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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

ข้อสอบ Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
มาตรฐาน  ต 1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึก   
                       และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Are you O.K.      

2. And you  
3. How are you      
4. How do you do 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Goodbye       

2. It’s good  
3. See you later      
4. That’s O.K. 

เฉลยข้อ 4 
 
 

At a shopping mall  
      Natalie :    Hi! Vanessa. This is my mom.  
      Vanessa :   Hi! I’m Vanessa. Glad to meet you.  
      Natalie’s mom :   Glad to meet you, too. ______________?  
      Vanessa :   How do you do? 

Situation :   Abby is missing the bus.  
      Abby :   Jeffry, I finished the class late. So I missed the bus.  
      Jeffry :   That’s too bad. Do you want me to ride you home?  
      Abby :    Really?  
      Jeffry :    _______________. Come on. 
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. You’re welcome      
2. Excuse me  
3. Never mind      
4. Not at all 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 

Robert:      
 

Nancy:  That’s all right. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 What would Robert say? 
1.  I feel bad.                                      
2.  Excuse me. 
3.  Oh! I’m sorry.                                  
4.  I’m very sad. 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 

Situation : Harry comes to school late.  
      Teacher Joe : Harry, you’re late today.  
       Harry : I’m so sorry. I missed the bus.  
       Teacher Joe : _______________, but promise me it won’t happen again.  
        Harry : Sure, of course. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  1.  Same to you.                                 
2.  How do you do? 
3.  Fine, thank you.                              
4.  How old are you? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
  1.  Bye.                                               

2.  Great. 
3.  Welcome.                                       
4.  Nice to see you. 

เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manee is introducing her friend to Sandy. 
 Manee:    Sandy, this is Wanna.  
 Wanna:    How do you do?  
 Sandy:         
 Wanna:    Nice to meet you. 
         Sandy:     Nice to meet you, too. 
 

Tom visited Tim at home. They talked about their work. 
  Tom:  It’s time to go now. I have to work. See you later. 
 Tim:      
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
  1. I’m fine, Ann.     

2. Congratulations, Ann.  
3. Excuse me, Ann.     
4. Thanks for coming, Ann. 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะเป็นการพูดขอบคุณที่มาร่วมงาน  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะจะต้องกล่าวขอบคุณที่มาร่วมงาน แต่กลับบอกว่าสบายดี  
2) ผิด เพราะจะต้องกล่าวขอบคุณที่มาร่วมงาน แต่กลับแสดงความยินดี  
3) ผิด เพราะจะต้องกล่าวขอบคุณที่มาร่วมงาน แต่กลับขอโทษ 

 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
    
 
 
 
 
 
 
 
  1. that is all right     

2. this is my friend  
3. this is my mother     
4. that is good to see you 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูก เพราะเป็นการแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกับแม่  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะในที่นี้จะต้องเป็นการแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกับแม่ แต่ตัวเลือกนี้พูดว่าไม่เป็นไร  

Ann is saying goodbye to John in his party.  
     Ann: Your party is great, John, but I’ve got to go home now.  
     John: Oh! So soon. _______________ Good night. 
     Ann: Good night, John. See you tomorrow. 

Susan is visiting her friend’s family.  
     Tina: Hi, Susan. Welcome to our family.  
     Susan: Hi, Tina. I’m glad to see you.  
     Tina: Glad to see you, too. Mom, _______________. Her name’s Susan. 
     Susan: Nice to meet you.  
     Mother: Nice to meet you, too. 
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3) ผิด เพราะในที่นี้จะต้องเป็นการแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกับแม่ แต่ตัวเลือกนี้เป็นการแนะน าแม่ให้รู้จักกับ 
                   เพ่ือน  

4) ผิด เพราะในที่นี้จะต้องเป็นการแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกับแม่ แต่ตัวเลือกนี้เป็นการกล่าวแสดงความยินดี  
                  ที่ได้รู้จักกัน  
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

 
 

 
 
 
 
  1) Good morning  
  2) I’m very well 
  3) You’re welcome  
  4) Glad to meet you 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
  1) Don’t worry.  
  2) Excuse me. 
  3) You’re welcome.  
  4) With my pleasure. 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 

At a shopping mall 
     Bill: Nancy, this is my sister, Jane. 
     Nancy: _______________, Jane. 
     Jane: Nice to meet you, too. 

At school 
     Betty: Ouch! You step on my foot. 
     Tony: I’m sorry. I didn’t mean to hurt you. 
     Betty: _______________ 
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
 

เฉลย Thanks. / Thank you. / Thanks a lot. / หรือคาพูดที่เป็นการกล่าวขอบคุณอื่นๆ 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

  Which sentence has the same intonation as “Where do you live?”?  
1. Are these Thai sweets?     
2. Do you live in Kanchanaburi or Rajchaburi?  
3. Can I have some juice?     
4. Does she like spicy food? 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
  1) I’m very well  

2) Nice to meet you  
3) See you soon  
4) You’re welcome 

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ Nice to meet you (ยินดีที่ได้รู้จักคุณ) สอดคล้องกับบทสนทนาที่ Tom พูดว่า Hi, Ron.  

                   This is my sister, Liz. (สวัสดี Ron นี่คือน้องสาวของฉัน Liz) และ Liz พูดว่า Nice to meet  
                    you, too. (ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน)  
 

Tom introduces Liz to Ron.  
     Tom: Hi, Ron. This is my sister, Liz.  
     Ron: _______________, Liz.  
Liz: Nice to meet you, too. 

At the restaurant 
     Waiter: Would you like some drinks? 
     Kathy: Yes, orange juice, please. 
     Waiter: Here you are. 
     Kathy: _______________ 



7 
 

ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะ I’m very well (ผมสบายดี) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ See you soon (แล้วพบกันใหม่เร็ว ๆ นี้) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 

                   ที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ You’re welcome (ด้วยความยินดี) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ 

                   ก าหนด 

 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
  1) Where are you?  

