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Choose the best alternative.   
1.     

 
 From which business is the brochure created? 
 1) food and restaurant 2) tour agency 
 3) media and publishing 4) car manufacturer  
2.    

 
 What is the good luck for the Scorpio today? 
 1) They may get itchy feet.  
 2) They will have an accident during travel. 
 3) The will have an anxious time.  
 4) There is no good luck for them.  
3. ‘Taller than Niagara Falls! Faster than a cheetah! Steeper than any 

ski slopes! It’s the world’s tallest waterslide!’ 
 What is the main goal of this passage? 
 1) to describe  2) to compare  3) to advertise 4) to advise  
4.    

 

 
 From the poll, which team does people choose in equal? 
 1) Anaheim Ducks, Chicago Blackhawks. 
 2) Minnesota Wild, Los Angeles Kings. 
 3) Chicago Blackhawks, Los Angeles Kings. 
 4) Anaheim Ducks, Los Angeles Kings. 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. We have to .................... our tickets for China before New year. 
 1) luggage 2) check in 3) transport 4) book  
6. Advisors don’t .................... help with the homework. 
 1) have to 2) aim to  3) ought to  4) used to  
7. .................... he arrived at the theatre, he looked for a seat. 
 1) In spite of   2) As soon as 
 3) On the other hand 4) By the way  
8. In harvest, farmers .................... fruits and harvest other crops. 
 1) pick 2) slaughter 3) sow seeds 4) feed 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 2) tour agency 
   โจทยถามวา ใบปลิวนี้จัดทําขึ้นจากธุรกิจประเภทใด 
   tour agency = ตัวแทนบริษัทนําเที่ยว 
   ภาพใบปลิวที่มีในโจทยนาจะมาจากธุรกิจการทองเที่ยว สังเกตได

จากภาพในพื้นหลัง (background) และประโยค “YOUR ADVENTURE 
STARTS HERE.” 

  1) food and restaurant = อาหารและรานอาหาร 
  3) media and publishing = สื่อและธุรกิจสิ่งพิมพ 
  4) car manufacturer = ผูผลิตรถยนต  
2. เฉลย 4) There is no good luck for them. 
   โจทยถามวา โชคประจําวันนี้ของชาวราศีพิจิกคืออะไร 
   There is no good luck for them. = ไมมีโชคสําหรับพวกเขา 
   จากคําทํานายดวงชะตาประจําวันในโจทย สามารถสรุปไดวาผูที่เกิด

ราศีพิจิก (เกิดระหวางวันที่ 23 ตุลาคม-22 พฤศจิกายน) จะไมมีโชคในวันนี้ 
  1) They may get itchy feet. = พวกเขาอาจอยากออกเดินทาง 
  2) They will have an accident during travel. = พวกเขาจะ

ประสบอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
  3) The will have an anxious time. = พวกเขาจะมีชวงเวลาที่

วิตกกังวล  
3. เฉลย 3) to advertise 
   ‘สูงกวาน้ําตกไนแอการา เร็วกวาเสือชีตา ชันกวาลานสกีไหนๆ นี่คือ 

สไลเดอรที่สูงที่สุดในโลก’ 
   โจทยถามวา เปาหมายหลักของขอความนี้คืออะไร 
   to advertise = โฆษณา 
  1) to describe = อธิบาย 
  2) to compare = เปรียบเทียบ 
  4) to advise = แนะนํา 

4. เฉลย 4) Anaheim Ducks, Los Angeles Kings. 
   โจทยถามวา จากผลสํารวจ ทีมใดมีผูเลือกจํานวนเทาๆ กัน 
   จากแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการแขงขันกีฬาฮอกกี้น้ําแข็ง

ระดับชาติระหวางทีมตางๆ จากฝงตะวันตก พบวาทีมแอนะไฮมดั๊กส และทีม 
ลอสแองเจลิสคิงส ไดคะแนนเทากัน คือ 20 เปอรเซ็นต 

  1) ผิด เพราะทีมแอนะไฮมดั๊กสไดคะแนน 20 เปอรเซ็นต ในขณะที่
ทีมชิคาโกแบลคฮอกสไดคะแนน 47 เปอรเซ็นต 

  2) ผิด เพราะทีมมินนิโซตาไวลดไดคะแนน 12 เปอรเซ็นต ในขณะที่ 
ทีมลอสแองเจลิสคิงสไดคะแนน 20 เปอรเซ็นต 

  3) ผิด เพราะทีมชิคาโกแบลคฮอกสไดคะแนน 47 เปอรเซ็นต ในขณะ
ที่ทีมลอสแองเจลิสคิงสไดคะแนน 20 เปอรเซ็นต  

5. เฉลย 4) book 
   เราตองจองตั๋วไปประเทศจีนใหไดกอนชวงเทศกาลปใหม 
   book = จอง 
   เปนกริยาที่มีความหมายเหมาะสม 
  1) luggage = สัมภาระ 
  2) check in = ลงทะเบียน(เขาพัก) 
  3) transport = ขนสง  
6. เฉลย 1) have to 
   ครูที่ปรึกษาไมจําเปนตองชวยนักเรียนทําการบาน 
   have to = จําเปนตอง 
   have to เปนกริยาชวยชนิด modal ที่ใชแสดงขอบังคับ แตหาก

วาง Verb to do + not ไวหนา have to ก็แสดงวาสิ่งนั้นไมใชขอบังคับ  
  2) aim to = ตั้งใจที่จะ ... (ภาษาพูด) 
  3) ought to = ควรจะ นาจะ 
  4) used to = เคย  
7. เฉลย 2) As soon as 
   ทันทีที่เขาไปถึงโรงละคร เขาก็หาที่นั่ง 
   As soon as = ทันทีที่ 
   ใชเพื่อแสดงนัยวากระทํา/เกิดเหตุการณอีกอยางหนึ่งโดยฉับพลัน

หลังจากกระทํา/เกิดเหตุการณอยางหนึ่ง as soon as จะวางไวตนประโยคหรือ
กลางประโยคก็ได แตหากใชขึ้นตนประโยค ตองใสเครื่องหมาย comma คั่นไว
ระหวางอนุประโยครองกับอนุประโยคหลักเสมอ 

  1) In spite of = ทั้งๆ ที่ 
  3) On the other hand = ในทางกลับกัน 
  4) By the way = อีกอยางหนึ่ง (ใชเมื่อเปลี่ยนหัวขอสนทนา)  
8. เฉลย 1) pick 
   ในฤดูเก็บเกี่ยว เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลไมและพืชอื่นๆ  
   pick = เก็บเกี่ยว 
   มีความหมายเหมาะสมกับบริบท 
  2) slaughter = ฆา 
  3) sow seeds = หวานเมล็ดพืช 
  4) feed = ใหอาหาร 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


