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คุยกันกอนเรียน 
 
 ขอสอบภาษาอังกฤษในสนาม Admission ไมวาจะยุคไหนสมัยไหนก็หนีรูปแบบ เหลาน้ีไมพนคะ 
 • Error Identification  รูปแบบโจทยท่ีนองๆ ตองงัดความรูทาง Grammar และความเชี่ยวชาญใน

การหาสังเกตจุดผิดท่ีมีอยูท้ังหมดออกมาใช ทําใหหลายๆ คนกังวลใจ 
 • Cloze Test & Sentence Completion ซ่ึงเปนขอสอบที่สามารถออกมาเพื่อวัดความรูดาน 

Grammar & Vocab ไดท้ัง 2 ดานและมีออกมาทุกป ทุกสนาม เปนแนวโจทยท่ีนองๆ ไมควรมองขาม
คะ 

 • Reading Comprehension  เปน Part ท่ีออกมากที่สุด และนองๆ ก็กลัวกันมาทุกปดวยเชนกัน 
เพราะคะแนนก็สูง แถมตองใชทักษะทุกดานไมวาจะ Grammar, Vocab รวมไปถึง Structure ก็ตอง
แมน (เคยไหม แปลศัพทออกทุกตัว แตอาน passage นี้ไมรูเรื่องเลย) แถมใชเวลาทําก็มาก (ถาไมรู
เทคนิค)  

 • Vocabulary Test  ซ่ึงแนนอนวาคนรูศัพทมากยอมไดเปรียบ (จริงหรือไม)  
 และสุดทาย  
 • Conversation ดาวเดนมาแรงท่ีนองๆ ไมควรมองขาม 
 ขอสอบเหลานี้ไมใชเรื่องยากถาเราเรียนรู และเขาใจอยางเปนระบบ ประกอบกับฝกฝนแบบมีวินัย สม่ําเสมอ 
พ่ีแนนเอาใจชวยนองๆ ทุกคนคะ 
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Grammar and Structure 
 
 โครงสรางประโยคในภาษาอังกฤษ แทจริงแลวมีอยู 5 โครงสรางหลักๆ เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 จากโครงสรางหลักขางตน นองจะเห็นวา องคประกอบที่เปนโครงสรางหลักของประโยคไดแก Subject, 
Verb, Object  และ Complement (สวนเติมเต็ม) โดยอยางนอยที่สุดตองมี Subject 1 ตัวและ Verb 1 ตัว 
 
 
 
 
 สวนอื่นๆ ของประโยคที่ไมไดเปนสวนหลัก ลวนเปนสวนขยาย (Modifier) ซ่ึงมักไมใชใจความสําคัญ เวลา
นองๆ อานประโยคภาษาอังกฤษ ใหอานแคสวนหลัก และขาม Modifier ไปกอนเพ่ือจับใจความของประโยค โดย
เรามีวิธีสังเกต Modifier เบ้ืองตน ดังนี้ 
 1. Prepositional Phrase (วลีบุพบท) คือ กลุมคําท่ีขึ้นตนดวยบุพบท มักเปนสวนขยาย 
 2. Adjective Clause (Relative Clause) คือ ประโยคยอยท่ีทําหนาท่ีเหมือน Adjective คือขยาย Noun. 
  - The discovery of the electron by J. J. Thomson was the first indication that the 

atom had internal structure. 
 3. Adverb Clause (Clause with connector) คือ clause ท่ีขึ้นตนดวยคําเช่ือม เชน before, after, 
as soon as, if, since, while, that เปนตน 
  - Tuition at a community college is low; on the other hand, tuition at private school is high. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 หมายเหต ุ Complement หมายถึง สวนเติมเต็มใหประโยคมีใจความสมบูรณ มักตามหลัง Linking 
Verb (Verb to be และผองเพ่ือน) โดย Complement มักเปน Adjective, Noun หรือ Prep. Phrase 
 - P’Nan is cute. - P’Nan is a teacher. - P’Nan is at home. 

 หมายเหต ุNoun Clause คือ ประโยคยอยที่ทําหนาท่ีแทนนาม นั่นคือ noun clause จะทําหนาท่ี
เปนสวนหลักของประโยค อันไดแก Subject, Object หรือ Complement  
พ่ีแนนแนะนําวาใหนองๆ มอง noun clause เปนกอน เปนคํานามหนึ่งคําเทานั้น 
 - The young filmmaker hopes (that) his film will be financial success. 
 - That his film is a critical success is beyond doubt. 
 ถาใช that ขึ้นตน noun clause ท่ีไมไดเปนประธานของประโยค เราอาจละ that ท้ิงไปได แตถา 
noun clause นั้นเปนประธานของประโยค เราละ that ท้ิงไปไมได 
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 4. Punctuation ไดแก colon : /comma , /parenthesis (  ) /dash - 
  - The flower looks like half a small daisy - there are petals on one side only. 
 5. Participle ไดแก Ving (กระทําเอง) และ V3 (ถูกกระทํา) โดยถาไมวางหลังคํานามท่ีมันขยายทันที ก็
จะวางไวขึ้นตนประโยค โดยเปนท่ีเขาใจกันวาขยายประธานของประโยคนั้นๆ 
  - The woman who is standing there is my teacher. 
   >>> The woman standing there is my teacher. 
  - The book which is brought from the book store is about Japanese history. 
   >>> The book brought from the book store is about Japanese history. 
  - Hurrying to catch a bus, Teresa stumbled and fell. 
  - Opposed by the majority of people, the proposed law did not pass.  
Exercise: 
CAIRO, Egypt (AP) - Five Muslim fundamentalists convicted of the assassination of President 
Anwar Sadat were executed early Thursday, hours after a clemency plea was rejected by Hosni 
Mubarak, Sadat’s successor. 
This story is about: 
 a. the conviction of five assassins 
 b. the execution of five assassins 
 c. the replacement of Anwar Sadat by Hosni Mubarak 
 เมื่อเราหาใจความสําคัญของประโยคไดแลว นองๆ ตองดูวาขอสอบวัด grammar เรื่องอะไร โดยเรา
จะตองจัดวางคิดอยางเปนระบบ เชน เรื่อง verb พ่ีแนนแนะนําใหวางระบบการคิดเรื่อง Verb ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2009 _________________________________ ภาษาอังกฤษ (5) 

Error Identification 
 
 ขอสอบ Error Identification เปนขอสอบที่วัดทักษะดานไวยากรณ (Grammar) ของผูสอบ โดยใหเรา
สังเกตวาสวนใดของประโยคมีการใชหลักไวยากรณไมถูกตอง ซ่ึงเราจะตองมีความรูท้ังดาน grammar และดาน
โครงสรางประโยค (sentence structure) เปนอยางดี 
 ในการทําขอสอบลักษณะนี้ เราจะตองมีเรียงหัวขอ grammar อยางเปนระบบ และคิดอยางเปนระบบ 
โดยเริ่มจากจับจุดในการวัดผลวาผูออกขอสอบตองการวัดความรูเรื่องอะไร พ่ีแนนสรุปเปนขั้นตอนใหนองๆ ดังนี้ 
 
 1. ........................................................................................................... 
 

 2. ........................................................................................................... 
 

 3. ........................................................................................................... 
 
ตัวอยางขอสอบ Error Identification  
1. Most of the artists making these dolls live and work in Fukuoka, use a special kind of clay. 
 1) 2) 3) 4)  
2. When I go to Greek restaurants to eat new excited food, they will be at their usual old 
 1) 2)  3)  4) 
 restaurant.  
3. It is important that everyone have his car check once or twice a year. 
 1) 2) 3) 4)  
4. Teachers at every school her son attended complained after a few days of having him 
 1) 2) 
 in their classes that the boy was hyperactive, could not sit still or stay focused,  
 fail to pay attention to anything he was asked to do and often acted impulsively. 
 3) 4) 
 
 ในการทําขอสอบ Error Identification เราควรมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับลักษณะท่ีผิดอีกสามเรื่อง คือ 
Parallelism (โครงสรางคูขนาน), Redundancy (การใชคําฟุมเฟอย) และ Word Choice (การเลือกใชคํา) 
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Parallel Structure 
 Parallel Structure (Parallelism) คือ การทําใหโครงสรางของประโยคมีท้ังโครงสรางทางไวยากรณ
และดานความหมายสอดคลองกันท้ังประโยค เชน 
 

Ving Ving 
V3 V3 
Vinf. Vinf. 

To Vinf. To Vinf. / Vinf. 
Noun Noun 

Prep. Phrase Prep. Phrase 
 
 Naturally, the Chrysanthemum is a wildflower that grows in shady fields, in marshes,  
 1) 2)  3) 
 and mountain slopes. 
 4) 
 

Redundancy 
 Redundancy คือ การใชคําฟุมเฟอยหรือการใชคําซํ้าซอน เชน 
 From time to time, Jill occasionally goes out with Jack whom she really loves. 
 1) 2)  3)  4) 
 

Word Choice 
 Word Choice เปนลักษณะการเลือกใชคําผิด ขอสอบมักวัดความรูเรื่อง Do กับ Make หรือเรื่องคําท่ีมัก
ใชสับสน (Confusing Words) เชน lay laid laid/ lie lay lain/ lie lied lied เปนตน 
 
 Because George was very sick, he laid in bed waiting for the doctor to come. 
 1) 2) 3) 4) 
 
 She was feeling unwell at the party, so she did an excuse and left. 
 1) 2) 3) 4) 
 
 ในการทําขอสอบแบบนี้ใหชํานาญ นองๆ ตองฝกฝนทําโจทยบอยๆ เพ่ือใหเห็นแนวทางวาคนออกขอสอบ
ซอนลักษณะการผิดไวอยางไร ย่ิงเราทําโจทยมาก เราก็จะยิ่งชํานาญมาก 
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Error Identification Self Practice  
1. The Foundation for Consumers has criticised the ruling Democrat party for sending SMS  
 1) 2)  
 messages to people asked them to help the new government restore the country.  
 3) 4)  
2. Civil engineers had better planning to use steel supports in concrete structure built on  
 1) 2) 3) 4) 
 unstable geophysical sites.  
3. If he would have lain quietly as instructed by the doctor, he would not have had  
 1) 2) 3) 4) 
 a second heart break.  
4. One by one, the islands of Hawaii was born from the volcano hot spot that still fires  
 1) 2) 3)  4) 
 eruptions on the big island.  
5. The push to sell flavor milk comes during growing concerns about eating habits among 
 1) 2) 3) 4) 
 children.    
6. Edible mushrooms which grow in the wild are only available in specific time of the year. 
 1) 2) 3) 4)  
7. Hemp fibers are feed when the stalks of the plant are either soaked in soft water and hung 
 1) 2) 3)  
 up in the open air. 
 4)  
8. Most species of pigeons live in flocks, and many of the flocks consist more than one  
 1) 2) 3) 
 species. 
 4)  
9. Four out of every ten persons in the 2005 United States labor force were teenagers,     
 1) 2) 3)  
 ompared by one out of ten in 1988. 
 4)  
10. Driving across the bridge, the sailboat with its sails billowing in the wind was a beautiful 
 1) 2) 3) 4) 
 sight to see.  
11. The viceroy butterfly, an insect that birds like to eat, has a color pattern similar to that of  
 1) 2) 3) 
 the monarch butterfly, whom birds do not like to eat. 
 4)  
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12. Despite the technical and scientific innovations that have appeared since World War II, 
 1) 2) 3) 
 there have been little changes in the fields of economics. 
 4)  
13. The American Indians killed buffalo only when necessity to obtain food, clothing and  
 1) 2) 3) 4) 
 shelter.  
14. Because there is none exact definition for biological aging, there is no way to determine 
 1) 2) 3)  
 when the phenomenon begins. 
 4)  
15. Geologists describe rivers as young, maturity, or aging, referring not to actual years of  
 1) 2) 3)  
 existence, but to stage of development. 
 4)  
16. The first European settlement of Australia left the city of Portsmouth in May. 
 1) 2) 3) 4)  
17. At space camp, youngsters go through concentrated astronaut training but shuttle  
 1) 2) 3) 4) 
 simulations.  
18. Some of the most influential Middle Eastern newspapers, The Pyramids, was established  
 1) 2) 3) 
 in Egypt in 1875.    
 4)  
19. Ever since the early Greeks began the serious contemplation of natural things, there have  
 1) 2) 3)  
 existed two different emphases in thinking about universe.  
  4)  
20. The freedom of Information Act, passed by the U.S. Congress in 1966, has given U.S.  
 1) 2)  
 citizen the right of access to public records.  
 3) 4)  
21. Lack of exercise and overindulgence in high-fat diets have long known to be factors in  
 1) 2) 3)  
 heart attacks. 
 4)  
22. As road traffic increases, elevated highways were built to help solve the problem of traffic  
 1) 2) 3) 
 jams.  
 4)  



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2009 _________________________________ ภาษาอังกฤษ (9) 

23. Cloudy recorded in time lapses moved counterclockwise faster than the planet rotated. 
 1) 2) 3) 4)  
24. A famous trail lawyer once noted that jury members seldom convicted a person they liked  
 1) 2)  
 nor acquit one they disliked.  
 3) 4)  
25. Amelia Earhart, whose mother was the first woman to climb Pike’s Peak, Colorado, believed  
 1) 2)  
 fervently that woman had as much right to fly as men did. 
 3) 4)  
26. The caterpillar shedding old skin and encloses itself in a pupa from which it later emerges, 
 1) 2) 3) 
 transformed into a butterfly. 
 4)  
27. Whereas they are harvested, cranberries are dropped down a chute that has a series of  
  1) 2) 
 barriers which fresh berries bounce over and bruised or rotten berries do not.   
 3) 4)  
28. U.S. currency may be copied in one-side and significantly different in size only the  
  1) 2) 3) 4) 
 non-criminal purpose.  
29. Finland is the heaviest forested and contains thousands of lakes, numerous river and  
 1) 2) 3) 
 extensive areas of marshland. 
 4)  
30. The main routes used by the pony express were equipped with stops providing stables, 
 1)  2) 3)  
 lodging and eating. 
 4) 
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เฉลย Error Identification 
1. เฉลย 3) asked 
   asked แกเปน asking 
   ขอนี้วัดไวยากรณเรื่องสวนขยายที่เปน participle 

 
   S (Ving ……………) + V ...  Present Participle  = ประธานกระทําเอง 
    S (V3 ………………) + V ...  Past Participle   = ประธานถูกกระทํา 
  
   ในขอนี้บอกวา พรรคประชาธิปตยไดสงขอความใหประชาชน ขอรองใหพวกเขาชวยรัฐบาลใน

การฟนฟูประเทศชาติ คําวา ask จึงตองใชในรูป asking เพราะพรรคประชาธิปตยกระทําเอง  
2.  เฉลย 2) planning  
   planning แกเปน plan 
   Had better เปน Modal Verb 

 
Modal Verb + Vinf. (ไมผันรูปใดๆ)   

    ดังนั้น คําตอบที่ถูกตองควรจะเปน Civil engineers had better plan to use………  
3. เฉลย 1) would have lain 
   would have lain แกเปน had lain 
   ขอนี้วัดความรูเรื่อง If-clause โดยขอนี้เปน If-clause แบบที่ 3 (Past Unreal) คือเปน

เหตุการณตรงขามความจริงในอดีต พ่ีแนนขอสรุปรูปประโยคของ if clause โดยพื้นฐาน 5 แบบ ดังน้ี 
 

   Type 0 (Fact) :    If + Present Simple, Present Simple 
   Type 1 (Future Possible)   If + Present Simple, S + will + Vinf. 
   Type 2 (Present Unreal)   If + Past Simple, S + would + Vinf. 
   Type 3 (Past Unreal)   If + Past Perfect, S + would have + V3 
   Type 4 (Mixed Type)   If + Past Perfect, S + would + Vinf. 
  
