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 เด็กที่มีฝนทุกคน 
  การสานฝน 
  ก็เหมือนการปกผาครอสติส 
  ผากับไหมและเข็มอยางเดียว  มิอาจสรางรูปได 
  ตองอาศัยความรัก  ความฝน  จินตนาการ 
  และความเพียรอยางตอเนื่องเทาน้ันจึงบรรลุผล 
  ปกเข็มขึ้นลงทีละชอง  อยางไมหยุดย้ังและไมทอแท 
  คือการสรางภาพฝนใหบังเกิด 

หนังสือ  แบบฝกหัด  ขอสอบ  ครูบาอาจารย  ฯลฯ 
เปนเพียงองคประกอบในการสานฝนชีวิตของหนู 

แตถาหนูไมลงมือพากเพียร 
อานซ้ํา  ทวนซ้ํา  ทําซ้ํา 
จะเกิดฝนท่ีเปนจริงไดเชนไร 

  กราบขอบพระคุณบริษัทเซเรบอส  (ประเทศไทย)  ท่ียืนเคียงขางและมอบองคประกอบของการ
สานฝนใหเปนความจริงแกเยาวชนทั่วไทยตราบแสนนาน 
 

สูนะลูก 
เพ่ือฝนท่ีเปนจริงของหนู 

คุณครูสมศรี  ธรรมสารโสภณ 
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Sentence Structures 
 
 1. S + V   
  : Nadech loves Somsri. 
  : Nadech is courting Somsri and wishes to marry her. 
 
 
 
 
  ไดแก 
 
  1) กริยาท่ัวไป 
  2) is, am, are 
   was, were 
  3) has, have, had 
  4) Modals 
   can, could 
   will, would 
   shall, should 
   may, might 
   must 
   ought + to 
   has / have / had + to 
 
 
 2. 
 
 
   
 
  : The superstar who wishes to spend his life with Somsri is Dome. 
 
 
 

S  +  V หลัก 

หมายเหตุ

   
S    V 
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 3. 
 
 
 
  
  : Somsri, the most attractive girl, loves puppies. 
 
 4. 
  4.1  
 
 
     
  
   : The girl working diligently is praised by teacher. 
   : The boy recognized as our best captain always helps his friends. 
    
  4.2 
 
 
 
 
   :  Working so hard, Sue got promoted. 
   :  Praised in front of the staff, Bob was so proud. 
    
  4.3 
 
 
  
 
 
   
  
   :  Although working so hard, Ning can’t get A. 
   :  When chased away from the group, Peter became embarrassed. 
    
 5.  
   
  
  :  The pictures on the wall were so old. 

 
S    V 
 

  
S   V 

Ving ....................................., S + V 
Ved ....................................., S + V 

If, When, After etc.

คําเชื่อม  ................................................., ............................................... 
  
  ................................................. 
คําเชื่อม    , .............................................. 
  .................................................

S  +  Prepositional  Phrase  +  V
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Discourse Markers : ตัวชี้แนะทางบริบท 
 
 1. ................................................... ................................................... 
 
 โครงสรางคูขนาน 
     
  N N N and N  
  adj adj adj and adj  
 
  : She is  sexy and beautiful.  
 2. ................................................... ................................................... 
 
 ≠ ขัดแยง 
  : Pam is beautiful but she is careless.  
 3. ...................................................  ................................................... 
 
 กวา 
  : Morals are more important than richness. 
 
 
 
 4. .................... .................... 
 
 
 
 
 เพราะวา 
  :  Somsri becomes Miss Popular because she is nice. 
 
 
 
 5.   + ...................., .................... 
 
 
 
 
 เนื่องจาก / เพราะ 
  : Because of her friendliness, Somsri becomes Miss Popular. 

or
and 

but

than? ?

S + V S + V

because 
since 
for 
as 

seeing that 
now that 

ผล เหตุ

S + VN / วลี
ผลเหตุ

Due to 
Owing to 
Thanks to 

As a result of 
On account of 
Because of 
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 6.   ...................., .................... 
 
 ขัดแยง 
 
 แมวา 
  : Although it was after midnight, we didn’t feel tired. 
 
    ...................., .................... 
 
 ขัดแยง 
 ท้ังๆ ท่ี 
  : In spite of her dedication, she was not promoted. 
 
 
    ...................., .................... 
 
    ...................., .................... 
  
 ไมวาจะ 
  :  No matter what she does, she’s always right in his eyes. 
  :  No matter what a mischievous man he is, everyone likes him. 
  :  No matter how nice he is, she doesn’t love him. 
 
 
 
 
 7. .................... .................... 
 
 
 
 
 
 ดังนั้น 
  :  The state’s economy was poor. Consequently, everyone has to tighten his / her belt. 
 
 

Although 
Though 

Even though 
Even if 

Despite 
In spite of 

S + VS + V

S + VN / วลี

S + V S + V

So, 
Thus, 
Hence, 

Therefore, 
Thereby, 

Consequently,
Accordingly 

เหตุ ผล

No matter what 
  
No matter how  

S + VS + V

S + VS + V

+ N
 
+ adj
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 8. .................... .................... 
 
 
 
 ย่ิงไปกวานั้น 
  :  She is very intelligent; moreover, she is very responsible. 
  :  You should stop smoking. Furthermore, you should do it at once. 
 
 
 
 
 9. .................... .................... 
 
 
 
  
 อยางไรก็ตาม 
  :  They are over proud. Nevertheless, I like them. 
  :  We wanted to arrive on time; however, we were delayed by traffic. 
 
 
 
 10. .................... .................... 
  
 ยกตัวอยางเชน (ขยายความ) 
  :  There are various kinds of activities I love so much. 
   For example, I love swimming and playing badminton with my friends. 
 
  .................... .................... 
 
 เชน (ขยายความ) 
  : I love many kinds of pets such as dogs, cats, and birds. 
 
 
 
 

S + V 
+ 
- 

Besides, 
Moreover, 

Furthermore, 
In addition, 

S + V S + V

Still, 
But, 
Yet, 

However, 
Nevertheless, 
Nonetheless, 

S + V S + V, for example 
, for instance 

such  N / วลี

S + V
+ 
- 
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 11. .................... .................... 
   
 เพ่ือท่ีจะ (แสดงวัตถุประสงค) 
  :  She work so hard in order to get A. 
  :  She work so hard in order that she can get A. 
 
 
 
  .................... .................... 
      
 ขณะที่ (สอดคลอง, ขัดแยง) 
  :  While it was raining she was playing. 
  :  He is rich, while his friend is poor. 
  :  He is short, whereas you are tall. 
 
 
 
 12. .................... .................... 
   
 
 มิฉะนั้นแลว 
  :  Be careful, or else you may have an accident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S + V + V1
to 

in order to 
so as to

S + V S + V

while 
meanwhile 
whereas 
where 

as 

or 
or else 

otherwise 
if not 
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Reading Passage  
 
ขอแนะนําในการทําขอสอบการอาน 
 ขอแนะนําในการทําขอสอบการอาน 
 1. อานคําถามพรอม choice แรกของทุกขอ เพ่ือเปนเข็มทิศช้ีทางวาเรื่องท่ีเรากําลังจะอานเกี่ยวกับอะไร 
 2. พยายามสังเกตคํา วลี หรือประโยคใดที่กลาวซ้ําๆ เพราะถือเปนตัวช้ีแนะที่ทําใหเราทราบวาประเด็น
หลักของเรื่องนี้เก่ียวกับอะไร 
 3. พยายามตีความประโยคแรกของยอหนาแรกใหกระจาง โดยเฉพาะถามีหัวเรื่องมาให เพราะท้ังคู
มักจะเปน main idea ของบทอาน 
 4. ขอความใดแปลไมออก ไมตองตกใจ ใหอานตอไปเรื่อยๆ เพื่อเปนการสะสมขอมูลใหมากข้ึน เพื่อ
ใชในการตีความประโยคที่เราแปลไมออก พยายามใชหลักเหตุหลักผลในการวิเคราะห แลวเช่ือมโยงความคิด
เขาดวยกัน พยายามตีความโดยใชคําช้ีแนะหรือคําสันธานเปนตัวชวย ฝกใชความคิดจินตนาการวา ถาเราเปน
ผูเขียนเราจะเขียนเชนไร และอยากสื่อความอะไรใหผูอาน ถานักเรียนฝกการอานเชนนี้เรื่อยๆ นักเรียนจะพัฒนา
ทักษะการตีความ และความเร็วในการอานไดดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 คําถาม 5 ประเด็นหลัก 
 1. Main Idea (ความคิดหลัก) / Title (หัวเรื่อง) 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 2. Reference (การอางอิงของคําสรรพนาม) 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 3. Inference (การสรุป) 
  3.1 tone (น้ําเสียง) 
  3.2 attitude (ทัศนคติ) 
  3.3 purpose (วัตถุประสงค) 
  3.4 description (การบรรยายคุณสมบัติ) 
  3.5 objective (วัตถุประสงค) 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 4. Vocabulary in Context (ศัพทในบริบท) 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
 5. Detail (รายละเอียดของเรื่อง) 
  ...........................................................................................................................................................  
  ...........................................................................................................................................................  
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Directions : Read the following passage carefully. Then choose the best 
answer to each of the questions. 

 
 Passage 1     

 
  This is true story of young woman who went through the most gruesome fire. When 
 you read her story, you’ll realize that your trials are absolutely nothing compared to what 
 this young girl went through. 
  It was September 25, 2000. Maricel Apatan was an 11-year old girl in Zamboanga. 
5 On that day, this little girl went with her uncle to draw water. 
  Along the way, four men met them. They were carrying long knives. They told her 

uncle to face down on the ground, and they hacked him on the neck and killed him. 
  Maricel was in total shock, especially that the men were their neighbors. She tried
 to escape, but the men ran after her. 
10  She cried, “Kuya, ‘wag po, ‘wag n’yo akong tagain! Maawa po kayo sa akin!” 
 (“Don’t kill me! Have mercy on me!”) 
  But they weren’t listening. With a long knife, a man slashed her on the              
 neck too. 
  Maricel fell to the ground and lost consciousness. 
15  When she woke up, she saw a lot of blood. She also saw the feet of the men 
 around her, but she pretended to be dead. 
  When they walked away, Maricel ran back home. But along the way, she              
 saw that both her hands were falling off. Because the men hacked them too. She cried but
 she kept running. 
20  Sometimes, she would faint and fall to the ground. But she’d regain consciousness 
 and run again. 
  When she was near her home, Maricel called her mother. 
  Upon seeing her daughter, her mother screamed in terror. She wrapped her bloodied
 child in a blanket and carried her to the hospital. 
25  Here was the problem: From her house to the highway, it was a  
  12-kilometer walk. It took them 4 hours just to reach the highway. 
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  When they arrived in the hospital, the doctors thought Maricel was going to                
 die. But for 5 hours, they operated on her. It took 25 stitches to stitch together the long  
 knife wound in her neck and back. 
30  Maricel barely survived. And she lost both of her hands. 
  Ironically, the next day was Maricel’s birthday. She was 12 years old. 
  But tragedy didn’t end there. When they went home, they saw their home                     
 was gone. It was ransacked and burned down by the goons. 
  Being very poor, Maricel’s family also didn’t have P50,000 for their hospital bills. 
35  But God sent many angels along the way to help them. 
  Archbishop Antonio Ledesma, a distant relative, paid for hospital bills and           
 helped them bring the criminals to court. They were sentenced to prison. 
  Today, she’s staying with the nuns at Regina Rosarii with Sr. Eppie Brasil, O.P. 
  But this is the incredible miracle. Instead of staying down, Maricel kept running. 
40 Instead of cursing God why she had no hands, she now uses her wrists in incredible ways 
 that will boggle your mind. 
  Maricel was cited as the most industrious, best in computer, and most courteous in 
 the School for Crippled Children. 
  In 2008, she graduated from a course in Hotel and Restaurant Management. She   
45 even received a Gold medal for Arts and Crafts. 
  In 2011, she finished her education to be a chef. Yes, a Chef without hands. 
 Nothing can stop this young lady from reaching her dreams. 
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1. How can you describe the Maricel from what he said? 
 1)  pitiful and suffering   2)  determined and optimistic 
 3) depressed and submissive 4)  conscious and polite 
 
 narration → explanation persuasion analysis  
2. How are these ideas developed? Through .................... . 
 1)  narration 2)  argumentation 3)  explanation 4)  information  
3. What is the overall tone of this article? 
 1)  imaginative 2)  instructive 3)  unbelievable 4)  idealistic  
4. The main objective of this article is to ....................  
 1)  persuade suffering people to find the best way to protect themselves. 
 2)  instruct hopeless people to keep on struggling and being determined. 
 3)  illustrate a tragic life of a girl who can overcome her physical defect. 
 4) exaggerate about a harsh life of a girl which cannot be realistic in this authentic world.  
5. This passage teaches the readers that .................... 
 1)  Keep Your Dreams!   2)  Learn From Mistakes! 
 3)  Don’t Hope, ... Decide!  4)  Real Winner Don’t Give Up!  
6. Which of the following words could replace the word “consciousness”? (line 14)  
 1)  realization of the situation and knowing what should be done next 
 2)  strength to run away from the scene 
 3)  feeling of being depressed and trying to escape from the suffering 
 4)  recognition of how to help her uncle and herself from these brutal men 
 

 คําอธิบายเนื้อหา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 เรื่องนี้พูดถึงชีวิตจริงของ Maricel Apatan เด็กผูหญิงท่ีตองเผชิญความเจ็บปวดกับลุงในระหวางไปตักนํ้า 
แตถูกเพ่ือนบาน 4 คนทํารายและฆาลุง และยังทํารายเธอ ใชมีดฟนท่ีคอและสับมือท้ังสองขางท้ิง แต Maricel  
ใชสติโดยแกลงตาย เมื่อชายใจรายท้ังสี่เดินจากไป เธอจึงพยายามพยุงรางท่ีเลือดไหลโทรมกายไปจนถึงบาน    
แมของ Maricel พาเธอไปโรงพยาบาล แตยังไมมีเงินจายคารักษาจึงพา Maricel กลับมาบาน แตพบวาบานถูก
ปลนและถูกเผาจนราบคาบ แตสุดทาย God ทรงเห็นใจและไดเนรมิตรใหเกิดสิ่งท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย โดยให
ญาติท่ีเปนนักบวชของ Maricel จายคารักษาให และ Maricel ไดเขาไปเรียนในโรงเรียนนักบวช จบโรงเรียน    
ผูพิการและไดรางวัลเรียนดีทางคอมพิวเตอร และไดเปนเชฟ เชฟท่ีไมมีมือ และตอมาไดจบการศึกษาดานการ
จัดการการโรงแรมและภัตตาคาร ไดเหรียญทองดานศิลปะและการแกะสลัก แตใชขอมือในการทําอาหาร Maricel 
ไมเคยรูสึกอาภัพนอยเนื้อต่ําใจในวาสนา แตกลับอดทนและทําดีตอไป เธอมองโลกอยางมีความหวัง และตอสูจน
มาถึงวันนี้ ไมมีอะไรหยุดย้ังผูหญิงคนนี้ได 
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 ศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 gruesome fire (n) ............................................... ไฟท่ีนากลัว  
 compared to (v) ............................................... เปรียบเทียบ 
 trial (n) ...............................................การทดสอบ 
 absolutely nothing  (n) ............................................... ไมใชอะไรเลยจริงๆ 
 hack (v) ...............................................ตัด / จาม / ฟน 
 slash (v) ...............................................ฟน 
 faint (v) ............................................... เปนลม 
 regain consciousness  (v) ............................................... ไดสติกลับมาใหม 
 scream (v) ...............................................กรีดรอง 
 wrap  (v) ...............................................หอ (ตัว) 
 operate  (v) ...............................................ผาตัด 
 stitch  (v) ............................................... เย็บ (แผล) 
 barely survive  (v) ............................................... เกือบไมมีชีวิตรอด 
 ironically (adv)...........................................นาขัน (แยเขาไปอีก) 
 tragedy  (n) ............................................... เรื่องเศรา 
 home was gone  (phrase) .....................................บานหายไป 
 ransack (v) ...............................................ปลน 
 burn down (v) ............................................... ไหม 
 goon (n) ...............................................คนอันธพาล 
 bring criminal to court  (v) ............................................... จับอาชญากรดําเนินคดี 
 be sentenced to prison  (v) ............................................... ถูกตัดสินจําคุก 
 incredible  (adj) ............................................ ท่ีเหลือเช่ือ 
 miracle (n) ...............................................ปาฎิหาริย 
 curse (v) ...............................................สาปแชง 
 boggle (v) ............................................... ทําใหงง 
 industrious (adj) ............................................อุตสาหะ 
 courteous  (adj) ............................................สุภาพ 
 crippled children  (n) ............................................... เด็กพิการ 
 graduate (v) ...............................................จบการศึกษา 
 gold medal (n) ............................................... เหรียญทอง 
 craft (n) ...............................................งานศิลปะ 
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 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 pitiful (adj).........................................นาสงสาร 
 suffering (adj)......................................... ท่ีทนทุกข 
 determined  (adj)......................................... ท่ีมุงมั่น 
 depressed  (adj)......................................... เศราใจ 
 submissive (adj)......................................... ท่ียอมจํานน 
 conscious  (adj)......................................... ท่ีมีสติ 
 optimistic  (adj)......................................... ท่ีมองโลกในแงดี 
 narration  (n) ............................................การเลาเรื่อง 
 argumentation  (n) ............................................การโตเถียง 
 explanation (n) ............................................การอธิบาย 
 information  (n) ............................................การใหขอมูล 
 imaginative  (adj)......................................... ท่ีจินตนาการ 
 instructive  (adj)......................................... ท่ีสอนสั่ง 
 unbelievable  (adj)......................................... ท่ีเหลือเช่ือ 
 idealistic  (adj)......................................... ท่ีเพอฝน 
 objective  (n) ............................................วัตถุประสงค 
 persuade (v) ............................................ ชักชวน 
 instruct  (v) ............................................สอนสั่ง 
 hopeless (adj)......................................... ท่ีสิ้นหวัง 
 struggle  (v) ............................................ตอสู 
 illustrate (v) ............................................อธิบายใหเห็นภาพ 
 tragic (adj)......................................... ท่ีเศราโศก 
 overcome (v) ............................................ เอาชนะ 
 physical defect (n) ............................................ความบกพรองทางสรีระ (พิการทางกาย) 
 exaggerate  (v) ............................................ พูดเกินจริง 
 harsh life  (n) ............................................ ชีวิตท่ีลําเค็ญ 
 realistic  (adj)......................................... ท่ีอยูในความเปนจริง 
 authentic world  (n) ............................................ โลกท่ีแทจริง 
 Keep Your Dreams! .................................................จงฝนตอไป! 
 Learn from Mistakes! ................................................. เรียนรูจากขอผิด! 
 Don’t Hope, ... Decide! .................................................อยา เพียงแตหวัง แตจงตัดสินใจลงมือทํา! 
 Real Winner Don’t Give up! ................................................. ผูชนะที่แทจริง ยอมไมยอมแพ! 
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 คําถามวัตถุประสงคในการเขียน (Purpose)  
 1. What is the main purpose in writing this article? 
  What is the main purpose of the author of this passage? 
  1.1 To report ........................................ 
  1.2 To define  ........................................ 
  1.3 To criticize  ........................................ 
  1.4 To examine  ........................................ 
 2. The passage is to  ........................................ 
 3. The author’s main objective is to  ........................................ 
 4. The author’s intent/intention is to  ........................................ 
 5. The purpose of the writer is to  ........................................ 
 
 
 ช้ีใหเห็น ....................................................................... indentify, indicate, pinpoint, point out 
 แสดงใหเห็น.................................................................. show, display, exhibit, expose, manifest, 

demonstrate 
 เสนอ / แนะนํา ............................................................ propose, advise, suggest, recommend 
 อธิบาย .......................................................................... explain, expound, explicate, illustrate, elucidate, 

exemplify, clarify 
 นําเสนอ ........................................................................ present, introduce, expose 
 สนับสนุน, สงเสริม....................................................... support, promote, advocate, encourage 
 ขัดแยง, โตเถียง ........................................................... oppose, object, resist, withstand, argue, debate, 

dispute, controvert, contradict, contrast 
 เห็นดวย / ยอมรับ ....................................................... approve, agree, accede, concede, acknowledge, 

accept, acquiesce 
 ไมเห็นดวย / ไมยอมรับ ............................................... disapprove, refuse, reject, deny, decline 
 เปรียบเทียบ(ความหมายเหมือน) ................................ compare, match, correlate 
 ตรวจสอบ / วิเคราะห ................................................. examine, scrutinize, analyze 
 บอกกลาว, รายงาน ..................................................... inform, report, state, give information 
 ใหนิยาม ........................................................................ define the meaning 
 วิจารณ.......................................................................... comment, criticize 
 หยิบยกประเด็น ............................................................ raise the issue 
 สรุป............................................................................... conclude, infer 
 ทึกทัก / คาดเดา .......................................................... assume, presume 
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 แสดงความเห็น ............................................................ express one’s view / viewpoint / point of 
view / attitude / opinion 

 โนมนาว ........................................................................ persuade, convince 
 สอนสั่ง.......................................................................... instruct, teach, educate 
 เลาเรื่อง........................................................................ narrate, recount, communicate 
 บรรยาย / พรรณา....................................................... describe, depict, portray 
 ซ่ึงสงสัย........................................................................ be suspicious, doubtful, dubious, skeptical 
 รับประกัน / ยืนยัน ...................................................... guarantee, warrant, endorse, reassure, ensure, 

confirm, attest 
 พิสูจน, สืบสวน............................................................. prove, investigate 
 ตัดสินใจ ........................................................................ decide, determine, resolve 
 
 คําถาม : น้ําเสียงของเรื่อง (Tone) 
  poem  
 The tone of the  story is ............................... 
  passage 
 1. ironic 
 2. serious 
 3. overstated 
 4. imaginative 
 
 The tone of the passage can best be described as ..................................... 
 
 หวงใย / วิตกกังวล ................................................ anxious, concerned, worried, perturbed, agitated 
 โกรธจัด................................................................... enraged, outraged, aggravated, inflamed, infuriated 
 เศรา........................................................................ tragic, miserable, mournful, melancholy, distressing 
 สนุก ........................................................................ comic, funny, joking, amusing, enjoyable, 

entertaining, laughable, humorous, cheerful 
 ท่ีมองโลกแงดี / สรางสรรค .................................. optimistic, positive, constructive, hopeful, 

sanguine 
 ท่ีมองโลกแงราย..................................................... pessimistic, negative, destructive, hopeless 
 ท่ีเพอฝน, เปนไปไมได ............................................ idealistic, impractical, impossible 
 ท่ีอยูในความจริง/ในทางปฏิบัติ.............................. realistic, practical, pragmatic, functional 
 ท่ีมีเหตุผล ............................................................... reasonable, rational, logical, sensible, justified 
 ท่ีผิดหวัง ................................................................. disappointing, disagreeable, grievous, 

unpleasant, despairing, gloomy 
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 นากลัว .................................................................... frightening, fearful, awful 
 ท่ีเพอฝน / จินตนาการ .......................................... fanciful, imaginative 
 อคติ ........................................................................ biased, prejudiced, bigoted, opinionated, narrow-

minded, subjective 
 ท่ีเยยหยัน / ประชดประชัน................................... ironic, sarcastic satirical, sardonic, cynical 
 ท่ีนาหัวเราะ / ไรสาระ ........................................... absurd, ridiculous, ludicrous, senseless 
 ท่ีพูดเกินจริง ........................................................... boastful, bragging, exaggerating 
 ท่ียุติธรรม ............................................................... fair, impartial, objective, non-partisan, 

unprejudiced, unbiased, dispassionate 
 ท่ีใชอารมณความรูสึก ............................................ sentimental, emotional 
 ท่ีสงสาร .................................................................. sympathetic, compassionate, considerate 
 ท่ีคิดถึงบาน ............................................................ nostalgic, homesick, lonesome 
 ท่ีเปนทางการ ......................................................... formal, official, strict, systematic 
 ท่ีไมเปนทางการ ..................................................... informal, casual, simple, unofficial 
 ท่ีใสใจ...................................................................... attentive, aware, conscientious, heedful, mindful, 

regardful 
 ท่ีเพิกเฉย / ไมใสใจ ................................................ ignorant, negligent, neglectful, indifferent 
 ท่ีเปนไปได .............................................................. possible, plausible, feasible 
 ท่ีโนมนาวใจ ............................................................ persuasive, convincing, seductive 
 ท่ีเปนขอเท็จจริง ..................................................... factual 
 นาตกใจ .................................................................. alarming, horrifying, startling 
 นาขยะแขยง........................................................... disgusting, abhorrent, offensive, repellent, 

repulsive 
 ท่ีโตแยง .................................................................. argumentative, contrary, controversial, disputable 
 
 (ลักษณะการเขียน)  Style 
 
 ท่ีเลาเรื่อง ............................................................... narrative   
 ท่ีบรรยาย / พรรณนา ........................................... descriptive  
 ท่ีใหขอมูล ............................................................... informative  
 ท่ีสั่งสอน ................................................................. instructive  
 ท่ีเปนการอธิบาย / ~ช้ีแจง ................................... expository 
 ท่ีเปนการทดลอง .................................................... experimental 
 ท่ีโนมนาว................................................................ persuasive 
 ท่ีโตแยง .................................................................. argumentative  
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เช่ือมความสัมพันธ  A  เขากับ  B 

 
 งานวิจัย (Research) ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
  งานวิจัยเปนบทอานอีกแบบหนึ่งท่ีผูออกขอสอบนํามาใชในการออกขอสอบเพราะเมื่อนักเรียนเขาไปเรียน
ในมหาวิทยาลัย นักเรียนจะตองพัฒนาความรูดวยการอานและทํารายงานการวิจัย งานวิจัยท่ีนํามาออกขอสอบ 
ตองการวัดความเขาใจในการอาน โดยนักเรียนตองมี Concept ของงานวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) 
 

 คําศัพทท่ีตองทราบ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 assumption ....................................................สมมติฐานท่ีใชในการวิจัย 
 objective / purpose......................................วัตถุประสงคท่ีใชในการวิจัย 
 subjective / population...............................ประชากรท่ีนํามาใชในการวิจัย (คนหรือสัตวก็ได) 
 result / outcome .........................................ผลท่ีไดรับจากงานวิจัย 
 relate  A  to  B 
 link  A  to  B 
 connect  A  with  B 
 associate  A  with  B 
 
  ในการวิจัยเปรียบเทียบจะมีการวัดความสัมพันธ ยกตัวอยาง การกินกาแฟมีผลตอการนอนหรือไม ถาผล
วิจัยพบวาประชากรท่ีนํามาใชในการวิจัยดื่มกาแฟแลวนอนไมหลับ ก็แสดงวากาแฟมีความสัมพันธกับการนอนจริง 
นักเรียนจะพบคําศัพทดังนี้ 
  There is *significant association between caffeine and sleep. พบความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญ ระหวางคาเฟอีนและการนอน หรือแปลเปนภาษาชาวบานวา คาเฟอีนกับการนอนมีความสัมพันธกัน 
แตถาในงานวิจัยใหประชากรดื่มกาแฟท่ีสกัดคาเฟอีนออก แตประชากรยังคงนอนไมหลับแตพอใหดื่มนมท่ีผสม
คาเฟอีน โดยที่ประชากรท่ีใชในการวิจัยไมทราบ เมื่อดื่มนมแลวประชากรกลับนอนหลับ แสดงวา คาเฟอีนกับการ
นอนไมสัมพันธกัน นักเรียนจะพบคําศัพทดังนี้ There is *insignificant difference between caffeine and 
sleep. พบความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญ (ไมตางกัน) ระหวางคาเฟอีนกับการนอนเวลาทําขอสอบงานวิจัยจึง
ตองมี concept วาสิ่งท่ีนํามาทดลองมีความสัมพันธกันไหมและอยางไร ดังตัวอยางงานวิจัยตอไปนี้ 
 1. อานคําถาม 
 2. สรุปและตีความคําถามและใชความรูพ้ืนฐานคาดการณ 
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 Passage 2  
    
  As early as the 1930s, researchers noted that the stressful events of everyday      
 life - - pregnancy, a new job, and so on - - seemed to lower the body’s resistance to 
 disease.  Skin disease, colds, and even tuberculosis were more likely to strike those who 
 had  recently experienced life crisis than those who were living more peaceful lives. 
5  More than a quarter of a century later, scientists at the University of Washington in 
 the United States undertook systematic studies of this phenomenon. They asked many 
 people to rate various life events in terms of the amount of readjustment required. 
 Ultimately, the researchers developed a scale of “Life Change Units” associated with each 
 event. According to this scale, most people feel that the death of a spouse is about twice 
10 as stressful as getting married, and five times as stressful as changing to a new school and 
 that stress is associated with positive, happy events as well as with negative and sad 
 events. 
  Once the scale was developed, it was a fairly simple matter to have people  
 check off the events that applied to them for the last year or so, and then see whether   
15 people with high life change scores developed more diseases than people with lower 
 scores. And, in fact, they did. 
  For example, in one study, about 2,500 crew members of several U.S. Navy cruisers 
 were asked to fill out life history forms before they went to sea.  
 Their medical records were examined at the end of a six month cruise. Sailors with life 
20 change scores of 88 or less for the six months preceding the cruise had about 7.7 illnesses 
 per 1,000 men per day. The corresponding figure for men with life change scores of 300 
 and above was 9.9. Those with intermediate life change scores had intermediate illness 
 rates. Virtually all of the illnesses reported were relatively minor complaints that are not 
 directly caused by stress. It is not a case of people getting sick if and only if they lead    
25 stressful lives. But when stress increases, so does the likelihood of getting sick.  
 
1. It was first discovered that illness was linked with stressful events in life ................... . 
 1)  in 1930   2)  in early 1930 
 3)  between 1930 and 1939 4)  between 1930 and 1934  
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2. The phrase ‘this phenomenon’ (line 6) refers to ................... . 
 1) that stressful events might lead to many diseases 
 2) that stressful lives always lead to many diseases 
 3)  that stressful lives had no relation to disease 
 4)  that peaceful lives might lead to disease  
3. The word ‘Ultimately’ (line 8) means ................... . 
 1) recently 2)  finally 3)  usually 4)  previously  
4. The word ‘spouse’ (line 9) means ................... . 
 1)  widow   2)  unmarried person 
 3)  husband and wife   4)  husband or wife  
5. According to the passage the statement which is not true is ................... . 
 1)  Pregnancy, a new job, colds and tuberculosis are examples of stressful events. 
 2)  About the year 1964, a scale of “Life Change Units” was developed. 
 3)  Changing to a new school is two-fifths as stressful as getting married. 
 4)  Not only sad events but also happy events are related to stress.  
6. The word ‘they’ (line 16) refers to ................... . 
 1)  the people checking off the events  2)  the events applying to people 
 3)  people with high life change scores 4)  people with low life change scores  
7. The phrase ‘Their medical records’ (line 19) refers to ‘the medical records of the U.S. Navy 

................... ’ 
 1)  researchers 2)  crew members 3)  cruisers 4)  patients  
8. According to the passage the statement which is true is ................... . 
 1)  The sailors in the experiment had stressful lives before they went to sea and feel sick 

after six months. 
 2)  Each day about 8 out of 1,000 sailors with life change scores of 88 or less were seriously ill. 
 3) Each day about one percent of the sailors with life change scores of 300 or more were 

sick because of stressful lives. 
 4) Sailors with life change scores between 89-299 had about 7.8-9.8 illnesses per 1,000 

men per day.  
9. The conclusion of the whole passage is that ................... . 
 1)  illness is caused by a stressful life 2)  increasing stress causes illness 
 3)  complaining causes illness 4)  stress is caused by getting sick  
10. The title of the whole passage should be ................... . 
 1)  Causes of Stress   2)  Life Crisis and Readjustment 
 3)  Life Events and stress  4) Stress and Disease 
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 คําอธิบายเนื้อหา ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 เหตุการณท่ีเครงเครียด (stressful event) เชน การต้ังครรภ การเปลี่ยนงานใหม จะไปลดการตานทานโรค 
โรคผิวหนัง หวัด วัณโรค มักเกิดกับคนที่เผชิญวิกฤตในชีวิตมากกวาคนท่ีดํารงชีวิตอยางสงบสุข กวา 25 ป 
นักวิทยาศาสตรไดทําการทดลองจากการดูปรากฏการณตางๆ (phenomenon) โดยใหคนไขจัดอันดับเหตุการณ
ตางๆ ในชีวิตโดยพิจารณาจากปริมาณการปรับตัว และในที่สุดไดมีการพัฒนาสเกล ‘Life Change Units’ ผูตอบ
แบบสอบถามไดตอบวาการตายของคูสมรสเครียดเปน 2 เทาของการแตงงาน และ 5 เทาของการเปลี่ยน
โรงเรียนความเครียดสัมพันธกับเหตุการณท่ีมีความทุกขและความสุขดวยเชนกัน  
 สเกลนี้ ไดนําไปใชกับผูท่ีเช็คคะแนนระดับความเครียดเพ่ือท่ีจะดูวาคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีสูงนั้น
เปนเหตุทําใหเกิดโรคมากกวาคะแนนต่ําหรือไม และผลก็คือใช 
 ยกตัวอยาง เชน ลูกเรือ 2,500 คน กรอกประวัติกอนออกทะเล บันทึกการแพทย ไดรับการตรวจสอบเมื่อ
ลองเรือไปได 6 เดือน กะลาสีท่ีมีคะแนน 88 หรือนอยกวานี้ใน 6 เดือนกอนเดินทางมีการเจ็บปวย 7.7 ตอ 1,000 
คนตอวัน ซ่ึงสอดคลองกับตัวเลขของผูชายท่ีมีคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิต 300 หรือมากกวานี้ คือ 9.9 สวนคนที่
มีคะแนนการเปลี่ยนแปลงชีวิตปานกลางก็จะมีอัตราการปวยปานกลาง จริงๆ แลวการเจ็บปวยนี้เปนอาการ
เจ็บปวยคอนขางเล็กนอยและมิไดเปนผลโดยตรงมาจากความเครียด แตเมื่อความเครียดเพ่ิมขึ้น การเปนโรคก็มี
แนวโนมเพ่ิมตาม 
 

 คําศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 note, observe (v) ...............................................สังเกต 
 resistance, immunity  (n) ...............................................การตานทาน(โรค), ภูมิตานทานโรค 
 be likely to, possible  (adj) ............................................ ท่ีเปนไปได 
 strike, attack (v) ............................................... จูโจม (ทําใหเปนโรค) 
 crisis, emergency (n) ...............................................ภาวะวิกฤต, ภาวะฉุกเฉิน 
 peaceful, calm (adj) ............................................ ท่ีสงบสุข 
 rate (v.), rank (v) ............................................... จัดอันดับ 
 required, needed (adj) ............................................ ท่ีจําเปน 
 associated with, related to (adj) ............................................ ท่ีสัมพันธกับ 
 positive, optimistic (adj) ............................................ ในทางบวก, ท่ีมองโลกในแงดี 
 negative, pessimistic  (adj) ............................................ ในทางลบ, ~ แงราย 
 corresponding, harmonious (adj) ............................................ ท่ีสอดคลองกัน 
 figure, number (n) ...............................................ตัวเลข 
 intermediate, medium (adj) ............................................ ในระดับกลาง 
 relatively, rather (adv)...........................................คอนขางจะ 
 complaint, illness (n) ...............................................การเจ็บไขไดปวย 
 likelihood, possible  (adj) ............................................ ท่ีเปนไปได  
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 คําศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 phenomenon (n) ...............................................ปรากฏการณ 
 stressful (adj) ............................................ ท่ีเครงเครียด 
 lead to, contribute to (v) ............................................... เปนเหตุใหเกิด / นําไปสู 
 relation, association (n) ...............................................ความสัมพันธ 
 ultimately, finally (adv)........................................... ในท่ีสุด 
 recently, lately (adv)........................................... เร็วๆ นี้, หมูนี้ 
 previously (adv)...........................................กอนหนาน้ี 
 spouse (n) ...............................................สามี / ภรรยา 
 pregnancy (n) ...............................................การต้ังครรภ 
 apply (v) ...............................................ประยุกตใช 
 researcher (n) ...............................................นักวิจัย 
 crew (n) ...............................................ลูกเรือ 
 cruiser (n) ...............................................คนท่ีเดินทางทองเท่ียวทางเรือ 
 patient  (n) ...............................................คนไข 
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 Passage 3  
    

UCLA researchers link IVF to increased birth defect risk 
by Thaddeus Baklinski 

  LOS ANGELES, October 23, 2012 (LifeSiteNews.com)-Researchers studying the 
 incidence of birth defects in California have found that children conceived by                
5 in vitro fertilization have a significantly higher rate of genetic disorders compared to 
 children conceived naturally.  
  UCLA researchers presented findings from their study, titled, “Congenital 
 Malformations Associated With Assisted Reproductive Technology: A California Statewide 
 Analysis,” on October 20 at the American Academy of Pediatrics  
10 National Conference in New Orleans. The research team noted that despite the increasing 
 use of IVF in the US, links between birth defects and IVF are poorly understood. The 
 management of birth defects accounts for a large part of pediatric surgical care and 
 demands significant healthcare resources, the researchers said. 
  In the study, researchers looked at hospital records for babies born in  
15 California between 2006 and 2007 following the use of fertility treatments involving the 
 manipulation of both eggs and sperm, primarily IVF. According to the Centers for Disease 
 Control, California has the highest rate of IVF usage in the United States. 
  They took into account the mother’s age, race, the number of times she had        
 previously given birth, the infant’s gender and year of birth, whether the infant was part of 
20 a multiple birth (twins, triplets, etc.) and the presence of major birth defects. 
  Among the 4,795 infants born after IVF and 46,025 infants naturally onceived, the 
 researchers identified 3,463 infants with major birth defects. 
  They found that birth defects were significantly increased for infants born after 
 IVF - 9 percent versus 6.6 percent for naturally conceived infants--even after controlling for 
25 aternal factors. 
  Specifically, they noted that malformations of the eye (0.3 percent versus 0.2 
 percent), heart (5 percent versus 3 percent), and genitourinary system (1.5                   
 percent versus 1 percent) were greater in IVF infants. Overall, the odds of infants 
 conceived through IVF having birth defects were 1.25 times greater than those of naturally 
30 conceived infants with similar maternal characteristics. 
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  “Our findings included a significant association between the use of assisted 
 reproductive technology, such as certain types of in vitro fertilization, and an                 
 increased risk of birth defects,” said study leader Lorraine Kelley-Quon, MD, a general 
 surgery resident at Ronald Reagan UCLA Medical Center, who conducted the research at 
35 Mattel Children’s Hospital UCLA. 
  The researchers also reviewed data on infants born following fertility         
 treatments that do not involve the manipulation of both eggs and sperm, such as                       
 artificial insemination and ovulation induction. They found that the risk of birth defects for 
 these infants was not significantly more than for naturally conceived children. 
40  “For parents considering in vitro fertilization or other forms of assisted       
 reproductive technology, it is important that they understand and discuss with their                        
 doctor the potential risks of the procedure before making a decision,” said Dr.Kelley-Quon. 
  
1. Which of the following is the appropriate definition of “conceive” in line 4? 
 
  1. :  to become pregnant with  
    (young) <conceive a child> 
  2.  :  to cause to begin : originate  
    <a project conceived by the company’s founder>  
  3.  :  to take into one’s mind  
    <conceive a prejudice> 
  4.  :  to apprehend by reason or imagination : understand  
    <unable to conceive his reasons>  
  5.  :  to have as an opinion  
    <I cannot conceive that he acted alone>  
 
 1) 1 2)  2 3)  3 
 4)  4 5)  5  
2. What is the main objective of this article?  
 1)  To promote in vitro fertilization 
 2)  To announce the success of in vitro fertilization in the USA 
 3)  To question about the birth defects after IVF 
 4)  To caution parents who would like to use IVF or other forms of assisted reproductive 

technology 
 5)  To provide information about in vitro fertilization   
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3. Which factor is not used to consider in doing the research? 
 1)  the mother’s age 2)  the infant’s gender 3) the mother’s race  
 4)  the father’s age 5) the infant’s year of birth   
4. Which is not true according to the passage? 
 1) The children conceive by in vitro fertilization have higher rate of genetic disorders than 

those conceived naturally.  
 2) The researchers used the hospital records for babies born in New Orleans between 2006 

and 2007.  
 3)  Birth defects were significantly increased for infant born after IVF.  
 4)  The subjects to be used in the research were 4,795 infants born after IVF and 46,025 

infants naturally conceived. 
 5) Malformations of the eye, heart and genitourinary system were greater in IVF infants 

than in those naturally conceived.  
5. Which of the following words could replace the word “odds” (line 28)? 
 1) inequality 2) partiality  3) possibility  
 4) disagreement 5) variance  
6. How are the ideas primarily developed? Through ................... . 
 1) reasoning 2) general analysis 3) specific examples 
 4) personal incidents 5) illustration   
7. Where was the research conducted? 
 1) At Ronald Reagan UCLA Medical Center 
 2) At Congenital Malformations Technology Institute 
 3) At Mattel Children’s Hospital UCLA 
 4) At Centers for Disease Control, California  
 5) At American Academy of Pediatrics National Conference  
8. What was the overall tone of this article? 
 1) Concerned and factual 2) Angry and sarcastic 3) Resentful and hopeful  
 4) Indifferent and scornful 5) Critical and informative  
9. How can we describe Dr.Kelly-Quon from what he said? 
 1) proud 2) careful  3) arrogant  
 4) optimistic 5) pessimistic   
10. What was the attitude of Dr.Kelly-Quon toward the use of assisted reproductive
 technology? 
 1) Tolerant 2)  Disdainful 3) Affectionate  
 4) Sympathetic 5) Uncertain 
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 คําอธิบาย ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺    
 
 นักวิจัย UCLA ไดศึกษาถึงความสัมพันธท่ีเพ่ิมขึ้นของการเกิดความผิดปกติจากยีน (genetic disorder)  
ในเด็กท่ีเกิด (conceived) จากการปฏิสนธินอกรางกาย หรือ IVF (in vitro fertilization) ท่ีมีสูงกวาเด็กท่ีเกิด
ตามธรรมชาติ (conceived naturally) 
 ทีมนักวิจัยของ UCLA นําเสนอการคนพบนี้ในงานวิจัยช่ือ ความผิดปกติท่ีเปนมาโดยกําเนิด (Congenital  
Malformations) มีความสัมพันธกับ (Associated with) เทคโนโลยีท่ีชวยในการมีบุตร (Assisted  Reproductive 
Technology) 
 งานวิจัยช้ินนี้ไดตั้งขอสังเกตวามีผูคนพากันมาทํา IVF มากขึ้นโดยไมทราบถึงสิ่งท่ีจะตามมา คือ เรื่องของ
ความพิการมาโดยกําเนิด หรือ birth defect อันสัมพันธกับการทํา IVF 
 นักวิจัยไดทําการศึกษาในประเด็นนี้โดยศึกษาประวัติเด็กท่ีเกิดจากการทํา IVF ซ่ึงเกิดในป 2006 และ  
2007 โดยคํานึงถึงประเด็นเหลาน้ี อายุ และเช้ือชาติของมารดา จํานวนบุตรท่ีคลอดกอนหนาน้ี เพศทารก และดูวา
ทารกเปนเด็กแฝดหรือไม (multiple birth : แฝดคู (twin) แฝดสาม (triplets) ฯลฯ) และการปรากฏ  (presence)  
ของความพิการมาโดยกําเนิด 
 งานวิจัยนี้พบวา จากเด็กท่ีปฏิสนธินอกรางกาย 4,795 คน และเด็กท่ีเกิดโดยวิธีธรรมชาติ 46,025 คน    
มีเด็กท่ีมีความพิการมาโดยกําเนิด 3,463 คน ซ่ึงถือเปนอัตราสวนระหวางเด็กท่ีเกิดจากการทํา IVF และเด็กท่ีเกิด
ธรรมชาติเทากับ 9 ตอ 6 เปอรเซ็นต ความผิดปกติของดวงตาเทากับ 0.3 ตอ 0.2 เปอรเซ็นต ความผิดปกติของ
หัวใจเทากับ 5 ตอ 3 เปอรเซ็นต ความผิดปกติระบบทางเดินปสสาวะเทากับ 1.5 ตอ 1 เปอรเซ็นต 
 งานวิจัยนี้พบความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวางเด็กท่ีเกิดจากการทํา IVF หรือการใชเทคโนโลยีอื่นๆ  
ท่ีชวยในการมีบุตรกับความเสี่ยงตอความพิการมาโดยกําเนิด 
 Dr.Kelly-Quon ไดเตือนผูปกครองที่คิดจะมีบุตรโดยการทํา IVF หรือการใชเทคโนโลยีอื่นๆ ท่ีชวยในการ 
มีบุตรใหปรึกษาแพทยถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกอนการตัดสินใจ 
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 ศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 link, associate (v) .................................................. เช่ือมโยง 
 increased, expanded (adj)............................................... ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 
 defect, imperfection (n).................................................. ขอบกพรอง, ความไมสมบูรณ 
 risk, chance taken (n).................................................. ความเสี่ยง 
 incidence, occurrence (n).................................................. อัตราการเกิด 
 birth defects (n).................................................. ความพิการแตแรกเกิด 
 conceive, become pregnant  (v) .................................................. ตั้งครรภ 
 in vitro fertilization (n).................................................. การปฏิสนธินอกรางกาย 
 significantly (adv) ............................................. อยางมีนัยสําคัญ 
 genetic disorders (n).................................................. โรคทางพันธุกรรม 
 present, disclose (v) .................................................. เปดเผย 
 note, observe (v) .................................................. สังเกต 
 link, association (n).................................................. ความเช่ือมโยง, ความสัมพันธ 
 poorly, defectively (adv) ............................................. อยางไมดีพอ 
 account, result (n).................................................. เปนเหตุของ 
 surgical, operational (adj)............................................... เก่ียวกับการผาตัด 
 record, background (n).................................................. ประวัติ 
 fertility treatment (n).................................................. การเพาะเลี้ยงตัวออน 
 manipulation, control (n).................................................. การจัดการ, การควบคุม 
 primarily, originally (adv) ............................................. แรกเริ่ม 
 usage, utilization (n).................................................. การใช 
 take into account, consider  (v) .................................................. พิจารณา 
 previously, earlier (adv) ............................................. คราวกอน 
 gender (n).................................................. เพศ 
 infant, baby (n).................................................. ทารก 
 multiple birth (n).................................................. แฝด 
 presence, existence (n).................................................. การเกิดขึ้น 
 major, crucial (adj)............................................... วิกฤต, สําคัญ 
 naturally, by nature (adv) ............................................. โดยธรรมชาติ 
 identify, find (v) .................................................. พบ 
 control, manipulate (v) .................................................. ควบคุม 
 maternal factors (n).................................................. ปจจัยดานมารดา 
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 specifically, particularly (adv) ............................................. โดยเฉพาะอยางย่ิง 
 malformation, deformation (n).................................................. ความผิดปกติดานโครงสราง 
 odds, chance (n).................................................. โอกาส 
 maternal characteristics (n).................................................. นิสัยใจคอของมารดา 
 significant association (n).................................................. ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 
 assisted reproductive technology (n).................................................. เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 
 in vitro fertilization (n).................................................. การทําเด็กหลอดแกว 
 surgery resident (n).................................................. ศัลยแพทยประจําบาน 
 conduct, perform (v) .................................................. ทํา 
 review, reconsider (v) .................................................. ทบทวน 
 involve, concern (v) .................................................. เก่ียวของ 
 artificial insemination (n).................................................. การผสมเทียม 
 ovulation induction (n).................................................. การกระตุนไขใหตก 
 birth defects (n).................................................. ความพิการต้ังแตเกิด 
 discuss, consult (v) .................................................. ปรึกษา 
 potential, probable (adj)............................................... ความเปนไปได 
 procedure, process (n).................................................. กระบวนการ 
 

 คําศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 appropriate, proper (adj)............................................... ท่ีถูกตอง 
 definition, meaning (n).................................................. ความหมาย 
 originate, initiate (v) .................................................. เริ่มตนขึ้น 
 objective, purpose (n).................................................. วัตถุประสงค 
 promote, boost (v) .................................................. สนับสนุน 
 announce, declare (v) .................................................. ประกาศ 
 success, achievement (n).................................................. ความสําเร็จ 
 question, ask (v) .................................................. ตั้งคําถาม 
 caution, warn (v) .................................................. เตือน 
 provide, give (v) .................................................. ให 
 information, news (n).................................................. ขาวสาร 
 race, nationality (n).................................................. เช้ือชาติ 
 significantly increased (adj)............................................... ซ่ึงเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ 
 genitourinary system (n).................................................. ระบบทางเดินปสสาวะ 
 inequality, injustice (n).................................................. ความไมเสมอภาค 
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 partiality, bias (n).................................................. ความลําเอียง 
 possibility, chance (n).................................................. โอกาสความเปนไปได 
 disagreement, contradiction (n).................................................. ความขัดแยง 
 variance, diversity (n).................................................. การผันแปร 
 develop, carry on (v) .................................................. ดําเนิน 
 reasoning (n).................................................. การใหเหตุผล 
 illustration (n).................................................. การใหตัวอยางประกอบ 
 specific example (n).................................................. การยกตัวอยางประกอบ 
 personal incident (n).................................................. เหตุการณสวนตัว 
 general analysis (n).................................................. การวิเคราะหโดยทั่วๆ ไป 
 proud, self-respecting (adj)............................................... ซ่ึงภูมิใจ 
 careful, cautious (adj)............................................... ซ่ึงรอบคอบ, ระมัดระวัง 
 arrogant, haughty (adj)............................................... ซ่ึงหยิ่ง 
 optimistic, positive (adj)............................................... ซ่ึงมองโลกในแงดี 
 pessimistic, negative (adj)............................................... ซ่ึงมองโลกในแงราย 
 tolerant, patient (adj)............................................... ซ่ึงมีความอดทน 
 disdainful, scornful (adj)............................................... ซ่ึงดูถูกเหยียดหยาม 
 affectionate, loving (adj)............................................... ซ่ึงแสดงถึงความรัก 
 sympathetic, compassionate (adj)............................................... ซ่ึงเห็นอกเห็นใจ 
 uncertain, doubtful (adj)............................................... ซ่ึงไมแนใจ 
 

เฉลย 
 
Passage 1  
1. เฉลย  2)  determined and optimistic  
2.  เฉลย 1)  narration  
3. เฉลย  2)  instructive  
4. เฉลย  2)  instruct hopeless people to keep on struggling and being determined.  
5. เฉลย  4)  Real Winner Don’t Give Up!  
6. เฉลย  1)  realization of the situation and knowing what should be done next. 
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Passage 2  
1. เฉลย  3)  between 1930 and 1939   
2. เฉลย  1)  that stressful events might lead to many diseases 
3. เฉลย  2)  finally  
4. เฉลย  4)  husband or wife  
5. เฉลย  1)  Pregnancy, a new job, colds and tuberculosis are examples of stressful events.  
6. เฉลย  3)  people with high life change scores  
7. เฉลย  2)  crew members   
8.  เฉลย  4)  sailors with life change scores between 89-299 had about 7.8-9.8 illnesses per 
 1,000 men per day.  
9. เฉลย  2)  increasing stress causes illness  
10. เฉลย  4)  Stress and Disease 
 
Passage 3  
1. เฉลย 1) 1  
2. เฉลย  4)  To caution parents who would like to use IVF or other forms of assisted 
 reproductive technology  
3. เฉลย  4)  the father’s age  
4. เฉลย 2) The researchers used the hospital records for babies born in New Orleans
 between 2006 and 2007.   
5. เฉลย  3) possibility  
6. เฉลย  2) general analysis  
7. เฉลย  3) At Mattel Children’s Hospital UCLA  
8. เฉลย  1) Concerned and factual  
9. เฉลย  2) careful   
10. เฉลย  5) Uncertain 
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Cloze Test 
 
ขอแนะนําในการอาน 
 1. อานประโยคแรก วิเคราะหและตีความใหแตก เพราะประโยคแรกเปรียบเสมือนหางเสือเรือ ทําใหการ
อานมีจุดมุงหมาย และนับเปนการรักษาเวลาในการอาน 
 2. เมื่อพบชองวางอยารีบเติมใหอานตอไปอีกสักประโยคสองประโยค 
 3. พยายามฝกหาตัวช้ีแนะทางบริบท 
 4. ถาตอบไมไดใหขามไปกอน และอานตอไปเพ่ือรวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะห และตองจําไว
เสมอวาแตละประโยคหรือแตละยอหนาจะสัมพันธกัน 
ข้ันตอนการอาน 
 1. ขั้นกอนการอาน : ทํานายหรือคาดการณเนื้อเรื่องโดยพิจารณาจาก 
  - หัวเรื่องหรือประโยคแรกของเนื้อเรื่อง 
  - ฝกระดมความคิดท่ีเก่ียวของกัน 
 2. ขั้นระหวางอาน 
  - นักเรียนตองฝกมองคําสําคัญ (key word) หรือคําท่ีนักเรียนแปลได 
  - พยายามฝกมองคํากลาวซํ้าไปซํ้ามา (recurring word) 
  - พยายามดูคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน หรือวลีท่ีมีความหมายเหมือนกัน (synonyms) 
  - พยายามตีความคําศัพทวามีน้ําเสียงเปนบวกหรือลบ 
  - พยายามดูคําช้ีแนะทางบริบท (context clues) 
  - พยายามเชื่อมโยงคําดังกลาวขางตน และใชประสบการณผสมผสานขอมูลท่ีปรากฏในเรื่องตามหลักเหตุ 
 3. ขั้นหลังการอาน 
  - ฝกเช่ือมโยงความคิดแตละยอหนา โดยดูความสัมพันธกับหัวเรื่อง ท้ังน้ีนักเรียนจะเห็นความสัมพันธ
ของเนื้อเรื่องโดยรวม (meaning coherence) 
 Cloze Test : ท่ีจะนํามาใหนักเรียนทําประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ Cloze Test ท่ีเนนไวยากรณเชิง
ความหมายนั่นคือ นอกจากนักเรียนจะตองมีความรูทางไวยากรณ นักเรียนยังตองเช่ือมโยงเขากับความหมายได
ถูกตอง ฉะนั้นเวลาอานนักเรียนตองเลือกขอท่ีถูกท้ังไวยากรณและความหมาย อีกลักษณะหนึ่งคือ Cloze Test ท่ี
เนนการเติมคําเพ่ือใหเกิดความหมายเช่ือมโยงท่ีสละสลวย 
 ตัวอยาง Cloze Test 1 เนนการเติมคําเพ่ือเช่ือมโยงความหมาย ขอสอบจะเนนเรื่องความรูของคําศัพท
ของนักเรียนมากหนอย 
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 Passage 1  
 
 An environmental expert said on Monday that rapid climate changes like those expected to 
be caused by the Greenhouse Effect will widen the gap between industrialized and developing 
countries. 
 Current trends suggest that ..........1.......... the Greenhouse Effect the Earth’s temperature will 
rise by three to eight degree Fahrenheit by the year 2030. 
 Rain patterns would ..........2.........., perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain 
belt. Ocean currents would change and sea levels would ..........3.......... by three feet due to the 
melting of land-based ice and thermal expansion of the Ocean. 
 The Gross National Product is the foundation on which national economic policies are 
..........4.......... and yet its calculation takes no account of resource depletion. A country can 
..........5.......... its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all 
without seeing a sign of the loss in its GNP. 
 At the core of the environmental and development problems is the ..........6.......... of population 
growth. Over the next decade, the world population will increase by one billion people from 
today’s five billion. 
 More than 90 per cent of the ..........7.......... billion will live in the developing world, with the 
result that by the end of the 1990s the developed countries will be ..........8.......... to just 20 per 
cent of the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar era. 
 
