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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น 
                      อย่างมีเหตุผล 
ป.4/2  อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง 
          ตามหลักการอ่าน 
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Which pair has three syllables?  

1. Library-school     
2. Dolphin-animal 
3. Teacher-headmaster    
4. badminton-volleyball 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.4/2   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Which pair has the same first consonant sound?  

1. vest-west      
2. dare-dark 
3. cop-chop      
4. sock-shock 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.4/2   
 (O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Which pair of words has the same vowel sound?  

1. Fine – buy      
2. 2. Earth – reach 
3.  Knew – clear     
4. Church – punch 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1   
ป.6/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน   
 

 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Put these sentences in the right order. “How to make a ham sandwich”  
     A. First, get two slices of bread. 

B. Next, spread a little butter on the bread. 
C. Finally, put another piece of bread on the top. 
D. After that, put some ham, lettuce, and cheese on the bread. 
 

1. A-B-D-C                     
2. B-A-C-D  
3. C-B-A-D                    
4. D-A-B-C 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/1 
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
The instructions tell you how to ______ fish. 

1. fry 
2. boil 
3. grill 
4. steam 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read the instructions.  
 First, put the pan on the stove. 
 Next, pour some cooking oil into the pan. 
 Finally, put the fish in the hot oil. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/1 
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 Teacher: If we do not follow these instructions, what will we get ? 
     Student: _____________ 

1. Fresh air 
2. Green world 
3. Less pollution 
4. More global warming 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read the instructions.  
 - Do not cut trees. 
 - Keep the river clean. 
 - Do not burn garbage. 
 - Turn off light when you don’t use it. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1   
ป.6/3  เลือก/ระบุประโยค หรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
 

 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Look at the picture.  
A postman puts letters into a_________in front of a house.   
  1.mailbox   

2. postbag 
  3. garbage bin   

4.  phone  booth 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
phone booth4. Where can you see this sign?  
     1. In a car.   
  2. In a lift. 

3. On an escalator.  
4. At a railway station 

เฉลยข้อ 1 
 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Look at the picture. What do you think will happen after this?  
      1.Fire    

2. Wind                              
3. Snow   
4.Flood 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Look at the picture. Who can park here?  
     

1. A metered taxi.  
2. A disabled driver. 
3. A taxi motorcycle.  
4. A traffic policeman. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
The floor is wet. Your friend is walking there.  
    What should you say to your friend? 

1. Be quiet.   
2. Be quick. 
3. Be patient.   
4. Be careful. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
Look at the table. (2 Questions)  
 

Zoos Visitors in April 
Dusit Zoo 216,465 
KhaoKheo Open Zoo 102,856 
Chiangmai Zoo 146,848 
Nakornratchasima Zoo 114,307 
Songkhla Zoo 41,056 

Total 621,532 
 
1.Which sentence is correct?   

1. Dusit Zoo is the most popular zoo. 
2. Nakornratchasima Zoo is the least popular zoo. 
3. Chiangmai Zoo is less popular than Songkhla Zoo. 
4. KhaoKheo Open Zoo is more popular than Dusit Zoo. 

เฉลยข้อ 1 
 
2.How many visitors visit Songkhla Zoo in April?   

1. Four one five and six. 
2. Four hundred and ten fifty-six. 
3. Forty-one thousand and fifty-six. 
4. Four thousand and hundred fifty and six. 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2556) 
 

                            
 
 
How does Tim get to the bank? 

1. Go to the corner and turn left. 
  2. Go to the corner and turn right. 

3. Go along the street. It’s on the left. 
4. Go along the street. It’s on the right 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
(O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Look  at  the notice.  

 
 
 
 
 
 
You can see this notice at a ____________________. 

1. Post office      
2. 2. Train station 
3.  Fitness centre     
4. Department store 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 

WEEKEND   ONLY 
BUY 2 GET 1 FREE 

ON ALL  SHOES AND CLOTHES 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2557) 
From the sign, what should you do?   
     

1.  Put a lot of water onto the fire. 
  2.  Use the exit stairways to get out. 
  3.  Take the elevator to the first floor. 
  4.  Get  into the building very quickly. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Look at the sign.  
When you see the sign, you should___________. 

