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ถึง...น้องๆ BRAND’s Summer Camp 
 น้องๆ คะ การเก็บคะแนนจากวิชาภาษาอังกฤษ ง่ายมากค่ะ สิ่งท่ีต้องเตรียมก่อนสอบ มีแค่
การทําโจทย์ ทําโจทย์ และทําโจทย์ โดยเฉพาะการทําข้อสอบย้อนหลัง นี่คือ เคล็ดลับของพี่แนน 
และ รุ่นพี่ที่ได้ที่ 1 ของประเทศค่ะ พ่ีแนนเช่ือเลยว่า ทุกคนทําได้แน่นอน…ทําให้เต็มที่ แล้วไม่มี
คําว่าเสียใจค่ะ 
 เป็นกําลังใจให้ อึด ถึก โฮก ไปด้วยกัน ….ครูพี่แนน (อริสรา ธนาปกิจ) English to the MAX 
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Grammar :  Error 
 
1. Without international trade, many products would not be available in the world market; such as,  
     1)   2) 
 coffee beans would not leave Columbia or Brazil. 
    3) 4)  
2. The Paparazzi have been around for more than 20 years, but the business has grown in 
     1)  2) 
 recent years as there are now more magazines focus on the lives of famous people. 
    3)    4)  
3. Ancient Egyptians sometimes dreamed about gods or people who had died, and some events   
      1)   2) 
 in his dreams were seen as unlucky. 
   3)  4)  
4. To help other nations and preserving the independence of her own people is the nation’s goal. 
    1) 2)  3)  4)  
 1) A. the other nation   B. others’ nation 
  C. other nation   D. the nation of others 
 2) A. preserves   B. preserve 
  C. will preserve   D. have preserved 
 3) A. her independence of B. of her independence from 
  C. her from the independence for D. from the independence by her 
 4) A. the nation goal   B. a nation’s goal 
  C. the nation goals   D. nations’ goals 
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5. A. There are also many vitamins in black pepper, including vitamins K, A, C and E which 

can help prevent cancer.  
 B. Many of us use black pepper with salt for our meals and cooking. 
 C. This spice is made from ground up black peppercorns, grown on vines in India and Vietnam. 
 D. But did you know that there are many health benefits you can get from eating it? 
 E. To start with, black pepper has many minerals that we need to keep our bodies 

functioning well. 
 1) B - D - C - A - E 
 2) D - A - C - B - E 
 3) B - C - E - D - A 
 4) B - C - D - E - A 
 5) D - B - E - A - C 
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Reading Passage 
Directions : Read the following passages and choose the best answers to the 

questions. 
Passage 
 Europeans have long pitied Americans for their rotten passenger trains. But when it comes 
to moving goods America has a well-kept freight network that is the most cost-effective in the 
world. It is, however, a capital-intensive business. Since the Staggers Act of 1980 deregulated 
the sector, rail companies have invested about 17% of their revenues in their networks. This is 
about half a trillion dollars of private money over the past three decades. Even the American 
Society of Civil Engineers, which howls incessantly (and predictably) about the awful state of the 
nation’s infrastructure, shows grudging respect for goods railways in a recent report. 
 The downturn has actually helped propel capital spending on everything from tracks to IT. 
Last year $23 billion was spent, a record in real terms. The plan has been to modernize the 
network while business is relatively quiet and money is cheap. Railway firms thereby hope to 
find themselves in a better position to handle rising traffic in future. In 2009, Berkshire 
Hathaway, Warren Buffett’s investment firm, bought Burlington Northern Santa Fe, a railroad 
company based in Texas. Mr. Buffett described the purchase as an “all-in wager on the 
economic future of the United States”. 
 That bet is already paying off. In 2011 the seven largest freight railways had operating 
revenues of $67 billion (up from $47.8 billion in 2009). Net income was $11 billion, with returns 
on equity averaging 11.1%. By 2035 the demand for rail freight is expected to double. A great 
deal of new business is coming from shifting consumer goods. Containers are lifted off ships 
and trucks, loaded onto trains and whizzed to their destination. This business pays well and is 
growing fast. 
 Moving goods by rail is four times more fuel efficient than by road, and railways can 
increase their capacity in the future. So America’s trains may soon nibble at trucks’ market 
share—particularly for journeys that take longer than a day by road. Truckers are battling high 
fuel and labor costs, shortages of drivers, congestion, tighter rules on how drivers must operate 
and chronic underinvestment in roads.  
6. What is the Europeans’ attitude toward American passenger trains? 
 1) Admiration 2) Accusation 3) Contempt 
 4) Gratitude 5) Blame  
7. Why does the writer refer to the American Society of Civil Engineers? 
 1)  To convince that this association is hard to please 
 2)  To reveal the influence of this association on the nation’s infrastructure 
 3)  To indicate his high respect for this association 
 4)  To evaluate the awful state of the nation’s infrastructure 
 5)  To support his opinion about American freight network  
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8. What word can best replace “howls” (in paragraph 1)? 
 1)  yells 2)  complains 3)  commands 
 4)  declines 5)  decides  
9. What is mentioned in paragraph 2? 
 1)  $23 billion was invested on railways after the upturn. 
 2)  An investment firm bought a railroad company during the economic downturn. 
 3)  Burlington Northern Santa Fe took advantage of Berkshire Hathaway during the decline 

in business. 
 4)  Whenever business is quiet and money is cheap, the capital spending is large. 
 5)  The downturn prevented railway firms to modernize the network.  
10. From the passage how can Warren Buffet be best described? 
 1)  Greedy 2)  Far-sighted 3)  Mean 
 4)  Generous 5)  Self-centered  
11. Which of the following is the statement of FACT? 
 1)  But when it comes to moving goods, America has a well-kept freight network that is 

most cost-effective in the world. (lines 1-3) 
 2) The downturn has actually helped propel capital spending on everything from tracks to IT. 

(lines 10-11) 
 3)  Net income was $11 billion, with returns on equity averaging 11.1%. (lines 19-20) 
 4)  By 2035 the demand for rail freight is expected to double. (lines 20-21) 
 5)  This business pays well and is growing fast. (lines 23-24)  
12. What does the third paragraph mainly discuss? 
 1)  The greater demand for rail freight in the future 
 2)  The reduction of costs of the new business of shifting consumer goods 
 3)  The transfer of goods from ships and trucks to trains 
 4)  The operating revenues in 2011 
 5)  The prospect of the passenger railways  
13. According to the passage, which of the following is FALSE about the disadvantage of 

moving goods by trucks? 
 1)  The traffic is heavy. 
 2)  Labor cost is high. 
 3)  There are not enough drivers. 
 4)  The drivers must follow strict rules. 
 5)  Roads are always under construction.  
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14. What is the writer’s prediction about American railways? 
 1)  It’s more beneficial to move goods by rails than by roads. 
 2)  The railway has been discussed for the future. 
 3)  Railways will gain some of the truck market share. 
 4)  Goods that take longer than a day to move will always be loaded onto trains. 
 5)  The more railways are used, the less are trucks.  
15.  What is the best title for this article? 
 1)  The Shift of Consumer Goods 
 2)  In Praise of American Railroads 
 3)  Warren Buffet’s Famous Investment 
 4)  The Downturn and Upturn of American Railways 
 5)  The Success of America’s Freight Railways 
 
 Speaking :  
  ดูข้อความก่อน/หลัง ________________________________________  
  ทวน Idioms : 
  Out of order ____________________________________________  
  Keep in touch __________________________________________  
  I’m sitting on top of the world. ______________________________  
  ทวน Phrasal Verb : 
  Pull up _______________________________________________  
  Come up ______________________________________________  
  Send someone over ______________________________________  
  Let you off _____________________________________________  
 
Help offer 
April  : Alvin, are you coming with us tonight? 
Alvin : ..........16.......... Something unexpected has come up. 
April  : No wonder you look so concerned. I hope it’s nothing serious. 
Alvin : Well, ..........17.......... . 
April  : OK. But if you need any help, let me know. 
Alvin : Sure. I will.  
16. 1) I wish I could.   2) Of course, I will. 
 3) Why not?   4) What’s the point?  
17. 1) it’s none of your business 2) you take good care of me 
 3) it’s just something personal 4) you can tell me more about it 
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Vocabulary : 
 “รู้ก็รู้ ไม่รู้ก็ไม่รู้เลย” 
 

  
Polysemy (Meaning Recognition)   
18. The book shows you how to apply makeup like a professional, so you can always look 

flawlessly beautiful. 
 1)  Travelers are asked to apply for visas well in advance of their travel. 
 2)  I wondered if the same rules apply to part-time workers with small children. 
 3) After you apply a layer of paint to the wall, wait four hours to make sure it dries 

completely. 
 4) The first step to control bleeding is to apply pressure to the wound.  
Synonym (Meaning in Context) 
19. In 1908, a gigantic explosion occurred over the forests in Siberia, Russia, and about 80 

million trees were instantly flattened. 
 1)  fatal – transformed  2)  violent – emptied 
 3) dangerous – abandoned 4)  large – destroyed 
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แบบฝกหัด GAT 
 
Part One :  Expression (Items 1-15) 
Choose the best answer. 
Items 1-4   
Somchai  :  Many teachers are against sex education in biology class. 
Sunee  :  Are they? ..........1..........? 
Somchai  :  Some ask if we have nothing better to teach. Others think it’s embarrassing to 

discuss sex with kids. 
Sunee  :  So, no one has a positive attitude towards it. 
Somchai  :  ..........2.......... . They say sex education in school will help solve the problems of 

unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. 
Sunee  :  Really? 
Somchai  :  ..........3..........? What do you think? 
Sunee  :  ..........4.......... . I have absolutely no interest in sex education or biology.  
1. 1)  What are they like    2)  What can they do 
 3)  What are they saying   4)  What do they want  
2.  1)  Some do    2)  It’s up to you 
 3)  I think so    4)  They’re all right  
3.  1)  How is it    2)  How about you 
 3)  How do you do    4)  How are you  
4.  1)  No problem    2)  It’s a pleasure 
 3)  Oh, definitely    4)  Don’t ask me 
 
Items 5-6  
Alec :  Have you made a decision about the accommodations yet? 
Liz  :  Yes, I’ve chosen the cottage, not a hotel this time. 
Alec :  ..........5.......... Why? 
Liz  :  I want to make our trip a romantic one. 
Alec :  So, we have to buy things and cook by ourselves? 
Liz  :  Certainly. There’re a few places where we can do the shopping. 
  ..........6.......... . It’ll be fine.  
5.  1)  Oh, I like it.  2)  It’s superb. 3)  The cottage?  4)  What is it?  
6.  1)  Don’t worry  2)  Take your time 3)  No kidding  4)  Have fun 
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Items 7-9  
Sam :  Hello, Sam speaking. 
Mary :  Hello, Sam. Sorry I didn’t show up this afternoon. My car broke down, and I left 
  my cell phone at the office. Did everything go OK at the meeting? 
Sam :  Yes, ..........7.......... . 
Mary :  How about your project proposal? 
Sam :  ..........8.......... too. Only a few minor things to fix up. 
Mary :  Congratulations! ..........9.......... ? 
Sam :  I’m all right. Thanks anyway.  
7. 1)  all aboard    2)  no way 
 3)  big deal    4)  better than expected  
8. 1)  It was    2)  It went fine 
 3)  This is it    4)  That’s that  
9. 1)  Don’t you need it    2)  Do you need any help 
 3)  Do you need anyone   4)  Do you need it at all 
 
Items 10-11  
Paul  :  Can we stop for a while? I’m really tired. 
David  :  ..........10.......... 
Paul  :  No. I don’t think I can climb any more. 
David  :  But you’ve got to see this. The view up here is spectacular. 
Paul  :  ..........11.......... .  
10. 1) Come on. You’re stronger than that.  2) Stop there if you want. 
 3) Is it too high to climb?  4) Is it too hard for you’?  
11. 1)  Yes, I will    2)  I prefer fresh air 
 3)  No, I think I’ll stay here  4)  No problem at all 
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Items 12-13 
A  :  Would you like to have dinner at the Samurai with me? 
B  :  Oh, yes. ..........12.........., but the Samurai is so expensive. 
A  :  Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me? 
B  :  ..........13.......... 
A  :  Just kidding!  
12. 1)  I’d like to handle it   2)  I don’t want that 
 3)  I don’t earn much    4)  I love eating out  
13. 1)  Believe me!    2)  Hey, wait a minute! 
 3) I do apologize!    4)  I couldn’t believe my eyes! 
 
Items 14-15  
A  :  Barbara Carter told me that they are moving to Greensburg in three months. 
B  :  Really? Why? 
A  :  Her husband ..........14.......... . 
B  :  Good for him. What will he be doing? 
A :  He’s going to be the general manager of an electronics factory. 
B  :  I know ..........15.......... . 
A  :  Yes, but Greensburg isn’t that far. We can easily visit them sometimes.  
14.  1)  had to be hospitalized  2)  wanted to live near his mother 
 3)  got a great career opportunity  4)  hoped they enjoyed going there  
15.  1)  Barbara won’t like living here  2)  that you are going to miss Barbara 
 3)  it is food for thought for them  4)  they will be happy that we are gone 
 
Part Two :  Vocabulary (Items 16-30) 
Items 16-25 :  Meaning in Context 
Choose the closest meanings of the underlined words in the following sentences.  
16. She is a competent secretary. Her shorthand is fast and accurate, and she can type in 

both Thai and English. 
 1) creative    2) competitive 
 3) enthusiastic    4) efficient 
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17. I am giving you this secret information off the record, so you must not quote me. 
 1)  honestly    2)  with the highest respect 
 3)  based on statistics    4) unofficially  
18.  I want to buy a house in the city, but property prices in Bangkok are much higher than 

those in the provinces. 
 1) land    2) power 
 3) facilities    4) belongings  
19. A chicken bone got lodged in his throat, so he had to go to the hospital. 
 1)  rested    2)  lost 
 3)  stuck    4)  floated  
20.  This automobile insurance covers emergency repairs in case of accident. 
 1)  protects    2)  includes 
 3)  favors    4)  hides  
21. Online shopping has had a serious impact on conventional bookshops. 
 1)  progress - customary  2)  offense - popular 
 3)  effect - traditional   4)  response - available  
22. Because of his drug addiction, his debts kept accumulating. He, therefore, decided to flee 

from his hometown. 
 1)  reducing - withdraw  2)  disappearing - retreat 
 3)  freezing - reform   4)  increasing - escape  
23. Taking more than the recommended dose of sleeping pills could prove fatal. 
 1)  suggested - deadly   2)  revised - hostile 
 3)  advised - handy   4)  requested - speedy  
24. Although the conversation that evening was absurd, I must admit I enjoyed the marvelous food. 
 1)  lengthy - sensual   2)  ridiculous – amazing 
 3)  untrue - delicate   4)  pleasant – ethnic  
25.  To enter the construction site, workers are obliged to wear helmets because they are 

vulnerable to dangers. 
 1)  forced - sensitive   2)  reminded - suitable 
 3)  advised - attracted   4)  required - exposed 
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Items 26-30 :  Meaning Recognition 
Choose the alternative which has the same meaning as the underlined word in 
the given sentence.  
26. The manager will lead the new employees to the conference room. 
 1) Eating too much can lead to health problems. 
 2) After retirement, John plans to lead a quiet life. 
 3) Her main duty is to lead the horses to the stable. 
 4) Who will lead the Labor Party in the next election?  
27. Is it fair to ask Bob to do all the work? 
 1) A fair number of people came to the party. 
 2) It’s not fair to change the timetable after the students have enrolled. 
 3) There’s a fair chance that we might win this time. 
 4) All her children have fair hair.  
28.  Research has found that poor nutrition is a critical factor contributing to heart disease. 
 1)  John’s paper takes a critical look at psychological abuse. 
 2)  He didn’t appreciate the critical remarks about his performance. 
 3)  One victim of the car accident was in critical condition. 
 4)  Hydrogen is a critical element of water.  
29.  The SWAT team is forcing the criminal to release the little girl. 
 1) I can’t wait for Jessica to release her new album. 
 2)  Please join hands to ask China to release fewer greenhouse gases. 
 3)  The public want the governor to release updates on the accident. 
 4)  The aim of the project is to release elephants back into the forest.  
30. In the past, Thai people sat on the ground while having meals. 
 1) The prime minister’s opinion has gained ground with the public. 
 2) The new sports ground has now been completed. 
 3) We have to be on the same ground before making a decision. 
 4) The suspect was forced to lie on the ground. 
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Part Three :  Reading (Items 31-45) 
Read the following passages and choose the best answers to questions. 
Passage 1 
 KidZania is a nation just for kids. In other words, it is an educational and entertainment 
family theme park that allows children to role-play adult activities in a replica city with a 
functioning economy. At KidZania, children can enjoy playing the role of a number of careers, 
including a journalist, teacher, flight attendant, pilot, doctor, singer, and banker. 
 And of course, when they work, they earn. This edutainment nation has an official 
currency called KidZos. If children choose to work as a journalist, for example, they will be 
given a training session before going out from their news station to cover newsworthy events 
that happen within KidZania. Then they come back to write a story which will be published in 
the replica city’s newspaper. Similarly, if they choose to be a flight attendant, a technician, a 
nurse or any other job, they will be provided with on-the-job training before being allowed to 
work in their respective role. 
 The KidZos they earn can be spent on goods and services in the city. And if kids earn a 
lot, they can save their “money” and earn interest in the KidZania bank. ATM machines are 
available in the center for them to make withdrawals from their bank accounts. By this means, 
children learn the value of money. They are prepared for the real world and realize that if they 
want to have something, they have to work hard for it.  
31.  What is the purpose of this passage? 
 1) To explain what KidZania is and how it works 
 2)  To tell children about KidZania’s activities 
 3)  To criticize KidZania’s role in training children 
 4)  To describe entertainment in KidZania  
32.  What is KidZania? 
 1)  A country where children are the permanent residents 
 2)  A place where children can enjoy learning about economics 
 3)  A theme park where parents can become children again 
 4)  A place where all careers are for entertainment only  
33.  What is NOT possible for children to do in KidZania? 
 1) Publish news stories   2) Earn KidZos 
 3) Get job training   4) Become parents  
34.  Which of the following is closest in meaning to “interest” (paragraph 3)? 
 1) Additional money gained from savings  2) Attention paid to something 
 3) A reward for hard work  4)  Excitement from activities 
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Passage 2 
 At the University of Virginia in Charlottesville, psychology professor Bella Depaulo got 77 
students and 70 townspeople to volunteer for an unusual project. All kept diaries for a week, 
recording the numbers and details of the lies they told. 
 One student and six Charlottesville residents professed to have told no falsehoods. The 
other 140 participants told 1,535. 
 The lies were most often not what most of us would call earth-shattering. Someone would 
pretend to be more positive or supportive of a spouse or friend than he or she really was, or 
feign agreement with a relative’s opinion. According to DePaulo, women in their interactions 
with other women lied mostly to spare others’ feelings. Men lied to other men generally for 
self-promoting reasons.  
 Most strikingly, these tellers-of-a-thousand-lies reported that their deceptions caused 
them ‘a little preoccupation or regret.’ Might that, too, be a lie? Perhaps. But there is evidence 
that this attitude towards casual use of prevarication is common. 
 Think how often we hear the expressions “I’ll call you” or “The check is in the mail” or 
“I’m sorry, but he stepped out.” And then there are professions---- lawyers, pundits, public 
relations consultants whose members seem to specialize in shaping or spinning the truth to suit 
clients’ needs.  
35. What is the best title for this passage? 
 1)  Male and Female Lies   2)  The Truth about Lies 
 3) Definitions of Lies    4)  Attitudes towards Lying  
36.  What does the phrase “to spare others’ feelings” (paragraph 3) mean? 
 1) To avoid upsetting other people  2) To give other people compliments 
 3) To find excuses for others  4) To make an acceptable compromise  
37.  What does the phrase ‘these tellers-of-a-thousand-lies’ (paragraph 4) refer to? 
 1)  Male and female liars   2)  DePaulo’s students 
 3)  Charlottesville residents 4)  Participants in DePaulo’s study 
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Passage 3 
 Children with aggressive behavior can be helped in two ways: with prevention and by 
treating the symptoms as the aggression occurs. 
 Preventing behavior before it emerges requires good parenting. By staying in control of 
their emotions, not using force, using creative ways to solve problems and speaking in a kind, 
soft tone, parents can provide positive examples for their children. If parents cannot do this, it 
will be difficult for children to learn good behavior. Another preventive measure is to make the 
family atmosphere warm, relaxed, and secure. In this sort of environment, the children will 
grow up to be contented adults, in control of their emotions. 
 Not only do parents need to set an example but they have to teach their children how to 
express their unhappy feelings appropriately. Children must learn to consider other people’s 
feelings. Cooling down anger by counting from one to ten, practicing breathing exercises, 
learning how to forgive and praising good behavior are several ways they can be taught. 
 Correcting a child’s behavior is not an easy task. It takes a great deal of determination, 
effort and consistency. However, it is worth all the effort.  
38. What is this passage mainly about? 
 1) How to control children’s unhappy feelings 
 2) How to help aggressive children 
 3) How to discipline ill-behaved children 
 4) How to learn about children’s behaviors  
39. Which word does NOT describe “this sort of environment” (paragraph 2)? 
 1) Closed  2) Happy 3) Comfortable  4) Safe  
40. Which is NOT an example of good parenting? 
 1) Controlling emotions   2) Treating children inconsistently 
 3) Speaking with a kind tone  4) Finding creative solutions to problems  
41. Which statement would the writer agree with the most? 
 1) We cannot correct children’s aggressive behavior. 
 2) We can prevent aggression in our children. 
 3) Aggressive behavior is sometimes good for children. 
 4) Aggression in children is not a serious concern. 
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Passage 4 
 While some researchers search for the roots of obesity in our genes, others investigate 
infections. Scientists have known for two decades that, surprisingly, certain viruses can cause 
birds or mammals to become fat. Now scientists think they have tracked down a bug that can 
cause obesity in people. 
 The alleged culprit is human adenovirus-36, or AD-36. A study published in 2002 showed 
that AD-36 injected into monkeys causes dramatic weight gain. In some animals, the injected 
virus caused body fat to triple. It’s unethical to inoculate people with viruses, of course. But in 
an analysis of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies - a sign that 
they have been infected-are significantly more likely to be overweight. 
 How could a virus make you fat? When fat cells are exposed to AD-36, they begin to 
multiply. “We are not saying all obesity is caused by a virus. Genes, metabolism, and habits all 
play a role,” the scientists acknowledge. “But at least one other possibility appears to be 
infection.” 
 As yet, no one knows how widespread AD-36 may be, or how big a role it might play in the 
current obesity epidemic. If the scientists’ suspicions prove correct, the next step would be to 
develop a vaccine.  
42. What is the best title of this passage? 
 1)  Roots of Obesity    2)  The Fat Virus 
 3) Dramatic Weight Gain   4)  Obesity in People  
43.  What is NOT mentioned as a cause of obesity? 
 1)  Genes    2)  A virus 
 3)  A vaccine    4)  Lifestyle  
44.  In the passage, what is “the alleged culprit” (paragraph 2)? 
 1)  A bug    2)  Obesity 
 3)  An injection    4)  An infection  
45.  What does “those” (paragraph 2) refer to? 
 1)  Scientists    2)  People 
 3)  Antibodies    4)  Animals 
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Part Four :  Structure and Writing (Items 46-60) 
Items 46-55 
Choose the underlined part that is grammatically wrong.  
46. Everyone has occasionally sleepless nights, usually associated with states of emotional 
   1) 2)  3) 
  arousal such as worry, anxiety, or excitement. 
    4)  
47.  Studies of early cave art shows a level of culture that was anything but “primitive” and 
    1)    2) 
 that human beings have a long record of communicating knowledge and believe. 
      3)  4)  
48.  When petroleum is processed into plastic, it is no longer biodegradable, and in which  
   1) 2)    3) 
 can clog up landfills indefinitely. 
   4)  
49. Although many eateries publish caloric information on their web sites, or even on food 
  1)  
 packaging, advocates of labeling say diners need to be able to read the information 
   2)   3)  
  while-decided what to do. 
  4)  
50.  Life is so fragile and we don’t know what will happen tomorrow, so experience what you 
   1)      2) 
  have given because you don’t know how long it is going to last. 
  3)     4)  
51. Many automobile and motorcycle companies have confirmed that their vehicles distributed in  
       1)  2) 

Thailand can run on gasohol 95 and 91 and ready to affix stickers on new vehicles to  
   3)  4)  

assure gasohol compatibility.  
52. There are many causes of fainting, and some these are quite harmless, but fainting  also can  
      1)  2) 
 be a warning sign of a serious, even potentially fatal disease. 
   3)   4)  
53. Name for their crossed-shaped flower petals, cruciferous vegetables like cabbage and 
  1)     2) 
  broccoli are the perfect foods for fighting cancer, heart disease and a lot more. 

  3)    4)  
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54. Officials offered a $ 30,000 reward for information on the Saturday attacks that left one 
    1)    2) 
  scientist flee his smoke-filled home with his family. 
   3) 4)  
55. Some people always have three square meals a day, but I prefer a hard breakfast and then   
     1)   2) 
 a light meal around midday and a more substantial meal in the evening. 
  3)   4) 
 
Items 56-60 
Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate 
sequence to form a meaningful paragraph. ONE choice will NOT be used.  
[S1]   This inevitable disappointment of erotic lovers means that they rarely remain in a 

relationship for long. 
[S2]  However, because erotic lovers often have an idealized image of beauty that is 

unattainable in reality, they are especially sensitive to the physical imperfections of their lover. 
[S3]  Instead, they go off in search of another, more “perfect” lover. 
[S4]  They are easily disappointed by a nose that is too big, a complexion that is too 

blemished, or a figure that is a bit too full. 
[S5]  In fact, erotic lovers strive to understand their lover as fully as possible. 
[S6]  Erotic lovers, like Narcissus, who fell in love with the beauty of his own image, focus 

solely on beauty and physical attractiveness. 
 
