  ถกูเลีย้งดตูา่งกนั    second to none = ไมเ่ป็นรองใคร 

61. (C) what a coincidence แปลวา่ บงัเอิญจงั A เจอ B จึงทกัทายและบอกวา่ไมรู้่มาก่อนเลยวา่เรียนโรงเรียนเดียวกนั  ดกูารใช้ค าอทุาน What 

a...เพื่อแสดงความประหลาดใจ https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/emphasising-and- 

downtoning/exclamations  

what a turnout คนเยอะจงั / what a luck โชคดจีงั / what a day วนันีเ้ยีย่มจริงๆ(แล้วแตเ่หตกุารณ์ตอนพดูใช้พดูถงึวนัแย่ๆ ก็ได้ จะจะหมายความ

วา่ วนันีม้นัวนัอะไรเนี่ย!) 

62. (B) จากบทสนทนา  A พดูวา่ “เราต้องสอนให้เด็กรุ่นใหมรู้่จกัพึง่พาตนเอง และไมใ่ช่รอคอยแตค่วามชว่ยเหลอื”       

B ตอบวา่ “ใชเ่ลย ฉนัก็คิดวา่พวกเขาไมค่วรรอให้สิง่ตา่ง ๆ เข้ามาหาเอง และควรดิน้รนเพือ่ความส าเร็จเอง” 

ตวัเลอืกข้ออื่นคือสือ่ไปในทางให้ไมสู่้ ชีวิต ซึง่ไมเ่ข้ากบัโจทย์ 

https://msu.edu/~jdowell/135/transw.html
https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm
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63. (C) ถกูต้อง เนื่องจาก congratulations ใช้ในกรณีที่ต้องการแสดงความยินดี 

         A: ทายสวิา่อะไร...ฉนัสอบใบขบัขี่แล้วนะ 

         B: ยินดีด้วยนะ! 

64. (A) If you don't mind me asking ถ้าไมว่า่อะไรขออนญุาตถามหนอ่ยนะคะ/ครับ If you don’t mind +Ving เป็นประโยคแสดงมารยาท +

ความเกรงใจถือวา่สภุาพ จากเนือ้เร่ือง B ถทอกระเป่ายี่ห้อดงัและแพง A อยากทราบราคา ประเดน็คือ ต้องใชค้า ถามที่ไมล่ะลาบละล้วง “you 

don’t mind telling me” เกือบถกูแตก่ารถามราคาเป็นเร่ืองเสยีมารยาท ไมค่วรใชว้า่่ ช่วยบอกราคาหนอ่ยแตคว่รใช้วา่ขอถามราคาหนอ่ย สว่น “it 

is not a secret at all”  

65. (D) You always get what you pay for. แปลตรงตวัวา่จา่ยอะไรไปก็ได้มาอยา่งนัน้ ตีความวา่ จ่ายแพงก็ได้ของดีมา  เตะตาสมราคา (คุ้มคา่) 

เป็นการกลา่วชมวา่ลงทนุซือ้ของแพงแตส่วยงามสมราคา สว่น “You can live beyond your means.” เหมือนต าหนิ เพราะแปลวา่ เธอนี่ใชชีวติ 

(ฟุ่ มเฟือย) เกินฐานะ “ It costs you a pretty penny.” แปลวา่ น่ีเธอตอ้งจา่ยไปเยอะเลยสนิะ ( pretty penny = เงินจ านวนมาก) และ “You can 

afford whatever you want.” แปลวา่ อยากไดอะไรเธอก็(มเีงิน) ซือ้ได้หมดเลยนะ ข้อ a b c ไมค่อ่ยเขากบัสถาณการณ์ มีนยัยะประชดประชนั 

หรืออิจฉาและไมส่อดคล้องข้อความตอ่มาของ B 

66. (B) เพราะ “I would rather get one nice bag instead of 20 mediocre ones ....” แปลวา่ ฉนัยอมจ่ายแพงเพื่อซือ้กระเป๋าแพงๆสกัใบ ดกีวา่

