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สวนที่ 1 การพูด (25 คะแนน)
1. ตอบ 2 What seems to be the problem?
ฟลมไปหาตํารวจ สิ่งแรกที่ตาํ รวจจะพูดกับเขาก็คือ.......
ถามวา “มีอะไรหรือ”
2. ตอบ 3 Can I borrow five hundred baht?
เพื่อนของคุณมีเงินไมพอ และถามคุณวา…….
คําตอบคือ “ฉันขอยืมเงินเธอ 500 บาทไดไหม”
3. ตอบ 2 It certainly was.
แดนและบีมไปดูการแขงขันกีฬาฟุตบอลที่เยี่ยมยอดมาก แดน
ออกความเห็นวามันนาเยี่ยมยอดขนาดไหน บีมเห็นดวยแลวจึงพูดวา.......
คําตอบคือ “แนละ มันเยี่ยมยอดมาก”
4. ตอบ 3 I had a great time
ขณะที่คณ
ุ กําลังจะออกจากงานเลีย้ ง คุณจะพูดกับเจาภาพวา.......
คําตอบคือ “ฉันสนุกจริงๆ ”
5. ตอบ 2 What would you like to eat?
ทาทาอยูในรานอาหารและพนักงานเสิรฟ หญิงผูซึ่งกําลังจด
รายการอาหารถามวา....... คําตอบคือ “คุณอยากทานอะไรคะ”
6. ตอบ 1 May I suggest another idea?
ตูนไมเห็นดวยกับคุณครู แตไมตองการใหคุณครูโกรธ ดังนัน้ เขา
จึงพูดวา.......
คําตอบคือ “ผมขออนุญาตเสนอความคิดอืน่ นอกจากนีไ้ ดไหม”
7. ตอบ 3 Go to the back of the line.
คุณกําลังยืนอยูในแถวซื้อตั๋วทานอาหารและมีคนแซงหนาคุณ
คุณพูดวา.......
คําตอบคือ “ไปตอคิวขางหลังแถวซิ”
8. ตอบ 1 Thank you for having me
เชียรใชวนั หยุดสุดสัปดาหกับเพื่อนของเธอ ที่บา นของเพื่อนใน
ชนบท เมือ่ เธอจะกลับ เธอพูดกับเจาของบานวา.......
คําตอบคือ “ขอบคุณที่ใหฉันอยูดวย”
9. ตอบ 2 Please join me in wishing the newlyweds a happy life together.
ที่งานเลีย้ งรับรอง (reception) งานแตงงาน ลุงของเจาสาวยืนขึน้
แลวกลาววา……. คําตอบคือ “กรุณารวมกับผมสงความปรารถนา
ดีใหผูทแี่ ตงงานใหมในวันนี้มีชีวิตที่มคี วามสุขดวยกัน”
10. ตอบ 3 Would you mind turning it up?
คุณไมไดยนิ ขาวจากวิทยุ ดังนัน้ คุณจึงบอกเพื่อนชาวอเมริกันของ
คุณวา.......
คําตอบคือ “เปดใหดังหนอยเถอะ”
11. ตอบ 2 You’re driving me crazy
เมยบน แฟนของเธอบอยมากเรื่องไมมเี งินพอที่จะซื้อรถ วันหนึ่ง
แฟนก็เลยพูดกับเมยอยางโกรธๆ วา.......
คําตอบคือ “คุณกําลังทําใหผมบานะเนี่ย”