56. Which sentence comes first?  
57. Which sentence comes second?  
58. Which sentence comes third?  
59. Which sentence comes fourth?  
60. Which sentence comes last? 
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เฉลย 
 
Items 1-4  
1. เฉลย 3)  What are they saying 
   ตัวเลือกที่ 1) “พวกเขาเป็นยังไง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “พวกเขาทําอะไรได้บ้าง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “พวกเขาพูดว่ายังไงบ้าง” 
   ตัวเลือกที่ 4) “พวกเขาต้องการอะไร” 
   ข้อนี้เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับความเห็นเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน โดยมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุน

และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย น้องๆ ตามพ่ีแนนมาดูกันค่ะว่าสมชัยกับสุนีคุยกันว่าอย่างไร เริ่มบทสนทนาโดยสมชัย
เล่าว่ามีอาจารย์หลายท่านที่ต่อต้านการสอนเพศศึกษาแล้วสุนีก็แสดงความแปลกใจโดยถามว่า จริงเหรอ
ประโยคนี้พ่ีแนนคิดว่าสุนีน่าจะไม่รู้เรื่องนี้เท่าไหร่หรือไม่คิดว่าอาจารย์จะต่อต้าน จึงแสดงความประหลาดใจ
ขึ้น ดังนั้นพ่ีแนนจึงเลือกตอบข้อที่ 3) “พวกเขาพูดกันว่ายังไงบ้าง” เป็นประโยคที่สอดคล้องกับบริบทมาก
ที่สุด และถ้าน้องๆ อ่านต่อไป จะพบว่าสมชัยได้เล่าความเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ให้สุนีฟัง เป็นตัวช่วยยืนยันว่า
ตัวเลือกที่ 3 นั้นถูกต้องค่ะ  

2.  เฉลย 1)  Some do 
   ตัวเลือกที่ 1) “มีบางคนเห็นด้วย” 
   ตัวเลือกที่ 2) “มันขึ้นอยู่กับคุณ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ฉันคิดว่าอย่างนั้น” 
   ตัวเลือกที่ 4) “พวกเขาทั้งหมดคิดถูก” 
   ข้อนี้เป็นบทสนทนาต่อเนื่องจากข้อที่ 1) ค่ะหลังจากที่สมชัยเล่าความคิดเห็นต่างๆ ให้ฟัง สุนี

รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นด้วยกับการสอนเรื่องเพศศึกษาเลย สมชัยควรจะพูดว่าอย่างไรต่อดีคะ น้องๆ ลองอ่าน
ประโยคต่อไป จะพบว่าสมชัยพูดถึงข้อดีในการสอนเพศศึกษา ดังนั้นแสดงว่าไม่ใช่ทุกคนที่ไม่เห็นด้วยกับ
การสอนเพศศึกษา ยังมีคนเห็นด้วยอยู่คําตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่ 1) “มีบางคนเห็นด้วย”นั่นเองค่ะ  

3. เฉลย 2)  How about you 
   ตัวเลือกที่ 1) “มันเป็นอย่างไร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “แล้วเธอล่ะ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เธอสบายดีไหม” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เธอสบายดีไหม” 
   ข้อที่แล้วมีใครตอบถูกบ้างเอ่ย ข้อนี้น้องๆ ห้ามพลาดเชียวนะคะ ไปอ่านบทสนทนากันต่อคะ 

หลังจากที่สมชัยเล่าข้อดีของการเรียนเพศศึกษาให้สุนีฟังไปแล้ว สุนีตอบกลับว่า จริงเหรอ? ถึงตรงนี้     
พ่ีแนนว่าสมชัยน่าจะเริ่มอยากฟังความคิดเห็นของสุนีเก่ียวกับเรื่องนี้บ้างแล้วล่ะค่ะ เพราะเค้าถามต่อไปอีก
ว่า what do you think? ดังนั้นน้องๆ ลองเดาสิคะว่าข้อไหนถูก พ่ีแนนตัดข้อ 3) และ 4) ออกไปก่อน
เพราะไม่ตรงกับบริบท คุยกันมาต้ังนานแล้ว จะมาทักทายอะไรกันตอนนี้คะ และพ่ีแนนขอให้ความรู้
เพ่ิมเติม   นิดนึงค่ะ สํานวน “How do you do?” จะใช้ทักทายเมื่อเวลารู้จักกันเป็นครั้งแรก และคนตอบก็
จะตอบกลับไปว่า “How do you do?” เช่นกันดังนั้นสํานวนที่ไปด้วยกันได้กับ What do you think? ก็คือ
ตัวเลือกที่ 2) ที่บอกว่า “แล้วเธอล่ะ เธอคิดยังไง” 
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4. เฉลย 4)  Don’t ask me 
   ตัวเลือกที่ 1) “ไม่มีปัญหา” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ด้วยความยินดี” 
   ตัวเลือกที่ 3) “โอ้ แน่นอน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “อย่าถามฉันเลย” 
   มาถึงข้อสุดท้ายของบทสนทนานี้แล้วนะคะเมื่อสมชัยถามสุนีว่าเธอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เธอ

ตอบว่า………และให้เหตุผลสนับสนุนว่า “ฉันไม่สนใจทั้งเรื่องเพศศึกษาหรือชีววิทยาหรอก” แสดงว่าสุนี
ไม่ได้แสดงความเห็นอะไรเก่ียวกับเรื่องนี้ และข้อที่เข้ากับบริบทที่สุดคือตัวเลือกที่ 4) “อย่าถามฉันเลย”นั่นเองค่ะ 

 
Items 5-6 
5. เฉลย 3)  The cottage? 
   ตัวเลือกที่ 1) “โอ้ ฉันชอบจัง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “สุดยอดไปเลย” 
   ตัวเลือกที่ 3) “กระท่อมเนี่ยนะ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “มันคืออะไรน่ะ” 
   ข้อนี้คําตอบจะต้องเป็นเหมือนการอุทานด้วยความประหลาดใจนะคะ เพราะปกติแล้ว ถ้าระหว่าง

กระท่อมกับโรงแรม น้องๆ ก็คงเลือกที่จะพักที่โรงแรมใช่มั้ยคะ แต่อยู่ดีๆ ลิซก็เลือกที่จะพักกระท่อมแทน
การพักโรงแรมซะงั้น อเล็คจึงถามด้วยความประหลาดใจว่า กระท่อมเนี่ยนะ ทําไมล่ะ ออกแนวแอบผิดหวัง
เล็กๆ เพราะแทนที่จะได้พักโรงแรมสบายๆ กลับต้องมานอนกระท่อม ดังนั้นคําตอบจึงเป็นตัวเลือกที่ 3) 
นั่นเองค่ะ ส่วนคําตอบอื่นๆ ไม่เข้ากับบริบทนะคะ  

6. เฉลย 1)  Don’t worry 
   ตัวเลือกที่ 1) “ไม่ต้องห่วงหรอก” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ตามสบายเลย” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ไม่ได้ล้อเล่นนะ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ขอให้สนุกนะ” 
   ข้อนี้ลิซต้องการจะบอกกับอเล็คนะคะน้องๆ ว่าพักกระท่อมแล้วซื้อของมาทํากินเองน่ะ ไม่ยาก

หรอกมีร้านค้าอยู่ใกล้ๆ ด้วย ลิซเลยบอกว่า ไม่ต้องห่วงหรอก ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย เพราะฉะนั้น
ตัวเลือกข้อ 1) จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะ 
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Items 7-9  
7. เฉลย 4)  better than expected 
   ตัวเลือกที่ 1) “เข้าประชุมทุกคน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ไม่มีทาง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เรื่องใหญ่” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ดีกว่าที่คิดไว้” 
   ข้อสอบที่เป็นบทสนทนายาวๆ แบบนี้จะมีข้อดีคือเนื้อความจะสอดคล้องกันและมักพูดถึงเรื่อง

เดียวตลอดการสนทนา และน้องๆ จะมีตัวช่วยหรือ keywords เยอะค่ะ ถ้าง้ันเราไปดูเนื้อเรื่องกันเลย แมรี่
ไม่ได้เข้าประชุมเลยโทรถามแซมและอธิบายเหตุผลว่าทําไมจึงพลาดการประชุม และเริ่มถามแซมเกี่ยวกับ
ประชุมบ้าง ในข้อนี้มีตัวเลือกที่เป็นไปได้สองข้อคือตัวเลือกข้อที่ 1) และ 4) คือ “เข้าประชุมทุกคน”และ 
“ดีกว่าที่คิด” ส่วนตัวเลือกข้ออ่ืนตัดออกไปเลยไม่เก่ียวกับเนื้อเรื่องค่ะ สุดท้ายพ่ีแนนเลือกตัดข้อที่ 1) ไปด้วย
เพราะถ้าตอบว่าเข้าประชุมทุกคน แมรี่น่าจะถามว่ามีใครเข้าประชุมบ้างหรือไม่เข้าประชุม แต่ตรงนี้แมรี่
ถามว่า “การประชุมเป็นไปด้วยดีใช่ไหม”ดังนั้นแซมควรจะตอบตัวเลือกข้อที่ 4) (การประชุมเป็นไป) “ดีกว่า
ที่คิดไว้” นั่นเองค่ะ  

8. เฉลย 2)  It went fine 
   ตัวเลือกที่ 1) “มันเป็น” 
   ตัวเลือกที่ 2) “มันผ่านด้วยดี” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ส่ิงนี้แหละ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “นั่นแหละ” 
   มาต่อกันที่ข้อ 8 เลยค่ะ แมรี่ถามต่อไปอีกว่าการนําเสนอโปรเจ็คท์ของแซมเป็นอย่างไร แซม

ตอบว่า.......... และบอกเป็นนัยว่ามีเพียงไม่ก่ีเรื่องที่ต้องแก้ ตรงนี้ละค่ะคือคําใบ้ว่าการเสนองานเป็น
อย่างไรมีเพียงไม่ก่ีเรื่องที่ต้องแก้ แสดงว่าโดยรวมแล้วการเสนองานเป็นไปในทางที่ดี และอีกประโยคที่
ยืนยันว่าเราเดาถูกคือแมรี่บอกว่ายินดีด้วยนะ เป็นการพูดในเชิงบวกเช่นกัน ข้อไหนนะคะน้องๆ ที่ตอบว่า
การเสนองานผ่านไปด้วยดี มีเพียงคําตอบเดียว ก็คือตัวเลือกที่ข้อ 2) “It went fine.” ค่ะ  

9. เฉลย 2)  Do you need any help 
   ตัวเลือกที่ 1) “เธอไม่ต้องการมันเหรอ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เธอต้องการความช่วยเหลือไหม” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เธอต้องการคนช่วยไหม” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เธอต้องการมันมั้ยเนี่ย” 
   มาถึงข้อสุดท้ายของบทสนทนานี้นะคะแมรี่แสดงความยินดีกับแซมและยังถามต่อไปอีกว่า.......... 

คําถามนี้ทําให้แซมตอบว่าไม่เป็นไรขอบคุณ คําที่ช่วยเราตรงนี้คือคําว่า “ขอบคุณ” นี่ล่ะค่ะ เพราะแมรี่น่าจะ
แสดงความช่วยเหลืออะไรซักอย่างกับแซมและแซมบอกว่า “ไม่เป็นไร ขอบคุณนะ”ตัวเลือกข้อที่เป็น
ประโยคเสนอความช่วยเหลือคือตัวเลือกข้อที่ 2) “Do you need any help?” แน่นอนเลยค่ะ 
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Items 10-11 
10. เฉลย 1) Come on. You’re stronger than that. 
   ตัวเลือกที่ 1) “มาเถอะน่ะ คุณแข็งแรงกว่านั้นไม่ใช่เหรอ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “หยุดตรงนั้นก็ได้ ถ้าคุณต้องการ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “มันสูงเกินกว่าที่จะปีนได้เหรอ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “มันยากไปสําหรับคุณเหรอ” 
   น้องๆ อ่านบทสนทนาแล้วน่าจะเดาได้ว่าเรื่องราวนี้น่าจะเกิดขึ้นระหว่างการไต่เขา พอลขอหยุด

พักและเดวิดก็พูดขึ้นว่า..........ตัวช่วยเราอยู่ตรงประโยคของพอลที่ตอบกลับว่า “ฉันคิดว่าฉันปีนต่อไม่ไหวแล้ว” 
แสดงว่าเดวิดไม่ได้ให้พอลหยุดพักดังนั้นประโยคที่พูดน่าจะบอกให้พอลปีนเขาต่อ ง้ันเราไปดูตัวเลือกกันค่ะ 
พ่ีแนนตัดตัวเลือกที่ 2) และ 4) ออกไปก่อนเลยเพราะไม่เข้ากับบริบท เหลือตัวเลือกข้อ 1) และ 3) แต่ข้อ 3) 
ถามว่า “มันสูงเกินกว่าที่จะปีนได้เหรอ” พอลควรจะตอบว่า ใช่ (Yes) มันสูงฉันไม่ปีนต่อแล้ว แต่ตรงนี้เขา
บอกว่า ไม่ (ไม่สูง) ซึ่งไม่ตรงกับคําพูดแรกที่บ่นว่าจะหยุดพัก ดังนั้นเหลือตัวเลือกข้อ 1) คือ “Come on. 
You’re stronger than that.” ที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ  

11. เฉลย 3)  No, I think I’ll stay here 
   ตัวเลือกที่ 1) “ใช่ ฉันจะ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ฉันอยากสูดอากาศบริสุทธิ์” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ไม่ล่ะ ฉันขออยู่ตรงนี้ดีกว่า” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ไม่มีปัญหาเลย” 
   ต่อกันที่ข้อ 10 ค่ะ เมื่อพอลบอกปีนไม่ไหวเดวิดจึงบอกเหตุผลที่ชวนเขาปีนต่อเพราะวิวด้านบน

นั้นสวยมาก ตัวเลือกที่เข้ากับบริบทได้ดีที่สุดคือตัวเลือกข้อที่ 3) ค่ะ เพราะถึงแม้ว่าทิวทัศน์จะสวยแค่ไหน
แต่พอลปีนไม่ไหวแล้วจริงๆ ค่ะ จึงตอบตัวเลือกข้อ 3) ที่ว่า “No, I think I’ll stay here.” 

 
Items 12-13 
12. เฉลย 4)  I love eating out 
   ตัวเลือกที่ 1) “ฉันอยากจะจัดการเรื่องนี้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ฉันไม่อยากได้มันหรอก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ฉันไม่ได้มีรายได้มาก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ฉันชอบออกไปกินข้าวข้างนอก” 
   ข้อนี้พ่ีแนนว่าง่ายมากเลยนะคะ ถ้า B ตอบรับว่าจะไปกินก็แสดงว่าต้องเห็นด้วยกับการออกไป

ทานอาหารนอกบ้านนะคะ ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 4) เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 3) จะตอบได้ก็ต่อเมื่อ B ไม่
ตอบตกลงตามคําชวนของเพื่อนนะคะ ส่วนตัวเลือกที่ 1) และ 2) ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการออกไปทาน
อาหารนอกบ้านจึงไม่ถูกต้องค่ะ   
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13. เฉลย 2)  Hey, wait a minute! 
   ตัวเลือกที่ 1) “เชื่อฉันสิ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เอ๊ะ! เดี๋ยวก่อนนะ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ฉันขอโทษจริงๆ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย” 
   น้องๆ คะ หลังจากที่ A บอกว่าราคาอาหารที่ร้านซามูไรก็แพงไปสําหรับเค้าเหมือนกันก็เลย

แกล้งแซว B เล่นๆ ว่าอยากจะจ่ายค่าอาหารให้เค้ามั้ยนะคะ และถ้าน้องๆ สังเกตดูให้ดีๆ ตรงที่ B บอกว่า 
but the Samurai is so expensive ก็แสดงว่าเค้าไม่น่าจะมีเงินมากพอที่จะเลี้ยงเพ่ือนได้ เพราะฉะนั้น   
พ่ีแนนจึงเลือกตอบตัวเลือกที่ 2) ค่ะ ข้อนี้น้องๆ ต้องรู้จักสํานวนนิดนึงนะคะสํานวน wait a minute 
สามารถใช้พูดเพ่ือขัดจังหวะในส่ิงที่เราไม่เห็นด้วยกับผู้พูด ซึ่งความหมายในประโยคนี้คือ B ไม่เห็นด้วยที่ A 
ถามแซวว่าง้ันเธอจะจ่ายค่าอาหารให้ฉันไหมล่ะ เลยตอบว่า Hey, Wait a minute! เพ่ือบอกว่า เดี๋ยวก่อน
นะ ฉันไม่เล้ียงเธอหรอก (ถ้าจะไปกินก็ต่างคนต่างจ่ายแล้วกัน) ส่วนข้อ 3) I do apologize! ถ้าดูเผินๆ ก็
น่าจะตอบข้อนี้ เหมือนกับต้องการบอกว่า ขอโทษนะ ฉันไม่มีตังค์เล้ียงเธอ แต่น้องๆ อย่าลืมว่า I do 
apologize.  จะใช้เมื่อแสดงว่าคนพูดต้องการขอโทษในสิ่งที่ทําผิดมา พ่ีแนนวิเคราะห์แล้วว่าในบทสนทนา 
B ไม่ได้ทําอะไรผิดมาก่อนหรือทําให้ A เกิดความไม่สบายใจเลยนะคะ 

 
Items 14-15 
14. เฉลย 3)  got a great career opportunity 
   ตัวเลือกที่ 1) “ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล” 
   ตัวเลือกที่ 2) “อยากจะย้ายไปอยู่ใกล้ๆ แม่ของเขา” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ได้โอกาสที่ดีในหน้าที่การงาน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “หวังว่าพวกเขาจะมีความสุขที่ได้ไปที่นั่นนะ” 
   ข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะ น้องๆ ดูจากคําตอบที่บอกว่า Good for him. แสดงว่าต้องเป็นส่ิงที่ดีนะ

คะดังนั้นตัดตัวเลือกที่ 1) เข้าโรงพยาบาลทิ้งเลยค่ะตัวเลือกที่ 4) ก็ไม่เก่ียวข้องกับบริบทเลยนะคะ ส่วน  
ตัวเลือกที่ 2) น้องๆ ลองดูประโยคถัดมาที่พูดเก่ียวกับหน้าที่การงาน แสดงว่าในช่องว่างก็ต้องพูดถึงเรื่อง
งานค่ะ ดังนั้นตอบข้อ 3) เลยค่ะ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข้อนี้คําว่า hospitalize แปลว่า พัก
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล น้องๆ อย่าสับสนกับ hospitality ที่แปลว่า มิตรไมตรี หรือการต้อนรับนะคะ 
hospitalize (v.) = รักษาตัวในโรงพยาบาล  

15. เฉลย 2)  that you are going to miss Barbara 
   ตัวเลือกที่ 1) “บาบาร่าไม่ชอบอยู่ที่นี่” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เธอจะต้องคิดถึงบาบาร่าแน่ๆ เลย” 
   ตัวเลือกที่ 3) “มันเป็นอาหารสมองของพวกเขา” 
   ตัวเลือกที่ 4) “พวกเขาคงดีใจถ้าพวกเราไม่อยู่” 
   ข้อนี้น้องๆ สังเกตจากประโยคที่ตามมาซึ่งบอกว่า เมืองกรีนส์เบิร์กนั้นไม่ไกลหรอก พวกเราไป

เย่ียมบาบาร่าได้สบายๆ เลย ตัวเลือกที่ 3) ไม่เก่ียวข้องเลยนะคะ ส่วนตัวเลือกที่ 4) เค้าเป็นเพ่ือนกัน ไม่ได้
เป็นศัตรูกัน ตัวเลือกที่ 1) ก็ไม่เหมาะค่ะ บาบาร่าต้องย้ายตามแฟนไป ไม่ใช่ไม่ชอบอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นก็
เหลือตัวเลือกเดียวที่เหมาะสมคือ ตัวเลือกที่ 2) ค่ะ เวลาเพ่ือนย้ายบ้านไปเราก็ต้องคิดถึงแน่นอนอยู่แล้ว 
และประโยคที่ตามมายังบอกอีกด้วยว่าจะไปเยี่ยมเพ่ือนด้วย   
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16. เฉลย 4) efficient  
   creative (adj.) = สร้างสรรค์ 
   competitive (adj.) = แข่งขันได้ 
   enthusiastic (adj.) = กระตือรือร้น  
   efficient (adj.) = มีประสิทธิภาพ 
   ในโจทย์บอกว่า “เธอเป็นเลขานุการที่ competent เธอเขียนชวเลขได้เร็วและถูกต้อง และเธอ

สามารถพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ” แสดงว่า competent แปลว่า “มีประสิทธิภาพหรือมีความสามารถ” 
นั่นเอง จึงเลือก efficient  

17. เฉลย 4) unofficially 
   honestly (adv.) = อย่างซื่อตรง  
   with the highest respect (adv.) = ด้วยการเคารพนับถืออย่างสูง 
   based on statistics (adv.) = ขึ้นอยู่กับสถิติ 
   unofficially (adv.) = อย่างไม่เป็นทางการ 
   ในโจทย์บอกว่า “ผมจะให้ข้อมูลลับกับคุณอย่างไม่เป็นทางการ (off the record) ดังนั้นคุณ

จะต้องไม่เอ่ยถึงผม” วลี off the record หมายถึง unofficially แปลว่า “อย่างไม่เป็นทางการ”  
18. เฉลย 1) land  
   land (n.) = ที่ดิน   
   power (n.) = พลัง, อํานาจ 
   facilities (n.) = ส่ิงอํานวยความสะดวก  
   belongings (n.) = ทรัพย์สิน, ข้าวของ 
   โจทย์บอกว่า “ฉันต้องการซื้อบ้านในเมือง แต่ราคา property ในกรุงเทพฯ สูงกว่าใน

ต่างจังหวัด” คําว่า property ในที่นี้หมายถึง “ที่ดิน” (land) นั่นเอง เพราะเก่ียวกับการซื้อบ้าน ซึ่งบ้าน
ต้ังอยู่บนที่ดิน  

19. เฉลย 3)  stuck 
   rested (v.) = พักผ่อน 
   lost (v.) = สูญหาย 
   stuck (v.) = ติด (คอ) 
   floated (v.) = ลอยน้ํา 
   โจทย์บอกว่า = กระดูกไก่ got lodged ในลําคอของเขา เขาจึงต้องไปโรงพยาบาล” แสดงว่า 

กระดูกไก่ติดคอ (got lodged) ซึ่งมีความหมายเดียวกับ got stuck  
20. เฉลย 2)  includes  
   protects (v.) = ปกป้อง   
   includes (v.) = รวมถึง  
   favors (v.) = ชื่นชอบ  
   hides (v.) = หลบซ่อน 
   โจทย์บอกว่า “กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นี้ covers การซ่อมฉุกเฉินในกรณีของอุบัติเหตุ 

แสดงว่า covers มีความหมายเดียวกับ includes = รวมทั้ง, รวมถึง  
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21. เฉลย 3)  effect - traditional 
   การซื้อของผ่านออนไลน์ มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อร้านหนังสือแบบด้ังเดิม 
   ตัวเลือกที่ 1) progress (n.) ความคืบหน้า - customary (a.) ตามธรรมเนียม 
   ตัวเลือกที่ 2) offense (n.) ความผิด – popular (a.) ได้รับความนิยม 
   ตัวเลือกที่ 3) effect (n.)  มีผลต่อ – traditional (a.)  แบบดั้งเดิม 
   ตัวเลือกที่ 4) response (n.) การตอบสนอง – available (a.) ที่มีอยู่  
22. เฉลย 4)  increasing - escape 
   เป็นเพราะการติดยาของเค้า หนี้สินของเค้าจึงเพิ่มข้ึน ดังนั้นเค้าจึงตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านเกิด 
   ตัวเลือกที่ 1) reducing (v.) ลด – withdraw(v.) ถอน 
   ตัวเลือกที่ 2) disappearing (v.) หายไป – retreat (v.)หนี 
   ตัวเลือกที่ 3) freezing (v.) หยุด – reform(v.) ปฏิรูป 
   ตัวเลือกที่ 4) increasing (v.) เพ่ิมขึ้น – escape(v.) หนี  
23. เฉลย 1)  suggested - deadly 
   การกินยานอนหลับเกินขนาดที่แนะนํา สามารถเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   ตัวเลือกที่ 1) suggested (v.) แนะนํา – deadly (a.) อันตรายถึงชีวิต 
   ตัวเลือกที่ 2) revised  (v.) แก้ไข – hostile (a.) ไม่เป็นมิตร, เป็นศัตรู 
   ตัวเลือกที่ 3) advised  (v.) ให้คําแนะนํา – handy (a.) ที่มีประโยชน์ 
   ตัวเลือกที่ 4) requested  (v.) ขอ – speedy (a.) อย่างรวดเร็ว  
24. เฉลย 2)  ridiculous – amazing 
   แม้ว่าการสนทนาในตอนเย็นจะไร้สาระ แต่ฉันยอมรับว่าฉันเพลิดเพลินกับอาหารท่ีดีเลิศ 
   ตัวเลือกที่ 1) lengthy  (a.) ยาว – sensual (a.) ที่กระตุ้นความรู้สึก 
   ตัวเลือกที่ 2) ridiculous  (a.) ไร้สาระ – amazing (a.) เหมาะสม 
   ตัวเลือกที่ 3) untrue  (a.) ไม่จริง – delicate (a.) ประณีต 
   ตัวเลือกที่ 4) pleasant (a.)  น่าพอใจ – ethnic (a.) เก่ียวกับชนกลุ่มน้อย  
25. เฉลย 1)  forced - sensitive 
   การเข้าไปในสถานที่ก่อสร้าง คนงานถูกบังคับให้สวมหมวกนิรภัย เพราะพวกเค้าอาจบาดเจ็บ

ได้ (เปราะ) จากอันตราย 
   ตัวเลือกที่ 1) forced (v.) ถูกบังคับ – sensitive (a.) รู้สึกไว, อ่อนไหว 
   ตัวเลือกที่ 2) reminded (v.) ถูกเตือน – suitable (a.) เหมาะสม 
   ตัวเลือกที่ 3) advised (v.) ถูกแนะนํา – attracted (a.) น่าดึงดูด 
   ตัวเลือกที่ 4) required (v.) ถูกต้องการ – exposed (a.) ที่เปิดเผย  
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26.  เฉลย 3) Her main duty is to lead the horses to the stable. 
   ผู้จัดการจะพาพนักงานใหม่ไปที่ห้องประชุม 
   ตัวเลือกที่ 1) “การรับประทานอาหารมากเกินไปอาจเป็นสาเหตใุห้เกิดปัญหาสุขภาพได้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “หลังเกษียณจอห์นวางแผนจะใช้ชีวิตอย่างสงบ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “หน้าที่หลักของเธอคือการพาม้าเข้าคอก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ใครจะเป็นผู้นําพรรคแรงงานในการเลือกตั้งครั้งหน้า” 
   ข้อนี้ค่อนข้างยากหน่อยนะคะเพราะมีความหมายใกล้เคียงกันมากพ่ีแนนพาน้องๆ ไปดูที่โจทย์

ก่อนนะคะความหมายของคําว่า lead ในโจทย์หมายถึงการนําทางจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งพ่ีแนนว่าข้อที่มี
ความหมายตรงที่สุดคือข้อที่ 3) นั่นเองเพราะให้ความหมายว่าเธอต้องพาม้าจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งคือพา
เข้าไปในคอกนั่นเองคะส่วนตัวเลือกในข้อ 1) เวลา lead ใช้คู่กับ preposition ‘to’ จะหมายถึงเป็นสาเหตุให้
เกิดหรือทําให้เกิด  

   ส่วนในข้อที่ 2) lead เมื่อใช้คู่กับคําว่า life จะหมายถึงการใช้ชีวิตตามแบบนั้นๆ ที่ได้กล่าวไว้เช่น 
lead a quiet life คือ ใช้ชีวิตอย่างสงบหรือ lead a happy life คือ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

   ส่วนตัวเลือกที่ 4) หมายถึงเป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้านั่นเองค่ะ  
27. เฉลย 2) It’s not fair to change the timetable after the students have enrolled. 
   มันยุติธรรมแล้วเหรอที่จะขอให้บ๊อบทํางานทั้งหมด 
   ตัวเลือกที่ 1) “มีคนมากพอสมควรที่มางานปาร์ต้ี” 
   ตัวเลือกที่ 2) “มันไม่ยุติธรรมที่จะเปลี่ยนตารางเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว” 
   ตัวเลือกที่ 3) “มันค่อนข้างมีโอกาสที่เราอาจจะชนะคราวนี้” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ลูกของเธอมีผมสวยทุกคน” 
   ข้อนี้ความหมายของ ‘fair’ ในโจทย์หมายถึงสมควรหรือความยุติธรรมน้องๆ ลองแปลตัวเลือก

แต่ละตัวดูนะคะตัวเลือกที่ให้ความหมายตรงที่สุดคือตัวเลือกที่ 2) ที่ว่ามันไม่สมควรที่จะเปลี่ยนแปลง
ตารางเรียนนั่นเองค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนหลังจากลงทะเบียนแล้วอาจทําให้น้องๆ นักศึกษา
ต้องจัดตารางเรียงใหม่ทั้งหมดได้ค่ะถือเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรทําส่วนในตัวเลือกที่ 1) fair 
number หมายถึง มีจํานวนมากพอสมควรตัวเลือกที่ 3) fair chance หมายถึง มีความเป็นไปได้หรือ
ค่อนข้างมีโอกาสค่ะเป็นสํานวนที่ว่า there’s a fair chance that..........แปลว่าค่อนข้างมีโอกาสที่       
จะ.......... และตัวเลือกที่ 4) fair hair หมายถึง ผมสวยนั่นเองค่ะ  

28. เฉลย 4)  Hydrogen is a critical element of water. 
   งานวิจัยระบุว่าโภชนาการที่ไม่ดีเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจ 
   ตัวเลือกที่ 1) “บทความของจอห์นมุ่งเน้นอย่างพินิจพิจารณาในเรื่องของการทําร้ายจิตใจ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เขาไม่พอใจคําวิจารณ์ที่มีต่อการแสดงของเขา” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เหย่ือผู้เคราะห์ร้ายคนหนึ่งจากอุบัติเหตุรถชนมีอาการสาหัส” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของน้ํา” 
   ในโจทย์ข้อนี้ ‘critical’ หมายถึง สําคัญหรือเป็นหลักซึ่งตัวเลือกที่ 4) มีความหมายตรงกับ