1. 1)  by comparison with  2)  with regard to 
 3)  in exchange for   4)  as a result of  
2. 1)  shift 2)  stay 3)  stop 4)  speed  
3. 1)  quicken 2)  fall 3) rise 4)  slow  
4. 1)  built 2)  though 3)  counted 4)  joined  
5. 1)  develop 2)  suspend 3)  invest 4)  consume  
6. 1)  lack 2)  question 3)  rest 4)  information  
7. 1)  added 2)  lost 3)  divided 4) taken  
8. 1)  next 2)  up 3)  land 4)  home 
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 ขั้นกอนการอาน ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 ครูจะกําหนดขอความตอไปนี้ซ่ึงนักเรียนจะพบในเนื้อเรื่อง และใหนักเรียนลองใชขอความเหลานี้ในการผูก
เรื่องเอง เพ่ือใหนักเรียนฝกพัฒนาทักษะการคาดการณกอนการอาน ตลอดจนการใชวิจารณญาณในการแปลเมื่อ
พบคําหรือขอความท่ีนักเรียนแปลไมออก 
 rapid climate change = การเปลี่ยนแปลงอากาศอยางรวดเร็ว 
 Greenhouse Effect = ภาวะเรือนกระจก 
 rising temperature = อุณหภูมิสูงขึ้น 
 ocean current / sea level = กระแสน้ําในมหาสมุทรและระดับน้ําทะเล 
 resource depletion = การ depletion ของทรัพยากร 
 forests, wildlife, topsoil = ปาไม, สัตวปา, หนาดิน 
 loss in the Gross National Product = การสูญเสียรายไดประชาชาติ 
 population growth = การเพ่ิมขึ้นของประชากร 
 developing and developed countries  = ประเทศที่กําลังพัฒนา และประเทศที่พัฒนาแลว 
 
 

 การตัดตอแตงเติม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
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 ขั้นระหวางการอาน ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 กรุณาสังเกตขอความที่สําคัญ  คําซํ้า  คําเช่ือม   ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะทางบริบท 
ยอหนาที่ 1 

 An environmental expert said on Monday that rapid climate changes like those expected to 

be caused by the Greenhouse Effect will widen the gap between industrialized and developing 

countries. 
 ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอมกลาวเมื่อวันจันทรนี้วา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางรวดเร็ว เชน อากาศ
ท่ีเปลี่ยนไปอันเปนผลมาจากสภาวะเรือนกระจกไดทําใหเกิดการขยายตัวของชองวางระหวางประเทศที่พัฒนาแลว
และกําลังพัฒนา 
ยอหนาที่ 2 
 Current trends suggest that ..........1...........   the Greenhouse Effect the Earth’s temperature 
will rise by three to eight degree Fahrenheit by the year 2030. 
 (ยอหนาท่ี 2 ตองการวัดความรูโครงสราง 2 ประโยคที่เช่ือมดวยคําสันธานวามีความสัมพันธทางความหมาย
เชนไร :   คําเช่ือม   S + V, S + V ซ่ึงโครงสรางนี้ถานักเรียน  
แปลสวนท่ี 1 และ 2 ได นักเรียนจะเห็นวาสองประโยคนี้สัมพันธกันเชิงเหตุผล) 
 แนวโนมปจจุบันเสนอไววาเนื่องจากภาวะเรือนกระจก จะทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 3-8 องศา
ฟาเรนไฮตภายในป 2030 
ยอหนาที่ 3 
 Rain patterns would ..........2.........., perhaps causing dust-bowl conditions in the U.S. grain 
belt. Ocean currents would change and sea levels would ..........3.......... by three feet due to the 
melting of land-based ice and thermal expansion of the Ocean. 
 ลักษณะฝนก็จะเปลี่ยนไปบางทีอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดสภาพ dust-bowl ในบริเวณ grain belt ของ
อเมริกา กระแสน้ําในมหาสมุทรจะเปลี่ยนแปลงไปและระดับน้ําทะเลก็จะสูงข้ึนประมาณ 3 ฟุต อันเนื่องมาจากการ
ละลายของน้ําแข็งท่ีเกาะอยูบนผืนดิน ตลอดจนการแผขยายความรอนของมหาสมุทร 
 (ขอ 2 สามารถใชตัวช้ีแนะ climate change ของยอหนาท่ี 1 และ current would change มาใชประกอบ
ในการเลือกคําตอบ และขอ 3 ระดับน้ําจะสูงขึ้น ขอความช้ีแนะอยูท่ี due to อันเนื่องมาจาก ซ่ึงนักเรียนตอง
ทราบโครงสรางประโยค 2 ประโยคที่เช่ือมดวยคําสันธาน/คําเช่ือม) 
 (ประโยคผล due to เหตุ) 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________________ ภาษาอังกฤษ (35) 

ยอหนาที่ 4 
 The Gross National Product is the foundation on which national economic policies are 
..........4........... and yet its calculation takes no account of resource depletion. A country can 
...........5........... its forests, wildlife and fisheries, its minerals, its clean water and its topsoil, all 
without seeing a sign of the loss in its GNP. 
 รายไดประชาชาติเปนสิ่งท่ีนโยบายเศรษฐกิจแหงชาติอาศัยเปนพื้นฐาน แตถึงกระนั้นการคํานวณรายได
ประชาชาติกลับไมไดใหความสนใจตอการใชทรัพยากรธรรมชาติหมดสิ้นไป ประเทศไดบริโภคปาไม สัตวปา สัตว
น้ํา แรธาตุ น้ําสะอาด หนาดินของประเทศ โดยมิไดตระหนักถึงสัญญาณตอการสูญเสียของรายไดประชาชาติ 
ยอหนาที่ 5 
 At the core of the environmental and development problems is the .........6........... of 
population growth. Over the next decade, the world population will increase by one billion 
people from today’s five billion. 
 แกนหลักของปญหาสิ่งแวดลอมและการพัฒนา คือ ประเด็นคําถาม/ปญหาของการเพ่ิมของประชากร ใน
อีกสิบกวาปขางหนานี้ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณพันลานคนนับจากปจจุบันท่ีมีอยูหาพันลานคน 
ยอหนาที่ 6 
 More than 90 per cent of the ..........7........... billion will live in the developing world, with the 
result that by the end of the 1990s the developed countries will be ...........8........... to just 20 per 
cent of the world’s people, down by almost half since the beginning of the postwar era. 
 กวา 90% ของประชากรนับพันลานท่ีเพิ่มข้ึนนี้ (the + N กลาวซํ้า) จะอยูในประเทศที่กําลังพัฒนา ผลท่ี
ตามมาก็คือ ชวงปลายทศวรรษ 1990 ประเทศที่พัฒนาแลวจะเปนที่อยูใหกับประชากรของโลกเพียงแค 20%   
ต่ํากวาเกือบครึ่งหนึ่งตั้งแตการเริ่มตนยุคหลังสงคราม 
 
 

 ขั้นหลังการอาน ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 ลองพิจารณาดู ความคิดคาดการณลวงหนากอนลงมืออานบทความนี้ และเนื้อความจริงท่ีปรากฏวาเหมือน
หรือแตกตางกันเชนไร เพ่ือนักเรียนจะไดเรียนรูและฝกฝนพัฒนาทักษะการใชความคิดเชิงตรรกศาสตรตอไป 
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 ศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 environmental (adj) ...............................................เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 expert, specialist (n) ..................................................ผูเช่ียวชาญ 
 rapid, swift (adj) ...............................................รวดเร็ว 
 rise, increase (v)...................................................เพ่ิมขึ้น 
 melt, liquefy (v)...................................................ละลาย 
 thermal, thermic (adj) ...............................................ท่ีเก่ียวกับความรอน 
 foundation, base (n) ..................................................รากฐาน 
 decade, a period of ten years (n) ..................................................ทศวรรษ 
 postwar era (n) ..................................................ยุคหลังสงคราม 
 
 

 ศัพทจากคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 as a result of, in consequence of (conj) .............................................ดวยเหตุท่ี 
 shift, change (v)...................................................เปลี่ยนแปลง 
 develop, improve (v)...................................................พัฒนา 
 suspend, pause (v)...................................................ระงับช่ัวคราว 
 invest (v)...................................................ลงทุน 
 consume, deplete (v)...................................................บริโภคใชจนหมด 
 
 ตัวอยาง Cloze Test 2 ขอสอบที่เนนเรื่องไวยากรณผสมผสานความหมาย 
 
 Passage 2  
 
 Your brain controls almost everything you do. It is the source of your thoughts. It .........1......... 
remember, and imagine. It’s also help regulate everything that happens in your body. 
 Part of your brain is like a telephone switchboard. Messages are sent to your brain from 
every part of your body, and other messages go from your brain to the rest of your body. Your 
eyes for example, .........2......... your brain that a tree is in your path. Your brain sends a message 
to your legs and feet, so you walk around the tree. 
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 Another part of your brain is like a computer. Information comes in to this part of the brain 
through .........3......... and your brain stores it away .........4......... you need that information again. 
When you learned that 2 + 2 = 4, your brain filed this .........5......... and now you can call on your 
brain to give you .........6......... again and again. 
 Some animals have .........7.......... like a brain at all, or just a very simple one. But all 
vertebrates (animals with backbones) have some kind of brain. The brains of mammals are 
.........8......... like .........9......... of humans. But compared to body size, the brain of a human is large 
and more complex than the brain of .........10......... animal. This helps to explain the fact that 
humans are the most intelligent of all creatures. 
 
1. 1)  is able to learn   2)  enables you to learn 
 3)  is enable you to learn  4)  enables you to learning  
2. 1)  might tell 2)  might say 3)  might talk to 4)  might announce to  
3. 1)  one of senses   2)  one of your senses 
 3)  one senses   4)  one of your sense  
4. 1)  although 2)  as though 3)  until 4)  until then  
5. 1)  truth 2)  reality 3)  fact 4)  sincerity  
6. 1)  the informations   2)  this bit of informations 
 3)  these information   4)  this bit of information  
7. 1)  anything 2)  no one 3)  nothing 4)  not at all  
8. 1)  somewhat 2)  somehow 3)  somewhere 4)  sometimes  
9. 1)  that 2)  this 3)  those 4)  these  
10. 1)  the other 2)  any other 3)  another 4)  the others 
 
 

 ขั้นกอนการอาน ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 ใหนักเรียนเขียนบทความโดยใชขอความท่ีใหมาแตงเรื่องขึ้น 
 - Brain controls everything you do. 
 - Brain is like a telephone swithchboard. 
 - Brain is like s computer. 
 - Brains of human and animals. 
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 การตัดแตงตอเติม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
กอนท่ีจะลงมืออานครูขออธิบายไวยากรณท่ีปรากฏในตัวเลือกตางๆ 
1. be able to + V1 = สามารถ : I am able to operate the computer. 
 to enable someone to do something = ทําให... สามารถ... : The teacher enables me to do my work. 
2. tell so : Please tell your mom. 
 tell so sth : Please tell your mom the whole story. 
 talk about sth : Don’t talk about that problem. 
 talk to so : I asked you to talk to him. 
 say sth : Can you say something to me? 
 announce sth : The parents announced the wedding of the daughter. 
3. one of the + Nนับไดพหูพจน = หนึ่งในบรรดา 
   his, her 
   : I would like to choose one of your books. 
   : One of the boys here is so polite. 
4. although = แมวา 
 as though = ราวกับวา 
 until = จนกระทั่ง 
 then = แลว, และแลว 
5. truth = ความจริง, สัจจะ 
 reality = ความเปนจริง, สภาพความจริง 
 fact = ขอมูล, ขอเท็จจริง 
 sincerity = ความจริงใจ 
6. information (uncountable noun) = ขอมูล 
7. anything ใชในประโยคคําถาม และปฏิเสธ ไมปรากฏในประโยคบอกเลา = สิ่งใด 
  : I don’t say anything. 
  : Do you want me to buy anything? 
 no one ใชเปนคําสรรพนามนับเปนเอกพจน  = ไมมีผูใด 
   No one knows when he/she dies.  
 =  
   Nobody 
 Nothing = ใชในประโยคบอกเลา แตมีความหมายปฏิเสธ = ไมมีสิ่งใด 
  : Nothing has been discussed. 
  : I did nothing but complain. 
 not at all  = ไมเปนไร ใชตอบเวลามีผูขอบคุณหรือขอโทษเรา 
  A : Thanks, so much for helping my girl. 
  B : Not at all. 
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8. somewhat (adv)  =  คอนขางจะ 
  :  Wear a sweater, it’s somewhat cool. 
 somehow (adv)  = ดวยเหตุผลบางประการ/อยางไรก็ตามเกิด 
  : Somehow, we will find our way out from this problem. 
 somewhere (adv) = ท่ีไหนสักแหง 
  : I can’t find my notebook. 
  : I put it somewhere. 
 Sometimes (adv) = บางครั้งบางคราว 
  :  Sometimes we go to the beach, but usually we go to the mountains. 
9. those เปนสรรพนามใชแทนคํานามพหูพจนท่ีกลาวมาแลวขางหนา 
 those who ใชกลาวถึง “ผูซ่ึง” 
  :  I will give the reward to those who get high scores. 
10. the other + สรรพนาม = ท่ีเหลืออีกหนี่ง/the other + สรรพนาม = ท่ีเหลืออีกหลาย... 
 the other + N เอกพจน = ....ท่ีเหลืออีกหนึ่ง 
 the other + N นับไดพหูพจน = ...ท่ีเหลืออื่นๆ 
  :  I have three friends. หรือ I have three friends. 
  :  One is lovely.  :  One is lovely. 
  :  Another is friendly.  :  The others are friendly. 
    The other is comely.  =  The other friends. 
  =  The other friend. 
 any other + N นับไดพหูพจน ใชในประโยคคําถาม และปฏิเสธ = ....อื่นไหม 
     + N นับไมไดเอกพจน 
  : Do you have any other friends? 
    information? 
  : I don’t have any other friends. 
    information. 
 than any other + N นับไดเอกพจน ใชในการเปรียบเทียบเทาน้ัน 
    + N นับไมไดเอกพจน 
  :  She is much more beautiful than any other girl in the class. 
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 ขั้นระหวางการอาน ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 กรุณาสังเกตขอความที่สําคัญ  คําซํ้า  คําเช่ือม  ซ่ึงเปนตัวช้ีแนะทางบริบทในการเลือกคําตอบ 
ยอหนาที่ 1 
 Your brain  controls  almost everything you do. It is the source of your thoughts. It .........1......... 
remember, and imagine. It’s also help regulate everything that happens in your body. 
 สมองของคุณควบคุมทุกสิ่งท่ีคุณทํา สมองเปนแหลงของความคิด สมองทําใหคุณจดจําและสรางจินตนาการ 
สมองยังชวยควบคุมทุกสิ่งทุกอยางท่ีเกิดขึ้นในรางกายของคุณอีกดวย 
ยอหนาที่ 2 
 Part of your brain is like a telephone switchboard. Messages are sent to your brain from 
every part of your body, and other messages go from your brain to the rest of your body. Your 
eyes for example, .........2......... your brain that a tree is in your path. Your brain sends a message 
to your legs and feet, so you walk around the tree. 
 สวนของสมองมีลักษณะคลาย switchboard ของโทรศัพท (แผงวงจรไฟฟา) ขอมูลจะถูกสงไปยังสมอง ซ่ึง
สงมาจากทุกสวนของรางกาย ขอมูลตางๆ จะออกไปจากสมองและไปยังสวนตางๆ ท่ีเหลือของรางกาย 
ยกตัวอยางเชน ตาอาจจะบอกสมองของคุณวาตนไมขวางทาง สมองก็จะสงขอมูลไปยังขาและเทา ดังน้ันคุณก็จะ
เดินออมตนไมไป 
ยอหนาที่ 3 
 Another part of your brain is like a computer. Information comes in to this part of the brain 
through .........3......... and your brain stores it away .........4......... you need that information again. 
When you learned that 2 + 2 = 4, your brain filed this .........5......... and now you can call on your 
brain to give you .........6......... again and again. 
 อีกสวนหนึ่งของสมองมีลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร ขอมูลท่ีเขามาในสมองสวนนี้โดยผานหนึ่งในสวนรับรู
ตางๆ ของคุณ และสมองจะเก็บขอมูลนี้ทันทีจนกวาคุณจะตองการขอมูลนี้ใหมอีกครั้ง เมื่อคุณเรียนรูวา 2 + 2 = 4 
สมองก็จะเก็บขอมูลนี้เขาแฟม และถึงตอนนี้คุณก็จะสามารถขอใหสมองคุณใหขอมูลไดครั้งแลวครั้งเลา 
ยอหนาที่ 4 
 Some animals have .........7......... . like a brain at all, or just a very simple one. But all 
vertebrates (animals with backbones) have some kind of brain. The brains of mammals are 
.........8......... like .........9......... of humans. But compared to body size, the brain of a human is large 
and more complex than the brain of .........10......... animal. This helps to explain the fact           
that  humans  are the most intelligent of all  creatures. 
 สัตวบางชนิดไมมีสวนคลายกับสมองเลย หรือไมก็มีเพียงสมองซึ่งเรียบงาย แตสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังมีสมอง
อีกแบบหนึ่ง สมองของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมีสมองท่ีคอนขางคลายกับสมองของมนุษย แตเมื่อเปรียบเทียบกับ
ขนาดของรางกาย พบวาสมองของมนุษยใหญกวาและสลับซับซอนมากกวาสมองของสัตวอ่ืนใด 
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 ศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 control, curb (v)...................................................ควบคุม 
 regulate, manage (v)...................................................ดูแล 
 path, pathway (n) ..................................................ทางเดิน 
 information data (n) ..................................................ขอมูล 
 simple, easy (adj) ...............................................งายๆ  
 mammal (n) ..................................................สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 
 intelligent, clever (adj) ...............................................ฉลาด 
 creature, animate being (n) .................................................สิ่งมีชีวิต 
 
 

 ศัพทจากคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 enable, empower (v)...................................................ทําให สามารถ 
 sincerity, frankness (n) ..................................................ความจริงใจ 
 
 ตัวอยาง Cloze Test 3 เปนแนวเทียบเคียงขอสอบ Cloze ในการสอบภาษาอังกฤษระบบ Clearing house 
 
 Passage3  
 

Most skilled workers lack understanding of AEC survey 
 More than half of the skilled labourers and professionals in Thailand ..........1.......... of the 
upcoming Asean Economic Community, according to an in-depth survey by University of the 
Thai Chamber of Commerce (UTCC), and not many of those polled see how it will benefit them. 
 The AEC will result in the free flow of skilled labour within Asean member countries after it 
comes into effect in 2015. Skilled workers and professionals are expected to flow into the 
Kingdom, especially from Singapore, Malaysia, Brunei and the Philippines. Service careers such as 
nursing and dentistry are expected to see particular movement, ..........2.......... in the local 
workforce. 
 Assistant Professor Aat Pisanwanich, director of the Centre for International Trade Studies at 
UTCC, said in-depth interviews ..........3.......... with seven or eight respondents from each of six 
service careers that are under the Asean Mutual Recognition Arrangement on Services. They are 
dentistry, medicine, nursing, accountancy services, engineering and architecture. 
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1. 1) lacking a good understanding        
 2) lacked a good understanding  
 3) lack a good understanding       
 4) a good understanding lacking 
 5) to lacking a good understanding   
2. 1) resulting in high competition       
 2) resulted in high competition  
 3) in high competition resulting        
 4) to result in high competition 
 5) resulting high in competition   
3. 1) had conducted 2) conducting 3) conducted   
 4) to conduct 5) had been conducted 
 
 

 คําอธิบายจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 จากการสํารวจพบวา แรงงานฝมือสวนใหญขาดความเขาใจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)       
ผลสํารวจจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยพบวา มากกวาครึ่งหนึ่งของแรงงานฝมือ (skilled worker) และ
ผูเช่ียวชาญ (professional) ขาดความเขาใจถึงประโยชนและอุปสรรคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีกําลังจะ
เกิดขึ้น (upcoming asian economic community) และมีคนไมมากนักท่ีเห็นประโยชนท่ีจะไดรับ 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป 2558 (AEC 2015) จะทําใหมีแรงงานฝมือหลั่งไหลเขามาในไทยมากมาย 
โดยเฉพาะจากสิงคโปร มาเลเซีย บรูไนท และฟลิปปนส อันจะสงผลใหเกิดการแขงขัน และการเคลื่อนไหวในการ
บริการดานการพยาบาล และทันตกรรมในแรงงานทองถิ่น 
 ผศ.อัทธ พิศาลวานิช ผูอํานวยการศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา 
จากการสัมภาษณบุคลากรใน 6 อาชีพบริการท่ีอยูภายใตขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน 
(the Asean Mutual Recognition Arrangement on Service) อันไดแก ทันตกรรม (dentistry) แพทยศาสตร 
(medicine) พยาบาลศาสตร (nursing) การบริการการบัญชี (accountancy service) วิศวกรรม (engineering) 
และสถาปตยกรรม (architecture)  
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 ศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 skill, skillful (adj) ..................................................................ซ่ึงมีทักษะ 
 lack, demand (v) .....................................................................ขาด, ตองการ 
 survey, examination (n) .....................................................................การสํารวจ 
 laborer, worker (n) .....................................................................ผูใชแรงงาน 
 professional, expert (n) .....................................................................ผูเช่ียวชาญ 
 upcoming, approaching (adj) ..................................................................ท่ีกําลังจะเกิดขึ้น 
 in-depth, detailed (adj) ..................................................................อยางละเอียดถี่ถวน 
 polled, chosen (adj) ..................................................................ไดรับการสํารวจ 
 benefit, advantage (adj) ..................................................................เปนประโยชน 
 result in, lead to (v) .....................................................................กอใหเกิด 
 skilled labour (n) .....................................................................แรงงานมีฝมือ 
 free, liberated (adj) ..................................................................อยางอิสระ 
 comes into effect, valid (v) .....................................................................มีผลบังคับใช 
 expect, anticipate (v) .....................................................................คาดวา 
 flow, abound (v) .....................................................................หลั่งไหล, มากมาย 
 especially, particularly (adv).................................................................โดยเฉพาะอยางย่ิง 
 particular, specific (adj) ..................................................................โดยเฉพาะ, เจาะจง 
 workforce, manpower (n) .....................................................................แรงงาน 
 interview, conversation (n) .....................................................................การสัมภาษณ 
 respondent, answerer (n) .....................................................................ผูตอบ 
 dentistry (n) .....................................................................ทันตกรรม 
 medicine (n) .....................................................................แพทยศาสตร 
 nursing (n) .....................................................................พยาบาลศาสตร 
 accountancy services (n) .....................................................................การบริหารดานการบัญชี 
 engineering (n) .....................................................................วิศวกรรม 
 architecture (n) .....................................................................สถาปตยกรรม 
 
 

 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 competition, rivalry (n) .....................................................................การแขงขัน 
 conduct, perform (v) .....................................................................ทํา 
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เฉลย 
 
Passage 1  
1. เฉลย 4)  as a result of  
2. เฉลย 1)  shift    
3. เฉลย 3)  rise     
4. เฉลย 1)  built    
5. เฉลย 4)  consume  
6. เฉลย 2)  question    
7. เฉลย 1)  added    
8. เฉลย 4)  home 
 
Passage 2  
1. เฉลย 1)  is able to learn     
2. เฉลย 1)  might tell      
3.  เฉลย 2)  one of your senses  
4.  เฉลย 3)  until      
5.  เฉลย 3)  fact      
6.  เฉลย 4)  this bit of information  
7.  เฉลย 3)  nothing  
8.  เฉลย 1)  somewhat      
9.  เฉลย 3)  those      
10.  เฉลย 2)  any other 
 
Passage 3  
1.  เฉลย 3) lack a good understanding  
2. เฉลย 1) resulting in high competition  
3.  เฉลย 5) had been conducted 
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Graph 
 
Directions : Study the pie charts and choose the best answers to the  
   questions using information from the charts. 
 

  
1. What do these pie charts show? 
 1)  Comparative levels of education 2) Contrast of levels of education 
 3)  Father and Mother’s education 4)  Percentages of required education  
2. Which type of education is the second highest for mothers? 
 1)  Secondary  2)  Primary 3) Graduate 4)  Illiterate  
3. Which is not true according to the chart? 
 1)  The majority of fathers have higher education than mothers. 
 2)  Mothers are more illiterate than fathers. 
 3)  More fathers graduated from universities than mothers. 
 4)  Most mothers graduated from primary school.  
4. We can inferred from the graph that ................... . 
 1)  Mothers have higher education than fathers all in all. 
 2)  Fathers have higher education than mothers in general. 
 3)  Both fathers and mothers need higher education.  
 4)  A lot of fathers and mothers graduated from universities. 
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 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
 father’s education (n) ..................................................การศึกษาของพอ 
 illiterate, uneducated (adj) ...............................................ไมรูหนังสือ 
 primary (n) ..................................................ประถมศึกษา 
 secondary (n) ..................................................มัธยมศึกษา 
 graduate (n) ..................................................ระดับปริญญา 
 comparative, correlative (adj) ...............................................ท่ีเปรียบเทียบกัน 
 show, display (v)...................................................แสดง 
 contrast, contradiction (n) ..................................................ความแตกตาง 
 required, compulsory (adj) ...............................................ซ่ึงบังคับ 
 type, sort (n) ..................................................ชนิด 
 majority, plurality (n) ..................................................สวนมาก 
 graduate, grade (v)...................................................จบการศึกษา 
 infer, assume (v)...................................................สรุป 
 

เฉลย 
 
Passage 1  
1. เฉลย 3)  Father and Mother’s education   
2.  เฉลย 1)  Secondary  
3.  เฉลย 2)  Mothers are more illiterate than fathers.  
4.  เฉลย 2)  Fathers have higher education than mothers in general. 
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Error GAT 
 
Directions : Read the following statements and choose the underlined part 

that is grammatically wrong. 
 
1. Even though not electing as a representative, Lucy is willing to help all kinds 
   1) 2) 3) 
 of work as a volunteer. 
   4) 
 
 
  
         
 → 
 
  
 
 
 1) →  not elected 
   แม Lucy จะไมไดถูกเลือกเปนตัวแทน  
   be  + adj  
   Lucy is willing ... 
 
 all + N นับไดพหูพจน :  all boys 
 all + N นับไมไดเอกพจน :  all food   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ving  ,   S + V 
  
Ved/V  ,   S + V   

กระทําอาหาร   

ถูกกระทํา  

คําเช่ือม +   
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2. The president felt badly about not giving Kim the position of personnel manager 
   1) 2) 
 for which she was suitable. 
 3) 4) 
 
  Linking Verb + adj : Somsri becomes popular. 
 
 
 get, go, grow, become 
 (แสดงการกลายสภาพ) 
 look, seem, sound, appear + adj 
 (ดู)  (ดูเหมือน) (ฟงดู) (ดูเหมือน) 
 taste,  turn, feel, smell 
 (มีรส) (เปลี่ยนสภาพ) (รูสึก) (มีกลิ่น) 
 keep, remain, stay 
  (ยังคง) (ยังคง...) (ยังคง...)    
   
 
  V ท่ัวไป + adv 
 
  Somsri walks slowly. 
 
  be suitable for 
 
  She is suitable for this position. 
  the position ... for which she was suitable. 
 
 1) → felt bad about 
  
3. How many people realize that farming and agriculture are sources of raw food and 
   1) 2) 
 materials for sustaining life, clothing and shelter. 
  3) 4)  
 
  Ving , Ving and Ving 
  
  sustain life (v) ยังชีพ   
  clothe   (v) สวมเสื้อผา 
  shelter   (v) ใหท่ีพัก 
 
  N and N = Plural. 
 
  ...farming and agriculture + are 
 4) → sheltering 
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= เอกพจน 

 
4. Olivia is a really lovely, friendly, comely and actively girl who always impresses 
   1) 2) 
 everyone who meets her. 
  3) 4) 
 
  lovely, friendly, comely (adj) ซ่ึงนารัก, ซ่ึงเปนมิตร, ซ่ึงนารัก 
  active (adj) ท่ีกระตือรือรน 
  actively (adv) ท่ีกระตือรือรน 
  everyone  ทุกคน = เอกพจน ( formal English ) 
 
 1) → active girl  
5. It is impossible to know that there is someone who actually admire that 
   1) 2) 3) 
 promiscuous actress. 
   4) 
 
  someone = บางคน = เอกพจน 
 
 
  There V + S : There 
 
  everyone everybody = ทุกคน 
  someone somebody = บางคน 
  anyone anybody = คนใดก็ตาม 
  no one nobody = ไมมีใครเลย 
 
 
  adv + V actually admire 
 
 
 3) → actually admires (someone = เอกพจน + V เติม s/es) 
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6. Half of the food we are serving to all the guests are still in the fridge for 
   1) 2) 3) 4)  
 this evening party. 
 
  Half of the + N + V 
 
 
  Half of the boys are diligent. 
  Half of the information is wrong. 
 3) → Half of the food (we...guests) is 
   ... is still  
7. The teacher as well as her students love doing these extracurricular activities 
   1) 2) 3) 
 together.        
   4) 
 
   as well as 
   accompanied by 
   including 
   in addition to 
   with 
   along with 
 S1  together with S2 V ใชตามประธานตัวหนา 
   = พรอมท้ัง 
   not 
   but 
   except 
   = ยกเวน 
 
 
  The teacher (as well as...) loves 
 
 1) → her students loves.  
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8. After careful investigating of the house, Bella soon found that her house 
    1) 2) 3) 
 was infected with termites.     
   4) 
  
 
  คําเช่ือม     
 
  
 
  คําเช่ือม + adv     
 
 
  When accidentally seeing him, she felt happy. 
  Although fiercely chased, the cat could escape the dogs. 
 1) → carefully  
9. Among us is many foreigners who come to attend culture and language classes 
    1) 2) 
 to exchange their cultural ideas.       
   3)  4) 
 
  Prep. V + S 
 
  Between the boys sits a girl. 
  Among us are many Foreigners 
 2) → are  
10. The items that you bought at a retail price were inferior than the 
   1) 2) 3) 
 ones I bought at little higher price.  
   4) 
 3) →  inferior to = ดอยกวาไมใชกับ than 
   the ones = the items 
    little + ขั้นกวา = I have little more money than you.  
 
 
 
 
 

Ving 

Ved/V   , S + V 

Ving 

Ved/V  , S + V
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11. The immigrants are absolutely upset because they have deprived of their 
    1) 2) 3)  
 basic human rights.     
   4) 
 
  have been V3 = passive voice 
 
 
  adv + adj = absolutely upset 
 
 2) → have been deprived ถูกริดรอนใชเปน passive voice  
12. Ellie and her friend wish today was so sunny that we could spend the day 
   1)  2) 3)    
 swimming, sunbathing and chatting among friends. 
   4) 
 2)  → were         
 ปรารถนาตรงขามค.จริงในปจจุบันตองทําประโยคหลัง wish ใหเปน Past เชน 
 : I wish I were Yaya.        
 : I wish she loved me. (เรื่องจริง She doesn’t love me.)  
13. The more kids use their mobile phone, the high the bill will be and the more 
   1) 2)      
 irritated the moms become.       
   3) 4) 
 
 →  The adj ขั้นกวา .................... The adj ขั้นกวา .................... 
   ย่ิง .................... ก็ย่ิง .................... 
 
 →  The harder you try, the more successful you become. 
   become irritated  รูสึกรําคาญ 
 2) → higher  
14. Rarely the boss has made such a serious mistake which causes a great  
   1) 2) 3) 4)  
 damage to the company. 
  
  คําปฏิเสธ / ก่ึงปฏิเสธ + V ชวย  S + V หลัก 
 
  :  She rarely knows him so well.       
  : Rarely does she know him so well. 
 1) → has the boss 
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Error (O-NET) 
 
1.  If there were no alternative, we will try to get enough people interested to 
    A. B. C.  D. 
 charter a bus.  
 A. 1) any alternative   2) none of alternative 
  3) alternative of none  4) any of alternative 
 B. 1) tried   2) had tried 
  3) would try   4) would have tried 
 C. 1) people enough   2) the people enough 
  3) of enough people  4) people of enough 
 D. 1) interesting in   2) to interest in 
  3) of interesting in   4) interest to 
 
 เฉลย B. 3) would try  
 
2. After seeing the priest in person and heard him speak, she began to have 
    A. B. C. 
 more respect for him. 
    D. 
 A. 1) to see the priest   2) have seen the priest 
  3) saw the priest   4) having seen 
 B. 1) hearing him speak  2) to hear him speak 
  3) had heard him speak 4) having heard him speak 
 C. 1) to having   2) in having 
  3) have had   4) had had 
 D. 1) much respect   2) most respect 
  3) the most respect  4) the more respect 
 
 เฉลย B. 1) hearing him speak  
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3. I believe that the harder one tries, the most likely he is to be successful. 
   A. B. C. D. 
 A. 1) that believe   2) to believe 
  3) having believed   4) to have believed 
 B. 1) more   2) most 
  3) the more   4) the far most 
 C. 1) is he   2) he has 
  3) has he   4) does he 
 D. 1) to be successfully  2) being successful 
  3) being successfully  4) to have successful 
 
 เฉลย B. 3) the more  
 
4. Walked through the deep snow, my mind was filled with visions 
    A. B. C.  
 of hot coffee. 
   D. 
 A. 1) Through walked   2) Through walking 
  3) To having walked through 4) Walking through 
 B. 1) the snow deep   2) the depth of snow 
  3) the snow of depth  4) of the depth snow 
 C. 1) filling with   2) filled with 
  3) had filled with   4) with was filling 
 D. 1) of coffee hot   2) hot of coffee 
  3) coffee of hot   4) with hot coffee 
 
 เฉลย A. 4) Walking through  
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5. Ryan did so excellently in his academic speech today that I thought he 
    A. B. 
 should have rehearsed it several times for this one. 
   C. D. 
 A. 1) so excellent   2) excellent so 
  3) excellently so   4) too excellently    
  5) such excellently 
 B. 1) that I think   2) that I will think   
  3) to think that   4) to have thought that   
  5) to think 
 C. 1) must have rehearsed 2) rehearses   
  3) need have rehearsed 4) could have rehearsed 
  5) may rehearse 
 D. 1) several times for these ones. 2) many times for this one.  
  3) a lot of times for these ones. 4) a lot of times for this one.  
  5) a number of times for this one 
  
 เฉลย C. 1) must have rehearsed คาดคะเนวาตองทําในอดีต 
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Logical Paragraph Organization 
(GAT & ระบบ Clearing house) 

 
 
 การทํา Logical Paragraph Organization 
 
 1. อานคราวๆ พรอม highlight คําซํ้า 
 2. หาประโยคแรกใหเจอ 
 3. ดูวาประโยคแรก ท้ิงรองรอย/ตัวช้ีแนะอะไรไว 
 4. ดูคําเช่ือม ท่ีเช่ือมความหมายของแตละประโยค 
 5. จับคูใหเหมือน Jigsaw แลวเรียงลําดับกอนหลัง 
 6. ตัดประโยคที่ไมสัมพันธออกไป 
  
 ลักษณะของประโยคแรก 
  
 *ตองไมเคย ...................................... 
  
 *ตองไมมีคําตอไปนี้ 
  
 1. ...................................... ท่ีบอกความสัมพันธกับประโยคหนา : Besides, Thus และอื่นๆ 
  
  ยกเวน :  When/If you do something good, you must get something good in  
       return. 
      
 
 2. ...................................... + N กลาวซํ้า 
 ...................................... 
 ...................................... 
 ...................................... 
 
  Mr.Alex is the president. The man is sharp. 
   

ยกเวน : the sun, the world, the east, the Chao Phraya River 
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 3. ไมมีคําวา ..................... ....................  
 
  : He’s intellectual. That’s true.  
 4. ไมมี  Pronoun : .............................................................. 
  และ it ท่ีอางถึงสัตว สิ่งของขางหนา  (refers to something)  
  ยกเวน   :   .............................................................. 
   และ it ท่ีกลาวลอยๆ (not refer to something) 
    :   It is good to be a creative person. 
    :   It is good to be a creative person. 
 
Directions : Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an 

appropriate sequence to form a meaningful paragraph. Please 
note that ONE of these choices will NOT be used. 

 
 Passage 1 (GAT) 
 
 [S1]  The primary goal for diabetics is to regulate their blood glucose (sugar) levels 
 [S2]  the hormone that shuttles glucose from the bloodstream into cells.  
 [S3]  A crucial tool in controlling diabetes is being vigilant about what you put in your mouth. 
 [S4]  because they can't rely on their bodies to naturally produce enough insulin,  
 [S5] All forms of diabetes have been treatable since insulin became available in 1921. 
 [S6]  But, some experts say, you don't have to banish cake and ice cream forever.  
 
 1. Which sentence comes first? ........................................ 
 2. Which sentence comes second? ........................................ 
 3. Which sentence comes third? ........................................ 
 4. Which sentence comes fourth? ........................................ 
 5. Which sentence comes last? ........................................ 
 
 1. S1 S2 S3 S4 S5 S6 
 
 2. S1 S2 S3 S4 S5 S6 
 
 3. S1 S2 S3 S4 S5 S6 
 
 4. S1 S2 S3 S4 S5 S6 
 
 5. S1 S2 S3 S4 S5 S6 

this 
that 
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Directions : Choose the correct answers that show the logical sequences. 
 
 Passage 2 (ระบบ Clearing house) 
 
 A.  True happiness is what people do with their life, their family, their friends and

 everyone's health. 
 B.  Therefore, money cannot buy happiness. 
 C.  Money can buy many things. 
 D.  However, none of these things will give happiness. 
 E.  It can buy toys, entertainment, security, pride and medicine. 
 
 1)  A., B., E., C., D. 
 2)  C., D., A., E., B. 
 3)  C., E., D., A., B. 
 4)  C., E., A., B., D. 
 5)  A., C., B., E., D. 
 
 Passage 3 (ระบบ Clearing house) 
 
 A.  Massages help tight muscles get loose to continue to perform at their best. 
 B.  A chiropractor aligns your body to its correct positions to prevent or heal injury. 
 C.  Some forms of healing can perform miracles. 
 D.  But acupuncturists are a peculiar breed of practioners. 
 E.  Acupunctures heals mental and physical stress, anxiety, and sometimes prevent

 diseases.  
 
 1)  E., A., B., C., D. 
 2)  E., C., B., A., D. 
 3)  C., A., B., E., D. 
 4)  C., A., B., D., E. 
 5)  C., D., B., A., E. 
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เฉลย 
 
Passage 1 
1. เฉลย S3  เครื่องมือท่ีสําคัญในการควบคุมโรคเบาหวานคือการระวังสิ่งท่ีคุณกิน  
2. เฉลย S6  แตผูเช่ียวชาญบางคนกลาววาคุณไมตองเลิกกินเคกและไอศกรีมตลอดไป  
3. เฉลย S1  จุดประสงคสําคัญของผูปวยโรคเบาหวาน คือควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด  
4. เฉลย S4  เนื่องจากรางกายไมสามารถผลิตอินซูลีนตามธรรมชาติไดอยางพอเพียง  
5. เฉลย S2  (อินซูลีน) ฮอรโมนที่ไหลเวียนจากกระแสเลือดไปสูเซลล 
 
Passage 2 
1. เฉลย C.  เงินสามารถซื้อของไดหลายอยาง  
2. เฉลย E.  มันสามารถซื้อตุกตา สิ่งบันเทิง ความปลอดภัย ความภูมิใจ และยา  
3. เฉลย D.  อยางไรก็ตามไมมีสิ่งใดเลยในของเหลานี้ท่ีจะใหความสุข  
4. เฉลย A.  ความสุขท่ีแทจริงคือสิ่งท่ีบุคคลทํากับชีวิต ครอบครัว เพ่ือนๆ และสุขภาพ  
5. เฉลย B.  ดังนั้นเงินจึงไมสามารถซ้ือความสุข 
 
Passage 3 
1. เฉลย C. การบําบัดรักษาบางชนิดสามารถสรางปาฏิหาริยได  
2. เฉลย A. การนวดชวยผอนคลายกลามเนื้อท่ีตึงเพ่ือใหทํางานไดดีท่ีสุด  
3. เฉลย B. หมอจัดกระดูกจัดรางกายของคุณใหอยูในตําแหนงท่ีถูกตองเพ่ือปองกัน และรักษาการบาดเจ็บ  
4. เฉลย D. แตหมอฝงเข็มเปนหมอสายพันธุแปลก  
5. เฉลย E. การฝงเข็มรักษาความเครียดของจิตใจและรางกาย ความวิตกกังวล และบางครั้งยังสามารถ

  ปองกันโรคไดอีกดวย 
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Sentence Completion 
 
Directions : Choose the word or phrase that best completes the sentence.  
1.  The phosphates used in detergents can later end up in natural bodies of water, 
 ..................... algae to proliferate. 
  1)  where can cause   2)  where they can cause 
  3)  it is where they can cause 4)  where can they cause 
 
  S  V    
 The phosphates  used ....................  can .................... water  where S + V 
   V3 
 ฟอสเฟตที่ใชในผงซักฟอกสามารถอยูในรูปของน้ําธรรมชาติ ซึ่งเปนที่ๆ สาหรายสามารถ 
 แพรหลายได 
 
  where she lives 
 This is the house that  
  in which 
 
    สถานท่ี + where S + V 
 
  
2. Farmers grow popcorn in much the same way ..................... field corn, except that  

the rows are planted closer together. 
  1)  as they grow 2)  that grow  3)  they grow it 4)  do they grow 
 
 the same  + N + as 
 
 ชาวนาปลูกขาวโพด popcorn มากเหมือนกับท่ีปลูก field corn 
 She cooks the same food as she used to. 
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3.  Pele of Brazil, one of the best football players, is considered ..................... . 
  1)  the greatness   2)  which is greatest 
  3)  greatly of all time   4)  the greatest of all time 
 
 S  V  
 Pele of Brazil  , one of .....................,  is considered the greatest (player) of all time. 
 ประธาน ไดรับการตระหนักวาเปนนักฟุตบอลที่เยี่ยมที่สุดมาโดยตลอด  
  
4. A hinge joint is ..................... permits the forward and backward movement of  

a door. 
 1)  the 2)  something that 3)  so 4)  or 
 
  S  V  N  S1  V1 
 A hinge joint is something that / permits the forward ..................... 
    
 บานพับคือสิ่งท่ีทําใหมีการเคลื่อนไหวไปขางหนาขางหลังได 
  
5.  Scientists recently found some lotus seeds that they were able to germinate ..................... they 

had been dormant for about 10,000 years. 
 1)  or 2)  if 3)  despite 4)  even though 
 
 นักวิทยาศาสตรพบวาเมล็ดบัวสามารถแพรพันธุได (germinate) แมวา เมล็ดบัวนี้จะอยูในฝกนานถึง 
 10,000 ปก็ตาม (dormant = นอนอยูภายใน) 
 
 ความหมายสองประโยค แยงกัน 
 
 S + V  despite + N / วลี  (แมวา) 
 
 S + V  although + S + V  (แมวา)   
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6. Chicken have been domesticated for many centuries ..................... commercially for their meat 
and eggs. 

 1)  if raised 2)  and are raised 3)  as raised as 4)  what are raised 
 
 
 S  V (passive)  V (passive) 
 Chicken / have been domesticated ..................... and are raised ..................... 
 ไกถูกนํามาเลี้ยงในบานมาหลายศตวรรษ และถูกเลี้ยงเพ่ือการคาเพ่ือขายเนื้อและไข 
 
 S พหูพจน + have been V3 .....................  and  are V3 
 (ถูกกระทํา passive)  (ถูกกระทํา passive) 
 
  
7. ..................... in the diet is especially important for vegetarians. 
 1)  In obtaining protein enough 2)  Obtaining enough protein 
 3)  Being obtained enough protein 4)  To be obtained protein enough 
 
 Obtaining ……………… is important for vegetarians. 
 
 Ving  ( = S เอกพจน)  +  V  : Loving is important in family. 
  
 To Vinf  ( = S เอกพจน)  + V  : To love is to listen each other. 
 
 ……………………………… 
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8. Not until 1861 ..................... awarded for the first time in the United States. 
 1)  was the degree of Doctor of Philosophy 
 2)  the degree of Doctor of Philosophy was 
 3)  when the degree of Doctor of Philosophy was 
 4)  the degree of Doctor of Philosophy 
   
 V S 
 Not until 1861 was / the Degree ……………… awarded for ……………… 
 
 คําปฏิเสธ V ชวย + S V หลัก 
 
 She rarely knows him so well. 
 
 Rarely    does she know him so well. 
 