4. เฉลย 2) was born from 
   was born from แกเปน were born from 
   of Hawaii เปน prep. phrase เพราะฉะนั้น were ตองผันตามประธานหลักคือ islands ซ่ึงเปน

พหูพจน  
5.  เฉลย 2) flavor 
   flavor แกเปน favored 
   favor วางหนาคํานาม milk จึงตองเปน Adjective 
   *ตําแหนงของ Adjective มี 2 ท่ีคือ หนาคํานาม และ หลัง Linking Verb (Verb to be and 

the gang) 
   - A beautiful tutor is standing there. - That tutor is very beautiful. 
   *adj. ของ favor มีหลายคํา เชน favorable (ท่ีนาพึงพอใจ), favored (ท่ีมีรสชาติ)  ใหเลือกตัวท่ี

ความหมายเหมาะสมกับบริบทในประโยคนั้นมากท่ีสุด 
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6. เฉลย 4) in specific time 
   in specific time แกเปน at a specific time 
   at a specific time of a year มีความหมายเหมือนกับ at a particular period of the year  
   เนื่องจากใช specific time, preposition ท่ีเหมาะสมจึงควรใช at (ช้ีเฉพาะเวลา)  
7.  เฉลย 3) and 
   and แกเปน or 
   โครงสราง correlative conjunction ท่ีนองๆ ควรทราบ ไดแก 

 
   either...or... neither...nor... not only...but (also) ... 
   both...and... between...and... too...to... 
   so...that... such...that... from...to... 
 

   either...or..., neither...nor..., or, nor, not only...but also... ผันกริยาตาม S ตัวหลัง 
   - Either I or she is going to win. 
   along with, together with, including, as well as, besides, not, except, excluding ผัน

ตาม S ตัวหนา 
   - I as well as she am still waiting.  
8. เฉลย 3) consist  
   consist แกเปน consist of 
   คําวาประกอบดวย มีหลายคํา แตละคําก็มีวิธีใชตางๆ กัน เชน  

 
    consist of... be composed of ... be  comprise of... 
    be made out of... comprise ... constitute... 
    contain... ** (ทุกตัวใชแทน verb ไดเลย) 
  
9.  เฉลย 4) compared by 
   compared by แกเปน compared with 
   compare ใชโครงสราง  compare something with/to something หรือ compare between 

something and something  
10.  เฉลย 1) Driving 
   Driving แกเปน Driven 
   จากขอ 1 พ่ีแนนสอนไปวา Participle วางหลังนามท่ีมันขยายได โดย Ving = กระทําเอง  
   V3 = ถูกกระทํา 
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   แตเราสามารถนําสวนขยายดังกลาวนั้นวางขึ้นตนประโยคได เพ่ือเนน โดยเปนท่ีตกลงวา ตัวท่ีทํา
กริยา participle นั้น คือประธานของประโยคหลักน้ัน พ่ีแนนสรุปเปนโครงสรางไดดังนี้ 

 
    Ving ..., S + V  Present Participle  = ประธานกระทําเอง 

 
    V3 ...,  S + V  Past Participle   = ประธานถูกกระทํา 
 
 
   - Walking along the road, the man slipped and fell down. 
   - Punished by the teacher, the girl cried and ran away.  
11.  เฉลย 4) whom 
   whom แกเปน which 
   ในท่ีนี้ตองการจะแทน a color pattern ของ monarch butterfly ซ่ึงไมใชคน เพราะฉะนั้นจะใช 

relative pronoun ‘whose’  ไมได  ดังนั้นควรแกไขใหถูกตองเปน ‘which’ นั่นเอง 
 

 คน ของ 
Subject who, which, that which, that 
Object (who), whom, that, - which, that, - 

Possessive whose Of which (whose) 
 
 NOTE :  - ในวงเล็บคือมักเปนภาษาพูด ไมนิยมใชในภาษาทางการ 
   - ถา Relative Pronoun ทําหนาท่ีเปน Object จะละได เชน  This is the man (whom) I 

love.  
12. เฉลย 4) little changes 
   little changes แกเปน few changes 
   (a) few + นามนับไดพหูพจน แต (a) little + นามนับไมได (นามนับไมไดถือวาเปนเอกพจน) 
   โดยถามี a จะมีความหมายวา มีอยูบาง พอจะใชได ความหมายบวก แตถาไมมี a จะแปลวามี

นอยมาก ไมพอ ความหมายเปนลบ 
   **** ถามีคําขยาย just/only + a few/little แต too/so + few/little  
13. เฉลย 3) necessity 
   necessity แกเปน necessary 
   รูปประโยคนี้ when necessary เปนการลดรูปมาจาก when it is necessary (it ในท่ีนี้ไมได

แทนอะไรท้ังสิ้น เปน non-referential ‘it’) จึงตองใชรูป adj. คือ necessary ท้ังน้ีเราอาจพบ when + 
prep. phrase ก็ได เชน when in America อาจจะยอมาจาก when I am in America นั่นเอง 
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14. เฉลย 1) none 
   none แกเปน no 

 
    no (adj.) + คํานามพหูพจน / คํานามนับไมได เชน no students, no air 
    none (n.) of + กลุมคํานามพหูพจน เชน none of his shirts 
    none (n.) of + กลุมคํานามนับไมได เชน none of water 
  
15.  เฉลย 2) maturity 
   maturity แกเปน mature 
   ขอนี้วัดหลักการ parallelism ประโยคควรจะมีความสอดคลองกันดังนี้  adj, adj, adj and adj.  
16. เฉลย 2) settlement 
   settlement แกเปน settlers 
   วัด word choice คือใหเลือกรูปนามสองตัว วาตัวใดเหมาะกับกริยาในประโยคมากกวากัน 
   ในขอนี้กริยาคือ left ซ่ึงประธานก็ตองทํากริยานั้นได จึงควรเปนคนมากกวาสถานท่ี  
17. เฉลย 4) but 
   but แกเปน and 
   คําเช่ือมความขัดแยง 

 
    but, yet, still, however, nevertheless, nonetheless + Cl. = แต, อยางไรก็ตาม 

 
 
    Though, Although, Even though, Even if  + Cl. 
    In spite of, Despite, notwithstanding  + N.  
 
   - This is a useful rule but it is difficult to remember. 
   - This is a useful rule; however, it is difficult to remember. 
   - Although this is a useful rule, but it is difficult to remember.  
   (ถามี although แลวหามใช but) 
   ในขอนี้เนื้อความแสดงความสอดคลองกัน จึงควรใชคําเช่ือม ‘and’ จึงจะเหมาะสมกวา  
18.  เฉลย 1) some 
   some แกเปน one 
   นองๆ ลองสังเกตวา กริยาของประโยคนี้คือ was จึงเปนตัวใบวา The Pyramids เปนเอกพจน

ดวย ซ่ึงก็คือช่ือหนังสือพิมพฉบับหนึ่ง เพราะฉะนั้นสรรพนามท่ีใชแทนจึงควรใช One of the most 
influential...  

 
 

ถึงแมวา
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19.  เฉลย 4) universe 
   universe แกเปน the universe 
   นามท่ีมีเพียงหนึ่งเดียวเราตองใช the เชน the sun, the moon, the world, the universe  
20.  เฉลย 3) citizen 
   citizen แกเปน citizens 
   ขอนี้กลาวถึง พ.ร.บ. เก่ียวกับอิสรภาพในการรับรูขาวสาร ไดใหสิทธิแกพลเมืองอเมริกาในการ

เขาดูบันทึกของสาธารณะ ดังนั้นจึงตองใช พลเมืองอเมริกา ท่ีไดรับสิทธินี้อยูในรูปพหูพจน  
21.  เฉลย 2) long known 
   long known แกเปน have long been known 
   active voice  (ประธานกระทําเอง)  S + V  
   passive voice  (ประธานถูกกระทํา)  S + be + V3 
   Lack of exercise and overindulgence in high-fat diets เปนท่ีรูจัก/ถูกรูจัก จึงควรใชรูป 

passive voice  
22.  เฉลย 2) were built 
   were built แกเปน are built 
   เนื่องจากในประโยคยอยใช increases ซ่ึงแสดงถึง Present Tense เพราะฉะนั้นในประโยคหลัก

จึงควรใช Present Tense ดวย ควรแกเปน are built นะคะ  
23.  เฉลย 1) cloudy 
   cloudy แกเปน clouds 
   คําวา “Cloudy” ทําหนาท่ีเปน Adjective จึงไมสามารถนํามาใชเปนประธานของประโยคได จึง

ควรเปลี่ยนใหเปนรูปคํานาม คือ clouds 
   หนาท่ีของ adj. คือเปนสวนขยายคํานาม สามารถวางได 2 ตําแหนงหลักๆ คือ 
   1. หนาคํานาม เชน beautiful girl, handsome boy, smart guy เปนตน 
   2. วางไวหลัง Linking verb เชน I am intelligent. You seem tired. เปนตน  
24. เฉลย 3) acquit 
   acquit แกเปน acquitted 
   ในประโยคยอย  
   ...jury members seldom convicted a person 〈(that) they liked〉 nor acquit one they 

disliked.  
   jury ในท่ีนี้ทํากริยา 2 ตัวคือ convicted กับ acquit ซ่ึงเช่ือมดวย nor จึงตองใชโครงสราง 

Parallelism ท่ีทองมาจากขอ 7 (ยังจําไดไหมเนี่ย = =) จึงแก acquit ใหอยูใน tense เดียวกับ convicted 
เปน acquitted   
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25.  เฉลย 3) woman 
   woman แกเปน women 
   woman had as much right to fly as men did. ขอนี้เปรียบเทียบขั้นเทาโดยใช as….as…. 

เพ่ือเทียบผูหญิงกับผูชาย ซ่ึงก็ตองเปน parallel structure จึงตองแก woman เปน women ใหสอดคลอง
กับ men 

 
   การเปรียบเทียบ (Comparison Structure) 
   1. ขั้นเทา ... as adj./adv. as ... 
    - I am as tall as he (is). >>> หลัง Verb to be ใช subjective pronoun (he, 

she, they) 
    - Teacher hits John as hard as me. >>> John และ me เปน object ท่ีถูกตี ตอง

ใชรูป Objective Pronoun (him, her, them) 
    ****** หนา as หลัง as ตอง parallel กันนะ 
   2. ขั้นกวา ... adj. + er than ... หรือ more ... adj./adv. ... than 
    - You are stronger than Paradon. 
    - I am more beautiful than she (is). >>> หลัง Verb to be ใช Subjective 

pronoun 
   3. ขั้นสุด ... the adj. + est 〈prep. phrase〉 หรือ ... the most adj. 〈prep. phrase〉 
    - I am the most beautiful tutor in the world. 

  
26. เฉลย 1) shedding 
   shedding แกเปน sheds 
   ขอนี้ก็ parallel structure อีกแลว สังเกตจาก ‘and encloses’ เช่ือมดวย and ตองใช parallel 

structure  
27. เฉลย 1) whereas 
   whereas แกเปน after หรือ as soon as 
   while, whereas, where = ในขณะที่ (ใชเช่ือมความขัดแยง) เชน  
   I am hot, whereas she is boring. = I am hot but she is boring. นั่นเอง 
   แตในประโยคนี้เปนการบอกเลาถึงเหตุการณท่ีดําเนินขั้นเปนตอน ไมไดแสดงถึงความแตกตาง

ใดๆ จึงควรใชคําเช่ือมท่ีเหมาะสมกวา เชน after หรือ as soon as บอกวา ‘หลังจากเก็บเกี่ยวแลว...’  
28. เฉลย 4) only the 
   only the แกเปน only for 
   only for = เพียงเพ่ือ ... ใชบอกจุดประสงค 〈โดยพื้นฐานแลวคือการเช่ือมดวย for นั่นแหละแต

เติม only มาเพ่ือขยายความใหชัดเจนยิ่งขึ้นเทาน้ันเอง〉  
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29. เฉลย 1) the heaviest 
   the heaviest แกเปน heavily 
   เนื่องจากขอนี้ไมไดเปรียบเทียบฟนแลนดกับประเทศอื่น (นองๆ ลองสังเกตวาไมมี prep. phrase 

ตอทาย) จึงไมควรใชโครงสราง the heaviest แตควรเปลี่ยนเปน adj. (forested) ธรรมดา คือเปนรูป adv. 
(heavily) แทน  

30. เฉลย 4) eating  
   eating  แกเปน food หรือ meals 
   คําวา “eating” ทําหนาท่ีเปน noun หมายถึงการกิน (action) ถึงแมวาในแงโครงสราง parallel 

structure จะถูกตอง แตในแงความหมายนั้นผิด โดยเราดูจากคําศัพทอีก 2 คําท่ี parallel กับ eating
ประกอบไปดวย “stable (n.)” คอกมา และ“lodging (n.)” ท่ีพัก ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับคําอื่นๆ 
“eating” จึงตองถูกเปลี่ยนเปน “food” หรือ “meals” อาหาร  
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Sentence Completion & Cloze Test 
 
 ขอสอบ Sentence Completion เปนขอสอบ Cloze Test แบบหนึ่ง แตเรามักจะคุนเคยกับ Cloze 
Passage ยาวๆ มากกวา แตลักษณะขอสอบและหลักการทําก็เหมือนๆ กันแหละ คือ ใหเราเลือกคํามาเติมลงใน
ชองวาง เพ่ือใหประโยค/ยอหนานั้นมีใจความสมบูรณ มีความถูกตองท้ังดานไวยากรณและดานความหมาย  
 ขอสอบอาจวัดความรูไดท้ังดาน grammar และ vocabulary ในสวนนี้จะกลาวถึงดาน grammar กอน 
ขอสอบ Cloze Test/Sentence Completion ท่ีวัด grammar มีหลักการทําเชนเดียวกับขอสอบ Error 
Identification คือ 
 1. .......................................................................................................................................................................  
 2. .......................................................................................................................................................................  
 3. .......................................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางขอสอบ Sentence Completion 
 

TEST : Ayuddhaya .................... as the center of Thailand for 400 years. 
  a. know b. to know  
  c. knowing d. known 
  e. has been known f. was known 
  g. were known h. knew 
  i. has known j. can know 
  k. can be known l. should have known 
 

 ในสวนขอสอบ cloze test ท่ีแมจะยาวกวา sentence completion แตนองๆ ทราบไหมคะวา การเลือก
คํามาเติมใน cloze นั้นงายกวา เพราะสามารถหาคําใบในการเลือกคําตอบอยางถูกตองไดจากบริบทรอบๆ ได ไม
วาจะเปน connector หรือ modifier อื่นๆ ดังน้ัน นองๆ ควรรูจักคําเช่ือมแตละประเภทวามีความหมายและการ
ใชอยางไร เพ่ือท่ีจะไดใชประโยชนจากบริบทรอบขางใหเกิดประโยคสูงสุด และควรสังเกตวาถาเปนตัวเช่ือมพวก 
and, or, but แลว สวนท่ีนํามาตอมก็ตองเปน Parallelism กับบริเวณรอบๆ ดวย 
 
 

Tips: - ............................................................................................................................................ 
 - ............................................................................................................................................ 
 - ............................................................................................................................................ 
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เชื่อมความขัดแยง 

 เช่ือมความขัดแยงมีอยูหลายตัว เธอไมจําเปนตองไปกลัว 
 แครองไปมั่วๆ ดําๆ ไปมั่วๆ เดี๋ยวก็ไดเอง 
 1. But, Yet, Still, However, Nevertheless, Nonetheless, On the other hand = แต

อยางไรก็ตาม 
  (Ex1.) I care for him so bad; nonetheless, I don’t love that man. 
 2. Though, Although, Even though, Even if 
  In spite of, Despite, Notwithstanding = แมวา ทั้งๆที่ 
  (Ex2.) Despite her beauty, she has no boyfriend. 
 3. On the other hand, On the contrary, In contrast, Conversely = คือในทางกลับกัน  
  (Ex3.) I’m so pretty. In contrast, she’s ugly. 
 4. While, Whereas, Where = ในขณะที่ 
 5. While กับ As = เกิดข้ึนพรอมกัน (ไมไดเช่ือมความขัดแยง)  
 6. Rather, Instead = แทนที่เปนเชนนั้น  
  (Ex4.) I’m hot whereas she’s boring. 
  (Ex5.) As I’m running, she’s driving. 
  (Ex6.) I don’t buy a ring. Instead, I buy shoes. 
 
 

 
Because of You 

เหมือนพระจันทรกําลังสองแสงทักทายมาทางฉัน เหมือนวามันจะบอกใหฝนดี 
เปนเพราะใครอะไรละนี่ ฉันจึงอารมณดีอยางนี้ หากจะคิดอีกที ก็คงจะเปนเพราะเธอ 

On the grounds of, In consequence of, As a result of, On account of only you 
Because of, By reason of, Due to, Thanks to, Owing to, Resulting from you 

Because, Since, For, As, Seeing that Now that I love you… 
เหมือนวาเธอกําลังสงย้ิมทักทายอยูบนนั้น เหมือนวาฉันกําลังลองลอย 

 
 .................... most people consider pumpkins vegetables, botanists classify them as fruit. 
 1) Because   2) Resulting from  
 3) Although   4) Despite 
 
 .................... migration to Bangkok, the population of many northeastern Thai provinces 

declined between 1980 and 1990. 
 1) Because   2) Resulting from  
 3) Although   4) Despite 
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Sentence Completion Self Practice 
1. One of the least effective ways of storing information is learning .................... it. 
 1) how repeat 2) repeating 3) to repeat 4) repeat  
2. Ledge finished .................... two of his compositions before the semester break. 