โจทย์ที่สุดค่ะส่วนในตัวเลือกที่ 1) critical look แปลว่า ตรวจสอบหรือพิจารณาอย่างละเอียดส่วน   
ตัวเลือกที่ 2) critical remarks แปลว่า คําวิจารณ์และตัวเลือกที่ 3) critical condition แปลว่า อาการ
หนักหรือสาหัสค่ะ  
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29. เฉลย 4)  The aim of the project is to release elephants back into the forest. 
   หน่วยสวาทกําลังกดดันให้อาชญากรปล่อยตัวเด็กผู้หญิง 
   ตัวเลือกที่ 1) “ฉันแทบรอให้อัลบั้มใหม่ของเจสสิก้าวางแผงไม่ไหวแล้ว” 
   ตัวเลือกที่ 2) “กรุณาร่วมมือกันเพ่ือขอให้ประเทศจีนปล่อยแก๊สเรือนกระจกให้น้อยลง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ประชาชนต้องการให้รัฐบาลออกแถลงข่าวความคืบหน้าเก่ียวกับอุบัติเหตุ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “จุดประสงค์ของโครงการนี้ก็เพ่ือปล่อยช้างคืนสู่ป่า” 
   ข้อนี้ให้หาคําที่ให้ความหมาย release (v.) ที่แปลว่า ปล่อยตัว / ปล่อยให้เป็นอิสระ เหมือนกับ

ประโยคในโจทย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาดูแล้วพ่ีแนนตอบตัวเลือกที่ 4) ค่ะ สวนตัวเลือกที่ 1), 2) และ 3) ถึงแม้จะ
แปลว่าปล่อยเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆ แล้วคนละความหมายกันนะคะ สําหรับคําที่น่าสนใจในข้อนี้คือ 
release ในข้อ 2) ที่ใช้สําหรับการปล่อยสารเคมีออกสู่ชั้นบรรยากาศ และในข้อ 3) ที่สามารถใช้ใน
ความหมายว่า แถลง, ประกาศด้วยก็ได้ค่ะ สุดท้ายคําที่น้องๆ เคยชินมากที่สุดก็คือ release ที่แปลว่า 
ออกวางแผงในข้อ 1) นะคะ ซึ่งน้องๆ น่าจะได้ยินหรือเห็นบ่อยๆ ว่า album release หรือ new release
เวลาดูรายการเพลงหรือไปตามร้านขายซีดีเพลงค่ะ criminal (n.) = อาชญากร  

30. เฉลย 4) The suspect was forced to lie on the ground. 
   ในอดีตคนไทยนั่งกับพื้นขณะรับประทานอาหาร 
   ตัวเลือกที่ 1) “ความเห็นของนายกรัฐมนตรีได้รับการยอมรับอย่างมากจากสาธารณชน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “สนามกีฬาแห่งใหม่ได้ถูกสร้างเสร็จแล้ว” 
   ตัวเลือกที่ 3) “พวกเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานเดียวกันก่อนที่จะตัดสินใจ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ผู้ต้องสงสัยถูกบังคับให้นอนบนพื้น” 
   ข้อนี้ก็ไม่ยากเช่นกันค่ะ ‘ground’ ในโจทย์ หมายถึง พ้ืน ดังนั้นต้องตอบตัวเลือกที่ 4) เลย แต่

ถ้าน้องๆ ไม่รู้ก็สามารถเดาความหมายได้ไม่ยากนะคะ เพราะเค้าให้ keyword คือคําว่า ‘sat’ และ ‘lie’ 
มาแล้วสองคํานี้ทําให้น้องๆ รู้ว่าเวลาเรานั่งหรือนอนก็จะต้องมีส่ิงมารองรับอยู่แล้ว ส่วน ‘ground’ ใน
ตัวเลือกอื่นๆ มีความหมายที่ไม่เข้ากับโจทย์ค่ะ 

 
Passage 1 
31. เฉลย 1) To explain what KidZania is and how it works 
   จุดประสงค์ของบทความนี้ คือ 
   ตัวเลือกที่ 1) “เพ่ืออธิบายว่า KidZania คืออะไรและทํางานอย่างไร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เพ่ือบอกให้เด็กๆ ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของ KidZania” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เพ่ือวิจารณ์บทบาทของ KidZania ในการฝึกฝนเด็กๆ ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เพ่ือบรรยายความบันเทิงภายใน KidZania” 
   โจทย์ถามถึงจุดประสงค์ของบทความนี้ว่าเขียนเพ่ืออะไรนะคะ ดังนั้นน้องๆ ต้องอ่านดูว่าแต่ละ

ย่อหน้านั้นกล่าวถึงประเด็นอะไรบ้าง เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ในย่อหน้าแรกของบทความเป็นการกล่าวอธิบายว่า 
KidZania คืออะไร ส่วนในย่อหน้าต่อๆ ไปนั้นเป็นการอธิบายว่า KidZania เตรียมอะไรไว้ให้เด็กๆ บ้าง เช่น
การประกอบอาชีพ การเก็บเงิน และการถอนเงิน ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นตัวเลือกที่ 1) นั่นเองค่ะ 
ส่วนตัวเลือกที่ 2) ไม่ใช่เพราะว่าบทความไม่ได้เน้นเรื่องตัวกิจกรรมค่ะ แต่จะกล่าวถึงระบบภายในเมือง 
KidZania (คล้ายๆ กับบอกกฎกติกาการเล่นเกมส์) ตัวเลือกที่ 3) ตัวบทความไม่ได้วิจารณ์นะคะว่าเมือง
จําลองแห่งนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง และตัวเลือกที่ 4) ก็ไม่ได้มีการเน้นเรื่องความบันเทิงค่ะ  
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32 เฉลย 2)  A place where children can enjoy learning about economics 
   KidZania คืออะไร 
   ตัวเลือกที่ 1) “ประเทศที่ซึ่งมีเด็กๆ เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “สถานท่ีซึ่งเด็กๆ สามารถสนุกสนานไปกับการเรียนรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์” 
   ตัวเลือกที่ 3) “สวนสนุกที่ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่สามารถกลับมาเป็นเด็กได้อีกครั้ง” 
   ตัวเลือกที่ 4) “สถานท่ีซึ่งอาชีพทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น” 
   ข้อนี้พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ดูน้ําหนักของเรื่องที่ผู้เขียนพูดถึง จะเห็นเลยว่าในย่อหน้าที่ 2-3 

ผู้เขียนพูดไปถึงเรื่องของเศรษฐศาสตร์ (economics) ใน KidZania ทั้งในแง่ของการหารายได้จากการ
สวมบทบาทอาชีพต่างๆ ของเด็กๆ การออมเงินและรับดอกเบี้ย รวมถึงการนําเงินค่าตอบแทนจากการ
ทํางานไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยนะคะ แสดงว่าผู้เขียนกําลังจะส่ือว่า KidZania เป็นที่ซึ่งเด็กๆ สามารถ
เรียนรู้เก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน จึงตอบข้อ 2) ค่ะ หรือจะสังเกตจากประโยคที่บอกว่า    
In otherwords, it is an educational and entertainment family theme park that allows 
children to role play adult activities in a replica city with a functioning economy. ก็ได้ค่ะ และ
พ่ีแนนฝากไว้หน่อยนะคะ คําว่า economics สามารถแปลได้ทั้งเศรษฐศาสตร์และวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะ 
เพราะฉะนั้นถ้าน้องๆ คนไหนแปล economics ในบริบทนี้ว่าเป็นวิชาเศรษศาสตร์ก็อาจจะทําให้เข้าใจผิด
และไม่ตอบข้อนี้ค่ะ 

   มาดูกันว่าตัวเลือกอื่นทําไมจึงผิดนะคะ  
   ตัวเลือกที่ 1) เห็นคําว่า replica city ในย่อหน้าที่ 1 ก็รู้เลยว่าเมืองนี้จําลองขึ้นมา เพราะฉะนั้น

เด็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองนี้ก็ไม่ได้จะมาอาศัยอยู่ถาวรค่ะ  
   ตัวเลือกที่ 3) ก็ผิดเพราะเค้าบอกไว้อยู่แล้วว่าเป็นสถานที่สําหรับเด็กเท่านั้น  
   ส่วนตัวเลือกที่ 4) อย่างที่พ่ีแนนบอกไปว่าในที่แห่งนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนในเรื่องของ

เศรษฐศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแน่นอนไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงเพ่ือความบันเทิงเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วก็
เพ่ือให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ว่าเศรษฐศาสตร์นั้นคืออะไรและมีระบบอย่างไร ดังนั้นข้อนี้จึงไม่ถูกต้องอีกเช่นกันค่ะ  

33. เฉลย 4) Become parents 
   อะไรคือส่ิงที่เด็กๆ ไม่สามารถทําได้ใน KidZania 
   ตัวเลือกที่ 1) “ตีพิมพ์ข่าว” 
   ตัวเลือกที่ 2) “หาเงินสกุล KidZos” 
   ตัวเลือกที่ 3) “รับการฝึกอบรมในการทํางาน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เป็นพ่อและแม่” 
   ข้อนี้น้องๆ จะดูได้จากย่อหน้าที่ 2 นะคะ ซึ่งจะบอกไว้ว่าถ้าเด็กๆ เลือกเป็นนักข่าวก็จะได้รับการ

ฝึกอบรมก่อน จากนั้นจึงได้ทําข่าวลงหนังสือพิมพ์ ซึ่งการทํางานนี้ก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นเงินสกุล KidZos ค่ะ 
ตัวเลือกที่ 1), 2) และ 3) จึงถูกต้อง เพราะฉะนั้นตัวเลือกเดียวที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความก็คือตัวเลือกที่ 4) 
เพราะว่าไม่มีส่วนไหนเลยที่พูดถึงการสวมบทบาทพ่อและแม่ค่ะ ตอบข้อ 4) เลยนะคะน้องๆ  
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34. เฉลย 1) Additional money gained from savings 
   ตัวเลือกใดมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า “interest” (ในย่อหน้าที่ 3) มากที่สุด 
   ตัวเลือกที่ 1) “เงินที่ได้เพ่ิมต่างหากจากเงินออม” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ความสนใจในบางสิ่ง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “รางวัลสําหรับการทํางานหนัก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ความต่ืนเต้นจากกิจกรรมต่างๆ ” 
   ข้อนี้ keyword จะอยู่ที่ประโยค “And if kids earn a lot, they can save their “money” 

and earn interest in the KidZania bank.” นะคะ จากประโยคนี้น้องๆ จะสังเกตเห็นว่ามีคําว่า “save 
their money” อยู่ ทําให้เรารู้ว่าสามารถฝากเงินได้และเมื่อฝากเงินกับธนาคารแล้ว ตามปกติก็ต้องได้
ดอกเบี้ยใช่มั้ยคะ ดังนั้นคําว่า “interest” จึงมีความหมายว่าดอกเบี้ยนั่นเอง ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ 1) ค่ะ 

 
Passage 2 
35. เฉลย 2)  The Truth about Lies 
   ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับเรื่องนี้ คือ 
   ตัวเลือกที่ 1) “การโกหกของผู้ชายและผู้หญิง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ความจริงเก่ียวกับการโกหก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ความหมายของการโกหก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ทัศนคติต่อการโกหก” 
   น้องๆ คะ เจอคําถามเรื่องชื่อเรื่องอีกแล้ว 
   บทความนี้พูดถึงการพูดโกหกในหลากหลายด้าน ทั้งหัวข้อเรื่องโกหก จุดประสงค์ของการโกหก 

ทัศนคติต่อการโกหก ดูตัวเลือกแล้วอาจจะงงๆ แต่น้องๆต้องไม่ยอมให้โจทย์หลอกเรานะคะ คําตอบที่
ถูกต้องคือตัวเลือกที่ 2) ความจริงเก่ียวกับการโกหก เพราะครอบคลุมใจความสําคัญทั้งหมด ส่วนตัวเลือก
ข้ออ่ืนๆ เป็นแค่เรื่องย่อยๆ ไม่เหมาะจะนํามาเป็นชื่อเรื่องค่ะ  

36. เฉลย 1) To avoid upsetting other people 
   วลี “to spare others’ feelings” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร 
   ตัวเลือกที่ 1) “เพ่ือหลีกเลี่ยงการทําให้ผู้อ่ืนไม่พอใจ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เพ่ือกล่าวชมเชยผู้อ่ืน” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เพ่ือหาข้ออ้างสําหรับคนอ่ืน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เพ่ือหาทางประนีประนอมที่เป็นที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย” 
   ข้อนี้ถามถึงความหมายของสํานวนค่ะถ้าน้องๆ ไม่รู้ความหมายก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะลองเดาดู

จากบริบทในย่อหน้านี้เลยค่ะพอเห็นคําว่า ‘lie’ น้องๆ ก็รู้เลยว่าต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนดังนั้นตัวเลือก    
ที่2) และ 3) ที่มีความหมายเชิงบวกพ่ีแนนแนะนําให้ตัดออกไปก่อนได้เลยค่ะต่อไปก็มาดูความหมายของคําว่า 
spare กันค่ะหมายถึงการเก็บรักษาดังนั้น spare others’ feelings คือรักษาความรู้สึกผู้อ่ืนตอบตัวเลือก  
ที่ 1) เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 4) ไม่เก่ียวข้องอะไรกับการโกหกเลยนะคะ 
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37. เฉลย 4)  Participants in DePaulo’s study 
   วลี ‘คนที่พูดโกหกเป็นพันๆเรื่อง’ ในย่อหน้าที่ 4 หมายถึง 
   ตัวเลือกที่ 1) “คนพูดโกหกทั้งชายและหญิง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “นักเรียนของศาสตราจารย์เดอเปาโล” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ชาวเมืองชาร์ล็อตส์วิลล์” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ผู้เข้าร่วมในการทดสอบของศาสตราจารย์เดอพอลโล” 
   ข้อนี้เห็นปุ๊บก็น่าจะตอบได้ไม่ยากเลยนะคะน้องๆ พ่ีแนนตอบตัวเลือกที่ 4) ค่ะเพราะเรื่องนี้เป็น

เรื่องเก่ียวกับผลการวิจัยของศาสตราจารย์เดอเปาโลดังนั้นต้องหมายถึงกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาทําการ
ทดสอบนี้คือนักเรียนและชาวเมืองชาร์ล็อตส์วิลล์ตัวเลือกที่ 1) ความหมายกว้างไปนะคะ ส่วนตัวเลือก     
ที่ 2) และ 3) ก็เป็นคําตอบที่ไม่สมบูรณ์ค่ะ 

 
Passage 3 
38. เฉลย 2) How to help aggressive children 
   เนื้อความส่วนใหญ่ในเรื่องนี้เก่ียวกับ 
   ตัวเลือกที่ 1) “วิธีควบคุมอารมณ์ด้านลบของเด็ก” 
   ตัวเลือกที่ 2) “วิธีช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว” 
   ตัวเลือกที่ 3) “วิธีฝึกเด็กที่ไม่มีมารยาท” 
   ตัวเลือกที่ 4) “วิธีเรียนรู้พฤติกรรมเด็ก” 
   ข้อนี้โจทย์ถามหา main idea ของบทความนะคะ ซึ่งถ้าน้องๆ อ่านจบแล้วจะเห็นว่า keyword

อยู่ที่ประโยคแรกของบทความเลยค่ะ “Children with aggressive behavior..........the aggression 
occurs.” ประโยคนี้เป็นเหมือนการเกริ่นนําว่าเนื้อความต่อไปที่จะกล่าวถึงเก่ียวกับเรื่องอะไร ดังนั้นคําตอบ
จึงเป็นตัวเลือกที่ 2) เพราะบทความโดยรวมจะบอกถึงวิธีการแก้ปัญหาเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวนั่นเองค่ะ  

39. เฉลย 1) Closed 
   คําใดที่ไม่ได้บรรยายถึงลักษณะ ‘this sort of environment’ ในย่อหน้าที่ 2 
   Closed (adj.) = ที่ปิดอยู่ ไม่รับส่ิงใหม่ๆ 
   Happy (adj.) = ที่มีแต่ความสุข 
   Comfortable (adj.) = สบายๆ ผ่อนคลาย 
   Safe (adj.) = ปลอดภัย 
   ข้อนี้ keyword จะอยู่ที่คําว่า ‘this sort of environment’ ซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าอยู่ในย่อ

หน้าที่ 2 ดังนั้นน้องๆ ลองกลับไปดูที่บทความแล้วหา keyword ให้เจอนะคะ จะเห็นว่าในประโยคก่อนหน้า 
keyword จะพูดถึงมาตรการการป้องกัน ซึ่งอธิบายว่าควรจะสร้างบรรยากาศภายในครอบครัวให้มีลักษณะ
อย่างไร ตรงนี้นี่เองค่ะน้องๆ คือคําตอบที่เราต้องการ ตามบทความกล่าวไว้ว่าควรจะสร้างบรรยากาศให้
อบอุ่น มีความสุข (warm) = ตัวเลือกที่ 2) (happy), ให้ดูผ่อนคลาย (relaxed) = ตัวเลือกที่ 3) 
(comfortable) และปลอดภัย (secure) = ตัวเลือกที่ 4) (safe) ในเมื่อโจทย์ถามว่าตัวเลือกไหนที่ไม่ได้ถูก
อธิบายไว้ในบทความ ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือตัวเลือกที่ 1) แน่นอนค่ะ  
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40. เฉลย 2) Treating children inconsistently 
   ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของการเลี้ยงดูที่ดี 
   ตัวเลือกที่ 1) “การควบคุมอารมณ์” 
   ตัวเลือกที่ 2) “การดูแลเด็กแบบปล่อยปละละเลย (ทําบ้างไม่ทําบ้าง)” 
   ตัวเลือกที่ 3) “การพูดด้วยน้ําเสียงนุ่มนวล” 
   ตัวเลือกที่ 4) “การหาทางแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์” 
   โจทย์ถามว่าตัวเลือกใดที่ไม่ใช่การเลี้ยงดูที่ดี ให้น้องๆ มองหา keyword สําหรับข้อนี้ก่อน ก็คือ

“good parenting” ค่ะ และลองดูประโยคต่อมา “By staying in control..........soft tone.” ก็บอกถึง
วิธีการเลี้ยงดูเด็กที่ดีทั้งหมด ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ตัวเอง ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ 1) การแก้ปัญหาด้วย
วิธีการสร้างสรรค์ตรงกับตัวเลือกที่ 4) และพูดจาด้วยเสียงสุภาพ อ่อนโยนที่ตรงกับตัวเลือกที่ 3) ดังนั้น
ตัวเลือกสุดท้ายที่เหลือคือตัวเลือกที่ 2) ซึ่งถือเป็นการเลี้ยงดูเด็กที่ไม่ดีเลย น้องๆ จึงเลือกตอบข้อนี้ได้เลยค่ะ  

41. เฉลย 2) We can prevent aggression in our children. 
   ผู้เขียนจะเห็นด้วยกับข้อความใดมากที่สุด 
   ตัวเลือกที่ 1) “เราไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เราสามารถป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้” 
   ตัวเลือกที่ 3) “บางครั้งพฤติกรรมก้าวร้าวก็ดีสําหรับเด็ก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กไม่ใช่ปัญหาร้ายแรง” 
   ข้อนี้เป็นการถาม Attitude หรือทัศนคติของผู้เขียนบทความนะคะ ว่าเขาน่าจะเห็นด้วยกับ

ตัวเลือกไหนมากที่สุด ดังนั้นเราก็ต้องอิงจากเนื้อเรื่องเป็นหลักนะคะ ซึ่งตัวเลือกที่ 2) จะเป็นคําตอบที่
ถูกต้องที่สุดค่ะ เพราะเนื้อเรื่องบอกว่าเราสามารถป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กได้นั่นเองค่ะ
ส่วนตัวเลือกอื่นๆ นั้นจะขัดแย้งกับบทความค่ะ 

 
Passage 4 
42. เฉลย 2)  The Fat Virus 
   อะไรคือชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุดของบทความนี้ 
   ตัวเลือกที่ 1) “จุดกําเนิดของโรคอ้วน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน” 
   ตัวเลือกที่ 3) “การเพ่ิมน้ําหนักอย่างรวดเร็ว” 
   ตัวเลือกที่ 4) “โรคอ้วนในคน” 
   เวลาโจทย์ถามชื่อเรื่องพ่ีแนนเคยย้ําบ่อยๆ ว่าชื่อเรื่องที่ดีต้องครอบคลุมใจความสําคัญของเรื่อง

ทั้งหมดนะคะมาดูตัวเลือกในแต่ละข้อกันดีกว่าค่ะค่อยๆ ตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปนะคะ ตัวเลือกที่ 1) ผิดเพราะ  
ในเรื่องนี้พูดถึงสาเหตุของโรคอ้วนเพียงอย่างเดียวคือไวรัสไม่ได้พูดถึงสาเหตุอ่ืนๆ ด้วย ตัวเลือกที่ 3) ไม่
เหมาะเป็นชื่อเรื่องเพราะพูดถึงแต่ผลของการได้รับไวรัสตัวนี้เข้าไปซึ่งเป็นรายละเอียดของเรื่องไม่ใช่ใจความ
สําคัญ ส่วนตัวเลือกที่ 4) เป็นชื่อที่กว้างเกินไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่ 2) เลยค่ะ  
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43. เฉลย 3)  A vaccine 
   ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคอ้วน 
   ตัวเลือกที่ 1) “หน่วยพันธุกรรม” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เชื้อไวรัส” 
   ตัวเลือกที่ 3) “วัคซีน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “รูปแบบการดําเนินชีวิต” 
   ข้อนี้น้องๆ ต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบนะคะโจทย์ถามว่าอะไรไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

keyword อยู่ที่คําว่า a cause of obesity ค่ะคําตอบบอกไว้แล้วในย่อหน้าที่ 3 ประโยคที่ว่า “เราไม่ได้บอก
ว่าโรคอ้วนทั้งหมดเกิดจากเชื้อไวรัสอย่างเดียวแต่หน่วยพันธุกรรมกระบวนการเมตาบอลิซึมและอุปนิสัยก็
เป็นส่วนสําคัญในการเกิดโรคอ้วนด้วยเช่นกัน” เพราะฉะนั้นสาเหตุอ่ืนที่ไม่ได้มีส่วนทําให้เกิดโรคอ้วนก็คือวัคซีนค่ะ
น้องๆ อาจสงสัยว่าทําไมไม่ตอบว่า lifestyle นั่นก็เป็นเพราะว่าคํานี้ก็มีความหมายใกล้เคียงกับ habits 
นั่นเองค่ะ  

44. เฉลย 4)  An infection 
   ในเรื่องนี้อะไรคือ “ต้นเหตุของปัญหา” ที่ถูกกล่าวอ้างในย่อหน้าที่ 2 
   ตัวเลือกที่ 1) “เชื้อโรค” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ความอ้วน” 
   ตัวเลือกที่ 3) “การฉีด” 
   ตัวเลือกที่ 4) “การติดเชื้อ” 
   ข้อนี้เห็นโจทย์แล้วอาจจะตกใจว่า the alleged culprit หมายความว่าอะไรใจเย็นๆ ก่อนค่ะลอง

ไปดูที่ย่อหน้าที่ 2 ก่อนนะคะมีคํานี้บอกไว้ชัดเจนเลยค่ะในประโยค The alleged culprit is humanadenovirus  
- 36 แต่ตัวเลือกไม่มีคําตอบนี้บอกไว้ตรงๆ น้องๆ ต้องลองวิเคราะห์เจ้าตัว AD-36 ต่ออีกนิด AD-36 คือ
ไวรัสและก่อให้เกิดโรคอ้วนในคนดังนั้นตัวเลือกที่มีความเก่ียวข้องมากที่สุด คือ infection ในข้อ 4) ค่ะ 
เพราะเมื่อไวรัสตัวนี้ติดเชื้อเข้าสู่ตัวคนแล้วจะทําให้เกิดโรคอ้วน  

45. เฉลย 2)  People 
   คําว่า ‘those’ ในย่อหน้าที่ 2 หมายถึงอะไร 
   scientists = นักวิทยาศาสตร์ 
   people = คน 
   antibodies = ภูมิต้านทาน 
   animals = สัตว์ 
   ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะโจทย์ถามว่า ‘those’ หมายถึงใครพ่ีแนนแนะนําให้น้องกลับไปดูประโยคก่อน

หน้าค่ะที่บอกว่า ... of 1,000 people, the scientists found that those with AD-36 antibodies- 
น้องๆ เห็นมั้ยคะว่าเค้าพูดถึงคนเพราะฉะนั้นก็ตอบตัวเลือกที่ 2) คือ people ได้เลยค่ะน้องๆ อย่าลืมนะคะ
เวลาโจทย์ถาม pronoun แบบนี้ว่า refer ถึงอะไรให้ย้อนกลับไปดูประโยคที่มาก่อนหน้าแล้วจะเจอคําตอบค่ะ  
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46. เฉลย 4) 
   ทุกคนต่างก็เคยนอนไม่หลับในบางครั้งซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าทางอารมณ์ เช่น ความกังวล

ความกระวนกระวายใจและความตื่นเต้น  
   แก้ or เป็น and ข้อนี้วัดตัวเชื่อมนะคะ 
   มี keyword คือ such as เป็นคําเชื่อมที่ใช้ยกตัวอย่างคําที่ตามมาทั้งหมดเพ่ือแสดงให้เห็นว่า

ส่ิงเร้าทางด้านอารมณ์มีอะไรบ้าง such as มักจะใช้กับคําเชื่อม and ค่ะส่วน or จะใช้ในความหมายให้
เลือกมากกว่าส่วนตัวเลือกข้ออ่ืนๆ นั้นถูกต้องแล้วนะคะ 

   ตัวเลือกที่ 1) occasionally เป็น adverb ที่มาขยายใจความว่านอนไม่หลับเป็นครั้งคราวส่วน 
   ตัวเลือกที่ 2) sleepless เป็น adjective ขยายคํานาม nights นะคะและตัวเลือกที่ 3) usually  

ก็เป็น adverb ขยายประโยคหลักข้างหน้าทั้งหมด  
47. เฉลย 4) 
   การศึกษาภาพศิลปะในถ้ํายุคเริ่มแรกแสดงให้เห็นถึงระดับวัฒนธรรมท่ีไม่โบราณล้าสมัย - 

และยังแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีการบันทึกอันยาวนานในด้านความรู้และความเชื่อ 
   แก้ believe เป็น belief keyword ข้อนี้อยู่ที่ preposition ‘and’ เป็นการวัดความรู้ในเรื่อง

parallel structure (โครงสร้างคู่ขนาน) จําได้ไหมคะที่พ่ีแนนบอกว่าหน้าและหลัง and ต้องเป็นคํา
ประเภทเดียวกัน เช่น noun กับ noun หรือ adj. กับ adj. เป็นต้นดังนั้นหน้า and เป็น knowledge (N.) 
หลัง and ก็ต้องเป็น N. เช่นกันต้องแก้ไขเป็น belief ค่ะ จึงตอบข้อ 4) ไม่ยากเลยใช่มั้ยคะมาดูตัวเลือกที่
เหลือกันค่ะ 

   ตัวเลือกที่ 1) early ทําหน้าที่เป็น adjective ขยาย cave art ถูกต้องแล้วนะคะ 
   ตัวเลือกที่ 2) ‘anything but..........’ เป็น phrase มีความหมายคล้ายๆ กับ not ถ้าแปลตรง

ตัวจะ หมายถึง (ส่ิงนั้น) มีทุกส่ิงทุกอย่างหรือเป็นอย่างที่คิดยกเว้น (อะไรบางอย่าง) ในประโยคนี้จะ
หมายความว่าศิลปะในถ้ําแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมในยุคก่อนไม่ได้ล้าสมัยนั่นเองค่ะส่วนตัวเลือกที่ 3 คําว่า 
communicating นั้นก็ถูกต้องแล้วเช่นกันเพราะตามหลัง Preposition ‘of’ จึงต้องอยู่ในรูป V-ing ค่ะ  

48. เฉลย 3) 
   เมื่อน้ํามันปิโตรเลียมถูกผ่านกระบวนการทําให้กลายเป็นพลาสติกมันจะไม่สามารถย่อย

สลายได้ตามธรรมชาติอีกต่อไปและจะก่อให้เกิดการทับถมอุดตันในพื้นท่ีกําจัดขยะอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด 
   แก้ in which เป็น it ข้อนี้ไม่ยากเลยน้องๆ ยังจํา parallel structure หรือโครงสร้างคู่ขนาน

