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Choose the word which does not belong in the group.  
1. 1) accessible 2) convoluted 3) approachable 4) available  
2. 1) embarrassed 2) nervous 3) annoyed 4) irritable   
3. 1) mussels 2) univalve 3) scallops 4) oyster  
4. 1) pleasure 2) delight 3) bliss 4) fascination 
 
Choose the best alternative.  
5. At a party 
 Jane : How do you like the party? 
 Susan : Oh, it’s .................... . I really enjoy the food and the 

music. 
 1) hopeful 2) awful 3) wonderful 4) graceful  
6. Your guest finds a piece of meat on her plate and reminds you 

that she is a vegetarian. What should you say to her? 
 1) Don’t worry. It’s just a little piece of meat. 
 2) I do apologize. I’ll bring you a new plate. 
 3) It’s too bad that you’re a vegetarian. 
 4) Why don’t you give that up for one day?  
7. In the Middle East, the acceptable male greeting on meeting is to 

stand up and shake hands; however, for a man to shake the hand 
of a Muslim woman (and vice versa) is, in most ....................., 
considered unacceptable. 

 1) occurrences   2) surroundings 
 3) environments   4) circumstances  
8. Mr. Ford, who had the ability to project a taut resoluteness and 

inner strength along with .................... and gentleness, was never 
nominated for an Academy Award. 

 1) ability   2) affability 
 3) adaptability   4) efficacy  
9. Mrs. White seems to enjoy her .................... lifestyle. She usually 

uses luxurious items, and she is often seen among rich and well-
known people. 

 1) exhausted   2) dedicated 
 3) sophisticated   4) inaugurated  
10. The .................... said it was a foul and gave us a free kick. 
 1) director 2) referee 3) preacher 4) jury  
11. .................... the oxygen supply in the atmostphere is not replenished 

by plants, it will soon be exhausted. 
 1) Because   2) Although 
 3) Provided   4) Accordingly 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) convoluted 
   convoluted = ที่ซับซอนมาก 
  1), 3) และ 4) แปลวา ที่สามารถเขาถึงได, ที่สามารถใชประโยชนได  
2. เฉลย 1) embarrassed 
   embarrassed = อับอาย, เคอะเขิน, อึดอัด 
  2) nervous = วิตกกังวล, ตื่นตระหนก, หงุดหงิดงาย 
  3) annoyed = รําคาญ, โกรธ 
  4) irritable = โกรธงาย, หัวเสีย, ไวตอการกระตุน  
3. เฉลย 2) univalve 
   univalve = ซึ่งมีฝาเดียว (อาจเรียกไดอีกอยางวากาบเดี่ยว) 
  1) mussels = หอยแมลงภู 
  3) scallops = หอยเชลล 
  4) oyster = หอยนางรม  
4. เฉลย 4) fascination 
   fascination = ความหลงใหล 
  1), 2) และ 3) แปลวา ความปติยินดี, ความสุข  
5. เฉลย 3) wonderful 
   เจน : เธอวางานเลี้ยงนี้เปนยังไงบาง 
   ซูซาน : โอโห... ยอดเยี่ยมเลยละ ฉันชอบอาหารกับดนตรีใน

งานนี้จริงๆ  
   wonderful = ยอดเยี่ยม  
   สังเกตไดจากขอความในประโยคสุดทาย แสดงวาคําตอบจะตองมี

ความหมายในเชิงบวก 
  1), 2) และ 4) ไมสอดคลองกับสถานการณ  
6. เฉลย 2) I do apologize. I’ll bring you a new plate. 
   ลูกคาของคุณพบเนื้อสัตวชิ้นหนึ่งในอาหารที่เธอสั่ง แลวย้ํากับคุณ

วาเธอรับประทานอาหารมังสวิรัติ คุณควรพูดกับเธอวาอยางไร 
   I do apologize. I’ll bring you a new plate. = ฉัน/ผมตอง  

ขอโทษดวย เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนมาใหใหมคะ/ครับ 
   การรับประทานอาหารมังสวิรัติ (vegetarian) ซึ่งเปนอาหารที่

