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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ข้อสอบ  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึก และ 
                     ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ม.3/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆใกล้ตัว สถานการณ์  ข่าว  เรื่องท่ีอยู่ 
         ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 

(O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
Situation :  You ran into your friend that you have not seen for a long time. You want to  
                    ask him what is happening in his life.  
What will you say?  

1. How are things going?   
2. How are you today? 
3. How long have we been friends?  
4. How about a cup of coffee? ' 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  1. Why didn't you tell me.   

2. That sounds like a great idea. 
3.What a price!     
4. What do you think? 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 

At home:   
Ted :   Shall we go shopping tomorrow? There’s an annual sale at the shopping  

                     center near our place. 
Tanya :  ___1___ What time will we go there? I have to finish my work in the 

                     morning. 
Ted :  ___2___ 
Tanya :  Ok. What about 1 p.m.? 
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มาตรฐาน ต 1.2  ม.3/2 
2.   1. Shall we go at noon?   

2. We should go there after dinner. 
3. It‘s up to you.    
4. Do you have a minute?  
 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   1. Don’t worry .Be happy 
2. Don’t do that again.  
3. Don’t give up 
4. Don’t tell anyone about this. 

เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
1.  1. Did you work at QD Company? 
  2. Is your company near mine? 
  3. Do you love your job? 
  4. Can you remember my name? 
เฉลยข้อ  1 
 

At school:   
Fonda :  Are you okay? 
Nancy :   I got an ‘F’ in mathematics. I tried my best, but the exam was too 
             difficult 
Fonda :   _______(1)_______. 

 

On the skytrain Bill : Excuse me. Have we met before? 
 Ploy : I,m not sure ______(1)____. 

Bill : Yes. But that was a year ago. I’ve moved to a new company. 
Ploy : Oh, I see .Are you Bill? 
Bill : Yes. 
Ploy : _____(2)_____. I’m Ploy. 
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2.  1. You’re so kind     
2. Good night Bill 

  3. It’s great we are fiends    
4. Nice to see you Bill 

เฉลยข้อ  4 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.   1. That's great     

2. That's simple 
3. That's awful     
4. That's a question 

เฉลย ข้อ 1 
 
2.   1. a lot of work    

2. huge courage 
3. a short break    
4. high spirit 

เฉลย ข้อ 1 
 

3.   1. I guess not     
2. I doubt it 
3. I wish I did     
4. I wonder about it 

เฉลย ข้อ 3 
 
 

Situation: In the hallway  
     Linda:  I heard you made good grades at school. __1__. 
     Dan:    Yes. I got an A in every class last year. 
     Linda:  Wow! How did you do that? 
     Dan:    Well, it took __2__. But, to be honest, I like studying. 
     Linda: __ 3 __ . It gives me a headache. And when I get bad  grades,  
              my parents give me a headache too! 
     Dan:  They just want you to be successful. ____4____ .You know that, right? 
     Linda : Yeah. I want them to be proud of me. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
4.   1. It's out of sight    

2. It's over the limit 
3. It's for your own good   
4. It' s a dream come true 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  1.  How is  the feeling 

2.  How are thing with it 
3. How do I look 
4. How is it going 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
2.   1. Go ahead 
   2. No comment 

3. Can't complain  
4. Good enough 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3  
3.   1. let's just move on 

2. let's just have it 
3. let's just be friends 
4. let's just say 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 

Situation : Liz Wants Rose’s opinion on new dress she is trying on. 
Liz : ____1_____ ? 
Rose : Hmm.Do you want  me to be a good friend or a bad liar? 
Liz : _____2_____ ? What is your honest opinion? 
Rose : Well, ____3____ you certainly look opinion? 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET ปีการศึกษา 2560) 

 

 

 

 

 

 
 

1.     1. How do you do    
  2. How do you do it 

  3. How are you doing    
  4. How about doing it? 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5  
 2.   1. You don’t look like it   
  2. You can’t take it with you 

  3. You could be fooling around  
  4. You couldn’t do that 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
3.   1. It couldn’t be better   
  2. It has got me a bit down 

  3. it never hurts to ask   
  4. It won’t bother me 

เฉลยข้อ 2 
 
 มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
4.   1. It’s a devil in disguise   
  2. It has got me a bit down 

