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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้อสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.3  น าเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ  โดยการพูด 
                       และการเขียน 
ป.6/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เพื่อน  และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
(O-NET  ปีการศึกษา 2557) 
Complete the passage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 The nutrition tips tell you the amount of calories per serving. You will get 
_____(1)______ calories when you eat or drink one serving. One serving has 2 g 
Of fat,________(2)______, and 250 mg of sodium. We can say that low fat high 
Sugar and medium sodium.  It contains no _____(3)____. It does not have any  
Protein or carbohydrate at all, So  the nutrition tips should be for _____(4)___. 
 

1.  1. Two and forty hundred     
2. Twenty four hundred 
3. two hundred and forty    
4. Twenty hundred and forty 

เฉลยข้อ 2 
 
2.  1. 12 g of sugar     

2. 2 g of calories 
  3. 240 mg of total fat     

4. 250 mg of saturated fat 
เฉลยข้อ 1 
 

3.  1. Sugar      
2. Sodium 

  3. total fat      
4. saturated fat 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 

4.  1. Fried fish      
2. Fruit juice 

  3. baked beef      
4. Grilled pork 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 

                              
 

 I learned how to  ___(1)____ lettuce at school.Lettuce grows best in full sun. At first, we 
prepared the soil with organic matter. We put ___(2)___ deep in the ground. We watered them 
carefully all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon, we cooked them for 
___(3)____. When we have more vegetable, we ___(4)___ them to people in the village. People 
like our vegetable very much. I love this job, so I will be a___(5)___ when I grow up. 
 
1.  1.   eat     2.   keep   

3.   pack    4.   plant 
เฉลยข้อ  4 
 
2.  1.   seeds    2.   roots   

3.   leaves    4.   flowers 
เฉลยข้อ  1 
 
3.  1.   breakfast    2.   lunch   

3.   dinner    4.   supper 
เฉลยข้อ  2 
 
4.  1.   buy    2.   sell   

3.   lend    4.   borrow 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เฉลยข้อ  2 
 
  1.   sailor    2.   designer  

3.   fisherman    4.   gardener 
เฉลยข้อ  4 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Look at the table. (2 Questions)  
 

      
 

1. Which language can everyone speak? 
  1. Thai 
  2. English 
  3. Chinese 
  4. Japanese 
เฉลยข้อ 2 
 
2. Which of the following is correct? 
  1. Megan is taller than Daniel, but lighter than Thomas. 
  2. Thomas is taller than Megan, but lighter than Daniel. 
  3. Thomas is shorter than Daniel, but heavier than Megan 
  4. Megan is shorter than Thomas, but heavier than Daniel. 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 Which month has the same number of days as “March”?  

1. June 
2. August 
3. February 
4. November 

เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 

  1. What is the weather like? 
 2. What is like the weather? 
 3. Do you like the weather? 
 4. Does the weather like you? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
1 – 2  Look at the map. 
 

 
 
1. Which sentence is correct?  

1. The bakery is next to the bus station. 
2. The museum is opposite the supermarket. 
3. The library and the school are on the same road. 
4. The park is between the post office and the hospital. 

เฉลยข้อ 2 
 
2. Sutee is at school. How can he get to the post office?  

1. Take First Street and turn right at the library. 
2. Take Main Street and turn left at the supermarket. 
3. Walk along First Street. The post office is on the corner. 
4. Walk along Main Street. The post office is straight ahead. 

เฉลยข้อ 3 
 

    Robin : ________  
     Henry : It’s sunny.  
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3   

ป.6/2  เขียนภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตารางแสดงข้อมูลต่างๆที่ฟังหรืออ่าน 

 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
In 2012  Wanna got 60 points in English. In 2013, she got ten more points.  
 

    Which diagram is correct?  
 

            1.                  2.       
 

            3.                   4     .  
เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
In an aquarium, there are 60 fish, 40 crabs, 30 shrimps, and 50 squids.  
 

Which graph is correct ?  
1.                                                     2. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
The sea is 71% of the earth’s surface while land is 29%.  

 Which graph is correct? 

      
เฉลยข้อ 1 



7 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Look at the map. (2 Questions)  
 

                 
 
1. Which sentence is correct? 
  1. The cinema is next to the hotel. 
  2. The hospital is opposite the bus station. 
  3. The department store is near the supermarket. 
  4. The school is between the hospital and the library. 
เฉลยข้อ 4 
 
2. From the school, how can you go to the bus station? 
  1. Take Baber Road. It’s on your left. 
  2. Go along Max Road. It’s on your right. 
  3. Take Daisy Road. It’s next to the cinema. 
  4. Go down Max Road. It’s next to the hospital. 
เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
Students have to get wood for a campfire.   

 

 

 
 Which map is correct?   
 

 1.   2.  

 3.  4.  
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
When  is  the  next  bus ? 
  1. 2.55 p.m.    

2. 3.05 p.m. 
  3. 3.15 p.m.    

4. 3.30 p.m. 
เฉลยข้อ 2 
 
 

          The map says, “From the campsite, go 400 metres to the north, and 
another 200 metres to the west. The wood is there.” 
 