ได้มั้ยคะจะเห็นคําว่า and ที่เป็นคําเชื่อมใจความของทั้งสองประโยคเข้าด้วยกันดังนั้นโครงสร้างของทั้งสอง
ประโยคนี้จะต้องเหมือนกันค่ะประโยคก่อนหน้าที่ว่า ..., it is no longer biodegradable, ... เป็น
โครงสร้าง S. + V. + complement ดังนั้นประโยคหลังก็จะต้องอยู่ในโครงสร้างนี้เช่นกันมาพิจารณาต่อค่ะ
ประธานของประโยคนี้ คือ petroleum ซึ่งเราสามารถแทนด้วยคําว่า it เพราะฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องก็คือ 
..., it can clog up landfills indefinitely นั่นเองต่อไปมาดูตัวเลือกที่เหลือกันค่ะตัวเลือกที่ 1) เป็นรูป 
passive voice ถูกแล้วเพราะน้ํามันปิโตรเลียมถูกทําเป็นพลาสติกตัวเลือกที่ 2) ก็เห็นชัดๆ ว่า plastic เป็น 
noun ตามหลัง preposition ‘into’ ถูกต้องแล้วจ้าส่วนตัวเลือกที่ 4) landfills เป็น noun ทําหน้าที่เป็น
กรรมของ clog up นะจ๊ะ  
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49. เฉลย 4) 
   ถึงแม้ว่าร้านอาหารจํานวนมากจะแสดงข้อมูลทางด้านแคลอรี่บนเว็บไซต์ของพวกเขาหรือ

กระทั่งบนบรรจุภัณฑ์ผู้ให้การสนับสนุนการติดฉลากกล่าวว่าผู้บริโภคจําเป็นท่ีจะต้องอ่านข้อมูล
เหล่านั้นในขณะที่ตัดสินใจว่าควรจะทําอะไร 

   แก้ while-decided เป็น while deciding หลังคําเชื่อม while ถ้าตามด้วย Ving หรือ V3 จะ
มีความหมายต่างกันนะคะ While + Ving หมายถึงเป็นคนทําเองแต่ถ้า while + V3 จะหมายถึงถูกกระทํา
ลองมาดูความหมายของประโยคนี้ค่ะผู้บริโภคต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองหลังจากอ่านข้อมูลบนฉลากแล้วว่าจะ
ทําอะไรไม่ได้ถูกตัดสินใจค่ะส่วนตัวเลือกอื่นๆ ถูกต้องแล้วนะคะตัวเลือกที่ 1) although เป็นคําเชื่อมประโยค
ที่มีใจความขัดแย้งค่ะเหมาะสมแล้วตามเนื้อความในประโยคนี้ส่วนตัวเลือกข้อ 2) ตามหลัง preposition 
‘on’ อยู่ในรูป Ving คือ food packaging และข้อ 3) diners มาจาก V. dine = ทานอาหารเย็นเป็นการ
เลือกใช้คําที่เหมาะสมกับบริบทแล้วค่ะ  

50. เฉลย 3)  
   ชีวิตช่างแสนเปราะบางและเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นจงใช้สิ่งท่ีคุณได้รับมาให้คุ้มค่า

ท่ีสุดเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานเท่าไหร่ 
   แก้ have given เป็น have been given ประโยคนี้ความหมายลึกซึ้งจริงๆ ค่ะเป็นการสอนให้

เราเห็นคุณค่าของส่ิงที่เรามีอยู่โจทย์ข้อนี้วัดความรู้ในเรื่องการแปลและการใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องพ่ี
แนนพิจารณาแล้วเลือกตอบข้อ 3) เพราะประโยคบอกว่าให้เราใช้ส่ิงที่ได้รับมาให้คุ้มค่าที่สุดไม่ใช่เราเป็นคน
ให้นะคะจึงต้องอยู่ในรูปของ passive voice (V. to be + V3) ส่วนตัวเลือกอื่นๆ เรามาดูกันค่ะว่าทําไมจึง
ถูกต้องตัวเลือกที่ 1) so (adv.) มีความหมายเหมือนกับ very แปลว่ามากมาขยาย fragile ที่ทําหน้าที่เป็น 
adj. ว่าเปราะบางมากๆ ตัวเลือกที่ 2) so ตัวนี้เป็น conjunction แปลว่า ดังนั้นเป็นคําเชื่อมที่เหมาะสมกับ
บริบทแล้วค่ะส่วนตัวเลือกที่ 4) to last เป็น V.inf ตามหลัง V. to be going to แปลว่า คงอยู่, มีอยู่จึง
ถูกต้องแล้วค่ะ  

51. เฉลย 4) 
   บริษัทรถยนต์และมอเตอร์ไซค์จํานวนมากยืนยันว่ารถของพวกเขาที่ถูกจําหน่ายในประเทศไทย

นั้นสามารถใช้งานโดยใช้น้ํามันแก๊สโซฮอลล์ 95 และ 91 ได้และยังพร้อมท่ีจะติดสต๊ิกเกอร์ลงไปบนตัว
รถรุ่นใหม่เพื่อยืนยันในการใช้งานร่วมกับแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 ได้เป็นอย่างดี 

   แก้ ready เป็น are ready เพราะ ready เป็น adjective ยังขาด V. to be อยู่ประโยคนี้เป็น
ประโยคที่เชื่อมต่อมาจากประโยคย่อย that their vehicles .......... can run on .......... โดยเชื่อมด้วย 
and อย่างที่พ่ีแนนเคยบอกไว้ว่าหน้า and และหลัง and ต้องเป็นรูปเดียวกันดังนั้นหน้า and เป็น verb 
‘run’ หลัง ‘and’ ก็ต้องเป็นรูปของ verb เหมือนกันจึงต้องเอา verb to be มาช่วยเป็น are ready ค่ะ 

   ตัวเลือกที่ 1) ถูกต้องแล้วตามหลัก Subject & Verb agreement ประธานคือ companies 
เป็นพหูพจน์จึงต้องใช้ have confirmed  

   ตัวเลือกที่ 2) อยู่ในรูป past participle เพราะมาทําหน้าที่ขยายคําว่า vehicles รถที่ถูก
จําหน่ายมาขายในเมืองไทย 

   ส่วนตัวเลือกที่ 3) ‘run’ ใช้กับ preposition ‘on’ ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะ run on (phr. v.) = use 
เมื่อใช้กับพลังงานต่างๆ เช่นน้ํามันก็จะหมายถึงใช้น้ํามันนั่นเองค่ะ 
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52. เฉลย 1)  
   สาเหตุการเป็นลมมีอยู่หลายประการและบางสาเหตุก็ไม่เป็นอันตรายอะไรแต่อย่างไรก็ตาม

การเป็นลมก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ 
   แก้ these โดยตัดออกไปเลยค่ะเหลือแค่ some ก็พอแล้ว เพราะว่า some เป็นคําสรรพนาม 

(pronoun) ที่แทน noun phrase ‘many causes of fainting’ ที่มาข้างหน้าทําหน้าที่เป็นประธานของ
ประโยคอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องมี these แล้วนะคะตัวเลือกที่ 2) also can ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะเป็นการ
กล่าวเสริมจากเนื้อความในส่วนแรกว่ายังมีการเป็นลมที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ด้วยไม่ได้มีแค่
การเป็นลมที่ไม่มีอันตรายเพียงอย่างเดียวเป็นการใช้คําเชื่อมและ modal verb ที่เหมาะสมแล้วตัวเลือก   
ที่ 3) warning sign เป็น compound noun แปลว่า สัญญาณเตือนค่ะและสุดท้ายตัวเลือกที่ 4) even 
potentially เป็น adverb ขยาย Adjective ‘fatal’ เพ่ือบอกว่าร้ายแรงสุดๆ ถึงตายถูกต้องเช่นกันค่ะ   
เป็นไงคะน้องๆ ลองค่อยๆ ดูไปไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ  

53. เฉลย 1)  
   ถูกต้ังช่ือตามใบที่มีลักษณะไขว้กันเหมือนกากบาทไว้ผักประเภทนี้ เช่น กะหล่ําปลี บร็อคโคลี่

เป็นอาหารชั้นเยี่ยมในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, และ โรคอื่นๆ อีกมากมาย 
   แก้ name for เป็น named for เพราะ named ตรงนี้ลดรูปมาจาก are named for เป็น 

past participle (v3) บอกว่าประธานคือ cruciferous vegetables นั้นถูกต้ังชื่อตามรูปร่างใบของพวก
มันนั่นเองตัวเลือกที่ 2) like เป็น preposition = such as ใช้ในการยกตัวอย่างตามด้วยคํานามตัวเลือกที่ 3) 
foods ต้องเป็นรูปพหูพจน์เพราะหมายถึงทั้ง cabbage และ broccoli และสุดท้าย noun phrase ‘a lot 
more’ หมายถึงและอื่นๆ อีกมากมายมักใช้ต่อท้ายการยกตัวอย่างจะเหมือนกับคําว่า etc. (et cetera)  

54. เฉลย 3)  
   เจ้าหน้าท่ีจะมอบเงินรางวัล 30,000 เหรียญสหรัฐ สําหรับข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการโจมตี

เมื่อวันเสาร์ท่ีทําให้นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งต้องหลบหนีออกจากบ้านท่ีเต็มไปด้วยควันพร้อมกับ
ครอบครัวของเขา 

   แก้ flee เป็น fleeing เพราะในประโยคย่อยนี้ มี finite verb อยู่แล้วคือ left ดังนั้นต้องเปลี่ยน
กริยาตัวนี้เป็น non-finite verb คือ fleeing (present participle) ทําหน้าที่ขยายความประธานของ
ประโยคนี้ว่านักวิทยาศาสตร์ที่หลบหนีไปเองตัวเลือกที่ 1) reward อยู่ในรูปเอกพจน์ถูกต้องแล้วค่ะสังเกต
จาก article ‘a’ ที่นํามาข้างหน้าตัวเลือกที่ 2) attacks เป็นคํานามพหูพจน์หมายถึงการโจมตีหลายๆ ครั้ง
และตัวเลือกที่ 4) smoke-filled ทําหน้าที่เป็น adjective ขยายความว่าบ้านที่ถูกปกคลุมไปด้วยควันก็
ถูกต้องเช่นกันนะคะ  

55. เฉลย 2)  
   บางคนมักจะกินอาหาร 3 มื้อในปริมาณที่เท่าๆกันใน 1 วันแต่ฉันชอบที่จะกินอาหารเช้า

หนักๆ (กินปริมาณเยอะๆ) จากนั้นกินเป็นมื้อเบาๆ ในช่วงเวลากลางวันและกินมื้อใหญ่อีกทีในตอนมื้อเย็น 
   แก้ hard เป็น heavy ข้อนี้ผิดตรงการเลือกใช้ adjective มาขยายค่ะเวลาจะบอกว่าเป็นมื้อ

ใหญ่มื้อที่เรารับประทานเยอะๆ ต้องใช้เป็นคําว่า heavy นะคะน้องๆ อย่าแอบเผลอไปใช้ hard เด็ดขาด
เพราะอาจจะทําให้เข้าใจผิดไปได้ว่าเป็นมื้ออาหารที่มีอาหารแข็งๆ นะคะ เวลาเลือกใช้คําต้องระวังมากๆ เลย
มาดูตัวเลือกอื่นๆ กันบ้างดีกว่าตัวเลือกที่ 1) square ตรงนี้เป็น adjective หมายความว่าเท่าๆ กันไม่ได้
แปลว่าส่ีเหลี่ยมนะคะน้องๆ ส่วนตัวเลือกที่ 3) light (adj.) มาขยายว่ามื้ออาหารเบาๆ จะใช้คู่กับคําว่า 
heavy meal ค่ะและตัวเลือกที่ 4) substantial (adj.) ใช้ขยายมื้อแปลว่ามื้ออาหารที่มีปริมาณเยอะๆ 
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Items 56-60 
 โจทย์แบบนี้ถือว่าแปลกใหม่มากเลยนะคะน้องๆ โดยจะเป็นบทความเรื่องหนึ่งที่ถูกแยกและวางสลับตําแหน่ง
ประโยคโดยที่น้องๆ จะต้องจัดเรียงประโยคพวกนี้ใหม่ให้สมบูรณ์และได้ใจความนะคะเค้ามีตัวเลือกให้ทั้งหมด     
6 ประโยคด้วยกันค่ะ แต่ว่าให้เราเลือกเพียง 5 ประโยคเพื่อทําการเรียงลําดับข้อความใหม่นะคะ เพราะฉะนั้นก็จะ
มีหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ได้มีใจความเกี่ยวข้องกับบทความที่ยกมาเลยงั้นเราลองไปดูความหมายของแต่ละประโยคกัน
ก่อนดีกว่าค่ะน้องๆ ไม่ต้องตกใจนะคะเราจะค่อยๆ ดูไปพร้อมๆ กันค่ะ 
 
 (S1)  ความผิดหวังท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ของ erotic lovers (คู่รักลุ่มหลง) หมายความว่าพวก

เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ท่ียืนยาวในความสัมพันธ์ใดๆ 
 (S2)  อย่างไรก็ตามเพราะ erotic lovers มักจะมีภาพความงามในอุดมคติของตัวเองซึ่งไม่สามารถมี

ได้ในความเป็นจริงพวกเขาจึงไวต่อความรู้สึกในความงามที่ไม่สมบูรณ์ในรูปกายของคนรัก 
 (S3)  แทนที่จะเป็นอย่างนั้นพวกเขาจะมองหาคนรักใหม่ท่ีมีความสมบูรณ์มากกว่า 
 (S4)  พวกเขาจะผิดหวังได้ง่ายกับเรื่องเล็กน้อย เช่นจมูกใหญ่เกินไปผิวท่ีมีริ้วรอยหรือรูปร่างท่ีอ้วนเกินไป 
 (S5)  ในความเป็นจริงแล้ว erotic lovers พยายามอย่างมากท่ีจะทําความเข้าใจกับคนรักของพวกเขา 
 (S6)  Erotic lovers อย่างเช่นนาร์ซีซัสผู้ซึ่งตกหลุมรักในรูปลักษณ์ของตนเองจะให้ความสําคัญกับ

ความงามภายนอกเพียงอย่างเดียว 
 
 ตามที่พ่ีแนนบอกนะคะโจทย์ข้อนี้ให้น้องๆ เลือกมาเพียง 5 ประโยคและเรียงลําดับประโยคทั้ง 5 นี้ให้
ถูกต้องตามความหมายและลําดับที่เหมาะสมคําตอบการเรียงลําดับของพ่ีแนนก็คือ 
56. (S6) → 57. (S2) → 58. (S4) → 59. (S1) → 60. (S3) 
 ส่วนตัวเลือกข้อ 5 พ่ีแนนตัดทิ้งไปเพราะในเรื่องนี้ต่างพูดถึงลักษณะของ Erotic lovers ที่หลงในรูปลักษณ์
แต่ (S5) มีใจความที่ขัดแย้งกับข้ออ่ืนๆ เอาล่ะค่ะน้องๆ คงอยากรู้แล้วว่าเหตุผลในการเรียงลําดับของพ่ีแนนเป็น
ยังไงตามมาอ่านกันเลยค่ะสาเหตุที่พ่ีแนนเลือก (S6) มาเป็นประโยคแรกเพราะดูจากเนื้อความทั้งหมดแล้วเรื่อง
นี้พูดถึง Erotic lovers แน่นอนดังนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดควรมีการให้คําจํากัดความของคํานี้กันก่อน
ดังนั้น (S6) จึงควรเป็นประโยคตั้งต้นค่ะจากนั้นก็อธิบายขยายความต่อว่าการลุ่มหลงในรูปลักษณ์ภายนอกเป็น
อย่างไรจึงเลือก (S2) มาเป็นประโยคที่ 2 และประโยคที่ 3 เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดว่า the physical 
imperfection = ความไม่สมบูรณ์ทางด้านรูปลักษณ์คืออะไรจึงเลือกตัวเลือก (S4) จากนั้นน้องๆ จะสังเกตเห็น
ว่าในประโยคนี้มีคําว่า ‘disappointed’ ใช่มั้ยคะพ่ีแนนจึงเลือก (S1) เป็นประโยคที่ 4 เพ่ือขยายความว่าผิดหวัง
อย่างไรมาถึงประโยคสุดท้ายก็ควรจะเป็นบทสรุปเพ่ือจบใจความทั้งหมดนะคะพ่ีแนนเลยเลือกประโยค (S3) ให้
เป็นประโยคที่ 5 เพ่ือใช้เป็นบทสรุปว่าเมื่อคนพวกนี้ไม่สามารถมีความสัมพันธ์แบบยืนยาวแล้วพวกเค้าจะทํา
อย่างไรกันต่อไปนั่นก็คือพวกเค้าจะยุติความสัมพันธ์นั้นแล้วไปแสวงหาคนที่คิดว่าดีกว่านั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
อย่าเพ่ิงท้อนะคะสู้ต่อไป 
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แบบฝกหัด O-NET 
 
Part I :  Use and Usage 
1. Dialogs 
Directions : Read the dialogs and choose the expression that best completes each 

missing part.  
Situation 1  : Arnat is inviting Paul and his family to dinner at his house. 
Arnat :  ..........1.......... next Saturday evening.  
Paul  :  Oh, dear! ..........2.......... this Saturday. My daughter is rehearsing a play at her school. 
Arnat :  Oh, really! What about Sunday evening? ..........3.......... . 
Paul  :  That’ll be fine. ..........4.......... . We would be delighted to come. 
   Err..., ..........5.......... . 
Arnat :  Well, my wife just got a promotion and my daughter has been accepted at a top ten 

university, so we’re having a little celebration. 
Paul  :  Congratulations! What time should we get to your house? 
Arnat :  Is 6:30 convenient for you? 
Paul  :  Fine. We are looking forward to it.  
1. 1) We’d like to persuade you to have dinner with us 
 2)  We’d like to have you and your family over for dinner 
 3)  Let you and your family have dinner together at my house 
 4)  I offer you and your family to come to my house for dinner  
2. 1)  I don’t think we like it  2)  I’m afraid we can’t make it 
 3)  What a shame! No one can go  4)  Sorry about that. Everyone will be busy  
3. 1)  It’s a pity if you miss it  2)  We expect you to be free 
 3)  It’ll be convenient for me 4) We really want you to join us  
4.  1)  I’d like to eat out    2)  We all like to be invited 
 3)  Everybody is free on Sunday  4)  I appreciate the appointment  
5.  1)  tell me what you all are doing  2)  this sounds like a special occasion 
 3)  you must be pleased with something  4) let me know why you are inviting us 
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Situation 2 : Andy bought a shirt from a department store. When he got home, he found an 
ink spot on the collar, so he goes back to the store to return it. 

Salesperson  :  Good afternoon, Sir. ..........6..........? 
Andy   :  Yes, I’d like to get a refund for this shirt. 
Salesperson  :  ..........7.........., Sir, because it was on sale. 
Andy   :  Then, can I talk to the manager? 
Salesperson  :  I’m sorry he’s not in right now. Er… ..........8.........., Sir? 
Andy   :  There’s an ink spot on the collar. 
Salesperson  :  ..........9.......... . 
Andy   :  Can’t I get a refund? 
Salesperson  :  ..........10.........., Sir. We can only exchange it for you. 
Andy   :  All right, then. Thank you.  
6.  1)  Don’t you need help   2)  Can I help you 
 3)  Are you looking for someone  4)  Would you return the shirt  
7.  1)  I hope you don’t mind  2)  This style was sold out 
 3)  I think you’d better not  4)  I’m afraid you can’t  
8.  1)  what’s the problem   2)  what’s wrong with you 
 3)  do you have any reason  4)  may I return your shirt  
9.  1)  It’s not our responsibility  2)  I’m sorry to see you 
 3)  You can’t put the blame on us  4)  In that case, we can get you a new one  
10.  1)  I don’t think that’s possible  2)  I can’t make a decision now 
 3)  I’m only an employee here  4)  I don’t want to argue with you 
 
2. Situational Dialogs 
Directions :  Read each situation and choose the most appropriate answer.  
11.  Situation : A woman calls her husband at his office and asks him if they can have 

dinner out. He says : .................... 
 1)  Yes, shall we eat out?  
 2)  I haven’t decided yet. 
 3)  I’ve never thought about it.  
 4)  Great idea! Let’s have Japanese food. 
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12.  Situation : Your boss has a flu and has to take a sick leave. You want to know how long 
     he is going to be away. You ask his secretary, and she says : ....................  
 1)  It’s not very long. 
 2)  I’m happy to help. 
 3)  I’m not sure. Let me find out. 
 4)  It takes me days to get everything done.  
13.  Situation : You want to know about your roommate’s future plans, so you say : ....................  
 1)  When do you plan to graduate? 
 2)  Where do you stay while studying? 
 3)  What are you doing after graduation? 
 4)  Why do you want to further your study?  
14.  Situation : You ask a stranger for the time. He doesn’t know the time, so he says : ....................  
 1)  I’m afraid I don’t know.  
 2)  I’m sorry. I have no time. 
 3)  Sorry, I’ve just bought this watch.  
 4)  Please don’t ask me about the time.  
15.  Situation : You and your sister come home very late. Other people in the house        

are already asleep. Your sister makes a loud noise, so you say : Sh! .................... 
 1)  It’s very quiet.  
 2)  Let’s get them up. 
 3) Everybody is sleepy.  
 4)  You’ll wake everybody up. 
 
3. Sentence Completion 
Directions :  Read each sentence and choose the alternative that best completes it.  
16. When ...................., the people must depend on the goodwill of other countries to 
 provide them with the food they need. 
 1)  it is country famine   2)  famine is in a country 
 3)  a country is in famine  4)  there is famine in a country  
17.  The more the girl practiced playing the piano, .................... on stage. 
 1)  she could the better perform  2)  the better she could perform 
 3)  she could perform the better  4)  the better could she perform 
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18. .................... information, but it distributes it as well. 
 1) The computer stores not only 2) Not only does the computer store 
 3)  Not only the computer stores  4)  The computer does not store only  
19.  A patient is unlikely to make fast progress toward full recovery. .................... . 
 1) if he takes medicine regularly  2)  once he takes medicine regularly 
 3)  unless he takes medicine regularly  4)  when the medicine is regularly taken  
20.  The new product was not popular for two reasons : .................... . 
 1) one was its quality, the other the price 
 2) the quality was one, another was its price 
 3)  its quality was one of them, the price was other 
 4)  the first one its quality, the price was another one  
21.  Helen dropped her wallet .................... her briefcase at the front desk. 
 1)  as she was opening   2)  although she opened 
 3)  as long as she could open  4)  since she wanted to open  
22.  Many people have stopped smoking because they are afraid that ..................... . 
 1)  it must do harm to their health 
 2)  they can’t afford to stay healthy 
 3)  it may be harmful to their health 
 4)  they are probably at risk of being healthy 
23. The line is busy ; .................... . 
 1) there must be a lot of people around 
 2) passengers have to postpone their trip 
 3) a lot of cars must be stuck in the traffic 
 4) someone must be using the telephone now  
24.  The advisor at the International House recommended that foreign students .................... 

before enrolling at the university. 
 1) take up a new hobby   2) make a lot of new friends 
 3) take more English lessons  4) spend more time in the cafeteria  
25. Before entering the conference room, all participants .................... . 
 1)  must present their ID cards 
 2)  had better announce their names 
 3)  should make reservations in advance 
 4)  would rather have their belongings outside  
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26.  Smoking causes dreadful diseases, not only in smokers themselves .................... . 
 1)  but also in people close to them 
 2)  as well as in people close to them 
 3)  and in people close to them also 
 4)  although not in people close to them  
27. Both Mary and her sister, .................... my sister, are studying Tourism and Hotel 

Management at Mahidol University. 
 1) included   2) except 
 3) together with   4) apart from   
28. When you feel exhausted, do something you enjoy, .................... . 
 1) for example, listen to music 
 2) therefore, one can always sleep well 
 3) in other words, reading junk mail 
 4) however, you will stay awake and feel energetic  
29. We will take a plane to Chiangmai .................... . 
 1) if all the air tickets are sold out  2) if the flight attendants are still on strike 
 3) unless the flight is fully booked  4) unless the hotel rooms are available  
30. .................... that we went hiking in the forest last weekend. 
 1) It rained so heavily   2) We did so much exercise 
 3) It was such nice weather  4) We were in such a hurry 
 
4. Text Completion 
Direction : Choose the phrase or clause that best completes each blank in the 

passage below. 
Extract 1 
 My kindergarten class of animal lovers was fascinated by a new book about cats. One 
illustration showed a cat ..........31.......... by the scruff of the neck. The text made the point that 
..........32.......... for the mother cat to carry her kittens, children should not carry kittens 
..........33.......... . When I asked the children to think about ..........34.........., they had some 
thoughtful replies. One child said, “We might drop them.” ..........35.........., “We might hold 
them too tight and choke them.” Agreeing with these reasons, a third nodded her head wisely 
and added, “Yes, and we might get fur in our mouths.”  
31. 1) carried her kittens    2) carrying her kittens 
 3) with her carried kittens  4) being carried with her kittens  
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32. 1) in spite of a safe way   2) because of a safe way 
 3) since this way was safe  4) although this was a safe way  
33. 1) in this manner    2) with this practice 
 3) with such a pattern   4) is such a method  
34. 1) why this was so    2) what they should do 
 3) which was the best way  4) how they could deal with it  
35. 1) Another said    2) The other said 
 3) The former said    4) The latter said 
 
Extract 2 
 The Bear, a documentary-dramatic film ..........36.........., a French Canadian director, 
reflects an attempt to educate viewers about the reality of wild animals. The film features the 
beauty of wildlife ..........37.......... the truth about life and death. It focuses on the adventures of 
a young cub ..........38.......... its mother and is adopted by a male bear. Their relationship grows 
closer and closer when they are in danger together, ..........39.......... while being chased by two 
heartless hunters. The climax of the film comes when the big bear ..........40.......... at the edge 
of a cliff. At the climax, an important clue to the moral of the film is found when the bear stops 
attacking the hunter, who in his fear breaks down and starts to weep, and due to the mercy of 
the bear, he narrowly escapes death.  
36. 1) by which Jean Jacques Annaud is directing 
 2) directing by Jean Jacques Annaud 
 3) which Jean Jacques Annaud directed 
 4) directed by Jean Jacques Annaud  
37. 1)  that asks us    2) but explains 
 3) and tells us    4) which describes  
38. 1) which suddenly loses   2) lost suddenly 
 3) which is immediately lost  4) losing immediately  
39. 1) struggle to survive    2) struggling for survival 
 3) to struggle to survive   4) being struggled for survival  
40. 1) has been confronted by a hunter 2) confronting its prey 
 3) confronted by other animals  4) confronts its human enemy 
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PART II :  Reading Ability 
1. Vocabulary 
Directions :  Choose the best alternative to complete the passage below. 
 Mosquitoes breed in stagnant water in areas with a summer temperature of over 21 C. The 
female anopheles mosquito, one of 60 species of mosquito, can ..........41.......... a small 
parasite. If the mosquito ..........42.......... a person who has malaria, it picks up the parasite as 
it ..........43.......... the human blood. The parasite ..........44.......... inside the mosquito and is 
..........45.......... to another human when the mosquito bites again. Malaria ..........46.......... fever 
and shivering fits. It is not ..........47.......... a killer in itself, but it weakens the ..........48.......... 
people so that they cannot work hard. They gradually become ..........49.......... and more likely 
to ..........50.......... to other diseases.  
41. 1) fetch  2) defeat 3)  carry  4)  produce   
42.  1)  bites  2)  hurts 3)  pulls  4)  touches  
43.  1)  sucks  2)  drags 3)  pulls  4)  swallows  
44.  1)  ripens  2)  swells 3)  extends  4)  matures  
45.  1)  sent in  2)  hurried off 3)  passed on  4)  thrown down  
46.  1)  mixes  2)  causes 3)  creates  4)  holds  
47.  1) closely  2) readily 3)  necessarily  4)  importantly  
48.  1)  painful  2)  depressed 3)  confused  4)  infected  
49. 1) drier  2) weaker 3) slower  4) hungrier  
50. 1) fall victim  2) admit defeat 3)  lack power  4)  lose spirit 
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2. Reading Comprehension 
Directions :  Read the extracts below and answer the questions that follow. 
Extract 1 

Handy blanching guide for vegetables  
Blanching 

Vegetable 
Maturity 
Desired 

How prepared 
Boiling Water Steam 

Asparagus Tender tips best Cut to 6-inch 
lengths 

Small 3 mins. 
Large 4 mins. 

3.5 mins 
4.5 mins 

Beans, Lima 
 

Young, tender Shell Small 2 mins. 
Medium 3 mins. 
Large 4 mins. 