3. It’s not wrong to be true   
4. It’s not the end of world 

เฉลยข้อ 4 

Situation : Ben and Bob meet in a school canteen. 
 Bob : Hi Ben! ____1____ ? 
 Ben : Fine, I guess. 
 Bob : Really? ____2____ ? 
 Ben : I didn’t get the scholarship to study in the US and ___3____? 
 Bob : Come on ___4____? You can apply again next year. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. come in 

2. get out 
3. hurry up 
4. run back 

เฉลยข้อ 3 
 
2.   1. I'm great 

2. I'm there 
3. I'm coming 
4. I'm George 

เฉลยข้อ 1 
 
3.   1. taking a bath 

2. writing an essay 
3. finishing a game 
4. having break fast in bed 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation : A mother is calling her son downstairs. 
     Mom:  George, ____1____.! You're going to miss the bus. 
     George: ___2____.Please wait for me. 
     Mom:    What have you been doing all morning? 
     George:  I have been___3___. 
     Mom:    Let me check it over, will you? 
George:  Oh no! 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1  
 (O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. Were you late 

2. How was the class 
3. Have you overslept 
4. Did you do the homework 

เฉลยข้อ 2 
 
2.   1. We took a pretest 

2. We listened to a lecture 
3. We went over the reading handout 
4. We had an ice-breaking activity 

เฉลยข้อ 4 
 
 
3.   1. It was bored 

2. We bored it 
3. I am boring 
4. It was rather boring 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 

Situation: James is asking June about a class he missed. 
     James: ____1____? 
     June:  It was OK. There wasn't much to it. 
    James:  What did you have to do? 
    June:    ____2____ .Where we got to know each other a bit. 
    James:  That sounds like fun. 
    June:    ____3_____actually. The teacher also gave us a reading handout. 

     Here, I got one for you. 
    James: Thanks. 
    June:   That's what friends are for. 
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มาตรฐาน ต 1.2   
ม.3/2  ใช้ค าขอร้อง ให้ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายอย่างเหมาะสม 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 

Situation : Your friends asks your advice about how to lose weight.                     
 What will you say? 
  1. You problem is that you weigh to much. 
  2. You need some good food for a happy life. 
  3. The best way to do is to exercise more. 
  4. If I were you, I’d gain some more weight. 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2    
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    1. Basically 

2. Actually 
3. Literally 
4. Really 

เฉลยข้อ 4 
 
2.   1. let him examine your back 

2. ask him about your last check-up 
3. tell him there is probably nothing wrong 
4. inform him of your need for hospitalization 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 

Situation: In the hallway, after class  
     Ann : I was in a car accident last week and my back still hurts. 
     Ben: ___1___ ? You ought to get that checked out. 
     Ann : What do you mean? 
     Ben : Go to the doctor and___ 2___. 
     Ann: No way! I hate doctors. 
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มาตรฐาน ต 1.2   
ม.3/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความ 
        ช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

Situation:  You want to ask your colleagues out for lunch.   
What will you say? 

1. Are you hungry now?   
2. Shall we have lunch somewhere? 
3. When is the restaurant open?  
4. 4.What time do you finish work? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

Situation: In a Translation class, you don’t bring a dictionary with you. 
What will you say to your friend? 
 1. What does this word mean? 
 2. Is this the only one you have? 
 3. Can I borrow your dictionary? 
 4. Will you give me your dictionary? 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1. I won’t.      
2. I’d appreciate that. 
3. With pleasure.     
4. It’s now or never. 

เฉลยข้อ 1 
 

At the museum:  
Tourist :  That ancient sculpture is very beautiful. 
Staff :      Please don't touch it. 
Tourist:    ____________. I  just want to take a closer look. By the way,  

                        can I take  a photo? 
Staff:      Yes, please. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

Situation : Two tourists get lost. They have difficulty reading the Bangkok map. 
 If you pass by, what will you say?   
  1. What are you doing here? 
  2. Is there anything I can help you? 
  3. I’m really sorry that you get lost. 
  4. How long will you stay in Bangkok? 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Do you come alone?    
2. Do you have a member card? 
3. Did you make a reservation?  
4. Did you order the dishes? 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 

 
 
 
 
 What will you say?   

