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Choose the best word to fill in each blank. (Items 1-4)  
 The final goal of parenting is to raise your child to live a 
successful and healthy love-filled life. Our parents are here to 
protect .........1......... from the harm of others and the harm of 
ourselves. .........2......... protecting our children too much can have a 
very negative impact on our lives especially when it comes to drug 
addiction. A lot of parents are against drug education .........3......... 
they want to believe that drugs will never be an issue in their child’s 
life. .........4......... we don’t expose our children to the unpleasant result 
of drug abuse, the more naïve our society becomes.    
1. 1) mine 2) me 3) ours 4) us  
2. 1) However 2) Because 3) Or 4) So  
3. 1) because 2) however 3) or 4) therefore  
4. 1) Since 2) Although 3) And 4) If 
 
Choose the correct answers for both A and B. (Items 5-7)  
5. John : “Where has your mom gone?” 
 John ..........A.......... me where my mom ..........B.......... . 
 A. 1. ask   2. asked  
  3. is asking   4. will be asking 
 B. 1. had gone   2. has gone  
  3. goes   4. went 
 1) A-1 / B-2   2) A-2 / B-1  
 3) A-3 / B-4   4) A-4 / B-3  
6. Situation : A mother is cooking with her teenage daughter in 

the kitchen. 
 Daughter : ..........A.......... 
 Mom : I’m going to cook Tom Yam Kung and omelet. I will 

start with Tom Yam Kung first. 
 Daughter : ..........B.......... 
 Mom : Shrimp, chillies, lemongrass and kaffir lime leaves. 
 A. 1. You want to cook, don’t you?  
  2. Are you ready to cook? 
  3. What are you going to cook?  
  4. I think it’s hard to cook, isn’t it? 
 B. 1. What should I prepare first? 
  2. Can you prepare something for me? 
  3. What do you prefer?  
  4. What is your favourite recipe? 
 1) A-3 / B-1   2) A-2 / B-3 
 3) A-1 / B-4   4) A-4 / B-2  

 
 
 
 
 
 
 
  
7. A. How’s your wife? I haven’t seen her for ages. 
  1. She is the same age as you. Now she is 30 years old. 
  2. She’s OK. She will have our first baby next month. 
  3. The age is not her problem since she always looks young. 
  4. She doesn’t want to waste her time, so no need to see her.  
 B. Do you have the name of your son or daughter in your mind? 
  1. No, but I am thinking about it. 
  2. The book is the best answer. 
  3. Giving the child’s name is not difficult.  
  4. Who can give me the proper name? 
 1) A-1 / B-4 2) A-3 / B-1 3) A-4 / B-2 4) A-2 / B-1 
 

เฉลย 
 
1.  เฉลย 4) us 
   us = พวกเรา 
   เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Our parents 
  1) mine = ของฉัน, ของผม 
  2) me = ฉัน, ผม 
  3) ours = ของพวกเรา  
2. เฉลย 1) However 
   However = อยางไรก็ตาม, อยางไรก็ดี, ทวา  
   เพราะประโยคที่ตามมานั้นมีใจความขัดแยงกับประโยคกอนหนา 
  2) Because = เพราะ, เพราะวา  
  3) Or = หรือ 
  4) So = ดังนั้น, จึง  
3. เฉลย 1) because 
   because = เพราะ, เพราะวา 
   เนื่องจากประโยคทั้งสองประโยคที่อยูขนาบชองวางตําแหนงนี้มี

ใจความเปนเหตุเปนผลกัน โดยประโยคที่อยูดานหลังชองวางแสดงสาเหตุ 
  2) however = อยางไรก็ตาม, อยางไรก็ดี, ทวา 
  3) or = หรือ 
  4) therefore = ดังนั้น, ฉะนั้น  
4. เฉลย 4) If 
   If = ถา, หาก 
   ใชเชื่อมประโยค 2 ประโยคเขาดวยกันใหกลายเปนประโยคเงื่อนไข 

(conditional sentence) เพื่อสมมติเหตุการณตางๆ โดยประโยคที่ขึ้นตนดวย 
if เรียกวา if-clause  

  1) Since = เนื่องจาก 
  2) Although = แม, แมวา 
  3) And = และ  

5. เฉลย 2) A-2 / B-1 
   จอหนถามฉันวาแมของฉันไปไหน 
   A. 2. asked = ถาม 
   B. 1. had gone = ไป 
   เลือกใชรูปกริยาใน indirect speech ไดเหมาะสม เพราะกริยานํา 

(reporting verb เชน say, tell, ask) อยูในรูป past tense (รูปกริยาชองที่ 2)   
6. เฉลย 1) A-3 / B-1 
   สถานการณ : แมกําลังทํากับขาวในครัวกับลูกสาววัยรุน 
   ลูกสาว : แมกําลังจะทําอาหารอะไรคะ 
   แม  : แมกําลังจะทําตมยํากุง แลวก็ไขเจียวจะ เดี๋ยว

แมจะเริ่มทําตมยํากุงกอนก็แลวกัน 
   ลูกสาว : หนูควรเตรียมอะไรเปนอันดับแรกคะ 
   แม  : กุง พริก ตะไคร และใบมะกรูดจะ 
   A. 3. What are you going to cook? = แมกําลังจะ

ทําอาหารอะไรคะ  
    1. You want to cook, don’t you? = แมตองการ

ทําอาหารใชไหมคะ 
    2. Are you ready to cook? = แมพรอมจะทําอาหารไหมคะ 
     
    4. I think it’s hard to cook, isn’t it? = หนูคิดวาการ

ทําอาหารเปนเรื่องยาก ใชไหมคะแม 
   B. 1. What should I prepare first? = หนูควรเตรียมอะไร

เปนอันดับแรกคะ  
    2. Can you prepare something for me? = แมเตรียม

อะไรบางอยางใหหนูไดไหมคะ 
    3. What do you prefer? = แมชอบอะไรมากกวากันคะ 
    4. What is your favourite recipe? = สูตรไหนเปนสูตร

ที่แมชอบที่สุดคะ  
7. เฉลย 4) A-2 / B-1 
   A. ภรรยาคุณเปนอยางไรบาง ฉันไมเจอเธอมานานแลว 
    2. She’s OK. She will have our first baby next 

month. = เธอสบายดี เธอจะคลอดลูกคนแรกของเราเดือนหนา 
    เพราะ ages ใชในภาษาพูดเพื่อหมายถึงระยะเวลาที่ยาวนาน 
    1. She is the same age as you. Now she is 30 

years old. = เธออายุเทาคุณ ตอนนี้เธออายุ 30 ปแลว 
    3. The age is not her problem since she always 

looks young. = อายุไมใชปญหาสําหรับเธอ เพราะเธอดูเด็ก (ออนเยาว) อยูเสมอ 
    4. She doesn’t want to waste her time, so no need 

to see her. = เธอไมตองการเสียเวลา ฉะนั้น ไมตองไปพบเธอ 
   B. คุณมีชื่อลูกชายหรือลูกสาวของคุณไวในใจหรือยัง 
    1. No, but I am thinking about it. = ยังไมมี แตผม

กําลังคิดอยู  
    ตอบไดตรงคําถาม เพราะคําถามนี้เปน Yes-No question 
    2. The book is the best answer. = หนังสือเปนคําตอบ

ที่ดีที่สุด 
    3. Giving the child’s name is not difficult. = การตั้ง

ชื่อเด็กไมใชเรื่องยาก 
    4. Who can give me the proper name? = ใครจะตั้ง

ชื่อที่เหมาะสมใหผมไดบาง   
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


