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“สรรพศพัท์ GAT & TCAS” เป็นหนงัสือทีร่วบรวมค�ำศพัท์ส�ำคญัทีม่กัพบในข้อสอบ

คัดเลือกเข้ำมหำวิทยำลัย ทั้งกำรสอบ GAT (General Aptitude Test), O–NET  

และ 9 วิชำสำมัญ รวมถึงกำรสอบวัดระดับภำษำอังกฤษเพื่อยื่นเข้ำมหำวิทยำลัยใน 

รอบพิเศษอื่นๆ เช่น TU–GET, CU–TEP, SAT, TOEFL และกำรสอบชิงทุนไปเรียนต่อ

ต่ำงประเทศ รับรองว่ำเล่มเดียว เอำอยู่! 

นอกจำกนั้นยังได้รวบรวมแนวข้อสอบด้ำนค�ำศัพท์ต่ำงๆ มำให้น้องๆ ได้ฝึกท�ำ 

กนัอย่ำงจใุจ เพื่อให้น้องๆ เตรยีมควำมพร้อมก่อนลงสนำมสอบจรงิ น้องๆ จะได้สนกุสนำน 

เพลิดเพลินไปกับค�ำศัพท์ต่ำงๆ พร้อมท้ังค�ำท่ีมีควำมหมำยเหมือน (Synonyms) กว่ำ 

1,500 ค�ำ ซึง่เป็นค�ำศพัท์ทีต้่องรู้ก่อนลงมอืสอบจรงิในสนำมสอบต่ำงๆ หำกน้องๆ ทรำบ

ควำมหมำยของค�ำศัพท์ในโจทย์และในตัวเลือกแต่ละข้อก็จะสำมำรถเลือกค�ำตอบท่ี 

ถูกต้องเหมำะสมให้แต่ละบริบทได้อย่ำงแม่นย�ำ จำกที่เคยฝันว่ำขอให้ได้คะแนนบ้ำง 

หรือเอำแค่เกินครึ่งสักนิดหน่อยก็พอ แต่ถ้ำหำกน้องๆ ตั้งใจฝึกฝน อำจจะได้เกือบเต็ม

หรือเต็มเลยก็ได้ 

พี่ขอเป็นก�ำลังใจให้น้องๆ สู้ ท้อได้แต่อย่ำท้อถอยจนละทิ้งควำมฝัน ภำษำอังกฤษ

ไม่ได้ยำกขนำดท่ีน้องจะต้องถอดใจท้ิงควำมฝันของตัวเอง หำกเรำมคีวำมอดทน มมุำนะ 

พยำยำมสู้ พี่เชื่อว่ำยังไงน้องๆ ก็ไปถึงฝันแน่นอน พี่ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดี 

Good luck! 
พี่หนึ่ง จุฬาฯ & พี่อิคคิว & อาจารย์ทีวี จูเนียร์

บทน�า
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Synonyms คือ ค�ำเหมือน หรือค�ำที่มีควำมหมำย

เหมือนหรือคล้ำยกัน แต่มีกำรสะกดค�ำต่ำงกัน 

สำมำรถน�ำมำใช้แทนกนัได้อย่ำงเหมำะสมในบรบิท

หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยในภำษำอังกฤษพบ  

Synonyms ทัง้ในค�ำนำม กรยิำ คณุศพัท์ กรยิำวเิศษณ์ 

และบุพบท ยกตัวอย่ำงเช่น ค�ำว่ำ big (adj.)  