จ่ายซือ้กระเป่าทัว่ไปหรือคณุภาพแย่ๆ  20 ใบ (mediocre แปลวา่ คณุภาพธรรมดาๆ)  

67. (B) goes very well with แปลวา่ เข้ากนัดมีาก ในเร่ืองคือนาฬิกาเข้ากนักบัแหวน 

สว่น gets along well = ถกูคอกนั เข้ากนัได้ ปกตใิช้กบัคน / goes along well with สมัพนัธ์กนัตามกนัไป เออออกนัไป พนธ์ักน ัตามกนัไป / go 

by มีหลายความหมายหลากหลาย เช่น ผา่นไป / น าทางโดย / รู้จกักนัในนาม เลทอกความหมายตามแตบ่ริบท  

68. (A) ฤกษดีวนัไหน มีงานแตง่เมื่อไร big day หมายถึง วนัท่ีมีงานพิธีมงคล เหตกุารณ์ส าคญั 

69. (D) You did a fabulous job with the selection คณุเลอืกได้เกง่มาก ในเนือ้เร่ือง A ถามวา่ ซือ้นาฬิกาพร้อมกบัซือ้แหวนหรือ B ตอบวา่มี

นาฬิกาอยูก่่อนแล้ว แตไ่ปเลอืกซือ้แหวนด้วยกนั A จึงชมวา่ เลอืกเก่ง 

A: เธอจะไปดาวองัคารด้วยตัว๋เทีย่วเดียวของ NASA ไหม 

         B: __70____ ท าไมฉนัต้องท าอยา่งนัน้ 

         A: มีแค ่40 คนที่จะได้รับเลอืกให้ไปเร่ิมต้นอณานคิมใหมท่ี่ดาวองัคารนะ เธอนา่จะ__71__ 

      B: ไมล่ะ่ ขอบใจ ฉนัขอ ___72____ ดีกวา่  เพราะยงัมีอีกหลายอยา่งที่ฉนัอยากจะเห็นบนโลกสวย ๆ นี ้

70. (B) แปลวา่ เธอต้องล้อเลน่แน ่ๆ เพราะค าพดูตอ่มาแสดงความสงสยัและประหลาดประหลาดใจ 

71. (C) แปลวา่ ได้เป็นสว่นหนึง่ของประวตัศิาสตร์ เพราะในเนือ้หาที่พดูตรงนีด้สูนบัสนนุ ดงันัน้นา่จะพดูถงึด้านท่ีดี 

72. (C) แปลวา่ ดื่มด ่ากบัชีวติบนโลก 

 A: นี่ เธอมีแผนอะไรส าหรับช่วงวนัหยดุขอบคณุพระเจ้าหรือยงั 

B: เออ่ออ ___73____ แล้วเธอละ่ 

A: ฉนัวา่จะไปฉลองที่บ้านยาย ยายจะท าอาหารมงัสวิรัติอร่อย ๆ ให้ทาน 

B: วา่ไงนะ ฉลองวนัขอบคณุพระเจ้าด้วยอาหารมงัสวิรัติเหรอ มนัไมแ่ปลกไปหนอ่ยเหรอ 
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A: ใช่ ฉนัรู้ ๆ แตเ่ธอนา่จะมากบัเรานะ เธอต้องชอบแน ่ๆ 

B: ____74_____ แตไ่มด่ีกวา่ ขอบใจนะ เอาตรง ๆ เลย คือ ฉนัไมค่อ่ยจะปลืม้ผกัเอาซะเลย 

A: เธอรู้อะไรไหม ฉนัก็____75___ 

73. (B) not really แปลวา่ ก็ไมเ่ชิงนะ เหมาะสมที่สดุ เพราะเค้าพดูวา่ เออ่ และถ้ามัน่ใจ (of course) เค้าควรบอกตอ่วา่จะไปท่ีไหน  

74. (B) that’s nice of you แปลวา่” เธอใจดีจงัที่ชวนฉนั” เป็นมารยาทท่ีดีด้วย ในการเกร่ินก่อนตอบรับ/ปฏิเสธค าเชิญ สว่นข้ออื่นไมเ่ข้ากบับริบท 

เช่น No way (ไมม่ีทาง) Let me think. (ขอคดิก่อนนะ) It’s going to be fine (เดีย๋วมนัก็ดเีอง) 

75. (C) Me neither เป็นภาษาแบบไมเ่ป็นทางการ แปลวา่ ฉนัก็ไม ่(ไมช่อบเหมือนกนั) บางครัง้อาจพดูอีกแบบวา่ Neither do I. 

