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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ข้อสอบ  Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
สาระท่ี 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น 
                     อย่างมีเหตุผล 
ม.3/1  ปฏิบัติตามค าขอร้อง ค าแนะน า ค าชี้แจง และค าอธิบายท่ีฟังและอ่าน 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 

What should you do when your teacher says “Be quiet!”?  
1. Stop talking.      
2. Do not listen to her.  
3. Go outside the classroom.     
4. Do not walk in the classroom.  

เฉลยข้อ 1 
 

มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

 

 
 

  When you see this sign, you should _______________. 
  1) mind your step  
  2) not enter this area 
  3) keep this area clean  
  4) not hang out with your friends 
เฉลยข้อ  2 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Read the instructions and answer the questions. (Items 2-3)  
 

 
 

1. According to instruction Number 5, what should you do? 
  1) Sign the goods receipt form. 
  2) Visit the shop at a shopping mall. 
  3) Select how to pay for the product. 
  4) Choose the products from the shop’s website. 
เฉลยข้อ  1 
 

2. Who follows the instructions CORRECTLY? 
  1) Jenny pays for the product before exploring it. 
  2) John gives feedback to the shop after receiving a product. 
  3) Mary chooses the products at the shop and then visits the website. 
  4) Steve makes payment for the product without selecting the delivery time. 
เฉลยข้อ  2 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 

Directions: Read the suggestions and answer the questions. (Items 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 
1. Who follows the suggestions CORRECTLY?  
  1)  Tom drinks 6 – 8 glasses of water a day.   
  2)  Jack runs in the sun around noon every day.  
  3)  Lisa wears a thick jacket and gloves before going out.   
  4)  Sarah works in the field for many hours without taking a rest.  
 

เฉลยข้อ 1  เพราะ โจทย์ถามว่าใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามค าแนะน ามากที่สุด ค าตอบที่ 1 คือ Tom ดื่มน  า 
     6 – 8 แก้วต่อวัน ประโยคดังกล่าวตรงกับค าอธิบายที่ว่าให้ดื่มน  ามาก ๆ  
ตัวลวง   

2  ผิด  เพราะ    การที่ Jack วิ่งกลางแจ้งในเวลากลางวันทุก ๆ วัน ไม่สอดคล้องกับค าแนะน า  
3  ผิด  เพราะ    การที่ Lisa ใส่เสื อแจ็คเก็ตท่ีหนาและสวมถุงมือก่อนออกจากบ้าน ไม่สอดคล้องกับ 

                               ค าแนะน า  
4  ผิด  เพราะ    การที่ Sarah ท างานกลางแจ้งหลายชั่วโมงโดยที่ไม่หยุดพัก ถือว่าเป็นการท างานหนักไม่

   สอดคล้องกับค าแนะน า  
  
2. According to the suggestions, you should _______________ to avoid heatstroke.  
  1)  drink less water        
  2)  try to work indoors more  
  3)  wear a dark-coloured shirt  
  4)  stay away from trees and shade  
 

เฉลยข้อ  2  เพราะ  สอดคล้องกับค าแนะน าที่ให้พักบ่อย ๆ และท างานในที่ร่ม  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ   ดื่มน  าให้น้อยลง ไม่สอดคล้องกับค าแนะน าให้ดื่มน  ามาก ๆ  
3  ผิด  เพราะ   การใส่เสื อผ้าสีเข้มไม่สอดคล้องกับค าแนะน าที่ให้ใส่เสื อผ้าสีอ่อน  
4  ผิด  เพราะ   ให้อยู่ห่างจากต้นไม้และร่มเงา ไม่สอดคล้องกับค าแนะน า  

  

Heatstroke Prevention 
* Drink lots of water.  

* Wear light-coloured clothes and a wide-brimmed hat.  

* Take more rest in the shade to cool down.  

* Avoid hard work outdoors during the day time. 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

           
 Who follows the suggestions CORRECTLY?  

1. Sean plays golf around noon every day.  
2. Mary drinks 2 – 3 glasses of water a day.  
3. Paul wears a thick jacket and gloves before going out.  
4. James works a few hours a day and doesn’t have an extra job.  

 
เฉลย 4. James works a few hours a day and doesn’t have an extra job. แปลว่า เจมส์ ท างานแค่ 
           วันละ 2-3 ชั่วโมงและไม่ท างานพิเศษเสริม จึงสอดคล้องกับข้อปฏิบัติที่ว่า Take more rest และ Avoid 
           hard work 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.preventfire.com/adults/oven-and-stove-top-safety.html 
 

 What is NOT TRUE about the safety tips above?  
1. You should not fan the flames with a towel.  
2. You should always put out a fire with water.  
3. You should always turn off the heating element.  
4. You could use baking soda to put out a small fire.  

Oven and Stove Top Safety 
IN CASE OF FIRE:  

1. Never use water on a grease fire.  
2. If it is small in the pan, throw baking soda on top of it or cover it with a  

              metal lid.  
3. Never use flour or fan the flames with a towel.  
4. If it is in the oven, keep the door closed and turn off the heating element.  
5. Before trying to fight a fire, be sure to evacuate everyone from the home.  
6. Turn off the burners or oven.  

 

http://www.preventfire.com/adults/oven-and-stove-top-safety.html
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เฉลย 2. You should always put out a fire with water. เป็นค าตอบที่สวนทางกับค าชี แจง ด้านบนในข้อ 
           ที ่1. Never use water on a grease fire. คือไม่ควรใช้น  าในการช าระล้างคราบไหม้ที่เกิดจากการอบ 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

 According to the safety tips above, what is the first thing you should do when trying to put  
     out a fire?  

1. You should ask everyone to help you.  
2. You should take everyone away from the fire.  
3. You should go to the safe area with everyone.  
4. You should fight the fire with everyone you could find.  
 

เฉลย 2. You should take everyone away from the fire. เป็นค าตอบที่ตรงกับค าชี แจงในข้อที่ 5 
           Before trying to fight a fire, be sure to evacuate everyone from the home. ก่อนที่จะท าการ 
          ดับไฟควรให้ทุกคนออกจากบริเวณบ้านก่อน 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: http://www.kr.ac.th/el/01/noot/e002.html 
 If you are interested in the advertised job above, you should……  

1. send your information by mail.  
2. present your information online.  
3. contract the personnel manager by phone.  
4. visit the address given in the advertisement.  

