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
11. A 12. D 13. A 14. B 15. C
21. A 22. C 23. B 24. C 25. C

6. B 7. B 8. D 9. C
16. C 17. D 18. C 19. A
26. D 27. A 28. D 29. A

10. A
20. D
30. B

1. (C) from เพราะเป็ น collocation (คาที่ต้องใช้ ร่วมกัน) ข้ อนี ้จึงเป็ น evacuated from แปลว่า ถูกย้ ายหรื ออพยพ
2. (C) devastation เพราะจากโจทย์มีการใช้ due to ซึง่ เป็ นคา preposition (คาบุพบท) ที่ต้องนาหน้ าคานามเสมอ ดังนันจึ
้ งเลือก devastation
ซึง่ อยูใ่ นรูปของ noun
3. (A) prevention ตามรูปประโยคมีการเชื่อมด้ วยคาสันธาน because ที่ใช้ บอกสาเหตุของประโยคหลัก และหลังคาสันธานจะต้ องใช้ ประโยค
ย่อย (subordinating clause) ซึง่ โจทย์ได้ กาหนด is better than any cure เป็ นภาคแสดงจึงขาดประธาน เราจึงต้ องเลือก prevention ซึง่ อยูใ่ นรูป
ของคานามมาทาหน้ าที่ประธานของประโยคย่อย
4. (D) harmed จากโจทย์ เราสามารถสังเกต verb to be ที่ใช้ ในโครงสร้ าง passive voice รวมถึงสังเกตคากริ ยาที่อยูห่ ลัง and ในที่นี ้คือคาว่า
killed ซึง่ เป็ น past participle ทีป่ ระกอบกับ verb to be สือ่ ถึงว่าประธานของประโยคถูกกระทา เราจึงเลือก harmed (รูป past participle ของ
กริ ยา harm) และอาจสังเกตจาก by + ผู้/สิง่ ที่กระทา
5. (B) specifically เราใช้ adverb ในการขยายคากริ ยา คาคุณศัพท์ คาวิเศษณ์ และทังประโยค
้
จากโจทย์ ผู้อานวยการต้ องการพูดคุยกับคุณ
โดยเฉพาะ เราจึงใช้ specifically ซึง่ อยูใ่ นรูป adverb (ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากการเติม – ly หลัง คาคุณศัพท์) เพื่อขยายกริ ยา wanted to talk
6. (B) where โจทย์ข้อนี ้ทดสอบการใช้ relative clause ซึง่ มีโครงสร้ างคือ คานาม + relative pronoun + clause เราพิจารณาจากคานามที่
ต้ องการขยาย ในข้ อนี ้คือคาว่า area ซึง่ บ่งชี ้ไปที่สถานทีว่ า่ เกิดที่ไหนหรื อ ทาที่ไหน เราจึงเลือก where
7. (B) recycled จากโจทย์ เราสามารถสังเกต verb to be ทีใ่ ช้ ในโครงสร้ าง passive voice ซึง่ ระบุวา่ Single-use plastics (ประธานของ
ประโยค) ถูกรี ไซเคิล (ไม่สามารถทาการรี ไซเคิลตัวเองได้ )
8. (D) have died เป็ นการใช้ ประโยคเงื่อนไข if clause แบบที่ 3 คือ Subject + would/could + V3 if Subject + had + V3. ซึง่ เป็ นการสมมติ
ถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเป็ นจริงได้ ในอดีต ตามรูปประโยคเป็ นการสมมติคือ เหล่าเด็กๆ อาจจะเสียชีวติ ได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้ อยูก่ บั โค้ ชที่ มี
ประสบการณ์ในขณะที่พวกเค้ าติดอยูใ่ นถ ้า ซึง่ ในความเป็ นจริ งนัน้ เด็กๆ รอดทุกคน
9. (C) buying เป็ นเรื่ องการใช้ Gerund(Ving)/infinitive (Vo) ที่ตามหลังคากริ ยา จากรูปประโยคคือ กริ ยา cannot stand (ไม่ได้ แปลว่า ไม่
สามารถยืนได้ ) แปลว่า ไม่สามารถทนได้ ซึง่ เป็ นคากริยาทีต่ ้ องตามด้ วย Gerund(Ving) ดังนันตั
้ วเลือกที่ถกู ต้ องคือ buying
10. (A) shooting หลัง preposition จะตามด้ วย Gerund(Ving) หรื อ คานาม จากข้ อนี ้ designed for มี for เป็ น preposition ดังนัน้ ต้ องตามด้ วย
นามหรื อ Gerund(Ving) ดังนันตั
้ วเลือกที่ถกู ต้ องคือ Shooting
ศึกษาเพิ่มเติมโดยการใช้ keyword ว่ า “กริยาที่ตามด้ วย v. ing หรือ infinitive”
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11. (A) despite ข้ อนี ้เป็ นเรื่ องการพิจารณาโครงสร้ างของประโยค ...that everything will work well fine….evidence…ส่วนนี ้ต้ องพิจารณา
choice จะเห็นว่า despite เป็ นตัวเลือกที่ต้องตามด้ วย noun/phrase ตามรูปประโยคคือ evidence ซึง่ เป็ นคานาม ในขณะที่ choice ข้ ออื่น ต้ อง
ตามด้ วย Subject + verb
12. (D) เมือ่ เราต้ องการอธิ บายวัตถุประสงค์การใช้ งานสิง่ ต่างๆ เราจะใช้ โครงสร้ าง something + to+ V.infinitive จากรูปประโยค เราจะเห็น an
invention designed ซึง่ หมายถึง สิง่ ประดิษฐ์ ที่ถกู ออกแบบมา… ตรงนี ้ต้ องการบอกวัตถุประสงค์ของสิง่ ประดิษฐ์ ดังนัน้ เพื่อบอกวัตถุประสงค์
ต้ องเอา to มานาหน้ าtrap ซึง่ เป็ นกริ ยา infinitive มาเป็ นคาตอบ
13. (A) as soon as แปลว่า ทันทีที่ ซึง่ เป็ นการบอกถึงสิง่ ที่จะทาทันทีหลังจากทาอีกสิง่ หนึง่ เสร็ จ นัน่ คือ คุณครูจะบอกตรวจข้ อสอบและบอก
คะแนน finish grading your quizzes and inform your of scores ทันทีที่ as soon as คุณครูสามารถทาเสร็ จ I can.
14. (B) that grow เพราะควรเป็ น relative clause – Sensory structures ซึง่ ประธานของประโยคมีคากริ ยาแท้ อยูแ่ ล้ วคือ are called หากไม่มี
คาเชื่อมจะไม่สามารถมีคากริ ยาแท้ 2 คาได้ จึงมีเพียงตัวเลือกข้ อ c. เท่านันที
้ ่ถกู เป็ นการรวมประโยคโดยใช้ relative pronoun ‘that’ มาช่วย
15. (C) เพราะ proud เป็ น collocation กับคาว่า of ซึง่ อยูด่ ้ วยกันเสมอ ตัวอย่างเช่น proud of someone or something
16. (C) There are “มันมี … ” ประโยคนี ้ยังขาดประธานของประโยค ข้ อ C จึงเหมาะสมที่สดุ
17. (D) has been installed เพราะเป็ นการพูดถึงเหตุการณ์ที่กาลังจบแล้ ว (Present perfect to describe a complete action) นัน่ คือ การติดตัง้
เครื่ องล้ างจานอยูใ่ นห้ องครัวเสร็จแล้ ว ดังนันคุ
้ ณสามารถใช้ ได้ ทนั ทีหลังจากทางมื ้อนี ้เสร็ จ
18. (C) were watching เพราะเป็ นการเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตโดยมีเหตุการณ์หนึง่ กาลังดาเนินอยู่ “We were watching the TV” (past
continuous tense) และทันใดนันเองก็
้
มีอีกเหตุกรณ์เข้ ามาแทรก ซึง่ เหตุการณ์ที่เกิดแทรกจะใช้ (past simple tense) “ตอนทีเ่ ราได้ ยินเสียงเคาะ
ประตู”
19. (A) open – การบอกตารางเวลาต่างๆที่แน่นอน เช่น ตารางเที่ยวบิน ตารางเรี ยน และตารางเวลาการเปิ ด-ปิ ดของสถานที่ จะใช้ Present
Simple Tense และ open เป็ น adj ได้ ดังนันโครงสร้
้
างนี ้จึงเป็ นโครงสร้ าง present simple (S + be + adj.)
20. (D) closes – การบอกตารางเวลาต่างๆที่แน่นอน เช่น ตารางเที่ยวบิน ตารางเรี ยน และตารางเวลาการเปิ ด-ปิ ดของสถานที่ จะใช้ Present
Simple Tense
21. (A) a storm is moving เนื่องจากเป็ นการขยายความของคาว่า the speed หรื อความเร็ว ซึง่ พายุนนก
ั ้ าลังเคลือ่ นที่ (at which a storm is
moving)
22. (C) กริยาแท้ spend ตามกฎต้ องมีกริ ยาไม่แท้ ตามหลังเป็ น Gerund ส่วนประโยคที่สอง have เป็ นกริ ยาไม่แท้ ที่ตามหลัง would like จะต้ องใช้
to (Infinitive with to) ซึง่ would like to แปลว่า want หรื อ ต้ องการ
23. (B) big เป็ นคาหนึง่ พยางค์และมีสระหน้ าพยัญนะตัวสุดท้ ายจึงต้ องเติม g เข้ าไปอีกตัวก่อนเติม –er ส่วน expensive มีมากกว่าสองพยางค์จึง
ใช้ more วางไว้ หน้ า Adjective ได้ เลย
ข้ อนี ้เป็ นการใช้ ไวยากรณ์เปรี ยบเทียบ (Comparative form) โดย Adjective ทีใ่ ช้ เปรียบเทียบมักจะมีการใช้ –er หรื อ more คูก่ นั กับ than ซึง่
ตามกฎการเปรียบเทียบจะต้ องเติม –er ข้ างหลัง Adjective ที่มีพยางค์เดียว และวาง more/less (ที่แปลว่ามากกว่า/น้ อยกว่า) ไว้ หน้ าคา
Adjective แทนการเติม –er ที่มสี องพยางค์ขึ ้นไป อย่างไรก็ตาม มี Adjective บางตัวที่สามารถใช้ –er ได้ แม้ วา่ จะมีสองพยางค์ก็ตาม เช่น
clever- cleverer
*ข้ อสังเกต ก่อนเติม –er หากมีสระ (a, e, i, o, u) จะต้ องเพิม่ พยัญชนะเข้ าไปอีกตัวก่อนเติม -er
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24. (C) prepares, will clean เพราะเป็ นการใช้ ประโยค first conditional เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่มโี อกาสเกิดขึ ้นเป็ นไปได้ สงู ในอนาคต
โดยมีโครงสร้ าง If + Present Simple, S + will + V1

