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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

ข้อสอบPre O-NETกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ  และแสดงความคิดเห็น 
อย่างมีเหตุผล 
ป.4/2  อ่านออกเสียงค า สะกดค า อ่านกลุ่มค า ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง 
          ตามหลักการอ่าน 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Which underlined letter has a different sound?  

1.hour      
2.house 
3.horse      
4.happy 

เฉลย 1 
 
มาตรฐาน  ต. 1.1   
ป.6/1 ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่ฟังและอ่าน 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
What should Tom do in this room? 

1. Be quiet.                                        
2. Talk loudly. 
3. Eat in the room.                             
4. Run around the room. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

In the library 
Tom shouts very loudly in the library. The librarian 

says “Don’t shout, please.” 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
What should you do? 

1.  Spell the words.                              
2.  Read them out loud. 
3.  Write them in A-Z order.                  
4.  Repeat after the teacher. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 

What should Andrew do?  
1. Take her to the library.     
2. Take her to the canteen.  
3. Take her to the nursing room.    
4. Take her to the computer room. 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูกเพราะปฏิบัติตามค าขอร้องโดยพาไปห้องพยาบาลเพื่อพักผ่อนเนื่องจากจูดี้รู้สึกไม่สบาย 

ตัวลวง 
1) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยบอกว่าต้องการพักผ่อนแต่กลับพาไปห้องสมุด 
2) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยบอกว่าต้องการพักผ่อนแต่กลับพาไปโรงอาหาร 
4) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยบอกว่าต้องการพักผ่อนแต่กลับพาไปห้องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Your teacher give you four words, “flash ,flat ,flew ,flow ”.Then she 
wants you to put them in alphabetical order. 

 

Andrew and Judy are friends. Today, they study English together.  
Judy doesn’t feel well. She says, “I want to take a nap.” 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 

What does Alisa have to do?  
1. Go to the canteen.     
2. Go to the art room.  
3. Go to the music room.    
4. Go to the nursing room. 

เฉลยข้อ 1 
1) ถูกเพราะปฏิบัติตามค าขอร้องโดยขอดื่มน้ าก็ต้องไปซื้อที่โรงอาหาร 

ตัวลวง 
2) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยขอดื่มน้ าแต่กลับไปที่ห้องศิลปะ 
3) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยขอดื่มน้ าแต่กลับไปที่ห้องดนตรี 
4) ผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องโดยขอดื่มน้ าแต่กลับไปที่ห้องพยาบาล 

 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 Who follows the instructions CORRECTLY?  

  1)    Mark 

  2)    Susan 

  3)  Paul 

  4)      Helen 
เฉลยข้อ 2 
 

At school  
          The weather is very hot. Alisa and Ada go to exercise. Ada exercises too 
much. She asks for some drinks and snacks. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
From the sentences above, which is the CORRECT order? 
  1) 3 – 2 – 1 – 4  
  2) 3 – 1 – 2 – 4 
  3) 3 – 2 – 4 – 1  
  4) 3 – 4 – 1 – 2 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 What should you do? 
 
 

   
1)                                               2) 

 
 
 
 
 
 
 

3)                                                 4) 

 

 

 

 

 เฉลยข้อ 3  

How to Make an Animal Headband 
1. Next, colour and cut it out. 
2. Then, make a headband with paper fit on your head size. 
3. First, draw an animal that you like. 
4. Finally, stick the animal picture and headband together. 

 Teacher  say, “Raise your hand before asking question” 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
If you want to insert a picture to a document, which steps should you follow? 
             1)  1 – 4 – 3 – 2    
  2)  1 – 3 – 4 – 2 

   3)  3 – 2 – 4 – 1    
  4)  3 – 4 – 2 – 1   
 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 What should the student do? 
 