2) What happened?  
3) When did you wake up?  
4) Why did you go to bed early? 

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ What happened? (เกิดอะไรขึ้น) สอดคล้องกับบทสนทนา ที่ Adam เห็นว่าวันนี ้Jane  

                  ดูเหนื่อย  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Where are you? (คุณอยู่ที่ไหน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ When did you wake up? (คุณตื่นนอนตอนไหน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ Why did you go to bed early? (ทาไมคุณถึงเข้านอนเร็ว) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 

                  ทีก่ าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At school  
     Adam: Good morning, Jane. You look tired today. _______________  
    Jane: Nothing. I just went to bed late last night.  
    Adam: Take care of yourself.  
    Jane: Thank you. 
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
Answer: _____________________________________________________  

แนวคิด เป็นการแสดงการขอบคุณ เนื่องจากเพ่ือนให้ยืมปากกา  
เฉลย Thank you. / Thanks. / Thanks a lot. หรือคา กลุ่มคา ประโยค ที่แสดงความขอบคุณ  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
  1) What a pity!    2) You’re welcome.  

3) That’s too bad.    4) Long time no see! 
เฉลยข้อ 2  

2) ถูก เพราะ You’re welcome. (ยินดี) เป็นการตอบรับค าขอบคุณที่สอดคล้องกับบทสนทนาและ 
                  สถานการณ์ท่ีก าหนดคือ James ถามพ่อว่า I’m going camping. What do I need? (ผมจะไป 
                  เข้าค่าย ผมควรเตรียมอะไรบ้าง) พ่อตอบว่า A tent and a flashlight. (เต็นท์และไฟฉาย) You  
                  can get them from the garage. (ไปหยิบจากโรงรถได้เลย) Thanks, Dad. (ขอบคุณครับพ่อ)  
ตัวลวง  
1) ผิด เพราะ What a pity! (น่าเสียดายจัง) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ That’s too bad. (แย่จังเลย) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ Long time no see! (ไม่เจอกันนานเลย) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ 
        ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 

In the classroom  
     Rita: I forgot my pen. May I borrow yours?  
     Nancy: Yes, of course.  
     Rita: _______________ 

James: I’m going camping. What do I need?  
Dad: A tent and a flashlight. You can get them from the garage.  
James: Thanks, Dad.  
Dad: _______________ 
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
  1) It’s too bad.    2) My pleasure.  

3) You’re welcome.    4) Thank you so much. 
เฉลยข้อ 4  

4) ถูก เพราะ Thank you so much. (ขอบคุณมาก) เป็นการพูดโต้ตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่  
                  ก าหนดให้คือ “Happy Mother’s Day”, this gift is for you. (สุขสันต์วันแม ่นี่ของขวัญ 
                  ส าหรับแม)่ และ การตอบรับ I really love it! (ฉันชอบมันมาก)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ It’s too bad. (มันแย่มาก) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ My pleasure. (ด้วยความยินดี) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี  

                  ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ You’re welcome. (ด้วยความยินดี) เป็นการพูดโต้ตอบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  

                   ที่ก าหนดให้ 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
Answer: _____________________________________________________ 
แนวคิด ค าตอบเป็นการกล่าวทักทาย  
เฉลย   Good morning / Good afternoon / Good evening / Hello / Hi /  
         หรือค าอ่ืนที่เป็นการกล่าวค าทักทาย  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 

Danny: “Happy Mother’s Day”, this gift is for you.  
Mom: I really love it! _______________ 

Williams: Mark, this is my brother, Eddy.  
Mark: _______________, Eddy. I’m Mark. Nice to meet you.  
Eddy: Hello, Mark. Nice to meet you, too. 
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มาตรฐาน  ต 1.2   
ป.6/2  ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Complete the conversation. (Items 1-2)   
 
 
 
 
 
1.  1. cut        

2. write  
3. take        
4. break  

เฉลยข้อ 1 
 
2.  1.hammer       

2. spoon  
3. knife       
4. pen 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 

 
 
 
 
 

 
 
   1.  You should take a rest                      

2.  You should take a bath 
              3.  You should brush your teeth             

4.  You should drink cold water  
เฉลยข้อ 1 
 
 

Situation : Sandy wants to eat a mango.  
     Sandy : Mom, could I have this mango?  
     Mom : O.K. But you should ______(1)______ it with a ______(2)______. 

John was sick and he went to see a doctor.  
        John:       I feel cold and have a headache too.  
        Doctor:    Let me see. Um! You have a fever.                 , and  
                       take  these medicines. 
        John:       Thank you, doctor. I’ll do that. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
          
 
 
 
 
  1. Be quiet.      

2. Be careful.  
3. Be patient.      
4. Be strong. 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูก เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงบอกให้ระมัดระวัง  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้เงียบ  
3) ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้อดทน  
4) ผิด เพราะการเล่นสกีก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่ตัวเลือกบอกให้เข้มแข็ง 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Can I help you?     