Spare Part Manager  
   male, 35-40 years old.  
   over 3 years of experience in spare parts.  
   good command of spoken & written English including the ability to operate PC.  
   interested applicants, please send a resume with your recent photo and  
               telephone number to :  
 

PERSONNEL MANAGER THAI SUZUKI MOTOR CO.,LTD.  
31/1 Moo 2 Rangsit-ongkaruk Raod,  
Bungyeetho, Thailand, Prathumthani 12130.  
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เฉลย 1. send your information by mail. เพราะว่า เป็นการส่งข้อมูลการสมัครงานทางจดหมาย ตาม 
          รายละเอียดที่ให้ไว้ในประกาศรับสมัครงาน 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

 Who should apply for this job?  
1. Mary is 38 years old and experienced on using Microsoft office.  
2. Tom used to be a mechanic for many years and he is good at English.  
3. Peter graduated last year and has a good quality of communicating in English.  
4. Mike can communicate in English but he doesn’t know much about spare  

             parts  
 

เฉลย 2. Tom used to be a mechanic for many years and he is good at English. หมายความว่า  
           ทอมเคยเป็นช่างซ่อมรถอยู่หลายปีและเขาเก่งภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ ตรงตามประกาศมากกว่า 
           ตัวเลือกอ่ืนๆ 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: https://techtalk.currys.co.uk 
 According to the instructions, which of the followings is TRUE?  

1. You could have your Wi-Fi password typed in automatically.  
2. You could connect your smart TV without the Ethernet port.  
3. You will need a correct Wi-Fi password for your internet connection.  
4. You don’t need an Ethernet cable for the internet connection of your smart  

             TV.  
 
เฉลย 3. You will need a correct Wi-Fi password for your internet connection. เพราะว่า เป็นข้อ 
          ที่ตรงตามค าชี แจงด้านบนที่ว่า type your Wi-Fi password using your remote’s buttons. มากที่สุด 
 

An easy way to connect your Smart TV to the internet  
How to connect :  
   find the Ethernet port on the back of your TV.  

 connect an Ethernet cable from your router to the port on your TV.  
   select Menu on your TV’s remote and then go to Network Settings  
   select the option to enable wired internet.  
   type your Wi-Fi password using your remote’s buttons.  
 

https://techtalk.currys.co.uk/
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มาตรฐาน ต 1.1   
ม.3/3 ระบุและเขียนสื่อท่ีไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความท่ีฟังหรืออ่าน 
 

(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 

According to this instruction, what should you do?  
1. Chew one tablet carefully with breakfast.  
2. Shake well after you already have breakfast.  
3. Take one pill after finishing your meal in the morning.  
4. Take seven pills within a week every time after you eat.  

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
When you see this sign, what should you do?  

1. Lower your body and be careful.  
2. Look at the sign and be careful.  
3. Touch your head and be careful.  
4. Walk through with more speed and be careful.  

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mind Your Head 
 

Script Pro 
TAKE ONE TABLET BY MOUTH EVERY DAY AFTER BREAKFAST 
Levoxyl Levothyroxine 0.15 mg 
Tab Monarch 
QTY 30 NRW REF 3 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 

        
 
      1.       2.  
 
 
 
        3.                 4.  

 
เฉลยข้อ 2 
 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม 3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 

Where do you usually see this sign?   
 
 
 
 

 
1. On a train       
2. At a park  

                 3. At a playground      
 4. In a building 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        A substance that can cause people or animals to die or to become 
very sick if it gets into their bodies especially by being allowed. 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 

From the table, which sentence is correct? 
 

Name Wendy Jill Mark Mary John Sue Rita 
Age 11 12 19 17 16 17 17 

 

1. Mark is the oldest.     
2. John is the youngest.  

                3. Jill is older than Mark.     
                4. Mary is younger than Sue and Rita. 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม 3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Which information is not true?  
1. A babysitter is needed on weekend only.  
2. You can call Khun Thitima for more information.  
3. You cannot walk into the office and apply for a job.  

                 4. A babysitter is wanted on Saturday from 9.00-12.00. 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Needed 
 Babysitter 

09.00-12.00 Sat-Sun 
17.00-19.00 Mon-Fri 

Tel.: 081-5236400-Khun Thitima  
For more information 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 According to the text above, if Ann buys one piece of apple pie and a cup of coffee, 
     she will pay _______________.  

1. 2.25 $      2. 2.50 $  
3. 3.00 $      4. 3.50 $ 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

 Study the graph and answer the questions. (Items 1-2)  
 

                           
 
1.Most of the students go to school by _______________.  
Answer: _______________________________________________________  
 

แนวคิด ดูกราฟแล้วบอกได้ว่านักเรียนเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนมากที่สุด (40%)  
เฉลย school bus  
 
 

“Fast and Tasty” 
Desserts 

     Apple pie………………….. 2.50 $  
     Ice cream…………………. 1.50 $  

Beverages 
     Coffee….…………………... 0.50 $  
     Milk……….……………..….. 1.00 $  
     Bottled water………….… 1.00 $ 
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2. The students love going to school by bike as much as by _______________.  
Answer: _______________________________________________________  
 

แนวคิด ดูกราฟแล้วบอกได้ว่าการเดินทางที่นักเรียนเลือกใช้มากเท่ากับการขี่จักรยาน คือการเดิน (5%)  
เฉลย    walk / walking ให้ 2 คะแนน  
          on foot / feet / foot ให้ 1 คะแนน  
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Choose the best answer for each question.  

 
From the message in the box above, which city has the weather forecast described? 
  1) Rome  
  2) Paris 
  3) Bangkok  
  4) Hokkaido 
เฉลยข้อ  3 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Study the table and answer the questions. (Items 5-6)                                 

 
1. According to the table, you should have _______________ with every meal. 
  1) fish, apples and pork  
  2) oranges, cereals and eggs 
  3) meat, milk and potatoes  
  4) milk, papayas and bread 
เฉลยข้อ  4 
 
2. According to the table, which sentence is TRUE? 
  1) There is a lot of vitamin B in butter. 
  2) The most calcium-rich food is chicken. 
  3) You can get more energy from cheese. 
  4) Eating enough beef supports children to grow. 
เฉลยข้อ  4 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
                  

 
1. If the survey were done with 200 people, there would be _______________ people who  
       liked biking. 
Answer: _____________________________________________________ 
เฉลย  60 / sixty / 60 people 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

                                  
 
2.Jack sends out e-mails equally on _______________ and on _______________. 