“โดยปกติ ถ้ าภรรยาเตรียมอาหาร สามีจะล้ างจาน”

25. (C) known เพราะเป็ นส่วนขยายในรูปของ participial phrase ในรูปของคา adjective ซึง่ ให้ ความหมายแบบ passive voice จึงต้ องใช้
คากริ ยาในรูป past participle “โทรศัพท์เคลือ่ นที่ หรื อรู้จกั ในอีกชื่อหนึง่ ว่าโทรศัพท์มือถือ เป็ นโทรศัพท์แบบพกพาได้ ทใี่ ช้ โทรออก/รับสาย”
26. (D) would have been เพราะเป็ นการใช้ ประโยค if clause แบบที่ 3 เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตแต่ตรงข้ ามกับความจริงในอดีต โดยมี
โครงสร้ าง If + Past perfect, S + would + have + past participle (V3).
“ถ้ าฉันมีโอกาสไปเรี ยนมัธยมที่ตา่ งประเทศ ภาษาอังกฤษของฉันก็คงจะดีกว่านี ้เมื่อกลับมา แต่ถึงยังไงตอนนี ้มันก็พฒ
ั นาขึ ้นเยอะแล้ ว ”
27. (A) unless เพราะเป็ นคาเชื่อมประโยคที่เหมาะสมกับบริ บทในประโยคนี ้ ซึง่ ให้ ความหมายว่า ถ้ า ... ไม่
“ทอมจะไม่ให้ ฉนั ยืมเงินมากขึ ้นถ้ าฉันไม่ เซ็นสัญญากู้ยืมเงินและคืนเงินให้ กบั เขา”
28. (D) was เพราะเป็ น verb to be ในรูปที่ถกู ต้ องในประโยคนี ้ ซึง่ เป็ นโครงสร้ าง passive voice (be + V3) เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นไปแล้ วและ
series เป็ นคานามเอกพจน์ได้ จึงต้ องใช้ was ซึง่ ใช้ กบั คานามเอกพจน์และเป็ นรูปอดีต
29. (A) could have เพราะเป็ น modal verb ในรูปของ past regret เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่ผา่ นไปแล้ วในอดีตที่ตรงข้ ามกับปั จจุบนั
โดยมีโครงสร้ าง could + have + V3 “ฉันคงอาจจะตกรถเมล์ แต่โชคดีที่ฉนั มาถึงทันเวลา”
30. (B) instantly เพราะเป็ นคา adverb เพื่อใช้ ขยายคากริ ยา gained ในประโยค คา adverb มักจะลงท้ ายด้ วย -ly
“หลังจากที่เขาได้ ตีพิมพ์งานวิจยั เกี่ยวกับการค้ นพบใหม่ จอห์นก็ได้ รับการยอมรับอย่างทันที”
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
41. A 42. D 43. B 44. C 45. A