12. ตอบ 2 I’ll pick you up
คุณอยูใ นกรุงเทพ และกําลังคุยกับเพือ่ นที่อยูที่สิงคโปร คุณบอก
วา คุณจะบินไปสิงคโปรในวันเสารอาทิตยหนา เพื่อนคุณพูดวา
.......
คําตอบคือ “จะไปรับคุณที่สนามบิน”
13. ตอบ 3 May I borrow some sugar?
น้าํ ตาลคุณหมด ดังนัน้ คุณจึงไปกดกริง่ บานเพือ่ นบานของคุณ
แลวพูดวา.......
คําตอบคือ “ฉันขอยืมน้าํ ตาลหนอยไดไหม”
14. ตอบ 2 Let’s have a look
คุณนั่งอยูทเี่ กาอี้ของหมอฟนและหมอฟนพูดกับคุณวา.......
คําตอบคือ “เรามาดูกนั หนอยสิวา มีอะไรหรือเปลา”
15. ตอบ 3 Watch out
เพื่อนของคุณกําลังจะขามถนน แตไมเห็นรถที่กําลังใกลเขามา
อยางรวดเร็ว คุณตะโกนบอกวา.......
คําตอบคือ “ระวัง”
16. ตอบ 4 I’d like some information about the train, please.
ดิฉันขอถามเกีย่ วกับขบวนรถไฟหนอย
17. ตอบ 2 When’s the next train to
รถไฟเทีย่ วตอไปออกกี่โมง
18. ตอบ 1 How much is a ticket
ตั๋วราคาเทาไหร
19. ตอบ 2 There’s a dining car on the train
มีรถเสบียงบนตูร ถไฟดวย
20. ตอบ 2 That’s a lot
ราคาแพงจัง
21. ตอบ 2 What’s it like
(เชียงใหม) เปนอยางไรบาง
22. ตอบ 3 Which one
ขบวนไหนจะไปเชียงใหม
23. ตอบ 4 You’ve missed it
คุณพลาดรถไฟเสียแลว
24. ตอบ 1 left on schedule
รถไฟออกตามเวลาที่กาํ หนด
25. ตอบ 3 I’ll wait around here
ดิฉันจะคอยอยูแ ถวๆ นี้
สวนที่ 2 คําศัพท (10 คะแนน)
26. ตอบ 1 active = ที่กระตือรือรน
เธอยังเปนสาวและกระตือรือรนซึ่งจะเปนหัวหนาแผนกทีย่ อด
เยี่ยม
2. successive = ที่ตอเนือ่ ง
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27. ตอบ

28. ตอบ

29. ตอบ

30. ตอบ

31. ตอบ

32. ตอบ

33. ตอบ

3. faulty = ที่ผิดๆ
4. imminent = ที่ใกลจะมาถึง
3 ruin = ทําลาย
โรคผิวหนังทีร่ ักษาไมหายทําลายหนาตาของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเคย
หลอเหลา
1. hinder = ขัดขวาง
2. revenge = แกแคน
4. crave = อยาก
4 matrimony = พิธแี ตงงาน
พิธีแตงงานของเขาจะมีขนึ้ ที่ฝรั่งเศส
1. indigence = ความขัดสน
2. bless = คําอวยพร
3. ceremony = พิธี
4 possible = ที่เปนไปได
เปนไปไดทีเดียวทีพ่ วกเราจะไดรับเงิน
1. itinerant = ที่เรรอนพเนจร
2. credulous = ที่เชื่อคนงาย
3. workable = ที่ใชได
1 sleeplessness = อาการนอนไมหลับ
เธอไปพบแพทยเนือ่ งจากเธอทนทุกขจากโรคนอนไมหลับ
2. ultimatum = คําขาด
3. gist = ใจความสําคัญ
4. impunity = การไมถูกลงโทษ
4 prestige = ชื่อเสียง, เกียรติ
งานทนายความของเธอในบริษัทใหญมีชื่อเสียงมาก
1. charm = เสนห
2. hazard = อันตราย
3. extortion = การขูเข็ญ
2 euphoric = ที่เคลิบเคลิ้มเปนสุข
พวกเขาอยูในอารมณที่เคลิบเคลิ้มเปนสุขหลายวัน หลังจากที่
พวกเขาชนะรางวัล
1. awkward = ที่อึดอัด
3. curious = ที่อยากรูอยากเห็น
4. nervous = ที่หงุดหงิด
3 impartial = ที่ยุติธรรม
ผูพพิ ากษาใหคาํ ตัดสินที่ยุตธิ รรมซึ่งไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง
1. biased = ที่ลําเอียง, ที่มีอคติ
2. euphoric = ที่ปลาบปลื้ม
4. obstinate = ที่ดื้อดึง

