Sentence Structures
1. S + V
: Mom loves you.
: Mom loves and looks after you.
หมายเหตุ
S + V หลัก

ได้แก่

1. กริยาทั่วไป
2. is, am, are
was, were
3. has, have, had
4. Modals
can, could
will, would
shall, should
may, might
must
ought + to
has / have / had + to
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2.

Who
that
Which
ซึ่ง

S

+ V

V

: The woman who teaches you the first word is “mom”.
3.
S

–
-:
;
,
(

ส่วนขยาย

–
-:
;
,
)

V

: Mom, the most devoted woman, loves you wholeheartedly.
4.
4.1

Ving (กระทํา)
S

V
Ved/3 (ถูกกระทํา)

: The mom looking after you gives you all the best she has.
: The mom obeyed by kids feels proud.
4.2

Ving (กระทํา)
....................., S + V
Ved/3 (ถูกกระทํา)
: Dedicating herself to kids, the mom wants to see their good future.
: Appreciated by their teachers, kids feels encouraged.

4.3

Ving (กระทํา)
คําเชื่อม

.................,S + V
Ved/3 (ถูกกระทํา)

If, When, Although
: After studying very hard, the boy got the highest marks.
: After praised by the teacher, Berm feels happy.
5.

S + [Prepositional Phrase] + V
บุพบทวลี
: The kittens on the sofa are very cute.
***(preposition : in, on, at, out, with, between, beside, upon, within, during etc.)

ภาษาอังกฤษ (44)_________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28

Expressions
Directions : Read the dialogues and choose the expression that BEST complete
each missing part.
Dialogue 1
Tooky had a great vacation. She went to the Maldives and had a lot of fun.
Pat
: ..........1.........., Tooky?
Tooky : Oh it was great! I had a great time at the Maldives!
Pat
: No wonder you look so dark!
Tooky : Yeah. I had a(n) ..........2.......... 1 day scuba diving course with a handsome trainer.
Pat
: ..........3..........?
Tooky : Well. I tried parasailing and water skiing.
พาราเซล (การควบคุมร่มชูชีพโดยใช้เรือลาก)
Pat
: I wish I could go away like that. It sounds wonderful.
Tooky : ..........4.......... - it was.
1. 1. How was your vacation
2. Where did you go on holiday
พักร้อนเป็นยังไงบ้าง

3. Did you enjoy your holiday
5. What have you done on your holiday
2. 1. fanatic
บ้าคลั่ง

3. exhausted

4. Why don’t you tell me about your vacation
2. fantastic
เยี่ยม

4. miserable

หมดแรง

ทุกข์ยาก

5. doleful
เศร้า

3. 1.
3.
5.
4. 1.

Are there plenty of water sports
Are there any other activities
Have you ever tried parasailing
Once in a blue moon
นานๆ ครั้ง

3. Are you kidding?
5. Hit the road

2. Did you enjoy water sports
4. What else did you do
แล้วคุณทําอะไรอีก

2. Trust me
4. Beats me
ฉันไม่รู้

ออกเดินทาง
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Dialogue 2
At the clinic
Doctor
Berm
Doctor
Berm
Doctor
Berm
Doctor
Berm
Doctor

:
:
:
:
:
:
:
:
:

..........5..........?
I have a constipation.
How long have you got it?
Since 4 days ago.
Do you often suffer it?
Yes, I always ..........6.......... .
Is there a bleeding?
Yes, I’m often bleeding and it’s very painful.
You should eat a lot of vegetables and fruits to get more fiber. It’s quite dangerous if
it’s untreated. I’ll ..........7.........., please also avoid chilli, durain, and tea.
Berm : ..........8.......... . Thank you.
5. 1. What do you want
2. How long have you been waiting
3. Why don’t you make an appointment
4. What’s bothering you
คุณเป็นอะไรมากครับ
5. Good morning, may I help you
6. 1. eat vegetables and fresh fruits
2. have difficulty to pass stool
ถ่ายอุจจาระไม่ออก
3. drink plenty of water
4. go to the toilet very often
เข้าห้องน้ําบ่อย
5. have deep pain on my chest
7. 1. find out if I can help you
2. examine you in the afternoon
3. prescribe medicine for you
4. prepare an operation for you
สั่งยาให้คุณ
5. call to make an appointment with you
8. 1. That’s not bad
2. Don’t worry
3. Alright, doctor
4. So long
โอเคครับหมอ
ลาก่อน
5. I’m afraid not
9. A pregnant woman gets on a skytrain. A man gets up and gives her his seat and
says : “……………. .”
1. You’re welcome
2. The seat is alright
3. You need seat
4. You can sit here
นั่งตรงนี้ได้ครับ
5. I give up
10. You do not understand what your English teacher has just explained. You raise your hand
and say : “…………….”
1. Are you alright today?
2. Please talk twice.
3. Will you pardon me?
4. I am mistaken.
5. Could you go over that again?
ช่วยอธิบายอีกครั้งครับ
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เฉลย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

1.
2.
4.
2.
4.
2.
3.
3.
4.
5.

How was your vacation
fantastic
What else did you do
Trust me
What’s bothering you
have difficulty to pass stool
prescribe medicine for you
Alright, doctor
You can sit here
Could you go over that again?
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Vocabulary
Items 1-8 : Meaning in Context
Directions : Choose the best answer.
1.

A rise in sea levels could have .................... consequences
across the globe, and not just
ผล
by causing flooding. It could also cause changes in water quality, and ....................
คุณภาพ
น้ําท่วม
agriculture, as water and soil quality declines.
เกษตรกรรม

1. instant, effect

2. constant, infect

3. fluctuating, destroy

4. sustainable, support

ทันที

ผลกระทบ

ที่เปลี่ยนแปลง ทําลาย

5. drastic, affect

สม่ําเสมอ ทําให้ติดเชื้อ
ที่ยั่งยืน

สนับสนุน

รุนแรง ส่งผลต่อ

2. I love reading ...................., studying the lives of great people to determine their secret to
happiness and .................... .
1. biographies, success
2. mythology, power
ชีวประวัติ

ความสําเร็จ

3. histories, arrogance
ประวัติศาสตร์ ความหยิ่ง

5. encyclopedias, pride
สารานุกรม

เทพนิยาย

พลัง

4. novel, confidence
นวนิยาย ความมั่นใจ

ความภูมิใจ

3. Drug ...................., also called substance use disorder, is a dependence on a legal or
สาร
การติด(ยา)
ความผิดปกติ
ที่ถูกกฎหมาย
illegal drug or medication. Keep in mind that alcohol and nicotine are ....................
ที่ผิดกฎหมาย
จําไว้ว่า
substances, but are also considered drugs.
1. abuse, harmful
2. consumption, available
การใช้ทางที่ผิด อันตราย

3. intake, prevalent

การรับเข้าไปในร่างกาย แพร่หลาย

5. use, illegal

การบริโภค

4. addiction, legal
การติด

ที่มีอยู่

ถูกกฎหมาย

การใช้ ผิดกฎหมาย

4. Collagen is a fibrous peotein that .................... as a building block for skin, tendons, joints,
ที่มีลักษณะของเส้นใย
other connective tissues and bones. Moreover, collagen keeps skin, bones, teeth and blood
ที่เชื่อมต่อ เนื้อเยื่อ
vessels .................... .
1. represents, luxurious
2. functions, healthy
ทําหน้าที่แทน

หรูหรา

3. appears, active
ปรากฎ

คล่อง

5. acts, critical

ทําหน้าที่ ที่แข็งแรง

4. treats, hazardous

รักษา ที่เป็นอันตราย

ทํา สําคัญยิ่ง
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5. Deforestation is one of the causes behind the .................... of many fertile land to deserts.
ที่อุดมสมบูรณ์
การตัดไม้ทําลายป่า
This phenomenon is known as .................... .
ปรากฎการณ์
1. conservation, reforestation
2. preservation, reforestation
การอนุรักษ์

การถนอมรักษา การปลูกป่าทดแทน

การปลูกป่าทดแทน

3. restoration, exploitation

การปรับปรุงซ่อมแซม การกอบโกยผลประโยชน์

5. destruction, logging operation

4. conversion, desertification
การเปลี่ยน

การทําให้เป็นทะเลทราย

การทําซุง

การทําลาย

6. Nobody disputes that too much fat is .................... . But there are several different types of
โต้แย้ง
fat that are .................... for our health.
1. unhealthy, essential
2. hopeless, unfortunate
ที่สุขภาพไม่ดี จําเป็น

3. irreparable, inevitable

ซึ่งแก้ไขไม่ได้ ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้

5. unbearable, harmful

ที่สิ้นหวัง

ที่โชคไม่ดี

4. harmful, defensive

ซึ่งเป็นอันตราย ซึ่งป้องกัน

ซึ่งไม่สามารถทนได้

7.

The reason that positive thinking is so .................... is, according to quantum physics, that
ในทางบวก
your thoughts have a frequency and a corresponding unique vibration that will ....................
ที่สอดคล้องกัน แปลก การสั่นสะเทือน
other aligend frequencies into your life; so, negative thinking equals negative events;
ในทางลบ
ในแนวเดียวกัน ความถี่
เท่ากับ
positive thinking equals positive events.
1. doubtful, prolong
2. sensitive, stimulate
ซึ่งสงสัย

ยืดอายุ

3. interesting, attack
ที่น่าสนใจ

จู่โจม

5. powerful, attract
ที่มีพลัง

ที่อ่อนไหว

กระตุ้น

4. precarious, distract

ที่เป็นอันตราย ทําให้เขวออกไป

ดึงดูด

8. Air pollution is one of the types of environmental .................... caused by smoking,
มลภาวะ
เป็นผลมาจาก
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
according to Smoking. Ygoy.com. For example, cigarettes contain about 4,000 chemicals,
สารเคมี
all of which are .................... into the air when smoked.
1. obstacle, spread
2. effect, violated
แพร่

3. impact, gathered
ผลกระทบ รวบรวม

5. damage, released
ความเสียหาย

ฝ่าฝืน

4. phenomenon, emerged
ปรากฏการณ์

ปรากฎขึ้น

ปล่อย
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Items 9-13 : Meaning Recognition
Directions : Choose the best answer.
9. There was no evidence then to connect smoking and lung cancer.
1. Please hold the line. I’m trying to connect you.
2. There’s a connecting train service between the airport and the city.
3. There is no evidence to connect this fatal attack with terrorism.
การก่อการร้าย

การโจมตีถึงชีวิต

4. Connect the speakers to the CD player.
เครื่องขยายเสียง

5. Younger audiences didn’t connect with the film.
ผู้ชม

10. The city center is quite lively during the day, but it’s totally dead at night.
1. Jennie’s eyes were cold and dead.
2. She was dead on her feet and didn’t have the energy to argue.
3. The playground seems dead without all the bustle of the children.
ความรู้สึก

4. Police are trying to contact the family of the dead man.
ติดต่อ

5. The idea of self-government for this area is now effectively dead.
11. The pump is driven by an electric motor.
1. This malicious gossip has driven her out of the village.
ที่มุ่งร้าย

การนินทา

2. We watched Dad drive the posts into the ground.
เสา

3. The noises in my head have nearly driven me to suicide.
4. Water drives the turbines that produce electricity.
กังหัน

การฆ่าตัวตาย

ไฟฟ้า

5. They used dogs to drive the sheep into a pen.
12. In schools, science is often presented in a dry and uninteresting manner.
1.
2.
3.
4.
5.

นําเสนอ

Can I have a drink? I’m really dry.
Vegetables should be stored in a cool dry place?
‘Good evening gentlemen,’ he said, in a dry voice.
The river ran dry last summer.
The style was too pompous and dry for a children’s book.

รูปแบบ

ขี้โอ่

13. I think spanking a child is pretty harsh punishment for accidentally breaking a window.
ค่อนข้างจะ
การตีกันเพื่อลงโทษ
1. The prison sentence seemed rather harsh, considering the triviality of the offence.
2. My skin is quite sensitive and I find some soaps too harsh.
3. The hostages are being held in harsh conditions.
ตัวประกัน
4. He had a loud harsh voice.
5. She stood outside, blinking in the harsh sunlight.
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เฉลย
Items 1-8 : Meaning in Context
1.
3.
5.
7.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

5.
4.
4.
5.

drastic, affect
addiction, legal
conversion, desertification
powerful, attract

2.
4.
6.
8.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

1.
2.
1.
5.

biographies, success
functions, healthy
unhealthy, essential
damage, released

Items 11-20 : Meaning Recognition
9. เฉลย 3.
1.
2
4.
5.
10. เฉลย 3.
1.
2.
4.
5.
11. เฉลย 4.
1.
2.
3.
5.
12. เฉลย 5.
1.
2.
3.
4.
13. เฉลย 1.
2.
3.
4.
5.

เชื่อมโยง
ต่อโทรศัพท์
เชื่อมต่อ
ต่อสัญญาณไฟฟ้า
เข้าใจ
วังเวง
ไร้อารมณ์
เหนื่อย
เสียชีวิต
ไม่ประสบผลสําเร็จ
ขับเคลื่อน
ทําให้ต้องจากไป
ปัก
มีอิทธิพลให้
ไล่ต้อน
ซีเรียส
กระหายน้ํา
แห้ง
เย็นชา
เหือดแห้ง
โหด
แรงเกินไป
ยากลําบาก
กระโชกโฮกฮาก
จ้า
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Reading Passages
ขอแนะนําในการทําขอสอบการอาน
1. อ่านคําถามพร้อม choice แรกของทุกข้อ เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นําว่าเรื่องที่เรากําลังจะอ่านเกี่ยวกับอะไร
2. พยายามสังเกตคํา วลี หรือประโยคใดที่กล่าวซ้ําๆ เพราะถือเป็นตัวชี้แนะที่ทําให้เราทราบว่าประเด็น
หลักของเรื่อง (main idea) เกี่ยวกับอะไร
3. พยายามตีความประโยคแรกของย่อหน้าแรกให้กระจ่าง โดยเฉพาะถ้ามีหัวเรื่องมาให้ เพราะมักจะ
เป็น main idea ของเรื่อง
4. ข้อความใดแปลไม่ออก ไม่ต้องตกใจ ให้อ่านต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการสะสมข้อมูลให้มากขึ้น
เพื่อใช้ในการตีความประโยคที่เราแปลไม่ออก พยายามใช้หลักเหตุหลักผลในการวิเคราะห์ แล้วเชื่อมโยง
ความคิดเข้าด้วยกัน พยายามตีความโดยใช้คําชี้แนะหรือคําสันธานเป็นตัวช่วย และฝึกใช้ความคิดจินตนาการว่า
ถ้าเราเป็นผู้เขียนเราจะเขียนเช่นไร และอยากสื่อความอะไรให้ผู้อ่านได้ทราบ ถ้านักเรียนฝึกการอ่านเช่นนี้เรื่อยๆ
นักเรียนจะพัฒนาทักษะการตีความและความเร็วในการอ่านได้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คําถาม 5 ประเด็นหลัก
1. Main Idea (ความคิดหลัก) / Title (หัวเรื่อง)
: The main idea of the passage is .................... .
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
2. Reference (การอ้างอิงของคําสรรพนาม)
: “it” (line 4) refers to .................... .
..........................................................................................................................
3. Inference (การสรุป)
3.1 tone (น้ําเสียง)
3.2 attitude (ทัศนคติ)
3.3 purpose (วัตถุประสงค์)
3.4 description (การบรรยายคุณสมบัติ)
4. Vocabulary in Context (ศัพท์ในบริบท)

5. Detail (รายละเอียดของเรื่อง)
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คําถามแนวใหมของขอสอบ Reading Passages ขอสอบ GAT ป 57
31.
34.
35.
36.
37.
38.
41.
42.
45.