1) written   2) write 
 3) to write   4) writing  
3. The Immigration often .................... their visas if they fill out the appropriate papers. 
 1) lets students extend  2) lets student for extend 
 3) letting students to extend 4) let students extending  
4. According to some historians, if Napoleon had not invaded Russia, he .................... the rest of 

Europe. 
 1) had conquered   2) would conquer 
 3) would have conquered  4) conquered  
5. According to the Bible, when the disciples saw Jesus after he had risen from the dead, they 

said, .................... . 
 1) it is him 2) it is he 3) it is his 4) it is himself  
6. Fire-resistant materials are used to retard .................... of modern aircraft in case of accidents. 
 1) a damage to the passenger cabin 2) that damages to the passenger cabin 
 3) damage to the passenger cabin 4) passenger cabin’s damages  
7. .................... can be grown on arid land. 
 1) Only a few crops 2) only few crop 3) Only a little crops 4) Only little crop  
8. The mails come at ten o’clock everyday .................... Sunday. 
 1) but 2) that 3) without 4) not  
9. .................... The Gulf Stream is warmer than the ocean water surrounding it. 
 1) Wholly 2) Whole 3) As a whole 4) A whole as  
10. The Good Earth, ...................., is a novel set in China. 
 1) which by Pearl Buck  2) which was written by Pearl Buck 
 3) was written by Pearl Buck 4) Pearl Buck being the one who wrote it  
11. Cupid, one of the ancient Roman gods, .................... . 
 1) were a little winged child 2) representing as a little winged child 
 3) was represented as a little winged child 4) a little winged child 
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12. Both historically and ...................., Ontario is the heartland of Canada. 
 1) in its geography   2) geographically 
 3) also its geography   4) geography  
13. Deserts are often formed .................... they are cut off from rain-bearing winds by the 

surrounding mountain ranges. 
 1) because 2) in spite of 3) so 4) due to  
14. Unlike most Europeans, many Americans .................... a bowl of cereal for breakfast every day.  
 1) used to eating   2) are used to eat 
 3) are used to eating   4) use to eat  
15. Burrowing animals provide paths for water in soil , and so do the roots of plants .................... . 
 1) decaying and they dying 2) when they die and decay 
 3) they die and decay   4) when they will die and decay  
16. Green and Magenta are complementary colors located opposite each other on the color 

wheel, .................... . 
 1) and blue and yellow so 2) and too blue and yellow 
 3) and so blue and yellow do 4) and so are blue and yellow  
17. Research in the work place reveals that people work for many reasons .................... . 
 1) money beside   2) money besides 
 3) beside money   4) besides money   
18. In order for people who spoke different languages to engage in trade ...................., they often 

developed a simplified language called pidgin.  
 1) with each other   2) with each to the other 
 3) with each another   4) with each the other   
19. Both liquids and gases flow freely from a container because they have .................... . 
 1) not definite shape   2) none definite shape 
 3) nothing definite shape  4) no definite shape  
20. According to a recent survey, .................... doctors do not have a personal physicians. 
 1) a large amount of   2) large amount of 
 3) a large number of   4) large number of  
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เฉลย Sentence Completion 
1. เฉลย 3) to repeat 
   to repeat  เพราะ ความหมายที่ไปขยาย learning (n) คือ “เพ่ือท่ีจะ” จึงใชรูป to Vinf.  
2. เฉลย 4)  writing 
    writing เพราะ finish ตองตามดวย Ving  
3. เฉลย 1) lets student extend 
   lets student extend เพราะ ประการแรก let ตองผันตามประธาน คือ immigration สวน 

extend ตองอยูในรูป Vinf. เพราะเปนโครงสราง have, make, let, help + someone + Vinf.   
   โครงสรางที่ตองใช Infinitive without ‘to’ 
   1. Helping Verb + Vinf. (ยกเวน Verb to be กับ Verb to have) 
   2. Have/Make/Let/Help + someone do something (แต get someone to do 

something) 
    *** have/get something done 
   3. Verb of perception + Vinf./Ving ก็ได แตความหมายจะตางกันเล็กนอย 
    - I saw him cross the road and run away.   〈เลาลอยๆ〉 
    - I saw him crossing the road and running away.  〈เนน action〉 
 

4.  เฉลย 3) would have conquered 
   would have conquered เพราะเปนเหตุการณแกไขไมไดในอดีต เปน if-clause แบบที่ 3 
   แกไขไมไดในอดีต  If Past Perfect, S + would have + V3  
5.  เฉลย 2) it is he 
   it is he เพราะหลัง Verb to be ใชรูป subjective pronoun (you, we, they, he ,she, it) 

เสมอ ยกเวน It is me. เพราะใชกันจนเปนท่ียอมรับ 
 

Personal Pronouns Possessive Form 
Subjective Objective Adjective Pronoun 

Reflexive Pronouns 

I me my mine myself 
We us our ours ourselves 
You you your yours yourself/yourselves 
He him his His himself 
She her her hers herself 
It it its - itself 

They them their theirs themselves 
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6.  เฉลย 3) damage to the passenger cabin 
   damage to the passenger cabin เพราะในชองวางตองการกรรมของกริยา retard และ 

damage เปน uncountable noun จึงไมใส article a/an ไมได  
7.  เฉลย 1) only a few crops 
   only a few crops เพราะ crops นับได (สังเกตวาเติม s) จึงใช a few/few แตเนื่องจากมีคํา

ขยาย only ตองใช only a few 
 
   (a) few + นามนับไดพหูพจน แต (a) little + นามนับไมได (นามนับไมไดถือวาเปนเอกพจน)  
   โดยถามี a จะมีความหมายวา มีอยูบาง พอจะใชได ความหมายบวก  
   แตถาไมมี a จะแปลวามีนอยมาก ไมพอ ความหมายเปนลบ 
   **** ถามีคําขยาย just/only + a few/little แต too/so + few/little 
  
8. เฉลย 1) but 
 
   but เพราะ but ในท่ีนี้ทําหนาท่ีเปน preposition แทนไดดวยคําวา except (ยกเวน) 
   but (conjunction) = แต, อยางไรก็ตาม ใชเช่ือมความขัดแยง 
   - I want to go with you but I cannot. 
   but (preposition) = except ยกเวน 
   - You can come to my office every day but Sunday. 
   but (adverb) = only 
   - He is but a child. = He is only a child. 
  
9.  เฉลย 3) As a whole 
   As a whole เพราะหมายถึง Generally โดยทั่วไปแลว มักใชขึ้นตนประโยค  
  1) Wholly หมายถึง completely โดยสิ้นเชิง  
10.  เฉลย 2) which was written by Pearl Buck 
   which was written by Pearl Buck เพราะประโยคนี้มีกริยาแทแลวคือ is ดังนั้นสวนท่ีนํามา

เติมตองเปนสวนขยาย ไดแก adjective clause (who, whom, that, which + S’ + V’)  
11.  เฉลย 3) was represented as a little winged child 
   was represented as a little winged child เพราะประโยคยังขาด verb แท ท่ีตองผันตาม 

tense, voice และ พจนของประธาน ในท่ีนี้ ประธานคือ cupid ซ่ึงเปนเอกพจนจึงเลือกตอบ was 
represented นั่นเอง  

12.  เฉลย 2) geographically 
   geographically (adv.) เพราะคําเช่ือม both...and... ตองใชโครงสราง parallel structure 

ขนานกับคําวา historically (adv.)      
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13.  เฉลย 1) because 
   because เพราะ สังเกตวาหนาชองวางและหลังชองวางมีครบทั้ง S, V ท้ังสองขางเลย 

เพราะฉะนั้นชองวางตรงกลางจึงควรเติมคําเช่ือม connector ในขอนี้เปนขอความเปนเหตุเปนผลกัน จึง
เลือกตอบ because จะเหมาะสมท่ีสุด 

 
   คําเชื่อมบอกเหตุ 
   on the grounds of/ in consequence of 
   as a result of/ on account of 
   because of/ by reason of 
   due to/ thanks to/ owing to/ resulting from 
  

   because, since, for, as 
   seeing that, now that 
 

   - Because he loved acting, he refused to give up his dream of being in the movies. 
   - He refused to give up his dream of being in the movies because he loved acting. 
   - Due to the bad weather, the concert is cancelled. 
  
14.  เฉลย 3) are used to eating 
   used to + Vinf = V2 (เคย) 
   - I used to walk to school every day last year. 
   be/get used to + Ving/N = เคยชิน 
   - I am used to driving on the left.  
15.  เฉลย 2) when they die and decay  
 S         V V S 
   Burrowing animals provide paths for water in soil,  and so do the roots of 

plants... 
   จะเห็นไดวาท้ังสองประโยคมีท้ัง S และ V แลว (ประโยคหลังเปน inversion เพราะนํากริยา

ขึ้นตนประธาน) 
   คําท่ีนํามาเติมจึงตองเปนสวนขยาย ตัวเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ ตัวเลือก 2) when they die 

and decay เพราะหลัง when เปน clause with connector หามใช future tense  
   ***การ inversion ดวย so ใชโครงสราง ‘so + helping verb + S (+ V)’ 〈ผันกริยาตามลูกศร〉 

เชน 
   - He loves you and so does she (love you).  
 
   - ‘Love’ and ‘hate’ are antonym and so are ‘like’ and ‘dislike’ 
  

+  N, ... S + V ... 

+ S’ + V’, ... S + V ... 
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16.  เฉลย 4) and so are blue and yellow เพราะเปน inversion (เชนเดียวกับขอ 15)  
17.  เฉลย 4) besides money 
   beside (preposition) = ขางๆ    
   - A girl sits beside a boy.  
   besides (preposition) = นอกเหนือไปจาก....     
   - What are you studying besides English? 
   besides (adverb) = นอกจากนี้ เชน    
   - He was scruffy and badly prepared. Besides, he turned up late for the 

interview.  
18.  เฉลย 1) with each other 
   each other = ซ่ึงกันและกัน (2 คน) 
   one another = ซ่ึงกันและกัน (3 คนขึ้นไป)  
19.  เฉลย 4) no definite shape เพราะ การใช no, not มีหลักการใชดังน้ี  
   no จะใชนําหนา noun  
   - I have no idea what she is doing now. 
   not จะใชนําหนา verb  
   - I don’t know what she is doing now. 
   nothing กับ none เปน pronoun ใชแทนคํานาม 
   - A burglar broke in to my house last night but nothing was stolen. 
   - None go to school on Sunday.  
20.  เฉลย 3) a large number of 
 
   a large/great/good number of + plural noun (นับไดพหูพจน) 
   a large/great/good amount of + uncountable noun (นามนับไมได) 
            deal, quantity of 
   a lot of/ lots of/ plenty of/ all of/ most of/ some/ any + plural noun หรือ uncount ก็ได 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   a number of + plural noun + V. พหูพจน   = ...จํานวนมาก 
  

   the number of  + plural noun  + V. เอกพจน  = จํานวนของ... 
  
   - A number of employers are laid off this month. 
   - The number of the unemployed is rising. 
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Cloze Test Self Practice 
Cloze 1 :  Anger of the Sun 
 A hundred years ago, sun-tanned skin was not fashionable. Tanned skin usually meant that 
a person worked in the sun. Farmers, construction workers, and .........1......... all had tans. More 
educated people had inside jobs, so their skin did not get darker. In fact, many people tried to 
protect their skin from the sun so that people would think that they were educated. People wore 
hats with large brims, and women carried beautifully embroidered parasols to .........2......... the rays 
of the sun. 
 Later in the twentieth century, tanned skin became much more fashionable. Young people 
everywhere sat in the sun for hours—turning from side to side—to get a perfect tan. A tan was 
now fashionable: only wealthy people could spend lot of free time in the sun! Not only had 
fashion changed, but many people also believed that sunshine was good for them. 
 Actually, the sun’s rays are necessary for good health. Vitamin D, which is essential to good 
health, comes mainly from the sun and is easily .........3......... through the skin. However, too much 
sun causes .........4........., .........5......... aging of the skin, and even skin cancer. Too many ultraviolet 
rays from the sun will burn the skin. More serious damage from these rays causes wrinkled and 
discolored skin. 
 The sun’s rays can also cause changes in the cells of the skin. Arizona and other sunny 
places like Queensland, Australia, have many cases of cancer. In skin cancer, some skin cells are 
not normal. They grow .........6......... . So people today .........7......... their skin from the sun. 
Doctors .........8......... easy ways to protect the skin: 
     1. Stay out of the sun’s rays between 10:00 a.m. and 03:00 p.m. This is the time of day 
when the sun’s rays are the most dangerous. 
     2. Use a sunscreen—a protective lotion. The sunscreen should have an SPF (sun protective 
factor) of at least 15. 
 3. Wear appropriate clothing. Wide-.........9......... hats, long-sleeved shirts, and long pants or 
skirts will protect skin from the sun. Fashion today is back to where it was 100 years ago. People 
are using sun hats and .........10......... . 
1. 1) cowhand 2) composer 3) curator 4) cellist  
2. 1) keep in 2) keep on 3) keep up 4) keep away  
3. 1) abducted 2) absorbed 3) abbreviated 4) abstained  
4. 1) wrinkles 2) ticks 3) whistles 4) points  
5. 1) juvenile 2) adult 3) premature 4) hormone  
6. 1) on control 2) away of control 3) out of control 4) in control  
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7. 1) shield 2) cure 3) recover 4) heat  
8. 1) reveal 2) command 3) criticize 4) recommend  
9. 1) bridged  2) brimmed 3) boarded 4) brained  
10. 1) parasol 2) petticoat 3) parachute 4) pampas 
 

Cloze 2 :  Modern Day Meditation 
 Across the country, many are turning to more meditative exercise as they seek both 
psychological and physiological .........1.......... . In addition to helping people work out their stress, 
these classes bring people together, in the same way that religious services or other community 
activities have done in the past. Different schools of meditation teach .........2......... techniques, but 
they share a common basis - focusing attention on something your mind can return to if you 
are .........3......... . This may be the rhythm of breathing, a mantra (a word or phrase repeated 
continually, either silently or aloud., an object such as a candle flame or religious icon, a 
positive .........4........., feelings of loving kindness, or a repetitive movement, as in walking or tai chi. 
Regardless of the specific technique or mode that is followed, meditation has well-documented 
benefits. Medical research indicates that it causes a sharp decrease in metabolic activity, reduced 
muscle  
 .........5........., slower breathing, and a shift from faster beta brainwaves to slower alpha, theta 
and delta waves. It also reduces high blood pressure. Practitioners are convinced that meditation 
is good for health because it relaxes the body.   
1. 1) belief 2) relief 3) believe 4) release  
2. 1) particular 2) poetical 3) practical 4) piratical  
3. 1) distorted 2) distributed 3) districted 4) distracted  
4. 1) afflation 2) affirmation 3) affixation 4) affection  
5. 1) notion 2) sensation 3) tension 4) mention 
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เฉลย Cloze Test 
Cloze 1 :  ความพิโรธของพระอาทิตย 
 เมื่อรอยกวาปท่ีแลว การมีผิวสีแทนยังไมเปนท่ีนิยม คนท่ีมีผิวสีแทนหมายถึงคนที่ทํางานกลางแดด คือ พวก
ชาวนา ชางกอสรางและคนเลี้ยงวัวเลี้ยงมา (cowhand) ซ่ึงลวนแลวแตมีผิวสีแทนท้ังสิ้น คนท่ีมีการศึกษา
มากกวาจะทํางานในรมดังนั้นสีผิวของพวกเคาจึงไมดําคล้ํา อันท่ีจริงแลวมีคนหลายคนที่พยายามปกปองผิวของตน
จากแสงแดดเพื่อท่ีวาผูท่ีพบเห็นจะไดคิดวาพวกเขาเปนคนมีการศึกษา พวกเขาสวมหมวกที่มีปกกวาง และ
สุภาพสตรีตางก็พกรมปกลวดลายสวยงามเพื่อท่ีจะปองกัน (keep away) ตนเองจากแสงแดด 
 ตอมาในศตวรรษที่ 20 ผิวสีแทนไดรับความนิยมมากขึ้น คนหนุมสาวทุกหนแหงตางก็มาน่ังอาบแดดกันเปน
ช่ัวโมง ท้ังนอนหวายนอนคว่ําสลับไปมาเพ่ือใหไดมาซ่ึงผิวสีแทนท่ีมีความสมบูรณ ผิวสีแทนปจจุบันนั้นเปนท่ีนิยมกัน
มากเพราะมีเพียงคนที่มีฐานะร่ํารวยเทานั้นท่ีจะสามารถใชเวลาวางนานๆ ไปกับการอาบแดด ไมเพียงแตแฟช่ัน
เทานั้นท่ีเปลี่ยนไปแตยังมีคนจํานวนมากเช่ือวาแสงแดดนั้นดีตอพวกเขา  
 อันท่ีจริงแลวแสงจากดวงอาทิตยนั้นมีความจําเปนตอการมีสุขภาพท่ีดี วิตามินดีท่ีมีความสําคัญตอการมี
สุขภาพท่ีดีนั้นมาจากดวงอาทิตยโดยตรงและซึมซับ (is absorbed) เขาสูผิวหนังไดงาย อยางไรก็ตาม แสงแดดท่ี
มากเกินไปนั้นทําใหเกิดรอยเหี่ยวยน (wrinkles) บนใบหนา  ผิวหนังมีอายุกอนเวลาที่เหมาะสม (premature) 
และกระทั่งกอใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนัง รังสีอัลตราไวโอเลตท่ีมากเกินไปจากดวงอาทิตยสามารถเผาไหมผิวหนังได 
รังสีเหลานี้ยังทําใหผิวหนังเหี่ยวยนและมีสีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 แสงจากดวงอาทิตยยังกอใหเกิดการเปลี่ยนปลงตอเซลลผิวหนัง มะเร็งหลายกรณีพบมากในรัฐอริโซนาและ
เมืองท่ีมีแดดจัดอยางเมืองควีนสแลนดในออสเตรเลีย โรคมะเร็งผิวหนังนั้นเซลลผิวบางชนิดจะมีความผิดปกติ มัน
จะเติบโตชนิดท่ีไมสามารถควบคุมได  (out of control) ดังน้ันผูคนในปจจุบันจึงปองกัน (shield) ผิวหนังของ
พวกเขาจากแสงแดด เหลาแพทยยังไดแนะนํา (recommend) วิธีงายๆ ในการปองกันผิวหนังดังนี้ 
 1. อยูออกหางจากแสงอาทิตยในชวงเวลาระหวาง 10 โมงเชา ถึง 3 โมงเย็น นี่เปนชวงเวลาของวันท่ี

แสงแดดมีความอันตรายมากที่สุด 
 2. ใชครีมกันแดด โลช่ันปองกันผิว ครีมกันแดดควรมี SPF (ปจจัยในการปองกันแสงแดด) อยางนอย 15 
 3. แตงกายดวยเครื่องแตงกายท่ีเหมาะสม หมวกปกกวาง (wide-brimmed hat)  เสื้อแขนยาว กางเกงขา-

ยาวหรือกระโปรงยาวจะชวยปองกันผิวหนังจากแสงแดดได แฟช่ันในสมัยนี้ไดยอนยุคกลับไปยังเมื่อกวา
รอยปท่ีแลว ผูคนตางก็สวมหมวกกันแดดและพกรมติดตัว (parasol)  

ศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 
fashionable (adj.) = ทันสมัย เปนท่ีนิยม construction workers (n.)  = คนงานกอสราง 
educate (v.) = ใหการศึกษา embroidered (adj.)  = ท่ีมีการปกลวดลาย 
wealthy (adj.) = ร่ํารวย essential (adj.)  = จําเปน 
skin cancer (n.) = มะเร็งผิวหนัง damage (n.)  = การทําลาย 
dangerous (adj.) = อันตราย protective (adj.) = ซ่ึงเปนการปองกัน 
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1. เฉลย 1) cowhand 
   cowhand (n.) = โคบาล, คนท่ีดูแลมาและเลี้ยงวัว 
   ในเรื่องกลาวถึงสมัยกอนคนที่มีผิวสีแทนจะเปนพวกชาวนา ชางกอสรางและคนเลี้ยงวัวเลี้ยงมา 