Answer: _____________________________________________________ 

เฉลย   2 คะแนน ตอบ Thursday และ Friday ถูกต้องทั ง 2 ค าตอบ 
 1 คะแนน ตอบ Thursday และ Friday เพียงวันเดียว 
 0 คะแนน ตอบ Thursday หรือ Friday คู่กับวันอื่น 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

 
Based on the pie chart, which sentence is TRUE?  
  1)  The chart tells types of gases people need.     
  2)  Carbon dioxide makes up 78% of all gases.  
  3)  The air contains more nitrogen than oxygen.   
  4)  There are three types of gases in the atmosphere.  
 เฉลยข้อ  3  เพราะ   The air contains more nitrogen than oxygen. มีความหมายว่า ในอากาศมี แก๊ส
   ไนโตรเจนมากกว่าแก๊สออกซิเจน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิวงกลม  ที่แสดง
   ส่วนประกอบของอากาศ  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ   The chart tells types of gases people need. มีความหมายว่า แผนภูมิบอกชนิด 
                               ของ แก๊สที่คนต้องการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิวงกลม  

2  ผิด  เพราะ   Carbon dioxide makes up 78% of all gases. มีความหมายว่า แก๊ส 
                               คาร์บอนไดออกไซด์  มี 78% ของจ านวนแก๊สทั งหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลใน 
                               แผนภูมิวงกลม  

4  ผิด  เพราะ   There are three types of gases in the atmosphere. มีความหมายว่า มีแก๊ส 3  
                               ชนดิ  ใน ชั นบรรยากาศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลในแผนภูมิวงกลม  
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

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

                                 
 
Which sentence is NOT CORRECT?  
  1)  This is a £16.50 train ticket.       
  2)  This is a train ticket for an adult.     
  3)  This ticket can be used after July 10th, 2014.   
  4)  This ticket is for a trip from Manchester to Liverpool. 
เฉลยข้อ  3  เพราะ   ข้อความ This ticket can be used after July 10th, 2014. ไม่สอดคล้องกับข้อมูลใน  
   ตั๋วโดยสารที่ระบุว่าตั๋วนี มีอายุการใช้งาน (Valid) ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2014   
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  This is a £16.50 train ticket. มีความหมายว่าตั๋วนี มีมูลค่า 16.50 ปอนด์ ซึ่ง 
                               สอดคล้องกับข้อมูลในตั๋วโดยสาร  

2  ผิด  เพราะ  This is a train ticket for an adult. มีความหมายว่าตั๋วนี ส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งสอดคล้อง 
                               กับข้อมูลในตั๋วโดยสาร  

4  ผิด  เพราะ  This ticket is for a trip from Manchester to Liverpool. มีความหมายว่าตั๋วนี ใช้ 
                               เดนิทางจากเมืองแมนเชสเตอร์ไปยังเมืองลิเวอร์พูล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในตั๋วโดยสาร 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 

 

 
The students’ LEAST favourite sports are _____(1)_____ and _____(2)_____.  
Answer: _____________________________________________________  
 
เฉลย   4 คะแนน   ตอบถูกทั ง 2 ต าแหน่ง คือ table tennis และ handball เพราะ เป็นกีฬาที่นักเรียน
   ชอบน้อยที่สุด (6%) เท่ากัน โดยสามารถวางไว้ ที่ต าแหน่งใดก็ได้  
 2 คะแนน   -ตอบถูกเพียง 1 ต าแหน่ง โดยสะกดและใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง  
   -ตอบถูก 2 ต าแหน่ง โดยใช้โครงสร้างทางภาษาผิด แต่ยังสามารถ เดาความได้  
 0 คะแนน   ไม่ตอบหรือตอบผิด  
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

 

 
 You can _____(1)_____ your car around this area after _____(2)_____ in the evening. 
Answer: _____________________________________________________  
 
เฉลย   4 คะแนน   ตอบถูกทั ง 2 ต าแหน่ง คือ     
   (1) ตอบ park / stop    
   (2) ตอบ 05:30 PM หรือ 05:30  (ป้ายห้ามจอดรถระหว่างเวลา 08.30 ถึง 17.30 น. 
   ดังนั นจึงสามารถจอดรถบริเวณนี ได้หลังเวลา 17.30 น. [05:30 PM]) 
 2 คะแนน   -ตอบถูกเพียง 1 ต าแหน่ง โดยสะกดและใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง  
   -ตอบถูก 2 ต าแหน่ง โดยใช้โครงสร้างทางภาษาผิด แต่ยังสามารถ เดาความได้  
 0 คะแนน   ไม่ตอบหรือตอบผิด  
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

Situation: You are the host and want your guests to feel comfortable.  
 What saying/ proverb is the most appropriate?  

1. Rome wasn't built in a day.  
2. Home is where the heart is.  
3. Please make yourself at home.  
4. When in Rome, do as the Romans do.  
 

เฉลย 3. Please make yourself at home. เพราะว่าจากสถานการณ์ก าหนดว่า คุณมีแขกมาที่บ้านและคุณ 
          ต้องการให้แขกท าตัวตามสบาย ดังนั นส านวนหรือสุภาษิตท่ีเหมาะสมที่สุดคือ ข้อ 3 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
  

Directions: Read the following charts/graphs/tables and choose the best answer. 

   
ที่มา: http://www.kpeppe.com/downloads/Packet%206%20KEY%20Math%20Apps.pdf 

 
 According to the table above, which one is INCORRECT?  

1. The objects will be heaviest on Jupiter.  
2. A standard poodle has the same weight on Mercury and Mars.  
3. A watermelon on Saturn weighs 2 pounds more than on Uranus.  
4. A hippopotamus on Venus weighs 744 pounds less than on Earth.  
 

เฉลย 3. A watermelon on Saturn weighs 2 pounds more than on Uranus. เพราะว่า น  าหนักของ 
          แตงโมบนดาวเสาร์ต่างจากดาวยูเรนัส 2.1 ปอนด์ ท าให้ตัวเลือกนี เป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้อง 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

         
ที่มา: cse.dmu.ac.uk/~mit00gh 

 
 According to the bar graph, which is TRUE?  

1. Millenium Force is the fastest roller coaster.  
2. Top speed of Steel Dragon is about 90 miles per hour.  
3. Superman: The Escape is faster than Millenium Force and Tower of Terror.  
4. Dodonpa is faster than Superman: The Escape, but slower than Top Thrill  

              Dragster.  
 

ตอบ 4. Dodonpa is faster than Superman: The Escape, but slower than Top Thrill Dragster. 
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มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

Station Arrival Departure 
Kanalus FIRST STATION 2:05 PM 

LapurJam 2:36 PM 2:37 PM 
Gop Jam 2:47 PM 2:48 PM 
Bhanvad 3:09 PM 3:10 PM 
Jashapar 3:21 PM 3:22 PM 

Tarsai 3:37 PM 3:47 PM 
Porbander 3:51 PM LAST STATION 

 
 Which is NOT true according to the table?  