36. B 37. D 38. B 39. C 40. D

31. (C) photography เพราะประโยคนี ้ขาดส่วนขยายที่เป็ นคานาม สังเกตจากเครื่ องหมาย comma (,) ทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง แปลว่า
“สือ่ ที่เป็ นที่นิยมมากที่สดุ ในด้ านศิลปะร่วมสมัย (ซึง่ คือ) การถ่ ายภาพ ได้ รับการคิดค้ นในปี ค.ศ. 1839”
photographer = ช่างถ่ายภาพ
photographic = เหมือนรูปถ่าย
photograph = รูปภาพ
32. (A) achieving ปกติแล้ วคาทีต่ ามหลังคาบุพบท for จะอยูใ่ นรูป gerund (กริ ยาเติม ing) หรื อคานาม ดังนันจากโจทย์
้
คนที่ประสบความสาเร็ จ
หลายคนมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนและกาหนดการณ์ที่เคร่งครัดสาหรับ บรรลุเป้าหมาย เหล่านัน้
getting = ได้ รับ
holding = ยึด, จับ
attracting = ดึงดูด
33. (A) laundry สังเกตว่าประโยคขาดกรรมมารองรับกริ ยา “do” แปลได้ วา่ “แลร์ รีซักเสือ้ ผ้ าของเขาทุกวันอาทิตย์เพือ่ ให้ เขามีเสื ้อผ้ าที่สะอาด
สวมใส่ในสัปดาห์ตอ่ ไป” คาอื่นแปลดังนี ้ utilities = สิง่ ที่เป็ นประโยชน์ expenses = ค่าใช้ จ่าย

groceries = ของชา

34. (B) abbreviation เมื่อเราสังเกตหลักการใช้ ของ an จะพบว่าใช้ นาหน้ าคานาม ดังนันประโยคนี
้
้จึงขาดคานามมาวางหลัง article
แปลว่า “ LGBT คืออักษรย่ อมีความหมายว่า หญิงรักร่วมเพศ ชายรักร่วมเพศ คนที่มคี วามสัมพันธ์ได้ ทงสองเพศ
ั้
และบุคคลข้ ามเพศ”
alternative = ทางเลือก

association = สมาคม

advertisement = การโฆษณา

35.(C) passed away เมื่อพิจารณาโครงสร้ างประโยค จะเห็นว่าขาดกริยา สังเกตว่ามีภาคประธานแล้ ว คือ Takeshi’s grandmother
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โจทย์แปลว่า “ยายของทาเคชิ เสียชีวิต 5 ปี ก่อน ทุกเดือนสิงหาคม ทาเคชิไปที่สสุ านเพื่อวางเทียนรอบๆ หลุมศพของเธอ”
ran out of = ใช้ หมด

hung out = สังสรรค์

passed out = เป็ นลม

36. (B) informed เมื่อพิจารณาประโยค จะเห็นว่ากริยาหลักคือ wants แต่ยงั ขาดกริ ยาไม่แท้ ในรูป infinitive with to ซึง่ อยูใ่ นรูป past participle
(กริ ยาช่อง 3) โจทย์แปลว่า “เจ้ านายของฉันต้ องการ ได้ รับการแจ้ ง เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงในบริ ษัท ดังนัน้ อีเมลที่สาคัญทังหมดต้
้
องถูกส่งไป
ให้ เขา” revealed = ได้ รับการเปิ ดเผย

admitted = ได้ รับการยอมรับ

divulged = ได้ รับการเปิ ดเผยความลับ

37. (D) unless สังเกตว่าประโยคดังกล่าวเป็ นประโยคเงื่อนไขแบบที่ 1 โดยคาทีใ่ ช้ เชื่อมประโยคที่เป็ นเงื่อนไขเข้ าด้ วยกัน

เช่น if

(ถ้ า) และ unless (ถ้ า...ไม่) เมื่อพิจารณาความหมายของประโยค จะเห็นว่า หากช่องรหัสบนกระดาษคาตอบ ไม่ได้ รับการตรวจ คะแนนของคุณจะ
ไม่ได้ รับการประกาศ ซึง่ ตรงกับข้ อ D โจทย์แปลว่า “ถ้ า ช่องรหัสบนกระดาษคาตอบ ไม่ ได้ รับการตรวจ คะแนนของคุณจะไม่ได้ รับการประกาศ”
If = ถ้ า

b. Provided = ได้ รับการจัดหาให้

c. Should = หาก

38. (B) when ประโยคนี ้ประกอบด้ วย 2 ประโยคย่อย คือ I arrived. และ The package was at the front door. แต่ยงั ขาด คาเชื่อมเพื่อทาให้
ประโยคมีใจความสอดคล้ องกัน โจทย์แปลว่า “เมื่อ(ตอนที)่ ฉันมาถึง สินค้ าอยูท่ ี่ประตูหน้ าแล้ ว” (If = ถ้ า / In case = ในกรณี /So = ดังนัน)
้
39. (C) illuminated สังเกตว่า The room is poorly _______ เป็ นโครงสร้ าง Passive (Be+V3) มี Subject และ V.be แล้ ว แต่ยงั ขาดกริยาช่อง3
โจทย์แปลว่า “ห้ องนี ้ได้ รับการจัดแสงไฟอย่างแย่ มันต้ องมีทางที่จะได้ รบั แสงเพิ่ มขึ้นในนี ้สิ” เรารู้วา่ ต้ องเป็ นเรื่ องแสงเพราะบริ บทด้ านหลังระบุวา่
“more light” คาอื่นแปลดังนี ้ decorated = ตกแต่ง