2. How do you do it?  
3. Could you train me?    
4. Have you ever won a prize? 

เฉลยข้อ  
3. ถูก เพราะประโยคนี้เป็นการขอร้องให้ช่วยสอน  

ตัวลวง  
1. ผิด เพราะในที่นี้ต้องการประโยคที่เป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้เป็นการเสนอ 

                   ความช่วยเหลอื  
2) ผิด เพราะในที่นี้ต้องการประโยคที่เป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้ถามว่าเล่นอย่างไร  
4) ผิด เพราะในที่นี้ต้องการประโยคที่เป็นการขอร้องให้ช่วยสอน แต่ประโยคนี้ถามว่าเคยได้รับรางวัลไหม 

 

In an English class  
     Daniel: Skiing is very exciting. It is my favorite hobby.  
     Mr. Steve: Great, but it can be dangerous. _______________ 

At school, Jane is talking to Kim, a new friend from Korea.  
She is a Taekwondo player.  
     Kim: Do you like Taekwondo?  
     Jane: Yes, but I’m not good at it. _______________ 
     Kim: Sure. We can do it after school. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

  
 
 
 
 
 
 
  1) Dial the phone  
  2) Turn on the phone 
  3) Answer the phone  
  4) Buy me the phone 
เฉลยข้อ 3 
 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
  1) Would you try this  
  2) Can I have some more 
  3) May I have some drinks  
  4) Could you stop baking 
เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The phone is ringing. 
     Mother: Jack! _______________, please. 
     Jack: O.K., Mom. 
     Mother: Who’s calling? 
     Jack: It’s Dad. He will be late this evening. 

Dan enjoys eating cake. 
     Dan: Mom. _______________, please? 
     Mother: You’ve already had five. That’s enough for today. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 

 
 
          
 
 
 
  1) turn on the light  

2) turn off the fan  
3) open the window  
4) close the book  

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ open the window (เปิดหน้าต่าง) เป็นคาสั่งที่สอดคล้องกับบริบทของบทสนทนาที่ระบุว่า 

It is very hot. (อากาศร้อน)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ turn on the light (เปิดไฟ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
2) ผิด เพราะ turn off the fan (ปิดพัดลม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ close the book (ปิดหนังสือ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 

 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
  1) You should eat healthy food.  

2) You should eat a lot of fruits.  
3) You shouldn’t eat vegetables. 
4) You shouldn’t eat too much sugar. 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ You shouldn’t eat too much sugar. (คุณไม่ควรกินน้ าตาลมากเกินไป) สอดคล้องกับ 

                  บทสนทนาของแม่ที่ว่า มันสามารถเป็นสาเหตุที่ท าให้ฟันผุ  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ You should eat healthy food. (คุณควรทานอาหารที่มีประโยชน์) ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
                  บทสนทนาที่ก าหนด  

In the Science class  
     Teacher: It is very hot. Please _______________.    
     Jack: Yes, sir.  
     Teacher: Thank you. 

Susan loves eating sweets.  
     Mom: _______________ It can cause tooth decay. You will have a  
              toothache.  
     Susan: I will brush my teeth before I go to bed, Mom. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

2) ผิด เพราะ You should eat a lot of fruits. (คุณควรทานผลไม้มาก ๆ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 
                  ที่ก าหนด  

3) ผิด เพราะ You shouldn’t eat vegetables. (คุณไม่ควรทานผัก) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ 
                  ก าหนด 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
  1) Could you tell me   

2) May I show you  
  3) May I give you the way  
  4) Could you listen to me 
เฉลยข้อ 1 

1) ถูก เพราะ Could you tell me (คุณบอกฉันได้ไหมว่า...) เป็นประโยคขอร้องที่สอดคล้องกับ บท 
                  สนทนาที่ก าหนดให้ ที่ขอให้บอกทางไปพิพิธภัณฑ์  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะ May I show you (ให้ฉันแสดงให้เธอดูว่า...) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้องกับ  
                  บทสนทนาที่ก าหนดให้  

3) ผิด เพราะ May I give you the way (ให้ฉันบอกทางเธอไปที่...) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้อง  
                  กับบทสนทนาที่ก าหนดให้  

4) ผิด เพราะ Could you listen to me (กรุณาฟังที่ฉันพูด...) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้องกับ 
                  บทสนทนาที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the bus stop  
     Tourist: Excuse me. _______________ how to get to the museum?  
     Jane: Sure. Go along this street about five hundred meters. You will see  the  
             museum on the left.  
     Tourist: Thank you. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
  1) can I sleep now  

2) may I stay home  
  3) can I go outside  
  4) may I take a rest 
เฉลยข้อ 3  

3) ถูก เพราะ can I go outside (หนูขอออกไปข้างนอกหน่อยได้ไหม) เป็นประโยคขอร้องที่สอดคล้องกับ 
                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้และการปฏิเสธของแม่ No, dear. It’s bedtime. (ไม่ได้ มันเป็นเวลาเข้า 
                  นอน)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ can I sleep now (หนูขอนอนตอนนี้เลยได้ไหม) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้องกับ  
                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

2) ผิด เพราะ may I stay home (หนูขออยู่ที่บ้านได้ไหม) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้องกับ  
                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

4) ผิด เพราะ may I take a rest (หนูขอพักผ่อนได้ไหม) เป็นประโยคขอร้องที่ไม่สอดคล้องกับ 
                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It’s late at night.  
     Elsa: Mom, _______________, please?  
     Mother: No, dear. It’s bedtime. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2   

ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับ  และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ 
          ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 

  1. Do you want them?     
2. Here you are.  
3. Do you have money?     
4. I don’t have them. 

เฉลยข้อ 2 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/3  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
  1. I need some beverage     

2. I need any kind of food  
3. I need a glass of water     
4. I need a cup of coffee 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Billy : I want a pen and a ruler, please.  
     Seller : _______________  
     Billy : How much are they?  
     Seller : They are ten baht. 

Situation : Kane sees a girl near the water cooler.  
     Kane : Do you need help?  
     Gile : Yes, please. _______________. 



17 
 

ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/3  
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
  1. Can you eat them     

2. Have you ever eaten them  

3. Do you want to share    

4. Would you like some 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Please take a shower.                      
2.  Please clean your room. 

   3.  Please do your homework.                
4.  Please wash those vegetables 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Sarah and her mother are in the kitchen. They are going to 
cook for a party tonight.  
     Sarah: Can I help you?  
     Mother: ____________.               
     Sarah: O.K., mom. 
 

