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Choose the best alternative.  
1. The latest release is crucial to win back public confidence after 

the disappointing .................... of Vista many years ago. 
 1) profit   2) launch 
 3) dominance   4) complication  
2. Dr.Mary McLeod Bethune, ................... of Bethune-Cookman 

University, used to be an advisor to President Franklin Delano 
Roosevelt. 

 1) whom was the founder 
 2) the founder was whom 
 3) the founder was who 
 4) who was the founder  
3. US dollar and euro are two major .................... that can be directly 

used in many parts of the world. 
 1) currencies 2) frequencies 3) agencies 4) properties  
4. Be open to learning new lessons .................... they contradict the 

lessons you learned yesterday. 
 1) as if 2) even if 3) due to 4) so that  
5. Depending on context and pronunciation, lead can refer to either 

the action of directing people or a chemical element. The word 
‘lead’ is a(n) .................... . 

 1) homonym 2) heteronym 3) synonym 4) antonym  
6. The masonry material, called autoclaved aerated concrete or 

AAC, .................... . 
 1) can cut and shape it with hand tools 
 2) it’s the best building material in the world 
 3) can withstand a 1100-degree Celcius fire for four hours 
 4) it is formed into blocks and cured in an autoclave  
7. ...................., you might want to stay in sweatpants all day and 

remain inside, in the safety and security of your own home. This 
seems like a good idea, but it is in fact the exact opposite. You 
are only increasing your feeling of isolation and cutting yourself off 
from the world, feeding your anxiety and possibly heightening 
your depression. So, trying to maintain your routines, keeping 
yourself presentable and having a little pride in your appearance 
and activities can prevent you from spiraling downwards. 

 1) There is nothing for anxiety sufferers 
 2) Feeling good is what sends positive thoughts  
 3) If you have severe anxiety or suffer from bad phobias 
 4) So if generalized anxiety, social phobia or panic attacks 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) launch 
   การออกผลิตภัณฑลาสุดสําคัญอยางยิ่งที่จะสรางความเชื่อมั่นให

ประชาชนอีกครั้ง หลังจากการเปดตัวที่นาผิดหวังของวิสตาเมื่อหลายปกอน  
   launch = การเปดตัว 
   เพราะเปนนามที่มีความหมายเหมาะสมกับบริบทของประโยคนี้ที่สุด  
  1) profit (n.) = ผลกําไร 
  3) dominance (n.) = อํานาจที่มีเหนือผูอื่น 
  4) complication (n.) = ความยุงยาก, ความซับซอน  
2. เฉลย 4) who was the founder 
   ดร.แมรี แมคเลอ็อด บีธูน ซึ่งเปนผูกอตั้งมหาวิทยาลัยบีธูน-คุกแมน 

เคยเปนที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแฟรงคลิน เดลาโน โรสตเวลล 
    who was the founder = ซึ่งเปนผูกอตั้ง 
   ใช relative pronoun ไดเหมาะสม โดย who นํามาแทนบุคคลที่

ทําหนาที่เปนประธาน อีกทั้งยังเรียงลําดับคําไดถูกตอง 
  1) ผิด เพราะ whom เปน relative pronoun ที่นํามาแทนบุคคลที่

ทําหนาที่เปนกรรม 
  2) และ 3) เรียงลําดับคําผิด  
3. เฉลย 1) currencies 
   ดอลลารสหรัฐและยูโรเปนสองสกุลเงินหลักที่นําไปใชไดโดยตรงใน

หลายพื้นที่ทั่วโลก 
   currencies = สกุลเงิน 
   เพราะดอลลารสหรัฐ (US dollar) และยูโร (euro) ตางก็เปนสกุลเงิน 

โดยดอลลารสหรัฐเปนสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา และยูโรเปนสกุลเงิน
ของประเทศที่เปนสมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) บางประเทศ  

  2) frequencies (n.) = ความถี่ 
  3) agencies (n.) = บริษัทตัวแทน 
  4) properties (n.) = คุณสมบัติ  
4. เฉลย 2) even if 
   จงเปดใจเรียนรูสิ่งใหมๆ แมวามันขัดแยงกับสิ่งที่คุณไดเรียนรูมา

เมื่อวาน 
   even if = แมวา 
   มีความหมายใกลเคียงกับ though และ although ใชเชื่อม