supported = สนับสนุน

furnished = ตกแต่ง

41. (A) perspective ประโยคนี ้ขาด noun (คานาม) สังเกตุจาก a new __N__ (.... ใหม่ๆ) คาที่เหมาะสมที่สดุ คือ perspective (มุมมอง)
style = สไตล์
character = ลักษณะ
penetration = การทะลุผา่ น,แทรกซึม
42. (D) quarreling ประโยคนี ้ขาด verb (กริ ยา) ในรูป gerund (v. ing) สังเกตุเพิม่ จากคาว่า so loud that I coun’t sleep ในประโยคที่ 2 โจทย์
แปลว่า “เมื่อคืนนี ้ฉันได้ ยินเพื่อนบ้ าน ทะเลาะ กัน ทังคู
้ ต่ ะคอกกันดังมากจนฉันนอนไม่หลับ
welding = เชื่อม chanting = ร้ องเพลง ท่องบทสวดเป็ นทานอง rectifying = ทาให้ ถกู ต้ อง quarrelling = ทะเลาะ
43. (B) โจทย์บอกว่า Cheryl ไปหักผ่อนในช่วงวันหยุด และมีคนขโมย (stole) ทีวีของเธอไปจากอพาทเม้ นต์ ดังนันกริ
้ ยาที่เหมาะสมที่สดุ ในการ
บอกว่าขโมยเข้ าบ้ าน คือ break into คาอื่นแปลดังนี ้ break off = หยุด break into = บุกรุก break up = เลิกคบกัน break away = หนี
44. (C) If เพราะว่า Tom was wondering if… แปลว่า "ไม่แน่ใจว่า ... รึเปล่ า" เป็ นการตังประโยคค
้
าถามแบบสุภาพ โดยมักจะใช้ โครงสร้ าง
Subject + wonder if + clause.
45. (A) sacrifice โจทย์กล่าวว่าในบางศาสนา (religion) แกะจะถูกฆ่าเพื่อนาไปบูชายัญ (sacrifice) ให้ กบั เทพเจ้ า
faith = ศรัทธา sacrifice = การสังเวย/ การบูชายัญ food = อาหาร devotion = การอุทิศตัว
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) เพราะผู้พดู ตอบว่า อยากมีเวลาคุยด้ วยแต่ …. ดังนันต้
้ องใช้ ข้อความที่แสดงความขัดแย้ งกัน คือ “ตารางแน่นมาก” จัดสังเกตุคือ but เป็ น
คาเชื่อมและทาหน้ าที่เป็ น transition word ที่แสดงความขัดแย้ ง ในประโยคที่ใช้ but จะมี 2 ส่วน ส่วนหน้ าและหลั ง but ซึง่ ต้ องสือ่ ความหมาย
ที่ขดั แย้ งกัน >> ศึกษาเพิม่ เติมเรื่อง transition words https://msu.edu/~jdowell/135/transw.html
57. (D) A บอก B ว่าให้ ลาพักร้ อนไม่ได้ เพราะงานกาลังยุง่ มาก ถามว่ารอพักเดือนหน้ าได้ ไหม ดังนัน้ B ควรตอบว่า “ว้ า..แย่ยงั แต่…” ซึง่ ส่วนข้ าง
หลังต้ องขัดแย้ งรู้สกึ แย่ แต่ทาก็ได้ ดังนันจึ
้ งเติมคาว่า “เดี๋ยวเลือ่ นไปเดือนหน้ าก็ได้ ”
Put off = เลือ่ นกาหนด เหมือนกับคาว่า postpone

Call in = รายงาน / โทรศัพท์เข้ าไป

Run away = หนี

ดู phrasal verb เพิ่มเติม >>> https://www.englishclub.com/vocabulary/phrasal-verbs-list.htm
58. (D) out of the blue เป็ น idiom สือ่ ความหมายว่า อยูๆ่ ก็เกิดขึ ้น ไม่มี วี่แววมาก่อน A บอกว่าทิฟฟานี่เลิกกับแฟนแล้ ว B แปลกใจ และคิดว่าคู่
นี ้รักกันมาก เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ไม่คาดฝั น
in the nick of time = ฉิวเฉียด