1. Count me in.     
2. Shall we? 
3. You bet.      
4. I'm broke. 

เฉลยข้อ 4 

At the restaurant:  
Customer :   Can I have a seat tor two? 
Manager :      __________. 
Customer :   No. We just drove past and decided to dine here. 
Manager :     We’re very sorry, out can you wait for a moment?  

                             Two customers just left. We can seat you in about 15  
                              minutes. 

Customer :   Sure. 
 

Situation: Your close friend asks if you are interested in a Hong Kong trip during  
               the long  weekend next month. You have just spent all the money you  
               have saved up on a new pair of shoes. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 

 
 What will you say? 

1. Have you finished? 
2. Excuse me. Do you have to go now? 
3. Excuse me. Can I ask you some questions? 
4. Do you have any questions? 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
(O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 What will you say? 
  1. What are you doing?   

2. Do you want to take a taxi? 
  3. Where are you from?   

4. Can I help you? 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 

Situation :  You want to ask your co-worker for his opinion about your presentation.  
What will you say? 
  1. Am I good enough?    

2. What do you think of it? 
  3. Is my presentation a good one? 
  4. Do you have any idea? 
เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 

Situation :  At the end of the presentation, you have a question to ask the  
                presenter. 

Situation : A group of the tourists has been looking for the Bangkok map for  
               quite a while. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. Yes, of course 

2. I'm glad to 
3. No, I don't like it 
4. I must give it today 

เฉลยข้อ 1 
 
2.   1. I'm afraid not 

2. I'm doubtful 
3. I agree 
4. I think 

เฉลยข้อ 4 
 

3.   1. My tum 
2. You're welcome 
3. With pleasure 
4. Thank you 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation: In class    
      John: Hey, Jim. Did you manage to get the homework done? 
     Jim   : ___1___ . When is Mr. Smith going to collect it? 
     John: Tomorrow, ___ 2___ . If you are not busy now, could you help me? 
     Jim : ___3___ 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1.   1. What do you thimk I should do 
2. Would you believe me 
3. Mind if  I do something 
4. Since when 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1 
2.   1. Need I say more 

2. What is that going to do  
3. Could you handle it 
4. Any kinds of sports 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1 
3.   1. That won’t do 

2. Good for you 
3. Thanks 
4. Don’t mention it 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 

Situation : Mary is talking to Tom before class. 
Mary : Tom, I’ve got diarrhea. ___1___ ? 
Tom : Go and get some sports drinks with  electrolytes. 
Mary : ___2____ ? 
Tom : It’ll help rehydrate you and settle your stomach. 
Mary : Really? ___3___. You seem to know what’s best for me. 
Tom : No problem. Also stick to bland food for a while and get plenty of rest. 
Mary :___4____. Maybe I’ll stay home tomorrow. 
Tom :____5____. Don’t forget we have to finish that report tomorrow! 
Mary : In that case, ___6____ . 
Tom : OK. See you then. 
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มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3 
4.   1. That was close 

2. That’s dumb 
3. That’s a great idea 
4. That’s nothing 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 
 5.  1. You suppose 

2. You wish I would 
3. You’d better not 
4. You won’t forget it 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
6.   1. I will surely come 

2. I will be right back 
3. I will take a risk 
4. I will have a word with you 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation: Pim is asking Tom about a TV series to watch.  
Pim: ___1____. something to watch during the summer? 
Tom: Japanese or Korean? 
Pim: American or British with subtitles in English would be better. 
Tom: Don't you think it will be hard to catch what the actors say? 
Pim: ____2____. But the subtitles will help. It will improve my English 

language skills, don't you think? 
Tom: Maybe so. I suggest "Designated Survivor" if you like American 

politics and "How to Get Away with Murder" if you like court 
dramas. 

Pim : ___3___. I'll try them both. 
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1.  1. May I inquire you 
2. Is it possible to know 
3. Can you recommend 
4. Could you please explain 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
2.   1. That's reasonable 

2. That's the point 
3. That's irrelevant 
4. That's too ambitious 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1 
3.     1. Thanks for your suggestions 

2. Thanks, I was very grateful 
3. Thank you for your supporting 
4. I can't appreciate you enough 

 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation: Steve is asking Paul for a favor.  
Steve     :_____1_____? 
Paul       : I'm kind of busy but I can spare you a few minutes. What's up? 
Steve     : I don't understand what people mean when they say "Let's agree to 

   disagree". 
Paul       :  Well, "agree" means we think the same way and___2___. The  
               opposite is we disagree.  
Steve     : I know, but what about "Let's agree to disagree?'" 
Paul       : ___3___. Both sides have different opinions, but they agree that  
              there is no point in arguing about it anymore. 

