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Episode 1
Please fill in the blank with the correct form of the words in the box.
devote อุทิศ
ลบทิ้ง delete
เสื่อมสลาย decompose
declare ประกาศเน้น

พิชิต defeat

e

decease ล้มตาย
denote ชี้ ให้เห็น
detain กักตัว

2. The police have
the robbery.

pl

1. Planning a diplomatic career in the future, Angsumarin has been intensely
herself to the study of foreign languages in university.

the male stranger to make inquiries about

m

3. Bacteria and other organisms evolved to
animals and plants.

, or break down, dead

Sa

4. If you have received this message in error, please notify the sender immediately by
e-mail and
all copies of the message.
5. Our bodies
are many and diverse.

infections in part because our immune system’s genes

6. The war between Iraq and Kuwait was officially
both countries this morning.

by the leaders of

7. No wonder that those needing a kidney vastly exceed the number of kidneys
available from
donors.
8. In the teacher’s grade-book, he uses red to
absence.
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a zero due to

Episode 2
Please fill in the blank with the correct form of the words in the box.
transparent โปร่งใส
หม้อแปลง transformer
ถ่ายทอด transmit
transact ดำ�เนินการ

transfer
translator นักแปล
transit เดินทางผ่าน
ย้ายถิ่นฐาน transmigrate

e

โอนย้าย

business by means

pl

1. At any time of the day or night, customers may
of electronic machines.

2. From BaiYoke Tower, my friends and I can see beautiful views through the
glass window perfectly.
the UK if you are on your way to or from the

m

3. You cannot
Republic of Ireland.

Sa

4. Mr. Surachai is a multilingual. He dreams of being a
graduation in the United States.

after his

5. Because of the severe war, Peter and his family decided to
Egypt to Thailand.
6. The modern radar is able to
an analog based carrier signal.

from

digital signals without the use of

7. Before the next natural disaster, Tom and his wife make a plan to
valuable objects to secret hiding places.

their

8. Due to the failure of the major
, the manager had to cancel our
seminar about the company safety since it was too dark in the meeting room.

VOCAB
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Episode 3
Please fill in the blank with the correct form of the words in the box.
progress ก้าวหน้า
produce สร้าง, ผลิต
proceed ดำ�เนิน
proclaim ประกาศชัด

promise
prohibit ห้าม, ยั้ง
เจริญ prosperous
ชำ�นาญ, ถนัด professional

e

สัญญา

2. All students are strictly

and exports a number

pl

1. Toyota is a giant Japanese company which
of cars and other vehicles internationally.

to smoke or take drugs in school.

m

3. During the wedding, John
his girlfriend among the people
attending the party that he would love and take good care of her forever.
4. After the vote, the new president begins to
helping the poor abiding around the city.

Sa

5. Your guide is very
getting bitten.

the first project by

because he can catch a crocodile without

6. Some people leave developing countries seeking to improve their lives through
low-skilled jobs in more
countries.

7. Improvement in higher education will come as the result of rigorous measurement
of student
and achievement.
8. The FIVB has officially
Ms. Nusara Tomkom to be the best woman’s
volleyball setter in the FIVB World Grand Prix.
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Episode 4
Please fill in the blank with the correct form of the words in the box.
aggregate รวบรวม
แบ่งแยก discriminate
ปนเปื้อน contaminate
anticipate คาดการณ์

participate
abbreviate ย่อความ
annihilate ล้างผลาญ
สังหาร assassinate

e

เข้าร่วม

in the monthly

pl

1. Yesterday I was in the hospital, so I didn’t
seminar of our company.
2. Our school is not allowed to
religions, races, and nationalities.

against the students of other

m

3. Egypt’s president Anwar Sadat was
because many people did
not like his peace treaty with Israel. His death was so frightening.

Sa

4. After the war, the epidemic
the big loss of the nation.

the population of the town. It was

5. To
the name of New York City, you would use NYC to
represent the full city name.
6. A successful businessman must try to
want.

what his customers will

7. The teacher asked all the students to
information for their final projects.

vital data and related

8. According to the research, food may be accidentally or deliberately
microbiological, chemical or physical hazards.

by

VOCAB
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Episode 5
Please fill in the blank with the correct form of the words in the box.
ตรวจสอบ investigate

insensate อำ�มหิต
inhabit อยู่อาศัย
ทวีเพิ่ม increase
insist ยืนกราน

ไม่กลัว intrepid

a 28-year-old woman who was shot and killed along

pl

1. The police
the beach last night.

e

initiate ริเริ่ม
ยับยั้ง inhibit

2. After the change of new marketing strategies, the sales of automobiles
effectively last month.

m

3. To enhance your convenience, we
credit card to the store.

that you always bring your

4. I am wondering how many animal species

Sa

5. Phillips is an
a giant lizard without any tools.

the Amazon rainforest.