                 1)                  2)    
                    

3)                 4)    
 
เฉลยข้อ 3  

How to Add a Picture to a Microsoft Word 2016 Document.  
1. Click the “Insert” button as the last step. 
2. After that, choose the picture on your computer. 
3. To start, open the Word document that you want to insert the  
      picture in. 
4. Next, select “Insert” tab. Then, click “Picture” 

 

Teacher says, “Write your name on the blackboard”. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

3) ถูก เพราะ เป็นภาพนักเรียนเขียนชื่อตนเองบนกระดานด า เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่ถูกต้อง  
                   Teacher says, “Write your name on the blackboard”. (ครูพูดว่า “เขียนชื่อตนเองบน 
                   กระดานด า”)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ เป็นภาพนักเรียนชี้ข้อความบนกระดานด า เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง  
2) ผิด เพราะ เป็นภาพนักเรียนลบกระดานด า เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง  
4) ผิด เพราะ เป็นภาพนักเรียนวาดรูปบนกระดานด า เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่ถูกต้อง 

  
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/1  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 Rearrange the following steps in the CORRECT order.  

1) C – A – D – B    2) C – B – D – A  
3) C – D – B – A    4) C – D – A – B 

เฉลยข้อ 1  
1) ถูก เพราะ เป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง คือ  
   C. First, fill the pot with soil. (ขั้นตอนแรก ใส่ดินลงในกระถาง)  
   A. Next, sprinkle the seeds over the soil. (ขั้นตอนต่อมา โรยเมล็ดลงบนดิน)  
   D. Then, cover the pot with a transparent material. (หลังจากนั้น ใช้วัสดุโปรง่ใสคลุมกระถาง)  
   B. Finally, place the pot in a warm place. (ขั้นตอนสุดท้าย วางกระถางในที่ที่มีอากาศอบอุ่น) 

ตัวลวง  
2) ผิด เพราะ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามลาดับขั้นตอน  
3) ผิด เพราะ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามลาดับขั้นตอน  
4) ผิด เพราะ เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามลาดับขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

How to Plant Seeds 
A. Next, sprinkle the seeds over the soil.                             
B. Finally, place the pot in a warm place.                          
C. First, fill the pot with soil.                                         
D. Then, cover the pot with a transparent material.     
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1   
ป.6/3  เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 

                                                  
 
What does this sign mean?  

1. Don’t enter.     
2. Don’t park here.  
3. Don’t turn left.     
4. Don’t make noise. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
Which pencil is the shortest?  

1. The red pencil.      
          2. The blue pencil.  

3. The green pencil .     
4. The white pencil 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

These are four pencils and their lengths.  
The red pencil  –  12 centimeters  
The blue pencil  –  16 centimeters  
The green pencil –  18 centimeters  
The white pencil  –  20 centimeters 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Complete the passage. (Items 1-2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   1.half       

2.quarter 
3. two thirds       
4.one of  

เฉลยข้อ 1 
 
2.   1.food       

2.meals 
3.bedtime      
4.coffee break 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bobby is fat because he . 

1. eats vegetables                              
2. eats fast food 
3. does housework                             
4. does exercise a lot 

เฉลยข้อ 2 

Wanida was sick. The doctor told her to take ______(1)______ a tablet after 
______(2)______. She should have this medicine three times a day. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 

 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558)  

 

 

                        
         
 
I can’t gout side because                          . 

1. it is windy and rainy                        
2. it is windy and sunny 
3. it is foggy and rainy                       
4. it is foggy and snowy 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
(2 Questions) 

Free time activities of the students in Smith School 

                          
1.Which sentence is correct?  

1. 20% of students like to watch TV.  
2. 40% of students like to watch sports.  
3. 30% of students like to ride a motorbike.  
4. 10% of students like to play computer games. 