34. ตอบ 1 audacity = ความกลาบาบิน่ , ความไมเกรงกลัว
มันตองใชความกลาบาบิ่นมากที่จะยืนขึน้ และวิพากษวิจารณ
ทานประธาน
2. extinction = การสูญพันธุ
3. plentitude = ความสมบูรณ
4. intimacy = ความใกลชิด
35. ตอบ 4 shortcoming = ขอบกพรอง
เชนเดียวกับระบบการเมืองอืน่ ๆ มันยังคงมีขอบกพรอง
1. shortening = การออกเสียงสั้น, คําที่มีการออกเสียงสัน้
2. shortcut = ทางลัด
3. shortfall = ความขาดแคลน
สวนที่ 3 การเติมประโยคใหสมบูรณ (10 คะแนน)
36. ตอบ 4 rural areas
อัตราการหยารางในเขตเมืองสูงกวาในเขตชนบท
37. ตอบ 3 for instance
ยางนอยที่สุดเปนเวลา 10,000 ปแลว ที่มนุษยแสวงหาวิธที ี่จะ
ปรับปรุงคุณภาพของพืชผล เชน โดยการเก็บเมล็ดของพืชที่ดี
ที่สุดเอาไว หรือผสมพันธุข า มพันธุเพื่อพัฒนาพืชผลชนิดตางๆ
ใหมๆ อีก
38. ตอบ 1 trapping heat on the earth’s surface
กาซคารบอนไดออกไซดและกาซอืน่ ๆ ที่เกิดจากการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงฟอสซิล จะรวมตัวกันในชัน้ บรรยากาศและเหมือนเปน
กําแพงกระจกของเรือนกระจกที่มีไวสาํ หรับปลูกตนไม ทําให
ความรอนถูกกักไวในพืน้ ผิวของโลก
39. ตอบ 4 there were several errors
“แมวา บทความของคุณเขียนดีและมีขอมูล แตก็มีขอผิดหลาย
แหง” Although เชื่อมขอความทีข่ ัดแยงกัน ทําใหความหมาย
there were several errors ดีที่สุด
40. ตอบ 3 complaining that there’s nothing to do
หากวาคุณพบวาตัวคุณเองเดินเตร็ดเตรไปรอบ ๆ สิงคโปร
ในชวงฤดูใบไมรว ง และบนวาไมมีอะไรทําละก็ หมายความวา
.......
คําตอบคือ คุณไมไดมองหาอะไรอยางเพียงพอ
41. ตอบ 1 and as an education
จากโครงสรางไวยากรณขา งหนาและขางหลัง and เปนสิ่ง
เดียวกัน ในประโยคนีข้ า งหนา and เปน as a challenge ดังนัน้
หลัง and เปน as an education
และจากความหมายก็คลอยตามกันดวย เห็นวาทุกๆ วันเปนสิ่งที่
ทาทาย......
คําตอบคือ และเปนเหมือนการศึกษา (เปนสิ่งทีใ่ หความรู)
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42. ตอบ 4 generally thought
จากโครงสรางไวยากรณ is ตามดวย V.3 ถาประธานถูกกระทํา
ในประโยคนี้ประธานคือ Globalization โลกาภิวัตน ทําเอง
ไมได ตองถูกกระทํา
คําตอบคือ generally thought
43. ตอบ 2 in fact
แมวา เธอมีชอื่ ภาษาอังกฤษ ....... เธอเปนคนไทย
คําตอบคือ แตจริงๆ แลว
44. ตอบ 3 remained firmly indoors
นักทองเทีย่ วหลายพันคนเดินทางไปแอฟริกาเพื่อดูสรุ ิยคราสครั้ง
แรกในระยะเวลา 1000 ป แตคนพืน้ เมืองชาวแอฟริกนั หลายคน
....... ดวยเชื่อที่วา ความมืดของดวงอาทิตยเปนสัญลักษณของ
ความโชคราย
คําตอบคือ ยังคงพักอยูในบานอยางมั่นคง
45. ตอบ 1 many public pools are checked every one to three hours
คลอรีนเปนอาวุธที่นิยมใชกนั มากทีส่ ุดในการตอสูกับน้าํ ในสระ
ที่มีเชื้อโรค สระวายน้าํ ตามบานควรจะไดรับการตรวจสอบ
อยางนอยที่สุดวันละ 1 ครั้ง ....... ขึน้ อยูกับจํานวนของผูวา ยน้าํ
คําตอบคือ สวนสระวายน้าํ ที่เปดใหคนจํานวนมากใชควรจะได
รับการตรวจสอบทุก 1 ถึง 3 ชั่วโมง
สวนที่ 4 การเติมคําในชองวาง (10 คะแนน)
46. ตอบ 3 revived
สังเกตจากรูปประโยคเปน Passive Voice ของ Present Perfect
จึงใช has+been+V.3
47. ตอบ 2 disuse
เนื่องจาก Prefix ซึ่งแปลวา “ไม” ของ use คือ disuse = การเลิกใช
48. ตอบ 1 developed
เนื่องจากความหมายของประโยคนีเ้ ปน Passive Voice (V. to be
+ V3) มี exercised เปน V.3 จึงเลือก developed ซึ่งเปน V.3 ดวย
49. ตอบ 4 in which
เนือ่ งจาก in which = where
50. ตอบ 3 making
สังเกตจาก by ซึ่งมีกฎการใชคาํ กริยา (V.) คือ by + V. ing
51. ตอบ 2 relative
สังเกตจาก scarcity ซึ่งเปนคํานาม (n.) จึงใชคาํ คุณศัพท (adj.)
ขยาย
52. ตอบ 1 higher
เนือ่ งจาก higher and higher มีความหมายวายิ่งสูงขึน้ ไปๆ
53. ตอบ 4 the other
เนือ่ งจาก On the other hand มีความหมายวาในอีกแงหนึ่ง, อีก
นัยหนึ่ง

