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Vocabulary & Writing :  Items 1-2 
Direction :  Choose the best answer.  
1. A world champion runner has .................... a drug test at the 

Olympic Games and is expected to be disqualified. 
 1) felt 2) faced 3) fallen 4) failed  
2. Amnesty International works to free all prisoners of .................... 

anywhere in the world. 
 1) merit 2) justice 3) conscience 4) ethics 
 
Reading :  Items 3-7 
Direction :  Read the news below, then answer the questions.  
 DHAKA (Reuter) - Bangladesh is desperately trying to curb 
cheating in school and college examinations. Guilty students will 
now face jail sentences.  
 “Provisions have been made to award a minimum of three years 
and maximum of ten years of imprisonment to students for copying 
from texts and changing answer scripts.” says an official statement.  
 Similar penalties will apply to teachers who leak questions, issue 
false marks or diploma certificates and supply notes for examinees. 
 “The government will bar guilty students from examinations for 
three years”, an official said.  
3. The main idea is .................... . 
 1) both students and teachers must be punished in case of 

cheating the exam 
 2) students will be imprisoned if they cheat in the exam 
 3) students will not be allowed to take an exam for three years 
 4) the government wants to imprison all the teachers and students  
4. Which word has the closest meaning to “imprison”? 
 1) penalty 2) jail 3) script 4) prisoner  
5. Which statement is TRUE? 
 1) Students are trying to copy the answers from each other. 
 2) The government has agreed with teachers to ban students 

cheating. 
 3) The government has imprisoned neither teachers nor students 

cheating. 
 4) The penalties of the teachers and the students cheating are 

the same. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. The headline is .................... . 
 1) Teachers and students cheating 
 2) Let them keep cheating 
 3) Imprisonment for students cheating 
 4) Students go to jail  
7. This piece of news infers that .................... . 
 1) the government has to imprison the teachers and the students 
 2) the students and the teachers are dishonest now 
 3) the students are desperate 
 4) the teachers neglect the students cheating in the exam 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) failed 
   นักวิ่งที่ชนะการแขงขันระดับโลกไมผานการทดสอบเรื่องยาและ

สารตองหามเพื่อเขาแขงขันกีฬาโอลิมปก และคาดวาจะถูกตัดสิทธิ์ 
   failed = ไมผาน 
   เปนกริยาที่เหมาะสม เพราะประโยคนี้กลาวถึงการทดสอบเพื่อตรวจหา

การใชสารตองหามในการแขงขันกีฬา 
  1) felt = รูสึก 
  2) faced = เผชิญ, ประสบ 
  3) fallen = ตก  
2. เฉลย 3) conscience 
   องคการนิรโทษกรรมสากลปฏิบัติงานเพื่อปลดปลอยนักโทษที่ถูก

คุมขังเพราะแนวคิดหรือความเชื่อจากทุกพื้นที่ทั่วโลก 
   conscience = แนวคิดหรือความเชื่อ 
   เพราะประโยคนี้กลาวถึงองคการนิรโทษกรรมสากล หรือ Amnesty 

International (AI) ซึ่งเปนองคกรที่ชวยเหลือผูตองขังที่ถูกตัดสินวากระทําผิด
จากการยึดติดกับความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง 

  1) merit = บุญ, คุณความดี 
  2) justice = ความยุติธรรม 
  4) ethics = จริยธรรม  
3. เฉลย 1) both students and teachers must be punished in case 

of cheating the exam 
   ใจความสําคัญ คือ ทั้งนักเรียนและครูตองไดรับการลงโทษใน

กรณีทุจริตการสอบ  
   both students and teachers must be punished in case 

of cheating the exam = ทั้งนักเรียนและครูตองไดรับการลงโทษในกรณี
ทุจริตการสอบ 

   สรุปไดจากยอหนาที่ 2 และ 3 

  2) students will be imprisoned if they cheat in the exam = 
นักเรียนจะถูกจําคุก หากพวกเขาทุจริตในการสอบ 

   3) students will not be allowed to take an exam for three 
years = จะไมอนุญาตใหนักเรียนเขาสอบเปนเวลา 3 ป 

  4) the government wants to imprison all the teachers and 
students = รัฐบาลตองการจําคุกครูและนักเรียนทุกคน  

4. เฉลย 2) jail 
   โจทยถามวา คําใดมีความหมายใกลเคียงกับ imprison 
   jail = การจําคุก 
   jail มีความหมายใกลเคียงกับ imprison ซึ่งแปลวา จําคุก 
  1) penalty = การลงโทษ, บทลงโทษ  
  3) script = คําตอบของผูเขาสอบ 
  4) prisoner = นักโทษ, ผูตองขัง  
5. เฉลย 4) The penalties of the teachers and the students cheating 

are the same. 
   โจทยถามวา ประโยคใดเปนจริง  
   The penalties of the teachers and the students cheating 

are the same. = บทลงโทษของครูและนักเรียนที่ทุจริตตางก็เหมือนกัน 
   สรุปไดจากยอหนาที่ 2 ถึงยอหนาสุดทาย (ยอหนาที่ 4) 
  1) Students are trying to copy the answers from each 

other. = นักเรียนพยายามลอกคําตอบของกันและกัน 
  2) The government has agreed with teachers to ban 

students cheating. = รัฐบาลเห็นดวยกับครูวาจะหามนักเรียนที่ทุจริต 
  3) The government has imprisoned neither teachers nor 

students cheating. = รัฐบาลไมไดจําคุกทั้งครูและนักเรียน  
6. เฉลย 3) Imprisonment for students cheating 
   พาดหัวของขาวนี้ คือ ตองระวางโทษจําคุกสําหรับนักเรียนที่ทุจริต 
   Imprisonment for students cheating = ตองระวางโทษจําคุก

สําหรับนักเรียนที่ทุจริต 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ

สรุปจากขอความในประกาศจากรัฐบาลของประเทศบังกลาเทศที่ปรากฏอยูใน
ยอหนาที่ 2 

  1) Teachers and students cheating = ครูและนักเรียนทุจริต 
  2) Let them keep cheating = ปลอยใหพวกเขาทุจริตตอไป 
  4) Students go to jail = นักเรียนเขาคุก  
7. เฉลย 2) the students and the teachers are dishonest now 
   ขาวนี้สรุปวาปจจุบันนี้นักเรียนและครูไมซื่อสัตย 
   the students and the teachers are dishonest now = 

ปจจุบันนี้ครูและนักเรียนไมซื่อสัตย 
   ตีความไดจากยอหนาแรกถึงยอหนาที่ 3 
  1) the government has to imprison the teachers and the 

students = รัฐบาลตองจําคุกครูและนักเรียน 
  3) the students are desperate = นักเรียนสิ้นหวัง 
  4) the teachers neglect the students cheating in the exam 

= ครูละเลยนักเรียนที่ทุจริตในการสอบ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