ประโยคที่มีใจความขัดแยงกัน 
  1) as if = ราวกับวา มีความหมายเปนเชิงสมมติ 
  3) due to = เนื่องจาก ตองตามดวยคํานามหรือนามวลี ใชเชื่อม

ประโยคตามลําพังไมได 
  4) so that = เพื่อวา ใชเชื่อมประโยคเพื่อแสดงวัตถุประสงค  

5. เฉลย 2) heteronym 
   ขึ้นอยูกับบริบทและการออกเสียง lead อาจหมายถึงการควบคุม

ผูคนหรือธาตุทางเคมีก็ได คําวา ‘lead’ เปนคําพองรูป 
   heteronym = คําพองรูป 
   heteronym หมายถึง คําที่เขียนเหมือนกัน แตมีหลายความหมาย 

โดยแตละความหมายก็ออกเสียงอานตางกัน อาจแปลเปนภาษาไทยไดวา คําพองรูป 
heteronym มาจาก hetero- ซึ่งเปนอุปสรรค (prefix) หมายถึง แตกตาง 
รวมกับ -onym ซึ่งเปนรากศัพท (root) หมายถึง ชื่อ สําหรับ lead จัดเปน 
heteronym เพราะหากออกเสียงวา ลีด จะเปนคํากริยา หมายถึง ควบคุมผูคน 
แตหากออกเสียงวา เลด จะเปนคํานาม หมายถึง ตะกั่ว 

  1) homonym (n.) = คําที่เขียนเหมือนกัน ออกเสียงอานเหมือนกัน 
แตมีหลายความหมาย 

  3) synonym (n.) = คําที่มีความหมายเหมือนกัน 
  4) antonym (n.) = คําที่มีความหมายตรงกันขาม  
6. เฉลย 3) can withstand a 1100-degree Celcius fire for four hours 
   วัสดุกอสรางที่เรียกวาคอนกรีตมวลเบา หรือ AAC สามารถทนไฟ

1100 องศาเซลเซียสไดนาน 4 ชั่วโมง 
   can withstand a 1100-degree Celcius fire for four hours 

= สามารถทนไฟ 1100 องศาเซลเซียสไดนาน 4 ชั่วโมง 
   เพราะมีความหมายเขากับบริบทของประโยคนี้ที่สุด 
  1) can cut and shape it with hand tools = สามารถตัดและแตง

รูปทรงดวยเครื่องมือธรรมดา (ไมใชเครื่องมือไฟฟา) 
  2) it’s the best building material in the world = มันเปนวัสดุ

กอสรางที่ดีที่สุดในโลก 
  4) it is formed into blocks and cured in an autoclave = มัน

ถูกทําใหเปนกอนและอบดวยไอน้ําแรงดันสูง  
7. เฉลย 3) If you have severe anxiety or suffer from bad phobias 
   ถาคุณมีความกังวลใจหรือทุกขทรมานอยางมากจากความกลัว  

คุณอาจตองการอยูในชุดสบายๆ และเก็บตัวอยูแตในบาน แตนั่นอาจทําใหโดด
เดี่ยวและซึมเศรายิ่งขึ้น ฉะนั้น คุณควรทํากิจวัตรประจําวันตามปกติ ดูแลตนเอง
ใหดูดี และภาคภูม ิใจในภาพลักษณของตัวเอง เพื่อปองกันไมใหคุณรูสึกหดหู 

   If you have severe anxiety or suffer from bad phobias = 
ถาคุณมีความกังวลใจหรือทุกขทรมานอยางมากจากความกลัว  

   เพราะถูกหลักไวยากรณและมีความหมายเหมาะสมที่จะเปน
ประโยคนําของยอหนานี้  

  1) There is nothing for anxiety sufferers = ไมมีอะไรมาก
สําหรับคนที่ทุกขทรมานจากความกังวลใจ 

  2) Feeling good is what sends positive thoughts = 
ความรูสึกที่ดีเปนสิ่งที่จะทําใหคิดในเชิงบวก 

  4) So if generalized anxiety, social phobia or panic attacks 
= ดังนั้นถาเกิดความกังวลใจ ความหวาดกลัวสังคม อาการตื่นตระหนก 
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