54. ตอบ 2 to
สังเกตจาก tend (มีแนวโนม) เมื่อเขาประโยคจะใช tend + to
55. ตอบ 3 dark
สังเกตจาก in ซึ่งเปนบุพบท เมื่อเขาประโยคจะใช in + noun
สวนที่ 5 การอานเชิงปฏิบัติ (5 คะแนน)
56. ตอบ 1 New York
ตามสถิติแลว New York เปนเมืองทีม่ ีคนเปนโรคเอดสสูงสุด
(31,635 cases)
57. ตอบ 2 4,824
ในกรณีของ New York ที่อยูนอกพื้นที่ของ New York City จะ
เทากับ 36,459 – 31,635 = 4,824
58. ตอบ 3 is fewer than the combined total of Texas and Washington D.C.
นอยกวา Texas และ Washington D.C. รวมกัน
59. ตอบ 3 has more AIDS cases than San Francisco but fewer than Los
Angeles. นิวเจอรซี มีเอดสมากกวา ซานฟานซิสโก แตนอยกวา
ลอส แองเจลลิส
60. ตอบ 3 More gays and drug addicts live in New York than in any other
part of the USA.
เกยและผูติดยาอาศัยอยูใ นนิวยอรกมากกวาในสวนอืน่ ของ
สหรัฐอเมริกา
สวนที่ 6 การอานอยางรวดเร็ว (5 คะแนน)
61. ตอบ 2 The Joint Doctoral Program in Business Academy
เปนชือ่ เต็มของ JDBA
62. ตอบ 2 South Asian
เปาหมายของ JDBA จะเปนประเทศไทย และแถบเอเชียใต
(ดูไดจาก Objectives)
63. ตอบ 2 hold a Master’s degree
ผูที่เขาสมัครจะตองไดรับวุฒิปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
64. ตอบ 3 a graduate lacking in some basic business knowledge
ผูที่ขาดความรูทางธุรกิจเบื้องตน
65. ตอบ 1 doctoral dissertations and English competence
สิ่งที่เปนความตองการของหลักสูตรนี้คอื ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
(ปริญญาเอก) และความสามารถดานภาษาอังกฤษ
สวนที่ 7 ความเขาใจในการอาน (25 คะแนน)
66. ตอบ 2 adequacy of the food supply to support its animal population.
ตามเรื่องทีใ่ หอา น balance of nature หมายถึง ความเพียงพอของ
ปริมาณอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว
67. ตอบ 1 decreasing the animal population
ธรรมชาติทาํ ใหตนเองมีความสมดุล โดยการลดจํานวนสัตว

