
ชุดที ่2 
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) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
1. Katherine                  the road every day. 
     1 cross 
     2 crosses 
     3 crosss 
    4 crossies   
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
2.  Do Joseph and his boss                  the project every month? 
   1  revisees  
    2 revisess 
      3 revises 
      4 revise 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
3.  Olivia does not                   a refrigerator. 
     1 have 
     2 has 
     3 haves 
     4 had 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
4.  Dorothy                   in the swimming pool 3 days ago. 
      1 swim 
      2 swimed 
      3 swimmed 
      4 swam 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
5. Where                    Alex send postcards last Friday? 
      1 is  
      2 was 
      3 did 
      4 do 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
6.   Thomas                   Christmas in Canada next winter. 
     1 celebrated 
     2 celebrates 
    3 celebrate 
     4 will celebrate 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
7.   Who will give a performance                   ? 
     1 tomorrow 
     2 last month 
      3 every day 
     4 for 2 days      
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
          • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 
8.  Ronnie:   What are you going to do next New Year’s Day? 
    Wendy:   I                   stay with my family at home.  
 

      1 is going to 
      2 am going to 
      3 are 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.  Jonathan                   rent an apartment in town because his boss assigned him to work there.   
  1 is going to 
     2 am going to 
     3 are 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.   Jeffrey and Tony                  coffee at Starbucks Coffee now. 
     1 is sipping 
    2 is siping 
      3 are sipping 
      4 are siping 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

11. Jack and Jill                  to upcountry right now. 
 1 are driveing 
     2 are driving 
      3 is driveing 
      4 is driving  
 
        
 
 
 
 



อ่านบทสนทนาและตอบค าถามข้อ 12-14 
 Michael:                      were you born? 
            Dan:   I was born                   July 4th, 1985.    
      Michael:    How can I read the year you were born? 
          Dan:     
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4)  
            • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

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

13.    1 by  
     2 in  
      3 at 
     4 on 
 
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 eighty-five 
     2 nineteen eighty-five 
      3 one nine eight five 
     4 first ninth eighth fifth   
 
 
 

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

16.   Jane:   Please tell me your telephone number. 
      Anne:  084-614-3211 
 

    How do you read the telephone number?               
   1 zero-eighth-fourth-sixth-first-fourth-third-second-first-first 
     2 zero-eighty four-six hundred and fourteen-three thousand two hundred eleven            
    3 zero-eighty four-sixty-one-four-thirty two-eleven 
     4 zero-eight-four-six-one-four-three-two-one-one 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

17.  Helen:   What time do you always go to bed? 
   Kenny:  The clock shows the long hand is at six and the short hand is between ten and eleven. 
 

     What time does Kenny always go to bed? 
     1 ten past thirty 
    2 thirteen past ten 
     3 half past ten 
     4 ten three zero 



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) 
 

18.  Natalie has a stomachache. Whom and where should Natalie go to meet? 
    1 doctor / clinic 
     2 seller / market    
     3 monk / temple 
     4 teacher / school 
 
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) 
 

19.  Now Sandra is depositing money at the counter. 
   Where is Sandra? 
     1 Restaurant 
     2 Shop 
     3 Bank 
     4 Clinic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

20.   A:   Where does that woman come from? 
     B:   She comes from Korea. 
     A:   What nationality is she?  
     B: She is                              . 
 

      1 Korea 
     2 Korean 
      3 Koreanese 
     4 Koran 
 
อ่านเนือ้เร่ืองและตอบค าถามข้อ 21-23 
 

  Sally is my aunt.                     is my mother’s sister.   She lives next to my house and comes to               
                    house every day.  Her two sons love                   so much.   

