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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. .................... you study, the better you’ll do in the test. 
 1) Much 2) More 3) The most 4) The more  
2. How long has it been since you .................... your sister? 
 1) heard on 2) heard with 3) heard from 4) heard to  
3. Anyone .................... GPA is above average can apply for the scholarship. 
 1) who has a 2) has a 3) who’s a 4) who  
4. Gold prices are getting .................... these days. 
 1) highest   2) higher and higher 
 3) highest and highest 4) height 
 
Direction : Read these sentences carefully, then answer 

the questions below. (Items 5-7) 
 a. Read the text a second time more carefully. This time take time 

to pause at sections you may find more difficult. 
 b. Read through the text quickly without stopping to check your 

understanding of individual words. The first reading is to get a 
general understanding of the text. 

 c. Scan the multiple choice questions without looking at the 
answers. See if you can answer the questions easily by yourself. 
Skip any questions that you cannot answer immediately. 

 d. Reread the multiple choice questions and find the answers that 
close to your original answers. 

 e. After you have answered each question, return to the text to 
find a justification for each of your answers.  

 f. If you still have time, check that the other possible answers are 
not specifically referred to in the text. 

 g. If you cannot find something close to your original answer to 
the question, take a look at the text. 

 h. Return to the questions that you were not able to answer 
immediately and see if you can answer them.  

 i. Keep in mind the exact amount of time you have to complete 
the test.  

5. Which is the correct order of the writing? 
 The correct order is i b a .................... . 
 1) e g c d f h   2) c d e g h f 
 3) g d c e h f   4) d c e g f h  
6. What is the best title of the writing? 
 1) Reading Comprehension Test 
 2) Multiple Choice Questions 
 3) How to Take Reading Comprehension Tests 
 4) How to Complete Multiple Choice Tests 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. What is the type of this writing? 
 1) an instruction   2) an announcement 
 3) a schedule   4) a product label 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) The more 
   ยิ่งคุณอานหนังสือ (ทบทวนบทเรียน)มากเทาไร คุณจะยิ่งทําขอสอบ

ไดดีมากเทานั้น 
   โครงสราง The + more/adj. ขั้นกวา + ประโยคความเดียว, the 

+ more/adj. ขั้นกวา + ประโยคความเดียว. ใชแสดงความสัมพันธของขอความ 
ที่เปนเหตุเปนผลกัน โดยขอความในสวนหลังจะแสดงผลที่แปรตามเหตุที่ระบุ
ไวในสวนหนา ใหความหมายวา ยิ่ง ... (เทาไร)  ก็ยิ่ง ... (เทานั้น) 

  1) จะใชเพื่อบงบอกระดับของสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบกัน โดยวางไว
หนาคุณศัพทขั้นกวา 

  2) ตองมี the นําหนา จึงจะนํามาใชตามโครงสรางขั้นตนได 
  3) จะใชเพื่อบอก/เปรียบเทียบลักษณะที่เปนที่สุด  
2. เฉลย 3) heard from 
   นานแคไหนแลวที่คุณไมไดขาวจากนองสาว 
   ประโยคคําถามในโจทยขอนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อถาม

ถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปไดไมนานนัก แตยังสงผลเชื่อมโยง
มาถึงในปจจุบัน โดยนํา Verb to have ซึ่งทําหนาที่เปนกริยาชวย ไปไวตน
ประโยค สวน hear ซึ่งเปนกริยาหลัก ตองเปลี่ยนรูปเปนกริยาชองที่ 3 โดยรูป
ที่ถูกตอง คือ heard และหากตองการใชกริยานี้เพื่อสื่อความหมายวาไดยิน    
ขาวคราวจากบุคคลอื่นที่ติดตอกับตน จะใชบุพบท from ตามหลัง 

  1), 2) และ 4) ใชบุพบทไมถูกตอง  
3. เฉลย 4) whose 
   ใครก็ตามที่มีผลการเรียนสูงกวาเกณฑโดยเฉลี่ยสามารถสมัครเพื่อ

ขอรับทุนการศึกษาได 
   ประโยคนี้เปนประโยคความซอน (Complex Sentence) ซึ่งใช 

อนุประโยคที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประธาน โดยมีประพันธสรรพนาม 
(Relative Pronoun) ทําหนาที่เชื่อมความ จะสังเกตไดวาขอความ GPA is 
above average ที่ตามหลัง Anyone ซึ่งเปนประธานนั้น มีลักษณะเปน
ประโยคที่สมบูรณ ประพันธสรรพนามที่เหมาะจะใชในประโยคนี้ตองไมนํามา
แทนที่ประธานของประโยค แตตองใชแสดงความเปนเจาของของประธานของ
อนุประโยคที่มาขยายความ คือ GPA ดังนั้น คําตอบที่ถูกตองจึงเปน whose 