เพราะเปนอาชีพท่ีตองทํางานตากแดดจึงทําใหมีผิวสีแทน   
2. เฉลย 4) keep away 
   keep away (phrv.) = อยูหาง, หลีกเลี่ยง  
   ในเรื่องกลาวถึงการท่ีผูคนสวมหมวกปกกวาง สวนสุภาพสตรีก็พกรมกันแดดปกลวดลายไวกับตัว

เพื่อที่จะอยูหางหรือหลีกเลี่ยงแสงแดด  
3. เฉลย 2) absorbed  
   absorbed (v.) = ดูดซึม, ซึมซับ  
   ในเน้ือเรื่องกลาวถึงการท่ีความเปนจริงแลว รังสีจากดวงอาทิตยนั้นดีตอสุขภาพ เชน วิตามินดี

นั้นมีความจําเปนตอผิวและสามารถซึมซับเขาสูผิวไดงาย  
4. เฉลย 1) wrinkles 
   wrinkles (n.) = รอยเหี่ยวยนบนใบหนา  
   กลาวถึงการไดรับแสงแดดมากเกินไปทําใหเกิดรอยเหี่ยวยนบนใบหนา  
5. เฉลย 3) premature 
   premature  (adj.) = ยังไมถึงเวลาอันควร  
   เนื้อเรื่องกลาวถึงการท่ีรับแสงแดดมากไปทําใหเกิดรอยเหี่ยวยนบนใบหนา ผิวมีอายุกอนเวลาอัน

ควรและยังอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งอีกดวย  
6. เฉลย 3) out of control 
   out of control (adj.) = ท่ีไมสามารถควบคุมได  
   กลาวถึงเรื่องมะเร็งผิวหนังท่ีเริ่มจากเซลลผิวหนังบางชนิดนั้นผิดปกติ ไมสามารถควบคุมได  
7. เฉลย 1) shield  
   shield (v.) = ปองกัน  
   การท่ีเซลลผิวหนังบางชนิดท่ีไมสามารถควบคุมไดนั้นทําใหปจจุบัน ผูคนตางปองกันผิวตนเองจาก

แสงแดด  
8. เฉลย 4) recommend 
   recommend (v.) = แนะนํา  
   เปนการสืบเนื่องจากการเปนโรคมะเร็งผิวหนัง แพทยจึงเสนอแนะแนวทางงายๆ ท่ีจะปกปอง

ดูแลผิว 2 วิธีดวยกัน  
9. เฉลย 2) brimmed 
   brimmed (adj.) = มีลักษณะเปนปก มีขอบ  
   กลาวถึงการท่ีแพทยแนะนําใหสวมเสื้อผาท่ีเหมาะสม หมวกที่มีปกกวางหรือขอบกวาง เสื้อแขน

ยาว กางเกงขายาวหรือกระโปรงยาวก็จะเปนการปองกันผิวจากแสงแดด  
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10. เฉลย 1) parasol 
   parasol (n.) = รมบังแดด  
   กลาวถึงการท่ีแฟช่ันในสมัยนี้เปนการยอนยุคไปเมื่อราวรอยปท่ีแลว โดยที่ผูคนตางก็สวมหมวก

กันแดดและพกรมบังแดดติดตัว 
 
Test 2 :  การบําบัดสมัยใหม 
 ผูคนจํานวนมากท่ัวประเทศกําลังหันมาใหความสนใจในการฝกสมาธิกันมากขึ้น เนื่องจากตองการความผอนคลาย 
(relief) ทางดานจิตใจและรางกาย นอกเหนือจากการทําสมาธิจะเปนตัวชวยใหคนผอนคลายจากความเครียดแลว 
การฝกน้ียังเปนการนําผูคนใหมาพบปะรูจักกัน ซ่ึงเปนแนวทางเดียวกันกับงานดานศาสนาและกิจกรรมทางสังคมท่ี
เคยเกิดขึ้นในอดีต สถาบันท่ีมีการสอนการฝกสมาธิตางก็สอนเทคนิคพิเศษ (particular) ของตนแตก็ยังคงไวซ่ึง
พ้ืนฐานท่ัวไปที่มุงความสนใจไปยังสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีดวงจิตสามารถวกกลับเขามาหาไดเมื่อหลุด (distracted) ออก
จากสมาธิ สิ่งนี้อาจเปนจังหวะการหายใจ มันตรา (คําหรือวลีท่ีกลาวซํ้าไปมาอยางตอเนื่องไมวาจะดวยการเปลง
เสียงออกมาหรือไม) วัตถุเชนเปลวไฟเทียนหรือรูปบูชาทางศาสนา อารมณความรูสึก (affection) ในแงบวก 
ความรูสึกมีเมตตารัก หรือการเคลื่อนไหวท่ีมีการทําซํ้าไปซํ้ามาเหมือนอยางเชน ไทชิ  
 ถาไมไดพูดถึงเทคนิคเฉพาะหรือวิธีการทําสมาธิ การทําสมาธิก็ใหประโยชนหลายอยาง การวิจัยคนควาทาง
การแพทยช้ีใหเห็นวาการฝกสมาธิทําใหกิจกรรมเผาผลาญพลังงานลดลง ชวยลดความตึงของกลามเนื้อ มีการ
หายใจท่ีชาลง และมีการสลับเปลี่ยนจากคลื่นสมองเบตาไปเปนคลื่นแอลฟา เธตาและเดลตาท่ีชากวา นอกจากนั้น
การทําสมาธิยังชวยลดความดันโลหิตสูง ผูฝกทําสมาธินั้นเช่ือวาการทําสมาธิดีตอสุขภาพเน่ืองจากชวยผอนคลาย
รางกายท้ังหมด  
ศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 
psychological (adj.) = ทางดานจิตใจ  convince (v.) = ชักจูง โนมนาว   
physiological (adj.) = ทางดานรางกาย stress (n.) = ความเครียด 
religious (n.) = เก่ียวกับศาสนา community (n.) = ชุมชน สังคม 
attention (n.) = ความสนใจ kindness (n.) = ความเมตตากรุณา 
repetitive (adj.) = ซ่ึงเกิดซํ้า specific (adj.) = ช้ีเฉพาะ 
indicate (v.) = บงช้ี แสดงใหเห็น sharp (adj.) = ชัดเจน 
decrease (n.) = การลดลง reduced (adj.) = ซ่ึงลดลง 
tension (n.)  = ความตึงเครียด pressure (n.) = ความกดดัน 
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1.  เฉลย 2) relief 
   relief (n.)  = การผอนคลาย  
   กลาวถึงการท่ีผูคนหลากหลายทั่วประเทศหันกลับมาใสใจการบริหารสมาธิกันมากขึ้นท้ังนี้เปน

เพราะพวกเขาตองการการผอนคลายทั้งทางดานจิตใจและรางกาย  
2.  เฉลย 1) particular  
   particular (adj.) = โดยเฉพาะ  
   เปนการกลาวถึงสํานักท่ีสอนสมาธิตางก็สอนเทคนิคเฉพาะแตก็ยังคงไวซ่ึงพ้ืนฐานท่ีท่ัวไป  
3.  เฉลย 4) distracted  
   distracted (v.) = ถูกทําใหไมมีสมาธิ 
   กลาวถึงการท่ีพ้ืนฐานท่ัวไปของการนั่งสมาธิ คือ การเนนจุดสนใจหรืออะไรบางอยางในจิตใจท่ีผู

นั่งสมาธิสามารถวกกลับเขามาไดหากไมมีสมาธิ  
4.  เฉลย 4) affection 
   affection (n.) = อารมณ, ความรูสึก, ความรัก 
   ในเน้ือเรื่องไดกลาวถึงจุดสนใจที่ผูทําสมาธิสามารถนํามาใชไดอาจเปนระบบในการหายใจ มันตรา 

(คําหรือวลีท่ีมีการทวนซํ้าไปซํ้ามาไมวาจะเปนการเปลงเสียงออกมาหรือไมก็ตาม วัตถุเชนเปลวไฟจากเทียน 
รูปบูชาทางศาสนา หรืออารมณความรูสึกในทางบวก ความรูสึกเมตตารัก หรือการเคลื่อนไหวท่ีซํ้าไปซํ้ามา
ดังเชนการเดินหรือไทชิ  

5.  เฉลย 3) tension 
   tension (n.) = ความตึง, ความเครียด  
   กลาวถึงการคนควาวิจัยทางการแพทยช้ีใหเห็นวาการทําสมาธินั้นทําใหกิจกรรมท่ีมีการเผาผลาญ

พลังงานทํางานชาลงอยางฉับพลัน ชวยลดหรือคลายความตึงของกลามเนื้อ การหายใจชาลงและเปลี่ยน
จากคลื่นสมองบีตาท่ีรวดเร็วไปยังคลื่นสมองอัลตา เธตา และเดลตา การทําสมาธิยังชวยลดความดันโลหิต
สูง ผูฝกหัดตางเช่ือวาการทําสมาธิดีตอสุขภาพเพราะชวยในการผอนคลายรางกาย 
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Reading Comprehension 
 
1. สําหรับการทําขอสอบ Reading ทุกประเภท ......................................................................................................  
2. ................................................................................................................................................................................  
3. ................................................................................................................................................................................  
4. ลักษณะ Wrong Choices 
 - ....................................................................... - ................................................................................  
 - ....................................................................... - ................................................................................  
 - .......................................................................  
ตัวอยางขอสอบ Reading Comprehension 
 It’s been a long day at school. You’ve got a heavy evening of homework ahead. You switch 
on your computer to work on an assignment. An animated kid on your computer screen smiles 
and says, “Hey, it’s good to see you again. But you look tired. Are you doing OK?” 
 You reply that you’re feeling pretty wiped out, but you’ve got a research project to do. You 
rub your eyes and yawn. “I know the feeling,” your computer-kid replies, blinking and sighing. 
“But don’t worry. We’ll get through it together in no time.” 
 If a friendly, caring computer like this sounds far-fetched to you, think again. 
 Computer scientists and engineers are busy trying to design computers that can recognize 
how you’re feeling. The computers would then offer help or just a little friendly company while 
you work or play. 
 But it may be years before you’ll have a computer that can tell when you’re bored and 
responds by telling you a joke. Or a computer that cheers you on and gives you hints when 
you’re feeling frustrated with a math problem. 

Source: Discovery 
1. The passage is about .................... . 
 1) speech technology   2) computer technology 
 3) school problem   4) homework problem  
2. The passage tells us that computers .................... . 
 1) can understand why humans need help 
 2) can communicate fluently with humans 
 3) will be able to perceive humans’ emotions 
 4) will assist humans with difficult jobs 
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3. According to the text, computers in the future will .................... . 
 1) find more friends for you online 
 2) tell a joke when it gets bored 
 3) give you a difficult math problem 
 4) try to please and help you work 
 

4. We learn from the passage that scientists and engineer .................... . 
 1) have finished designing computers with feelings 
 2) will design computers which know your feelings 
 3) attempted to make computers tell jokes about feelings 
 4) are still working on computers that recognize feelings 
 

5. The term “wiped out” means .................... . 
 1) strange 2) alert 3) tired 4) cleaned 
 

6. The statement “We’ll get through it together in no time” means that .................... . 
 1) the computer and owner will quickly get the task done 
 2) the computer and owner will immediately get some rest 
 3) computer scientists and engineers will meet together soon 
 4) computer scientists and engineers will create a new program 
 

7. The term “far-fetched” can best be replaced by .................... . 
 1) unbelievable 2) disapproval 3) incomplete 4) malfunctioned 
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Reading Comprehension Self Practice 
Passage 1 (Questions 1-7) 
 Acupuncture is a traditional Chinese medicine that has been viewed with suspicion in the 
west. Many Chinese doctors regard acupuncture as an effective treatment for various illnesses 
such as stroke. Recently, scientific studies of the effects of acupuncture have begun in China and 
almost all trials as a treatment for stroke have been positive. Another study from the UK showed 
that several other countries had found positive results too. 
 The Cochrane Collaboration, an international non-profit organization conducted a review of 
the benefits of acupuncture. They found that those who received treatment within 30 days of 
suffering a stroke were much likely to make a positive recovery than those who were not treated. 
‘Sham’ acupuncture was also conducted and it was found that the differences between this and 
‘real’ acupuncture were small. This may be because of the ‘placebo effect’ whereby patients 
believe in the treatment and positive effects are experienced. 
 However, the biggest problem with the current research is that most studies are of a poor 
quality and are therefore unreliable. For example, only three trails used ‘sham’ acupuncture as a 
control in studies conducted in the UK, whereas no ‘sham’ acupuncture was used in the trails in 
China. Part of the problem is that in the Chinese studies the patients are hand-picked. Patiens 
come to the hospital to receive treatment because they already believe and trust in traditional 
medicines. These patients are not willing to be put into a control group to receive ‘sham’ 
treatment and therefore it is difficult to conduct a proper study. 
 There is also a problem with the measurement of the results of acupuncture. Chinese 
doctors believe that outcome measurements of acupuncture should be different from that of those 
used in conventional western medicine because the theory of acupuncture is different. But these 
measurements have not yet been specified. 
 The recent study in China, including 862 patients is the largest trial conducted to date and 
the results could prove to be invaluable in the treatment of stroke patients. However, at present 
there is not enough data available to endorse the routine use of acupuncture in the treatment of 
stroke. What we do know is that acupuncture is cheap, safe and potentially effective treatment 
that is trusted by many people, particularly in China.  
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1. What would be the most suitable title for this article?  
 1) Major suspicions about acupuncture 
 2) The revolt against conventional medicine in China 
 3) The validity of acupuncture as an alternative therapy 
 4) The growing acceptance of acupuncture around the world 
 

2. Why has acupuncture been viewed with suspicion in the west? 
 1) Because there is no solid evidence of its benefits. 
 2) Because westerners do not believe in traditional medicines. 
 3) Because no one has ever benefited from this kind of treatment. 
 4) Because some of the studies have shown that this treatment can work. 
 

3. Why were the results between ‘sham’ and ‘real’ acupuncture similar?  
 1) Because it is basically the same treatment. 
 2) Because conventional medicine was used as well. 
 3) Because patients took this treatment for a long period of time. 
 4) Because the power of the mind can encourage beneficial effects. 
 

4. Why do researchers have problems with ‘sham’ acupuncture? 
 1) Patients want to have placebo treatment. 
 2) There is no way of controlling the outcome of the study. 
 3) The Chinese doctors are unwilling to conduct this study. 
 4) It is difficult to distinguish between real and placebo effects.  
 

5. Why is acupuncture difficult to measure?  
 1) Because traditional medicine is hard to interpret in modern terms. 
 2) Because the tests conducted are usually unreliable and of poor quality. 
 3) Because there are no agreed measurement standards currently available. 
 4) Because people who suffer strokes do not demonstrate recovery patterns. 
 

6. Why has acupuncture not yet been used routinely in the west?  
 1) Not many people trust in the drawbacks of this treatment. 
 2) There is still not enough evidence to support this treatment. 
 3) Many westerners are afraid of putting needles into their bodies. 
 4) Acupuncture has not yet been proved to be a safe form of treatment. 
 

7. Overall, what mood is portrayed by the end of this article?  
 1) Skeptical 2) Supportive 3) Dismissive 4) Informative  
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Passage 2 (8-11) 
 Ganymede completes an orbit around Jupiter every seven days. Because Ganymede’s orbit is 
tilted nearly edge-on to Earth, it routinely can be seen passing in front of and disappearing 
behind its giant host, only to reemerge later. 
 Composed of rock and ice, Ganymede is the largest moon in our solar system. It is even 
larger than the planet Mercury. But Ganymede looks like a dirty snowball next to Jupiter, the 
largest planet in our solar system. Jupiter is so big that only part of its Southern Hemisphere can 
be seen in this image. 
 Hubble’s view is so sharp that astronomers can see features on Ganymede’s surface, most 
notably the white impact crater, Tros, and its system of rays, bright streaks of material blasted 
from the crater. Tros and its ray system are roughly the width of Arizona. 
 The image also shows Jupiter’s Great Red Spot, the large eye-shaped feature at upper left. 
A storm the size of two Earths, the Great Red Spot has been raging for more than 300 years. 
Hubble’s sharp view of the gas giant planet also reveals the texture of the clouds in the Jovian 
atmosphere as well as various other storms and vortices. 
 Astronomers use these images to study Jupiter’s upper atmosphere. As Ganymede passes 
behind the giant planet, it reflects sunlight, which then passes through Jupiter’s atmosphere. 
Imprinted on that light is information about the gas giant’s atmosphere, which yields clues about 
the properties of Jupiter’s high-altitude haze above the cloud tops. 
 

8. What is not the characteristic of Ganymede? 
 1) Stay beside Jupiter   2) Similar to a dirty snowball 
 3) As large as Jupiter   4) Larger than planet Mercury 
 

9. What image that is not being used to study Jupiter’s upper atmosphere? 
 1) Imprinted sunlight    2) Vortices 
 3) Great Red Spot   4) White impact crater 
 

10. What is the words “giant host” (line 3) refers to? 
 1) The Moon   2) Jupiter  
 3) Southern Hemisphere  4) Mercury 
 

11. What would be the appropriate headline of the news? 
 1) Hubble Catches Jupiter’s Largest Moon Going To The ‘Dark Side’ 
 2) Hubble Views ‘Jupiter’s Great Red Spot’ 
 3) ‘Ganymede’ Largest Moon In Solar System 
 4) Astronomer Finds Ganymede Looks Like A Dirty Snowball In Solar System. 
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Passage 3 (12-14) 
 

NANNYING POSITIONS WORLDWIDE 
Are you a qualified nanny and have at least 1 year’s post-qualification 

experience looking after children? 
We can help you find a suitable employment position in one of 16 destination countries. 