9. The gymnosperms were ..................... of water for reproductive purposes. 
 1)  independent to be the first plants 2)  the first independent plants to be 
 3)  the first plants to be independent 4)  to be the first independent plants 
 
 The gymnosperms were the first plants to be independent of ……………… water……………… 
 
   S  V  N  +  to  +  be adj 
 
 
 gymnosperm เปนพืชชนิดแรกท่ีจะไมตองอาศัยน้ําในการขยายพันธุ 
 the + ลําดับ : the first / second / third... 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2)  where they can cause  
2. เฉลย 1)  as they grow      
3. เฉลย 4)  the greatest of all time  
4. เฉลย 2)  something  
5. เฉลย 4)  even though  
6. เฉลย 2)  and are raised  
7. เฉลย 2)  Obtaining enough protein  
8. เฉลย 1)  was the degree of Doctor of Philosophy  
9. เฉลย 3)  the first plants to be independent 
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Meaning Recognition 
 
Directions : Choose the alternative which has same meaning as the bold 

word in the given sentence.  
1. Half of the apple is too much. Just give me a quarter.  
 1) The Emperor gave no quarter to the evil traitors. 
 2) The troops attacked the city from all quarters.  
 3) A quarter of population voted for him.  
 4) We must find quarters before nightfall.   
2. She told her son to stop hitting his sister. 
 1) The bad news hit everyone hard.  
 2) The boxer hit his opponent with a solid right to the jaw. 
 3) The truck hit the car at the intersection.  
 4) The senator’s speech hit at the government’s extravagant spending.  
3. We get mad at each other sometimes, like any family.  
 1) They must be mad to buy such a costly little house.  
 2) When she heard of her son’s death, she was mad with grief.  
 3) The two sisters are mad about tennis.  
 4) If you keep teasing that dog, you’ll make him mad.   
4. Her new book is a hot seller. 
 1) Is there any hot news on the election results?  
 2) Put some of the hot sauce on the barbecued ribs.  
 3) You’d better learn to control that hot temper of yours.  
 4) The new toys are so hot that stores can’t keep them in stock. 
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เฉลย 
 
1. quarter, one-fourth of something  (n)  1 / 4 
 เฉลย 3) quarter, one-fourth of something (n) 1 / 4 
  1) quarter, mercy / compassion (n) ความเมตตา 
  2) quarter, area, place (n) บริเวณ, สถานท่ี 
  4) quarter, place to stay (n) ท่ีพัก  
2. hit, strike  (v) ตี 
 เฉลย 2) hit, strike (v) ตี 
  1) hit, have negative effect (v) สงผลเสีย 
  3) hit, bump (v) ชน 
  4) hit, criticize (v) วิจารณ  
3. mad, angry (adj) ทะเลาะ 
 เฉลย 4) mad, angry  (adj) โกรธ 
  1) mad, crazy (adj) งี่เงา / ไมมีเหตุผล 
  2) mad, uncontrolled  (adj) ท่ีไมสามารถควบคุมได 
  3) mad, fanatic (adj) คลั่งไคล     
4. hot, popular  (adj) ซ่ึงไดรับความนิยม 
 เฉลย 4) hot, popular (adj) ซ่ึงไดรับความนิยม 
  1) hot, current (adj) ใหม, สดๆ รอนๆ 
  2) hot, spicy (adj) เผ็ด 
  3) hot, violent (adj) รุนแรง 
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Meaning in Context (GAT + O-NET) 
 
Directions : Choose the appropriate expression for the first missing part 

(Item A) and the response / reaction to the expression for the 
second missing part (Item B). Both answer (Items A and B) 
must be correct and make sense in order to gain TWO marks.  

Meaning in Context (O-NET) 
1. Nobody disputes that too much fat is .........A......... . But there are several different types of 

fat that are .........B......... for our health. 
 A. 1)  harmful   2)  unhealthy 
  3)  unbearable   4)  hopeless  
 B.  1)  essential    2)  harmful     
  3)  defensive   4)  unfortunate 
 
 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 dispute (v ....................................โตแยง, โตเถียง argue, debate, contend 
 harmful (adj)................................ซ่ึงเปนอันตราย perilous, dangerous, detrimental 
 unhealthy (adj)................................ท่ีสุขภาพไมดี vulnerable, weak, delicate 
 essential (adj .................................จําเปน important, vital, crucial 
 unbearable (adj)................................ซ่ึงไมสามารถทนได intolerable,insufferable, unendurable 
 defensive (adj)................................ซ่ึงปองกัน protective, watchful, safeguarding 
 hopeless (adj)................................ท่ีสิ้นหวัง despairing, desperate, discouraging 
 unfortunate (adj)................................ท่ีโชคไมดี 
 
2. I love reading ...........A..........., studying the lives of great people to determine their secret to 

happiness and ...........B........... . 
 A.  1)  novel   2)  encyclopedias 
  3)  histories   4)  biographies  
 B.  1)  confidence   2)  success  
  3)  pride   4)  arrogance     
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 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 novel ....................................นวนิยาย 
 encyclopedia ....................................สารานุกรม 
 history ....................................ประวัติศาสตร 
 biography .................................... ชีวประวัติ 
 confidence ....................................ความมั่นใจ 
 ....................................assurance, bravery, courage 
 pride ....................................ความภูมิใจ 
  ....................................dignity, self-regard, self-respect 
 arrogance ....................................ความหย่ิง 
  ....................................conceit, contempt, disdain 
 success ....................................ความสําเร็จ 
 
Meaning in Context (O-NET) 
3. It can be clearly noticed that ..........A.......... , ..........B.......... . 
 (มาจาก สทศ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2554) 
 A.  1)  Paula exercised more 2)  Paula exercised the more 
  3) the more Paula exercises 4)  Paula did more exercise  
 B. 1)  she becomes healthier 2)  the more she became healthy 
  3) she became the healthier 4)  the healthier she becomes 
 
 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 clearly, distinctly  (adv) ....................................................อยางชัดเจน 
 notice observe (v) ........................................................สังเกต 
 exercise, work out (v) ........................................................ออกกําลังกาย 
 healthy, fit (adj) ..................................................... ซ่ึงมีสุขภาพดี 
4. ..........A.......... a vacation, ..........B.......... his students a test. 
 (มาจาก สทศ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2554) 
 A.  1)  Had Mr.Benson not taken 2)  Mr.Benson had not taken 
  3) Unless Mr.Benson had not taken 4) If Mr.Benson would not have taken  
 B.  1)  he had given   2)  he will have given 
  3) he would give   4)  he would have given 
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 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 vacation, holiday (n) ........................................................ชวงวันหยุดพักผอน 
 test, examination  (n) ........................................................การสอบ  
5. The news reporter ..........A.......... the Prime Minister ..........B.......... the comments about his 

leadership. 
 (มาจาก สทศ รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2554) 
 A.  1)  wanting to know how 2)  wants to know when 
  3) wanted to know whether 4)  has wanted to know why  
 B.  1)  had read   2)  has read 
  3)  would have read  4)  was reading 
 
 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 reporter, newsman (n) ........................................................นักขาว 
 comment, criticism (n) ........................................................ขอคิดเห็น 
 leadership (n) ........................................................ความเปนผูนํา 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย A. 2) unhealthy 
  B. 1) essential  
2.  เฉลย A. 4) biographies 
  B. 2) success  
3. เฉลย A. 3)  the more Paula exercises 
  B. 2)  the more she became healthy  
4.  เฉลย A. 1) Had Mr.Benson not taken  
  B. 4)  he would have given  
5.  เฉลย A. 3)  wanted to know whether 
  B. 1) had read 
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Dialogue & Conversations 
 
English for Dialogue & Conversations  
 ขอสอบบทสนทนา ตองการวัดความรูของนักเรียน 3 เรื่อง คือ 
 1.  ความเก่ียวโยงของบทสนทนา (Meaning Coherence) 
 2.  สํานวน (expression) 
 3.  วัฒนธรรมการใชภาษา (Culture) 
 โดยขอสอบแบงออกเปนสองสวน คือ 
 สวนท่ี 1 เปนขอสอบถามตอบประโยคสั้นๆ 
 สวนท่ี 2 เปนขอสอบบทสนทนายาวๆ  
Directions : Fill in the blanks with appropriate questions, comments or 

responses.  
 Kate : So Sue. It’s time we sent the mid-term grades for these students of Arts Faculty. 
 Sue : What should I manage about the absentee, Munin. She missed the last test and 
   didn’t hand in the last assignment. 
 Kate : ...........1........... . Does she often skip the class? 
 Sue : No, from what I observe, ...........2........... leading to her health problem last week. 
 Kate : ...........3........... . 
 Sue : She could pass with high scores. She can be an absolute brilliant student in class 
   with any assignments give. Anyway, we need to grade her, so I will allow her to 
   take the test this Tuesday. She’ll have to work so hard for it. 
 Kate : OK, just tell her in advance. That’s great! Let’s move on.  
    We should finish it so soon. Now what should we do about this student.   
1. 1)  What’s wrong with her? (What is the problem?) 
 2)  She is OK.       
 3)  That’s OK for me. 
 4)  It isn’t serious. 
 5)  Where is her assignment?  
2. 1)  She is immature.  2)  She loves to have a trip. 3)  She looks contented.  
 4)  She seems all right. 5)  She is under pressure.   
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3. 1)  Did she tell anyone about her absence? 
 2)  How did she do for the last test? 
 3)  Inform her to drop by my next class. 
 4)  How is she now? 
 5)  I saw her attend my class.  
4. Who are talking to? 
 1)  a teacher and a teacher 
 2)  a student and a teacher 
 3)  a teacher and a student 
 4)  a proctor and an absentee 
 5)  a teacher and an absentee  
5. What is the subject talking about? 
 1)  What made Kate and Sue serious doing this work 
 2)  How to finish sending the grade of Munin 
 3)  Why Munin didn’t hand in her work 
 4)  How to solve the problem of Munin 
 5)  How to prepare a new re-examination   
6. How can you describe Sue from what she said? 
 1)  sympathetic 2)  pessimistic 3)  proud   
 4)  arrogant 5)  energetic  
 

 คําอธิบายเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 Kate และ Sue กําลังปรึกษากันเรื่องการสงเกรด Midterm ของนักศึกษา คณะอักษรศาสตร Sue ถาม 
Kate วาควรจะทําอยางไรกับ Munin ซ่ึงขาดสอบและไมไดสงงาน Kate ถาม Sue วา Munin โดดเรียน (skip 
the class) บอยไหม และผลสอบคราวที่แลวเปนอยางไร Sue บอกวา เทาท่ีสังเกต Munin เครียด (under 
pressure) เลยทําใหมีปญหาสุขภาพ แตผลสอบออกมา ไดคะแนนสูงมาก และเปนเด็กท่ีเกง (absolute brilliant 
student) Sue ให Munin สอบซอมไดในวันอังคาร แต Munin คงตองดูหนังสือหนักมาก Kate ตกลงตามน้ัน 
และบอกให Sue ใหเกรดนักเรียนคนตอไปไดเลย 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________________ ภาษาอังกฤษ (71) 

 
 คําศัพทจากเนื้อเรื่อง ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 grade (n) ..................................................ระดับคะแนน, เกรด 
 absentee (n) ..................................................ผูท่ีไมมา 
 skip the class (v)...................................................โดดเรียน 
 observe, notice (v)...................................................สังเกต 
 absolute, complete (adj) ...............................................ทีเดียว 
 brilliant, smart (adj) ...............................................ฉลาด 
 in advance, ahead (adv) ..............................................กอน 
 assignment, task (n) ..................................................งานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ศัพทในคําถาม ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 serious, earnest (adj) ...............................................จริงจัง 
 immature (adj) ...............................................ไมมีวุฒิภาวะ 
 contented, pleased (adj) ...............................................ซ่ึงพึงพอใจ 
 drop by, call by (v)...................................................แวะมา 
 solve, untangle (v)...................................................แกปญหา 
 prepare, arrange (v)...................................................ตระเตรียม 
 energetic, vigorous (adj) ...............................................ซ่ึงกระฉับกระเฉง 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1)  What’s wrong with her? (What is the problem?)   
2. เฉลย 5)  She is under pressure.   
3.  เฉลย 2)  How did she do for the last test?  
4. เฉลย 1)  a teacher and a teacher  
5. เฉลย 2)  How to finish sending the grade of Munin  
6. เฉลย 1)  sympathetic   
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ภาคผนวก 
 

 
การเรียนภาษาอังกฤษ ตองเกิดจากการ “สั่งสม” “คอยเปนคอยไป” “สมํ่าเสมอ” ขณะที่เพ่ือนกําลังเลน 

เราอานศัพทได 2 คํา ขณะเขาหองน้ํา เราอานศัพทได 3 คํา 
ขณะนั่งรถ ขณะคอยเพื่อน เราอานศัพทได 4 คํา ขณะอานวิชาเครียดๆ  

เราหยิบศัพทขึ้นมาอานอีก 2 คํา ใครจะรูวาการเริ่มตนดวยการอานศัพททีละคําสองคํา 
จะทําใหเราหยิบหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ มาอานไดอยางคลองแคลว 
ถาไมเริ่มวันนี้แลวเราจะเริ่มเมื่อไร ถาเราไมอาน แลวใครจะอานใหเรา 

คุณครูสมศรี ผูท่ีเคยเรียนภาษาอังกฤษไดเกรด 1 
 
 สวนที่ 1 :  
 ศัพทแยกตามหัวขอที่นาจับตามองในขอสอบ 
 abandon, desert..........................................................................................................ละทิ้ง 
 ability, capability ........................................................................................................ความสามารถ 
 proficiency, efficiency ...............................................................................................ประสิทธิภาพ 
 abnormal, irregular..................................................................................................... ท่ีผิดปกติ 
 abruptly, suddenly .....................................................................................................ฉับพลันทันใด 
 absolutely, completely ..............................................................................................อยางย่ิง / โดยสิ้นเชิง 
 absurd, ridiculous.......................................................................................................นาหัวเราะเยาะ 
 abundant, abounding................................................................................................มากมาย 
 accelerate, expedite .................................................................................................. เรงความเร็ว 
 accept, admit ..............................................................................................................ยอมรับ 
 access, approach........................................................................................................ทางเขาสู, การเขาสู 
 accommodation/residence....................................................................................... ท่ีพักอาศัย 
 accomplish, succeed ................................................................................................. ทําใหสําเร็จ 
 accordingly, consequently .......................................................................................ดังน้ัน 
 accumulate, collect....................................................................................................สะสม 
 accurate, precise ........................................................................................................ ถูกตองแมนยํา 
 accuse, blame .............................................................................................................กลาวหา, ตําหนิ 
 achieve, succeed........................................................................................................ ทําใหสําเร็จ 
 acknowledge, accept ................................................................................................ยอมรับ 
 acquire, attain............................................................................................................. ไดรับ 
 activate, stimulate .....................................................................................................กระตุน 
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 active, energetic, dynamic ................................................................ คลอง 
 adapt, adjust.......................................................................................... ปรับตัว 
 add, increase, supplement................................................................. เพ่ิม 
 addict, drunkard ................................................................................... คนติดยา, คนขี้เมา 
 adolescent, youngster ......................................................................... วัยรุน 
 adult, grown-up................................................................................... ผูใหญ 
 advantage, benefit ............................................................................... ขอดี, ประโยชน 
 advise, suggest, recommend ............................................................ แนะนํา 
 affair, business...................................................................................... กิจธุระ 
 affection, fondness............................................................................... ความรัก 
 affluent, prosperous ............................................................................. มั่งค่ัง 
 aggravate, exasperate......................................................................... ทําใหโกรธ 
 agriculture, farming ............................................................................. เกษตรกรรม 
 aim, goal, purpose ............................................................................... วัตถุประสงค 
 allocate, distribute ............................................................................... แบงสันปนสวน, แจกจาย 
 alternative, option, choice ................................................................. ขอเลือก 
 ambiguous, vague................................................................................ กํากวม 
 ambition, inspiration ........................................................................... ความทะเยอทะยาน, แรงบันดาลใจ 
 analyze, synthesize.............................................................................. วิเคราะห, สังเคราะห 
 ancestor, forefather.............................................................................. บรรพบุรุษ 
 ancient, archaic .................................................................................... โบราณ 
 annoy, harass ........................................................................................ รบกวน, ตามรังควาน 
 apparent, obvious ................................................................................ ท่ีเห็นไดชัด 
 application ............................................................................................. การประยุกตใช / การสมัครงาน 
 approach................................................................................................. การเขาถึง / วิธี 
 appropriate, suitable, fitting .............................................................. เหมาะสม 
 archaeology ........................................................................................... โบราณคดี 
 argue, debate, dispute........................................................................ โตแยง 
 artificial, copied, duplicated .............................................................. เทียม / ปลอม 
 aspire, wish, long for .......................................................................... ปรารถนา 
 assemble, congregate ......................................................................... รวมกัน, ชุมนุมกัน 
 assess, appraise.................................................................................... ประเมิน 
 assign, appoint ..................................................................................... มอบหมาย, แตงตั้ง 
 assumption, presumption................................................................... สมมติฐาน 
 assure, ensure....................................................................................... รับรอง 
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 astronaut, spaceman.............................................................................. นักบินอวกาศ 
 attach, join, enclose ............................................................................... แนบ / ติด 
 attention, heed......................................................................................... ความใสใจ 
 attendance, presence............................................................................. การเขารวม, การปรากฏ 
 automation................................................................................................ การใชเครื่องจักร 
 available, at hand.................................................................................... ท่ีมีอยู / ท่ีหามาได 
 awkward, inert, inept, inapt................................................................. งุมงาม 
 beat, defeat............................................................................................... เอาชนะ 
 behavior, conduct ................................................................................... ความประพฤติ 
 bereaved, mournful................................................................................. ท่ีสูญเสียคนรัก, เศราโศก 
 besides, moreover, furthermore........................................................... ย่ิงกวานั้น 
 brittle, fragile............................................................................................ เปราะ 
 build, construct, establish..................................................................... สราง 
 capacity, ability ....................................................................................... ความจุ, ความสามารถ 
 category, classification .......................................................................... ประเภทที่แบง, การแบงประเภท 
 cessation, stop ......................................................................................... การหยุด 
 challenge, defy......................................................................................... ทาทาย, ย่ัวใหโกรธ 
 circumstance, occurrence ..................................................................... เหตุการณ 
 collapse, relapse ...................................................................................... พังทลาย, ทรุดลง 
 collide, clash............................................................................................. ชน, ชนกัน 
 crash, crush .............................................................................................. ชน, บดขยี้ 
 commodity, merchandise...................................................................... สินคา 
 communicate, convey............................................................................ สื่อสาร, สื่อความ 
 companion, friend ................................................................................... เพ่ือนรวมทาง, เพ่ือน 
 compare, correlate .................................................................................. เปรียบเทียบ (สิ่งเหมือน) 
 contrast, differentiate ............................................................................. เปรียบเทียบ (สิ่งแตกตาง) 
 compensate, redeem.............................................................................. ชดเชย 
 competitor, oppose ................................................................................. คูแขง, ผูคัดคาน 
 complete, accomplish, achieve............................................................ ทําใหสําเร็จ 
 complex, complicated ............................................................................ สลับซับซอน 
 component, constituent......................................................................... องคประกอบ 
 composed of, constitute........................................................................ ประกอบดวย 
 concentrate, focus................................................................................... มีจิตใจจดจออยูกับ, เนน 
 conclude, infer ......................................................................................... สรุป 
 condolence, sympathy ........................................................................... การแสดงความเสียใจ 
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 conference, convention ................................................................................การประชุม 
 confidence, assurance...................................................................................ความมั่นใจ 
 confidential, secret ........................................................................................ท่ีเปนความลับเฉพาะ 
 confirm, affirm.................................................................................................ยืนยัน / ทําใหมั่นใจ 
 conform, agree................................................................................................ปฏิบัติตาม 
 conscious, aware............................................................................................ตระหนัก 
 considerable, great ........................................................................................มากมาย 
 consist of, constitute.....................................................................................ประกอบดวย 
 constant, consistent ......................................................................................สม่ําเสมอ 
 contain, comprise...........................................................................................ประกอบดวย 
 consult, confer ................................................................................................ปรึกษา 
 counsel, advise ...............................................................................................ใหคําปรึกษา 
 consumption, exhaustion.............................................................................การบริโภค, การใชจนหมด 
 contaminate, adulterate................................................................................ทําใหเนาเสีย, ปลอมปน 
 contradiction, controversy ...........................................................................การโตแยง 
 controvert, contradict, contend ..................................................................โตแยง 
 convert, alter, change ...................................................................................เปลี่ยน 
 convince, persuade........................................................................................ทําใหเช่ือ, ชักชวน 
 co-operate, collaborate ................................................................................ความรวมมือ, รวมแรง 
 co-ordinate, organize ...................................................................................ประสาน, จัดการ 
 counteract, neutralize ...................................................................................หักลาง / ลบลาง 
 critical ...............................................................................................................เก่ียวกับการวิจารณ / ท่ีวิกฤติ 
 critical, vital .....................................................................................................สําคัญย่ิง 
 criticism, comment........................................................................................การวิจารณ 
 crucial, essential.............................................................................................สําคัญย่ิง, จําเปน 
 damage, destruction, disaster.....................................................................ความเสียหาย 
 dangerous, hazardous...................................................................................อันตราย 
 deal with, cope with, involve .....................................................................เก่ียวของ, ของเก่ียว 
 declare, announce..........................................................................................ประกาศ 
 decline, decrease............................................................................................ลดลง 
 dedicate, devote.............................................................................................อุทิศ 
 defend, protect ...............................................................................................ปองกัน 
 definite, exact .................................................................................................แนนอน 
 destroy, decay, decline.................................................................................ทําลาย, ผุ, เสื่อม 
 demonstrate.....................................................................................................สาธิต / เดินขบวนประทวง 
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 deny, decline............................................................................................ ปฏิเสธ 
 department, section................................................................................ แผนก, สวน 
 depend on, rely on ................................................................................. ขึ้นอยูกับ 
 depress, deject......................................................................................... ทําใหหดหูใจ 
 deprive, bereave...................................................................................... พรากเอาไป 
 devastation, destruction........................................................................ ความเสียหาย 
 determine .................................................................................................. ตัดสินใจแนวแน / กําหนด 
 detest, hate, despise .............................................................................. เกลียดชัง 
 detrimental, perilous............................................................................... อันตราย 
 devastate, demolish................................................................................ ทําลายลาง 
 device, tool, gadget................................................................................ อุปกรณ 
 devious, indirect...................................................................................... ท่ีคดเค้ียว, ท่ีไมตรง 
 diagnosis, analysis .................................................................................. การวินิจฉัย, การวิเคราะห 
 die, expire, perish, extinct.................................................................... ตาย 
 diminutive, miniature............................................................................. เล็ก 
 disgust, abhorrence ................................................................................ ความขยะแขยง 
 disorder, disorganize .............................................................................. ทําใหวุนวาย, ทําใหยุง 
 disorder...................................................................................................... ความผิดปกติ / ความยุงเหยิง 
 distinguish, discriminate ....................................................................... แยกใหเห็นความแตกตาง 
 distract, deviate....................................................................................... ทําใหเขว หักเหออก 
 dominance, influence............................................................................. อิทธิพลครอบงํา 
 drought, shortage.................................................................................... ความแหงแลง, การขาดแคลน 
 dwelling, residence................................................................................. ท่ีอยูอาศัย 
 ecology, ecosystem ................................................................................ นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศ 
 effective, efficient.................................................................................... ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 effort, attempt .......................................................................................... ความพยายาม 
 elegant, splendid..................................................................................... สงางาม 
 eliminate, demolish ................................................................................ กําจัด, ทําลาย 
 enormous, colossal, gigantic................................................................ ใหญโตมโหฬาร 
 ensure, assure.......................................................................................... รับรอง, ยืนยัน, ทําใหมั่นใจ 
 enthusiastic, zealous .............................................................................. กระตือรือรน 
 entire, whole, total.................................................................................. ท้ังหมด 
 entrepreneur, investor............................................................................ นักเสี่ยงลงทุน, ผูลงทุน 
 envious, jealous ....................................................................................... อิจฉา 
 erase, delete ............................................................................................. ลบ, ตัดออก 
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 erode, decompose..........................................................................................สึกกรอน, เนาเปอย 
 escape, evade, elude.....................................................................................หลบหนี 
 evidence, proof ...............................................................................................หลักฐาน 
 exaggerate, overstate....................................................................................พูดเกินจริง 
 examine, scrutinize........................................................................................ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห 
 excessive, surplus ..........................................................................................มากเกิน 
 excuse, explanation.......................................................................................ขอแกตัว, คําอธิบาย 
 exhaust, fatigue..............................................................................................ทําใหหมดแรง 
 exhibit, expose ...............................................................................................แสดง 
 existence, presence .......................................................................................การมีอยู, การปรากฏ 
 expense, payment..........................................................................................รายจาย 
 explosion, eruption ........................................................................................การระเบิด 
 extinguish, put out ........................................................................................ดับเพลิง 
 extinct, expire .................................................................................................สูญพันธุ, ตาย 
 extreme, supreme, utmost...........................................................................สูงสุด 
 famine, starvation ..........................................................................................ทุพภิกขภัย 
 fascinate, captivate, enchant ......................................................................ทําใหหลงใหล / ทําใหหลงรัก 
 fatal, mortal .....................................................................................................ท่ีถึงแกชีวิต 
 fee, fare.............................................................................................................คาธรรมเนียม, คาโดยสาร 
 flexible, elastic ................................................................................................ท่ียืดหยุน 
 forbid, prohibit, restrict.................................................................................หาม 
 force, coerce, oblige ......................................................................................บังคับ 
 foremost, utmost ............................................................................................สําคัญท่ีสุด, ท่ีสุด 
 foundation, basement ...................................................................................พ้ืนฐาน, ฐานราก 
 fruitful, fertile, profuse ..................................................................................มากมาย 
 function, duty..................................................................................................หนาท่ี 
 generation, species........................................................................................รุนคนรุนหนึ่งๆ, สายพันธุ 
 genetic ..............................................................................................................เก่ียวกับพันธุกรรม 
 genuine, authentic.........................................................................................แท 
 geology .............................................................................................................ธรณีวิทยา 
 get, gain, attain ..............................................................................................ไดรับ 
 get rid of, dispose of.....................................................................................กําจัด 
 global, universal .............................................................................................ท่ัวโลก 
 gloom, mourning ............................................................................................ความเศราโศก 
 gloomy, grievous ............................................................................................ท่ีเศราโศก 
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 graceful, great..................................................................ท่ีสงางาม 
 gradually, little by little .................................................ทีละเล็กละนอย 
 grief, affliction ..................................................................ความทุกขเศรา 
 guarantee, warrant, endorse ........................................รับประกัน 
 habitat, residence ...........................................................ท่ีอยูอาศัย 
 harvest, cultivate.............................................................เก็บเกี่ยว, เพาะปลูก 
 hatch, brood .....................................................................ฟกไข, กกไข 
 haunting, unforgettable .................................................ท่ีอยูในความทรงจํา 
 heed, attention.................................................................เอาใจใส 
 hibernation, fast ..............................................................การจําศีล, การอดอาหาร 
 ignorant, negligent .........................................................ท่ีเพิกเฉย / ละเลย 
 illegible, unreadable .......................................................(ลายมือ) อานไมออก 
 illiterate, uneducated .....................................................ท่ีอานไมออกเขียนไมได 
 illustrate, elucidate .........................................................อธิบายโดยใชภาพประกอบ, อธิบายโดยกระจาง 
 illness, ailment, affliction...............................................ความเจ็บปวย 
 illumination, floodlight ...................................................การใหแสงสวาง, แสงไฟ 
 instantly, promptly..........................................................ทันที 
 inactive, passive..............................................................เฉื่อย  
 incessant, unceasing......................................................ท่ีไมหยุดหยอน 
 incidence, accident.........................................................เหตุการณ, อุบัติเหตุ 
 incredible, unbelievable.................................................ท่ีเหลือเช่ือ 
 independent, self-sufficient .........................................ท่ีพ่ึงตัวเองได 
 indicate, specify ..............................................................แสดง, ช้ี, ระบุ 
 infant, newborn ...............................................................ทารก 
 infer, conclude .................................................................สรุป 
 inferior, secondary ..........................................................ดอยกวา, ท่ีเปนรอง 
 inflammation, eruption...................................................อาการบวมพอง, แผลพุพอง 
 ingredient, element.........................................................สวนผสม, องคประกอบ 
 inhabit, reside, abide, dwell .........................................อาศัย 
 innate, inborn, inbred ....................................................ท่ีเปนโดยกําเนิด 
 intelligent, intellectual ...................................................ฉลาด 
 initiate, originate .............................................................ริเริ่ม 
 inquire, investigate .........................................................สอบถาม, สืบสวน 
 insist on, persist in.........................................................ยืนกราน 
 instantly, promptly..........................................................ทันทีทันใด 
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 installation, establishment ...........................................................................การติดตั้ง, การกอตั้ง 
 instinctive, intuitive.......................................................................................โดยสัญชาติญาณ 
 integrate, unite, unify ...................................................................................รวมเปนหนึ่ง 
 intensity, concentration................................................................................ความเขมขน 
 intensity, severity...........................................................................................ความรุนแรง 
 invade, break in..............................................................................................บุกรุก 
 invalidate, counteract ...................................................................................ทําใหเปนโมฆะ, หักลาง 
 invalid, disabled..............................................................................................ทุพพลภาพ, พิการ 
 investment, treasure......................................................................................การลงทุน, ทรัพยสมบัติ 
 ironic, sarcastic...............................................................................................ท่ีเยยหยัน, ท่ีแดกดัน 
 justify, prove....................................................................................................ใหเหตุผล, พิสูจน 
 jeopardize, endanger.....................................................................................เปนอันตราย 
 lantern, lamp ...................................................................................................โคมไฟ, ตะเกียง 
 legal, lawful, legitimate ................................................................................ท่ีถูกกฎหมาย 
 literally, virtually .............................................................................................จริงๆ แลว 
 long for, crave for, yearn for .......................................................................ปรารถนา 
 luxury, extravagance.....................................................................................ความหรูหรา, ความฟุมเฟอย 
 maintenance, sustenance ............................................................................การบํารุงรักษา / การยังชีพ 
 manipulate, control........................................................................................ควบคุมบังคับ 
 means, mode, method ..................................................................................วิธี 
 meteorology.....................................................................................................อุตุนิยมวิทยา 
 migrate, immigrate, emigrate .....................................................................อพยพ, เขา, ออก 
 mild, gentle, tender .......................................................................................ออน, นุมละมุน 
 minute, diminutive ........................................................................................เล็ก 
 miraculous, marvelous ..................................................................................มหัศจรรย 
 miscellaneous, assorted................................................................................เบ็ดเตล็ด, หลากหลาย 
 misery, agony..................................................................................................ความทุกขทรมาน 
 mobile, movable .............................................................................................ท่ีเคลื่อนท่ีได 
 moderate, intermediate ................................................................................ปานกลาง 
 modify, adapt, adjust ....................................................................................ปรับเปลี่ยน 
 mysterious, puzzling .....................................................................................มหัศจรรย 
 neglect, ignore ................................................................................................เพิกเฉย, ละเลย, ไมใสใจ 
 negotiate, bargain..........................................................................................เจรจาตอรอง, ตอราคา 
 nevertheless, however ..................................................................................อยางไรก็ตาม 
 notable, celebrated ........................................................................................ท่ีมีช่ือเสียง 
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 numerous, numberless.....................................................................มาก 
 nutrition, nourishment ..................................................................... โภชนาการ, การบํารุงเลี้ยง 
 nutrient, supplement........................................................................ สารอาหาร, อาหารเสริม 
 oppose, object.................................................................................... คัดคาน  
 oblivious, unmindful ......................................................................... ท่ีลืม, ท่ีไมใสใจ 
 observe, notice, remark ...................................................................สังเกต 
 observable, noticeable ..................................................................... เดน 
 obstacle, obstruction ........................................................................อุปสรรค 
 occupy, engage ................................................................................. จับจอง, ทําใหไมวาง 
 offhand, accidental ........................................................................... ไมไดไตรตรอง, โดยบังเอิญ 
 offspring, descendant.......................................................................ลูกหลาน 
 old, ancient, antique ........................................................................ เกา, โบราณ 
 operation, treatment......................................................................... การกระทํา 
 opinion, attitude ................................................................................ความคิดเห็น 
 outstanding, striking ........................................................................ เดน 
 overcome, surmount, rout...............................................................ชนะ 
 particular, specific............................................................................. โดยเฉพาะ 
 passive, inactive................................................................................ เฉื่อย 
 pavement, footpath ..........................................................................บาทวิถี 
 pension, provident fund .................................................................. เงินบํานาญ, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 perceive, understand........................................................................ รูเขาใจ 
 perform, act ........................................................................................กระทํา 
 periodical, journal.............................................................................. วารสารสิ่งพิมพ 
 permanent, everlasting ....................................................................ถาวร 
 plan, policy, scheme.........................................................................แผน, นโยบาย 
 persuade, induce............................................................................... ชักชวน 
 please, delight, content ................................................................... ทําใหยินดี, ทําใหดีใจ 
 ponder, reflect....................................................................................ครุนคิด 
 portrait, drawing ............................................................................... รูปคนเหมือน, รูปวาด 
 possess, own...................................................................................... เปนเจาของ 
 post, position......................................................................................ตําแหนงงาน, ตําแหนง 
 potential, talent ................................................................................. ศักยภาพ, พรสวรรค 
 practical, pragmatic.......................................................................... ท่ีนําไปใชไดจริงๆ, ในทางปฏิบัติ 
 precise, accurate ............................................................................... ถูกตองแมนยํา 
 predict, forecast................................................................................. ทํานาย, พยากรณ 
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 predominance, influence ...............................................................การมีอิทธิพลเหนือ 
 preserve, sustain ............................................................................... สงวน, รักษาไว 
 prevalent, prevailing, pervasive..................................................... ท่ีแพรหลาย 
 previous, foregoing ...........................................................................กอน, ท่ีมากอน 
 primitive, primary..............................................................................ดั้งเดิม, แรก 
 priority, precedence..........................................................................ลําดับแรก, การนํามากอน 
 proceed, continue .............................................................................ดําเนินตอไป 
 progress, advancement ...................................................................ความกาวหนา 
 proliferate, spread .............................................................................แพรหลาย 
 prominent, eminent .......................................................................... ท่ีมีช่ือ 
 property, asset ...................................................................................ทรัพยสิน 
 proportion, ratio................................................................................. จัดหาสัดสวน, อัตราเปรียบเทียบ 
 prosperous, affluent .......................................................................... ท่ีมั่งค่ังร่ํารวย 
 provide, supply .................................................................................. ให 
 psychology.......................................................................................... จิตวิทยา 
 purchase, buy .................................................................................... ซ้ือ 
 qualification, feature......................................................................... คุณสมบัติ 
 quote, cite...........................................................................................อางคําพูด 
 rational, logical .................................................................................. ท่ีมีเหตุผล 
 rare, scarce ......................................................................................... ท่ีหายาก 
 realistic, sensible............................................................................... ท่ีอยูในความเปนจริง, ท่ีมีเหตุผล 
 recall, remind ..................................................................................... ทําใหระลึกถึง 
 recommend, suggest, advise .........................................................แนะนํา 
 recover, recuperate...........................................................................ฟนจากไข 
 refer to, relate to ............................................................................... อางถึง, สัมพันธกับ 
 reform, revolution..............................................................................ปฏิรูป, ปฏิวัติ 
 regard, consider.................................................................................ตระหนัก, คํานึง 
 regenerate, reproduce......................................................................แพรพันธุ 
 relative, relevant................................................................................ ท่ีสัมพันธกัน 
 release, liberate .................................................................................ปลดปลอย 
 relieve, release ...................................................................................บรรเทา 
 reluctant, unwilling........................................................................... ไมเต็มใจ 
 remarkable, striking.......................................................................... เดน 
 remedy, therapy ................................................................................การเยียวยารักษา, การบําบัดรักษา 
 remote, distant................................................................................... ไกล 
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 repel, eject ................................................................................................ ขับออก / ไลออก 
 replace, substitute .................................................................................. แทนท่ี 
 reply, response......................................................................................... คําตอบ 
 representative, delegate ........................................................................ ตัวแทน 
 require, demand ...................................................................................... ตองการ 
 required, requisite................................................................................... ท่ีจําเปน 
 research, study ........................................................................................ วิจัย 
 reserve, conserve, preserve .................................................................. สํารอง, อนุรักษ, สงวน 
 reservoir, dam .......................................................................................... ท่ีเก็บน้ํา, เขื่อน 
 resolve, determine .................................................................................. ตัดสินใจแนวแน 
 resort, lodge.............................................................................................. ท่ีพักตากอากาศ, บานพัก 
 resource, riches ....................................................................................... ทรัพยากร, ทรัพยสินท่ีมีคา 
 restless, active ......................................................................................... ท่ีไมหยุดหยอน 
 resume, curriculum vitae ...................................................................... ประวัติโดยยอ 
 resume, restart......................................................................................... เริ่มตนใหม 
 retire, resign ............................................................................................. เกษียณ, ลาออก 
 reveal, confess ......................................................................................... เปดเผย, สารภาพ 
 sad, miserable .......................................................................................... เศราโศก 
 sophisticated, experienced ................................................................... ท่ีชํ่าชองโลก, ท่ีมีประสบการณ 
 seem to, appear to, likely to ................................................................ ดูเหมือนวา 
 self-assured, self-confident ................................................................. ท่ีมั่นใจตัวเอง 
 self-conscious.......................................................................................... ท่ีรูตัว 
 self-esteem, self-respect...................................................................... ความเคารพตัวเอง 
 self-sufficient, self-sustaining............................................................. ท่ีพ่ึงตนเองได 
 sentimental ............................................................................................... ท่ีออนไหว 
 sensible, justified..................................................................................... ท่ีมีเหตุผล 
 settle down, locate ................................................................................. ตั้งรกราก, ตั้งอยู 
 significance, importance ....................................................................... ความสําคัญ 
 skeleton, skull .......................................................................................... โครงกระดูก, หัวกะโหลก 
 slothful, sluggish ..................................................................................... เฉื่อย 
 so, thus, hence ........................................................................................ ดังนั้น 
 solution, answer ...................................................................................... การแกปญหา, คําตอบ 
 soothe, alleviate....................................................................................... บรรเทา 
 sticky, adhesive ....................................................................................... เหนียว, ท่ีติดแนน 
 stimulate, activate, motivate................................................................ กระตุน 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013______________________________________ ภาษาอังกฤษ (83) 

 stop, quit, cease, pause ........................................................................ หยุด 
 strike, protest ........................................................................................... ประทวง, ตอตาน 
 stubborn, obstinate................................................................................. ดื้อ 
 submit, succumb..................................................................................... ยอมแพ 
 subscribe, register................................................................................... บอกรับเปนสมาชิก, ลงทะเบียน 
 subtract, deduct ...................................................................................... หักออก / ลบออก 
 suburb, rural ............................................................................................. ชานเมือง, ในชนบท 
 succeed, carry out, go through........................................................... ทําใหสําเร็จ 
 sufficient, enough, adequate................................................................ เพียงพอ 
 suffocate, stifle......................................................................................... ทําใหหายใจไมออก, หายใจไมออก 
 superior, senior ........................................................................................ ท่ีเหนือกวา, ท่ีมีอาวุโสกวา 
 supervise, oversee................................................................................... ควบคุม 
 suppress, oppress.................................................................................... ปราบปราม, กดขี่ขมเหง 
 surplus, superfluous................................................................................ มากเกิน 
 surrounding, environment..................................................................... สภาพแวดลอม 
 suspicious, doubtful, dubious .............................................................. ท่ีสงสัย 
 sympathy, condolence ........................................................................... ความเห็นอกเห็นใจ 
 substance, matter ................................................................................... สาร, สสาร 
 substitute, replace .................................................................................. แทน 
 suspect, doubt ......................................................................................... สงสัย 
 surveillance, patrol.................................................................................. การตรวจตรา, การลาดตระเวน 
 symptom, syndrome............................................................................... อาการ, กลุมอาการ 
 tactful, diplomatic ................................................................................... ท่ีมีลักษณะนักการทูต  
 take over, inherit..................................................................................... รับชวง, สืบทอด 
 take part in, participate in ................................................................... เขารวม  
 tease, harass............................................................................................. แหย, ตามราวี 
 technique, device.................................................................................... วิธี 
 temporary, momentary .......................................................................... ช่ัวคราว 
 tempt, allure ............................................................................................. เยายวนใจ 
 tend to, trend to, incline to.................................................................. มีแนวโนมท่ีจะ  
 terminal, final ........................................................................................... สุดทาย 
 terminate, put an end............................................................................ ทําใหสิ้นสุด 
 territory, border........................................................................................ เขตแดน 
 terror, horror ............................................................................................. ความหวาดกลัว 
 therefore, thereby.................................................................................... ดังน้ัน 
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 threaten, intimidate................................................................................ ขมขู, ขูเข็ญ 
 tolerate, endure ....................................................................................... อดทน 
 tough, enduring....................................................................................... ท่ีอดทน 
 track, trail, hint, clue, cue..................................................................... รองรอย / ตัวช้ีแนะ 
 tradition, convention .............................................................................. ประเพณี 
 tragedy, suffering .................................................................................... ความเศรา, ความทรมาน 
 transfer, relocate...................................................................................... ถายโอน, กําหนดตําแหนงใหม 
 transmit, broadcast................................................................................. ถายทอด 
 trial, experiment ...................................................................................... การทดลอง 
 truly, actually, virtually .......................................................................... จริงๆ แลว 
 ulcer, eruption.......................................................................................... แผลมีหนอง, แผลพุพอง 
 ultimately, finally..................................................................................... ในท่ีสุด 
 undergo, experience............................................................................... ประสบ 
 variable, changeable .............................................................................. ท่ีเปลี่ยนแปลงได 
 various, assorted ..................................................................................... หลากหลาย 
 valid, reasonable...................................................................................... ท่ีมีเหตุผล 
 vending, selling ....................................................................................... การขาย 
 vibration, quake....................................................................................... การส่ันสะเทือน 
 victim, prey............................................................................................... ผูเคราะหราย, เหยื่อ 
 vigorous, forceful..................................................................................... ท่ีแข็งแกรง 
 violence, severity .................................................................................... ความรุนแรง 
 virtue, integrity ........................................................................................ ความดี, ความซ่ือสัตย 
 visible, apparent ...................................................................................... ท่ีเห็นได, ท่ีเห็นไดชัด 
 vital, crucial .............................................................................................. สําคัญย่ิง 
 vulnerable, weak ..................................................................................... ออนแอ 
 welfare, fringe benefit............................................................................ สวัสดิการ, ผลประโยชนพลอยได 
 unfurnished house .................................................................................. บานท่ีไมไดประดับเครื่องเรือน 
 untidy, disordered................................................................................... ไมเรียบรอย 
 up-to-date, fashionable........................................................................ ทันสมัย 
 urban, downtown.................................................................................... ในเมือง, ในยานธุรกิจ 
 urge, ask, request ................................................................................... ขอรอง 
 urgent, express ........................................................................................ เรงดวน 
 vacant, empty .......................................................................................... วางเปลา 
 vague, obscure ........................................................................................ มืดมัว, เลือนราง 
 wander, roam, ramble............................................................................ รอนเรไป 
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 warn, caution ........................................................................................................เตือน 
 warrant, guarantee, endorse .............................................................................รับประกัน 
 win, vanquish........................................................................................................ชนะ 
 wind (ไวนด), screw ..............................................................................................หมุน 
 withdraw, remove................................................................................................ถอนออก 
 wither, dry .............................................................................................................เหี่ยว, แหง 
 withhold, keep back............................................................................................ระงับไว 
 witness, evidence ................................................................................................พยาน, หลักฐาน 
 withstand, resist...................................................................................................ตานทาน 
 worth, value...........................................................................................................คา 
 wound, injury ........................................................................................................บาดแผล 
 zero, nil ...................................................................................................................ศูนย, ความไมมีอะไรเลย 
 
 
 