 
เฉลยข้อ 1 

1) ถูกเพราะจากกราฟ 20% ของนักเรียนชอบดูโทรทัศน์ 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

ตัวลวง 
2) ผิดเพราะจากกราฟ 40% ของนักเรียนชอบเล่นกีฬาไม่ใช่ชอบดูกีฬา 
3) ผิดเพราะจากกราฟ 30% ของนักเรียนชอบขี่จักรยานไม่ใช่จักรยานยนต์ 
4) ผิดเพราะจากกราฟ 10% ของนักเรียนชอบใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
 

2.Which activity is the most popular among the students in Smith School?  
1. Watch TV      
2. Ride a bike  
3. Play sports      
4. Surf the Internet 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูกเพราะจากกราฟนักเรียนชอบเล่นกีฬามากเป็นอันดับ 1 (40% ของนักเรียนทั้งหมด)  

ตัวลวง 
1) ผิดเพราะจากกราฟนักเรียนชอบดูโทรทัศน์เป็นอันดับ 3 (20% ของนักเรียนทั้งหมด)  
2) ผิดเพราะจากกราฟนักเรียนชอบขี่จักรยานเป็นอันดับ 2 (30% ของนักเรียนทั้งหมด)  
4) ผิดเพราะจากกราฟนักเรียนชอบใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอันดับ 4 (10% ของนักเรียนทั้งหมด) 

 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
Study the picture and answer the questions. (Items 1-2)  
 

                     
 
1. How much is the tallest person taller than the shortest one?  

1. 20 cms.     2. 15 cms.  
3. 10 cms.     4. 5 cms. 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

1) ถูก เพราะนักเรียนที่สูงที่สุดสูง 175 ซม. นักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 155 ซม. ดังนั้นสูงกว่ากัน 
                  (175-155=20) 20 ซม.  
ตัวลวง 

2) ผิด เพราะนักเรียนที่สูงที่สุดสูง 175 ซม. นักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 155 ซม. แต่ตัวเลือกนี้บอกว่าสูงกว่ากัน 
                  15 ซม.  

3) ผิด เพราะนักเรียนที่สูงที่สุดสูง 175 ซม. นักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 155 ซม. แต่ตัวเลือกนี้บอกว่าสูงกว่ากัน 
                  10 ซม.  

4) ผิด เพราะนักเรียนที่สูงที่สุดสูง 175 ซม. นักเรียนที่เตี้ยที่สุดสูง 155 ซม. แต่ตัวเลือกนี้บอกว่าสูงกว่ากัน 
                  5 ซม. 
 
2. Which one is correct?  

1. Joe is taller than Fah but shorter than Kwang.  
2. Joe is taller than Kwang but shorter than Golf.  
3. Golf is shorter than Joe but taller than Kwang.  
4. Golf is taller than Joe but shorter than Fah. 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูกเพราะจากภาพจะเห็นว่าโจสูงกว่ากวางแต่เตี้ยกว่ากอล์ฟ 
 

ตัวลวง 
1) ผิดเพราะจากภาพจะเห็นว่าโจสูงกว่าทั้งฟ้าและกวาง 
3) ผิดเพราะจากภาพจะเห็นว่ากอล์ฟสูงกว่าทุกคน 
4) ผิดเพราะจากภาพจะเห็นว่ากอล์ฟสูงกว่าทุกคน 

 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

                                   
You see this sign at the door of the restaurant. It means _______________. 
  1) you can have lunch here 
  2) you can buy some food here 
  3) the restaurant is near the town 
  4) the restaurant does not open today 
เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

                              
 
Look at the picture. What is the weather like? 
  1) It’s windy.  
  2) It’s rainy. 
  3) It’s cloudy.  
  4) It’s sunny. 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

                           
Look at the picture and choose the CORRECT sentence. 
  1) A bar of soap is under the glass. 
  2) A tube of toothpaste is in the glass. 
  3) A bottle of shampoo is opposite a bar of soap. 
  4) A bar of soap is between a bottle of shampoo and a glass. 
เฉลยข้อ 4 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
Read the directory below and answer the question.  
 

 
Where can you buy a hamburger? 
  1) On the first floor.  
  2) On the second floor. 
  3) On the third floor.  
  4) On the fourth floor. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
What does the sign mean? 
   1)  Use on your skin only.                                

2)  Shake well before using. 
   3)  Do not drink alcohol.                                  

4)  Take with food or milk  
เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
                                          Beauty Salon 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
At what time should Bella walk into Beauty Salon? 

