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Directions :  Choose the best answer.  
1. Studies show that physical activity alleviates stress and 

depression, ..................... energy and ..................... overall well-
being.  

 1) increases / improves 2) decreases / improves 
 3) increases / disproves 4) decreases / disproves  
2. China’s industrial production accelerated in May, .................... . 
 1) and consumption also rose 
 2) together with industrial output gains  
 3) reflect the emphasis on stimulus programs 
 4) to conceal a tentative recovery in the domestic economy  
3. My father’s decision is final, .................... . Not to do so would 

result in cutting down on our daily allowances. 
 1) and we must accept it 2) but we have to stay with it 
 3) none of us believe it 4) and we don’t know it  
4. ...................., when half of his audience started to leave the hall. 
 1) Hardly he had finished his speech 
 2) Had he hardly finished his speech 
 3) Hardly had he finished his speech 
 4) His speech he had hardly finished  
5. Warrior blood is passed to the children, claims a scientist in the 

US. Kevin M. Beaver says .................... . Discovered in New 
Zealand’s Maori people, the gene leads to anger and violence, say 
scientists. With computer experiments, children gave hot sauce to 
one another. Warrior gene children gave more hot sauce to others 
because the gene makes them angrier compared with other 
children. Professor Craig Kennedy suggested that humans crave 
violence just like they do sex, food or drugs. 

 1) we were markedly more likely use weapons 
 2) the controversial warrior gene causes gang membership 
 3) scientists became interested criminal personalities  
 4) moreover, we find that variants of this gene could distinguish 

gang members 
 
Only one percent or all luggage is lost, but if the initial on-the-spot 
search by the airline representative fails, the traveler should write 
down a description of the luggage and hand it in to the Customer 
Relations Office before leaving the airport.  
 ..........6.........., the traveler should file a claim form. Airlines are 
liable for damages up to $750. For luggage worth more that $750, 
“excess valuation protection” is available at rates of 10 per $100 of 
coverage. Maximum coverage is $25,000, and some policies exclude 
particularly valuable or breakable items. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. 1) When the missing luggage is found 
 2) Passengers can search for the missing luggage 
 3) In order to call for help or compensation 
 4) If the luggage is still missing after several days 
 
 In a supermarket, a woman parked herself and her shopping cart 
in front of a young man demonstrating a “total health muffin.”  He 
gave his sales pitch, telling her how the muffin was “scientifically 
formulated by a physician to address your most important health 
concerns.” He continued earnestly, reciting the fat-free ingredients 
and the low calorie count. 
 When the young man finished his sales talk, the woman pointed 
to a high shelf nearby. “Could you reach up,” she said, “and hand me 
one of those large chocolate bars in back of you?”  
7. The woman waited until the young man finished his sales talk 

because she ...................... . 
 1) was interested in healthy food 
 2) was interested in the man’s talk 
 3) wanted to buy the man’ products 
 4) wanted the product behind the man 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) increases / improves 
    การศึกษาวิจัยหลายๆ ชิ้นแสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมที่ตอง

ออกแรงนั้นจะลดความเครียดและความหดหูใจ เพิ่มพลังใหมากขึ้น และทําให
สุขภาพโดยรวมดียิ่งขึ้น 

   increases = ทําใหมากขึ้น, เพิ่มขึ้น 
   improves = ปรับปรุง, ทําใหดียิ่งขึ้น 
   ทั้งสองคําขางตนเปนกริยาที่เหมาะจะนํามาเติมในชองวาง เพราะให

ความหมายไดเหมาะสมและสอดคลองกับบริบท 
   decrease แปลวา ทําใหนอยลง, ลดลง 
   disprove แปลวา พิสูจนวาไมจริง แสดงใหเห็นวาผิด   
2. เฉลย 1) and consumption also rose 
   ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของจีนไดเรงสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม และ

การบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นดวย 
  2) รวมกับการไดรับผลผลิตทางอุตสาหกรรม 
  3) สะทอนถึงการเนนโปรแกรมการกระตุน 
  4) ปกปดการฟนฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไมสมบูรณ  
3. เฉลย 1) and we must accept it 
   การตัดสินใจของพอฉันถือเปนที่สิ้นสุด และพวกเราตองยอมรับ 

