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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาระท่ี  2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน  ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้อย่าง 
                      เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ป.6/1  ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม 
          ของเจ้าของภาษา 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 What should Bob say to the operator? 

1.  Don’t worry.                                    
2.  O.K. I will call him later. 
3.  Sorry. I’ve got a wrong number.         
4.  Thank you for your attention. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

               
 

 What should Sam say to him?  
1. It’s good.      
2. It’s good for you.  
3. I’m sorry to hear that.    
4. I’m glad to know that. 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูก เพราะเป็นการกล่าวแสดงความเสียใจ ในเหตุการณ์ท่ีน้องสาวประสบอุบัติเหตุ  

 

Bob calls Jimmy at the office. Nobody knows him because he does not work there. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะจากสถานการณ์ จะต้องแสดงความเสียใจ ในเหตุการณ์ท่ีน้องสาวประสบอุบัติเหตุ  

                   แต่กลับบอกว่าดีแล้ว  
2) ผิด เพราะจากสถานการณ์ จะต้องแสดงความเสียใจ ในเหตุการณ์ท่ีน้องสาวประสบอุบัติเหตุ  

                   แต่กลับบอกว่าดีแล้ว  
4) ผิด เพราะจากสถานการณ์ จะต้องแสดงความเสียใจ ในเหตุการณ์ท่ีน้องสาวประสบอุบัติเหตุ  

                   แต่กลับบอกว่าดีใจที่ได้ทราบข่าว 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
  1) My pleasure.  
  2) That’s all. 
  3) I don’t care.  
  4) Here it is. 
เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
   1) You’re welcome.  

2) Congratulations!  
3) I’m glad to meet you.  
4) I hope she’ll get well soon. 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ I hope she’ll get well soon. (ฉันหวังว่าเธอจะหายดีขึ้นในเร็ววัน) เป็นการพูดให้  

                   ก าลังใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทสนทนาและสถานการณ์ที่ Ken และ Pat พูดคุยเก่ียวกับอาการ 
                    เจ็บป่วยของคุณแม่ของ Ken  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ You’re welcome. (ไม่เป็นไร) เป็นการพูดตอบรับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับบทสนทนาที่ก าหนด
2) ผิด เพราะ Congratulations! (ขอแสดงความยินดี) เป็นการพูดแสดงความยินดี ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
        บทสนทนาที่ก าหนด  

When someone says, “Thank you.” to you, you should say, “_____________” 

At school  
     Pat: You look sad. What’s wrong with you?  
     Ken: My mother is sick and she is in the hospital.  
     Pat: _______________  
     Ken: Thank you very much. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

3) ผิด เพราะ I’m glad to meet you. (ฉันยินดีที่ได้พบคุณ) เป็นการพูดตอบรับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  
                  บทสนทนาที่ก าหนด 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/1   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 What should you say to him?  

1) Thank you.  
2) That’s terrible.  
3) Congratulations!  
4) I’m sorry to hear that. 

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ Congratulations! (ยินดีด้วย) เป็นการใช้ถ้อยค าที่สุภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับ  

                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ Your close friend won a scholarship to study in Japan. (เพ่ือน 
                  สนิทของคุณได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งจะต้องกล่าวค าแสดงความยินดี  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Thank you. (ขอบคุณ) เป็นการใช้ถ้อยค าที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ That’s terrible. (มันแย่มาก) เป็นการใช้ถ้อยค าที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ I’m sorry to hear that. (ฉันเสียใจที่ได้ยินเช่นนั้น) เป็นการใช้ถ้อยค าที่ไม่สอดคล้องกับ  

                  สถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Your close friend won a scholarship to study in Japan. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน  ต 2.1 
ป.6/2  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 

 What is their party for? 
1.  Easter                                            
2.  Halloween 
3.  Valentine                                       
4.  Thanksgiving 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 

 From the passage, what day is tomorrow? 
1.  Valentine                                        
2.  Halloween 
3.  Beth’s birthday                                
4.  Sarah’s birthday 

เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
   1. doll        

2. robot  
3. castle       
4. snowman 

เฉลยข้อ 4 
4) ถูก เพราะฤดูหนาวในประเทศตะวันตก จะมีหิมะตก ซึ่งสามารถน ามาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะได้  

 
 

Lucy and her son, Dave, are American. They are now buying some 
turkey and pies for the coming festival in November. They look forward to this  party. 
 

After school, Beth and Sarah go shopping with their mother. They buy 
ghost masks, candies and pumpkins. They plan for their party tomorrow. 
 

