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Items 1-3 :  Vocabulary 
Direction : Choose the word or phrase which best completes 

the sentence.  
1. Please do not .................... from me when I am talking to you. 
 1) turn back 2) turn down 3) turn away 4) turn out   
2. In Asia, burial is common in China, but .................... is in Thailand. 
 1) suspension 2) explosion 3) excavation 4) cremation  
3. In 2004, Mr. Wilson _ an unusually .................... author, who in the 

last few years has produced a book a year _ wrote a column in 
the Daily Telegraph ridiculing a Betjeman biographer who, he 
said, had been plaguing Mr. Wilson over a poor review.  

 1) horrific 2) terrific 3) prolific 4) specific 
 
Items 4-6 :  Meaning Recognition 
Direction : Choose the alternative containing the word 

which has the same meaning as the underlined 
one in the given sentence.  

4. Parking at the bus stop is illegal. Motorists committing this 
infraction are heavily fined. 

 1) After the operation, his bone is still infraction that means it is 
incomplete condition. 

 2) It is society or social system to put in place that should be 
enforced to punish infractions of the law. 

 3) Obesity and the risk of myocardial infraction in 27000 
participants form 52 countries: a case-control study 

 4) And hundreds of the ones who have reported have been 
arrested and detained for minor immigration infractions.  

5. This is a new release from the London Symphony Orchestra. 
 1) There was a sudden release of oxygen into blood ; followed by 

the release of iodine from the thyroid gland. 
 2) Today, Kineo is pleased to announce the release of a new     

e-learning program on diversity. 
 3) The council offers a range of assistance including grants and 

an equity release scheme. 
 4) Their new figures of two children released have also generously 

donated to charity.  

 
 
 
 
 
 
 
  
6. You can join the activity regardless of your age. 
 1) These companies hire people without regard to race, religion, 

or nationality.  
 2) Foreigners may regard shy Thai people as less capable than 

those who are not shy. 
 3) With regard to our appointment on March 28th, I enclose our 

most recent brochure. 
 4) Don’t forget to give my best regards to your lovely parents. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) turn away 
   โปรดอยาหันหนาหนีจากฉันเวลาที่ฉันพูดกับคุณ 
   turn away = หัน (หนา) หนี 
   เปน phrasal verb ที่มีความหมายสมบูรณในตนเองและเหมาะสม

กับบริบทมากที่สุด 
  1) turn back (phrasal verb) = ถอยกลับ คืนสภาพเดิม 
  2) turn down (phrasal verb) = ปฏิเสธ หรี่ (เสียง ความรอน) ลดลง 
  4) turn out (phrasal verb) = กลายเปน ปรากฏ ขับไลออกไป ปด 

(หลอดไฟ แกส) ผลิต นําออกจากภาชนะ ไปดู/มีสวนรวม  
 เพิ่มเติม phrasal verb มีทั้งชนิดตองการกรรมและชนิดไมตองการกรรม

เชนเดียวกับกริยาโดยทั่วไป กรรมของ phrasal verb จะวางไวระหวางกริยา
กับบุพบท หรือหลัง phrasal verb นั้นขึ้นอยูกับบริบท  

2. เฉลย 4) cremation 
   ในทวีปเอเชีย การฝงศพพบไดทั่วไปในประเทศจีน แตการเผาศพ

พบไดทั่วไปในประเทศไทย 
   cremation = การเผาศพ 
   โจทยขอนี้เปนประโยคความรวม (Compound Sentence) ที่มี

ใจความขัดแยงกัน โดยพบคําวา but ซึ่งเปนคําสันธาน (Conjunction) ที่ใช
เชื่อมประโยคเพื่อแสดงถึงใจความที่ขัดแยงกัน และคําวา burial ซึ่งเปนคํานาม 
หมายถึง การฝงศพ (มาจากคํากริยา bury) ปรากฏอยู แสดงวาคําที่นํามาเติม
ลงในชองวางไดนั้นตองเปนคํานามที่มีความหมายแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตทวา
มีความเกี่ยวของกันอยู จากตัวเลือกทั้งหมดที่กําหนดให พบวา cremation   
ซึ่งเปนคํานามที่มาจากคํากริยา cremate เหมาะจะนํามาใชในประโยคนี้ 

  1) suspension (n.) = การยับยั้ง 
  2) explosion (n.) = การระเบิด 
  3) excavation (n.) = การขุด  
3. เฉลย 3) prolific 
   ในป ค.ศ. 2004 คุณวิลสัน นักเขียนที่มีผลงานมากอยางประหลาด 