มีควำมหมำยว่ำ “ใหญ่” มี Synonyms คือ  

huge (adj.) หรือ large (adj.) เป็นต้น 

ในกำรสอบภำษำอังกฤษ ลักษณะของข้อสอบที่มี

กำรวัด Synonyms มักจะปรำกฏอยู ่ในทุกกำร

ทดสอบ ในรูปแบบข้อสอบวัดทักษะด้ำนค�ำศัพท์ 

(Vocabulary) และส่วนทีว่ดัควำมเข้ำใจด้ำนกำรอ่ำน 

(Reading Comprehension) เช่น กำรสอบ GAT, 

O–NET, 9 วชิำสำมญั, TU–GET, SAT หรอื CU–TEP  

ยิ่งน้องๆ มีคลังค�ำศัพท์ค�ำเหมือนมำกเท่ำไหร่  

น้องๆ ก็จะสำมำรถท�ำข้อสอบในส่วนนี้ ได้อย่ำง 

ถกูต้องแม่นย�ำมำกขึน้ เหน็ปุบ๊ ตอบได้ป๊ับ ประหยดั

เวลำในกำรท�ำข้อสอบ และทีส่�ำคญั ไม่ต้องเสยีเวลำ

ร่ำยมนต์ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่ำนช่วยเมตตำเดำ

ข้อที่ถูกต้องให้ แถมท�ำข้อสอบเสร็จ เรำก็สำมำรถ

เช็กค�ำตอบประเมินตนเองได้ทันทีว่ำผ่ำนหรือควร

กลับไปฝึกฝนเพิ่มเติม 

ค�ำศัพท์ค�ำเหมอืนท่ีส�ำคัญต่อกำรสอบภำษำองักฤษ

ในทุกกำรสอบได้รวบรวมไว้ในเล่มนี้เรียบร้อยแล้ว 

ขอให้น้องๆ ตัง้ใจอ่ำน ท่องจ�ำ และน�ำค�ำศพัท์เหล่ำนี้ 

ไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันอย่ำงสม�่ำเสมอ รับรองว่ำ

คะแนนสอบของน้องๆ ต้องทะลุเป้ำหมำยท่ีต้ังไว้

อย่ำงแน่นอน 

What is a 
‘Synonym’
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Lists of Synonyms
ค�ำศัพท์ค�ำเหมือนในส่วนนี้จัดเรียงตำมควำมถ่ีที่มักเจอในข้อสอบภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะ 

กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัยในระบบ TCAS เช่น กำรสอบ O-NET, GAT, 9 วิชำสำมัญ, TU-GET, 

CU-TEP, SAT และ TOEFL

abandon abbreviate ability
(v.) ละทิ้ง
desert
discard
relinquish
renounce
waive

(v.) ย่อ, ท�ำให้สั้น
abridge
condense
contract
shorten
summarize 

(n.) ควำมสำมำรถ
adeptness
aptitude
capability
capacity
competence

about absolutely absurd
(prep.) เกี่ยวกับ
concerning
considering
pertaining to
reference to 
regarding

(adv.) อย่ำงสิ้นเชิง
completely
definitely
exactly
surely
unconditionally

(adj.) เหลวไหล, น่ำขัน
insane
nonsensical
ridiculous
senseless
weird

abundant accept accomplish
(adj.) อุดมสมบูรณ์,  

 มำกมำย
fertile
plentiful
productive
profuse
prolific

(v.) ยอมรับ

accede
acknowledge
assent
concede
consent

(v.) บรรลุเป้ำหมำย,  
       ส�ำเร็จ

achieve
attain
fulfill
reach
succeed
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accordingly accumulation ache
(adv.) ดังนั้น

consequently
hence
thereby
therefore
thus

(n.) กำรรวบรวม, 
กำรสะสม
aggregation
assortment
collection
compilation
congregation

(n.) ควำมเจ็บปวด

agony
hurt
pain
soreness
suffer

activate adamant address
(v.) กระตุ้น
arouse
motivate
provoke
sparkle
stimulate 

(adj.) แน่วแน่, ใจแข็ง
callous
firm
inflexible
pitiless
unbendable

(v.) กล่ำว
claim
mention
speak
state
talk

adhere administration advantage
(v.) ติด, ยึดติด

attach
cling to
fasten
fix
stick to

(n.) กำรจัดกำร, 
กำรบริหำร
governance
management
operation
organization
presidency

(n.) ข้อดี, ประโยชน์

benefit
boon
gain
pro
strength

adverse advertise agitate
(adj.) ตรงกันข้ำม, 
ในทำงลบ
contrary
hostile
negative
opposed
opposite

