
ชุดที ่1 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
ค าช้ีแจง  ให้ระบายค าตอบทีถู่กต้องลงในวงกลมตัวเลอืกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 
 
ส่วนที่ 1 :  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว จ ำนวน 44 ขอ้ 
    (ขอ้ 1-44) ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 44 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดูหรือเขียนเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั กิจวตัรประจ ำวนั ประสบกำรณ์ ข่ำว (ต 1.3 ป.6/1) 
 
1. Stephen                   his teeth every day. 
 1 brush 
 2 brushs 
 3 brushes 
 4  brushies  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
2.  Does Whitney                   English every Tuesday? 
   1  study  
    2 studys 
      3 studies 
      4 studies 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
3.  She does not                   a computer. 
     1 has 
     2 have 
     3 had 
     4 haves 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
4.  John                   fried chicken at KFC last night. 
   1 eat 
    2 eated 
    3 ate 
    4 eaten 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
5. Where                   Catherine meet her friend yesterday? 
     1 is 
     2 was 
     3 does 
     4 did 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูหรือเขียนเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองใกลต้วั กิจวตัรประจ ำวนั ประสบกำรณ์ ข่ำว (ต 1.3 ป.6/1) 
 
6.   Susan                   tennis at the court next week. 
    1 play 
     2 played 
     3 will play 
    4 playing 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดู/เขียนแสดงควำมตอ้งกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือ 
   ในสถำนกำรณ์ง่ำยๆ (ต 1.2 ป.6/3) 
 
7.   Who will join the party                   ? 
      1 every day 
      2 tomorrow 
      3 last Sunday 
      4 now      
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
          • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
8.   Rachel:   What are you going to do in the next 3 days? 
     Jennie:   I                   to visit my grandparents in France. 
     1 am going to 
     2 are going to 
     3 is going to 
     4 will going to  
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 
9.  Harry                  study hard at the university next term. And he can’t avoid reading so 
 many books to pass the exam. 
      1 am going to 
      2 are going to 
      3 is going to 
      4 will going to  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

10.   George                   to the field now. 
     1 am running 
     2 is running 
     3 am runing 
    4 is running 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

11.   David and Elvis                   bread in the kitchen right now. 
      1 is bakeing 
      2 are bakeing 
      3 is baking 
      4 are baking  
 
 
 
 
 



อ่านบทสนทนาและตอบค าถามข้อ 12-14 
 Jack:                    were you born? 
   John:  I was born                   December 4th, 1999.    
     Jack:  How can I read the year you were born “1999”? 
     John:   
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

12.   1 What 
    2 Where 
      3 When 
     4 Why 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
              • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

13.    1 on  
     2 at 
      3 in  
     4 by 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

14.   1 one thousand, nine hundred and ninety-nine 
     2 one nine nine nine 
      3 nineteen ninety-nine 
     4 first ninth ninth ninth   
 
 
 

(12) 
(13) 

(14) 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

15.     Helen:   What time do you get up? 
      Barbara: I get up                  6:00 AM. 
    1 on 
     2 at 
      3 in 
     4 by 
 
ตัวช้ีวดั • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

16.   Jane:   Please tell me your telephone number. 
      Anne:  02-413-5679 
 

    How do you read the telephone number?               
   1 zero-two-four-one-three-five-six-seven-nine 
     2 zero-twenty four-thirteen-fifty six-seventy nine            
    3 zero-two-four hundred thirteen-five thousand six hundred seventy nine 
     4 zero-second-fourth-first-third-fifth-sixth-seventh-ninth 
 
ตัวช้ีวดั • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

17. Roger:  What time do you always get up? 
      Peter:    The clock shows the long hand is at nine and the short hand is almost at eleven. 
 

    What time does Peter always get up? 
     1 ten past eleven 
    2 ten to eleven 
     3 a quarter past eleven 
     4 a quarter to eleven 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
 

18.  Patricia has a toothache. Whom and where should Patricia go to meet? 
    1 monk / temple 
     2 teacher / school  
     3 dentist / hospital 
     4 seller / market 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
 

19.  Now Charles is withdrawing money at the counter. 
    Where is Charles? 
     1 Clinic 
     2 Bank 
     3 Shop 
     4 Restaurant 
 
ตัวช้ีวดั • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4)          
 

20.   A:   Where do you come from? 
     B:   I come from Belgium.  
     A:   What nationality are you?  
     B: I am                              . 
 