What is being discussed in the excerpt?
The phrase “the situations” refers to ………………….. .
According to the passage, why is Robert anxious about the crisis?
The function of the last sentence is to ………………….. .
Which of the following is NOT true?
A “teaser” refers to a ………………….. .
The most probable target readers of this excerpt are ………………….. .
The clause ‘It’s what you should do refers to the fact that ………………….. .
The author of the article is calling for ………………….. .
The first paragraph infers that ………………….. .

คําถามแนวใหมของขอสอบ Reading Passages ขอสอบ GAT ป 58
33.
34.
35.
36.
37.
40.

Which of the following statements is NOT true?
Based on the passage, the word that best describes the inner peace is ………………….. .
Which of the following is TRUE?
What is NOT being implied?
The phrase “cold hearts” refers to ………………….. .
What is the main idea of the passage?
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Directions : Read the following passages carefully. Then choose the best answer
to each of the questions.
Passage 1

5

10

Here’s something you shoud know about yourself.
“I”s make you see things differently than “O”s. Here’s how. Say these words out loud:- Beet Bit Bait Bet Bad
These “I” and “E” vowels are formed by putting your tongue forward in the mouth.
That’s why they’re called “front” vowels (i, I, e, ɜ , æ).
Now say :
- Boot Book Boat Bought Pop
With these words, your tongue depresses and folds back a bit. So “O”, “A” and “U”
are called “back” of the throat vowels (u, ʊ , o, ə, ɑ )
OK, here’s the strange part.
When comparing words across language groups, says Stanford linguistics professor
เปรียบเทียบ
ภาษาศาสตร์
Dan Jurafsky, a wonderful pattern shows up” Words with front vowels (“I” and “E”)
tend to represent small, thin, light things.

มีแนวโน้วที่จะ

15

20

25

30

แทน

Back vowels (“O” “U” and some “A”s) show up in fat, heavy things.
สระ
It’s not always true, but it’s a tendency that you can see in any of the stressed
แนวโน้ม
ที่ลงน้ําหนักเสียง
vowels in words like little, teeny or itsy-bitsy (all front vowels) versus humongous or
ตรงข้ามกับ
gargantuan (back vowels) Or the “I” vowel in Spanish chico (front vowel meaning small)
versus gordo (back vowel meaning fat) Or French petit (front vowel) versus grand (back vowel)
Try this yourself.
If I make up two words, “Frish” and “Frosh” and tell you each is about to become a
new ice cream, which of the two seems richer, creamier?
For me, “Frosh,” (with the back vowel “o”) seems creamier. I don’t know why. Just
feels that way. And not just to me. A study in the journal of Consumer Research found
งานวิจัย
ผู้บริโภค
most people imagined Frosh creamier than Frish.
Here’s another example. Richard Klink, a professor at Loyola College in
Maryland asked a group of people:
Which brand of laptop seems biggers ; Detal and Dutal?
Which brand of vacuum cleaner seems heavier, Keffi or Kuffi?
Which brand of ketchup seems thicker, Nellen or Nullen?
Which brand of beer seems darker, Esab and Usab?
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“In each case,” reports Professor Jurasky, “the participants in the study tended to
ผู้เข้าร่วม
choose the product named by back vowels (dural, nodax) as the larger, heavier, thicker,
darker products. Silimar studies have been conducted in various other languages.”
หลากหลาย

ทํา (วิจัย)

1.

Which sentence is TRUE according to the above excerpt?
1.
2.
3.
4.
5.

เรื่องที่ตัดมาให้อ่าน

“I” and “O” are front vowels as they are formed by putting your tongue forward.
That using “back” vowels in the words gives the feeling of slim is true.
That the words using “front” vowels stand for tiny things is real.
In every language, the words using “front” vowels represent heavy things.
That the tongue depresses and folds back creates “front” vowels is true.
กด

พับ

2. What is the best title for the above excerpt?
1. Vowels Control Your Imagination
2. The Miracles of Vowels
การจินตนาการ

ปาฎิหาริย์

3. The Differences of Vowels
4. Vowels and Its Meanings
5. Vowels and Linguistics
3. What is the main purpose of the research?
1. To seek for the best name for the new product.
2. To disprove the association between vowel sounds and perception.
พิสูจน์ว่าไม่จริง

ความสัมพันธ์

การรับรู้

3. To call for more researches about “front” and “back” vowels.
เรียกร้อง

4. To promote how to create proper name for the new products.
ส่งเสริม

5. To find the association of “front” and “back” vowels and perception of the brain.
4. Which of the following name is appropriate for a heavy duty copy printer?
1. Kiraff
2. Koraff
3. Keraff
4. Keiraff
5. Kaeraff
5. This research implies to be beneficial for the work of …………… .
1. administration
2. communication
3. entertainment
4. marketing
5. education
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6. “It” (line 15) refers to …………… .
1. That “I” and “E” are produced by putting the tongue forward.
2. That “front” vowels represent small things and “back” vowels show up in heavy things.
3. That’s “O”, “A” and “U” are called “back” of the throat vowels.
4. That Beet, Bit, Bait, Bet, and Bad are “front” vowels.
5. Boot, Book, Boat, Bought and Pop are formed with “back” vowels.
7. What can be inferred from the last paragraph?
1. Words with front vowels are more likely to be tiny and slim things.
2. That “front” vowels means small things and “back” vowels show up in heavy things is
not always true.
3. In every language, the words with “front” vowels stand for thin things, on the other
hand, the words with “back” vowels represent heavy things.
4. There are studies in various languages and the participants opt for the products with
เลือก
“back” vowels as heavier, thicker and larger products.
ผลิตภัณฑ์

5. Richard Klink, a professor at Loyola college in Maryland conducted his study by using
questionnaires.
8. What is overall tone of the passage?
น้ําเสียง

1. Factual and informative

2. Indifferent and scornful

3. Sincere and affectionate

4. Angry and sarcastic

ที่ไม่ใส่ใจ

ที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ให้ข้อมูล

จริงใจ

ที่แสดงความรักใคร่

5. Resentful and hopeless
ที่ไม่พอใจ

โกรธ

ที่ดูถูก

ที่เสียดสี

ที่สิ้นหวัง

คําถามวัตถุประสงคในการเขียน (Purpose)
1. What is the main purpose in writing this article?
2. The passage is to ...............................
3. The author’s main objective / intent / intention is to ...............................
ชี้ให้เห็น
แสดงให้เห็น
เสนอ / แนะนํา
อธิบาย
นําเสนอ
สนับสนุน, ส่งเสริม

identify, indicate, pinpoint, point out
show, display, exhibit, expose, manifest, demonstrate
propose, advise, suggest, recommend
explain, expound, explicate, illustrate, elucidate, exemplify, clarify
present, introduce, expose
support, promote, advocate, encourage
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ขัดแย้ง, โต้เถียง

oppose, object, resist, withstand, argue, debate, dispute,
controvert, contradict, contrast
เห็นด้วย / ยอมรับ
approve, agree, accede, concede, acknowledge, accept, acquiesce
ไม่เห็นด้วย / ไม่ยอมรับ
disapprove, refuse, reject, deny, decline
เปรียบเทียบ (ความหมายเหมือน) compare, match, correlate
เปรียบเทียบ (ความแตกต่าง)
contrast, distinguish
ตรวจสอบ / วิเคราะห์
examine, scrutinize, analyze
บอกกล่าว, รายงาน
inform, report, state, give information
ให้นิยาม
define the meaning
วิจารณ์
comment, criticize
หยิบยกประเด็น
raise the issue
สรุป
conclude, infer
ทึกทัก / คาดเดา
assume, presume
แสดงความเห็น
express one’s view / viewpoint / point of view / attitude / opinion
โน้มน้าว
persuade, convince
สอนสั่ง
instruct, teach, educate
เล่าเรื่อง
narrate, recount, communicate
บรรยาย / พรรณา
describe, depict, portray
ซึ่งสงสัย
be suspicious, doubtful, dubious, skeptical
รับประกัน / ยืนยัน
guarantee, warrant, endorse, reassure, ensure, confirm, attest
พิสูจน์, สืบสวน
prove, investigate
ตัดสินใจ
decide, determine, resolve
ให้ความบันเทิง
entertain, amuse
บันดาลใจ
inspire, motivate
กระตุ้น
motivate, stimulate
มีอิทธิพล
influence, dominate, impact
เปิดเผย
reveal, disclose
ทําให้สับสน
confuse, puzzle
ทําให้ประหลาดใจ
surprise, amaze
ทําให้ประทับใจ
impress, please
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คําถาม : น้ําเสียงของเรื่อง (Tone)
1. The tone of the story is ………………………………….
2. The tone of the passage can best be described as ……………………….
ห่วงใย / วิตกกังวล
โกรธจัด
เศร้า
สนุก
ที่มองโลกแง่ดี / สร้างสรรค์
ที่มองโลกแง่ร้าย
ที่เพ้อฝัน, เป็นไปไม่ได้
ที่อยู่ในความจริง / ในทางปฏิบัติ
ที่มีเหตุผล
ที่ผิดหวัง
น่ากลัว
ที่เพ้อฝัน / จินตนาการ
อคติ
ที่เย้ยหยัน / ประชดประชัน
ที่งี่เง่า / ไร้สาระ
ที่พูดเกินจริง
ที่ยุติธรรม
ที่ใช้อารมณ์ความรู้สึก
ที่สงสาร
ที่คิดถึงบ้าน
ที่เป็นทางการ
ที่ไม่เป็นทางการ
ที่ใส่ใจ
ที่เพิกเฉย / ไม่ใส่ใจ
ที่เป็นไปได้
ที่โน้มน้าวใจ
ที่เป็นข้อเท็จจริง
น่าตกใจ
น่าขยะแขยง
ที่โต้แย้ง
ที่ว่าไปตามเนื้อผ้า
ที่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวตัดสิน

anxious, concerned, worried, perturbed, agitated
enraged, outraged, aggravated, inflamed, infuriated
tragic, miserable, mournful, melancholy, distressing
comic, funny, joking, amusing, enjoyable, entertaining,
laughable, humorous, cheerful
optimistic, positive, constructive, hopeful, sanguine
pessimistic, negative, destructive, hopeless
idealistic, impractical, impossible
realistic, practical, pragmatic, functional
reasonable, rational, logical, sensible, justified
disappointing, disagreeable, grievous, unpleasant, despairing, gloomy
frightening, fearful, awful
fanciful, imaginative
biased, prejudiced, bigoted, opinionated, narrow-minded, subjective
ironic, sarcastic, satirical, sardonic, cynical
absurd, ridiculous, ludicrous, senseless
boastful, bragging, exaggerating
fair, impartial, objective, non-partisan, unprejudiced, unbiased,
dispassionate
sentimental, emotional
sympathetic, compassionate, considerate
nostalgic, homesick, lonesome
formal, official, strict, systematic
informal, casual, simple, unofficial
attentive, aware, conscientious, heedful, mindful, regardful
ignorant, negligent, neglectful, indefferent
possible, plausible, feasible
persuasive, convincing, seductive
factual
alarming, horrifying, startling
disgusting, abhorrent, offensive, repellent, repulsive
argumentative, contrary, controversial, disputable
objective, unprejudiced
subjective, biased
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(ลักษณะการเขียน) Style
ที่เล่าเรื่อง
ที่บรรยาย / พรรณนา
ที่ให้ข้อมูล
ที่สั่งสอน
ที่เป็นการอธิบาย / ชี้แจง
ที่เป็นการทดลอง
ที่โน้มน้าว
ที่โต้แย้ง

narrative
descriptive
informative
instructive
expository
experimental
persuasive
argumentative

Passage 2
Today’s “G” Generation, the most powerful consumer, is replacing greed with
ที่มีกําลัง

generosity.

ผู้บริโภค

แทนที่

ความโลภ

ความใจดี

The current financial meltdown has led consumers to be more unhappy than ever
ปัจจุบัน ทางการเงิน ความย่ําแย่

with greedy executives who just don’t care about them. Almost all kinds of businesses are
5

ที่โภล

ผู้บริหาร

immensely informed about more inflexible consumer interest that their behavior is deeply
มากมาย

แจ้ง

ที่ไม่ยืดหยุ่น

out of tune with what consumers want and expect from them.
Wishing for organizations or institutions that care is what the “G” Generation wants.
สถาบัน

องกรค์

In the challenging times, people are craving care, empathy, sympathy and generosity
ต้องการ

ที่ท้าทาย

ความใจดี

ค.เข้าอกเข้าใจกัน ค.เห็นอกเห็นใจกัน

which are the opposite of greed. Now with a full-blown business decline having set in,
10

ตรงข้าม

ที่แพร่หลาย

ความโลภ

การทรุด

what consumers and citizens will demand from governments and organizations is
ต้องการ

someone to take care of their jobs or their savings. This need becomes intensely bitter in
ดูแล

ขมขื่น

societies where individualism is the new faith and thus “each” person, young and old,
ปัจเจกบุคคล

ศรัทธา

ดังนั้น

rich and poor, wishes to be told by society that he or she is important as individual or a
ปัจเจกบุคคล

person. For Generation G, giving is already the new taking, and sharing is the new

15

คนคนหนึ่ง

giving. However, Generation G isn’t about anger and feeling of economic hopelessness,
ความสิ้นหวัง

the larger and more continuing trend is passionate or empowered people willing and able
แนวโน้ม ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ค.รู้สึก ที่มีพลัง

เต็มใจ

to give, to share, to collaborate, to be more “generous” in many ways which in turn has
ร่วมมือ

made generosity one of a new set of status symbols.
สถานภาพ
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1.

How does the writer feel about “G” Generation?
1. Hopeless
2. Doubtful
ที่สงสัย

ที่สิ้นหวัง

3. Disdainful

4. Admired
ที่ชื่นชม

ที่ดูถูก

5. Disappointed
ที่ผิดหวัง

2. What is not implied in this passage?
1. “G” Generation loves sharing.
2. Conservative businessesmen seem to fail if they are greedy.
3. “G” Generation doesn’t get good care enough for the citizens.
4. “G” Generation seems to be overdemanding of good care.
5. The trend of new businessmen must be more emphathetic.
ที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่น

3. What is the main purpose of the writer?
1. To criticize Generation G’s behavior.

2. To explain why “G” stands for Generosity.

วิจารณ์

อธิบาย

3. To reveal how “Gen G’s” lead their lives. 4. To inform about financial crisis.
เปิดเผย

5. To discuss the problem of “G” Generation.

แจ้ง

อภิปราย

4. Where do you expect to read the above excerpt?
1. In a local newspaper
2. In a classified ad

โฆษณาแยกประเภท

3. In a science fiction

4. In an encyclopedia
สารานุกรม

เรื่องที่แต่งขึ้นจริง

5. In a magazine
5. The word “them” (line 6) refers to .................... .
1. executives
2. consumers
ผู้บริหาร

ผู้บริโภค

3. generations

4. greed and generosity

รุ่น (คน)

5. all kinds of businesses
6. What is the main idea of paragraph 2?
1. Generation G is generation of generosity.
รุ่น (คน)

2. Financial crisis makes people seek for empathy and generosity.
วิกฤตการเงิน

แสวงหา

ความเข้าอกเข้าใจ ความใจดี

3. Due to the financial crisis, selfish businessmen are more disliked.
เนื่องจาก

4. “G” Generation are willing to give, share and be generous.
เต็มใจ

5. That “G” Generation is replacing greed with generosity is true.
แทนที่

ความโลภ

ความใจดี
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7.