(v.) โฆษณำ, เผยแพร่

announce
disseminate
proclaim
publicize
transmit

(v.) ท�ำให้ปั่นป่วน,
ก่อกวน
arouse
evoke
excite
stimulate
stir
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aim alleviate allow
(n.) เป้าหมาย, 
ความตั้งใจ
goal
intention
objective
purpose
target

(v.) บรรเทา, 
ผ่อนคลาย
ease
lessen
mitigate
relieve
soothe

(v.) อนุญาต

authorize
consent
grant
let
permit

although amazing ancestor
(adv.) ถึงแม้ว่า

albeit
despite the fact that
even if
even though
though

(adj.) น่าประหลาดใจ, 
อัศจรรย์
astonishing
astounding
breathtaking
mind-blowing
spectacular

(n.) บรรพบุรุษ, 
รุ่นก่อน
antecedent
forebear
forefather
forerunner
predecessor

ancient announce appreciate
(adj.) เก่าแก่, โบราณ
aged
antique
archaic
old-fashioned
outmoded

(v.) ประกาศ, แถลง, แจ้ง
declare
inform
notify
proclaim
publicize

(v.) ที่ชื่นชอบ, ชื่นชม
cherish
esteem
gratify
look up to
value

appropriate approximately aquatic
(adj.) เหมาะสม

apposite
apt
decent
proper
suitable

(adv.) โดยประมาณ, 
คร่าวๆ
circa
crudely
roughly
sketchily
tentatively

(adj.) เกี่ยวกับน�้า

aqueous
hydrographical
maritime
oceanic
watery
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Meaning in Context คอื ลักษณะข้อสอบท่ีต้องกำรให้ผูส้อบหำค�ำท่ีมคีวำมหมำย

เหมือน หรือใกล้เคียงกับค�ำศัพท์ท่ีขีดเส้นใต้หรือน�ำมำเติมในช่องว่ำง เพ่ือท�ำให้

ประโยคมใีจควำมทีส่มบรูณ์ ลกัษณะข้อสอบเช่นนี ้ผูส้อบต้องวเิครำะห์ควำมหมำย

ของค�ำศัพท์จำกบริบทที่ให้มำ ประกอบกับมีคลังค�ำศัพท์ค�ำเหมือนมำกเพียงพอ 

เพื่อที่จะเลือกค�ำตอบที่มีควำมหมำยตรงกับบริบทได้อย่ำงถูกต้อง 

Context Clues คือ ข้อควำมชี้แนะที่จะช่วยให้น้องๆ เดำควำมหมำยของค�ำศัพท์

ที่ไม่รู้ได้ น้องๆ มองหำ Context Clues ได้จำกข้อควำมที่อยู่ก่อนหน้ำหรือหลัง 

ค�ำศพัท์นัน้ บำงครัง้บรบิทพวกนีอ้ำจจะมำในรปูแบบของกำรยกตัวอย่ำง ข้อควำมท่ี 

มีควำมหมำยตรงข้ำม หรือให้ค�ำศัพท์ที่ง่ำยกว่ำเพื่อช่วยให้เรำเดำเนื้อหำออกหรือ

เข้ำใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องกำรจะสื่อ เรียกง่ำยๆ ว่ำช่วยให้เรำ ‘เดำอย่ำงมีหลักกำร’ 

นั่นเอง

What is 
‘Meaning 
in Context’

Context Clues: 

the meaning
Where you can find
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วิธีที่ 1 วิเคราะห์จากความหมายของค�าศัพท์หรือข้อความแวดล้อม

The strict teachers often reprimand their students for not following the class rules.