hunter who can catch a big crocodile and

6. The specialists are trying to search for an effective drug to
growth of cancer cells.

the

7. A person who tears a stuffed animal out of the hands of a young child might be
described as
.
8. In order to improve our country, we need a proficient president or leaders
to
major social reforms.
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\ เฉลย

VOCAB REVISION
Episode 1
1. devoting อังศุมารินวางแผนที่จะประกอบอาชีพนักการทูตในอนาคต ดังนั้นเธอจึงอุทิศตนให้กับการศึกษา
ภาษาต่างประเทศอย่างคร�่ำเคร่งในมหาวิทยาลัย

e

2. detained ต�ำรวจได้กักตัวชายแปลกหน้าคนหนึ่งไว้เพื่อท�ำการสอบสวนเรื่องการปล้น
3. decompose แบคทีเรียและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ค่อยๆ ย่อยสลายสัตว์และพืชที่ตายแล้ว
4. delete หากคุณได้รับข้อความนี้อันเนื่องมาจากความผิดพลาด กรุณาแจ้งผู้ส่งผ่านทางอีเมลทันที และโปรดลบ
ข้อความทั้งหมดทิ้งด้วย
หลายชนิด

pl

5. defeat ร่างกายของเราเอาชนะ (พิชิต) การติดเชื้อบางประเภทได้ เนื่องจากยีนในระบบภูมิคุ้มกันของเรามีมากมาย
6. declared สงครามระหว่างประเทศอิรักและประเทศคูเวตได้ประกาศ (เน้น) อย่างเป็นทางการแล้วโดยผู้น�ำทั้งสอง
ประเทศเมื่อเช้านี้

m

7. deceased ไม่น่าแปลกใจที่พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยที่ต้องการไตนั้นมีอยู่มากกว่าจ�ำนวนไตที่ได้รับมาจากผู้บริจาคที่
เสียชีวิต (ล้มตาย)

8. denote ในสมุดตัดเกรดของคุณครู คุณครูใช้สีแดงเพื่อชี้ให้เห็นเลขศูนย์อันเนื่องมาจากการขาดเรียน

Sa

Episode 2

1. transact ลูกค้าสามารถด�ำเนินการด้านธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ตลอดเวลา
2. transparent จากตึกใบหยก เพื่อน ๆ และฉันสามารถเห็นวิวที่สวยงามผ่านหน้าต่างกระจกโปร่งใสได้อย่างชัดเจน
3. transit คุณไม่สามารถเดินทางผ่านสหราชอาณาจักรได้ ถ้าหากว่าคุณก�ำลังจะเดินทางไปหรือมาจากสาธารณรัฐ
ไอร์แลนด์

4. translator คุณสุรชัยเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา เขาจึงใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแปลหลังจากจบการศึกษาที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา

5. transmigrate ปีเตอร์และครอบครัวของเขาตัดสินใจทีจ่ ะย้ายถิน่ ฐานจากประเทศอียปิ ต์มาอยูท่ ปี่ ระเทศไทยเนือ่ งจาก
ภาวะสงครามที่รุนแรง

6. transmit เรดาร์ที่ทันสมัยถ่ายทอดสัญญาณระบบดิจิทลั ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณแอนะล็อกเป็นตัวน�ำสัญญาณ
7. transfer ก่อนเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในครัง้ ต่อไป ทอมและภรรยาของเขาวางแผนทีจ่ ะโอนย้ายสิง่ ของมีคา่ ต่างๆ
ไปไว้ในที่ซ่อนลับ ๆ

VOCAB
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8. transformer เนือ่ งจากหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง ผูจ้ ดั การจึงต้องยกเลิกการสัมมนาเรือ่ งความปลอดภัยของ
บริษัท เพราะว่าในห้องประชุมมืดเกินไป

Episode 3
1. produces โตโยต้าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตและส่งออกรถยนต์ รวมทั้งยานพาหนะอื่น ๆ
จำ�นวนมากไปยังนานาประเทศ