The phrase “out of tune” paragraph 2 is closest in meaning to ............. .
1. disagreeing
2. impossible
เป็นไปไม่ได้

ไม่สอดคล้อง

3. exciting
4. agreeing
สอดคล้องกับ
5. challenging
8. “For Generation G, giving is already the new taking, and sharing is the new giving.”
(line 14-15) was mentioned in order to .................... .
1. controvert the preceding paragraph
2. support the preceding paragraph
ที่ขัดแย้ง

สนับสนุน

ก่อนหน้านี้

3. explain the preceding paragraph

4. discuss the advantages of generosity
อภิปราย

อธิบาย

5. oppose the preceding paragraph

ข้อดี

คัดค้าน

Passage 3
Deforestation is the permanent destruction of forests in order to make the land

การตัดไม้ทําลายป่า

ถาวร

ความเสียหาย

available for other uses.
ที่มีอยู่

เพื่อที่จะ

Deforestation is considered to be one of the contributing factors to global climate
ปัจจัย

ที่ก่อให้เกิด

ทั่วโลก

change. The deforestation of trees not only lessens the amount of carbon stored, it also
5

releases carbon dioxide into the air.

ไม่เพียงแต่

ที่ถูกเก็บ

แต่ยัง

ปล่อย

Carbon isn’t the only greenhouse gas that is affected by deforestation. Water vapor is
ไอน้ํา

also considered a greenhouse gas. The impact of deforestation on the exchange of water
ผลกระทบ

vapor and carbon dioxide between the atmosphere and the terrestrial land surface is the
พื้นผิว

biggest concern with regard to the climate system. Changes in their atmospheric
10

เกี่ยวกับบรรยากาศ

เกี่ยวกับ

concentration will have a direct effect on climate.

ความเข้มข้น

Deforestation has decreased global vapor flows from land by 4 percent. Even this
ลด

slight change in vapor flows can disrupt natural weather patterns and change current
ทําให้เสีย

เล็กน้อย

climate models.

ปัจจุบัน

Forests are complex ecosystems that affect almost every species on the planet.
15

ซับซ้อน

ระบบนิเวศ

ชนิด

ส่งผลต่อ

When they are degraded, it can set off a devastating chain of events both locally and
ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ทําให้เลวร้ายลง

around the world.

ท้องถิ่น

Seventy percent of the world’s plants and animals live in forests are losing their
habitats to deforestation. Loss of habitat can lead to species extinction.
ที่อยู่

การสูญเสีย
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Trees are important to the water cycle. They absorb rain fall and produce water
20

vapor that is released into the atmosphere. Trees also lessen the pollution in water, by
ปล่อย

stopping polluted runoff. More than half the water in the ecosystem is held within the
plants.

ระบบนิเวศ

ที่เป็นมลพิษ ของเหลวที่ไหลออกมา

Tree roots hold the soil. Without trees, the soil is free to wash or blow away, which
can lead to vegetation growth problems.
25

พืชผัก

Soil erosion can also lead to sediment entering the lakes, streams and other water
ตะกอน

sources. This can decrease local water quality and contribute to poor health in
ลด

คุณภาพ

populations in the area.

นําไปสู่

Many believe that to counteract deforestation, people simply need to plant more
ลดผลกระทบ

trees. Though a massive replanting effort would help to alleviate the problems
30
1.

จํานวนมาก ปลูกทดแทน ความพยายาม

บรรเทา

deforestation caused, it would not solve them all.

We learn that deforestation affects the climate from ..................... .
การตัดไม้ทําลายป่า ส่งผลต่อ

1. paragraph 2 and 3
2. paragraph 4 and 5
3. paragraph 6 and 7
4. paragraph 8 and 9
5. paragraph 7 and 8
2. Which statement is NOT true according to the passage?
1. Permanent destroying of forests leads to global climate change.
ถาวร

ก่อให้เกิด

2. Cutting forests decreases the amount of water that vapors from land.
ระเหย

3. People destroy forests in order to make beautiful habitats for animals.
ทําลาย

ที่อยู่อาศัย

4. The soil will be washed or blown away easily if there are no trees.
พัดพาไป

5. It is believed that replanting is the way to fight deforestation.
การปลูกต้นไม้ทดแทน

3. What is the main purpose of the writer in writing the above passage?
1. To advise us how to preserve the forests.
แนะนํา

อนุรักษ์

2. To inform us the impact of destroying forests.
แจ้งให้ทราบ

ผลกระทบ

3. To instruct us how to preserve an ecosystem.
สอน

ระบบนิเวศ

4. To warn us about the effects of climatic changes.
เตือน

ผลกระทบ

5. To teach us how to replant trees.

ภาษาอังกฤษ (62)_________________________________________ โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28

4. What is the overall tone of the passage?
1. Resentful and hopeless
ขุ่นเคือง

สิ้นหวัง

ไม่ใส่ใจ

ดูถูก

3. Indifferent and scornful

2. Angry and sarcastic
โกรธ

เสียดสี

4. Factual and concerned
เป็นความจริง

ห่วงใย

5. Doubtful and hopeless
สงสัย

สิ้นหวัง

เฉลย
Passage 1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เฉลย 3. That the words using “front” vowels stand for tiny things is real.
เฉลย 1. Vowels Control Your Imagination
เฉลย 5. To find the association of “front” and “back” vowels and perception of the brain.
เฉลย 2. Koraff
เฉลย 4. marketing
เฉลย 2. That “front” vowels represent small thing and “back” vowels show up in heavy things.
เฉลย 4. There are studies in various languages and the participants opt for the products
with “back” vowels as heavier, thicker and larger products.
8. เฉลย 1. Factual and informative

Passage 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

4.
4.
2.
5.
1.
3.
1.
2.

Admired
“G” Generation seems to be overdemanding of good care.
To explain why “G” stands for Generosity.
In a magazine
executives
Due to the financial crisis, selfish businessmen are more disliked.
disagreeing
support the preceding paragraph

1.
3.
2.
4.

paragraph 2 and 3
People destroy forests in order to make beautiful habitats for animals.
To inform us the impact of destroying forests.
Factual and concerned

Passage 3
1.
2.
3.
4.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
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Error Identification
การทํา Error Identification / Sentence Completion
1. อ่านให้จบประโยค
2. วิเคราะห์ประโยคตามโครงสร้าง
3. S
ดู

V

V

V

พจน์,

V

Tenses,

ใน Present Simple S
S
Tense // Tense
Present //
Present //
Past
//
Present //
V1
=
2
V
=
F
V
=

and

Present
Future
Past
Past
present
Past
future

Voices

เอกพจน์ + Vs/es
พหูพจน์ + V

(Simp, Cont, Perf, Perf Cont)
(Simp, Cont, Perf, Perf Cont)
(Simp, Cont, Perf, Perf Cont)
ก็ต่อเมื่อ Adv of Time

Tense

Simple

Continuous

Perfect

Present

S + Vs/es

is, am, are Ving has, have V3

has, have been Ving

Past

S + Ved/2

was, were Ving had

had been

Future

S + will V1

will be

V3

Ving will have V3

Perfect Continuous
Ving

will have been Ving
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4.
Tense

Passive = S + be V3 = ถูกกระทํา
Simple

Continuous

is
Present am
are

is
+ V3 am
are

was

was

Past

Perfect Continuous

has been
+ V3 has, have been + being V3

+ being V3
have been
+ being V3

+ V3

Perfect

had been

+ V3 had been

+ being V3

were

were

Future will be + V3 will be + being V3 will have been + V3 will have been + being V3

Directions : Read the following statements and choose the underlined part that is
grammatically wrong. (แบบ GAT)
1.

Had the government transferred television stations to the Mass Media Organization
1)
2)
of Thailand, the workers would protest.
3)
4)

1

2

If present
If Should S

, will
V1

: If you love me
Should you love me

, I will love you.
, I will love you.

If past
If Were

, would
, would

S

to

: If you knew her
Were you to know her
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V1

, you would love her.
, you would love her.

________________________________________ ภาษาอังกฤษ (65)

3

4

If past perfect
If Had
S

, would have done
, would have done

V3

: If you had known her
If Had you known her

, you would have loved her.
, you would have loved her.

If past perfect
If Had
S

, would V1 now
, would V1 now

V3

: If you had worked hard
If Had you worked hard

, your grades would be better now.
, your grades would be better now.

: If the government had transferred television stations to the Mass
Media Organization of Thailand, the workers would have protested.
2. The surface conditions on the planet Mars are more like the Earth’s than those of
1)
2)
3)
any another planet in the solar system.
4)
The book

you bought

is

more interesting than

that

I did.

The books

you bought

are

more interesting than

those

I did.

than any other N นับได้ (เอกพจน์)
: Somsri is more beautiful than any other girl in the world.
S
Prep Phrase
V
The surface conditions [on the planet Mars] are more like the Earth’s
than those of any another planet in the solar system.
..........................................
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3. Psychologist and social anthropologist Allison Davis examined the influence of social and
1)
2)
3)
economy factors in the education of poor children.
4)
Adjective Suffixes
ary,
ical,
less,

al
ic
like,

ordinary
ธรรมดา
biological
ทางชีววิทยา
countless
มากมาย
shocked
ซึ่งรู้สึกตกใจ

able,
ible,
ing,

ly

formal
ที่เป็นทางการ
symbolic
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
jellylike
เหมือนเจลลี่
jealous
ซึ่งอิจฉา

ent,
ish,
y

ant
ive
ed

changeable
ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้
visible
ซึ่งมองเห็นได้
daily
รายวัน
pitiful
น่าสงสาร

ous

ful

fluent
ซึ่งคล่องแคล่ว
foolish
โง่
shocking
น่าตกใจ
tiresome
น่าเบื่อ

some
abundant
มากมาย
active
คล่องแคล่ว
sleepy
ซึ่งง่วงนอน

ตําแหน่ง Adjective
1.

Adj

+ N

2.

V to be + adj
is, am, are
was, were
modals
has, have, had

3.

: Somsri is a beautiful girl.
: Somsri is friendly / marvelous.

+
+

Linking Verbs

be
been
(แสดงการกลายสภาพ / เปลี่ยนไป)

get,
go,
(แสดงการกลายสภาพ)
look,
seem,
ดู
ดูเหมือน
taste,
turn,
มีรส
เปลี่ยนสภาพ
keep,
remain,
ยังคง...
ยังคง...
: Somsri becomes more popular.
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grow

become

sound
ฟังดู
feel,
รู้สึก
stay
ยังคง....

appear
ดูเหมือน
smell
มีกลิ่น
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S
V
Psychologist and social anthropologist Allison Davis examined the influence of
นักจิตวิทยา

ทางสังคม นักมนุษยวิทยา

adj. //
N
social and economy factors in the education of poor children.
ทางสังคม

ทางเศรษฐกิจ ปัจจัย

เฉลย

social

and

Adj

and

economic
Adj

factors
+

N

4. A computerized inventory control system has reduced the number of time necessary for
1)
2)
3)
flight crews to receive their suppliers.
4)
The number of + N นับได้พหูพจน์ + Vs/es
A
number of + N นับได้พหูพจน์ + V

(เอกพจน์)
(พหูพจน์)

: The number of books is written by him.
: A
number of books are written by me.

A (great)

deal



*sum 


 amount 


quantity 

of + N นับได้เอกพจน์ + Vs/es (เอกพจน์)

: A great deal of time is spent on doing exercise.

S
: I

V

N

love

the girl

Ving
(กระทํา)
Ved/3
(ถูกกระทํา)
Adj Phrase
(คุณศัพท์วลี)
smiling at me.
praised by teacher.
popular among teens.
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adj
S
V
A computerized inventory control system has reduced the number of
ทางคอมพิวเตอร์ รายการสิ่งของ

ระบบควบคุม

ลด

จํานวน

adj Phrase
time [necessary for flight crews to receive their suppliers.]
ที่จําเป็น

5. A suitable candidate for this position should have banking experience and enjoy to work
1)
2)
3)
4)
with people.
enjoy + Ving
: I enjoy chatting with him.
S
Prep Phrase
V
adj + N
A suitable candidate [for this position] should have banking experience and
enjoy to work with people.
∧
should

Directions : Read each sentence below and choose the ONE incorrect part. Then
choose the alternative that shows the correction of the mistake
(แบบ O-NET)
1.

The chairman of the Federal Reserve was reluctant to cut interest rates, even though
1)
2)
3)
the calls to do so from leading economists.
4)
1) 1. was reluctantly
2. has reluctance
3. reluctantly has
4. reluctantly was
2) 1. cutting interest rates
2. cut interest rates
3. interest rates cutting
4. that cut interest rates
3) 1. despite
2. because of
3. therefore
4. moreover
4) 1. doing that
2. to make it
3. making so
4. to doing that

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28

________________________________________ ภาษาอังกฤษ (69)

I love him although
I love him despite
in spite of

he is selfish.
his selfishness.

S
Vbe adj to V1
The chairman of the [Federal Reserve] was reluctant to cut interest rates, even though
the calls to do so from leading economists.
2. A financial crisis often has the effect of making many people decided to emigrate to
1)
2)
3)
more stable and prosperous lands.
4)
1) 1. Finance crisis
2. A crisis’ finance
3. Financial that crisis
4. A crisis of finance
2) 1. the affect of making
2. making the effect of
3. made the effect of
4. the making effect
3) 1. to decide emigrating
2. to decide to emigrate
3. to deciding emigrating
4. decide to emigrate
4) 1. much stable and generous
2. more stability and prosperity
3. much stability and prosperous
4. more stable and prosperity

make

so

do

sth

: You make me cry.
S
V
A financial crisis often has the effect of making many people decided to emigrate
อพยพออก

adj //
adj
N
to more stable and prosperous lands.
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3. The boards of directors has announced the creation of a new department, that will be
1)
2)
responsible for ensuring the safety of our workers.
3)
4)
1) a. has been announced
b. has announcement
c. having announced
d. announcing
2) a. who
b. whom
c. where
d. which
3) a. responsible for ensure
b. ensuring responsibility
c. responsible ensure
d. responsibility that ensures
4) a. the workers safe
b. that safety the workers
c. of the safe workers
d. our workers have safety
หลัง , ห้ามใช้ that
S
V
N
The boards of directors has announced the creation of a new department,
S
Vbe adj Prep + Ving
[that will be responsible for ensuring the safety of our workers.]