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

21    1 Hers 
      2 Herself 
    3 Her 
     4 She 
 
 
 
 
 
 
 

(21) 
(22) (23) 



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

22.   1 I 
     2 me 
     3 my 
     4 mine 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
              • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

23.   1 she 
      2 her 
     3 hers 
     4 herself 
 
อ่านรายละเอยีดและตอบค าถามข้อ 24 
There are three pencils. These show the lengths. 

   red pencil        -       12  centimeters 
   blue pencil     -      18  centimeters 
   green pencil   -      24  centimeters 

 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
               (ต 1.1 ป.6/3) 
  • เขียนแผนภำพ แผนผงั แผนภูมิ และตำรำงแสดงขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.6/2) 
 

24.  Which pencil is the shortest? 
    1 red pencil 
    2 blue pencil 
     3 green pencil 
     4 blue and green pencil 
 



อ่านข้อความและตอบค าถามข้อ  25-26  
Susan buys 3 dictionaries. These are the details:  
    The first dictionary         -       150   baht 
    The second dictionary     -       550   baht 
    The third dictionary        -       850   baht 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
               (ต 1.1 ป.6/3) 
  • เขียนแผนภำพ แผนผงั แผนภูมิ และตำรำงแสดงขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.6/2) 
 

25.  Which dictionary is the cheapest?         
  1 The first dictionary                   

    2 The second dictionary             
     3 The third dictionary                 
     4 The second and third dictionary                 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
               (ต 1.1 ป.6/3) 
  • เขียนแผนภำพ แผนผงั แผนภูมิ และตำรำงแสดงขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.6/2) 
 

26. Which dictionary is the most expensive?          
  1 The first dictionary                   

      2 The second dictionary             
    3 The third dictionary                 
      4 The second and third dictionary                 
 
 
 
 
 
 
 



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

27. Jacquerine bought 4 cell phones. She gave one of them to her husband. 
  And she gives                   to her 3 daughters. 

    1 a 
      2 other  
     3 another 
     4 the others 
 
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 cash in your purse? 
    B:  Yes, there is                  cash in the purse. 
    A:  OK. So I don’t have to withdraw money from bank. 
 

   1 a 
     2 some 
    3 any 
     4 no 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

29.  A:  Is there                   blood in the hospital’s stock? 
    B:  Yes, there is a lot of blood. 
      A:  Then it’s not necessary to receive more blood donation. 
 

     1 a lot  
     2 many  
     3 much 
     4 some 



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

30.   A:  How                   apples are there in the basket? 
    B:  There are ten apples in the basket. 
 

     1 much  
    2 many 
    3 a lot of 
   4 any 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
   (ต 1.1 ป.6/3) 
  • เขียนแผนภำพ แผนผงั แผนภูมิ และตำรำงแสดงขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.6/2) 
 

31.  Which word is a kind of sports?  
    1 fisherman 
     2 boxing 
     3 butcher 
      4 soldier 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
            • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1)  
 

32.  Smith is ten years old. He is curious. He always thinks about wh-questions; who, what, where,   
  when, why. And he tries to answer those questions. He can tell you about the details of the people living 

 near his house. 
  Which occupation Smith tends to be in the future? 

    1 musician 
    2 volleyball player 
    3 tennis player 
    4 journalist  
 



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 word only carries a plural meaning? 
     1 deer 
     2 sheep 
     3 fish 
     4 children 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน  
   (ต 1.1 ป.6/3) 
  • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

34.  Michael does not fear anything or anybody. He can face danger in any situation. He is                   . 
    1 brave 
     2 coward 
     3 kind 
     4 honest 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
             • พดู/เขียนใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน และส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั (ต 1.3 ป.6/1) 
 

35.  Harry has a dream. He has already made his decision to further study in singing and dancing. 
    He                   a singer in the future. 
    1 does 
    2 will be 
     3 did 
     4 was 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและเลือกตอบข้อ 36-38 
 

    Stephen                   a journalist 5 years ago and he changed his job. Now he owns a little 
restaurant and there he cooks himself.  He                   a good cook. His restaurant  
                   located in Bangkok, Thailand.    
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

36. 1 is 
    2 are 
     3 was 
    4 will be  
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

37.   1 does 
     2 were 
     3 are 
    4 is 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

38.    1 do 
      2 were 
      3 are 
     4 is 
 
 
 
 

(36) 
(37) 

(38) 



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

39.   A:                    you play tennis? 
    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) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