เงินตรายอมไรคา 
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สวนที่ 2 :  
 คําศัพทหมวดที่ออกขอสอบบอยๆ 
  
 pollution 
 
 waste.......................................................................................................................ของเสีย gas  
 emission .................................................................................................................การปลอยกาซ 
 garbage (AE) .........................................................................................................ขยะ  
 rubbish (BE)...........................................................................................................ขยะ 
 trash.........................................................................................................................ขยะ  
 fuel ...........................................................................................................................เช้ือเพลิง 
 dirtiness ..................................................................................................................ความสกปรก 
 poor ventilation.....................................................................................................การระบายอากาศไมดี
 vehicle.....................................................................................................................ยานพาหนะ 
 pollutant .................................................................................................................สารมลพิษ   
 contaminant...........................................................................................................สารปนเปอน 
 air pollution ...........................................................................................................มลภาวะในอากาศ  
 acid precipitation .................................................................................................การเรงใหเกิดกรด 
 miasma ...................................................................................................................สิ่งท่ีเปนพิษ 
 residue ....................................................................................................................สารตกคาง 
 smog........................................................................................................................ควัน  
 ozone depletion ....................................................................................................การใชโอโซนจนหมดสิ้น 
 asthma ....................................................................................................................โรคหืด  
 regulation ...............................................................................................................ระเบียบขอบังคับ 
 law ...........................................................................................................................กฎขอบังคับ 
 legislation ...............................................................................................................การออกกฎหมาย  
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 health 
 
 insurance..........................................................................................................การประกันภัย 
 medical examination.....................................................................................การตรวจโรค 
 illness ................................................................................................................การเจ็บไขไดปวย 
 infection............................................................................................................การติดเช้ือ / โรคติดตอ 
 contagion .........................................................................................................โรคติดตอ 
 disease ..............................................................................................................โรค   
 epidemic...........................................................................................................โรคระบาด 
 immune.............................................................................................................เก่ียวกับภูมิคุมกัน  
 immunity ..........................................................................................................ภูมิคุมกัน 
 chronic disease...............................................................................................โรคเรื้อรัง   
 depression........................................................................................................ความทุกข 
 cancer ...............................................................................................................มะเร็ง   
 malignant tumor.............................................................................................เนื้อราย / มะเร็ง 
 benign tumor ..................................................................................................เนื้องอกธรรมดา  
 healthful............................................................................................................ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 
 wholesome.......................................................................................................ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย 
 nutritious ..........................................................................................................ซ่ึงบํารุงรางกาย 
 nourishing ........................................................................................................ซ่ึงบํารุงรางกาย  
 hygienic ............................................................................................................ท่ีถูกสุขอนามัย 
 sanitary .............................................................................................................ท่ีถูกสุขอนามัย  
 recuperation.....................................................................................................การฟนคืนสูสภาพปกติ 
 get healthy.......................................................................................................มีสุขภาพดี   
 recover ..............................................................................................................ฟนจากไข 
 recuperate ........................................................................................................ฟนจากไข   
 get well.............................................................................................................ฟนจากไข 
 become convalescent....................................................................................ท่ีคอยๆ ฟนตัว  
 chronic complaint ..........................................................................................การเจ็บปวยเรื้อรัง 
 intensive care unit (ICU)..............................................................................หองไอซียู   
 critical condition.............................................................................................สภาพวิกฤต 
 chronic condition ...........................................................................................เรื้อรัง   
 incurable condition........................................................................................ท่ีไมสามารถรักษาได 
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 terminal illness................................................................................................การปวยขั้นสุดทาย  
 mortally ill ........................................................................................................ปวยถึงตาย 
 fatal disease.....................................................................................................โรคที่ถึงแกชีวิต  
 sick person.......................................................................................................คนปวย 
 patient...............................................................................................................คนไข  
 invalid................................................................................................................คนปวย / adj. ท่ีทุพพลภาพ 
 disabled (person) ............................................................................................ท่ีพิการ   
 cripple (N.) .......................................................................................................คนพิการ / V. ทําใหพิการ 
 asthmatic..........................................................................................................เก่ียวกับโรคหืด  
 bronchitic .........................................................................................................เก่ียวกับหลอดลม 
 drug addict ......................................................................................................คนติดยา   
 hygiene .............................................................................................................สุขอนามัย 
 sanitation..........................................................................................................สุขอนามัย 
  
 symptom 
 
 nausea...............................................................................................................อาการคลื่นไส 
 sickness ............................................................................................................อาการปวย 
 dizziness...........................................................................................................การเวียนศีรษะ 
 vomit .................................................................................................................อาเจียน 
 cough ................................................................................................................ไอ    
 cramp ................................................................................................................เปนตะคริว 
 diarrhea.............................................................................................................โรคทองรวง   
 chill ....................................................................................................................ความหนาวเย็น 
 fatigue ...............................................................................................................ความเหนื่อยลา 
 feverish .............................................................................................................ท่ีมีไข 
 indigestion .......................................................................................................อาการอาหารไมยอย  
 hiccup ...............................................................................................................สะอึก (V/N) 
 swelling ............................................................................................................อาการบวม   
 rash....................................................................................................................ผ่ืนคัน 
 spots ..................................................................................................................จุด    
 blister ................................................................................................................แผลพุพอง  
 ulcer...................................................................................................................แผลเปอย  
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 eruption ...............................................................................................แผลพุพอง 
 lack of appetite..................................................................................การเบ่ืออาหาร 
 weight loss .........................................................................................น้ําหนักลด 
 weakness.............................................................................................ความออนเพลีย 
 breathing difficulty ........................................................................... การหายใจลําบาก 
 malaise.................................................................................................อาการกระเสาะกระแสะ
 depression...........................................................................................ความกดดัน 
 vomiting ..............................................................................................การอาเจียน  
 coughing..............................................................................................การไอ 
 queasy..................................................................................................คลื่นเหียนอาเจียน 
 nauseous ............................................................................................. ท่ีคลื่นไส   
 inflammation.......................................................................................อาการอักเสบ, อาการบวมพอง 
 spasm................................................................................................... ชักกระตุก 
 
 doctor  
 
 physician .............................................................................................หมอ    
 surgeon................................................................................................ ศัลยแพทย 
 neurologist ..........................................................................................แพทยผูเช่ียวชาญดานประสาทวิทยา 
 radiotherapist .....................................................................................นักรังสีบําบัด   
 anesthetist .......................................................................................... วิสัญญีแพทย 
 gynecologists......................................................................................นรีแพทย   
 obstetrician .........................................................................................สูตินารีแพทย 
 pediatrician......................................................................................... กุมารแพทย   
 dermatologist .....................................................................................แพทยผิวหนัง 
 aorist..................................................................................................... แพทยรักษาหู   
 oculist................................................................................................... จักษุแพทย 
 dentist .................................................................................................. ทันตแพทย 
 cardiologist .........................................................................................แพทยรักษาโรคหัวใจ  
 immunologist...................................................................................... ผูเช่ียวชาญดานภูมิคุมกัน 
 psychologist........................................................................................นักจิตวิทยา   
 psychiatrist ......................................................................................... จิตแพทย 
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 pain 
 
 anguish .............................................................................................................ความเจ็บปวดรวดราว  
 afflict..................................................................................................................ทําใหเจ็บปวย 
 affliction............................................................................................................โรคภัยไขเจ็บ 
 annoyance........................................................................................................ความรําคาญ 
 hurting ..............................................................................................................ความเจ็บปวด 
 nuisance ...........................................................................................................การรบกวน 
 painfulness.......................................................................................................ความเจ็บปวด 
 
 distress  
 
 upset..................................................................................................................ทําใหอารมณเสีย  
 anguish .............................................................................................................ความเจ็บปวดรวดราว 
 torment .............................................................................................................ความทรมาน 
 torture ...............................................................................................................ความเจ็บปวด 
 anxiety ..............................................................................................................ความกังวล   
 disturb...............................................................................................................ความรบกวน 
 disturbance ......................................................................................................การรบกวน   
 adversity ...........................................................................................................เคราะหกรรม 
 suffering............................................................................................................ความทุกขทรมาน  
 hardship............................................................................................................ความยากลําบาก  
 affliction............................................................................................................โรคภัยไขเจ็บ 
 catastrophe ......................................................................................................ความหายนะ 
 disaster .............................................................................................................ความหายนะ   
 misfortune ........................................................................................................โชคราย 
 deformity ..........................................................................................................ความพิกลพิการ  
 unhealthiness ..................................................................................................การมีสุขภาพไมดี 
 addiction...........................................................................................................การติดยา   
 infliction............................................................................................................การสรางความเดือดรอน 
 infection............................................................................................................การติดเช้ือ / โรคติดตอ 
 contagion .........................................................................................................โรคติดตอ 
 transmission ....................................................................................................การแพรเช้ือ 
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 AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) .........................................โรคภูมิคุมกันบกพรอง 
 tuberculosis ...........................................................................................................วัณโรค  
 immune...................................................................................................................เก่ียวกับภูมิตานทาน 
 infected................................................................................................................... ซ่ึงติดโรค 
 epidemic................................................................................................................. ซ่ึงระบาดอยางรวดเร็ว 
 infectious................................................................................................................ ซ่ึงติดเช้ือ 
 contagious.............................................................................................................. ซ่ึงติดเช้ือ  
 
 depression  
 
 emotional disorder ...............................................................................................ความผิดปกติทางอารมณ
 psychological state ..............................................................................................สภาพจิตใจ   
 psychotherapy....................................................................................................... จิตบําบัด 
 psychiatry............................................................................................................... จิตเวช  
 mania ......................................................................................................................ความคลั่งไคล 
 acrophobia .............................................................................................................โรคกลัวความสูง  
 hallucination ..........................................................................................................อาการประสาทหลอน 
 
 mental state 
 
 agitation .................................................................................................................ความกระวนกระวายใจ
 annoyance..............................................................................................................ความรําคาญ 
 anxiety ....................................................................................................................ความกังวล 
 nervousness........................................................................................................... ท่ีกระวนกระวายใจ 
 delusion ..................................................................................................................อาการหลงผิด 
 hypnosis .................................................................................................................การสะกดจิต 
 identity....................................................................................................................บุคลิกลักษณะ 
 mental health ........................................................................................................สุขภาพจิต 
 mental disease......................................................................................................โรคจิต  
 vexation ..................................................................................................................ความรําคาญ 
 stigma .....................................................................................................................บาดแผลทางจิตใจ  
 trauma.....................................................................................................................ความบอบช้ําทางจิตใจ 
 maladjustment ......................................................................................................การปรับตัวไดไมดี 
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 insanity 
 
 dementia ..........................................................................................................โรคจิตเสื่อม  
 craziness...........................................................................................................ความบา 
 derangement ...................................................................................................การควบคุมตัวเองไมได
 irrationality.......................................................................................................ความไมมีเหตุผล  
 paranoia............................................................................................................โรคจิตหวาดระแวง 
 personality disorder .......................................................................................ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ  
 psychological stress ......................................................................................ความเครียดทางจิตใจ 
 hallucination ....................................................................................................อาการประสาทหลอน 
 delusion ............................................................................................................อาการหลงผิด 
 amnesia ............................................................................................................อาการความจําเสื่อม 
 mania ................................................................................................................ความบาคลั่ง  
 obsession..........................................................................................................ความหมกมุน 
 preoccupation .................................................................................................การมีจิตใจจดจออยูกับ
 defense mechanism.......................................................................................กลไกการปองกันตัว 
 withdrawal.......................................................................................................การเลิก (ยาเสพติด) 
 isolation ............................................................................................................การแยกตัว 
 
 treatment  
 
 therapy..............................................................................................................การบําบัด   
 remedy..............................................................................................................การเยียวยารักษา 
 surgery ..............................................................................................................การผาตัด  
 operation ..........................................................................................................การผาตัด 
 hydrotherapy ...................................................................................................วารีบําบัด  
 heat therapy ....................................................................................................การบําบัดดวยความรอน 
 radiotherapy ....................................................................................................การบําบัดดวยรังสี  
 immunization ..................................................................................................การสรางภูมิคุมกัน 
 inoculation .......................................................................................................การปลูกฝ  
 vaccination.......................................................................................................การฉีดวัคซีน 
 injection............................................................................................................การฉีดยา   
 blood transfusion............................................................................................การถายเลือด 
 pharmacology..................................................................................................เภสัชวิทยา   
 acupuncture.....................................................................................................การฝงเข็ม 
 diagnosis ..........................................................................................................การวินิจฉัยโรค 
 prognosis ..........................................................................................................การพยากรณโรค 
 hypnosis ...........................................................................................................การสะกดจิต 
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 drug  
 
 prescription............................................................................................... ใบสั่งยา   
 placebo ...................................................................................................... ยาหลอก (ท่ีใชในการทดลอง) 
 drug dependence .................................................................................... การพ่ึงยาเสพติด  
 drug withdrawal...................................................................................... การเลิกยาเสพติด 
 dose ............................................................................................................ ขนาดยา   
 pill ............................................................................................................... ยาเม็ด 
 tablet .......................................................................................................... ยาเม็ด  
 ointment .................................................................................................... น้ํามัน 
 ear drops ................................................................................................... ยาหยอดหู   
 eye drops .................................................................................................. ยาหยอดตา 
 spray........................................................................................................... สเปรย  
 inhalant...................................................................................................... ยาดม 
 
 sign of illness 
 
 lump ........................................................................................................... กอนเนื้อ   
 growth........................................................................................................ เนื้องอก 
 tumor.......................................................................................................... เนื้องอก   
 high temperature .................................................................................... ไขขึ้นสูง 
 feverishness .............................................................................................. ไขขึ้นสูง   
 pain............................................................................................................. อาการเจ็บปวด 
 headache................................................................................................... อาการปวดหัว 
 chill ............................................................................................................. ความหนาวเย็น 
 shake .......................................................................................................... การส่ัน  
 shiver.......................................................................................................... การส่ัน 
 spasm......................................................................................................... อาการชักกระตุกของกลามเนื้อ 
 dizziness.................................................................................................... อาการเวียนศีรษะ  
 fainting....................................................................................................... การเปนลม 
 loss of consciousness............................................................................. การหมดสติ   
 unconsciousness ..................................................................................... การหมดสติ 
 stiffness...................................................................................................... ความเมื่อยลา 
 high blood pressure................................................................................ ความดันโลหิตสูง 
 hypertension............................................................................................. ความดันโลหิตสูง 
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 nutrition / malnutrition 
 
 undernourished................................................... ท่ีขาดสารอาหาร  
 starving................................................................. ท่ีอดอยาก 
 nutrition ................................................................ โภชนาการ   
 feeding ..................................................................การใหอาหาร 
 famine ...................................................................ความอดอยาก 
 anorexia ................................................................ภาวะไมสามารถรับประทานอาหารได 
 overeating ............................................................ทานมากเกิน   
 nutritional disorder ............................................ความผิดปกติทางโภชนาการ 
 bulimia .................................................................. โรคผิดปกติทางอารมณทําใหกินมากเกินไปแลวอาเจียนออก 
 overweight ...........................................................น้ําหนักมากเกิน  
 obesity .................................................................. โรคอวน 
 diabetes ................................................................ โรคเบาหวาน   
 appetite.................................................................การเจริญอาหาร 
 mineral deficiency..............................................การขาดแรธาตุ   
 saturated fat ........................................................ ไขมันอิ่มตัว 
 healthy .................................................................. ท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
 wholesome........................................................... ท่ีเปนประโยชนตอสุขภาพ 
 well-preserved fruit ..........................................ผลไมท่ีไดรับการถนอม 
 dehydrated food .................................................ผลไมอบแหง   
 adulterated food .................................................อาหารปนเปอน 
 contaminated food.............................................อาหารปนเปอน  
 contaminant.........................................................สารปนเปอน 
 rancid .................................................................... ท่ีเหม็นหืน   
 sour........................................................................ เปรี้ยว 
 malodorous .......................................................... ท่ีมีกลิ่นเหม็น   
 fermented............................................................. ท่ีไดรับการหมัก 
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 food  
 
 tasteful ..............................................................................................................มีรสชาติอรอย 
 choice................................................................................................................ท่ีมีคุณภาพดี (adj.) 
 palatable ...........................................................................................................อรอย  
 yummy..............................................................................................................อรอย 
 tasty...................................................................................................................อรอย  
 delicious ...........................................................................................................อรอย 
 savory................................................................................................................ท่ีมีรสชาติ   
 flavored .............................................................................................................ท่ีมีรสชาติ 
 seasoned...........................................................................................................ท่ีมีรสชาติ   
 spicy ..................................................................................................................ท่ีมีรสจัด 
 appetizing ........................................................................................................ท่ีนาทาน   
 mouth-watering.............................................................................................ท่ีนาทาน 
 distasteful.........................................................................................................ไมอรอย   
 unpalatable ......................................................................................................ไมอรอย 
 unsavory ...........................................................................................................ไมอรอย   
 yucky.................................................................................................................ไมอรอย, แหยะแหยะ 
 
 starvation  
 
 famine ...............................................................................................................ความอยาก   
 hungriness .......................................................................................................ความหิว 
 malnutrition .....................................................................................................ทุพโภชนาการ 
 impoverishment..............................................................................................ความแรนแคน 
 poverty..............................................................................................................ความยากจน 
 unemployment ................................................................................................การตกงาน 
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 unemployment 
 
 the unemployed..............................................................................................คนท่ีตกงาน  
 inflation.............................................................................................................ภาวะเงินเฟอ 
 deflation............................................................................................................ภาวะเงินฝด  
 recession ..........................................................................................................การตกต่ําทางเศรษฐกิจ 
 low productivity .............................................................................................ความสามารถในการผลิตต่ํา
 investment .......................................................................................................การลงทุน 
 competitiveness..............................................................................................ความสามารถในการแขงขัน
 debt ...................................................................................................................หนี้ 
 stagnancy.........................................................................................................ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ
 stagnant economy .........................................................................................เศรษฐกิจซบเซา 
 potential purchaser........................................................................................ผูซ้ือท่ีมีกําลังซ้ือ 
 retailer ...............................................................................................................ผูขายปลีก 
 wholesaler ........................................................................................................ผูขายสง  
 confidence........................................................................................................ความมั่นใจ 
 discount............................................................................................................(การ) ลดราคา (V. / N.) 
 income ..............................................................................................................รายได 
 earnings............................................................................................................รายได, กําไร 
 thriftiness .........................................................................................................ความประหยัด 
 
 agriculture 
 
 agriculturist......................................................................................................เกษตรกร  
 plantation .........................................................................................................สวน 
 farming..............................................................................................................กสิกรรม  
 livestock............................................................................................................ปศุสัตว 
 fungus ...............................................................................................................เช้ือรา  
 crop....................................................................................................................ผลผลิตทางการเกษตร  
 yield ...................................................................................................................ผลผลิตทางการเกษตร
 produce.............................................................................................................ผลผลิตทางการเกษตร 
 weed..................................................................................................................สาหราย  
 poisoning..........................................................................................................สารพิษ 
 contaminant.....................................................................................................สารปนเปอน  
 pesticide ...........................................................................................................ยาปราบศัตรูพืช 
 insecticide........................................................................................................ยาฆาแมลง   
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 residue ..............................................................................................................สารตกคาง 
 fertilizer.............................................................................................................ปุย   
 harvest .............................................................................................................เก็บเกี่ยว 
 cultivate............................................................................................................เพาะปลูก  
 seed ...................................................................................................................เมล็ดพันธุ 
 seedless fruit ...................................................................................................ผลไมไรเมล็ด 
 seedling ............................................................................................................ตนกลา 
 bring up............................................................................................................เลี้ยงดู  
 breed .................................................................................................................เพาะพันธุ 
 crossbred..........................................................................................................ท่ีเปนพันธุผสม 
 half-blooded....................................................................................................ท่ีเปนพันธุผสม 
 organic ..............................................................................................................อินทรียสาร  
 decompose.......................................................................................................ยอยสลาย 
 tropical forest ..................................................................................................ปารอนช้ืน  
 rainforest ..........................................................................................................ปาเขตรอน 
 soybean ............................................................................................................ถ่ัวเหลือง  
 grain ..................................................................................................................เมล็ดพืช 
 
 veterinarian สัตวแพทย 
 
 livestock............................................................................................................ปศุสัตว  
 herd ...................................................................................................................ฝูงสัตว 
 cattle..................................................................................................................วัว, ควาย  
 grazing ..............................................................................................................ทุงเลี้ยงสัตว 
 graze..................................................................................................................กินหญา  
 drought .............................................................................................................ความแหงแลง 
 aridity ................................................................................................................ความแหงแลง  
 field....................................................................................................................ทุงนา 
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 environment  
 
 botany ...............................................................................................................พฤกษศาสตร 
 environmental .................................................................................................เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
 surroundings....................................................................................................สภาพแวดลอม 
 circumstance ...................................................................................................สภาวะแวดลอม 
 pollution............................................................................................................มลภาวะ 
 global warming...............................................................................................ภาวะโลกรอน 
 tsunami.............................................................................................................คลื่นสึนามิ  
 earthquake .......................................................................................................แผนดินไหว 
 landslide ...........................................................................................................แผนดินถลม  
 mudslide...........................................................................................................โคลนถลม 
 avalanche ........................................................................................................หิมะถลม  
 natural resource..............................................................................................ทรัพยากรธรรมชาติ 
 geography ........................................................................................................ภูมิศาสตร  
 region ................................................................................................................ภูมิภาค 
 ambience..........................................................................................................สภาพแวดลอม 
 arena..................................................................................................................บริเวณ, สนามกีฬา 
 ecology..............................................................................................................นิเวศวิทยา  
 ecosystem ........................................................................................................ระบบนิเวศ 
 habitat...............................................................................................................ท่ีอยู  
 sphere ...............................................................................................................โลก 
 orbit ...................................................................................................................วงโคจร  
 surroundings....................................................................................................สภาพแวดลอม 
 non-renewable resources............................................................................ทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป
 resource depletion .........................................................................................การใชทรัพยากรจนหมดสิ้น 
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 ecology 
 
 ecological ............................................................................................ เก่ียวกับระบบนิเวศ   
 environment .......................................................................................สิ่งแวดลอม 
 biology ................................................................................................. ชีววิทยา    
 seismology ..........................................................................................การศึกษาเก่ียวกับแผนดินไหว 
 anthropology.......................................................................................มานุษยวิทยา 
 conservation .......................................................................................การอนุรักษ 
 habitat.................................................................................................. ท่ีอยู    
 endangered species..........................................................................สายพันธุท่ีไดรับอันตราย  
 predator ............................................................................................... ท่ีลาสัตวอื่นเปนอาหาร 
 prey....................................................................................................... เหยื่อ 
 victim ................................................................................................... เหยื่อ, ผูเคราะหราย 
 creature................................................................................................สิ่งมีชีวิต 
 extinct .................................................................................................. ท่ีสูญพันธุ    
 oil slick.................................................................................................คราบน้ํามันท่ีลอยบนผิวน้ํา 
 acid rain ..............................................................................................ฝนกรด    
 aerosol..................................................................................................ละอองของเหลว 
 climate .................................................................................................สภาพอากาศ 
 nuclear energy ...................................................................................พลังงานนิวเคลียร 
 solar energy........................................................................................พลังงานจากดวงอาทิตย  
 exhaust fume .....................................................................................ควันทอไอเสีย 
 fertilizer................................................................................................ ปุย 
 forest fires ........................................................................................... ไฟปา 
 greenhouse effect ............................................................................ภาวะเรือนกระจก   
 nuclear fallout .................................................................................... ฝุนกัมมันตรังสีหลังนิวเคลียรระเบิด 
 nuclear reactor................................................................................... เตาแยกปฏิกรณปรมาณู  
 ozone layer ......................................................................................... ช้ันโอโซน 
 pesticide ..............................................................................................ยาปราบศัตรูพืช   
 pollution...............................................................................................มลภาวะ 
 protected animal ...............................................................................สัตวท่ีรับการปองกัน   
 unleaded petrol..................................................................................น้ํามันไรสารตะกั่ว 
 waste....................................................................................................ของเสีย   
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 nuclear waste.........................................................................กากเช้ือเพลิงนิวเคลียร 
 radioactivity............................................................................กัมมันตภาพรังสี   
 wildlife .....................................................................................สัตวปา 
 natural disasters ....................................................................ความหายนะทางธรรมชาติ  
 drought ....................................................................................ความแหงแลง 
 earthquake ..............................................................................แผนดินไหว    
 flood..........................................................................................น้ําทวม 
 tidal wave ...............................................................................คลื่นทะเล    
 typhoon....................................................................................พายุไตฝุน 
 volcanic eruption...................................................................การระเบิดของภูเขาไฟ 
 
 environment-verbs 
 
 destroy .....................................................................................ทําลาย     
 dispose (of) .............................................................................กําจัด 
 dump ........................................................................................ท้ิง     
 protect......................................................................................ปองกัน 
 pollute ......................................................................................เปนมลภาวะ    
 recycle......................................................................................นํากลับมาใชใหม 
 save ..........................................................................................ประหยัดไว    
 throw away ............................................................................ท้ิง 
 use up ......................................................................................ใชจนหมด    
  
 crime-criminal 
 
 crime ........................................................................................อาชญากรรม 
 arson.........................................................................................การวางเพลิง    
 assault......................................................................................การจูโจม, การขมขืน 
 blackmail .................................................................................การขูเปดโปงความลับ   
 burglary....................................................................................การขโมย 
 fraud .........................................................................................การโกง    
 hijacking ..................................................................................การจ้ีเครื่องบิน 
 kidnapping ..............................................................................การลักพาตัว 
 mugging ..................................................................................การทํารายเพ่ือปลนทรัพยในท่ีสาธารณะ 
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 smuggling .....................................................................................การลักลอบนําเขาประเทศ  
 murder ...........................................................................................ฆาตกรรม 
 threat..............................................................................................การขมขู    
 threaten .........................................................................................ขมขู 
 mugger...........................................................................................นักจ้ีปลน    
 murderer........................................................................................ฆาตกร 
 robber............................................................................................. โจร     
 shoplifter........................................................................................คนขโมยของตามราน 
 smuggler........................................................................................ ผูลักลอบนําเขาประเทศ  
 terrorist .......................................................................................... ผูกอการราย 
 thief.................................................................................................ขโมย 
 vandal............................................................................................. ผูทําลายทรัพยสินของรัฐอยางไรเหตุผล 
 justice system..............................................................................ระบบความยุติธรรม   
 appeal.............................................................................................รองขอ 
 barrister .........................................................................................ทนายความ    
 caution ...........................................................................................การเตือน 
 cell...................................................................................................หองขังนักโทษ    
 community service .....................................................................บริการชุมชน 
 court ...............................................................................................ศาล    
 court case .....................................................................................คดีเก่ียวกับศาล 
 death penalty ...............................................................................การลงโทษประหารชีวิต  
 defense .......................................................................................... คําใหการ 
 fine..................................................................................................คาปรับ 
 jail.................................................................................................... คุก 
 guilty .............................................................................................. ท่ีผิด     
 imprisonment ...............................................................................การขังคุก 
 innocent......................................................................................... ท่ีบริสุทธ์ิ    
 judge............................................................................................... (V / N) ตัดสิน, ผูพิพากษา 
 jury..................................................................................................คณะลูกขุน    
 justice.............................................................................................ความยุติธรรม 
 lawyer ............................................................................................นักกฎหมาย    
 offence ...........................................................................................การกระทําผิดกฎหมาย 
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 sentence ..................................................................................การตัดสิน    
 prison .......................................................................................คุก 
 probation .................................................................................การควบคุมความประพฤติ  
 prosecution .............................................................................การดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 punishment.............................................................................การลงโทษ    
 penalty punishment..............................................................การลงโทษประหารชีวิต  
 corporal punishment ............................................................การลงโทษทางรางกาย 
 remand home.........................................................................สถานพินิจสําหรับผูกระทําความผิด 8-16 ป 
 solicitor ....................................................................................ทนาย     
 trial............................................................................................การพิจารณาคดี 
 verdict ......................................................................................คําตัดสินของคณะลูกขุน  
 witness.....................................................................................พยาน 
 crime ........................................................................................อาชญากรรม 
 arson.........................................................................................การวางเพลิง    
 assault......................................................................................การจูโจม, การขมขืน 
 blackmail .................................................................................การขูเปดโปงความลับ   
 burglary....................................................................................การขโมย 
 fraud .........................................................................................การโกง    
 hijacking ..................................................................................การจ้ีเครื่องบิน 
 kidnapping ..............................................................................การลักพาตัว 
 mugging ..................................................................................การทํารายเพ่ือปลนทรัพยในท่ีสาธารณะ 
 smuggling ...............................................................................การลักลอบนําเขาประเทศ  
 murder .....................................................................................ฆาตกรรม 
 threat........................................................................................การขมขู    
 threaten ...................................................................................ขมขู 
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 crime-verbs 
 
 arrest ........................................................................................จับกลุม    
 ban............................................................................................หาม 
 break in ...................................................................................บุกเขาไป    
 break the law.........................................................................ทําผิดกฎหมาย 
 burgle .......................................................................................บุกเขามาขโมยของ   
 charge ......................................................................................จูโจม 
 commit a crime .....................................................................กออาชญากรรม   
 escape......................................................................................หลบหนี 
 get away .................................................................................หลุดรอดจากการจับกุม  
 get away with .......................................................................ขโมย 
 investigate ..............................................................................สืบสวนสอบสวน   
 rob.............................................................................................ปลน 
 steal ..........................................................................................ขโมย     
 plagiarize .................................................................................ขโมยความคิด, ขโมยผลงาน / บทประพันธ 
 plagiarism (n) .........................................................................การขโมยความคิด / ผลงาน 
 pirate ........................................................................................ละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 piracy (n) .................................................................................การละเมิดลิขสิทธ์ิ   
 copyright (n) ...........................................................................ลิขสิทธ์ิ 
 patent (n).................................................................................สิทธิบัตร 
 
 crime-other related words 
 
 alibi ...........................................................................................ขอแกตัววาไมไดอยูในท่ีเกิดเหตุ 
 armed .......................................................................................ท่ีพกอาวุธ    
 burglar......................................................................................คนลักขโมยของ 
 car alarm .................................................................................สัญญาณกันขโมยรถ   
 alarm ........................................................................................สัญญาณเตือนภัย 
 legal ..........................................................................................ท่ีถูกกฎหมาย    
 illegal ........................................................................................ท่ีผิดกฎหมาย 
 detective..................................................................................นักสืบ   
 weapon ....................................................................................อาวุธ 
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“A good beginning makes a good ending” 
 

สําหรับ Brand’s Summer Camp 2013 นี้ พี่แนนพูดไดคําเดียวคะ “อึด ถึก ลุย” 
เนนทําโจทย ทําโจทย และ ทําโจทย 

ทําทุกวัน สม่ําเสมอ เราเนนคุณภาพ มากกวาปริมาณคะ 
เนนเฉพาะจุดที่เรายังไมเขาใจ จับเวลาทุกครั้งที่ทํา  

พี่แนนรับรองไดเลยคะวา คะแนนเต็มไมไกลเกินเอ้ือม 
 

สัดสวนขอสอบ 
 
 GAT Oct 55 GAT (มี.ค. 53 – มี.ค. 55) O-NET 55 
 ท้ังหมด 60 ขอ ท้ังหมด 60 ขอ ท้ังหมด 90 ขอ 

    
 

 
“Anyone who is afraid of failure and afraid to face challenges will never taste success.” 

“คนที่กลัวความลมเหลว และกลัวที่จะเผชิญหนากับความทาทาย จะไมมีทางที่จะลิ้มรสความสําเร็จ” 
 
    เปนกําลังใจใหเสมอ 
 
 
    ครูพี่แนน (อริสรา ธนาปกิจ) 
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ANSWER SHEET : GAT OCT 55 (คร้ังลาสุด) 
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ANSWER SHEET : O-NET 55 (ดานหนา) 
 

 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_____________________________________ภาษาอังกฤษ (107) 

ANSWER SHEET : O-NET 55 (ดานหลัง) 
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Admission Exams (GAT & O-NET : English) 
 

Part I :  Grammar 
 
Error : Read the following statements and choose the underlined part that 

is grammatically wrong. 
 
(TAG Oct 55)   
1. My (1) biological teacher gave me such a difficult (2) assignment that I couldn’t do it (3) 

myself I had to ask my brother (4) for help. 
 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
2. (1) Despite of a lot of obstacles, Steve Jobs finally established Apple in 1976. The company 

has made a huge profit although (2) its products are more (3) costly than (4) those of its 
competitors. 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
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(O-Net 53)   
3. In the year 1970, a tornado had destroyed about 100 homes in a small town 
 A. B. 
 on the Mississippi River, and four residents were killed. 
  C. D. 
 
 A. 1) was destroyed by about 100 homes  2) could destroy homes about 100 
  3) destroyed about 100 homes  4) has destroyed homes about 100  
 B. 1) of a small town   2) of the small town 
  3) into a small town  4) inside the small town  
 C. 1) at the Mississippi River 2) nearby the river of Mississippi 
  3) from the Mississippi River 4) alongside the Mississippi River  
 D. 1) four residents being killed 2) four residents had been killed 
  3) killing four residents 4) had killed four residents 
 

 
 
4. A black hole is a region of space where the gravitational pull is too strong that 
 A. B. C. 
 nothing can escape. 
 D. 
 
 A. 1) some region of space 2) a region out of space 
  3) the region with spacing 4) any region for spacing  
 B. 1) by which the gravitational pull 2) while pulling the gravitation 
  3) when pulled by the gravitation 4) with which the gravitational pull  
 C. 1) strong so that   2) such strong power that 
  3) strong enough that  4) so strong that  
 D. 1) anything can escape 2) everything can be escaping 
  3) something can escape 4) nothing can be escaping 
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Sentence completion: Choose the best answer to complete the sentence.  
(GAT Mar 53)  
5. Among some of the people of the Pacific, there is an attitude that a person still belongs to a 

specific piece of land .................... he or she leaves home for a long time. 
 1) even if 2) as long as 3) in order that 4) as much as 
 
(GAT Oct 52)  
6. Twelve footprints .................... in northern Spain have thrown up the first compelling evidence 

that some land dinosaurs could swim, researchers reported. 
 1) were found under an ancient lake 
 2) found in the bed of an ancient lake 
 3) as found out in an ancient lake’s bottom 
 4) on the bottom of an ancient lake were found 
 
(O-Net 53)  
7. In most countries around the world, ..........A.......... to school ..........B.......... . 
 A. 1) children having to go 2) children must go 
  3) every child has been 4) every child must have been  
 B. 1) when they reach a certain age  2) as they are growing old enough 
  3) since they reached a certain age 4) if they are too old to learn  
8. A bus ..........A.......... only once a week; ..........B.......... from the outer world. 
 A. 1) was coming to that small village 2) to that small village was coming 
  3) came to that small village 4) to that small village comes  
 B. 1) however, its inhabitants were almost completely cut off 
  2) moreover, its inhabitants were cut off most completely 
  3) similarly, its inhabitants were cut off most completely 
  4) therefore, its inhabitants were almost completely cut off 
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Part II :  Reading 
 
Choose the best answer. 
(GAT Jul 53)  

   
9. What is the main purpose of this sign? 
 1) To prevent possible theft the store. 
 2) To inform the store’s customers of a new product. 
 3) To remind customers to remove the hidden security device. 
 4) To ask store customers to pay attention to a hidden product. 
 
 
 Account Manager (2 positions) 
 An account manager has ultimate responsibility for a number of accounts, manages the 

work of account executives and is the key person in charge of budgets and administration. 
 Qualifications : 
  Bachelor’s degree or higher in Marketing, Advertising, Mass Communications or any 
  related field with proven track record of account management. 
  Minimum 5-7 years of experience in account management. 
  Be knowledgeable of branding, brand advertising/management, mass media or 
  consumer marketing concepts. 
  Excellent command of Thai and English. 
  Computer literate (All MS office programs). 
  Energetic, innovative and self-motivated team player. 
 • Able to travel to meet clients off-site. 
  Able to work irregular hours.  
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10. Which of the following candidates is NOT suitable for this job? 
 1) A person who can speak both Thai and English fluently 
 2) A person who has a Master’s degree in Mass Communications 
 3) A person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. 
 4) A person who has worked in account management for over 10 years 
 
(GAT Mar 53) 
 

 
  
11. Why would the boy hate to be his parents during the festive season? 
 1) Because he doesn’t like his parents. 
 2) Because the Thanksgiving holiday is over. 
 3) Because his parents are developing a Christmas list. 
 4) Because he will annoy his parents for 28 days. 
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Reading Passage : Read the passages and choose the best answer to each 
question that follows. 

(TAG Oct 55) 
Passage I  

Junk food  
 On a warm summer's evening in a Madrid park about 30 diners enjoy an open-air meal of 
sautéed vegetables and mixed salad -- all fresh from the waste bin. 
 It’s junk food, quite literally. 
 To fight waste, this group of environmentalists occasionally gathers for a “junk food” 
dining experience, open to the whole neighborhood. 
 The previous evening, dragging their shopping carts, they ferreted through the waste bins 
of food shops on the hunt for discarded ingredients that are still good to eat. After a fruitless first 
hour, they finally hit pay dirt in a rubbish container outside a fruit and vegetable store. 
 “It is a good haul. Most of it’s in good condition,” said 50-year-old Txomin Calvo. 
The dinners began in 2010 when the group wanted to do something about the amount of good 
food going to waste. 
 “To make it more than just a protest, we use it to give free food to people in difficulty,” 
Calvo said. 
 The timing is right for Spain where one in four people in the workforce is unemployed and 
21.8 percent of the population were living below the poverty line in 2011. 
 The environmentalists are on a mission to stop wastage. In Spain, the equivalent of 163 
kilograms (359 pounds) of food per person are thrown out every year. Across the European Union 
the wastage is even higher at 179 kilograms (394 pounds). 
 “The aim is to try to promote moderate, responsible consumption. We don't have unlimited 
resources and we have to share with those who need it more. There are a lot of people,” said 
Miguel Carreno, another member of the group. 
 In May 2011, a UN Food and Agriculture Organization report said too many shopkeepers 
and consumers were throwing out food that was perfectly fit to eat because of excessive 
attention to outside appearance. 
 Activists also want to reform the law : shopkeepers are barred from donating out-of-date 
food and people who rummage through the bins in Madrid risk a 150-euro ($190) fine. 
But for now, they just want to expand their protest with more diners. “We would like this 
initiative to spread to every district,” said Ignacio, a 49-year-old member of the group. 
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12. What is the meaning of junk food in this passage? 
 1) Low nutrition foods   2) Food taken from garbage bin 
 3) Open-air meals   4) High calorie foods   
13. Who can participate in the park dinner?  
 1) The group of environmentalists 2) All shopkeepers and customers  
 3) Only Spanish protesters  4) Anyone in that area   
14. What is the main purpose of arranging the park dinner?  
 1) To make people aware of food wastage  2) To get rid of thrown foods from restaurants  
 3) To promote tourism of the country  4) To give free food to unemployed people   
15. How’s the passage related to the EU crisis?  
 Why does this passage mention about the EU crisis?  
 1) Indicate how many poor people there are in Spain 
 2) Explain the processes of clearing up discarded foods 
 3) Show how the protest helps people hit by the recession  
 4) Give more information of reformed law in Europe   
16. According to the FAO’s report, what is the reason that the shopkeepers and customers 

throw out foods?  
 1) Shopkeepers are not satisfied with foods’ taste.  
 2) Shokeepers and customers want to give perfect foods to needed people.  
 3) The FAO does not guarantee foods’ qualities. 
 4) Customer wants produce that looks good.   
17. What does “hit pay dirt” mean in this passage?  
 1) Cooked sautéed vegetables and mixed salad  
 2) Found last amount of vegetables and fruits.  
 3) Gathered just good harvests  
 4) Removed the waste bins in time   
18. What does “barred” in last paragraph mean?  
 1) prevent 2) save 3) suggest 4) separate 
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(O-NET 53) 
Passage II 
 Sometimes just “saving” in general is not enough incentive to keep families on the budget 
track. You need a goal to get started. To use a diet analogy, it’s easier to lose 10 pounds when 
your high school reunion is around the corner. A goal not only gives a family something to 
reach for, it makes a savings plan short term. 
 Knowing you don’t have to give something up forever makes the sacrifice easier. Once 
you’ve reached your goal, you can abandon your strategy or apply those savings to a new object. 
 That approach worked for Cynthia McIntyre, who launched a search for extra savings 
after she spotted an antique table that fit perfectly in her living room -- but not in her budget. 
 McIntyre went over her checkbook carefully and realized she was buying 10 books every 
month. A lifelong reader, she couldn’t wait to rush out and snap up a new release. “It was a 
$400-a-year habit,” she says. The worst part was, many of the books didn’t live up to the 
reviews and McIntyre gave them away. Now she gets the latest bestsellers from the local library. 
“Reading them a little later doesn’t spoil the story,” she concludes. 
  
19. The word “incentive” (line 1) means .................... . 
 1) power   2) strength 
 3) motivation   4) willingness  
20. The phrase “around the corner” (line 3) as used in this passage means .................... . 
 1) nearby   2) at a distance 
 3) coming soon   4) not long lasting  
21. According to the passage, in order to save money effectively, one should .................... . 
 1) give up all expenses  2) cut the family budget 
 3) have a definite objective 4) change one’s lifestyle  
22. The writer compares the intention to save money with .................... . 
 1) a school reunion   2) buying an antique 
 3) short-term planning  4) losing weight  
23. The advantage of having a definite time limit is that you .................... . 
 1) have more willpower to achieve your goal 
 2) can give up after a certain time has passed 
 3) will get what you want more easily 
 4) do not have to give up your intention 
  



 

ภาษาอังกฤษ (116) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

24. The phrase “That approach” (line 7) refers to .................... .. 
 1) setting a new objective 
 2) reapplying the strategy 
 3) searching for extra savings 
 4) working toward a goal  
25. Cynthia McIntyre was trying to save up money for .................... . 
 1) hardcover books  
 2) the latest best sellers 
 3) an antique table  
 4) a kitchen gadget  
26. It can be inferred from the passage that Cynthia McIntyre is a .................... . 
 1) bookworm  
 2) great shopper 
 3) librarian  
 4) book reviewer  
27. Cynthia achieved her goal because she .................... . 
 1) no longer gave away books 
 2) gave up her reading habit 
 3) seldom visited the local library 
 4) temporarily stopped buying novels  
28. The purpose of the passage is to .................... . 
 1) suggest a way to achieve a goal 
 2) promote the value of money 
 3) support a search for savings 
 4) discourage unnecessary spending 
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Part III :  Speaking 
Choose the best answer. 
(TAG Oct 55)  
29. Two friends  
 Alfred : Let’s eat out, shall we? 
 Billy : Can’t do. I’m broke. 
 Alfred : Don’t worry about it. ..........29.......... . 
 Billy : Are you sure? You’re so generous! 
 1) You can lend me money. 
 2) The meal is free. 
 3) You’ll get your paycheck tomorrow. 
 4) It’s my treat.  
 

MEMOLODY TALE 
 

นิทาน นอง Treat (v.) 
นอง treat เธอเจนจัด 
ปฏิบัติ ใหสุขสันต 
รักษา เปนสําคัญ 

เลี้ยงอาหารอันเลิศรส (n.) 
 
(GAT Mar 52)  
30. A : Why is it your favorite fiction?  
 B : ..........30.......... .  
 1) I’m a dependent   
 2) I have a good idea  
 3) I can’t resist its mystery 
 4) I don’t think much  
 
 
 
 
 
 
  



 

ภาษาอังกฤษ (118) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

31. A : ..........31..........?  
 B : It’s up to you.  
 1) Have you thought about what I have said 
 2) Where did I go wrong 
 3) How about some more drink  
 4) Why on earth would you go there  
32. A : Did you tell the doctor you are canceling the appointment?  
 B : No. ..........32..........?  
 A : Of course. People expect you to call them when it is necessary to cancel the 

appointment.  
 1) Should I 
 2) Would I 
 3) Could I 
 4) May I   
33. A : I wish Susan would talk to me.  
 B : I know. ..........33.......... . All these problems are from a little misunderstanding.  
 A : Maybe she will call me again soon.  
 1) It’s hard to forget  
 2) It’s a shame  
 3) It’s necessary to do   
 4) It’s impossible 
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In a social studies class, the teacher and her students are discussing and 
exchanging their ideas and opinions about the study of decentralization. 
 
(B-GAT 52)  
A : Well, I’d like somebody in this class to read this question for me, please? 
B : I’ll do it. “Why do you think people should decentralize from Bangkok?” 
A : Right, “Why do you think people should decentralize from Bangkok?” The word 

“decentralize”: What do you think the word “decentralize” means? Walai, ..........34..........? 
It’s a tough one. 

B : Um, when people move out of Bangkok to live somewhere else. 
A : That’s right. Move out of Bangkok. Good girl. 
C : Move out of Bangkok to live in different provinces. 
A : And when people have to decentralize, ..........35.........., or even their specific purposes. Do 

you agree with that? 
B : Yes. We may have to focus on their family members like their children. 
C : Right, I’m also thinking about their social economic status as well as their children’s 

education. ..........36.........., isn’t it? 
D : Yeah. 
A : Now, who could just quickly put up their hands and tell me one reason why they think 

people might decentralize from Bangkok? ..........37.......... . 
B : Well, because of higher rental payment and inflation. 
C : Exactly. As a matter of fact, decentralization is a serious situation for most lay people 

when making this decision. 
A : So, ..........38.......... . There are a lot more answers besides social economic status, education, 

family needs, and I’d like all of you to complete this discussion within this period.  
  
34. 1) have you a go at that  2) will you set up one topic  
 3) do you have any question 4) can you give one more meaning   
35. 1) they want to leave many things 
  2) they seem to have more thoughtful ideas  
 3) they may take actions on further studying  
 4) they’ve got to think about their businesses   
36. 1) It’s all small stuff   2) It’s so important  
 3) It’s quite annoying   4) It’s questionable  
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37. 1) I can think of lots    2) You can take time  
 3) Anyone can solve the problem 4) It can have a superficial way   
38. 1) many people should be more obligatory  
 2) you students must consider why it works  
 3) this question here needs to be carefully answered  
 4) I should say how people decentralize from the capital city 
 
(O-Net 52)   
39. Nat forgot to tell his host family that he would not be back for dinner. When he returns 

home he says : .................... . 
 1) Sorry that you have to wait.  2) I must apologize for not calling.  
 3) Pardon me. Am I late for dinner?  4) Too bad. I forgot to have dinner with you.   
40. A typist is worried that she is not good at typing and might lose her job. She talks to her 

close friend and says : .................... . 
 1) Should I quit my job?  2) How do you like my job?  
 3) Should I use a new typewriter? 4) How can I improve my typing skills?   
41. My friend suggests trying the new restaurant at the mall. I say : .................... . 
 1) OK, I heard it was great. 2) Yes, I’ve been to the mall.  
 3) Sure, the food was delicious. 4) Well, it’s a restaurant at the mall.  
42. The manager asks an employee who is always late for work if he wants to move closer to 

the office. The employee says : .................... . 
 1) It should be any time soon. 2) I rarely have any free time.  
 3) It’s too late to do you a favor now. 4) I wonder if that would be possible.  
43. Your hostess offers you some more coffee. You say : .................... . 
 1) Yes, I like drinking coffee. 2) Yes, I can wait a while.  
 3) No, thank you. I don’t mind. 4) No, thank you. I’ve had enough. 
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Part IV :  Vocabulary  
One doesn’t belong : Three of the words in each group relate to one another 
in their meaning. Choose the word that does NOT belong.   
(GAT Mar 54)  
44. 1) complete 2) through 3) inclusive 4) comprehensive  
45. 1) violent 2) forceful 3) aggressive 4) exciting   
(GAT Mar 52)   
46. 1) vulnerable 2) helpless 3) susceptible 4) immune  
47. 1) supposition 2) contingency 3) presumption 4) hypothesis 
 
Synonym : Choose the word which best expresses the meaning of the 
underlined words. 
(TAG Oct 55)   
48. Cocoa beans from West Africa are transformed into chocolate. 
 1) combined 2) moulded 3) divided 4) changed  
49. Typically, a succession of experiments is conducted to verify outcome to organ transplants.  
 1) number - appreciate  2) pattern - clarify  
 3) series - confirm   4) sequence – refute 
 

MEMOLODY TALE 
 

นิทาน Course (n.) 
บนเสนทาง (n.) มีแนวความคิด (n.) ใหผลสัมฤทธิ์ในวิชา, หลักสูตร (n.) 

กินยา– อาหาร (n.) หนึ่งชุดใหเร็วที่สุดไปที่สนาม (n.) กระโจนลงน้ําไปตามกระแส (n.) 
 
 
Meaning Recognition : Choose the alternative which has the same meaning 
as the underlined word in the given sentence. 
 
(TAG Oct 55)   
50. The changing course of the river affects the entire village. 
 1) I’d like to take a painting course when I retire. 
 2) We’ve got to get to the golf course by nine. 
 3) To avoid a collision, the plane has to take a different course. 
 4) Our main course consists of a fish dish. 
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(GAT Mar 53)   
51. I’m going to be late for Laura’s party. 
 1) The party Jim belongs to doesn’t want him to vote. 
 2) Everybody is welcome to this coming Friday’s party. 
 3) I just walked past a party of people wearing funny costumes. 
 4) We allowed a third party to withdraw money from the account.  
52. Generosity is believed to be part of Thai people’s character. 
 1) It’s difficult to write a Chinese character. 
 2) The book gives a fascinating insight into our King’s character. 
 3) Mickey Mouse is a well-known cartoon character. 
 4) She’s such an interesting character.  
53. You should dismiss his silly comment. Don’t let it bother you. 
 1) Any sensible woman would dismiss his marriage proposal. 
 2) The boss had no choice but to dismiss him from his job. 
 3) The judge will probably dismiss William’s case. 
 4) Professor Lian had to dismiss the meeting early. 
 
Meaning in context : Choose the best alternative to make the entence(s) 
meaningful.  
54. Companies that try to reduce spending on customer service may find it difficult to 

.................... all the complaints from .................... customers.  
 1) manage...opposed   
 2) handle...dissatisfied  
 3) improvise...frustrated  
 4) consider...embarrassed   
55. When robots are safe and aware of their ...................., they will be widely used and will start 

to take on .................... tasks such as playing the violin.  
 1) assignments...simple  
 2) navigation...proper  
 3) movement...undemanding 
 4) surroundings...complicated 
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Part V :  Sentence Rearrangement 
 
Select FIVE of six sentences (S1-S6) and put them in an appropriate 
sequence to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these 
choices will NOT be used. 
 
(TAG Oct 55)  
S1 Current news that usually attracts millions of viewers includes state funerals, presidents’  

speeches, natural disasters, and election results as they are happening. 
S2 In the same way, adults, too, can get education from programs on television, as well as  

information about important events and current news. 
S3 Preschoolers learn colors, numbers, and letters from public television programs like Sasame 

Street that use animation and puppets to make learning fun. 
S4 One of the greatest benefits of television is educational. 
S5 As shown, there is no doubt that television can be educationally beneficial for all ages. 
S6 For older children, science shows, like Fun with Nature, go on location to analyze 

everything from volcanoes to rocket launches. 
 