4. The area has dependability labor with low absenteeism and a positive work attitude that is
1)
2)
3)
typical of people with an agricultural background.
4)
1) a. dependable has
b. has dependably
c. has dependable
d. dependably have
2) a. that absenteeism low
b. lowly with absenteeism
c. which absenteeism low
d. with absenteeism lowly
3) a. positively work
b. working positive
c. positive to work
d. positively in work
4) a. the agriculture background
b. background of the agriculture
c. a background agricultural
d. an agriculture and background
S V
adj
N
adj
N
The area has dependability labor with low absenteeism and a positive work

การขาดเรียน/เรียนโดยปราศจากเหตุผลที่ดี

N
S Vbe adj
adj
N
attitude [that is typical of people with an agricultural background.]
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5. One of the greatest benefits of word processing are that lengthy documents no longer
1) ประโยชน์
2)
need to be retyped to correct mistakes.
3)
4)
1) a. greatest benefits
b. the greatest benefit
c. benefits the greatest
d. greatest of the benefits
2) a. is that lengthy
b. are lengthy that
ที่ยืดยาว
c. that is long
d. that are lengthy
3) a. need to retype
b. need retyping
c. retyping in need
d. being needed to retype
4) a. that correct mistakes
b. correcting mistakes
c. to correction mistakes
d. in mistakes correcting

One of the

+

N นับได้พหูพจน์

+

Vs/es (เอกพจน์)

: One of the girls loves to join our activity.

need

to

be

V3

=

passive จําเป็นต้องถูก...

: Your report needs to be rewritten.
V
Adj
N

to
to
to

V
V
V

:
:
:

She desire
It ’s hard
This is the best way

to study in London.
to win
her heart.
to solve the problem.

S
V
One of the greatest benefits [of word processing] are that lengthy
ประโยชน์

S
V
documents no longer need to be retyped to correct mistakes.
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เฉลย
Error Identification (แบบ GAT)
1.
2.
3.
4.
5.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

4)
4)
4)
2)
4)

แก้เป็น would have protested
แก้เป็น any other
แก้เป็น economic factors
แก้เป็น the amount of
แก้เป็น working

Error Identification (แบบ O-NET)
1.
2.
3.
4.
5.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

3)
3)
2)
1)
2)

a. despite
d. decide to emigrate
d. which
c. has dependable
a. is that lengthy
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Cloze Test
ขอแนะนําในการอาน
1. อ่านประโยคแรก วิเคราะห์และตีความให้แตก เพราะประโยคแรกเปรียบเสมือนหางเสือเรือ ทําให้การอ่าน
มีจุดมุ่งหมาย และนับเป็นการรักษาเวลาในการอ่าน
2. เมื่อพบช่องว่าง อย่ารีบเติม ให้อ่านต่อไปอีกสักประโยคสองประโยค
3. พยายามฝึกหาตัวชี้แนะทางบริบท
4. ถ้าตอบไม่ได้ ให้ข้ามไปก่อน และอ่านต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และต้องจําไว้
เสมอว่าแต่ละประโยคหรือแต่ละย่อหน้าจะสัมพันธ์กัน

ขั้นตอนการอาน
1. ขั้นก่อนการอ่าน : ทํานายหรือคาดการณ์เนื้อเรื่องโดยพิจารณาจาก
- หัวเรื่องหรือประโยคแรกของเนื้อเรื่อง
- ฝึกระดมความคิดที่เกี่ยวข้องกัน
2. ขั้นระหว่างอ่าน
- นักเรียนต้องฝึกมองคําสําคัญ (key word) หรือคําที่นักเรียนแปลได้
- พยายามฝึกมองคําที่กล่าวซ้ําไปซ้ํามา (recurring word)
- พยายามดูคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือวลีที่มีความหมายเหมือนกัน (synonyms)
- พยายามดูคําชี้แนะทางบริบท (context clues)
- พยายามเชื่อมโยงคําดังกล่าวข้างต้น และใช้ประสบการณ์ผสมผสานข้อมูลที่ปรากฏในเรื่องตาม
หลักเหตุผล
3. ขั้นหลังการอ่าน
- ฝึ ก เชื่ อ มโยงความคิ ด แต่ ล ะย่ อ หน้ า โดยดู ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ หั ว เรื่ อ ง ทั้ ง นี้ นั ก เรี ย นจะเห็ น
ความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องโดยรวม (meaning coherence)
Cloze Test ที่จะนํามาให้นักเรียนทําประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ Cloze Test ที่เน้นไวยากรณ์เชิงความหมาย
นั่นคือ นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้ทางไวยากรณ์ นักเรียนยังต้องเชื่อมโยงเข้ากับความหมายได้ถูกต้อง
ฉะนั้น เวลาอ่านนักเรียนต้องเลือกข้อที่ถูกทั้งไวยากรณ์และความหมาย อีกลักษณะหนึ่ง คือ Cloze Test ที่เน้น
การเติมคําเพื่อให้เกิดความหมายเชื่อมโยงที่สละสลวย
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Directions : Read the following passage carefully. Then choose the best answer
to fill in each blank.
Passage 1
Organic farming is a ..........1.......... of crop and livestock production that involves much
พืชผล
ปศุสัตว์
เกี่ยวข้องกับ
more than choosing not to use pesticides, fertilizers, genetically modified organisms, antibiotics
ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ย
สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม
and growth hormones.
Organic production is a holistic system ..........2.......... to optimize the productivity and
การผลิต
แบบองค์รวม
ทําให้สูงสุด
fitness of diverse communities within the agro-ecosystem, including soil organisms, plants,
หลากหลาย
ระบบนิเวศเกษตร
รวมทั้ง
livestock and people. The principal ..........3.......... of organic production is to develop
หลัก
enterprises that are sustainable and harmonious with environment.
การทําเกษตรอินทรีย์

การประกอบการ

1.

1. function

สิ่งแวดล้อม

สอดคล้อง

2. outcome

3. method

4. development

5. evolution

2. 1. design

2. designed

3. designing

4. to design

5. to designing

3. 1. goal

2. system

3. rule

4. risk

5. type

หน้าที่

ออกแบบ
จุดมุ่งหมาย

ผล

วิธี

ระบบ

กฎ

การพัฒนา

ความเสี่ยง

วิวัฒนาการ

Passage 2
Alcohol usually refers to drinks such as beer, wine or spirits that contain ethyl alcohol
หมายถึง
เช่น
มี
เหล้า
(ethanol). It is a mood-changing ..........1.......... drug that belongs to the class of drugs known
ยาเสพติด
เปลี่ยนอารมณ์
as ‘depressants’.
ยากดประสาท
This doesn’t mean that alcohol makes you ..........2.......... (although it can have this
effect). It means that alcohol slows down the central nervous system and inhibits many of the
ระบบประสาท
ยับยั้ง
brain’s functions. It also ..........3.......... almost all of the body’s cells and systems.
หน้าที่
When a person drinks alcohol it is ..........4.......... into the blood stream through the walls
ผ่านทาง
กระแสเลือด
of the stomach and small intestine, and then rapidly distributed to all parts of the body –
แจกจ่าย
ลําไส้
including the brain.
รวมทั้ง

1.

1. illegal

ผิดกฎหมาย

2. 1. slothful
เฉื่อยชา

3. 1. reflects

สะท้อนกลับ

4. 1. absorbed
ซึมซับ

2. legal

3. illegible

4. legible

5. energetic

2. prudent

3. brave

4. depressed

5. coward

2. effects

3. affects

4. infects

2. sank

3. travelled

4. spread

ถูกกฎหมาย

ที่อ่านไม่ออก

รอบคอบ

กล้าหาญ

(V) ก่อให้เกิด (n) ผลกระทบ
จม
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ส่งผลต่อ

เดินทาง

อ่านออก

ซึมเศร้า

ทําให้ติดเชื้อ

แพร่กระจาย

ที่กระตือรือร้น

ขี้ขลาด

5. defects

(n) ข้อ/ความบกพร่อง

5. allowed
อนุญาต

________________________________________ ภาษาอังกฤษ (75)

Passage 3
Tea is considered the most consumed beverage in the world behind water, ..........1..........
ตามหลัง
เครื่องดื่ม
พิจารณา
ที่บริโภค
78% of the tea consumed worldwide is black and only about 20% is green.
All types of tea except herbal tea are brewed from ..........2.......... the Camellia sinensis
ชาสมุนไพร
ยกเว้น
ต้ม/ชง
bush. The level of oxidation of the leaves determines the type of tea.
ปฏิกิรืยาออกซิเดชั่น
กําหนด
Green tea is made from un-oxidized leaves and is one of the less processed types of tea
ที่ผ่านกระบวนการมาน้อยกว่า
(with white tea the least) and therefore contains ..........3.......... and beneficial polyphenols.
ประกอบด้วย
Green tea was used in traditional Chinese and Indian medicine ..........4.......... and heal
wounds, aid digestion, improve heart and mental health and regulate body temperature. Recent
ควบคุม
อุณหภูมิ
เร็วๆ นี้
studies have shown green tea can ..........5.......... effects on everything from weight loss to
การลดน้ําหนัก
liver disorders, type 2 diabetes and Alzheimer’s disease.
ความผิดปกติของตับ

1.

1. however

อย่างไรก็ตาม

2. 1.
3.
5.
3. 1.
3.
5.
4. 1.

โรคเบาหวาน

2. because
เพราะ

the leaves that died of
the dried leaves of
drying of the leaves
one of the most antioxidant
one most antioxidants
most of the antioxidant one
controlling bleeding
เลือดไหล

3. bleeding controlling
5. to control bleeding
5. 1. potentially have positive
ที่เป็นไปได้

3. have positively potential
5. have potential positive

โรคอัลไซเมอร์

3. although
แม้ว่า

4. besides

ยิ่งไปกว่านั้น

5. for example

ยกตัวอย่างเช่น

2. the drying leaves of
4. the leaves that drying of
2. the most antioxidants one
4. one of the most antioxidants
2. bleeding control
4. to controlling bleeding
2. have positive potential
4. positively potentially have
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เฉลย
Passage 1
1. เฉลย 3. method
2. เฉลย 2. designed
3. เฉลย 1. goal

Passage 2
1.
2.
3.
4.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

2.
4.
3.
1.

legal
depressed
affects
absorbed

1.
3.
4.
5.
1.

however
the dried leaves of
one of the most antioxidants
to control bleeding
potentially have positive

Passage 3
1.
2.
3.
4.
5.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
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Paragraph Completion (แบบ GAT)
Directions : Choose the best answer
Paragraph 1
(A) ……………… (B) However, there are a few countries, such as Japan and Italy stand
out from among the rest due to the great proportion of their citizens over 65 years of age. (C)
ที่เหลือ เนื่องจาก

อัตราส่วน

According to the World Health Organization, nearly two billion people across the world are
expected to be over 60 years old by 2050. (D) Because of such increases in their aging
เช่นนี้

populations, some of the world’s largest economies have started facing subsequent increases in
เผชิญ

ที่ตามมา

their health-care costs. (E) Not to mention about higher pension costs, and a decreasing
บํานาญ

ที่ลดลง

proportion of young and active workers. (F) Active workers are trained to work with high caliber
อัตราส่วน

and good wages. (G) A major contributing factor to this happening has been diminishing by
ลดลง

ที่เป็นสาเหตุ

newborn babies and longer lifespans. (H) In order to adapt to their increasingly aging
ช่วงอายุ

ปรับตัว

populations, many countries have raised the retirement age, reduced pension benefits. (I) ....................
1.

เพิ่ม

อายุเกษียณ

ลด

What is the best topic sentence for this paragraph?
1. Older people are sensitive to loneliness and family’s ignorance.
ความอ้างว้าง

2. Older people are at risk for being left alone.

ประโยชน์

ความไม่ใส่ใจ

เสี่ยง

3. Aging is great problem faced by the world.
เผชิญ

4. The world population is aging rather rapidly.
5. Old age refers to ages over the life expectancy of human beings.
หมายถึง

อายุขัย

2. Which one has the closest meaning to the highlighted part?
1. have more swift increase of aging people than any other country
2. are outstanding and prosperous than any other country
3. have to solve aging problem more quickly than other countries
4. are standing for the rights of aging people
5. have more qualified old people than any other country
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3. Which one can be added after Sentence C to make a good paragraph?
1. Shockingly, a figure is more than triple what it was in 2000.
ตัวเลข

3 เท่า

2. Definitely, the aging population problem is what we should pay more attention to.
ความใส่ใจ

3. Obviously, the great number of aging people is a one of the social and economic
จํานวน
เห็นได้ชัด
problem.
4. Unquestionably, the government must find good solutions to help the aging people.
วิธีแก้ปัญหา

ไม่ต้องสงสัยเลย

5. Certainly, the aging people must be looked after by the government.
แน่นอน

4. Which one does NOT belong?
1. D
2. E
3. F
4. G
5. H
5. What is the best final sentence for this paragraph?
1. Yet, most of the countries try hard to solve the problem of rapid increase of aging
แก้
population.
2. Moreover, they have started spending more on elderly care.
3. To sum up, Japan is home to the oldest people in the world.
4. In conclusion, aging is the big problem around the world.
5. In summary, people tend to live longer because of good health and diet.

Paragraph 2
(A) ……………… (B) It has often been referred to as the ‘King of the jungle’. (C) Anyone
อ้างถึง

เจ้าป่า

ใครก็ตาม

who has seen this animal at close range will definitely agree that this is indeed and apt title.
ระยะ

แน่นอน

(D) What does a full grown lion look like? (E) Well, it has a large head, small rounded ears and a
pair of piercing eyes. (F) Lions are found mostly in the jungles of Asia and Africa. (G) Since
เฉียบคม

1910 when it was voted in as the mascot, the lion has become an omnipresent symbol for
ที่ปรากฎทั่วไป

Columbia. (H) They can also be seen at game reserves, wildlife sanctuaries and zoos. (I) In
ป่าสงวน

ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่า

many countries, lions have become protected animals. (J) ………………

โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ ปีที่ 28

________________________________________ ภาษาอังกฤษ (79)

1.

What is the best topic sentence for this paragraph?
1. The Lion King may be one of the most famous musicals in the world.
ละครเพลง

2. A lion’s roar is one of the most terrifying sounds in the animal kingdom.
คําถาม

น่ากลัว

3. Female and male lions are the greatest hunters.
เพศผู้

เพศเมีย

4. Lions have been celebrated throughout history for their courage and strength.
ความกล้า

ความแข็งแรง

5. The lion is a magnificent animal.
2. Which one can be added after Sentence E to make a good paragraph?
1. A roar is a warning to smaller predators that they face a large and angry animal.
นักล่า

เผชิญ

2. Lions are highly elegant and occupy the same area for generations.
หลายรุ่น

สง่า

3. It also has a thick golden mane, which gives the animal its majestic appearance.
สง่า

แผงขนที่คอ

4. Its hunting techniques are more successful in long grass and thick bush.
5. The lion sleeps away most of the day because it is usually too hot to hunt.
3. Which one does NOT belong?
1. D
2. E
3. F
4. G
5. H
4. Which one has the closest meaning to the highlighted part?
1. a really ridiculous name
2. a really appropriate name
เหมาะสม

ไร้สาระ

3. an absolutely abnormal title
อย่างยิ่ง

4. a definitely fearful name

ผิดปกติ

5. an extremely ironic name
อย่างยิ่ง ที่ประชด

5. What is the best final sentence for this paragraph?
1. This means people are not allowed to kill them.
2. That why people have to watch them at the zoo.
3. Moreover, lion hunting is the most exciting game.
4. This means more people are eager to kill lions.
5. However, the lion is the king of the beasts.
สัตว์
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เฉลย
Paragraph 1
1
2.
3.
4.
5.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

4.
1.
1.
3.
2.

