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Vocabulary and Writing (Items 1-4) 
Direction : Choose the best answer.  
1. This month’s flooding has caused few deaths and the damage has 

yet to be fully .................... . 
 1) expected 2) assessed 3) relieved 4) provided  
2. I’m not sure what they are ...................., but they are being very 

loud about it! 
 1) lying 2) quarrelling 3) nagging 4) discussing  
3. I was so .................... when I realized that I had come to the 

meeting in my slippers. 
 1) embarrassing   2) embarrassed 
 3) angry   4) frightened  
4. Surprisingly, not all students are against punishment; some 

actually believe .................... . 
 1) you have to have both brains and morals 
 2) teachers should respect the students’ judgment 
 3) it can help them to improve 
 4) some rules don’t help you be smarter 
 
Reading (Items 5-6) 
Direction :  Choose the most appropriate answer.  
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5. Where would you find these reports? 
 1) in a journal   2) in a newspaper 
 3) in a magazine  4) in a textbook  
6. What does the word “pursue” mean? 
 1) surface 2) survive 3) pursuit 4) purchase 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) assessed 
   น้ําทวมในเดือนนี้ทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวน 2-3 ราย และยังไมได

ประเมินความเสียหายอยางครบถวน 
   ใชคํากริยาที่ใหความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) expected = คาดหวัง 
  3) relieved = บรรเทา, ปลดเปลื้อง 
  4) provided = จัดหาให, มีไวให  
2. เฉลย 4) discussing 
   ฉันไมแนใจวาพวกเขากําลังอภิปรายกันเรื่องอะไร แตพวกเขากําลัง

ขึ้นเสียงดังลั่นเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
   discussing = อภิปราย, ถกเถียง 
  1) lying = โกหก 
  2) quarrelling = ทะเลาะ 
  3) nagging = บนจุกจิก, จับผิด  
3. เฉลย 2) embarrassed 
   ฉันรูสึกอายมากเมื่อฉันนึกขึ้นไดวาฉันเขาหองประชุมดวยรองเทาแตะ 
   embarrass จัดเปนกริยาที่บงบอกสภาวะของอารมณความรูสึก 

(Emotional Responsive Verb) สามารถใชเปนกริยาแท เพื่อทําหนาที่
กริยาหลักของประโยคไดทันที หรือเปลี่ยนรูปใหกลายเปนคุณศัพทโดยเติม ed 
หรือ ing ทายคํา แลวใชรวมกับ Verb to be หรือ Linking Verb อื่นๆ ก็ได 

   - หากใชเปนกริยาแท ซึ่งผันตามประธานและกาล (Tense) จะ
ใหความหมายวา ทําให...  

   - หากเปลี่ยนรูปเปน Past Participle โดยเติม ed แลวใช
ตามหลัง Verb to be หรือ Linking Verb จะใหความหมายวา รูสึก... 

   - หากเปลี่ยนรูปเปน Present Participle โดยเติม ing แลวใช
ตามหลัง Verb to be หรือ Linking Verb จะใหความหมายวา นา...  

   จากโจทย พบวาประธานของประโยค คือ I มีความรูสึกตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น สังเกตไดจาก ... when I realized that ... ดั้งนั้น
คําคุณศัพทที่ใหความหมายไดเหมาะสมที่สุด คือ embarrassed 

 หมายเหตุ รูป Past Participle (V3) ของคํากริยาที่บงบอกสภาวะของ  
อารมณความรูสึกนิยมใชกับประธานของประโยคที่เปนมนุษย 

4. เฉลย 3) it can help them to improve 
   นาประหลาดใจ ที่ไมใชเด็กนักเรียนทั้งหมดจะตอตานเรื่องการ

ลงโทษ เพราะบางคนเชื่อวาการลงโทษชวยใหพวกเขาปรับปรุงตัวใหดีขึ้นได 
   it can help them to improve = มันชวยใหพวกเขาปรับปรุงตัว

ใหดีขึ้นได  
   เพราะมีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  1) you have to have both brains and morals = คุณตองมีทั้ง

สมอง (ความฉลาด) และคุณธรรม 
  2) teachers should respect the students’ judgment = ครูควร

นับถือ (ยอมรับ) การตัดสินใจของนักเรียน 
  4) some rules don’t help you be smarter = กฎบางกฎไมชวย

ใหคุณฉลาดขึ้น 
 
คําศัพทที่นาสนใจ (ขอ 5-6) 
patter (v.) = ย่ําเทาเตาะแตะ, พูดเร็วๆ เพื่อเชิญชวน/ขายสินคา 
FIFA = อักษรยอของ Fédération Internationale de Football Association
หรือสหพันธฟุตบอลระหวางประเทศ (มีชื่อเต็มเปนภาษาฝรั่งเศส) 
outlook (n.) = ทัศนคติ, มุมมอง 
wave (n.) = คลื่น, กระแสความนิยม 
Corp = อักษรยอของ corporation หมายถึง บริษัท 
scorecard (n.) = หลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพขององคกร 
investor (n.) = นักลงทุน, ผูลงทุน 
prosperous (adj.) = เจริญรุงเรือง, ประสบความสําเร็จ 
shareholder (n.) = ผูถือหุน 
return (n.) = การตอบแทน, ผลกําไร   
5. เฉลย 2) in a newspaper 
   in a newspaper = ในหนังสือพิมพ 
   เพราะมีรายงานขาว (reports) หลากหลายประเภท โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหนังสือพิมพรายวัน (daily newspaper) 
  1) journal (n.) = วารสาร, บันทึกประจําวัน 
  3) magazine (n.) = นิตยสาร 
  4) textbook (n.) = หนังสือเรียน  
6. เฉลย 3) pursuit 
   pursuit (n.) = ความพยายามทําใหสําเร็จ  
   เพราะ pursue เปนคํากริยา หมายถึง พยายาม จากหัวขอขาว 

Blatter patter ซึ่งมีพาดหัวขาวที่หมายความวาประธานของสหพันธฟุตบอล
ระหวางประเทศ หรือฟฟา (FIFA) พยายามจะออกกฎเพื่อจํากัดชาวตางชาติใน
ทีมตางๆ จะพบวา pursuit เปนคํานามที่มีความหมายใกลเคียงและเกี่ยวของ
กับ pursue มากที่สุด 

  1) surface (n.) = พื้นผิวดานบน, สิ่งที่สังเกตเห็นไดงาย 
  2) survive (v.) = มีชีวิตอยูรอด 
  4) purchase (v.) = ซื้อ 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