No registration fee applies for job applicants. 
What we do? 
 • An online ‘matching service’ which allows you to post your CV and we will contact you 

if any families are interested in offering you a position.  
 • We conduct interviews on behalf of our clients at one of our 4 offices in the U.K.  
 • Arrangement of a return flight, the cost of which will be covered by your employer.  
 • Many positions also include medical insurance for the length of your contract.  
 • Arrangement of full employment contracts between you and your new employer prior to 

leaving the UK.  
 • A visa assistance service is available for countries where visas are required (additional 

costs apply)  
 

You are also entitled to: 
 • On-going support throughout your contract in the unlikely event of experiencing 

difficulties  
 • Access to our ‘Nannies Abroad’ online network and discussion forum.  
 • Access to an agency staff member via our 24-hour emergency contact facility.  
About us 
 Childcare Solutions was established in 1985 by three qualified nannies who returned to the 
UK after 5 year’s working overseas. We understand that the opportunity to work abroad appeals 
to many; however, due to language barriers and safety concerns we realize that many 
experienced professionals are dissuaded from going ahead with their dream. 
 Through our established partnerships with sister organizations in 16 countries worldwide, we 
are able to match child care professionals with appropriate families across the globe.  
 We have different sized families and different lengths of contract available, so contact us 
today and let us know what type of work, in which location you are looking for. 
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Additional requirements to register with Childcare Solutions 
You must : Be 18 years of age or older 
   Be able to provide evidence of a clear criminal record in the UK and any other 

country you have resided in for more than 6 months. 
   Provide 2 references (at least one from a former position)* 
   *Where pre-written references are provided we will contact your referees personally 

to reconfirm. 
   Provide evidence of qualifications 
   Be enthusiastic, reliable, flexible and hard-working! 
So call us today and let us assist you in fulfilling your career goals overseas.  
 

12. Which statement is true according to the passage? 
 1) Applicants are required to attend an interview with the family interested in offering       

a work position. 
 2) The organization requires recommendations from two previous employers. 
 3) Childcare Solutions pays for flights for nannies placed in positions overseas. 
 4) The organization was set up by experienced childcare workers. 
 

13. What kind of service that the company doesn’t provide? 
 1) Free visa service assistance     2) Prepare employment contract 
 3) Conduct interview in the U.K.    4) Offer a position for nanny 
 

14. Person who might be hired for this position is .................... . 
 1) A widow with babies and has a childcare experience 
 2) Unemployed used to work as a nursery nurse 
 3) Unemployed with one referee from a former position  
 4) A 17-year-old person with 2 year childcare work experiences 
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Passage 4 (15-17) 
 

  
15. What is an optional that manufacturer provides to the owner of this car? 
 1) Contoured high-back bucket seats 2) Mag style wheels 
 3) Rear torque links   4) Larger engine  
 

16. What is the main benefit of the product? 
 1) AMX can run as fast as other sports cars. 
 2) AMX is the cheapest American sports car.  
 3) AMX has more optional equipments than standard equipments. 
 4) AMX is the newest sports car in 1970. 
 

17. Which section of magazine can you find this product advertisement? 
 1) The New Technology Section 2) The Sports Section 
 3) The Classified Section   4) The commentary Section 
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เฉลย Reading Comprehension 
Passage 1 :  การฝงเข็ม 
 “การฝงเข็ม” (Acupuncture) เปนวิธีการรักษาแบบจีนโบราณซึ่งทางพวกฝงตะวันตกมักจะมองดวยความ
สงสัย  หมอจีนจํานวนมากถือวาการฝงเข็มเปนวิธีก่ีรักษาท่ีไดผลดีสําหรับโรคหลายๆ โรคเชน โรคเสนเลือดอุดตัน  
เมื่อเร็วๆ นี้ ในประเทศจีนมีการศึกษาเก่ียวกับผลจากการรักษาดวยวิธีฝงเข็ม และผลออกมาวา การรักษาโรค 
เสนเลือดอุดตัน เกือบทั้งหมดไดผลเปนท่ีนาพอใจ และมีอีกหนึ่งการวิจัยจากประเทศอังกฤษแสดงใหเห็นวา  การ
รักษาโรคเสนเลือดอุดตันดวยวิธีฝงเข็มในหลายๆ ประเทศก็ไดผลดีเชนกัน  
 ศูนยวิจัยคอชเรน องคการอิสระไมแสวงหากําไรระหวางประเทศ ไดเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับผลดีท่ีไดจาก
การฝงเข็ม พบวาผูปวยโรคเสนเลือดอุดตันท่ีไดรับการรักษาดวยวิธีฝงเข็มเปนระยะเวลา 30 วันจะมีอาการดีขึ้น
เมื่อเทียบกับผูปวยท่ีไมไดรับการรักษาดวยวิธีนี้   และผลที่ไดจากการฝงเข็มดวยเข็มปลอม (sham acupuncture) 
และเข็มจริง ผลท่ีไดตางกันนอยมาก ซ่ึงเปนผลมาจาก “ฤทธ์ิผลจากการรักษาแบบหลอกๆ (placebo effect)” คือ
ผูปวยเช่ือถือในการรักษาแบบนี้ จึงทําใหอาการดีขึ้น ท้ังท่ีความเปนจริงแลวการฝงเข็มดวยเข็มปลอมไมไดชวย
อะไรเลย  
 อยางไรก็ตามปญหาท่ีใหญท่ีสุดในการวิจัยปจจุบัน คือ ผลการวิจัยสวนใหญจะมีคุณภาพต่ําและเช่ือถือไมได 
เชน มีการทดลองการฝงเข็มดวยเข็มปลอม 3 รายในการศึกษาในประเทศอังกฤษแตการศึกษาในประเทศจีนไมมี
การทดลองดวยเข็มปลอม  และปญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผูปวยท่ีนํามาศึกษาไมไดผานการคัดเลือกท่ีเปนระบบ  แต
เปนผูปวยท่ีมาท่ีโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาดวยวิธีนี้เพราะพวกเขาเช่ือถือในการรักษาดวยวิธีฝงเข็มอยูแลว และ
ผูปวยเหลานี้ก็ไมไดเต็มใจท่ีจะเขารวมการทดลอง ดังนั้นผลท่ีออกมา จึงเช่ือถือไมได 
 อีกปญหาหนึ่งก็คือเรื่องการวัดผลงานวิจัย หมอจีนเช่ือวาการท่ีผลการรักษาดวยวิธีฝงเข็มแตกตางไปจาก
ผลการรักษาแผนปจจุบันก็เพราะการฝงเข็มมีทฤษฎีท่ีแตกตางออกไป แตอยางไรก็ตามวิธีการวัดผลนี้ยังไมไดมีการ
รับรองใดๆ 
 ผลการวิจัยลาสุดในประเทศจีน โดยมีคนไขเขารวมการทดลองทั้งหมด 862 คน และถือเปนการทดลองที่
ใหญท่ีสุดและผลการวิจัยก็มีประโยชนมากๆ ตอการรักษาผูปวยโรคเสนเลือดอุดตัน  อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูล
เพียงพอที่จะใชวิธีการฝงเข็มในการรักษาผูปวยโรคเสนเลือดอุดตัน  สิ่งท่ีเรารับรูก็คือการฝงเข็มเปนการรักษาท่ีถูก 
ปลอดภัยและไดผลดีในคนจํานวนมากในประเทศจีน 
 
ศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 1 และตัวเลือก (choices) 
acupuncture (n.) = การฝงเข็ม traditional (adj.) = ดั้งเดิม 
suspicion (n.) = ความสงสัย stroke (n.) = โรคเสนเลือดอุดตัน 
regard (v.) = พิจารณา เอาใจใส effective (adj.) = มีประสิทธิภาพ 
various (adj.) = หลากหลาย illness (n.) = โรค 
recently (adv.) = เมื่อเร็วๆ นี้ trial (n.) = การทดลอง 
positive (adj.) = ไดผลดี เปนท่ีนาพอใจ review (n) = การตรวจสอบ 
receive (v.) = ไดรับ suffer (v.) = ทรมาน 
recovery (n.) = การฟนตัวจากการปวย unreliable (adj.) = เช่ือถือไมได 
not willing to = ไมเต็มใจท่ีจะ invaluable (adj.) = ประเมินคามิได 
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potentially (adv.) = อยางมีปะสิทธิภาพ particularly (adv.) = อยางเปนพิเศษ 
revolt (n.) = การคัดคาน acceptance (n.) = การยอมรับ 
conventional (adj.) = ตามประเพณีนิยม encourage (v.) = สงเสริม สนับสนุน 
distinguish (v.) = แยกแยะ demonstrate (v.) = สาธิตใหดู 
drawback (n.) = ขอเสีย 
 
1. เฉลย 3) The validity of acupuncture as an alternative therapy 
   ความสมเหตุสมผล (validity) ของการฝงเข็มในฐานะการรักษาโรคแบบทางเลือกใหม  
2.  เฉลย 1) Because there is no solid evidence of its benefits. 
   เพราะไมมีหลักฐานท่ีนาเช่ือถือเกี่ยวกับประโยชนของการฝงเข็ม   
3.  เฉลย 4) Because the power of the mind can encourage beneficial effects. 
   เพราะอํานาจของจิตใจกระตุนใหเกิดผลเชิงบวก   
4.  เฉลย 4) It is difficult to distinguish between real and placebo effects. 
   มันเปนเรื่องยากที่จะแยกแยะระหวางผลท่ีไดจากการฝงเข็มแบบจริงและแบบหลอก (placebo/sham)   
5.  เฉลย 3) Because there are no agreed measurement standards currently available.  
   เพราะยังไมมีมาตรฐานการวัดผลท่ีเปนท่ียอมรับในขณะนี้  
6.  เฉลย 2) There is still not enough evidence to support this treatment 
   ยังไมมีหลักฐานพอที่จะสนับสนุนการฝงเข็ม   
7.  เฉลย 1) Skeptical เคลือบแคลงใจ สงสัย 
 
Passage 2 :  ดวงจันทร “แกนนีมีด”  
 ดวงจันทร “แกนนีมีด” จะหมุนรอบดาวพฤหัสทุกๆ 7 วัน และเนื่องจากการโคจรของดวงจันทรแกนนีมีดทํา
องศาเอียงใกลกับโลก  จึงทําใหเรามักจะเห็นดวงจันทรโคจรผานดานหนากอนท่ีจะหายลับเขาไปหลังดาวพฤหัส 
กอนท่ีจะปรากฏใหเห็นอีกในเวลาตอมา 
 ดวงจันทรแกนนีมีดถือเปนดวงจันทรท่ีใหญท่ีสุดในระบบสุริยะจักรวาล พ้ืนผิวประกอบไปดวยกอนหินและ
น้ําแข็ง ขนาดของดวงจันทรนี้ใหญกวาดาวพุธ รูปรางของดวงจันทรมีลักษณะคลายกับลูกบอลหิมะสกปรกลูกหนึ่ง 
ตั้งอยูถัดจากดาวพฤหัส  ดาวเคราะหท่ีใหญท่ีสุดในระบบสุริยะจักรวาล ดวยความท่ีขนาดของมันใหญมาก รูปท่ีเรา
เห็นจึงเปนเพียงสวนหนึ่งของมันเทานั้น คือทางซีกใต  
 นักดาราศาสตรไดใชกลองโทรทรรศนในการดูลักษณะตางๆ ของพ้ืนผิวบนดวงจันทรแกนนีมีด พบวาสวน
ใหญจะเปนปลองภูเขาไฟสีขาวท่ีเรียกวา “ทรอย” และจะมีลําแสงออกมาจากวัสดุท่ีอยูในปลองภูเขาไฟ สวนขนาด
ของทรอยและลําแสงมีขนาดประมาณรัฐแอริโซนา 
 ภาพยังแสดงใหเห็น จุดท่ีสีแดงขนาดใหญบนดาวพฤหัส ซ่ึงมีรูปรางเหมือนดวงตาขนาดใหญท่ีทางดานบน
ซาย จะมีขนาดเทากับลูกโลก 2 โลกและไดขยายขนาดขึ้นเรื่อยมาเปนระยะเวลา 300 ปแลว ภาพจากกลอง
โทรทรรศน ยังแสดงใหเห็นวา บนดวงจันทร ยังมีพ้ืนผิวลักษณะเหมือนเมฆในชั้นบรรยากาศโจเวียน รวมไปถึงพายุ
ในหลากหลายรูปแบบและกระแสน้ําวน  
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 นักดาราศาสตรไดใชรูปเหลานี้ในการศึกษาช้ันบรรยากาศตอนบนของดาวพฤหัส เมื่อดวงจันทรแกนนีมีด
เคลื่อนตัวผานไปดานหลังของดาวพฤหัส จะเกิดการสะทอนใหเห็นแสงตกกระทบซึ่งจะเคลื่อนตัวเขาสูช้ันบรรยากาศ
ของดาวพฤหัส  สิ่งท่ีอยูบนลําแสงนั้น คือ ช้ันบรรยากาศที่เต็มไปดวยแกส กอใหเกิดเบาะแสเกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของเมฆหมอกระดับสูงท่ีอยูเหนือช้ันเมฆท่ัวไป 
 
ศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 2 และตัวเลือก (choices) 
complete (v.) = ทําใหสมบูรณ orbit (n.) = การโคจร 
Jupiter (n.) = ดาวพฤหัส tilt (v.) = เอียง  
routinely (adv.) = เปนประจํา เปนกิจวัตร reemerge (v.) = ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 
compose of (phrv.) = ประกอบไปดวย solar system (n.) = ระบบสุริยะจักรวาล 
planet (n.) = ดาวเคราะห โลก Hemisphere (n.) = ซีกโลก 
Hubble (n.) = กลองโทรทรรศน feature (n.) = ลักษณะ / v. ทําใหเดนขึ้น 
surface (n.) = พ้ืนผิว crater (n.) = ปลองภูเขาไฟ 
ray (n.) = รังสี ลําแสง streak (n.) = เสนหลากสี 
rage (v.) = เพ่ิมสูงขึ้น reveal (v.) = เปดเผย 
texture (n.) = โครงสราง atmosphere (n.) = ช้ันบรรยากาศ 
vortices (n.) = กระแสน้ําวน (รูปพหูพจนของ vortex) 
astronomer (n.) = นักดาราศาสตร reflect (v.) = สะทอน 
imprint (v.) = พิมพครั้งลาสุดเมื่อ  property (n.) = คุณสมบัติ 
haze (n.) = เมฆหมอก characteristic (n.) = ลักษณะ 
refer (v.) = อางอิงถึง appropriate (adj.) = เหมาะสม 
 
8. เฉลย 3) As large as Jupiter    
9. เฉลย 1) Imprinted sunlight   
10. เฉลย 2) Jupiter   
11. เฉลย 1) Hubble Catches Jupiter’s Largest Moon Going To The ‘Dark Side’  
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Passage 3 :  โฆษณาจัดหางาน : ตําแหนงพ่ีเลี้ยงเด็กทั่วโลก 
 ถาคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนพ่ีเลี้ยงเด็กและมีประสบการณอยางนอย 1 ป ในการดูแลเด็กเราสามารถ
ชวยหาตําแหนงงานท่ีเหมาะสมใหแกคุณไดใน 16 ประเทศทั่วโลก  

*ไมเสียคาใชจายใดๆ ในการลงทะเบียนสมัครงานกับเรา* 
หนาที่ของเรา คือ 
• การบริการจับคูระหวางคุณและลูกคาของเราที่มองหาพ่ีเลี้ยงเด็ก คุณสามารถฝากประวัติของคุณไวในระบบ

ของเรา และเมื่อมีครอบครัวใดสนใจ ทางเราจะดําเนินการติดตอคุณให 
• เปนตัวแทนของลูกคาในการจัดสัมภาษณในบริษัทหนึ่งใน 4 แหงของเราทั่วประเทศอังกฤษ 
• จัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินไป-กลับใหแกคุณ ซ่ึงทางลูกคาของเราจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ 
• มีประกันสุขภาพตลอดสัญญาในหลายๆ ตําแหนง 
• จัดทําสัญญาระหวางคุณและลูกคาของเรากอนท่ีจะเดินทางออกจากประเทศอังกฤษ 
• บริการใหความชวยเหลือในการจัดทําวีซาในประเทศที่ตองการวีซาในการเขาประเทศ (มีคาใชจายเพ่ิมเติม)  
นอกจากนี้ คุณจะไดรับสิทธิ์ในการ 
• ไดรับความชวยเหลือตลอดอายุสัญญาเมื่อเกิดปญหาใดๆ 
• เขาสูระบบออนไลนของเครือขาย “พ่ีเลี้ยงเด็กไกลบาน” และกระดานบอรด 
• ติดตอเจาหนาท่ีของเราผานระบบการติดตอฉุกเฉินตลอด 24 ช่ัวโมง  
ความเปนมาของเรา 
 บริษัท ชายดแคร โซลูช่ัน จํากัด กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1985 โดยพี่เลี้ยงเด็กท่ีผานการรับรองทั้งหมด 3 คนท่ี
ผานงานการเปนพ่ีเลี้ยงเด็กในตางประเทศมาแลวเปนระยะเวลา 5 ป เรารูวา การทํางานในตางประเทศเปนความ
ใฝฝนของคนหลายๆ คน แตเนื่องมาจากปญหาทางดานภาษาและความกังวลในเรื่องความปลอดภัย ทําใหหลายๆ
คนตัดสินใจที่จะไมทําตามฝนของตนเอง 
 และดวยเครือขายพันธมิตรท่ีมีกระจายอยูใน 16 ประเทศ ทําใหเราสามารถท่ีจะจับคูระหวางพ่ีเลี้ยงมืออาชีพ
และครอบครัวท่ีตองการพ่ีเลี้ยงเด็กไดท่ัวโลก 
 ทางบริษัทของเรามีครอบครัวหลากหลายขนาดและสัญญาท้ังระยะสั้นและยาว ใหคุณไดเลือกไดตามตองการ 
รีบติดตอเราวันนี้ และแจงวาคุณตองการงานแบบใด ในประเทศใด  
คุณสมบัติเพิ่มเติมที่เราตองการในการมาลงทะเบียนสมัครงานกับเรา 
• อายุ 18 ปหรือมากกวา 
• ไมเคยมีประวัติอาชญากรรมในประเทศอังกฤษและในประเทศที่คุณเคยอาศัยอยูนานกวา 6 เดือน 
• จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (1 ฉบับจากนายจางเกาของคุณ)                                                        
*จดหมายอางอิงฉบับรางตองสงใหเรากอน เพ่ือท่ีเราจะไดติดตอกับนายจางของคุณเพ่ือใหแนใจวาคุณเคยทํางาน
อยูท่ีนั้นจริง* 
• หลักฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
• มีคุณสมบัติกระตือรือรน เช่ือถือได ปรับตัวงายและขยัน 
 

