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Choose the best answer. (Items 1-3)  
1. Danny : Should I ask Jane to marry me? 
 Jake : Hey, you haven’t been dating that long. ....................  
 1) You should look before you decide. 
 2) You should look before you propose. 
 3) You should look before you jump. 
 4) You should look before you leap.  
2. 

YOU SHOULD HAVE TO TAKE
AN INTELLIGENCE TEST TO VOTE.

GREAT
IDEA!

IF THEY
PASS, DON T LET

THEM VOTE!

PARKER.

’

  
 It can be assumed that the King’s attitude toward the intelligent 

people is ..................... . 
 1) negative   2) positive 
 3) indifferent   4) highly positive  
3. .................... by famous artists .................... desired by art lovers. 
 1) Almost all of art / is 2) Almost all of the art / is 
 3) Almost all of arts / are 4) Almost all of the arts / are  
 
Choose the number that indicated the mistake in each 
item. (Items 4-6)  
4. The dangerous H5N1 avian flu can be transmitted to humans beings  
 1) 2) 3) 
 by poultry. 
 4)  
5. In the past, murder was considered one of the 
 1) 
 most serious crimes, so whoever killed another person 
 2) 3) 
 without the intention of killing received capital punishment for 
 their deadly actions. 
 4)  
6. In October, 1954, Ernest Hemingway was awarded 
 1) 2) 
 the nobel prize in literature, but he was too sick to receive it 
 3) 
 in person. 
 4) 

 
 
 
 
 
 
 
  
Read the message given in the box, then answer the questions 
which follow. (Items 7-9)  
 Vegetables are .................... for a healthy diet. I suggest carrot 
cake, zucchini bread and pumpkin pie. 

 
7. What should the missing word(s) be? 
 1) a must 2) targets 3) nutrients 4) substances  
8. What kind of food is zucchini? 
 1) meat   2) fruits 
 3) vegetables   4) dairy products  
9. What does the message suggest? 
 1) We should eat more cakes, bread and pies. 
 2) We shouldn’t forget vegetables. 
 3) We should eat more vegetables. 
 4) We should eat carrot, zucchini and pumpkin. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) You should look before you leap. 
   แดนนี่ : เราควรจะขอเจนแตงงานดีมั้ย 
   เจค : เฮย พวกเธอยังคบกันไดไมนานเลย เธอลองคิดดูให

ดีๆ กอนนะ 
   You should look before you leap. = เธอลองคิดดูใหดีๆ กอนนะ  
   to look before you leap เปนสํานวน แปลวา ใหพิจารณาใหดี

กอนจะตัดสินใจทําอะไร 
  1) You should look before you decide. = เธอควรมองกอน

ตัดสินใจ 
  2) You should look before you propose. = เธอควรมองกอน

เสนอ/ขอแตงงาน 
  3) You should look before you jump. = เธอควรมองกอนกระโดด  
2. เฉลย 1) negative 
   สันนิษฐานไดวาพระราชามีทัศนคติในเชิงลบตอคนฉลาด 
   negative = เชิงลบ 
   ตีความไดจากคํากลาวของพระราชาในภาพชองที่สองของภาพ

การตูนในโจทย ซึ่งหมายความวา “ถาใครสอบผาน จะไมอนุญาตใหลงคะแนนเสียง” 
  2) positive = เชิงลบ 
  3) indifferent = เฉยๆ 
  4) highly positive = เชิงบวกอยางมาก 

3. เฉลย 2) Almost all of the art / is 
   ผลงานศิลปะแทบทุกชิ้นของศิลปนที่มีชื่อเสียงเปนที่ตองการของผู

ชื่นชอบศิลปะ 
   ถาตองการใช almost กับ all of และ the ขยายนามคําหนึ่ง

รวมกัน ใหเรียงลําดับคําดังนี้ almost + all of + the และ art จัดเปนนามนับ
ไมได ตองใชรูปกริยาเปน is ดังนั้นตัวเลือก 2) จึงถูกตอง  

4. เฉลย 2) humans 
   ตองเปลี่ยน humans เปน human 
   เพราะ human ในที่นี้ใชเปนคุณศัพทเพื่อขยาย beings จึงเติม s 

ตอทายไมได  
5. เฉลย 4) their deadly actions 
   ตองเปลี่ยน their deadly actions เปน his deadly actions 
   เพราะ whoever เปนสรรพนามไมชี้เฉพาะ (indefinite pronoun) 

จัดเปนสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3 จึงนิยมใช his เมื่อแสดงความเปนเจาของ 
ไมวาบุคคลนั้นจะเปนหญิงหรือชายก็ตาม  

6. เฉลย 3) the nobel prize 
   ตองเปลี่ยน the nobel prize เปน the Nobel prize 
   เพราะชื่อรางวัลนี้มาจากบุคคล นั่นคือ อัลเฟรด โนเบล (Alfred 

Nobel) นักเคมีชาวสวีเดน จึงตองเขียนขึ้นตนดวยตัวอักษรพิมพใหญ   
7. เฉลย 1) a must 
   โจทยถามวา คําที่หายไปควรเปนขอใด 
   a must = สิ่งที่ขาดไมได, สิ่งที่จําเปน 
   เปนศัพทที่ใชในภาษาพูด หมายความวาสิ่งหนึ่งจําเปนอยางยิ่ง 

ดังเชนที่คนเราตองรับประทานผัก เพื่อใหรางกายไดรับสารอาหารครบถวน 
  2) targets = เปาหมาย 
  3) nutrients = สารอาหาร 
  4) substances = สาร, สสาร   
8. เฉลย 3) vegetables 
   โจทยถามวา ซุคินีเปนอาหารประเภทใด 
   vegetables = ผัก 
   ซุคินี (zucchini) เปนผักชนิดหนึ่ง มีลักษณะคลายกับแตงราน 

(แตงกวาผลยาว) 
  1) meat = เนื้อสัตว 
  2) fruits = ผลไม 
  4) dairy products = ผลิตภัณฑจากนม  
9. เฉลย 3) We should eat more vegetables. 
   โจทยถามวา ขอความนี้สื่อวาอะไร 
   We should eat more vegetables. = พวกเราควรรับประทาน

ผักใหมากขึ้น 
   ในประโยคที่สองของขอความที่กําหนดให ผูเขียนแนะนําใหใสผัก

เพิ่มลงไปในอาหารชนิดตางๆ รวมถึงขนมอบ 
  1) We should eat more cakes, bread and pies. = พวกเราควร

รับประทานเคก ขนมปง และพายใหมากขึ้น 
  2) We shouldn’t forget vegetables. = พวกเราไมควรลืมผัก 
  4) We should eat carrot, zucchini and pumpkin. = พวกเรา

ควรรับประทานแครอท ซุคินี และฟกทอง 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