1)  At 2:00 PM, on Wednesday  
2)  At 5:00 AM, on Thursday 
3)  At 7:30 AM, on Friday    
4)  At 9:30 PM, on Saturday 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weekdays 8:00 AM-6:00 PM  
Weekdays  12:00 AM-9:00 PM 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
Look at the picture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 What is the weather like?  

1) Sunny and windy   
2) Hot and rainy 
3) Cloudy and rainy   
4) Wet and windy 

เฉลยข้อ 1 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

From the picture, you can buy a bicycle at _______________. 
            1) a food court   

2) a pharmacy 
            3) a clothes shop   

4) a sport shop 
เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 

 

                                           
 
 From the sign, _______________ can park here.  

1) John and his strong father    
2) Rick and his disabled wife  
3) Marisa and her crying babies  
4) Andrea and her drunk husband 

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ Rick and his disabled wife (Rick และภรรยาที่พิการ) ตรงตามป้ายสัญลักษณ์ที่ 

                  ก าหนดให้ สัญลักษณ์ตามภาพ  หมายถึง สญัลักษณ์ส าหรับผู้พิการ (disabled sign) 
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ John and his strong father (John และพ่อที่แข็งแรง) ไม่ตรงตามสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ Marisa and her crying babies (Marisa และเด็ก ๆ ที่กาลังร้องไห้) ไม่ตรงตามสัญลักษณ์  

                  ที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ Andrea and her drunk husband (Andrea และสามีที่เมาสุรา) ไม่ตรงตามสัญลักษณ์  

                  ที่ก าหนดให้ 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

 From the picture, which sentence is TRUE? 
 

 
 
  1) The girl is planting seeds in the pot.  

2) The girl is growing flowers in the park.  
3) The girl is watering plants in the garden.  
4) The girl is putting leaves in the garbage bin. 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ The girl is putting leaves in the garbage bin. (เด็กผู้หญิงก าลังทิ้งใบไม้ลงถังขยะ)  

                   เป็นการระบุประโยคที่ตรงตามภาพที่ก าหนดให้  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ The girl is planting seeds in the pot. (เด็กผู้หญิงก าลังเพาะเมล็ดพืชในกระถาง)  
                   เป็นการระบุประโยคที่ไม่ตรงตามภาพที่ก าหนดให้  

2) ผิด เพราะ The girl is growing flowers in the park. (เด็กผู้หญิงก าลังปลูกดอกไม้ในสวนสาธารณะ)  
                   เป็นการระบุประโยคที่ไม่ตรงตามภาพที่ก าหนดให้  

3) ผิด เพราะ The girl is watering plants in the garden. (เด็กผู้หญิงก าลังรดน้ าต้นไม้ในสวน)  
                  เป็นการระบุประโยคที่ไม่ตรงตามภาพที่ก าหนดให้ 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 
 

 Look at the weather forecast. 
 

     
 

Tom is going to the scout camp on Saturday. He should bring _______________ with him.  
1) gloves     2) a raincoat  
3) a swimsuit     4) sunglasses  

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ a raincoat (เสื้อกันฝน) สอดคล้องกับประโยคและตรงตามสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้  

                  โดยในวันเสาร์ (SAT) พยากรณ์อากาศระบุว่าจะมีฝนตก โดยดูได้จากสัญลักษณต์ามภาพข้างบน  
                  ดังนั้นจึงต้องเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วย  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ gloves (ถุงมือ) ไม่สอดคล้องกับประโยคและสัญลักษณ์ท่ีก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ a swimsuit (ชุดว่ายน้า) ไม่สอดคล้องกับประโยคและสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ sunglasses (แว่นกันแดด) ไม่สอดคล้องกับประโยคและสัญลักษณ์ที่ก าหนดให้ 

 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/3    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562 

 
 This sign means _______________.  

