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Direction :  Choose the most appropriate answer.  
1. Sometimes the children have trouble .................... fact from fiction 

and may still believe that mermaids exist. 
 1) to separate   2) for separating  
 3) to be separate  4) separating  
2. Ready-made clothes have become popular because they are 

generally cheaper .................... . 
 1) besides this, they are limited in size and quality 
 2) and the customer doesn’t have to wait 
 3) while they will never go out of fashion 
 4) that makes them unique and fashionable  
3. Let’s go ahead and do it now. Nothing .................... by waiting. 
 1) will be accomplished 2) has accomplished 
 3) accomplishes   4) accomplished  
4. Bourke Street Mall is in the heart of the city and offers fantastic 

shopping .................... . 
 1) which is the second largest street in Australia 
 2) that I had two days to stay in and look ahead 
 3) which provides us many facilities such as a library and 

computers 
 4) where I bought souvenirs of Australia for my family  
5. John offered .................... care of my dog while I was out of home. 
 1) take   2) taking 
 3) to have taken   4) to take  
6. More studies are urgently needed to find new and .................... 

drugs to treat tropical diseases in pregnant women. 
 1) recovered 2) improved 3) argued 4) realised 
 
 The picture below shows what a balanced diet look like. 
 

Fruit and
vegetables

Bread, other cereals
and potatoes

Meat, fish and
alternatives Fatty and

sugary foods

Milk and dairy
products

 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. What is the best title of the picture? 
 1) Foods and Drinks 2) Western Diet 
 3) Balance of Good Health 4) Healthy Dinner for Children  
8. What does the word “alternatives” mean? 
 1) Everything you can use 
 2) Food that is thought to be good for your health 
 3) Food that is produced without using harmful chemical 
 4) Things you choose to use instead of something else  
9. What is true according to the picture? 
 1) It’s about one third of your diet should be fruit and vegetables. 
 2) It shows how many calories in foods and drinks. 
 3) Fatty and sugary foods are eaten in very large amounts. 
 4) A balanced diet is all about how much you eat. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) separating  
   บางครั้งเด็กๆ มีปญหาในการแยกแยะเรื่องจริงออกจากเรื่องแตง

และอาจยังเชื่อวานางเงือกมีอยูจริง 
   กริยาที่ใชตามหลังวลี to have trouble จะตองอยูในรูป Ving  
 หมายเหตุ กริยา have สามารถผันไดตามประธานและกาล (Tense)  
2. เฉลย 2) and the customer doesn’t have to wait 
   เสื้อผาสําเร็จรูปกลายมาเปนที่นิยม เพราะมีราคาถูก และลูกคาก็ไม

จําเปนตองรอคอย  
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด เพราะกลาวถึงจุดเดนของเสื้อผาสําเร็จรูป

ที่ทําใหไดรับความนิยมจากบุคคลตางๆ ซึ่งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับเหตุผล
ที่ไดกลาวไปกอนหนานี้แลว 

  1) besides this, they are limited in size and quality = 
นอกเหนือจากนี้แลว ยังจํากัดในเรื่องขนาดและคุณภาพอีกดวย 

  3) while they will never go out of fashion = ในขณะเดียวกัน 
ก็ไมเคยออกไปจากสมัยนิยม (ไมตกยุค) 

  4) that makes them unique and fashionable = ซึ่งทําใหมี
เอกลักษณโดดเดนและทันสมัย  

3. เฉลย 1) will be accomplished 
   เดินหนาตอไปและลงมือทําในตอนนี้ ไมมีสิ่งใดจะประสบความสําเร็จ

ไดดวยการรอคอย 
   ประโยคหลังเปน Passive Voice ใน Future Simple Tense 

เพื่อบงบอกถึงความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยถือวา waiting ซึ่งเปน 
Gerund เปนเสมือนคํานามที่เปนผูกระทํากริยา โครงสรางของประโยคดังกลาว 
คือ Subject + will + be + V3  

