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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 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  และน าไปใช้ได้อย่าง 
                     เหมาะสมกับกาลเทศะ  

ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันส าคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 

(O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
What are you going to do on Halloween day?  

1. Offer food to the monks. 
2. Wear masks and dress like a ghost. 
3. Decorate the tree and give presents. 
4. Give some flowers and card to mother. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
What do you say to your friends on 25th December?  

1. Trick or treat!     
2. Get well soon! 
3. Merry Christmas!     
4. Happy New Year! 

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

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558)            
Daisy and Megan are making pumpkins like ghosts. They are celebrating the festival.   
What festival is it ?  

 
1. Easter     
2. Christmas 
3. Halloween     

4. Thanksgiving 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
On October 31, children celebrate Halloween.  
What do they usually do?      
  1. They splash water on each other. 
  2. They send handmade cards to their fathers. 
  3. They give jasmine flowers to their mothers. 
  4. They dress like ghosts. 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
Angie and Joe are decorating a pine tree with candy canes, lights, and glittering balls. 
 Which festival are they celebrating?  

1. Easter 
2. Christmas 
3. Thanksgiving 
4. Valentine’s day 

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

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

Clara made a card like this:  

 
 

 When should Clara give her aunt the card?   
1. The last day in October 
2. The fourteenth of February 
3. The twenty-fifth of December 
4. The fourth Thursday in November 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

On Songkran day, most Thai people go to their hometown to visit their parents.  
    On which holiday do British people do the same?  

1. Easter  
2. Halloween 
3. Christmas   
4. Valentine’s Day 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 Which of the following is an American breakfast?  
1. bacon, eggs, and sausages 
2. sticky rice and grilled pork 
3. Steamed rice and beef curry 
4. roasted chicken and papaya salad 

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

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 

Your  friend  gave  you  this  card.  
 

                     
 

Which  party are  you  invite  to ? 
  1. Easter    

2. Christmas 
  3. New  Year    

4. Halloween 
เฉลยข้อ  4   
 
What  do  American  say  to  their  family  on  February? 
  1. Trick  or  Treat!    

2. Merry  Christmas! 
   3. Happy  Thanksgiving!   

4. Happy  Valentine’s  Day! 
เฉลยข้อ  4   
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.1 ป./2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
Read  the  poem.  
 
 
 
 
 
 
On  which  holiday  do  children  in  some  countries  do  this ? 
  1. Easter    

2. Christmas 
  3. New  Year    

4. Thanksgiving 
เฉลยข้อ  2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        We  have  hung  our  stockings  up, 
        Beside  the  open  grate. 
        And  now  there’s  nothing  more  to  do, 
        Except  to  wait. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 

        It is America’s national sport. It is a bat-and-ball game. Two teams take turns batting and 
fielding. 
 What is the sport? 

1.       2. 

                 
3.                4. 

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

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
        Megan want to send a Halloween card to her friends.  
 What should she draw on her card? 
 

1.                                                                  2.  
 
 
 
 

 
3.                                                                4.  

 
 

 
 
 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 

   1. Can I help you ? 
2. Can you help me ? 
3. Are you Miss Nancy ? 
4. Do you want to see me ? 

เฉลยข้อ 1 
 
 

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

At school 
     A foreigner is looking for someone. 
     You: ___________________ 
     Foreigner: Yes, I’d like to see Miss Nancy. 
     You: Oh, this way , please.  She’s in her office. 
 


