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Choose the best alternative.  
1. Let’s go to the .................... section to get some orange juice. 
 1) customer   2) discount 
 3) beverage   4) barcode  
2. A : Where do you and your wife usually go on holiday? 
 B : To our house in the countryside. .................... is near the sea. 
 1) Yours   2) Ours 
 3) Mine   4) His  
3. His favorite subjects .................... Geography and History. 
 1) are   2) wants 
 3) likes   4) loves  
4. My sister was very unhappy when she found out that the 

school .................... her to be in the swimming team. 
 1) hasn’t chosen   2) hadn’t chosen 
 3) hadn’t been chosen 4) had chosen  
5. A : I really think you should have called him first before stopping 

by his house. 
 B : .................... I will remember that next time. 
 1) Good point.   2) Silly we. 
 3) Common.   4) Hold on.  
6. If I take the kids to swimming lessons, you will clean the 

house. ....................  
 1) We gonna fix it.  2) It’s nothing. 
 3) It’s gonna be fine. 4) It’s a deal!  
7. Nujaree is a guide. She is at the arrival zone. When she see Mr.&Mrs. 

Wong, she says “....................” 
 1) I welcome you to Bangkok. 2) This is my friend, Alex. 
 3) I live in Bangkok. 4) I am a native of Vietnam.  
8. Where is the church? 
 1) It’s on the second floor. 2) It’s on your head. 
 3) It’s in my house.  4) It’s at the corner. 
 
 Electronic waste, e-waste, e-scrap, or Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) describes discarded electrical or electronic devices. 
Office electronic equipment, discarded computers, entertainment 
electronic devices, mobile phones, television sets and refrigerators 
are all examples of e-waste.   
9. What is not an example of e-waste? 
 1) mobile phone   2) entertainment 
 3) television   4) computer 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) beverage 
   ไปแผนกเครื่องดื่มหาน้ําสมกันเถอะ 
   beverage = เครื่องดื่ม 
   ใชคําขยายไดเหมาะสม เพราะน้ําสมจัดเปนเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง 
  1) customer = ลูกคา 
  2) discount = สวนลด 
  4) barcode = บารโคด  
2. เฉลย 2) Ours 
   เอ : คุณกับภรรยามักจะไปที่ไหนกันชวงวันหยุด 
   บี : ไปที่บานของพวกเราในชนบท บานของพวกเราอยูใกลทะเล 
   Ours = ของพวกเรา 
   Possessive Pronouns คือ คําสรรพนามที่ใชแสดงความเปน

เจาของ สามารถวางอยูโดดๆ ได โดยไมตองใชคํานามตามหลัง โดยปกติ จะใช
คํากลุมนี้ก็ตอเมื่อมีคํานามที่กลาวถึงอยูกอนแลว คําสรรพนามแสดงความเปน
เจาของ ไดแก mine, yours, his, hers, ours, theirs ใชแทนคํานามไดทั้ง
เอกพจนและพหูพจน แตตองเลือกใชรูปของคําสรรพนามชนิดนี้ใหเหมาะกับ
พจนและบุรุษของบุคคลที่เปนเจาของ จากโจทย คํานามที่กลาวถึงอยูกอนแลว 
คือ our house ในประโยคถัดมาจึงแทนคํานี้ดวย Ours 

  1) Yours = ของเธอ, ของคุณ, ของทาน ใชกับเจาของที่เปนบุรุษที่ 2  
  3) Mine = ของฉัน, ของผม ใชกับเจาของที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 1 
  4) His = ของเขา ใชกับเจาของที่เปนเอกพจน บุรุษที่ 3 เพศชาย  
3. เฉลย 1) are 
   วิชาที่เขาชอบ ไดแก วิชาภูมิศาสตรและวิชาประวัติศาสตร 
   are = ไดแก (เปน, คือ) 
   Present Simple Tense ใชเพื่อกลาวถึงเหตุการณปจจุบัน กิจวัตร

ประจําวัน ขอเท็จจริง และความรูสึกของคน และคําคุณศัพท favorite ใชคูกับ
คํากริยา be ประธานของประโยคนี้ คือ His favorite subjects เปนคํานาม
นับไดพหูพจน รูปของคํากริยา be ที่ใชไดจึงเปน are  