Part 4: Reading (Items. 76-100) 

Read the following passages and mark the best choice to complete each blank. (25 marks) 

76. B       77. C       78. C      79. A      80. D       81. B       82. A       83. C      84. A      85. D      
86. D       87. B       88. C      89. D      90. A       91.D        92. A       93. C      94. B      95. A  
96. C       97. A       98. D      99. A     100. C 

 

76. (B) โจทย์ถามวา่ จากบทความ อะไรท าให้เช่ือวา่ชาวเลบานอนเป็นผู้คิดค้นการท ากระจก ข้อ B ถกูต้อง เพราะบรรทดัที่ 2 กลา่ววา่ the first 

mirror-makers lived near the city of Sidon, Lebanon ฉะนัน้ต้องเป็น Lebanese ที่จะเป็นคนกลุม่แรกที่เป็นผู้ประดษิฐ์กระจก 

ข้อ a  ไมถ่กู เพราะในบทความไมไ่ด้กลา่วถึง descendant หรือเก่ียวกบัการสบืเชือ้สายเลย 

ข้อ c ไมถ่กู เพราะบอกวา่กระจกเป็นสนิค้าสง่ออกของประเทศเลบานอน ซึง่ไมไ่ด้กลา่วถึงเลยในบทความ 

ข้อ d ไมถ่กู เพราะไมม่ีการกลา่วถึงเหมืองแร่ตะกัว่ที่อยูใ่นเบลานอน 

77. (C) โจทย์ถามวา่ ใจความหลกัในยอ่หน้าที่ 2 เก่ียวกบัอะไร ซึง่มคี ากริยา เช่น blew เป่า poured เท coated ฉาบ cooled ท าให้เย็น cut ตดั 

และทัง้หมดนีเ้ก่ียวกบักระบวนการท ากระจก 

ข้อ a  ไมถ่กู เพราะวา่กลา่วถึงการค้นพบการท ากระจก ค าส าคญัคือ discover ซึง่ไมเ่ก่ียวข้อง 

 ข้อ b ไมถ่กู เพราะกลา่วถึงวา่ชาวเลบานอนเห็นคณุคา่ของการท ากระจก ค าส าคญัคือ value ซึง่ก็ไมเ่ก่ียวข้อง 

ข้อ c ถกู เพราะ กลา่วถึงกระบวนการการท ากระจก นัน่ก็ mirror making process 

 ข้อ d ไมถ่กู เพราะกลา่วถึงเก่ียวกบัการขายกระจกเป็นสนิค้า merchandise ในเลบานอน 

78. (C) curved and spotted  โค้งๆและเป็นจดุดา่ง ๆโจทย์ถามวา่ กระจกในสมยัแรกเร่ิมนัน้เป็นอยา่งไร ซึง่ค าว่า early mirror ปรากฏอยูใ่นยอ่

หน้าที่ 2 มีค าวา่ bubbly and discolored เป็นการบอกลกัษณะของกระจกที่เหมือนฟองและมจีดุดา่งๆ ซึง่มีลกัษณะคล้ายข้อ c มากที่สดุ 

ข้ออื่นผิด แปลดงันี ้edgy and sharp มีสนัและคม  /    flat and light เรียบและเบา  /  heavy and foggy หนกัและขุน่มวั 