        In winter, children in western countries always make a _______________ 
in front of their houses. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะฤดูหนาวในประเทศตะวันตก จะมีหิมะตก ซึ่งสามารถน ามาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะได้  

                  แต่ในตัวเลือกบอกปั้นเป็นตุ๊กตา  
2) ผิด เพราะฤดูหนาวในประเทศตะวันตก จะมีหิมะตก ซึ่งสามารถน ามาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะได้  

                  แต่ในตัวเลือกบอกปั้นเป็นหุ่นยนต์  
3) ผิด เพราะฤดูหนาวในประเทศตะวันตก จะมีหิมะตก ซึ่งสามารถน ามาปั้นเป็นตุ๊กตาหิมะได้  

                  แต่ในตัวเลือกบอกปั้นเป็นปราสาท  
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 

   1. Santa claus       
2. Santana  
3. St. Valentine      
4. Jesus Christ 

เฉลยข้อ 1 
1) ถูก เพราะซานตาครอสเป็นคุณลุงใจดีที่น าของขวัญไปให้เด็กๆ ในเทศกาลคริสต์มาส โดยมี 

                  กวางเรนเดียร์เป็นพาหนะ  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะซานตานาเป็นกลุ่มนักดนตรี แต่ตามบริบทต้องเป็นซานตาคลอส  
3) ผิด เพราะนักบุญวาเลนไทน์ เป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ แต่ตามบริบทต้องเป็นซานตาคลอส  
4) ผิด เพราะพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ แต่ตามบริบทต้องเป็นซานตาคลอส 

 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 

แนวคิด ค าตอบที่เติมในช่องว่างเป็นสิ่งของที่มอบให้แก่กันในวันวาเลนไทน์  
เฉลย chocolate / cards / dolls / gifts / candy / present / etc. 
เกณฑ์การให้คะแนนเขียนตอบ  ข้อละ 3 คะแนน 

        On Christmas Day, _______________ is on the sleigh with reindeer. 
He travels to give gifts to children. 

         Tomorrow will be Valentine’s Day. You should give _______________, 
sweets and roses to everyone you love. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 

*เดาความได้ ยกตัวอย่างเช่น เขียนค าตอบจากค าว่า beautiful เป็น beutiful  
หมายเหตุ  

1) หากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 1 ให้คะแนนเป็น 0 และไม่ต้องพิจารณาเกณฑ์ข้ออ่ืนๆ อีก  
2) ในเกณฑ์ข้อที่ 2 จะต้องถูกตามเกณฑ์ทั้งหมดจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน หากผิดส่วนใด ส่วนหนึ่งของ 

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

              เกณฑ์ ให้ 0 คะแนน  
4) ให้ยึดแนวค าตอบที่ก าหนดให้เป็นแนวทางในการให้คะแนน 

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

  
 
 
  1) They also eat pumpkin pies  
  2) They also wear ghost masks 
  3) They also give them roses  
  4) They also decorate pine trees 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 

  
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 
เฉลย Santa / Santa Claus / Father Christmas 
 
 
 

 On February 14th, people in western countries make some cards for 
their friends and lovers. _______________ on that special day. 

 On Christmas, children in western countries are very happy. At 
bedtime, they pray and hope that _______________, a man in red clothes, 
would come down through the chimney and give them gifts. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
  What day is it?  

1) Thanksgiving Day  
2) New Year’s Day  
3) Halloween  
4) Easter 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ Easter (เทศกาลอีสเตอร์) สอดคล้องกับบริบทที่ก าหนดคือ Jesus Christ came back to  

                   life on that day. (พระเยซูฟ้ืนคืนชีพในวันนั้น) Christians believe that it is the day of  
                   new life. (ชาวคริสต์เชื่อว่าเป็นวันแห่งชีวิตใหม่) Children like to paint eggs and play Egg  
                    Hunt games. (เด็ก ๆ ชอบทาสีไข่และเล่นเกมล่าไข่อีสเตอร์)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Thanksgiving Day (วันขอบคุณพระเจ้า) ไม่สอดคล้องกับบริบทที่ก าหนด  
2) ผิด เพราะ New Year’s Day (วันขึ้นปีใหม่) ไม่สอดคล้องกับบริบทที่ก าหนด  
3) ผิด เพราะ Halloween (วันฮาโลวีน) ไม่สอดคล้องกับบริบทที่ก าหนด 

 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
  Which bird is this?  