2. prohibited นักเรียนทุกคนถูกห้ามมิให้สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด
3. promised ในระหว่างงานแต่งงาน จอห์นสัญญากับแฟนสาวของเขาท่ามกลางแขกเหรื่อที่มาร่วมงานว่า เขาจะรัก

e

และดูแลเธอไปตลอดกาล

4. proceed หลังจากการลงคะแนนเสียง ท่านประธานคนใหม่ก็เริ่มดำ�เนินการโครงการแรกโดยการช่วยเหลือคนจน
ที่อาศัยอยู่รอบ ๆ เมือง

pl

5. professional ไกด์ของคุณมีความชำ�นาญมาก เพราะว่าเขาสามารถจับจระเข้ได้โดยที่ไม่โดนกัด
6. prosperous บางคนออกจากประเทศที่กำ�ลังพัฒนาเพื่อมองหาความก้าวหน้าของชีวิต โดยการไปประกอบอาชีพที่
ใช้ทักษะไม่มากนักในประเทศที่เจริญกว่า

7. progress การปรับปรุงในระดับอุดมศึกษาจะเกิดขึน้ ก็ตอ่ เมือ่ มีการวัดผลความก้าวหน้าและความสำ�เร็จของนักเรียน
อย่างถูกต้อง

m

8. proclaimed สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ประกาศชัดอย่างเป็นทางการให้นางสาวนุสรา ต้อมคำ�เป็นมือเซต
วอลเลย์บอลหญิงยอดเยี่ยม ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิล์ด กรังด์ปรีซ์

Episode 4

Sa

1. participate เมื่อวานนี้ฉันเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นฉันจึงไม่ได้เข้าร่วมการสัมมนาประจำ�เดือนของบริษัท
2. discriminate โรงเรียนของเราไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกนักเรียนที่นับถือศาสนา เชื้อชาติ และสัญชาติอื่น ๆ
3. assassinated นายอันวาร์ ซาดัต ประธานาธิบดีประเทศอียิปต์ถูกลอบสังหาร เนื่องจากประชาชนจ�ำนวนมาก
ไม่ชอบนโยบายปรองดองสันติภาพกับประเทศอิสราเอล การเสียชีวิตของเขาน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่ง

4. annihilated หลังจากสงคราม การแพร่ระบาดของโรคร้ายได้ล้างผลาญชีวิตของประชากรในเมืองเป็นจำ�นวนมาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาติ

5.
6.
7.
8.
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abbreviate ในการย่อชื่อของเมือง New York City ให้สั้นลงนั้น คุณจะต้องใช้ NYC แทนชื่อเต็มของเมือง
anticipate นักธุรกิจที่ประสบความสำ�เร็จจะต้องพยายามคาดการณ์ว่าลูกค้าของพวกเขาต้องการอะไร
aggregate คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญสำ�หรับการทำ�โครงงานปลายภาคเรียน
contaminated จากผลการวิจยั อาหารอาจปนเปือ้ นสารอันตรายทีท่ ำ�ให้ตดิ เชือ้ สารเคมีอนั ตราย หรือสารอันตราย
ทางกายภาพโดยบังเอิญหรือตั้งใจ
จับตาย! วายร้าย GAT & ADMISSION

Episode 5 5
1. investigated ตำ�รวจได้ตรวจสอบหญิงสาววัย 28 ปี ที่ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณชายหาดเมื่อคืนที่ผ่านมา
2. increased หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ยอดขายรถยนต์ก็ได้ ทวีเพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิทธิผลในเดือนที่ผ่านมา

3. insist เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายของท่าน ทางเราจึงขอยืนกรานให้ท่านนำ�บัตรเดรดิตติดตัวมาด้วยเป็นประจำ�เมื่อ
มาที่ร้านของเรา

inhabit ผมกำ�ลังสงสัยว่า สายพันธุ์ของสัตว์ทอี่ ยู่อาศัยในป่าฝนอะเมซอนมีมากเพียงใด
intrepid ฟิลิปส์เป็นนายพรานที่ไม่กลัวสิ่งใด เขาจับจระเข้และกิ้งก่ายักษ์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ

e

inhibit ผู้เชี่ยวชาญกำ�ลังพยายามค้นหายาที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
insensate คนที่กระชากตุ๊กตาสัตว์จากมือเด็กมาฉีกทำ�ลายถือได้ว่าเป็นคนใจร้ายอำ�มหิต

m

pl

initiate ในการปรับปรุงประเทศของเราให้ดีขึ้นนั้น เราต้องอาศัยประธานาธิบดีหรือผู้นำ�ที่มีประสิทธิภาพมาริเริ่ม
การปฏิรูปทางสังคมครั้งใหญ่

Sa

4.
5.
6.
7.
8.
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e
pl

Mission No. 2

m

MEANING
in CONTEXT

Sa

(Version I)
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Episode 1
Choose the most suitable answer to complete the sentence.

