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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 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก   
                       และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
  1. What prize do you get? 

2. Can you show me the prize? 
3. Congratulations on your success. 
4. Don’t worry. You should try it again. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
  1.  No, I’m fine.    

2.  Yes, I’m fine. 
3.  Yes, I feel happy.    
4.  No, I don’t feel well. 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A: I won the English speech contest.  
    B: ………………………………….…… 
 

    A: You look tired. Are you okay?  
    B: …………………… I have a fever. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 
  1. this is my friend    

2. here is my sister 
3. do you know her    
4. may I introduce myself 

เฉลยข้อ 1  
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
  1.  That’s a good idea.    

2. That sounds dangerous 
3.  That’s very kind of you.    
4. That seems very unhappy. 

เฉลยข้อ  1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
  1. Sorry      

2.  Certainly 
3.   Not at all      
4.  My pleasure 

เฉลยข้อ 1 

    Somsak is introducing Champei, a Cambodian friend to Naree.  
    Somsak:   Naree, _________, Champei. 
    Champei: Hi !Naree. It’s nice to meet you. 
    Naree:     Hi !Champei.Nice to meet you, too. 
 

    Ann:   The weather is very hot. Let’s go to the beach!  
    Beth:  __________ I love to swim in the sea. 
 

At the party:  
 Frank: Joey, do you know that song? What’s the name? 
 Joey: ______________, what did you say? 
 Frank: The name of the song! What is it?  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Your friend hurried to see you, but unluckily, he fell and hurt his knee. 
      What should you say to your friend? 

1. How are you? 
2. Are you okay? 
3. What are you doing? 
4. Do you want to see me? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Liam:  I failed the math test. 
     Noah:  ________________ 

1. I’m good at it. 
2. Congratulations! 
3. You’re welcome! 
4. I’m sorry to hear that. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

Maya is an exchange student. Your teacher introduces her to the class.                           
 

 
 What should you say to Maya? 
 1. Never mind.  
 2. You are new. 
 3. Nice to meet you.  
 4. You’re welcome. 
เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1..6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
  1. Is this table all right? 

 2. Is it okay if I sit here? 
 3. Would you mind if I sat here? 
 4. Would you mind sitting there? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1.   Yes, please.     

2. No, thanks. 
3. No, I wouldn’t     
4. Yes, you would. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
   1.   Well done!      

2.   You’ll be okay! 
2. Have a nice trip!     
3. Congratulations! 

เฉลยข้อ 3 
 
 

Anek is looking for a seat in the canteen, There is an empty seat near a boy.  
     Anek : Excuse me. ________ 
     Boy : Yes, it is. Go ahead.   
 

     Rual: Would you like a drink? 
    Tony:_______I’m very thirsty now.  
 

This school vacation, Ann is going to Singapore with her family.  
     Ann: I am leaving for Singapore tomorrow. 
     Pim:_________  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1.   I’m sorry.    

2. I’d love to. 
3. You’re sorry.    
4. You’d like to. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 

   1.   I’m all right.      
2. Fine, thank you. 
3. I have to go, bye.     
4. 4.Nice to meet you. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 

  1. I love it.      
2. Its great. 

  3. That’s okay.     
4. You think so. 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 

    Ming: Would you like to go to the party tonight? 
    Chai:_________  I have to do my homework.  
 

     Ann:  I’m sorry, Ben. I forgot your book. 
     Ben:     But please bring it next time. 
 

    Amy: Let me introduce myself. I’m Amy. 
    Prim: Hi Amy. I’m Prim. 
    Amy:________  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 

  1. I’m sorry.      
2. I don’t know. 

  3. You’re not right.     
4. You’re welcome. 

 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 

   1. What time is it? 
   2. How much is the durian? 
  3. How many rooms are there? 
   4. Which floor are you going to? 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
  1. At room 101. 
  2. Tomorrow morning. 
  3. Lessons one to three. 
  4. It takes only one hour. 
เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 

     Daisy:  Thank you so very much for your help. 
     Kim :      
 

     Fern:       
     Ian:   The third. 
 

     Som:  When is the English test? 
     Wan:      
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/1 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 

 
  1.That’s good idea. Red makes it perfect. 

2. This is not good. We’re choosing red color. 
3. You’re right. Red makes the picture look bad. 
4. I don’t agree with you. Red color looks great. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students are making a decision about the colors to add to a picture. 
Ellen:  I think we should use red here. 

          Mike: _______________________ 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2   
ป.6/2  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
You can buy___________ at a bakery.  

1. Rice and curry     
2. 2. Sherts and skirts 
3.   Socks and shoes     
4. Bread and cakes 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
Look at the picture.  