The world population is aging rather rapidly.
have more swift increase of aging people than any other country
Shockingly, a figure is more than triple what it was in 2000.
F
Moreover, they have started spending more on elderly care.

Paragraph 2
1.
2.
3.
4.
5.

เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย
เฉลย

5.
3.
4.
2.
1.

The lion is a magnificent animal.
It also has a thick golden mane, which gives the animal its majestic appearance.
G.
a really appropriate name
This means people are not allowed to kill them.
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Paragraph Rearrangement
(แบบ 9 วิชาสามัญ)
การทํา Paragraph Rearrangement
1.
2.
3.
4.
5.

อ่านคร่าวๆ พร้อม highlight คําซ้ํา
หาประโยคแรกให้เจอ
ดูว่าประโยคแรก ทิ้งตัวชี้แนะอะไรไว้
ดูคําเชื่อม ที่เชื่อมความหมายของแต่ละประโยค
จับคู่ให้เหมือน Jigsaw แล้วเรียงตามลําดับก่อน-หลัง

Discourse Markers : ตัวชี้แนะทางบริบท
or
and

ความหมาย +
1. ...................................................
-

+
...................................................
-

โครงสร้างคู่ขนาน
N
adj

N
adj

N
adj

and
and

N
adj

: Somsri is lovely and slim.
(สมศรีน่ารักและผอมเพรียว)

S+V
2. ...................
เหตุ
+
-

So,
Thus,
Hence,
Therefore,
Thereby,
Consequently,
Accordingly

S+V
....................
ผล
+
-

ดังนั้น
: They have lived in Japan for a long time; consequently, they are interested in
Zen Buddhism.
(พวกเขาอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นมานานมาก ดังนั้นพวกเขาจึงสนใจพุทธศาสนานิกายเซ็น)
: Vegetables are good for your health. Consequently, you must include them in your diet.
(ผักดีต่อสุขภาพ ดังนั้นควรนําผักใส่ในอาหาร)
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S+V
3. ....................
+
-

Besides,
Moreover,
Furthermore,
In addition,

S+V
....................
+
-

ยิ่งไปกว่านั้น (เสริมความ)
: The hotel looked good; moreover, the price was reasonable.
(โรงแรมดูดี ยิ่งไปกว่านั้นราคายังย่อมเยาอีก)
: Somsri is beautiful. Furthermore, she is very kind.
(สมศรีสวย นอกจากนั้นเธอยังใจดีอีกด้วย)

S+V
4. ....................

Still,
But,
Yet,
However,
Nevertheless,
Nonetheless,

S+V
....................

อย่างไรก็ตาม (ขัดแย้ง)
: He is very rich. Nevertheless, nobody likes him.
(เขารวยมาก แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครสักคนชอบเขา)
: They love animals; however they don’t like cats.
(พวกเขารักสัตว์ แต่ทว่าพวกเขาไม่ชอบแมว)
+
5. ...................................................
-

but
≠ ขัดแย้ง

+
...................................................
-

: Pim is fat but she is energetic.
(ปิ๋มอ้วนแต่กระฉับกระเฉง)

?
6. ...................................................

than
กว่า

?
.................................................

: Happiness is better than wealth.
(ความสุขดีกว่าความร่ํารวย)
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S+V
7. ....................
ผล
+
-

because
since
for
as
seeing that
now that

S+V
....................
เหตุ
+
-

เพราะว่า
: A lot of students want to study with Kru Somsri because she teaches clearly.
(เด็กมากมายต้องการเรียนกับคุณครูสมศรีเพราะคุณครูสอนดี)

8.

Due to
Owing to
Thanks to
As a result of
On account of
Because of

N / วลี
S+V
+ ....................,
....................
เหตุ
ผล

เนื่องจาก / เพราะ
: Because of her kindness, all the students love Kru Somsri.
(เพราะความมีเมตตา เด็กทุกคนจึงรักคุณครูสมศรี)
Although
Though
S+V
S+V
9.
....................,
....................
Even though
Even if
ขัดแย้ง
แม้ว่า
: Although she has been studying all day, she is still active.
(ถึงแม้ว่าเธอจะเรียนมาตลอดทั้งวัน เธอก็ยังคงมีพลัง)
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10.

S+V
....................

while
meanwhile
whereas
where
as

S+V
....................

ขณะที่ (สอดคล้อง, ขัดแย้ง)
: She is diligent while her brother is lazy.
(เธอขยันในขณะที่น้องชายของเธอเกียจคร้าน)
: You are handsome, whereas I am ugly.
(คุณรูปหล่อในขณะที่ฉันน่าเกลียด)

11.

....................

or
or else
otherwise
if not

....................

มิฉะนั้นแล้ว (เงื่อนไข)
: Please hurry up, or else you will be late for school.
(กรุณารีบหน่อย มิฉะนั้นคุณจะไปโรงเรียนสาย)
ลักษณะของประโยคแรก
*ต้องไม่เคยปรากฏมาก่อน
*ต้องไม่มีคําต่อไปนี้
1. คําเชื่อมที่บอกความสัมพันธ์กับประโยคหน้า : Besides, Thus และอื่นๆ
ยกเว้น : When/If you smile, you look friendly.
2.

N ตัวหน้า

the
this
these
such

+ N กล่าวซ้ํา

: Thomas is the captain. The man is sharp.
ยกเว้น : the sun, the world, the east, the Chao Phraya River
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3. ไม่มีคําว่า ....................

this
that

....................
refer to

: He’s nice. That’s true.
4. ไม่มี Pronoun : he, she, they
และ it ที่อ้างถึงสัตว์ สิ่งของข้างหน้า (refers to something)
ยกเว้น
: I, we, you
และ it ที่กล่าวลอยๆ (not refer to something)
: It’s important to work hard to enter the university.

Directions : Put them in an appropriate sequence to form a meaningful
paragraph.

Paragraph 1 (แบบ 9 วิชาสามัญ)
[A] This can include the hands, feet, forehead, and underarms.
รวมทั้ง

หน้าผาก

รักแร้

[B] Besides, this excessive sweating can interfere with every activities.
ยิ่งไปกว่านั้น

ขัดจังหวะ

[C] Certain foods and drinks, along with nicotine, can also cause increased perspiration.
เหงื่อออก

[D] Hyperhidrosis is excessive sweating on one or more parts of the body.
มากเกิน

เหงื่อออก

[E] Scientists believe that hyperhidrosis is hereditary and activated by extreme anxiety.
ที่เป็นกรรมพันธุ์

1) E, C, D, B, A
3) D, C, B, A, E
5) D, E, A, C, B

ถูกกระตุ้น

อย่างยิ่ง

อ้างถึง

2) E, A, D, C, B
4) D, A, E, C, B
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Paragraph 2 (แบบ 9 วิชาสามัญ)
[A] It also involves the animal’s handler.
เกี่ยวข้องกับ

แตะต้อง

[B] However, fish, guinea pigs, horses, and other animals that meet screening criteria can
อย่างไรก็ตาม

การคัดเลือก

be used.
[C] It’s proved that dogs and cats are most commonly used in healing these problems.
พิสูจน์

โดยทั่วไป

ปัญหา

[D] Pet therapy is a guided interaction between an individual and a trained animal.
ปฏิกิริยา

เฉพาะบุคคล

[E] The purpose of pet therapy is to help a patient recover from or cope with a health problem
วัตถุประสงค์

การรักษา

or a mental disorder.
ความผิดปกติทางจิต

1) E, D, C, A, B
3) E, A, B, D, C
5) D, A, E, C, B

2) E, B, D, A, C
4 D, C, A, E, B

เฉลย
Paragraph 1
1.

เฉลย 4) D, A, E, C, B

Paragraph 2
1.

เฉลย 5) D, A, E, C, B
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ภาคผนวก
การเรียนภาษาอังกฤษ ต้องเกิดจากการ
“สั่งสม” “ค่อยเป็นค่อยไป” “สม่ําเสมอ”
ขณะที่เพื่อนกําลังเล่น
เราอ่านศัพท์ได้ 2 คํา
ขณะเข้าห้องน้ํา เราอ่านศัพท์ได้ 3 คํา
ขณะนั่งรถ ขณะคอยเพื่อน เราอ่านศัพท์ได้ 4 คํา
ขณะอ่านวิชาเครียดๆ
เราหยิบศัพท์ขึ้นมาอ่านอีก 2 คํา
ใครจะรู้ว่าการเริ่มต้นด้วยการอ่านศัพท์ทีละคําสองคํา
จะทําให้เราหยิบหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
มาอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว
ถ้าไม่เริ่มวันนี้แล้วเราจะเริ่มเมื่อไร
ถ้าเราไม่อ่าน แล้วใครจะอ่านให้เรา
คุณครูสมศรี ผู้ที่เคยเรียนภาษาอังกฤษได้เกรด 1

สวนที่ 1 :
ศัพท์แยกตามหัวข้อที่น่าจับตามองในข้อสอ
abandon, desert....................... ละทิ้ง
ability, capability...................... ความสามารถ
proficiency, efficiency............... ประสิทธิภาพ
abnormal, irregular................... ที่ผิดปกติ
abruptly, suddenly ................... ฉับพลันทันใด
absolutely, completely .............. อย่างยิ่ง โดยสิ้นเชิง
absurd, ridiculous .................... น่าหัวเราะเยาะ
abundant, abounding............... มากมาย
accelerate, expedite.................. เร่งความเร็ว
accept, admit........................... ยอมรับ
access, approach..................... ทางเข้าสู่, การเข้าสู่
accommodation/residence ........ ที่พักอาศัย
accomplish, succeed................ ทําให้สําเร็จ
accordingly, consequently......... ดังนั้น
accumulate, collect .................. สะสม
accurate, precise ..................... ถูกต้องแม่นยํา
accuse, blame ......................... กล่าวหา, ตําหนิ
achieve, succeed ..................... ทําให้สําเร็จ
acknowledge, accept................ ยอมรับ
acquire, attain.......................... ได้รับ
activate, stimulate .................... กระตุ้น
active, energetic, dynamic ........ คล่อง
adapt, adjust............................ ปรับตัว
add, increase, supplement ....... เพิ่ม
addict, drunkard ...................... คนติดยา, คนขี้เมา