โทรหาเราภายในวันนี้สิคะ และใหเราไดมีโอกาสไดเติมเต็ม 
ความฝนของคุณที่จะไดทํางานในตางประเทศ 
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คําศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 3 และตัวเลือก (choices) 
nanny (n.) = พ่ีเลี้ยงเด็ก  
position (n.) = ตําแหนง 
worldwide (adj.) = ท่ัวโลก 
qualify (v.) = มีคุณสมบัติเหมาะสม 
experience (n.) = ประสบการณ 
look after (phrv.) = ดูแล 
suitable (adj.) = เหมาะสม 
employment (n.) = การจางงาน 
destination (n.) = จุดหมายปลายทาง 
registration fee (n.) = คาลงทะเบียน 
job applicant (n.) = ผูสมัครงาน 
Curriculum Vitae /CV = ประวัติยอ 
contact (v.) = ติดตอ 
conduct interview = การจัดการสัมภาษณ 
medical insurance = การประกันสุขภาพ  
contract(n.) = สัญญา 
prior (adj.) = ท่ีมีมากอน ท่ีสําคัญกวา (+ to )  
assistance (n.) = การชวยเหลือ 
require (v.) = เรียกรอง  
additional (adj.) = เพ่ิมเติม 
on-going (adj.) = ตอเนื่อง  
support (n.) = การสนับสนุน ความชวยเหลือ 
unlikely (adj.) = ท่ีไมนาจะเกิดขึ้น 
access (v.) = เขาสู 
discussion (n.) = การอภิปราย  
emergency (n.) = เหตุฉุกเฉิน   
facility (n.)  = สิ่งอํานวยความสะดวก 
establish (v.) = กอตั้ง    
opportunity (n.) = โอกาส 
appeal (v.) = ดึงดูด (+ to)    
barrier (n.) = อุปสรรค สิ่งกีดขวาง 
concern (n.) = ความกังวล    
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professional (n.) = มืออาชีพ 
dissuade (v.) = ยับยั้ง (+from) 
partnership (n.) = พันธมิตร ความรวมมือ 
requirement (n.) = ความตองการ 
solution (n.) = การแกปญหา 
evidence (n.) = หลักฐาน 
reside in (phrv.) = อยูอาศัย 
personally (adv.) = โดยสวนตัว 
enthusiastic(adj.) = กระตือรือรน 
reliable (adj.) = เช่ือถือได 
flexible (adj.) = ปรับตัวงาย มีความยืดหยุน 
fulfill (v.) = เติมเต็ม 
statement (n.) = ขอความ 
attend (v.) = เขารวม 
recommendation (n.) = การแนะนํา 
widow (n.) = แมหมาย 
unemployed (adj.) = วางงาน   
 
12. เฉลย 4) The organization was set up by experienced childcare workers.  
13. เฉลย 1) Free visa service assistance    
14. เฉลย 2) Unemployed used to work as a nursery nurse    
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Passage 4 :  รถสปอรตในราคารถมินิ  
 รถ AMX รุนป 1970 เปนรถอเมริกัน เพียงรุนเดียวเทานั้นท่ีมีราคาต่ํากวา 4000 USD  ดวยราคาเพียง 3,395 
USD ทําใหรถรุนนี้ถูกจัดอยูในกลุมเดียวกับรถมัสแตงคและรถคามาโร  แตในความเหมือนยอมมีความแตกตาง  
 

 รถ AMX ถูกออกแบบมาใหเปนรถสปอรต 2 ท่ีนั่ง ดวยเครื่องยนต V8 ขนาด 360 ซียู ซ่ึงถือเปนขนาด
เครื่องยนตมาตรฐานของเรา   
 

 คุณไมตองจายเงินเพ่ิมสําหรับท่ีนั่งขนาดสูงใหญท่ีออกแบบใหเหมาะกับรูปรางและโอบอุมบริเวณศีรษะอยาง
สมบูรณหรือลอแม็ค เพราะเรามีใหคุณหมดแลว 
 

 พรอมดวยระบบเกียรซินโครเมช 4 จังหวะของเฮิรส ทอไอเสียคู ยางโพลีกลาสเอกสิทธ์ิเฉพาะของ AMX  
ระบบปองกันการสั่นสะเทือน และระบบขับเคลื่อนลอหลัง เครื่องวัดความเร็ว 140 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปน
อุปกรณพ้ืนฐานท่ีเราใหคุณหมด 
 
 และแนนอนทาง AMX ใหเครื่องยนตท่ีใหญขึ้นและขอเสนอตางๆ อีกมากมายโดยท่ีคุณไมตองจายเพ่ิม 
เพราะเรามีใหคุณแลวท้ังหมด 
 
คําศัพทนารูจากเนื้อเรื่อง (passage) 4 และตัวเลือก (choices) 
cost (v.) = มีมูลคา category (n.) = ประเภท 
similarity (n.) = ความคลายคลึง legitimate (adj.) = ถูกตองตามหลักกฎหมาย 
engine (n.) = เครื่องยนต standard (adj.) = ไดมาตรฐาน 
contoured (adj.) = เหมาะกับรูปราง integral (adj.) = ครบถวน สําคัญ 
exhaust (n.) = ทอไอเสีย offer (v.) = เสนอให 
performance (n.) = สมรรถภาพ option (n.) = ทางเลือก 
benefit (n.) = ประโยชน equipment (n.) = อุปกรณ 
classified section = สวนประกาศยอย 
 
15. เฉลย 4) Larger engine  
16. เฉลย 2) AMX is the cheapest American sports car.   
17. เฉลย 3) The Classified Section  
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Vocabulary 
 
 ในการทําขอสอบวัดความรูคําศัพท (Vocabulary) ถาเปนคําศัพทท่ีไมเคยเห็นมากอน หรือเคยเห็นแตไม
แนใจในความหมายและบริบทการใช พ่ีแนนแนะนําวาใหนองๆ ลองสังเกตจากบริบทรอบขาง (Context Clue) ไม
วาจะเปนสวนขยาย (Modifier) ใน punctuation, participle หรือ connector ตางๆ มาเปนตัวชวยในการ
พิจารณาวาจะเลือกคําตอบตัวไหนดี ถาพบตัวเลือกท่ีเปน synonym กัน อยาตัดออกทันที เพราะขอสอบอาจวัด
ความแตกตางในการใช synonym และบางครั้งการวิเคราะหรากศัพท (Word Formation Analysis) ก็ชวยบอก
ใบคําตอบใหเราไดดวยเชนกัน  
Vocabulary Self Practice 
1. The consumption of agricultural products has drastically increased for the last 10 years. 
 1) devouring   2) production 
 3) relation   4) method  
2. JWT company produced receipts in substantiation of its claim. 
 1) pattern   2) proving 
 3) substitution   4) conjugation  
3. The demolition of dangerous buildings will start at 03.00 P.M. tomorrow. 
 1) structure   2) juggling 
 3) construction   4) destruction  
4. Prime minister Somchai has been accused of acting with precipitation over the crisis. 
 1) tardiness   2) madness 
 3) hurry   4) incompetence  
5. Much of Hawaii coast has been contaminated by nuclear waste. 
 1) poisoned   2) polluted 
 3) rotten   4) burnt  
6. The police are trying to trace the owner of a Ferrari abandoned outside Siam Paragon. 
 1) find out   2) shoot 
 3) investigate   4) meet  
7. The changes to the national health system will be implemented this year.  
 1) executed   2) terminated 
 3) participated   4) remade  
8. We assumed you know each other because you went to the same school.  
 1) wanted   2) realized 
 3) believed   4) imagined 
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9. There was a mass migration of rare birds from Vietnam. 
 1) slaughter   2) discovery 
 3) experiment   4) immigration  
10. As a young student, she managed to resist the temptation to take drugs. 
 1) advantage   2) attempt 
 3) craving   4) temperament  
11. This electric post needs urgent reinforcement. 
 1) concern   2) jurisdiction 
 3) energy   4) support  
12. It was cleared that he hadn’t acted in violation of the rules. 
 1) disobedience   2) exaggeration 
 3) overstatement   4) contrary  
13. The wound of that soldier is bandaged to reduce the risk of infection.  
 1) contamination   2) transformation 
 3) conversion   4) death  
14. There’re many expensive accommodation around Bangkok. 
 1) cars   2) gadgets 
 3) offices   4) domiciles  
15. The disaster in China this time is a clear demonstration of the need for tighter controls. 
 1) exhibition   2) picture 
 3) obstruction   4) warning  
16. Economic recession has great impact all over the world. 
 1) strength   2) bubble 
 3) deterioration   4) expansion  
17. After a slight hesitation, Jimmy decides to speak with John. 
 1) silence   2) thought 
 3) uncertainty   4) mocking  
18. Mary gave a look of commiseration as I entered the room. 
 1) antipathy   2) sympathy 
 3) compassion   4) 2) and 3) correct    
19. My mother was busy of straightening furniture and plumping cushions. 
 1) water   2) linen 
 3) pillows   4) whitening  
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20. The hospital says Yoko ‘s condition is improving slowly. 
 1) physical state   2) air-conditioner 
 3) situation   4) intestine  
21. The court has refused permission for the demonstration to take place. 
 1) performer   2) executive  
 3) allowing   4) admission  
22. He has been dismissed from his job for incompetence. 
 1) promoted   2) compensated 
 3) slayed   4) fired  
23. “Would you get involved in a demonstration?” It would depend on the situation. 
 1) circumstance   2) condition 
 3) accident   4) assassin  
24. The law has done little to prevent racial discrimination and inequality. 
 1) massacre   2) unfairness 
 3) manslaughter   4) criticism  
25. News of the arrest of her husband perturbs her greatly. 
 1) enrages   2) preserves 
 3) comforts   4) worries 
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เฉลย Vocabulary 
1. เฉลย 1) devouring 
   devouring (adj.) = สิ้นเปลือง ตะกละตะกลาม  
       2) production (n.) =  การผลิต   
  3) relation (n.) = ความสัมพันธ  
  4) method (n.) = วิธี   
2. เฉลย 2) proving 
   proving (n.) = การพิสูจน ขอสนับสนุน  
  1) pattern  (n.) = แบบแผน รูปแบบ  
  3) substitution (n.) = การทดแทน  
  4) conjugation (n.) = การรวมกัน การเช่ือม  
3.  เฉลย 4) destruction 
   destruction (n.) = การทําลายลาง  
  1) structure (n.) = โครงสราง  
  2) juggling (n.) = การเลนกลตบตา  
  3) construction(n.) = การกอสราง  
4. เฉลย 3) hurry 
   hurry (n.) =  ความรีบเรง  
  1) tardiness (n.) = ความลาชา   
  2) madness (n.) = ความบาคลั่ง  
  4) incompetence (n.) = การไมมีความสามารถ  
5. เฉลย 2) polluted  
   polluted (v.) = สกปรก ปนเปอน  
  1) poisoned (v.)= วางยา   
  3) rotten (adj.) = เนาเปอย  
  4) burnt (v.) = เผาไหม  
6.  เฉลย 1) find out 
   find out (phrasal verb) = หา คนหา  
  2) shoot (v.) = ยิง  
  3) investigate (v.) = สอบสวน  
  4) meet (v.) =  พบ  
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7. เฉลย 1) executed 
   executed (v.) = ดําเนินการ ตามแผน ประหารชีวิต 
  2) terminated (v.) = ยุติหรือเลิกไป                  
  3) participated (v.) = เขารวม มีสวนรวม  
  4) remade (v.) = ทําขึ้นมาใหม  
8. เฉลย 3) believed 
   believed (v.) =  คิดวา เช่ือวา  
  1) wanted (v.) = ตองการ  
  2) realized (v.) = ตระหนักรู   
  4) imagined (v.) = จินตนาการ  
9. เฉลย 4) immigration 
    immigration (n.) =  การอพยพ การยายถิ่นฐาน   
  1) slaughter (n.) = การฆาอยางทารุณ การสังหารหมู     
  2) discovery (n.) = การคนพบ  
  3) experiment (n.) = การทดลอง  
10. เฉลย 3) craving 
   craving (n.) = ความปรารถนาที่รุนแรงและหรือแรงดึงดูด  
  1) advantage (n.) = ขอดี  
  2) attempt (n.) = ความพยายาม  
  4) temperament (n.) = อารมณ  
11. เฉลย 4) support 
   support (n.) = การสนับสนุน การเสริม  
  1) concern (n.) = ความหวงใย ความกังวล  
  2) jurisdiction (n.) = อํานาจในการตัดสินคดี อํานาจศาล  
  3) energy (n.) = พลังงาน ความกระตือรือรน  
12. เฉลย 1) disobedience 
   disobedience (n.) =  การไมเช่ือฟง การขัดขืน  
  2) exaggeration (n.) = การกลาวเกินจริง 
  3) overstatement (n.) = การคุยโม การกลาวเกินจริง  
  4) contrary (n.) = ในทางตรงกันขาม  
13. เฉลย 1)  contamination 
   contamination (n.) = การปนเปอน  
  2) transformation (n.) =  การเปลี่ยนรูป  
  3) conversion (n.) = การเปลี่ยนแปลง  
  4) death (n.) = ความตาย 
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14. เฉลย 4) domiciles 
   domiciles (n.) = ท่ีอยูอาศัย  
  1) cars (n.) = รถยนต     
  2) gadgets (n.) = เครื่องใชไฟฟาเล็กๆ  
  3) offices (n.) = สํานักงาน  
15. เฉลย 1) exhibition 
   exhibition (n.) = การแสดงใหเห็น    
  2) picture (n.) = รูปภาพ    
  3) obstruction (n.) = สิ่งกีดขวาง การขัดขวาง  
  4) objection (n.) = การคัดคาน  
16. เฉลย 3) deterioration 
   deterioration (n.) = ความตกต่ํา การเสื่อมสภาพ  
  1) strength (n.) = พละกําลัง ความแข็งแกรง 
  2) bubble (n.) = ฟองสบู ฟองอากาศ 
   4) expansion (n.) = การขยายออก การแผขยาย  
17. เฉลย 3) uncertainty 
   uncertainty (n.) = ความไมแนนอน ความรูสึกไมแนใจ  
  1) silence (n.) = ความเงียบ  
  2) thought (n.) = ความคิด  
  4) mocking (n.) = การเยาะเยย การลอเลียน  
18. เฉลย 4)  2) and 3) correct   
   2) sympathy and 3) compassion are correct = ความเห็นอกเห็นใจ 
  1) antipathy = ความเกลียดชัง  
19. เฉลย 3) pillow 
   pillow (n.) = หมอน  
  1) water (n.) = น้ํา   
  2) linen (n.) = ผาลินิน  
  4) whitening (n.) = การฟอกขาว   
20. เฉลย 1) physical state 
   physical state (n.) = สภาพรางกาย  
  2) air-conditioner (n.) = เครื่องปรับอากาศ  
  3) situation (n.) = สถานการณ  
  4) intestine (n.) = ลําไส 
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21. เฉลย 3) allowing 
   allowing (n.) = การอนุญาต 
  1) performer (n.) = นักแสดง 
  2) executive (n.) = ผูบริหาร 
  4) admission (n.) = การยอมรับ การรับผูปวยไวในโรงพยาบาล   
22. เฉลย 4) fired  
   fired (v.) = ไลออก  
  1) promoted (v.) = เลื่อนตําแหนง สงเสริม  
  2) compensated (v.) = ชดเชย 
  3) slayed (v.) = สังหารโหด  
23. เฉลย 1) circumstance 
   circumstance (n.) = สภาวะแวดลอม เหตุการณ  
  2) condition (n.) = เงื่อนไข สถานภาพทางสังคม    
  3) accident (n.) = อุบัติเหตุ  
  4) assassin (n.) = การลอบสังหาร  
24. เฉลย 2) unfairness 
   unfairness (n.) = ความอยุติธรรม ความไมเสมอภาค  
  1) massacre (n.) = การฆาตกรรมหมู 
  3) manslaughter (n.) = การฆาคนตายโดยประมาท  
  4) distribution (n.) = การแจกจาย การกระจาย  
25. เฉลย 4) worries 
   worries (v.) =  ทําใหวิตกกังวล กลุมใจ  
  1) enrages (v.) = ทําใหโมโห ทําใหเกรี้ยวกราด  
  2) preserves (v.) = สงวน อนุรักษ ทําใหคงอยู  
  3) comforts (v.) = ปลอบโยน  
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Conversation 
 
Conversation Self Practice 
An accident 
Sonic : Help .........1......... . I was hit by a motorcycle. 
Derek : I’ll call an ambulance. (Talking to Ashley) Stay here and keep him comfortable. 
Ashley : Hurry!. 
Derek : Operator, .........2......... . 
Operator : Where are you? 
Derek : I’m at the corner of Boundary Lane and Market Street. 
Operator : .........3......... . 
 