 

Beans, Snap Tender, crisp Snip ends, cut into 
3/4 -inch lengths or 

French style 

3 mins.  

Peas Young, tender 
Sweet, not starchy 

Shell, wash 1.5 mins.  

 
51. The vegetable that can be blanched by using steam or boiling water is .................... .  
 1)  Asparagus    2)  Lima beans 
 3)  Snap beans    4)  Peas  
52.  In terms of quality, all the vegetables to be blanched should be .................... . 
 1)  young    2)  tender 
 3)  sweet    4)  crispy  
53.  Three different blanching times are used for .................... . 
 1)  asparagus    2)  lima beans 
 3)  snap beans    4)  peas  
54.  The longest time for blanching beans as shown in the table is .................... minutes. 
 1)  2  2)  3 3)  4  4)  4.5  
55.  The vegetable that takes the least in blanching is .................... . 
 1)  Asparagus    2)  Lima beans 
 3)  Snap beans    4)  Peas  
56.  The vegetables whose outer covering has to be removed before blanching are .................... . 
 1)  asparagus and lima beans  2)  snap beans and peas 
 3) lima beans and peas   4)  snap beans and lima beans 
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Extract 2 
 

  
57. What the man says in the second picture is .................... . 
 1) a request 
 2) a complaint 
 3) a suggestion 
 4) an instruction 
 5) an explanation  
58. The woman .................... . 
 1) likes to eat roast beef sandwiches, too 
 2) thinks that the man’s idea is great 
 3) agrees that the man needs to lose weight 
 4) may use the man’s technique to lose weight 
 5) does not believe the man’s plan will work  
59. It can be inferred that the man .................... . 
 1) likes to eat roast beef sandwiches very much 
 2) is getting tired of eating roast beef sandwiches 
 3) will have roast beef sandwiches for lunch only 
 4) likes roast beef sandwiches because they are nutritious 
 5) can prepare only roast beef sandwiches by himself  
60. The phrase figured out in the first picture means .................... . 
 1) tried out 
 2) picked up 
 3) pointed out 
 4) thought of 
 5) looked at  
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Extract 3 
 Easy to make, easy to eat and easy to enjoy. Moonlight Rice offers you the ultimate in easy 
salad preparation. 
 Just one hour of soaking in the refrigerator and you have the perfect base for any summer 
rice salad. Add your favorite flavor, be it meat, fruit, vegetables or nuts, and you have a salad 
or even a meal to tempt every member of your family. 
 Moonlight Rice makes overcooking rice virtually impossible. You can cook it in the normal 
way, through the absorption method, in the microwave, or you can let it cook itself by putting it 
in water and leaving it in the fridge for an hour.  
 Whichever way, it will be perfect rice every time.  
61.  The best heading for this advertisement would be .................... . 
 1)  Summer Rice Salad Preparation 
 2)  Summer Perfect Rice Salad 
 3)  Moonlight Rice for Easy Salads 
 4)  Summertime with Salads  
62.  The most suitable slogan for this product is “.................... .” 
 1)  Add your favorite flavor 
 2)  Easy to make, easy to eat and easy to enjoy 
 3)  Whichever way, it will be perfect rice every time 
 4)  Moonlight Rice makes overcooking rice virtually impossible  
63.  All of the following can be added to the salad EXCEPT .................... . 
 1)  fruit    2)  vegetables 
 3)  nuts    4)  bases  
64.  “…and you have a salad or even a meal to tempt every member of your family (line 4) 

suggests that the salad or the meal .................... . 
 1)  may make your family popular 
 2)  will become part of your family 
 3)  may tempt your family members to learn to cook 
 4) will be appreciated by all members of your family  
65.  The easiest way to prepare Moonlight Rice is to .................... . 
 1)  leave it in the fridge for an hour 
 2)  put it in water and let it cook itself 
 3)  cover it with water and put it in the fridge for an hour 
 4) mix it with salad  
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66.  It can be inferred about Moonlight Rice that .................... . 
 1) heat is not always necessary in cooking it 
 2) overcooking it is the most impossible method 
 3) salads will not be perfect without it 
 4) it is the most economical rice you can buy  
67.  This advertisement would probably appear in a .................... . 
 1)  cookbook    2)  diet book 
 3)  women’s magazine   4)  restaurant guide 
 
Extract 4 
 Attack the problem at its source. It is the most effective way of dealing with garbage since 
it reduces the amount of materials that become garbage. You can practice source reduction 
while shopping because you vote on products every time you make a purchase. 
 Here are some ways you can put source reduction into action. You will also be surprised 
how often you can save money at the same time. 
 • Look for products that use only enough packaging to insure quality and do not appear to 
be unnecessarily overpackaged with multiple layers of plastics, foil, paper and other wrapping. 
But remember, some of this packaging is designed to insure product safety, making packages 
tamper-resistant. Other wrapping preserves freshness and quality. 
 • Buy the largest size package whenever practical. You get more product with less 
packaging than with smaller sizes. 
 • Favor products sold in concentrated forms or in compact packages. Some beverages, 
liquid soaps, cleaning products and fabric softeners are packaged this way. Simply mix the 
concentrate with water, refilling the original container at home. This process can be repeated 
indefinitely. 
 • Use products that do more than one thing such as laundry soaps that combine 
detergents with fabric softeners and shampoos that include conditioners.  
68.  The phrase vote on (line 3) could best be replaced by .................... . 
 1)  elect  2)  select 3)  nominate  4)  determine  
69.  One way to minimize the amount of garbage is to .................... . 
 1)  buy products with the least packaging 
 2)  avoid using products packed in plastic 
 3)  spend less money on wrapping and packaging 
 4)  use products which are wrapped to keep them fresh  
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70.  According to the passage, you can practice reducing unnecessary garbage at .................... . 
 1)  cafeterias    2)  supermarkets  
 3) home    4) launderettes  
71.  It is not mentioned in the passage that packaging can insure a product’s .................... . 
 1)  quality    2)  freshness 
 3)  safety    4)  cleanliness  
72.  All of the following are methods suggested in the passage to decrease the amount of 

garbage, EXCEPT .................... . 
 1)  purchasing products in the largest size 
 2)  using products in concentrated form 
 3)  looking for products with combined functions 
 4)  buying products with multi-layered wrapping  
73.  According to the passage, all of the following products come in concentrated forms EXCEPT 

.................... . 
 1)  hair conditioners    2)  fabric softeners 
 3)  liquid soaps    4)  cleaning products  
74.  The best title for this passage is .................... . 
 1)  How to Separate Garbage  2)  Unnecessary Packaging 
 3)  Ways to Reduce Garbage  4)  Choosing Wrapping Materials 
 
Extract 5 

Postal Orders :  the handy way to send cash today 
What is a Postal Order? 

 Postal Orders are the closest thing to cash you can send in the post. They are simple to 
send and available in any amount from 50p to 20 with no limit to the cash value you can buy. 
Unlike cash, a Postal Order is traceable as the counterfoil provides you with proof of purchase. 

What can I use it for? 
 Any time you need to send money through the post, you can send a Postal Order. They are 
especially useful for sending to people without bank accounts as they are easily cashed at any 
local Post Office. 
 All your bills can be settled with Postal Orders. You can use them to pay for catalogue 
shopping and mail order purchases, for competition entries, football pools, film processing and 
many other uses. 
 Anyone can cash a Postal Order at their local Post Office, so they make perfect gifts for 
children or anyone who does not have a bank account. Postal Orders are one of the most 
popular methods of sending money abroad, to businesses or individuals. They are accepted in 
around 50 countries worldwide, and there is no limit to the cash value you can send. 
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75. The word “they” (line 5) refers to .................... . 
 1)  bills    2)  Postal Orders 
 3)  bank accounts     4)  local Post Offices  
76. The idea discussed in paragraph 2 (lines 6-8) is .................... . 
 1)  Postal Orders can delay bill payments 
 2)  catalogue shopping has many other uses 
 3)  any kind of bill can be paid by a Postal Order 
 4)  the Postal Order is another way to catalogue shop  
77. The last paragraph is mainly about .................... . 
 1)  how to cash a Postal Order 
 2)  the cash limit for Postal Orders 
 3)  a popular way to send money abroad 
 4)  Postal Orders for businesses or individuals  
78. According to the extract, all of the following are advantages of using Postal Orders EXCEPT 

.................... . 
 1)  one can send money as a present through this method 
 2)  the amount of money to be sent can either be very large or very small 
 3)  the receiver of a Postal Order does not need to have a bank account 
 4)  you can transfer money from your bank account to pay bills by this method  
79. We should use a Postal Order to send money because it is .................... . 
 1)  easier to cash than a check 
 2)  the most flexible method of sending money 
 3)  possible to claim your money back if it gets lost 
 4)  a better way to send money than any other means  
80.  The tone of the extract is .................... . 
 1)  suggestive    2)  narrative 
 3)  persuasive    4)  descriptive 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (122)________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

PART III :  Error Identification 
Directions :  Read each sentence below and choose the only one incorrect part.  
    Then choose the alternative that shows the correction of the 

mistake.  
81. Film pictures appear to move on the screen actually are still pictures flashing one after another. 
  A. B.  C.  D. 
 A. 1) A film picture appearing  2) The film picture which appears 
  3) Film pictures that appear  4) The film pictures appear 
 B.  1) move on    2) to moving in 
  3) moving on    4) moves in 
 C.  1) still are pictures   2) are pictures still 
  3) pictures are still   4) pictures still are 
 D.  1) flashed one after another  2) flashed one by one 
  3)  flashing from one to one  4) flashing one and the others  
82. The readers of the magazine was invited to send letters with their personal information 
   A. B.    C. 
     to the magazine office within two weeks. 
   D. 
 A.  1) Readers of the magazine 
   2)  The reader of the magazine 
  3)  A reader of the magazine 
   4)  The magazines’ readers 
 B.  1)  invited   
  2)  being invited 
  3)  is invited   
  4)  were invited 
 C.  1)  a letter for persons information 
  2)  its letter with the personal information 
  3)  their letters from their personal information 
  4)  the letters of their personal information 
 D.  1)  to the magazine’s office within  
  2)  for the magazine office in 
  3)  at the office’s magazine before.   
  4)  into the office magazine for 
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83. Students should sit and hold their pens correctly so that improve their handwriting. 
  A. B.  C. D. 
 A. 1)  The students would sit  2)  Students sit 
  3)  The students are sitting  4)  Students have sat 
 B.  1)  hold correctly pens  2)  correctly hold the pens 
  3)  correctly hold a pen  4)  hold a pen correctly 
 C.  1)  and    2)  in order to 
  3)  but    4)  in addition to 
 D.  1)  improved their handwriting  2)  improving their handwriting 
  3)  their handwriting improvement  4)  their hand writing to improve  
84. Nowadays, college students must only not be taught academic skills 
  A.   B.   
 but alsobe trained to work as a team and to be socially responsible. 
   C.  D. 
 A. 1)  Now student colleges can 
  2)  At present, students’ college should 
  3)  At the moment, the college’s student may 
  4)  Presently, colleges’ students will 
 B.  1)  be taught not only academic skills 
   2)  not only academic skills be taught 
  3)  be not only academic skills taught 
   4)  not only be taught academic skills 
 C.  1)  but to work to be trained also 
   2)  but be trained also to work 
  3)  to be trained also but to work 
   4)  to also work but be trained 
 D.  1)  and to be responsible socially as a team 
  2)  and to be as a team socially responsible 
  3)  to be as a team and socially responsible 
  4)  to as a team and be responsible socially  
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85. In an optimist’s view, after the year 2015 electrical vehicles will become more efficiently than 
   A. B.     C. 
  present-day vehicles. 
  D. 
 A.  1)  In a view of an optimist  2)  According to optimist’ view 
  3)  From the view of the optimist  4)  As for an optimist’s view 
 B.  1)  electrical vehicles later than the year 2015 
  2)  not before the year 2015, electrical vehicles 
  3)  the year after 2015 electrical vehicles 
  4)  no sooner than the year 2015 electrical vehicles 
 C.  1)  will become efficiently more than  2)  will more that efficient become 
  3)  will efficiently become more than  4)  will become more efficient than 
 D.  1)  the present days vehicles  2)  the vehicles of present days 
  3)  the vehicles in the present day  4)  vehicles of present day  
86. The decision on the workers’ wages finalized at the meeting which was held yesterday. 
  A. B.  C.  D. 
 A.  1)  A decision for    2)  The decision of 
  3)  The decision for   4)  A decision of 
 B.  1)  worker’s wages    2)  the wages for the worker 
  3)  wages to a worker   4)  the worker wages 
 C.  1)  was to finalize    2)  were finalized 
  3)  would be finalized   4)  was finalized 
 D.  1)  being held    2)  holding 
  3)  having been holding  4)  having been held  
87.  In the year 1970, a tornado had destroyed about 100 homes in a small town 
     A.  B. 
 on the Mississippi River, and four residents were killed. 
   C.  D. 
 A. 1)  was destroyed by about 100 homes  2)  could destroy homes about 100 
  3)  destroyed about 100 homes  4)  has destroyed homes about 100 
 B.  1)  of a small town    2)  of the small town 
  3)  into a small town   4)  inside the small town 
 C.  1)  at the Mississippi River  2)  nearby the river of Mississippi 
  3)  from the Mississippi River  4)  alongside the Mississippi River 
 D.  1)  four residents being killed  2)  four residents had been killed 
  3)  killing four residents  4)  had killed four residents 
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88.  If present dissatisfaction over salaries continues, the final result would lose staff. 
  A. B. C. D. 
 A.  1)  dissatisfaction at present  2)  nowadays dissatisfaction 
  3)  dissatisfaction now  4)  at the moment dissatisfaction 
 B.  1)  for salaries    2)  from the salary 
  3)  about salaries    4)  of salary 
 C.  1)  final result    2)  finally result 
  3)  the result finally   4)  the resulting final 
 D.  1)  will be losing staff   2)  will be loss of staff 
  3)  must lose staff    4)  might be staff losing  
89.  The belief whether all of the fat is unhealthy and should therefore be omitted 
   A. B. C. 
 from a daily diet is untrue. 
   D. 
 A. 1)  how all of fat    2)  which all of the fat 
  3)  that all fat    4)  why all fat 
 B.  1)  not unhealthy    2)  healthful 
  3)  of poor health    4)  without health 
 C.  1)  should be therefore omitted  2)  would therefore be omitted 
  3)  should be omitted therefore  4)  would be omitted therefore 
 D.  1)  it is untrue    2)  untrue must it be 
  3)  untrue it is    4)  it must be untrue  
90. Most students usually complain about the amount of time which they are allocated 
   A. B. C. 
 to work on a test is too short. 
   D. 
 A. 1)  Mostly, students are usually complaining 
  2)  Almost usually, students are complaining 
  3)  Most students are usually complained 
  4)  Usually, most of the students are complained 
 B.  1)  about a number of times  2)  when a number of times 
  3)  whether the amount of time  4)  that the amount of time 
 C.  1)  which allocated   2)  is allocated 
  3)  having been allocated  4)  they were allocating 
 D.  1)  is shortened too   2)  is too shortened 
  3)  can be short too   4)  is short too 
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เฉลย 
 
Part I :  Use and Usage 
1. Dialogs  
Situation 1 :  อานัทกําลังชวนพอลและครอบครัวของพอลไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเขา   
1. เฉลย 2)  We’d like to have you and your family over for dinner 
   would like to + VERB เป็นการบอกส่ิงที่เราต้องการอย่างสุภาพ ในภาษาอังกฤษ เชิญแขกมา

ทานอาหาร เราใช้รูปประโยคว่า have someone over for [meal] คําว่า persuade ในภาษาอังกฤษใช้ใน
ความหมายของการโน้มน้าวให้ตกลงใจ ไม่ใช้ในการเชิญ 

   ตัวเลือกที่ 1) พวกเราอยากจะโน้มน้าวคุณไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับเรา 
   ตัวเลือกที่ 2) พวกผมอยากเชิญให้คุณกับครอบครัวมาร่วมรับประทานอาหารเย็น 
   ตัวเลือกที่ 3) ให้คุณและครอบครัวมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันที่บ้านผม 
   ตัวเลือกที่ 4) ผมเสนอให้คุณและครอบครัวมาที่บ้านผมเพื่อร่วมรับประทานอาหารเย็น  
2. เฉลย 2)  I’m afraid we can’t make it 
   ในภาษาอังกฤษ การปฏิเสธหรือการบอกปัญหาอย่างสุภาพ เราใช้รูปประโยค be afraid to do 

something ซึ่งในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่า กลัวที่จะทําอะไร 
   ตัวเลือกที่ 1) ผมไม่คิดว่าพวกผมจะชอบนะครับ 
   ตัวเลือกที่ 2) ผมเกรงว่าจะไปไม่ได้นะครับ 
   ตัวเลือกที่ 3) น่าเสียดายจัง ไม่มีใครไปได้เลยครับ 
   ตัวเลือกที่ 4) ขอโทษด้วยนะครับ ทุกคนจะยุ่งกันหมดเลย  
3.  เฉลย 4) We really want you to join us 
   การบอกว่า อยากให้มาจริงๆ (really want you to…) เป็นการคะย้ันคะยออย่างสุภาพ ในขณะ

ที่ตัวเลือกอื่นๆ เป็นการพูดโดยเอาความคิดของเจ้าภาพเป็นที่ต้ังหรือเป็นคําส่ัง 
   ตัวเลือกที่ 1) น่าเสียดายนะครับถ้าคุณพลาด 
   ตัวเลือกที่ 2) ผมคาดหวังว่าคุณจะว่างนะครับ 
   ตัวเลือกที่ 3) ผมน่าจะสะดวกนะครับ 
   ตัวเลือกที่ 4) พวกผมอยากให้คุณมาร่วมจริงๆ ครับ  
4. เฉลย 3)  Everybody is free on Sunday 
   การที่ทุกคนว่างวันอาทิตย์เป็นเหตุผลต่อเนื่องมาประโยคถัดมาที่ว่า ผู้รับเชิญยินดีที่จะมาตาม

คําเชิญ (We would be delighted to come.) 
   ตัวเลือกที่ 1) พวกผมอยากรับประทานอาหารนอกบ้าน 
   ตัวเลือกที่ 2) พวกผมทุกคนชอบได้รับการเชิญ 
   ตัวเลือกที่ 3) ทุกคนว่างวันอาทิตย์ 
   ตัวเลือกที่ 4) ขอบคุณที่นัดนะครับ 
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5. เฉลย 2)  this sounds like a special occasion 
   การฉลอง (celebration) การเลื่อนขั้น (promotion) ของภรรยาและการที่ลูกสาวสอบเข้า

มหาวิทยาลัยชั้นนําได้ (accepted at a top ten university) ถือได้ว่าเป็น “โอกาสพิเศษ” (special 
occasion) ตัวเลือกที่เหลือเป็นการถามถึงเหตุผลของการฉลองที่ตรงเกินไปหรือฟังดูไม่สุภาพ 

   ตัวเลือกที่ 1) ช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าพวกคุณทําอะไรกัน 
   ตัวเลือกที่ 2) ฟังดูเหมือนเป็นโอกาสพิเศษเลยนะครับ 
   ตัวเลือกที่ 3) คุณต้องยินดีกับอะไรบางอย่างแน่ๆเลย 
   ตัวเลือกที่ 4) บอกได้ไหมครับว่าทําไมถึงเชิญพวกผม 
 
Situation 2 : แอนดี้ซื้อเส้ือเชิ้ตจากห้างสรรพสินค้า  เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาพบว่ามีรอยหมึกอยู่ที่ปกเส้ือ เขาจึง

ไปที่ห้างสรรพสินค้าเพ่ือที่จะนําไปคืน  
6.  เฉลย 2)  Can I help you 
   ข้อนี้น้องต้องรู้มารยาทของพนักงานขายนะคะคือ ถ้ามีลูกค้าเข้ามาที่ร้านต้องเสนอความช่วยเหลือ

ทันที น้องๆ ท่องมาไว้ก่อนได้เลยค่ะ ดังนั้น คําตอบ คือ ตัวเลือกที่ 2) ค่ะ 
   ตัวเลือกที่ 1) คุณไม่ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 
   ตัวเลือกที่ 2) ให้ผมช่วยอะไรไหม 
   ตัวเลือกที่ 3) คุณกําลังหาใครอยู่หรือเปล่า 
   ตัวเลือกที่ 4) คุณต้องการคืนเส้ือเชิ้ตใช่ไหม  
7.  เฉลย 4)  I’m afraid you can’t 
   ข้อนี้ต้องสังเกตจากการตอบของพนังงานขายในส่วนต่อมานะคะ เค้าบอกว่า เพราะมันเป็น

สินค้าลดราคา ดังนั้นจึงเดาว่าเค้าไม่น่าให้คืนสินค้านะค่ะ (ปกติถ้าซื้อสินค้าลดราคาเค้าจะไม่ค่อยให้คืน
สินค้าค่ะ) พนักงานขายจึงน่าจะบอกประมาณว่าไม่ให้คืนสินค้า พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือกที่ 4) นะคะ ซึ่งเป็น
การปฏิเสธอย่างสุภาพค่ะ สําหรับตัวเลือกที่ 1) และ 2) นั้นไม่เข้ากับบริบทที่ตามมา และ ตัวเลือกที่ 3)    
ก็ไม่เข้ากันเช่นเดียวกัน 

   ตัวเลือกที่ 1) ผมหวังว่าคุณจะไม่ว่าอะไรนะ 
   ตัวเลือกที่ 2) แบบนี้ขายหมดแล้ว 
   ตัวเลือกที่ 3) ผมคิดว่าคุณไม่ควรดีกว่า 
   ตัวเลือกที่ 4) ผมเกรงว่าจะไม่ได้  
8.  เฉลย 1)  what’s the problem 
   ข้อนี้บริบทอยู่ที่พนักงานขายบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่ จึงอยากจะสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้น จาก

ตัวเลือกข้อ 3) ถือว่าเป็นการถามที่ไม่สุภาพมากๆ ค่ะ และ ข้อ 4) ก็ไม่ถูก speaker และ situation ค่ะ    
จึงเหลือข้อ 1) และ 2) ในบริบทนี้ส่ิงที่เป็นปัญหาคือเส้ือเชิ้ต จึงตอบตัวเลือกที่ 2) ไม่ได้ค่ะ ดังนั้น          
พ่ีแนนจึงเฉลยตัวเลือกที่ 1) นะคะ 

   ตัวเลือกที่ 1) มีปัญหาอะไรหรือเปล่า 
   ตัวเลือกที่ 2) เกิดอะไรขึ้นกับคุณ 
   ตัวเลือกที่ 3) คุณมีเหตุผลอะไรหรือเปล่า 
   ตัวเลือกที่ 4) ผมขอคืนเส้ือเชิ้ตตัวนี้ได้ไหม  
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9. เฉลย 4)  In that case, we can get you a new one 
   ในบริบทนี้แอนดี้ได้บอกปัญหาให้พนักงานขาย ดังนั้น พนักงานขายก็ควรแก้ปัญหาให้ ไปดู

ตัวเลือกเพ่ือตัดตัวเลือกที่ผิดทิ้งดีกว่านะคะ 
   ตัวเลือกที่ 1) มันไม่ใช่ความรับผิดชอบของพวกเรา 
   ตัวเลือกที่ 2) ผมเสียใจที่ได้พบคุณ 
   ตัวเลือกที่ 3) คุณไม่สามารถตําหนิเราได้ 
   ตัวเลือกที่ 4) ในกรณีนี้เราสามารถเอาเสื้อตัวใหม่ให้คุณได้ 
   จากตัวเลือก ตัดตัวเลือกที่ 1) และ 3) ทิ้งก่อนเลยนะคะ เพราะเป็นการไม่รับผิดชอบของคนขาย

เลยค่ะ และยังเป็นการตําหนิลูกค้าอีกด้วย และก็ตัดตัวเลือกที่ 2) ทิ้งอีกนะคะ เพราะไม่เข้ากับบริบทเลยค่ะ 
ไม่รู้ว่าทําไมต้องเสียใจที่ได้เจอแอนดี้ จึงตอบตัวเลือกที่ 4) เลย ซึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาของ
พนักงานขายค่ะ  

10.  เฉลย 1)  I don’t think that’s possible 
   จากบริบทที่แอนดี้ถามว่าคืนเงินได้ไหม ต้องสังเกตบริบทที่ตามมาของพนักงานขาย เค้าบอกว่า

คงทําได้แค่เปลี่ยนตัวใหม่ให้ นั่นแสดงว่าคือเงินไม่ได้ค่ะ ดังนั้น จากตัวเลือกแล้ว พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือกที่ 1) 
เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 2)  และ 3) นั่นไม่เข้ากับบริบทที่ตามมาค่ะ และในตัวเลือกที่ 4) นั้นไม่เก่ียวกับ
สถานการณ์นี้เลยค่ะ 

   ตัวเลือกที่ 1) ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้นะครับ 
   ตัวเลือกที่ 2) ผมไม่สามารถตัดสินใจตอนนี้ได้ 
   ตัวเลือกที่ 3) ผมเป็นเพียงพนักงานที่นี่ 
   ตัวเลือกที่ 4) ผมไม่ต้องการเถียงกับคุณ 
 
2. Situational Dialogs 
11.  เฉลย 4)  Great idea! Let’s have Japanese food. 
   สุภาพสตรีคนหนึ่งโทรไปหาสามีของเธอที่ทํางานของเขา และ ถามว่าพวกเขาจะไปทานอาหาร

เย็นกันนอกบ้านได้รึเปล่า สามีพูดว่า ..................... 
   ตัวเลือกที่ 1) ได้ เราไปทานอาหารนอกบ้านกันดีไหม 
   ตัวเลือกที่ 2) ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเลย 
   ตัวเลือกที่ 3) ผมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย 
   ตัวเลือกที่ 4) เป็นความคิดที่วิเศษ เราไปทานอาหารญี่ปุ่นกัน 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ เมื่อภรรยาโทรมาชวนสามีไปทานอาหารนอกบ้านกัน สามีก็ตอบรับข้อเสนอ

ของภรรยานะคะ ก็เลยชักชวนให้ภรรยาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นค่ะ ซึ่งก็คือคําตอบจากตัวเลือกที่ 4) เลยค่ะ  
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12.  เฉลย 3)  I’m not sure. Let me find out. 
   เจ้านายของคุณเป็นไข้หวัดและต้องลาป่วย คุณอยากรู้ว่าเขาจะลาเป็นเวลานานเท่าใด คุณถาม

เลขาของเขา เธอตอบว่า ..................... 
   ตัวเลือกที่ 1) มันไม่นานมาก 
   ตัวเลือกที่ 2) ฉันยินดีช่วย 
   ตัวเลือกที่ 3) ฉันไม่แน่ใจ ขอฉันเช็คดูก่อน 
   ตัวเลือกที่ 4) ฉันต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะทําทุกอย่างให้เสร็จ 
   ข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะน้องๆ คือ ตัวเลือกที่ 3) เลยนะคะ ว่าเวลาที่มีคนถามอะไรเรา ถ้าเราไม่แน่ใจ 

เราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะคะ  
13.  เฉลย 3)  What are you doing after graduation? 
   คุณอยากรู้ว่าเพ่ือนร่วมห้องคุณว่างแผนหลังเรียนจบอย่างไร คุณจะถามว่า .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) เธอวางแผนว่าจะเรียนจบเมื่อไหร่เหรอ 
   ตัวเลือกที่ 2) เธอพักอยู่ที่ไหนระหว่างเรียนเหรอ 
   ตัวเลือกที่ 3) เธอจะทําอะไรหลังเรียนจบเหรอ 
   ตัวเลือกที่ 4) ทําไมเธอถึงอยากจะเรียนต่อล่ะ 
   น้องๆ คะ สถานการณ์ข้อนี้ต้องการทราบแผนการหลังเรียนจบซึ่งคําตอบของสิ่งที่เราต้องการรู้

เป็นคํานาม (future plans)  ดังนั้น คําถามจึงควรขึ้นต้นด้วย what เพราะถ้าถามจากข้ออ่ืนๆ จะไม่ตรงกับ
ในบริบทค่ะ ย่ิงถ้าน้องๆ ถามข้อ 1) อาจไม่เหมาะสมเพราะจะหมายถึงว่าเพ่ือนยังเรียนไม่จบนะคะ  