Situation : Ann takes some cookies to her friends.  
     Ann : _______________?  
     Tom : Yes, please. They look nice.  
      Ann : My mom made them. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 

 
 
 
 
 
 

 
  1.  Would you tell me where Central Market is? 

2.  Could I tell you the way to Central Market? 
3.  May I ask you about Central Market? 
4.  Can you bring me to Central Market? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.  Would you open the window, please? 
2.  Could you close the window, please? 
3.  May I go to the door, please? 

            4.  Can I open the door, please? 
เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark is in front of the bank. A tourist comes and asks him. 
        Tourist:    Excuse me.  
        Mark:       Turn left at the corner and it’s next to the post office.    
        Tourist:    Thank you very much.  
        Mark:       You’re welcome. 
 

It’s rainy and windy outside. 
        Mrs. Robinson:        
        David:               Yes, of course. 
        Mrs. Robinson:     I feel better now. Thanks. 
        David:                 You’re welcome. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
         
 
 
 
 
 

  1. you can help me     
2. it’s very nice here  
3. thank you for asking me    
4. I’m looking for brown shoes 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะประโยคเป็นการตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ บอกความต้องการ ซึ่งในข้อนี้  

                   มีกลุ่มค านามอ่ืนที่เป็นตัวบ่งบอกว่าต้องการสิ่งนั้น  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะประโยคนี้ต้องตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้เป็นการขอความช่วยเหลือ  
2) ผิด เพราะประโยคนี้ต้องตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้เป็นการกล่าวชมเชย  
3) ผิด เพราะประโยคนี้ต้องตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้เป็นการกล่าวขอบคุณ 

 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
  1. What is the temple?     

2. How far is the temple?  
3. When should I get to the temple?    
4. How can I get to the temple? 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะประโยคนี้ถามวิธีการเดินทางท่ีจะไปถึงวัด  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะต้องเป็นการถามวิธีการเดินทาง แต่ประโยคนี้ถามข้อมูลของวัด  
2) ผิด เพราะต้องเป็นการถามวิธีการเดินทาง แต่ประโยคนี้ถามระยะทางที่จะไปถึงวัด  
3) ผิด เพราะต้องเป็นการถามวิธีการเดินทาง แต่ประโยคนี้ถามเวลาที่เหมาะสมในการไปถึงวัด 

In the shopping mall  
     Salesperson: Good afternoon. Can I help you? 
     Robert: Yes, _______________. 

A tourist wants to go to the temple.  
     Tourist: Excuse me. _______________  
     Bobby: You can go by bus. It takes 15 minutes from here. 
    Tourist: Thank you very much. 



20 
 

ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
  1. No.       

2. None.  
3. Sure.      
4. Sorry. 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูก เพราะเป็นการตอบรับการช่วยเหลือ  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะจะต้องตอบรับการช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้ตอบปฏิเสธ  
2) ผิด เพราะจะต้องตอบรับการช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้ตอบปฏิเสธ  
4) ผิด เพราะจะต้องตอบรับการช่วยเหลือ แต่ประโยคนี้ตอบปฏิเสธ 

 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
  
 
 
 
 
 
  1) I need to go to the toilet.  
  2) I want to go swimming. 
  3) I have to go to the canteen.  
  4) I would like to go shopping. 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 

At the shopping mall, Susan wants to buy a new skirt.  
     Assistant: Hello, madam. What can I do for you?  
     Susan: _______________ I want to buy a new skirt. 
     Assistant: O.K. Please come this way. 

At the office 
     Jake: What’s wrong with you? 
     Adam: I drank too much. _______________ I can’t hold it. 
     Jake: Come on this way. It’s near the stairs. Hurry up! 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
 
  1) May I check in now?  
  2) Would you say it again? 
  3) Could you buy me some drinks?  
  4) Can you call me a taxi, please? 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
  1) Certainly.  
  2) No, thanks. 
  3) Of course.  
  4) Sure, please. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
  
 
 
 
 
  1) May I help you?  

2) Can I buy it for you?  
3) Can you help me?  
4) May I borrow your money? 

At the hotel 
     Mrs. Green: Excuse me, _______________ I’m going to the airport. 
     Receptionist: No problem. I’ll do it for you. 
     Mrs. Green: Thank you for your help. 

At the restaurant 
     Waiter: Would you like some more tea, madam? 
     Mrs. Brown: _______________ That’s enough. 

At the shoe shop  
     Seller: Good morning, sir. _______________  
     Smith: Sure. I’m looking for a pair of running shoes. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
 

เฉลยข้อ 1  
1) ถูก เพราะ May I help you? (มีอะไรให้ช่วยไหม) สอดคล้องกับบทสนทนา ที ่Smith ตอบรับว่าก าลัง  

หารองเท้าวิ่ง  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะ Can I buy it for you? (ฉันซื้อให้คุณได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ Can you help me? (ช่วยฉันหน่อยได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ May I borrow your money? (ขอยืมเงินคุณได้ไหม) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 

 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
  
 
 
 
 
 
   1) Nice to meet you.  

2) Sorry, I don’t know.  
3) Thank you very much.  
4) No, that’s not a good idea. 

เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ Sorry, I don’t know. (ขอโทษนะคะ ฉันไม่ทราบ) เป็นประโยคปฏิเสธการให้ความ 

                  ช่วยเหลือที่สอดคล้องกับประโยคที่นักท่องเที่ยวถามว่า Could you tell me the way to the  
                   market? (กรุณาบอกทางไปตลาดได้ไหม) และ Suda แนะน าว่า You can ask the policeman  
                   over there. (คุณสามารถสอบถามต ารวจตรงโน้นได้)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Nice to meet you. (ยินดีที่ได้รู้จักคุณ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ Thank you very much. (ขอบคุณมาก) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ No, that’s not a good idea. (ไม่นะ นั่นเป็นความคิดท่ีไม่ดี) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 

                   ทีก่ าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the park  
     Tourist: Could you tell me the way to the market?  
     Suda: _______________ You can ask the policeman over there.  
     Tourist: Thank you. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
  
 
 
 
 
    1) I’m full  

2) No, thanks  
3) I’d love to  
4) I don’t want to 

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ I’d love to (ยินดี) เป็นประโยคตอบรับการเสนอให้ความช่วยเหลือ ซึ่งสอดคล้องกับบท  

                  สนทนาที่ก าหนด  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ I’m full (ฉันอ่ิม) เป็นประโยคบอกเล่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
2) ผิด เพราะ No, thanks (ไม ่ขอบคุณ) เป็นประโยคปฏิเสธ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
4) ผิด เพราะ I don’t want to (ฉันไม่ต้องการ) เป็นประโยคปฏิเสธ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่

ก าหนด 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
  1) Why do you fix it?  

2) What’s wrong with you?  
3) Could you give me some help?  
4) How do staff fix broken computer? 

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ Could you give me some help? (กรุณาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ) เป็นประโยค  

                  ขอร้องที่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้คือ My computer is not working. (คอมพิวเตอร์ 
                  ของฉันใช้งานไม่ได้) และ Sure. Let me see. (ได้สิ ขอให้ฉันดูหน่อย)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Why do you fix it? (ทาไมคุณซ่อมมัน) เป็นประโยคคาถามที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา  
                  ที่ก าหนดให้  

At the café  
     Simon: Would you like a cup of tea?  
     Jim: _______________, but with less sugar, please. 

In the office  
     Nick: My computer is not working. _______________  
     Tom: Sure. Let me see. 
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2) ผิด เพราะ What’s wrong with you? (คุณเป็นอะไร) เป็นประโยคคาถามที่ไม่สอดคล้อง กับบท 
                  สนทนาที่ก าหนดให้  

4) ผิด เพราะ How do staff fix broken computer? (เจ้าหน้าที่ซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เสียอย่างไร)  
                  เป็นประโยคคาถามที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
  1) Certainly.     2) Yes, please.  

3) No, thanks.     4) I’m afraid not. 
เฉลยข้อ 4  

4) ถูก เพราะ I’m afraid not. (ฉันเกรงว่าจะไม่ได้) เป็นการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับ 
                  บทสนทนาที่ก าหนดให้คือ Tim, can you take me to the airport tomorrow? (Tim พรุ่งนี้ไป 
                 ส่งฉันที่สนามบินได้ไหม) และ Tim ได้ให้เหตุผลประกอบว่า I’ll have a meeting. I’m so sorry.  
                 (พรุ่งนี้ฉันติดประชุม ขอโทษด้วยนะ)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Certainly. (แน่นอน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ Yes, please. (ได้สิ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ No, thanks. (ไม่เป็นไร ขอบคุณ) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 

 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/3   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
  1) I’m sorry.     2) Not at all.  

3) No, thanks.     4) Yes, of course. 
เฉลยข้อ 4  

4) ถูก เพราะ Yes, of course. (แน่นอน) เป็นการตอบรับการขอความช่วยเหลือที่สอดคล้องกับบท 
                  สนทนาที่ก าหนดให้ และ Tom ถามต่อไปว่า What can I do for you? (ให้ฉันช่วยท าอะไรได้บ้าง)  

 

On the phone  
     Kim: Tim, can you take me to the airport tomorrow?  
    Tim: _______________ I’ll have a meeting. I’m so sorry. 

In the classroom  
     Jane: Can you help me plan the party?  
    Tom: _______________ What can I do for you?  
    Jane: Well, I need you to help me make a list of guests. 
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ตัวลวง  
1) ผิด เพราะ I’m sorry. (ฉันเสียใจ) เป็นการปฏิเสธที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ Not at all. (ไม่เป็นไร) เป็นการปฏิเสธที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ No, thanks. (ไม ่ขอบคุณ) เป็นการปฏิเสธที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 
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มาตรฐาน  ต 1.2   
ป.6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว \ 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
  1. what do you do      

2. does she hurt  
3. does she fall      
4. what’s wrong with her 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
  1. long       

2. dangerous  
3. thick       
4. beautiful 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 

Situation : Betty is asking Peter about his sister.  
     Betty : Hey, Peter. What happened?  
     Peter : It’s Carol, my sister.  
     Betty : Oh, _______________?  
     Peter : She’s got a broken arm. 

At the zoo  
     Samantha : Do you like snakes?  
     Phillip : I don’t like them because some of them are _______________.  
     Samantha : Me either.  
     Phillip : Many people die from snakes each year. 
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มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 

 

  1. What’s the name of it     
2. What’s on TV  
3. What’s it about      
4. What cartoon do you like 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.2  ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
Complete the conversation. (Items 1-2)  
 
 
 
 
 
 

1.   1. Yes, I am       
2. Yes, I do  
3. No, I don’t       
4. No, I’m not  

เฉลยข้อ 3 
 
2.   1. I like science, too      

2. I like art, too  
3. I don’t like English      
4. I don’t like P.E. 

เฉลยข้อ 2 
 
 
 
 

Situation : Mac and Nut are talking about TV programs.  
     Mac : How about the new game show on channel 14?  
     Nut : It’s exciting. I like it.  
     Mac : _______________?  
     Nut : “Take me out.” 

Bob : Do you like math?  
Bill : ______(1)______. It’s too difficult. I like art. What about you?  
Bob : ______(2)______. I’m good at drawing. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 What should Smith say? 

1.  Where do you study?                       
2.  When do you go to school? 
3.  What is your favorite subject?            
4.  Who goes to school with you? 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
 
  1.  Tell me about your parents and cousins. 

2.  Tell me about your school and teachers. 
3.  Tell me about your name, weight and height. 
4.  Tell me about your family members and their job. 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In an English camp 
Smith makes a new friend, Jim. He would like to know where Jim 

comes from. 
 

