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Choose the best alternative.  
1. 

  
 The panda symbol refers to the .................... association. 
 1) environmental  2) social problem 
 3) adoption   4) Buddhist   
2. You wish a happy birthday to an acquaintance. What would you say? 
 1) Congratulations!  2) Bon voyage! 
 3) Many happy returns! 4) A happy coincidence!  
3.  

Monday 08:30-10:00 a.m. 
  Subject Classroom Teacher 
  Science 28 Mr.Jenkins 
  History 15 Ms.Harrison 
  Geography 26 Mrs.Nelson 
  Math 14 Mr.Morris 
  Spanish 9 Miss Martinax 
  English 20 Miss Webster 
  Biology 17 Mrs.Chen 
  Art 5 Miss Cooper 
 
 The information above is about .................... . 
 1) the student’s schedule 2) the students’ class 
 3) the lesson plan  4) the teachers’ schedule  
4. The chart below shows the number of different kinds of leaves 

collected by students in Mrs.Smith’s class.  
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 How many more cherry leaves were collected than maple leaves? 
 1) 20 2) 30 3) 40 4) 50 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. Change this sentence into reported speech - Andrew : “Will 

Mandy have lunch with Sue?” 
 1) Andrew asked me if Mandy will have lunch with Sue. 
 2) Andrew asked me Mandy would have lunch with Sue. 
 3) Andrew asked me will Mandy have lunch with Sue. 
 4) Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue.  
6. 

 MACARON
 While France is known as the Land of Fashion, it is 
 also home to some of the most delicious food. 
 Kanha Tae, the owner of Lacerise, the French 
 dessert corner at Siam Paragon, reveals his 
 fabulous recipe for colourful and tasty Macaron, 
 which will make you drool. Love at 
 first bite. Bon appetit! 
 
 INGREDIENTS 
 • Cookie 
  125 grammes of almond flour 
  225 grammes of icing sugar 
  30 grammes of sugar 
  5 grammes of egg white powder
  4 egg whites 
  Food colouring 
 
 • Buttercream filling 
  360 grammes of unsalted butter 
  150 grammes of sugar 
  4 egg yolks 
  Fruit purees   

 The recipe above would be used for making a(n) .................... . 
 1) main dish 2) appetizer 3) dessert 4) sauce 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) environmental 
   สัญลักษณรูปแพนดาสื่อถึงองคกรเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
   environmental = เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
   กองทุนสัตวปาโลกสากล (World Wide Fund for Nature หรือ  

WWF) เดิมมีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา World Wildlife Fund เปนองคกรไม
แสวงผลกําไรที่ทําหนาที่ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลก มีสัญลักษณ
เปนแพนดา ซึ่งเปนสัตวชนิดหนึ่งที่ใกลสูญพันธุ เพื่อสื่อถึงภารกิจดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขององคกร 

  2) social problem = เกี่ยวกับปญหาสังคม 
  3) adoption = เกี่ยวกับการอุปการะ 
  4) Buddhist = เกี่ยวกับศาสนาพุทธ  
2. เฉลย 3) Many happy returns! 
   คุณจะอวยพรวันเกิดใหแกคนรูจัก คุณจะพูดวาอยางไร 
   Many happy returns! = ขอใหมีความสุขมากๆ นะ 

   ใชทักทายและอวยพรผูอื่นเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดของเขาได 
นอกเหนือจากพูดวา Happy birthday! (สุขสันตวันเกิด) 

  1) Congratulations! = ขอแสดงความยินดีดวย ใชเมื่อทราบวาผูอื่น
ประสบความสําเร็จ 

  2) Bon voyage! = ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ (เดินทางอยาง
ราบรื่นและปลอดภัย) ใชเมื่อทราบวาผูอื่นจะตองเดินทางไกล มีที่มาจากภาษา
ฝรั่งเศส 

  4) A happy coincidence! = บังเอิญดีจัง ใชเมื่อมีเหตุการณที่ดี
ตั้งแต 2 เหตุการณขึ้นไปเกิดขึ้นพรอมๆ กันโดยบังเอิญ  

3. เฉลย 4) the teachers’ schedule 
   ขอมูลขางตนเกี่ยวของกับตารางสอนของอาจารย 
   the teachers’ schedule = ตารางสอนของอาจารย 
   เพราะขอมูลที่กําหนดใหในสวนโจทยแสดงรายวิชา (Subject) ตางๆ 

รวมทั้งหมายเลขของหองเรียน (Classroom) และนามสกุลของอาจารย 
(Teacher) ผูสอนวิชานั้นๆ   

  1) the student’s schedule = ตารางเรียนของนักเรียน 
  2) the students’ class = ชั้นเรียนของนักเรียน 
  3) the lesson plan = แผนการสอน  
4. เฉลย 4) 50 
   แผนภูมิดานลางนี้แสดงจํานวนของใบไมชนิดตางๆ ที่นักเรียนใน

ชั้นเรียนของครูสมิธเก็บรวบรวมได อยากทราบวานักเรียนเก็บใบเชอรรี่ได
มากกวาใบเมเปลเทาไร 

   จากแผนภูมิแทง (bar chart) ที่กําหนดใหในโจทย จะเห็นไดวา
นักเรียนเก็บใบเชอรรี่ได 60 ใบ ในขณะที่เก็บใบเมเปลไดเพียง 10 ใบ แสดงวา
นักเรียนเก็บใบเชอรรี่ไดมากกวาใบเมเปล 60 - 10 = 50 ใบ 

  1) เปนผลตางของจํานวนใบบีชและใบเมเปลที่เก็บได 
  2) เปนผลตางของจํานวนใบเชอรรี่และใบบีชที่เก็บได 
  3) เปนผลตางของจํานวนใบโอกและใบบีชที่เก็บได  
5. เฉลย 4) Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue. 
   จงเปลี่ยนประโยคนี้ใหอยูในรูปแบบประโยครายงานคําพูด - 

แอนดรูว : “แมนดี้จะทานมื้อเที่ยงกับซูหรือเปลา”  
   Andrew asked me if Mandy would have lunch with Sue. 

= แอนดรูวถามฉันวาแมนดี้จะทานมื้อเที่ยงกับซูหรือเปลา 
   โจทยขอนี้ตองการใหเปลี่ยนประโยคคําถามใหเปน reported speech 

ก็ตองใช asked ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ ask เปนกริยานํา (reporting 
verb) จากนั้น ใหเรียงลําดับคําในประโยคคําถามที่เดิมอยูในเครื่องหมายคําพูด
ใหมเปนลําดับคําในประโยคบอกเลา แลวเปลี่ยนรูปกริยาของประโยคเดิมให
แสดงกาล (tense) ที่เปนอดีตยิ่งขึ้นอีกหนึ่งขั้น หากประโยคเดิมมีกริยาชวย   
ก็ใหเปลี่ยนรูปของกริยาชวย อยางเชนโจทยขอนี้ ก็ตองเปลี่ยน will เปน 
would ประโยคในตัวเลือก 4) จึงถูกตอง 

  1), 2) และ 3) ผิดความหมายและหลักไวยากรณ  
6. เฉลย 3) dessert 
   สูตรอาหารขางตนนี้ใชสําหรับทําของหวาน 
   dessert = ของหวาน 
   เพราะเปนสูตรสําหรับทํามาการง (macaron) ซึ่งเปนขนมชนิดหนึ่ง  
  1) main dish = อาหารจานหลัก 
  2) appetizer = อาหารเรียกน้ํายอย 
  4) sauce = น้ําจิ้ม, น้ําราดหนาอาหาร  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