1. Keep left 
2. Keep quiet 
3. Make noise 
4. Make a queue 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2557) 
What kind of sports can people usually do alone?  
 
 1.  2. 
 
 
 
 
 3.  4. 
 
 
 
 
เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Which sentence is true for the picture ?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. They get angry.  
2. They take photos. 
3.   They make a net     
4.   They feel happy 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Look at the picture. Where are they?  
 
  
 
 
\ 
 
 
 
 

1. In the store. 
2. In the studio. 
3.  In the garage     
4.   In the museum 

เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
To get more protein , what kind of food should you take ?  
 

  1.  2.  
 

                  3.                           4.  
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Mana is riding a motorcycle. At the bridge over the intersection, he sees this sign.    
    What should do ?  

1. Go on the bridge.  
2.   Take the right turn. 
3.   Nat go on the bridge.    
4.   Not take the lift turn. 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Sue is going for a walk in a park.  What should Sue do when she sees the sign ? 
      

   
1.  Step into the grass    
2.  Jump onto the grass.                               
3.  Not walk on the grass.   
4.  Not run out of the grass. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Look at the picture.(2 Questions)  
 
 
                    
 
 
 
 
 
1.What do you think about the children ? They are   ______________.  
  1.  diligent     

2.  difficult 
  3.  impolite     

4.  intelligent 
เฉลยข้อ  1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

2. From the picture, which sentence is correct ?  
  1.   They are doing homework. 
  2.   They love playing outdoor sports. 
  3.   They help their mothers do housework. 
  4.   They cook special dinner for their family. 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
Look at the bar chart. (3 Questions)  
 

                      
 
1.Which drink has the most sugar ? 
  1.   UHT Mile      

2.   Soy milk 
  3.   Yoghurt      

4.   Soft drinks 
เฉลยข้อ  4 
 
2.Which drink has ten grams of sugar ? 
  1.  UHT milk      

2.   Soy milk 
  3.  Yoghurt      

4.   Fruit juice 
เฉลยข้อ  3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

3.Which sentence is correct ? 
  1.   UHT milk has on sugar. 
  2.   Soy milk has the last sugar. 
  3.   Yoghurt has less sugar than soft drinks. 
  4.   Fruit juice has more sugar than soy milk. 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
(O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
Look at the map. (2 Questions)   
 

                     
 
1.From home, how can you get to the post office ?  
  1.   Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
  2.   Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your left. 
  3.   Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. 
  4.   Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on your right. 
เฉลยข้อ  4 
 
2.Which sentence is correct ? 
  1.   The high school is beside the library. 
  2.   The restaurant is opposite the supermarket. 
  3.   The coffee shop is next to the department store. 
  4.   The bookstore is between the hospital and the museum. 
เฉลยข้อ  2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Look at the picture.  
 

   
    What of the following is correct about the picture? 

1. We go skiing in the winter. 
2. They are walking in the rain. 
3. The sky is blue in the summer. 
4. It is nice and warm on a sunny day. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Which sentence is true for the picture? 

                      
 

1. A circle is inside a triangle. 
2. A triangle is inside a circle. 
3. A circle is outside a square. 
4. A triangle is outside a square. 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Read the sign.  
 

   
  Which of the following is correct according to the sign? 

1. You can pay later. 
2. You do not have to pay. 
3. You cannot use accredit card. 
4. You should use your credit card. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Look at the sign.  
 

   
 
Which of the following is correct about the sign?  

1. It is parking space for bicycles only. 
2. It is an area where only bicycles are bought and sold. 
3. It is a part of a road that only bicycles are allowed to use. 
4. It is a tour to the countryside where everyone rides a bicycle. 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
The floor is wet. Your brother is walking on it.  
 

  
 
What should you say to him? 

1.Be quiet    
2.Hurry up 
3.Be careful    
4.Step down 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 Your friend is in hospital. What should you say to him?  

1.Get out    
2.Get ready 
3.Get up now    
4.Get well soon 

เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 Look at the sign.  
           