  1) หากตองการใชวลีนี้ ตองตัด is ซึ่งเปนกริยาของอนุประโยคที่ใช
ขยายความออกเสียกอน 

  2) ไมสามารถนํามาใชในประโยคความซอนได 
  3) เปนรูปที่ไมถูกตอง 

4. เฉลย 2) higher and higher 
   ในชวงนี้ราคาทองคําสูงขึ้นเรื่อยๆ 
   ใชคําคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) 2 ครั้ง โดยมี

คําวา and คั่นกลางระหวางคําคุณศัพท เพื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางหนึ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง โครงสรางของวลี คือ adj. ขั้นกวา + and + 
adj. ขั้นกวา 

  1) สูงที่ สุด ใช เ พื่อแสดงความเปลี่ยนแปลงนั้นไดมาถึงขีดสุด/
จุดสูงสุดแลว 

  3) สูงที่สุดและสูงที่สุด ไมใชในบริบทนี้ 
  4) ความสูง เปนคํานาม ไมสามารถนํามาอธิบายลักษณะของคํานาม 

คือ Gold prices ได 
 
ขอ 5-7 เปนเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการทําขอสอบ/แบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจใน
การอาน โดยมีลําดับดังนี้  
  i  นึกไวเสมอวาเรามีเวลาเทาไรที่จะตองทําขอสอบใหเสร็จ 
  b  อานเนื้อเรื่องคราวๆ โดยไมจําเปนตองเขาใจความหมายของคําศัพททุกคํา 
  a  อานเนื้อเรื่องครั้งที่ 2 โดยเนนตรงสวนที่ยังไมคอยเขาใจ 
  c  อานคําถามโดยยังไมตองดูที่ตัวเลือก แลวลองนึกตอบในใจดู ถาพบคําถาม

ที่ยาก ใหผานไปกอน 
  d  ลองอานคําถามครั้งที่ 2 แลวลองหาตัวเลือกที่ใกลเคียงกับคําตอบที่นึกไว

ในใจในขั้นที่แลว 
  e  ในขอที่หาคําตอบพบแลว ใหกลับไปดูที่เนื้อเรื่องเพื่อหาเหตุผลมาอธิบาย

สนับสนุนคําตอบ 
  g  ถาหาคําตอบที่ใกลเคียงกับที่นึกไวในใจไมพบ ใหกลับไปอานเนื้อเรื่องอีกครั้ง 
  h  ยอนกลับไปดูคําถามขอที่ยากและไมสามารถตอบได ลองพยายามตอบ

คําถามอีกครั้ง 
  f  ถายังพอมีเวลาเหลือ ใหตรวจสอบวาคําตอบอื่นๆ ไมมีแนวโนมที่จะสอดคลอง

กับเนื้อเรื่อง  
5. เฉลย 2) c d e g h f 
   ลําดับขั้นตอนการทําขอสอบที่ไดระบุไวในสวนโจทยนั้น เริ่มจาก i 

ตามดวย b, a, c, d, e, g, h และ f  
6. เฉลย 3) How to Take Reading Comprehension Tests 
   How to Take Reading Comprehension Tests = วิธีทํา

ขอสอบ/แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 
   เหมาะสมที่จะใชเปนชื่อเรื่องที่สุด 
  1) ขอสอบ/แบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน 
  2) โจทยที่มีคําตอบใหเลือกหลายขอ/โจทยที่มีหลายตัวเลือก 
  4) วิธีทําขอสอบ/แบบทดสอบที่มีหลายตัวเลือกใหเรียบรอย  
7. เฉลย 1) an instruction 
   an instruction = คําแนะนํา 
   เพราะขอความที่ไดระบุไวในสวนโจทยไดแนะนําขั้นตอนการทํา

ขอสอบเพื่อวัดความเขาใจในการอาน โดยแสดงรายละเอียดเอาไวอยางชัดเจน 
  2) an announcement = ประกาศ 
  3) a schedule = กําหนดการ, ตารางเวลา 
  4) a product label = ฉลากสินคา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


