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Direction : Choose the best alternative to fill in the 
blank correctly.  

1. .................... of orchids that trick male insects into pollinating them 
by mimicking females are revealed by scientists. 

 1) What an interesting secret 2) That an interesting secret 
 3) A secret was interesting 4) An interesting secret  
2. There are different types of honey, each with a special flavor and 

color, .................... . 
 1) so depending on the kind of flower 
 2) depending on the kind of flower 
 3) depend on the kind of flower 
 4) if depending on the kind of flower  
3. The studies show there is no real reason .................... on a computer. 
 1) wouldn’t girls want to play that 
 2) that wouldn’t girls want to play 
 3) why wouldn’t girls want to play 
 4) why girls wouldn’t want to play  
4.  When traveling to a foreign country, one of the biggest worries 

is “Is the food safe to eat or will it make me ill?” You should 
prepare yourself for all possibilities if you are to stay clear of these 
effects altogether. Avoiding the main causes of illnesses is 
relatively easy.  

 - Stay away from eating raw or undercooked meat, and be 
cautious of seafood.  

 - Be wary of poorly cooked cream sauces and unpasteurized dairy 
products.  

 - Always wash fresh fruit, even if served at a restaurant.  
  Thoroughly-cooked and packaged foods are usually safe, as is 

bottled water. Buy from stores instead of street vendors as they 
sometimes rebottle tap water and pass it off as genuine. Alcoholic 
beverages, carbonated soft drinks, and properly boiled teas and 
coffees should be safe as well.  

  Since local hygiene and food preparation standards vary from 
country to country, check out reports or blogs from people who 
have had experience vacationing in your destination. Don’t 
assume local restaurants will be overly cautious about their food 
preparations. .................... . 

 1) So cleaning your hands before handling any food 
 2) Most restaurants exercise caution with its water 
 3) If you feel that their standards are lacking, go somewhere else  
 4) The most frequent cause is poor food hygiene and contaminate water  
5. Watson .................... five months older than Sunderland left Sydney 

last October. 
 1) is 2) she is 3) who she is 4) who is  

 
 
 
 
 
 
  
6. ..........A.......... frightened the baby and ..........B.......... . 
 A. 1. The suddenly noise 2. The noise suddenly 
  3. The sudden noise 4. The noise sudden 
 B. 1. make it to cry  2. make it cry 
  3. made it to cry 4. made it cry 
 1) A-1 / B-4 2) A-2 / B-4 3) A-3 / B-3 4) A-3 / B-4  
7. ..........A.......... did you pass the message ..........B..........? 
 A. 1. Who 2. To who 3. To whom 4. Whose 
 B. 1. I gave you   2. I give you 
  3. I am giving you 4. I am given you 
 1) A-3 / B-1 2) A-4 / B-1 3) A-2 / B-1 4) A-3 / B-2  
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 4) An interesting secret 
   ประโยคนี้ตองการประธาน ฉะนั้น ตัวเลือก 4) จึงเปนคําตอบที่

ถูกตอง เพราะเปนคํานาม  
  1) ผิด ที่ถูกตองเขียนวา What an interesting secret is แตใน

ประโยคมี are เปนกริยาแทแลว เพราะฉะนั้น ไมควรมีกริยาอื่น หรืออาจใชวา 
What is an interesting secret? ซึง่เปนประโยคคําถาม จึงไมเหมาะที่จะใช
กับประโยคนี้ 

  2) ผิด เพราะตองใชวา That is an interesting secret แตประโยค
นี้มีกริยาแทแลว คือ are 

  3) ผิด เพราะเปนประโยค ไมใชคํานาม  
2. เฉลย 2) depending on the kind of flower 
   ประโยคนี้ตองการ Participle Phrase เพื่อขยายความถึงปจจัย

ของความแตกตาง ดังนั้น “depending on the kind of flower” ซึ่งแปลวา 
“ขึ้นอยูกับชนิดของดอกไม” จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง เพราะใช Present Participle 
Phrase เพื่อระบุวาความแตกตางนั้นเกิดจากอะไร  

3. เฉลย 4) why girls wouldn’t want to play 
   ประโยคนีต้องการ Relative Clause แสดงเหตุผล ดังนั้น “why 

girls wouldn’t want to play” ซึ่งแปลวา “เพราะเหตุใดเด็กผูหญิงไมอยากเลน” 
จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง เพราะใช “why” เปน Relative Pronoun และ
เรียงลําดับคําตามโครงสรางของประโยคบอกเลา  

4. เฉลย 3) If you feel that their standards are lacking, go 
somewhere else  

   ถาคุณคิดวายังไมไดมาตรฐาน ก็ควรไปที่อื่น เพราะถูกไวยากรณ
และมีความหมายเหมาะสมที่จะเปนประโยคสรุปของบทอาน 

   เนื้อหาโดยสรุปของบทอานนี้ คือ ควรระมัดระวังตนเองเมื่อไปเที่ยว
ตางประเทศ เ พื่อใหไม เ จ็บปวยจากการบริโภคอาหารที่ไมสะอาด โดย         
ไมรับประทานเนื้อสัตวที่ยังดิบหรือปรุงไมสุก   ระวังเมื่อรับประทานอาหารทะเล . 