56. Which sentence comes first?   
57. Which sentence comes second?  
58. Which sentence comes third?  
59. Which sentence comes fourth?  
60. Which sentence comes last?  
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MEMOLODY RHYMES 

กลอน ภาษี (n.) 
รัฐบาลจัดเก็บภาษี tariff, toll, fee, tithe มีท่ีไหน 

tax, duty, levy เก็บไป [x2] 
customs, excise, tribute ศุลกากร 

 
 

MEMOLODY SONG 
เพลง “ขยะ” 

*กลายเปนขยะ Rubbish, Refuse, Litter, Waste 
กลายเปนขยะ Sewage, Scrap, Junk, Trash 
กลายเปนขยะ Garbage, Dump ลงถัง ลงถัง 

ไมทันขามวัน กลายเปนขยะ (ซํ้า *) 
 
 

Memolody Medley : Sing English 
 
We don’t speak English. We just sing it. Oh…baby (Wo …. yeah)  
We don’t speak English. We just sing it.  
แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ …… 
 
บานสามฤด ู หนาว (a.) 
คํ่าคืนนั้นเย็นหนาวแสนยาวนาน 
กระหน่ําไมหยุดย้ังจนช่ัวกาล 
cold chill freezing icy 
frosty wintry snowy 
frigid จนไมเปนหองนอน 
คํ่าคืนนั้นเย็นหนาวแสนยาวนาน 
กระหน่ําไมหยุดย้ังจนช่ัวกาล 
cold chill freezing icy 
frosty wintry snowy 
frigid จนไมเหมือนหองนอน 
 
ถาม ตลอดกาล (adv.) 
I will always love you Forever  
I’ll be there for you, For good, For keeps, 
Eternally and Everlastingly 
If you wanna know how long it will be, 
the answer is Eternity( n.) 
I’ll be by your side, oh, Perpetually 
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ขอบฟา  
จับ Pulse  (n.) ชีพจร ของเธอวา Propel (v.) ขับเคลื่อนไปไหน 
อะไรที่ Compulsive, Compelling ดึงดูดใจ (a.) 
แลว Dispel (ขจัด) (v.) ความกลัวออกไป Expel (v.) ขับไลออกไป 
Compel (v.) บังคับใจใหไม Impulsive (a.)ใจเร็ว  
ขวากหนามอาจจะ Repulsive (v.) นารังเกียจอยูเหมือนกัน  
อาจ Repel (v.) ใหถอยหาง Impel (v.) บังคับผลักดัน  
ให Compulsive (a.) ไมอาจคุมตัวเอง จึง Compulsory (a.) บังคับจําเปน 
ที่ตองใช Impulse (n.) ที่มี  ใชแรงผลักดันในนี้ เดินไปสูวันของเธอ 
 
ใจช้ืน แหงแลง (a.) 
ใจมันแลง ขอน้ําใจแคซักนิด 
ใหหาย desert arid baked desiccated 
ดังตนไม บนพื้นดินแตกระแหง ขาดน้ําเสียจนแหงแดง 
droughty barren parched desolate 
 
ช้ืน (a.) 
หลอเลี้ยง immersed humid soaked saturated  
ใหใจฟน เหมือนพื้นดินแตกระแหง 
ขาดน้ําเสียจนแหงแดง ไดความ dank damp moist จนคืนมา 
 
รักเธอที่สุด โดยสิ้นเชิง,สมบูรณ (a.) 
รักใหเธอทั้งหมด ฉันรักเธอที่สุด  
Utter Absolute Entire Altogether (adv.) 
Complete Comprehensive Downright Definite    
ฉันรักเธอที่สุด Total  Whole  Thorough 
 
รักมากมาย อุดมสมบูรณ (a.) 
เมื่อความรักนั้น  Abundant, Abound, Productive, Prolific ภายในใจ 
ดวยความรัก Fruitful, Fertile  รักมากมายไมมีวันจาง 
เมื่อความรักเรา Overflowed รักของเรานั้น Bountiful 
เมื่อใจฉัน teeming with loving you / Plentiful ดวยรักไมจาง 
 
ฉลาด ฉลาด (a.)     
ก็เห็นวาเธอ Smart เธอฉลาดนักนี่  
ก็เห็นวา Witty, Wise, Brilliant, Bright, Brainy 
Intelligent, Ingenious ดู Shrewd และ Astute นะเนี่ย 
ไหนตอบมาเซวาทําไมตองคิดถึงเธอ 
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บานสามฤด ู รอน (a.) 
เกร้ียวกราดนั้นรุมเราไมยอมคลาย 
แดดแผดอารมณรอนไหมใจกาย 
lukewarm, warm, perspiring 
sweaty, sunny, melting 
ยังจดจําวันนั้นไดดี 
เกร้ียวกราดนั้นรุมเราไมยอมคลาย 
แดดแผดอารมณรอนไหมใจกาย  
sultry, sweltering, sizzling 
heated, stuffy, scorching  
ยังจดจําวันนั้นไดดี 
 
Disagree-Agree  
การแสดงความไมเห็นดวย 
I couldn’t agree less. I doubt it. 
Not really. No way. Nonsense. Rubbish. 
Give me a break. Over my dead body. I disagree. 
You’re joking. You’re kidding. You’re pulling my leg. 
It’s out of the question. 
การแสดงความเห็นดวย 
I couldn’t agree more. You can say that again. 
Oh, Baby I Can’t help thinking the same. 
You bet. Dead right.  You are so right. And I agree. 
Definitely, Precisely, my own view 
I agree to love you 
 
หลอก หลอก (v.) 
หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานมา Cheat Chisel Deceive 
หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานไป Defraud Delude Fleece 
หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานมา Graft Fool Dupe Hoax Rook 
หลอก ๆ ๆ ๆ หลอกเธอตั้งนานไป Beguile Swindle Trick 
 
-Spec-Spic- รากศัพท -Spec-Spic- = look  
เราเปน Spy (n.) สายลับที่ Suspect (v.,n.) สงสัย วามีสัตว Species (n.) รายในพงหญา 
ดึงกลอง Scope (n.) ออกมา ดูความ Spectacular (a.) ตื่นใจตื่นตาเกินคาดเดา Speculate (v.) 
เราตรวจสอบ Inspect (v.) ทุกแงมุม Aspect (n.) ของสัตว Specimen (n.) ตัวอยาง  
Spectator (n.) คนดู Spectacle (n.) ปรากฏการณ มัน Conspicuous (a.) เดนชัด  
Transpicuous (a.) โปรงใส อยางมาก 
คาดหวัง Expect (n.) วา โอกาสหนา Prospect (n.) จะไดมา Retrospect (v.)ถึงความหลัง 
หวังวามุมมอง Perspective (n.) เธอไมรังเกียจ Despise (v.) ถาเราจะไป Respect (v.) เคารพเจาที่  
เพื่อวาจะไดขอ Auspicious (a.)ฤกษดี วันแตงงานของเรา 
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มีคามากมาย มีคา(a.) 
Precious Priceless  Worthwhile 
Costly Worthy มากมาย 
Invaluable Dear Valuable  
Rewarding Of value 
ไรคา (a.) 
จากที่ Valueless และ Worthless (a.) กลับมีคามากมาย 
 
Don’t Give up ละท้ิง, ยกเลิก (v.) 
ถาเธอไม Renounce, Relinquish 
ถาเธอไม Desert, Waive, Leave, Quit 
ไม Abandon ไม Depart fromความฝนของเธอ 
อยา Give up เลยนะเธอ อยา Let go of me 
 
บานสามฤด ู สบาย, กําลังดี (a.) 
อากาศเย็นสบายที่นอกชาน 
เอนลงแลวเหยียดกายรับลมผาน 
moderate, gentle, breezy 
fair, calm, mild and balmy 
คงไมมีที่ไหนทดแทน 
อากาศเย็นสบายที่นอกชาน 
เอนลงแลวเหยียดกายรับลมผาน 
moderate, gentle, breezy 
fair, calm, mild and balmy 
คงไมมีที่ไหนทดแทนบานเรา 
 
Sing English 
We don’t speak English. We just sing it. Oh…baby (Wo …. yeah)  
We don’t speak English. We just sing it.  
แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ  
แครองเปนเพลงออกมาในแบบของเธอ …… 
 
*ประกอบดวยเพลง Memolody: Sing English / บานสามฤดู / ถาม / ขอบฟา / ใจช้ืน / รักเธอที่สุด / รักมากมาย / 
ฉลาด / Disagree-Agree / หลอก / Spec Spic / มีคามากมาย / Don’t Give up 
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Key Admission Exams (GAT & O-NET : English) 
 

Key Part I :  Grammar 
 
Error : Read the following statements and choose the underlined part that 

is grammatically wrong.   
1. เฉลย 1) biological  
2. เฉลย 1) Despite of  
3. เฉลย A3 destroyed about 100 homes  
4. หลุมดําเปนพ้ืนท่ีในอวกาศที่มีแรงดึงดูดของโลกซึ่งรุนแรงมากจนไมมีสิ่งใดสามารถหลุดรอดออกไปได 
 ขอ C4 อธิบาย : 
 แก too strong that เปน so strong that ขอนี้งายมากๆ เลยคะ สังเกตจากประโยคที่ตามมาขางหลัง   
มันเปนการวัดโครงสรางของ so + Adj. / Adv.+ that + ประโยค และ such + (a,an) + Adj. /Adv. + N. + that 
(มาก...จนกระทั่ง) และในที่นี้ตองการความหมายวา “รุนแรงมากมายจนกระทั่ง” คําท่ีใชในประโยคนี้จึงตองแกจาก 
too strong that เปน so strong that คะ สวน too ตองอยูในรูป too + Adj. / Adv. + to + V. infinitive   
จึงจะถูกตอง หมายถึง มากเกินไปที่จะ สวนตัวเลือกอื่นๆ นั้นถูกตองแลวนะคะนองๆ 
 ตัวเลือก A a region of space หมายความวาพ้ืนท่ี / บริเวณในอวกาศ ทําหนาท่ีเปนสวนเติมเต็ม
(complement) แสดงความหมายของหลุมดํา 
 ตัวเลือก B where the gravitational pull เปน Adjective clause (Relative clause) ทําหนาท่ีเปนสวน
ขยาย a region of space 
 ตัวเลือก D nothing can escape เปนประโยคที่ตองวางหลัง that จากโครงสราง so...that 
 black hole (n.) = หลุมดํา 
 region  (n.) = พ้ืนท่ี, บริเวณ 
 space  (n.) = อวกาศ, ระยะหาง, ท่ีวาง 
     (v.) = เวนระยะหาง 
 gravitational (adj.) = ซ่ึงมาจากแรงดึงดูดของโลก 
 pull  (n.) = แรงดึงดูด, การดึง, 
    (v.) = ดึง 
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Sentence completion: Choose the best answer to complete the sentence.  
(GAT Mar 53)  
5. เฉลย 1) even if 
   คนบางกลุมท่ีอาศัยอยูแถบชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกมีความคิดวาคนๆ หนึ่งยังถือเปนเจาของผืนดิน

อยู .................... เขาหรือเธอออกจากเกาะไปเปนเวลานานแลว 
   ขอนี้ก็ตองดูท่ีความหมายเชนกันคะไมยากเลยนะคะ เห็นแลวพ่ีแนนก็รูเลยวาตองตอบตัวเลือก 1) 

แนนอน เพราะ even if มีความหมายเทากับ whether or not ซ่ึงแปลวาไมวาจะ/แมวาสวน as long as = 
ตราบเทาท่ี เปนการบอกระยะเวลาและ in order that = เพ่ือท่ีจะ + ประโยคจะใชเช่ือมใจความเพ่ือบอก
จุดประสงค และ as much as = มากเทากับ เปนการบอกปริมาณคะเปนยังไงคะตอบถูกกันรึเปลา 

   the Pacific = มหาสมุทรแปซิฟก 
   attitude (n.) = ความคิดเห็น, ทัศนคติ 
 
(GAT Oct 52)  
6.  เฉลย 2) found in the bed of an ancient lake 
   นักวิจัยรายงานวา รอยเทาท้ัง 12 รอย .................... ในทางตอนเหนือของสเปนกอใหเกิดหลักฐาน

ช้ินแรกอันนาเช่ือถือวาไดโนเสารบนบกบางจําพวกสามารถวายน้ําได 
   ขอนี้พ่ีแนนขอตัดตัวเลือก 1) และ 4) ออกไปกอนเพ่ือนเลย เพราะมี finite verb “were found” 

อยูในประโยค ทําใหซอนกับ finite verb “have thrown up” ท่ีมีอยูแลวในประโยคหลัก ตอบไมไดแนนอนคะ 
สวนตัวเลือก 3) มี as เขามาเช่ือมแปลเลวงงๆ คะ ไมถูกตอง ดังน้ันพ่ีแนนขอตอบตัวเลือก 2) “found in 
the bed of an ancient lake” = ท่ีถูกพบในกนทะเลสาบโบราณ 

 
(O-Net 53)  
7. ในประเทศสวนใหญท่ัวโลกเด็กๆ ตองเขาโรงเรียนเมื่อพวกเขามีอายุถึงเกณฑท่ีกําหนดไว 
A. เฉลย 2) children must go 
   นองๆ คะลองดูประโยคนี้โดยรวมกอน สวนของขอ B นั้นเปนประโยครองแนนอน เพราะขึ้นตน

ประโยคดวยคําเช่ือม ดังนั้นประโยคในสวน A ตองเปน Main Clause คะ ตัวเลือก 1) จึงถูกตัดออกไปกอน 
เพราะขาดกริยาแท (Finite verb) ตอมาความหมายของประโยคในสวนนี้กลาวถึง Fact หรือขอเท็จจริง คือ
เด็กๆ ตองไปโรงเรียนอยูแลว ดังนั้นพ่ีแนนจึงเลือกตอบตัวเลือก 2) คะ ประกอบดวย Subject + V. ชวย + 
V. infinitive โดยในประโยคนี้มีกริยาชวย “must” แสดงวาเปนสิ่งท่ีตองทํา  

B. เฉลย 1) when they reach a certain age 
   ประโยคนี้เปน Subordinate Clause คะ วัดความรูในเรื่อง connector (คําเช่ือม) และความหมาย 

เรามาดูในแงของความหมายกันกอน นองๆ สามารถตัดตัวเลือก 4) ออกไปไดเลย เพราะความหมายไมเขากับ
บริบทอยางมาก สวนตัวเลือกท่ีเหลือเราจะพิจารณาจาก connector คะ เด็กๆ ตองไปโรงเรียนเมื่อ (when)  
มีอายุถึงเกณฑ ดังนั้นตัวเลือก 1) ความหมายเหมาะสมที่สุด when จะใชแสดงเวลา สวน as = because 
ใชเช่ือมความบอกสาเหตุ since = ตั้งแต ใชแสดงจุดของเวลาในอดีต และ if ใชแสดงเงื่อนไขคะ 

   certain (adj.) = แนนอน 
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8. รถโดยสารมาหมูบานเล็กๆ แหงนั้นเพียงสัปดาหละครั้งดังน้ันผูอาศัยอยูท่ีนี่ก็เกือบจะถูกตัดขาดออกจากโลก
ภายนอกโดยสิ้นเชิง 

A. เฉลย 3) came to that small village 
   ขอนี้อาศัยการวิเคราะหประโยคอีกแลวคะ เมื่อเห็นเครื่องหมาย semicolon (;) กํากับอยูดวย 

และมีคําเช่ือมตามหลัง (ดูจากตัวเลือกในขอ B) ก็หมายความวาท้ัง 2 ประโยคนี้เปน compound sentence คือ 
ประโยคความรวม และเมื่อพูดถึงประโยคก็ตองมีท้ังภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate) 
ประโยคนี้มีประธานแลว คือ A bus แตยังขาดกริยาแท ดังนั้นตัวเลือกท่ีสามารถตอบไดจึงมีแคตัวเลือก 1) 
และ 3) เมื่อพิจารณาแลวพ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 3) เปนคําตอบสุดทายคะ เพราะเหตุการณท่ีเกิดขึ้นเปน
ประจําในอดีต (once a week) เราจะใช Past simple tense คะ  

B. เฉลย 4) therefore, its inhabitants were almost completely cut off 
   ขอนี้วัดความรูในเรื่องคําเช่ือมคะ นองๆ ลองแปลประโยคดูกอนนะคะประโยคแรกบอกวารถเมล

จะมาหมูบานนี้เพียงอาทิตยละครั้ง ซ่ึงถือวาไมบอยเลย ทําใหคนในหมูบานมีปฏิสัมพันธกับผูคนในถิ่นอื่นนอยมาก 
เรียกไดวาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกกันเลยคะ ถือวา 2 ประโยคนี้เปนเหตุเปนผลกันจึงตองเช่ือมดวย 
therefore = ดังนั้น ซ่ึงเปนคําเช่ือมบอกผลลัพธในตัวเลือก 4) นั่นเองคะ 

   outer (adj.) = ภายนอก 
   inhabitant (n.) = ผูอยูอาศัย 
   cut off (phr. v.) = ตัดขาด 
 

Key Part II :  Reading 
 
Choose the best answer. 
 

ผูจัดการฝายบริหารงานลูกคา (2 ตําแหนง) 
ผูจัดการฝายบริหารงานลูกคาตองรับผิดชอบในการดูแลลูกคาหลายราย และตองควบคุมการทํางานของ
ลูกนองในทีม รวมถึงเปนคนตัดสินใจในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณและการบริหารงาน  
คุณสมบัติ 
 วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกวาในสาขาการตลาดโฆษณา นิเทศศาสตร หรือหรือสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

 โดยมีหลักฐานงานดานการบริหารงานลูกคาประกอบดวย 
 มีประสบการณอยางนอย 5-7 ป ในดานการบริหารงานลูกคา 
 มีความรูเก่ียวกับการสรางภาพลักษณของผลิตภัณฑ การโฆษณาหรือการบริหารจัดการผลิตภัณฑ 

 การจัดการสื่อ หรือการทําการตลาดผูบริโภค 
 มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดดีเย่ียม 
 มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร (โปรแกรมไมโครซอฟทออฟฟศท้ังหมด) 
 มีความกระตือรือรน มีความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 
 สามารถเดินทางออกไปพบลูกคาขางนอกได 
 สามารถทํางานนอกเวลาได   
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9. เฉลย 1) To prevent possible theft the store.  
10. เฉลย 3) A person who is able to work only from 9 a.m. to 5 p.m. 
   ผูสมัครคนใดที่ไมเหมาะสมกับงานในตําแหนงน้ี 
  1) “ผูสมัครท่ีสามารถพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว” 
  2) “ผูสมัครท่ีเรียนจบปริญญาโททางดานนิเทศศาสตร” 
  3) “ผูสมัครท่ีสามารถทํางานไดในชวงเวลา 9 โมงเชา-5 โมงเย็นเทาน้ัน” 
  4) “ผูสมัครท่ีทํางานทางดานการ บริหารงานลูกคามามากกวา 10 ป 
   ขอนี้งายมากเลยนะคะนองๆ เพราะในใบประกาศรับสมัครงานระบุไวชัดเจนแลววาตองการคนที่

สามารถทํางานนอกเวลาปกติไดดวย แตผูสมัครในตัวเลือก 3) ทํางานไดแคเวลาทํางานท่ัวไป คือ 9 โมงเชา  
-5 โมงเย็นเทานั้น จึงมีคุณสมบัติท่ีไมหมาะสมกับตําแหนงน้ีคะ สวน ตัวเลือก 1), 2) และ 4) ผูสมัครมี
คุณสมบัติตรงกับท่ีประกาศไวทุกอยางเลย 

 
(GAT Mar 53)  
 

  
11. เฉลย 4) Because he will annoy his parents for 28 days. 
   ทําไมเด็กคนนี้ถึงเกลียดท่ีจะเปนพอแมในชวงเทศกาลเฉลิมฉลอง 
  1) “เพราะวาเขาไมชอบพอแมของตัวเอง” 
  2) “เพราะวาวันหยุดวันขอบคุณพระเจาไดผานไปแลว” 
  3) “เพราะวาพอแมของเขากําลังเตรียมรายการของขวัญสําหรับวันคริสตมาส”  
  4) “เพราะเขาจะสรางความรําคาญใหกับพอแมไปอีก 28 วัน” 
   พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 4) เพราะคําตอบอยูในชองท่ี 2 แลวคะ เด็กคนนี้บอกวาในชวง 28 วัน

หลังจากวันขอบคุณพระเจา เขาจะพยายามทําทุกอยางเพ่ือท่ีจะใหไดของขวัญตามรายการสิ่งของท่ีอยากได 
ดังนั้นท่ีเขาบอกวาไมอยากเปนพอแมในชวงน้ี เพราะเขารูวาจะตองโดนลูกๆ รบเราขอของขวัญท่ีอยากได  

12. เฉลย 2) Food taken from garbage bin  
13. เฉลย 4) Anyone in that area  
14. เฉลย 1) To make people aware of food wastage  
15. เฉลย 3) Show how the protest helps people hit by the recession  
16. เฉลย 4) Customer wants produce that looks good.  
17. เฉลย 2) Found last amount of vegetables and fruits.  
18. เฉลย 1) prevent 
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Reading Passage : Read the passages and choose the best answer to each 
question that follows. 
 
(O-NET 53) 
Passage II 
 เจอ passage ยาวๆ อีกแลว นองๆ ใชเทคนิคเดิมท่ีพ่ีแนนเคยสอนไปแลวไดเลยคะ เราไปอานคําถามกันกอน
เลยนะคะวาขอไหนเราสามารถทําทันที (เชน ขอท่ีถาม vocab, detail) หรือขอไหนเราตองเก็บไวทําหลังจากอาน 
passage จบ เชน ถาม main idea, inference ไปฝกทํากันเลยคะ  
ขอ 19 ถาม vocabulary >>> เราควรทําทันที 
ขอ 20 ถาม vocabulary >>> เราควรทําทันที 
ขอ 21 ถาม main idea >>> เราควรทําเมื่ออานจบ (keyword “a goal ... makes a savings plan short term”) 
ขอ 22 ถาม detail >>> เราควรทําทันที (keyword “diet analogy”) 
ขอ 23 ถาม detail >>> เราควรทําทันที (keyword “makes the sacrifice easier”) 
ขอ 24 ถาม reference >>> เราควรทําทันที 
ขอ 25 ถาม detail >>> เราควรทําทันที (keyword “lifelong reader”) 
ขอ 26 ถาม inference >>> เราควรทําเมื่ออานจบ 
ขอ 27 ถาม detail >>> เราควรทําทันที (keyword “Now she gets the latest bestsellers from the library.”) 
ขอ 28 ถาม purpose >>>เราควรทําเมื่ออานจบ  
19. เฉลย 3) motivation 
   คําวา “incentive” (บรรทัดท่ี 1) หมายถึง .................... 
   power (n.) = พลัง 
   strength (n.) = ความแข็งแกรง 
   motivation (n.) = แรงจูงใจ 
   willingness (n.) = ความเต็มใจ 
   ขอนี้วัดความรูเรื่องศัพทคะ นองๆ ลองแปลบริบทรอบๆ คําศัพทนี้ดูนะคะ หรือลองเอาคําศัพทใน

ตัวเลือกไปใสแทนท่ีดูก็ได คําท่ีทําใหประโยคมีความหมายที่สุดคือตัวเลือก 3) คะ การท่ีเราจะเก็บเงินได   
เราตองมีแรงจูงใจเปนสําคัญนะคะ  

20. เฉลย 3) coming soon 
   วลี “around the corner” (บรรทัดท่ี 3) ท่ีใชในบทความนี้ หมายความวา .................... 
   nearby = ใกลๆ, ใกลเคียง 
   at a distance = ระยะไกล 
   coming soon = ใกลมาถึง, เร็วๆ นี้ 
   not long lasting = อยูไดไมนาน 
   ขอนี้นองตองแปลความหมายของประโยคดูคะ around the corner แปลวา ใกลจะเกิดขึ้น 

ประโยคสวนนี้กลาวเปรียบเทียบการออมเงินกับหลักการลดนํ้าหนักวา การลดนํ้าหนักจะทําไดในระยะเวลา
อันสั้นหากมีงานเลี้ยงสังสรรคเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ดังนั้นตัวเลือกท่ีเติมแลวทําใหความหมายของประโยคสมบูรณ
ท่ีสุด คือ ตัวเลือก 3) คะ ขอนี้ไมยากนะคะ ตอบกันไดมั้ยเอย 
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21. เฉลย 3) have a definite objective 
   จากบทความการที่คนเราจะอดออมเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ เราควรจะ .................... 
  1) “งดคาใชจายท้ังหมด” 
  2) “ตัดงบประมาณของครอบครัว” 
  3) “มีเปาหมายที่แนนอน” 
  4) “เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต” 
   ขอนี้นองใชวิธีตัดขอท่ีผิดออกกอนเลยคะ มาดูกันทีละขอเลยนะคะ ตัวเลือก 1) ผิด เพราะเน้ือเรื่อง

ไมไดระบุเอาไววาตองตัดคาใชจายท้ังหมดออกไป ตัวเลือก 2) ผิด อีกเชนกัน เพราะเน้ือเรื่องไมไดระบุวา
ตองตัดงบประมาณของครอบครัวออก สวนตัวเลือก 4) ผิด เพราะเน้ือเรื่องไมไดระบุวาตองเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิตของแตละคนไปเลย เพียงแตบอกวาใหสรางเปาหมายที่ชัดเจนเพ่ือใหเกิดแรงกระตุนท่ี
จะเก็บออมเงินใหไดตามเปาเทานั้น ดังนั้นคําตอบที่ถูกตอง คือ ตัวเลือก 3) คะ เพราะเน้ือเรื่องเสนอวาการมี
เปาหมายที่แนนอนจะทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะทําอะไรสําเร็จไดไมยาก ดังน้ันถาตองการเก็บออมเงินใหได
ตามท่ีตองการก็ตองมีเปาหมายที่แนนอนชัดเจน  

22. เฉลย 4) losing weight 
   ผูเขียนเปรียบเทียบความตั้งใจในการออมเงินกับ .................... 
  1) “การกลับมารวมตัวกันของเพ่ือนสมัยเรียน” 
  2) “การซ้ือของโบราณ” 
  3) “การวางแผนระยะสั้น” 
  4) “การลดนํ้าหนัก” 
   ขอนี้นองดูไดจากประโยค “To use a dietanalogy...” นะคะ พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 4) คะ 

ผูเขียนเปรียบการออมเงินกับการลดน้ําหนักเพ่ือไปงานเลี้ยงรุน ซ่ึงเปนการสรางแผนการหรือเปาหมายใน
ระยะเวลาอันสั้นท่ีเราจะตองไปใหถึง สวนตัวเลือก 1) ตอบไมได เพราะงานเล้ียงรุนเปนแคตัวอยางประกอบ
ในเรื่องการสรางแรงจูงใจในการลดน้ําหนักคะ  

23. เฉลย 1) have more willpower to achieve your goal 
   ประโยชนของการมีการมีกําหนดเวลาที่แนชัดคือคุณ .................... 
  1) “มีกําลังใจในการท่ีจะพิชิตเปาหมายใหได” 
  2) “สามารถลมเลิกไดเมื่อเวลาที่กําหนดไวผานพนไป” 
  3) “จะไดในสิ่งท่ีคุณตองการอยางงายดาย” 
  4) “ไมจําเปนตองลมเลิกความตั้งใจ” 
   ขอนี้พ่ีแนนเลือกตัวเลือก 1) นองๆ สังเกตไดจากประโยค Knowing you don’t have to give 

something up forever makes the sacrifice (= savings) easier. เพราะการมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะ
สามารถทําใหแผนท่ีวางไว มีระยะเวลาไมยาวนานทําใหมีกําลังใจในการเก็บออม ตัวเลือก 2) ผิด เพราะการ
ยกเลิกหลังจากเวลาผานไปไมไดเปนขอดีของการมีกําหนดเวลาคะ ตัวเลือก 3) ผิด เพราะการมีกําหนดเวลา
ท่ีแนนอน ไมไดทําใหเราไดของท่ีตองการไดงายขึ้นหากเราไมมีความตั้งใจและมุงมั่น สวนตัวเลือก 4) ไมได
กลาวไวในเน้ือเรื่องคะ 
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24. เฉลย 4) working toward a goal 
   “That approach” (บรรทัดท่ี 7) อางถึง .................... 
  1) “การต้ังเปาหมายใหม” 
  2) “กลับมาใชกลยุทธเดิมอีกครั้ง” 
  3) “หาเงินเก็บพิเศษ” 
  4) “การปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย” 
   เวลาเจอคําถามเกี่ยวกับ reference นองๆ ลองยอนกลับไปดูเนื้อความหรือคําท่ีมากอนหนานะคะ

ยอหนาท่ีแลวอธิบายถึงการตั้งเปาหมายการออมระยะสั้น ดังน้ันพ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 4) การพยายาม 
ทําใหบรรลุเปาหมายคะ หรือดูจากเนื้อความท่ีตามมาท่ีบอกวา The approach นี้ไดผลกับซินเธีย และ
ยกตัวอยางการท่ีซินเธียออมเงินซ้ือโตะโบราณไดสําเร็จ สวนตัวเลือก 1) ผิด เพราะในเน้ือความท่ีผานมา  
พูดถึงการตั้งเปาหมายระยะสั้นเพ่ือใหการออมบรรลุผล ไมไดพูดถึงเปาหมายใหม ตัวเลือก 2) ผิด เพราะ 
เนื้อเรื่องไมไดบอกวาซินเธียจะใชกลยุทธนี้อีกครั้ง และตัวเลือก 3) ผิด เพราะการหาเงินเก็บพิเศษไมไดเปน
แนวทางในการออมใหไดผลคะ นองๆ ตองอานตัวเลือกใหละเอียด อยาถูกหลอกกันนะคะ  

25. เฉลย 3) an antique table 
   ซินเธีย แมคอินไทร กําลังพยายามเก็บเงินเพ่ือ .................... 
  1) “หนังสือปกแข็ง” 
  2) “หนังสือเลมลาสุดท่ีติดอันดับหนังสือขายดี” 
  3) “โตะโบราณ” 
  4) “อุปกรณเครื่องใชในครัวเรือน” 
   ขอนี้งายมากคะนอง ถามชัดเจนเลย พ่ีแนนขอตอบตัวเลือก 3) คะ keyword อยูท่ี “launched 

a search for extra savings after she spotted an antique table ....................” นะคะ  
26. เฉลย 1) bookworm 
   เราสามารถสรุปไดจากบทความวา ซินเธีย แมคอินไทร เปน .................... 
   bookworm (n.) = หนอนหนังสือ (คนท่ีชอบอานหนังสือมาก) 
   great shopper (n.) = นักช็อปตัวยง 
   librarian (n.) = บรรณารักษ 
   book reviewer (n.) = นักวิจารณหนังสือ 
   ขอนี้นองตองวิเคราะหการกระทําของซินเธียท่ีกลาวไวในเน้ือเรื่อง เธอบอกวาท่ีผานมาเธอจะซื้อ

หนังสือ 10 เลม ในหนึ่งเดือนหรือคิดเปนเงินจํานวน 400 ดอลลารตอป นอกจากนี้ยังมี keyword คําวา 
lifelong reader ในบรรทัดท่ี 10 ท่ีทําใหรูวาเธอรักการอานมาก ดังนั้นพ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 1) คะ 
ตัวเลือก 2) เหมือนจะถูกนะคะ แตเนื้อเรื่องบอกแควาเธอเสียเงินซ้ือหนังสือเยอะไมไดพูดถึงสิ่งของอื่นๆ 
สวนตัวเลือก 3) ผิด เพราะเธอแคไปยืมหนังสือติดอันดับขายดีท่ีไดมาจากหองสมุดเทาน้ัน ไมไดบอกวาเธอ
ทํางานเปนบรรณารักษอยูนะคะ ตัวเลือก 4) ย่ิงไมใชใหญเลย นองอาจจะเห็นคําวา review ในบทความ    
แตไมไดหมายถึงวาเธอจะมีอาชีพเปนนักวิจารณนะคะ เธอเปนเพียงนักอานเทาน้ันคะ  
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27. เฉลย 4) temporarily stopped buying novels 
   ซินเธียทําไดตามเปาหมายเพราะวา .................... 
  1) “ไมบริจาคหนังสืออีกตอไป” 
  2) “ลมเลิกพฤติกรรมการอานหนังสือ” 
  3) “แทบจะไมไดเขาหองสมุดเลย” 
  4) “หยุดซ้ือหนังสือนวนิยายช่ัวคราว” 
   Keyword ของขอนี้อยูท่ี Now she gets the latest bestsellers from the library. ในบรรทัด

ท่ี 12 แสดงใหเห็นวาเธอหยุดการซ้ือนิยายช่ัวคราวและใชวิธียืมหนังสือจากหองสมุดแทน ดังน้ันขอนี้จึง  
ตอบตัวเลือก 4) คะ  

28. เฉลย 1) suggest a way to achieve a goal 
   จุดประสงคของบทความนี้ คือ .................... 
  1) “แนะแนวทางในการบรรลุเปาหมาย” 
  2) “สนับสนุนใหเห็นคาของเงิน” 
  3) “สนับสนุนการหาวิธีการในการออมเงิน” 
  4) “แสดงใหเห็นถึงการไมสนับสนุนการใชจายท่ีไมจําเปน” 
   ขอนี้พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 1) เพราะบทความน้ีพูดถึงการจะบรรลุเปาหมายวาจะตองมีการ

ตั้งเปาหมายไวกอนเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจ จากน้ันจึงจะสามารถพิชิตเปาหมายที่วางไวได โดยยกตัวอยางเรื่อง
ของซินเธียประกอบการอธิบาย สวนตัวเลือก 2) ผิด เพราะเน้ือเรื่องกลาวถึงการตั้งเปาหมายและพิชิต
เปาหมายในการออมเงิน แตไมไดกลาวถึงคุณคาของเงิน ตัวเลือก 3) ผิด เพราะในเรื่องไมไดเนนการหา
หลากหลายวิธีในการออมนะคะ และตัวเลือก 4)  ก็ผิดเพราะในเรื่องมีการกลาวถึงเรื่องนี้เล็กนอยในกรณี
ของซินเธียเทานั้น แตไมไดแสดงความเห็นคัดคาน 

 
แปลเนื้อเรื่อง 
 บางครั้ง “การอดออม” ท่ัวๆ ไปนั้นก็เปนแรงกระตุนท่ีไมมากพอท่ีจะชวยใหครอบครัวมีเงินออมเพียงพอได 
คุณจําเปนตองมีเปาหมายในการเริ่มตนการออม หากเปรียบเทียบกับการลดน้ําหนักแลวการลดน้ําหนัก 10 ปอนด
จะทําไดงายขึ้น เมื่องานคืนสูเหยาสมัย ม.ปลาย กําลังจะมาถึง การกําหนดเปาหมายไมเพียงแตทําใหครอบครัวมี
จุดหมายที่จะไขวควา แตยังชวยทําใหแผนการอดออมไมกินเวลานานเกินไปอีกดวย 
 การท่ีเรารูวาเราไมตองยอมอดหรือละสิ่งท่ีเราชอบตลอดไปจะทําใหการเก็บเงินงายขึ้น เมื่อคุณทําไดถึง
เปาหมายแลว คุณก็สามารถจะเลิกใชวิธีการน้ี หรือนําเงินออมที่ไดไปซ้ือของช้ินใหมวิธีการท่ีบอกมานี้ใชไดผลกับ
ซินเธีย แมคอินไทรผูซ่ึงเริ่มหาเงินออมพิเศษหลังจากท่ีเธอไปเจอโตะโบราณที่เหมาะกับหองนั่งเลนของเธอ แตวา
เธอมีเงินไมพอ แมคอินไทรตรวจสอบสมุดเช็คของเธออยางละเอียดและพบวาเธอซ้ือหนังสือ 10 เลมทุกเดือน 
ดวยความท่ีเปนนักอานตัวยง เธอจะรีบออกไปซื้อหนังสือท่ีออกใหมทันที “มันกลายเปนความเคยชินไปแลวท่ีฉันจะ
จายเงินซ้ือหนังสือ 400 ดอลลารตอป” เธอกลาว สวนท่ีแยท่ีสุดคือหนังสือหลายเลมไมสนุกเหมือนกับท่ีบรรยายไว
ในบทวิจารณ และแมคอินไทรก็จะยกหนังสือพวกนี้ใหคนอื่นไป แตตอนนี้เธอจะอานหนังสือขายดีเลมใหมๆ จาก
หองสมุดชุมชนแทน “การไมไดอานหนังสือท่ีออกวางขายทันที ไมไดทําลายความนาสนใจและความสนุกของเน้ือ
เรื่องลงเลย” เธอสรุปในตอนทาย 
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Key Part III : Speaking 
 
Choose the best answer. 
(GAT MAR 52)   
29. เฉลย 4) It’s my treat.  
30. เฉลย 3) I can’t resist its mystery 
   A : ทําไมมันถึงเปนนิยายท่ีคุณชอบละ 
   B : ..........30..........  
  1) “ฉันเปนผูสนับสนุนทางการเงิน”  
  2) “ฉันมีความคิดท่ีดี”  
  3) “ฉันอดใจในความลึกลับของมันไมได” 
  4) “ฉันไมใหความสําคัญกับบางอยาง” 
   ขอนี้นองๆ หลายคนอานแลวงงเลยใชไหมคะ เปนศัพทงายๆ แตเราแปลไมออกเลยไมรูวาจะตอบ

อะไรดีบริบทนี้ คือ เคาถามวา ทําไมคุณถึงชอบภาพยนตรเรื่องนี้นะ พ่ีแนนตอบตัวเลือก 3) นะคะ คือ    
ชอบความลึกลับของมันคะ 

   พ่ีแนนขอบอกอีกครั้งวาการดูหนังฟงเพลงสามารถชวยเรื่อง conversation ไดจริงๆ นะ พ่ีแนน 
ขอยกตัวอยางขอนี้เลยก็ไดนะคะ ตัวเลือก 3) นองสวนใหญจะแปล can’t resist วาทนไมไดนะคะ แตไมรูวา
มันสามารถแปลวาอดใจไมไดดวยนะคะ เลยไมตอบตัวเลือกนี้หรือตัวเลือก 4) นองสวนใหญจะแปลวาคิดมาก 
ซ่ึงมันก็ไมไดแปลวาคิดมากนะคะ  

31. เฉลย 3) How about some more drink 
   A : ..........31..........? 
   B : แลวแตคุณละกัน 
  1) “คุณไดคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีฉันได พูดไปหรือเปลา”  
  2) “ฉันทําผิดตรงไหน” 
  3) “คุณจะดื่มอะไรอีกหรือเปลา” 
  4) “ทําไมคุณถึงไปที่นั่นละ” 
   ขอนี้พ่ีแนนวาไมยากเลยนะคะ ถาเทียบกับสองขอท่ีผานมา (อิอิ) จากคําพูดของ B ท่ีบอกวา

แลวแตคุณ นั่นแสดงวา A ตองถามความเห็น B นะคะ พ่ีแนนตอบตัวเลือก 3) เลยนะคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ 
ไมเขากับคําตอบของ B เลยนะคะ 

   ขอเพ่ิมเติมหนอยนะ เราจะใชสํานวน how about หรือ what about ในการถามความเห็นคะ 
   go wrong (phr. v.) = ทําผิดพลาด 
   on earth (adv.) = ใชในคําถาม เนนถึงการประหลาดใจ 
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32. เฉลย 1) Should I 
   A : คุณไดบอกหมอวาคุณยกเลิกนัดแลวหรือยัง 
   B : ยัง ..........32.......... 
   A : แนนอน ผูคนคาดหวังวาคุณจะโทรไปบอกพวกเขาเมื่อจําเปนท่ีตองยกเลิกนัด 
   นองคะ ขอนี้เห็นตัวเลือกแลวรูทันทีนะคะวาเคาวัดเรื่อง helping verb นะคะ งายมากๆ เลยคะ 

นองอานแลวตองรูทันทีนะคะวาการโทรศัพทไปบอกนั้นเปนสิ่งท่ีควรทํา ดังน้ันเราตองใชคําวา Should นะคะ 
พ่ีแนนตอบตัวเลือก 1) นะคะ 

   cancel (v.) = ยกเลิก    
   appointment (n.) = การนัดหมาย 
   expect (v.) = คาดหวัง  
33. เฉลย 2) It’s a shame 
   A : ฉันอยากใหซูซานกลับมาคุยกับฉัน 
   B : ฉันรู ..........33.......... ปญหาท้ังหมดนี้มาจากความเขาใจผิดเล็กนอยเทาน้ัน 
   A : บางทีเธออาจจะโทรมาหาฉันอีกครั้งเร็วๆ นี้ 
  1) “มันลืมไดยาก”  
  2) “เสียใจดวยนะ”  
  3) “มันเปนสิ่งจําเปนท่ีตองทํา”  
  4) “มันเปนไปไมได” 
   ขอนี้นองๆ ดู keyword คําวา little misunderstanding คือ ตองรูทันทีนะคะวาเปน B ตองการ

แสดงความเห็นใจเมื่อเพ่ือนเสียใจนะคะพี่แนนถือวาเปนแบบ typical จากตัวเลือกมีขอเดียวท่ีใชแสดง  
ความเสียใจนะคะ คือ ตัวเลือก 2) คะ สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมใชในบริบทนี้นะคะ ตัวเลือก 1) และ 4) นี่เปน
การตอกย้ําใหเพ่ือนรูสึกผิดมากขึ้นไมควรใชนะคะตัวเลือก 3) นี่ไมเก่ียวเลยคะ พ่ีแนนวาคงไมมีใครตอบ
ตัวเลือกนี้นะ หรือวามี??? 
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In a social studies class, the teacher and her students are discussing and 
exchanging their ideas and opinions about the study of decentralization. 
(GAT 52)  
 
 ในหองเรียนวิชาสังคม คุณครูและนักเรียนกําลังโตแยงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง
การยายท่ีอยูออกไปนอกเมือง 
A : อืม ผมตองการใหใครในหองอานคําถามนี้ใหผมหนอย 
B : ฉันจะอานมันเอง “คุณคิดวาทําไมคนควรจะกระจายตัวออกจากกรุงเทพ” 
A : ใช “คุณคิดวาทําไมคนควรจะกระจายตัวออกจากกรุงเทพ” คําวา “กระจายตัว” คุณคิดวา คําวา  

“กระจายตัว” หมายถึงอะไร วิไล ..........34.......... มันยากนะ 
B : อืม หมายถึงคนยายออกจากกรุงเทพเพ่ือไปอยูท่ีอื่น 
A : ถูกตอง ยายออกจากกรุงเทพ เกงมาก 
C : ยายออกไปจากกรุงเทพเพ่ือไปอยูในจังหวัดอื่น 
A : และเมื่อคนจําเปนตองกระจายตัวออก ..........35.......... หรือแมแตจุดประสงคเฉพาะคุณเห็นดวยไหม 
B : ใช พวกเราตองใหความสําคัญกับสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาเชนเด็กๆ 
C : ถูกตอง ฉันยังคิดเก่ียวกับสถานะทางเศรษฐกิจสังคมเชนเดียวกับการศึกษาของเด็ก ..........36.......... ใชไหม 
D : ใช 
A : ตอนนี้ใครสามารถยกมือไดอยางรวดเร็ว และบอกผมถึงเหตุผลหนึ่งอยางวาทําไมพวกเขา อาจจะยายออก

จากกรุงเทพ ..........37.......... 
B : อืม เพราะคาเชาท่ีสูงขึ้นและอัตราเงินเฟอ 
C : แนนอน ท่ีจริงแลวการยายออกเปนสถานการณท่ีรายแรงสําหรับผูใชแรงงานเมื่อตองตัดสินใจเชนนี้ 
A : ดังนั้น ..........38.......... มีหลายเหตุผลนอกเหนือจากสถานะทางเศรษฐกิจสังคม การศึกษา ความจําเปน

ของครอบครัว ผมตองการใหพวกคุณท้ังหมดอภิปรายใหจบในช่ัวโมงนี้ 
  
34. เฉลย 1) have you a go at that 
  1) “มีความคิดเห็นไหม” 
  2) “คุณตั้งหัวขอหนึ่งไดไหม” 
  3) “คุณมีคําถามไหม” 
  4) “คุณชวยใหความหมายเพิ่ม อีกหนึ่งอยางไดไหม” 
   นองคะ ขอนี้พ่ีแนนวาไมยากนะคะ บริบท คือ ครูถามความหมายของคําวา decentralize นะคะ 

พ่ีแนนวานองๆ ไปดูตัวเลือกแตละตัวกันเลยนะคะ ตัวเลือก 2) และ 3) ผิด เพราะไมเขากับบริบทนะคะ และ
ตัวเลือก 4) ผิดท่ีคําวา one more นะคะ เคายังไมไดใหความหมายแรกเลยนะคะ พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือก 1) 
นะคะ คือ บอกวาใหวิไลเปนคนตอบโดยถามวามีความคิดเห็นมั้ยนะคะ 

   set up (phr. v.) = จัดตั้ง 
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35. เฉลย 4) they’ve got to think about their businesses 
  1) “พวกเขาตองการท้ิงสิ่งของหลายอยาง” 
  2) “พวกเขาดูเหมือนจะมีความคิดท่ีดีๆ มากขึ้น” 
  3) “พวกเขาจะลงมือในการเรียนสูงขึ้น” 
  4) “พวกเขาตองคิดเก่ียวกับธุรกิจของพวกเขา” 
   บริบทขอนี้ คือ ครูพูดถึงเหตุผลท่ีคนตองกระจายตัวออกไปอยูนอกกรุงเทพนะคะ keyword ขอนี้

อยูท่ีคําวา their specific purposes นะคะ แสดงวาบริบทกอนหนาตองพูดถึงเหตุผลอื่นท่ีเคายายออกไปอยู
นอกกรุงเทพนะคะ จากตัวเลือกพ่ีแนนจึงเลือกตัวเลือก 4) คะ คือ เหตุผลเกี่ยวกับธุรกิจนะคะ ตัวเลือกอื่นๆ 
ไมเขากับบริบทคะ นองๆ หลายคนอาจจะตอบตัวเลือก 2) นะคะแตผิดท่ีคําวา more คะ เพราะยังไมได
กลาวถึงเหตุผลแรกเลยนะคะ 

   thoughtful (adj.) = ครุนคิด 
   take action (phr. v.) = ลงมือปฎิบัติ  
36. เฉลย 2) It’s so important 
  1) “มันเปนสิ่งของเล็กๆ ท้ังหมด” 
  2) “มันสําคัญมาก”  
  3) “มันคอนขางนารําคาญ” 
  4) “มันเปนท่ีนาสงสัย” 
   บริบทขอนี้ก็กลาวถึงสาเหตุในการยายออกนอกกรุงเทพนะคะ วานอกจากจะตองคิดเก่ียวกับ

สถานะทางเศรษฐกิจสังคมแลว ยังตองคิดเรื่องการศึกษาของลูกดวย ซ่ึงท้ังสองเรื่องถือเปนเรื่องสําคัญ พ่ีแนน 
จึงตอบตัวเลือก 2) นะคะ 

   stuff (n.) = สิ่งของ 
   annoying (adj.) = นารําคาญ 
   questionable (adj.) = นาสงสัย  
37. เฉลย 1) I can think of lots 
  1) “ผมสามารถคิดไดหลายอยาง” 
  2) “คุณสามารถใชเวลาได” 
  3) “ใครก็สามารถแกปญหานี้ได” 
  4) “มันสามารถมีวิธีท่ีผิวเผินได” 
   บริบทของขอนี้อยูตรงท่ีวาครูถามถึงเหตุผลท่ีคนยายออกจากกรุงเทพนะคะ พ่ีแนนวาขอนี้นองใช

วิธีตัดตัวเลือกไดเลยนะคะ ไปดูทีละตัวเลือกเลยนะคะ ตัวเลือก 2) ผิด เพราะขัดแยงกับคําวา quickly เลยคะ 
ตัวเลือก 3) ผิด เพราะขอนี้ไมใช problem นะคะ ไมนาจะใชคําน้ีคะ ตัวเลือก 4) นี่ก็ไมเก่ียวกับเรื่องนะคะ  
พ่ีแนนจึงตอบตัวเลือก 1) คะ คือ ครูตองการบอกวามันมีหลายเหตุผลท่ีทําใหคนยายออกจากกรุงเทพนะคะ 

   superficial (adj.) = ผิวเผิน, ไมลึกซ้ึง 
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38. เฉลย 3) this question here needs to be carefully answered 
  1) “คนหลายคนควรบังคับมากขึ้น” 
  2) “นักเรียนควรพิจารณาวาทําไมมันใชได” 
  3) “คําถามนี้จําเปนตองตอบอยางระมัดระวัง” 
  4) “ผมควรจะบอกวาคนกระจายออกจากเมืองหลวงอยางไร” 
   ขอนี้พ่ีแนนวาแอบยากนิดหนอยนะคะ นองตองเขาใจบริบทที่ตามมาดวยนะคะ พ่ีแนนตอบตัวเลือก 1) 

นะคะ คือ ในเรื่องบอกวามันมีเหตุผลมากมายที่จะทําใหคนยายออกจากกรุงเทพ ครูเลยพูดสรุปวาตองตอบ
คําถามนี้ใหดีๆ นะคะ คิดใหรอบคอบละ นองๆ เขาใจไหมคะ ลองดูนะ 

   obligatory (adj.) = บังคับ, จําเปน 
   consider (v.) = พิจารณา 
   realize (v.) = ตระหนัก 
 
(O-Net 52)   
39. เฉลย 2) I must apologize for not calling. 
   นัทลืมบอกครอบครัวอุปถัมภของเขาวาเขาจะไมกลับมาทานขาวเย็นท่ีบาน เมื่อเขากลับมาบาน

เขาพูดวา .................... 
  1) “ขอโทษท่ีคุณตองรอ” 
  2) “ผมตองขอโทษที่ไมไดโทรบอก” 
  3) “ขอโทษครับ ผมมาทานอาหารเย็นสายไปรึเปลา” 
  4) “แยจัง ผมลืมมาทานอาหารกับพวกคุณ” 
   ขอนี้นะคะนองๆ ตามสถานการณท่ีกําหนดมา Nat ลืมบอกกับทางบานวาเขาจะไมกลับมารวม

รับประทานอาหารเย็น การกลาวคําขอโทษจึงควรขอโทษในเรื่องท่ีควรทําแตไมไดทํา คือ การโทรศัพทบอก
เรื่องจะไมกลับมารับประทานอาหารเย็น ทางบานจะไดไมตองรอคะ เพราะฉะนั้นตอบตัวเลือก 2) เลยจา 
สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมเขากับบริบทเลยนะคะ  

40. เฉลย 4) How can I improve my typing skills? 
   พนักงานพิมพดีดเปนกังวลวาเธอไมเกงดานการพิมพดีด และอาจจะตองสูญเสียอาชีพน้ีไป เธอ

พูดกับเพ่ือนของเธอวา .................... 
  1) “ฉันควรจะออกจากงานดีมั้ย” 
  2) “เธอวางานฉันเปนอยางไรบาง” 
  3) “ฉันควรใชเครื่องพิมพดีดใหมดีมั้ย” 
  4) “ฉันจะสามารถพัฒนาทักษะในการพิมพดีดไดอยางไร” 
   ขอนี้นะคะนองๆ เมื่อพนักงานพิมพดีดวิตกวาจะตกงาน เพราะพิมพดีดไมเกง ก็ควรจะปรึกษากับ

เพ่ือนสนิทวาจะสามารถพัฒนาทักษะในการพิมพดีดไดอยางไร ซ่ึงก็คือคําตอบตัวเลือก 4) เลยคะ ตัวเลือก 1) 
ผิดนะคะ เพราะเธอกลัวตกงาน และจะไมถามวาจะออกจากงานดีไหม ตัวเลือก 2) ก็ผิด เพราะเธอไมนาจะ
ถามเพ่ือนวาชอบงานเธอมากเพียงใด และก็ตัวเลือก 3) อีกนะคะก็ผิดคะ เพราะการเปล่ียนเครื่องพิมพคงไม
ชวยใหพิมพดีดไดดีขึ้นคะ  
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41. เฉลย 1) OK, I heard it was great. 
   เพ่ือนของฉันเสนอใหไปลองทานที่ราน อาหารใหมในหาง ฉันพูดวา .................... 
  1) “ตกลง ฉันไดยินมาวามันเยี่ยมมาก” 
  2) “ตกลง ฉันเคยไปที่หางนั้น” 
  3) “แนนอน อาหารมันอรอยมาก” 
  4) “มันเปนรานอาหารแหงหนึ่งในหาง” 
   ขอนี้นะคะนองๆ สถานการณกําหนดวา เพ่ือนชวนเราไปลองรับประทานอาหารที่รานเปดใหมใน

ศูนยการคา (the mall) การตอบรับคําชวนเราก็ควรจะตอบรับแบบตื่นเตน รานอาหารเปดใหมนาจะเปนราน
ท่ีไมเคยไปมากอนคําตอบจึงควรเปนตัวเลือก 1) นะคะ  

42. เฉลย 4) I wonder if that would be possible. 
   ผูจัดการถามพนักงานคนหนึ่งท่ีมักจะมาทํางานสายวา เขาอยากจะยายมาอยูใกลๆ กับท่ีทํางานรึเปลา 

พนักงานพูดวา ....................  
  1) “ควรจะเปนสักเวลาหนึ่งเร็วๆ นี้” 
  2) “ผมแทบจะไมมีเวลาวาง” 
  3) “มันสายไปแลวท่ีจะทําอะไรเพื่อคุณ” 
  4) “ผมหวังวามันจะเปนไปได” 
   ขอนี้นะคะนองๆ นายจางขอใหพนักงานผูซ่ึงมาทํางานสายเปนประจํายายมาอยูในท่ีซ่ึงใกลท่ีทํางาน

มากขึ้น ตามความเห็นของพนักงานท่ีถูกตองจึงเปนตัวเลือก 4) เลยนะคะ ท่ีวาเขายังคิดอยูวาจะเปนไปได
หรือเปลา เปนคําตอบที่เห็นคลอยตามเจานายคะนองๆ สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมเขากับบริบทเลยนะคะ และก็ยัง
ถือวาเปนการตอบแบบไมใหเกียรติเจานายดวยคะ  

43. เฉลย 4) No, thank you. I’ve had enough. 
   เจาของบานเสนอเครื่องดื่ม “กาแฟ” ใหคุณเพ่ิม คุณพูดวา .................... 
  1) “ไดคะ ฉันชอบดื่มกาแฟ” 
  2) “ไดคะ ฉันรอไดสักพัก” 
  3) “ไมคะ ขอบคุณ ฉันไมรังเกียจ” 
  4) “ไมคะ ขอบคุณ ฉันดื่มมาพอแลว” 
   ขอนี้นะคะนองๆ โดยปกติแลวเมื่อมีคนเสนอเครื่องดื่มเพ่ิมเติมใหเรา การตอบปฏิเสธควรมีการบอก

ขอบคุณและบอกเหตุผลท่ีปฏิเสธ I’ve had enough. หมายความวา ดื่มมาพอแลวเพ่ือเปนการรักษา
มารยาทท่ีดีนะคะ ดังนั้นพ่ีแนนตอบตัวเลือก 4) เลยจา สวนตัวเลือกอื่นๆ ไมเหมาะสมกับสถานการณนะคะ 
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Key Part IV : Vocabulary 
 
Odd One Out: Three of the words in each group relate to one another in 
their meaning. Choose the word that does NOT belong.   
44. เฉลย 3) inclusive  
45. เฉลย 4) exciting 
  1) violent (adj.) = รุนแรง 
  2) forceful (adj.) = ท่ีใชกําลังบังคับ 
  3) aggressive (adj.) = กาวราว 
  4) exciting (adj.) = นาตื่นเตน 
 