14.  เฉลย 1)  I’m afraid I don’t know. 
   คุณถามเวลาคนแปลกหน้า แต่เขาไม่รู้ เขาจึงพูดว่า ..................... 
   ตัวเลือกที่ 1) ผมเกรงว่าผมไม่รู้น่ะครับ 
   ตัวเลือกที่ 2) ขอโทษครับ ผมไม่มีเวลา 
   ตัวเลือกที่ 3) ขอโทษครับ ผมเพ่ิงซื้อนาฬิกาเรือนนี้มา 
   ตัวเลือกที่ 4) กรุณาอย่าถามผมเรื่องเวลาเลยครับ 
   บริบทข้อนี้คือ ผู้ตอบไม่รู้เวลา จึงควรตอบว่าไม่ทราบ ซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ 1) ส่วนตัวเลือกที่ 2) 

หมายถึง ไม่มีเวลา และ ตัวเลือกที่ 3) และ 4) ไม่เก่ียวกับการไม่ทราบเวลา ตัวเลือกที่ 1) จึงเหมาะสมที่สุด  
15.  เฉลย 4)  You’ll wake everybody up. 
   คุณและน้องสาวของคุณกลับบ้านดึก คนอ่ืนๆในบ้านนอนกันหมดแล้ว น้องสาวของคุณส่งเสียงดัง 

ดังนั้น คุณจึงพูดว่า ชู่ว .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) มันเงียบมาก 
   ตัวเลือกที่ 2) ไปปลุกพวกเค้ากันเถอะ 
   ตัวเลือกที่ 3) ทุกคนง่วงนอน 
   ตัวเลือกที่ 4) เธอจะทําให้ทุกคนต่ืน 
   บริบทนี้เป็นการพูดเตือนน้องสาวที่ส่งเสียงดังจนจะทําให้คนอ่ืนต่ืนนะคะ  ดังนั้น จึงควรพูด

เตือนว่าเธอจะทําให้ทุกคนต่ืน ตอบตัวเลือกที่ 4) เลยค่ะ ส่วนตัวเลือกอื่นไม่ใช่การเตือนค่ะ จึงไม่เข้ากับ
บริบทค่ะ 
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3. Sentence Completion  
16. เฉลย 4)  there is famine in a country  
   เมื่อ .......... ประชาชนก็ต้องพ่ึงพา ความปรารถนาดีจากประเทศต่างๆ ในการจัด ส่งอาหารที่

จําเป็นมาให้ น้องๆ คะข้อนี้นะคะ ดูจากความหมายแล้วน้องๆ อาจจะงงได้เพราะความหมายตัวเลือก
เหมือนกันหมดเลยนะคะ ว่ามีความอดอยากขึ้นในประเทศ แต่ที่น้องๆ ต้องคอยสังเกตคือ grammar ค่ะว่า
ถูกต้องรึเปล่า ง่ายมากเลยค่ะ มีเพียงตัวเลือกที่ 4) เท่านั้นนะคะที่สมบูรณ์และถูกต้องที่สุดค่ะ น้องๆ ระวัง
โดนโจทย์หลอกนะคะ  

17.  เฉลย 2)  the better she could perform  
   ย่ิงเด็กผู้หญิงฝึกฝนการเล่นเปียโนมากเท่าไหร่ .................... บนเวที 
   น้องๆ คะ โจทย์ลวงแบบนี้มีมาให้น้องๆ ปวดหัวกันอีกรอบแล้วนะคะ อย่างที่พ่ีแนนบอกนะคะ 

เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเลือกมีความหมายเหมือนกันแล้วล่ะก็ น้องๆ ต้องพ่ึงพา grammar แล้วล่ะค่ะ 
เพราะฉะนั้นข้อนี้ คําตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่ 2) นะคะที่แปลว่าเธอจะแสดงได้ดีขึ้นเพราะว่าการเขียน
ประโยคแบบ Double Comparative ซึ่งประกอบด้วยอนุประโยค 2 ประโยค ทั้ง 2 ประโยคนั้นจะต้องมี
โครงสร้างทางไวยากรณ์เหมือนกัน คือ The + Comparative + Subj. + V., the + Comparative + 
Subj. + V. ค่ะ  

18.  เฉลย 2) Not only does the computer store  
   .......... ข้อมูล แต่มันยัง กระจายข้อมูลด้วย 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ คะ เค้าต้องการความหมายที่จะมาเติมเต็มว่า คอมพิวเตอร์ไม่เพียงแต่จะบรรจุ

ข้อมูลเท่านั้นอย่าลืมนะคะว่าถ้าตัวเลือกมีความหมายเหมือนกันแล้ว เราก็ต้องมาดูที่ grammar จ้า หลัง 
but เป็นประโยค หลัง Not only ก็ต้องเป็นประโยคด้วยเหมือนกันค่ะ และประโยคที่ตามหลัง Not only 
จะต้องเรียงรูปประโยคแบบคําถามดังนั้นตอบตัวเลือกที่ 2 เลยจ้า อย่าปล่อยให้โจทย์หลอกเราได้นะคะ
น้องๆ .................... distributes (v.) = กระจาย, แจกจ่าย  

19.  เฉลย 3)  unless he takes medicine regularly  
   ผู้ป่วยไม่น่าจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการฟ้ืนคืน จากการป่วย .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ถ้าเขาทานยาเป็นปกติ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ทันทีที่เขาทานยาเป็นปกติ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เว้นเสียแต่ว่าเขาทานยาเป็นปกติ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เมื่อยาถูกทานเป็นปกติ” 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ ตัวเลือกต่างกันนิดเดียวที่การใช้คําเชื่อมข้อความสองประโยค การเลือกข้อถูก

ทําได้จากการแปลค่ะ เพราฉะนั้น ตัวเลือกที่ 3) ที่แปลว่าคนไข้ไม่น่าจะฟื้นตัวได้เต็มที่อย่างรวดเร็ว เว้นไว้
เสียแต่ว่าเขาได้รับประทานยาอย่างสม่ําเสมอค่ะ ส่วนตัวเลือกอื่นๆ นะคะ เมื่อนํามาเติมในประโยคแล้วจะทํา
ให้ได้ประโยคที่มีข้อความไม่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันค่ะ  
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20.  เฉลย 1) one was its quality, the other the price  
   ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เป็นที่นิยมด้วยสองเหตุผล ด้วยกัน .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “หนึ่งคือคุณภาพ อีกอันคือราคา” 
   ตัวเลือกที่ 2) “คุณภาพคือหนึ่งเหตุผล อีกอัน คือราคาของมัน” 
   ตัวเลือกที่ 3) “คุณภาพของมันเป็นหนึ่งในเหตุผล ราคาคืออีกเหตุผลหนึ่ง” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เหตุผลแรกคือคุณภาพของมัน ราคาคืออีกเหตุผลหนึ่ง” 
   ข้อนี้นะคะ น้องๆ two reasons ถ้าเราเขียนเป็นประโยคมันก็จะต้องเป็นประโยคทั้งคู่นะคะ      

ที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่ 1) ค่ะว่าเพราะประโยคหลัง the other the price สามารถละกริยา was ออกได้ 
เพราะมีอยู่ในประโยคหน้าแล้วลองไปดูตัวเลือกอื่นๆนะคะ อย่างตัวเลือกที่ 2) อาจยอมรับว่าถูกได้ แต่
ประโยคไม่ parallel กัน คือ ประโยคหน้าขึ้นต้นด้วยคํานาม the quality ประโยคหลังควรขึ้นต้นด้วย the 
price ส่วนตัวเลือกที่ 3) other ผิด ควรใช้ the other และสุดท้ายตัวเลือกที่ 4) ประโยคแรกควรเขียนเต็ม 
และละกริยา was ในประโยคหลังนะคะ  

21.  เฉลย 1)  as she was opening  
   เฮเลนทํากระเป๋าสตางค์หล่น .......... กระเป๋าเอกสารของเธอที่เคาน์เตอร์ด้านหน้า 
   ตัวเลือกที่ 1) “ขณะที่เธอกําลังเปิด” 
   ตัวเลือกที่ 2) “แม้ว่าเธอจะเปิด” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ตราบเท่าที่เธอเปิด” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เพราะเธอต้องการเปิด” 
   ข้อนี้พ่ีแนนว่าน้องๆ ต้องหาความสัมพันธ์ของประโยคให้ได้นะคะการทํากระเป๋าเงินหล่น และ 

การเปิดกระเป๋าเอกสารเป็นข้อความที่เป็นเหตุผลกัน คือทํากระเป๋าเงินหล่นตอนเปิดกระเป๋าเอกสาร จึงใช้
คําเชื่อมว่า as ข้อนี้น้องๆ อาจสังเกตจาก tense ด้วยก็ได้นะคะ คือขณะเปิดกระเป๋าอยู่ เป็นเหตุการณ์หนึ่ง
ที่เกิดก่อน และกระเป๋าเงินก็หล่น เป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกเหตุการณ์เกิดก่อนใช้ continuous 
เหตุการณ์เข้ามาแทรกใช้ past tense ส่วนตัวเลือกอื่นๆ ใช้คําเชื่อมไม่เหมาะสมค่ะ  

22.  เฉลย 3)  it may be harmful to their health  
   คนจํานวนมากเลิกสูบบุหรี่เนื่องจากพวกเขากลัว ว่า .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “บุหรี่ต้องทําลายสุขภาพพวกเขา อย่างแน่นอน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “พวกเขาไม่มีเงินพอที่จะรักษาสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “บุหรี่อาจจะมีอันตรายต่อสุขภาพของพวกเขา” 
   ตัวเลือกที่ 4) “พวกเขาอาจจะเสี่ยงต่อการมีสุขภาพดี” 
   ข้อนี้เป็นเรื่องของความหมายนะคะน้องๆ พ่ีแนนว่าคนเราจะเลิกสูบบุหรี่ก็เพราะกลัวว่าสุขภาพ

อาจจะแย่ ในตัวเลือกข้อ 2) และ 4) พูดถึงสุขภาพดีจึงไม่เหมาะสม ส่วนตัวเลือกที่ 1) นั้นใช้คําว่า must ซึ่งเน้น
ว่าบุหรี่ต้องทําอันตรายต่อสุขภาพแน่นอน จึงรุนแรงเกินไป ดังนั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดในที่นี้ คือ ตัวเลือกที่ 3)  
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23.  เฉลย 4) someone must be using the telephone now  
   สายไม่ว่าง .....................  
   ตัวเลือกที่ 1) “ต้องมีคนอยู่แถวนั้นมากแน่ๆ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ผู้โดยสารต้องเล่ือนเที่ยวบินออกไป” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ต้องมีรถจํานวนมากติดอยู่บนท้องถนนอย่างแน่นอน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ต้องมีใครบางคนใช้โทรศัพท์อยู่อย่างแน่นอน” 
   น้องๆ คะข้อนี้ keyword อยู่ที่คําว่า line นะคะ line ในที่นี้หมายถึง สายโทรศัพท์ การที่สายไม่

ว่างก็เพราะมีคนใช้โทรศัพท์อยู่ จึงตรงกับตัวเลือกที่ 4) ส่วน ตัวเลือกอื่นๆ ไม่เก่ียวกับบริบทเลยค่ะ  
24.  เฉลย 3) take more English lessons  
   อาจารย์ที่ปรึกษาของหอพักนักเรียนต่างชาติ แนะนําให้นักเรียนต่างชาติ .......... ก่อน สมัคร

เข้ามหาวิทยาลัย 
   ตัวเลือกที่ 1) “หางานอดิเรกใหม่ๆ ทํา” 
   ตัวเลือกที่ 2) “หาเพ่ือนใหม่เยอะๆ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ใช้เวลาในโรงอาหารมากขึ้น” 
   ข้อนี้น้องๆ ต้องดูความหมายของประโยคนะคะบริบทพูดถึงคําแนะนําของอาจารย์ต่อนักเรียน

ต่างชาติและการสมัครเรียนมหาวิทยาลัย ดังนั้นคําแนะนําที่เหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็นการแนะนําให้เรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิม  

25.  เฉลย 1)  must present their ID cards 
   ก่อนเข้าห้องประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกคน .......... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ต้องแสดงบัตรประจําตัว” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ควรจะแจ้งชื่อของตัวเอง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ควรจองไว้ล่วงหน้า” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ควรฝากสัมภาระไว้ข้างนอก” 
   ข้อนี้ก็วัดความหมายของประโยคอีกแล้วค่ะน้องๆ จากตัวเลือกทั้งหมด พ่ีแนนว่าส่ิงที่ควรทํา

ก่อนเข้าประชุมคือการแสดงบัตรประชาชนนะคะ จึงตอบข้อ 1) ค่ะ ส่วนข้อ 2) การประกาศชื่อตัวเองนั้น พ่ี
แนนว่ากว่าจะประกาศหมดคงตายแน่ๆ ค่ะ ข้อ 3) การจองล่วงหน้าก็ควรทําก่อนที่จะมาถึงที่สัมมนา และ
ข้อ 4) ก็ไม่ควรวางส่ิงของไว้นอกห้องสัมมนานะคะเพราะอาจจะหายได้ค่ะ  

26.  เฉลย 1)  but also in people close to them  
   ในประโยคจะเห็นคําเชื่อม (connector)  not only ซึ่งจะใช้คู่กับ but also (not only…but 

also) ในที่นี้จึงเลือกข้อ 1) หมายถึงว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคร้ายแรงไม่เพียงแต่กับผู้สูบเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย  

   ข้อ 2) เช่นเดียวกับคนที่อยู่ใกล้ๆ  
   ข้อ 3) และในคนที่อยู่ใกล้ๆด้วย   
   ข้อ 4) แม้ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้ 
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27. เฉลย 3) together with   
   คําอธิบาย   ข้อนี้วัด connector ประโยคนี้ หมายความว่า ทั้ง Mary และ น้องสาวของหล่อน 

รวมถึง น้องสาวฉัน กําลังเรียนเก่ียวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มหาวิทยาลัยมหิดล 
   ข้อ 1) และ 3) แปลว่า รวมถึง  แต่ข้อ 1) ไม่สามารถใช้ในประโยคนี้ได้เพราะผิด grammar ส่วน

ข้อ 2) และ 4) แปลเหมือนกัน ยกเว้น แต่ไม่สามารถใช้ได้เพราะความหมายไม่เหมาะสมที่จะใช้ในประโยคนี้ 
ดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3)  

28. เฉลย 1) for example, listen to music    
   ข้อนี้วัด connector  ให้ดูความสอดคล้องกันของความหมาย  ดังนั้น ข้อที่ 1) เหมาะสมที่สุด

เมื่ออ่านเทียบความหมายกับข้ออ่ืนๆ  
   ข้อ 1) เวลาคุณรู้สึกเหนื่อยล้า  ทําอะไรที่สนุกๆ  เช่น  ฟังเพลง  
   ข้อ 2) เวลาคุณรู้สึกเหนื่อยล้า  ทําอะไรที่สนุกๆ  ดังนั้น จะทําให้หลับสบาย  
   ข้อ 3) เวลาคุณรู้สึกเหนื่อยล้า  ทําอะไรที่สนุกๆ  หรือพูดอีกอย่างว่า อ่านจดหมายขยะ (junk mail) 
   ข้อ 4) เวลาคุณรู้สึกเหนื่อยล้า  ทําอะไรที่สนุกๆ  อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่หลับและรู้สึกกระฉับกระเฉง  
29. เฉลย 3) unless the flight is fully booked    
   ข้อนี้วัด connector ให้ดูความสอดคล้องกันของความหมาย  ดังนั้น ข้อที่ 3) เหมาะสมที่สุด

เมื่ออ่านเทียบความหมายกับข้ออ่ืนๆ   สังเกตความหมายของคําว่า unless ที่แปลว่า  ถ้าไม่  เว้นแต่ 
   ข้อ 1) เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่ ถ้าไม่มีต๋ัวเครื่องบิน (ขายหมด) 
   ข้อ 2) เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่ ถ้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินยังประท้วง

หยุดงานอยู่ 
   ข้อ 3) เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่ ถ้าเที่ยวบินไม่ถูกจองจนหมด  
   ข้อ 4) เราจะเดินทางโดยเครื่องบินไปเชียงใหม่ ถ้าไม่มีห้องพักที่โรงแรม  
30. เฉลย 3) It was such nice weather    
   ข้อนี้วัด connector ให้ดูความสอดคล้องกันของความหมาย ดังนั้น  ข้อที่ 3)  เหมาะสมที่สุด

เมื่ออ่านเทียบความหมายกับข้ออ่ืนๆ   สังเกตคําว่า so… that และ such…that ที่แปลว่า  มากจนกระทั่ง 
   ข้อ 1) ฝนตกหนักมากจนเราต้องไปปีนเขาในป่ากันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว 
   ข้อ 2) เราออกกําลังกายมากเกินไปจนเราต้องไปปีนเขาในป่ากันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว 
   ข้อ 3) (ช่วงนั้น) อากาศดีมากจนเราต้องไปปีนเขาในป่ากันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว 
   ข้อ 4) เรารีบมากจนเราต้องไปปีนเขาในป่ากันเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว 
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4. Text Completion 
Extract 1  
31. เฉลย 2) carrying her kittens 
   ข้อนี้เมื่อน้องๆ ดูจากตัวเลือกน้องๆ คงรู้ทันทีเลยนะคะว่าข้อนี้วัดเรื่อง non-finite verb น้องๆ ดู

ในประโยคจะเห็นได้ว่า แมวเป็นคนทํากริยาอุ้มลูกแมวเอง ดังนั้นจึงควรใช้รูป V.ing ค่ะ จึงตอบข้อ 2 เลยนะคะ  
32. เฉลย 4) although this was a safe way 
   ข้อนี้วัดโครงสร้างประโยคเลยค่ะน้อง น้องลองดูประโยคข้างหน้าข้อ 32 ซิคะ เห็นคําว่า the 

point that กันไหม น้องๆ ต้องรู้ทันทีเลยนะคะว่าคําที่ตามหลัง that จะต้องเป็นประโยคสมบูรณ์ จึงตัด
ตัวเลือกที่ 1) และ 2) ทิ้งได้เลย และเมื่อน้องๆ ดูประโยคที่ตามมาก็แสดงความขัดแย้งกับประโยคข้างหน้า 
ดังนั้นพ่ีแนนบอกได้ทันทีเลยนะคะว่าควรใช้คําเชื่อมที่แสดงความขัดแย้ง จึงตอบข้อ 4) เลยนะคะ  

33. เฉลย 1) in this manner 
   ข้อนี้ยากนิดหน่อยนะคะ น้องๆ ต้องรู้จักสํานวนด้วยนะคะ คําว่า in this manner เป็นสํานวนที่

มีความหมายว่า ‘ด้วยวิธีเดียวกัน’ ค่ะ  
34. เฉลย 1) why this was so 
   ข้อนี้น้องๆ ต้องอ่านต่อไปอีกหน่อยนึงนะคะ แล้วน้องๆ จะเห็นว่าคําตอบของเด็กๆ ล้วนเป็น

เหตุผลที่เด็กไม่ควรห้ิว / อุ้มลูกแมววิธีเดียวกันกับแม่แมว คําถามจึงควรจะถามว่า ทําไม (why) คะ  
35. เฉลย 1) Another said 
   ข้อนี้วัดเรื่อง another และ other นะคะ ข้อนี้น้องๆ ต้องรู้การใช้นะคะ ในที่นี้มีเด็ก 3 คน และ

พูดแยกกันทีละคน ดังนั้น คนแรกให้ใช้ one คนที่ 2 ให้ใช้ another (อีกคนหนึ่ง) และคนสุดท้ายให้ใช้ the 
other (คนอีกคนที่เหลือ) ส่วนคําว่า the former กับ the latter ใช้เรียกคนแรกและคนหลังในกรณีที่พูด
ถึงคนแค่สองคน น้องๆ ยังจําการใช้ได้ไหมเอ่ย 

 
Extract 2  
36.  เฉลย 4) directed by Jean Jacques Annaud 
   ข้อนี้ดูตัวเลือกก็รู้ทันทีนะคะว่าวัด grammar นะคะ ตามพ่ีแนนมาวิเคราะห์ประโยคกันก่อนนะคะ 

ส่วนที่ให้เติมนั้นเป็นส่วนขยายนะคะ น้องๆ วิเคราะห์ในส่วนที่จะให้เติมแล้วจะพบว่ามันเป็นส่วนขยายคําว่า 
film นะคะ คําที่นํามาขยายคํานามเรานิยมใช้รูป participle ค่ะ จึงตัดตัวเลือกที่ 1 และ 3 ทิ้งได้เลยนะคะ 
และเราวิเคราะห์ต่อไปพบว่า film จะต้องถูกกํากับ จึงใช้รูป V3 นะคะ คือ ถูกกระทํา ดังนั้นจึงตอบตัวเลือก
ที่ 4 เลยค่ะ  

37.  เฉลย 3) and tells us 
   ให้น้องดูตัวเลือกก่อนเลยนะคะ จะรู้เลยว่าข้อนี้วัดเรื่องความหมายค่ะ น้องๆ แปลความหมาย

จากบริบทเลยนะคะ คือ ภาพยนตร์แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของชีวิตสัตว์ป่า…ความจริงเก่ียวกับชีวิต
และความตาย เมื่อแปลจากตัวเลือกแล้วจะตอบได้เพียงข้อเดียวคือ ตัวเลือกที่ 3) เลยนะคะ  

 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _______________________________________ภาษาอังกฤษ (135) 

38.  เฉลย 1) which suddenly loses 
   ข้อนี้น้องดูจากตัวเลือกจะเห็นเลยนะคะว่าวัด grammar นะคะ น้องๆ ไปวิเคราะห์ประโยคพร้อม

พ่ีแนนเลยนะคะ ประโยคนี้มี subject (it) และ verb (focus) ครบแล้วนะคะ ดังนั้น ถ้าน้องๆ จะเลือกคํา
มาเติมต้องไม่ใช่กริยาแท้แล้วนะคะ แต่เมื่ออ่านไปข้างหลังจะพบคําว่า and is adopted นั่นแสดงว่าส่วนที่
ขาดไปต้องมีกริยาแท้เหมือนกันนะคะ เพราะมี and เชื่อมให้เห็นแล้ว จึงตัดตัวเลือกที่ 4) ทิ้งได้เลยนะคะ 
มาวิเคราะห์ต่อคือ การเชื่อมด้วย and ต้องเป็นโครงสร้างที่ parallel กัน คือ verb ต้องเป็น tense 
เดียวกัน ดังนั้น จึงตัดตัวเลือกที่ 2) ที่เป็น past tense ทิ้งได้ เมื่อดูตัวเลือกที่ 3) น้องจะเห็นว่า voice ไม่
เหมาะสมนะคะ ต้องใช้ active voice นะคะ จึงตอบตัวเลือกที่ 1) เลยค่ะ  

39.  เฉลย 2) struggling for survival 
   ข้อนี้ก็วัดเรื่อง grammar อีกแล้วนะคะ น้องๆ ไปวิเคราะห์ประโยคเลยนะคะ ประโยคนี้มีประธาน

และกริยาครบแล้ว และส่วนที่ให้เติมอยู่หลังเครื่องหมาย (,) นะคะ แสดงว่าเป็นส่วนขยายนะคะ จึงตัด
ตัวเลือกที่ 1) และ 3) ที่ไม่สามารถทําหน้าที่เป็นส่วนขยายทิ้งได้เลยค่ะ ตัวเลือกที่ 2) และ 4) ต่างก็เป็น 
participle เหมือนกันต่างกันที่เป็นผู้กระทําเองกับถูกกระทํา ในข้อนี้ต้องการความหมายที่เป็นผู้กระทําเอง 
เพราะลูกเสือและหมีเป็นผู้ด้ินรนเอง จึงตอบตัวเลือกที่ 2) เลยนะคะ  

40.  เฉลย 4) confronts its human enemy 
   ข้อนี้ก็วัดเรื่อง grammar อีกเช่นกันค่ะ น้องๆ ไปวิเคราะห์ประโยคกันเลยค่ะ ประโยคนี้แยกเป็น 

2 ประโยคย่อย โดยมี when เป็นคําเชื่อม ในประโยคหลังจะเห็นว่ายังขาดกริยาแท้นะคะ ดังนั้น ส่วนที่
นํามาเติมต้องมีกริยาแท้ จึงตัดตัวเลือกที่ 2) ที่ไม่มีกริยาแท้ทิ้งก่อนเลยนะคะ และในข้อนี้ต้องการ voice   
ที่เป็น active นะคะ เพราะหมีเป็นผู้เผชิญหน้าเองได้ค่ะจึงเหลือเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็น active voice 
ตอบตัวเลือกที่ 4) เลยนะคะ 

 
PART II :  Reading Ability 
1. Vocabulary  
41. เฉลย 3)  carry 
   fetch (v.) = รับมา 
   defeat (v.) = ทําลาย 
   carry (v.) = เป็นพาหะ 
   produce (v.) = ผลิต, สร้างขึ้นมา 
   สําหรับข้อนี้ น้องๆ ลองแปลดูก่อนเลยค่ะ จะสังเกตได้จากประโยคที่ตามมาที่บอกว่า ยุงจะติด

เอาตัวปรสิตออกมาด้วยในขณะที่มัน...เลือดมนุษย์แสดงว่ายุงก้นปล่องต้องเป็นพาหะนําตัวปรสิตมาสู่คนค่ะ 
คําตอบที่ถูกต้องจึงเป็นข้อ 3) ค่ะ ส่วนข้ออ่ืนๆไม่เข้ากับบริบทนะคะ  
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42 เฉลย 1)  bites 
   bite (v.) = กัด 
   hurt (v.) = ทําให้เจ็บปวด 
   pull (v.) = ดึง 
   touch (v.) = สัมผัส 
   ข้อนี้ไม่ยากนะคะ สังเกตได้จากประโยคต่อมาที่บอกว่า it picks up the parasite นะคะ แสดง

ว่าก่อนที่ยุงจะนําตัวปรสิตออกมาจากมนุษย์ได้ มันต้องกัด (เจาะ) ผ่านผิวหนังของมนุษย์ก่อนค่ะ พ่ีแนน
เลยเลือกข้อ 1) ค่ะ  

43. เฉลย 1)  sucks 
   suck (v.) = ดูด 
   drag (v.) = ลาก 
   pull (v.) = ดึง 
   swallow (v.) = กลืน 
   ข้อนี้มี keyword คือ human blood ค่ะน้องๆเพราะยุงเป็นสัตว์ที่ชอบดูดเลือดมนุษย์ ดังนั้น

เมื่อแปลดูก็จะได้ว่ายุงจะติดเอาปรสิตออกมาด้วยในขณะที่มันดูดเลือดมนุษย์ ดังนั้นข้อ 1) จึงถูกต้องที่สุด
นะคะ ง่ายมากๆ เลยนะคะข้อนี้  

44. เฉลย 4)  matures 
   ripen (v.) = ทําให้สุกงอม 
   swell (v.) = เพ่ิมขนาด 
   extend (v.) = ขยาย 
   mature (v.) = เจริญเติบโต 
   ข้อนี้มี keyword อีกแล้วค่ะคือ inside the mosquito ค่ะ เพราะในข้อนี้บอกว่าเมื่อปรสิตเข้าสู่

ตัวยุงแล้ว มันจะเจริญเติบโตขึ้นภายในตัวยุง ซึ่งคําว่า matures จะมีความหมายเท่ากับคําว่า grows up 
ซึ่งแปลว่าเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 1) ripen = ทําให้สุกงอม คํานี้มักใช้กับอาหารจําพวกผัก 
หรือ ผลไม้ นะคะ ไม่ค่อยนํามาใช้กับคน สัตว์หรือแมลง เพราะฉะนั้นจึงผิดค่ะ ตัวเลือกที่ 2) swell = เพ่ิม
ขนาด เพ่ิมปริมาณ และตัวเลือกที่ 3) extends = ขยาย สองตัวเลือกนี้มักจะใช้กับส่ิงของและจะไม่ค่อยใช้
กับส่ิงมีชีวิตค่ะ  

45. เฉลย 3)  passed on 
   sent in (phr.v.) = ส่งเข้าไป 
   hurried off (phr.v.) = ว่ิงหนี 
   passed on (phr.v.) = ส่งต่อ 
   thrown down(phr.v.) = หมอบลง 
   ข้อนี้น้องๆ ลองสังเกตจากคําบุพบท ‘to’ ที่ตามมานะคะ ในบริบทนี้แปลว่าตัวปรสิตถูกส่งต่อ