 What do you say to her ?  
1.   “I want to pull your tooth out.” 

  2.   “You should go to see the dentist.” 
  3.   “Why did you clean your teeth ?” 
  4.   “Can I buy you some toothpaste ?” 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 What should a driver do when he sees the red traffic light?  

1. Park the car. 
2. Move the car. 
3. Stop the car. 
4. Watch the car. 

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

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 

  1. Can I help you? 
 2. May I tell you? 
 3. May you tell me? 
 4. Can you help me? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
Student have bought fish to put in the new pond at school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tim: I’m so excited!  What should I do with the fish? 
     Dan: First, please__ _______________. 

1. dry the fish 
2. open the bag 
3. play on the grass  
4. swim in the pond 

เฉลยข้อ 2 
 
 

At the reception desk : 
       Receptionist : ____________ 
       Guest : I’m trying to find a toilet.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2   

ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
          ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

(O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
  1. When is the bank open?   
  2. Which bank do you like? 
  3. How can I get to the bank?   
  4. Why do you work at  the bank? 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
  1. tea       

2. water 
3. noodles      
4. orange juice 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
  1. What kind of movie do you like? 

2. How much is the ticket I have to pay for? 
3. I’d love to go with you. Wait for me, please. 
4. I’m afraid I can’t. I have to do me homework. 

เฉลยข้อ 4 

Tom wants to go to the bank :  
     Tom :  Excuse me___________________. 
     A man : Walk down this street. It’s on the right corner. 

    Son: Mom, I’m very hungry. Can I have some_________, please?  
    Mom: Yes, here you are. 
 

A asks B to go to a movie, but B cannot go with A.  
     A: Would you like to go to a movie with me tonight? 
     B: ____________________. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 

  1. Yes, you may.     
2. I don’t like it. 
3. Yes, I’d love.     
4. Certainly, it is nice. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 

  1. Can I pick you up to   
2. Does this bus take us to 
3. Could you tell me how to get to  
4. Do you know when the bus stops at 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A offers some cookies to B: 
     A: My sister made some chocolate cookies for me. Would you like to  
         try some? 
    B: _____________________________. 
 

Ann lost the way to the hospital, she needs some help.  
     Ann:  Excuse me. ____________the hospital? 
    Ben:  Sure! Walk straight and turn left. 
    Ann: Thank you for your kindness. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
Complete the conversation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. Yes, you can.    

2. No, you  can’t 
  3. I’d like a 2B pencil.    

4. I  don’t like a pen. 
เฉลยข้อ 3 
 

2.   1. There it is     
2. Here it is 

  3. Get them three    
4. Give me two 

เฉลยข้อ 4 
 
3.  1. What is the money?   

2. How much is it? 

  3. How many are there?   
4. When do you sell them? 

เฉลยข้อ 3 
 
4.  1. Here’s fifty bath.    

2. Here’s forty baht. 

  3. Here’s fifteen bath.    
4. Here’s fourteen bath. 

เฉลยข้อ 2 
 
 

At a stationery shop : 
 Seller : Can  I help you? 
 Ping  :  _____(1)________ 
 Seller : Here you are. It’s ten bath. 
 Ping : ____(2)_______, please.  I need one for myself and one for  my sister. 
 Seller : Do you want anything else? 
 Ping : I’m also looking for watercolor paper._________(3)____ 
 Seller : It’s thirty baht. This one is good for painting. 
 Ping : I’ll take it.________(4)______ 
          Seller : Thank you very much. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 Look at the picture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    Lisa:  It’s very heavy.  I can’t lift it up. 
    Petch: ___________________. 
 
  1.Gold  bless you.     

2.  Let me help you. 
3.   Show me your hands.    
4.  That’s very kind of you. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

(O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
What does she feel?  
  1. Glad       
  2. Angry 
  3. Sleepy      
  4. Bored 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah won the first prize. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
  1. Easy       

2. Hard 
3. Clear      
4. Great 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 

What does A do ? 
1. She is a nurse.     
2. She is a florist. 
3. She is a designer.     
4. She is a shopkeeper. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 

What would you say to him ?  
  1.  Can I take a photo ? 
  2.  May I take a photo of you ? 
  3.  Do you want to take a photo ? 
  4.  Could you take a photo of me ? 
เฉลยข้อ  4 
 
 
 
 

    Nina:  What do you think about my new dress?  
   Jane:   Wow !  It’s ______________.  
 

    A : Good morning. Can I help you?  
   B : I want some grapes, oranges and apples 

You want someone to take a photo for you. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 Would I get you some soup? 