79. (A) เพราะมีการกลา่วถึง polished sheets of copper แผน่ขดัเงาทองแดง  

โจทย์ถามวา่ ในยอ่หน้าที่ 3 มีการใช้วสัดใุดก่อนที่กระจกจะถกูประดิษฐ์ขึน้ จากประโยคที่วา่ 
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Nonetheless, the images would have been much clearer than those obtained by looking into a sheet of polished copper or bronze 

นัน่คือ การสอ่งกระจกในยคุแรกเร่ิม จะชดักวา่การสอ่งผา่น sheet of polished copper and bronze นัน่แสดงวา่มีการใช้วสัดดุงักลา่วก่อนการมี

กระจก 

ข้ออื่นผิด เพราะไมม่กีารกลา่งวถงึในเนือ้เร่ือง เช่น shiny and light lead sheets แผน่ตะกัว่เบาและเงา / bubbly and discolored pieces of glass 

เศษแก้วทีม่ีลกัษณะเป็นฟองและดา่งๆ หรือ glossy glass bulbs coated with lead หลอดแก้วเคลอืบมนัเคลอืบด้วยตะกัว่ 

80. (D) obtain แปลวา่ ได้มา หรือได้รับ ดงันัน้ค าทีค่วามหมายใกล้เคียงที่สดุคือ attained 

ข้ออื่นผิด เพราะความหมายไมใ่กล้เคียง เช่น applied แปลวา่ น ามาใช้ / progressed แปลวา่ มคีวามก้าวหน้า / shaped แปลวา่ ก่อรูปร่าง 

81. (B) เพราะ Alexander Fleming ค้นพบตวัยาเพนิซิลนิโดยบงัเอิญ (by accident) ไมไ่ด้ระบวุา่ค้นพบจากการทดลองในห้องแลป็  

ข้อ a ไมถ่กู เพราะการค้นพบตวัยานีไ้มไ่ด้เป็นการวางแผนมาก่อนลว่งหน้าซึง่ตรงกบัใจความที่วา่ค้นพบตวัยาโดย บงัเอิญ  
ข้อ c ไมถ่กู เพราะค าวา่ revolutionised สือ่วา่ตวัยาได้รับการปรับท าให้ต้านโรคได้ดีขึน้  
ข้อ d ไมถ่กู เพราะ basic sickness ตรงกบัค าวา่ minor infections ถ้าหากได้รับการให้ยาทีเ่หมาะสมก็จะไมแ่ยล่งซึง่ใจความบอกวา่การให้ยา
ตวันีจ้ะยบัยัง้อาการของ โรคไมใ่ห้แยล่ง 

82. (A) เพราะ fatal คือความเป็นไปได้ที่อาการจะแยต่อ่ไปในอนาคตซึง่ก็ไปตรงกบัความหมายของค าวา่ worsen ที่หมายถึงแยล่ง  
ข้อ b ไมถ่กู widen แปลวา่ขยายออกไปในวงกว้าง.  

     ข้อ c ไมถ่กูเพราะ threaten หมายถึงภยัคกุคามหากเปรียบเทียบความหมายกบัข้อ a แล้วความหมายของข้อ a มคีวามใกล้เคยีงมากกวา่ในแง่
ของการโรคภยัไข้เจ็บ  

ข้อ d ไมถ่กู เพราะ awakened แปลวา่ ตื่นตวั 
83. (C) เพราะ exposure สือ่ใจความที่วา่ปริมาณที่ได้รับบางสิง่บางอยา่งเข้าไป ซึง่ก็คือเมื่อบีเรียได้รับตวัยาเพนิซิลนิหลายครัง้เข้า (repeated 

exposure) แบทีเรียจะมีอาการดือ้ยา (develop คือ พฒันา resistance ปฏิกิริยาตอ่ต้าน) ซึง่ตรงกบัข้อความที่วา่แบทีเรียจะเร่ิมมีภมูิคุ้นกนั 