1) a pet shop is ahead    
2) pets are not allowed  
3) you can buy the animals  
4) you should beware of animals 

เฉลยข้อ 4  
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ you should beware of animals (คุณควรระมัดระวังสัตว์) เป็นประโยคที่ตรงตาม 

                  สัญลักษณ์ท่ีก าหนดให้ โดยสัญลักษณ์ตามภาพข้างบน หมายถึง ให้ระมัดระวังสัตว์  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ a pet shop is ahead (ร้านขายสัตว์เลี้ยงอยู่ข้างหน้า) เป็นประโยคที่ไม่ตรงตามสัญลักษณ์  
                  ที่ก าหนดให้  

2) ผิด เพราะ pets are not allowed (ห้ามนาสัตว์เลี้ยงเข้ามา) เป็นประโยคที่ไม่ตรงตามสัญลักษณ์  
                  ที่ก าหนดให้  

3) ผิด เพราะ you can buy the animals (คุณสามารถซื้อสัตว์ได้) เป็นประโยคที่ไม่ตรงตามสัญลักษณ์  
                   ที่ก าหนดให้ 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 
มาตรฐาน  ต 1.1   
ป.6/4  บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ  และเรื่องเล่า 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 

What should Team B do?  
1. Run around.      
2. Play the game.  
3. Cross the road.      
4. Wait for Jack. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
  1. use       

2. buy 
3. not use       
4. not buy  

เฉลยข้อ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Jack teaches health in English. Today he teaches about how to cross the road. 
He breaks the students into two teams, A and B. Team A is cars, taxis and buses. Team 
B is students.  

Jack tells Team A, “Green go, yellow slow and red stop.” Now Jack shows red. 
 

          If your mother tells you to reuse the plastic bags. What should you 
do? I should _______________ them again. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 

What are they going to do?  
1. Reading      
2. Painting  
3. Drawing      
4. Writing 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 

What did they have?  
1. Sushi and tempura.    
2. Crabs and shrimps.  
3. Burger and pizza.     
4. Rice and curries. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.1  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 

Where should she go?  
1. Restaurant      
2. Clinic  
3. Bank      
4. Library 

เฉลยข้อ 3 
 
 

      Suda  : Aree, may I borrow your color pencil, please?  
     Aree : I have only water color. Do you want them?  
     Suda : O.K., today we will be fun with art. 

          Last weekend, Jane and her friends went to Hua Hin. They walked 
along the beach. They had a lot of seafood and went shopping. They had 
a great time. 

          Sandra wants to buy a birthday gift for her mother. She 
wants some more money. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
Where would my cousins live? 

1.  In a city.                                        
2.  In a town. 
3.  On a farm.                                    
4.  On the beach. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
If his old car is 650,000 baht, how much does the new car cost? 

1. 200,000 baht. 
2. 450,000 baht. 

 3. 650,000 baht. 
4. 850,000 baht. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
What should he do?  He should __________.   

1. cry out loud                                   
2. callon his parents 
3. run away quickly                          
4. jump out of his house 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 

     I always visit my cousins. They live in the country side. They have cows, 
sheep and horses. We love feeding them. 
 

 
A lex buys a new car. It is 200,000baht more expensive than the old car. 

 

A boy is at home alone. He has an accident. He has broken his leg. 
He needs some help. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Why does John have ahead ache? Because  he______________. 

  1. has enough sleep                           
2. reads too many books 
3. plays computer games                    
4. watches television for along time 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
What does Ann make for her family?  

1.juice     
2.ice cream  
3.iced tea      
4.milk shake 

เฉลยข้อ 1 
1) ถูกเพราะจากข้อความเป็นขั้นตอนการท าน้ าส้มโดยการตัดส้มผ่าครึ่งแล้วคั้นน้ าส้ม 

ตัวลวง 
2) ผิดเพราะจากข้อความเป็นขั้นตอนการท าน้ าส้มแต่ตัวเลือกบอกว่าท าไอศกรีม 
3) ผิดเพราะจากข้อความเป็นขั้นตอนการท าน้ าส้มแต่ตัวเลือกบอกว่าท าชาเย็น 
4) ผิดเพราะจากข้อความเป็นขั้นตอนการท าน้ าส้มแต่ตัวเลือกบอกว่าท านมสดปั่นกับไอศกรีม 
 
 
 
 

John  is not feeling well. He goes to see Doctor Smith. 
Doctor Smith:    What’s the matter? 
John:               I always have ahead ache.  
Doctor Smith:    How often do you watch TV?  
John:               About5hoursa day. 
Doctor Smith:    Oh! It’ s too long. That’s the reason why you have ahead ache. 