จากบริบท น้องๆ จะต้องเริ่มเดาความหมายของค�าว่า reprimand ให้เข้ากับสถานการณ์ ซึ่ง reprimand 

น่าจะหมายถงึการกระท�าทีค่รทู�ากบันกัเรยีนทีผ่ดิระเบยีบ มีความหมายเชิงลบ เมื่อน�าตวัเลอืกในแต่ละข้อ

มาแทนค�าว่า reprimand น้องๆ จะพบว่าข้อ 4) blame ให้ความหมายได้ตรงกับบริบทมากที่สุด เราจึง

ถือว่า blame เป็นค�าศัพท์ค�าเหมือนของ reprimand ที่แปลว่าต�าหนิหรือบ่นนั่นเอง

การเดาค�าศพัท์จากค�ำเชื่อม (Connectors) ให้น้องๆ สังเกตค�าเชื่อมท่ีปรากฏในข้อสอบว่าใช้เช่ือมข้อความ

ประเภทใด หากเป็นข้อความประเภทเป็นเหตุเป็นผล ความหมายก็มักจะไปในทางเดียวกันกับข้อความที่

น�ามาเชื่อม แต่ถ้าน้องๆ เจอประโยคทีเ่ชื่อมแบบขดัแย้งกนั ความหมายของค�าศพัท์นัน้กจ็ะตรงกนัข้ามกบั

ข้อความที่น�ามาเชื่อม

จากข้อสอบข้อนี้ น้องๆ ต้องหาตัวเลือกที่มีความหมายเหมือนกับค�าที่ขีดเส้นใต้ ซึ่งคือค�าว่า reprimand 

หากน้องๆ ไม่ทราบความหมายที่ชัดเจนของค�านี้ สามารถเดาความหมายจากค�าหรือวลีท่ีอยู่แวดล้อมได้ 

เช่น strict teachers หรือ for not following the class rules

Example    The strict teachers often reprimand their students for not following  

      the class rules. 

      1) praise   2) respect

      3) offer   4) blame

      5) assist

ค�ำแปล    คุณครูที่เข้มงวดมักจะต�ำหนินักเรียนที่ไม่ท�าตามกฎของห้องเรียน 

    1) ชื่นชม            2) เคารพ

    3) เสนอให้           4) ต�ำหนิ

    5) ช่วยเหลือ

วิธีที่ 2 วิเคราะห์จากค�าเชื่อม 

คุณครูที่เข้มงวด นักเรียนไม่ท�ำตำมกฎในช้ันเรียน
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Example 1    Most of my students are well–off, so they don’t need to worry about  

       their money.

        1) poor   2) rich

        3) stingy   4) humble

        5) patient

ค�ำแปล   นักเรียนส่วนใหญ่ของฉันร�่ำรวย ดังนั้นพวกเขาไม่มีความจ�าเป็นต้องกังวล 

              เกี่ยวกับเรื่องเงิน

    1) ยากจน   2) ร�่ำรวย

     3) ขี้เหนียว   4) อ่อนน้อมถ่อมตน

    5) อดทน 

ตัวอย่ำงค�ำเชื่อม

เชื่อมจากเหตุไปผล  so, accordingly, therefore, thus, as a result

จากผลไปหาเหตุ  since, for, as, because, because of, due to, owing to, thanks to

เชื่อมข้อความที่ขัดแย้งกัน still, but, yet, however, nevertheless, nonetheless, in contrast, on the  

   other hand 

เชื่อมเพื่อกล่าวเสริม  moreover, furthermore, in addition, plus

การยกตัวอย่าง  for example, for instance, such as, e.g.

ข้อนี้สังเกตค�าเชื่อม so (ดังนั้น) ซึ่งใช้เชื่อมข้อความจากเหตุไปผล

 

Most of my students are well–off, so they don’t need to worry about their money.

น้องๆ จะต้องคิดหาความหมายของค�าว่า well–off ให้ได้ ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ท�าให้นักเรียนไม่ต้องกังวล

เรื่องเงิน ค�าตอบที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดก็คือ ต้องรวย มีฐานะ  ถ้าน้องๆ ลองน�าตัวเลือกแต่ละข้อมาแทนที่

ค�าว่า well–off จะพบว่าข้อ 2) rich (ร�่ำรวย) เหมาะสมกับบริบทมากที่สุด เพราะท�าให้ความหมายทั้ง

ประโยคเป็นเหตุเป็นผลกัน

เหตุ: นักเรียนส่วนใหญ่ well–off (ยังไม่รู้ความหมาย ลองดูประโยคถัดไปก่อน)

ผล: ดังนั้นพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงิน
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Example 2    Although Jessica prepared __________ before her important English  

        test, she unexpectedly failed.