      1 Belgian 
     2 Belgarian 
      3 Belgium 
     4 Belgiumese 
 
 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและตอบค าถามข้อ 21-23 
 

     Louis is my cousin. My father is                                       . He visits my family every December. 
Next year I will give a special present to                   .    
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
               พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

21    1 he 
      2 his 
    3 himself 
     4 him 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
              • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

22.   1 uncle 
     2 aunt 
     3 nephew 
     4 niece 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
              • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

23.   1 he 
      2 his 
     3 himself 
     4 him 
 
 
 
 
 

(21) (22) 
(23) 



อ่านรายละเอยีดและตอบค าถามข้อ 24 
 There are three girls.  Their heights are as follows; 
    Betty      ---       165   centimeters 
     Judy       ---     170   centimeters 
    Hillary    ---     175   centimeters 
 
ตัวช้ีวดั • พดูหรือเขียนโดยใชภ้ำพ แผนผงั แผนภูมิ กำรจดัหมวดหมู่ สรุปใจควำมส ำคญั วิเครำะห์เร่ือง 
                (ต 1.3 ป.6/2) 
 

24.  Who is the tallest? 
    1 Betty 
    2 Judy 
     3 Hillary 
     4 Betty and Judy 
 
อ่านข้อความและตอบค าถามข้อ  25-26  
 

Bill Gates is a millionaire. He is                   .  
Andrew is a farmer. He earns little money. He is                   .  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
   

25.  1 rich 
    2 poor 
     3 expensive 
     4 cheap  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
 

26. 1 rich 
      2 poor 
    3 expensive 
      4 cheap 

(25) 
(26) 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

27.   Joan really wants to buy that dictionary. 
   She doesn’t want                   dictionaries. 
    1 a 
      2 an 
     3 another 
     4 other 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

28.  A:  Is there any rice in the pot? 
    B:  Yes, there is                   rice in the pot. 
    A:  OK. It’s enough for our lunch. 
   1 no 
     2 any 
    3 some 
     4 a 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

29.  A:  Is there                   milk in the jug? 
    B:  Yes, there is a lot of milk. 
      A:  So we don’t need to buy more from 7-11. 
     1 a lot of 
     2 much 
     3 many 
     4 a few 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

30.   A:  How                   new cars are there in the showroom? 
    B:  There are five new cars in the showroom. 
     1 many 
    2 much 
    3 a lot of 
   4 any 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
   (ต 1.1 ป.6/3) 
 

31.  Which one is an occupation? 
    1 fencing 
     2 racing 
     3 boxing 
      4 pilot 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
            • คน้ควำ้ รวบรวมค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืนจำกแหล่งกำรเรียนรู้  
   และน ำเสนอดว้ยกำรพดู/กำรเขียน (ต 3.1 ป.6/1) 
 

32.  Paula likes making her body flexible and dance along the rhythm of music.  
      What kind of sports does she play? 
    1 basketball 
    2 volleyball 
    3 gymnastics 
    4 tennis  
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
   (ต 1.1 ป.6/3) 
             • พดูหรือเขียนโดยใชภ้ำพ แผนผงั แผนภูมิ กำรจดัหมวดหมู่ สรุปใจควำมส ำคญั วิเครำะห์เร่ือง 
               (ต 1.3 ป.6/2)                  
 

33.  Which one is different in terms of word form? 
     1 deer 
     2 men 
     3 women 
     4 children 
 
ตัวช้ีวดั • พดูหรือเขียนโดยใชภ้ำพ แผนผงั แผนภูมิ กำรจดัหมวดหมู่ สรุปใจควำมส ำคญั วิเครำะห์เร่ือง 
               (ต 1.3 ป.6/2)                  
 

34.  Clinton speaks softly and                   . 
    1 polite 
     2 politely 
     3 politeness 
     4 politety 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

35.  Michael likes and practices singing every day. Now he is 10 years old and very talented.  
  Every member in his family thinks he                   a famous singer one day. 

    1 is 
    2 was 
     3 does 
     4 will be 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและเลือกตอบข้อ 36-38 
 

   Laura                   a secretary 10 years ago. Now she                   businesswoman. She has 
her own company and there                   20 workers in her office.   
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

36. 1 is 
    2 are 
     3 will be 
    4 was  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

37.   1 is 
     2 are 
     3 will be 
    4 was 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรือกำรอ่ำน แสดงควำมคิดเห็น และใหเ้หตุผล (ต 1.1 ป.6/4) 
            • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

38.    1 is 
      2 are 
      3 will be 
     4 was 
 
 
 
 
 

(36) (37) 
(38) 