at the crack of dawn = ตอนเช้ าตรู่ be on a cloud nine = มีความสุขสุดๆ

59. (A) tell me about it เป็ นสานวนแปลว่า ฉันรู้อยูแ่ ล้ ว (ไม่ต้องบอกก็ร้ ู)
Who knows “ใครจะไปรู้ ” There’s no clue. = ไร้ วีแวว You Know Better Than That. = ก็นา่ จะรู้นะ (ใช้ ในเชิงตาหนิ)
60. (A) to be connected with เป็ นสานวนแปลว่า มีอะไรเหมือนกัน เข้ ากันได้ โดยที่ A พูดว่าหลุยส์กบั แพทไม่เห็นจะมีอะไรเหมือนกันเลย แต่
ทาไมคุยกันได้ นานจัง B ตอบว่า เค้ าเข้ ากันได้ คุยกันถูกปากตังแต่
้ แพทรู้วา่ หลุยส์ก็เลี ้ยงแมวเปอร์ เซียเหมือนเธอ
mismatched = ไม่เหมาะสมกัน brought up differently = ถูกเลี ้ยงดูตา่ งกัน second to none = ไม่เป็ นรองใคร
61. (C) what a coincidence แปลว่า บังเอิญจัง A เจอ B จึงทักทายและบอกว่าไม่ร้ ูมาก่อนเลยว่าเรี ยนโรงเรี ยนเดียวกัน ดูการใช้ คาอุทาน What
a...เพื่อแสดงความประหลาดใจ https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/emphasising-anddowntoning/exclamations
what a turnout คนเยอะจัง / what a luck โชคดีจงั / what a day วันนี ้เยีย่ มจริงๆ(แล้ วแต่เหตุการณ์ตอนพูดใช้ พดู ถึงวันแย่ๆก็ได้ จะจะหมายความ
ว่า วันนี ้มันวันอะไรเนี่ย!)
62. (B) จากบทสนทนา A พูดว่า “เราต้ องสอนให้ เด็กรุ่นใหม่ร้ ูจกั พึง่ พาตนเอง และไม่ใช่รอคอยแต่ความช่วยเหลือ”
B ตอบว่า “ใช่เลย ฉันก็คิดว่าพวกเขาไม่ควรรอให้ สงิ่ ต่าง ๆ เข้ ามาหาเอง และควรดิ ้นรนเพือ่ ความสาเร็ จเอง”
ตัวเลือกข้ ออื่นคือสือ่ ไปในทางให้ ไม่ส้ ชู ีวิต ซึง่ ไม่เข้ ากับโจทย์
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63. (C) ถูกต้ อง เนื่องจาก congratulations ใช้ ในกรณีที่ต้องการแสดงความยินดี
A: ทายสิวา่ อะไร...ฉันสอบใบขับขี่แล้ วนะ
B: ยินดีด้วยนะ!
64. (A) If you don't mind me asking ถ้ าไม่วา่ อะไรขออนุญาตถามหน่อยนะคะ/ครับ If you don’t mind +Ving เป็ นประโยคแสดงมารยาท +
ความเกรงใจถือว่าสุภาพ จากเนื ้อเรื่ อง B ถทอกระเป่ ายี่ห้อดังและแพง A อยากทราบราคา ประเด็นคือ ต้ องใชค้ า ถามที่ไม่ละลาบละล้ วง “you
don’t mind telling me” เกือบถูกแต่การถามราคาเป็ นเรื่ องเสียมารยาท ไม่ควรใชว้ า่่ ช่วยบอกราคาหน่อยแตค่วรใช้ วา่ ขอถามราคาหน่อย ส่วน “it
is not a secret at all”
65. (D) You always get what you pay for. แปลตรงตัวว่าจ่ายอะไรไปก็ได้ มาอย่างนัน้ ตีความว่า จ่ายแพงก็ได้ ของดีมา เตะตาสมราคา (คุ้มค่า)
เป็ นการกล่าวชมว่าลงทุนซื ้อของแพงแต่สวยงามสมราคา ส่วน “You can live beyond your means.” เหมือนตาหนิ เพราะแปลว่า เธอนี่ใชชีวติ
(ฟุ่ มเฟื อย) เกินฐานะ “ It costs you a pretty penny.” แปลว่า นีเ่ ธอตอ้ งจ่ายไปเยอะเลยสินะ ( pretty penny = เงินจานวนมาก) และ “You can
afford whatever you want.” แปลว่า อยากไดอะไรเธอก็(มีเงิน) ซื ้อได้ หมดเลยนะ ข้ อ a b c ไม่คอ่ ยเขากับสถาณการณ์ มีนยั ยะประชดประชัน
หรื ออิจฉาและไม่สอดคล้ องข้ อความต่อมาของ B
66. (B) เพราะ “I would rather get one nice bag instead of 20 mediocre ones ....” แปลว่า ฉันยอมจ่ายแพงเพื่อซื ้อกระเป๋ าแพงๆสักใบ ดีกว่า
จ่ายซื ้อกระเป่ าทัว่ ไปหรื อคุณภาพแย่ๆ 20 ใบ (mediocre แปลว่า คุณภาพธรรมดาๆ)
67. (B) goes very well with แปลว่า เข้ ากันดีมาก ในเรื่ องคือนาฬิกาเข้ ากันกับแหวน
ส่วน gets along well = ถูกคอกัน เข้ ากันได้ ปกติใช้ กบั คน / goes along well with สัมพันธ์กนั ตามกันไป เออออกันไป พนัธ์กนั ตามกันไป / go
by มีหลายความหมายหลากหลาย เช่น ผ่านไป / นาทางโดย / รู้จกั กันในนาม เลทอกความหมายตามแต่บริ บท
68. (A) ฤกษดีวนั ไหน มีงานแต่งเมื่อไร big day หมายถึง วันที่มีงานพิธีมงคล เหตุการณ์สาคัญ
69. (D) You did a fabulous job with the selection คุณเลือกได้ เก่งมาก ในเนื ้อเรื่ อง A ถามว่า ซื ้อนาฬิกาพร้ อมกับซื ้อแหวนหรื อ B ตอบว่ามี
นาฬิกาอยูก่ ่อนแล้ ว แต่ไปเลือกซื ้อแหวนด้ วยกัน A จึงชมว่า เลือกเก่ง
A: เธอจะไปดาวอังคารด้ วยตัว๋ เทีย่ วเดียวของ NASA ไหม
B: __70____ ทาไมฉันต้ องทาอย่างนัน้
A: มีแค่ 40 คนที่จะได้ รับเลือกให้ ไปเริ่ มต้ นอณานิคมใหม่ที่ดาวอังคารนะ เธอน่าจะ__71__
B: ไม่ละ่ ขอบใจ ฉันขอ ___72____ ดีกว่า เพราะยังมีอีกหลายอย่างที่ฉนั อยากจะเห็นบนโลกสวย ๆ นี ้
70. (B) แปลว่า เธอต้ องล้ อเล่นแน่ ๆ เพราะคาพูดต่อมาแสดงความสงสัยและประหลาดประหลาดใจ
71. (C) แปลว่า ได้ เป็ นส่วนหนึง่ ของประวัตศิ าสตร์ เพราะในเนื ้อหาที่พดู ตรงนี ้ดูสนับสนุน ดังนันน่
้ าจะพูดถึงด้ านที่ดี
72. (C) แปลว่า ดื่มด่ากับชีวติ บนโลก
A: นี่ เธอมีแผนอะไรสาหรับช่วงวันหยุดขอบคุณพระเจ้ าหรื อยัง
B: เอ่อออ ___73____ แล้ วเธอล่ะ
A: ฉันว่าจะไปฉลองที่บ้านยาย ยายจะทาอาหารมังสวิรัติอร่อย ๆ ให้ ทาน
B: ว่าไงนะ ฉลองวันขอบคุณพระเจ้ าด้ วยอาหารมังสวิรัติเหรอ มันไม่แปลกไปหน่อยเหรอ
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A: ใช่ ฉันรู้ ๆ แต่เธอน่าจะมากับเรานะ เธอต้ องชอบแน่ ๆ
B: ____74_____ แต่ไม่ดีกว่า ขอบใจนะ เอาตรง ๆ เลย คือ ฉันไม่คอ่ ยจะปลื ้มผักเอาซะเลย
A: เธอรู้อะไรไหม ฉันก็____75___
73. (B) not really แปลว่า ก็ไม่เชิงนะ เหมาะสมที่สดุ เพราะเค้ าพูดว่า เอ่อ และถ้ ามัน่ ใจ (of course) เค้ าควรบอกต่อว่าจะไปที่ไหน
74. (B) that’s nice of you แปลว่า” เธอใจดีจงั ที่ชวนฉัน” เป็ นมารยาทที่ดีด้วย ในการเกริ่ นก่อนตอบรับ/ปฏิเสธคาเชิญ ส่วนข้ ออื่นไม่เข้ ากับบริ บท
เช่น No way (ไม่มีทาง) Let me think. (ขอคิดก่อนนะ) It’s going to be fine (เดีย๋ วมันก็ดเี อง)
75. (C) Me neither เป็ นภาษาแบบไม่เป็ นทางการ แปลว่า ฉันก็ไม่ (ไม่ชอบเหมือนกัน) บางครัง้ อาจพูดอีกแบบว่า 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
86. D
96. C

