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Vocabulary : Analogy (Items 1-3) 
Direction : Choose the pair of words which has the same 

relationship as the pair given.  
1. invariable : change 
 1) extraneous : proposition 2) intangible : disease 
 3) ineffable : expression 4) varied : appearance  
2. spinster : husband 
 1)  love : belief   2)  indigent : money 
 3)  atheist : religion  4)  worship : respect  
3. embarrass : humiliate 
 1) labor : succeed  2) bicker : fight 
 3) spank : whip   4) pilfer : steal 
 
Writing : Paragraph organization (Items 4-8) 
Direction : Select FIVE of the six sentences (S1-S6) and 

put them in an appropriate sequence to form 
a meaningful paragraph. Please note that ONE 
of these choices will NOT be used.  

(S1) There are drugs that can kill the parasite when it first infects 
someone, but once cysts are formed, it is very difficult to 
eradicate them. 

(S2) Artemisinin is a frontline drug in the fight against malaria. It’s 
used around the world, and can clear the infection in just a 
few days. 

(S3) The researchers don’t yet know how the parasites are beating 
the drugs, but they say understanding their genetic fingerprint 
will help them to quickly detect and track these strains if they 
spread. 

(S4) They found that some of the strains present in Cambodia were 
significantly different to the rest, and these were able to withstand 
artemisinin treatment. 

(S5) To investigate, scientists sequenced the genomes of more than 
800 malaria-causing parasites collected from all around the 
world. 

(S6) But reports of resistance began to emerge in western Cambodia 
in 2008, and this has now spread to other areas in South East 
Asia.  

4. Which item comes first? 
 1) (S2)   2) (S3) 
 3) (S4)   4) (S5)  

 
 
 
 
 
 
 
  
5. Which item comes second? 
 1) (S3)   2) (S4) 
 3) (S5)   4) (S6)  
6. Which item comes third? 
 1) (S1)   2) (S2) 
 3) (S5)   4) (S6)  
7. Which item comes fourth? 
 1) (S1)   2) (S2) 
 3) (S3)   4) (S4)  
8. Which item comes last? 
 1) (S3)   2) (S4) 
 3) (S5)   4) (S6) 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) ineffable : expression 
   ineffable = บรรยายไมได : expression = การแสดงความเห็น/

ความรูสึก  
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 1 ซึ่งเปนคําคุณศัพท มีสวนเกี่ยวของกับ

คําที่ 2 ซึ่งเปนคํานาม เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง invariable = ซึ่งไม
เปลี่ยนแปลง กับ change = ความเปลี่ยนแปลง 

  1) extraneous (adj.) = มาจากขางนอก, แปลกปลอม, ไมเกี่ยวของ : 
proposition (n.) = ขอเสนอ 

  2) intangible (adj.) = คลุมเครือ, เปนนามธรรม, ซึ่งสัมผัสไมได : 
disease (n.)  = โรคภัยไขเจ็บ 

  4) varied (adj.) = แตกตางกัน : appearance (n.)  = การปรากฏตัว  
2. เฉลย 2) indigent : money 
   indigent = ยากจน : money = เงิน 
   มีความสัมพันธแบบคําที่ 2 เปนสิ่งที่คําที่ 1 ขาดแคลนหรือไมมี 

เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง spinster = หญิงที่ยังไมเคยแตงงาน     
กับ husband = สามี 

  1)  love (n.) = ความรัก : belief (n.) = ความเชื่อ 
  3)  atheist (n.) = ผูที่ไมเชื่อเรื่องพระเจา : religion (n.) = ศาสนา 
  4)  worship (v.) = บูชา, สักการะ : respect (v.) = เคารพ, นับถือ  
3. เฉลย 2) bicker : fight 
   bicker = โตเถียง : fight = ตอสู 

   มีความสัมพันธแบบคําที่ 1 กับคําที่ 2 ตางก็เปนคํากริยาที่จัดวามี
ความหมายอยูในกลุมเดียวกัน เชนเดียวกับความสัมพันธระหวาง embarrass 
= ทําใหอับอายหรืออึดอัด กับ humiliate = ลบหลู, ดูหมิ่น  

  1) labor (n.) = แรงงาน, การคลอด : succeed (v.) = ประสบ
ความสําเร็จ, รับชวงตอ, สืบทอดตําแหนง 

  3) spank (v.) = ตีกน, (มา)วิ่งเหยา : whip (v.) = ตี, เฆี่ยน, ยายที่, 
ควา, ตําหนิ 

  4) pilfer (v.) = ขโมย : steal (v.) = ขโมย 
 
ขอ 4-8 : เลือกหาประโยคจากหกประโยคตอไปนี้ และเรียงลําดับ

เนื้อเรื่องใหไดยอหนาที่ มีความหมาย ซึ่ งจะมีหนึ่ง 
ประโยคที่ไมไดใชในเรื่องนี้  

 เปนเรื่องเกี่ยวกับปญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาที่พบในประเทศกัมพูชา เมื่อเขียนให
เปนยอหนา ลําดับประโยคที่ถูกตองควรเปนดังนี้ 
   (S2) Artemisinin is a frontline drug in the fight against 

malaria. It’s used around the world, and can clear the infection in 
just a few days. (S6) But reports of resistance began to emerge in 
western Cambodia in 2008, and this has now spread to other 
areas in South East Asia. (S5) To investigate, scientists sequenced 
the genomes of more than 800 malaria-causing parasites collected 
from all around the world. (S4) They found that some of the strains 
present in Cambodia were significantly different to the rest, and 
these were able to withstand artemisinin treatment. (S3) The 
researchers don’t yet know how the parasites are beating the 
drugs, but they say understanding their genetic fingerprint will 
help them to quickly detect and track these strains if they spread.  

4. เฉลย 1) (S2) 
   อารทิมิซินิน (artemisinin) เปนยาชนิดตนๆ ที่ใชตอสูกับโรค

มาลาเรีย โดยใชกันทั่วโลกและสามารถรักษาการติดเชื้อไดภายในเวลาเพียงไมกี่วัน  
5. เฉลย 4) (S6) 
   แตมีรายงานวาเกิดการดื้อยาขึ้นในภาคตะวันตกของประเทศกัมพูชา

ในป พ .ศ . 2551 และในขณะนี้ การดื้อยาแพรกระจายไปยัง พื้นที่ อื่นๆ         
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอีกดวย  

6. เฉลย 3) (S5) 
   เพื่อที่จะตรวจสอบ นักวิทยาศาสตรใชขอมูลทางพันธุกรรมจาก

ปรสิตมากกวา 800 ตัวที่ทําใหเกิดโรคมาลาเรียที่ไดเก็บรวบรวมมาจากทั่วทุก 
มุมโลก  

7. เฉลย 4) (S4) 
   พวกเขาพบวาเชื้อที่พบในประเทศกัมพูชาแตกตางจากเชื้อที่พบใน

พื้นที่อื่นๆ และเชื้อเหลานี้ก็สามารถทนทานตอการรักษาดวยอารทิมิซินิน  
8. เฉลย 1) (S3) 
   นักวิจัยยังไมทราบวิธีที่ปรสิตสามารถตอตานยาที่ใชรักษาได     

แตพวกเขากลาววาการทําความเขาใจกับลักษณะเฉพาะตางๆ ทางพันธุกรรมของ
พวกมันจะชวยใหพวกเขาสามารถตรวจสอบและติดตามสายพันธุเหลานี้ได
อยางรวดเร็ว ถาพวกมันแพรกระจาย 
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