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Direction : Read the passage and choose the best answer 
to questions below. (Items 1-8)  

 The dust mites are too small to be seen by the naked eye. They 
love  warm, humid conditions and large numbers can be found inside 
mattresses, bedding, pillows, soft furnishings and cuddly toys. Dust 
mite allergy has become more common in recent times because 
double glazing, loft and wall insulation, and other energy-saving 
means reduce ventilation inside our houses and encourage the warm, 
moist conditions that the dust mites need. 
 The mites live off scales of human skin which we constantly shed 
and which make up the majority of house dust. It is not the mites 
themselves but their faecal particles that act as allergens and cause 
allergies. These are so small that they can be suspended in the air 
for long periods of time and can be inhaled through the nose and 
into the lungs, where they can cause the symptoms of hay fever and 
asthma. When they come into direct contact with the skin, they can 
cause eczema. At least three-quarters of all allergy sufferers in the 
UK are allergic to the dust mites.  
1. The best title for this passage is .................... . 
 1) Allergies   2) Human Skin 
 3) Dust Mite   4) House Conditions  
2. The word “suspended” (paragraph 2) can be replaced by .................... . 
 1) swung 2) placed 3) hidden 4) lived  
3. According to the passage, it is TRUE that .................... . 
 1) dust mites can be seen by the naked eye 
 2) dust mites love dry and clean conditions 
 3) large number of dust mites can be found inside mattresses and 

bedding 
 4) dust mite allergy is a new disease  
4. The word “encourage” (paragraph 1) can be replaced by .................... . 
 1) keep 2) resist 3) create 4) decrease  
5. Dust mite can cause the following symptoms except .................... . 
 1) influenza  2) hay fever 3) eczema 4) asthma  
6. According to the passage, allergies are caused by .................... . 
  1) moist conditions  2) humid conditions 
  3) house dust   4) dust mites’ faecal particles  
7. The writer states that .................... . 
 1) dust mites eat scales of human skin 
 2) dust mites cannot be found inside mattresses, bedding or 

pillows 
  3) dust mites can stay in the air for short periods of time 
 4) energy-saving means for reducing ventilation are used to stop 

mites’ growth 

 
 
 
 
 
 
  
8. In paragraph 2, the writer discusses .................... . 
  1) the types of mites 
  2) the prevention of the dust mites 
  3) how the dust mites affect human’s health 
  4) the house conditions that are suitable for the mites’ growth 
 
Direction :  Choose the best alternative. (Items 9-12)  
9. Stony space rocks, even if they are big as a car, will usually break 

apart or explode .................... . 
 1) but human strikes are rare 
 2) as they crash through the atmosphere  
 3) and cars being struck by meteorites 
 4) that crashed through the roof of the house 
 
10.    Notice of Fuel Price 
 ...................., Velcorp Power announces that the adjustment of the  
price of fuel will be decreased to 1.8747 cents per kilowatt. This will 
become effective with meter readings taken in or after April 1 until 
further notice. 
 1) The commission will have its monthly meeting 
 2) With the approval of the Price Control Commission 
 3) An electric company issued the notice 
 4) The price of using electricity in each month  
11. A financial crisis often has the effect of making many 

people .................... to more stable and prosperous lands. 
 1) decide to emigrate 
 2) decided to emigrate 
 3) to decide to emigrate 
 4) to decide emigrating  
12. It is generally true that the lower the stock market falls, .................... . 
 1) higher the price of gold rises 
 2) the price of gold rises high 
 3) the higher the price of gold rises 
 4) rises high the price of gold 
 

เฉลย 
  
1. เฉลย 3) Dust Mite 
   หัวขอที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเรื่องนี้ คือ “Dust Mite” หมายถึง ไรฝุน  
2. เฉลย 4) lived 
   คําวา “suspended” ในยอหนาที่ 1 มีความหมายวา ลองลอย ซึ่ง

ในที่นี้สามารถใชคําวา “lived” ซึ่งแปลวา อาศัยอยู แทนได  

3. เฉลย 3) large number of dust mites can be found inside 
mattresses and bedding 

   จากเนื้อเรื่อง ขอความที่กลาวไดถูกตอง คือ ไรฝุนพบไดเปนจํานวน
มากในที่นอนและชุดเครื่องนอน   

4. เฉลย 3) create 
   คําวา “encourage” ในยอหนาที่ 1 สามารถใชคําวา “create” ซึ่ง

แปลวา ทําใหเกิด แทนได  
5. เฉลย 1) influenza 
   ไขหวัดใหญ (influenza) เกิดจากเชื้อไวรัส ไมเกี่ยวของกับไรฝุน 
  2) hay fever = เยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ 
  3) eczema = โรคผิวหนังอักเสบ 
  4) asthma = โรคหอบหืด  
6. เฉลย 4) dust mites’ faecal particles 
   จากเนื้อเรื่อง อาการภูมิแพมีสาเหตุมาจากเศษละอองเล็กๆ จากมูล

ของไรฝุน  
7. เฉลย 1) dust mites eat scales of human skin 
   ในบทอาน ผูเขียนระบุวาไรฝุนกินสะเก็ดจากผิวหนังของมนุษยเปน

อาหาร สังเกตไดจากคําวา “live off” ซึ่งเปน phrasal verb หมายถึง ยังชีพ
ดวย ..., กิน ... เปนอาหาร  

8. เฉลย 3) how the dust mites affect human’s health  
   ในยอหนาที่ 2 ผูเขียนอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของไรฝุนตอสุขภาพ

ของมนุษย  
9. เฉลย 2) as they crash through the atmosphere 
   ถึงแมวากอนหินในอวกาศจะมีขนาดใหญเทากับรถยนต ก็มักจะแตก

หรือระเบิดในขณะที่เสียดสีกับชั้นบรรยากาศ 
  1) แตการโจมตีทางอากาศของมนุษยแทบไมมีเลย 
  3) และรถยนตก็ถูกอุกกาบาตพุงชน 
  4) ที่ชนทะลุหลังคาบาน  
10. เฉลย 2) With the approval of the Price Control Commission 
   ดวยการอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมราคา Velcorp Power 

ประกาศวาจะปรับลดราคาเชื้อเพลิงลงถึง 1.8747 เซนตตอกิโลวัตต โดยจะมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน เปนตนไป จนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

  1) คณะกรรมการจะประชุมกันทุกๆ เดือน 
  3) บริษัทไฟฟาแหงหนึ่งออกประกาศ 
  4) คาไฟฟาของแตละเดือน  
11. เฉลย 1) decide to emigrate 
   กริยาที่ใชตามหลัง make ตองอยูในรูป Infinitive without to 

สวนกริยาที่ใชตามหลัง decide ตองอยูในรูป to-infinitive  
12. เฉลย 3) the higher the price of gold rises 
   ราคาทองคํายิ่งเพิ่มสูงขึ้น 
   โครงสรางประโยค The + adj ขั้นกวา + ... , the + adj ขั้นกวา 

+ ... . มีความหมายวา ยิ่ง ... (เทาไร) ก็ยิ่ง ... (เทานั้น)  
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