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Choose the best alternative.  
1. .................... I stay at Jiffy’s house tonight, Mum? 
 1) Shall 2) Need 3) Should 4) Can  
2. What time .................... the lesson begin on Monday? 
 1) doesn’t 2) don’t 3) do 4) does  
3. She said that she had an appointment .................... . 
 1) that day   2) the following week  
 3) the previous week 4) the day before 
 
 Batik is a traditional art form which involves using wax and dye 
to create beautiful and intricate patterns on cloth. The methods of 
traditional batik date back to Egypt, China, India and Japan, but it is 
the traditional Indonesian batik that is most valued around the world.  
4. Now, which country is famous for Batik? 
 1) India 2) Indonesia 3) China 4) Japan 
 
Read the following paragraph, then answer the questions.  
 Curve Lake gets a lot of snow in the winter. In bad weather, it 
can be difficult for the community’s residents to get to the nearest 
pharmacy if they run out of their medication. Now, they can go to 
the community’s health centre and use a type of vending machine. 
Using a telephone handset and a video screen on the machine, users 
can speak to a pharmacist. The patient tells the pharmacist what 
they want, and they insert their prescription into a slot in the 
machine where it is scanned and sent to the pharmacist in Oakville, 
who checks it and fills the prescription. Users also have to present 
their photo ID and pay for the medication using a credit card. Then, 
their pills are dispensed. The customer opens a little door in the 
machine and picks up their medication. People who live there no 
longer have to go all the way into the city when they run out of their 
medicine and need a prescription filled.  
5. What is the best title? 
 1) New Pharmacy  2) New Health Care 
 3) New Centre   4) New Vending Machine  
6. When can’t people go to the pharmacy? 
 1) When it’s foggy.  2) When it snows. 
 3) When it rains.  4) When it’s sunny. 

 
 
 
 
 
 
 
  
7. We can conclude from the text that .................... . 
 1) people needn’t go to the pharmacy in town in bad weather 
 2) people have to go to the pharmacy in town in bad weather 
 3) people needn’t go to the pharmacy in town in all weather 

condition 
 4) people have to go to the pharmacy in town in all weather 

condition  
8. How can they pay for the medicine? 
 1) by PayPal   2) by cash 
 3) at the cashier   4) by credit card  
9. To use the vending machine, what is an essential thing to show? 
 1) pills 2) scanner 3) ID photo 4) medication 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) Can 
   แมครับ ผมขออนุญาตไปคางที่บานจิฟฟคืนนี้ไดไหม 
   Can = ขออนุญาต 
   ใช Can + Subject + bare infinitive เพื่อขออนุญาต 
  1) Shall = จะ 
  2) Need = ตองการ 
  3) Should = จะ    
2. เฉลย 4) does 
   ชั้นเรียนนี้เริ่มกี่โมงในวันจันทร 
   นอกจาก Present Simple Tense จะใชกลาวถึงเหตุการณหรือ

การกระทําในปจจุบัน รวมถึงกิจวัตรประจําวันและขอเท็จจริงแลว ยังสามารถใช
กลาวถึงอนาคตไดเชนกัน ในกรณีที่มีกําหนดเวลาที่แนนอน เชน ตารางสอน 
กําหนดการ ปฏิทิน ฯลฯ โครงสรางประโยคคําถาม คือ Question word + 
do/does + subject + V1? โจทยขอนี้ใช does เพราะ time ในที่นี้เปน
คํานามเอกพจน  

3. เฉลย 2) the following week 
   เธอพูดวาเธอมีนัดสัปดาหหนา 
   the following week = สัปดาหหนา 
   Indirect speech คือ การนําคําพูดของคนหนึ่งไปเลาใหผูอื่นฟง 

โดยดัดแปลงเปนคําพูดของคนเลา ถากริยานํา (reporting verb) อาทิเชน 
say, tell อยูในรูปที่แสดงอดีต ควรเปลี่ยนกริยาที่อยูในเครื่องหมายคําพูดให
แสดงอดีตยิ่งกวาเดิมอีก 1 ขั้น ในที่นี้ เปลี่ยนจาก Present Simple Tense 
เปน Past Simple Tense จากนั้น ใหเปลี่ยนบุรุษสรรพนาม รวมถึงคําบอก
เวลาดวย โดย the following week เปลี่ยนมาจาก next week 

   ประโยคนี้มาจากการถายทอดคําพูด She said, “I have an 
appointment next week.” 