ผูที่เขียนหนังสือไดปละเลมในไมกี่ปที่ผานมา ไดเขียนคอลัมนหนึ่งลงในเดอะเดลี่-
เทเลกราฟ เพื่อเยาะเยยผูเขียนชีวประวัติของเบทเจแมน ผูที่เขากลาววาเอาแต
รบกวนเขาดวยคําวิจารณแยๆ 

   prolific (adj.) = มีผลงานมาก 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เพราะอนุประโยค who 

in the last few years has produce a book a year เปน relative clause 
ที่ขยายความใหทราบวาคุณวิลสันสามารถเขียนหนังสือไดปละเลม ซึ่งก็ถือไดวามาก  

  1) horrific (adj.) = นาสะพรึงกลัว 
  2) terrific (adj.) = ยอดเยี่ยม สงางาม ยิ่งใหญ 
  4) specific (adj.) = เจาะจง  
4. เฉลย 2) It is society or social system to put in place that should 

be enforced to punish infractions of the law. 
   เปนเรื่องของสังคม หรือระบบของสังคมที่จะออกกฎหมายใหมีผล

บังคับใชเพื่อลงโทษผูที่ฝาฝนกฎหมาย 
   ความหมายของ infractions ในตัวเลือกนี้ตรงกับในโจทย ซึ่งมี

ความหมายวา การจอดรถที่ปายรถประจําทางถือวาผิดกฎหมาย ผูขับรถที่ฝาฝน
กฎดังกลาวจะตองเสียคาปรับเปนเงินจํานวนมาก 

  1) ไมสามารถใชคําวา infraction ในประโยคนี้ได และตองเปลี่ยน
ประโยคเปน After the operation, his bone still has a fracture. That 
means it is an incomplete condition. = หลังจากผาตัด กระดูกของเขา
ยังมีรอยหัก หมายความวาอาการยังไมเปนปกติ 

  3) ไมสามารถใชคําวา infraction ในขอความนี้ได และตองเปลี่ยน
ขอความเปน Obesity and the risk of myocardial infarction in 27000 
participants from 52 countries : a case-control study = การศึกษาวิจัย
ที่มีกลุมควบคุม หัวขอภาวะน้ําหนักเกินกับความเสี่ยงตอโรคกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลันในผูเขารวมวิจัย 27000 คน จาก 52 ประเทศ 

  4) ไมสามารถใชคําวา infractions ในประโยคนี้ได และตองเปลี่ยน
ประโยคเปน Hundreds of the ones who have reported have been 
arrested and detained for a fraction of a week because of minor 
immigration problems. = ผูที่ไดรายงานไปนับรอยคนถูกจับกุมและกักตัว
ไวไมถึงสัปดาหเนื่องจากปญหาการเดินทางเขาประเทศที่ไมรายแรง  

5. เฉลย 2) Today, Kineo is pleased to announce the release of a 
new e-learning program on diversity. 

   ตอนนี้คินนีโอยินดีที่จะประกาศใหทราบวา โปรแกรม e-learning 
ชุดใหมซึ่งเกี่ยวของกับความหลากหลาย ไดออกวางจําหนายแลว 

   ความหมายของ release ในตัวเลือกนี้ตรงกับโจทย ซึ่งมีความหมายวา 
นี่คือผลงานใหมของวง London Symphony Orchestra ที่เพิ่งออกวาง
จําหนาย  

6. เฉลย 1) These companies hire people without regard to race, 
religion, or nationality. 

   บริษัทเหลานี้จางบุคคลโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือสัญชาติ 
   ความหมายของ regard ในตัวเลือกนี้ตรงกับในโจทย ซึ่งมี

ความหมายวา คุณสามารถเขารวมกิจกรรมโดยไมตองคํานึงถึงอายุของคุณ 
  2) ชาวตางชาติอาจมองวาชาวไทยที่ขี้อายดอยความสามารถกวา     

ชาวไทยที่ไมขี้อาย 
  3) เกี่ยวกับนัดหมายของพวกเราในวันที่ 28 มีนาคม ฉันไดแนบแผน

พับฉบับลาสุดมาใหดวย 
  4) อยาลืมสงความปรารถนาดีของฉันแดพอแมที่นารักของคุณ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ความหมายไม
เหมาะสมกับบริบท 