        1) lazily   2) unintentionally

        3) diligently   4) eventually

        5) inappropriately 

 ค�ำแปล  แม้ว่ำเจสซิกำได้เตรียมตัวสอบ ___________ ก่อนกำรสอบภำษำอังกฤษที่ 

    ส�ำคัญของเธอ แต่เธอก็ยังสอบตกอย่ำงไม่น่ำเชื่อ 

    1) อย่ำงขี้เกียจ   2) โดยไม่ได้ตั้งใจ

     3) อย่ำงขะมักเขม้น  4) ในที่สุด

    5) อย่ำงไม่เหมำะสม  

โจทย์ข้อนี้ให้เรำหำค�ำที่หำยไป ค�ำเชื่อมที่จะช่วยเป็นค�ำใบ้คือ Although (แม้ว่ำ) ซึ่งใช้เชื่อมสถำนกำรณ์

ท่ีตรงกันข้ำมหรือขัดแย้งกัน ดังนั้นเหตุกำรณ์ในประโยครอง (Subordinate Clause) และประโยคหลัก 

(Main Clause) ของโจทย์ข้อนี้ต้องไม่ไปด้วยกัน 

Although Jessica prepared _______ before …, she unexpectedly failed.

จะเห็นได้ว่ำเมื่อเรำเติมตัวเลือกข้อ 3) diligently (อย่ำงขะมักเขม้น) ลงในช่องว่ำง จะท�ำให้ประโยค 

ขัดแย้งกันทันที เพรำะเตรียมตัวมำอย่ำงดี เจสซิกำก็ควรจะสอบผ่ำน ไม่น่ำเชื่อว่ำจะสอบตกได้นั่นเอง

ประโยครอง: เตรยีมตัวก่อนสอบแล้ว เป็นควำมหมำยเชิงบวก

ประโยคหลัก: สอบตกแบบไม่น่ำเช่ือ เป็นควำมหมำยเชิงลบ
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SET I

  TEST 1
Directions: Choose the word that is closest in meaning 

to the underlined word.

◤ 1. World Englishes refers to different forms and varieties of English used in various  

    sociolinguistic contexts in different parts of the world.

          1. identical 2. enormous 3. diverse

4. prudential 5. ample

◤ 2. Giraffes are like camels in the way they can go for extended periods of time without  

     water.

          1. simultaneous 2. instant 3. distressed

4. lengthy 5. flexible

◤ 3. America is a global power with global interests and its military is meant first and foremost  

    to defend America from attack.

          1. appraise 2. amalgamate 3. devastate

4. commence 5. protect

◤ 4. Barbie is a fashion doll manufactured by the American toy company Mattel, Inc. and  

    launched in March 1959.

          1. produced 2. betrayed 3. pulverized

4. nurtured 5. validated 

◤ 5. A blue moon and lunar eclipse combined with the moon being at its closest point to  

     Earth, which resulted in a "Super Blue Blood Moon".

          1. isolated 2. raised 3. diffused

4. mingled 5. collapsed 
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SET I

เฉลย TEST 1
ค�ำสั่ง: เลือกค�ำที่มีควำมหมำยใกล้เคียง

กับค�ำที่ขีดเส้นใต้มำกที่สุด

◤   ข้อ 1 ตอบ 3 different – diverse (adj.) ที่แตกต่ำง

 1. identical เหมือน   2. enormous มโหฬำร, ที่ใหญ่โต 

 4. prudential รอบคอบ   5. ample เพียงพอ

◤ ข้อ 2 ตอบ 4 extended – lengthy (adj.) ที่ยำวออกไป 

 1. simultaneous ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน  2. instant ฉันพลัน