มิฉะนั้น (หากไมทําเชนนั้น) จะมีผลทําใหไดรับคาใชจายประจําวันลดลง 

   เพราะอนุประโยคขางตนมีความหมายสอดคลองทั้งกับอนุประโยค
กอนหนาและประโยคที่ตามมาดานหลัง โดยอนุประโยคที่นํามาจะบอกถึงตนเหตุ 
คือ การตัดสินใจหรือคําสั่งของพอถือวาเด็ดขาด อนุประโยคที่ตามมาจึงตอง
สอดคลองกัน คือ ทุกคน (โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกๆ) ตองยอมรับ เชื่อฟง และทํา
ตาม ซึ่งก็จะสอดคลองกับประโยคหลังจากนั้นที่ระบุผลที่จะเกิดหากไมทําตามที่
พอบอกหรือหากโตแยงพอ คือ จะถูกหักคาใชจาย (หักคาขนม)  

  2) แตพวกเราตองอยูกับมัน 
  3) ไมมีพวกเราสักคนที่เชื่อ ผิด เพราะความหมายขัดแยงกับประโยคหลัง 

และคําวา believe จะใหความหมายวาเชื่อถือ เชื่อมั่น ศรัทธา หากตองการระบุ
ความหมายวาเชื่อฟง จะใชวา obey  

  4) และพวกเราก็ไมทราบ   
4. เฉลย 3) Hardly had he finished his speech 
   ยังไมทันที่เขาจะพูดจบ ผูฟงกวาครึ่งก็เริ่มทยอยออกจากหองไป 
   โดยปกติแล ว  hardly ซึ่ ง เปน คํ ากริยาวิ เศษณบอกความถี่ 

(Adverb of frequency) จะใชนําหนาคํากริยา เพื่อบงบอกวากระทํากริยานั้น
ไมบอยนัก แตหากจะใช hardly ขึ้นตนประโยค ประโยคที่ตามมาตองเรียงคํา
แบบประโยคคําถาม เพื่อเนนความหมายที่เปนเชิงลบ (negative)  

  1), 2) และ 4) เรียงแลวผิดหลักไวยากรณ  
5. เฉลย 2) the controversial warrior gene causes gang membership 
   ยีนนักรบแบบชอบหาเรื่อง / ขัดแยงเปนสาเหตุใหเด็กไปอยูรวมกับ

กลุมคนไมดี  
   เพราะถูกไวยากรณและมีความหมายเหมาะสมกับบริบท  
   เนื้อหาโดยสรุปของยอหนานี้ คือ นักวิทยาศาสตรกลาววายีนเลือด

นักรบถายทอดไปสูเด็กได ซึ่งยีนนี้ทําใหเกิดความโกรธ และความรุนแรง โดย
ศึกษาทดลองกับเด็กในชนเผาเมารีในประเทศนิวซีแลนด ดวยวิธีจําลองสถานการณ
ในคอมพิวเตอร โดยใหน้ําซอสที่รอนๆ กับคนอื่น พบวาเด็กที่มียีนเลือดนักรบจะ
ใหน้ําซอสที่รอนๆ กับคนอื่นในปริมาณมากกวา เพราะยีนที่วานี้จะกระตุนให
พวกเขารูสึกโกรธไดงายกวาปกติ เมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆ และนักวิทยาศาสตร
ยังกลาววา มนุษยปรารถนาความรุนแรงเชนเดียวกับเรื่องเพศ อาหาร และยา 

  1) เรามีแนวโนมมากขึ้นที่จะใชอาวุธ (ผิดไวยากรณ ควรแกเปน to 
use weapons เพราะ likely ตองตามดวยกริยาที่อยูในรูป to-infinitive) 

  3) นักวิทยาศาสตรเริ่มสนใจบุคลิกลักษณะที่เกี่ยวของกับอาชญากรรม 
(interested ตองตามดวยคําบุพบท in กอนจะใชคํานามอื่นๆ ตามมา) 

  4) ยิ่งไปกวานั้น เรายังพบวาความแปรผันของยีนดังกลาวนี้ทําใหแยก
ความแตกตางของสมาชิกในกลุมคนไมดีได (ควรแก find เปน found เพราะ
คนพบแลวในอดีต)  

6. เฉลย 4) If the luggage is still missing after several days 
   ถายังคงหากระเปาเดินทางไมพบ หลังจากผานมาแลวหลายวัน 

ผูโดยสารควรกรอกแบบฟอรมขอรับคาประกันความเสียหาย 
  1) เมื่อเจอกระเปาเดินทางที่สูญหาย 
  2) ผูโดยสารสามารถคนหากระเปาที่สูญหายได 
  3) สําหรับโทรขอความชวยเหลือ  
7. เฉลย 4) wanted the product behind the man 
   ตองการสินคา/ผลิตภัณฑที่วางอยูดานหลังชายคนนั้น 
   มีความหมายที่ทําใหเรื่องขําขันจบแบบหักมุม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