(antibody) ตวัเองนัน่เอง 

ข้อ a ไมถ่กู เพราะใจความสือ่วา่แบคทีเรียนจะออ่นแอลง 

ข้อ b ไมถ่กู เพราะแบทีเรียไมไ่ด้หยดุการลกุลาม 

ข้อ d ไมถ่กู เพราะ New antibiotics คือยาต้านเชือ้แบทีเรียนตวัใหมค่วรถกูพฒันาขึน้มาแทนทีเ่พนิซิลนิ ใจความที่ตามมาไมไ่ด้บอกกลา่วถึง

ความเช่ือมโยงกบัแบทีเรียแตก่ลา่วถึงวา่จ านวนยาต้านเชือ้ตวัใหมท่ี่ถกูผลตินัน้ยงัมีจ านวนไมม่าก 

84. (A) เพราะ โจทย์ถามวา่ท าไมบริษัทใหญ่ ๆ จึงถอนตวัจากธุรกิจยาต้านเชือ้แบทีเรีย ซึง่ค าตอบอยูใ่น paragraph ที่ 2 บรรทดัที่ 3 ใจความ

กลา่วไว้วา่การวิจยัและการพฒันายาต้านเชือ้แบทีเรียนัน้ต้องลงทนุสงูเกินกวา่ผลก าไรท่ีได้รับนัน่หมายความวา่ส าหรับบริษัทผู้ลงทนุแล้ว

ผลลพัธ์ที่ได้ไมน่า่ดงึดดูใจให้ลงทนุ 

ข้อ b ไมถ่กู เพราะไมไ่ด้มีการกลา่วถงึบริษัทเลก็ ๆ อื่น ๆ เลยในเนือ้เร่ืองที่อา่นพดูถึงแคก่ารแขง่ขนัการในเชิงธุรกิจกบับริษัทใหม ่ๆ 

ข้อ c ไมถ่กู เพราะเนือ้เร่ืองไมไ่ด้กลา่วถงึการลงทนุด้านอื่นของบริษัทท่ีผลติยา ดงันัน้ข้อนีอ้อกนอกประเด็น 

ข้อ d ไมถ่กู เพราะเนือ้เร่ืองไมไ่ด้กลา่วถงึธุรกิจอื่นที่บริษัทไมต้่องลงทนุเยอะเทา่ผลติยา ดงันัน้ข้อนีอ้อกนอกประเด็นเช่นเดียวกบัข้อ c 

85. (D) เพราะค าวา่ mistreatment นัน้สือ่กลบัไปถึงใจความในเนือ้เร่ืองที่วา่ It treated with wrong antibiotics การหาค าตอบอยา่งหนึง่คือการ

อาศยัรูปค าศพัท์ treat เป็นค ากริยา สว่น treatment เป็นค านาม ดงันัน้สองค านีท้ าหน้าที่สือ่ถึงสิง่เดียวกนั  
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ข้อ c ไมถ่กู แตเ่ป็นข้อที่ใกล้เคยีงและอาจก่อให้เกิดการสบัสนเนื่องจากมีการใช้ค าศพัท์ 2 ค าทีป่รากฏในเนือ้เร่ืองคือค าวา่ Rheumatic และ 

heart disease ซึง่เนือ้เร่ืองไมไ่ด้กลา่ววา่เป็นอนัตรายแตก่ลา่ววา่ Rheumatic สามารถก่อให้เกิดอาการ heart disease 

ข้อ a ไมถ่กู เพราะ untreated disease ความหมายที่ได้กว้างเกินไปเพราะ paragraph นีก้ าลงักลา่วถงึเร่ือง Rheumatic 

ข้อ b ไมถ่กู โรคหวัใจเป็นค าที่กว้างเดินไปอีกเช่นกนั ตวัเลขผู้ เสยีชีวิตตอ่ปีที่ปรากฏในเนือ้เร่ืองนัน้เฉพาะเจาะจงลงไปวา่เป็นผลมาจาก 

