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Items 1-8 : Vocabulary & Sentence Structure 
Direction :  Choose the best alternative.  
1. Any new disease is cause for concern, especially when it’s 

potentially .................... . 
 1) overwhelmed 2) weakened 3) fortunate 4) fatal  
2. Vanessa has a lot of .................... in her wardrobe. 
 1) cloth 2) cloths 3) clothes 4) clothing  
3. Nobody likes the manager’s .................... . He is bossy and nosy. 
 1) habits   2) gestures 
 3) features   4) characteristics  
4. London ..................... over 620 square miles, so you really need to 

know where you’re going. 
 1) sprawls   2) excludes 
 3) possesses   4) disperses  
5. People try to spin things negatively, but I try to see the positive in 

people. I think I’m just a real .................... . 
 1) idealist 2) optimist 3) pessimist 4) rationalist  
6. .................. students need .................. patience, .................. diligence 

and .................. sense of humor. 
 1) The / - / - / - /  2) - / - / - / a 
 3) - / the / the / a  4) The / - / - / the  
7. Doctors were sent to .................... hundreds of soldiers who 

were .................... in the battle. 
 1) cure / killed   2) look for / killed 
 3) treat / shed   4) cure / wounded  
8. One of the .................... has three-year .................... in accounting. I 

think he’s the best for the job. 
 1) application / career 2) employees / job 
 3) applicants / experience 4) employers / time 
 
Items 9-12 : Meaning Recognition 
Direction : Choose the alternative which has same 

meaning as the underlined word in the given 
sentence.  

9. If you trust such a friend, you’ll lose everything you have. 
 1) He thinks it’s strange that she should lose her temper over that. 
 2) When I surf the Internet, I often lose track of time. Before I know 

it, a few hours have gone by. 
 3) Mrs. Thomas is very fat; she ought to lose some weight. 
 4) Your family will lose face if you don’t keep your promise. 

 
 
 
 
 
 
 
  
10. She treats everything I say as a joke. 
 1) I treated myself to a new dress. 
 2) It was difficult to treat patients because of a shortage of 

medicine.  
 3) I don’t know why he stays with her - she treats him like dirt. 
 4) Please treat this information as completely confidential.  
11. Martin attacked his meal with vigor. 
 1) He needed 200 stitches after being attacked with a broken 

bottle. 
 2) Army tanks attacked a village near the capital on Sunday. 
 3) She immediately set about attacking the problem. 
 4) Brazil began to attack more in the second half of the match.  
12. I feel like I’m being drawn into her eyes. 
 1) Please let the tea draw for ten minutes. 
 2) Let’s draw lots to decide who goes first. 
 3) Your encouragement will draw him out. 
 4) Could I draw the curtains? 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) fatal 
   ไมวาโรคภัยใหมๆ โรคใดก็ตามตางนาเปนหวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรคที่อาจทําใหถึงตายได 
  1) วุนวายสับสน 
  2) ออนแอลง 
  3) โชคดี   
2. เฉลย 3) clothes 
    วาเนสซามีเสื้อผามากมายในตูเสื้อผา ซึ่งคําวา clothes เปนรูป

พหูพจน หมายถึง เสื้อผาหลายตัว 
  1) ผา (เปนผืน/ชิ้น หรือใชเพื่อบงบอกวาเปนวัสดุที่ทําเปนสิ่งของตางๆ 

เชน หมวก ตุกตา เปนตน) 
  2) เปนรูปพหูพจนที่ไมถูกตอง 
  4) เสื้อผา, เครื่องแตงกาย/เครื่องนุงหม (เปนนามนับไมได)   
3. เฉลย 4) characteristics 
   สังเกตไดจากคําวา bossy (ชอบสั่ง, จูจี้) และ nosy (สอดรูสอดเห็น) 

ซึ่งเปนคุณศัพทที่บงบอกบุคลิกลักษณะ/อุปนิสัย (characteristic) ของบุคคล  
  1) ความเคยชิน/กิจวัตร 
  2) ทาทาง/อากัปกิริยา 
  3) ลักษณะเดน, สวนประกอบของใบหนา  
4. เฉลย 1) sprawls 
   ในที่นี้มีความหมายวา ครอบคลุมเนื้อที่/พื้นที่ 
  2) ไมรวมถึง ไมนับ ตัดออกไป 
  3) มี เปนเจาของ 
  4) กระจาย สลายตัว (ใชกับสิ่งที่แตกแยกได เชน ฝูงชนหรือสารเคมี) 