77. C
87. B
97. A

78. C
88. C
98. D

79. A 80. D
89. D 90. A
99. A 100. C

81. B
91.D

82. A
92. A

83. C
93. C

84. A
94. B

85. D
95. A

76. (B) โจทย์ถามว่า จากบทความ อะไรทาให้ เชื่อว่าชาวเลบานอนเป็ นผู้คิดค้ นการทากระจก ข้ อ B ถูกต้ อง เพราะบรรทัดที่ 2 กล่าวว่า the first
mirror-makers lived near the city of Sidon, Lebanon ฉะนันต้
้ องเป็ น Lebanese ที่จะเป็ นคนกลุม่ แรกที่เป็ นผู้ประดิษฐ์ กระจก
ข้ อ a ไม่ถกู เพราะในบทความไม่ได้ กล่าวถึง descendant หรื อเกี่ยวกับการสืบเชื ้อสายเลย
ข้ อ c ไม่ถกู เพราะบอกว่ากระจกเป็ นสินค้ าส่งออกของประเทศเลบานอน ซึง่ ไม่ได้ กล่าวถึงเลยในบทความ
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะไม่มีการกล่าวถึงเหมืองแร่ตะกัว่ ที่อยูใ่ นเบลานอน
77. (C) โจทย์ถามว่า ใจความหลักในย่อหน้ าที่ 2 เกี่ยวกับอะไร ซึง่ มีคากริยา เช่น blew เป่ า poured เท coated ฉาบ cooled ทาให้ เย็น cut ตัด
และทังหมดนี
้
้เกี่ยวกับกระบวนการทากระจก
ข้ อ a ไม่ถกู เพราะว่ากล่าวถึงการค้ นพบการทากระจก คาสาคัญคือ discover ซึง่ ไม่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ b ไม่ถกู เพราะกล่าวถึงว่าชาวเลบานอนเห็นคุณค่าของการทากระจก คาสาคัญคือ value ซึง่ ก็ไม่เกี่ยวข้ อง
ข้ อ c ถูก เพราะ กล่าวถึงกระบวนการการทากระจก นัน่ ก็ mirror making process
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะกล่าวถึงเกี่ยวกับการขายกระจกเป็ นสินค้ า merchandise ในเลบานอน
78. (C) curved and spotted โค้ งๆและเป็ นจุดด่าง ๆโจทย์ถามว่า กระจกในสมัยแรกเริ่ มนันเป็
้ นอย่างไร ซึง่ คาว่า early mirror ปรากฏอยูใ่ นย่อ
หน้ าที่ 2 มีคาว่า bubbly and discolored เป็ นการบอกลักษณะของกระจกที่เหมือนฟองและมีจดุ ด่างๆ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายข้ อ c มากที่สดุ
ข้ ออื่นผิด แปลดังนี ้ edgy and sharp มีสนั และคม / flat and light เรี ยบและเบา / heavy and foggy หนักและขุน่ มัว
79. (A) เพราะมีการกล่าวถึง polished sheets of copper แผ่นขัดเงาทองแดง
โจทย์ถามว่า ในย่อหน้ าที่ 3 มีการใช้ วสั ดุใดก่อนที่กระจกจะถูกประดิษฐ์ ขึ ้น จากประโยคที่วา่