adolescent, youngster............... วัยรุ่น
adult, grown-up....................... ผู้ใหญ่
advantage, benefit.................... ข้อดี, ประโยชน์
advise, suggest, recommend .... แนะนํา
affair, business ........................ กิจธุระ / เรื่องราว, ธุรกิจ
affection, fondness................... ความรัก
affluent, prosperous ................. มั่งคั่ง
aggravate, exasperate............... ทําให้โกรธ / ทําให้รําคาญ
agriculture, farming.................. เกษตรกรรม
aim, goal, purpose ................... วัตถุประสงค์
allocate, distribute.................... แบ่งสันปันส่วน, แจกจ่าย
alternative, option, choice......... ทางเลือก / ตัวเลือก
ambiguous, vague.................... กํากวม
ambition, inspiration................. ความทะเยอทะยาน,
แรงบันดาลใจ
analyze, synthesize .................. วิเคราะห์, สังเคราะห์
ancestor, forefather.................. บรรพบุรุษ
ancient, archaic....................... โบราณ
annoy, harass .......................... รบกวน, ตามรังควาน
apparent, obvious .................... ที่เห็นได้ชัด
application............................... การประยุกต์ใช้ /
การสมัครงาน
approach................................. การเข้าถึง / วิธี
appropriate, suitable, fitting ...... เหมาะสม
archaeology ............................. โบราณคดี
argue, debate, dispute ............. โต้แย้ง
artificial, copied, duplicated ...... เทียม / ปลอม
aspire, wish, long for................ ปรารถนา
assemble, congregate............... รวมกัน, ชุมนุมกัน
assess, appraise....................... ประเมิน
assign, appoint ........................ มอบหมาย, แต่งตั้ง
assumption, presumption ......... สมมติฐาน
assure, ensure......................... รับรอง
astronaut, spaceman................ นักบินอวกาศ
attach, join, enclose ................. แนบ / ติด
attention, heed......................... ความใส่ใจ
attendance, presence............... การเข้าร่วม, การปรากฏ
automation .............................. การใช้เครื่องจักร
available, at hand..................... ที่มีอยู่ / ที่หามาได้
awkward, inert, inept, inapt ...... งุ่มง่าม
beat, defeat ............................. เอาชนะ
behavior, conduct .................... ความประพฤติ
bereaved, mournful.................. ที่สูญเสียคนรัก, เศร้าโศก
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besides, moreover, furthermore....ยิ่งกว่านั้น
brittle, fragile............................ เปราะ
build, construct, establish......... สร้าง
capacity, ability ........................ ความจุ, ความสามารถ
category, classification.............. ประเภทที่แบ่ง,
การแบ่งประเภท
cessation, stop......................... การหยุด
challenge, defy......................... ท้าทาย, ยั่วให้โกรธ
circumstance, occurrence ........ เหตุการณ์
collapse, relapse ...................... พังทลาย, ทรุดลง
collide, clash............................ ชน, ชนกัน
crash, crush ............................ ชน, บดขยี้
commodity, merchandise ......... สินค้า
communicate, convey .............. สื่อสาร, สื่อความ
companion, friend.................... เพื่อนร่วมทาง, เพื่อน
compare, correlate ................... เปรียบเทียบ (สิ่งเหมือน)
contrast, differentiate................ เปรียบเทียบ (สิ่งแตกต่าง)
compensate, redeem................ ชดเชย
competitor, oppose................... คู่แข่ง, ผู้คัดค้าน
complete, accomplish, achieve.... ทําให้สําเร็จ
complex, complicated............... สลับซับซ้อน
component, constituent............ องค์ประกอบ
composed of, constitute............ ประกอบด้วย
concentrate, focus ................... มีจิตใจจดจ่ออยู่กับ, เน้น
conclude, infer......................... สรุป
condolence, sympathy.............. การแสดงความเสียใจ
conference, convention ............ การประชุม
confidence, assurance.............. ความมั่นใจ
confidential, secret................... ที่เป็นความลับเฉพาะ
confirm, affirm......................... ยืนยัน / ทําให้มั่นใจ
conform, agree ........................ ปฏิบัติตาม
conscious, aware ..................... ตระหนัก
considerable, great................... มากมาย
consist of, constitute ................ ประกอบด้วย
constant, consistent ................. สม่ําเสมอ
contain, comprise .................... ประกอบด้วย
consult, confer......................... ปรึกษา
counsel, advise ........................ ให้คําปรึกษา
consumption, exhaustion.......... การบริโภค, การใช้จนหมด
contaminate, adulterate............ ทําให้เน่าเสีย, ปลอมปน
contradiction, controversy......... การโต้แย้ง
controvert, contradict, contend . โต้แย้ง
convert, alter, change............... เปลี่ยน
convince, persuade.................. ทําให้เชื่อ, ชักชวน
cooperate, collaborate .............. ความร่วมมือ, ร่วมแรง
coordinate, organize................. ประสาน, จัดการ
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counteract, neutralize............... หักล้าง / ลบล้าง
critical ..................................... เกี่ยวกับการวิจารณ์ /
ที่วิกฤติ
critical, vital ............................. สําคัญยิ่ง
criticism, comment .................. การวิจารณ์
crucial, essential ...................... สําคัญยิ่ง, จําเป็น
damage, destruction, disaster ... ความเสียหาย
dangerous, hazardous.............. อันตราย
deal with, cope with, involve..... เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว
declare, announce ................... ประกาศ
decline, decrease..................... ลดลง
dedicate, devote....................... อุทิศ
defend, protect ........................ ป้องกัน
definite, exact .......................... แน่นอน
destroy, decay, decline............. ทําลาย, ผุ, เสื่อม
demonstrate ............................ สาธิต /
เดินขบวนประท้วง
deny, decline........................... ปฏิเสธ
department, section ................. แผนก, ส่วน
depend on, rely on................... ขึ้นอยู่กับ
depress, deject ........................ ทําให้หดหู่ใจ
deprive, bereave ...................... พรากเอาไป
devastation, destruction............ ความเสียหาย
determine................................ ตัดสินใจแน่วแน่ / กําหนด
detest, hate, despise ................ เกลียดชัง
detrimental, perilous ................ อันตราย
devastate, demolish.................. ทําลายล้าง
device, tool, gadget .................. อุปกรณ์
devious, indirect ...................... ที่คดเคี้ยว, ที่ไม่ตรง
diagnosis, analysis ................... การวินิจฉัย, การวิเคราะห์
die, expire, perish, extinct ........ ตาย
diminutive, miniature ............... เล็ก
disgust, abhorrence ................. ความขยะแขยง,
ความเกลียดชัง
disorder, disorganize ................ ทําให้วุ่นวาย, ทําให้ยุ่ง
disorder................................... ความผิดปกติ / ความยุ่งเหยิง
distinguish, discriminate........... แยกให้เห็นความแตกต่าง,
กีดกัน / แบ่งแยก
distract, deviate ....................... ทําให้เขว, หักเหออก
dominance, influence............... อิทธิพลครอบงํา
drought, shortage..................... ความแห้งแล้ง,
การขาดแคลน
dwelling, residence .................. ที่อยู่อาศัย
ecology, ecosystem .................. นิเวศวิทยา, ระบบนิเวศ
effective, efficient ..................... ที่มีประสิทธิภาพ
effort, attempt.......................... ความพยายาม
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elegant, splendid...................... สง่างาม
eliminate, demolish .................. กําจัด, ทําลาย
enormous, colossal, gigantic ..... ใหญ่โตมโหฬาร
ensure, assure......................... รับรอง, ยืนยัน,
ทําให้มั่นใจ
enthusiastic, zealous ................ กระตือรือร้น
entire, whole, total.................... ทั้งหมด
entrepreneur, investor .............. นักเสี่ยงลงทุน, ผู้ลงทุน
envious, jealous ....................... อิจฉา
erase, delete............................ ลบ, ตัดออก
erode, decompose.................... สึกกร่อน, เน่าเปื่อย
escape, evade, elude................ หลบหนี
evidence, proof ........................ หลักฐาน
exaggerate, overstate................ พูดเกินจริง
examine, scrutinize .................. ตรวจสอบ, พินิจพิเคราะห์
excessive, surplus .................... มากเกิน
excuse, explanation.................. ข้อแก้ตัว, คําอธิบาย
exhaust, fatigue........................ ทําให้หมดแรง
exhibit, expose......................... แสดง
existence, presence.................. การมีอยู่, การปรากฏ
expense, payment.................... รายจ่าย
explosion, eruption................... การระเบิด
extinguish, put out ................... ดับเพลิง
extinct, expire .......................... สูญพันธุ์, ตาย
extreme, supreme, utmost........ สูงสุด
famine, starvation..................... ทุพภิกขภัย
fascinate, captivate, enchant..... ทําให้หลงใหล /
ทําให้หลงรัก
fatal, mortal ............................. ที่ถึงแก่ชีวิต
fee, fare................................... ค่าธรรมเนียม, ค่าโดยสาร
flexible, elastic ......................... ที่ยืดหยุ่น
forbid, prohibit, restrict............. ห้าม
force, coerce, oblige................. บังคับ
foremost, utmost...................... สําคัญที่สุด, ที่สุด
foundation, basement............... พื้นฐาน, ฐานราก
fruitful, fertile, profuse.............. มากมาย
function, duty .......................... หน้าที่
generation, species .................. รุ่นคนรุ่นหนึ่งๆ, สายพันธุ์
genetic .................................... เกี่ยวกับพันธุกรรม
genuine, authentic ................... แท้
geology.................................... ธรณีวิทยา
get, gain, attain........................ ได้รับ
get rid of, dispose of................. กําจัด
global, universal....................... ทั่วโลก
gloom, mourning...................... ความเศร้าโศก
gloomy, grievous ...................... ที่เศร้าโศก

graceful, great ......................... ที่สง่างาม
gradually, little by little.............. อย่างค่อยเป็นค่อยไป,
ทีละเล็กละน้อย
grief, affliction.......................... ความทุกข์เศร้า
guarantee, warrant, endorse..... รับประกัน
habitat, residence .................... ที่อยู่อาศัย
harvest, cultivate...................... เก็บเกี่ยว, เพาะปลูก
hatch, brood............................ ฟักไข่, กกไข่
haunting, unforgettable ............ ที่อยู่ในความทรงจํา
heed, attention......................... เอาใจใส่ / สนใจ
hibernation, fast....................... การจําศีล, การอดอาหาร
ignorant, negligent ................... ที่เพิกเฉย / ละเลย
illegible, unreadable ................. (ลายมือ) อ่านไม่ออก
illiterate, uneducated................ ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
illustrate, elucidate................... อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,
อธิบายโดยกระจ่าง
illness, ailment, affliction .......... ความเจ็บป่วย,
ความทรมาน
illumination, floodlight .............. การให้แสงสว่าง, แสงไฟ
instantly, promptly.................... ในทันที / ทันใด,
อย่างรวดเร็ว
inactive, passive....................... เฉื่อย
incessant, unceasing................ ที่ไม่หยุดหย่อน
incidence, accident.................. เหตุการณ์, อุบัติเหตุ
incredible, unbelievable............ ที่เหลือเชื่อ
independent, self-sufficient ...... ที่พึ่งตัวเองได้
indicate, specify....................... แสดง, ชี้, ระบุ
infant, newborn ....................... ทารก
infer, conclude ........................ สรุป
inferior, secondary ................... ด้อยกว่า, ที่เป็นรอง
inflammation, eruption ............. อาการบวมพอง,
แผลพุพอง
ingredient, element .................. ส่วนผสม, องค์ประกอบ
inhabit, reside, abide, dwell...... อาศัย
innate, inborn, inbred .............. ที่เป็นโดยกําเนิด
intelligent, intellectual............... ฉลาด
initiate, originate ...................... ริเริ่ม
inquire, investigate................... สอบถาม, สืบสวน
insist on, persist in................... ยืนกราน
installation, establishment......... การติดตั้ง, การก่อตั้ง
instinctive, intuitive................... โดยสัญชาตญาณ
integrate, unite, unify ............... รวมเป็นหนึ่ง
intensity, concentration ............ ความเข้มข้น
intensity, severity ..................... ความรุนแรง
invade, break in....................... บุกรุก
invalidate, counteract ............... ทําให้เป็นโมฆะ, หักล้าง
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invalid, disabled ....................... ทุพพลภาพ, พิการ
investment, treasure................. การลงทุน, ทรัพย์สมบัติ
ironic, sarcastic........................ ที่เย้ยหยัน, ที่แดกดัน
justify, prove ............................ ให้เหตุผล, พิสูจน์
jeopardize, endanger................ ทําให้เป็นอันตราย
lantern, lamp ........................... โคมไฟ, ตะเกียง
legal, lawful, legitimate ............. ที่ถูกกฎหมาย
literally, virtually ....................... อย่างแท้จริง,
โดยเสมือนจริง
long for, crave for, yearn for ..... ปรารถนา
luxury, extravagance ............... ความหรูหรา,
ความฟุ่มเฟือย
maintenance, sustenance......... การบํารุงรักษา,
สิ่งหล่อเลี้ยง
manipulate, control .................. ควบคุมบังคับ
means, mode, method ............. วิธี
meteorology ............................. อุตุนิยมวิทยา
migrate, immigrate, emigrate .... อพยพ, เข้า,
ออก (ท้องถิ่น / ประเทศ)
mild, gentle, tender.................. อ่อนโยน, นุ่มละมุน
minute, diminutive ................... เล็ก
miraculous, marvelous ............. มหัศจรรย์
miscellaneous, assorted............ เบ็ดเตล็ด, หลากหลาย
misery, agony .......................... ความทุกข์ทรมาน
mobile, movable....................... ที่เคลื่อนที่ได้
moderate, intermediate............. ปานกลาง
modify, adapt, adjust................ ปรับเปลี่ยน
mysterious, puzzling................. น่าพิศวง
neglect, ignore ......................... เพิกเฉย, ละเลย, ไม่ใส่ใจ
negotiate, bargain .................... เจรจาต่อรอง, ต่อราคา
nevertheless, however .............. อย่างไรก็ตาม
notable, celebrated................... ที่มีชื่อเสียง
numerous, numberless............. มาก, นับไม่ถ้วน
nutrition, nourishment.............. โภชนาการ,
การบํารุงเลี้ยง
nutrient, supplement................ สารอาหาร, อาหารเสริม
oppose, object ......................... คัดค้าน
oblivious, unmindful................. ที่ลืม, ที่ไม่ใส่ใจ
observe, notice, remark............ สังเกต
observable, noticeable .............. เด่น
obstacle, obstruction ................ อุปสรรค
occupy, engage........................ จับจอง, ทําให้ไม่ว่าง
offhand, accidental................... ไม่ได้ไตร่ตรอง, โดยบังเอิญ
offspring, descendant............... ลูกหลาน
old, ancient, antique ................ เก่า, โบราณ
operation, treatment................. การกระทํา
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opinion, attitude....................... ความคิดเห็น
outstanding, striking................. เด่น
overcome, surmount, rout ........ ชนะ
particular, specific.................... โดยเฉพาะ
passive, inactive....................... เฉื่อย
pavement, footpath .................. บาทวิถี
pension, provident fund ........... เงินบํานาญ,
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
perceive, understand ............... รู้, เข้าใจ
perform, act............................. กระทํา
periodical, journal .................... วารสาร / สิ่งพิมพ์
permanent, everlasting............. ถาวร
plan, policy, scheme ................ แผน, นโยบาย
persuade, induce..................... ชักชวน
please, delight, content ............ ทําให้ยินดี, ทําให้ดีใจ
ponder, reflect ......................... ครุ่นคิด
portrait, drawing....................... รูปคนเหมือน, รูปวาด
possess, own ........................... เป็นเจ้าของ
post, position ........................... ตําแหน่งงาน, ตําแหน่ง
potential, talent ........................ ศักยภาพ, พรสวรรค์
practical, pragmatic ................. ที่นําไปใช้ได้จริงๆ,
ในทางปฏิบัติ
precise, accurate ..................... ถูกต้องแม่นยํา
predict, forecast....................... ทํานาย, พยากรณ์
predominance, influenceการ..... มีอิทธิพลเหนือ
preserve, sustain...................... สงวน, รักษาไว้
prevalent, prevailing, pervasive . ที่แพร่หลาย
previous, foregoing................... ก่อน, ที่มาก่อน
primitive, primary..................... ดั้งเดิม, แรก
priority, precedence ................. ลําดับแรก, การนํามาก่อน
proceed, continue.................... ดําเนินต่อไป
progress, advancement ............ ความก้าวหน้า
proliferate, spread.................... แพร่หลาย
prominent, eminent ................. ที่มีชื่อ
property, asset......................... ทรัพย์สิน
proportion, ratio ....................... อัตราส่วน,
อัตราเปรียบเทียบ
prosperous, affluent ................. ที่เจริญรุ่งเรือง,
ที่มั่งคั่งร่ํารวย
provide, supply ........................ ให้
psychology............................... จิตวิทยา
purchase, buy ......................... ซื้อ
qualification, feature................. คุณสมบัติ
quote, cite ............................... อ้างคําพูด
rational, logical......................... ที่มีเหตุผล
rare, scarce ............................. ที่หายาก
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realistic, sensible...................... ที่อยู่ในความเป็นจริง,
ที่มีเหตุผล
recall, remind .......................... ทําให้ระลึกถึง
recommend, suggest, advise..... แนะนํา
recover, recuperate .................. ฟื้นจากไข้
refer to, relate to ...................... อ้างถึง, สัมพันธ์กับ
reform, revolution..................... ปฏิรูป, ปฏิวัติ
regard, consider....................... ตระหนัก, คํานึง
regenerate, reproduce .............. แพร่พันธุ์
relative, relevant....................... ที่สัมพันธ์กัน
release, liberate........................ ปลดปล่อย
relieve, release......................... บรรเทา
reluctant, unwilling................... ไม่เต็มใจ
remarkable, striking.................. เด่น
remedy, therapy....................... การเยียวยารักษา,
การบําบัดรักษา
remote, distant......................... ไกล
repel, eject .............................. ขับออก / ไล่ออก
replace, substitute.................... แทนที่
reply, response ........................ คําตอบ
representative, delegate............ ตัวแทน
require, demand ...................... ต้องการ
required, requisite.................... ที่จําเป็น
research, study ........................ วิจัย
reserve, conserve, preserve ...... สํารอง, อนุรักษ์, สงวน
reservoir, dam.......................... ที่เก็บน้ํา, เขื่อน
resolve, determine.................... ตัดสินใจแน่วแน่
resort, lodge............................. ที่พักตากอากาศ, บ้านพัก
resource, riches ....................... ทรัพยากร, ทรัพย์สินที่มีค่า
restless, active ......................... ที่ไม่หยุดหย่อน
resume, curriculum vitae.......... ประวัติโดยย่อ
resume, restart ........................ เริ่มต้นใหม่
retire, resign ............................ เกษียณ, ลาออก
reveal, confess......................... เปิดเผย, สารภาพ
sad, miserable ......................... เศร้าโศก
sophisticated, experienced........ ที่ได้รับการขัดเกลา,
ที่มีประสบการณ์
seem to, appear to, likely to...... ดูเหมือนว่า
self-assured, self-confident...... ที่มั่นใจตัวเอง
self-conscious ......................... ที่รู้ตัว, ที่ตั้งใจ / เจตนา
self-esteem, self-respect.......... ความเคารพตัวเอง
self-sufficient, self-sustaining ... ที่พึ่งตนเองได้
sentimental.............................. ที่อ่อนไหว,
เร้าอารมณ์, สบอารมณ์
sensible, justified ..................... ที่มีเหตุผล / เป็นเหตุเป็นผล,
ที่ยอมรับได้