                                 
1.a library    
2.a canteen 
3.a restaurant    
4.a coffee shop 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ป. 6/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 Which sign do Beth and Tan see? 
 

1.                                                                           2. 

    
    . 

 
 
 
  3.                                                           4.  
 . 
 
 
 
 
เฉลยข้อ 3 

In a zoo.  
 Beth:  Let’s sit on this bench. 
 Tan:   No, we can’t. Look at the sign. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 Alice wants to go to the exhibition hall, and she sees this sign on the walkway.  
     What should she do? 
      
 
 
 
 
 
 

1. Go upstairs. 
2. Walk straight. 
3. Go out of the building. 
4. Walk on air. 
 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 Look at the label. (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 Paula wants to bake a cake from cake mix. 
     What will she need? 

1. Butter and an egg 
2. An egg and margarine 
3. Water, butter and an egg 
4. Margarine, water and butter 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/3 
 Look at the picture. (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Which of the following is correct? 

1. A child is cutting grass.  
2. A child is picking up leaves. 
3. A boy is pouring water into the jar. 
4. A boy is putting rubbish in the bin. 

 
เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1   
ป.6/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่ายๆ  และเรื่องเล่า 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 

From the poem, children should not___________.  
1. save the trees    
2. pick up flowers 
3. turn off the tap    
4. switch off the light 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 

 What are these sentences for? 
1. Taking a bus.    
2. Getting in line. 
3. Buying a ticket.    
4. Speaking on phone. 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turn off water, switch off light. Kids can do their part. 
Pick no flower, love the trees. That’s just being smart. 
 

Read the following sentences.  

- Press the number. 
- Wait for someone to answer. 
- Start to talk. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
Reading (2 questions)  
 
 
 
 
 
 

1.What is a thing? 
1. a book     
2. a purse 
3. a banknote     
4. a smartphone 

เฉลยข้อ 2 
 
2.What kind of girl is Pleumjit? 

1. Kind     
2.Polite 
3. Honest    
4. Friendly 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
Read the instructions.  
 
 
 
 
 
 
These steps are for____________clothes. 
  1. Drying      
  2. Washing 

  3. Hanging      
  4. Soaking 

เฉลยข้อ 2 
 

        One day Pleumjit was walking home from school. On the footpath she 
found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She 
took it home to show her mother. Then they went to the police station to 
look for the owner of the money. 
 

First, put some water and detergent in the washing bowl. 
Then brush and wash the clothes. 
After that, wash the clothes in clean water. 
Lastly, hang up the clothes on the cloth line. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
“The moon has a round shape like the earth” What does it mean?  
     

1. The moon is as big as the earth. 
2. The moon is as small as the earth. 
3. The moon and the earth are round. 
4. The moon is round, but the earth is not. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
Which one is a set of healthy food?  

1.  Candy, snack and milk.   
2.  Salad, roasted chicken and soup. 
3.  French fries, hamburger and pizza.  
4.  Potato chips, chocolate and coffee. 

เฉลยข้อ 2 
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มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
Read the poster. (5 Questions)  
 

                   
 

1. Where is the cleaning activity ? 
  1.   At the beach.     

2.   In the ocean. 
  3.  In the school.     

4.   At the playground. 
เฉลยข้อ  1 
 
2. Date is “Big Cleaning Day” ? 
  1.   Twenty-three of January, twenty sixteen. 
  2.   January the twenty-third, two zero one six. 
  3.   January twenty-three, two hundred sixteen. 
  4.   The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
เฉลยข้อ  4 
 
3. How many hours does the activity take ? 
  1.   One     

2.   Two 
  3.   Three     

4.   Nine 
เฉลยข้อ  3 
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4. From the poster, which of the following is not garbage ? 
  1.   A can     

2.   A prize 
  3.   A bottle     

4.   A plastic bag 
เฉลยข้อ  2 
 
5. Who will get the prize ? 
  1.   Jack who got five foam noodle cups. 
  2.   Steve who found a pair of old sunglasses. 
  3.   Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. 
  4.   Peter who collected two pairs of old leather boots. 
เฉลยข้อ  4 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
  
 Teacher: What are all of the instructions about? 
     Student: _____________ 

1. Recycling trash 
2. Using less paper 
3. Cleaning the canals 
4. Saving the environment 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Read the instructions.  
 - Do not cut trees. 
 - Keep the river clean. 
 - Do not burn garbage. 
 - Turn off light when you don’t use it. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Read the sentences.  
 