Half an hour later at the hospital emergency room. 
Derek : He was hit by a motorcycle. 
Nurse : .........4........., address and telephone number. 
Sonic : Sonic Young, .........5........., 4587954. 
Nurse : The doctor will see you now.  
Doctor : .........6.........? 
Sonic : I was hit by a motorcycle. My left leg hurts 
Doctor : Can you move it? 
Sonic : I can’t. 
Doctor : The x-ray shows .........7......... . 
Sonic : Doesn’t that mean it’s broken. 
Doctor : Yes, we’ll put it in cast .........8......... . 
Sonic : I won’t .........9......... . 
Doctor : You’ll need crutches. 
Sonic : How long will I need the cast? 
Doctor : At least six weeks. 
 
1. 1) I was attacked   2) I want to go home 
 3) I’m tired   4) I can’t get up  
2. 1) I want to report a crime 2) I got an accident 
 3) I’d like you to call the police 4) I’m calling about an accident.  
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3. 1) We’ll record your accident 2) We can’t wait to see you 
 3) We’ll send an ambulance now 4) We want to hear the story from you first  
4. 1) Can you spell your name? 2) I want to know the name of you 
 3) Give me your name  4) Who else knows your name?  
5. 1) hospital emergency number 2) 12 Hulme Street 
 3) the town of Devon   4) corner of Boundary Lane  
6.  1) Who did this   2) What happened 
 3) Why is it so   4) Which event took place  
7.  1) fractured ankle   2) rotten leg 
 3) a diseased leg   4) an intact leg  
8.  1) Always make it dry   2) Don’t get it wet. 
 3) Avoid taking a bath  4) Take good care of it  
9.  1) Do I walk again after this? 2) Can I try on my walking shoes? 
 3) Will I be able to walk?  4) Can I move my body? 
 
Mint and Meaw met on their way to work. 
Mint : Hello! Meaw .........10.........? A bit cold, .........11.........? 
Meaw : Yes, I think .........12......... You see, it’s getting darker by the minute .........13.........? 
Mint : We’re going to Europe tomorrow. I’m going to collect the tickets. 
Meaw : .........14.........! Are you flying? 
Mint : Yes, the plane .........15......... at seven in the morning. Not much time left. 
Meaw : How are you going to get to the airport? 
Mint : We’re going to take the car and .........16......... 
Meaw : If .........17........., I’d get there early. The airport will be probably crowded because  
  .........18......... 
Mint : Thank you for .........19......... Oh! I almost forget  I haven’t told my boss we’re going 

away. 
Meaw : In that case, you’d .........20......... . 
 
10. 1) What’s the weather   2) What kind of weather this is 
 3) How do you like the weather 4) What do you like about the weather  
11. 1) does it 2) doesn’t it 3) isn’t it 4) is it  
12. 1) the weather’s getting fine 2) it’s going to rain soon 
 3) the rain falls heavily  4) we are asking for rain 
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13. 1) What are you rushing about for 2) Is there any trouble to you 
 3) Do you find it more difficult to live 4) Haven’t you noticed that  
14. 1) Poor boy   2) Lucky you  
 3) What a shame   4) Many happy returns  
15. 1) flies   2) takes off   
 3) lifts off the ground   4) departs land  
16. 1) buy a new one there  2) sell it in a junk-yard sale 
 3) put it for loan   4) leave it at the airport  
17. 1) If I were you   2) If I am you   
 3) If I had been you   4) If I would be you  
18. 1) the season is very high now 2) people enjoy this time of season 
 3) there is no other season 4) it’s the high season now  
19. 1) reminding me of that  2) giving us the warning sign 
 3) reacting to us this way 4) recalling my memory  
20. 1) go away without delay   
 2) better tell him right away 
 3) want to have an extra time for yourself  
 4) rather stay home than go back there 
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เฉลย Conversation 
1. เฉลย 4) I can’t get up.  
2. เฉลย 4) I’m calling about an accident   
3. เฉลย 3) We’ll send an ambulance now.  
4. เฉลย 2) I want to know the name of you.  
5. เฉลย 2) 12 Hulme Street   
6. เฉลย 2) What happened?  
7. เฉลย 1) fractured ankle  
8. เฉลย 2) Don’t get it wet  
9. เฉลย 3) Will I be able to walk?  
10. เฉลย 3) How do you like the weather 
11. เฉลย 3) isn’t it  
12. เฉลย 2) It’s going to rain soon.  
13. เฉลย 1) What are you rushing about for  
14. เฉลย 2) Lucky you  
15. เฉลย 2) takes off   
16. เฉลย 4) leave it at the airport  
17. เฉลย 1) If I were you 
18. เฉลย 4) it’s the high reason  
19. เฉลย 1) reminding me of that   
20. เฉลย 2) better tell him right away 
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Memolody 
 
อาซิ้ม and I 
Turn off TV. มัน Turn off อารมณใหหมดไป แต Turn on TV. มัน Turn on อารมณใหเราใจ  
พอ Turn up ใหดัง ฉันเห็นเธอ Turn up ขึ้นบนจอ อยากดูตอ ไม Turn over เปลี่ยนชองเลย  
*แต(ก็)ซ้ิมของฉันแก Turn down ลดเสียง,ปฏิเสธฉัน เราจึง Turn against เปนศัตรูกัน  
ซ้ิมกับฉัน...ซ้ิมกับฉัน...ฉันกับซ้ิม  
**ซ้ิมไมยอม ซ้ิมจะ ปดไฟ, เขานอน Turn out, Turn in ใจติ๋มๆของซ้ิม Turn into กอนหิน  
ขูวาจะ Turn me in สงฉันมอบตัว  
It’s turn out that I have to turn to my mummy มันกลายเปนวาฉันตองไปพ่ึงแม ท่ีแสนดี  
ก็ซ้ิมไมยอมคืน remote ใหเปนของฉันสักที ไม turn in มันเลยไม turn over to me (*,**) 
 
สะสม  
ทุกๆ คราท่ีเธอนั้นทอใจ ทุกๆ คราท่ีเธอรูสึกวาโลกนี้สิ้นหวัง  
ขอใหเธอรวบรวมแรงพลัง สรางฝนของเธอใหกลายเปนจริง  
แมหนทางนั้นแสนไกล ไกลเกินท่ีจะเดินฝา ขอใหเธอลุกขึ้นดวยแรงใจ  
ฉันขอเปนดั่งพลัง ความหวัง แรงใจ หนึ่งใจ สงไปใหเธอ  
* ทุกแรงใจ ขอรวมใหเธอ Assemble, Amass, Accumulate  
Aggregate, Congregate, Collect สะสม Compile ใหเธอ  
ทุกๆ ทางท่ีเธอนั้นกาวผาน ขอใหเธอเช่ือมั่นวาเธอนั้นมีแรงพลัง  
ขอจงสูเพราะคงมีสักวัน วันท่ีฝนของเธอจะกลายเปนจริง  
แมหนทางนั้นแสนไกล ไกลเกินท่ีจะเดินฝา ขอใหเธอลุกขึ้นดวยแรงใจ  
ฉันขอเปนดั่งพลัง ความหวัง แรงใจ หนึ่งใจ สงไปใหเธอ  
** ทุกแรงใจ ขอรวมใหเธอ Heap up, Hoard up, Build up, Round up  
ขอ Pile up จะขอ Gather ฉันขอสะสมแรงใจใหเธอ  
(*, **) สงใจ...... สงไป...... ใหเธอ 
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APPENDIX 
 

