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Direction : Choose the word that best completes each 
blank in the passage. (Items 1-10)  

 Biscuits are a variety of quick breads popular in different forms 
throughout the United States. They are made from a ..........1.......... of 
flour, shortening, leavening and milk or water. This simple dough is 
generally rolled out, cut into small rounds, baked and ..........2..........  
hot. Food preferences and ingredients in various regions of the 
country often determine what ..........3.......... of biscuit is preferred. 
People in the North enjoy tall, tender flaky biscuits ; people from the 
South  ..........4.......... biscuits with a soft, tender crumb. 
 The original biscuit was a flat cake that was put back in the oven 
after being removed from its tin ; ..........5..........  the French name 
“bis” (twice) “cuit” (cooked). This very hard, dry biscuit was the staple 
for sailors and soldiers for centuries. During the time of Louis XIV, 
soldiers’ biscuits were ..........6.......... as “stone bread.” 
 Light biscuits ..........7.......... in Southern plantation kitchens but 
now are popular throughout the United States. Rolled biscuits were a 
staple at most meals, ..........8.......... beaten biscuits became another 
Southern favorite. Beaten biscuits are made light by ..........9.......... air 
into the dough with a mallet or a rolling pin. Beaten biscuits are 
typically ..........10.......... and crispier than baking powder biscuits.  
1. 1) base 2) combination 3) flavor 4) recipe  
2. 1) steamed 2) mixed 3) served 4) blended  
3. 1) type 2) shape 3) size 4) color  
4. 1) hate 2) combine 3) dislike 4) like  
5. 1) but 2) hence 3) however 4) nonetheless  
6. 1) known 2) thought 3) seen 4) found  
7. 1) influenced 2) met 3) originated 4) saw  
8. 1) and 2) but 3) so 4) or  
9. 1) putting 2) blowing 3) beating 4) baking  
10. 1) colder 2) cheaper 3) hotter 4) thinner 
 
Direction : Choose the best alternative to make the 

sentence (s) meaningful. (Items 11-12)  
11. With two carmakers operating in bankruptcy protection, the auto 

industry is hoping to see some .................... that new-vehicle sales 
could start to .................... of their slump. 

 1) evidence / pull out 
 2) acquisition / figure out  
 3) analysts / give out 
 4) recessions / take out 

 
 
 
 
 
 
 
  
12. Young people are usually more .................... than the old. However, 

some exercises can build up our .................... . 
 1) energy / effective 2) wiser / thought 
 3) failure / strong   4) energetic / strength 
 

เฉลย 
  
ขอ  1-10 เปนบทอานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของขนมปงกรอบ
หรือบิสกิต (biscuit) รวมถึงกรรมวิธีการผลิตโดยคราวๆ และความนิยม
ในอาหารดังกลาว  
1. เฉลย 2) combination 
   พวกมันทํามาจากสวนผสมของแปง เนยขาว ผงฟู และนม หรือน้ํา 
  1) base = ฐาน 
  3) flavor = รสชาติ 
  4) recipe = ตํารับอาหาร  
2. เฉลย 3) served 
   แปงที่ผสมแลว จะนํามาคลึง กอนจะตัดเปนแผนกลมเล็กๆ นําไปอบ 

แลวเสิรฟรอนๆ 
  1) steamed = นึ่ง 
  2) mixed = ผสม 
  4) blended = ผสม/คลุกเคลา  
3. เฉลย 1) type 
   ความชื่นชอบในอาหาร และสวนผสมตามภูมิภาคตางๆ ในประเทศจะ

เปนตัวกําหนดชนิดของบิสกิตที่เปนที่นิยม 
  2) shape = รูปราง 
  3) size = ขนาด 
  4) color = สี  
4. เฉลย 4) like 
   ผูคนทางตอนเหนืออาจชอบบิสกิตที่มีลักษณะเปนแผนแปงนุมเบา

พองสูง ในขณะที่ผูคนทางตอนใตอาจชอบบิสกิตที่มีความนุม  
  1) hate = เกลียด 
  2) combine = รวมกัน 
  3) dislike = ไมชอบ  
5. เฉลย 2) hence 
   บิสกิตดั้งเดิมเปนขนมเคกกอนแบนๆ ที่นํามาอบอีกครั้ง หลังจากนํา

ออกมาจากถาดอบ ดังนั้น ชาวฝรั่งเศสจึงตั้งชื่อขนมชนิดนี้วาบิสกิต มาจากคําวา 
“บิส” ซึ่งแปลวา สองครั้ง รวมกับคําวา “กิต” ซึ่งแปลวา ทําใหอาหารสุก 

  1) but = แต 
  3) however = อยางไรก็ตาม 
  4) nonetheless = อยางไรก็ตาม 

6. เฉลย 1) known 
   ในยุคของพระเจาหลุยสที่ 14 บิสกิตที่ทหารรับประทานเปนที่รูจัก

กันวาเปนขนมปงแข็ง 
  2) thought = คิด 
  3) seen = เห็น 
  4) found = พบ  
7. เฉลย 3) originated 
   บิสกิตเนื้อเบามีตนกําเนิดจากครัวเรือนของเกษตรกรทางตอนใต

แตไดกลายเปนที่นิยมทั่วทั้งอเมริกาในขณะนี้ 
  1) influenced = มีอิทธิพลตอ 
  2) met = พบ 
  4) saw = เห็น  
8. เฉลย 2) but 
   บิสกิตชนิดมวนเปนของหวานหลักในมื้ออาหารสวนใหญ แตบิสกิต 

ชนิด Beaten ไดกลายมาเปนขนมอีกชนิดหนึ่งที่ผูคนทางใตนิยม 
  1) and = และ 
  3) so = ดังนั้น 
  4) or = หรือ  
9. เฉลย 3) beating 
   บิสกิตชนิด Beaten จะมีเนื้อเบา เนื่องจากการตีแปงใหอากาศเขาไป

ในแปงที่ผสมไว 
  1) putting = วาง 
  2) blowing = เปา 
  4) baking = อบ  
10. เฉลย 4) thinner 
   บิสกิตชนิด Beaten จะบางกวาและกรอบกวาบิสกิตที่ใสผงฟู 
  1) colder = เย็นกวา 
  2) cheaper = ถูกกวา 
  3) hotter = รอนกวา   
11. เฉลย 1) evidence / pull out 
   evidence (n.) = หลักฐาน 
   pull out (phrasal verb) = หลุดพน, ถอนตัว 
   ดวยการปฏิบัติเพื่อปองกันการลมละลายของผูผลิตรถยนต 2 ราย  

กลุมอุตสาหกรรมรถยนตหวังที่จะไดเห็นหลักฐานวายอดขายรถยนตใหมเริ่ม
หลุดพนจากความซบเซา / ตกต่ํา 

  2) การเรียนรู / คิดคํานวณ 
  3) นักวิเคราะห / ปลอยออกไป, แจก 
  4) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา / หักลบ, ตัดออก  
12. เฉลย 4) energetic / strength 
   คนหนุมสาวมักจะมีพลังมากกวาคนชรา อยางไรก็ตาม การออก

กําลังกายจะเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับเราได 
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