(GAT Mar 52)   
46. เฉลย 4) immune 
  1) vulnerable (adj.) = ออนแอ, บาดเจ็บงาย 
  2) helpless (adj.) = ไมมีกําลัง, ชวยตัวเองไมได 
  3) susceptible (adj.) = ออนไหวงาย  
  4) immune (adj.) = ท่ีมีภูมิตานทานโรค 
   เห็นขอนี้เพลง memolody ของพ่ีแนนคงลอยมาอีกแลวละสิ พ่ีแนนตอบตัวเลือก 4) เลยนะคะ 

ไมเขาพวกสุดๆ เลยนอง ถานองเห็นศัพทแลวเพลงยังไมลอยขึ้นมา พ่ีแนนขอบอกวาตองรีบกลับไปทวนแลวนะ 
ไมงั้นจะหาวาพ่ีแนนไมเตือน  

47. เฉลย 2) contingency 
  1) supposition (n.) = สมมติฐาน, การคาดคะเน 
  2) contingency (n.) = ความบังเอิญ  
  3) presumption (n.) = สิ่งท่ีเช่ือวาเปนจริง  
  4) hypothesis (n.) = สมมติฐานทางวิทยาศาสตร 
   ขอนี้จริงๆ แลวไมไดเปน synonym กันซะทีเดียวนะคะ แตก็อยางท่ีพ่ีแนนบอกวาเราตองเลือกคํา

ท่ีมีความหมายแหวกแนวมากที่สุดนะคะ จากความหมายแลวตัวเลือก 2) นั้นโดดออกมามากที่สุดนะคะ 
ตัวเลือกอื่นๆ จะมีความหมายในแนวสิ่งท่ีเช่ือนะคะ ดังนั้นพ่ีแนนตอบตัวเลือก 2) นะ 
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Synonym : Choose the word which best expresses the meaning of the 
underlined words.   
48. เฉลย 4) changed  
49. เฉลย 3) series – confirm 
   โดยปกติการทดลองเปนลําดับๆ นั้น ถูกดําเนินการเพ่ือยืนยันผลของการปลูกถายอวัยวะ 
  1) ตัวเลข - ซาบซ้ึง 
  2)  แบบแผน - ทําใหชัดเจน 
  3) ลําดับ - ยืนยัน 
  4) ลําดับ - ลบลาง 
   ดังนั้นตัวเลือก 3) ถูกตองคะ 
 
Meaning Recognition: Choose the alternative which has the same meaning 
as the underlined word in the given sentence. 
(GAT Mar 53)   
50. เฉลย 3) To avoid a collision, the plane has to take a different course.  
51. เฉลย 2) Everybody is welcome to this coming Friday’s party. 
   ฉันจะไปงานเลี้ยงของลอราสายแนๆ เลย 
  1) “พรรคการเมืองท่ีจิมสังกัดอยูไมตองการใหจิมลงคะแนนเสียง” 
  2) “ทุกๆ คนไดรับการตอนรับสูงานเลี้ยงในวันศุกรหนานี้” 
  3) “ฉันเพ่ิงจะเดินผานกลุมผูคนท่ีแตงตัวดวยเครื่องแตงกายท่ีดูตลก” 
  4) “พวกเราอนุญาตใหบุคคลที่สามสามารถถอนเงินออกจากบัญชีได” 
   ขอนี้ตอบตัวเลือก 2) เพราะ party ในโจทย หมายถึง งานเลี้ยง ตามพ่ีแนนมาดูวิธีการหาคําตอบ

ดีกวานะคะ ตัวเลือก 1) keyword อยูท่ีคําวา vote = ลงคะแนนเสียง จะเห็นวาขอนี้คําวา “party” 
หมายถึง พรรคการเมืองแนนอน ตัวเลือกนี้ก็เลยไมถูกตอง สวนตัวเลือก 3) keyword อยูท่ี “a party of 
people wearing funny costumes” นองๆ ก็พอจะเดาไดวา party of people หมายถึง กลุมคน และ
สําหรับตัวเลือก 4) นั้นคําวา a third party มันมีความหมายวาบุคคลที่สาม ถานองๆ ไมมั่นใจวาความหมาย
ของคํามันเหมือนกันรึเปลาก็ตองอาศัยการวิเคราะหจากบริบทก็ไดนะคะ  

52. เฉลย 2) The book gives a fascinating insight into our King’s character. 
   ความเอื้อเฟอเผ่ือแผนั้นถูกเช่ือวาเปนลักษณะนิสัยอยางหนึ่งของคนไทย 
  1) “ยากท่ีจะเขียนตัวอักษรจีน” 
  2) “หนังสือนี้ใหความเขาใจอันนาท่ึงในเรื่องบุคลิกลักษณะของพระมหากษัตริยของพวกเรา” 
  3) “มิคกี้เมาสเปนตัวการตูนท่ีมีช่ือเสียง” 
  4) “เธอเปนบุคคลที่นาสนใจคนหนึ่ง” 
   นองๆ ตอบไดกันมั้ยเอย พ่ีแนนเลือกตอบตัวเลือก 2) สวนใหญแลวนองๆ จะรูจักคําวา “character” 

ในความหมายที่วา “ตัวแสดง” อยางเชนในตัวเลือก 3) นะคะ แตจริงๆ แลวในโจทยคําวา character จะ
หมายถึง บุคลิกลักษณะ ถานองๆ ไมรูก็ลองดูจากคําวา generosity ท่ีแปลวา ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ เพราะ
เราจะถือวามันเปนบุคลิกหรือลักษณะนิสัยอยางหนึ่งน่ันเองคะ 
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53. เฉลย 1) Any sensible woman would dismiss his marriage proposal. 
   คุณควรจะเลิกสนใจคําวิจารณโงๆ ของเขา อยาปลอยใหมันมากวนใจคุณเลย 
  1) “ผูหญิงท่ีมีเหตุผลก็คงจะเลิกสนใจคําขอแตงงานของเขา” 
  2) “หัวหนาไมมีทางเลือก นอกจากตองไลเขาออกจากงาน” 
  3) “มีความเปนไปไดวาผูพิพากษาอาจจะยกฟองคดีของวิลเลียม” 
  4) “ศาสตราจารยเหลียนจําตองปดประชุมเร็วขึ้น” 
   พ่ีแนนแอบกระซิบวาขอนี้ยากหนอยนะคะ คําวา “dismiss” ในโจทย หมายถึง เลิกสนใจ, 

มองขาม ดังนั้นพ่ีแนนขอตอบตัวเลือก 1) เปนคําตอบที่ดีท่ีสุดคะ นอกจากนี้คําวา “dismiss” ยังมีอีก 2 
ความหมายหลักๆ ท่ีนองๆ อาจจะพบอยูบอยๆ คือ แปลวาไลออก เชนในตัวเลือก 2) และแปลวา ยกเลิก
หรือจบสิ้น เชนในตัวเลือก 4) คะ แตถาใชกับภาษาทางกฎหมายเชนในตัวเลือก 3) คํานี้ก็จะมีความหมายวา
ยกฟองหรือหยุดพิจารณาคดีเนื่องจากหลักฐานไมเพียงพอ นองๆ ตองจําคําศัพทคําน้ีใหแมนๆ เลยนะคะ  

54. เฉลย 2) handle...dissatisfied 
   บริษัทท่ีพยายามจะลดคาใชจายในการบริการ ลูกคาอาจจะพบปญหาในการ .................... คํารองเรียน

ท้ังหมดจากลูกคาท่ี .................... 
  1) “จัดการ ... คัดคาน” 
  2) “จัดการ ... ไมพอใจ” 
  3) “ทําโดยไมเตรียมมากอน ... หงุดหงิด” 
  4) “พิจารณา ... ขายหนา” 
   ขอนี้มีชองวางใหเติมสองชองนะคะ พ่ีแนนแนะนําใหนองๆ ใชวิธีตัดตัวเลือกท่ีผิดท้ิงไดนะคะ ถา  

ชองใดชองหนึ่งไมเหมาะที่จะเติมตัวเลือกนั้นๆ ก็สามารถตัดท้ิงไปไดเลยนะคะ ขอนี้นองๆ ตองเช่ือมโยงเรื่อง
ใหไดนะคะ keyword อยูท่ีคําวา try to reduce spending on customer service เพราะฉะนั้นหาก     
ลดคาใชจายในการบริการลูกคาก็อาจจะประสบปญหาในการจัดการกับคํารองเรียนจากลูกคานะคะ และพี่แนน
วาลูกคาจะบนก็ตอเมื่อเขาไมพอใจนะคะ ดังน้ันชองวางท่ี 2 ตองมีความหมายเปนลบนะคะ พ่ีแนนขอตัด
ตัวเลือก 4) ท้ิงกอนเลยนะคะ ไมเหมาะคะ เมื่อดูตัวเลือกในชองวางท่ี 1 พ่ีแนนบอกไดเลยนะคะวาตองการ
คําศัพทวาจัดการ ดังนั้นพ่ีแนนตัดตัวเลือก 3) ท้ิงกอนนะคะ เมื่อเหลือ 2 ตัวเลือกพ่ีแนนตอบตัวเลือก 2)   
นะคะ คือ บอกวาเมื่อบริษัทลดคาใชจายดานบริการลูกคาลงก็จะประสบปญหาในการจัดการกับคํารองเรียน
จากลูกคาท่ีไมพอใจ  

55. เฉลย 4) surroundings...complicated 
   เมื่อหุนยนตปลอดภัยและตระหนักถึง .................... ของพวกเขา พวกเขาสามารถถูกใชไดอยาง

กวางขวางและจะเริ่มงาน .................... เชนการเลนไวโอลิน 
  1) “งาน ... งาย”  
  2) “ทิศทางการเดิน ... เหมาะสม”  
  3) “การเคลื่อนท่ี ... ไมจําเปน”  
  4) “สิ่งแวดลอม ... ซับซอน” 
   ขอนี้ก็เหมือนกันนะคะมีชองวาง 2 ชอง นองๆ ใชวิธีเดิมไดเลยนะคะ ขอนี้พูดถึงเรื่องหุนยนตนะคะ 

จากชองวางท่ี 2 นองๆ จะเห็นวามี keyword ท่ีจะชวยเราไดนะคะ คือ คําวา playing the violin ท่ีใช
ขยายคําวา task นะคะ ซ่ึงชองวางนี้ก็ตองการคําท่ีขยายคําวา task เชนกันนะคะ พ่ีแนนจึงขอตัดตัวเลือก 
1) และ 2) ท้ิงกอนนะคะ เพราะพ่ีแนนคิดวาการเลนไวโอลินของหุนยนตนั้นไมนาจะงาย และคําวา proper ก็
ไมเหมาะสมนะคะ จึงเหลือตัวเลือก 3) และ 4) นะคะ เราไปดูชองวางท่ี 1 ตอเลยนะคะ ขางหนาเปนคําวา 
safe ดังนั้นขางหลังก็ตองเปนเชิงบวกเหมือนกันนะคะ พ่ีแนนเลือกคําวา surroundings คะเพราะเหมาะสมกับ
คําวา aware of surroundings นะคะและคําวา complicated ก็เหมาะที่จะใชขยายคําวา task ดวยคะ 
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Key Part V : Sentence Rearrangement 
 
Items 56-60 
 โจทยแบบนี้จะมีตัวเลือกใหมาท้ังหมด 6 ประโยคดวยกันคะ แตใหเราเลือกเพียงแค 5 ประโยค เพ่ือทําการ
เรียงลําดับเนื้อเรื่องใหมใหไดใจความ ดังน้ันตัดออกหนึ่งตัวเลือกท่ีไมไดมีใจความเก่ียวของกับเนื้อเรื่องท่ีใหมา    
มาเริ่มอานทีละประโยคกันคะ 
 
[S1] ขาวในปจจุบันท่ีมักจะดึงดูดความสนใจจากผูชมไดเปนลานคนนั้นประกอบดวย ขาวพิธีศพ, สุนทรพจน   ของ

ประธานาธิบดี, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และขาวผลการเลือกตั้งซ่ึงกําลังเกิดขึ้น 
[S2] ในขณะเดียวกัน, ผูใหญก็ดวย สามารถไดรับความรูจากรายการโทรทัศน ตลอดจนขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณ

สําคัญๆ และขาวปจจุบัน 
[S3] เด็กกอนวัยเรียน เรียนรู สี, ตัวเลข, และตัวอักษร จากรายการโทรทัศนเพ่ือสาธารณชน เชน รายการ 

“Sasame Street” ซ่ึงใชภาพการตูนท่ีเคลื่อนไหวและหุนเชิด เพ่ือสรางความสนุกสนานในการเรียน 
[S4] หนึ่งในประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของโทรทัศน คือ เก่ียวกับการศึกษา 
[S5] ดังท่ีแสดงใหเห็นแลว ไมมีขอสงสัยเลยวาโทรทัศนสามารถใหประโยชนในแงของการใหความรูการศึกษา

สําหรับทุกวัย 
[S6] สําหรับเด็กท่ีโตกวาขึ้นมา รายการวิทยาศาสตร เชน รายการ “Fun with Nature” ท่ีพาไปสถานที่จริง

เพ่ือท่ีจะวิเคราะหทุกสิ่งทุกอยางตั้งแตภูเขาไฟไปจนถึงการปลอยจรวด 
 
   ลําดับการเรียงประโยคที่ถูกตองตามนี้เลยคะ 
   [S4] → [S3] → [S6] → [S2] → [S5]  
   สวนประโยคที่ตัดท้ิงก็คือประโยค [S1] Current news that usually attracts millions of 

viewers includes state funerals, presidents’ speeches, natural disasters, and election results 
as they are happening. 

   หลังจากท่ีอานมาท้ังหมดทุกประโยคจะพูดถึงเก่ียวกับประโยชนของรายการโทรทัศน ยกเวน [S1] 
พูดเก่ียวกับขาวซ่ึงไมเขาพวก ดังนั้นตัด [S1] ออกเปนอันดับแรกคะ คราวนี้เรามาหาประโยคแรกกันกอน   
ประโยคแรกสวนใหญมักจะใหความหมายที่กวาง ครอบคลุม และไมมีคําเช่ือม (Connector) หรือคําช้ีเฉพาะ 
(Demonstrative) เชน This, The, such, และ อื่นๆ จาก 5 ประโยคที่เหลือ ประโยคที่ไมนาจะเปนประโยคแรก 
คือ [S2] เพราะขึ้นตนดวยคําเช่ือม In the same way และ [S5] เพราะขึ้นตนดวยคําเช่ือม As shown 
เหลือ [S3] [S4] และ [S6] จากท้ัง 3 ประโยคนี้ ประโยคที่มีเนื้อหาครอบคลุมและกวางมากท่ีสุด คือ [S4]  
ซ่ึง เกริ่นนําวา “หนึ่งในประโยชนท่ีสําคัญท่ีสุดของโทรทัศน คือ การใหความรู” ดังน้ันประโยคถัดไปควรจะ
พูดถึงประโยชนของรายการทีวี สังเกตไดวาประโยค [S2] [S3] และ [S6] นั้น กลาวถึงประโยชนของรายการ
ทีวีท่ีแตละวัยไดรับ คือ วัยกอนวัยเรียน ([S3]) วัยเด็ก ([S6]) และผูใหญ ([S2]) ซ่ึงเราควรเรียงจากประโยชน
ของชวงอายุท่ีออนสุดไปหาชวงอายุมากขึ้น และตอดวยประโยคสุดทาย คือ [S5] ท่ีกลาวสรุปวา “โทรทัศน
สามารถใหประโยชนในแงของการใหความรูการศึกษาสําหรับทุกวัย” โดย [S5] เรารูไดตั้งแตแรกวาเปน
ประโยคสุดทาย เพราะมีคําเช่ือม “As shown” ท่ีแปลวา “จากท่ีแสดงมาใหเห็นแลวนั้น” เปนการ เกริ่นนํา
เพ่ือจะกลาวสรุปบทความ 
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Self-Exercise : Admission Exams 
 

Part I : Grammar 
Grammar : Error Correction  
1. During the 1850s and 1800s many people began to experiment with the artist 
 1) 2) 3) 4) 
 possibilities of photography.   
2. They were completely unprepared for the difficulties of caring for a three-months-old 
 1) 2) 3) 
 baby on their European trip. 
 4)  
3. The cracking of rocks is caused of intense heat during the day followed by rapid  
 1) 2) 3) 
 cooling at night. 
 4)  
4. She saw that there was nothing else she could do; the room was as clean like it  
 1) 2) 3) 
 had ever been before. 
 4)  
5. Because the African tsetse is a serious threat to human health, it helps maintain  
 1) 2) 3) 
 the delicate balance of nature. 
 4)  
6. Modern travelers seem to prefer speed more than comfort. 
 1) 2) 3) 4)  
7. The adder is a snake has a relatively stout body, a short tail, and a flat head. 
 1) 2) 3) 4)  
8. If a baby bird stays alive for two or three weeks after leaving the nest, it has a fair 
 1) 2) 3) 
 chance of becomes an adult. 
 4)  
9. The travel guide advised the passengers not leave bags unattended at the airport. 
 1) 2) 3) 4)  
10. If Tom would have sent in his papers sooner, he would have been accepted for this semester. 
 1) 2) 3) 4) 
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Grammar : Sentence Completion  
11. .................... research has confirmed the early findings. 
 1) Further 2) Future 3) Farther 4) Forthcoming  
12. This design makes the device not only highly efficient .................... . 
 1) nor is it cheap   2) but quiet also 
 3) with a lot of noise   4) and expensive as well  
13. Globalization is now .................... to bring as many disadvantages as advantages. 
 1) often saw 2) usually see 3) always thinking 4) generally thought  
14. Although your article was well written and informative, .................... . 
 1) it happens all the time  2) it was full of facts 
 3) I like it a lot   4) there were several errors  
15. Our 24-year-old daughter has moved six times in the last seven years. There’s always some 

excuse. ...................., the apartment is too hot, too far, and so on. There is a never - ending 
list of reasons and excuses. 

 1) Her room overlooks the garden and the pool  
 2) She can’t get along with her roommate 
 3) The security system is terrific 
 4) The rent is not expensive 
 

Part II : Conversation  
16. You do not understand what your English teacher has just said. You raise your hand and 

say : “....................” 
 1) Could you go over that again? 2) Please talk twice. 
 3) Will you pardon me?  4) I am mistaken.  
17. Sarah meets her old friend Abby at their high school reunion. They haven’t met for 10 years. 

Sarah says to Abby: “....................” 
 1) We haven’t seen eye to eye for ages. 2) You haven’t changed a bit. 
 3) You seem to have become very old. 4) We have never met before, I believe.  
18. Your sister tells you the same joke for the third time. you say to your father, “………..” 
 1) Too good to be true.  2) Three’s crowd. 
 3) Here we go again.   4) One day at a time. 
 
 
  



 

ภาษาอังกฤษ (148) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

19. Jim knows Jan is upset because he has used her computer without her permission. Jim says 
“I’m sorry. I ....................” 

 1) thought you wouldn’t know. 2) should not let you know. 
 3) didn’t think you were mean. 4) should have asked you.  
20. Someone asks your personal question that you don’t want to answer so you say politely, 

“....................” 
 1) You have some nerve.  2) it’s none of your business.  
 3) I’d rather not say.   4) Don’t be so rude.  
21. Your friend says, “I prefer pop music to rock.” You reply, “....................” 
 1) So do I   2) Me neither 
 3) I like it   4) I don’t like it  
22. Somchai asks for a stapler but you have a paper clip. You say to him, “....................” 
 1) That’s it.   2) Will this do? 
 3) How is it?   4) Here you are.  
23. Your Australian classmate has just lost her beloved father. You say to her, “....................” 
 1) Nothing lasts forever  2) My heart is with you 
 3) I know you’re under the weather 4) What comes round goes round  
24. A father is teaching his son that he must work hard and make sacrifices to be successful. 

He sums up his lecture by saying, “....................” 
 1) No pain, no gain  
 2) All work and no play makes Jack a dull boy. 
 3) Take time to smell the flowers. 
 4) Curiosity killed the cat.  
25. If you see a sign that says “No Trespassing”, you should .................... . 
 1) hang around    2) wait a while 
 3) stay away   4) enter immediately 
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Part III : Reading 
Reading : Passage  
 Sari Zayed of Davis, California, made headlines in 1994 when a city noise enforcement 
officer issued Zayed a $50 citation at 1:30 in the morning after a neighbor complained her 
snoring kept him awake at night. Zayed got the last laugh. She sued for $24,500 for stress, 
weight loss and emotional strain, and settled out of court $13,500.  
 Snorers aren’t trying to keep others awake at night. Most of the time, they don’t even know 
they snore-they are after all, unconscious at the time. Some anthropologists have suggested that 
snoring is a primitive way of keeping beasts away at night. Ear, nose and throat doctors take a 
different view.  
 Doctors take snoring seriously. The most serious form is sleep apnea, in which the sleeper 
actually stops breathing for periods of at least 10 seconds. Hundreds of times a night. During as 
much as half their sleep time, patients with sleep apnea may show below-average 
concentrations of oxygen in their blood. A lack of oxygen can cause the heart to pump harder 
and over time can contribute to high blood pressure.  
 During REM sleep, the brain sends out an inhibitor that basically paralyzes the body, 
presumably to keep you from acting out vivid dreams. When a sleep apnea sufferer’s breathing is 
cut off, the body rouses itself with a jolt of adrenaline. Breathing resumes, the person falls back 
to sleep and the whole thing starts again. These “micro-arousals” can happen as many as 600 
times a night, disrupting a snorer’s sleep cycle. Studies have linked their apnea induced 
sleepiness to an increase in car accidents. A study by the Mayo Clinic also shows that spouses 
of heavy snorers lose an average of one’s hour sleep a night.  
 People have been trying to develop a snoring cure as far back as the American Revolution 
when soldiers sewed small cannonballs into pockets on the back of the snorer-offenders’ 
uniforms so they would not roll onto their backs. Today, more than 300 anti-snoring devices are 
registered with the U.S. Patent and Trademark Office.  
 To reduce your nighttime noise making, try losing weight, avoiding alcohol within three 
hours before you go to sleep and ironically, getting enough sleep. If that doesn’t work, consult a 
physician. There are a number of things they can try, such as breathing masks, mouthpieces and 
surgery.  
  
26. How much Zayed benefit from her snoring?  
 1) $ 3,450 2) $ 13,500  3) $ 50 4) $ 24,500   
27. Which of the following is closest in meaning to “got the last laugh”?  
 1) had wit and humor   2) got excited and nervous  
 3) expressed loud and clear nose 4) was more successful in the end  
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28. Which of the following is TRUE about the snorers?  
 1) They cannot sleep all night.  
 2) They are unaware of their habit.  
 3) They try to annoy their neighbor.  
 4) They want to be safe from dangerous animals.   
29. What does the writer talk about in the third paragraph?  
 1) Sleep apnea   2) Breathing pattern  
 3) Heart functioning   4) Concentrations of oxygen   
30. Which of the following does the writer refer to when he mentions “nighttime noise making”?  
 1) Snoring 2) Dreaming  3) Sleeping 4) Breathing  
31. If you don’t want to change your normal behavior, what will the doctor suggest?  
 1) Lose weight   2) Get enough sleep  
 3) Try breathing masks  4) Avoid alcohol before retiring at night   
32. What does “they” in the last paragraph refer to?  
 1) Snorers 2) Doctors 3) Soldiers 4) Spouses   
33. What do you find odd and amusing at the end about the writer’s suggestions? 
 1) Losing weight   2) Getting enough sleep  
 3) Nighttime noise making 4) Avoiding alcohol before sleeping   
34. What main idea does the writer describe in the fourth paragraph?  
 1) An REM sleep   2) A snorer’s sleep cycle  
 3) Micro-arousal activities 4) The cause of an accident   
35. Which of the following sleeping position will encourage snoring?  
 1) Lying on the back   2) Lying on the stomach  
 3) Lying on the left side  4) Lying on the right side 
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Reading : Speed Reading I 
 There were seven children in the family when we set out with Mother for California. Fred 
was the baby and was train sick all the way from Niagara Falls to the Golden Gate. Lill, the next 
to youngest, had broken a bone in her foot three weeks before and had to stay in her berth. 
Mother was expecting another baby in three months and didn’t always feel to well herself. 
 The chance to return with her children to her parents’ home meant more to Mother than 
any of us realized, and she was anxious to show us off in the best possible light and to have 
her family approve of us. 
  
36. The family was traveling to .................... .  
 1) California 2) Niagara Falls 3) see a doctor 4) the hospital  
37. Lill was the .................... child of the family. 
 1) oldest 2) youngest 3) sixth 4) second  
38. The person telling this story is probably .................... . 
 1) the father 2) the mother 3) the grandmother 4) an older child  
39. We can assume from this passage that .................... . 
 1) Lill was the last child in the family 
 2) Mother’s family had never seen the children before 
 3) Mother’s relatives visited the family regularly 
 4) Lill was the most misbehaved child on the train  
40. The phrase “to show us off in the best possible light” (line 6) means .................... . 
 1) to introduce us during the daytime 
 2) to represent us clearly 
 3) to have them see the good side of us 
 4) to let everyone know what we were really like 
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Reading : Speed Reading II 
 Whenever my friend’s daughter, Anne, practiced the violin up in her bedroom, their dog 
always sat at the bottom of the stairs and howled. 
 One day, Anne’s brother, Eric, had a friend over while she was practicing, and the dog 
was howling as usual. At the conclusion of the piece, Eric’s friend called to Anne, “Could you 
please play something the dog doesn’t know?” 
  
41. Anne practiced playing the violin on the .................... . 
 1) ground floor 2) roof 3) second floor 4) stairs  
42. The writer of this story is .................... . 
 1) Anne   2) a friend of the family 
 3) Eric’s friend   4) Eric  
43. The phrase “had a friend over” (line 3) could best be replaced by .................... . 
 1) invited a friend to come to the house 2) had a big argument with his friend 
 3) was talking to a friend on the phone 4) finished studying with his friend  
44. When Anne practiced, the dog .................... . 
 1) always ran away   2) usually got hungry 
 3) liked to sing along   4) became very sleepy  
45. In line 4, “the piece” refers to the .................... . 
 1) tale   2) song 
 3) animal   4) meal 
 

Part IV : Vocabulary 
Vocabulary : Synonym  
46. I have faith in him that he will eventually overcome his disability. 
 1) belief 2) trust 3) confidence 4) doubt  
47. She is a competent secretary. Her shorthand is fast and accurate and she can type in both 

Thai and English. 
 1) a creative 2) a competitive 3) an enthusiastic 4) an efficient  
48. Eventually I had to turn up at the meeting. 
 1) In the initial stage   2) In the evening 
 3) In the end   4) In time  
49. The coach know how to increase the confidence of the players. 
 1) dampen 2) boost 3) maintain 4) create  
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50. He passed away on Friday ; the funeral will be in Sunday. 
 1) left 2) arrived 3) die 4) Retired  
51. I can’t put up with her nonsense any longer. 
 1) put off 2) tolerate 3) carry on 4) account for  
52. She was so shocked to see the accident that she became unconscious. 
 1) trembled 2) died 3) fainted 4) screamed  
53. As soon as we started talking about “buried treasure”, he was all ears. 
 1) deaf 2) careful 3) shrewd 4) attentive  
54. He is making his story sound more exciting than it really is. 
 1) exaggerating 2) exasperating 3) exciting 4) Exhausting  
55. As he earns little, he finds it difficult to make both ends meet every month. 
 1) to spend lavishly   2) to save a lot of money 
 3) to spend within his income 4) to save any money 
 
Vocabulary : Sentence Completion  
56. A .................... disease is one which spreads from person to person by direct contact. 
 1) contagious 2) infectious 3) serious 4) painful  
57. Will you please .................... Paula to bring her camera tomorrow? 
 1) remind 2) remember 3) recall 4) recollect  
58. Harry .................... the problem to three decimal places. 
 1) worked in 2) worked for 3) worked out 4) worked up  
59. There is no charge, we are giving these catalogues .................... . 
 1) away 2) off 3) over 4) across  
60. My uncle is always very busy. He visits us .................... . 
 1) once in a blue moon  2) at sixes and sevens 
 3) on all fours   4) at the eleventh hour 
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Key : Self-Exercise (Admission Exams) 
 

Part I : Grammar 
Grammar : Error   
1. เฉลย 4) artist  
   แกเปน artistic 
   ผิด เพราะตําแหนงนี้เปน adjective ขยายคํานาม คือ possibilities จึงใช artistic คําตอบ    

จึงเปลี่ยนจาก artist เปน artistic  
2. เฉลย 3) three-months-old 
   แกเปน three-month-old 
   ผิด เพราะตําแหนงนี้เปน adjective ขยายคํานาม baby รูปฟอรมของ adjective แบบนี้    

เมื่อเอาตัวเลขวางขางหนา หนวยเรียกวางขางหลังแลวใชเครื่องหมาย hyphen (-) หนวยเรียกจะตองใช 
รูปเปนคํานามเอกพจน เชน 

   A three-hour meeting 
   A twelve-hour trip 
   My three-year-old son 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก three-months-old เปน three-month-old  
3. เฉลย 2) of 
   แกเปน by 
   ผิด เพราะ cause เมื่อเปน passive voice (be caused) จะตามดวย preposition “by” เชน

Most heart attacks are caused by blood clots. 
   ตรงนี้จึงใช is caused by 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก of เปน by  
4. เฉลย 3) like 
   แกเปน as 
   ผิด เพราะการเปรียบเทียบ “เทากัน” เราใช as ... as โครงสราง as + adjective/ adverb + 

as เชน 
   She’s as tall as her brother. 
   She speaks French as well as the rest of us. 
   ตรงนี้พูดวา the room was as clean as 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก like เปน as 
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5. เฉลย 1) Because 
   แกเปน even though หรือ although 
   ผิด เพราะความหมายในท่ีเปนการเช่ือมขอความท่ีขัดแยงกัน นั่นคือ “แมวาแมลงดูดเลือดท่ีพบ

ในแอฟริกา เปนภัยคุกคามท่ีรุนแรงตอสุขภาพมนุษย แตมันก็ยังคงชวยเหลือความสมดุลของธรรมชาติ” 
ดังน้ันใช because ไมได เพราะ because เช่ือมขอความท่ีเปนเหตุกับผลกัน จึงตองใช because เปน although 
หรือ even though 

   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก Because เปน even though หรือ Although  
6. เฉลย 4) more than 
   แกเปน to  
   ผิด เพราะโครงสรางของ prefer คือ prefer somebody / something to somebody / 

something  
   ตรงนี้จึงเปน prefer speed to comfort 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก more than เปน to  
7. เฉลย 1) snake has 
   แกเปน snake which has 
   ผิด เพราะตรงนี้เปนประธาน คือ The adder กริยา is กรรม a snake ดังนั้นสวนขางหลัง     

a snake เปนสวนขยาย จึงตองใช relative pronoun และ snake ไมใชคํานามท่ีเปนคน จึงใช relative 
pronoun “which” ตรงนี้จึงตองเปน snake which has 

   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก snake has เปน snake which has  
8. เฉลย 4) becomes  
   แกเปน becoming 
   ผิด เพราะกริยาตามหลัง preposition เปนกริยาเติม ing จึงทําใหตองเปน of becoming 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก becomes เปน becoming  
9. เฉลย 2) not leave 
   แกเปน not to leave 
   ผิด เพราะโครงสราง advise someone (not) to do something ดังน้ัน not to leave จึงจะ

ถูกตอง 
   คําตอบจึงเปลี่ยนจาก not leave เปน not to leave  
10. เฉลย 1) would have sent 
   แกเปน had sent 
   ผิด เพราะ Conditionals (If - Clause) ท่ีพูดเก่ียวกับอดีต เชน 
   I didn’t see you when you passed me in the street. ฉันไมเห็นคุณเมื่อคุณผานฉันในถนน 
   จากตัวอยางจะเห็นโครงสราง If S + had V.3 ..., S + would have V.3  
   คําตอบจึงตองเปลี่ยนจาก would have sent เปน had sent 
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Grammar : Sentence Completion  
11. เฉลย 1) Further 
   จากความหมายในประโยค แปลวา การวิจัยท่ีเพ่ิมเติมนี้ไดยืนยันสิ่งท่ีคนพบกอนหนานี้ ซ่ึง 

ความหมายในตัวเลือกอื่นอื่นผิด 
  2) Future = อนาคต 
  3) Farther = ไกลกวา, ไกลออกไป 
  4) Forthcoming = ท่ีกําลังจะมาถึง  
12. เฉลย 2) but quiet also 
   ตัวเช่ือม not only ตามดวย but also แปลวา ไมเพียงแต ... แตยัง ...  
13. เฉลย 4) generally thought  
   ดูจากโครงสรางไวยากรณ is ตามดวย v. ing ถาประธานทําเอง 
   Is ตามดวย V3 ถาประธานถูกกระทํา 
   - ครูจึงตัดตัวเลือก 1) saw และตัวเลือก 2) see ท้ิง เหลือ thinking กับ thought 
   - ในประโยคนี้ประธาน คือ Globalization โลกาภิวัตร ทําเองไมได ตองถูกกระทํา คําตอบจึง

เปนตัวเลือก 4) generally thought  
14. เฉลย 4) there were several errors 
   จากตัวเช่ือม Although ซ่ึงเช่ือมขอความท่ีขัดแยงกัน ซ่ึงทําใหความหมาย there were several 

errors ดีท่ีสุด  
   “แมวาบทความของคุณเขียนดีและมีขอมูล แตก็มีขอผิดพลาดหลายแหง”  
15. เฉลย 2) She can’t get along with her roommate 
   จากขอความกําหนดวา ลูกสาวอายุ 24 ปของเรายายหองพักมา 6 ครั้งแลวในชวงเวลา 7 ป 

โดยมีคําแกตัวเสมอๆ ..., หองพักรอนเกินไป, ไกลเกินไป, แลวอะไรอีกหลายอยาง มีรายการของเหตุผล   
และคําแกตัวท่ีไมเคยจบสิ้น ดังนั้นขอความท่ีจะเติมลงในชองวางนาจะเปนเหตุผล หรือคําแกตัวท่ีตองยาย
หองพัก นั่นคือ เธอเขากับเพ่ือนรวมหองไมได คําตอบจึงเปน she can’t get along with her roommate. 

   *get along = to have a good relationship : 
   He doesn’t get along with his daughter. 
   ตัวเลือก 1) ถาใชตัวเลือกนี้แปลวา “หองของเธอมองลงมาเห็นสวนและสระวายน้ํา” 
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Part II : Conversation  
16. เฉลย 1) Could you go over that again? 
   จากสถานการณกําหนดมาวา คุณไมเขาใจสิ่งท่ีคุณครูพูด คุณยกมือแลวพูดวา คุณครูชวยพูดซํ้า

อีกครั้งนะคะ Could you go over that again? 
  2) กรุณาพูด 2 ครั้ง 
  3) ขอใหคุณใหอภัยฉันดวยนะคะ  
  4) ฉันเขาใจผิด   
17. เฉลย 2) You haven’t changed a bit. 
   จากสถานการณกําหนดมาวา Sarah พบเพ่ือนเกา Abby ท่ีงานเลี้ยงรุนนักเรียนมัธยมมปลาย 

เขาไมไดพบกันมาเปนเวลา 10 ป Sarah พูดกับ Abby วา “คุณไมเปลี่ยนเลย” นั่นคือคําตอบ You haven’t 
changed a bit. 

  1)  เราไมเคยเห็นตรงกันมาตั้งนานแลว 
  3) คุณดูแกขึ้นมากนะ 
  4) ฉันเช่ือวาเราไมเคยพบกันมากอน  
18. เฉลย 3) Here we go again. 
   จากสถานการณกําหนดมาวาพ่ีสาวของคุณเลาเรื่องตลกเรื่องเดิมเปนครั้งท่ี 3 แลว คุณเลยพูด

กับพอของคุณวา ... “เอาอีกแลว เราเริ่มฟงกันอีกแลว” 
  1) ดีเกินไปกวาท่ีจะเปนจริง 
  2) สุภาษิตเต็มๆ คือ two’s company, three’s a crowd. 
  4) วันละครั้ง 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนด  
19. เฉลย 4) should have asked you  
   จากสถานการณกําหนดมาวา Jim รูสึกวา Jan รูสึกโกรธ เพราะวา Jim ใชคอมพิวเตอรของ Jan 

โดยไมไดขออนุญาตเธอ Jim เลยพูดวา “ผมขอโทษ ผมควรจะขออนุญาตคุณกอน แตผมไมไดขอ”  
  1) ผมคิดวาคุณจะไมรู 
  2) ผมไมควรบอกใหคุณรู 
  3) ผมไมคิดวาคุณเห็นแกตัว 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนด  
20. เฉลย 3) I’d rather not say. 
   จากสถานการณกําหนดมาวา มีคนมาถามคําถามสวนตัวกับคุณ ซ่ึงคุณไมอยากตอบ ดังน้ันคุณ

เลยพูดอยางสุภาพวา “ดิฉันไมขอพูดนะคะ” 
  1) คุณมีความกังวล 
  2) มันไมใชธุระอะไรของคุณ 
  4) อยาหยาบคายมากนักนะ 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเก่ียวของกับสถานการณท่ีกําหนด  
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21. เฉลย 1) So do I  
   จากสถานการณกําหนดมาวาเพ่ือนของคุณพูดวา ฉันชอบ pop music มากกวา rock music 

คุณตอบวา “ฉันก็เหมือนกัน/ฉันก็เปนอยางนั้นเชนกัน” นั่นก็คือ so do I  
  2) ฉันก็ไมดวยเหมือนกัน 
  3) ฉันชอบมัน 
  4) ฉันไมชอบมัน 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเหมาะกับสถานการณท่ีกําหนด  
22. เฉลย 2) will this do? 
   จากสถานการณกําหนดมาวาสมชายขอใชเครื่องเย็บกระดาษ แตคุณมีท่ีหนีบกระดาษคุณก็เลย

พูดกับสมชายวา “ท่ีหนีบกระดาษใชไดไหม” นั่นก็คือ will this do?  
23. เฉลย 2) My heart is with you. 
   จากสถานการณกําหนดมาวาเพ่ือนชาวออสเตรเลียของคุณเพ่ิงจะสูญเสียบิดาอันเปนท่ีรัก คุณพูด

กับเธอวา “เสียใจดวยนะ ฉันเปนหวงคุณนะ” 
  1) ไมมีอะไรคงอยูตลอดไปหรอก 
  3) ฉันรูวาคุณปวยแตไมรุนแรงเทาไร 
  4) ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเหมาะกับสถานการณท่ีกําหนด  
24. เฉลย 1) No pain, no gain. 
   จากสถานการณกําหนดมาวาคุณพอกําลังสอนลูกชายวา เขาตองขยันทํางานและเสียสละถึงจะ

ประสบความสําเร็จ คุณพอก็สรุปการสอนของทานโดยพูดวา “ถาคุณตองการประสบความสําเร็จ คุณตอง
พยายามเต็มท่ี” 

  2) All work and no play makes Jack a dull boy. = เปนภาษาพูดใชเพ่ือตองการบอกวา มันไม
ดีสําหรับคุณท่ีทํางานหนักเกินไป คุณตองการผอนคลายดวยนะ 

  3) หาเวลาผอนคลายบาง 
  4) Curiosity killed the cat. = ใชเพ่ือบอกวา อยาพยายามคนหาอะไรเลย เพราะเขาอาจจะพบกับ

ปญหาก็ได 
   ท้ัง 3 ตัวเลือกนี้ไมเหมาะกับสถานการณท่ีกําหนด  
25. เฉลย 3) stay away 
   จากสถานการณกําหนดมาวาถาคุณเห็นปายบอกวา “No Trespassing” คุณควรจะ “ไมเขาไปท่ีนั่น” 

นั่นคือคําตอบ stay away 
  1) hang around = to spend time somewhere, usually without doing very much (ใชเวลา

อยูท่ีใดท่ีหนึ่งโดยไมทําอะไรมาก)  
  2) รอสักครู 
  4) เขาไปทันที 
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Part III : Reading 
 
Reading : Passage  
 
เนื้อเรื่องกลาววา 
 ซาริ ซาเย็ด แหงเดวิส รัฐแคลิฟอรเนีย ไดตกเปนขาวพาดหัวเมื่อป ค.ศ. 1994 เมื่อเจาหนาท่ีบังคับใช
กฎหมายเสียงดังในเมืองไดปรับซาเย็ด 50 เหรียญดอลลาร โดยอางวาเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งตอนกลางคืนหลังจากท่ี
เพ่ือนบานบนวาเสียงกรนของหลอนทําใหเขานอนไมหลับท้ังคืน แตซาเย็ดหัวเราะทีหลังดังกวา หลอนฟองเรียก
คาเสียหาย 24,500 เหรียญดอลลาร เนื่องจากการกลาวหาทําใหเธอกดดัน น้ําหนักท่ีลดลง และความเครียดทาง
อารมณ และศาลตัดสินใหจาย 13,500 เหรียญดอลลาร  
 ผูท่ีกรนไมไดพยายามทําใหคนอื่นตื่นในตอนกลางคืน สวนมากพวกเขาไมรูตัววาเขากรน พวกเขาจะไมรูสึกตัว 
หมดสติตลอดเวลา นักมนุษยวิทยาบางคนแนะนําวา การกรนเปนวิธีการพ้ืนฐานท่ีจะทําใหสัตวรายอยูหางๆ ใน
ตอนกลางคืน แพทยหู คอ จมูก มีความเห็นท่ีตางไป 
 ทางการแพทยแลว การกรนถือเปนเรื่องจริงจัง กรณีท่ีรายแรงท่ีสุดอาจทําใหหยุดหายใจอยางนอย 10 วินาที 
ในระหวางเวลาหลับเปนรอยๆ ครั้งตอนกลางคืน ชวงเวลาเกือบครึ่งหนึ่งของเวลานอนทั้งหมดคนไขท่ีหยุดหายใจ
ช่ัวคราวจะมีความเขมขนของออกซิเจนในเลือดต่ํากวามาตรฐาน การขาดออกซิเจนอาจนําไปสูการเตนของหัวใจท่ี
แรงขึ้นและถาบอยครั้งขึ้นจะนําไปสูความดันเลือดสูงได 
 ในชวงเวลาที่หลับลึกท่ีสุด สมองจะสงตัวยับยั้งท่ีจะทําใหรางกายเปนอัมพาต อาจเปนไปไดวาเพ่ือใหคุณ  
ไมแสดงอาการจากการฝนท่ีมีชีวิตชีวา เมื่อการหายใจของผูปวยท่ีหยุดหายใจช่ัวคราวถูกตัดออก รางกายจะกระตุน
มันเองดวยการหลั่งสารอะดรีนาลิน การหายใจดําเนินตอไป เขาหลับไดตอไปและทั้งหมดก็เกิดขึ้นอีกครั้ง การกระตุน
เล็กๆ อยางนี้สามารถเกิดขึ้นไดมากถึง 600 ครั้งตอคืน ขัดขวางการหลับของผูท่ีกรน การวิจัยไดเช่ือมโยงการ 
หยุดหายใจของพวกเขาจะทําใหเกิดการหลับและการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนตท่ีเพ่ิมขึ้น การวิจัยโดยคลีนิคมาโย  
ยังแสดงใหเห็นวาคูสมรสที่กรนมากๆ จะทําใหคูสมรสของตนนั้นเสียเวลาในการนอนหลับประมาณ 1 ช่ัวโมง 
 คนไดพยายามพัฒนาวิธีการรักษาการนอนกรนมาตั้งแตการปฏิวัติอเมริกา เมื่อทหารเย็บกระสุนปนใหญ
ขนาดเล็กไวในกระเปาหลังเครื่องแบบของผูท่ีกรนเพ่ือพวกเขาจะไมกลับมานอนหงาย ทุกวันนี้เครื่องมือปองกัน
การกรนมากกวา 300 อยางไดถูกจดลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคาในประเทศอเมริกา 
 เพ่ือท่ีจะลดการสงเสียงในชวงเวลากลางคืน พยายามลดน้ําหนัก หลีกเลี่ยงแอลกอฮอลในชวง 3 ช่ัวโมง
กอนนอนและนอนใหเพียงพอ ถามันใชไมไดผลใหปรึกษาแพทย มีหลายวิธีท่ีจะลองได เชน หนากากหายใจ การใช
กระบอกเสียง หรือการศัลยกรรม 
  
26. เฉลย 2) $ 13,500 
   ซาเย็ดไดรับประโยชนจากการกรนของหลอนเทาไหร  
   นองๆ คะ ขอนี้นองๆ หาคําตอบโดยหาคําวา Zayed กอนเลยนะคะ แลวอานบริบทรอบๆ คะ 

นองๆ จะเห็นวาอยูในยอหนาท่ี 1 นะคะ จากเนื้อเรื่องเราจะทราบวาเขาไดรับเงิน 13,500 เหรียญดอลลาร
นะคะ นองๆ ดูไดจากประโยค settled out of court $13,500 เลยคะ ตอบตัวเลือกท่ี 2) นะคะ  

   benefit (v.) = ไดรับประโยชน  
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27. เฉลย 4) was more successful in the end 
   อะไรมีความหมายใกลเคียงกับคําวา got the last laugh มากท่ีสุด 
  1) “มีปญญาและมีความสนุก” 
  2) “ตื่นเตนและกังวล” 
  3) “แสดงเสียงดังและเสียงท่ีชัดเจน” 
  4) “ประสบความสําเร็จมากกวาในตอนจบ” 
   ขอนี้เปนการวัด vocabulary นะคะ ใหนองๆ ดูจากบริบทใกลเคียงและนํามาเดาศัพทนะคะ   

จากบริบทนี้ คือ ตอนแรกซาเย็ดเสียคาปรับจากการกรน แตตอมาหลอนก็ฟองศาลและชนะจนไดคาเสียหาย
นะคะ ดังนั้นคําวา got the last laugh นาจะมีความหมายในเชิงบวก จึงตัดตัวเลือก 2) และ 3) ท้ิงกอนนะคะ 
สวนตัวเลือก 1) ไมเขากับบริบทจึงตัดท้ิงคะ ดังน้ันตอบตัวเลือก 4) นะคะ คําวา got the last laugh 
หมายความวาหัวเราะทีหลังดังกวาคะ 

   wit (n.) = ปญญา 
   express (v.) = แสดง  
28. เฉลย 2) They are unaware of their habit. 
   อะไรคือสิ่งท่ีถูกตองเกี่ยวกับคนที่กรน 
  1) “พวกเขาไมสามารถหลับไดตลอดท้ังคืน” 
  2) “พวกเขาไมตระหนักถึงนิสัยของพวกเขา” 
  3) “พวกเขาพยายามรบกวนเพื่อนบานของพวกเขา” 
  4) “พวกเขาตองการความปลอดภัยจากสัตวราย” 
   ขอนี้พ่ีแนนอยากใหนองๆ ใชวิธีตัดตัวเลือกนะคะ เราไปดูกันเลยคะ ตัวเลือก 1) ผิด เพราะคน

นอนกรนยังหลับไดนะคะ แตคนท่ีอาจนอนไมหลับคือคนที่อยูขางๆ เองคะ ตัวเลือก 3) ผิด เพราะเขาไมได
พยายามนะคะนองๆ นองๆ ดูไดจากประโยค Snorers aren’t trying to keep others awake at night คะ 
ตัวเลือก 4) ก็ผิดนะคะ มันเปนเพียงความเช่ือของนักมนุษยวิทยาเทานั้นคะ ตัวเลือก 2) จึงถูกตองนะคะ 
นองๆ ดูไดจากประโยค they don’t even know they snore นะคะ 

   unaware (adj.) = ไมตระหนัก 
   annoy (v.) = รบกวน  
29. เฉลย 1) Sleep apnea 
   อะไรคือสิ่งท่ีผูเขียนพูดในยอหนาท่ี 3  
  1) “การหยุดหายใจระหวางนอน” 
  2) “รูปแบบการหายใจ” 
  3) “การทํางานของหัวใจ” 
  4) “ความเขมขนของออกซิเจน” 
   ขอนี้เคาถามถึงยอหนาท่ี 3 ใหนองๆ ไปอานเฉพาะยอหนาท่ี 3 นะคะ นองๆ จะรูทันทีเลยวา

ใจความสําคัญของยอหนานี้คือเรื่อง sleep apnea เนื้อเรื่องของยอหนาน้ีท้ังหมดจะเปนการกลาวเสริมเรื่อง 
sleep apnea นะคะ จึงตอบตัวเลือก 1) นะคะ  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_____________________________________ภาษาอังกฤษ (161) 

30.  เฉลย 1) Snoring 
   สิ่งท่ีผูเขียนอางถึงตอนกลาวถึงการสงเสียงตอนกลางคืนคืออะไร 
   ขอนี้งายมากเลยนะคะนองๆ สิ่งท่ีผูเขียนกลาวมาตลอดบทความคือการนอนกรน ดังนั้นการลด

เสียงดัง ก็ควรหมายถึงเสียงกรนนะคะ จึงตอบตัวเลือก 1) นะคะ   
31. เฉลย 3) Try breathing masks 
   ถาคุณไมตองการเปลี่ยนพฤติกรรมปกติ สิ่งท่ีหมอแนะนําคือ 
  1) “ลดน้ําหนัก” 
  2) “นอนใหเพียงพอ”  
  3) “ใชหนากากหายใจ” 
  4) “หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลกอนเขานอน” 
   ขอนี้ก็งายๆ คะนองๆ นองๆ ตองอานคําถามดีๆ นะคะ เคาถามวาอะไรที่ไมตองเปลี่ยนพฤติกรรม 

จึงมีเพียงตัวเลือกเดียวคะนอง คือตัวเลือกท่ี 2) ตัวเลือกอื่นๆ ตองเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหรือการนอนคะ 
   retire (v.) = เขานอน  
32. เฉลย 1) Snorers 
   คําวา they ในยอหนาสุดทายแทนคําวาอะไร  
   ถามเรื่อง refer อีกแลวนะคะนองๆ ใหนองๆ ไปอานขอความขางหนาคําวา they เลยนะคะ 

นองๆ จะไดคําตอบเลยคะ จากบริบทนองๆ จะรูเลยนะคะวา they หมายถึงคนนอนกรนคะ ตอบตัวเลือก 1)  
เลยนะคะ  