At the hospital, the nurse would like to ask Judy for personal 
information. 
         The nurse:       
         Judy:           I’m Judy Allen. I’m 160 centimeters tall. I weigh 99 pounds. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 What should Pim ask? 

1.  Do you like Australia?                       
2.  Do you like spring?  
3.  What time is it now?                        
4.  What season is it now? 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
  1. badly      

2. sweetly  
3. loudly      
4. quietly 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูก เพราะบอกว่าเสียงไพเราะ ซึ่งสอดคล้องกับประโยคที่ตามมาที่บอกว่าเสียงดี  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะบอกว่าเสียงไม่ดี แต่ประโยคที่ตามมาบอกว่าเสียงดี  
3) ผิด เพราะบอกว่าร้องเพลงเสียงดัง แต่ประโยคที่ตามมาบอกว่าเสียงดีซึ่งไม่เกี่ยวกัน  
4) ผิด เพราะบอกว่าร้องเพลงเสียงเบา แต่ประโยคที่ตามมาบอกว่าเสียงดีซึ่งไม่เกี่ยวกัน 

 
 
 
 
 
 

Kate and Pim are penpals. Kate is Australian and Pim is Thai. Pim would 
like to know about the weather in Australia. 
 

Jack and Tim are talking about Tim’s mother.  
     Jack: What does your mother do?  
     Tim: She’s a singer. She sings _______________. 
     Jack: I think so. Her voice is very nice. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 

                
 
 
 

 
 

Answer: _______________________________________________________ 

แนวคิด การใช้ค าเพ่ือต้องการขัดจังหวะหรือรบกวน  
เฉลย  Excuse 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: _______________________________________________________ 

แนวคิด ต้องเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติที่ชายหาด / ชายทะเล  
เฉลย swim / ski / windsurf / dive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The policeman is controlling the traffic light. Alfred wants to ask the way from him.  
     Alfred: _______________ me, sir. Could you tell me the way to the bus station?  
     Policeman: Walk straight and turn left.  
    Alfred: Thank you.  
    Policeman: You’re welcome. 
 

Alice and Jane are talking about next holiday.  
     Alice: Where are you going on your holiday?  
     Jane: I am going to the beach.  
     Alice: Can you _______________?  
     Jane: Yes, I can. And this is my new swimming suit. 
     Alice: Wow! Two pieces. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 

แนวคิด ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับการบรรยายรูปร่างผอม  
เฉลย  thin / slim / slender / skinny / lean / bony / fleshy   
        หรือค าศัพท์ที่เกี่ยวกับการบรรยายรูปร่างผอม 
 

เกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ  ข้อละ 3 คะแนน 

 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
     1) Who did you go with?  

2) How did you go there?  
3) When did you go there?  
4) Where did you go last week? 

เฉลยข้อ 4 

Mario is asking Rose about her trip on holiday.  
      Mario: _______________  
     Rose: I went to a waterfall.  
     Mario: How was it?  
     Rose: It was fantastic. 

Sue and Kate are 12 years old. They are talking about their bodies.  
     Sue: How tall are you, Kate?  
     Kate: 140 cms. And you?  
     Sue: 140 cms, too. What is your weight?  
     Kate: 80 kgs. And you?  
     Sue: Only 30 kgs.  
     Kate: I look so fat.  
     Sue: I look so _______________. 

Kate and Sue: But we are so cute. 
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4) ถูก เพราะ Where did you go last week? (คุณไปที่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว) เป็นประโยคค าถาม 
                   ที่สอดคล้องกับประโยค I went to a waterfall. (ฉันไปน้ าตก)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Who did you go with? (คุณไปที่นั่นกับใคร) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
2) ผิด เพราะ How did you go there? (คุณไปที่นั่นได้อย่างไร) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ When did you go there? (คุณไปที่นั่นเมื่อไร) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 

*เดาความได้ ยกตัวอย่างเช่น เขียนค าตอบจากค าว่า beautiful เป็น beautiful  
หมายเหตุ  

1) หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 ให้คะแนนเป็น 0 และไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ อีก  
2) ในเกณฑ์ข้อที่ 2 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน หากผิดส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

              เกณฑ์ ให้ 0 คะแนน  
3) ในเกณฑ์ข้อที่ 3 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน หากผิดส่วนใด ส่วนหนึ่งของ 

              เกณฑ์ ให้ 0 คะแนน  
4) ให้ยึดแนวค าตอบที่ก าหนดให้เป็นแนวทางในการให้คะแนน 
 

มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
   
 
 
 
  1) He is a pilot.  
  2) He will wash a car. 
  3) He has short hair.  
  4) He wants to be a chef. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 

In the classroom 
Teacher: What does your father do? 
Student: _______________ He works on the plane. 

After school, James and Sam are talking about Sam’s family photo. 
     James: Who is that beautiful woman? 
    Sam: She is my _______________. 
    James: She still looks healthy. How old is she? 
    Sam: About 60 years old. 
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เฉลย   mother / aunt / grandmother / mom / mum / grandma / great grandmother / 
 หรือค านามที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงในครอบครัว 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
 

เฉลย        running / football / soccer / basketball / volleyball / baseball / handball / หรือ   
              กีฬาชนิดอื่นๆ ที่จะต้องวิ่ง 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
Answer: _____________________________________________________  

 แนวคิด เป็นการกล่าวถึงกีฬาที่ต้องใช้ racket (ไม้ตีเทนนิส) ball (ลูกบอล) และเป็นกีฬาที่ ต้องเล่นเป็นคู่ที่  
           court (สนามเทนนิส)  
เฉลย tennis  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

Answer: _____________________________________________________  
 

At the sport club 
     Jack: What is your favourite sport? 
     Jill: My favourite sport is _______________ because I like running. 