5. เฉลย 2) optimist 
   optimist = ผูที่มองโลกในแงดี 
  1) ผูที่ปฏิบัติตามอุดมการณ, ผูที่ยึดมั่นในอุดมคติ 
  3) ผูที่มองโลกในแงราย 
  4) ผูที่เชื่อวาผลยอมเกิดมาจากเหตุ  
6. เฉลย 2) - / - / - / a 
   ขอนี้วัดการใช article ในประโยคนี้พบวา students เปนคํานาม

พหูพจนไมชี้เฉพาะและ patience กับ diligence เปนนามธรรม จึงนับไมได 
ดวยเหตุนี้ ทั้งสามคําจึงไมตองมี article นําหนา สวนคําวา sense ตองมี a 
นําหนา เพื่อบงบอกวาเปนอารมณประเภทหนึ่ง (a sense of humor = อารมณขัน)  

7. เฉลย 4) cure / wounded 
   มีการสงแพทยไปรักษาทหารเปนรอยๆ นาย ซึ่งไดรับบาดเจ็บใน

สมรภูมิ  
8. เฉลย 3) applicants / experience 
   หนึ่งในผูสมัครมีประสบการณในดานบัญชีมาสามป ฉันคิดวาเขา

เปนผูสมัครที่เหมาะสมที่สุด  
9. เฉลย 2) When I surf the Internet, I often lose track of time. 

Before I know it, a few hours have gone by. 
   เมื่อฉันทองอินเทอรเน็ต ฉันมักจะสูญเสียเวลา กอนที่ฉันจะรู ก็ผานไป 

2-3 ชั่วโมงแลว ซึ่งความหมายของคําวา lose ตรงกับในโจทยที่กลาววา ถาคุณ
ไวใจเพื่อนแบบนั้น คุณจะสูญเสียทุกสิ่งที่คุณมี       

  1) เขาคิดวามันแปลกที่เธอจะโมโหฉุนเฉียวกับเรื่องนั้น 
  3) คุณนายธอมัสอวนมาก เธอควรจะลดน้ําหนักลงบาง 
  4) ครอบครัวคุณจะอับอายขายหนา หากคุณไมรักษาสัญญาที่ใหไว  
10. เฉลย 3) I don’t know why he stays with her – she treats him 

like dirt. 
   ฉันไมรูวาทําไมเขายังอยูกับเธอ เธอปฏิบัตติอเขาอยางดูถูกดูแคลน 

ซึ่งความหมายของคําวา treat ตรงกับในโจทยที่กลาววา เธอปฏิบัติตอทุกสิ่งที่ฉัน
พูดเปนเรื่องตลก  

   สํานวน to treat someone like dirt / a dog หมายถึง ปฏิบัติตอ
บางคนอยางดูถูกดูแคลน (ราวกับวาเปนฝุนละอองหรือสุนัข) 

  1) ฉันซื้อชุดกระโปรงตัวใหมใหตัวเอง 
  2) ถือเปนเรื่องยากที่จะรักษาผูปวย เนื่องจากยาขาดแคลน 
  4) โปรดเก็บขอมูลนี้ใหเปนความลับโดยสิ้นเชิง  
11. เฉลย 3) She immediately set about attacking the problem. 
   เธอเริ่มจัดการกับปญหาทันที ซึ่งความหมายของคําวา attack ตรง

กับในโจทยที่กลาววา มารตินจัดการ (รับประทาน) อาหารของเขาอยางเรงรีบ  
  1) เขาตองเย็บแผล 200 เข็ม หลังจากถูกทํารายดวยขวดแกวที่แตก 
  2) รถถังหลายคันเขาโจมตีหมูบานแหงหนึ่งใกลเมืองหลวงเมื่อวันอาทิตย 
  4) ทีม (ฟุตบอล) บราซิลเริ่มรุกมากขึ้นในชวงครึ่งหลังของการแขงขัน   
12. เฉลย 3) Your encouragement will draw him out. 
   การใหกําลังใจของคุณจะดึงเขาออกมา (จากความวิตกกังวล) ซึ่ง

ความหมายของคําวา draw ตรงกับในโจทยที่กลาววา ฉันรูสึกเหมือนฉันถูกดึง
เขาไปในดวงตาของเธอ 

  1) โปรดแชชาไว (ในน้ํารอน) 10 นาที 
  2) จับฉลากเพื่อตัดสินเถอะวาใครจะไดไปกอน 
  4) ฉันขอรูด (เปด/ปด) มานไดไหม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