  2) wants = ตองการ 
  3) likes = ชอบ 
  4) loves = รัก, ชอบ  
4. เฉลย 2) hadn’t chosen 
   พี่สาวของฉันเสียใจมากเมื่อเธอทราบวาทางโรงเรียนไมไดเลือกเธอ

ใหเขาทีมกีฬาวายน้ํา 
   hadn’t chosen = ไมไดเลือก 
   Past Perfect Tense ใชกลาวถึงเหตุการณ/การกระทําในอดีตที่

สิ้นสุดไปแลว กอนจะมีอีกเหตุการณเขามาแทรกหรือเกิดขึ้นตามหลัง มีโครงสราง 
คือ Subject + had + V3 ประโยคในโจทยแยกเปน 2 สวนได ดังนี้ 

   The school hadn’t chosen my sister. = ทางโรงเรียนไมเลือก
พี่สาวของฉัน (เกิดขึ้นกอน จึงใช Past Perfect Tense) 

   My sister was very unhappy. = พี่สาวของฉันเสียใจมาก   
(เกิดขึ้นภายหลัง จึงใช Past Simple Tense)  

5. เฉลย 1) Good point. 
   เอ : ฉันคิดวาเราควรโทรศัพทหาเขากอนมาเยี่ยมนะ 
   บี : ดีมาก ฉันจะจําไวคราวหนา 
   Good point. = ดีมาก 
   มีความหมายเหมาะสมที่สุด 
  2) Silly we. = เราชางโง 
  3) Common. = ธรรมดา, พื้นๆ 
  4) Hold on. = รอเดี๋ยว  
6. เฉลย 4) It’s a deal! 
   ถาฉันพาเด็กๆ ไปเรียนวายน้ํา คุณจะอยูทําความสะอาดบาน ตกลงนะ 
   It’s a deal! = ตกลงนะ 
   สอดคลองกับประโยคกอนหนา นิยมใชในภาษาพูด 
  1) We gonna fix it. = เราจะแกไขได 
  2) It’s nothing. = ไมเปนไร 
  3) It’s gonna be fine. = แลว/เดี๋ยวมันจะดีเอง  
7. เฉลย 1) I welcome you to Bangkok. 
   นุจรีเปนมัคคุเทศก เธออยูที่สวนผูโดยสารขาเขา เมื่อเธอเห็น   

นายหวองและนางหวอง เธอพูดวายินดีตอนรับคุณสูกรุงเทพฯ 
   I welcome you to Bangkok. = ยินดีตอนรับคุณสูกรุงเทพฯ 
   เมื่อใช welcome เปนกริยา จะใชโครงสราง Subject + welcome 

+ Object + to + place. มีความหมายวา ยินดีตอนรับ ... (เขา)สู ... 
  2) This is my friend, Alex. = นี่คือเพื่อนของฉัน ชื่ออเล็กซ 
  3) I live in Bangkok. = ฉันอาศัยอยูในกรุงเทพฯ 
  4) I am a native of Vietnam. = ฉันเปนชนพื้นเมืองของเวียดนาม  
8. เฉลย 4) It’s at the corner. 
   โจทยถามวา โบสถอยูที่ไหน 
   It’s at the corner. = อยูตรงหัวมุม 
   ตองใช at หรือ on กับ the corner บอกตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ 
  1), 2) และ 3) ความหมายไมเหมาะสม 
 
 ขยะอิเล็กทรอนิกส หรือเศษของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (WEEE) หมายถึง 
อุปกรณไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกสที่ถูกทิ้ง ไมวาจะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ใชในสํานักงาน คอมพิวเตอรที่ไมไดใชแลว อุปกรณไฟฟาเพื่อความบันเทิง โทรศัพท 
มือถือ โทรทัศน และตูเย็น ตางก็เปนตัวอยางของสิ่งที่เปนขยะอิเล็กทรอนิกส  
9. เฉลย 2) entertainment 
   โจทยถามวา อะไรไมใชตัวอยางของขยะอิเล็กทรอนิกส 
   entertainment = ความบันเทิง 
   เพราะเปนคํานามที่เปนนามธรรม 
  1) mobile phone = โทรศัพทมือถือ 
  3) television = โทรทัศน 
  4) computer = คอมพิวเตอร 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