40. Kate likes people. She always helps everybody. Everybody likes her.  
  She is                   . 

     1 friendly 
     2 carefully 
     3 lazy  
      4 diligent 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุประโยค หรือขอ้ควำมสั้น ๆ ตรงตำมภำพ สัญลกัษณ์ หรือเคร่ืองหมำยท่ีอ่ำน 
   (ต 1.1 ป.6/3)  
 

41.  Which words means “very big”? 
     1 smart 
     2 huge 
    3 tiny 
     4 clever 
 
 
 



อ่านบทสนทนาและตอบค าถามข้อ 42-44 
 

 Jack:  I like Songkran festival so much.  Do you like it? 
     Jill:  Yes, sure.  
 Jack:   You can see everybody splashes water to each other everywhere. 
              It makes people feel fresh in hot season. In France there are no festivals like this. 
     Jill:   Sure. Next April I won’t miss visiting here for sure. What is the name of this road?         
 Jack:  Khao Sarn Road. 
      Jill:  When will we go home? 
 Jack:  Next week. Don’t forget to remind me to buy Thailand’s souvenirs for our children.        
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
           • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั 
    (ต 1.2 ป.6/4) 
 

 42.  Where did this conversation happen? 
      1 Sukhumvit Road 
     2 Silom Road 
     3 Khao Sarn Road 
      4 Ratchadamnern Road 
 
ตัวช้ีวดั • ตอบค ำถำมจำกกำรฟังและอ่ำนประโยค บทสนทนำ และนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.6/4) 
  • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเร่ืองใกลต้วั (ต 1.2 ป.6/4) 
 

43. Where do Jack and Jill come from? 
    1 England 
     2 France 
     3 Australia 
    4 America 
 
 
 
 



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

44.  How are Jack and Jill related to each other in this story? 
     1 husband-wife 
     2 brother-sister 
    3 father-daughter 
    4 friends  
 
 

ส่วนที ่2  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 2 ค ำตอบ จ ำนวน 3 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 doesn’t have the same vowel sound? 
    1 meet / miss 
      2 bank / bang 
     3 beer / deer 
     4 dear / bear  
 
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 write / wrong 
     2 knee / knock 
     3 tell / bell 
     4 home / come  
 
 
 
 
 



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

47.  Which two words have the correct plural forms? 
     1 boy -- boies 
     2 body -- bodies  
     3 university -- universities 
     4 toy -- toies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที ่2 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 
ข้อ เฉลย เหตุผล 
1 2 ประธำนคือ Katherine เป็นเอกพจน์ ดงันั้นกริยำลงทำ้ยดว้ย ss จึงเติม es 
2 4 เม่ือประธำนเป็นพหูพจน์ กริยำแสดงกำรกระท ำ จึงไม่ตอ้งเติม s,es 
3 1 เม่ือมี Verb ช่วย does แลว้ กริยำแสดงกำรกระท ำ ตอ้งใช ้Verb ท่ีไม่เปล่ียนรูป คือ have 
4 4 กริยำรูปอดีตของ swim คือ swam 
5 3 กริยำช่วยในรูปอดีตใช ้did (ในประโยคน้ีไม่ไดมี้ควำมหมำยวำ่ “เป็น/อยู/่คือ”