 

          It’s very hot today. Ann has some oranges. She cuts each orange 
into two halves and squeezes them. She puts some salt in it and serves in 
a glass with some ice. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
From the Aesop’s Fabel, choose “TRUE” or “FALSE” 
 

1. A cock and his hens were sleeping. TRUE FALSE 
2. A cock cannot eat jewel. TRUE FALSE 
3. A cock needed food for his hens. TRUE FALSE 
4. The owner lost the corns. TRUE FALSE 

 
เฉลย 

1. ผิดเพราะพ่อไก่กับฝูงแม่ไก่ไม่ได้ก าลังนอนหลับแต่ก าลังคุ้ยดินหากิน 
2. ถูกเพราะพ่อไก่กินพลอยไม่ได้ 
3. ถูกเพราะพ่อไก่ต้องการอาหารส าหรับฝูงแม่ไก่ 
4. ผิดเพราะเจ้าของไม่ได้ท าข้าวโพดหาย 

 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
 

แนวคิดสรุปความแล้วบอกได้ว่าสถานที่นี้คือห้องสมุด 
เฉลย  library  
เกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ  ข้อละ 3 คะแนน 

The Cock and the Jewel 
          A cock was looking for food for himself and his hens. He found a jewel. He 
thought if the owner found the jewel, he would take it. But for him and his hens, 
one corn is more useful than all the jewels in the world.  

Aesop’s Fable 

At school, Lukas is playing riddles with his friend, Tom.  
     Lukas : It is a big room in my school. We love to go there in our free 
time. You can see a lot of books there. We can read and surf the internet 
there.  
     Tom: It is a _______________. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

 
*เดาความได้ ยกตัวอย่างเช่น เขียนค าตอบจากค าว่า beautiful เป็น beutiful 
หมายเหตุ 

1) หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 ให้คะแนนเป็น 0 และไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ข้ออ่ืนๆอีก 
2) ในเกณฑ์ข้อที่ 2 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนนหากผิดส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ให้ 0 คะแนน 
3) ในเกณฑ์ข้อที่ 3 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนนหากผิดส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ให ้0 คะแนน 
4) ให้ยึดแนวค าตอบที่ก าหนดให้เป็นแนวทางในการให้คะแนน 

 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
How many items does Billy buy? 
  1) five 
  2) six 
  3) seven 
  4) eight 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the stationery store 
      Seller:  Good afternoon. May I help you? 
      Billy:  I want two red pens and three blue pens. 
      Seller:  They’re over there. 
      Billy:  What about pencil cases? 
      Seller:  Sorry, they are sold out, but we have a new promotion for     
                     crayons. They are 70% discount. Would you like to get them? 
      Billy:  No, thanks. 
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ข้อสอบ Pre O-NETภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
From the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1. Lilly’s dog has five new puppies. TRUE FALSE 
2. Hero is black with white feet. TRUE FALSE 
3. Hero is Lilly’s puppy. TRUE FALSE 
4. Lilly’s friends do not take Hero because it is ugly. TRUE FALSE 

 
เฉลย  

1. FALSE  
2. TRUE  
3. TRUE  
4.FALSE  

 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From the dialogue, what does Rebecca think about noodles soup? 
    She thinks it tastes _______________. 

Answer: _______________________________________________________ 
เฉลย good / yummy / delicious / หรือค าที่แสดงถึงรสชาติในเชิงบวก 
 
 
 
 

 Lilly’s dog has new puppies. Five of them are white, except one. This puppy 
has black fur with a white tail and feet. She calls him “Hero.’’ When they were four 
months old, Lilly gave them to her friends but she kept only Hero. 

In the kitchen 
Lisa:   Here’s noodles soup. 
Rebecca:  It smells good. 
Lisa:   Would you like to try it? 
Rebecca:  Sure. I’ll try it. 
Lisa:   How was it? 
Rebecca:  Umm… I really like it. 
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มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
What is Roger doing?   

