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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 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  
                     กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย 
         วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 

Which word starts with the same sound as “useful”?  
1. Unit    2.  Ugly 
3.   Uncle    4.  Upset 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 

Which pair of word has the different vowel sound ? 
1. Wet – vet    2.  Cake – take 
3.   King – kind    4.  Wish – wing 

เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 

 Which word starts with the same sound as “giraffe”?  
  1. guitar 
  2. gentle 
  3. garden 
  4. goodbye 
เฉลยข้อ 2 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 

 Which pair of words has a different beginning sound? (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
  1. useful – ugly 
  2. know – knight 
  3. campfire – castle 
  4. cherry – chimney 
เฉลยข้อ 1 
 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

 Which word has the same vowel sound as “do”?  
1. go 
2. no 
3. to 
4. so 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560)  

 Which question has a different intonation from the others?  
1. Is it okay? 
2. What is it? 
3. Can you go? 
4. Are you all right? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560)  

 Which of the following is correct?  
1. You can me hear. 
2. You hear me can. 
3. Can me hear you? 
4. Can you hear me? 

เฉลยข้อ 4 
 
 



3 
 

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560)  

 Which of the following punctuation marks is not correct?  
1. How are you? 
2. How do you do? 
3. How did you get here? 
4. How beautiful you are? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562)  
 Which of the following sentences is correct? 

1. Mary lives in a beautiful brick house. 
2. Anan goes to a weekend popular market. 
3. Bella eats at the fast food small restaurant. 
4. Susan studies at a primary expensive school. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562)  
 Which of the following sentences is correct? 

1. The flowers gave the students the teacher.  
2. Their students gave the teacher to flowers. 
3. The students gave flowers to their teacher. 
4. The teacher gave the students to the flowers. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562 
 Which question has different intonation? 

1. May I keep the ticket? 
2. Should I keep the ticket? 
3. Which ticket should I keep? 
4. Do I have to keep the ticket? 

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

มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2562 
 Which sentence does not have a correct punctuation mark? 

1.  Did you see that. 
2.  I don’t see anything. 
3. They have seen a lot. 
4. We saw a lot of things.  

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

มาตรฐาน ต 2.2   
ป.6/2 : เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษา 
           กับของไทย 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 

  Which season does the United States of America not have?  
1. Rainy 
2. Winter 
3. Spring 
4. Summer 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/2 
 (O-NET  ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.  1. socks  
 2. shoes 

 3. a shirt  
 4. a skirt 

เฉลยข้อ 2 
 

 2.  1. hats  
 2. socks 

 3. shoes  
 4. shirts. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 2 At a Thai temple  
     Sook : Hey, Tom! You can’t go in wearing  __(1)____. They are not allowed 
               in the temple. 
     Tom : Oops, I’m sorry. I didn’t know that. In my country, we can wear them  
               in the church. But men take off their  ___(2)____ when they go in. 
     Sook : Yeah, most Thai people don’t wear them in the temple, either. 
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ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2  ป.6/2   
 Look at the picture. (O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A ceremony that Western countries do not have, when Thai students present flowers 
trays to their teachers on the second or third Thursday of the first semester, is call __________. 

1. Children’s day 
2. Thanksgiving day 
3. National teacher’s day 
4. Teacher appreciation dad 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 

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