4. เฉลย 4) where I bought souvenirs of Australia for my family 
   หางสรรพสินคา Bourke Street อยูในใจกลางเมืองและเปนแหลง

ซื้อของที่วิเศษมากที่ฉันซื้อของที่ระลึกจากออสเตรเลียไปฝากครอบครัว 
  1) which is the second largest street in Australia = ซึ่งเปน

ถนนสายที่ใหญเปนอันดับสองในออสเตรเลีย 
  2) that I had two days to stay in and look ahead = ซึ่งฉันมี

เวลาสองวันที่จะพักแรม และครุนคิดเรื่องตางๆ  
  3) which provides us many facilities such as a library and 

computers = ซึ่งมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวใหพวกเรามากมาย อยางเชน
หองสมุดและคอมพิวเตอร  

5. เฉลย 4) to take 
   จอหนเสนอที่จะดูแลสุนัขของฉันในตอนที่ฉันไมอยูที่บาน 
   กริยาที่ตามหลัง offer จะตองอยูในรูป to-infinitive  
6. เฉลย 2) improved 
   มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากขึ้นเปนที่ตองการอยางเรงดวนที่จะใช

คนควาหายาชนิดใหมที่ถูกพัฒนาใหดีขึ้น เพื่อนํามาใชรักษาโรคตางๆ ที่พบใน 
เขตรอนใหกับสตรีมีครรภ 

  1) recovered = หายปวย, กลับคืนสูสภาพปกติ 
  3) argued = เปนที่โตแยง 
  4) realised = เกิดขึ้นจริงตามที่คาดไว  
7. เฉลย 3) Balance of Good Health 
   Balance of Good Health = ความสมดุลของสุขภาพที่ดี  
   เพราะแผนภูมิวงกลมที่แสดงในโจทยใหขอมูลเกี่ยวกับสัดสวนของ

อาหารประเภทตางๆ ที่เหมาะสมที่จะบริโภคในแตละวัน เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี 
  1) Foods and Drinks = อาหารและเครื่องดื่ม 
  2) Western Diet = อาหารแบบชาติตะวนัตก 
  4) Healthy Dinner for Children = อาหารเย็นเพื่อสุขภาพสําหรับเด็ก  
8. เฉลย 4) Things you choose to use instead of something else 
   คําวา alternatives ในที่นี้เปนคํานาม หมายถึง สิ่งตางๆ ที่นํามาใช

แทนอีกสิ่งหนึ่งได 
  1) Everything you can use = ทุกสิ่งที่คุณใชได 
  2) Food that is thought to be good for your health = อาหาร

ที่คุณคิดวาดีสําหรับสุขภาพของคุณ (เปนนิยามของอาหารสุขภาพ หรือ health 
food) 

  3) Food that is produced without using harmful chemical 
= อาหารที่ผลิตขึ้นมาโดยปราศจากสารเคมีที่เปนอันตราย (เปนนิยามของอาหารที่
ผลิตแบบอินทรีย หรือ organic food)  

9. เฉลย 1) It’s about one third of your diet should be fruit and 
vegetables. 

   จากแผนภูมิวงกลมที่แสดงในโจทย พบวาควรรับประทานผักและ
ผลไมใหไดปริมาณ 1 ใน 3 











3
1  ของอาหารที่รับประทานในแตละวัน 

  2) It shows how many calories in foods and drinks. =     
มันแสดงจํานวนแคลอรี่ในอาหารและเครื่องดื่ม 

  3) Fatty and sugary foods are eaten in very large amounts. 
= บริโภคอาหารที่มีไขมันและน้ําตาลสูงในปริมาณมาก  

  4) A balanced diet is all about how much you eat. = การ
บริโภคอาหารแบบสมดุลเกี่ยวของกับปริมาณอาหารที่บริโภคเขาไปอยางเดียว
เทานั้น (ผิด เพราะตองคํานึงถึงประเภทของอาหารดวย)  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