Rheumatic ไมใ่ช่โรคหวัใจที่เกิดจากอาการอื่น ๆ 

เทคนิคการหาค าตอบในการน้ันต้องอ้างอิงจากเน้ือเร่ืองที่เราอ่าน ค าตอบที่ได้ไม่ควรกล่าวกว้างเกนิขอบเขตของเน้ือหา 
หรือไม่ควรกล่าวนอกประเดน็ที่เน้ือเร่ืองไม่ได้กล่าวไว้ ค าศัพท์ส าคัญ ๆ ที่ถกูกล่าวซ ้า ๆ ในเน้ือเร่ืองจะเป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านตกีรอบ
ความคดิถงึประเดน็ส าคัญของผู้เขียนต้องการ และผู้อ่านควรสังเกตการณ์เล่นค าศัพท์ที่มีพ้ืนฐานมาจากรากศัพท์เดยีวกันรวมไปถงึ
ความทีค่ล้ายคลึงกันด้วยเพราะน่ันอาจจะเป็น keyword ที่น าไปสู่ค าตอบ ที่ส าคัญคือต้องอ้างอิงจากเน้ือเร่ืองไม่คดิเองยดึตามเน้ือหาที่
อ่านไม่ใช่ความน่าจะป็น 
86. (D) เพราะในเนือ้เร่ือง มกีารอธิบายถงึสารอาหารท่ีได้จากมนัฝร่ังที่ปรุงสกุ โดยอธิบายวา่มีสารอาหารชนิดใดบ้างที่เราจะได้รับจากการบริโภค
มนัฝร่ังที่ปรุงสกุ และเราจะได้รับสารอาหารแตล่ะชนิดในปริมาณเทา่ใด 
87. (B) เพราะการใช้ contrary to แสดงให้เห็นถงึสิง่ที่ตรงข้ามกนั  ดงันัน้ประโยค  “Contrary to popular belief , potatoes are not inherently 
fattening”. จึงหมายความวา่ “มนัฝร่ังไมท่ าให้อ้วน” เป็นสิง่ทีต่รงข้ามกบัความเช่ือโดยทัว่ไป  ซึง่คนโดยทัว่ไปเช่ือวา่การบริโภคมนัฝร่ังสามารถท าให้
น า้หนกัขึน้ได้ 
88. (C) เพราะไมไ่ด้มกีารกลา่ววา่การรับประทานมนัฝร่ังต้มสกุกอ่นมือ้อาหารจะท าให้ลดความอยากอาหารได้ 
89. (D) เพราะยอ่หน้าสดุท้าย กลา่ววา่ มนัฝร่ังอบมีปริมาณสารอาหารมากกวา่มนัฝร่ังต้ม 
90. (A) เพราะ ในยอ่หน้าสดุท้ายได้กลา่วถงึ การต้มฝร่ัง 1 ผลนัน้จะท าให้สารอาหารท่ีมีอยูใ่นมันฝร่ังลดลง 
91. (D) ค าถามถามวา่จะพบบทความนีไ้ด้ที่ไหน culinary blog แปลวา่บลอ็กเก่ียวกบัการท าอาหาร บทความพดูถงึการเตรียมข้าวท าซูชิ ข้อ (D) จงึ
เป็นค าตอบที่ถกูต้อง ในขณะที่ข้อ a. คือบลอ็กเก่ียวกบัการทอ่งเทีย่ว, b. คือบลอ็กเก่ียวกบัคนดงั, และ c. คือบลอ็กเก่ียวกบัความสวยความงาม 
92. (A) เพราะกลา่วถึงในประโยคแรกซึง่เป็นใจความส าคญัของเร่ือง คือซูชิทีด่ีเร่ิมจากประเภทข้าวที่เหมาะสม 
ในขณะท่ีข้ออื่นๆ เป็นกรรมวิธีที่ตามมาเมื่อได้ประเภทข้าวที่เหมาะสมแล้ว ทัง้ b. การวดัปริมาณสว่นผสมให้พอดี, c. สตูรท าซูชิและการใช้ข้าว และ 