33. เฉลย 2) Getting enough sleep 
   สิ่งท่ีคุณรูสึกวาแปลกและตลกในตอนจบของคําแนะนําของผูเขียนคืออะไร 
  1) “ลดน้ําหนัก” 
  2) “นอนใหเพียงพอ” 
  3) “การสงเสียงตอนกลางคืน” 
  4) “หลีกเลี่ยงแอลกอฮอลกอนนอน” 
   ขอนี้นองๆ ตองชางสังเกตนิดนึงนะคะ นองๆ จะเห็นคําวา ironically ท่ีผูเขียนใชนะคะ นั่นแสดง

วาผูเขียนรูสึกแปลกคะ จึงตอบตัวเลือก 2) เลยนะคะ ผูเขียนรูสึกแปลกเพราะการนอนก็จะทําใหกรน แลว
การนอนที่เพียงพอจะลดการกรนไดอยางไร ซ่ึงดูแลวขัดแยงกับความจริงนะคะ 

   odd (adj.) = แปลก 
   amusing (adj.) = ตลก  
34. เฉลย 1) An REM sleep 
   ใจความสําคัญท่ีผูเขียนอธิบายในยอหนาท่ี 4 คือ 
  1) “การหลับสนิท” 
  2) “วัฎจักรการนอนของผูท่ีนอนกรน” 
  3) “กิจกรรมการกระตุนเล็กนอย” 
  4) “สาเหตุของอุบัติเหตุ” 
   ขอนี้นองๆ ไปอานยอหนาท่ี 4 เลยนะคะ ยอหนาน้ีกลาวถึงชวงเวลาที่หลับสนิทนะคะ และกลาว

อธิบายวาเวลาท่ีหลับสนิทจะเปนอยางไรบาง จึงตอบตัวเลือก 1) นะคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ เปนรายละเอียด
ของการหลับสนิทคะ  



 

ภาษาอังกฤษ (162) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

35. เฉลย 1) Lying on the back 
   การหลับแบบไหนจะทําใหกรน 
  1) “นอนหงาย” 
  2) “นอนคว่ํา” 
  3) “นอนตะแคงซาย” 
  4) “นอนตะแคงขวา” 
   นองๆ หาคําตอบไดจากประโยค soldiers sewed small cannonballs ... roll onto their 

backs. ในยอหนากอนสุดทายเลยนะคะ ซ่ึงหมายความวาทหารเย็บกระสุนปนใหญขนาดเล็กไวในกระเปา
หลังเครื่องแบบของผูท่ีกรนเพ่ือพวกเขาจะไมกลับมานอนหงาย นั่นแสดงวาการนอนหงายจะทําใหกรนนะคะ 
จึงตอบตัวเลือก 1) เลยนะคะ 

 
คําศัพทที่ควรทราบ 
enforcement (n.) =  การบังคับใช  issue (v.) = ปรับ 
citation (n.) = การกลาวอาง  snore (v.) = กรน 
got the last laugh (phr. v.) = หัวเราะท่ีหลังดังกวา  sue (v.) = ฟอง 
strain (n.) = เครียด  settle out (phr. v.) = ตัดสิน 
unconscious (adj.) = ขาดสติ  anthropologist (n.) = นักมนุษยวิทยา 
primitive (adj.) = แบบดั้งเดิม  beast (n.) = สัตวราย 
apnea (n.) = การหยุดหายใจช่ัวคราว concentration (n.) = ความเขมขน 
pump (v.) = เตน  REM sleep (n.) = ชวงเวลาที่หลับสนิท 
inhibitor (n.) = ตัวยับยั้ง  paralyze (v.) = หยุดทํางาน 
presumably (adv.) = อยางเปนไปไดวา  vivid (adj.) = มีชีวิตชีวา 
rouse (v.) = กระตุน  jolt (v.) = กระตุก 
resume (v.) = ดําเนินใหม  disrupt (v.) = ขัดขวาง 
induce (v.) = ชักชวน  spouse (n.) = คูสมรส 
cure (v.)  = การรักษา  sew (v.) = เย็บ 
cannonball (n.) = ลูกกระสุนปนใหญ  device (n.) = เครื่องมือ 
patent (n.) = สิทธิบัตร  trademark (n.) = เครื่องหมายการคา 
avoid (v.) = หลีกเลี่ยง  consult (v.) = ปรึกษา 
physician (n.)  = แพทย  mouthpiece (n.) = กระบอกเสียง 
surgery (n.) = ศัลยกรรม 
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Reading : Speed Reading I   
 มีเด็กๆ 7 คน ในครอบครัว เมื่อเราเริ่มตนออกเดินทางไป California กับแม, Fred เปนเด็กทารกและเมา
รถไฟ ตลอดทางจากน้ําตก Niagara ไป Golden Gate, Lill เปนคนถัดจากนองสุดทอง กระดูกขาหักเมื่อสาม
สัปดาหกอนและตองอยูในท่ีนอนรถไฟ แมกําลังทองจะคลอดภายใน 3 เดือนและรูสึกไมคอยสบาย 
 โอกาสที่แมจะกลับบานไปหาพอแมของแมพรอมลูกๆ มีความหมายกับแมมากกวาท่ีเรานึกถึง แมเปนหวง
ตองการใหเราประพฤติตัวดีๆ และใหครอบครัวของแมยอมรับเรา 
  
36. เฉลย 1) California 
   คําถามถามวา ครอบครัวนี้กําลังเดินทางไปไหน จากประโยคแรกยอหนาท่ี 1 
   พูดวา we set out with Mother for California นั่นก็คือ ออกเดินทางไป California  
37. เฉลย 3) sixth 
   คําถามถามวา Lill เปนคนที่เทาไหรของครอบครัว ในเรื่องกลาววามีเด็กๆ (นั่นก็คือลูก) 7 คน 

และ Lill เปนคนถัดจากคนเล็กท่ีสุด นั่นก็คือ คนท่ี 6 นั่นเอง  
38. เฉลย 4) an older child  
   คําถามถามวา คนเลานี้อาจจะเปนใคร จากประโยคสุดทายพูดวา she was anxious to show 

us off in the ... us ในท่ีนี้ก็คือลูกๆ คําตอบจึงเปนลูกคนหนึ่ง ซ่ึงตองอานออกเขียนได เลาเรื่องได   
คําตอบจึงเปน an older child   

39. เฉลย 2) Mother’s family never seen the children before 
   คําถามถามวา เราสันนิษฐานจากเรื่องไดวา ... 
   ครูใชวิธีตัดตัวเลือกออกดังนี้ 
  1) Lill เปนลูกคนสุดทายในครอบครัว ซ่ึงผิด จากเรื่องในเรื่องกลาววา Lill เปนคนถัดจากคนสุดทาย 
  2) ครอบครัวของแมไมเคยเห็นลูกมากอน จากยอหนาสุดทายกลาววา การกลับไปบานครั้งนี้มีความหมาย

กับแมมาก แมกังวลใจมากท่ีจะใหครอบครัวของเธอเห็นสิ่งดีๆ ดานดีๆ ของเรา (คือของลูกๆ) ซ่ึงนาจะเปน
ครั้งแรกท่ีเธอพาลูกๆ ไปหาครอบครัวเธอ คําตอบจึงเปนขอนี้ 

  3) ญาติของแมมาเย่ียมครอบครัวนี้เปนปกติ ในเรื่องแมพาเด็กๆ ไปเย่ียมครอบครัวแม คําตอบนี้จึง
ผิดจากเรื่อง 

  4) Lill เปนเด็กท่ีประพฤติตัวผิดท่ีสุดบนรถไฟ ในเรื่องไมไดกลาวถึง ในเรื่องกลาววา Lill กระดูกหัก 
ตองนอนอยูในท่ีนอนในรถไฟ  

40. เฉลย 3) to have them see the good side of us  
   คําถามถามวา วลี “to show us off in the best possible light” บรรทัดท่ี 6  
   หมายความวาอะไร ในประโยคนี้หมายความวา แมอยากใหครอบครัวของแม เห็นสิ่งท่ีดีของพวกเรา 

คําตอบจึงเปน to them see the good side of us  
  1) แนะนําใหรูจักเราตอนกลางวัน ซ่ึงไมเขากับประโยคที่ให 
  2) ท่ีจะเปนตัวแทนของเราอยางชัดเจน ไมเก่ียวกับประโยคที่ให 
  4) ปลอยใหทุกคนรูวาเรามีลักษณะเปนอยางไร ไมเขากับประโยคที่ให 
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คําศัพทที่นาสนใจ 
set out (V) = เริ่มออกเดินทาง berth (N) = ท่ีนอนในรถไฟ 
assume (V) = สันนิษฐานวา misbehaved (adj.) = ประพฤติช่ัว, ทําผิด 
introduce (V) = แนะนําใหรูจัก represent (V) = เปนตัวแทน 
 
Reading : Speed Reading II  
เนื้อหาเรื่องกลาววา 
 เมื่อไรก็ตามท่ีลูกสาวเพ่ือนของฉัน “Anne” ฝกซอมไวโอลินในหองนอนของเธอชั้นบน สุนัขท่ีพวกเขาเลี้ยง
ไวก็จะนั่งตีนบันไดเละหอนเสมอๆ 
 วันหนึ่งพ่ีชายของ Anne, “Eric” มีเพ่ือนแวะมาเยี่ยมบาน ขณะที่ Anne กําลังฝกซอม สุนัขก็กําลังหอน
ตามปกติ ตอนจบเพลงเพื่อนของ Eric ก็ตะโกนบอก Anne วาชวยเลนเพลงท่ีสุนัขไมรูหนอยไดไหม 
  
41. เฉลย 3) second floor 
   คําถามถามวา Anne ฝกเลน violin ท่ีไหน จากประโยคแรกยอหนาท่ี 1 กลาววา Anne ฝกเลน 

violin ขางบนในหองนอนของเธอ สุนัขของเธอนั่งอยูตรงตีนบันไดและหอนตาม คําตอบจึงเปนช้ันสอง  
42. เฉลย 2) a friend of the family 
   คําถามถามวา ผูเขียนเรื่องนี้คือใคร จากประโยคแรกยอหนาแรกกลาววา ลูกสาวของเพ่ือนของฉัน 

นั่นคือ Anne คําตอบจึงเปนเพ่ือนของครอบครัว Anne  
43. เฉลย 1) invited a friend to come to the house 
   คําถามถามวา วลี “had a friend over” บรรทัดท่ี 3 สามารถเขียนแทนดวยคําวาอะไร จากเรื่อง

จะเห็นวา เพ่ือนของ Eric มาบาน และไดฟง Anne ซอมไวโอลิน คําตอบจึงเปน invited a friend to 
come to the house  

44. เฉลย 3) liked to sing along 
   คําถามถามวาเมื่อ Anne ฝกเลนไวโอลิน สุนัขทําอะไร ในเรื่องสุนัขหอนนั่นก็คือรองเพลงตามท่ี 

Anne เลน  
45. เฉลย 2) song 
   คําถามถามวา คําวา piece บรรทัดท่ี 4 อางถึงอะไร จากเรื่องกลาววา พอจบเพลง เพ่ือนของ 

Eric พูดกับ Anne วาชวยเลนเพลงท่ีสุนัขไมรูหนอยเถอะ คําตอบจึงเปน song 
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Part IV : Vocabulary  
Vocabulary : Synonym  
46. เฉลย 3) confidence 
   ความหมายของประโยค ฉันมีความเชื่อม่ันในตัวเขาวาในท่ีสุดเขาจะเอาชนะความพิการของเขาได 

คําวา ความเช่ือมั่น = faith เหมือนกับคําวา confidence 
   Belief (n.) = ความเช่ือ, ความเช่ือถือ 
   Trust (n.) = ความไววางใจ 
   Doubt (n.) = ขอสงสัย, ขอคลางแคลง 
   Eventually (adj.) = ในท่ีสุด 
   Overcome (v.) = เอาชนะ 
   Disability (n.) = ความพิการ  
47. เฉลย 4) an efficient 
   จากความหมายในประโยคบริบท เธอเปนเลขานุการท่ีมีประสิทธิภาพ (มีความสามารถ) คนหนึ่ง 

การจดชวเลขของเธอเร็วและถูกตอง และเธอสามารถพิมพดีดไดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
   คําศัพทที่นาสนใจ 
   competent (adj.) = ท่ีมีความสามารถ 
   shorthand (n.) = ชวเลข 
   accurate (adj.) = ถูกตอง, แมนยํา 
   creative (adj.) = ท่ีสรางสรรค 
   competitive (adj.) = ท่ีแขงขันกัน 
   enthusiastic (adj.) = กระตือรือรน 
   efficient (adj.) = ท่ีมีประสิทธิภาพ  
48. เฉลย 3) In the end 
   ความหมายของประโยค ในที่สุดฉันจําเปนตองไปปรากฏตัวท่ีการประชุม คําวา eventually =   

ในท่ีสุด เหมือนกับ in the end 
   Turn up (v.) = ปรากฏตัว 
   Initial (adj.) = แรกเริ่ม, ตอนแรก, เริ่มตน 
   In time (adv.) = ทันเวลา 
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49. เฉลย 2) boost 
   ความหมายของประโยค ครูฝกรูวิธีท่ีจะเพิ่มความมั่นใจใหกับนักกีฬา คําวา increase = เพ่ิม 

เหมือนกับคําวา boost 
   Boost (v.) = to increase or improve something or make it more successful, 

especially because it is not as good or successful as it should be: เพ่ิมหรือปรับปรุงแกไขบางสิ่ง
บางอยาง หรือทํามันประสบผลสําเร็จมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง เพราะวามันไมดีหรือไมประสบผลสําเร็จ
เทาท่ีมันควรจะเปน 

   Dampen (v.) = ทําใหช้ืน 
   Maintain (v.) = รักษา, บํารุง 
   Create (v.) = ทําใหเกิดขึ้น, สราง  
50. เฉลย 3) die 
   ความหมายของประโยค เขาตายวันศุกร พิธีฝงศพจะมีขึ้นวันอาทิตย คําวา pass away = ตาย 

เหมือนกับคําวา die 
   Pass away = an expression meaning “to die,” used because you want to avoid 

upsetting someone by saying this directly: คําพูดนี้แปลวา “ตาย” ใชเพราะวาคุณตองการหลีกเลี่ยง
การทําใหคนบางคนสียใจโดยการพูดคํานี้ตรงๆ เชน 

   It’s been over a year since Mrs. Brown passed away. 
   Leave (v.) = หยุด, ท้ิง 
   Arrive (v.) = มาถึง, ไปถึง 
   Retire (v.) = ปลดเกษียณ, เขานอน  
51. เฉลย 2) tolerate 
   ความหมายของประโยค ฉันไมสามารถอดทนตอการกระทําท่ีเหลวไหลของเธอไดอีกตอไปแลว 

คําวา put up with = อดทน, ทนตอเหมือนกับคําวา tolerate 
   Put off (v) = เลื่อนออกไป 
   Carry on (v) = ดําเนินไป, ทําไป 
   Account for (v) = อธิบาย, ใหรายละเอียด   
52. เฉลย 3) fainted 
   ความหมายของประโยค เธอรูสึกตกใจสุดขีดท่ีเห็นอุบัติเหตุมากเสียจนกระทั่งเธอหมดสติไป คําวา 

หมดสติ = unconscious เหมือนกับคําวา fainted 
   Trembled (adj.) = กลัว / กังวลมาก 
   Tremble (v.) = สั่น 
   Scream (v.) = กรีดรอง 
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53. เฉลย 4) attentive 
   ความหมายของประโยค เราสามารถเดาสํานวนนี้ไดจากความหมายใกลเคียง ทันทีท่ีเราเริ่มตน

คุยเรื่องทรัพยสมบัติท่ีถูกฝงเอาไว ผูชายคนนี้หูผึ่ง (ต้ังใจฟง)  
   คําวา ท่ีสนใจ, ท่ีมีความตั้งใจ คือ attentive 
   Be all ears = to be eager to hear what is being said: สนอกสนใจที่จะฟง สิ่งท่ีกําลังพูด 
   Deaf (adj.) = หูหนวก, ซ่ึงไมยอมฟงคนอื่น 
   Careful (adj.) = ระมัดระวัง 
   Shrewd (adj.) = หลักแหลม, มีเลห  
54. เฉลย 1) exaggerating 
   ความหมายของประโยค เขากําลังทําใหเรื่องของเขาฟงดูนาต่ืนเตนกวาที่เปนจริง ซ่ึงคําท่ีเปน

ตัวหนานี้มีความหมายเหมือนกับคําวา exaggerate 
   Exaggerate (v.) = พูดเกินความเปนจริง, ทําใหผิดปกติ 
   Exasperate (v.) = ย่ัวโทสะ, ทําใหโกรธ/รําคาญ, ทําใหเลวราย 
   Excite (v.) = ทําใหตื่นเตน 
   Exhaust (v.) = ทําใหออนเพลีย, ใชหมด  
55. เฉลย 3) to spend within his income 
   ความหมายของประโยค เพราะวาเขาหาเงินไดนอย เขาก็เลยพบวามันยากท่ีจะมีเงินพอที่จะใชจาย

ทุกเดือน นักเรียนพอจะเดาความหมายของสํานวนนี้ไดจากบริบท (ความหมายขางเคียง) ดังนั้นคําวา มีเงิน
พอท่ีจะใชจาย ก็คือ to spend within his income และ เมื่อดูจากความหมายของสํานวนนี้ก็ตรงกับ
ความหมายที่นักเรียนเดานั่นเอง 

   Make ends meet = to have just enough money to buy what you need : มีเงินพอท่ีจะ
ซ้ือสิ่งท่ีคุณตองการ เชน 

   With the car repairs, I just don’t see how we’re going to make ends meet this 
month. 

   Income (n.) = รายได 
   Lavishly (adj.) = อยางฟุมเฟอย 
   Save (v.) = ประหยัด 
   Earn (v.) = หารายได, หาเงินมาได 
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Vocabulary : Sentence Completion  
56. เฉลย 1) contagious 
   ความหมายของประโยค โรคที่ติดตอได คือ โรคที่แพรจากคนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง โดยการสัมผัส

โดยตรง คําวา ท่ีติดตอไดโดยการสัมผัส คือ contagious 
   Infectious = ซ่ึงติดตอไดโดยการแพรเช้ือ 
   Serious = จริงจัง, รายแรง 
   Painful = เจ็บปวด ท่ีเปนทุกข  
57. เฉลย 1) remind 
   ความหมายของประโยค คุณเตือน Paula ใหนํากลองถายรูปของเธอมาดวยนะพรุงน้ี คําวา 

เตือน คือ remind 
   Remember (v.) = จําได, จดจํา 
   Recall (v.) = จําได, ระลึกได 
   Recollect (v.) = จําได, ระลึกได  
   Recall (v.) = to deliberately remember a particular fact, event, or situation from the 

past, especially in order to tell someone about it : จดจําความจริง, เหตุการณหรือสถานการณท่ี
เฉพาะเจาะจงจากอดีตโดยเจตนา โดยเฉพาะอยางย่ิงเพ่ือบอก คนบางคนเกี่ยวกับมัน 

   Recollect (v.) = to be able to remember something, especially by deliberately trying 
to remember. สามารถจดจําบางสิ่งบางอยางได โดยเฉพาะอยางย่ิงใชความพยายามโดยเจตนาที่จะจดจํา 

   Remember = 1) to have a picture or idea in your mind of people, events, places 
etc. from the past: มีรูปภาพหรือความคิดอยูในจิตใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องผูคน เหตุการณ สถานท่ี ฯลฯ 
จากอดีต  

    2) to not forget something that you must do, get, or bring : ไมลืมสิ่ง
ท่ีคุณตองทํา, เตรียม, หรือนํามา 

   Remind = to make someone remember something that they must do : ทําใหคนบางคน
บางส่ิงบางอยางท่ีเขาตองทําได  

58. เฉลย 3) worked our 
   ความหมายของประโยค Harry หาคําตอบของคําถามนั้นเปนทศนิยม 3 ตําแหนง คําวา หา

คําตอบ คือ worked out 
   Work in = ใสไว, รวมเขาไปดวย 
   Work for = ทํางานใหกับ 
   Work somebody up = ทําใหคนบางคนโกรธ, รูสึกตื่นเตน หรือเสียใจเกี่ยวกับบางสิ่ง 
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59. เฉลย 1) away 
   ความหมายของประโยคไมมีคาใชจาย (คาธรรมเนียม) เราใหรายการหนังสือเหลาน้ีเปนของขวัญ 

(ใหฟรี) คําวา ใหฟรี, ใหเปนของขวัญ คือ give away 
   Give off (v) = ปลอยออกมา 
   Give over (v) = ใชเพ่ือบอกใหคนบางคนเงียบ หรือหยุดทําบางสิ่งบางอยางท่ีนารําคาญ  
60. เฉลย 1) once in a blue moon 
   ความหมายของประโยค คุณลุงของฉันยุงมากเสมอเลย ทานมาเยี่ยมเรานอยครั้งมาก คําวา 

นอยครั้งมาก คือ once in a blue moon 
   Once in a blue moon = very rarely : ไมบอยมากๆ เชน 
   We go out to eat once in a blue moon. 
   Be at sixes and sevens = if someone or group of people is at sixes and sevens, 

they are confused and cannot agree : ถาคนบางหรือกลุมคนกลุมหนึ่ง be at sixes and sevens   
นั่นหมายถึงพวกเขารูสึกสับสนและไมสามารถตกลงกันได เชน 

   Likewise, the President is at sixes and sevens over foreign affairs. 
   On all fours = supporting your body with your hands and knees : คํ้ารางกายของคุณ 

(ยันรางกายของคุณ) ดวยมือและเขาของคุณ เชน 
   Bill was down fours playing with the puppy. 
   At the eleventh hour = at the latest possible time : เวลาสุดทายเทาท่ีเปนไปได เชน  

the arrival of additional troops at the eleventh hour turned a potential catastrophe into a victory. 
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เก็งขอสอบภาษาอังกฤษ โดยครูพี่แนน 2013 
 

SPEAKING 
 
Choose the best answer in each question.  
1. A : .................... with my friend. She keeps borrowing my money and not returning any. 
 B : Maybe you should tell her that you’re broke. 
 1) I get away   2) I’m off the record 
 3) I’m fed up   4) I talk something over 
 

VOCAB 
 
One doesn’t belong  
2. 1) heedless 2) impetuous 3) thoughtful 4) impulsive 
 
Meaning Recognition  
3. It is essential to engage a technician to determine if the interior structure is without flaw. 
 1) One of the most important things people can do for their health is to engage in regular 

physical activity. 
 2) Many well-known speakers try their best to engage audiences. 
 3) Parents would like to engage a tutor to guide their children in their studies and inspire  

them to develop excitement and passion about the topic. 
 4) Churches should move aggressively to engage battle against HIV/AIDS. 
 
Synonym  
4. Writing evolved gradually as the need for more detailed permanent records expanded. 
 1) slowly 2) freely 3) inevitably 4) gracefully 
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GRAMMAR 
 
Error  
5. (1) After 20 days, Copeland Monday left an Atlanta-area hospital, where she (2) had her left 

leg, right foot and both hands (3) amputate in order to (4) save her life.  
6. The pills were stuffed (1) in black plastic bags (2) hidden among sacks of (3) chewing 
 tobacco and (4) incentive sticks. 
 
Sentence completion   
7. Admittedly, gold is .................... and the financial system but a reserve asset, an alternative 

currency and a store of value also. Those characteristics make gold an ideal diversifier, as it 
has low correlation to most financial assets in both expansionary and recessionary periods. 

 1) not just the governments’ barometer of confidence only 
 2) not only a barometer of confidence in governments 
 3) both the confidence of the governments 
 4) either the barometer of confidence in governments 
 

READING 
 
Speed Reading  
 
 Comic  

  
8. What does this comic strip imply? 
 1) Frisbees are one of children’s favorite toys. 
 2) Children these days do not know music disks. 
 3) Old people love to collect music. 
 4) Music disks and Frisbees are both toys. 
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 Advertisement 
 

  
9. Which statement is TRUE? 
 1) If you are a fan of Ember Swift, you should go on Saturday. 
 2) The festival takes place near a lake. 
 3) There are unlikely to be any rock bands performing in the event. 
 4) The event lasts for a week. 
 
Reading Passage  
1   After suspenseful years, the US Food and Drug Administration (FDA) has approved a pill 

that could help to fight the US obesity epidemic. “It’s a start in the right direction.” says 
Abraham Thomas, an FDA’s endocrinologic and metabolic drugs advisory committee.  

2   Belviq (Lorcaserin) is no wonder drug, but it can help people to lose about 3-4% of their 
body weight when combined with a healthy diet and exercise. The drug has been approved 
for use by obese people with a body mass index (BMI) greater than 30, and for a subset of 
overweight people (with a BMI of more than 27) who have health conditions such as high 
blood pressure, elevated cholesterol and type 2 diabetes. 

3   The FDA had already rejected first application for approval of Belviq in September 2010 
because the compound seemed to produce tumours in rats and because the company could 
not statistically rule out an increase in the risk of heart-valve problems. Belviq suppresses 
food cravings by mimicking the effects of serotonin in the brain, making people eat less and 
feel full.  

4   The FDA’s turnaround this week came after Arena, the pharmaceutical manufacturer 
performed echocardiograms in nearly 8,000 people to measure heart-valve function, which 
revealed that there was no increase in heart-valve abnormalities among those taking the drug. 
The firm has agreed to run six post-marketing studies, including a long-term cardiovascular 
trial, and patients with congestive heart failure are advised not to take the drug. 
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10. What is the main idea for this passage? 
 1) Obesity hardship conditions are proved to affect treatment of the disease. 
 2) Lorcaserin helps people conquer their craving for food. 
 3) A weight-loss drug wins US FDA approval after years of waiting. 
 4) The most effective drug for obese people has recently been invented. 
 

SENTENCE REARRANGEMENT 
 
Items 11-15 
 Select FIVE of the six choices below (C1-C6) and put them in appropriate sequence 
to form a meaningful paragraph. Please note that ONE of these choices will NOT be used.  
 
[C1] However, the perception is both unfortunate and incorrect, since there are relatively few 

unprovoked shark attacks on humans worldwide.  
[C2] They are not human predators but animal predators, except the two largest species. 
[C3] Most people think of sharks as vicious predators. This state of mind was popularized by 

the movies Jaws and Deep Blue Sea.  
[C4] So, that is to say, the majority of sharks eat fish and invertebrates, while some feed upon 

marine mammals such as seals and sea lions.  
[C5] Most sharks in Atlantic Canada are too small to eat large items, but fishing line, rope, 

balloons, lobster bands, candy wrappers and an oil filter have been found in their stomachs.  
[C6] For example, the basking shark and whale shark have no obvious teeth and eat only 

plankton (tiny floating animals).  
 
11. Which item comes first?   
12. Which item comes second?   
13. Which item comes third?   
14. Which item comes fourth?   
15. Which item comes last?  
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เฉลยเก็งขอสอบภาษาอังกฤษ โดยครูพี่แนน 2013 
 

SPEAKING  
Choose the best answer in each question.  
1. เฉลย 3) I’m fed up 
   จากบริบทแสดงใหเห็นวาผูพูดเบ่ือกับพฤติกรรมชอบยืมแตไมคืนของเพ่ือนมาก  
   To be fed up with ... แปลวา เบ่ือหนายกับ ... สวนตัวเลือกอื่นมีความหมายไมเขากับบริบทคะ 
  1) get away = หนี   
  2) be off the record  = ไมเปนทางการ, เปนความลับ 
  3) be fed up with  = เบ่ือหนายกับ ... 
  4) talk something over = ถกกัน, พูดกันใหรูเรื่อง 
 

VOCAB  
One doesn’t belong  
2. เฉลย 3) thoughtful 
   จากขอนี้จะเห็นวาทุกตัวเลือกเปน adjective  
  3) thoughtful (adj.) หมายถึง ใชความคิดไตรตรองอยางรอบคอบ  
  1) heedless,  2) impetuous และ  4) impulsive มีความหมายเหมือนกัน คือ หุนหันพลันแลน, 

ตัดสินใจเร็ว 
 
Meaning Recognition  
3. เฉลย 3) Parents would like to engage a tutor to guide their children in their studies and 

inspire them to develop excitement and passion about the topic. 
   โจทยขอนี้แปลไดวา “มันมีความจําเปนท่ีจะตอง วาจาง ชางเทคนิค มาเพ่ือตรวจสอบวาโครงสราง

ภายในไมมีขอผิดพลาดใดๆ แลว” 
   engage ในโจทยหมายถึง วาจาง ซ่ึงมีความหมายในบริบทตรงกับคําวา engage ใน ตัวเลือก 3) 

“พอแมตองการวาจางครูสอนพิเศษเพ่ือท่ีจะแนะแนวลูกๆ ของพวกเขาในเรื่องการเรียน และเพ่ือกระตุน
เด็กๆ ใหเกิดความตื่นเตน และชอบในวิชาเรียน” 

  1) “หนึ่งในสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีคนเราจะสามารถทําไดเพ่ือสุขภาพ คือ การเขารวมกิจกรรมทางกาย
โดยทั่วไป” ดังนั้น engage ในประโยคนี้ แปลวา เขารวม 

  2) “นักพูดท่ีมีช่ือเสียงหลายคนพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะดึงดูดความสนใจจากผูฟง” ดังน้ัน engage 
ในประโยคนี้ แปลวา ดึงดูดความสนใจ 

  4) “คริสตจักรควรออกมาเคลื่อนไหวอยางมากในการตอสูกับเอชไอวี/เอดส” ดังน้ัน engage ใน
ประโยคนี้ แปลวา ตอสู โจมตี 
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Synonym  
4. เฉลย 1) slowly 
   จะเห็นไดวาทุกตัวเลือกเปน adverb 
   จากโจทยแปลไดวา “การเขียนไดคอยๆ พัฒนาตามความตองการเพื่อการบันทึกรายละเอียดท่ี

มากขึ้นอยางถาวร ไดขยายไปในวงกวาง” จะเห็นไดวาคําวา gradually แปลวา คอยๆ ซ่ึงตรงกับคําวา 
slowly แปลวา อยางชาๆ ในตัวเลือกท่ี 1) 

  2) freely แปลวา โดยอิสระ 
  3) inevitably แปลวา อยางแนนอน 
  4) gracefully แปลวา อยางงดงาม 
 

GRAMMAR 
 
Error  
5. เฉลย 3) amputate 
   ผิด amputate เพราะตามโครงสราง Non-Finite Verb แลวจะตองเปน have something 

done (V3) จากโจทย “... had her left leg, right foot and both hands amputate” คําวา amputate 
ตองอยูในรูป V3 (amputated) ตามหลักขางตนดังน้ันจึงผิด ตองแกจาก amputate เปน amputated  

6. เฉลย 4) incentive  
   ผิด incentive เพราะจากโจทย “incentive stick” แปลวา “แทงท่ีใหประโยชน” ซ่ึงมี

ความหมายแปลก ตําแหนงนี้ควรเปนคําวา “incense stick” ท่ีแปลวา “กานกํายาน” เปน compound 
noun ดังนั้น จึงตองแกจาก incentive เปน incense (n. กํายาน) 

 
Sentence completion   
7. เฉลย 2) not only a barometer of confidence in governments  
   ขอนี้ใชหลัก Coffeemate Structure : not only ... but also 
   เปนท่ียอมรับกันวาทองคําไมไดเปนเพียงตัวช้ีวัด (barometer) ความมั่นคงของรัฐบาล และระบบ

ทางเศรษฐกิจเทานั้น แตมันยังเปนสินทรัพย  ท่ีสํารองไวได รวมถึงใชเปนเงินหมุนเวียนและเก็บกักเพ่ือเพ่ิม
มูลคาไดอีกดวย ลักษณะพิเศษเหลานั้นไดทําใหทองคําเปนสิ่งท่ีนํามาใชลงทุนในรูปแบบตางๆ เนื่องมาจาก
มูลคาทองคํามีความสัมพันธระดับต่ํากับสินทรัพยอื่นๆ ท้ังในชวงเศรษฐกิจขยายตัวและถดถอย  

   ดังนั้นขอนี้จึงตอบตัวเลือก 2) not only ... เนื่องจากเราเห็นคําวา but ... also ตอมาตาม 
หลังจากชองวาง ซ่ึงรวมแลว แปลไดวา ไมเพียงแต ... แตยัง ... (not only ... but also ...) 

  1) ผิด เพราะใชคําซํ้าซอน (redundancy) คือใชท้ังคําวา “just” และ “only” ในประโยคเดียวกัน 
เพราะท้ังคูแปลวา “เพียง, แค” เหมือนกัน 

  3) ผิด เพราะ ถึงแม both ตองตาม ดวย and (“both ... and ...” แปลวา “ท้ัง ... และ ...”) แต
เนื่องจากมี but ... also ตามหลังมา ขอนี้จึงใชโครงสราง both ... and ... ไมได 

  4) ผิด เพราะ either ตองตามดวย or แตในประโยคไมมีคําวา or 
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READING 
 
Speed Reading  
Comic   
8. เฉลย 2) Children these days do not know music disks 
   เพราะเด็กในการตูนหยิบแผนเสียงออกมา แลวนึกวาเปน Frisbee (จานรอน) จึงอนุมานไดวา 

gag ของการตูนนี้ คือ การท่ีเด็กสมัยนี้ไมเคยใชแผนเสียง เพราะเกิดมาใน digital ท่ีใชแผน CD กันแลว 
  1) จานรอน เปนหนึ่งในของเลนท่ีเด็กๆ ชอบ 
  2) เด็กสมัยนี้ไมรูจักแผนเสียง 
  3) คนแกชอบสะสมเพลง 
  4) แผนเสียง และ จานรอน ท้ังคูเปนของเลน 
 
Advertisement  
9. เฉลย 3) There are unlikely to be any rock bands performing in the event. 
   เพราะจากในโฆษณาจะเห็นวาดนตรีในงานจะเปนแนวฟงสบายๆ อยาง Bluegrass, Folk, Blues, 

Jazz, Soul จึงไมนาจะมีวงร็อคมารวมงาน 
  1) ถาคุณเปนแฟนคลับของ Ember Swift คุณควรจะไปงานในวันเสาร ผิด เพราะ Ember Swift 

แสดงวันศุกร 
  2) งานเทศกาลจัดใกลกับทะเลสาบ ผิด เพราะงานเทศกาลจัดท่ีภูเขา PORCUPINE 
  3) ไมนาจะมีวงร็อคมารวมแสดงในงาน ถูก 
  4) งานเทศกาลจัดแสดงเปนเวลานานหนึ่งสัปดาห ผิด เพราะงานเทศกาลจัดเพียงแค 3 วัน คือ    

วันศุกร เสาร และ อาทิตย 
 
Reading Passage    
10. เฉลย 3) A weight-loss drug wins US FDA approval after years of waiting. 
   เพราะเรื่องนี้พูดถึงตัวยา Belviq ท่ีในท่ีสุดก็ไดผานการอนุมัติจาก US FDA หลังจากท่ีเปนเรื่อง

ถกเถียงกันมาเปนเวลาถึงหลายป โดยในหลายยอหนาไดมีการกลาวถึงวิวัฒนาการ และปจจัยตางๆ ท่ีทําให
ตัวยามีประสิทธิภาพมากพอจนผานการอนุมัติ หลังจากท่ีตองผิดหวังไปถึง 1 ครั้งเมื่อป 2010 ดังน้ันตัวเลือก 
3) ถูกตองคะ สวนตัวเลือกอื่นๆ ผิดเพราะ 

  1) (Not mentioned) ไมไดมีการระบุในเรื่องเลยวาสภาพความยากลําบากของโรคอวนจะกระทบตอ
การรักษาโรคดังกลาว  

  2) (Too specific) Iorcaserin (Belviq) ชวยใหผูปวยลดความอยากอาหารก็จริง แตก็เปนเพียงแค
รายละเอียดเล็กนอย  

  4) (Not mentioned & Exaggerating) ในเรื่องกลาวเพียงแควาตัวยา Belviq เปนความหวัง
สําหรับคนอวน คนที่เปนโรคเบาหวานและอื่นๆ มากมาย เพราะชวยลดน้ําหนัก และในเบื้องตนยังไมสงผลขางเคียง
ในทางลบ แตก็ไมไดบอกวาเปนตัวยาท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดในขณะนี้  
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SENTENCE REARRANGEMENT  
Items 11-15 
 โจทยแบบนี้จะมีตัวเลือกใหมาท้ังหมด 6 ประโยคดวยกันคะ แตใหเราเลือกเพียงแค 5 ประโยคเพื่อทําการ
เรียงลําดับเนื้อเรื่องใหมใหไดใจความ ดังนั้นตัดออกหนึ่งตัวเลือกท่ีไมไดมีใจความเก่ียวของกับเนื้อเรื่องท่ีใหมามา
เริ่มอานทีละประโยคกันคะ  
[C1] อยางไรก็ตามการรับรูท้ังท่ีเปนเคราะหรายและไมถูกตอง เนื่องจากมีปลาฉลามท่ีทําอันตรายมนุษยกอน 

จํานวนคอนขางนอยมากท่ัวโลก 
[C2] พวกมันไมใชนักลามนุษย แตเปนนักลาสัตว ยกเวนสองสายพันธุท่ีใหญท่ีสุด 
[C3] คนสวนใหญคิดวาฉลาม เปนนักลาท่ีโหดราย ความคิดดังกลาวเปนท่ีแพรหลายเนื่องมาจากหนังเรื่อง  

Jaws และ Deep Blue Sea.  
[C4] ดังนั้นกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ฉลามสวนมากกินปลาและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ในขณะที่ฉลามบางชนิด  

กินสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในทะเล เชน แมวนํ้า และสิงโตทะเล 
[C5] ฉลามสวนใหญในแอตแลนติกแคนาดาเล็กเกินกวาท่ีจะกินสิ่งท่ีมีขนาดใหญได แตสายเบ็ด เชือก, ลูกโปง, 

สายรัดกามของกุงมังกร, เปลือกลูกอม และตัวกรองน้ํามันกลับถูกพบในทองของพวกมัน  
[C6] ยกตัวอยางเชน, ฉลามบาสกิ้น และฉลามวาฬ ไมมีฟนท่ีเห็นไดชัด และกินแพลงตอน (สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กท่ี

ลอยอยูในน้ํา) เปนอาหารเทานั้น   
  ลําดับการเรียงประโยคที่ถูกตองตามนี้เลยคะ 
  [C3] → [C1] → [C2] → [C6] → [C4] 
  สวนประโยคที่ตัดท้ิงก็คือประโยค [C5] Most sharks in Atlantic Canada are too small to eat 

large items, but fishing line, rope, balloons, lobster bands, candy wrappers and an oil filter 
have been found in their stomachs.  

  หลังจากท่ีอานมาท้ังหมด ทุกประโยคจะพูดถึงเก่ียวกับการเปนนักลาของฉลาม ยกเวน [C5] ดังน้ัน 
ตัด [C5] ออกกอน คราวนี้เรามาหาประโยคแรกกันกอน ประโยคแรกสวนใหญมักจะใหความหมายที่กวาง 
ครอบคลุม และไมมีคําเช่ือม (Connector) หรือคําช้ีเฉพาะ (Demonstrative) เชน This, The, such,   
และอื่นๆ จาก 5 ประโยคที่เหลือ มีเพียงประโยคเดียวท่ีไมมีท้ังคําเช่ือม และคําช้ีเฉพาะขึ้นตน คือ [C3] :  
คนสวนใหญ ... (พูดถึงโดยท่ัวไป) ตอจากประโยค [C3] ควรเปน [C1] เพราะมีคําวา the perception   
(การรับรู) ซ่ึงกลาวถึงการรับรูท่ีเก่ียวกับฉลามมีตอมนุษยในเชิงลบ ประโยคตอไปจะเห็นวามีขอมูลสนับสนุน
จาก [C1] มีการพูดถึงวา “อยางไรก็ตาม ... มีฉลามนอยมากทํารายมนุษย” ซ่ึงมีเนื้อความเช่ีอมโยงกับ    
คําขึ้นตนประโยคของ [C2] คือ they are not human predators. (ฉลามไมใชนักลามนุษย) โดยประโยค  
ท่ีควรตอจาก [C2] คือ [C6] เพราะประโยค [C2] กลาววา “ยกเวนสองสายพันธุใหญ” ซ่ึงในประโยค [C6] 
ไดกลาวถึงพันธุปลาฉลามสองสายพันธุ คือ “ฉลามบาสกิ้น และฉลามวาฬ ท่ีกินเพียงสัตวน้ําเล็กๆ เปนอาหาร” 
และประโยคสุดทาย คือ [C4] สรุปปดทายวา ฉลามสวนใหญกินพืชและสัตวน้ําในทะเล 

  สรุปแลวเราสามารถเรียงประโยคไดดังนี้ [C3] → [C1] → [C2] → [C6] → [C4] 
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The more you read, the more you recognize. 
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 สวัสดีนักเรียนท่ีรักของครูทุกคน ครูขอตอนรับสูโครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 พวกเราจะมา   
ทําความฝนของเราใหสําเร็จกันนะคะ นักเรียนจะไดรับความรูผสานกับความสนุกสนาน แตงแตมดวยรอยยิ้ม  
และดูดดื่มกับสาระ เคล็ดลับมากมายคะ แตเหนือส่ิงอ่ืนใด นักเรียนของครูทุกคนจะไปถึงฝงฝนได ครูมีบันไดสู
ความสําเร็จมาบอกคะ  
 1. ตั้งเปาหมาย คือ ส่ิงท่ีใฝฝน อยากได นักเรียนของครูตองฝนใหไกลและตองไปใหถึงใหไดนะคะ 
มหาวิทยาลัยใด คณะใด ไมวาจะเรื่องใดก็ตามตั้งเปาหมายไวเลยนะคะวาเราตองทําใหได  
 2. มุงม่ันตั้งใจ คือ ความเอาใจใส จริงจัง อยางมุงมั่น ไมยอทอ ไมลมเลิกกลางครัน ไมละความพยายาม
แมจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา และมีอุปสรรคมากเทาใดก็ตาม นักเรียนของครูจงมุงมั่นตั้งใจอานหนังสือ ทําแบบฝกหัด 
มีวินัยในตัวเองนะคะ และจงจําไววา ตอใหเราเกงแคไหน ถาเราไมหมั่นฝกซอม ไมขยันทําแบบทดสอบ เราก็มีแต
แพนะคะ  
 3. นึกถึงความสําเร็จที่รออยู คือ การมองวาเราตองทําได ความสําเร็จตองเกิดข้ึนกับเราแนนอน เราทําได
แนๆ ทองไวเลยนะคะ “ตองทําได ตองทําได ตองทําได” ทุกครั้งท่ียอทอก็ใหนึกถึงผลแหงความสําเร็จที่รอเราอยู 
นะคะ จะไดมีกําลังใจสูตอไปคะ 
 สุดทายนี้ครูเกขอมอบความรัก ความหวังดี และกําลังใจใหแกนักเรียนที่นารักของครูทุกคนคะ ขอให
นักเรียนของครูลงมือทําทุกส่ิงทุกอยางดวยความมุงมั่นตั้งใจนะคะ เราทําวันนี้ใหดีท่ีสุด ผลจะเปนอยางไร ขอให
เราพยายามใหถึงท่ีสุดของท่ีสุดกอน เราจะไดไมเสียใจในภายหลัง จําไวนะลูก 
 

“Let’s do it and there’ll be no regrets!” 
 

 “อานหนังสือ ณ ตอนนี้ จะไดไมเสียใจในภายหลังนะคะเด็กๆ” 
 
 ขอใหนักเรียนของครูโชคดีและประสบความสําเร็จทุกคนคะ 
 
    ครูเลดี้เกเก 
    รักและหวงใย 
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พิชิต GAT และ ONET กับครูเลดี้เกเก 
ในสวนของ Structure และ Writing 

 
Golden Rules for Grammar 
 
 PARTS OF SPEECH 
 
  

Noun 
(นาม) 

ช่ือคน สัตว สิ่งของ สถานท่ี 
คุณสมบัติ 

boy, Kru Kae, computer, book, water 
happiness, ... 
Weekit would like to have dinner with Kru 
Kae. 

Pronoun 
(สรรพนาม) 

ใชแทนนามท่ีกลาวมาแลว I, we, you, us, them, this, those, themselves, 
anyone, somebody, which, who, ... 
They are playing golf with Muta. 

Verb 
(กริยา) 

ใชแสดงการกระทําหรืออาการ eat, jump, kiss, understand, become, is, 
seemed, strike, apply, swim, accomplish, ... 
The phone has rung five times today. 

Adjective 
(คุณศัพท) 

ใชขยาย N. หรือ pron. small, giant, gorgeous, purple, vivid, square, 
smart, fascinating, awesome, ... 
P’Ken is really handsome. 

Adverb 
(กริยาวิเศษณ) 

ใชขยาย V., Adj., Adv. และ
ประโยค 

happily, slowly, carefully, fast, yesterday, ... 
The movie was extremely good.  

Preposition 
(บุพบท) 

ใชแสดงความสัมพันธระหวาง n. 
หรือ Pron. กับคําอื่นๆ ในประโยค

at, in, on, around, above, between, with, 
beside, beyond, for, ... 
The actors and actresses are in the scene. 

Conjunction 
(สันธาน) 

เช่ือมคํา วลี หรือประโยคเขา
ดวยกัน 

and, but, or, neither ... nor, however, moreover, ... 
Either my brother or my sister will be in 
Europe. 

Interjection 
(อุทาน) 

แสดงอารมณหรือความรูสึก Oops!, Yuck!, Aha!, Gosh!, Wow!, Ouch!, 
Tada!, Bravo!, ... 
Wow! it’s fascinating. 
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 PARTS OF A SENTENCE 
 
 

Subject (ภาคประธาน) Kru Kae and Edward got married yesterday. 
The principal teaches well. 
 

Predicate (ภาคแสดง) P’Mark shouted at the robber and chased him. 
Munin goes shopping and has dinner with Muta. 

 
 
 
 
 SENTENCE PATTERNS 
 
 

S. + Intransitive V. 
Kru Kae  runs. 
 
S. + Linking V. + N. Complement 
Kru Kae  is/becomes  a teacher. 
 
S. + Linking V. + Adj. Complement 
Kru Kae  is/seems  sexy. 
S. + Transitive V. + Direct O. 
Kru Kae  helps  the students. 
 
S. + Transitive V. + Indirect O. + Direct O. 
Kru Kae  gives  students  pencils. 
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 PHRASES 
 
 

Infinitive Phrase (ขึ้นตนดวย to + V.) To meet Nadetch again is my pleasure. 
Bob is the first man to walk in space. 

Gerund Phrase (ขึ้นตนดวย V.ing = N.) Swimming across the canal made her tired. 
My students have finished doing all their 
work. 

Participial Phrase (ขึ้นตนดวย V.ing หรือ V.3) Korean singers standing in front of the stage 
are very lovely. 
Kru Kae kissed by Mario is a teacher. 

Prepositional Phrase (ขึ้นตนดวย Prep.) The woman in a red dress is my mother 
Her boyfriend is waiting for her at the 
airport.  

 
  
 CLAUSES 
 
 

Main 
(Independent) 

Clause 

อนุประโยคหลัก 
(อยูลําพังไดเพราะความหมายสมบูรณ)

Because she studies hard, she gets 
straight A’s. 
If I were you, I wouldn’t do like that. 
 

Subordinate 
(Dependent) 

Clause 

อนุประโยครอง 
(ตองอยูรวมกับ Main Clause เพราะ

ความหมายไมสมบูรณ) 

P’Dome wondered about what we 
would do next. (= N. clause) 
The girls who made the most noise 
were punished. (= adj. clause) 

 
 
 
    ขอเปนอีก หนึ่งแรงใจ ใหคนสู 
    ใหเธอรู วาเธอ ยังมีหวัง 
    ขอสงแรงใจ ใหเธอ มีแรงพลัง 
    ไปยังฝงฝน ท่ีเธอวาดหวัง และตั้งใจ 
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กฎมหัศจรรยในการทํา Error Identification 
 

1. หา Subject  
 เรื่องความสอดคลองของประธานและกริยา (Subject & Verb Agreement) วาท้ังประธานและกริยามี
ความสอดคลองกันในเรื่องความเปนเอกพจนและพหูพจนหรือไม เปนสิ่งท่ีนักเรียนท่ีรักของครูควรดูใหเปนนะจะ 
เชน A second of assignment was lost. ประธานที่แท คือ assignment เปนเอกพจน ซ่ึงอยูตามหลัง  
ตัวบอกปริมาณ (A second) ดังนั้นกริยาตองเปนเอกพจน หรือ A second of assignments were lost. 
ประธานที่แทจริง คือ assignments เปนพหูพจน ซ่ึงอยูหลังตัวบอกปริมาณ (A second) ดังนั้นกริยาตองเปน
พหูพจนดวย  
 

2. หา Verb แทของประโยค (V.แทตองผันตาม 1. ประธาน 2. Tense 3. Voice) 
 นักเรียนควรหากริยาแทในประโยคใหได วาตัวไหนเปนกริยาแทหรือกริยาชวย เชน Kru Kae should  
see a doctor because she feels unwell. กริยาแทของประโยคนี้ คือ see สวน should เปน Modal Verb 
นั่นเองนะจะ 
 

3. หลัง(Modifier) เปนตัวขยายตัดออกทันที โดยใสวงเล็บ เพื่อชวยหา S. + V. 
 1. Prepositional Phrase (Prep. + N./V.ing) 
 
   In the USA and Korea extreme religious groups living in isolated communes have 

been responsible for a number of violent crimes. 
 
  >>> Prepositional Phrase = In the USA and Korea และ for a number of violent crimes 
    Participial Phrase = living in isolated communes 
 2. Adjective Clause (who, which, that,…) 
 3. Adverb Clause (because, as, when, if,...) 
 
   Workaholics love to handle everything themselves, which does not always produce 

the necessary results because often we need the input and help of others. 
 
