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Choose the best alternative.  
1. She .................... learning English. She got F. 
 1) was surprised at  2) was interested in 
  3) waited for   4) was tired of  
2. Look! I have .................... a new CD. Do you want to listen to it? 
 1) buy   2) buying 
 3) bought   4) buys 
 
 Shakespeare was an English poet and playwright, and is often 
regarded as the greatest writer in the English language. His works 
consist of 38 plays, 154 sonnets and several poems.  
3. Which is not a kind of writing? 
 1) sonnets   2) language 
 3) poems   4) plays 
 
 The U.S. government has said a new, genetically ..........4.......... 
potato is OK to eat, but McDonald’s said it will not use it in its 
French fries and hash browns. The potato company said it changed 
the DNA of ..........5.......... potatoes to make the vegetables better. It 
said the new potato has less sugar and fewer things inside it that 
can give people ..........6.......... . It also said the potatoes are stronger. 
It was confident that people would buy the new potato in ..........7.......... . 
McDonald’s made a statement about the new potato. It said: “USA’s 
McDonald does not source GMO potatoes, nor do we have current 
plans to change our sourcing ..........8...........”. The company did not 
say what it thought of McDonald’s not using its new potato.  
4. 1) applied   2) modified 
 3) invented   4) exchanged  
5. 1) unusual   2) rotten 
 3) fresh   4) normal  
6. 1) obesity   2) cancer 
 3) stroke   4) diarrhea  
7. 1) countryside   2) farmville 
 3) downtown   4) supermarkets  
8. 1) traditions   2) activities 
 3) practices   4) customs  

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) was tired of 
   เธอเบื่อเรียนภาษาอังกฤษ เธอจึงได(เกรด)เอฟ 
   was tired of = เบื่อ 
   สํานวน be tired of หมายถึง เบื่อ นิยมใชกลาวถึงคําพูดหรือ

กิจกรรมที่ซ้ําซากจําเจ ตองตามดวยนามหรือ gerund (Ving)  
  1) was surprised at = แปลกใจที่ 
  2) was interested in = สนใจใน 
  3) waited for = รอ  
2. เฉลย 3) bought 
   ดูสิ! ฉันเพิ่งซื้อซีดีแผนใหมมาแผนหนึ่ง เธออยากฟงไหม 
   bought = ซื้อ 
   ประโยคแรกในโจทยขอนี้ใช Present Perfect Tense เพื่อกลาวถึง

เหตุการณในอดีตที่เพิ่งสิ้นสุดลงไดไมนานนัก โครงสราง คือ Subject + 
has/have + Past Participle (V3) รูปกริยาที่นํามาใชในประโยคนี้ไดจึงเปน 
bought ซึ่งเปนกริยาชองที่ 3 ของ buy  

  1) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อประธานของ
ประโยคเปนนามนับไดพหูพจน หรือบุรุษสรรพนาม I, You, We, They 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชรวมกับ Verb to be เมื่อตองการใหประโยคอยู
ในกาลที่สื่อถึงความตอเนื่องของเหตุการณหรือการกระทํา (Continuous หรือ 
Progressive)  

  4) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อประธานของ
ประโยคเปนนามนับไดเอกพจน นามนับไมได หรือบุรุษสรรพนาม He, She, It  

 
 เชคสเปยรเปนกวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษ เขาไดรับยกยองใหเปนนักเขียน
ที่ใชภาษาอังกฤษผูยิ่งใหญ งานของเขามีบทละครสามสิบแปดเรื่อง โคลงหนึ่งรอย
หาสิบสี่บท และกลอนอีกมากมาย  
3. เฉลย 2) language 
   โจทยถามวา สิ่งใดไมใชประเภทของงานเขียน 
   language = ภาษา 
   ไมใชงานเขียน แตจําเปนสําหรับการสื่อสารทุกดาน รวมทั้งการเขียน 
  1) sonnets = โคลง 
  3) poems = กลอน 
  4) plays = บทละคร 
 
 รัฐบาลสหรัฐฯ รับรองวามันฝรั่งสายพันธุใหมที่ดัดแปลงพันธุกรรมนั้นปลอดภัย
พอที่จะรับประทานได แตแมคโดนัลดกลาววาจะไมใชมันฝรั่งสายพันธุนี้ทําเฟรนช 
ฟรายและแฮชบราวน (มันบดทอด) บริษัทผูเพาะปลูกมันฝรั่งกลาววาการเปลี่ยนแปลง  

ดีเอ็นเอของมันฝรั่งปกติจะทําใหหัวมันดีกวาเดิม มันฝรั่งสายพันธุใหมมีน้ําตาลนอย
และมีสารกอมะเร็งนอยกวา นอกจากนี้ มันฝรั่งสายพันธุใหมยังทนทานตอโรคและ
ศัตรูพืชไดดียิ่งขึ้น แนใจไดวาผูคนจะหาซื้อมันฝรั่งดังกลาวไดในซูเปอรมารเก็ต   
แมคโดนัลดกลาววา “แมคโดนัลดประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดใชมันฝรั่งดัดแปลง
พันธุกรรม (จีเอ็มโอ) และยังไมมีแผนการจะเปลี่ยนแนวทางการใชวัตถุดิบของเรา
ในปจจุบัน” บริษัทผูเพาะปลูกมันฝรั่งไมไดใหความเห็นใดๆ ที่แมคโดนัลดไมใช  
มันฝรั่งสายพันธุใหมนี้  
4. เฉลย 2) modified 
   modified = ปรับเปลี่ยน/ดัดแปลง 
   เมื่อเติมลงในชองวางแลว จะได genetically modified ซึ่งแปลวา 

ที่ดัดแปลงพันธุกรรมมาแลว ใชเพื่อกลาวถึงพืชหรือสัตวที่ปรับปรุงสายพันธุ
ดวยวิธีการทางดานวิศวกรรม (Genetic Engeneering) 

  1) applied = ประยุกต 
  3) invented = คิดคน 
  4) exchanged = แลกเปลี่ยน  
5. เฉลย 4) normal 
   normal = ปกติ 
   เพราะประโยคนี้เปรียบเทียบลักษณะของมันฝรั่งธรรมดา ซึ่งเปน

สายพันธุที่พบไดตามธรรมชาติ กับมันฝรั่งที่ไดจากการดัดแปลงพันธุกรรม โดย
สังเกตไดจาก better 

  1) unusual = ไมปกติ 
  2) rotten = เนา 
  3) fresh = สด  
6. เฉลย 2) cancer 
   cancer = โรคมะเร็ง 
   เปนโรคไมติดตอชนิดหนึ่ง บางครั้งพบวามีสาเหตุมาจากการบริโภค

อาหารบางชนิดที่ปรุงดวยวิธีที่ใชความรอนสูง เชน ทอด ปง ยาง 
  1) obesity = โรคอวน 
  3) stroke = โรคหลอดเลือดสมอง 
   4) diarrhea = โรคทองรวง  
7. เฉลย 4) supermarkets 
   supermarkets = ซูเปอรมารเก็ต 
   เปนสถานที่จําหนายอาหารสด ของชํา รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภค

ชนิดตางๆ 
  1) countryside = ชนบท 
  2) farmville = โรงนา 
  3) downtown = ใจกลางเมือง  
8. เฉลย 3) practices 
   practices = กิจวัตร/แนวทาง 
   เหมาะสมกับบริบท เพราะประโยคนี้มีใจความเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
  1) traditions = ประเพณี 
  2) activities = กิจกรรม 
  4) customs = ธรรมเนียม 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


