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Choose the best alternative.  
1. A woman : Oh, wonderful! Our computer’s working again.  
    .................... 
 A man : I called the repair shop. 
 1) How did you fix it? 2) Who did you find? 
 3) What did you call? 4) When will you use it?  
2. You wanted to buy a dress. You didn’t have enough cash on you, 

but you have credit cards. You asked the shopkeeper: “....................” 
 1) Can I pay by credit card? 
 2) Should I give you a card? 
 3) How much can I owe you? 
 4) Do you mind if I don’t have cash?  
3. At the sport club, .................... two swimming pools and four 

tennis courts, there are also a fitness center and a sauna. 
 1) due to   2) so as to 
 3) according to   4) in addition to  
4. There were .................... that our relationship was in trouble, but 

it’s all a lie. I think it started when I said that we were seeing a 
couples’ therapist because we wanted to learn how to make our 
marriage work better. 

 1) rumours 2) legends 3) beliefs 4) thoughts 
 
Read the extract below, then answer the questions 5-8. 
 We now know smoking marijuana is harmful. The younger you 
are, the more harmful it may be. Research has shown that people 
who smoke marijuana before the age of 15 were over 7 times more 
likely to use other drugs than people who have never smoke 
marijuana. 
 The most effective deterrent to drug use among kids isn’t the 
police, or prisons, or politicians. One of the most effective deterrents 
to drug use among kids is their parents. Kids who learn about the 
risks of drugs from their parents are 42% less likely to smoke 
marijuana than kids who learn nothing from them. They are 50% less 
likely to use inhalants. 56% less likely to use cocaine. 65% less likely 
to use LSD. So if you’re a parent, talk to your kids about drugs. 
Research also shows that 74% of all fourth graders wish their parents 
would talk to them about drugs.  
5. According to the first paragraph, what is the true statement? 
 1) Marijuana is more harmful to young people than the old. 
 2) Marijuana is more harmful to old people than the young. 
 3) Young people who smoke marijuana will not use other drugs in 

the future. 
 4) Old people would rather smoke marijuana than other drugs. 

 
 
 
 
 
 
 
  
6. Who or what are the most likely to prevent kids from using drugs? 
 1) the police 2) prisons 3) politicians 4) the parents  
7. In the second paragraph, what does “They” refer to? 
 1) the parents 
 2) the risks of drugs 
 3) the kids who learn about the risks of drugs from their parents 
 4) the kids who never learn about the risks of drugs from their 

parents  
8. What are inhalants, cocaine and LSD? 
 1) nutrients   2) medicines 
 3) food additives   4) addictive drugs 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) How did you fix it? 
   ผูหญิง : โอ เยี่ยมเลย คอมพิวเตอรพวกเรากลับมาใชงานได

แลว คุณซอมมันยังไงเหรอ  
   ผูชาย : ผมโทรไปที่รานซอมนะ 
   How did you fix it? = คุณซอมมันยังไงเหรอ 
   สอดคลองกับประโยคถัดมา รวมถึงประโยคกอนหนาที่ระบุวา

คอมพิวเตอรกลับมาใชงานไดอีกครั้ง แสดงวากอนหนานี้เคยเสีย หรือมีปญหา
ขัดของ 

  2) Who did you find? = คุณหาใครเจอ 
  3) What did you call? = คุณเรียกอะไร 
  4) When will you use it? = คุณจะใชมันเมื่อไร  
2. เฉลย 1) Can I pay by credit card? 
   คุณตองการซื้อชุดกระโปรงหนึ่งชุด คุณมีเงินสดติดตัวไมพอ แต

คุณมีบัตรเครดิต คุณถามเจาของรานวา “ขอจายผานบัตรเครดิตไดไหม”  
   Can I pay by credit card? = ขอจายผานบัตรเครดิตไดไหม 
   เหมาะสมกับสถานการณ 
  2) Should I give you a card? = ฉันควรใหบัตรแกคุณไหม 
  3) How much can I owe you? = ฉันติดคางเงินคุณไดเทาไร 
  4) Do you mind if I don’t have cash? = คุณจะวาอะไรไหม    