e

1. Being a physician is not normally a risky
but working at the scene of
a disaster, such as a mud slide or an earthquake, can be very hazardous.
		a) epidemic		
risky เสี่ยง
		b) disease 			
disaster ภัยพิบัติ
		c) profession		
mud slide โคลนถล่ม
		d) donation
earthquake แผ่นดินไหว
hazardous อันตราย
		e) phenomenon
as

m

pl

2. After the sudden flood at the nursery school, everyone in the village was
they were all related to the victims either closely or distantly.
a) burying		
sudden เฉียบพลัน
		b) mourning
flood น้ำ�ท่วม
relate to เกี่ยวข้อง
		c) celebrating
victim ผู้เคราะห์ร้าย
		d) dying				
distantly ผิวเผิน
		e) intoxicating

Sa

3. He founded a little business which eventually became quite
and, by the
time he retired, he was a wealthy man.
		a) fruitless		
found ก่อตั้ง
		b) time-consuming
eventually ในที่สุด
		c) prosperous
quite ค่อนข้าง
retire เกษียณอายุราชการ
		d) logical
wealthy ร่ำ�รวย
		e) enthusiastic
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4. The committee has
the front three rows of seats for the parents of
children who are appearing in the play.
		 a) restored 		
committee คณะกรรมการ
		 b) accommodated
row แถว
seat ที่นั่ง
		 c) seated
appear ปรากฏ, แสดง
		 d) reserved 		
play ละคร, การแสดง
		e) praised

m

pl

e

5. Michael often leaves volumes of the encyclopedias out on the table instead
of
them to their usual shelves.
		 a) returning 		
volume หนังสือในชุด
		b) clearing
encyclopedia สารานุกรม
		 c) compiling
in stead of แทนที่จะ
		 d) hanging 		
shelves ชั้นวางหนังสือ
		e) examining

Sa

6. ‘Please stop tapping your foot,’ said Jack to Joey in class.
		 ‘It is very
and I just can’t concentrate on my study.’
		 a) sore 		
		 b) helpful
tap เคาะ
		 c) distracting
concentrate มีสมาธิ
		 d) sensitive 		
		e) promising
7. The truck hit a van and sent it spinning over to the other side of the road, where
it
with a vehicle coming in the opposite direction.
		 a) drowned 		
spin over หมุน, ปั่น, ควง
		 b) crumbled
vehicle พาหนะ
		 c) collided
in opposite direction
		 d) floated 		
สวนทาง
		e) squashed
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8.

me to give you the shop keys before I leave; otherwise, you won’t be
able to lock the shop.
		a) Promise 		
otherwise ไม่อย่างนั้น
b) Announce
		c) Forget
		d) Remember		
		e) Remind

m

pl

e

9. Laura cannot swim very well and certainly shouldn’t have been in the deep end of
the swimming pool. Fortunately, a lifeguard spotted her as soon as she started to
panic, and he
in and saved her.
		 a) dived 		
certainly โดยเด็ดขาด,
		 b) drowned
อย่างแน่นอน
		 c) appeared
fortunately โชคดี
		 d) raised 		
spot เหลือบไปเห็น
panic ลนลาน
		e) sank

Episode 2

Choose the most suitable answer to complete the sentence.

Sa

1. The workers at the hospital coffee shop are not paid employees, but
;
that is, they devote their time free of charge so that hospital visitors can buy
refreshments at reasonable prices.
		 a) engineers 		
paid ได้รับค่าจ้าง
		 b) patients
devote อุทิศ
		 c) managers
refreshment เครื่องดื่ม
		 d) volunteers 		
reasonable สมเหตุสมผล
		e) relatives
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2. Cyanide, a deadly poison, escaped from a reservoir at the gold mine when it
overflowed and caused the worse
of the River Tisza in living memory.
		a) evolution 		
deadly อันตรายร้ายแรง
		b) contamination
poison สารพิษ
		 c) evaporation
reservoir อ่างเก็บน้ำ�
		 d) solution 		
mine เหมือง
		e) clarification
overflow รั่วไหล
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3. The company didn’t send the order on time because the packing machine
had broken down and they had to pack the items with a tool operated
.
		a) annually 		
order ใบสั่งสินค้า
		 b) steadily
packing machine
		 c) constantly
เครื่องบรรจุภัณฑ์
		 d) permanently
break down พัง, เสีย
		e) manually
operate ทำ�งาน, ปฏิบัติงาน