1. At each station, the train will stop for one minute except Tarsai.  
2. The longest amount of time spent is from Kanalus to LapurJam.  
3. Passengers will have more time to wait for the train at Jashapar Station.  
4. It takes more than one hour from Kanalus Station to the terminal station.  
 

ตอบ 3. Passengers will have more time to wait for the train at Jashapar Station. 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 

                             
 From the pie graph above, which sentence is FALSE?  

1. Most of the students go to school by school bus.  
2. Students go to school on foot as well as go to school by bicycle.  
3. More students go to school by bus, train, or subway than by motorcycle.  
4. Fifteen percent of all the students’ dads and moms take their children to 

             school.  
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ตอบ 3. Students go to school by bus, train, or subway more than by motorcycle. 
 
มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/3 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
           

                       
 
 According to the table above, who can buy some fresh fruits and vegetables?  

1. Ann works at the bookstore.  
2. Joy watches the movie until nine.  
3. Bill alays finishes his work at ten pm.  
4. Kim comes back from the rock concert.  

 
เฉลยข้อ 1. Ann works at the bookstore. แอนท างานที่ร้านหนังสือซึ่งเลิกงานเวลาหกโมงเย็นและ 
              ซุปเปอรม์าร์เก็ต ปิดเวลาสามทุ่ม แอนจึงสามารถไปซื อผักและผลไม้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตได้ 
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มาตรฐาน ต 1.1  
ม.3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความส าคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
         เรื่องท่ีฟัง  และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
 

(Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
What is the main idea of this passage?  

1. Local airlines switch to Don Muang.  
2. Passengers must check in at the counter.  
3. Many people work at Don Muang Airport.  
4. All flights will move to Don Muang tomorrow. 

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

How do "I" feel?  
1. Angry       
2. Bored  
3. Hungry       
4. Happy 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 

Domestic Flights Switch to Don Muang 

        Domestic flights are returning to their regular home base of     
Don Muang Airport from tomorrow. Passengers should check in at the 
counter on the 3rd floor of Don Muang Terminal, Building 1. 

        All my aunts and uncles used to come over for Sunday diner, and 
there were always about 12 of us around a gigantic table. My cousins and I 
would crawl under it during dinner and play. It was nice to be a part of a big 
extended family. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 

 
 
                                                         

From the passage, which statement is true?  
1. In 2014, Memorial Day occurred on the 28th of May.  
2. In 2014, Labor Day occurred on the 8th of September.  
3. In 2014, Presidents’ Day occurred on the 10th of February.  
4. In 2014, Thanksgiving Day will be celebrated on the 27th of November. 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

American Holidays 
        Americans celebrate their independence from Britain on July 4. Memorial Day, celebrated 
on the last Monday in May, honors those who have died in war. Labor Day, observed on the 
first Monday in September, celebrates country’s workforce. Thanksgiving, falls on the fourth 
Thursday in November to celebrate the harvest. Presidents’ Day, marking the birthdays of 
George Washington and Abraham Lincoln occurs on the third Monday in February. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 

 
1. How do the people feel on this day?  

1. Cheerful       
2. Awful  
3. Terrible       
4. Frightened 

เฉลยข้อ 1 
 
2. From the passage, which statement is not true?  

1. People can trick on others.  
2. April Fool’s Day is on 1st April.  
3. It was first celebrated in 19th century.  
4. It is one of the public holidays in America. 

เฉลยข้อ 4 
 

มาตรฐาน ต 1.1 ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 

 
  1. cycling       

2. camping  
3. fishing       
4. swimming 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 

           April Fool’s Day is celebrated every year on the first day of April. Popular since 
the 19th century, the day is not a national holiday in any country, but it is well-known 
in Europe and the United States. It is celebrated as a day when people play practical 
jokes and trick on each other. 

        There is a river near my house. I usually go _______________ there.          
I bring a fishing rod and some worms with me. I spend a whole day there 
and come back home in the evening. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1.The owner of the house was shocked because _______________.  

1. no one paid the electricity bill for her  
2. she received the electricity bill very late  
3. her electricity bill was more expensive than ever  
4. her cousin used more electrical appliances than she used 

เฉลยข้อ 3 
 
2. From the passage, which statement is not true?  

1. The 445,396.85 baht bill was a mistake.  
2. The house owner has to pay 445,396.85 baht for her bill.  
3. There are not many electrical appliances in the house.  
4. The house owner had never paid the electricity bill more than 1,000 baht. 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Krissana Tomethong, 55, a resident of Tombon Phai Ling in Phra Nakhon Sri 
Ayutthaya province, lives alone in a one-four house. She has three television 
sets, three electrical fans, one air-conditioner, a washing machine and 
fluorescent lamps.  
        Her electricity bill for March-April was 445,396.85 baht to be paid by May 
5. She was shocked! The highest bill she had ever received during a time when 
some cousins stayed at her house was less than 1,000 baht. Obviously, there 
was a mistake in the bill. The correct bill was 532.50 baht. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

Complete the dialogue. (Items 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Answer: _______________________________________________________  
 

แนวคิด จากป้ายประกาศบอกได้ว่าจัดวันศุกร์  
เฉลย Friday / coming Friday  
 
2. Answer: _______________________________________________________  
 

แนวคิด เมือ่บทพูดถัดมาระบุว่าทุกคน คาถามต้องใช้ Who เพ่ือถามบุคคล  
เฉลย Who  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mike is talking to Jane, a new student to his school.  
Mike: Hey! Jane. Do you know that we will have school big cleaning day.  
Jane: Really? When is it?  
Mike: This ______(1)______. I’m so excited!  
Jane: Me, too. I’m looking forward to it. ______(2)______ can join this activity?  
Mike: Everyone, including you. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Read the passage and answer the questions. (Items 1-5)                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. What is the main idea of this passage? 
  1) There is more pollution outside the house. 
  2) Pollution in the house can make people sick. 
  3) There is a new device to keep air in your house clean. 
  4) A new mobile phone application can control the Pure Cool Link from  
  anywhere in the world. 
เฉลยข้อ  3 
 
2. According to the passage, which is CORRECT? 
  1) This device can clean dust and smoke in a room. 
  2) This device can purify air in the room completely. 
  3) All kinds of pollutants can be purified by this device. 
  4) The air in a room will be cleaned in a few minutes by this device. 
เฉลยข้อ  1 
 
3. “This” (line 7) refers to _______________. 
  1) a modern house  
  2) a control application 
  3) safe levels of the air  
  4) clean and cool rooms 
เฉลยข้อ  3 
 
 