1. Would you like some snacks? 
2. Can I have some water, please? 
3. Can you give me some fried rice? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
  
   1.  No, thanks.  

3. Yes, please. 
4. No, here it is. 
5. Yes, here you are. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 

  1. may you get up late? 
 2. can you read a story? 
 3. may I try to sleep early? 
 4. can I use the smartphone? 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 

    Mia:     I’m very thirsty.___________ 
    Jacob:  Yes, sure! 
 

In the gym :  
     Ethan: Can I borrow your racket? 
     Olivia: _________________ 
 

     Son : Please Mom, ___________  
     Mom : No, dear. You can’t. It’s time for bed.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 

  1. Is the room dark? 
  2. Can you read the book? 
  3. Is the book open? 
  4. Can you turn the light on? 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/3   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
  
  1. It is expensive. 
  2. It has big black ears. 
  3. It has a round pink dial. 
  4. It is ten centimetres tall. 
เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The room is dark. It is hard for you to read. Your friend is near the light switch. 
 You:     
 Your friend : Sure. I’ll do it. 
 

     Molly :I lost my watch!  Can you help me find it?   
     Henry :  Oh! What does it look like? 
     Molly :  ___________ 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2   
ป.6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว \ 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  How much is a piece of cake? 
2.  How many cakes do you have? 
3.  How many pieces would you like? 
4.  How much are two pieces of cake? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต. 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 

   1.  How long is it?      
2. How much is it? 
3. How of the do you read?    
4. 4. How many books are there? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 

   1.  Every day.      
2. Once a week. 
3. Twice a month.     
4. Six times a year. 

เฉลยข้อ 2 

At a bakery shop :   
     Buyer: ___________________. 
    Seller: Fifteen baht. 
    Buyer: Please give me two pieces. 
    Seller: Here you are. That’s thirty baht. 
 

At the book shop :  
    Jonathan:  ________________ 
    Shopkeeper: Twenty five baht.  
 

    Irene:   How often do you wash your clothes ?  
    Alice:    __________ I usually do it every Saturday.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 

   1.   How are you?     
2. How about you? 
3.   What do you do?     
4.  What are you doing? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
   1.  How did you go back?    

2. What did you do there? 
3.  When did you go shopping?   
4. Where did you have dinner? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
   1.   Speak softly     

4. See you later 
3.   Say your name again    
4.  Send your telephone number 

เฉลยข้อ 3 
 

    John:   What do you like to do in your free time?  
    Jane:   I like reading and watching TV. _____________ 
    John:   I collect stamps.  
 

    Peter:   I visited my grandparents in Khonkaen last weekend.  
    Mark:   Great! ______________ 
    Peter:   I went shopping and had dinner with them.  
 

On the phone :   
     Matha: Please ask john to call back metha. 
    Nancy: __________, please. 
    Metha: Metha, M-E-T-H-A. Thank you.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.   1. Do you really think     
2. Do you have any plans 
3. What should we celebrate     
4. What festival do you have 

เฉลยข้อ 2 
 
2.   1. why they will do      

2. how they will do 
3. what they will do      
4. when they will do 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2 
3.  1. to offer food      

2. with umbrellas 
3. to keep promise     
4. wearing raincoats 

เฉลยข้อ 1 

In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian exchange student. 
Suda: ____(1) ____for next Sunday? 
Farah:  Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know__(2)__ on  

                    that day. 
Suda:  Oh, you heard of it! On that day, people go to temples ___(3) ______ .  
         They also give candles to monks so monks in temples with no electricity  

                    can use them during the rainy season. 
Farah: I see.____(4) _____It’s interesting, I think. 
Suda: Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell youmore. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/3 
4.   1. I’d like to stay home.    

2. You like rainy season. 
3. Can you tell my family?     
4. May I join the activities? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Look at the things and their price. (2 Questions)  
 

        
 
1. You have 40 bath. What can you buy? 
  1. A notebook and two pens. 
  2. Three pens and two rulers. 
  3. Two rulers and three rubbers. 
  4. Four rubbers and one notebook. 
เฉลยข้อ 1 
 
2. Sam buys a pen and a rubber. How much does he pay? 
  1. Six bath 
  2. Ten bath 
  3. Sixteen bath 
  4. Sixty bath 
เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 Your friend hurried to see you, but unluckily, he fell and hurt his knee. 
      What should you say to your friend? 