          I started playing _______________ four years ago. My mom gave me a 
racket and a ball to play with my friend at a court. 

Elsa and Anna are talking about TV programmes.  
     Elsa: What kind of TV programme do you like?  
     Anna: I like cartoons.  
     Elsa: How often do you watch them?  
     Anna: _______________ 
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แนวคิด จากบทสนทนา เป็นการตอบค าถาม How often บอกความถ่ีเกี่ยวกับกิจกรรม  
เฉลย Once a day. / Once a week. / Twice a day. / Twice a week. Three times a day. /Every day.  
       / หรอืค า กลุ่มค า ประโยคที่บอกความถี่ (adverb of frequency) ในการดูการ์ตูน  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
  1) How old is she?  

2) What is her name?  
3) Where does she live?  
4) What is her phone number? 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ What is her phone number? (เบอร์โทรศัพท์ของเธอคือหมายเลขอะไร) เป็นการ 

                  ขอข้อมูลที่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ โดย Eva ได้บอกเบอร์โทรศัพท์ของ Lisa  
                  ให้กับ Adam  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ How old is she? (เธออายุเท่าไร) เป็นการขอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา  
                  ที่ก าหนดให้  

2) ผิด เพราะ What is her name? (เธอชื่ออะไร) เป็นการขอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา  
                  ที่ก าหนดให้  

3) ผิด เพราะ Where does she live? (เธออยู่ที่ไหน) เป็นการขอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา  
                  ที่ก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the supermarket  
     Adam: Have you heard about Lisa?  
     Eva: She’s fine. Why?  
    Adam: I really miss her. _______________  
    Eva: Let me see. It’s 09-1234-9876. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
แนวคิด ช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับ Daniel234@gmail.com  
เฉลย   e-mail / E-mail / email / Email  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/4   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
แนวคิด Tony ถามว่า Peter จะเดินทางไปเชียงใหม่อย่างไร และ Peter พูดว่า I enjoy seeing the view  
          along the road. (ฉันชอบที่จะได้ชมวิวตามถนน) คาตอบควรเป็นพาหนะทางบก  
เฉลย car / van / taxi / bus / truck / หรือพาหนะทางบกอ่ืน ๆ ที่สามารถไปได้ทั้งครอบครัวและสามารถ 
       มองเห็นวิวสองข้างถนน  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After an English Summer Camp  
     Alex: It’s really nice that we met.  
     Daniel: Yes. Let’s keep in touch.  
     Alex: May I have your _______________ address?  
     Daniel: Sure. It’s Daniel234@gmail.com. 

In Bangkok  
Tony: Where are you going this weekend?  
Peter: I am going to Chiang Mai with my family.  
Tony: How will you get there?  
Peter: By _______________. I enjoy seeing the view along the road. 
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มาตรฐาน  ต 1.2   

ป.6/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งให้เหตุผล 
         สั้นๆประกอบ 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 
  1.  I am sorry                                       

2.  I am happy 
3.  I like shopping                                 
4.  I like the red one 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 

 
 
 
 
 
 
  1.  I like to play football.                       

2.  I like to play with you. 
3.  I don’t like to play football.              
4.  I don’t like to run around. 

เฉลยข้อ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the mall 
        Kate:   Look at those hats. They’re very beautiful. 
        Ann:                                  
        Kate:   Really? So do I. 

because of its design. 
 

After school 
        James:   I’m going to play football. Do you want to play with me? 
        John:     I’m sorry.                           I like to play volleyball. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
   
 
 
 
 
 
 

  1. It’s too short.     
2. It’s not the best.  
3. It’s too expensive.     
4. It’s too old-fashioned 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูก เพราะเป็นการบอกความรู้สึกเม่ือทราบราคาว่าแพงมากเกินไป ไม่สามารถซื้อได้  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะไม่ได้บอกความรู้สึกจากที่ได้ทราบราคา กลับไปบอกว่ามันสั้นเกินไป  
2) ผิด เพราะไม่ได้บอกความรู้สึกจากที่ได้ทราบราคา กลับไปบอกว่ามันไม่ดี  
4) ผิด เพราะไม่ได้บอกความรู้สึกจากที่ได้ทราบราคา กลับไปบอกว่ามันล้าสมัย 

 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 

  1. sad       
2. funny  
3. horror      
4. exciting 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูก เพราะในเรื่องบอกว่าเป็นหนังตลก และตัวเลือกบอกว่าเป็นเรื่องตลก  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะในเรื่องบอกว่าเป็นหนังตลก แต่ตัวเลือกบอกว่าเป็นเรื่องเศร้า  
3) ผิด เพราะในเรื่องบอกว่าเป็นหนังตลก แต่ตวัเลือกบอกว่าเป็นเรื่องท่ีน่ากลัว  
4) ผิด เพราะในเรื่องบอกว่าเป็นหนังตลก แต่ตัวเลือกบอกว่าเป็นเรื่องท่ีน่าตื่นเต้น 

At the clothes shop  
     Pam: Look at this skirt. I really like it.  
     Mike: I think it’s too long. Why don’t you buy this one?  
     Pam: Oh! It’s five hundred baht. _______________ I can’t buy it. 

In an English class  
     Mr. Kevin: How often do you go to the cinema?  
     Daniel: Once a week.  
     Mr. Kevin: What kind of film do you like most?  
     Daniel: I like comedy. I love _______________ stories. 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
  1) I’m great because it is my birthday. 
  2) I’m surprised because I got a flower. 
  3) I feel happy because my class is fun. 
  4) I don’t feel well because I have a fever. 
เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
 
  1) They’re terrible. I’m not okay.  
  2) I love them. They’re interesting. 
  3) I don’t like them. They’re boring.  
  4) They’re scary. I’m afraid of them. 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
  
 
 
 
    1) I like it. It is beautiful.  