  >>> Adjective Clause = which does not always produce the necessary results 
    Adverb Clause = because often we need the input and help of others 
 4. Participial Phrase ขยาย N. (V.ing = Active กระทําเอง / V.3 = Passive นั้นถูกกระทํา) 
 5. เครื่องหมาย , ..., / (...) / --...— 
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4. Word Form 
 สําหรับเรื่องรูปแบบคํา (Word Form) ของชนิดของคํา (Part of Speech) ประเภทตางๆ เมื่อเปน   
คํานามเอกพจน/พหูพจน (Noun), คําคุณศัพท (Adjective), คําวิเศษณ (Adverb), คํากริยา (Verb), คําสรรพนาม 
(Pronoun) จะมีรูปเปนเชนไร เชน completion (N.), complete (Adj.), completely (Adv.), complete (V.), 
he (Pro.) ดูจากไดจากตารางตอไปนี้นะจะนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 Noun Suffixes -tion, -sion, -ification, -ment, -dom, -ance, -ence, -al, -ty, 

-ity, -hood, -ness, -y, -ery, -ship, -tude, -ism, -cracy,      
-logy, -ary, -ery, -ory, -er, -ess, -ar, -ee, -ian, -ist,  

 
 Verb Suffixes -ize, -ify, -en, -ate 
 
 Adjective Suffixes -able, -ible, -al, -ial, -ant, -ent, -ary, -ory, -ate, -ed, -ful, 

-ic, -ical, -ile, -ing, -ish, -ive, -less, -like, -ly, -ous,        
-some, -y 

 
 Adverb Suffixes  -ly, -ably, -ibly, -ward(s), -wise 
 
 >Adjective ขยาย Noun / Pronoun 
  มักใชวางหนา N. หรือหลัง V. to be (หรือ Linking Verb) 
 
 >Adverb ขยาย Verb / Adjective / Adverb / Phrase / ท้ังประโยค  
  มักใชวางหลัง V. / หนา V. / ตนประโยค (เมื่อตองการเนน) / ทาย

ประโยค (เมื่อประโยคสั้น)  
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 1. สูตรเด็ดกระทัดรัดในการจําคําลงทายแลวเปน Noun!!!!  
  sion, tion, ness, ment, ty, พ่ี dom, เปน hood ท่ี tude, เจ็บ ship, ance, ence, ism 
  ลงทายแลวเปนคํานาม 
 
 
 
 2. จํา!!! ทํานองกีฬาสี 
  ic, al, ive, y, ous, ful, ble, less, ant, ent, ing, ed เปน Adjective 
 
 
 
 3. นองกริยา ลงทายดวย 
  -en, -ise/-ize, -ify, -ate  
 
 
 
 4. ตระกูลนอง ly นั้นเปน Adverb  
  เชน quickly, beautifully, carefully, etc. 
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Exercises 
 
1. People are often surprised when they find out about the complex serial of processes  
 1) 2) 
 that are involved in the manufacture of paper. 
 3) 4)  
2. Minimizing the consumption of salt, saturated fats, and simple carbohydrates is an  
 1) 2) 
 importance part of the most nutrition program. 
 3) 4)  
3. Long exposed to air and moisture will cause nails to rust and rust holes to form  
 1) 2) 3) 
 in sheet iron.  
 4) 
 

Answer Keys 
 
1. เฉลย 2) serial 
   แกเปน series 
   นักเรียนเห็น the (article) ดานหนา complex (Adj.) ใชไหมลูก ดังน้ันแลว Article the จะตอง

ตามดวยคํานาม จึงตองใช series (N.) และสวน serial ทําหนาท่ีเปน Adj. หนูยังสามารถสังเกตไดจากการ
ใชคําวา complex (Adj.) ขยายคํานาม  

2. เฉลย 3) importance 
   แกเปน important 
    นักเรียนสังเกตจาก An (article) ดานหนาวาตองตามมาดวยคํานาม นั้นก็คือ part สวนท่ีมา

ขยายนั้นจะเปน importance (N.) ไมได ดังนั้นดานหนาคํานามตองเปน Adj. สูตรท่ีครูใหไป ใน set กีฬาสี 
คือ คําท่ีลงทายดวย ant เปน Adj. จึงตองเปลี่ยนเปน important (adj.)    

3.  เฉลย 1) exposed 
   แกเปน exposure 
   คําวา long เปน Adj. ดังนั้นดานหลังตองเปนคํานามจึงตองเปลี่ยนเปน exposure (N.)  
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_____________________________________ภาษาอังกฤษ (187) 

5. Parallel Structure 
 เมื่อพูดถึงเรื่องหลักการคูขนานกันของโครงสรางประโยค (Parallelism) ท่ีมีคําเช่ือม and, but, or, as 
well as, not only ... but also, prefer ... to ..., would rather ... than ฯลฯ ทําใหหนาและหลังคําเช่ือมเหลาน้ี
จะมีโครงสรางเหมือนกัน เชน Kru Kae loved many activities, including dancing, boxing, joking and 
playing tennis. 
 สังเกตไดจากคําวา and พอเจอเมื่อไหรหนูตองดูเลยวาเปนอะไร ถาเปนกริยาเติม ing ดานหลังก็ตอง ing 
อยางเชนตัวอยางท่ีครูกลาวมาขางตน 
 

*หลักการของมันก็คือดานหนาเปนอยางไรดานหลังเปนอยางนั้น!!! จุบุจบุ* 
 
 
 Nouns Yaya collects stamps, coins, and postcards.  
 
 Adjectives The teachers are generous , friendly , and beautiful. 
 
 Modified Nouns A positive attitude can lead to both physical success and 

spiritual fulfillment . 
 
 Verbs JJ usually has breakfast and has a cup of coffee in the 

morning. 
 
 Infinitives Naja would rather pay for his education than receive financial aid. 
 
 Adverbs They encouraged me to work carefully and effectively. 
 
 Adverbial Phrases Maew will arrive in less than an hour and in time for the meeting. 
 
 Clauses The salesman expected that he would present his product, and 

that prospective buyers would ask him questions.  
 
 

จําหลักการคูขนาน ทํานอง “เจาพอเซ้ียงไฮ” 
..........Either or.......... 

..........Neither nor.......... 
..........Or.......... 

..........Not only but also.......... 
เพราะเราคูกัน 

And , but , or , as well as, และ both and เพราะเราคูกัน 
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Exercises 
 
1. Many industries depend on air conditioning to keep the air in their plants clean and cool, 
 1) 2) 3) 
 and controlling the moisture level. 
 4)  
2. The domestic dog is generally loyal, courageous, intelligence, and adaptable. 
 1) 2) 3) 4)  
3. Maps have lines, words, symbolic, and colors that show the distribution and arrangement 
 1) 2 3) 
 of the Earth’ geographical features.  
 4) 
 

Answer Keys 
 
1. เฉลย 4) controlling 
   แกเปน to control 
   สังเกตจากดานหนานั้นจะเปนรูป to keep ในรูปของ to + Inf. ดังนั้นตามหลักท่ีถูกตองดานหลัง

ก็ตองเปลี่ยนจาก controlling ใหเปน to control  
2. เฉลย 3) intelligence 
   แกเปน intelligent 
    เปลี่ยนจาก intelligence (N.) ใหเปน intelligent (Adj.) เพ่ือใหขนานกับ Adjective อื่นๆ 

ไดแก loyal, courageous และ adaptable    
3.  เฉลย 1) symbolic 
   แกเปน symbols 
   symbolic เปน (Adj.) ดังนั้นเพ่ือใหถูกหลักการคูขนานแลวนั้น ตองเปลี่ยนเปน symbols (N.) 

โดยอยูในรูปของพหูพจนเชนเดียวกับคํานามอื่นๆ ไดแก lines, words และ colors 
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6. Connectors 
 Connectors หรือคําเชื่อม ในภาษาอังกฤษท่ีเรารูจักกันดีนั้น เปนสิ่งท่ีสําคัญมากไมย่ิงหยอนไปกวาสวนใดๆ 
เนื่องจากจะทําใหประโยคหรือขอความท่ีเราอานนั้นดําเนินไปอยางสมบูรณ และเขาใจไดงาย ถาขาดคําเหลาน้ีไป
ผูอานก็จะไมสามารถจับใจความสําคัญในแตละประโยคไดสมบูรณ และคาดเคลื่อน ก็ยอมจะสงผลถึงการเขาใจ
ขอความในยอหนาอื่นๆ ไปดวย จากประสบการณในการสอนขอสอบ Onet และ Gat ของครูเก สรุปคําเช่ือม
เหลานี้ออกเปน 9 กลุมใหญดวยกัน ไดแก 
 
 1. กลุมที่แสดงความสัมพันธของเหตุการณ 
 
 
  when = เมื่อ while = ในขณะที่ 
  as = เมื่อ, ในขณะที่ after = หลังจาก 
  since = จนกระทั่ง before = กอนหนา 
  until = จนกระทั่ง as soon as  = ทันทีท่ี 
 
 
 2. กลุมแสดงความขัดแยงของเหตุการณ 
 
 
  although in spite of 
  though despite   
  even though 
  even if yet 
  nonetheless still    
  nevertheless however 
 
 
 3. กลุมแสดงเง่ือนไขของเหตุการณ 
 
 
  if 
  in case 
  provided (that) 
  providing that 
  on condition that 

ถึงแมวา, หากวา 

อยางไรก็ตาม 

+ Noun Phrase 
แมวา 

*Unless = ถาไม 
ถา, ในกรณีท่ี 
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 4. กลุมแสดงเหตุและผลของเหตุการณ 
 
 
  as results in thus 
  since leads in hence 
  because brings about so 
  now that effects to therefore 
  for contributes to as a result 
  in as much as 
 
 
 
 
 5. กลุมแสดงจุดประสงคของเหตุการณ 
 
 
  in order to in order that 
  so as to so that 
  to  in the hope that 
 
 
 
 
 6. กลุมแสดงขอมูลและเพิ่มเติมขอมูลของเหตุการณ 
 
 
  as well as not only ... but (also) ไมเพียง ... แต ... อีกดวย 
  and   
  also in addition 
  too  moreover 
  as well furthermore 
    besides 
    above all 
 
 

เพราะวา กอใหเกิด ดังน้ัน 

เพ่ือวา เพ่ือวา 

ดวยเชนกัน 

และ 

ย่ิงไปกวานั้น, นอกจากนี ้
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 7. กลุมแสดงความเทากัน, เหมือนกันของเหตุการณ 
 
 
  in the same way 
  similarly 
  likewise 
 
 
 
 8. กลุมอธิบายความหมายเพิ่มเติม 
 
 
  such as 
  for example 
  for instance 
  e.g. 
  that is 
 
 
 
 9. กลุมทั่วๆ ไป 
 
 
  while in contrast to 
  whereas on the contrary 
  but  
  instead of 
  rather than 
 
 
 
 

จากตัวเชื่อมที่ครูเกสรุปมาใหนักเรียนน้ี ส่ิงสําคัญที่สุด คือ จําความหมายของคําเชื่อมเหลาน้ีใหได
และเม่ือพบประโยคเหลาน้ีก็ลองนําคําเชื่อมที่ใหมาไปใส และอานประโยคเหลาน้ัน ถาแปลแลวใจความ
สมบูรณ คือ ถือวาเราประสบความสําเร็จแลว ไชโย!!! 

 

ในทํานองเดียวกัน 

ตัวอยางคือ, กลาวคือ 

ในขณะที่ 

แทนท่ีจะ 

ในทางตรงกันขาม 
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7. Active Voices - Passive Voices 
 เรื่อง Active Voice คือ กระทําเอง - Passive Voice นั้นถูกกระทํา ถาหากความหมายโดยรวมของ
ประโยคมีประธานที่ไมไดกระทํากริยาตางๆ ดวยตนเอง (ประธานถูกกระทํา) 
 เชน Kru Kae was kissed by Weekit. (โครงสราง Passive Voice = S +V.3 + (by doer ... ซ่ึงอาจ  
ไมมีก็ได) สวน Active Voice - กระทําเอง Weekit kissed Kru Kae. 
 
 โครงสราง Passive Voice = S + is, am, are + V.3  (by doer ... ซ่ึงอาจไมมีก็ได) 
    was, were 
    will be, have 
    has, been 
    is, am, are, being 
 

8. If-clauses 
 If you had sat the plant in a cooler location, the leaves would not have burned. 
 1 2 3 4 
 วิเคราะห : นักเรียนลองสังเกตจากขอนี้เปนการทดสอบเรื่อง If-Clause ดูรูปประโยคแลว ประโยคสมมติ

นี้ตรงขามกับความเปนจริงในอดีตจึงมีรูปแบบดังนี้ 
 
     If + S + had + V3, S + would have + V3 
 
 ดูจากประโยคแลวถูกโครงสราง แตผิดท่ีขอ 1 ท่ีใช sat แตในขอนี้ตองเปลี่ยนเปน set เพราะประโยคนี้มี
ความหมายวา ถาเขาจัดตนไมในท่ีเย็นกวานี้ใบไมจะไมโดนแดดเผา (แตความจริงเขาไมไดจัดตนไมไวในท่ีเย็น ใบไม
จึงโดนแดดเผา) 
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 If-Clause มีวิธีใชดังนี้ 
 1. ใชกับเหตุการณท่ีเปนจริงเสมอ มีโครงสรางดังน้ี 
 
    If + S + V (ปจจุบัน), S + V (ปจจุบัน) 
 
  If you heat ice, it melts. 
  (ถาคุณใหความรอนกับน้ําแข็งมันจะละลาย) 
 
 
 2. ใชกับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีโครงสรางดังนี้ 
 
     will 
    If + S + V (ปจจุบัน), S + can + V1 
     may 
     must 
 
  1) If have the money. I will buy a new car. 
   (ถาฉันมีเงินฉันจะซื้อรถคันใหม) 
  2) We will have plenty of time to finish the project before dinner if is only ten o’clock now. 
   (พวกเราจะมีเวลามากที่จะทําโครงงานเสร็จกอนอาหารเย็น ถาตอนนี้เปนเวลา 10 โมง) 
 
 
 3. ใชกับเหตุการณท่ีตรงขามกับความจริงในปจจุบัน มีโครงสรางดังนี้ 
 
     Would 
    If + S + V2, S + could + V1 
     Might 
 
  1) If I had the time. I would go to the beach with you this weekend. 
   (ถาฉันมีเวลาฉันจะไปชายหาดกับคุณสัปดาหนี้) แตความจริงฉันไมเวลาเลยไมไดไปกับคุณ 
  2) He would tell you about it if he were here. 
   (เขาจะบอกคุณเกี่ยวกับมันถาเขาอยูท่ีนั่น) แตความจริงเขาไมไดบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะเขา
ไมไดอยูท่ีนั่น 
  3) If he didn’t speak so quickly, you could understand him. 
   (ถาเขาไมพูดเร็วคุณสามารถเขาใจเขา) แตเขาพูดเร็วมากคุณจึงไมสามารถเขาใจ 
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 4. ใชกับเหตุการณท่ีตรงขามกับความจริงในอดีต มีโครงสรางดังนี้ 
 
     would 
    If + S + had + V3, S + could + have + V3 
     might 
 
  1) If we had known that you were there, we would have written you an e-mail. 
   (ถาพวกเรารูวาคุณอยูท่ีนั่น พวกเราจะเขียนอีเมลไปหาคุณ) แตความจริงพวกเราไมรูวาคุณอยูท่ีนั่น
จึงไมไดเขียนอีเมลไปหาคุณ 
 
 
 5. ประโยคสมมติท่ีตรงกันขามกับความเปนจริงในอดีต แตผลการกระทําตรงขามกับความเปนจริงในปจจุบัน 
มีโครงสรางดังนี้ 
 
     last year     now 
     ago     at the 
    If + S + had + V3 +  yesterday,  S + would + V1 + moment 
     etc     ปจจุบัน 
     อดีต 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรลัด!!!  เพลง ฉันรัก If ทํานองเพลง “Happy Birthday” 
If you come, I will go. 

If you came, I would go. 
If you had come, I would have gone. น่ีคือ If clauses ไง 
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Error Indentification Tests 
 
Choose the underlined part that is grammatically wrong.  
1. When animals are died their bodies normally rot, but sometimes their bones are 
 1) 2) 3) 
 preserved as fossils. 
 4) 
 
2. Neither the moon nor the stars were visible as I looked out absent into the darkness 
 1) 2) 3) 
 which surrounded me. 
 4) 
 
3. If one of the guests choose to leave before the party is over, show him to the door quietly. 
 1) 2) 3) 4) 
 
4. Dr. Johnson, the first woman elected president of the University, was intelligent, capable, 
 1) 2) 
 and awareness of the problems to be resolved. 
 3) 4)  
 
5. Banned in the U.S., the effect of fluorocarbons continue at a level that could eventually 
 1) 2) 3) 
 damage the ozone layer, and bring about such serious results as high risk of skin cancer 
 4) 
 and global climate changes. 
 
6. If he would have lain quietly as instructed by the doctor, he might not have had a second  
 1) 2) 3) 4) 
 heart attack.  
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (196) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

7. There was only an apple and three pears in the refrigerator when we came home after a  
 1) 2) 3) 
 weekend in the country.  
 4) 
 
8. These kind of people who have little education, who have no desire for cultural pursuits,  
 1) 
 and whose sole purpose is acquiring wealth, are not the type I wish to associate with.  
 2) 3) 4) 
 
9. There seem nowadays to be little of the optimism that imbued our ancestors with  
 1) 2) 3) 4) 
 courage and hope.  
 
10. The high school graduate, if he is eighteen or nineteen, has these alternatives: attending 
 1) 2) 3) 
 college, finding a job, or the army.  
 4) 
 
11. Tom is the best candidate for the position because he understands the project, knows  
 1) 2) 
 the University, and who works very hard. 
 3) 4) 
 
12. Ice skating and to go skiing are popular winter sports in the Northern United States. 
 1) 2) 3) 4) 
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Answer Keys 
 
1. เฉลย 1) are died 
   แกเปน die 
   ประธานของประโยคนี้ คือ animals ไดเสียชีวิตเอง ไมไดถูกทําใหเสียชีวิต จึงเปลี่ยนจาก are died 

เปน die ประโยคนี้วัดไวยากรณเรื่อง Voices มี 2 แบบ คือ Active Voice กระทําเอง สวน Passive 
Voice นั้นถูกกระทํา มีโครงสราง S + V.to be + V3  

 
2. เฉลย 3) absent 
   แกเปน absently  
   จากประโยคนี้นักเรียนจะเห็นไดวา absent ทําหนาท่ีเปน (Adjective.) แปลวาขาด, ไมมา ซ่ึงถือ

วาไมถูกตอง เพราะดานหนามีคําวา looked out ท่ีเปนกริยา หลังกริยาตองตามดวย Adverb จึงตอง
เปลี่ยนเปน absently แปลวา ท่ีใจลอย ถึงจะถูกตอง 

 
3. เฉลย 1) choose 
   แกเปน chooses 
   ในประโยคนี้นักเรียนตองระวัง ประธานของประโยคนี้ คือ one ไมใช the guests ดังน้ันจึงตอง

เปลี่ยนเปน chooses เปนกริยา แปลวา เลือก ใหสอดคลองกับประธานคําวา one นั้นเอง  
 
4. เฉลย 3) awareness 
   แกเปน aware 
   ประธานของประโยคนี้ คือ Dr. Johnson กริยา คือ was ซ่ึงถือวาเปน V. to be ตองตามดวย 

Adjective และจําไดไหมเด็กๆ วามีคําวา and ดานหนาดานหลังตองเทากัน หลักการคูขนาน (Parallel 
Structure) นั้นเอง ดังนั้นตองเปลี่ยนจาก awareness (N.) แปลวา การรับรู, ความตระหนัก เปน aware 
(Adj.) แปลวา ตระหนักรู ท่ีมีหนาท่ีเดียวกับ intelligent และ capable ท่ีทําหนาท่ีเปน Adjective  

 
5. เฉลย 2) continue 
   แกเปน continues 
   ประธานของประโยคนี้ คือ the effect (N.) ผลกระทบ ดังน้ันกริยาของคําวา continue ตองเติม s 

นักเรียนตองระวังนะลูก อยาหลงกลคิดวา fluorocarbons เปนประธานนะลูกเพราะอยูหลัง of เปนบุพบท
ถือวาเปนตัวขยาย ประธานแทจริงก็คือ the effect นั้นเอง 
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6. เฉลย 1) would have 
   แกเปน had lain  
   ประโยคนี้เปนการวัดไวยากรณเรื่อง If-clause ท่ีครูเขียนอธิบายไวในขางตน ท่ีหนูๆ จะเจอกัน

บอยๆ มีอยู 3 แบบ และในประโยคนี้สังเกตไดวาเปนแบบที่ 3 คือ เปนเหตุการณท่ีไมเปนจริงในอดีต จึงตอง
เปลี่ยนจาก would have lain เปน had lain ถึงจะถูกตอง 

 
 

ฉันรัก If ทํานองเพลง “Happy Birthday” 
If you come, I will go. 

If you came, I would go. 
If you had come, I would have gone. นี่คือ If clauses ไง 

 
 
 
 
    คําที่นักเรียนจะสับสนกันเปนประจํา!!! จํา! จํา! 
    lay laid laid ออกไข วางไข วางอะไรก็ไดแตตองใสกรรม 
    lie lay lain นอนอยู ตั้งอยู ไมมีกรรมนะจะ 
    lie lied lied โกหก 
 
 
 
 
    For examples : 
    *She is lying on the dirty floor. 
    *Where did you lay the books? 
    *This hen has laid lots of eggs. 
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7. เฉลย 1) was 
   แกเปน were 
   จากประโยคนี้มีประธาน คือ คําวา an apple และ three pears ถือวาเปนพหูพจน ดังนั้นจะตอง

เปลี่ยนจากกริยา was เปน were ถึงจะสอดคลองกับประธานของประโยคนี้ 
 
8. เฉลย 1) These kind 
   แกเปน kinds 
   หนูๆ สังเกตจากคําวา These แปลวา นี้ จะตองตามดวยคํานามพหูพจน ดังนั้นเราตอง

เปลี่ยนเปน kinds (N.) ชนิด, ประเภท สวน kind (Adj.) ใจดี, ออนโยน นั้นเอง 
 
   1. This และ That (นี่และนั่น) 
    เราจะใชคําวา This ในการบงบอกถึงสิ่งท่ีเปนเอกพจนท่ีอยูใกลผูพูด หรืออยูท่ีผูพูด เชน 

This is an Ipad. ในทางตรงกันขามกันเมื่อเราตองการพูดถึงสิ่งท่ีเปนเอกพจนท่ีอยูไกลผูพูดออกไป 
เราจะใชคําวา That แทน เชน That is a red car. 

   2. These และ Those (พวกนี้ หรือเหลานี้ และ เหลานั้น หรือพวกนั้น) 
    สําหรับการบงบอกถึงสิ่งท่ีเปนพหูพจน หรือสิ่งท่ีมีจํานวนมากกวา 1 ขึ้นไป เราจะใช  

คําวา These และ Those แทน เราจะใช These ในการบงบอกถึงสิ่งท่ีเปนพหูพจนท่ีอยูใกลผูพูด   
หรืออยูท่ีผูพูด เชน These are my Ipads. และในทํานองเดียวกัน เราจะใชคําวา Those ในการแทน
ถึงสิ่งท่ีเปนพหูพจนท่ีอยูไกลผูพูด เชน Those are the fat dogs.  

 
 
9. เฉลย 1) seem 
   แกเปน seems 
   ประธานของประโยคนี้ คือ little of the optimism ซ่ึงเปนนามนับไมได สังเกตจากคําวา 

optimism (N.) การมองโลกในแงดี ดังน้ันนามนับไมไดถือวาทําหนาท่ีเปนเอกพจน จึงตองเปลี่ยนให
สอดคลองกับประธาน จึงเปลี่ยนเปน seems  

 
10. เฉลย 4) or the army 
   แกเปน joining the army  
   ขอนี้เปนการวัดเรื่องหลักการคูขนาน (Parallel Structure) สังเกตจากคําวา or แปลวา หรือ  

ถาเจอคํานี้เมื่อไร นักเรียนจะตองดูดานหนาดานหลังวามันสอดคลองกันหรือไม จากประโยคนี้ดานหนาเปน 
attending college, finding a job ดังนั้นก็ตองตามดวย V.ing เหมือนกันจึงเปลี่ยนเปน joining the army  
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    จําหลักการคูขนาน ทํานอง “เจาพอเซี้ยงไฮ” 
    ..........Either or.......... 
    ..........Neither nor.......... 
    ..........Or.......... 
    ..........Not only but also.......... 
    And, but, or, as well as, และ both and เพราะเราคูกัน 
 
 
 
11. เฉลย 3) who 
   แกเปน ตัด who ออกไป 
   ขอนี้ก็เปนการวัดเรื่องหลักการคูขนาน (Parallel Structure) เชนกันเพราะมีคําวา and แปลวา

และ ตองตัด who ออกไดเลยเพ่ือใหสอดคลองกับดานหนาประโยค คือ understands และ knows ท่ีเปน 
V1  

 
12. เฉลย 1) Ice skating 
   แกเปน To go ice skating  
   ขอนี้นักเรียนตองเปลี่ยนเปน To go ice skating เพราะดานหลัง and เปน to go skiing ขอนี้

ก็วัดการใชหลักการคูขนาน (Parallel Structure) อีกเชนเคย 
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Error Indentification (Self-Practice) 
 
Choose the underlined part that is grammatically wrong.  
1. Although they can process and move informations rapidly, computers are passive electronic  
 1) 2) 
 machines awaiting human commands. 
 3) 4) 
 
2. By chewing gum before snacking, people might be able to curb their cravings, reduce 
 1) 2) 
 their hungry level, and shrink their calorie intake from the snacks. 
 3) 4) 
 
3. Display alone or in a bouquet, poinsettias add a vibrant splash of colors to brighten up 
 1) 2) 3) 4) 
 every home. 
 
4. No matter how prepared we are, or however strongly we may believe in a life after death, 
 1) 2) 
 the loss of a closed friend or relative is painful.  
 3) 4) 
 
5. In order to remain in exist, a profit-making organization must, in the long run, produce  
 1) 2) 3) 
 something consumers consider useful or desirable. 
 4) 
 
6. There are several vital and important reasons for the nation to invest money in 
 1) 2) 3) 
 renewable energy sources. 
 4) 
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7. Separation of powers is the principal that powers of government should be separated and  
 1) 2) 
 put in the care of different parts of the government. 
 3) 4) 
 
8. Ducks, geese, and swans are different types of waterfowl, but because they are similar in 
 1) 2) 
 behavior and physical characteristics, so they comprise a single bird family. 
 3) 4) 
 

Answer Keys 
 
1. เฉลย 2) informations 
   แกเปน information 
   information เปนคํานามนับไมได แปลวา ขอมูลหรือขาวสาร จึงไมสามารถทําใหอยูในรูปของ

พหูพจนได จึงตองตัด s ออก  
 
 Uncountable Nouns 
 advice relief laziness sorrow willingness 
 information news furniture luggage rice 
 sugar butter water electricity gas 
 power money currency equipment work  
 
2. เฉลย 3) hungry level 
   แกเปน hunger level 
   ปกติ hungry (Adj.) ขยายคําวา level (N.) ดูเหมือนจะถูกตอง แตในดานความหมายแลวนั้น 

hungry level จะหมายถึง ระดับท่ีกําลังหิวอาหาร ซ่ึงไมถูกตอง จึงตองเปลี่ยนเปน hunger หมายถึง  
ความหิว hunger level หมายถึง ระดับความหิวนั้นเอง  

 
3. เฉลย 1) Display 
   แกเปน Displayed 
   poinsettias ทําหนาท่ีเปนประธานของประโยคที่อยูหลัง comma กริยา คือ Display ท่ีอยู    

ตนประโยคจึงตองใช V.3 (Past Participle) ตามหลักการใช Participial Phrase ซ่ึงมีความหมายถูกกระทํา 
ความหมายของประโยคนี้ คือ ดอกคริสตมาสมีสีสันสวยงามและใหความสวางภายในบานท่ีถูกจัดเปนชอๆ
หรือจัดแยกไว... 
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 Participial Phrase มีอยู 4 ชนิด ไดแก 
 1. Present Participle Phrase คือ วลีท่ีขึ้นตนดวย Present Participle เชน 
  1) The girl standing at the corner is waiting for the bus. 
   (เด็กผูหญิงท่ียืนตรงหัวมุมกําลังคอยรถประจําทาง) 
  2) Walking along the street, he was knocked down by a bicycle. 
   (ขณะที่เขากําลังเดินไปตามถนน เขาถูกชนลมลงดวยรถจักรยาน) 
 
 2. Past Participle Phrase คือ Participle Phrase ท่ีขึ้นตนดวย Past Participle เชน 
  1) The books written by him are long and boring. 
   (หนังสือหลายเลมท่ีเขียนขึ้นโดยเขานั้นยาวและนาเบ่ือ) 
  2) Doctor often recommends rabies shots for anyone bitten by a strange dog. 
   (หมอมักจะแนะนําใหคนท่ีสุนัขแปลกหนากัดฉีดวัคซีนกันโรคกลัวน้ํา) 
 
 3. Perfect Participle Phrase ไดแก Participle ท่ีขึ้นดวย Perfect Form (Having + V3) เชน 
  1) Having finished all her homework, she went out shopping. 
   (หลังจากเธอไดทําการบานเสร็จ เธอจึงไปซ้ือของ) 
  2) Sue, having not understood the physics lecture at all, failed in the examination. 
   (ซูผูซ่ึงไมเขาใจในการฟงคําบรรยายวิชาฟสิกส เธอจึงสอบตก) 
 
 4. Passive Participle Phrase ไดแก Participle Phrase ท่ีลดรูปจากประโยค 
  Passive Voice (เพ่ือแสดงการถูกกระทํา) เชน 
  1) The house being painted now belongs to my uncle. 
   (บานท่ีไดรับการทาสีอยูตอนนี้เปนของลุงฉัน) 
  2) They expected the poor with the money (being) collected. 
   (พวกเขาคาดหวังท่ีจะใหคนจนมีเงินโดยการสะสมเงิน)  
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4. เฉลย 3) closed 
   แกเปน close  
   การใชคํากริยา closed ในรูป Past Particle (V.3) มีความหมายวา ปด ใชในความหมายของ

ประโยคนี้ไมได จึงตองเปลี่ยนเปนคําวา close (Adj.) มีความหมายวา สนิทสนม นํามาขยายคํานาม friend ได 
หมายถึง เพ่ือนสนิทนั้นเอง 

 
5. เฉลย 2) in exist 
   แกเปน in existence 
   in ถือวาเปนบุพบท หลังบุพบทตองตามดวยคํานาม ในประโยคนี้ใชกริยา exist หมายถึง มีอยู     

จึงไมถูกตอง จึงตองเปลี่ยนเปน existence (n.) ซ่ึงหมายถึง การมีอยู 
 
6. เฉลย 2) and important 
   แกโดย ตัด and important ออก 
   ในประโยคนี้มีท้ัง vital และ important มีความหมายเชนเดียวกัน แปลวา สําคัญ ตามหลักการ

เขียนท่ีถูกตองแลว ตองหลีกเลี่ยงการใชคําฟุมเฟอย (Redundancy) โดยการตัดสิ่งใดส่ิงหนึ่งออกไป 
 
7. เฉลย 2) principal 
   แกเปน principle 
   คําวา principal (N.) แปลวา อาจารยใหญ และเปน (Adj.) แปลวา หลัก สําคัญ, ซ่ึงในประโยคนี้

ตองการความหมายวา หลักการ จึงตองใชคําวา principle แทนถึงจะถูกตองตามความหมายของบริบทนี้  
 
8. เฉลย 4) so 
   แกโดย ตัด so ออกไป 
   ประโยคนี้มีการเช่ือมหลายประโยคเขาดวยกัน กอนอื่นมีการเช่ือมสวนหนาและสวนหลังดวยคําวา 

but สําหรับสวนหลัง มีการใช because เช่ือมสองประโยคเขาดวยกัน ดังน้ันเราจึงไมสามารถใสคําเช่ือม
เพ่ิมเขามาไดอีก จําเปนตองตัด so ท่ีเกินเขามาออก 
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Sentence Completion 
 
Choose the best alternative the following sentences.  
1. .................... the diffusion of heat upward to the earth’s surface, the temperature within the 

earth remains constant. 
 1) That 
 2) Despite 
 3) If 
 4) When 
 
2. Noise in a room may be reduced by carpeting, draperies, and upholstered furniture, 

.................... absorb sound. 
 1) which they all 
 2) of them all 
 3) all of which 
 4) of all which 
 
3. A bridge must be strong enough to support its own weight .................... the weight of people 

and vehicles that use it. 
 1) as well 
 2) so well 
 3) as well as 
 4) so well as 
 
4. .................... recurring fear is out of proportion to any real danger, it is called a phobia. 
 1) When 
 2) Whereas 
 3) Which 
 4) Whether 
 
 
 
 
 



 

ภาษาอังกฤษ (206) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

5. .................... no conclusive evidence exists, many experts believe that the wheel was invented 
only once and then diffused to the rest of the world. 

 1) Even 
 2) But 
 3) Although 
 4) So 
 
6. Wherever there is plenty of rain during the growing season, life is .................... in various forms. 
 1) abundant 
 2) the abundance 
 3) an abundant 
 4) it abundant 
 
7. The purpose of phonetics is .................... an inventory and a description of the sounds found 

in speech. 
 1) provided 
 2) to provide 
 3) which provided 
 4) providing that 
 
8. Computers that once took up entire rooms are now .................... to put on desktops and into 

wristwatches. 
 1) smaller than 
 2) small enough 
 3) so small 
 4) as small as 
 
9. The Pulitzer Prize has been .................... in American literature for more than seventy years. 
 1) the award most prestigious that 
 2) a prestigious award that most 
 3) the most prestigious award 
 4) most prestigious award 
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Answer Keys 
 
1. เฉลย 2) Despite 
   นักเรียนสามารถดูไดจาก (the diffusion of heat upward to the earth’s surface) เปนสวน

ขยายที่ตองการคําเช่ือมท่ีตามดวยคํานาม ดังน้ัน Despite แปลวา ท้ังๆ ท่ี บอกความขัดแยง + N./V.ing   
จึงเปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุด 

 
2. เฉลย 3) all of which 
   ประโยคนี้เปนการวัดไวยากรณเรื่องใช Relative Clause โครงสราง คือ ปริมาณหรือจํานวน + 

of which ... (= สิ่งของหรือนามอื่นๆ) ดังน้ันนักเรียนจะเห็นวา สิ่งท่ีตามมาขางหลังประโยคเปนการขยาย
คํานามขางหนา (carpeting, draperies and upholstered furniture) ขอนี้จึงตองเลือกใช all of which  

 
3. เฉลย 3) as well as 
   คําเช่ือมท่ีถูกตอง คือ as well as ซ่ึงแสดงความคลอยตามกันและกันของขอนี้ เพราะ Noun 

Phrase ท้ังสอง คือ its own weight และ the weight of the people and vehicles that use it  
 
4. เฉลย 1) When 
   ประโยคนี้คําเช่ือมท่ีขาดไป คือ คําเช่ือมท่ีบอกเวลา นั้นก็คือ When เปนคําตอบที่ถูกตองท่ีสุด 
 
5. เฉลย 3) Although 
   ประโยคนี้ขาดคําเช่ือมประโยคที่บอกความขัดแยง นั้นก็คือ Although สวนคําเช่ือมอื่นๆ นั้นผิด

ท้ังโครงสรางและความหมาย 
 
6. เฉลย 1) abundant 
   ประโยคนี้ประธาน คือ คําวา life สวนกริยา คือ is และสวนขยาย คือ in various forms คําท่ี

สามารถเปนคําตอบของขอนี้ไดก็คือ Adjective เพ่ือใชขยายคํานาม life จึงตองเลือกใช abundant 
หมายถึง ท่ีมีความอุดมสมบูรณ, มากมาย 

 
7. เฉลย 2) to provide 
   to provide เปนคําตอบของขอนี้เพราะ บอกจุดประสงค S + V. = is ตามดวย to + Infinitive  
 
8. เฉลย 2) small enough 
   เพ่ือสื่อความหมายวา ...มีขนาดเล็กพอท่ีจะ.เราตองใช v/Adj/Adv enough + to do 

something ... ซ่ึงมีเพียงขอเดียวท่ีใชได คือ small enough ตามโครงสรางนั้นเอง 
 
9. เฉลย 3) the most prestigious award 
   มีคําวา most ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดประกอบคําวา prestigious (Adj.) ขยายคํานาม 

award ดังนั้นขอท่ีเรียงลําดับคําไดถูกตอง คือ the most prestigious award  



 

ภาษาอังกฤษ (208) ___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013 

 
Prefixes ท่ีควรรูนะจะเด็กๆ 

 
 
1. ante (before) antedate...................., antecedent...................., antebellum....................,  
2. anti (against) antiaircraft...................., antibody...................., antitoxin....................,  
3. bi (two) bilateral...................., bicycle.................... biped...................., binocular....................,  
4. circum (around) circumnavigate...................., circumspect...................., circumlocution....................,  
5. com (together) combination...................., comfort...................., common....................,  
6. con (together) contract...................., confidence...................., confine...................., 

confederate.................... ,  
7. de (down) deposit...................., descent...................., despicable...................., denounce....................,   
8. dis (away) distract...................., distort...................., dispute...................., dissonant....................,  
9. equi (equal) equitable...................., equilateral...................., equivocate...................., 

equinox....................,  
10. extra (beyond) extraterrestrial...................., extraordinary...................., extravagant....................,   
11. inter (between) international...................., interdepartmental...................., interstellar....................,  
12. intra (within) intracellular...................., intravenous...................., intracranial....................,  
13. intro (into) introduce...................., introspective...................., introvert....................,  
14. mal (bad) malevolent...................., malcontent...................., malicious...................., malign....................,  
15. mis (bad) misfit...................., mistake...................., misfortune...................., misfire....................,  
16. non (not) nonstop...................., nonprofit...................., nonconformity...................., nonplussed....................,  
17. post (after) postgraduate...................., posthumous...................., postscript...................., 

posterity....................,  
18. semi (half) semitone...................., semiaquatic...................., semicircle....................,  
19. sub (under) subterranean...................., subtract...................., subordinate...................., 

submarine....................,  
20. syn (together) synthetic...................., synchronize...................., syndrome...................., 

synonym...................., 
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Summary of English Speaking Expressions 
 
 Expressions for suggestions / giving advice 
 
 1. I reckon you should stop now. 
 
 2. Why don’t you stop now? 
 
 3. How about stopping now? 
 
 4. If I were you, I’d stop now. 
 
 5. I suggest you stop now 
 
 6. You’d (really) better stop right now. 
 
 7. I would strongly advise you to stop. 
 
 8. My advice would be to stop now. 
 
 
 Expressions to show annoyance 
 
 1. (A bit) annoyed.   
 
 2. (A bit) peeved.   
 
 3. Wound up. 
 
 4. None too pleased. 
 
 5. In a foul mood. / In a temper. 
 
 6. (Absolutely) furious / fuming. 
 
 7. Go through the roof. / Go ballistic. 
 
 8. I fly into rage with him. 
 
 9. Of my nerves. 
 
 10. I am seeing red. 
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 Expressions to say sorry 
 
 1. Sorry. 
  Ans : Not at all, Don’t mention it, That’s Ok. 
 
 2. I’m (so / very / terribly) sorry. 
 
 3. Ever so sorry. 
 
 4. How stupid / careless / thoughtless of me. 
 
 5. Pardon (me). 
 
 6. That’s my fault. / It was my fault. 
 
 7. Sorry. It was all my fault. 
 
 8. Please excuse my (ignorance). 
 
 9. Please don’t be mad at me. 
 
 10. Please accept our (sincerest) apologies. 
 
 11. I must apologize to you for .................... . 
 
 12. May I apologize for ....................? 
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 Expressions to ask happening or worry 
 
 1. What’s the matter? 
 
 2. Are you all right? 
 
 3. What’s getting you down? 
 
 4. What’s up (with you)? 
 
 5. Why you have the long face? 
 
 6. You look a bit down. 
 
 7. Is there anything I can do to help? 
 
 8. Do you need a shoulder to cry on? 
 
 9. You look like you could do with a drink. 
 
 10. Oh you poor thing! 
 
 11. What seems to be your problem? 
 
 12. What is worrying you? 
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 Expressions to show disbelief or distrust 
 
 1. In a word, no. 
 
 2. Not on your life. 
 
 3. Not likely. 
 
 4. Over my dead body. 
 
 5. Count me out. 
 
 6. I’d rather not (if you don’t mind). 
 
 7. I’d love to, but ... . 
 
 8. No chance. 
 
 9. Not on your life. 
 
 10. That will be the day. 
 
 11. Fat chance. 
 
 12. Hard to believe. 
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 Expressions to ask opinion 
 
 1. What do you think of ....................? 
 
 2. What do you think about ....................? 
 
 3. How d’ you feel (about ....................)? 
 
 4. What d’ you reckon (about ....................)? 
 
 5. What’s your opinion of ....................? 
 
 6. (What do think about) that? 
 
 7. What are your views on ....................? 
 
 8. Where do you stand (on ....................)? 
 
 9. What would you say to ... / if we ...? 
 
 10. Are you aware of ....................? 
 
 
 Expressions to show a change in decision 
 
 1. (Actually,) I’ve changed my mind. 
 
 2. On second thoughts, I think .................... . 
 
 3. Come to think of it, .................... . 
 
 4. I’ve had a change of heart. 
 
 5. Hang on a minute / a second. 
 
 6. I’ve had a bit of a rethink. 
 
 7. Did I really say that? 
 
 8. What was I thinking? 
 
 9. On reflection, .................... . 
 
 10. After further consideration, .................... . 
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 Expressions to make someone stronger 
 
 1. Cheer up! / Chin up! 
 
 2. Never say die. 
 
 3. It's not the end of the world. 
 
 4. Worse things happen at sea. 
 
 5. Look on the bright side........ 
 
 6. Every cloud (has a silver lining). 
 
 7. Practice makes perfect. 
 
 8. There is plenty of fish in the sea. 
 
 9. Lighten up! 
 
 10. There’s no use crying over spilt milk. 
 
 11. Lightning never strikes twice. 
 
 12. Don’t give up. 
 
 13. Better luck next time. 
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 Expressions to show disappointment 
 
 1. What a pity / shame! 
 
 2. How disappointing! 
 
 3. That’s too bad. 
 
 4. What a bummer! 
 
 5. What a let-down! 
 
 6. That’s (just) so disappointing! 
 
 7. I was so looking forward to ... . 
 
 8. We had high hopes for ... . 
 
 9. It did not live up to expectation. 
 
 10. What we had been led to expect was. 
 
 11. What a bad luck! 
 
 12. What a hard luck! 
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 Expressions to show excuses 
 
 1. Sorry - I didn’t hear the alarm clock. 
 
 2. The alarm didn’t go off. 
 
 3. I slept right through the alarm. 
 
 4. I had to wait ages for a bus. 
 
 5. The bus was late. 
 
 6. The traffic was terrible. 
 
 7. I couldn’t find a parking space. 
 
 8. The roads were chockablock. 
 
 9. I got lost coming here. 
 
 10. It’s not an easy place to find. 
 
 
 Expressions to apologize  
 
 1. (I’m afraid) I can’t remember. 
 
 2. I’ve completely forgotten. 
 
 3. My mind’s gone blank. 
 
 4. (Sorry) I have no memory of ... . 
 
 5. (I’m afraid) it doesn’t ring a bell. 
 
 6. I have no recollection of ... . 
 
 7. Sorry, I forgot. 
 
 8. I simply forgot to do it. 
 
 9. What was I thinking of? 
 
 10. Oh no, it completely slipped my mind. 
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 Expressions to express some ideas 
 
 1. I reckon ... . 
 
 2. I’d say ... . 
 
 3. Personally, I think ... . 
 
 4. What I reckon is ... . 
 
 5. If you ask me ... . 
 
 6. The way I see it ... . 
 
 7. As far as I’m concerned ... . 
 
 8. If you don’t mind me saying ... . 
 
 9. I’m utterly convinced that ... . 
 
 10. In my humble opinion, ... . 
 
 
 Expressions to show happy feeling 
 
 1. She’s absolutely delighted. 
 
 2. He’s over the moon. 
 
 3. I’m (dead) chuffed. 
 
 4. He couldn’t be happier. 
 
 5. We’re very pleased. 
 
 6. She’s on cloud nine. 
 
 7. I’m having a whale of a time. 
 
 8. He’s loving every moment of it. 
 
 9. She’s having the time of her life.  
 
 10. We’re (most) satisfied. 
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 Expressions to show alternative 
 
 1. Why don’t we go to the cinema? 
 
 2. Let’s go to the cinema. What do you think? 
 
 3. How about going to the cinema? 
 
 4. How do you feel about seeing a film? 
 
 5. Fancy seeing a film? 
 
 6. I’d like to see a film. How about you? 
 
 7. We could always see a film. 
 
 8. Why not go and see a film? 
 
 9. Seeing a film’s one idea. 
 
 10. It would be nice to see a film. 
 
 11. What about + V.ing / Noun? 
 
 12. If I were you, I would .................... . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_____________________________________ภาษาอังกฤษ (219) 

 
 Expressions to show expensive price 
 
 1. That’s a bit steep. 
 
 2. That’s a bit pricey. 
 
 3. You paid a bit over the odds. 
 
 4. That’s a bit on the dear side. 
 
 5. It costs me an arm and a leg. 
 
 6. You’re paying through the nose. 
 
 7. That’s exorbitant. 
 
 8. It costs a fortune. 
 
 9. That’s daylight robbery. 
 
 10. They must have seen you coming. 
 
 
 Expressions to show agreeing 
 
 1. I’m with you on that one. 
 
 2. I couldn’t agree more. 
 
 3. Yes, absolutely. 
 
 4. I’d go along with that. 
 
 5. You’ve got a point there. 
 
 6. Hear, hear! 
 
 7. I think so too. 
 
 8. I couldn’t have put it better myself. 
 
 9. Great minds think alike. 
 
 10. You took the words right out of my mouth. 
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 Expressions to ask opinion 
 
 1. Do you think it’s all right to do it? 
 
 2. What do you think about (me doing that)? 
 
 3. Do you think / reckon I ought to (do it)? 
 
 4. What would you say if I (did it)? 
 
 5. Would you approve of (doing something)? 
 
 6. What is your attitude to the idea of ...? 
 
 7. Are you in favor of (me doing something)? 
 
 8. You are in favor of ... aren’t you? 
 
 9. Do you think anyone would mind if I ...? 
 
 10. Do you think it would be really awful if I? 
 
 
 Expressions to show assistance 
 
 1. Can you give me a hand with this? 
 
 2. Could you help me for a second? 
 
 3. Can I ask a favor? 
 
 4. I wonder if you could help me with this? 
 
 5. I could do with some help, please. 
 
 6. I can’t manage. Can you help? 
 
 7. Give me a hand with this, will you? 
 
 8. Lend me a hand with this, will you? 
 
 9. Could you spare a moment? 
 
 10. I need some help, please. 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2013_____________________________________ภาษาอังกฤษ (221) 

 
 Expressions to give encouragement 
 
 1. Look on the bright side. 
 
 2. Every cloud has a silver lining. 
 
 3. All being well, ... . 
 
 4. We’ve turned the corner. 
 
 5. Nothing lasts forever. 
 
 6. There’s a light at the end of the tunnel. 
 
 7. It’s not all doom and gloom. 
 
 8. It couldn’t be worse. 
 
 9. Worse things happen at sea. 
 
 10. April showers. 
 
 
 Expressions to express worry 
 
 1. I’m (so) worried about .................... . 
 
 2. I’m afraid .................... . 
 
 3. I can’t help thinking ... . 
 
 4. I can’t stop thinking about it. 
 
 5. I’ve been worried sick about ... . 
 
 6. It’s been keeping me awake at night. 
 
 7. I’m scared stiff / to death that ... . 
 
 8. I’m really nervous. 
 
 9. I’ve got butterflies in my stomach. 
 
 10. I’m absolutely dreading. 
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 Expressions to show boredom 
 
 1. How boring / tedious / dull! 
 
 2. What a bore! 
 
 3. It bores me to tears. 
 
 4. It leaves me cold. 
 
 5. It does nothing for me. 
 
 6. It’s as dull as ditch-water. 
 
 7. I can’t see what all the fuss is about. 
 
 8. It’s as interesting as watching paint dry. 
 
 9. I’m afraid I don’t share your enthusiasm. 
 
 10. I can’t say that I find it interesting. 
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ตะลุย GAT อังกฤษ กับ Kru Ladykaekae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

Section 1 
[C1] One of my daughters is a nurse. 
[C2] She loves teaching since she was 
 a high school girl. 
[C3] I have three daughters. 
[C4] First is a teacher. 
[C5]  They love to go abroad twice a year. 
[C6] Finally, the last one is a singer. 

Section 2 
[C1] My parents and friends think buying lottery tickets is foolish. 

They say ordinary people like me never win, and it’s just a 
waste of money. 

[C2] Anyone who believes in luck can win a lot of money in the 
lottery. 

[C3] However. I don’t agree with them because I know that 
ordinary people can  win things. 

[C4] In addition, my  uncle  won a free dinner for two people by 
putting his business card in a drawing at a restaurant. 

[C5] For example, I’ve entered drawings before, and I’ve won 
several times. I won a T-shirt at my school festival once,  
and also a gift certificate in a department store. 

[C6] So you see, it is possible to win. That’s why I’m going to 
buy a few lottery tickets. After all. Someone has to win, 
and it could be me. 

 
 ขอสอบ ตัดออก 1 แลว 
 เรียงลําดับใหม (Order) 
 & 
 ขอสอบ ปายประกาศ 
 ตางๆ (Signs) 

 
   You will get the 
   discount when … 
  
 a. you buy some items now. 
 b. you buy some items from the shop  
  next door. 
 c. you buy some items next time. 
 d. you make a phone call to order some 
  items. 

 
   You can see this sign 
   when you drive almost 
   reach the 
  
 a. School 
 b. Crossroad 
 c. Zebra Crossing 
 d. Downtown 

 
   The sign says ……… 
 
 a. The illegal cars are allowed parking here. 
 b. The illegal cars are prohibited to park here. 
 c. You can illegally park your car here. 
 d. Parking illegally must be paid some money. 

 
 The poor polar bear have 
 got the effect from …….. 
 a. Flash Flood 
 b. Global Warming 
 c. Heavenly Cheer 
 d. Earthquake 
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