 3. distressed ทุกข์ใจ   5. flexible ยืดหยุ่น 

◤ ข้อ 3 ตอบ 5 defend – protect (v.) ปกป้อง  

 1. appraise ประเมิน   2. amalgamate รวมกัน

 3. devastate ท�ำลำย   4. commence เริ่มต้น

◤   ข้อ 4 ตอบ 1 manufactured – produced (v.) ผลิต, สร้ำงขึ้นมำ

 2. betrayed ทรยศ    3. pulverized บดเป็นผง 

 4. nurtured เลี้ยงดู   5. validated ท�ำให้มีผล

◤ ข้อ 5 ตอบ 4 combined – mingled (v.) รวม, ผสม 

 1. isolated แยก    2. raised ยกขึ้น, เลี้ยงดู

 3. diffused กระจำย   5. collapsed พังทลำย  

◤ ข้อ 6 ตอบ 2 supported – assisted (v.) สนับสนุน, ช่วยเหลือ  

 1. admired ชื่นชม    3. classified จ�ำแนก

 4. dodged หลบหลีก   5. integrated บูรณำกำร
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SET I I

 TEST 1 
Directions: Choose the correct answer to

complete the sentence.

◤ 1. One of the most important goals every student should have is to become an __________  

    learner, who can continue learning and improving for their whole life.

          1. ominous 2. anonymous  3. autonomous

4. exasperated  5. audacious 

◤ 2. A good night's sleep is __________ for well-being, and your pillows should be changed  

   every two years.

          1. passionate 2. offensive   3. arid

4. crucial   5. adverse 

◤ 3. A neurological examination can assess the impact of neurological __________ and disease  

    on brain function in terms of behavior, memory or cognition.

          1. riddle 2. melancholy    3. domicile

4. prosperity    5. damage 

◤ 4. From your skin to your heart, and even your immune system, your entire body will  

   benefit from tomato juice, because it is __________ in vitamins and minerals.

          1. rich 2. dreary     3. humiliated

4. redundant     5. bizarre 

◤ 5. With the holiday season under way and Christmas and the New Year just around the    

   corner, December is the perfect time to __________ your passport and celebrate in style.

          1. break through 2. dust off   3. turn up

4. call at     5. take over 
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SET I I

เฉลย TEST 1
ค�ำสั่ง: เลือกค�ำตอบที่ถูกต้องที่สุด

เพื่อท�ำให้ประโยคมีใจควำมสมบูรณ์

◤ ข้อ 1 ตอบ 3 autonomous (adj.) ได้ด้วยตนเอง, ปกครองตนเอง

 1. ominous ที่เป็นลำงร้ำย   2. anonymous นิรนำม 

 4. exasperated โกรธ   5. audacious กล้ำหำญ

◤ ข้อ 2 ตอบ 4 crucial (adj.) ส�ำคัญ 

 1. passionate รู้สึกเห็นใจ, ซำบซึ้ง  2. offensive ก้ำวร้ำว

 3. arid แห้ง, น่ำเบื่อ   5. adverse เป็นผลร้ำย

◤ ข้อ 3 ตอบ 5 damage (n.) ควำมเสียหำย

 1. riddle ปริศนำ    2. melancholy ควำมเศร้ำโศก

 3. domicile ที่อยู่, ที่ตั้ง   4. prosperity ควำมรุ่งโรจน์

◤ ข้อ 4 ตอบ 1 rich (adj.) อุดมสมบูรณ์ด้วย

 2. dreary เศร้ำซึม    3. humiliated น่ำอับอำย

 4. redundant ซ�้ำซำก   5. bizarre แปลกประหลำด

◤ ข้อ 5 ตอบ 2 dust off (v.) ปัดฝุ่น

 1. break through ฝ่ำฟัน   3. turn up ปรำกฏตัว

 4. call at แวะ    5. take over ควบคุมดูแลแทน

◤ ข้อ 6 ตอบ 3 offer (v.) เสนอ

 1. confer ปรึกษำหำรือ   2. prefer ชอบมำกกว่ำ

 4. infer สรุป, อนุมำน   5. defer เลื่อนออกไป

page_1-192.indd   116 10/10/19   11:40 AM



สรรพศัพท์ GAT & TCAS
SET III

CLOZE PASSAGE

153 

SET III

CLOZE
PASSAGE

page_1-192.indd   153 10/10/19   11:40 AM



สรรพศัพท์ GAT & TCAS
SET III 
CLOZE PASSAGE

154 

SET I II

 PASSAGE 1 
Directions: Choose the best answer

to complete the passage.