7

Nonetheless, the images would have been much clearer than those obtained by looking into a sheet of polished copper or bronze
นัน่ คือ การส่องกระจกในยุคแรกเริ่ ม จะชัดกว่าการส่องผ่าน sheet of polished copper and bronze นัน่ แสดงว่ามีการใช้ วสั ดุดงั กล่าวก่อนการมี
กระจก
ข้ ออื่นผิด เพราะไม่มกี ารกล่างวถึงในเนื ้อเรื่ อง เช่น shiny and light lead sheets แผ่นตะกัว่ เบาและเงา / bubbly and discolored pieces of glass
เศษแก้ วทีม่ ีลกั ษณะเป็ นฟองและด่างๆ หรื อ glossy glass bulbs coated with lead หลอดแก้ วเคลือบมันเคลือบด้ วยตะกัว่
80. (D) obtain แปลว่า ได้ มา หรื อได้ รับ ดังนันค
้ าทีค่ วามหมายใกล้ เคียงที่สดุ คือ attained
ข้ ออื่นผิด เพราะความหมายไม่ใกล้ เคียง เช่น applied แปลว่า นามาใช้ / progressed แปลว่า มีความก้ าวหน้ า / shaped แปลว่า ก่อรูปร่าง
81. (B) เพราะ Alexander Fleming ค้ นพบตัวยาเพนิซิลนิ โดยบังเอิญ (by accident) ไม่ได้ ระบุวา่ ค้ นพบจากการทดลองในห้ องแล็ป
ข้ อ a ไม่ถกู เพราะการค้ นพบตัวยานี ้ไม่ได้ เป็ นการวางแผนมาก่อนล่วงหน้ าซึง่ ตรงกับใจความที่วา่ ค้ นพบตัวยาโดย บังเอิญ
ข้ อ c ไม่ถกู เพราะคาว่า revolutionised สือ่ ว่าตัวยาได้ รับการปรับทาให้ ต้านโรคได้ ดีขึ ้น
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะ basic sickness ตรงกับคาว่า minor infections ถ้ าหากได้ รับการให้ ยาทีเ่ หมาะสมก็จะไม่แย่ลงซึง่ ใจความบอกว่าการให้ ยา
ตัวนี ้จะยับยังอาการของ
้
โรคไม่ให้ แย่ลง
82. (A) เพราะ fatal คือความเป็ นไปได้ ที่อาการจะแย่ตอ่ ไปในอนาคตซึง่ ก็ไปตรงกับความหมายของคาว่า worsen ที่หมายถึงแย่ลง
ข้ อ b ไม่ถกู widen แปลว่าขยายออกไปในวงกว้ าง.
ข้ อ c ไม่ถกู เพราะ threaten หมายถึงภัยคุกคามหากเปรี ยบเทียบความหมายกับข้ อ a แล้ วความหมายของข้ อ a มีความใกล้ เคียงมากกว่าในแง่
ของการโรคภัยไข้ เจ็บ
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะ awakened แปลว่า ตื่นตัว
83. (C) เพราะ exposure สือ่ ใจความที่วา่ ปริ มาณที่ได้ รับบางสิง่ บางอย่างเข้ าไป ซึง่ ก็คือเมื่อบีเรียได้ รับตัวยาเพนิซิลนิ หลายครัง้ เข้ า (repeated
exposure) แบทีเรียจะมีอาการดื ้อยา (develop คือ พัฒนา resistance ปฏิกิริยาต่อต้ าน) ซึง่ ตรงกับข้ อความที่วา่ แบทีเรียจะเริ่ มมีภมู ิค้ นุ กัน
(antibody) ตัวเองนัน่ เอง
ข้ อ a ไม่ถกู เพราะใจความสือ่ ว่าแบคทีเรี ยนจะอ่อนแอลง
ข้ อ b ไม่ถกู เพราะแบทีเรี ยไม่ได้ หยุดการลุกลาม
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะ New antibiotics คือยาต้ านเชื ้อแบทีเรี ยนตัวใหม่ควรถูกพัฒนาขึ ้นมาแทนทีเ่ พนิซิลนิ ใจความที่ตามมาไม่ได้ บอกกล่าวถึง
ความเชื่อมโยงกับแบทีเรี ยแต่กล่าวถึงว่าจานวนยาต้ านเชื ้อตัวใหม่ที่ถกู ผลิตนันยั
้ งมีจานวนไม่มาก
84. (A) เพราะ โจทย์ถามว่าทาไมบริ ษัทใหญ่ ๆ จึงถอนตัวจากธุรกิจยาต้ านเชื ้อแบทีเรี ย ซึง่ คาตอบอยูใ่ น paragraph ที่ 2 บรรทัดที่ 3 ใจความ
กล่าวไว้ วา่ การวิจยั และการพัฒนายาต้ านเชื ้อแบทีเรี ยนันต้
้ องลงทุนสูงเกิ นกว่าผลกาไรที่ได้ รับนัน่ หมายความว่าสาหรับบริ ษัทผู้ลงทุนแล้ ว
ผลลัพธ์ที่ได้ ไม่นา่ ดึงดูดใจให้ ลงทุน
ข้ อ b ไม่ถกู เพราะไม่ได้ มีการกล่าวถึงบริ ษัทเล็ก ๆ อื่น ๆ เลยในเนื ้อเรื่ องที่อา่ นพูดถึงแค่การแข่งขันการในเชิงธุรกิจกับบริ ษัทใหม่ ๆ
ข้ อ c ไม่ถกู เพราะเนื ้อเรื่ องไม่ได้ กล่าวถึงการลงทุนด้ านอื่นของบริษัทที่ผลิตยา ดังนันข้
้ อนี ้ออกนอกประเด็น
ข้ อ d ไม่ถกู เพราะเนื ้อเรื่ องไม่ได้ กล่าวถึงธุรกิจอื่นที่บริ ษัทไม่ต้องลงทุนเยอะเท่าผลิตยา ดังนันข้
้ อนี ้ออกนอกประเด็นเช่นเดียวกับข้ อ c
85. (D) เพราะคาว่า mistreatment นันสื
้ อ่ กลับไปถึงใจความในเนื ้อเรื่ องที่วา่ It treated with wrong antibiotics การหาคาตอบอย่างหนึง่ คือการ
อาศัยรูปคาศัพท์ treat เป็ นคากริยา ส่วน treatment เป็ นคานาม ดังนันสองค
้
านี ้ทาหน้ าที่สอื่ ถึงสิง่ เดียวกัน
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ข้ อ c ไม่ถกู แต่เป็ นข้ อที่ใกล้ เคียงและอาจก่อให้ เกิดการสับสนเนื่องจากมีการใช้ คาศัพท์ 2 คาทีป่ รากฏในเนื ้อเรื่ องคือคาว่า Rheumatic และ
heart disease ซึง่ เนื ้อเรื่ องไม่ได้ กล่าวว่าเป็ นอันตรายแต่กล่าวว่า Rheumatic สามารถก่อให้ เกิดอาการ heart disease
ข้ อ a ไม่ถกู เพราะ untreated disease ความหมายที่ได้ กว้ างเกินไปเพราะ paragraph นี ้กาลังกล่าวถึงเรื่ อง Rheumatic
ข้ อ b ไม่ถกู โรคหัวใจเป็ นคาที่กว้ างเดินไปอีกเช่นกัน ตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อปี ที่ปรากฏในเนื ้อเรื่ องนันเฉพาะเจาะจงลงไปว่
้
าเป็ นผลมาจาก
Rheumatic ไม่ใช่โรคหัวใจที่เกิดจากอาการอื่น ๆ
เทคนิคการหาคาตอบในการนั้นต้ องอ้ างอิงจากเนื้อเรื่องที่เราอ่ าน