 ระวังพวกครีมซอสที่ปรุงไมสะอาด ผลิตภัณฑนมที่ไมผานการฆาเชื้อโรค ลาง
ผลไมสดกอนรับประทาน ซื้ออาหารสําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑที่มีหีบหอ เชน  
น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําอัดลม ใหซื้ออาหารจากรานคาแทนที่จะซื้อจากพอคาเร 
ตรวจสอบมาตรฐานในการจัดเตรียมอาหารของประเทศที่จะเดินทางไป และ 
อยาดวนสรุปวารานอาหารในทองถิ่นจะระมัดระวังในการจัดเตรียมอาหารอยางเขมงวด 

  1) ลางมือกอนสัมผัสอาหาร (ควรแก cleaning เปน clean ซึ่งเปน
คํากริยา เพื่อใหเปนประโยคที่สมบูรณ ในรูปของประโยคคําสั่ง โดยมี so เปน 
คําสันธาน แตไมเหมาะจะใชเปนประโยคสรุป) 

  2) รานอาหารสวนมากระมัดระวังในการเตรียมอาหารโดยการลางน้ํา 
(ควรแก its เปน their เพราะประธานของประโยคกอนหนา (local restaurants) 
เปนพหูพจน แตประโยคนี้มีความหมายไมเหมาะสมกับบริบท) 

  4) สาเหตุสวนมากมาจากอาหารไมถูกสุขอนามัย และน้ําปนเปอนสารพิษ 
(ควรแก contaminate เปน contaminated ซึ่งเปนคําคุณศัพท เพื่อใหมี
รูปแบบการ เรียงลํ า ดับคําที่สอดคลองกับวลีที่ อยู ด านหน า  ตามหลัก 
Parallelism แตประโยคนี้ก็ยังมีความหมายไมเหมาะสมกับบริบท)  

5. เฉลย 4) who is 
  1) และ 2) ผิด เพราะทําใหเกิด 2 อนุประโยค (Clause) แตขาด  

ประพันธสรรพนาม (Relative Pronoun) ที่ใชเปนตัวเชื่อม  
  3) ผิด เพราะเมื่อใช who เปน Relative Pronoun แลว ตองไมมีคํา

สรรพนามมาซอนอีก   
6. เฉลย 4) A-3 / B-4 
   เสียงที่ดังขึ้นทันทีทําใหเด็กทารกตกใจกลัวจนรองไห 
   A. 3. The sudden noise 
   เนื่องจากสวน A เปนตําแหนงของประธาน The sudden noise จึง

เปนคําตอบที่ถูกตอง เพราะใช noise เปนคํานาม (Noun) และ sudden เปน
คําคุณศัพท (Adjective) ไดเหมาะสม ทั้งความหมายและการวางตําแหนงคํา 

   B. 4. made it cry 
   รูปแบบที่ถูกตองของการใชคํากริยา make เพื่อแสดงความหมาย

วาสงผลใหคน/สัตว/สิ่งของที่เปนกรรมของประโยคกระทํากริยาอื่นใดตอไป 
หรือมีลักษณะที่เปลี่ยนไปเชนไร คือ make + กรรม + Verb Infinitive 
(without to) / Adjective นอกจากนี้ ยังตองผันกริยา make ใหอยูในกาล 
(Tense) ที่สัมพันธกับกริยาที่อยูดานหนาดวย โดยสังเกตจากคําวา and ซึ่งแสดง
ถึงความตอเนื่อง ก็จะพบวากริยา frightened เปนกริยาชองที่ 2 บงบอกวา
ประโยคนี้ใช Past Simple Tense ดังนั้น made it cry จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง  

7. เฉลย 1) A-3 / B-1 
   คุณสงขอความที่ฉันฝากไว (กับคุณ) ไปใหใคร 
   A. 3. To whom 
   เปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับคนที่ผูฟงสงขอความไปให ซึ่งเปนกรรม

ของประโยค จึงตองใชคําแสดงคําถาม (Interrogative Word) รวมถึงคําบุพบท
ใหเหมาะสม (ประโยคนี้ใชภาษาระดับทางการ) 

   B. 1. I gave you 
   Relative Clause  ใชเพื่อใหรายละเอียดของประธานหรือกรรม 

หากคํานามที่ตองการใหรายละเอียดเพิ่มเติมเปนสัตว/สิ่งของ จะใชคําวา which 
หรือ that นําหนาประโยคที่สมบูรณ เพื่อใหกลายเปนอนุประโยค (clause) 
หรืออาจไมตองใช Relative Pronoun (ละ which หรือ that ไป) เลยก็ได   
ซึ่งอนุประโยค I gave you ทําหนาที่ขยายคําวา “the message” เพื่อระบุวา
เปนขอความที่ผูพูดไดใหผูฟงไป และเนื่องจากผูพูดไดฝากขอความใหผูฟงไปแลว 
กอนที่ผูฟงจะสงไปใหผูอื่น อนุประโยคนี้จึงควรใช Past Simple Tense 
เพื่อใหสอดคลองกับกริยาชวย did ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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