39
68. ตอบ 1 caused
วลีที่วา “resulted in” ในบรรทัดที่ 12 สามารถถูกแทนทีด่ วยคํา
วา ……. ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน
คําตอบคือ caused
69. ตอบ 4 produces nervous disorders.
ความหนาแนนของสัตวบางประเภท ทําใหเกิดความผิดปกติทาง
ประสาท
70. ตอบ 2 is not recent knowledge.
ผลของการควบคุมโดยอาศัยสัตวลาเหยือ่ ซึ่งมีตอจํานวนของ
สัตวประเภทอืน่ .......
คําตอบคือ ไมใชความรูใ หม
71. ตอบ 2 increased after the rabbit population increased.
บันทึกของฮัสสันส เบย คัมปานี แสดงวาจํานวนของสุนัข
จิ้งจอก…….
คําตอบคือ เพิม่ หลังจากที่จาํ นวนของกระตายเพิม่
72. ตอบ 3 disease
เมื่อขาดการควบคุมโดยอาศัยสัตวลาเหยือ่ ธรรมชาติทาํ ให
จํานวนสัตวเขาสูค วามสมดุลโดยหันไปใช.......
คําตอบคือ โรคภัยไขเจ็บ
73. ตอบ 3 an increase in small game
การฆาสัตวลาเหยื่อบนเกาะ Valcour ทําให…….
คําตอบคือ สัตวขนาดเล็กเพิ่มขึน้
74. ตอบ 3 became problems themselves.
เมื่อพังพอนในจาไมกาฆาหนูแลว มัน…….
คําตอบคือ ไดกลายเปนสิ่งที่สรางปญหา
75. ตอบ 3 To upset the balance of nature can be troublesome.
บงเปนนัยแตวา ไมระบุวา …….
คําตอบคือ การทําใหธรรมชาติขาดความสมดุลอาจกอใหเกิด
ความเดือดรอนได
76. ตอบ 1 Language acquisition in children
เราทราบวาใจความสําคัญของเรื่องควรจะเปนความรูจากภาษาที่
มีในตัวของเด็ก ซึง่ เขาจะตองเรียนรูจากใชภาษาใหไดเพือ่ เขาจะ
ไดสามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหตัวเลือกจะตองเปนขอ 1 เทานัน้
77. ตอบ 4 Accomplishment
คําวา “ feat” หมายถึง ความสามารถ, ความเปนผูรูผูทรงคุณวุฒิ,
ความสําเร็จ โดยทีเ่ ราเห็นคําทีอ่ ยูกอนหนานี้คือ “intellectual”
จึงทําใหเราคิดวา จะตองหมายถึงความสามารถทางสติปญญา
ความฉลาด เพราะภาษาจะชวยใหมนุษยเรียนรูสิ่งตางๆ และ
เขาใจตอกันจนเกิดความคิด สติปญญา หรือความฉลาดขึ้นได
ตัวเลือกจึงเปนขอ 4 ที่หมายถึงความสําเร็จ, ความสามารถ,ความ