1) He is having dinner.    
2) He is watching TV. 
3) He is washing dishes.   
4) He is doing homework. 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 

 
 What does Michael do? He is _______________. 

Answer: _____________________________________________________ 

เฉลย a driver/ a taxi driver/ a bus driver/ a guide หรือกลุ่มค า ประโยคที่บอกให้รู้ถึงอาชีพของ Michael  
       ว่าเป็นพนักงานขับรถ 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 From the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1. He didn’t buy white shirts. TRUE FALSE 
2. He bought everything he wanted. TRUE FALSE 
3. He could walk to the department store. TRUE FALSE 
4. A pair of  leather shoes were in his shopping list. TRUE FALSE 

Michael uses a car for his job. He brings people from place to place. 
He is happy to serve many people. 

          Mac looked for new clothes, so he went to the department store next to his 
house. He wanted three white shirts, three black pants, a pair of socks, and a pair of 
leather shoes. He bought everything except the leather shoes because he didn’t 
have enough money. 

After dinner 
      Roger: Mom, I’ll wash all dishes after this movie ends. 
      Mom: Sure? Yesterday, you told me like this but you didn’t do it. 
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เฉลย 
1. FALSE เพราะ He didn’t buy white shirts. (เขาไม่ได้ซื้อเสื้อเชิ้ตสีขาว) แต่ความเป็นจริงเสื้อผ้าทีต่้องการ 
    และซื้อไปคือเสื้อเชิ้ตสีขาว 3 ตัว 
2. FALSE เพราะ He bought everything he wanted (เขาซื้อสินค้าทุกอย่างที่เขาต้องการ) แต่ความเป็นจริง 
   เขาไม่ได้ซื้อสินค้าทุกอย่างตามที่เขาต้องการ เนื่องจากมีเงินไม่พอที่จะซื้อรองเท้าหนัง 
3. TRUE เพราะ He could walk to the department store เขาสามารถเดินห้างสรรพสินค้าได้ เนื่องจาก 
   ห้างสรรพสินค้าอยู่ข้างบ้านของเขา 
4. TRUE เพราะ A pair of leather shoes were in his shopping list (รองเทา้หนังอยู่ในรายการสินค้าที่เขา 
    ต้องการซื้อ) ซึ่งเป็นเป็นความจริงเพราะเขาต้องการซื้อรองเท้าหนังด้วย 
 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 Why yesterday was special for this family?  

1) It was Father’s Day.  
2) It was Mother’s Day.  
3) It was John’s birthday.  
4) It was Jimmy’s birthday. 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะ It was Jimmy’s birthday. (เป็นวันเกิดของ Jimmy) เป็นใจความส าคัญของข้อความ 

                   ที่ก าหนดให้ คือ Yesterday was the special day. (เมื่อวานเป็นวันพิเศษ) Jimmy woke up  
                   and found a large present at the end of his bed. (เขาตื่นนอนและพบว่ามีของขวัญกล่อง 
                   ใหญ่อยู่ที่ปลายเตียงของเขา) It was wrapped in brown paper. (มันถูกห่อไว้ด้วยกระดาษสี 
                   น้ าตาล) Jimmy’s brother, John, and his parents came into his bedroom. (John พ่ีชาย 
                   ของ Jimmy และพ่อแม่ของเขาก็เข้ามาในห้องนอนของเขา) They brought a big cake with  
                   candles and sang a song for him. (พวกเขาน าเค้กก้อนใหญ่ที่มีเทียนปักมาให้และร้องเพลง 
                   ให้แก่เขา)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ It was Father’s Day. (เป็นวันพ่อ) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ It was Mother’s Day. (เป็นวันแม่) ไม่สอดคล้องกับข้อความที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ It was John’s birthday. (เป็นวันเกิดของ John) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 

 
 
 

Yesterday was the special day. Jimmy woke up and found a large present at the 
end of his bed. It was wrapped in brown paper. Jimmy’s brother, John, and his parents 
came into his bedroom. They brought a big cake with candles and sang a song for him. 
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มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 Why yesterday was special for this family?  