The  bus  had  just  left  when  Mike  arrived  at  the  bus  stop  at 2.50 p.m. 
     Mike  : Excuse  me. When  is  the  next  bus  coming ? 
     Woman : It  comes  every  fifteen  minutes. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
Look  at  the  table  
 

Animal  Speed 
Animals Speed (km/hr) 
Elehant 40 
Giraffe 52 

Cheetah 120 
Horse 88 
Boar 24 
Lion 80 

 
Which  sentence  is  correct ? 
 1. A  horse  is  the  fastest. 
 2. An  elephant  is  the  slowest. 
 3. A lion  is  faster  than a  cheetah. 
 4. A  boar  is  slower  than  a  giraffe. 
 
เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
Look  at  the  map. (2 Questions)  
 

                              
 
1. Which  sentence  is  correct ? 
  1. The  hospital  is  next  to  the  library. 
  2. The  museum  is  opposite  the  supermarket. 
  3. The  school  is  between  the  park  and  the  bus  station. 
  4. The  post  office  and  the  bakery  are  on  the  same  road. 
เฉลยข้อ 1 
 
2. Sean  is  at  the post  office. How  can he  get  to  the  library ? 
  1. Walk  past  the  park. The  library  is  on  the  left. 
  2. Walk  along  First  Street. The  library  is  on  the right. 
  3. Walk across  Main  Street. The  library  is  in front  of  him. 
  4. Walk  along  Second  Street. The  library  is  opposite  the  museum. 
เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
There are one hundred and eighty students. Half of them go to school by bus. More students 
ride a bicycle than walk to school.  
 

Which diagram is correct? 
 

       
เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
        Look at the chart which shows activities each Prathom 6 student does in the morning at 
school  before class, and answer 3 questions.  
 

             
 
1.How many students are there in Prathom 6? 
 1.Thirty                          
 2.Fourteen 
 3.Twenty-four                
 4.Twenty-eight 
เฉลยข้อ 3 
 
2.What do most of the Prathom 6 students do at school before class in the morning? 

 1.Play sport                                    
 2.Read books 

 3.Do homework                              
 4. Eat breakfast 

เฉลยข้อ 1 
 
3.Which of the following is correct? 

 1.Four students read books.           
 2. One student eats breakfast. 
 3.More students eat breakfast than play sports.           
 4.More students read books than do homework. 

เฉลยข้อ 4 
 



13 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
        Jane goes out of the house. She walks to the corner, and then turns left. Jane walks past 
the bus stop. Then crosses the street. The supermarket is in front of her. 
Which map is correct? 
 1.                        2. 
 

                            
 
 3.       4. 

                            
 

เฉลยข้อ 3 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
        A group of students went to the zoo. Most of them liked pandas. More students liked 
birds than dolphins. Few students liked snakes. 
 Which pie chart is correct? 

1.                                                    2. 

                    
 
 3.       4. 

                                           
 
เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
        Amy is taller than Beth, but shorter than carol. 
 Which table is correct? 
 

1.        2. 

                     
    
 3.       4. 

                                    
 
เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3   
ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว   
 

 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
        There is a fire while you are watching a film in a cinema.  
    Which sign should you  follow ?  
 

 1.          2.   
 

           3.                  4.     
 

เฉลยข้อ  2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 

What Can you see on the New Year’s Eve ?  
 

1.        2.   
 

         3.            4.    
 
เฉลยข้อ  4 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 Look at the picture.  

 
 

What do you think will happen after this?   
 1. The place will be cleaner.  
 2. There will be less grass. 
 3. The tree will be greener.  
 4. There will be more leaves. 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 

 

 
  1. Sure, that’s a test. 
  2. It’s nice! I like it. 
  3. All right, on your left. 
  4. I’m learning. It’s easy. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 

 

 
 

  1. You can hurry. 
 2. You can go to a gym. 
 3. You should play more. 
 4. You should study harder. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป./3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 

1.I like it. It’s delicious 
2.I think the traffic is bad 
3.I see it. Thailand is hot 
4. Thai people are friend 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 

     Paula : What do you think about my handwriting?  
     Alice : ___________ 
 

     Brad : I failed my math test. What should I do?  
     Doung :  _________ 
     Brad : Yeah, you’re right. 
 

    Pichai: What do you think about street food in Thailand? 
    Kelly:__________________ 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
    1. You need to buy it. 

2. It’s going to rain. 
3. The weather is nice. 
4. The market is over there. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
   1. Yes, you do. 

2. I wear your skirt. 
3. You like my shirt. 
4. It’s too short, I think. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
   1. grilled pork 

2. spicy roast chicken 
3. rice and steamed fish. 
4. a hamburger and salad. 

เฉลยข้อ 4 

At  home 
      Dave :  I’m going to the market. 
      Emma: Bring the umbrella with you.______________ 
 

Sarah is wearing a new dress. 
Sarah: Do you like the dress ? 

      Nam:  __________________ 

At a restaurant 
     Bodin: I’ll have fried rice.  What about you, Greg ? 
     Greg: I’d like to have ____________, but they don’t have it here. 
     Bodin: Right.  They serve only Thai food. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 1.3  ป.6/3   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 

 
   1. You can run faster. 

2. Let’s go to bed late. 
3. Let’s take a break over there. 
4. You must eat a lot of fast food. 

เฉลยข้อ 3 
 
 

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

 

Doug and George have been running for about an hour. 
Doug:   I’m very tired.  My legs hurt so much. 

     George:  _______________ 


