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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  4  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
มาตรฐาน ต 4.1  ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
ป.6/1  ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  และสถานศึกษา 
 

(O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
A:   What club would you like to join?  
    B:   I’d like to join the __________because I like baking cakes. 

1. arts club      
2. sports club 
3. cooking club     
4. computer club 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1  
 (O-NET  ปีการศึกษา 2556) 
Chai sits in the fifth row in class, but he cannot see numbers on the board clearly.  
    Chai should________________. 

1. move to the last row   
2. move to the front row 
3. borrow his friend’s notebook  
4. borrow his friend’s eyeglasses 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
   1.   Good luck.      

2. Who are you? 
3.   Good morning.     
4.  How do you do? 

เฉลยข้อ 3 
 
 

At school :  
       Wanida: _______________ 
       Teacher: Hi, Wanida, you come very early today.  
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มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
   1.   Me, too.      

2. Not for me. 
3.   Me, neither.     
4.  Neither do I. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 It is very hot in the classroom. What should you do?  
  1. Turn off the light. 
  2. Turn on the lamp. 
  3. Switch on the fan. 
  4. Switch off the gas. 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 

1. May I go to the toilet? 
2. Can you go to the toilet? 
3. How will I get to the toilet? 
4. Where do you get to the toilet? 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 

In English class:   You need to go to the toilet, so you say to 
                            your teacher, 
     “Excuse me.______________” 

    Joe:  What subject do you like most?  
    Jim:  English.  It’s fun. 
    Joe: ___________ A lot of foreigners visit our province, and I like talking  
           to them.  
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มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
In  the  classroom  
You  want  to  go  to  the  toilet.  What  should  you  say  to your  teacher ? 
  1. Can  I  get  up, please ?   

2. May  I  go  out, please ? 
  3. Can you  go  up,  please ?   

4. May  you  get  out, please ? 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
At  school  
 

                                    
 

You  throw  the  glass  bottles  into  this  kind  of  bin. What  will  happen  next ? 
  1. They  will  be  burnt. 
  2. They  will  be  recycled. 
  3. People  will  throw  them  away. 
  4. People  will  put  them  in  the  trash  bin. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
     
  1. What ?   

2. Of  course. 
  3. Never  mind   

4. How  come ? 
เฉลยข้อ 2 

In  the  classroom: 
        Jan : Mary, could  I  borrow  your  pen, please ? 
        Mary : __________  I’m  not  using  it. 



4 
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มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
 (O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 

  1. How  would  it  be ? 
2. What  is  the  weather  like ? 
3. What  are  the  students  doing ? 
4. Can you  turn on the  fan, please ? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
  1. Let  me  help  you. 
  2. You’re  very  heavy. 
  3. The  lift  is  over  there. 
  4. Show  me  your  hands. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
   1. Are you okay?     

2. When are you free? 
  3. Do you have a headache?    

4. Where do you want to go? 
เฉลยข้อ 1 
 

In  the  classroom  
        Sam : It’s  hot  in  here. ___________ 
        Bob  : Certainly. 
 

     Doug  : Oh, no! It’s  very  heavy. I  can’t  lift  it  up. 
     Ethan  : ___________ 

At school 
     Rose:      
     Nan: No. I have a bad headache. 
     Rose:  I’ll take you to the first-aid room. 
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มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
   1. Can I say that? 
  2. Could I repeat it? 
  3. Can you hear it again? 
  4. Could you say that again? 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
  
   1. I am also a good student. 
  2. You should get some rest. 
  3. I can finish the homework. 
  4. You have to borrow my book. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
   1. Yes. I understand it. 
  2. All right. I had a headache. 
  3. Sorry. I missed the last class. 
  4. Okay. I’ve finished my homework. 
เฉลยข้อ 3 

You don’t hear what your friend said. You want him to repeat it.   
     You :  I’m sorry. But I didn’t hear that. ___________ 
     Your friend:  Sure. 
 

In the classroom  
     Ton:  I don’t feel good today. 
     Wit: ___________ 
 

In the classroom  
     You: Oh, I can’t answer that. 
     Teacher: Why not? It’s easy. 
     You: ___________ 
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มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
  1. Do you like these books? 
  2. Can I go to the library, please? 
  3. May I borrow these books, please? 
  4. Could you tell me where the library is? 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 4.1  ป.6/1   
(O-NET  ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
   1. Do you like Thai? 

2. Do you like English? 
3. Is P.E. your favorite subject? 
4. Is math your favorite subject? 

เฉลยข้อ 4 
 
 

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

At the library   
     You want some books to read to home. 
     You:  ___________ 
     Librarian: Of course. The return date is next Monday. 
 

At school. 
     Pete: _____________________ 
     Ron: No way!  I’m not good at numbers. I like Thai language. 
 
 