2) I’m afraid of it. It’s ugly.  
3) I love it because it’s friendly.  
4) I’ll keep it because that’s my favourite. 

At school 
Andy:  You look tired. What’s the matter? 
Tom:  _______________ 

At the gallery 
     Ray: Do you like these paintings? 
    Penny: Of course! _______________ I’ve visited here twice. What about you? 
    Ray: It’s my first time here. 

In the classroom  
     Mark: The spider is under your desk.  
     Zoe: Eww! _______________ Throw it away. 
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เฉลยข้อ 2  
2) ถูก เพราะ I’m afraid of it. It’s ugly. (ฉันกลัวมัน มันน่าเกลียด) เป็นการแสดงความรู้สึก และให้ 

                   เหตุผลที่สอดคล้องกับคาอุทาน Eww! แสดงความรังเกียจและ Throw it away. (โยนมันออกไป)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ I like it. It is beautiful. (ฉันชอบมัน มันสวย) เป็นการแสดงความรู้สึกและให้เหตุผล  
                  ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  

3) ผิด เพราะ I love it because it’s friendly. (ฉันรักมัน มันเป็นมิตร) เป็นการแสดงความรู้สึก และให้ 
                  เหตุผล ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  

4) ผิด เพราะ I’ll keep it because that’s my favourite. (ฉันจะเก็บไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่ฉันชอบ)  
                   เป็นการให้ข้อมูล ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
  
 
 
 
 
    1) It was amazing because I enjoyed eating.  

2) It was fun because I did a lot of activities.  
3) It was terrible because I had a stomachache.  
4) It was good because the weather was very nice.  

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ It was terrible because I had a stomachache. (มันแย่มากเพราะฉันปวดท้อง)  

                   สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์ที่ Julie ถาม Ann ว่า How was your holiday at the  
                   beach? (ไปเที่ยวทะเลช่วงวันหยุดเป็นอย่างไรบ้าง) และ Ann อธิบายว่า I had to stay in bed  
                   all day. (ฉันต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดวัน)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ It was amazing because I enjoyed eating. (มหัศจรรย์มากเพราะฉันมีความสุข กับ 
                   การกิน) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  

2) ผิด เพราะ It was fun because I did a lot of activities. (สนุกมากเพราะฉันได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ  
                  มากมาย) ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด  

4) ผิด เพราะ It was good because the weather was very nice. (ดีมากเพราะอากาศแจ่มใส)  
                   ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด 
 
 
 

At the office  
      Julie: How was your holiday at the beach?  
      Ann: _______________ So, I had to stay in bed all day.  
     Julie: Oh, what a pity! 
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มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
  1) I’m bored of it.  

2) I really love it.  
3) That sounds great.  
4) That’s a good idea. 

เฉลยข้อ 1  
1) ถูก เพราะ I’m bored of it. (ฉันเบื่อมัน) เป็นการแสดงความรู้สึกท่ีสอดคล้องกับบทสนทนาที่  

                  ก าหนดให้ และ Bella ถามต่อไปว่า What about steak? (แล้วสเต๊กล่ะ)  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะ I really love it. (ฉันชอบมาก) เป็นการแสดงความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา 
                  ที่ก าหนด  

3) ผิด เพราะ That sounds great. (มันเยี่ยมมาก) เป็นการแสดงความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนา  
                  ที่ก าหนดให้  

4) ผิด เพราะ That’s a good idea. (เป็นความคิดที่ดี) เป็นการแสดงความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับ  
                  บทสนทนาที่ก าหนดให้ 
 
มาตรฐาน  ต 1.2 ป.6/5   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
  1) Great!    2) Terrible!  

3) Excellent!    4) Amazing! 
เฉลยข้อ 2  

2) ถูก เพราะ Terrible! (แย่มาก) เป็นการบอกความรู้สึกที่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้คือ  
                  It was freezing and I had a bad cold. (เพราะว่าอากาศหนาวจัดและฉันเป็นไข้หวัด)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Great! (เยี่ยมมาก) เป็นการบอกความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ Excellent! (สุดยอด) เป็นการบอกความรู้สึกท่ีไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ Amazing! (ยอดเยี่ยม) เป็นการบอกความรู้สึกท่ีไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนดให้ 

At home  
     David: Let’s have a pizza for dinner this evening.  
     Bella: Pizza? _______________ What about steak?  
     David: OK. 

Teacher: How was your skiing trip last week?  
Robert: _______________ It was freezing and I had a bad cold. 
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
คะแนน รายการประเมิน 

3 • ใช้คาหรือกลุ่มค าที่มีความหมายถูกต้องตามบริบท  
• เขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  
• ใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ถูกต้อง  
• ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (capitalization) ได้ถูกต้อง  
• เว้นวรรคได้ถูกต้อง  
• ใช้โครงสร้างทางภาษาถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  

1.5 • ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่มีความหมายที่ถูกต้องตามบริบท แต่มีข้อผิดพลาด เช่น  
- เขียนสะกดค าผิดแต่พอเดาความได้ เช่น beautiful แต่เขียนเป็น beautifull  
- ใช้เครื่องหมายวรรคตอนผิดแต่พอเดาความได้ เช่น thirty-one แต่เขียนเป็น thirty one  
- ใช้ตัวอักษรตัวใหญ่ (capitalization) ผิดแต่พอเดาความได้ เช่น John แต่เขียนเป็น john  
- เว้นวรรคผิดแต่พอเดาความได้ เช่น kindness แต่เขียนเป็น kind ness  
- ใช้โครงสร้างทางภาษาผิดหลักไวยากรณ์แต่พอเดาความได้ เช่น is แต่เขียนเป็น was  

0 • ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่ผิดความหมาย และ/หรือไม่ถูกต้องตามบริบท  
• ไม่เขียนค าตอบ  

 