 



16 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

1.  1. Do you need help 
2. Do you have a minute 
3. Do you think you can do it 
4. Do you want to come along 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 
2.  1. change the topic 

2. make no comments 
3. have many opinions 
4. accept what the other side says 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 
3.  1. It's simple 

2. This is debatable 
3. That's the question 
4. There are some issues 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
(O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  1. How are you doing 
2. Did you find anything 
3. When did you believe me 
4. Have you seen my birthday present 

เฉลยข้อ 4 

Situation:  Jane is looking for the gift she received.  
Jane:  _____1_____? 
Rose: The gloves? 
Jane: Mittens, not gloves. 
Rose: ____2____? 
Jane: You put every finger into gloves separately, but only the thumb  
           is separate in  mittens. 
Rose: Oh, but those are for kids, aren't they? 
Jane: :  Actually,___3___They are cute and very warm. 

 



17 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
2.  1. What's the difference 

2. Why are they similar 
3. When are you wearing them 
4. What can be said about them 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
3.   1. they are the same 

2. these don't fit well 
3. anyone can wear them 
4. there are plenty to choose from 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. Can I help you 
  2. Could you help me 
  3. What can I do for you 
  4. How are you doing these days 
เฉลยข้อ 2   
 
มาตรฐาน ต 1.3 ม.3/3  
 2.  1. seeing people for the first time 
  2. comforting unhappy people 
  3. wishing people to recover from illness 
  4. expressing good wishes before drinking 
เฉลยข้อ 4    
 

Situation: Mana is confused about two words. 

Mana:  Hi Linda.      1 ?  
Linda: With what? 
Mana:  I am confused about the two words “cheers” and “cheese”. 
Linda:  We use “cheers” when   2 . 
Linda:  When taking photos and asking people to smile. 
Mana: Oh, I see.  3 . 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5  
3.   1. They know what they do 
  2. They can be modernized 
  3. They are quite different 
  4. They mean the same thing 
เฉลยข้อ 3   
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3  
 (O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. What is an iris scan 
       2. Is iris scanning possible 
         3. Have you ever had your iris scanned 
         4. Does iris scanning involve physical contact 
เฉลยข้อ 3   
 
2.   1. Why so 
         2. Who knows 
         3. How is your iris  
         4. What happens 
เฉลยข้อ 4   
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/2 
3.   1. mine didn’t match 
         2. it remembered me  
         3. its patterns are clear 
         4. iris scanning was safe 
เฉลยข้อ 1   
 

Situation: Emily is talking about an iris scan. 
     Emily:  Hey, everyone! _____1______? I just did it at Heathrow Airport. 
     Maris:  No, but I’ve heard it’s better than fingerprinting or DNA profiling.  
     How does it work? 
     Emily: You just stand in front of a camera and your eyes are digitally   

     photographed. Then, it’s checked against your records. 
     Carol:  ____2_____ when the scan doesn’t match your records? 

                  Emily :  Well, I was wearing contact lenses and ______3_____. They interviewed 
          me for  half an hour before letting me go. 

 



19 
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มาตรฐาน ต 1.2   
ม.3/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟัง 
        หรืออ่านอย่างเหมาะสม 
 
(O-NET  ปีการศึกษา 2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 What does the writer think about New York?  
 1. It is not a nice city to live in.  
 2. It is the center of world languages. 
 3. It is the city of famous skyscrapers. 
 4. It is not an expensive city as many think. 
เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 

(Paragraph 1) New York is a fantastic city for everyone and you don’t have to 
spend a lot of money. In fact, there are even some things you can do without spending 
a single cent. 

(Paragraph 2) First of all, you can go on a tour of the New York Bay on 008 0 
the free Station Island Ferries. The tour takes you round the bay and you Can S68 the 
Statue of Liberty and the district of Manhattan with all its famous sky scrapers and other 
buildings. 

(Paragraph 3) After your ride, you can visit the Brooklyn Children's Museum. 
Tickets are quite cheap and there are lots of fantastic exhibitions and activities for kids 
of all ages. You can try on a costume, see animals and insects and take a look at the 
collection of 30,000 objects around the world.  