จากยุงไปสู่คนอ่ืนๆ จึงตอบว่า passed on (phr.v.) ซึ่งอยู่ในรูปของ passive voice (V. to be + V3) 
นั่นเองค่ะตัวเลือกที่ 1) sent in = ส่งเข้าไป จะใช้คู่กับบุพบท ‘for’ นะคะ ส่วนตัวเลือกที่เหลือไม่เข้ากันกับ
กรรมของประโยค (another human) ดังนั้นตัวเลือกที่ 3) จึงเป็นคําตอบที่ถูกที่สุดแล้วค่ะ  
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46. เฉลย 2)  causes 
   mix (v.) = ผสม 
   cause (v.) = เป็นสาเหตุ 
   create (v.) = สร้างสรรค์ 
   hold (v.) = จับ เกาะติด 
   ข้อนี้ลองดูดีๆ นะคะ หลังช่องว่างให้เติมคําที่ตามมา คือ fever and shivering fits ซึ่งเป็น

อาการของคนที่เป็นไข้มาลาเรียคือจะทั้งเป็นไข้และหนาวสั่น จึงแสดงว่าโรคมาลาเรียทําให้เกิดอาการ
เหล่านี้ค่ะหมายถึงว่าโรคมาลาเรียเป็นสาเหตุให้มีไข้และตัวส่ันส่วนตัวเลือกที่เหลือทั้งสามตัวเลือกนี้ต่างก็
ไม่ใช่คํากริยาที่จะใช้ร่วมกับ fever and shivering ที่แสดงถึงอาการของโรคนะคะ ดังนั้นข้อ 2) จึงเป็น
คําตอบที่ถูกต้องที่สุดค่ะน้องๆ  

47. เฉลย 2) readily 
   closely (adv.) = อย่างใกล้เคียง 
   readily (adv.) = อย่างทันทีทันใด 
   necessarily (adv.) = อย่างจําเป็น 
   importantly (adv.) = อย่างสําคัญ 
   ข้อนี้พ่ีแนนแนะให้น้องดูจากบริบทที่ตามมาค่ะนั่นคือคําว่า ‘but’ ซึ่งแสดงความขัดแย้ง โดย

ข้อความที่ตามมาจะแปลได้ว่าแต่มันจะทําให้มนุษย์อ่อนแอ จนไม่สามารถทํางานหนักได้หรือทําอะไรหนักๆ ได้ 
ดังนั้นโรคนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนผู้ฆ่าอย่างทันทีทันใด แต่จะทําให้ผู้ติดเชื้อค่อยๆ ทรุดลงเรื่อยๆมากกว่านะคะ 
เพราะฉะนั้นก็คือโรคนี้ก็จะไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่า เพชฌฆาตคร่าชีวิตเลยค่ะ ส่วนข้ออ่ืนความหมายไม่เข้ากับ
บริบทเลยนะคะน้องๆ  

48. เฉลย 4)  infected 
   painful (adj.) = เจ็บปวด 
   depressed (adj.) = หดหู่ 
   confused (adj.) = สับสน 
   infected (adj.) = ติดเชื้อ 
   น้องๆ ลองสังเกตประโยคย่อยที่ตามมานะคะ so that they cannot work hard = จนกระทั่ง

พวกเขาไม่สามารถทํางานหนักได้ ซึ่ง ‘so that’ เป็น connector ใช้เชื่อมแสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะ 
ดังนั้นคนท่ีไม่สามารถทํางานหนักได้ก็ต้องเป็นคนท่ีได้รับเชื้อมาจนทําให้ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งในที่นี้คือเชื้อ
มาลาเรีย ดังนั้นตัวเลือกที่ 4 จึงเป็นคําตอบที่เหมาะสมที่สุดนั่นเองค่ะน้องๆ มาดูตัวเลือกที่เหลือค่ะตัวเลือก
ที่ 1) painful = เจ็บปวด น้องๆ จะเห็นได้ว่าในข้อความนี้ไม่ได้บอกว่าคนป่วยมีอาการทุรนทุรายแต่อย่างใด
นะคะ ดังนั้นข้อนี้จึงตัดทิ้งไปค่ะส่วนตัวเลือกที่ 2) depressed = หดหู่ และ 3 confused = สับสน เป็น
คําคุณศัพท์ที่แสดงถึงอาการด้านจิตใจนะคะ ซึ่งในข้อความนี้ก็ไม่ได้บอกถึงสภาพจิตใจของผู้ป่วยว่าจะรู้สึก
อย่างไรคะ ดังนั้นตัวเลือกที่ 2) และ 3) ก็ตัดทิ้งไปได้เช่นกันค่ะ  
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49. เฉลย 2) weaker 
   drier (adj.) = แห้งลง 
   weaker (adj.) = อ่อนแอลง 
   slower (adj.) = ช้าลง 
   hungrier (adj.) = หิวมากขึ้น 
   ข้อนี้เนื้อความต่อเนื่องจากข้อที่ 48 นะคะน้องๆคือแสดงความต่อเนื่องของอาการเมื่อได้รับเชื้อ

มาลาเรียว่าคนเหล่านี้จะค่อยๆ อ่อนแอลงเรื่อยๆ ค่ะ weaker เป็น comparative degree หรือการ
เปรียบเทียบขั้นกว่า ของ weak (adj.) นั่นเองค่ะส่วนตัวเลือกที่เหลือนะคะตัวเลือกที่ 1) drier ในรูป
comparative degreeของ dry แต่มักจะไม่ค่อยใช้กับคนนะคะส่วนตัวเลือกที่ 3) และ 4) ตัดทิ้งไปได้เลย
เพราะไม่เข้ากันกับบริบทที่อธิบายถึงอาการของคนป่วยค่ะ  

50. เฉลย 1) fall victim 
   fall victim (v.) = ป่วยเป็นโรค 
   admit defeat  (v.) = ยอมแพ้ 
   lack power  (v.) = ไม่มีแรง 
   lose spirit  (v.) = หมดกําลังใจ 
   fall victim ข้อนี้เป็นสํานวนนะคะน้องๆ พ่ีแนนมี keyword ให้คือ preposition ‘to’ ที่ตามหลังมา 

‘fall victim to illness’ จะหมายถึง ป่วยเป็นโรค... นั่นเองค่ะตัวเลือกที่ 2) admit defeat = ยอมแพ้ 
สํานวนนี้จะไม่ใช้กับโรคภัยไข้เจ็บนะคะ ส่วนตัวเลือกที่ 3) และ 4) ใช้กับคนมากกว่าค่ะ 

 
2. Reading Comprehension 
Extract 1  
51.  เฉลย 1)  Asparagus 
   ผักที่สามารถนําไปลวกเพื่อขจัดกล่ินได้ทั้งการใช้ไอน้ําและในน้ําเดือด คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “หน่อไม้ฝรั่ง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ถ่ัวลิมา” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ถ่ัวแขก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เมล็ดถ่ัว” 
   เพราะตามข้อมูลในตารางนั้นการลวกผักในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือขจัดกล่ินที่ไม่ต้องการออกไปโดย

ใช้ไอน้ําหรือน้ําร้อนจะใช้ได้กับ asparagus (หน่อไม้ฝรั่ง) เท่านั้นค่ะ น้องๆ จะเห็นว่าโจทย์ต้องการทราบว่า
ผักชนิดใดที่สามารถลวกได้ทั้งสองแบบ (ใช้ไอน้ําและน้ําร้อน) ดังนั้นตัวเลือกที่ 1) ก็เป็นคําตอบที่ถูกต้อง
ที่สุดค่ะ ส่วนตัวเลือกที่เหลือนั้นเอาไปลวกในน้ําร้อนได้อย่างเดียว ดังนั้นจึงไม่ถูกต้องค่ะ  
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52.  เฉลย 2)  tender 
   ในแง่ของคุณสมบัติ ผักทุกชนิดที่จะนําไปลวกควรจะ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ผักอ่อน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “อ่อนนุ่ม” 
   ตัวเลือกที่ 3) “มีรสหวาน” 
   ตัวเลือกที่ 4) “กรอบ” 
   เพราะตามข้อมูลในตารางนั้น คุณสมบัติที่ผักทุกชนิดมีเหมือนกันคือ ต้องมีความอ่อนนุ่ม 

(tender) ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 2) แน่นอนค่ะ ส่วนคุณสมบัติอ่ืนๆ มีเฉพาะในผักบางชนิดค่ะ ดังนั้น
ตัวเลือกที่เหลือจึงตัดทิ้งไป เพราะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องค่ะ  

53.  เฉลย 2)  lima beans 
   ผักที่ใช้เวลาในการลวกแตกต่างกัน 3 ช่วงเวลา คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “หน่อไม้ฝรั่ง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ถ่ัวลิมา” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ถ่ัวแขก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เมล็ดถ่ัว” 
   เพราะ ถ่ัวลิมา เป็นผักชนิดเดียวที่ต้องใช้เวลาแตกต่างกันใน 3 ช่วงเวลาค่ะ ขึ้นอยู่กับขนาด  

หรือปริมาณ น้องๆ ดูได้จากตาราง blanching ที่ช่อง boiling water นะคะ ขนาดเล็กใช้เวลา 2 นาที 
ขนาดกลางใช้เวลา 3 นาที ขนาดใหญ่ใช้เวลา 4 นาที ตัวเลือกอื่นอย่างเช่น หน่อไม้ฝรั่ง มีแค่ 2 ช่วงเวลาที่
ต่างกัน ถ่ัวแขก และ เมล็ดถ่ัว ต่างก็มีระยะเวลาในการลวกเพียงช่วงเวลาเดียว ดังนั้นตัวเลือกที่ 2)         
จึงถูกต้องที่สุดแล้ว  

54.  เฉลย 3)  4 
   ระยะเวลาที่ใช้ต้มถ่ัวนานที่สุดตามที่แสดงในตาราง คือ .................... นาที 
   ตัวเลือกที่ 1) “2 นาที” 
   ตัวเลือกที่ 2) “3 นาที” 
   ตัวเลือกที่ 3) “4 นาที” 
   ตัวเลือกที่ 4) “4 1/2 นาที” 
   น้องๆ ต้องดูคําถามดีๆ ค่ะ ในโจทย์ถามถึง beans เท่านั้น ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 3) ซึ่งเป็น

เวลาในการลวกถั่วลิมาเป็นเวลา 4 นาที  
55.  เฉลย 4)  Peas 
   ผักที่ใช้เวลาในการต้มน้อยที่สุด คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “หน่อไม้ฝรั่ง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ถ่ัวลิมา” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ถ่ัวแขก” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เมล็ดถ่ัว” 
   เพราะดูจากข้อมูลในตารางแล้ว เมล็ดถ่ัว (peas) ใช้เวลาในการลวกน้อยที่สุด คือ 1.30 นาทีค่ะ  
 



 

ภาษาอังกฤษ (140)________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 

56.  เฉลย 3) lima beans and peas 
   ผักที่ต้องลอกเปลือกออกก่อนนําไปลวก คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “หน่อไม้ฝรั่งและถ่ัวลิมา” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ถ่ัวแขกและเมล็ดถ่ัว” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ถ่ัวลิมาและเมล็ดถ่ัว” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ถ่ัวแขกและถั่วลิมา” 
   ข้อนี้ให้น้องๆ มองหาคําว่า shell ในช่อง how prepare ซึ่งหมายความว่า เอาเปลือกออก มาดู

วิธีการเตรียมผักแต่ละชนิดกันค่ะ หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) ห่ันให้มีขนาด 6 นิ้ว ถ่ัวลิมา (Lima beans) 
ลอกเปลือกก่อน ถ่ัวแขก (Snap beans) ตัดปลายทิ้ง ห่ันให้มีขนาด 3-4 นิ้ว หรือ ห่ันแบบฝรั่งเศส    
เมล็ดถ่ัว (peas) ลอกเปลือกก่อนแล้วนําไปล้าง มีเพียง lima beans และ peas เท่านั้น ที่ต้องลอก
เปลือกออกก่อนทั้งคู่ ข้อ 3) จึงถูกต้องที่สุดค่ะ 

 
Extract 2  
57.  เฉลย 5) an explanation 
   ส่ิงที่ผู้ชายกล่าวอะไรในรูปที่ 2 คือ ....................  
   ตัวเลือกที่ 1) การขอร้อง 
   ตัวเลือกที่ 2) การบ่น 
   ตัวเลือกที่ 3) การแนะนํา 
   ตัวเลือกที่ 4) คําส่ัง 
   ตัวเลือกที่ 5) การอธิบาย 
   ข้อนี้น้องๆ ดูได้จาก key word คําว่า “see?” ซึ่งแปลว่า เข้าใจมั้ย  แล้วตามด้วยคําพูด แสดงว่า 

ผู้ชายกําลังพยายามอธิบายเพ่ือให้ผู้หญิงเข้าใจ  
58.  เฉลย 5) does not believe the man’s plan will work 

 ผู้หญิง .................... 
 ตัวเลือกที่ 1) ชอบทานแซนวิชเนื้อย่าง เหมือนกัน 

   ตัวเลือกที่ 2) คิดว่าความคิดของผู้ชายนั้นดีมาก 
   ตัวเลือกที่ 3) เห็นด้วยที่ผู้ชายต้องการลดน้ําหนัก 
   ตัวเลือกที่ 4) อาจจะใช้เทคนิคของผู้ชายในการลดน้ําหนัก 
   ตัวเลือกที่ 5) ไม่เชื่อว่าแผนของผู้ชายจะใช้ได้ผล 
   ข้อนี้น้องๆ จะสังเกตได้ว่า ทุกตัวเลือกมี tone เป็น บวก ทุกข้อ ยกเว้น ตัวเลือกที่ 5) ที่มี tone 

เป็น ลบ และเมื่อดูการ์ตูนภาพสุดท้ายที่ผู้หญิงบอกว่า “อาจใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะเบื่อแซนวิชเนื้อย่างที่รัก” 
จากคําพูดนี้มีน้ําเสียงเป็นการพูดประชดผู้ชายว่า คงทําไม่ได้อย่างที่พูด คือ ทานของซ้ําๆ แล้วจะกินน้อยลง 
การพูดประชดประชันเป็น tone ลบ ดังนั้นจึงตอบตัวเลือกที่ 5)  

 
 



 

 โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีท่ี 26 _______________________________________ภาษาอังกฤษ (141) 

59.  เฉลย 1) likes to eat roast beef sandwiches very much 
   เราสามารถสรุปได้ว่า ผู้ชาย .................... 
   ข้อนี้น้องๆลองวิเคราะห์ตัวเลือกกันดูค่ะ  
   ตัวเลือกที่ 1) ชอบทานแซนวิชเนื้อย่างมาก (tone บวก) 
   ตัวเลือกที่ 2) เบื่อหน่าย (get tired of) กับการทานแซนวิชเนื้อย่าง  (tone ลบ) 
   ตัวเลือกที่ 3) จะทานแต่แซนวิชเนื้อย่างเป็นอาหารกลางวันเท่านั้น (ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องอาหาร

กลางวันเลย) 
   ตัวเลือกที่ 4) ชอบทานแซนวิชเนื้อย่างเพราะมันบํารุงสุขภาพ (ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องบํารุงสุขภาพเลย) 
   ตัวเลือกที่ 5) สามารถเตรียมเฉพาะแซนวิชเนื้อย่างได้ด้วยตัวเขาเอง (ไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการ

เตรียมอาหารเลย) 
   ตัดตัวเลือกที่ 3), 4) และ 5) ออก เพราะไม่ได้กล่าวถึง และจาก keyword คําพูดของผู้หญิง

ที่ว่า“อาจใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะเบื่อแซนวิชเนื้อย่าง ที่รัก” แสดงว่า ผู้ชายต้องชอบการทานแซนวิชเนื้อย่าง
มาก ดังนั้นตอบตัวเลือกที่ 1)  

60.  เฉลย 3) pointed out 
   คําว่า figured out (คิดออก) ในรูปที่ 1 หมายความว่า .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) tried out (ทดลอง) 
   ตัวเลือกที่ 2) picked up (ยกขึ้น) 
   ตัวเลือกที่ 3) pointed out (ชี้, ระบุ) 
   ตัวเลือกที่ 4) thought of (คิดเก่ียวกับ, พิจารณา) 
   ตัวเลือกที่ 5) looked at (มองดูที่, พิจารณา) 
   ตัวเลือกที่มีความหมายใกล้เคียงมากที่สุดคือ ตัวเลือกที่ 3 ในความหมายที่ว่า ชี้, ระบุ 
 
Extract 3   
61.  เฉลย 3)  Moonlight Rice for Easy Salads 
   หัวเรื่องที่เหมาะสมที่สุดสําหรับโฆษณานี้ คือ 
   ตัวเลือกที่ 1) “การเตรียมทําสลัดข้าวสําหรับหน้าร้อน” 
   ตัวเลือกที่ 2) “สลัดข้าวสําหรับหน้าร้อนอันสมบูรณ์แบบ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “Moonlight Rice สําหรับการทําสลัดแบบง่าย” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ช่วงเวลาหน้าร้อนกับสลัด” 
   สําหรับข้อนี้นะคะน้องๆ คําตอบที่ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่ 3) เพราะครอบคลุมใจความทั้งหมดได้ดี

ที่สุดและจาก ย่อหน้าแรก ก็ส่ือให้เห็นถึงการนํา Moonlight Rice มาทําสลัดค่ะ ส่วนข้ออ่ืนๆ ไม่ถูกต้องนะคะ 
เรามาดูตัวเลือกอื่นๆ พร้อมกันค่ะ ตัวเลือกที่ 1) ไม่ถูกต้องเพราะในบทความไม่ได้บอกถึงการเตรียมทําสลัด
ข้าวสําหรับหน้าร้อน แต่บอกแค่ว่า Moonlight Rice สามารถนําไปทําสลัดข้าวได้เท่านั้น ส่วนตัวเลือกที่ 2) 
และ 4) ผิดเพราะเนื้อเรื่องไม่ได้ให้ความสําคัญกับสลัดหน้าร้อนหรือช่วงเวลาหน้าร้อนมากพอที่จะเอามา
เป็นหัวเรื่องได้ จําไว้ให้ดีนะคะน้องๆ ว่าหัวเรื่องที่ดีนั้นจะต้องครอบคลุมใจความทั้งหมดและมีน้ําหนักมาก
พอในเรื่องนั้นค่ะ 
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62.  เฉลย 2)  Easy to make, easy to eat and easy to enjoy 
   คําโฆษณา (slogan) ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผลิตภัณฑ์นี้คือ 
   ตัวเลือกที่ 1) “เติมรสชาติที่คุณชอบ” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ทําได้ง่าย กินได้ง่าย และสนุกได้ง่าย” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณก็จะได้ข้าวที่สุดยอดทุกครั้งไป” 
   ตัวเลือกที่ 4) “Moonlight Rice จะทําให้การหุงข้าวนานเกินไปแทบจะไม่เกิดขึ้น” 
   สโลแกนที่ดีต้องบอกจุดขายและจุดเด่นของสินค้าที่กระชับและเข้าใจง่ายเพ่ือให้ผู้ซื้อที่ได้เห็นและ

ได้ยินชื่อติดตา ติดหู เกิดแรงจูงใจในการซื้อและซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุดนะคะน้องๆ พอดูตัวเลือกปุ๊บพ่ีแนน
ก็รู้ปั๊บเลยว่าต้องตอบตัวเลือกที่ 2) แน่นอน มีการเล่นคําว่า Easy ทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าใช้สินค้าตัวนี้ได้ไม่ยาก 
ไม่ว่าจะทํา กินหรือแม้กระทั่งสร้างความสนุกให้กับผู้ใช้สินค้าได้ด้วย เหมือนที่ระบุไว้ในประโยคแรกของ
โฆษณาเลยว่า Easy to make, easy to eat and easy to enjoy. แถมยังน่าติดตามอีกด้วย ส่วนตัวเลือก
อ่ืนๆ นั้นนอกจากจะใช้ภาษาไม่กระชับแล้ว ก็ยังขาดแรงจูงใจในการซื้อเพราะบอกผู้อ่านไปหมดเลยว่าคือ
สินค้าอะไร ทําให้ไม่น่าติดตามค่ะ  

63.  เฉลย 4)  bases 
   ส่วนประกอบเหล่านี้สามารถใส่ลงไปในสลัดได้ยกเว้น 
   ตัวเลือกที่ 1) “ผลไม้” 

  ตัวเลือกที่ 2) “ผัก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ถ่ัว” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ฐาน” 
   ข้อนี้ง่ายมากๆ ตอบ bases ทันทีเลยค่ะเพราะในเรื่องก็พูดถึง base แค่ว่า Moonlight Rice ที่

เอาแช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงจะทําให้ได้ฐานที่สวยงามสําหรับการทําสลัดข้าวหน้าร้อน แต่ส่ิงที่จะสามารถใส่
ลงไปในสลัดได้จริงๆ ตามที่เนื้อเรื่องระบุก็มีแค่ meat, fruit, vegetables และ nuts เท่านั้นเองนะคะ  

64.  เฉลย 4) will be appreciated by all members of your family 
   จากข้อความนี้ “…and you have a salad or even a meal to tempt every member of 

your family”  
   ในบรรทัดที่ 4 แนะนําว่าสลัดหรือมื้ออาหาร .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “อาจทําให้ครอบครัวคุณมีชื่อเสียง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “อาจกระตุ้นความสนใจให้สมาชิกในครอบครัวเรียนทําอาหาร” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ได้รับความช่ืนชมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว” 
   สําหรับข้อนี้โจทย์ใช้คําศัพท์หลอกมาเพื่อทําให้น้องๆ สับสนว่า จริงๆ แล้ว น้องเข้าใจประโยคนี้

ไหมค่ะ เพราะจากโจทย์คําว่า tempt (v.) แปลว่าทําให้สนใจหรือทําให้ชอบ “…and you have a salad 
or even a meal to tempt every member of your family” แปลว่าคุณจะได้สลัดหรือแม้กระทั่งมื้อ
อาหารที่กระตุ้นความอยากอาหารของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นก็แสดงว่าสลัดจานนี้จะได้รับความช่ืนชม
จากสมาชิกทุกคนในครอบครัวตามตัวเลือกที่ 4) เลยนะคะ ส่วนข้ออ่ืนความหมายไม่เข้ากันกับประโยคใน
โจทย์เลยค่ะ 
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65.  เฉลย 3)  cover it with water and put it in the fridge for an hour 
   วิธีเตรียม Moonlight Rice ที่ง่ายที่สุด คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “แช่ไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง” 
   ตัวเลือกที่ 2) “แช่ไว้ในน้ําและปล่อยให้มันสุกเอง” 
   ตัวเลือกที่ 3) “แช่ในน้ําและนําไปแช่ในตู้เย็นเป็นเวลา 1 ชั่วโมง” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ผสมเข้ากับสลัด” 
   ดูจากตัวเลือกแล้ว ข้อ 1) เกือบถูกแล้วแต่ยกมาไม่ครบใจความ เพราะจริงๆ แล้วก่อนที่จะแช่

ข้าวทิ้งไว้ในตู้เย็น ต้องผ่านขั้นตอนอ่ืนก่อน ส่วนข้อ 2) ก็ผิดนะคะ และดูจากเนื้อความในโฆษณาต้องรวม
รวมข้อ 1) และ ข้อ 2) ไว้ด้วยกันจึงจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเจอคําตอบอยู่ที่ตัวเลือกที่ 3) 
เลยนะคะ ส่วนข้อ 4) เอา Moonlight Rice ไปผสมกับสลัดก็ไม่ได้เก่ียวกับการเตรียม Moonlight Rice เลย
สักนิดค่ะน้องๆ  

66.  เฉลย 3) salads will not be perfect without it 
   สามารถสรุปเก่ียวกับ Moonlight Rice ได้ว่า .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ความร้อนไม่จําเป็นเสมอไปในการหุงข้าว Moonlight Rice” 
   ตัวเลือกที่ 2) “การหุงข้าวนานเกินไปจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้ว” 
   ตัวเลือกที่ 3) “สลัดจะไม่อร่อยถ้าปราศจากข้าว Moonlight Rice” 
   ตัวเลือกที่ 4) “Moonlight Rice เป็นข้าวราคาประหยัดที่สุดที่คุณจะสามารถซื้อได้” 
   ข้อนี้พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ดูย่อหน้าแรกที่บอกว่า Moonlight Rice offers you the ultimate 

in salad preparation. และประโยคสุดท้ายในโฆษณาที่บอกว่า It will be perfect rice every time. ที่
ทําให้เราสามารถสรุปได้ว่าสลัดจะไม่อร่อยถ้าขาดข้าว Moonlight Rice จึงตอบข้อ 3) นะคะเป็นคําตอบที่
ถูกต้อง มาดูกันต่อว่าข้ออ่ืนๆ ผิดยังไงนะคะข้อ 1) ถึงแม้ในบทความจะไม่ได้บอกว่าต้องหุงข้าวหรือใช้ความร้อน 
แต่เราก็ไม่ควรสรุปเอาเองว่าไม่ต้องใช้ความร้อน ส่วนข้อ 2) ข้อนี้เหมือนเป็นการผูกมัดตัวเองกลายๆ ว่า 
Moonlight Rice ทําได้ง่ายที่สุดแล้ว ซึ่งอาจไม่เป็นจริงเสมอไป เพราะในบทความใช้คําวิเศษณ์ขยายคือ 
virtually แปลว่าแทบจะ คําๆ นี้ไม่ได้มีความหมายว่า 100 % เพียงแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่ข้าวจะ
ออกมาสวยงามดังนั้นข้อนี้จึงผิด และข้อ 4) บอกว่า Moonlight Rice เป็นข้าวราคาประหยัดที่สุดที่คุณ
สามารถซื้อได้ซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้บอกราคาของข้าวชนิดนี้เอาไว้ เราจึงไม่ควรสรุปเอาเองว่ามันราคาถูกเช่นกัน
นะคะน้องๆ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดไปตามระเบียบค่ะ ถ้าน้องๆ คนไหนไม่มั่นใจคําตอบ หรือคิดว่ามีคําตอบที่
น่าจะถูกต้องหลายข้อ พ่ีแนนแนะนําว่าให้ลองตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ที่สุดออกไปก่อนจะดีที่สุดค่ะ  

67.  เฉลย 1)  cookbook 
   โฆษณานี้น่าจะปรากฏใน .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ตําราอาหาร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “คู่มือลดน้ําหนัก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “นิตยสารผู้หญิง” 
   ตัวเลือกที่ 4) “คู่มือแนะนําร้านอาหาร” 
   ข้อนี้ง่ายมากๆ เลยนะคะ ทั้งเนื้อเรื่องนี้พูดถึงแต่ Moonlight Rice ที่จะมาเป็นตัวช่วยในการทํา

สลัดแบบง่ายๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องเก่ียวกับการทําอาหาร (cook) น้องๆ ก็ตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าต้องเป็น
โฆษณาที่ปรากฏอยู่ในตําราอาหารแน่นอนค่ะ ตอบตัวเลือกที่ 1) เลยนะคะ 
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Extract 4  
68.  เฉลย 2)  select 
   วลี vote on ในบรรทัดที่ 3 สามารถแทนด้วย คําว่า .................... 
   ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ เพราะน้องๆ คงจะคุ้นเคยกับคําว่า vote กันดีอยู่แล้ว vote ที่น้องๆ คุ้นเคยคือ

การออกเสียงเลือกตั้งใช่ไหมคะ แต่ในที่นี้น้องๆ ต้องดูบริบทด้วยนะคะ เรื่องนี้ไม่เก่ียวกับการเลือกตั้งเลย 
ดังนั้น ความหมายก็ไม่น่าจะเป็นการเลือกตั้ง น้องๆ ต้องตีความเพ่ิมนิดหน่อยค่ะ การเลือกตั้ง ก็คือการ
เลือกนั่นเองใช่ไหมคะ ดังนั้น vote ในที่นี้น่าจะหมายถึงการเลือกสินค้าก็ได้นะคะ จึงตอบตัวเลือกที่ 2) ค่ะ 
ข้อนี้น้องๆ อย่าใจร้อนเห็นปุ๊บตอบตัวเลือกที่ 1) เลยนะคะ ต้องดูบริบทด้วยค่ะ  

