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Items 1-3 :  Meaning in context.  
1. It’s important to .................... before you change lanes or make a turn. 
 1) tailgate   2) signal 
 3) sideswipe   4) drive  
2. The prospects for women who are scientists and engineers at major 

research universities have ...................., although women continue 
to face .................... in salary and access to some other resources. 

 1) surveyed / opportunities 2) outshined / measures 
 3) encouraged / committees 4) improved / inequalities  
3. Somsak’s .................... in education is to get a Bachelor’s degree in 

engineering and to .................... for a Master’s degree in England. 
 1) obstacle / dismiss 2) objective / study 
 3) obligation / connect 4) opportunity / invent  
 
Direction : Read the following advertisement and answer 

the items 4-8.  

  
4. Who does this ad mainly target? 
 1) distributors   2) tenants 
 3) landladies   4) guarantors  
5. Who would not involve in performing the job? 
 1) an architect   2) an engineer 
 3) a competitor   4) a technician 

 
 
 
 
 
 
  
6. Which of the following would the client get during the inspection? 
 1) the informative experience 
 2) the conditional guarantee 
 3) the computer-generated report 
 4) the follow-up consultation  
7. What does the text “Don’t settle for less!” mean? 
 1) Nothing is too much to ask for. 
 2) Don’t deliver more than the client requested. 
 3) Don’t choose a home inspection company for less money. 
 4) Don’t accept other companies that give you less advantages 

than this.  
8. Which sentence would best describe the service? 
 1) It will be a visual, unbiased and reasonably priced inspection. 
 2) The inspections will be done during daytime and nighttime. 
 3) The conditional guarantee is in effect for all clients who 

maintain the follow-up service. 
 4) After the inspection is done, the clients will know all about the 

deficiencies. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) signal 
   การใหสัญญาณกอนจะเปลี่ยนชองเดินรถหรือเลี้ยวถือวาสําคัญ  
2. เฉลย 4) improved / inequalities 
   improved (v.) ดีขึ้น / inequalities (n.) ความไมเทาเทียมกัน 

เพราะเติมเต็มความหมายของประโยคไดดีที่สุด (โอกาสของผูหญิงที่เปน
นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่มหาวิทยาลัยใหญๆ ดีขึ้น ถึงแมวาผูหญิงอีกหลายๆ 
คนตองเผชิญกับความไมเทาเทียมในเรื่องเงินเดือนและสิ่งตอบแทนอื่นๆ) 

  1) สํารวจ / โอกาส 
  2) เกงกวาคนอื่น / ระดับ 
  3) สนับสนุน / คณะกรรมการ  
3. เฉลย 2) objective / study 
   objective = เปาหมาย 
   study = ศึกษา 
   เปาหมายทางการศึกษาของสมศักดิ์ คือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดานวิศวกรรมศาสตร และศึกษาตอระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 4-8) 
inspection (n.) = การตรวจสอบ 
documentation (n.) = เอกสาร 
state-of-the-art (adj.) = ลาสุด, ทันสมัย 
consultation (n.) = การปรึกษา 
encourage (v.) = สงเสริม, กระตุน, สนับสนุน 

accompany (v.) = ไปเปนเพื่อน, ประกอบกับ 
vicinity (n.) = บริเวณใกลเคียง 
competitive (adj.) = เกี่ยวกับการแขงขัน, ราคาถูกกวาแตมีคุณภาพ 
omission (n.) = การละทิ้งไมสนใจ, การละเวน 
liability (n.) = พันธะ, สิ่งที่ตองรับผิดชอบ 
commercial (adj.) = เกี่ยวกับการคา, เชิงพาณิชย 
 
เนื้อเรื่องโดยสรุป 
 บริษัท Home Crafter ใหบริการตรวจสอบสภาพบาน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท 
ตึก อาคารพาณิชย โดยผูตรวจสอบที่มีคุณภาพมากที่สุด ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย  
มีการประมวลผลโดยใชคอมพิวเตอร รายงานผลการตรวจสอบเปนเอกสารสี บริการ
ใหคําปรึกษาหลังการตรวจสอบฟรี ลูกคาสามารถเดินตรวจไปกับผูตรวจสอบได 
ใหบริการตรวจสอบบาน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท ที่อยูในเมือง Calgary และ
บริเวณใกลเคียงในราคายอมเยา รวมทั้งมีการรับประกันความผิดพลาดตางๆ   
4. เฉลย 3) landladies 
   เจาของบานเชานาจะมีโอกาสใชบริการตรวจสอบบานมากกวา

บุคคลในขออื่น จึงนาจะเปนกลุมเปาหมายของโฆษณานี้ 
  1) ผูแทนจําหนาย 
  2) ผูเชาบาน 
  4) คนรับประกัน / ค้ําประกัน  
5. เฉลย 3) a competitor 
   บุคคลจากหนวยงานที่เปนคูแขงของบริษัท Home Crafter ไมมี

สวนเกี่ยวของกับการตรวจสอบสภาพบาน 
  1) สถาปนิก 
  2) วิศวกร 
  4) ชางเทคนิค  
6. เฉลย 1) the informative experience 
   ประสบการณในการไดรับขอมูลเกี่ยวกับบาน สังเกตจาก “Clients 

encouraged to accompany ...” (เปดโอกาสใหลูกคาเดินสํารวจไปพรอมๆ 
กับผูตรวจสอบ) ทําใหมีโอกาสเรียนรูและซักถามขอมูลที่สงสัยไดจากผูตรวจสอบ 

  2) การรับประกันแบบมีเงื่อนไข 
  3) การรายงานผลโดยใชคอมพิวเตอร 
  4) การใหคําปรึกษาเพื่อติดตามผลการตรวจสอบ โดยไมเสียคาใชจาย  
7. เฉลย 4) Don’t accept other companies that give you less 

advantages than this. 
   อยายอมรับ / เลือกบริษัทอื่นที่ใหผลประโยชนแกคุณนอยกวานี้ 
  1) ไมมีอะไรที่มากเกินกวารองขอ 
  2) อยาใหอะไรแกลูกคาเกินกวาที่ลูกคารองขอ 
  3) อยาเลือกบริษัทตรวจสอบบานเพียงเพราะจายเงินนอยกวา  
8. เฉลย 1) It will be a visual, unbiased and reasonably priced 

inspection. 
   สรุปจากการอานโฆษณาขางตนไดวา บริการตรวจสอบบานนั้นเปน

การตรวจสอบสภาพบานที่เห็นไดดวยตาตนเอง ไมมีอคติ และราคาสมเหตุสมผล  
  2) การตรวจสอบสภาพบานจะทําในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน 
  3) การรับประกันแบบมีเงื่อนไขจะมีผลตอลูกคาที่ยังคงใชบริการ

ติดตามผล 
  4) หลังจากตรวจสอบสภาพบานเสร็จแลว ลูกคาจะทราบขอบกพรอง

ทั้งหมดของบาน 
 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


