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Reading :  Items 1-2  
Direction : Read the following extracts, then answers the 

questions.  
1.  Since my mother had always loved music, Dad surprised her 

and bought a piano for her birthday. Several weeks later, I asked 
him how she was doing with it. 

  “Oh,” he said, “I persuaded her to switch to the clarinet.” 
  “How come?” I asked. 
  “..................” 
 The missing line of the conversation should be “Because ...................... .” 
 1) she is already good at playing the piano 
 2) she can play the clarinet anywhere she wants 
 3) with the clarinet she can’t sing 
 4) with the clarinet she look great 
 

.

  
2. The true statement about the above cartoon strip is that ..................... . 
 1) King Monarch looks like a butterfly 
 2) the king is well accepted by the people 
 3) “Monarch” is also a name of a butterfly 
 4) the little man in the pictures is the king of butterflies 
 
Vocabulary :  Items 3-7  
Direction :  Choose the best alternative.  
3. Although it was .................... jewellery, it looked real enough. 
 1) dishonest   2) genuine 
 3) invented   4) imitation  
4. Astronomers say they have witnessed a .................... explosion _ or 

supernova _ unfolding in real time.  
 1) cellular   2) binocular 
 3) stellar   4) muscular  
5. Every year, in May, the king of Thailand .................... a ritual 

ploughing ceremony at Sanam Luang, in Bangkok. 
 1) permits   2) performs 
 3) proposes   4) proclaims 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. He paid for his new house in 36 monthly .................... . 
 1) installments   2) deposits 
 3) establishment   4) payment  
7. You shouldn’t .................... to other people’s images of who you 

are. So dress confidently, project your own style and personality, 
and work hard to realize your dream. 

 1) deform   2) conform 
 3) perform   4) transform 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 3) with the clarinet she can’t sing 
   บรรทัดที่หายไปของบทสนทนาควรเปน “เพราะแมเขาจะรองเพลง

ไปเปาแคลริเน็ตไปไมไดนะสิ” 
   with the clarinet she can’t sing = แมเขาจะรองเพลงไปเปา  

แคลริเน็ตไปไมได 
   เปนเหตุผลที่ดีที่สุด เพราะตีความจากเรื่องขบขันขางตนไดวาในขณะที่

ผูเปนภรรยาเลนเปยโนนั้น คงจะรองเพลงคลอไปดวย และเสียงรองคงไมนาฟง  
ผูเปนสามีจึงอยากซื้อแคลริเน็ตซึ่งเปนเครื่องดนตรีประเภทเปาให จะไดไมตอง
รองเพลงขณะเลนดนตรี 

  1) she is already good at playing the piano = เธอเลนเปยโน
เกงอยูแลว 

  2) she can play the clarinet anywhere she wants = เธอ  
เปาแคลริเน็ตที่ไหนก็ไดตามที่ตองการ 

  4) with the clarinet she look great = เธอดูดีตอนถือแคลริเน็ต  
2. เฉลย 3) “Monarch” is also a name of a butterfly 
   ขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับการตูนขางตนก็คือ Monarch ก็เปนชื่อ

สายพันธุหนึ่งของผีเสื้อ 
   “Monarch” is also a name of a butterfly = Monarch ก็เปน

ชื่อสายพันธุหนึ่งของผีเสื้อ 
   เพราะ monarch แปลวา ผูปกครองสูงสุดของรัฐหรือประเทศ อาทิเชน 

ราชา จักรพรรดิ นอกจากนี้ monarch ยังเปนชื่อสายพันธุของผีเสื้อสายพันธุหนึ่ง 
เรียกวา monarch butterfly (แปลเปนภาษาไทยไดวา ผีเสื้อจักรพรรดิ) 

  1) King Monarch looks like a butterfly = พระราชามอนารคทรง
คลายกับผีเสื้อ 

  2) the king is well accepted by the people = พระราชาทรง
เปนที่ยอมรับของประชาชนโดยกวางขวาง 

  4) the little man in the pictures is the king of butterflies =  
ชายรางเล็กในภาพเปนราชาแหงหมูมวลผีเสื้อ  

3. เฉลย 4) imitation 
   ถึงแมวามันเปนเครื่องประดับเลียนแบบ มันก็ดูเหมือนจริงพอควร 
   imitation = เลียนแบบ 
   เปนไดทั้งนาม (Noun) และคุณศัพท (Adjective) และมีความหมาย

เหมาะสมที่สุด  
  1) dishonest (adj.) = ไมซื่อสัตย, หลอกลวง 
  2) genuine (adj.) = แท, เปนจริง, จริงใจ 
  3) invented (adj.) = ที่คิดคนขึ้น, ที่ประดิษฐขึ้น, ที่แตงขึ้น  
4. เฉลย 3) stellar 
   นักดาราศาสตรกลาววาพวกเขาไดสังเกตการระเบิดของดาว หรือ

มหานวดารา (ซูเปอรโนวา) ซึ่งแผขยายออก ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง 
   stellar = เกี่ยวกับดวงดาว 
   เปนคุณศัพทที่มีความหมายเหมาะสม เมื่อเติมลงในชองวางแลว 

จะได stellar explosion หมายถึง การระเบิดของดาว ซึ่งเปนคําจํากัดความ
โดยสังเขปของ supernova ที่ปรากฏอยูในสวนขยาย 

  1) cellular (adj.) = เกี่ยวกับเซลล 
  2) binocular (adj.) = ดูดวยตาทั้งสองขาง 
  4) muscular (adj.) = เกี่ยวกับกลามเนื้อ, กํายําล่ําสัน  
5. เฉลย 2) performs 
   ในเดือนพฤษภาคมของทุกป พระมหากษัตริยของไทยทรงประกอบ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ทองสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
   performs = ทรงประกอบ 
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด เนื่องจากกริยา perform แปลวา 

กระทํา ซึ่งในประโยคนี้หมายถึง ทรงประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 
  1) permits (v.) = อนุญาต 
  3) proposes (v.) = เสนอ, วางแผน, ขอแตงงาน 
  4) proclaims (v.) = ประกาศ, แถลง, เปดเผย  
6. เฉลย 1) installments 
   เขาจายเงินคาผอนบานหลังใหมเปนรายเดือน รวม 36 งวด 
   installments = เงินผอน 
   ตรงตามความหมายที่โจทยตองการสื่อ สังเกตไดจาก monthly  
  2) deposits (n.) = เงินฝาก, มัดจํา, เงินลวงหนา 
  3) establishment (n.) = การกอตั้ง, การตั้งหลักแหลง, การสถาปนา 
  4) payment (n.) = การจายเงิน, การชําระหนี้, จํานวนเงินที่จาย   
7. เฉลย 2) conform 
   คุณไมควรทําตามมโนภาพของผูอื่นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเปน ดังนั้น 

แตงตัวอยางที่มั่นใจ แสดงออกถึงลักษณะและบุคลิกภาพของตัวคุณเอง และ
ขยันขันแข็งเพื่อทําใหฝนของคุณเปนจริง 

   conform = ทําตาม 
   เปนกริยาที่ตองตามดวย to แลวจึงตามดวยนามที่เปนกรรม 
  1) deform (v.) = เสียรูปทรงไป, เปลี่ยนรูปราง  
  3) perform (v.) = ปฏิบัติ, แสดง, ทํางาน 
  4) transform (v.) = เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนสภาพ นิยมใชรวมกับบุพบท 

into หรือ from 
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