69.  เฉลย 1)  buy products with the least packaging 
   วิธีการหนึ่งที่จะลดจํานวนขยะก็ คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยที่สุด” 
   ตัวเลือกที่ 2) “หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ห่อด้วยพลาสติก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ใช้เงินน้อยที่สุดในการห่อและบรรจุ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกห่อเพ่ือให้มันสด” 
   ข้อนี้ดูคําตอบได้จากบรรทัดที่ 7-11 เลยนะคะ พ่ีแนนแนะนําให้น้องๆ ค่อยๆ ตัดตัวเลือกที่ผิดทิ้ง

ไปนะคะ มาดูตัวเลือกกันเลยค่ะ ตัวเลือกที่ 2) ผิดเพราะเค้าไม่ได้บอกให้เราหลีกเลี่ยงนะคะ เพราะบางครั้ง
การห่อด้วยพลาสติกนั้นอาจช่วยให้ผลิตภัณฑ์สดได้ แต่เค้าบอกให้เราใช้ให้น้อยค่ะ ตัวเลือกที่ 3) ผิดอย่าง
แรงเลยค่ะ เค้าไม่กล่าวถึงการใช้เงินในการห่อและการบรรจุเลย และตัวเลือกที่ 4) ก็ผิดนะคะ ในบทความ
บอกว่าการห่อบางครั้งจะทําให้มันสด แต่เค้าไม่ได้ให้เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีการห่อนะคะ ดังนั้น จึงตอบ
ตัวเลือกที่ 1) ค่ะ  

70.  เฉลย 2)  supermarkets 
   จากบทความ คุณสามารถฝึกการลดขยะที่ไม่จําเป็นได้ที่ .................... 
   ข้อนี้หาคําตอบได้จากประโยคที่ว่า You can practice source reduction while shopping 

คือ เค้าบอกว่าน้องสามารถทําได้ทุกครั้งที่เดินซื้อของ ดังนั้นสถานที่ที่น้องๆ จะซื้อของได้ คือ supermarket 
หรือ ตัวเลือกที่ 2) นะคะ  

71.  เฉลย 4)  cleanliness 
   มันไม่ได้กล่าวถึงในบทความว่า บรรจุภัณฑ์จะรับประกัน .................... 
   ข้อนี้ดูได้จากบรรทัดที่ 8–9 เลยนะคะ ส่ิงที่บรรจุภัณฑ์ไม่ได้รับประกัน คือ cleanliness นะคะ 

ส่วนข้ออ่ืนๆ นั้นตรงกับข้อความในบทความเลยค่ะ  
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72.  เฉลย 4)  buying products with multi-layered wrapping 
   ทั้งหมดคือวิธีที่ถูกแนะนําในบทความเพื่อที่จะลด ปริมาณขยะ ยกเว้น .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ซื้อผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเข้มข้น” 
   ตัวเลือกที่ 3) “มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีหลายประโยชน์” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ห่อหลายๆ ชั้น” 
   ข้อนี้ง่ายมากๆ เลยนะคะ อย่าผิดเชียวนะคะ ไม่ต้องอ่าน passage ยังตอบได้เลยค่ะ ตอบ

ตัวเลือกที่ 4) ค่ะ เหตุผลง่ายๆ คือ เราต้องการจะลดขยะ แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ห่อหลายๆ ชั้นคงไม่
สามารถลดขยะได้ค่ะแต่กลับเป็นการเพ่ิมขยะอีกต่างหาก  

73.  เฉลย 1)  hair conditioners 
   จากบทความ ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้มาในรูปแบบเข้มข้น ยกเว้น .................... 
   ข้อนี้ก็ง่ายอีกแล้วค่ะ ถามกันตรงๆ ด้ือๆ เลย น้องๆ ไปดูในบรรทัดที่ 12-13 เลยนะคะ ส่ิงที่ไม่ได้

กล่าวถึง คือ hair conditioners ครีมนวดผม ค่ะ ดังนั้น จึงตอบตัวเลือกที่ 1) เลยจ้า  
74.  เฉลย 3) Ways to Reduce Garbage 
   ชื่อเรื่องที่เหมาะที่สุดของบทความนี้คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “จะแยกขยะได้อย่างไร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จําเป็น” 
   ตัวเลือกที่ 3) “วิธีที่จะลดขยะ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “การเลือกวัตถุที่นํามาห่อ” 
  ข้อนี้เค้าถามถึงชื่อบทความขอแนะนําหน่อย นะคะ ชื่อบทความที่ดีต้องครอบคลุมเนื้อหาของ

บทความทั้งหมดนะคะ ไปดูตัวเลือกได้เลยค่ะ เมื่อน้องๆ อ่านตัวเลือกแล้วตัดตัวเลือกที่ 1) และ 4) ทิ้งได้เลย 
เพราะไม่ได้มีการบอกไว้ในบทความค่ะ และตัวเลือกที่ 2) ก็ผิดนะคะ เพราะมันเป็น detail เกินไปค่ะ ดังนั้น 
จึงตอบตัวเลือกที่ 3) บทความนี้เค้าบอกวิธีต่างๆ ที่จะลดขยะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ หรือ
การเลือกสินค้า 

 
Extract 5  
75.  เฉลย 2)  Postal Orders 
   คําว่า “they” (บรรทัดที่ 7) หมายถึง .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ใบแจ้งหนี้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ธนาณัติ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “บัญชีธนาคาร” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ไปรษณีย์ท้องถ่ิน” 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ they จะหมายถึง ส่ิงที่จะนําไปขึ้นเป็นเงินสดได้ง่ายจากที่ทําการไปรษณีย์ ซึ่งก็

คือ Postal Orders น้องๆ จะเห็นได้ว่าเค้าพูดถึงแต่ตัวธนาณัตินะคะ  
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76.  เฉลย 3)  any kind of bill can be paid by a Postal Order 
   ความคิดที่มีการถกเถียงในย่อหน้าที่ 2 (บรรทัดที่ 6-8) คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “ธนาณัติสามารถย้ือเวลาการจ่ายใบแจ้งหนี้ได้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “การซื้อสินค้าแคตตาล็อกมีประโยชน์อ่ืนๆอีกมาก” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ใบแจ้งหนี้ทุกชนิดสามารถจ่ายได้ด้วยธนาณัติ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ธนาณัติเป็นวิธีหนึ่งเพ่ือซื้อสินค้าแคตตาล็อก” 
   น้องๆ สามารถสังเกตได้ว่า ใน paragraph 2 กล่าวถึง Postal Order ในเชิงบวกเท่านั้น โดยมี

ประโยคที่หนึ่งเป็นประโยคหลักซึ่งตรงกับตัวเลือกที่ 3) เลยนะคะและประโยคที่สองเป็นตัวอย่างของการใช้ 
Postal Order ค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 1) ผิด เพราะกล่าวถึง Postal Orders ในเชิงลบ และไม่ได้กล่าวถึงในย่อ
หน้าที่สอง และตัวเลือกที่ 1) และ 4) ก็ผิดค่ะ เพราะ catalogue shopping เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของ
การใช้ Postal Order  

77.  เฉลย 3)  a popular way to send money abroad 
   ย่อหน้าสุดท้ายส่วนใหญ่เก่ียวกับ ….................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “จะขึ้นเงินธนาณัติได้อย่างไร” 
   ตัวเลือกที่ 2) “ข้อจํากัดเงินสดธนาณัติ” 
   ตัวเลือกที่ 3) “วิธีที่เป็นที่นิยมในการส่งเงินไป ต่างประเทศ” 
   ตัวเลือกที่ 4) “ธนาณัติเพ่ือธุรกิจหรือส่วนตัว” 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ คําตอบจะระบุอยู่ในประโยคแรกของย่อหน้าสุดท้ายเป็นใจความหลัก ข้อความ

ต่อมาช่วยเน้นยํ้าประโยคแรก ส่วนข้ออ่ืนนั้นไม่ถูกต้องเลยนะคะ  
78.  เฉลย 4)  you can transfer money from your bank account to pay bills by this method 
   ตามบทความ ข้างล่างนี้ล้วนเป็นประโยชน์ ของการใช้ธนาณัติ ยกเว้น .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “คนสามารถส่งเงินเป็นของขวัญด้วยวิธีนี้ได้” 
   ตัวเลือกที่ 2) “จํานวนเงินที่จะส่งไปสามารถเป็นจํานวนที่มากหรือน้อยมากก็ได้” 
   ตัวเลือกที่ 3) “ผู้รับธนาณัติไม่จําเป็นต้องมีบัญชีธนาคาร” 
   ตัวเลือกที่ 4) “คุณสามารถโอนเงินจากบัญชีของคุณเพ่ือชําระหนี้ด้วยวิธีนี้” 
   ข้อนี้น้องๆ จะเห็นได้ว่ามีเพียงตัวเลือกที่ 4 เท่านั้นที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนะคะ มาดูกันค่ะ 

ตัวเลือกที่ 1) กล่าวถึง ดูได้จากที่มีคําว่า perfect gifts ในบรรทัดที่ 15 ค่ะ ส่วนตัวเลือกที่ 2) ก็กล่าวถึงใน
ประโยคสุดท้ายของย่อหน้าสุดท้ายนะคะ และตัวเลือกที่ 3) ก็มีการกล่าวถึงในบรรทัดที่ 9 และบรรทัดที่ 15 
ค่ะน้องๆ ต้องคอยสังเกตให้ดีนะคะ  

79.  เฉลย 3)  possible to claim your money back if it gets lost 
   เราควรใช้ธนาณัติในการส่งเงินเพราะ มัน .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “’ง่ายในการไปขึ้นเงินมากกว่าเช็ค” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นที่สุดในการส่งเงิน” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เป็นไปได้ที่จะเรียกเงินคืนหากมีการสูญหาย” 
   ตัวเลือกที่ 4) “เป็นวิธีที่ดีกว่าในการส่งเงินมากกว่าวิธีอ่ืนๆ” 
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   ข้อนี้นะคะ น้องๆ เห็นมั้ยคะว่ามีการกล่าวถึงในข้อความนํา ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบว่าการส่งเงินทาง 
Postal Order ว่าดีกว่าการส่งเงินสด เพราะมีหลักฐานเป็นต้นขั้วของใบเสร็จค่ะให้ตามเอาเงินคืนได้ ส่วนตัว
เลือกที่ 1) และ 4) ผิดนะคะเพราะไม่ได้มีการเปรียบเทียบในบทความ และตัวเลือกที่ 2) ก็ผิด เพราะในย่อ
หน้าสุดท้ายกล่าวว่า Postal Order เป็น one of the most popular methods of sending money 
abroad ... ไม่ใช่ the most flexible method of sending money ค่ะ  

80.  เฉลย 3)  persuasive 
   น้ําเสียงของบทความนี้คือ .................... 
   ตัวเลือกที่ 1) “เชิงแนะนํา” 
   ตัวเลือกที่ 2) “เชิงบอกเล่า” 
   ตัวเลือกที่ 3) “เชิงโน้มน้าว”  
   ตัวเลือกที่ 4) “เชิงบรรยาย” 
   ข้อนี้นะคะน้องๆ เมื่ออ่านทั้งหมดแล้วจะรู้เลยว่าเป็นลักษณะของการเขียนเป็นแบบเชิญชวน  

ชักจูงให้คนมาใช้ Postal Orders มากขึ้น โดยพยายามยกแต่ข้อดีของ Postal Orders มาเขียนค่ะ พ่ีแนน 
ขออธิบายการเขียนแบบอื่นให้น้องๆ รู้จักกันด้วยนะคะ suggestive จะเป็นลักษณะการเขียนแบบแฝงนัยให้
ผู้อ่านไปคิดเอง อาจหมายถึงการเขียนแบบสองแง่สองง่ามในเชิงลามก ส่วน narrative จะเป็นการเขียน
แบบพรรณนามักจะใช้กับการชมธรรมชาติหรือส่ิงสวยงาม และสุดท้าย descriptive ก็จะเป็นการเขียน
แบบบรรยาย ให้ข้อมูลรายละเอียดตามความเป็นจริงนั่นเองค่ะ 

 
PART III : Error Identification 
81.  เฉลย A. 3) Film pictures that appear 
    ภาพที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันบนจอจริงๆ แล้วก็คือรูปภาพที่นํามาฉายต่อๆ กัน 
    แก้ Film pictures appear เป็น Film pictures that appear น้องๆ เห็นมั้ยคะว่าข้อนี้มี

กริยาแท้ของประธาน ‘Film pictures’ อยู่แล้ว คือ ‘are’ ค่ะ ดังนั้น appear จะเป็นกริยาแท้ไม่ได้จึงต้องมี 
relative pronoun คือ that ที่จะมาขยายใจความ Film picture ว่าเป็น ภาพที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหว
ต่อเนื่องกันบนจอจริงๆ แล้วก็เป็นแค่รูปภาพที่นํามาฉายต่อๆ กันแค่นั้นเอง เห็นภาพกันแล้วใช่มั้ยคะน้องๆ 
พ่ีแนนว่าเราลองมาดูตัวเลือกอื่นๆ ที่ถูกต้องอยู่แล้วกันต่อเลยค่ะ ตัวเลือก B. ถูกต้องแล้ว เพราะใช้ appear 
to do something ใช้เพ่ืออธิบายลักษณะของสิ่งใดส่ิงหนึ่งที่เราเห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไร ตัวเลือก C. 
เนื่องจาก Film pictures เป็น plural subject ใช้ plural verb form ‘are’ จึงถูกต้องแล้วตามหลัก 
subject & verb agreementนะคะ และ still เป็น adjective แปลว่า ‘นิ่ง’ ขยาย noun ‘picture’         
ก็ถูกต้องแล้วเช่นกันค่ะ ตัวเลือก D. flashing อยู่ในรูป present participle (Ving) ถูกต้องแล้วเพราะ
อย่างที่พ่ีแนนบอกไปว่า ข้อนี้มี verb แท้อยู่แล้วนะคะ  
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82. เฉลย B. 4) were invited  
    ผู้อ่านนิตยสารเล่มดังกล่าวถูกเชิญชวนให้ส่งจดหมายพร้อมข้อมูลส่วนตัวไปท่ีสํานักงาน

ของนิตยสารภายในเวลาสองสัปดาห์ 
    แก้ was invited เป็น were invented ค่ะ ข้อนี้วัดความรู้เรื่อง Subject & Verb 

Agreement นะคะน้อง เพราะประธานของประโยค คือ the readers ซึ่งเป็นคํานามพหูพจน์ค่ะ ดังนั้น
คํากริยาที่ใช้ก็ต้องมีความสอดคล้องกันด้วย จึงต้องใช้ were นะคะ ตัวเลือก A. ถูกต้องแล้ว เพราะผู้อ่าน
นิตยสารมีแนวโน้มว่าต้องมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้ว จึงใช้รูปพหูพจน์ คือ readers และยังใช้ the เพ่ือ
เจาะจงว่าเป็นผู้อ่านของนิตยสารเล่มนี้เท่านั้น เติม s ค่ะ ส่วนตัวเลือก C. ถูกต้องแล้วค่ะเป็น noun 
phrase และตัวเลือก D. ใช้ preposition to กับกริยา send something to ถูกต้องค่ะ นอกจากนี้พ่ีแนน  
ขอเพ่ิมเติมเรื่องการใช้ apostrophe (’s) สําหรับการแสดงความเป็นเจ้าของส่ิงมีชีวิตเราจะใช้ 
apostrophe ทั้งแบบมี s หรือไม่มี s เช่น my brothers’ cars, John’s house ส่วนแสดงความเป็น
เจ้าของส่ิงไม่มีชีวิตจะใช้ of ค่ะ เช่น the wall of my room นะคะ อย่าจําสับสนนะคะน้องๆ  

83.  เฉลย C. 2)  in order to 
    นักเรียนควรจะนั่งจับปากกาให้ถูกต้อง ลายมือจะได้สวยๆ 
    แก้ so that เป็น in order to ที่แปลว่า “เพ่ือที่จะ” ข้อนี้วัดความรู้ในเรื่องการใช้ 

connector น้องๆ ลองแปลประโยคดูก่อนนะคะ นักเรียนควรจะนั่งและจับปากกาให้ถูกต้องเพ่ือที่จะได้
ปรับปรุงลายมือของพวกเขาให้ดีขึ้น พ่ีแนนเลือกใช้ in order to เพ่ือบอกจุดประสงค์ว่าที่ต้องนั่งให้ถูกและ
จับปากกาให้ถูกก็เพ่ือที่ว่าจะได้ปรับปรุงลายมือให้ดีขึ้นค่ะ ตัวเลือกอื่นๆ ถูกต้องอยู่แล้วค่ะ ข้อ A. เมื่อเป็น
การแนะนํา, ชี้แนะ เราจะใช้ Helping verb นะคะ คือ should + V.infinitive ข้อ B. adverb ก็สามารถ
วางท้าย clause ได้เช่นกันและเห็น and ที่อยู่ข้างหน้ามั้ยคะ แสดงว่าหน้าและหลัง and คําที่ตามมาต้องมี
รูปเดียวกัน ในที่นี้ต้องเป็น V.infinitive เหมือนกัน ส่วนข้อ D. ถูกต้องแล้วค่ะ เพราะข้อนี้ต้องเป็น 
improve เนื่องจากคําตอบ คือ in order to ที่ต้องตาม V. infinitive ค่ะ  

84. เฉลย B. 4)  not only be taught academic skills 
    นักเรียนทุกวันนี้ต้องได้รับการสอนไม่เพียงแต่เรื่องวิชาการ แต่ต้องรวมถึงการฝึกทํางาน

เป็นทีม และฝึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
    แก้ only not be taught academic skills เป็น not only be taught academic skills 

เพราะตามโครงสร้าง coffee mate structure คือ not only…, but also…ที่แปลว่า ไม่เพียงแต่…แต่ยัง 
และเพราะว่า students ถูกกระทําเลยต้องอยู่ในรูป passive ก็เลยต้องเป็น not only + be + V3,     
but also + be + V3 จึงได้ว่า not only be taught academic skills but also be trained to work 
หมายความว่า ได้รับการสอนไม่เพียงแต่เรื่องวิชาการแต่ต้องรวมถึงการฝึกทํางานเป็นทีมค่ะลองมาดูตัวเลือกที่
เหลือกันค่ะ ตัวเลือก A. ถูกต้องค่ะ college students คือนักเรียนในวิทยาลัย ตัวเลือก C. ถูกต้องค่ะ ใช้ 
not only…but also ตามโครงสร้างที่พ่ีแนนบอกไปข้างบน ข้อ D. ก็ถูกต้องแล้วค่ะ as เป็น preposition 
ใช้บอกว่าบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งนั้นมีหน้าที่อะไร ข้อนี้จึงต้องเป็น as a team และใช้ and เชื่อมเพ่ือเพ่ิม
ใจความว่ายังมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย responsibleเป็น adj. ซึ่งมี adv. คือ socially มาขยายค่ะ  
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85. เฉลย C. 4)  will become more efficient than 
    ในความเห็นของผู้มองโลกในแง่ดี หลังจากปี 2015 เป็นต้นไปยานยนต์ไฟฟ้าจะมี

ประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน 
    แก้ will become more efficiently than เป็น will become more efficient than ใน

ประโยคนี้เค้าต้องการเปรียบเทียบว่า หลังจากปี 2015 เป็นต้นไป ยานยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
ในปัจจุบัน ซึ่งควรจะใช้โครงสร้าง comparative degree คือ more + adjective + than + noun แต่ใน
ประโยคที่โจทย์ให้มา efficiently อยู่ในรูป adverb จึงไม่ถูกต้อง และควรแก้ให้เป็น efficient ซึ่งเป็น 
adjective ค่ะตัวเลือก A. ถูกต้องแล้ว หากต้องการพูดแสดงความคิดเห็น เราใช้สํานวน In one’s 
opinion ในที่นี้เป็นความคิดเห็นของผู้ทีมองโลกในแง่ดี ก็เลยใช้คําว่า In an optimist’s view ได้เลยค่ะ
ตัวเลือก B. ก็ถูกแล้วค่ะ เพราะใช้ เป็นpreposition of time บอกความหมายว่า หลังจากปี 2015 
นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นอย่างไรค่ะตัวเลือก D. present-day เป็น compound adjective ขยาย 
vehicles เพ่ือส่ือความหมายว่าเป็นยานยนต์ในปัจจุบันซึ่งก็ถูกต้องอีกแล้วเช่นกันนะคะน้องๆ  

86.  เฉลย C. 4)  was finalized 
    การตัดสินใจเรื่องค่าแรงของคนงานได้บรรลุข้อสรุปเรียบร้อยแล้วในการประชุมท่ีจัดข้ึน

เมื่อวานนี้ 
    แก้ finalized เป็น was finalized ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะน้องๆ โจทย์ต้องการวัดความรู้เรื่อง 

Verb ในข้อนี้เราควรใช้รูป Passive Voice จากโจทย์จะเห็นว่า The decision ซึ่งเป็นประธานของประโยค
นี้อยู่ในรูปเอกพจน์และไม่สามารถทํากริยา finalize (สรุป) เองได้ ต้องถูกกระทําและเป็นเหตุการณ์ที่ส้ินสุด
ไปเรียบร้อยแล้ว (สังเกตจากคําว่า ‘yesterday’ = เมื่อวานนี้) จึงต้องอยู่ในรูป Past Simple Tense      
ที่เป็น Passive Voice (was / were + V3) นั่นเองค่ะ ส่วนตัวเลือกอื่นๆ นั้นถูกต้องแล้ว ตัวเลือก A. The 
decision on ใช้ preposition ถูกต้องแล้ว เพราะเราใช้ on กับการตัดสินใจ (decision) ค่ะตัวเลือก B. 
the worker’s wages หมายถึงค่าแรงของคนงาน ใช้ ’s แสดงความเป็นเจ้าของคํานามได้ถูกต้องแล้วค่ะ
ตัวเลือก D. which was held ใช้ passive voice ถูกต้องเช่นกันเพราะ meeting ไม่สามารถจัดประชุม
ด้วยตัวเองได้และ which ทําหน้าที่ขยาย the meeting ในรูป Relative Pronoun  

87.  เฉลย A. 3)  destroyed about 100 homes 
    ในปีค.ศ. 1970 พายุทอร์นาโดได้พัดทําลายบ้านเรือนในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งแถบแม่น้ํา

มิสซิสซิปปี้เสียหายกว่า 100 หลังคาเรือนและคร่าชีวิตผู้อยู่อาศัยไป 4 ราย 
    แก้ had destroyed about 100 homes เป็น destroyed about 100 homes ข้อนี้วัด

ความรู้เรื่อง Tense จากโจทย์จะรู้ได้เลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงแล้วในปี 1970 เพราะฉะนั้นเรา
ต้องใช้ Past Simple Tense เท่านั้นค่ะ สําหรับตัวเลือกที่เหลือนะคะ ตัวเลือก B. และ C. ใช้ Preposition 
ได้ถูกต้องแล้ว ส่วนตัวเลือก D. ก็อยู่ในรูป Passive Voice เหมาะสมแล้วค่ะ เพราะผู้อยู่อาศัยถูกคร่าชีวิต
ไปโดยพายุทอร์นาโด  
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88. เฉลย D. 2)  will be loss of staff 
    ถ้าหากความไม่พอใจในเรื่องเงินเดือนท่ีมีอยู่ในตอนนี้ยังคงดําเนินต่อไป ผลสุดท้ายก็คือ

การสูญเสียพนักงาน 
    แก้ would lose staff เป็น will be loss of staff เพราะมี keyword อยู่ที่คําว่า ‘if’ เจอคํานี้

ก็รู้เลยนะคะว่าวัดเรื่อง ‘If – clause’ สังเกตเห็น verb ‘continues’ ที่อยู่ในรูป Present simple tense
ดังนั้นต้องเป็น if-clause แบบที่ 1 (ประโยคเงื่อนไขแสดงความเป็นไปได้ในอนาคต) มีโครงสร้างดังนี้ If + 
Subject + V1, Subject + will / shall /may / can + V.infinitive น้องๆ หลายคนอาจสงสัยแน่ๆ ว่า
ทําไมพ่ีแนนไม่แก้จาก would lose staff เป็น will lose staff น้องๆ ลองดูความหมายตรงนี้ดีๆ นะคะ final 
result ไม่ได้เป็นคนทํากริยา lose เอง เป็นการแสดงผลให้เรารู้เฉยๆ ว่า ถ้าไม่แก้ไขอะไร ผลสุดท้ายก็จะเกิด
การสูญเสียพนักงาน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูป will be + Noun phrase (loss of staff) =       
ผลสุดท้ายคือการสูญเสียพนักงานน้องๆ ลองมาดูกันต่อค่ะว่าทําไมตัวเลือกที่เหลือจึงถูกต้อง ตัวเลือก A. 
present dissatisfaction ใช้ present ซึ่งเป็น adjective ขยาย noun หมายถึงความไม่พอใจที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ต่อไปตัวเลือก B. ก็ถูกต้องเพราะใช้ over เป็น Preposition เพ่ือขยาย dissatisfaction หมายถึง 
การไม่พอใจในเรื่อง...ส่วนตัวเลือก C. the final result หมายถึงผลสุดท้ายที่จะเกิด คําว่า final เป็น 
adjective ขยาย noun คือ result ก็ถูกต้องเช่นกันค่ะ หากน้องๆ เจอโจทย์แบบนี้ก็พยายามสังเกตดูบริบท
รอบๆ ด้วยนะคะบริบทจะช่วยให้หาข้อที่ผิดได้ง่ายมากขึ้นค่ะ  

89. เฉลย A. 3)  that all fat 
     ความเชื่อท่ีว่าไขมันทุกชนิดไม่ดีต่อสุขภาพและควรถูกงดเว้นไปจากอาหารในแต่ละวันนั้น

ไม่เป็นความจริง 
    แก้ whether all of the fat เป็น that all fat ข้อนี้วัดความรู้เรื่องการใช้ Noun Clause 

เพราะประโยคที่ตามหลัง the belief ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั้นเป็นประโยคที่แสดง
ข้อเท็จจริง แปลได้ว่า “ความเชื่อที่ว่า...” ไม่ได้เป็นการให้เลือก ดังนั้นเราจึงต้องใช้ that + clause ไม่ใช่
whether (ไม่ว่าจะ…หรือไม่) นะคะ ส่วนตัวเลือกข้ออ่ืนถูกต้องเพราะเหตุใด มาดูกันเลยค่ะ ตัวเลือก B. 
unhealthy เป็น Adjective ทําหน้าที่เป็น Complement หลัง V. to be นะคะ นอกจากนี้ตัวเลือก C. 
โครงสร้างประโยคถูกต้องและมี therefore เชื่อมบอกผลลัพธ์ ส่วนตัวเลือก D. เป็นกริยาแท้ของประธาน 
‘The belief’ นะคะ  

90. เฉลย B. 4)  that the amount of time 
    นักเรียนส่วนใหญ่มักจะบ่นเสมอว่าเวลาที่พวกเขาถูกกําหนดให้ทําแบบทดสอบนั้นน้อย

เกินไป 
    แก้ about the amount of time เป็น that the amount of time พ่ีแนนเห็นว่าข้อสอบ

ประเภท Error Identification ชุดนี้มีการวัดความรู้เรื่อง Clause และ Conjunction เยอะมากเลยค่ะ ข้อนี้
ก็เหมือนกัน พ่ีแนนอยากให้น้องๆ ลองสังเกตดูประโยคที่ตามหลังคํากริยา ‘complain’ ค่ะ เห็นมั้ยคะว่าอยู่
ในรูปของ Noun Clause ดังนั้นควรใช้โครงสร้าง that + clause ตอนนี้น้องๆ บางคนคงแอบสงสัยอยู่
แน่ๆ เลยว่าทําไมตัวเลือกอื่นๆ จึงถูกต้อง ตามมาฟังคําอธิบายของพี่แนนกันค่ะสําหรับข้อ A. น้องๆ จะเห็น
ว่า most studentsเป็นประธาน (พหูพจน์) กริยา complain เลยไม่ต้องผันรูปโดยเติม s ถูกต้องแล้วค่ะ 
ตามหลัก Subject& Verb agreement ส่วนข้อ C. which they are allocated ประโยค Relative 
Clause ทําหน้าที่ขยาย the amount of time ด้านหน้า ใช้ Relative pronoun which เลยถูกต้องเช่นกัน
ค่ะ และสุดท้ายข้อ D. is too short เราก็ไม่สามารถเลือกตอบได้เพราะ is เป็นกริยาของคํานามเอกพจน์ที่
ทําหน้าที่เป็นประธาน ของประโยค Noun clause คือ the amount of time 