1) It was Father’s Day.  
2) It was Mother’s Day.  
3) It was John’s birthday.  
4) It was Jimmy’s birthday. 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ It was Jimmy’s birthday. (เป็นวันเกิดของ Jimmy) เป็นใจความส าคัญของข้อความ 

                   ที่ก าหนดให้ คือ Yesterday was the special day. (เมื่อวานเป็นวันพิเศษ) Jimmy woke up 
                   and found a large present at the end of his bed. (เขาตื่นนอนและพบว่ามีของขวัญกล่อง 
                   ใหญ่อยู่ที่ปลายเตียงของเขา) It was wrapped in brown paper. (มันถูกห่อไว้ด้วยกระดาษสี 
                   น้ าตาล) Jimmy’s brother, John, and his parents came into his bedroom. (John พ่ีชาย 
                   ของ Jimmy และพ่อแม่ของเขาก็เข้ามาในห้องนอนของเขา) They brought a big cake with 
                   candles and sang a song for him. (พวกเขาน าเค้กก้อนใหญ่ที่มีเทียนปักมาให้และร้องเพลง 
                   ให้แก่เขา)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ It was Father’s Day. (เป็นวันพ่อ) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ It was Mother’s Day. (เป็นวันแม่) ไม่สอดคล้องกับข้อความก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ It was John’s birthday. (เป็นวันเกิดของ John) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Yesterday was the special day. Jimmy woke up and found a large present at 
the end of his bed. It was wrapped in brown paper. Jimmy’s brother, John, and his 
parents came into his bedroom. They brought a big cake with candles and sang a 
song for him. 
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มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 From the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1.Paul was on his holiday.  TRUE FALSE 
2.Paul was driving home at night.  TRUE FALSE 
3.The dog was not hurt.  TRUE FALSE 
4.Paul is a dog lover.  TRUE FALSE 

 
เฉลย  
1. FALSE เพราะ Paul was on his holiday. (Paul อยู่ในช่วงวันหยุดของเขา) เป็นคาตอบที่ผิด  
            เนื่องจาก Paul was driving home after working at 8 p.m.  
            (Paul ก าลังขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกงานเวลา 20.00 น.)  
2. TRUE เพราะ Paul was driving home at night. (Paul ก าลังขับรถกลับบ้านในเวลากลางคืน)  
            เนื่องจาก Paul was driving home after working at 8 p.m.  
           (Paul กาลังขับรถกลับบ้านหลังจากเลิกงานเวลา 20.00 น.)  
3. TRUE เพราะ The dog was not hurt. (สุนัขไม่บาดเจ็บ) เป็นคาตอบที่ถูก เนื่องจาก  
            He found that the dog was safe. (เขาพบว่าสุนัขปลอดภัย)  
4. TRUE เพราะ Paul is a dog lover. (Paul เป็นคนรักสุนัข) เป็นคาตอบที่ถูก เนื่องจาก  
            He took it home and took good care of it. (เขานาสุนัขกลับบ้านและดูแลมันอย่างดี) 
 
มาตรฐาน  ต 1.1 ป.6/4  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 

 
 

 From the story, what is Helen like?  
     She is a _______________ girl. 

Answer: _____________________________________________________ 
 
แนวคิด ค าคุณศัพท์ที่มีความหมายในการบรรยายลักษณะนิสัยที่ใจดี มีเมตตา กรุณา  
 

          Paul was driving home after working at 8 p.m. Suddenly, a dog ran to his car. 
He immediately stopped his car. Then, he got off his car to look for the dog. He 
found that the dog was safe. He took it home and took good care of it. 

At the playground  
          Helen found a kitten in a bush. She took it home. She fed it with milk 
and fish. She took good care of it and called it “Mimi”. 
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เฉลย   nice / kind / good / sweet / generous / หรือ ค าคุณศัพท์อ่ืนที่มี  
         ความหมายในการบรรยายลักษณะนิสัยที่ใจดี มีเมตตา กรุณา  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
 

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


