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Vocabulary :  Items 1-5 
Direction : Choose the alternative which provides the 

closest meaning to the underlined word.  
1. Thirty thousand civil servants will stop work tomorrow across 

Scotland in protest against plans to privatize their jobs. 
 1) protect   2) occupation 
 3) controversy   4) discussion  
2. They say that fair elections in Punjab and Assam are impossible, 

so the outcome will be decided by bullets, not ballots. 
 1) insider   2) cause 
 3) indoor   4) result  
3. Therefore, you are advised to arrange important meetings at times 

coincident with daytime on your home time and to avoid times 
coincident with night on home time. 

 1) accident   2) nature 
 3) destiny   4) congruent  
4. You have to force yourself to make adequate eye contact with the 

audience and to stand still. 
 1) fully sufficient   2) too often 
 3) fantastic   4) so exciting  
5. This may have seemed an odd way of treating a friend, but if one 

knew Emily it would perhaps have caused no surprise. 
 1) original   2) usual  
 3) strange   4) unique 
 
Reading :  Items 6-8 
Direction :  Choose the best answer.  
   To celebrate my birthday, my husband and I dressed up 

for an evening at the theater. We left our Manhattan 
apartment to take the bus downtown, but we didn’t have 
exact change, so my husband ducked into a store to 
break a few dollars. 

 As I waited, I was approached by a panhandler. He held out his 
cup and said, “Lady, can you spare some change?”  
 “No,” I answered. “I’m actually waiting to get some right now.” 
 Looking at me with surprise, he leaned forward confidentially and 
said, “You gotta get a cup.” 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. In order to take the bus, they .................... . 
 1) could buy the bus tickets from a store 
 2) needed exact money for the bus fare 
  3) could pay the bus conductor and get some change 
 4) had to dress up properly  
7. A panhandler is a .................... . 
 1) thief    2) robber 
 3) beggar   4) stranger  
8. The panhandler thought that the writer .................... . 
 1) was also a panhandler like him 
 2) would rather have something to drink 
 3) might want to buy his cup 
 4) might want to drink with him 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) controversy 
   protest ในโจทยขอนี้เปนคํานาม แปลวา การประทวง, การคัดคาน, 

การตอตาน มีความหมายใกลเคียงกับคําวา controversy ซึ่งแปลวา การ
โตเถียง, การขัดแยง 

  1) protect (v.) = ปกปอง, คุมครอง, สงวน, รักษา 
  2) occupation (n.) = อาชีพ, การใชประโยชนจากที่ดินหรือสถานที่

เปนระยะเวลาหนึ่ง 
  4) discussion (n.) = การพูดคุย, การอภิปราย  
2. เฉลย 4) result 
   outcome เปนคํานาม แปลวา ผล หรือสิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง 

ซึ่งความหมายคลายกับคําวา result ที่แปลวา ผลลัพธ, ผลที่ได 
  1) insider (n.) = บุคคลที่อยูในแวดวงใกลชิดกัน (คนวงใน) 
  2) cause (n.) = สาเหตุ 
  3) indoor (adj.) = ในที่รม, ในสถานที่  
3. เฉลย 4) congruent 
   coincident เปนคําคุณศัพท แปลวา เกิดในเวลา/สถานที่เดียวกัน, 

มีความเห็นตรงกัน ความหมายใกลเคียงกับคําวา congruent ซึ่งแปลวา 
สอดคลองกัน, กลมกลืนกัน 

  1) accident (n.)  = อุบัติเหตุ 
  2) nature (n.)  = ธรรมชาติ, ลักษณะนิสัยโดยแท 
  3) destiny (n.)  = พรหมลิขิต, ชะตาลิขิต 

4. เฉลย 1) fully sufficient 
   adequate เปนคําคุณศัพท แปลวา เพียงพอ มีความหมาย

ใกลเคียงกับวลีในตัวเลือก 1) คือ เพียงพออยางเต็มที่ 
  2) too often = บอยเกินไป 
  3) fantastic = ยอดเยี่ยม, วิเศษ 
  4) so exciting = นาตื่นเตนมาก  
5. เฉลย 3) strange 
   odd ในโจทยขอนี้เปนคําคุณศัพท แปลวา แปลก ตรงกับ

ความหมายของคําวา strange ที่แปลวา แปลก 
  1) original (adj.) = แรกเริ่ม, ดั้งเดิม 
  2) usual (adj.) = เปนปกติ, เปนธรรมดา 
  4) unique (adj.) = มีลักษณะเฉพาะ, ไมมีใคร/อะไรเหมือน  
6. เฉลย 2) needed exact money for the bus fare 
   ในยอหนาที่หนึ่ง ผูเขียนเลาวาเธอและสามีจะขึ้นรถประจําทาง แต

ไมมีจํานวนเงินที่พอดี (exact change) จึงนาจะสรุปไดวาหากจะขึ้นรถประจําทาง 
จะตองมีเงินคาโดยสารรถที่พอดี 

  1) could buy the bus tickets from a store = หาซื้อตั๋วรถประจําทาง
ไดที่รานคา 

  3) could pay the bus conductor and get some change = 
จายคาโดยสารกับพนักงานเก็บคาโดยสารรถ แลวไดเงินทอน 

  4) had to dress up properly = ตองแตงกายใหเหมาะสม  
7. เฉลย 3) beggar 
   panhandler แปลวา ขอทาน ซึ่งหากไมทราบความหมายของ 

panhandler มากอน อาจตีความไดจากคําพูดที่วา Lady, can you spare 
some change? (ขอเงินหนอยไดไหม คุณผูหญิง) 

  1) thief = ขโมย 
  2) robber = โจรปลนทรัพย 
  4) stranger = คนแปลกหนา  
8. เฉลย 1) was also a panhandler like him 
   ผูเขียนปฏิเสธที่จะใหเศษเงินแกขอทาน โดยพูดวา I’m actually 

waiting to get some right now. (ที่จริงฉันก็รอรับเศษเงินอยูคะ) ทําให
ขอทานเขาใจผิด จึงใหคําแนะนําวา You gotta get a cup. (ตองไปหาขัน    
มากอนนะ) แสดงวาขอทานคิดวาผูเขียนก็เปนขอทานเหมือนกับเขา  

  2) would rather have something to drink = ควรหาอะไรมาดื่ม 
  3) might want to buy his cup =  อาจตองการจะซื้อขัน (ใสเงิน) 

ของเขา 
  4) might want to drink with him = อาจตองการจะดื่ม (สุรา) 

กับเขา 
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