 People think it is polluted outside their houses, but the air inside can be 
far more polluted, especially modern houses that do not let air or noise in or 
out. This means pollutants like dust, pollen and smoke we create inside the 
house are trapped. A company has made an air cleaner for houses. The new air 
purifier is called the Pure Cool Link. It catches up to 95.50 percent of pollutants 
in the house. The device needs one hour to clean the air in a room. It checks 
the air quality to keep it at safe levels. This is great for people with allergies or 
asthma. This device is linked to a mobile phone application, so users can 
control it from anywhere in the world. 
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4. What is the aim of the writer? 
  1) To explain about air pollution. 
  2) To promote an air cleaner device. 
  3) To inform about a new mobile phone application. 
  4) To tell about the danger of in-house air pollution. 
เฉลยข้อ  2 
 
5. This device will be MOST useful for _______________. 
  1) Tom who has a fever 
  2) Helen who gets pregnant 
  3) Mary who has breathing problem 
  4) Peter who lives with his old mother 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Complex Multiple Choices: Choose “TRUE” or “FALSE” for each item.          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
From the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 
1. All scientists did research about seahorses. TRUE FALSE 
2. A baby seahorse is born from a female seahorse. TRUE FALSE 
3. Genetic maps can tell how seahorses are different from other fish. TRUE FALSE 
4. Other fish swim the same as seahorses. TRUE FALSE 
 
เฉลยข้อ  1. FALSE  
เฉลยข้อ  2. FALSE  
เฉลยข้อ  3. TRUE  
เฉลยข้อ  4. FALSE 
 

 Marine scientists now know the secrets of the seahorses. Many people 
don’t have much knowledge about this kind of fish, so they did many research 
on their lives and genetic maps. The research showed that seahorses are 
different from other marine wildlife. They have no teeth. Male seahorses carry 
babies and give birth instead of females. Seahorses do not swim sideways, but 
they swim up and down. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
From the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 
1. People who read more than 40 minutes a day should live longer   
than these who don’t. 

TRUE FALSE 

2. The researchers studied 3,500 people who are 12-50 years old. TRUE FALSE 
3. 17% of people read books for 30 minutes a day. TRUE FALSE 
4. Any reading makes people look younger and more active. TRUE FALSE 
 
เฉลยข้อ  1. TRUE  
เฉลยข้อ  2. FALSE  
เฉลยข้อ  3. FALSE 
เฉลยข้อ  4. FALSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 Researchers spent 12 years studying the lifestyles of 3,500 men and 
women. Everyone was over 50 years old at the start of the research. The study 
found that people who read for at least half an hour a day are 17 percent less 
likely to die than people who did not read. The result suggests that reading can 
keep our mind active and lowers our stress. 
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 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 

Directions: Read the passage and answer the questions. (Items 1-4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. According to the passage, which statement is NOT CORRECT?  
  1)  The family loves their new pet.  
  2)  Max was sent to the family by plane.  
  3)  Max was so big that the family was scared.  
  4)  The family feels safe when they have a dog at home.  
 

เฉลยข้อ  3  เพราะ  โจทย์ถามว่า “ข้อใดไม่ถูกต้องตามเนื อหา” ตัวเลือกที่ 3 แปลว่า Max มีขนาดใหญ่จนท า
   ให้คนใน ครอบครัวรู้สึกกลัว ซึ่งขัดแย้งกับประโยคในย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “Sophie 
   and Jake always fight against each other to hold him.” หมายความว่า 
   Sophie และ Jake แย่งกันอุ้มสุนัข เสมอ  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  ประโยคนี แปลว่า “ครอบครัวนี รักสัตว์เลี ยงใหม่ของพวกเขา” สอดคล้องกับเนื อเรื่องที่ 
                               ระบุว่า“Sophie and Jake always fight against each other to hold him.” ซ่ึง 
                               แสดงว่าทั งสองคนรัก/ชอบ Max  

2  ผิด  เพราะ  ประโยคนี แปลว่า “Max ถูกส่งมาทางเครื่องบิน” สอดคล้องกับย่อหน้าแรกท่ีระบุว่า  
                              “พวก เราเจอ Max ที่สนามบิน มันมาจากประเทศฝรั่งเศสและอยู่ในกล่องเล็กๆสีน  าเงิน”  
                              ดังประโยค “We met Max … at the airport. He was from France and came  
                              to us in a small blue box.”  

4  ผิด  เพราะ  ประโยคนี แปลว่า “ครอบครัวนี รู้สึกปลอดภัยเมื่อมีสุนัขที่บ้าน” สอดคล้องกับประโยค 
                              ในยอ่หน้าที่ 2 ระบุว่า  “I feel safer with Max sleeping by the door.” 
 
 
 
 

          We met Max, a standard poodle, at the airport. He was from France and 
came to us in a small blue box. We took him home. He was adorable with curly 
black hair and intelligent eyes. He was so small that he fit into the palm of my 
hand. At first, he was so scared when we tried to hold him.  
          We are a sweet little family — me, my husband, and our kids, Sophie and 
Jake. Max is now bigger and has becomes a new member of our family. My 
husband travels about 200 days a year to other countries for his job, so I feel safer 
with Max sleeping by the door. Sophie and Jake always fight against each other to 
hold him. He is calm and likes playing with our children now.  
Adapted from: Reader’s Digest 
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2. How many people are there in this passage?   
  1)  3           2)  4    
  3)  5           4)  6  
 

เฉลยข้อ  2 เพราะ    โจทย์ถามว่า  “ในเรื่องนี กล่าวถึงคนกี่คน”  ซึ่งจ านวน 4 คน สอดคล้องกับย่อหน้าที่ 2  
   ทีร่ะบุว่า “…me, my husband, and our children, Sophie, and Jake.” หมายถึง  
   ฉัน สามีของฉัน และลูก (Sophie และ Jake)  
ตัวลวง   

1  ผิด  เพราะ    จ านวนไม่เท่ากับสมาชิกในครอบครัวคือ 4 คน จึงไม่ถูกต้อง  
3  ผิด  เพราะ  จ านวนไม่เท่ากับสมาชิกในครอบครัวคือ 4 คน จึงไม่ถูกต้อง  
4  ผิด  เพราะ จ านวนไม่เท่ากับสมาชิกในครอบครัวคือ 4 คน จึงไม่ถูกต้อง 

 
3. Which sentence is TRUE about Max?  
  1)  He was too small for the children to hold.  
  2)  He was so big that Sophie and Jake were scared.   
  3)  He is calm and he doesn’t like to play with children.  
  4)  He was so cute with curly black hair and clever eyes.  
 