ตัวช้ีวดั • บอกควำมตอ้งกำร ขอควำมช่วยเหลือ ตอบรับหรือปฏิเสธกำรใหค้วำมช่วยเหลือ (ต 1.2 ป.6/3) 
 

39.   A:                    you play badminton? 
    B:  No, I can’t. 
  1 Do 
    2 Are 
     3 Can    
     4 Have 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
            (ต 1.1 ป.6/3) 
 

40.  Everybody looks at her while she passes. She is a very attractive woman. 
    This woman is                   . 
     1 stirct 
     2 beautiful 
     3 kind  
      4 cruel 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน 
   (ต 1.1 ป.6/3)  
            • พดูหรือเขียนโดยใชภ้ำพ แผนผงั แผนภูมิ กำรจดัหมวดหมู่ สรุปใจควำมส ำคญั วิเครำะห์เร่ือง 
                 (ต 1.3 ป.6/2) 
 

41.  Which word has the same meaning as “small”? 
     1 big 
     2 huge 
    3 tiny 
     4 smart 
 
 
 



อ่านบทสนทนาและตอบค าถามข้อ 42-44 
 

    James:  I am going to borrow 2 history books about King Rama V. 
     Marisa:  I finished reading these 2 books last week. They told about the problems that the king      
    faced when he started to be a new king at the age of 15.  
       James:  Why has everybody paid respect to this king until now? 
     Marisa:  Because he gave up slaves in Thailand successfully.  But King Rama IV, his father,                 
    could not succeed this at the beginning due to disagreement from the slaves’ owners.     
  Woman:  Please be quiet! Don’t make a loud noise to disturb other people. 
                  This is the place for reading, don’t talk loudly. 
 

 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
               (ต 1.1 ป.6/3) 
             • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
           • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
    (ต 1.2 ป.6/4) 
 

 42.  Where does this conversation happen? 
      1 library 
     2 park 
     3 swimming pool 
      4 concert hall 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
               (ต 1.1 ป.6/3) 
           • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
 

43.  What kind of book is James going to borrow?  
    1 chemistry 
     2 geography 
     3 biology 
    4 history 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
                 (ต 1.1 ป.6/3) 
              • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
 

44.  Who was likely to say “Please be quiet! Don’t make a loud noise to disturb other people”? 
     1 nurse 
     2 librarian 
    3 secretary 
    4 hairdresser  
 
ส่วนที ่2 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 2 ค ำตอบ จ ำนวน 2 ขอ้  
   ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน 
 
 
ตัวช้ีวดั • อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน (ต 1.1 ป.6/2) 
 

45. Which two pairs of words have the same vowel sounds? 
    1 bat / cat 
      2 beak / bake 
     3 drink / drank 
     4 ring / sing   
 
ตัวช้ีวดั • อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน (ต 1.1 ป.6/2) 
     

46.  Which two pairs of words have the silent sound of the first consonant? 
     1 start / stop 
     2 know / knife 
     3 string / strong 
     4 knock /knight  
 
 
 



ตัวช้ีวดั • อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม นิทำน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน (ต 1.1 ป.6/2) 
 

47.  Which two pairs of words do not use with the article “an”? 
     1 university / uniform 
     2 underline / umpire  
     3 unit / unity 
     4 usher / undertaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดที ่1 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
ข้อ เฉลย เหตุผล 
1 3 ประธำนคือ Stephen เป็นเอกพจน์ ดงันั้นกริยำลงทำ้ยดว้ย sh จึงเติม es  
2 1 เม่ือมี Verbกริยำช่วย does กริยำแทแ้สดงกำรกระท ำ จึงไม่ตอ้งเติม s,es 
3 2 เม่ือมี Verbกริยำช่วย does กริยำแทแ้สดงกำรกระท ำ ตอ้งไม่เปล่ียนรูป คือ have 
4 3 กริยำรูปอดีตของ eat คือ ate 
5 4 กริยำช่วยในรูปอดีตใช ้did (ในประโยคน้ีไม่ไดมี้ควำมหมำยวำ่ “เป็น/อยู/่คือ”