คาตอบที่ได้ ไม่ ควรกล่ าวกว้ างเกินขอบเขตของเนื้อหา
หรือไม่ ควรกล่ าวนอกประเด็นที่เนื้อเรื่องไม่ ได้ กล่ าวไว้ คาศัพท์ สาคัญ ๆ ที่ถกู กล่ าวซ้า ๆ ในเนื้อเรื่องจะเป็ นตัวช่ วยให้ ผ้ อู ่ านตีกรอบ
ความคิดถึงประเด็นสาคัญของผู้เขียนต้ องการ และผู้อ่านควรสังเกตการณ์ เล่ นคาศัพท์ ที่มีพื้นฐานมาจากรากศัพท์ เดียวกันรวมไปถึง
ความทีค่ ล้ ายคลึงกันด้ วยเพราะนั่นอาจจะเป็ น keyword ที่นาไปสู่คาตอบ ที่สาคัญคือต้ องอ้ างอิงจากเนื้อเรื่องไม่ คดิ เองยึดตามเนื้อหาที่
อ่ านไม่ ใช่ ความน่ าจะป็ น
86. (D) เพราะในเนื ้อเรื่ อง มีการอธิบายถึงสารอาหารที่ได้ จากมันฝรั่งที่ปรุงสุก โดยอธิบายว่ามีสารอาหารชนิดใดบ้ างที่เราจะได้ รับจากการบริ โ ภค
มันฝรั่งที่ปรุงสุก และเราจะได้ รับสารอาหารแต่ละชนิดในปริ มาณเท่าใด
87. (B) เพราะการใช้ contrary to แสดงให้ เห็นถึงสิง่ ที่ตรงข้ามกัน ดังนันประโยค
้
“Contrary to popular belief , potatoes are not inherently
fattening”. จึงหมายความว่า “มันฝรั่งไม่ทาให้ อ้วน” เป็ นสิง่ ทีต่ รงข้ ามกับความเชื่อโดยทัว่ ไป ซึง่ คนโดยทัว่ ไปเชื่อว่าการบริ โภคมันฝรั่งสามารถทาให้
น ้าหนักขึ ้นได้
88. (C) เพราะไม่ได้ มกี ารกล่าวว่าการรับประทานมันฝรั่งต้ มสุกก่อนมื ้ออาหารจะทาให้ ลดความอยากอาหารได้
89. (D) เพราะย่อหน้ าสุดท้ าย กล่าวว่า มันฝรั่งอบมีปริมาณสารอาหารมากกว่ามันฝรั่งต้ ม
90. (A) เพราะ ในย่อหน้ าสุดท้ ายได้ กล่าวถึง การต้ มฝรั่ง 1 ผลนันจะท
้ าให้ สารอาหารที่มีอยูใ่ นมันฝรั่งลดลง
91. (D) คาถามถามว่าจะพบบทความนี ้ได้ ที่ไหน culinary blog แปลว่าบล็อกเกี่ยวกับการทาอาหาร บทความพูดถึงการเตรี ยมข้ าวทาซูชิ ข้ อ (D) จึง
เป็ นคาตอบที่ถกู ต้ อง ในขณะที่ข้อ a. คือบล็อกเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว, b. คือบล็อกเกี่ยวกับคนดัง, และ c. คือบล็อกเกี่ยวกับความสวยความงาม
92. (A) เพราะกล่าวถึงในประโยคแรกซึง่ เป็ นใจความสาคัญของเรื่ อง คือซูชิทดี่ ีเริ่ มจากประเภทข้ าวที่เหมาะสม
ในขณะที่ข้ออื่นๆ เป็ นกรรมวิธีที่ตามมาเมื่อได้ ประเภทข้ าวที่เหมาะสมแล้ ว ทัง้ b. การวัดปริ มาณส่วนผสมให้ พอดี, c. สูตรทาซูชิและการใช้ ข้าว และ
d. กรรมวิธีแบบญี่ปนในการท
ุ่
าซูชิ
93. (C) เพราะ detailed แปลว่า ที่เต็มไปด้ วยรายละเอียดซึง่ ตรงกับความหมายของ pedantic คือ จุกจิก มีรายละเอียดเยอะ
ข้ ออื่นๆไม่ตรงความหมาย เพราะ a. simple แปลว่า เรียบง่าย, b. clear แปลว่า ชัดเจน, และ d. tasty แปลว่า มีรสชาติดี
94. (B) เพราะ cleanse แปลว่า ทาให้ สะอาด ซึง่ ตรงกับความหมายของ rinse คือ ชาระล้ าง
ข้ ออื่นๆไม่ตรงความหมาย เพราะ a. sort แปลว่า แยกประเภท, c. prepare แปลว่า จัดเตรี ยม, และ d. cooperate แปลว่า ร่วมมือ
95. (A) เพราะกล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 2
96. (C) เพราะกล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 3-4 ที่ให้ คนไปเรื่ อยๆจนข้ าวเย็นลงเอง
ข้ ออื่นๆไม่ใช่วิธีที่ถกู ต้ อง ทังข้
้ อ a.ใช้ น ้าเย็น b.แช่ในช่องแช่แข็ง และ d.ทิ ้งไว้ ในตู้เย็น
97. (A) ข้ าวเป็ นสิง่ เดียวที่ไม่ถกู ใส่ลงในกระทะ เพราะในย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 1-2 ทังข้
้ อ b. น ้าส้ มสายชู c. น ้าตาลและ d. เกลือ ต่างถูกใส่ลงใน
กระทะที่ตงไฟเพื
ั้
่อเคี่ยวให้ เข้ ากันแล้ วค่อยยกลงจากเตามาเทผสมกับข้ าวทีหลัง
98. (D) เพราะกล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 2 ที่บอกว่าให้ ตงไฟจนน
ั้
้าตาลละลาย dissolve แปลว่าละลาย ซึง่ มีความหมายเดียวกันกับคาว่า
melt ข้ ออื่นๆบอกว่าสามารถยกซอสลงจากเตาได้ เมื่อ a.ซอสเย็นลง b.ข้ าวเย็นลง และ c.ข้ าวสุก ซึง่ ไม่ตรงกับข้ อมูลในเนื ้อเรื่ อง จึงไม่ใช่คาตอบที่
ถูกต้ อง
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99. (A) เพราะ seasoning หรื อเครื่ องปรุง เป็ นคานามที่อยูใ่ กล้ it ที่สดุ ซึง่ เวลาใช้ สรรพนาม มักจะแทนคานามที่กล่าวถึงมาแล้ วครัง้ นึงที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ
ซึง่ b.ข้ าวทาซูชิ อยูห่ า่ งจากสรรพนาม it เกินไป ในขณะที่ c.น ้าส้ มสายชู และ d.น ้า ไม่ได้ ถกู กล่าวถึงในย่อหน้ าสุดท้ าย
100. (C) เพราะทุกข้ อที่กล่าวมาถูกทังหมดยกเว้
้
นข้ อ C. ที่กล่าวว่าสามารถเพิม่ รสชาติให้ ข้าวได้ เพียงวางทิ ้งไว้ ในตู้เย็น
a. น ้าส้ มสายชูหมักข้ าวต่างชนิดกันจะทาให้ ได้ ข้าวทาซูชิที่รสชาติตา่ งกัน กล่าวไว้ ใน Paragraph สุดท้ าย บรรทัดที่ 3-4
b. กรรมวิธีการทาอาจฟั งดูยาก แต่ที่จริ งแล้ วค่อนข้ างง่าย กล่าวไว้ ในย่อหน้ าแรก บรรทัดที่ 2-3
d. ใช้ สว่ นผสมเพียง 4 อย่างผสมกับข้ าวก็จะได้ ข้าวทาซูชิ กล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 2 บรรทัดที่ 1-2
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