ปลอดเนื้อและเครื่องในสัตว เปนความเชื่อมั่นสวนบุคคล ไมควรพูดใหเขา
เปลี่ยนความเชื่อมั่น แตควรอํานวยความสะดวกให  เพื่อความสบายใจของลูกคา 

  1) Don’t worry. It’s just a little piece of meat. = อยากังวลเลย 
ก็แคเนื้อชิ้นเล็กๆ ชิ้นเดียวเอง 

  3) It’s too bad that you’re a vegetarian. = แยจังเลยที่คุณทาน
มังสวิรัติ 

  4) Why don’t you give that up for one day? = เวนไปสักวัน
หนึ่งไมไดหรือไง 

7. เฉลย 4) circumstances 
   ในภูมิภาคตะวันออกกลาง การทักทายที่เปนที่ยอมรับระหวางผูชาย

เมื่อพบกัน คือ ลุกยืนขึ้นแลวจับมือกัน อยางไรก็ตาม เมื่อผูชายจับมือทักทาย
ผูหญิงที่เปนมุสลิม (หรือกลับกัน) ในสถานการณสวนใหญถือวายอมรับไมได 

   circumstances = สถานการณ 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบทมากที่สุด 
  1) occurrences = สิ่งที่ปรากฏ, สิ่งที่เกิดขึ้น 
  2) surroundings 
  3) environments   
8. เฉลย 2) affability 
   คุณฟอรด ผูที่สามารถแสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวที่ขึงขังและ

ความแข็งแกรงภายในจิตใจไปพรอมๆ กับความเปนมิตรและความสุภาพออนโยน 
ยังไมเคยไดรับการเสนอชื่อเขาชิงรางวัลอะคาเดมี (รางวัลออสการ) 

   affability (n.) = ความเปนมิตร, ลักษณะที่คบหาไดงาย 
   คําสันธาน and ใชเชื่อมคําหรือขอความที่มีลักษณะคลายกัน   

จากโจทย พบวาคําศัพทขางตนมีความหมายเขากับ gentleness ซึ่งเปนคํานาม 
(noun) หมายถึง ความสุภาพ, ความออนโยน ไดมากที่สุด 

  1) ability (n.) = ความสามารถ 
  3) adaptability (n.) = ความสามารถในการปรับใช 
  4) efficacy (n.) = ศักยภาพ  
9. เฉลย 3) sophisticated 
   ดูเหมือนคุณไวทจะชื่นชอบวิถีชีวิตเปยมรสนิยมของเธอ เธอมักจะ

ใชของที่หรูหรา และพบปะคนร่ํารวยและมีชื่อเสียงอยูบอยๆ 
   sophisticated = เปยมรสนิยม 
   หาคําตอบไดจากขอความในประโยคที่ 2 
  1) exhausted = หมดแรง, ใชจนหมด 
  2) dedicated = ที่อุทิศชีวิต/ตนเองใหกับ ... 
  4) inaugurated = ที่ไดริเริ่มอยางเปนทางการ  
10. เฉลย 2) referee 
   ผูตัดสินบอกวาฟาวล (ผิดกติกา) แลวใหพวกเราไดเตะลูกโทษ 
   referee = ผูตัดสิน 
   เปนผูที่ทําหนาที่ควบคุมการแขงขันกีฬาบางชนิด เชน ฟุตบอล 
  1) director = ผูอํานวยการ, ผูกํากับการแสดง 
  3) preacher = นักเทศน, ผูแสดงธรรม 
  4) jury = คณะลูกขุน, คณะตุลาการ  
11. เฉลย 3) Provided 
   ถาออกซิเจนในชั้นบรรยากาศไมมีการผลิตทดแทนขึ้นจากพืชแลว

ออกซิเจนก็จะหมดไปในไมชานี้ 
   Provided = ถา 
   Provided ในที่นี้มีความหมายเทากับ If นํามาใชเพื่อแสดงเงื่อนไข

ไดเชนกัน  
  1) Because = เพราะ, เพราะวา 
  2) Although = แมวา 
  4) Accordingly = ฉะนั้น, ตามนัยนั้น  
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

= สภาพแวดลอม 