Two-word verbs 
abide by  = ยอมรับ, ถือกฎ account for = ช้ีแจง, ใหเหตุผล 
accuse of = กลาวหา  accustom to = ปรับใหเคยชิน 
act on = ตัดสินใจ agree with = hold with  = เห็นดวย 
allude to = อางถึง, พูดถึง back up = สนับสนุน 
base on  = มีพ้ืนฐานมาจาก bear out = ยืนยัน, พิสูจนความจริง 
bear up = จัดการกับความยากลําบากไดอยางกลาหาญและเด็ดเดี่ยว 
bear with = อดทนกับ... belong to = เปนของ 
blow up = ระเบิด, โมโหมาก break out = เกิดขึ้น (ในทางท่ีไมดี) 
break up = แยกจากกัน bring about/on = กอใหเกิด = result in 
bring up = เลี้ยงดู, เริ่มเรื่อง call by = แวะระหวางทาง 
call for = เรียกรอง, มารับ call off = ยกเลิก 
call on = แวะไปเยี่ยม, เรียกถาม carry on = keep on  = ทําตอไป 
carry out =  ทําจนลุลวงสําเร็จ come up with = คิดออก 
come across, run across, run into = บังเอิญเจอ 
deal with  = ติดตอธุรกิจกับ, รับมือ derive from = มาจาก, พัฒนามาจาก 
drop by/in = แวะมาเยี่ยม face up to = ยอมรับความจริง 
fall apart = แตกออกเปนช้ินเล็กๆ fed up = เหนื่อยหนาย, ผิดหวัง 
get along with =  เขากันได, อยูได get away = หนีไดสําเร็จ 
get over = ฟนไข get through = ทําใหเสร็จ 
give in = ยอมแพ give up/leave off  = เลิก, หยุดทํา 
hand in = สง, เสนองาน hand out/ give out = แจกจาย 
hand over = ใหเปนจาของ hang on = รอกอน, รอดวย 
hang  out = เท่ียวเตร็ดเตร hang over = กังวล, กลัดกลุม 
hang up = วางหู hold back = ควบคุม, ยับยั้ง 
hurry up  = รีบเรง impose on = กําหนดใช, ตั้ง 
identify with = มีลักษณะรวมกันบางประการที่ทําใหเขาใจกัน 
persist in = insist on = ยืนยัน, เขมงวด interfere with/in = แทรกแซง 
join in/with = เขารวม keep away = หลีกเลี่ยง, อยูหางๆ ไว 
keep up = รักษาระดับไว keep up with = ติดตอ 
laugh at = หัวเราะเยาะ launch out = เริ่มสิ่งใหมๆ ท่ีเสี่ยง 
lay off = เลิกจางงาน lead off = เริ่มตน, นําไปสู 
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lean on = พ่ึงพา (กําลังใจ, การสนับสนุน)  let sb. down = ทําใหผิดหวัง 
look after = ดูแลเอาใจใส look for/ search for/seek = คนหา, มองหา 
look into = ตรวจสอบ look out/ watch out/ beware of  = ระวัง 
make up to/for = ชดเชย mess up = ทําใหเสียหาย,ลมเหลว 
mix up = สับสน, วางผิดท่ี object to/ oppose to  = ไมเห็นดวย, ตอตาน 
pass away = ตาย pass out  = เปนลม 
pass over = ละเลย, มองขามไป push aside = ละทิ้งปญหาหรือเรื่องรบกวนใจ 
put out = ดับไฟ put off = เลื่อนออกไป 
put aside/set aside = สํารองเผ่ือไว put it across = ทําใหเขาใจ 
put someone down = ดูถูก = look down on look up to = ช่ืนชม 
put someone through = สงสายโทรศัพท put up with = อดทน    
quarrel with = ทะเลาะกับ... queue up = ตอแถว 
rage against = โกรธแคน reckon on = เช่ือวาจะเกิดขึ้นตามแผน 
refer to = อางถึง reflect on = มีอิทธิพลตอ, กระทบตอ 
relate to = เก่ียวของกับ relieve of = แบงเบา, ปลดเปลื้องภาระ 
rely on/bank on = ไวใจได, ขึ้นอยูกับ remind of = เตือน, ทําใหระลึกถึง 
result in = เปนผลใหเกิด run out of = ขาด, ของหมด 
scare into = ขู, ทําใหกลัวเพ่ือท่ีจะ screw up = ทําใหเสียหาย 
set apart = ทําใหแตกตางออกไป set up = กอตั้ง 
set out/set off = เริ่มตน (การเดินทาง) kick off = เริ่มตน (ฟุตบอล) 
find out/ figure out/ work out/ sort out/ solve/ resolve = แกปญหา คนหาคําตอบ 
stir up/ spur on = กอใหเกิด, กอกวนอารมณใหขุนมัว 
take over/ take charge = ทําแทน, รับแทน tear down = ทําลาย 
take someone for granted = เพิกเฉย, ไมใสใจ take something for granted = เห็นเปนของตาย 
take after = ถอดแบบ take part in = เขารวม 
take place = เกิดขึ้น break out  = อุบัติขึ้น (สิ่งไมดีเกิดขึ้น) 
turn someone in = สงมอบตัว turn down = ปฏิเสธ 
turn to someone = หันไปพึ่ง turn up = ปรากฏตัวขึ้น 
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Category Vocabulary 
Economy & Business 
Afford (v.) = สามารถซ้ือได Pay off (v.)  = จายเงินใหลาออก Lay off (v.) ไลออก 
Bankrupt (adj.)  = ลมละลาย (n) bankruptcy Bargain (v.)  = ตอรองราคา 
Boom (n., v.)  = ชวงท่ีสินคาขายดี, ขายดี Inexpensive/low-priced/cheap (adj.) = ถูก 
Cost (n.)  = ราคา, ตนทุน, คาใชจาย Customer/client (n.) = ลูกคา 
Cut back (v.)  = ตัดรายจาย, ลดพนักงาน  Dealings (n.) = การทําธุรกิจ, การติดตอซ้ือขาย 
Deposit/down payment (n.) = เงินมัดจํา Discount (n.) = สวนลด 
Distribution (n.)  = การจําหนาย, การกระจายสินคา Dividend (n.) = เงินปนผล 
Employ/hire (v.) = วาจาง Employee (n.) = ลูกจาง 
Employer (n.)  = นายจาง Entrepreneur (n.)  = ผูประกอบการ 
Enterprise (n., v.)  = ลงทุน Enterpriser (n.)  = นักลงทุน 
Expensive/costly/dear (adj.)  = แพง Installment (n.)  = การผอนสง, เงินผอน 
Kiosk/ booth/stall/stand (n.)  = แผงลอย Launch/release (n., v.)  = การนําสินคาออกสูตลาด 
Middleman/ Intermediary (n.)  = พอคาคนกลาง Out of stock/sold out = สินคาหมดสต็อก 
Goods (n.)  = สินคา     Yield/ Produce/ Product (n.) = ผลผลิต 
By product (n.)  = ผลพลอยได Inventory (n.)  = สินคาคงคลัง 
Purchase (n., v.)  = การซ้ือ Reasonable Price = ราคาสมเหตุสมผล 
Receipt (n.)  = ใบเสร็จรับเงิน Infrastructure (n.)  = โครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
Strike (n., v.)  = หยุดงานประทวง Stability (n.)  = เสถียรภาพ 
Economic Crisis/Downturn (n.) = วิกฤตเศรษฐกิจ Economic regression (n.) = การถดถอยทางเศรษฐกิจ 
Economic depression/panic crash (n.) = การตกต่ําสุดๆ ของเศรษฐกิจ 
Inflation (n.)  = ภาวะเงินเฟอ Deflation (n.)  = ภาวะเงินฝด 
Monopoly (n.)  = การผูกขาดแตเพียงผูเดียว Multipoly (n.)  = การคาเสรี = free trade 
White-collared worker = คนทํางาน office Blue-collared worker = กรรมกร 
Baht depreciation = การออนตัวของคาเงินบาท Baht appreciation = การแข็งตัวของคาเงินบาท 
Baht floatation = การลอยตัวของคาเงินบาท (ปลอยใหกลไกราคาเปนตัวกําหนดคาเงิน) 
Fluctuating Economy = เศรษฐกิจผันผวน The economy stalled = ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน 
Stock/Share (n.)  = หุน Debenture (n.)  = หุนกู 
GDP = Gross Domestic Products = ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
GNP = Gross National Products = ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
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Environment 
acid rain (n.)  = ฝนกรด 
aerosol (n.)  = ละอองของเหลว 
air pollution (n.)  = มลพิษทางอากาศ    
water pollution (n.)  = มลภาวะทางน้ํา 
marine pollution (n.)  = มลภาวะทางทะเล  
mercury poisoning (n.)  = การเปนพิษของสารปรอท 
atmosphere (n.)  = ช้ันบรรยากาศ 
climate (n.)  = ภูมิอากาศ 
contaminated (adj.)  = ปนเปอน    
devastating (adj.)  = ท่ีทําลายลาง 
dispose of (v.)  = กําจัด...ท้ิงไป  
domestic sewage (n.)  = ของเสียจากอาคาร บานเรือน 
ecology (n.)  = ระบบนิเวศ     
effect (n.)  = ผลกระทบ 
alternative energy (n.)  = พลังงานทางเลือก  
energy shortage (n.)  = ภาวะการณขาดแคลนพลังงาน 
emission (n.)  = การปลอยออกมา  
erosion (n.)  = การสึกรอน 
erode (v.)  = กรอน (ถูกกัดกรอน)  
corrode (v.)  = กัดกรอน (สิ่งอื่น)   
endangered species (n.)  = สัตวใกลสูญพันธุ  
exhaust fume (n.)  = ควันจากทอไอเสียยานพาหนะ 
fuel (n., v.)  = เช้ือเพลิง, ใหเช้ือเพลิง  
global warming (n.)  = ภาวะโลกรอน 
greenhouse effect (n.)  = ปรากฏการณเรือนกระจก  
metals (n.)  = ทอระบายน้ํา 
nuclear fallout (n.)  = ฝุนรังสีนิวเคลียร  
oil-slick (n.)  = คราบน้ํามันท่ีลอยอยูบนผิวน้ํา 
ozone layer (n.)  = บรรยากาศชั้นโอโซน  
pest (n.)  = ศัตรูพืช 
pesticide (n.)  = ยาฆาแมลง  
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plant/factory (n.)  = โรงงาน 
pollutant (n.)  = มวลสาร, สิ่งท่ีทําใหสกปรก  
recycle (v.)  = นํากลับมาใชใหม 
rubbish/ trash/garbage (n.)  = ขยะ  
surface run-off (n.)  = การสูญเสียหนาดิน 
underground flow (n.)  = ทางนํ้าใตดิน  
waste (n.)  = กากของเสีย 
biological diversity/ Diversity of life (n.) = ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ecosystem (n.)  = ระบบนิเวศ  
parasite (n.)  = ปรสิต 
extinct (v.)  = สูญพันธ (n.) extinction  
incinerate (v.)  = เผา 
overflow/flood/deluge/inundation (n.) = น้ําทวม  
tidal wave/tsunami (n.)  = คลื่นทะเล, สึนามิ 
toxic (adj.) ท่ีเปนพิษ = noxious  
toxin/venom/poison (n.)  = พิษ 
herbicide (n.)  = ยาฆาวัชพืช  
pesticide (n.)  = ยาปราบศัตรูพืช 
insecticide (n.)  = ยาฆาแมลง  
lead (n.)  = ตะกั่ว 
volcano (n.)  = ภูเขาไฟ  
volcanic ash (n.)  = ขี้เถาจากภูเขาไฟ   
volcanic tremor (n.)  = การส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากภูเขาไฟ  
active volcano (n.)  = ภูเขาไฟท่ียังคงลุกไหม 
dormant volcano (n.)  = ภูเขาไฟสงบแลว   
extinct volcano (n.)  = ภูเขาไฟดับมอดแลว 
wildlife sanctuary (n.)  = เขตสัตวปาสงวน   
animal welfare (n.)  = สวัสดิภาพสัตว 
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Law & Justice 
accomplice/confederate (n.)  = ผูสมรูรวมคิด 
accuse of (v.)  = กลาวหา, ตั้งขอกลาวหา 
accusation (n.)  = ขอกลาวหา  
allegedly (adv.)  = ตามท่ีอางไว, ตามท่ีกลาวหาไว 
appeal (n., v.)  = การอุทธรณ  
arrest/capture/seizure (n.)  = การจับกุม 
attest (v.)  = เปนพยาน, ยืนยันวาถูกตอง  
bail out (v.)  = วางเงินประกันตัว 
banish/exile/expel (v.)  = เนรเทศ  
calumny (n.)  = การใสราย 
charge (with) (v.)  = กลาวหา, ตั้งขอหา  
claim (n., v.)  = การอางสิทธ์ิ, การเรียกรองสิทธ์ิ 
confess (v.)  = สารภาพ  
confiscate (v.)  = ยึดของกลาง 
convict (n.)  = นักโทษ, ผูท่ีมีความผิด  
conviction (n.)  = การตัดสินวาไดกระทําผิด 
death sentence (n.)  = การตัดสินประหารชีวิต  
decapitation/beheading (n.)  = การตัดศีรษะ  
capital punishment/execution (n.) = การลงโทษประหารชีวิต 
defend (v.)  = แกตางให, สูคดีให, เปนทนายให   
defendant (n.)  = จําเลย, ผูตองหา 
dismiss (v.)  = ยกฟอง, ปลอยตัว  
enforce (v.)  = บังคับใชกฎหมาย 
felony (n.)  = ความผิดทางอาญาแบบอุกฉกรรจ  
fine (n., v.)  = การปรับ, คาปรับ 
fugitive (n.)  = ผูท่ีหลบหนีการจับกุม, การตามลา  
guilty (of) (adj.)  = มีความผิด 
illicit (adj.)  = เถ่ือน, ตองหาม, ผิดกฎหมาย  
imprisonment (n.)  = การจําคุก 
confinement (n.)  = การกักขัง  
indict (for/on) (v.)  = ฟองรอง 
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inform on (v.)  = แจงความ  
interrogation/questioning (n.) = การสอบปากคํา 
investigate/probe (v.)  = สืบสวน, สอบสวน  
jurisdiction (n.)  = อํานาจศาล 
negligently/neglectfully (adv.) = โดยประมาท  
offend (v.)  = ฝาฝน, ละเมิด 
on trial = ไดรับการพิจารณาคดี  
plead (v.)  = ใหการรับสารภาพ 
prosecute (v.)  = ดําเนินคดีทางอาญา  
(to be caught) red-handed = ถูกจับคาหนังคาเขา 
refute (v.)  = ปฏิเสธหรือลบลางขอกลาวหา  
release/set free (v.)  = ปลอยตัว 
search warrant (n.)  = หมายคน  
suspect (n.)  = ผูตองสงสัย 
testimony (n.)  = คําใหการในศาล  
verdict (n.)  = คําตัดสินของคณะลูกขุน 
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Crime 
arson/incendiary (n.)  = การลอบวางเพลิง 
set fire to (v.)  = ลอบวางเพลิง 
assassin (v.)  = ลอบสังหาร (บุคคลสําคัญ)  
assault (n. ,v.)  = การประทุษราย  
autopsy (n.)  = การชันสูตรศพ  
bandit (n.)  = โจรบานนอก 
black market (n.)  = ตลาดมืด  
bomber (n.)  = มือระเบิด 
bomb disposal (n.)  = การกูระเบิด  
bootlegger (n.)  = คนขายเหลาเถ่ือน 
burglary/housebreaking (n) = การโจรกรรม  
commission (n.)  = การทําความผิด 
conspiracy (n.)  = แผนการลับ, อุบาย  
crime (n.)  = อาชญากรรม 
criminal/outlaw (n.)  = อาชญากร  
criminal (adj.)  = โหดราย 
serial criminal/killer (n.)  = ฆาตกรตอเนื่อง  
defraud/deceive/swindle (v.)  = ตมตุน, หลอกลวง 
drug trafficker/drug dealer (n.)  = คนคายาเสพติด  
embezzlement (n.)  = การยักยอกเงิน 
espionage/spying (n.)  = การสืบราชการลับ  
extort (v.)  = ขูกรรโชกทรัพย, รีดไถ 
grievous bodily harm (GBH) (n.) = ทารุณกรรมรางกาย 
forgery (n.)  = การปลอมแปลง (เอกสาร, ธนบัตร)  
gunman/hitman/liquidator/triggerman (n.) = มือปน  
gunrunner (n.)  = ผูคาอาวุธเถ่ือน 
hijack (v.)  = จ้ีเครื่องบิน  
highwayman (n.)  = โจรดักชิงทรัพยริมถนน 
homicide/murder (n.)  = การฆาตกรรม   
hostage (n.)  = ตัวประกัน 
hooligan/hoodlum/ruffian/thug/tough/punk (n.)  = จ๊ิกโก  
kidnap/abduct/shanghai (v.)  = เรียกคาไถ 
libel (n., v.)  = (การเขียน) ขอความหมิ่นประมาท  
manslaughter (n.)  = การฆาคนตายโดยไมเจตนา 
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mugger (n.)  = โจรดักชิงทรัพยริมทางเทา  
murder/homicide (n.)  = ฆาตกรรม 
attempted murder (n.)  = การพยายามฆา  
pickpocket (n.)  = นักลวงกระเปา 
pirate (n.)  = โจรสลัด  
pirate (v.)  = ละเมิดสิทธ์ิ 
pirated CD (n.)  = CD เถ่ือน  
piracy (n.)  = การละเมิดสิทธ์ิ 
plagiarism (n.)  = การขโมยผลงาน  
racket (n.)  = การโกง, การกรรโชกเงิน 
ransom (n.)  = เงินคาไถ  
robber (n.)  = ขโมยซ่ึงหนา 
seduction (n.)  = การลอลวง   
sexual harassment (n.)  = การลวงละเมิดทางเพศ 
shoplifter (n.)  = คนท่ีขโมยของจากรานคา  
slander (n.)  = การหมิ่นประมาทโดยคําพูด 
smuggler (n.)  = ผูลักลอบขนสินคาโดยผิดกฎหมาย  
steal (v.)  = แอบหยิบไป 
suicide (n.)  = การฆาตัวตาย   
take hostage (v.)  = จับเปนตัวประกัน 
terrorist (n.)  = ผูกอการราย  
thief/thieve (n.)  = ขโมย 
thievery (n.)  = โจรกรรม  
trafficker (n.)  = พอคาของเถื่อน 
vandalism (n.)  = การทําลายทรัพยสินสาธารณะ   
crook/rogue (n.)  = คนโกง 
wrongdoer/offender/outlaw/crook/rogue/lawbreaker/malefactor/ misdemeanant (n.) = คนทําผิด 
slaughter/massacre/bloodbath/bloodshed/bloodletting/butchery/carnage/genocide/holocaust/slay (n.)  
= สังหารหมู   
genocide/ethnic cleansing (v.) = ฆาลางเผาพันธุ 
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Politics 
referendum (n.)  = การลงประชามติ superpower (n.)  = ชาติมหาอํานาจ 
republic (n.)  = สาธารณรัฐ kingdom (n.)  = อาณาจักร 
nationality (n.)  = สัญชาติ confederation (n.)  = สมาพันธรัฐ 
monarchy (n.)  = ราชาธิปไตย absolute monarchy (n.)  = สมบูรณาญาสิทธิราชย 
sovereignty (n.)  = อํานาจอธิปไตย sovereign (n) king (adj.)  = ย่ิงใหญ สําคัญ 
supremacy (n.)  = สูงสุด (adj.) supreme common wealth (n.)  = เครือจักรภพ 
developed/industrialized country = ประเทศพัฒนาแลว 
developing/agricultural country = ประเทศกําลังพัฒนา 
govern (v.)  = ปกครอง = rule    government (n.) = รัฐบาล 
coalition government (n.) = รัฐบาลผสม  caretaker government (n.) = รัฐบาลรักษาการณ 
reign (n.)  = รัชสมัย, ครองราชย dynasty (n.)  = ราชวงศ 
authority (n.)  = อํานาจหนาท่ี regime (n.)  = ระบอบการปกครอง 
capitalism (n.)  = ระบอบทุนนิยม socialism (n.)  = ระบอบสังคมนิยม 
communism (n.)  = ระบอบคอมมิวนิสต   dictatorship = despotism (n.) = เผด็จการ 
junta (n.)  = รัฐบาลทหาร    provisional interim government (n.) = รัฐบาลช่ัวคราว 
territory (n.)  = อาณาเขต, ดินแดน territorial (adj.)  = เก่ียวกับอาณาเขต 
occupied territory (n.)  = ดินแดนที่ถูกยึดครอง territorial waters (n.)  = นานน้ําอาณาเขต 
territorial dispute (n.)  = ขอพิพาทอาณาเขต colony (n.)  = อาณานิคม 
racial discrimination/segregation = apartheid (n.) = การเหยียดสีผิว 
overthrow/topple (v.)  = ลมลาง, คว่ํา เอาชนะ chaos (n.)  = ความสับสนวุนวาย 
revolt (n., v.)  = กอการกําเริบ, ลุกฮือตอตาน uprising (n.)  = การลุกฮือ 
revolution (n.)  = การปฏิวัติ riot (n.)  = การกอจลาจล 
insurgency (n.)  = การกําเริบ insurgent (n.)  = คนกอกบฏ 
administration (n.)  = การบริหาร economic bailout = การชวยเหลือดานการเงิน 
regulation (n.)  = กฎ tariff/tax/toll = ภาษี 
deregulation (n.) = การยกเลิกกฎ >>> มักเก่ียวกับ non-tariff barrier (tariff barrier = กําแพงภาษี) 
bill (n.)  = รางกฎหมาย = act = พ.ร.บ. enact (v.)  = ตรากฎหมาย 
enforce (v.)  = บังคับใช (กฎหมาย) executive branch (n.)  = ฝายบริหาร 
legislative branch (n.)  = ฝายนิติบัญญัติ judicial branch (n.)  = ฝายตุลากาล 
decentralization (n.)  = การกระจายอํานาจ centralization (n.)  = การรวมอํานาจ 
state (n.)  = รัฐ ward (n.)  = แขวง เขตเลือกตั้ง 
province (n.)  = จังหวัด, มณฑล region (n.)  = ภูมิภาค 
township (n.)  = เขตเมือง ทองถิ่น continent (n.)  = ทวีป 
municipality (n.)  = เทศบาล abolish (v.) ยกเลิก (n.)  = abolition 
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interim report (n.)  = รายงานฉบับกลาง 
final report (n.)  = รายงานฉบับสมบูรณ 
empower (v.)  = ใหอํานาจ  
priority (n.)  = การเรียงลําดับความสําคัญ 
administrative reform (n.)  = การปฏิรูปการปกครอง 
press conference (n.)  = การแถลงขาวสื่อมวลชน 
The senate = The upper house = สภาสูง  
senator (n.)  = วุฒิสมาชิก 
The House = The House of Representatives = The lower house = สภาลาง 
Parliament (n.)  = สภา     
The house of councilors = สภาเทศมนตรี 
In session = ในสมัยประชุม 
plenary session = การประชุมเต็มคณะ 
ad hoc committee = คณะกรรมการเฉพาะกิจ  
subcommittee = อนุกรรมการ 
National Assembly = การประชุมสมัชชาแหงชาติ 
(Political) party = พรรคการเมือง 
platform (n.)  = นโยบายทางการเมือง    
ally (v.) ผูกกัน (n.)  = พันธมิตร = alliance  
PAD = People Alliance for Democracy = กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
measure (v.)  = ช่ัง ตวง วัด (n.) มาตรการ   
motion (n.)  = ญัตติ คํารองตอสาร 
move (v.)  = เสนอญัตติ 
censure debate (n.)  = การอภิปรายไมไววางใจ   
consensus (n.)  = เอกฉันท 
unanimous (adj.)  = เปนเอกฉันท    
abstinence (n.)  = การงดออกเสียงเลือกตั้ง 
constitutional amendment (n.)  = การแกไขรัฐธรรมนูญ  
amend (v.)  = แก ซอม 
aristocrat (n.)  = ขุนนาง     
ascend the throne = ขึ้นครองราชย 
abdicate the throne = สละราชสมบัติ 
succeed the throne = สืบทอดราชบัลลังก 
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asylum (n.)  = การล้ีภัยทางการเมือง 
ballot box (n.)  = หีบใสบัตรลงคะแนน 
ballot (n.)  = การเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนน   
cast a ballot = vote (v.)  = ลงคะแนน  
ballot/voting paper (n.)  = บัตรลงคะแนน   
by-election (n.)  = การเลือกตั้งซอม 
civil rights (n.)  = สิทธิพลเมือง 
communiqué (n.)  = แถลงการณรัฐบาล 
bribe (v.)  = ติดสินบน (n.) bribery 
bureaucracy (n.)  = ระบบราชการ 
cabinet (n.)  = ตู, คณะรัฐมนตรี    
candidate (n.)  = ผูลงสมัครรับเลือกตั้ง 
constituency (n.)  = เขตเลือกตั้ง    
corrosive/undermining (adj.)  = บอนทําลาย 
reshuffle (n.)  = การปรับคณะรัฐมนตรี 
sanction (n.)  = คว่ําบาตร = boycott 
propaganda (n.)  = การโฆษณาชวนเชื่อ    
Lip service (n.)  = ดีแตพูด แตไมทํา 
NGO = Non-Governmental Organization = องคกรพัฒนาเอกชน 
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 เทคนิคการเปนเซียนคําศัพท 
 • อาน อานและอาน ไมวาจะเปนบทความ, หนังสือ, นิตยสาร  ถากลัวเบ่ือ ลองเริ่มจากหาหนังสือท่ี

นองๆ ชอบก็ไดจะ  รอบแรก อานเอาเรื่องกอน รอบท่ี 2  อานแลวเจอคําไหนไมเขาใจ ใหจดรวบรวม
ไวเปนคลังศัพทของนองๆ ถาแบงหมวดหมูไดจะดีมากๆ เลยจา และเปด dictionary เช็คดูความหมาย
ของมัน 

 • เลนเกมสคําศัพท  โดยเฉพาะเกมสประเภท Scrabble, Boggle, Crossword หรือ Hangman เกมส
พวกน้ีจะทําใหนองๆ คิดถึงคําศัพทจํานวนมาก เลนแบบไมตองเครียดนะจะ เปด dictionary ไปดวยก็ได 
ลองพยายามใสคําศัพทยากๆ เพ่ือพัฒนาตนเองนะคะ   

 • ฝกใช  dictionary เปนประจํา อยากใหเปน dictionary ภาษาอังกฤษเปนภาษาอังกฤษนะ เพราะจะ
แปลไดตรงตัวกวา ทําใหนองๆ เขาใจความหมายของศัพทไดถูกตอง และที่แนะนําก็คือ Longman: 
dictonary of centemporary English, Collins Cobuild: Advanced learner English Dictionary, 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary  

 • ฝกเปนคนชางสังเกต เวลาออกไปขางนอกหรือนั่งอยูบนรถ  พยายามมองรอบๆ ตัว แลวถามตัวเองวา 
สิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกวาอะไรนะ ถาไมได ใหรีบจดไวและกลับไปหาความหายของมันเมื่อกลับถึงบาน 

 • ฝกเปนคนชางคนควา โดยเฉพาะอยางย่ิงทาง Internet เครื่องมือหาความรูแสนมหัศจรรยแถมเร็ว
อีกดวย ลองฝกหาความรูหรือสิ่งท่ีเราสนใจเปนภาษาอังกฤษ อยาเอาแตใชเวลา chat กับเพ่ือนอยางเดียว
นะจะ 

 
 

ขอใหโชคดีกับการสอบทุกคนคะ.... 
ครูพ่ีแนนและทีมงาน 

pnan@enconcept.com 
pnan-enconcept.hi5.com 

www.enconcept.com 
Call center: 027363636 

 
 
 
 
 

 




