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Choose the best alternative to make the sentence(s) 
meaningful. (Items 1-2)  
1. About one sixth Chinese in Singapore professes to religions. This 

was .................. by government statisticians from a 10% sample 
taken at the time of the 1990 .................. . 

 1) produced / attendance 2) denied / riot 
 3) abstracted / census 4) emitted / exposition   
2. A student cannot always .................... what s/he wishes because 

s/he is .................... the rules of his or her university.  
 1) progress / inspired by 2) develop / encouraged by 
 3) consent / identified by 4) dress / restricted by 
 
Choose the best phrase for each blank to complete the 
report. (Items 3-7)  
 Introducing the historic bill in parliament, India’s education 
minister said it was aimed at ..........3.......... years of discrimination. 
Millions of students from traditionally disadvantaged communities 
would benefit because they would ..........4.......... some of India’s    
best-known professional colleges, he said.  
 But hundreds of students from these elite medical, engineering 
and other colleges have ..........5.......... of the capital Delhi and other 
major cities in protest. Doctors and medical staff in many 
government hospitals have also ..........6.......... in protest. They argue 
that the move is ..........7.......... by politicians aimed at getting votes. 
Lower caste communities are a politically influential force across 
India, which is one reason why no political party is opposing the bill.   
3. 1) settling down   2) cutting down 
 3) wiping out   4) compromising on  
4. 1) be able to enter  2) be able to approach 
 3) gain access to  4) gain acceptance to  
5. 1) stayed on the streets 
 2) gone out to the streets 
 3) walked down the streets 
 4) taken to the streets  
6. 1) been absent from their work 
 2) gathered on the streets 
 3) gone on mass leave 
 4) joined to object the bill  
7. 1) a deceitful action 2) a marketing campaign 
 3) a cynical ploy   4) a political strategy 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) abstracted / census 
   abstracted = สรุป 
   census = การทําสํามะโนประชากร  
   ประมาณหนึ่งในหกของชาวจีนในประเทศสิงคโปรนับถือศาสนา 
ขอมูลนี้สรุปโดยนักสถิติของรัฐบาลจากกลุมตัวอยาง 10% ที่ไดจากการทําสํามะโน
ประชากรเมื่อป ค.ศ. 1990 
   ประโยคหลังในโจทยขอนี้ใชรูปแบบ Passive Voice ชองวางแรก

จึงตองเติมกริยาที่อยูในรูป Past Participle (V3) และชองวางที่สองตองเติม
นามที่ใหความหมายครอบคลุมใจความของอนุประโยคหลักและอนุประโยครอง 
กริยาและนามในตัวเลือก 3) จึงเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 

  1) produced = ผลิต / attendance = การปรากฏตัว การประจําอยู 
การเขารวม 

  2) denied = ปฏิเสธ / riot = จลาจล ความโกลาหล 
  4) emitted = ปลอย พน / exposition = การแสดงขอคิดเห็น   

การอธิบาย นิทรรศการ  
2. เฉลย 4) dress / restricted by 
   dress = แตงตัว 
   restricted by = เครงครัดตอ... 
   นักศึกษาไมสามารถแตงตัวตามตนที่ตองการไดเสมอไป เพราะวา

เขาหรือเธอ (นักศึกษา) ตองเครงครัดตอกฎของมหาวิทยาลัย 
   ชองวางแรกในโจทยขอนี้ตองการกริยารูปเดิม (Infinitive) เพื่อใช

ตามหลังกริยาชวย cannot สวนชองวางที่สองตองการ Past Participle เพราะ
อนุประโยค because s/he ... his or her university ใชรูปแบบ Passive 
Voice จากตัวเลือกที่กําหนดให พบวากริยาในตัวเลือก 4) ใหความหมายได
เหมาะสมกับบริบทและสอดคลองกับขอเท็จจริง 

  1) progress = กาวหนา ดําเนินไป / inspired by = ไดรับแรง
บันดาลใจจาก... 

  2) develop = พัฒนา / encouraged by = ไดกําลังใจจาก...  
  3) consent = อนุญาต ยินยอม เห็นชอบ / identified by =     

ถูกระบุ/จําแนกโดย... ถูกนําไปโยงกับ...  
 
คําศัพทที่ควรทราบ (ขอ 3-7) 
historic (adj.) =  นับเปนประวัติศาสตร 
parliament (n.) = สภา 
discrimination (n.) = การแบงแยก การกีดกัน 
protest (n.) = การประทวง 
argue (v.) = ใหเหตุผลวา โตเถียง 
oppose (v.) = แยง คัดคาน  

สรุปรายงานขาว 
 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียออกรางพระราชบัญญัติการศึกษา เพื่อ
ลดการแบงแยกทางชนชั้นตอชุมชนดอยโอกาส ทําใหนักเรียนหลายลานคนมีโอกาส
ไดเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐบาล แตนักศึกษาแพทยและวิศวกรรมศาสตร 
รวมทั้งบุคลากรทางการแพทยจํานวนมากออกมาประทวง โดยใหเหตุผลวาการออกรางฯ 
ดังกลาวเปนเกมการเมือง (อุบายของนักการเมือง) เพื่อเพิ่มฐานคะแนนนิยมจาก
กลุมชนระดับรากหญา เนื่องจากกลุมนี้เปนฐานเสียงใหญ  
3. เฉลย 3) wiping out 
   wiping out = ขจัด กําจัด 
   เพราะ wipe out เปน phrasal verb ที่ใหความหมายไดเหมาะสม

ที่สุด โดยตองเปลี่ยนรูปของกริยา wipe ใหเปน Gerund (Ving) เนื่องจากใช
ตามหลังบุพบท at 

  1) settling down = ลงหลักปกฐาน 
  2) cutting down = ตัด ทอน ลด 
  4) compromising on = ประนีประนอม  
4. เฉลย 3) gain access to 
   gain access to = เขาถึง  
   มีความหมายเหมาะกับบริบทมากที่สุด 
  1) be able to enter = เขาเปนสมาชิกได 
  2) be able to approach = เขาใกลได 
  4) gain acceptance to = ไดความยินยอม/การรับรอง   
5. เฉลย 4) taken to the streets 
   taken to the streets = ไดพากันไปยังทองถนน 
   เนื่องจากขอความ take to the street(s) in protest หมายความวา  

ออกไปประทวงตามทองถนน 
  1) stayed on the streets = อยูบนทองถนน 
  2) gone out to the streets = ออกไปยังทองถนน 
  3) walked down the streets = เดินลงมาตามทองถนน  
6. เฉลย 3) gone on mass leave 
   gone on mass leave = ไดพรอมใจกันหยุดงาน 
   เพราะวลี go on mass leave in protest หมายถึง นัดหยุดงาน

เพื่อประทวง 
  1) been absent from their work = ขาดงาน 
  2) gathered on the streets = รวมตัวกันที่ทองถนน 
  4) joined to object the bill = เขารวมเพื่อโตแยง/คัดคาน

พระราชบัญญัติ  
7. เฉลย 3) a cynical ploy 
   a cynical ploy = อุบายที่เห็นแกตัว 
   เหมาะที่จะใชในบริบทนี้มากที่สุด 
  1) a deceitful action = การกระทําที่หลอกลวง/ตลบตะแลง 
  2) a marketing campaign = การโฆษณาเชิงการตลาด 
  4) a political strategy = กลยุทธทางการเมือง 
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