settle down, locate ................... ตั้งรกราก, ตั้งอยู่
significance, importance........... ความสําคัญ
skeleton, skull.......................... โครงกระดูก, หัวกะโหลก
slothful, sluggish ...................... เฉื่อย
so, thus, hence........................ ดังนั้น
solution, answer....................... การแก้ปัญหา, คําตอบ
soothe, alleviate ....................... บรรเทา
sticky, adhesive ....................... เหนียว, ที่ติดแน่น
stimulate, activate, motivate...... กระตุ้น
stop, quit, cease, pause ........... หยุด
strike, protest........................... ประท้วง, ต่อต้าน
stubborn, obstinate .................. ดื้อ
submit, succumb..................... ยอมแพ้
subscribe, register.................... บอกรับเป็นสมาชิก,
ลงทะเบียน
subtract, deduct ...................... หักออก / ลบออก
suburb, rural ........................... ชานเมือง, ในชนบท
succeed, carry out, go through . ทําให้สําเร็จ
sufficient, enough, adequate..... เพียงพอ
suffocate, stifle......................... ทําให้หายใจไม่ออก,
หายใจไม่ออก
superior, senior........................ ที่เหนือกว่า, ที่มีอาวุโสกว่า
supervise, oversee.................... ควบคุม
suppress, oppress.................... ปราบปราม, กดขี่ข่มเหง
surplus, superfluous................. มากเกินจําเป็น, ล้นเหลือ
surrounding, environment ........ สภาพแวดล้อม
suspicious, doubtful, dubious ... น่าสงสัย, ที่สงสัย
sympathy, condolence.............. ความเห็นอกเห็นใจ
substance, matter .................... สาร, สสาร
substitute, replace.................... แทน
suspect, doubt......................... สงสัย
surveillance, patrol................... การตรวจตรา,
การลาดตระเวน
symptom, syndrome................. อาการ, กลุ่มอาการ
tactful, diplomatic .................... ที่มีลักษณะนักการทูต
take over, inherit...................... รับช่วง, สืบทอด
take part in, participate in ........ เข้าร่วม
tease, harass ........................... แหย่, ตามราวี
technique, device..................... วิธี
temporary, momentary ............. ชั่วคราว
tempt, allure............................ เย้ายวนใจ
tend to, trend to, incline to ....... มีแนวโน้มที่จะ
terminal, final .......................... สุดท้าย
terminate, put an end .............. ทําให้สิ้นสุด
territory, border........................ เขตแดน
terror, horror............................ ความหวาดกลัว
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therefore, thereby..................... ดังนั้น
threaten, intimidate .................. ข่มขู่, ขู่เข็ญ
tolerate, endure ....................... อดทน
tough, enduring ....................... ที่อดทน
track, trail, hint, clue, cue ........ ร่องรอย / ตัวชี้แนะ
tradition, convention................. ประเพณี
tragedy, suffering ..................... ความเศร้า, ความทรมาน
transfer, relocate...................... ถ่ายโอน,กําหนดตําแหน่งใหม่
transmit, broadcast .................. ถ่ายทอด
trial, experiment....................... การทดลอง
truly, actually, virtually.............. อย่างแท้จริง,
อนึ่ง / จริงๆ แล้ว
ulcer, eruption ......................... แผลมีหนอง, แผลพุพอง
ultimately, finally ...................... ในที่สุด
undergo, experience................. ประสบ
variable, changeable ................ ที่เปลี่ยนแปลงได้
various, assorted ...................... หลากหลาย
valid, reasonable ...................... ที่มีเหตุผล
vending, selling........................ การขาย
vibration, quake ....................... การสั่นสะเทือน
victim, prey.............................. ผู้เคราะห์ร้าย, เหยื่อ
vigorous, forceful...................... ที่แข็งแกร่ง / มีพลัง
violence, severity...................... ความรุนแรง
virtue, integrity ......................... ความดี, ความซื่อสัตย์
visible, apparent....................... ที่เห็นได้, ที่เห็นได้ชัด
vital, crucial ............................. สําคัญยิ่ง
vulnerable, weak...................... อ่อนแอ
welfare, fringe benefit............... สวัสดิการ,
ผลประโยชน์พลอยได้
unfurnished house................... บ้านที่ไม่ได้ประดับ
เครื่องเรือน
untidy, disordered .................... ไม่เรียบร้อย
up-to-date, fashionable............ ทันสมัย
urban, downtown ..................... ในเมือง, ในย่านธุรกิจ
urge, ask, request .................... ขอร้อง
urgent, express ........................ เร่งด่วน
vacant, empty .......................... ว่างเปล่า
vague, obscure ........................ ใจลอย, คลุมเครือ /
เลือนราง
wander, roam, ramble.............. ร่อนเร่, เดินเตร่
warn, caution........................... เตือน
warrant, guarantee, endorse ..... รับประกัน
win, vanquish .......................... ชนะ
wind (ไวนด์), screw................... หมุน
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withdraw, remove..................... ถอนออก
wither, dry............................... เหี่ยว, แห้ง
withhold, keep back................. ระงับไว้
witness, evidence..................... พยาน, หลักฐาน
withstand, resist....................... ต้านทาน
worth, value............................. ค่า / คุณค่า
wound, injury .......................... บาดแผล, อาการบาดเจ็บ
zero, nil................................... ศูนย์, ความไม่มีอะไรเลย
อดทน
อด... ทําในสิ่งที่หนูชอบและสนุก
ทน... ทําในสิ่งที่หนูไม่ชอบและไม่สนุก
แต่อดและทนจะนําหนูสู่ฝั่งฝัน
6,480 ชั่วโมงในท้องแม่
แม่ให้ชีวิตหนูมา
แต่ความสําเร็จหนูต้องสร้างเองนะลูก
สู้ สู้ นะลูก
คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ
สวนที่ 2 : คําศัพท์หมวดที่ออกข้อสอบบ่อยๆ
pollution
waste ...................................... ของเสีย
gas emission............................ การปล่อยก๊าซ
garbage (AE)............................ ขยะ
rubbish (BE) ............................ ขยะ
trash ...................................... ขยะ
fuel ......................................... เชื้อเพลิง
dirtiness .................................. ความสกปรก
poor ventilation ........................ การระบายอากาศไม่ดี
vehicle .................................... ยานพาหนะ
pollutant.................................. สารมลพิษ
contaminant ............................ สารปนเปื้อน
air pollution ............................. มลภาวะในอากาศ
acid precipitation ..................... ฝนกรด
miasma ................................... สิ่งที่เป็นพิษ,
อากาศพิษจากของเน่าเสีย
residue.................................... สารตกค้าง
smog....................................... ควัน
ozone depletion ....................... การหมดสิ้นของโอโซน
asthma.................................... โรคหืด
regulation ................................ ระเบียบข้อบังคับ
law.......................................... กฎข้อบังคับ
legislation ................................ การออกกฎหมาย

________________________________________ ภาษาอังกฤษ (93)

health
insurance ................................ การประกันภัย
medical examination ................ การตรวจโรค
illness...................................... การเจ็บไข้ได้ป่วย
infection .................................. การติดเชื้อ / โรคติดต่อ
contagion................................. โรคติดต่อ
disease.................................... โรค
epidemic ................................. โรคระบาด
immune................................... เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
immunity ................................. ภูมิคุ้มกัน
chronic disease........................ โรคเรื้อรัง
depression............................... ความทุกข์ทรมาน
cancer..................................... มะเร็ง
malignant tumor ...................... เนื้อร้าย / มะเร็ง
benign tumor........................... เนื้องอกธรรมดา
healthful .................................. ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
wholesome .............................. ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
nutritious ................................. มีคุณค่าทางโภชนาการ
nourishing ............................... ซึ่งบํารุงร่างกาย / ที่ให้พลัง
hygienic................................... ที่ถูกสุขอนามัย
sanitary ................................... ที่ถูกสุขอนามัย
recuperation ............................ การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
get healthy............................... มีสุขภาพดี
recover .................................... ฟื้นจากไข้
recuperate............................... พักฟื้น
get well.................................... ฟื้นจากไข้
become convalescent ............... ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว
chronic complaint .................... การเจ็บป่วยเรื้อรัง
intensive care unit (ICU)........... ห้องไอซียู
critical condition....................... สภาพวิกฤต
chronic condition ..................... เรื้อรัง
incurable condition................... ที่ไม่สามารถรักษาได้
terminal illness......................... การป่วยระยะสุดท้าย
mortally ill................................ ป่วยถึงตาย
fatal disease............................. โรคที่ร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต
sick person.............................. คนป่วย
patient..................................... คนไข้
invalid ..................................... คนป่วย / adj. ที่ทุพพลภาพ
disabled (person)..................... ที่พิการ
cripple (N.) .............................. คนพิการ / V. ทําให้พิการ
asthmatic................................. เกี่ยวกับโรคหอบหืด
bronchitic ................................ เกี่ยวกับหลอดลม
drug addict.............................. คนติดยา
hygiene ................................... สุขอนามัย
sanitation................................. สุขอนามัย

symptom
nausea .................................... อาการคลื่นไส้
sickness .................................. อาการป่วย
dizziness ................................. อาการเวียนศีรษะ
vomit....................................... อาเจียน
cough...................................... ไอ
cramp ..................................... เป็นตะคริว
diarrhea .................................. โรคท้องร่วง, อาการท้องเสีย
chill......................................... ความหนาวเย็น
fatigue..................................... ความเหนื่อยล้า
feverish ................................... ที่มีไข้
indigestion............................... อาการอาหารไม่ย่อย
hiccup..................................... สะอึก (V/N)
swelling ................................... อาการบวม
rash ........................................ ผื่นคัน
spots ....................................... ตุ่ม, ผื่น, สิว
blister...................................... แผลพุพอง
ulcer ....................................... แผลเปื่อย
eruption .................................. แผลพุพอง
lack of appetite ........................ การเบื่ออาหาร
weight loss............................... น้ําหนักลด
weakness ................................ ความอ่อนเพลีย
breathing difficulty ................... การหายใจลําบาก
malaise.................................... อาการไม่สบาย (กาย / ใจ)
ที่ไม่ทราบสาเหตุ
depression............................... ความรู้สึกหดหู่ / ซึมเศร้า
vomiting .................................. การอาเจียน
coughing ................................. การไอ
queasy .................................... คลื่นเหียนอาเจียน
nauseous................................. ที่คลื่นไส้
inflammation............................ อาการอักเสบ, อาการบวมพอง
spasm ..................................... ชักกระตุก
doctor
physician................................. แพทย์ / หมอ
surgeon................................... ศัลยแพทย์
neurologist............................... แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสาทวิทยา
radiotherapist........................... นักรังสีบําบัด
anesthetist............................... วิสัญญีแพทย์
gynecologist............................. นรีแพทย์
obstetrician.............................. สูติแพทย์
pediatrician.............................. กุมารแพทย์
dermatologist ........................... แพทย์ผิวหนัง
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oculist ..................................... จักษุแพทย์
dentist ..................................... ทันตแพทย์
cardiologist .............................. แพทย์รักษาโรคหัวใจ
immunologist ........................... ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกัน
psychologist ............................. นักจิตวิทยา
psychiatrist .............................. จิตแพทย์
pain
anguish ................................... ความเจ็บปวดรวดร้าว
afflict....................................... ทําให้เจ็บปวด
annoyance............................... ความรําคาญ
hurting .................................... ความเจ็บปวด
nuisance ................................. การรบกวน
painful..................................... เจ็บปวด
distress
upset....................................... ทําให้อารมณ์เสีย
anguish ................................... ความเจ็บปวดรวดร้าว
torment ................................... ความทรมาน
torture ..................................... ความเจ็บปวด
anxiety..................................... ความกังวล
disturb..................................... รบกวน
disturbance ............................. การรบกวน
adversity.................................. เคราะห์กรรม
suffering .................................. ความทุกข์ทรมาน
hardship.................................. ความยากลําบาก
affliction................................... โรคภัยไข้เจ็บ
catastrophe.............................. ความหายนะ
disaster ................................... ความหายนะ
misfortune ............................... โชคร้าย / เคราะห์ร้าย
deformity ................................. ความพิกลพิการ
unhealthiness .......................... การมีสุขภาพไม่ดี,
การทําลายสุขภาพ
addiction ................................. การติดยา
infection .................................. การติดเชื้อ / โรคติดต่อ
contagion................................. โรคติดต่อ
transmission ............................ การแพร่เชื้อ
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
............................................... โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
tuberculosis ............................. วัณโรค
immune................................... เกี่ยวกับภูมิต้านทาน
infected ................................... ซึ่งติดโรค
epidemic ................................. ซึ่งระบาดอย่างรวดเร็ว
infectious................................. ซึ่งติดเชื้อ
contagious ............................... ซึ่งติดเชื้อ
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depression
emotional disorder ................... ความผิดปกติทางอารมณ์
psychological state ................... สภาพจิตใจ
psychotherapy ......................... จิตบําบัด
psychiatry................................ จิตเวช
mania...................................... ความคลั่งไคล้
acrophobia .............................. โรคกลัวความสูง
hallucination............................ อาการประสาทหลอน
mental state
agitation .................................. ความกระวนกระวายใจ,
ความวิตกกังวล
annoyance............................... ความรําคาญ
anxiety .................................... ความกังวล
nervousness ............................ ความวิตกกังวล,
............................................... ความตื่นตระหนก
delusion .................................. อาการหลงผิด
hypnosis.................................. การสะกดจิต
identity .................................... บุคลิกลักษณะ
mental health .......................... สุขภาพจิต
mental disease......................... โรคจิต
vexation................................... ความรําคาญ
stigma ..................................... บาดแผลทางจิตใจ
trauma .................................... ความบอบช้ําทางจิตใจ
maladjustment......................... การปรับตัวได้ไม่ดี
insanity
dementia................................. โรคจิตเสื่อม
craziness ................................. ความบ้า
derangement ........................... การควบคุมตัวเองไม่ได้
irrationality............................... ความไม่มีเหตุผล
paranoid.................................. โรคจิตหวาดระแวง
personality disorder.................. ความผิดปกติทาง
บุคลิกภาพ
psychological stress.................. ความเครียดทางจิตใจ
hallucination............................ อาการประสาทหลอน
delusion .................................. อาการหลงผิด
amnesia .................................. อาการความจําเสื่อม
mania...................................... ความบ้าคลั่ง
obsession ................................ ความหมกมุ่น
preoccupation.......................... การมีจิตใจจดจ่ออยู่กับ
defense mechanism................. กลไกการป้องกันตัว
withdrawal ............................... การเลิก (ยาเสพติด)
isolation................................... การแยกตัว
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treatment
therapy.................................... การบําบัด
remedy.................................... การเยียวยารักษา
surgery.................................... การผ่าตัด
operation ................................. การผ่าตัด
hydrotherapy............................ วารีบําบัด
heat therapy ............................ การบําบัดด้วยความร้อน
radiotherapy............................. การบําบัดด้วยรังสี
immunization........................... การสร้างภูมิคุ้มกัน
inoculation............................... การปลูกฝี
vaccination .............................. การฉีดวัคซีน
injection .................................. การฉีดยา
blood transfusion ..................... การถ่ายเลือด
pharmacology .......................... เภสัชวิทยา / เภสัชศาสตร์
acupuncture ............................ การฝังเข็ม
diagnosis ................................. การวินิจฉัยโรค
prognosis................................. การพยากรณ์โรค
hypnosis.................................. การสะกดจิต
drug
prescription ............................. ใบสั่งยา
placebo ................................... ยาหลอก
(ที่ใช้ในการทดลอง)
drug dependence..................... การพึ่งยาเสพติด
drug withdrawal ....................... การเลิกยา (เสพติด)
dose........................................ ขนาดยา
pill........................................... ยาเม็ด
tablet....................................... ยาเม็ด
ointment.................................. ยาทาชนิดครีม, ขี้ผึ้ง
ear drops................................. ยาหยอดหู
eye drops ................................ ยาหยอดตา
spray....................................... สเปรย์
inhalant ................................... ยาดม
sign of illness
lump ....................................... ก้อนเนื้อ
growth..................................... เนื้องอก
tumor ...................................... เนื้องอก
high temperature ..................... ไข้ขึ้นสูง
feverishness............................. ไข้ขึ้นสูง
pain ........................................ อาการเจ็บปวด
headache ................................ อาการปวดหัว