ถาฉันไมมีเงินสด  
3. เฉลย 4) in addition to 
   ที่สโมสรกีฬาแหงนี้ นอกจากสระวายน้ํา 2 สระ และสนามเทนนิส 

4 สนามแลว ยังมีศูนยออกกําลังกายและหองซาวนาอีกดวย 
   in addition to = นอกจาก 
   ใชเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติม 

  1) due to = เนื่องจาก 
  2) so as to = เพื่อที่จะ 
  3) according to = ตามที่  
4. เฉลย 1) rumours 
   มีขาวลือวาความสัมพันธของพวกเรากําลังมีปญหา แตมันเปนเรื่อง

ไมจริงทั้งสิ้น ฉันคิดวามันเริ่มจากตอนที่ฉันพูดวาพวกเราไปพบนักบําบัดชีวิตคู 
เพราะพวกเราตองการเรียนรูวิธีที่ทําใหชีวิตสมรสดียิ่งขึ้น 

   rumours = ขาวลือ 
   หมายถึง ขาวที่พูดถึงกันทั่วไป แตไมมีหลักฐานที่ยืนยันใหชัดเจน

วาเปนจริงตามที่พูดกันหรือไม มักมีนัยในเชิงลบ 
  2) legends = ตํานาน, บุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่ชื่นชอบ 
  3) beliefs = ความเชื่อ, ความมั่นใจ 
  4) thoughts = ความคิด, การคํานึงถึง, ความคิดเห็น  
5. เฉลย 1) Marijuana is more harmful to young people than the old. 
   โจทยถามวา ตามยอหนาแรก ขอความที่เปนจริงคืออะไร 
   Marijuana is more harmful to young people than the old. 

= กัญชาอันตรายตอคนที่อายุนอยมากกวาคนสูงอายุ 
   หาคําตอบไดจากประโยคที่สองในยอหนาแรก 
  2) Marijuana is more harmful to old people than the 

young. =  กัญชาอันตรายตอคนสูงอายุมากกวาคนที่อายุนอย 
  3) Young people who smoke marijuana will not use other 

drugs in the future. = คนอายุนอยที่สูบกัญชาจะไมใชยาเสพติดชนิดอื่นๆ 
ในอนาคต 

  4) Old people would rather smoke marijuana than other 
drugs. = คนสูงอายุจะสูบกัญชามากกวายาเสพติดชนิดอื่นๆ  

6. เฉลย 4) the parents 
   โจทยถามวา ใครหรืออะไรปองกันเด็กๆ จากการใชยาเสพติด

ไดมากที่สุด 
   the parents = พอแม 
   หาคําตอบไดจากประโยคที่สองในยอหนาที่สอง 
  1) the police = ตํารวจ 
  2) prisons = คุก, เรือนจํา 
  3) politicians = นักการเมือง  
7. เฉลย 3) the kids who learn about the risks of drugs from their 

parents  
   โจทยถามวา ในยอหนาที่สอง “They” หมายความถึงอะไร 
   the kids who learn about the risks of drugs from their 

parents = เด็กๆ ที่เรียนรูพิษภัยของยาเสพติดจากพอแม 
   เพราะ They จะใชเพื่อแทนบุคคลที่เปนประธานของประโยคกอนหนา  
8. เฉลย 4) addictive drugs 
   โจทยถามวา สารระเหย โคเคน และแอลเอสดีคืออะไร 
   addictive drugs = ยาเสพติด 
   สรุปไดจากประโยคที่สามถึงประโยคที่หกในยอหนาที่สอง 
  1) nutrients = สารอาหาร 
  2) medicines = ยารักษาโรค 
  3) food additives = สารปรุงแตงอาหาร (อาทิเชน เครื่องปรุงรส    

สีผสมอาหาร)  
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