เฉลยข้อ  4 เพราะ    โจทย์ถามว่า “ข้อใดถูกต้องเก่ียวกับ Max” จึงตอบตัวเลือกที่ 4 ที่แปลว่า Max น่ารัก
   มาก มีขนหยิกสีด า และแววตาที่ฉลาด สอดคล้องกับประโยคในเนื อเรื่องที่ระบุว่า 
   “He was adorable with curly black hair and intelligent eyes.”  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ   ประโยคนี แปลว่า “Max มีขนาดเล็กเกินไปไม่เหมาะที่เด็กจะอุ้ม”  ขัดแย้งกับประโยค  
                               สุดท้ายที่ระบุว่า  “Sophie and Jake always fight against each other to hold  
                               him. He is calm and likes playing with our children now.” หมายถึง แย่งกัน 
                               อุ้ม Max แสดงว่าเด็กๆ สามารถอุ้มได้  

2  ผิด  เพราะ   ประโยคนี แปลว่า  “Max มีขนาดใหญ่มากจนกระทั่ง Sophie และ Jake รู้สึกกลัว” ซ่ึง 
                               ไม่ไดร้ะบุไว้ในเนื อเรื่อง เพราะแท้จริงแล้ว Max ต่างหากท่ีรู้สึกกลัว เห็นได้จากประโยค   
                               “At first, he was so scared when we tried to hold him.”  

3  ผิด  เพราะ   ประโยคนี แปลว่า “Max มีลักษณะสงบเสงี่ยม และไม่ชอบเล่นกับเด็ก ๆ” ขัดแย้งกับ 
                              ประโยค “He is calm and likes playing with our children now.” ในเนื อหาของ 
                              บทอ่าน  
  
4. The children _______________ Max.  
  1)  hate         2)  love    

3)  dislike         4)  ignore  
 

 เฉลยข้อ  2 เพราะ    love แปลว่า รัก โจทย์ถามว่า “เด็ก ๆ รู้สึกอย่างไรกับ Max” จากเรื่องจะเห็นว่า เด็ก ๆ 
   แย่งกันอุ้ม Max แสดงว่าเด็ก ๆ รัก Max  
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ตัวลวง  
1  ผิด  เพราะ  hate แปลว่า เกลียด ซึ่งเนื อเรื่องไม่ได้กล่าวไว้ว่าเด็ก ๆ เกลียด Max   
3  ผิด  เพราะ  dislike แปลว่า ไม่ชอบ ซึ่งเนื อเรื่องไม่ได้กล่าวไว้ว่าเด็ก ๆ ไม่ชอบ Max  
4  ผิด  เพราะ  ignore แปลว่า ละเลย ซึ่งเนื อเรื่องไม่ได้กล่าวไว้ว่าเด็ก ๆ ละเลย Max 

 
มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
Directions: Read the passage and answer the questions 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
According to the passage, which sentence is NOT CORRECT?  
  1)  The festival celebrates the new season.  
  2)  The visitors held torches in the parade.  
  3)  People in the procession wore priest costumes.  
  4)  The festival has been celebrated for a long time.  
 

เฉลยข้อ  2 เพราะ    The visitors held torches in the parade.  ไม่สอดคล้องเนื อความที่กล่าวว่า  “...
   thousands of people came to see the torchlight procession of people  
   dressing up as priests.” ไม่ได้ระบุว่าผู้เยี่ยมชมถือคบไฟในขบวนพาเหรด   
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  The festival celebrates the new season. สอดคล้องกับเนื อความ. People  
                               celebrate  this festival in the beginning of spring.   

3  ผิด  เพราะ  People in the procession wore priest costumes.  สอดคล้องกับเนื อความ      
                               “...thousands of people came to see the torchlight procession of  people  
                               dressing  up as priests.”   

4  ผิด  เพราะ  The festival has been celebrated for a long time. สอดคล้องกับเนื อความ  The 
                      Imbolc Fire Festival is thousands of years old.   

 
 
 
 

          The Imbolc Fire Festival is thousands of years old. It began in the village 
of Marsden, England. People celebrate this festival in the beginning of spring. 
This year, thousands of people came to see the torchlight procession of 
people dressing up as priests. The festival organizer said that there were two 
giants representing winter and spring in the festival this year. They had a battle 
which the spring won.  

Source: News in Levels 
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Directions: Complex Multiple Choices: Choose “TRUE” or “FALSE” for each item.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 According to the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1.  The umami taste is not important for your health. TRUE FALSE 
2.  The tongue doesn’t help you enjoy your favourite dishes. TRUE FALSE 
3.  People can adapt to the bitter taste of food. TRUE FALSE 
4.  Good chefs know about the fifth taste well. TRUE FALSE 

 
เฉลยข้อ  1. FALSE  เพราะ  รสอร่อย ดีต่อสุขภาพของคุณ ไม่ปรากฏข้อมูลในบทความว่ารสอร่อย  
    (umami)  ไม่ดีต่อสุขภาพ   
เฉลยขอ้  2. FALSE  เพราะ  ลิ นไม่ช่วยให้เพลิดเพลินในการรับประทานอาหารจานโปรดของคุณ ไม่ตรงกับ
    เนื อเรือ่งที่ระบุว่าลิ นเป็นอวัยวะที่ส าคัญในการรับรสสัมผัสจากอาหาร จึงช่วย
    ให้เพลิดเพลินในการรับประทานอาหาร  
เฉลยข้อ  3. TRUE  เพราะ  คนสามารถปรับตัวให้ชอบรสขมได้ ซึ่งตรงตามเนื อหาของบทอ่าน 
เฉลยข้อ  4.  TRUE  เพราะ  นักปรุงอาหารที่ดีรู้จักรสชาติที่ห้าเป็นอย่างดี ตรงกับข้อความท่ีระบุไว้ในเนื อ
    เรื่อง “Moreover, having a good knowledge of umami can make 
    you  a better cook.” 
 
 
 

          Everybody knows these four tastes: sweet, sour, bitter, and salty. But do you 
know there is a fifth one? The fifth taste is called umami, which means “delicious 
taste” in Japanese language.  
          Our mouths have the ability to feel five different tastes. Each of these tastes 
links to our brain. When you are eating something sweet, the tongue is telling your 
brain that you are getting energy. If you are eating something bitter, it sends the 
message that you may need to be careful of what you are eating, or drinking. However, 
we can learn to like some bitter things like coffee or tea. Our taste for umami is our 
body’s way of getting protein, which is very necessary for our health.  
          If we understand umami better, we can better understand why we are in need 
of certain things. It also helps explain why we like to put tomato sauce or soy sauce in 
our favourite dishes. Moreover, having a good knowledge of umami can make you a 
better cook.  

Adapted from : New in Easy English 
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According to the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1.  The passage explains how flossing keeps your heart healthy. TRUE FALSE 
2.  Doctors don’t agree that tooth germs can move into the blood  
    stream. 