(Paragraph 4) You must also visit Central Park. You can sunbathe, fish in the 
lake or just go for a relaxing walk. People from all over the world two hero so you can 
hear lots of different languages. In the evening, you can go to the -theatre on Broadway 
If you’re lucky, you'll get some cheap tickets. 

(Paragraph 5) And when you've finished looking at the sights, you can eat of 
course. You mustn’t leave without trying the local food. Bagels are delicious chewy 
bread rings. You can buy them on the street. You must also try an original New York 
hotdog. They're cheap and tasty.           
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มาตรฐาน ต 1.2  ม.3/4 
 

(O-NET  ปีการศึกษา 2557) 

Situation : When someone asks you something, you know it but you cannot remember it. 
What will you say?  

1. It’s as easy as pie.    
2. It's on the tip of my tongue. 
3. lt’s a different story.   
4. lt's hard to believe. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4 
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.  1. You'll have a great time 
2. That's the way to go 
3. This won't easily come up 
4. There is nothing at all 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม 3/3 
2.  1.I hear it  

2. I see 
3. I object  
4. I say so 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 

Situation: On a tennis court  
     Bob: Hey, Ben. Are you going to Safari World on Saturday with Jim? 
     Ben: I'm not sure if I'm going to go. 
     Bob: Why not? ____1____. 
     Ben: Tom isn't invited. I know he and Jim don't get along well. 
     Bob: __ 2 _ . What do you think you'll do? 
     Ben: Well, I think I will hang out with Tom on Saturday. Please don't 
            mention any of this to him. I feel sorry for him. 
     Bob: No problem. __3__. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
3.  1. My eyes are closed 

2. My ears are burning 
3. My lips are sealed 
4. My arms are twisted 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4  
 (O-NET ปีการศึกษา 2562) 
Situation: Paul is taking to Kelvin at school. 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. What can you do 
  2. What should you do 
  3. What are you doing 
  4. What is being done to you 
เฉลยข้อ 3    
 
มาตรฐาน 1.2 ม.3/1 
2.   1. How do you do that 
  2. Would you like to try it on 
  3. Might you do the same thing again 
  4. Should you be doing something else 
เฉลยข้อ 1    

 
3.   1. I’ll lead you the way 
  2. I’ll show you how 
  3. I’ll be right back 
  4. I’ll call someone up 
เฉลยข้อ 2   
 
 
 
 

Paul:    1 ? 
Kevin: I’m cleaning my keyboard. 
Paul:    2 ? 
Kevin:  It’s easy.  3 . 
Paul: Thanks. 
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มาตรฐาน ต 1.2  ม.3/4  
 (O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. What are you up to 
  2. What is wrong 
  3. What’s the matter 
  4. What’s that all about 
เฉลยข้อ 1   
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
2.   1. I’m afraid not 
  2. I’d love to 
  3. I’ll let you know 
  4. I’ll think about it 
เฉลยข้อ 2    
 
มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1 
3.   1. Farewell 
  2. See you soon 
  3. You’re welcome 
  4. Keep in touch 
เฉลยข้อ 2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel:    1 ? Do you want to go for a ride to that  
                  yogurt parlor? 
Lisa:   2 . When can you pick me up? 
Daniel:  In fifteen minutes. Wait for me in front of the bookstore. 
Lisa:  Thanks.  3 . 
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มาตรฐาน ต 1.2   
ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม  
        ประสบการณ์  และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

Situation : Your friend’s father passed away yesterday. She is now very sad. 
What will you say?  

1. Don’t worry. Be happy.   
2. My thoughts and prayers are with you. 
3. Sit back and relax.    
4. That’s life. Forget it. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ม.3/5 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 

Situation: You’ve just heard that Linda has got the flu, and is now in hospital. 
What should you say when you call her?   
  1. Get well soon.    

2. Go ahead. 
  3. Don’t be upset.    

4. Don’t worry. Be happy. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
(O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.        1. How long was your trip?   

