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 ชุดที่ 5   (ตอนที่ 4/5)  
  
Odd one out : Items 1-6 
Direction : Choose the word which does not belong in 

the group.  
1. 1) disgust 2) cunning 3) crafty 4) clever  
2. 1) wealthy 2) indigent 3) affluent 4) well-off  
3. 1) appearance 2) acquaintance 3) attendance 4) advent  
4. 1) suffer 2) atone 3) pain 4) ache  
5. 1) twinkle 2) rumble 3) clatter 4) bang  
6. 1) purchase 2) buy 3) manufacture 4) shop  
 
Analogy : Items 7-8  
Direction : Choose the pair which has the same relationship.  
7. Uncle Sam : USA 
 1) four-leafed : clover 2) Canada : maple leaf 
 3) charm : trophy  4) dove : peace  
8. disorganized : system 
 1) retired : hope   2) athletic : intelligence 
 3) unfaithful : loyalty 4) conserve : party 
 
Meaning Recognition : Items 9-10  
Direction : Choose the alternative which has the same 

meaning as the underlined word in the given 
sentence.  

9. There are strong grounds for believing his statement.  
 1) Mental cruelty can be grounds for divorce.  
 2) All planes are grounded until the fog clears. 
 3) They were standing on the waste ground behind the car park.  
 4) He lay on the ground and stared up at the sky.  
10. The Security Council has called an emergency session to discuss 

the crisis. 
 1) According to the law, the election must be called within the 

next two months.  
 2) How could Julian call himself a friend and then let me down so 

badly? 
 3) I’m gonna call the cops! 
 4) She calls her father every couple of days. 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) disgust 
   disgust (v.) = ทําใหขยะแขยง 
  2) cunning (adj.) 
  3) crafty (adj.) 
  4) clever (adj.) = ฉลาด, เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, ชํานาญ  
2. เฉลย 2) indigent 
   indigent (adj.) = ยากจน 
  1) wealthy (adj.)  
  3) affluent (adj.)  = ร่ํารวย, มั่งคั่ง 
  4) well-off (adj.)   
3. เฉลย 2) acquaintance 
   acquaintance (n.) = คนรูจัก, การคบหาสมาคม 
  1) appearance (n.) = การปรากฏ, ลักษณะภายนอก, สิ่งที่ปรากฏ

ใหเห็น, การแสดงตัว, รูปรางหนาตา, ทาทาง 
  3) attendance (n.) = การปรากฏตัว, การประจําอยู, การเขารวม 
  4) advent (n.) = การเกิดขึ้น(ของเหตุการณสําคัญ/สิ่งประดิษฐ), 

การมาถึง(ของบุคคล)  
4. เฉลย 2) atone 
   atone (v.)  = ชดใช, ชดเชย 
  1) suffer (v.) = ประสบความทุกข, บาดเจ็บ, ถูกตอวา/วิจารณ, 

เสียหาย, ทนทุกขทรมาน 
  3) pain (v.) = ทําใหเจ็บปวด 
  4) ache (v.) = เจ็บปวด, ระบม  
5. เฉลย 1) twinkle  
   twinkle (v.) = สองแสงระยิบระยับ 
  2), 3) และ 4) เปนลักษณะของเสียงตางๆ 
  2) rumble (n.) = เสียงดังกอง, เสียงครึกโครม, เสียงดังหึ่งๆ แบบ

เครื่องยนตหรือเครื่องจักร 
  3) clatter (n.) = เสียงสิ่งของกระทบกัน/ตกพื้น, เสียงโครมคราม, 

เสียงอึกทึก 
  4) bang (n.) = เสียงดัง, เสียงดังปง(เมื่อปดประตูแรงๆ หรือยิงปน)  
6. เฉลย 3) manufacture 
   manufacture (v.) = ผลิต 
  1) purchase (v.) = ซื้อ 
  2) buy (v.) = ซื้อ 
  4) shop (v.)  = ซื้อของ(จากรานคา) 