 
 
 
 
Teacher: What is the animal? 
    Student: _____________ 

1. A crab 
2. A snail 
3. A turtle 
4. A squid 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Read the letter and answer the questions. (5 Questions)       

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        It is animal with short legs and a hard shell covering its body. It 
lives on land and in water. When it is afraid, it pulls its head and legs 
inside the shell. 

18/1/2017 
Dear Aunt Kate, 
I’m writing to tell you that I can’t visit you next month. I’m going 
to a football camp for boys in Brooks. I love football, and mum 
and dad agreed to let me join the camp. I’ll stay at the camp for 
a week with many new friends. Now I’m studying hard for final 
exam. Talk to you later. 
Love, 
George 
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1. Who is George? 
  1. Mum’s dad 
  2. George’s aunt 
  3. Kate’s nephew 
  4. Dad’s daughter 
เฉลยข้อ 3 
 
2. When did George plan to visit Aunt Kate? 
  1. In January 
  2. In February 
  3. Before the final exam 
  4. After playing football 
เฉลยข้อ 2 
 
3. When did George write the letter? 
  1. January the eighteenth, twenty seventeen. 
  2. January the eighteenth, two zero one seven. 
  3. August the second, two thousand seventeen. 
  4. August the second, two hundred and seventy. 
เฉลยข้อ 1 
 
4. How long will George stay at the camp? 
  1. Two days 
  2. Two weeks 
  3. Seven days 
  4. Seven weeks 
เฉลยข้อ 3 
 
5. Which of the following will George do first? 
  1. stay in Brooks 
  2. take the final exam 
  3. play football at the camp 
  4. spend time with his new friends 
เฉลยข้อ 2 
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มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/4 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
Read Maria’s diary and answer the questions.  
 

                   
 

1. What is the diary about? 
1.Beautiful green fields   
2.The beach in Petchaburi 
3. Maria’s longest journey   
4. The Rama VI training center 

เฉลยข้อ 3 

2. What time did Maria probably start the journey?  
1. 6.00 p.m.     
2. 8.00  a.m. 
3. 8.00 p.m.     
4. 10.00 p.m. 

เฉลยข้อ 1 
 
3. Which province could be Maria’s hometown?  

1.Phuket     
2.Suratthani 
3. Chumphon     
4. Phitsanulok 

เฉลยข้อ 4 
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4. What does breeze  mean?  
1. sand     
2. Wind 
3. light     
4. Water 

เฉลยข้อ 2 
 
5. Which sentence is correct?  

1. Maria had lunch in Ayutthaya 
2. Maria’s house is near the seaside 
3. Maria had new experiences on her trip 
4. The Rama VI training center keeps crabs 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ป.6/4 
 Read  Pam’s  postcard  and  answer  the  questions. (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
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 What  is  the  postcard  mainly  about? 
 1. Plants  and  animals   

2. English  class  abroad 
 3. The  biggest  aquarium   

4. Hot  weather  and  trees 

เฉลยข้อ 2 
 
 At  what  time  does  the  English  class  start ? 
 1. 8  a.m.    2. 12  p.m. 
 3. 4  hours    4. Lunchtime 

 

เฉลยข้อ 1 
 
 What  day  did  Pam  go  to  the  aquarium ? 
 1. Thursday    2. Friday 
 3. Saturday    4. Tuesday 

 

เฉลยข้อ 3 
 
 Who  is  Chai ? 
 1. Pam’s  father   2. Pam’s  mother 

3. Pam’s  teacher   4. Pam’s  brother 
 

เฉลยข้อ 4 
 
 Where  is  Pam ? 
 1. Brunei    2. Vietnam 
 3. Myanmar    4. Singapore 

 

เฉลยข้อ 4 
 
 

******************************************* 
 