1. How are you? 
2. Are you okay? 
3. What are you doing? 
4. Do you want to see me? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Read the conversation. (2 Questions)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Who are Daisy and Elsa? 
  1. Old friends 
  2. New classmate 
  3. Doctor and patient 
  4. Teacher and student 
เฉลยข้อ 1 
 
2. What is Elsa? 
  1. A florist 
  2. A dentist 
  3. A pianist 
  4. A scientist 
เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 

Daisy: Long time no see! How are you? 
Elsa:   I’m great. What are you doing here? 
Daisy: I’m a teacher at the school over there. 
         What about you? 
Elsa:   What a surprise! I have a clinic opposite 
          the school. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
    1.   Where is the book? 

2. What was the question? 
3. How many pages are there? 
4. How did you fine the answer? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   

 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
   1.   What is your neighbor like? 

2. What does your neighbor do? 
3. What is your neighbor doing? 
4. What does your neighbor look like? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/4   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
   1. Which school is it? 

 2. Who is in that room? 
  3. Where do you study? 
 4. What class are you in? 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 

     Lucas: ________________ 
     Isabella: From the book. It’s on page 32.  
 

     Logan: ____________ 
     Emily: She has long brown hair. 

     Teacher : _____________.  
     Students : I’m in Prathom 6.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
  1.How old are you?    

2.How much do you weigh? 
3.How often do you exercise   
4.How many books do you have? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4  
(O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
  1.What can you do?    

2.Why are you going? 
3.When do you arrive?   
4. Where are you from? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1.  I rode my bike.    

2. It was very dark. 
3. It was very nice there    
4. I wanted to see the rocks. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 

    Teacher:_________ 
    Student: I’m eleven. 
 

     Mark:__________ 
     Pang: Thailand. 

     Samuel: How did you go to the cave? 
     Wayne:_______ 



24 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4 
(O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1.   What is your hobby?   

2. Where are your coins? 
3. Where is your coin album?   
4. 4. What is your favorite subject? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 

   1.   How much is it?     
2. What color is it? 
3. What size do you want?     
4. 4. How many shirts do you want? 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/4 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 

1. Is that Mr. Smith? 
2. Who am I talking to? 
3. Is that ABC company? 
4. Who are you talking to? 

เฉลยข้อ 1 
 
 

     Ping: ______ 
    Tek: I like collecting coins. I have a lot in my album.  
 

At a department store : 
     Customer: I’m looking for a shirt. 
     Assistant:______ 
     Customer: Medium, please.  
 

On the phone 
     Ken: Hello.________________ 
     Smith: Yes speaking 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2   

ป.6/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผล 
         สั้นๆประกอบ 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 

  1. I like going to the beach.    
2. I like playing in the snow. 
3. I like wearing nice sweaters.   
4. I like skiing on the mountain.  

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
Sarah won the first prize. What does she feel?  
  1. Glad     2. Angry 
  3. Sleepy    4. Bored 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
  1. Easy     2. Hard 

3. Clear    4. Great 
เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

A and B are talking about the season they like.  
 A: Why do you like hot season? 

B: _______________________. 
 

     Nina:  What do you think about my new dress?  
    Jane:  Wow !  It’s ______________.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
   1.   Yes, I do.    2.  Yes, I am. 

3.   No, I don’t.   4.  No, I’m not. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 

   1.   It was great. 
2. It is in the city. 
3. It helps me a lot. 
4. It took two hours. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Ping:  Do you like that movie?  
     Kim:   __________ It’s amazing. 
 

After the movie :  
     Oliver:    How was the movie? 
     Amelia:  ______________ 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
  (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

You throw the ball to your friend, but it accidentally hits her face.  
       

 
 What should you say to her? 
 1. It’s too bad.  
 2. I’m sorry. 
 3. No problem.  
 4. Don’t worry. 
เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.2  ป.6/5   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
Read the email and answer the questions.  
 

    
 
1. Why did Kan go to a store?  

1. To buy test tubes. 
2. To take a BTS train. 
3. The store is near the hotel. 
4. The hotel receptionist was there. 

เฉลยข้อ 1  
 
2. How did Kan feel about the BTS train?  

1. Sad  
2. Tired 
3. Excited   
4. Bored 

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

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/5 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1.   It comes after March.     

2. I like it. It’s in Thailand. 
3. It is not the fourth month.    
4. I don’t like it. It’s too hot. 

เฉลยข้อ 4 
 

มาตรฐาน ต 1.2 ป.6/5 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
  1. I feel very well. 
  2. I like action films. 
  3. I have two rabbits. 
  4. I plan to make a pizza. 
เฉลยข้อ 4 
 
 
 

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

    Wandee: What do you think about April in Thailand? 
   Tourist:________  
 
 

     Karn : What are you going to do this weekend?    
    Beam : I’ll help my mother clean the house. What about you? 
    Karn : ___________ 
 