From the time computer games made their way into family homes, parents have 

wondered if violent video games may _____1_____ affect children and teenagers.

Today, parents still worry about the effects of violent computer games and of course 

it also _____2_____ a popular topic for the media. However, with a growing number 

of children and teens spending excessive time playing computer games, perhaps parents 

should be more worried about teenagers _____3_____ to computer games than the 

effects of violent video games.

An examination of the literature reveals that those who study video game addiction 

sometimes disagree on the _____4_____ of children and teenagers addicted to  

computer games. However, the majority of studies suggest that _____5_____ five to 

ten per cent of youth who play computer games become addicted.

 PASSAGE 1 
Directions: Choose the best answer

to complete the passage.

Source: http://www.techaddiction.ca/teenagers-addicted-to-computer-games.html
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SET I II

◤ 1. 1. negatively    2. furtively

 3. authentically     4. unavoidably

 5. obscurely

◤ 2. 1. ascends    2. dictates

 3. remains    4. subtracts 

 5. captures

◤ 3. 1. forced     2. restricted

 3. escorted      4. confiscated 

 5. addicted

◤ 4. 1. advocacy    2. proportion

 3. sacrifice     4. growth

 5. apology

◤ 5. 1. sporadically    2. steadily 

 3. unceasingly    4. approximately

 5. implicitly
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เฉลย PASSAGE 1
ค�ำสั่ง: เลือกค�ำตอบที่ดีที่สุดเพื่อท�ำให้

เนื้อเรื่องสมบูรณ์

◤ ข้อ 1 ตอบ 1 negatively (adv.) ในแง่ลบ
 2. furtively อย่ำงลับๆ ล่อๆ  
 3. authentically อย่ำงแท้จริง   
 4. unavoidably อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

 5. obscurely อย่ำงมืดมัว, ไม่ชัดเจน

◤ ข้อ 2 ตอบ 3 remains (v.) ยังคง  
 1. ascends ปีนขึ้น    
 2. dictates ควบคุม
 4. subtracts ลบออก   

 5. captures ยึด, จับ

◤ ข้อ 3 ตอบ 5 addicted (v.) ติด (รูป Past Participle ใช้ขยำยค�ำนำม)
 1. forced บังคับ   
 2. restricted จ�ำกัด
 3. escorted คุ้มกัน    

 4. confiscated ยึด, ริบ

ค�ำว่ำ addicted to จะตำมด้วยค�ำนำมเสมอ ส�ำหรับค�ำศัพท์ที่น่ำสนใจในตระกูล addict 
ยังมีอีกเพียบเลยนะ
 addict (n.) ผู้เสพติด เช่น a drug addict 
 addicted to (adj.) ซึ่งเสพติด เช่น He is addicted to social media.
 addictive (adj.) ที่ท�ำให้เสพติด เช่น Online games can be very addictive.
 addiction (n.) กำรเสพติด, ภำวะเสพติด เช่น Internet addiction consumes  

 your time a lot.

page_1-192.indd   156 10/10/19   11:40 AM



สรรพศัพท์ GAT & TCAS
SET III 

CLOZE PASSAGE

157 

SET I II

◤ ข้อ 4 ตอบ 2 proportion (n.) สัดส่วน, อัตรำส่วน
 1. advocacy กำรสนับสนุน  
 3. sacrifice กำรบูชำยัญ, กำรบวงสรวง  
 4. growth กำรเจริญเติบโต  

 5. apology กำรขอโทษ

◤ ข้อ 5 ตอบ 4 approximately (adv.) โดยประมำณ
 1. sporadically เป็นระยะ, เป็นช่วงๆ 
 2. steadily อย่ำงมั่นคง
 3. unceasingly อย่ำงไม่หยุดหย่อน  
 5. implicitly อย่ำงเป็นนัย
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