TRUE FALSE 

3.  A heart attack can be caused by germs in your mouth. TRUE FALSE 
4.  Flossing has a positive effect on your health. TRUE FALSE 
 
เฉลยข้อ  1. TRUE  เพราะ   เนื อความกล่าวถึงประโยชน์ของการขัดฟัน (flossing) 2 ประการโดยดูจากค า
    ว่า  one idea ….. / another idea….   
เฉลยข้อ  2. FALSE  เพราะ   ข้อความนี ขัดแย้งกับเนื อหาในบทอ่านที่หมอพบว่า...the germs can leave 
    the  mouth and travel into your blood. (เชื อโรคสามารถเดินทางเข้าสู่
    กระแสเลือดได้) 
เฉลยข้อ  3. TRUE  เพราะ   จากประการที่ 2  “Another idea….” ทีบ่อกว่า เมื่อมี germs (เชื อโรค) อยู่ใน
    ปาก เป็นจ านวนมาก ร่างกายจะพยายามต่อสู้กับเชื อโรคเหล่านี ซึ่งจะท าให้
    หัวใจอ่อนแอลง 
เฉลยข้อ  4.  TRUE  เพราะ   จากเนื อหาของบทอ่านกล่าวถึงผลดีของ flossing (การขัดฟัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          It may seem strange that something you do for your teeth can have effects 
on your heart. Doctors have come up with a few ideas about how flossing helps to 
keep your heart healthy. One idea is that the germs that hurt your teeth can leave 
the mouth and travel into your blood. Germs that get into the blood can then 
attack your heart. Another idea is based on the fact that when there are too many 
germs in your mouth, the body tries to fight against these germs. The way the blood 
fights these mouth germs may end up weakening the heart over time.  

Source: http://www.englishforeveryone.org 
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 According to the passage, choose "TRUE" or "FALSE". 
 

1. T.he Hitachi tree can make a lot of money for its owner. TRUE FALSE 
2.  The Hitachi company has used the tree as its symbol for  more  
     than forty years. 

TRUE FALSE 

3.  We can find the Hitachi tree in Hawaii and Japan. TRUE FALSE 
4.  We can see the image of the tree only on Japanese  television. TRUE FALSE 
 
เฉลยข้อ  1.  TRUE  เพราะ   “ต้น Hitachi สามารถสร้างรายได้จ านวนมากให้กับเจ้าของ” เพราะบริษัท  
    Hitachi ของญี่ปุ่นจ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้ภาพต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของสินค้า เป็น
    เงิน 400,000 ดอลล่าร์ต่อปี ซึ่งตรงกับข้อความที่ระบุไว้ในเนื อเรื่องที่ว่า  
    “Hitachi has agreed to pay 400,000 dollars a year for them until 
    now.”  
เฉลยข้อ  2.  TRUE  เพราะ  “บริษัท Hitachi เริ่มใช้ภาพต้นไม้เป็นสัญลักษณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 40 ปี” 
    บริษัท Hitachi เริ่มใช้ภาพต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ตั งแต่ปี 1973 ถึงปัจจุบันเป็น 
    ระยะเวลา 45 ปีแล้ว (2018) ซึ่งตรงกับข้อความท่ีระบุไว้ในเนื อหาที่ว่า  
    “Hitachi Company started using the tree as its symbol in 1973…” 
เฉลยข้อ  3. FALSE  เพราะ  เนื อหาระบุว่า The Hitachi tree is located … in Honolulu, Hawaii.  
เฉลยข้อ  4. FALSE  เพราะ  “เราสามารถพบเห็นภาพต้น Hitachi ได้ในสื่อโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น
    เท่านั น” ซึ่งไม่สอดคล้องกับเนื อหาของบทอ่านที่พบได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเช่นกัน 
 
 
 

          It is said that money doesn’t grow on trees, but a tree in Honolulu is 
making over 400,000 dollars a year for its owner by just being a very beautiful 
tree. The tree is the symbol of Hitachi Limited, the giant electronics company in 
Tokyo, Japan. Hitachi Company started using this tree as its symbol in 1973 and 
it has appeared in TV commercials and print ads since then. The Hitachi tree is 
located in Moanalua Gardens in Honolulu, Hawaii. The company got the rights 
to use the tree’s image for a payment of 20,000 dollars a year. However, after 
the last owner of the land passed away, the property was sold to a new 
company. Hitachi has agreed to pay 400,000 dollars a year for them until now. 
The Hitachi tree could be one of the top earning trees in the world. The tree is 
originally from the tropical region of Central and South America. 
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มาตรฐาน ต 1.1  ม.3/4 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
According to the experts, your brain is _____(1)_____ even when you sleep.  People should  
    get enough sleep _____(2)_____ it can help you live longer.         
Answer: _____________________________________________________  
 
เฉลย  4 คะแนน   ตอบถูกทั ง 2 ต าแหน่ง คือ   
    (1) ตอบ active / still active / working        
    (2) ตอบ because / since / as  
  2 คะแนน   -ตอบถูกเพียง 1 ต าแหน่ง โดยสะกดและใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้อง  
    -ตอบถูก 2 ต าแหน่ง โดยสะกดหรือใช้โครงสร้างทางภาษาผิด แต่ยัง สามารถ
    เดาความได้  
  0 คะแนน   ไม่ตอบหรือตอบผิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Many people think that the brain shuts down when we sleep but it 
is not true. Experts say that the brain is very active when we are asleep 
and could be even more active than when we are awake.  
Experts recommend at least 6 hours of sleep for adults and 9 hours of 
sleep for young children. They say that sleep is essential and it can 
increase your life expectancy.  

From https://eslpages.com 
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ที่มา: https://englishteststore.net 
 What is the passage mainly about?  

1. How man can talk to dolphins.  
2. Dolphins have a simple language.  
3. How dolphins are cleverer than apes.  
4. Why people believed chimpanzees were as clever as human.  

 
เฉลยข้อ 3. How dolphins are cleverer than apes. เหตุผล เพราะเนื อเรื่องได้แสดงให้เห็นถึงประเด็น 
              ส าคัญของเนื อเรื่องที่ว่า “มนุษย์นั นเชื่อมาโดยตลอดว่าลิง chimpanzee นั นมีความสามารถทาง 
              สติปัญญาใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด จนกระท่ังมีหลักฐานยืนยันว่าความเชื่อนั นอาจจะไม่เป็นจริง” 
             จากประโยค topic sentence “there is proof that dolphins may be even cleverer  
             than these big apes.” และเนื อเรื่องหลังจากนั นก็เป็นการให้เหตุผลประกอบต่างๆ (supporting  
             sentences) ถึงความสามารถของสติปัญญาของปลาโลมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For many years people believed that the cleverest animals after man were 
chimpanzees. Now, however, there is proof that dolphins may be even cleverer 
than these big apes.  

Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a mammal. It is in 
many ways, therefore, like a human being.  

Dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It 
may be possible for man to learn how to talk to dolphins. But this will not be easy 
because dolphins cannot hear the kind of sounds man can make. If man wants to 
talk to dolphins, therefore, he will have to make a third language which both he 
and the dolphins can understand.  

Dolphins are also very friendly towards man. They often follow ships. There 
are many stories of dolphins guiding ships through difficult and dangerous waters.  
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ที่มา: https://www.usingenglish.com/comprehension/50.html 
1. According to the quote “We'll never let go of her”, which of the followings could best be 
described as the feeling of the owner?  

1. disappointed    2. blissful  
3. annoyed     4. Frightened  
 

เฉลยข้อ 2. blissful เหตุผล เพราะจากโจทย์ที่ถามถึงความรู้สึกของเจ้าของจากประโยค “We'll never let go  
               of her” ซึ่งแสดงให้เห็นความรักและความห่วงใยที่มีต่อสุนัขของตน ดังนั นค าศัพท์ที่มีความหมาย 
               เชิงบวกถึงสถานการณ์นี คือค าว่า blissful ที่มีความหมายว่า “มีความสุขอย่างมาก” ส่วนค าศัพท์อื่น 
               นั นมีความหมายดังต่อไปนี  disappointed –ผิดหวัง annoyed –ร าคาญใจ frightened –หวาดกลัว 

 
 What could be the best title of the passage?  

1. The revenge of nature  
2. Tsunami- the most tragic disaster  
3. An anonymous man with his dog  
4. Japanese tsunami dog and owner reunited 
 

เฉลยข้อ 4. Japanese tsunami dog and owner reunited เหตุผล เพราะเนื อเรื่องทั งหมดได้พูดถึง 
               เหตุการณ์ของการกลับมาพบกันราวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ นกับสุนัขและเจ้าของหลังจากภัยธรรมชาติ 
               สึนาม ิและไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดใดรายละเอียดหนึ่งเป็นส าคัญ 

 
 
 

A dog that was rescued after spending three weeks floating at sea after a 
huge earthquake and tsunami has been reunited with its owner, who recognized the 
dog when she saw a TV news report on the rescue on Friday.  

The dog was found by a Japan Coast Guard crew on a roof drifting some 
1.8km off the coast of one of the worst-hit areas along Japan's north-east coast.  
The roof that the dog was found on is believed to have broken off the house and 
been washed out to sea by the retreating waters of the devastating tsunami.  

The two-year-old dog called Ban had an emotional reunion with its owner at 
an animal care center where it had been taken to be looked after. Local media 
reported that Ban immediately jumped up and was very excited when the owner 
appeared. "We'll never let go of her," said the owner, who wished to remain 
anonymous.                                                                                                                                                   
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ที่มา: https://www.usingenglish.com/comprehension 
 1. According to the first paragraph, what is the research group’s opinion about the  
        intelligence pills?  

1. It would be easy to get the intelligence pills.  
2. The intelligence pills would taste like coffee.  
3. The intelligence pills will never be produced.  
4. It would be dangerous for people to take the intelligence pills.  
 

เฉลยข้อ 1. It would be easy to get the intelligence pills. เหตุผลเพราะ โจทย์ถามถึงความคิดเห็นของ 
               กลุ่มผู้ทางานวิจัยที่มีต่อตัวยาพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา จึงสามารถหาค าตอบได้จากประโยค  
               “..such drugs might become as common as coffee or tea within the next  
              couple of decades.” (ยาเหล่านี อาจจะสามารถหาใช้ได้ง่ายเช่นเดียวกับการหาซื อกาแฟหรือชา 
               ดื่มได้ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า) 
 
 2. In the second paragraph, the drugs which help people with sleeping problems  
        would …………………………..  

1. help make people healthy.  
2. improve people’s memory.  
3. improve people’s mental performance.  
4. cause people to have problems concentrating.  
 

Intelligence pills 
Some scientists have predicted that healthy adults and children may one day 

take drugs to improve their intelligence and intellectual performance. A research 
group has suggested that such drugs might become as common as coffee or tea 
within the next couple of decades.  

To counter this, students taking exams might have to take drugs tests like 
athletes. There are already drugs that are known to improve mental performance, 
like Ritalin, which is given to children with problems concentrating. A drug given to 
people with trouble sleeping also helps people remember numbers.  

These drugs raise serious legal and moral questions, but people already take 
vitamins to help them remember things better, so it will not be a simple problem to 
solve. It will probably be very difficult to decide at what point a food supplement 
becomes an unfair drug in an examination.  

 

 

 

https://www.usingenglish.com/comprehension
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เฉลยข้อ 2. improve people’s memory. เหตุผลเพราะ โจทย์บอกว่ายาที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของผู้ที่ 
               มีปัญหากับการนอนหลับนั นจะสามารถช่วยส่งผลอย่างไรต่อผู้ใช้ยา จากประโยค “A drug given to  
              people with trouble sleeping also helps people remember numbers.” ซึ่งม ี
              ความหมายว่า “ยาที่ช่วยผู้ป่วยซึ่งมีปัญหากับการพักผ่อนนั นจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้ยานั นสามารถจดจ า 
              ตัวเลขได้ดียิ่งขึ น” และในค าตอบข้อที่ 2 นั นมีความหมายว่า “ช่วยพัฒนาความจ าให้ดียิ่งขึ น” 
 
 3. According to the third paragraph, we could infer that…  

1. There would be a shortage of food supplement.  
2. People will never have health problems anymore.  
3. Vitamins would be very difficult to find in the future.  
4. More people will take drugs to help with remembering things.  
 

เฉลยข้อ 4. More people will take drugs to help with remembering things. เหตุผล จากเนื อเรื่อง 
              นั นผู้อ่านจะสามารถพิจารณาได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ นต่อไปในอนาคตเก่ียวกับการใช้ยาเพ่ือเสริม 
              ประสิทธิภาพทางสติปัญญานั นจะเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จะใช้ โดยพิจารณาได้จากประโยค  
             “...people already take vitamins to help them remember things better,...” (ผู้คน 
             ก็ได้ใช้ยาวิตามินเพื่อช่วยเหลือตนเองในการจดจ าสิ่งต่างๆอยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน) ในย่อหน้าที่ 3  
             ดังนั นผู้อ่านจึงสามารถใช้ข้อมูลส่วนนี ในการประเมินค่าของสิ่งที่จะเกิดขึ นได้อย่างชัดเจน 

 
 

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