78. ตอบ

79. ตอบ

80. ตอบ

81. ตอบ

82. ตอบ

83. ตอบ
84. ตอบ

85. ตอบ

เปนผูร ูผูทรงคุณวุฒิ
2 Estimated
เราพอจะทราบวา “reckoned” จะหมายถึง ตระหนัก, คาดการณ,
คาดคะเน, เดา, สรุป โดยที่ประโยคนีข้ ึ้นตนวา “ It has been
reckoned that……” ทําใหเราแปลวา “มันตระหนักหรือรับรูได
วา.....” ตัวเลือกจึงเปนขอ 2 คือ“Estimated” ซึ่งแปลวา คาดการณ
, คาดคะเน, ตระหนัก, รับรู จะเปนขอที่ดีที่สุดเทานัน้
2 reading vocabulary
เรารูวา “which” จะเปน Relative Pronoun ซึ่งตองแทนคํานามที่
อยูขา งหนา จึงเหมาะที่จะแทนคําวา “ a reading vocabulary”
เพราะอยูใ กลกับ Relative Pronoun ตัวนี้มากที่สุด จึงเลือกขอ 2
เปนขอที่ดีที่สุด
3 They learn words very quickly.
เราทราบวาสิ่งหนึ่งทีน่ า ชืน่ ชมในตัวเด็กมากเมื่อเรียนรูค ําศัพทก็
คือการเรียนรูคาํ ศัพทตางๆ ของเด็กไดรวดเร็วมาก ซึ่งสังเกตจาก
ประโยคทายๆ และประโยคสุดทายที่สรุปวา “Clearly a
learning process of great complexity goes on at a rapid rate in
children.” และประโยคทีเ่ ห็นชัดเจนมากอีกประโยคหนึ่งก็คือ
“From the figure, it can be calculated that the average child
learns at a rate of about 13 new words per day.” ทําใหตวั เลือก
จึงตองเปนขอ 3 เทานัน้
3 Both pilots and drivers follow fixed routes and keep to a
schedule.
ทําไมคนขับเครือ่ งบินจึงเหมือนกับคนขับรถ
คําตอบคือ ทั้งคนขับเครื่องบินและคนขับรถตองปฏิบัตติ าม
เสนทางที่กาํ หนดและรักษาตารางเวลา
2 He is responsible for the safety of his plane and passengers.
ความรับผิดชอบของคนขับเครื่องบินคืออะไร
คําตอบคือ เขารับผิดชอบความปลอดภัยของเครื่องบินและ
ผูโดยสารของเขา
1 Unlike a modern pilot, he was free to go where he liked, when
he liked. สังเกตไดจาก paragraph 2
3 By following a railway line or by landing in a field to ask the
way.
50 ปที่ผานมา นักบินสามารถหาเสนทางของเขาไดอยางไร
(ถาเขาหลงทาง) คําตอบคือ โดยตามเสนทางรางรถไฟ หรือ
โดยนําเครือ่ งบินลงจอดในทุงนาเพือ่ ถามทาง
1 They spend their leisure time reading about old aircraft.
สิ่งที่แสดงวานักบินสมัยใหมบางคนคิดถึงอิสระของการบินใน
ชวงแรกๆ คืออะไร
คําตอบคือ เขาใชเวลาวางอานหนังสือเกี่ยวกับเครื่องบินเกาๆ
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86. ตอบ 2 They may be warned to drink only boiled or bottled water.
นักทองเทีย่ วที่ไปอังกฤษอาจไดรับคําเตือนอะไร?
คําตอบคือ เขาอาจจะไดรับคําเตือน ใหดื่มน้าํ ตมสุกหรือน้าํ ใน
ขวดเทานัน้
87. ตอบ 4 This means to accept something without question.
สิ่งที่ผูเขียนเขียนวา “we take for granted?” หมายถึงอะไร
คําตอบคือ ความหมายนีห้ มายถึงยอมรับบางสิ่งโดยปราศจาก
คําถาม
88. ตอบ 1 When there are too many of them in either food or water.
ไนเตรทจะเปนอันตรายเมื่อใด
คําตอบคือ เมือ่ มีปนอยูในอาหารหรือน้าํ ดื่มเปนจํานวนมาก
89. ตอบ 4 To change or control the fertilizers they use.
สิ่งที่ผูมีอํานาจเรียกรองใหเจาของฟารมรับผิดชอบคืออะไร
คําตอบคือ เปลีย่ นหรือควบคุมปุย ที่เขาใช
90. ตอบ 2 fertile
คําคุณศัพทของคําวา “fertilizers” คือ “fertile”
สวนที่ 8 การหาจุดผิดทางไวยากรณ (10 คะแนน)
91. ตอบ 3 is แกเปน are
เพราะ a great number of ใชกับนามพหูพจน และกริยาเปน
พหูพจนดวย แตถา ใช the (great) number of ใชกับนาม
พหูพจน แตกริยาจะใชรูปเอกพจน
92. ตอบ 4 smoking cigarette แกเปน cigarette smoking
เพราะ เปนการใชนามขยายนาม นามตัวแรกทําหนาที่เสมือน
adjective นามตัวที่สองเปนคํานามหลัก
93. ตอบ 2 contain แกเปน contains
เพราะประธานคือ food เปนเอกพจนบุรุษที่ 3 กริยาตองเติม s ใน
present simple tense สวนขอ 3 as ถูกตองแลวมีความหมายวา
“เพราะวา” เหมือนคําวา since หรือ because ตามดวยอนุประโยค
94. ตอบ 4 a few แกเปน a little
เพราะ a few ใชกบั นามนับไดพหูพจน แต power เปนนานนับ
ไมได จึงตองใช a little
95. ตอบ 3 Alike แกเปน Likewise หรือ Similarly
เพราะ Likewise หรือ Similarly แปลวาในทํานองเดียวกัน สวน
คําวา alike เปน adjective แปลวา คลายกัน เชน The twins look
alike ในขณะเดียวกันคําวา alike ก็สามารถเปน adverb ไดดวย
เชน Her novel is enjoyed by men and women alike ในที่นี้
หมายถึง ทั้งชายและหญิงก็ชอบอานนิยายของเธอ