  1) that day เปลี่ยนมาจาก today 
  3) the previous week เปลี่ยนมาจาก last week 
  4) the day before เปลี่ยนมาจาก yesterday 
 
 ผาบาติกเปนรูปแบบศิลปะดั้งเดิมอยางหนึ่ง ที่ใชขี้ผึ้งและสียอมผาในการสราง- 
สรรคลวดลายอันประณีตลงบนผืนผา กรรมวิธีการทําผาบาติกโบราณมาจากประเทศ
อียิปต ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศญี่ปุน แตทั่วโลกกลับนิยมผาบาติก
ของชาวอินโดนีเซียมากที่สุด  
4. เฉลย 2) Indonesia 
   โจทยถามวา ปจจุบันประเทศใดมีชื่อเสียงดานผาบาติก  
   Indonesia = ประเทศอินโดนีเซีย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 เคิรฟเลกมีหิมะตกมากในชวงฤดูหนาว สภาพอากาศที่ย่ําแยถือเปนเรื่องยาก
สําหรับผูอยูอาศัยในชุมชนที่จะไปรานขายยาที่ใกลที่สุด หากยาของพวกเขาหมด 
ตอนนี้พวกเขาสามารถไปที่ศูนยสุขภาพของชุมชน และใชเครื่องจําหนายยาอัตโนมัติ 
ผูใชสามารถใชโทรศัพทและหนาจอวิดีโอบนเครื่องพูดคุยกับเภสัชกร ผูปวยบอกสิ่งที่
พวกเขาตองการแกเภสัชกรและใสใบสั่งยาของพวกเขาลงในเครื่อง ซึ่งจะสแกนและ
สงไปยังเภสัชกรในโอกวิลล เภสัชกรจะตรวจสอบและจัดยาตามใบสั่งยา ผูใชตอง
แสดงรูปประจําตัวของพวกเขาและชําระเงินคายาโดยใชบัตรเครดิต จากนั้น เครื่อง
จะจายยาของพวกเขา ลูกคาแคเปดประตูเล็กๆ ที่เครื่องจําหนายยา แลวหยิบยาของ
พวกเขา คนที่อาศัยอยูที่นั่นไมจําเปนตองเขาเมืองอีกตอไป เมื่อยาของพวกเขาหมด
หรือตองการใบสั่งยา  
5. เฉลย 4) New Vending Machine 
   โจทยถามวา ชื่อเรื่องที่ดีที่สุดคืออะไร 
   New Vending Machine = เครื่องจําหนายยาแบบใหม 
   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของยอหนา  
6. เฉลย 2) When it snows. 
   โจทยถามวา ผูคนไปรานขายยาไมไดเมื่อใด 
   When it snows. = เมื่อหิมะตก 
   สรุปไดจากประโยคแรกและประโยคที่สองของยอหนา  
7. เฉลย 1) people needn’t go to the pharmacy in town in bad 

weather 
   สรุปจากขอความขางตนไดวาผูคนไมจําเปนตองไปรานขายยาใน

เมืองในวันที่อากาศไมดี 
   people needn’t go to the pharmacy in town in bad 

weather = ผูคนไมจําเปนตองไปรานขายยาในเมืองในวันที่อากาศไมดี 
   สรุปไดจากประโยคที่สามและประโยคสุดทายของยอหนา  
8. เฉลย 4) by credit card 
   โจทยถามวา พวกเขาชําระคายาไดอยางไร 
   by credit card = ดวยบัตรเครดิต 
   ลูกคาชําระคายาที่ซื้อจากเครื่องจําหนายยาไดดวยบัตรเครดิต  
9. เฉลย 3) ID photo 
   โจทยถามวา เพื่อใชเครื่องจําหนายยา สิ่งสําคัญที่ตองแสดงคืออะไร 
   ID photo = รูปประจําตัว 
   ลูกคาตองแสดงรูปประจําตัวกอนใชเครื่องจําหนายยา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