2. How was your trip? 
  3. How was your trip organized?  

4. How long did your trip last? 
เฉลยข้อ 2 

Situation: A :   _______(1)_____________. 
               B :   Well, to tell you the truth, it was such a horrible one. 
              A :   Oh, I thought you’d have a great time there. 
              B :   I wish I had enjoyed it! The hotel where we stayed was bad and dirty.  
                    On the second day, the power was cut, and we had to stay in the 
                     dark for  
                    several hours. 
              A : _____(2)____.But next time, before you book the hotel. Choose the  
                   best one. 
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2.         1. How strange!    

2. You did your best. 
  3. What a fun trip!    

4. Sorry to hear that. 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.2  ม.3/5 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.  1.  I still have no idea what to do. 
  2.  Let’s go sunbathing on the beach 
  3.  I have to ask the rest of us first 
  4.  Some of our friends won’t go diving whit us. 
เฉลยข้อ  2 
 
มาตรฐาน ต.1.2 ม.3/1 
2.  1.  I’m afraid we can’t. 
  2.  Because it’s dangerous. 
  3.  That sounds like a great idea. 
  4.  We still have enough of time to go. 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
Situation :  Your fiend won the first prize of lottery, but he lost all the lottery tickets. 
 What will you say? 
  1.  Sorry to hear that.    

2.  Congratulations. 
  3.  All the best.    

4.  You just have a bad day. 
เฉลยข้อ  1 

At a seaside resort.   
 Sara : What shall we do this afternoon? 

 Sonia : _____(1)______. 
Sara : Umm, it’s such a boring activity. Why don’t we got diving? 
 Sonia : _____(2)_____. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5  
 (O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  1.I hope so 
2. I'm hungry 
3. I can hear you 
4. I have nothing 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4  
2.  1. What are you like 

2. What does it look like 
3. What do you feel like eating 
4. What would you like to make up for 

เฉลยข้อ 3 
 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/4  
2.  1. What do you know 

2. What is your question 
3. What is there left to say 
4. What do you have in mind 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 

Situation: In the library  
     Andy:  Why don't we take a break from studying and get something to eat? 
     Bob:   Yeah, ____1____.  
     Cathy: Me too. 
     Andy: ___2___ ? 
     Bob:   I could go for a burger and some fries ... and maybe a milk shake. 
     Cathy: Ugh. I think we should get something a little healthier. 
     Andy: ___3___ ? 
     Cathy: Say a salad and some fruit. 
     Andy: O.K. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
(O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.     1. Why would I do that? 

2. What should I do? 
3. When should I go? 
4. Where might I wash up? 

เฉลยข้อ 1 
 
2.     1. You have made up your mind 

2. You ought to get in touch 
3. You might have made a call 

            4. You would make no mistake 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/3 
3.   1. I've been there 

2. I've got 1ny own 
3. I've been busy 
4. I've got better things to do 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1 
4.     1. Handy and helpful 

2. expensive and awesome 
3. adequate and useful 
4. newer and more stylish 

เฉลยข้อ 4 
 
 

Situation: John is talking to his sister, Jane, at home. 
     John: Did you use my phone while I was in the bathroom? 
     Jane: No, I didn't. ___1___ ? 
     John: I thought ___ 2___ 
     Jane: Why do I need your phone? ___ 3___ I can use. 
     John: Well, yours is pretty outdated. Mine is a lot ___ 4___ 
     Jane: Honestly, John, you ___ 5___ about your phone. 
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มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/1 
5.     1. Look too nervous 

2. are way too obsessive 
3. always complain 
4. never care much 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.2 ม.3/5 
(O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1. What is the common tattoo 
  2. Where do you get it done 
  3. Whose tattoo is the most popular 
  4. Why do you want to do something like that 
เฉลยข้อ 4   

 
2.   1. What’s new? 
  2. What a surprise! 
  3. What a change! 
  4. What’s wrong with it? 
เฉลยข้อ 4    

 
3.   1. We lose 
  2. it’s a close tie 
  3. I see your point 
  4. it’s a win-win situation 
เฉลยข้อ 3   
 
 

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

Situation: Anthony is arguing with some friends. 
     Anthony:  I really want to get a tattoo. I think I’m going to do it. 
     Susan:      1 ? 
     Anthony:  To express my individuality.     2   
     Margaret:   Don’t you know that tattooing can risk your future career as, say:  

  a teacher, a government official, a legal employee, etc. 
     Anthony:   OK.  3 .  Maybe, I’ll think about it a bit more. 
 