ดงันั้นจึงไม่ใชรู้ป V. to be คือ was) 
6 4 เพรำะมี next winter (ฤดูหนำวหนำ้) บอกเวลำในอนำคตจึงใช ้will celebrate 
7 1 เพรำะมี will ดงันั้นจึงตอ้งใชค้  ำบอกเวลำท่ีบอกถึงอนำคตคือ tomorrow พรุ่งน้ี 
8 2 รูป อนำคตแน่นอนใช ้be going to + V1 ประธำนเป็น I ดงันั้นจึงใช ้am going to 
9 1 รูป อนำคตแน่นอนใช ้be going to + V1 ประธำนเป็น Jonathan ดงันั้นจึงใช ้ is going to 
10 3 sip ตอ้งซอ้นพยญัชนะ “p” ก่อนเติม -ing ประธำนมี 2 คนจึงใช ้are 
11 2 ประธำนมี 2 คนจึงใช ้are และ drive ลงทำ้ยดว้ย e ตอ้งตดั e ก่อนเติม ing 
12 2 ถำมเกิดเม่ือไร ใช ้When 
13 4 วนัพร้อมเดือนปีเกิด ใหใ้ช ้on 
14 2 กำรอ่ำน ค.ศ. ใหอ่้ำนตวัเลขทีละ 2 ตวัแยกเป็นคู่ 
15 1 Preposition “at” ใชก้บั เวลำ 
16 4 กำรอ่ำนเบอร์โทรศพัทใ์ห้อ่ำนเลขเรียงทีละตวั 
17 3 กำรอ่ำนเวลำ 10:30 คือ half past ten 
18 1 ปวดทอ้ง ควรไปพบแพทย ์ท่ีคลีนิก 
19 3 สถำนท่ีฝำกเงินควรจะเป็นท่ี Bank 
20 2 ชำวเกำหลี เรียก Korean 
21 4 เลือก She ในรูปประธำนแทน Sally 
22 3 my เป็นรูป Adjective แสดงควำมเป็นเจำ้ของ 
23 2 Pronoun รูปกรรมของ Sally คือ her 
24 1 กำรเปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ short คือ shortest ดินสอสีแดงมีควำมยำวสั้นท่ีสุด

ใน 3 แท่ง 



 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
25 1 Dictionary รำคำถูกสุด คือ เล่มท่ี 1 
26 3 Dictionary รำคำแพงสุด คือ เล่มท่ี 3 
27 4 The others ใชก้ล่ำวถึงคนหรือส่ิงของอ่ืน ๆ ท่ีเหลือในกลุ่ม 
28 2 any ใชก้บัค ำถำมกบัปฏิเสธ some ใชก้บับอกเล่ำกบัตอบรับ 
29 3 much ใชก้บันำมนบัไม่ไดใ้นค ำถำมกบัปฏิเสธ a lot of  ใชใ้นบอกเล่ำ 
30 2 many ใชก้บันำมพหูพจนน์บัไดใ้นค ำถำมกบัปฏิเสธ 
31 2 ทุกขอ้เป็นอำชีพ ยกเวน้ boxing เป็นกีฬำชกมวย 
32 4 ทุกขอ้เป็นกีฬำ ยกเวน้ journalist เป็นอำชีพ นกัหนงัสือพิมพ ์
33 4 ทุกตวัเป็น plural คงรูป ยกเวน้ children เปล่ียนรูป 
34 1 บอกลกัษณะไม่กลวัอะไร เรียกวำ่เป็นคนกลำ้หำญ brave 
35 2 เหตุกำรณ์ท่ียงัไม่เกิดข้ึนใหใ้ชรู้ป Future คือ will be 
36 3 อำชีพท่ีท ำในอดีตใช ้was (ปัจจุบนัไม่ไดท้  ำอำชีพน้ีแลว้) 
37 4 cook เป็นอำชีพท่ีท ำในปัจจุบนั ดงันั้นจึงใช ้is 
38 4 บอกถึงท่ีตั้งร้ำนอำหำรในปัจจุบนัใช ้ is located 
39 3 กำรกล่ำวถึงควำมสำมำรถใช ้can 
40 1 เธอ ชอบช่วยเหลือคน ทุกคนรักเธอ เธอมีควำมเป็นมิตร friendly 
41 2 huge มีควำมหมำยวำ่ “ใหญ่” เช่นเดียวกบั very big 
42 3 บทสนทนำเกิดท่ีถนนขำ้วสำร ขณะก ำลงัเล่นสำดน ้ำในเทศกำลสงกรำนต ์
43 2 Jack และ Jill มำจำก France 
44 1 จำกกำรท่ี Jack พดูวำ่อยำ่ลืมเตือนใหซ้ื้อของท่ีระลึกใหลู้กเรำดว้ย 
45 3 และ4 ค ำศพัทใ์นตวัเลือก 1 และ 4 มีเสียงสระต่ำงกนั 
46 1 และ2 w กบั k ท่ีอยูต่วัขำ้งหนำ้เป็นพยญัชนะตน้ไม่ออกเสียง 
47 2 และ3 ถำ้หนำ้ y เป็นสระ (a e i o u) ไม่ตอ้งเปล่ียน y เป็น i ก่อนเติม es 