ดงันั้นจึงไม่ใชรู้ป V. to be คือ was) 
6 3 เพรำะมี next week สัปดำห์หนำ้ บอกเวลำในอนำคต 
7 2 เพรำะมี will ดงันั้นจึงตอ้งใชค้  ำบอกเวลำท่ีบอกถึงอนำคต คือ tomorrow (พรุ่งน้ี) 
8 1 รูปอนำคตแน่นอนใช ้be going to + V.1 ประธำนเป็น I ดงันั้นจึงใช ้ am going to  
9 3 รูปอนำคตแน่นอนใช ้be going to + V.1 ประธำนเป็น Harry ดงันั้นจึงใช ้is going to 
10 2 run ตอ้งซ้อนพยญัชนะ “n” ก่อนเติม ing  
11 4 ประธำน 2 คนจึงใช ้are และ bake ลงทำ้ย e ตอ้งตดั e ก่อนเติม ing 
12 3 ถำมเกิดเม่ือไร ใช ้ When 
13 1 วนัพร้อมเดือนปีเกิด ใหใ้ช ้on 
14 3 กำรอ่ำน ค.ศ. ให้อ่ำนตวัเลขทีละ 2 ตวัแยกเป็นคู่ 
15 2 Preposition “at” ใชก้บั เวลำ 
16 1 กำรอ่ำนเบอร์โทรศพัทใ์ห้อ่ำนเลขเรียงทีละตวั 
17 4 กำรอ่ำนเวลำ 10:45 คือ a quarter to eleven  
18 3 ปวดฟัน ควรไปพบทนัตแพทย ์ท่ีโรงพยำบำล 
19 2 สถำนท่ีถอนเงินควรจะเป็นท่ี Bank  
20 1 ชำวเบลเยีย่ม ใช ้Belgian 
21 2 กำรแสดงควำมเป็นเจำ้ของ ของ father ใช ้his 
22 1 พอ่ของฉนัเป็น uncle ของ Louis 
23 4 Pronoun รูปกรรมของ he คือ him 
24 3 กำรเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ tall คือ tallest ควำมสูงของ Hillary สูงสุดในบรรดำ 3 คน 
25 1 ร ่ ำรวย คือ rich 



 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
26 2 ยำกจน คือ poor 
27 4 other + นำมพหูพจน ์ใชก้ล่ำวถึงคนหรือส่ิงของหลำย ๆ ช้ินในกลุ่มแบบไม่เจำะจง

วำ่เป็นคนไหนหรือท่ีไหน 
28 3 any ใชก้บัค ำถำมกบัปฏิเสธ ส่วน some ใชก้บับอกเล่ำกบัตอบรับ 
29 2 much ใชก้บันำมนบัไม่ได ้ในค ำถำมกบัปฏิเสธ a lot of  ใชใ้นบอกเล่ำ 
30 1 many ใชก้บันำมพหูพจนน์บัได ้ในค ำถำมกบัปฏิเสธ 
31 4 ทุกขอ้เป็นกีฬำ ยกเวน้ pilot เป็นอำชีพ นกับิน 
32 3 กีฬำท่ีเล่นโดยตอ้งท ำใหต้วัอ่อนและเคล่ือนไหวตวัตำมจงัหวะเพลงคือ gymnastics 
33 1 ทุกตวัเป็นplural เปล่ียนรูป ยกเวน้ deer คงรูป 
34 2 ประโยคน้ีตอ้งกำร Adverb มี politely ตวัเดียวท่ีอยูใ่นรูป adverb 
35 4 เหตุกำรณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนใหใ้ชรู้ป Future คือ  will be 
36 4 อำชีพท่ีท ำในอดีตใช ้was (ปัจจุบนัไม่ไดท้  ำอำชีพน้ีแลว้)  
37 1 businesswoman เป็นอำชีพท่ีท ำในปัจจุบนั ดงันั้นจึงใช ้is 
38 2 ควำมหมำย “มี” ในปัจจุบนัรูปพหูพจน์ ใช ้there are 
39 3 กำรกล่ำวถึงควำมสำมำรถ ใช ้can 
40 2 เธอเป็นคนสวย เพรำะฉะนั้นทุกคนจึงหนัมองเม่ือเธอเดินผำ่น 
41 3 tiny  มีควำมหมำยวำ่ “เล็ก” เช่นเดียวกบั small 
42 1 บทสนทนำเกิดท่ีห้องสมุด เพรำะผูห้ญิงพูดวำ่ “this is the place for reading…” 
43 4 เป็นหนงัสือประวติัของพระเจำ้อยูห่วัรัชกำลท่ี 5 
44 2 ผูท่ี้ดูแลหอ้งสมุดเรียกวำ่ บรรณรักษ ์librarian 
45 1 และ4 bat cat และ ring sing เป็นเสียงท่ีเหมือนกนั 
46 2 และ4 k ท่ีอยูต่วัขำ้งหนำ้ไม่ออกเสียง 
47 1 และ3 ไม่ไดอ้อกเสียง “ออ” จึงไม่ตอ้งใช ้an (หลกัในกำรใช ้an ตอ้งออกเสียง “ออ”) 