7. เฉลย 4) dove : peace 
   นกพิราบ : สันติภาพ 
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 1 เปนสัญลักษณที่สื่อถึงคําที่ 2 

เชนเดียวกับ Uncle Sam = ลุงแซม และ USA = สหรัฐอเมริกา 
  1) (ใบไม)ที่มีสี่แฉก, (กาน/กิ่ง)ที่มีใบไมอยูสี่ใบ : พืชลมลุกชนิดหนึ่ง

ในสกุล Trifolium ซึ่งจัดอยูในวงศเดียวกับพืชจําพวกถั่ว 
  2) แคนาดา : ใบเมเปล 
  3) สิ่งที่เกี่ยวกับเวทมนตรคาถา, เครื่องราง, สวนเล็กๆ ที่หอยจาก

เครื่องประดับ, เสนห, ความดึงดูดใจ : ของที่ระลึก, อนุสรณ, ถวยรางวัล  
8. เฉลย 3) unfaithful : loyalty 
   ไมซื่อสัตย, นอกใจ : ความซื่อสัตย, ความจงรักภักดี  
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 1 เปนคําคุณศัพทซึ่งมีความหมายตรงกัน

ขามกับคําที่ 2 ที่เปนคํานาม เชนเดียวกับ disorganized = ไมเปนระบบ
ระเบียบ, สับสน และ system = ระบบ, โครงขาย  

  1) ที่ปลดเกษียณแลว, ที่เลิกทํางานแลว : ความหวัง, หวัง  
  2) เกี่ยวกับกีฬา, แข็งแรง(แบบนักกีฬา) : เชาวนปญญา, สติปญญา, 

ความเขาใจ, ขาวสาร, หนวยขาวกรอง, จารชน  
  4) อนุรักษ, รักษา : งานเลี้ยง, พรรคการเมือง, พรรคพวก, คณะ, 

กลุมบุคคล, ผูมีสวนเกี่ยวของ  
9. เฉลย 1) Mental cruelty can be grounds for divorce. 
   การทารุณจิตใจอาจเปนสาเหตทุี่ทําใหเกิดการหยารางได 
   ความหมายของ grounds ในประโยคขางตนตรงกับ grounds    

ซึ่งอยูในโจทยที่หมายความวา มีเหตุผลที่หนักแนน/นาเชื่อถือหลายขอที่จะเชื่อ
คําพูดของเขา 

  2) เครื่องบินทุกลําจอดอยูจนกวาหมอกจะจางลง 
  3) พวกเขายืนอยูบนบอขยะ/ที่ทิ้งขยะหลังลานจอดรถ 
  4) เขา(นอน)เอนตัวบนพื้นดิน แลวจองมองไปบนทองฟา 
 ขอสังเกต มีเพียงคําวา ground ในตัวเลือก 2) เทานั้นที่เปนคํากริยา (ในที่นี้ ใช

รูป Past Participle หรือกริยาชองที่ 3) ในขณะที่ ground ในตัวเลือกอื่นๆ 
รวมทั้งโจทย เปนคํานาม  

10. เฉลย 1) According to the law, the election must be called 
within the next two months. 

   ตามกฎหมาย การเลือกตั้งจะตองจัดขึ้นภายในสองเดือนขางหนา 
   ความหมายของ called ในประโยคขางตนตรงกับ called ซึ่งอยูใน

โจทยที่หมายความวา คณะมนตรีความมั่นคงไดจัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือ
เกี่ยวกับภาวะวิกฤติ  

  2) จูเลียนเขากลาเรียกตัวเองวาเพื่อน แลวทําใหฉันเสียใจขนาดนี้ได
อยางไร 

  3) ฉันจะ(โทร.)เรียกตํารวจละนะ 
  4) เธอโทร.หาพอของเธอทุก 2-3 วัน/2-3 วันครั้ง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

 = ฉลาดแกมโกง, มีเลหเหลี่ยม 