d. กรรมวิธีแบบญ่ีปุ่ นในการท าซชิู   
93. (C) เพราะ detailed แปลวา่ ที่เต็มไปด้วยรายละเอียดซึง่ตรงกบัความหมายของ pedantic คือ จกุจิก มีรายละเอียดเยอะ 
ข้ออื่นๆไมต่รงความหมาย เพราะ a. simple แปลวา่ เรียบงา่ย, b. clear แปลวา่ ชดัเจน, และ d. tasty แปลวา่ มีรสชาติด ี
94. (B) เพราะ cleanse แปลวา่ ท าให้สะอาด ซึง่ตรงกบัความหมายของ rinse คือ ช าระล้าง 
ข้ออื่นๆไมต่รงความหมาย เพราะ a. sort แปลวา่ แยกประเภท, c. prepare แปลวา่ จดัเตรียม, และ d. cooperate แปลวา่ ร่วมมือ 
95. (A) เพราะกลา่วถึงในยอ่หน้าที่ 2 บรรทดัที่ 2 
 96. (C) เพราะกลา่วถงึในยอ่หน้าที่ 3 บรรทดัที่ 3-4 ที่ให้คนไปเร่ือยๆจนข้าวเย็นลงเอง 
ข้ออื่นๆไมใ่ชว่ิธีที่ถกูต้อง ทัง้ข้อ a.ใช้น า้เย็น  b.แชใ่นช่องแช่แขง็ และ d.ทิง้ไว้ในตู้เย็น 
97. (A) ข้าวเป็นสิง่เดียวที่ไมถ่กูใสล่งในกระทะ เพราะในยอ่หน้าที ่3 บรรทดัที่ 1-2 ทัง้ข้อ b. น า้ส้มสายช ูc. น า้ตาลและ d. เกลอื ตา่งถกูใสล่งใน
กระทะท่ีตัง้ไฟเพื่อเคี่ยวให้เข้ากนัแล้วคอ่ยยกลงจากเตามาเทผสมกบัข้าวทีหลงั 
98. (D) เพราะกลา่วถงึในยอ่หน้าที่ 3 บรรทดัที่ 2 ที่บอกวา่ให้ตัง้ไฟจนน า้ตาลละลาย dissolve แปลวา่ละลาย ซึง่มีความหมายเดยีวกนักบัค าวา่ 
melt ข้ออื่นๆบอกวา่สามารถยกซอสลงจากเตาได้เมื่อ a.ซอสเย็นลง b.ข้าวเย็นลง และ c.ข้าวสกุ ซึง่ไมต่รงกบัข้อมลูในเนือ้เร่ือง จงึไมใ่ชค่ าตอบที่
ถกูต้อง 
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99. (A) เพราะ seasoning หรือเคร่ืองปรุง เป็นค านามที่อยูใ่กล้ it ที่สดุ ซึง่เวลาใช้สรรพนาม มกัจะแทนค านามที่กลา่วถงึมาแล้วครัง้นงึที่อยูใ่กล้ที่สดุ 
ซึง่ b.ข้าวท าซูชิ อยูห่า่งจากสรรพนาม it เกินไป ในขณะท่ี c.น า้ส้มสายช ูและ d.น า้ ไมไ่ด้ถกูกลา่วถงึในยอ่หน้าสดุท้าย 
100. (C) เพราะทกุข้อที่กลา่วมาถกูทัง้หมดยกเว้นข้อ C. ที่กลา่ววา่สามารถเพิม่รสชาติให้ข้าวได้เพยีงวางทิง้ไว้ในตู้ เย็น 
a. น า้ส้มสายชหูมกัข้าวตา่งชนิดกนัจะท าให้ได้ข้าวท าซูชิที่รสชาตติา่งกนั กลา่วไว้ใน Paragraph สดุท้าย บรรทดัที่ 3-4 
b. กรรมวิธีการท าอาจฟังดยูาก แตท่ี่จริงแล้วคอ่นข้างงา่ย กลา่วไว้ในยอ่หน้าแรก บรรทดัที่ 2-3 
d. ใช้สว่นผสมเพยีง 4 อยา่งผสมกบัข้าวก็จะได้ข้าวท าซชิู กลา่วไว้ในยอ่หน้าที่ 2 บรรทดัที่ 1-2 
 