Sa

4. I’ll take the children to an amusement park tomorrow. They have been studying so
hard lately that they
a break.
		a) travel 		
amusement park
		 b) deserve
สวนสนุก
		 c) earn
lately เมื่อไม่นานมานี้
		 d) regret 		
		e) prepare
5. We asked the director of the hospital for his opinion, but he refused to make
any
on the issue.
		 a) progress 		
director ผู้อำ�นวยการ
		 b) comment
opinion ความเห็น
		 c) argument
refuse ปฏิเสธ
		d) sense 		
issue เรื่อง, หัวข้อ, ประเด็น
		e) sentence
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6. I have
two more librarians for the new school year, but I expect that
the financial controller will only allow us to employ only one.
		 a) attended 		
librarian บรรณารักษ์
		 b) fired 		
expect คาดว่า, คาดหวัง
		 c) requested
financial controller
		d) introduced 		
ผู้จ ัดการการเงิน
		e) promoted
employ จ้าง
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7. As soon as they realized that the dam was going to burst, they flew in helicopters
to help
the area, and within hours, they had moved all the local people
to safety.
		 a) locate 		
realize รู้ว่า, ตระหนัก
		b) evacuate
dam เขื่อน
		c) transfer
burst แตก, ระเบิด
local ท้องถิ่น
		d) conquer		
		e) flatten

Sa

8. We have fitted a safety gate at the top of the
baby from falling down.
		a) hill 		
		 b) chimney 		
		 c) staircase
		 d) ceiling 		
		e) rope

in order to prevent the

fit ติด
safety gate แผงกั้น
prevent ป้องกัน
fall down ตกลงมา

9. I had been worried because of the reports of an airplane crashing in bad weather
and was relieved when we
safely at Suvarnabhumi Airport.
		 a) landed 		
worried ไม่สบายใจ
		 b) crossed
report รายงาน
		 c) parked
crash ชน, ตก
relieve ทำ�ให้ผ ่อนคลาย
		 d) grounded 		
safely อย่างปลอดภัย
		e) crashed
VOCAB
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Episode 3
Choose the most suitable answer to complete the sentence.

e

1. Wunwisa is not naturally very outgoing, but teamwork at university and success in
her career have made her quite a
young lady.
		a) generous 		
naturally
b) grateful
ที่เป็นมาตั้งแต่เกิด
		c) cowardly
outgoing ที่ชอบสังคม
		d) miserly 		
success ความสำ�เร็จ
		e) confident

Sa
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2. Brian wants to move out of his mother’s house soon because she
him all
the time. She always has lots of things for him to do but doesn’t like the way he
does anything.
		 a) spoils 		
		 b) praises
move out ย้ายออกจาก
		 c) mistakes
		 d) agrees 		
		e) nags
3. After their mother died, the children decided to hold a/an
and sell all her
possessions to the highest bidder.
		 a) party
decide ตัดสินใจ
		 b) funeral
hold จัด (งาน)
		 c) exhibition
possessions
ข้าวของเครื่องใช้
		d) auction
bidder ผู้ให้ราคา, ผู้ประมูล
		e) gallery
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4. After the pilot made a bumpy landing at Stansted Airport, a new wheel had to be
fitted to the plane. Because of the bad landing, many passengers suspected that
it was the pilot’s
.
		 a) achievement
bumpy กระแทกกระเทือน
		b) fault 		
landing การลงจอด
		 c) result
wheel ล้อ
		 d) cause 		
suspect สงสัย, คาดว่า
		e) calculation
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5. Before the Industrial Revolution, people in villages
most cloth on
handlooms in their own homes.
		 a) sewed
Industrial Revolution
		b) wove
ปฏิวัติอุตสาหกรรม
		 c) threw
village หมู่บ้าน
		 d) drew
handloom หูกทอผ้า
		e) sawed

Sa

6. The bomb planted by an illegal group killed two policemen and two
. These
innocent bystanders were shopping at the time of the explosion.
		 a) rebels 		
illegal group
		 b) civilians
พวกนอกกฎหมาย
		c) warriors
innocent ที่ ไม่รู้อโี หน่อีเหน่
		d) terrorists 		
bystander ผู้อยู่ในเหตุการณ์
explosion เหตุระเบิด
		e) prisoners
7. Because the Governor had received so many complaints about the level of care in
nursing homes in the state, he ordered an official
.
		 a) investigation
Governor ผู้ว่าการรัฐ
		 b) ceremony 		
receive ได้รับ
		c) election
complaint การร้องเรียน
		d) gathering 		
nursing home สถานพยาบาล
official อย่างเป็นทางการ
		e) tournament
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