1) Parrot    2) Chicken  
3) Dove    4) Turkey 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ Turkey (ไก่งวง) เป็นสัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าของชาวคริสต์  

ตัวลวง  
1) ผิด เพราะ Parrot (นกแก้ว) ไม่ใช่สัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าของชาวคริสต์  
2) ผิด เพราะ Chicken (ไก่) ไม่ใช่สัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าของชาวคริสต์  
3) ผิด เพราะ Dove (นกพิราบ) ไม่ใช่สัญลักษณ์ของวันขอบคุณพระเจ้าของชาวคริสต์ 

 
 
 

        Jesus Christ came back to life on that day. Christians believe that it is 
the day of new life. Children like painting eggs and playing Egg Hunt games. 

          In western countries, Christians normally cook this kind of bird and 
have dinner with their families on Thanksgiving. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
   1) Easter     2) Halloween  

3) Christmas     4) Valentine’s Day 
เฉลยข้อ 3  

3) ถูก เพราะ Christmas (วันคริสต์มาส) สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดให้คือ Many people are taking  
                   photos with big pine trees. The trees are decorated with lights, stars, bells, gifts,  
                   and red stockings. They’re very beautiful. (ผู้คนถ่ายรูปกับต้นสนใหญ่ ประดับประดาด้วย  
                   ไฟ ดาว ระฆัง ของขวัญ และถุงเท้าสีแดง มันสวยงามมาก)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ Easter (วันอีสเตอร์) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดให้  
2) ผิด เพราะ Halloween (วันฮาโลวีน) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ Valentine’s Day (วันวาเลนไทน์) ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ก าหนดให้ 

 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
   1) Trick or Treat     2) Happy birthday  

3) Merry Christmas     4) Happy New Year 
เฉลยข้อ 1  

1) ถูก เพราะ Trick or Treat (หลอกหรือเลี้ยง) เป็นส านวนที่ใช้พูดในเทศกาล Halloween ตรงกับวันที่  
                  31 ตุลาคม ของทุกปี สอดคล้องกับประโยคท่ีก าหนดให้  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะ Happy birthday (สุขสันต์วันเกิด) เป็นส านวนที่ใช้อวยพรวันเกิด ไม่สอดคล้องกับประโยค  
                  ที่ก าหนดให้  

3) ผิด เพราะ Merry Christmas (สุขสันต์วันคริสต์มาส) เป็นส านวนที่ใช้อวยพรในวันคริสต์มาส  
                  ไม่สอดคล้องกับประโยคท่ีก าหนดให้  

4) ผิด เพราะ Happy New Year (สุขสันต์วันปีใหม่) เป็นส านวนที่ใช้อวยพรในวันขึ้นปีใหม่ ไม่สอดคล้อง 
                  กับประโยคที่ก าหนดให้ 
 
 

          Many people are taking photos with big pine trees. The trees are 
decorated with lights, stars, bells, gifts, and red stockings. They’re very 
beautiful. You can see them on _______________. 

          Children knock neighbors’ doors from house to house and say 
“_______________” on 31st of October. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
Answer: _____________________________________________________ 
แนวคิด เป็นการเลือกใช้ค าศัพท์ สิ่งของที่คนมอบให้กันในวันวาเลนไทน์  
เฉลย a rose / roses / chocolate / a bar of chocolate / cake / a present / presents / a gift / gifts /  
       a card / cards / stickers / a doll / dolls / a flower / flowers / หรือค าศัพท์สิ่งของอื่น ๆ ที่นิยม 
       มอบให้กันในวันวาเลนไทน์  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
Answer: _______________________________________________________ 

แนวคิด เนื่องจากวัน April Fools’ Day เป็นวันที่ชาวตะวันตกนิยมหยอกล้อกันโดยการสร้างเรื่องโกหก เป็นต้น  
เฉลย lies / jokes / fake stories หรือคาอ่ืน ๆ ที่แสดงถึงเรื่องเล่าที่ไม่เป็นความจริง  
เกณฑ์การให้คะแนน ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนแบบเขียนตอบสั้น (ท้ายเอกสาร) 
 
 

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

          On Valentine’s Day, people usually give _______________ to people 
they love. 

          April Fools’ Day is on the first of April. Some people in Western 
countries tell _______________ to others. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 
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 แตเ่ขียนเป็น was  

0 • ใช้ค าหรือกลุ่มค าที่ผิดความหมาย และ/หรือไม่ถูกต้องตามบริบท  
• ไม่เขียนค าตอบ  

 