96. ตอบ 2 consumed substance แกเปน consumed substances
เพราะ one of the (most) ตามดวยคํานามพหูพจน (ถาเปน
คํานามนับได) ดังนัน้ most commonly consumed substances
หมายถึง สารที่บริโภคกันมากที่สุดโดยทั่วไป
97. ตอบ 2 could altering แกเปน alter
เนือ่ งจากกริยาชวย could + V.1
98. ตอบ 2 result from แกเปน results from
วลี The destruction of the rain forests มีคํานามหลักคือ
destruction เปนประธานเอกพจนบรุ ุษที่ 3 ดังนัน้ คํากริยา result
จึงตองมี s เปน results from สวนคําวา rain forests ที่อยูห ลังบุพ
บท “of” ไมไดเปนตัวกําหนดคํากริยา ดวยเหตุนี้กริยาในรูป
พหูพจน “result” จึงผิด
99. ตอบ 3 ranging from แกเปน range from
range from หมายความวา เรียงลําดับจาก คําวา range เปน main
verb ของประโยคนี้ สวนขอ 1 ถูกตองแลวเพราะลดรูปมาจาก
which (that) are หรือ were proposed by = ที่ไดรับการเสนอโดย
100. ตอบ 1 made up tiny particles แกเปน made up of tiny particles
กริยาวลี be made up of แปลวา เกิดขึ้นจาก, ประกอบขึน้ จาก