chill......................................... ความหนาวเย็น
shake...................................... การสั่น
shiver...................................... การสั่น
spasm ..................................... อาการชักกระตุกของ
กล้ามเนื้อ
dizziness ................................. อาการเวียนศีรษะ
fainting.................................... การเป็นลม
loss of consciousness............... การหมดสติ
unconsciousness ..................... การหมดสติ
stiffness................................... ความเมื่อยล้า
high blood pressure ................. ความดันโลหิตสูง
hypertension............................ ความดันโลหิตสูง
nutrition / malnutrition
undernourished ....................... ที่ขาดสารอาหาร
starving ................................... ที่อดอยาก
nutrition .................................. โภชนาการ
feeding.................................... การให้อาหาร
famine..................................... ความอดอยาก
starvation................................. การอดอาหาร
anorexia .................................. ภาวะไม่สามารถ
รับประทานอาหารได้
overeating................................ รับประทานมากเกินไป
nutritional disorder................... ความผิดปกติทาง
โภชนาการ
bulimia.................................... โรคผิดปกติทางอารมณ์
ทําให้กินมากเกินไปแล้ว
อาเจียนออก
overweight ............................... น้ําหนักมากเกิน
obesity..................................... โรคอ้วน
diabetes .................................. โรคเบาหวาน
appetite................................... การเจริญอาหาร
mineral deficiency.................... การขาดแร่ธาตุ
saturated fat ............................ ไขมันอิ่มตัว
healthy .................................... ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
wholesome .............................. ที่เสริม / บํารุงสุขภาพ
well-preserved fruit.................. ผลไม้ที่ได้รับการถนอม
dehydrated food....................... ผลไม้อบแห้ง
adulterated food....................... อาหารปนเปื้อน
contaminated food ................... อาหารปนเปื้อน
contaminant ............................ สารปนเปื้อน
rancid ..................................... ที่เหม็นหืน
sour ........................................ เปรี้ยว
malodorous.............................. ที่มีกลิ่นเหม็น
fermented................................ ที่ได้รับการหมัก
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agriculture

food
tasteful .................................... มีรสชาติอร่อย
choice ..................................... ที่มีคุณภาพดี (adj.)
palatable.................................. อร่อย
yummy.................................... อร่อย
tasty ........................................ อร่อย
delicious.................................. อร่อย
savory...................................... ที่มีรสชาติ
flavored ................................... ที่มีรสชาติ
seasoned ................................. ที่มีรสชาติ
spicy ....................................... ที่มีรสจัด
appetizing................................ ที่น่าทาน
mouth-watering ....................... ที่น่าทาน
distasteful ................................ ไม่อร่อย
unpalatable.............................. ไม่อร่อย
unsavory.................................. ไม่อร่อย
yucky ...................................... ไม่อร่อย, แหยะแหยะ
starvation
famine..................................... ความอดอยาก
hungriness............................... ความหิว
malnutrition ............................. ทุพโภชนาการ
impoverishment ....................... ความแร้นแค้น
poverty .................................... ความยากจน
unemployment
unemployment......................... การตกงาน / การว่างงาน
the unemployed....................... คนที่ตกงาน
inflation ................................... ภาวะเงินเฟ้อ
deflation .................................. ภาวะเงินฝืด
recession................................. การตกต่ําทางเศรษฐกิจ
low productivity........................ ความสามารถในการผลิตต่ํา
investment............................... การลงทุน
competitiveness ....................... ความสามารถในการแข่งขัน
debt ........................................ หนี้
stagnancy ................................ ภาวะซบเซาทางเศรษฐกิจ
stagnant economy.................... เศรษฐกิจซบเซา
potential purchaser .................. ผู้ซื้อที่มีกําลังซื้อ
retailer..................................... ผู้ขายปลีก / ผู้ค้าปลีก
wholesaler ............................... ผู้ขายส่ง / ผู้ค้าส่ง
confidence............................... ความมั่นใจ
discount .................................. (การ) ลดราคา (V. / N.)
income.................................... รายได้
earnings .................................. รายได้, กําไร
thriftiness................................. ความประหยัด
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agriculturist ............................. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร,
ชาวนา / เกษตรกร
plantation ................................ สวนป่า, ไร่ / สวนไม้
farming ................................... กสิกรรม
livestock .................................. ปศุสัตว์
fungus..................................... เชื้อรา
crop ........................................ ผลผลิตทางการเกษตร
yield........................................ ผลผลิตทางการเกษตร
produce................................... ผลผลิตทางการเกษตร
weed....................................... วัชพืช
poisoning................................. สารพิษ
contaminant ............................ สารปนเปื้อน
pesticide.................................. ยาปราบศัตรูพืช
insecticide ............................... ยาฆ่าแมลง
residue.................................... สารตกค้าง
fertilizer ................................... ปุ๋ย
harvest .................................... เก็บเกี่ยว
cultivate................................... เพาะปลูก
seed........................................ เมล็ดพันธุ์
seedless fruit ........................... ผลไม้ไร้เมล็ด
seedling................................... ต้นกล้า
bring up .................................. เลี้ยงดู
breed ...................................... เพาะพันธุ์
cross-bred .............................. ที่เป็นพันธุ์ผสม
half-blooded............................ ที่เป็นพันธุ์ผสม
organic.................................... อินทรียสาร
decompose.............................. ย่อยสลาย
tropical forest........................... ป่าเขตร้อน
rainforest................................. ป่าดิบชื้น
soybean................................... ถั่วเหลือง
grain ....................................... เมล็ดพืช
veterinarian
livestock .................................. ปศุสัตว์
herd........................................ ฝูงสัตว์
cattle....................................... วัว, ควาย
grazing .................................... ทุ่งเลี้ยงสัตว์
graze....................................... กินหญ้า
drought ................................... ความแห้งแล้ง
aridity...................................... ความแห้งแล้ง
field......................................... ทุ่งนา
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environment
botany ..................................... พฤกษศาสตร์
environmental.......................... เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
surroundings ........................... สภาพแวดล้อม
circumstance........................... สภาวะแวดล้อม
pollution .................................. มลภาวะ
global warming ........................ ภาวะโลกร้อน
tsunami ................................... คลื่นสึนามิ
earthquake .............................. แผ่นดินไหว
landslide.................................. แผ่นดินถล่ม
mudslide ................................. โคลนถล่ม
avalanche................................ หิมะถล่ม
natural resource....................... ทรัพยากรธรรมชาติ
geography................................ ภูมิศาสตร์
region...................................... ภูมิภาค
ambience ................................ สภาพแวดล้อม
arena ...................................... บริเวณ, สนามกีฬา
ecology.................................... นิเวศวิทยา
ecosystem ............................... ระบบนิเวศ
habitat..................................... ที่อยู่
sphere..................................... โลก
orbit ........................................ วงโคจร
surroundings ........................... สภาพแวดล้อม
non-renewable resources......... ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป
resource depletion.................... การใช้ทรัพยากร
จนหมดสิ้น
ecology
ecological ................................ เกี่ยวกับระบบนิเวศ
environment ............................ สิ่งแวดล้อม
biology..................................... ชีววิทยา
seismology............................... การศึกษาเกี่ยวกับ
แผ่นดินไหว
anthropology............................ มานุษยวิทยา
conservation ............................ การอนุรักษ์
habitat..................................... ที่อยู่
endangered species ................. สายพันธุ์ที่ได้รับอันตราย
(กําลังจะสูญพันธ์)
predator .................................. นักล่า / ผู้ล่า
prey ........................................ เหยื่อ
victim ...................................... เหยื่อ, ผู้เคราะห์ร้าย
creature................................... สิ่งมีชีวิต

extinct ..................................... ที่สูญพันธุ์
oil slick.................................... คราบน้ํามันที่ลอยบนผิวน้ํา
acid rain.................................. ฝนกรด
aerosol .................................... ละอองของเหลว
climate .................................... สภาพอากาศ
nuclear energy......................... พลังงานนิวเคลียร์
solar energy............................. พลังงานจากดวงอาทิตย์
exhaust fume........................... ควันท่อไอเสีย
fertilizer ................................... ปุ๋ย
forest fires ............................... ไฟป่า
greenhouse effect .................... ภาวะเรือนกระจก
nuclear fallout.......................... ฝุ่นกัมมันตรังสีหลัง
นิวเคลียร์ระเบิด
nuclear reactor ........................ เตาแยกปฏิกรณ์ปรมาณู
ozone layer.............................. ชั้นโอโซน
pesticide.................................. ยาปราบศัตรูพืช
pollution .................................. มลภาวะ
protected animal...................... สัตว์ที่รับการป้องกัน,
สัตว์คุ้มครอง
unleaded petrol........................ น้ํามันไร้สารตะกั่ว
waste ...................................... ของเสีย
nuclear waste .......................... กากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
radioactivity ............................. กัมมันตภาพรังสี
wildlife..................................... สัตว์ป่า
natural disasters ...................... ความหายนะทางธรรมชาติ
drought ................................... ความแห้งแล้ง
earthquake .............................. แผ่นดินไหว
flood........................................ น้ําท่วม
tidal wave ................................ คลื่นทะเล
typhoon................................... พายุไต้ฝุ่น
volcanic eruption ..................... การระเบิดของภูเขาไฟ
environment-verbs
destroy .................................... ทําลาย
dispose (of) ............................. กําจัด
dump...................................... ทิ้ง
protect .................................... ป้องกัน
pollute..................................... เป็นมลภาวะ
recycle .................................... นําไปแปรสภาพเพื่อนํา
กลับมาใช้ใหม่
save ........................................ ประหยัดไว้
throw away .............................. ทิ้ง
use up .................................... ใช้จนหมด
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crime-criminal
crime ...................................... อาชญากรรม
arson....................................... การวางเพลิง
assault..................................... การจู่โจม, การข่มขืน
blackmail................................. การขู่เปิดโปงความลับ
burglary................................... การขโมย
fraud ....................................... การโกง
hijacking.................................. การจี้เครื่องบิน
kidnapping .............................. การลักพาตัว
mugging .................................. การปล้นทรัพย์, การจี้
smuggling................................ การลักลอบนําเข้าประเทศ
murder.................................... ฆาตกรรม
threat ...................................... การข่มขู่
threaten................................... ข่มขู่
mugger.................................... โจรจี้ปล้น, โจรวิ่งราว
murderer ................................. ฆาตกร
robber ..................................... โจรปล้นทรัพย์
shoplifter ................................. คนขโมยของตามร้าน
smuggler ................................. ผู้ลักลอบนําเข้าประเทศ
terrorist.................................... ผู้ก่อการร้าย
thief ........................................ ขโมย
vandal ..................................... ผู้ทําลายทรัพย์สินของรัฐ
อย่างไร้เหตุผล
justice system .......................... ระบบความยุติธรรม
appeal ..................................... ร้องขอ
barrister................................... ทนายความ
caution .................................... การเตือน
cell.......................................... ห้องขังนักโทษ
community service ................... บริการชุมชน
court ....................................... ศาล
court case ............................... คดี
death penalty........................... การลงโทษประหารชีวิต
defense ................................... คําให้การ
fine ......................................... ค่าปรับ
jail........................................... คุก
guilty ....................................... ที่ผิด / มีความผิด
imprisonment........................... การขังคุก
innocent .................................. ที่บริสุทธิ์
judge....................................... (V / N) ตัดสิน, ผู้พิพากษา
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jury ......................................... คณะลูกขุน
justice ..................................... ความยุติธรรม
lawyer ..................................... นักกฎหมาย
offence.................................... การกระทําผิดกฎหมาย
sentence ................................. การตัดสิน
prison...................................... คุก
probation................................. การควบคุมความประพฤติ
prosecution.............................. การดําเนินคดีตามกฎหมาย
punishment ............................. การลงโทษ
penalty ................................... การลงโทษ
corporal punishment ................ การลงโทษทางร่างกาย
remand home.......................... สถานพินิจสําหรับกระทํา
ความผิดที่มีอายุ 8-16 ปี
solicitor.................................... ทนายความ
trial ......................................... การพิจารณาคดี
verdict..................................... คําตัดสินของคณะลูกขุน
witness.................................... พยาน
crime-verbs
arrest ...................................... จับกลุ่ม
ban ......................................... ห้าม
break in................................... บุกเข้าไป
break the law........................... ทําผิดกฎหมาย /
ละเมิดกฎหมาย
burgle ..................................... บุกเข้ามาขโมยของ
charge..................................... จู่โจม
commit a crime ....................... ก่ออาชญากรรม
escape .................................... หลบหนี
get away.................................. หลุดรอดจากการจับกุม
get away with .......................... หลบหนีพร้อมกับขโมย
ของติดตัวไปด้วย
investigate ............................... สืบสวนสอบสวน
rob.......................................... ปล้น
steal........................................ ขโมย
plagiarize................................. ขโมยความคิด, ขโมย
ผลงาน / บทประพันธ์
plagiarism (n) .......................... การขโมยความคิด /
ผลงาน
pirate ...................................... ละเมิดลิขสิทธิ์
piracy (n) ................................ การละเมิดลิขสิทธิ์
copyright (n)............................ ลิขสิทธิ์
patent (n)................................ สิทธิบัตร
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crime-other related words
alibi......................................... ข้อแก้ตัว (ว่าไม่ได้อยู่ในที่
เกิดเหตุ)
armed ..................................... ที่พกอาวุธ
burglar .................................... คนลักขโมยของ
car alarm................................. สัญญาณกันขโมยรถ

alarm ...................................... สัญญาณเตือนภัย
legal........................................ ที่ถูกกฎหมาย
illegal ...................................... ที่ผิดกฎหมาย
detective.................................. นักสืบ
weapon ................................... อาวุธ
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