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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 2  ภาษาและวัฒนธรรม 
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และน าไปใช้ได้ 
                     อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ม.3/1  เลือกใช้ภาษา  น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและ 

     วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 What would you say to a friend who thanks you for helping her do the homework?  
     1. Exactly I can.      

2. Of course not.  
3. Sure, it’s very easy for me.    
4. No problem. I’m happy to help. 

เฉลยข้อ 4 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
  
 You feel sorry for him. You should say “________________” 
  1) What of it?  
  2) Good job. 
  3) That’s terrible.  
  4) That’s your problem. 
เฉลยข้อ  3 
 
มาตรฐาน ต 2.1 ม.3/1    
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 

 Your friend brought you a present for your birthday. What would you say to her?  
1. Thank you! This is your turn.  
2. Thank you! I really appreciate this.  
3. Thank you! A bad gift is not a big deal.  
4. Thank you! However, this is not the present I wanted.  
 

เฉลยข้อ 2. Thank you! I really appreciate this. เพราะค าตอบในข้อ 2 ถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ 
               ที่เกิดขึ้นเป็นการตอบรับ ขอบคุณคนที่ได้ซื้อของขวัญมาให้ในงานวันเกิด 

Your friend lost his wallet and all of his money is gone. 
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มาตรฐาน ต 2.1   
ม.3/2  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของเจ้าของภาษา 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  1. sport games, or party     
2. field trip, or sightseeing  
3. visiting museum, or zoo     
4. bird watching, or canoeing 

เฉลยข้อ 1 
 

มาตรฐาน ต 2.1  ม.3/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
 
 
 According to the passage, which sentence is not true?  

1. It is a groom’s party that is held before the wedding.  
2. It is a celebration of a groom’s last night of freedom.  
3. It is the last celebration between the groom and his bride.  
4. A bachelor party has different names in different countries.  

เฉลยข้อ 3. ถูก เพราะไม่เป็นจริงตามข้อความ เนื่องจากงานเลี้ยงสละโสดไม่ใช่งานฉลองครั้งสุดท้ายระหว่าง 
                   เจ้าบ่าวและเจ้าสาว  
 
 

Situation : Mark, an exchange student from the USA, and Mana are talking   
                about a “Homecoming Day”.  
     Mana :  What is a “Homecoming Day” like in your country?  
     Mark :   Well, it’s a day for welcoming back the former students of school.  
                They gather and do activities, such as _______________ at school.  
                We didn’t care who wins or loses because we are happy to see one  
                another again and we dance together at night.  
     Mana :  Oh, I see, it is like a “reunion party” in my country. 

 
 

        A bachelor party also known as a stag party in Canada, stag night in United 
Kingdom, stag do in Ireland and stag weekend in New Zealand is a party held for 
a man shortly before he gets married, to celebrate his last night of freedom.  
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มาตรฐาน ต 2.1  ม.3/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Read and answer the questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 According to the passage, which sentence is NOT TRUE? 
  1) Black-eyed peas look like coins. 
  2) Some Americans eat legumes in order to be lucky. 
  3) All Americans eat black-eyed peas on New Year’s Day. 
  4) Peas are a traditional food in some parts of the U.S.A. 
เฉลยข้อ  3 

 
มาตรฐาน ต 2.1  ม.3/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 According to the passage, which sentence is correct?  

1. It is a groom’s party that is held after the wedding.  
2. It is a celebration of a groom’s last night of freedom.  
3. A bachelor party has the same name in different countries.  
4. It is the celebration between the groom and his bride before they get married.  

เฉลยข้อ 2. It is a celebration of a groom’s last night of freedom. เพราะค าตอบในข้อที่ 2 นั้นมี 
               ความสัมพันธ์กับประโยคสุดท้ายของเนื้อเรื่อง 

 

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

Traditional New Year’s Dishes 
 In the Southern United States, special dishes during the New Year’s 
holiday are mostly made of black-eyed peas. These typical legumes look like 
coins and the people who eat them believe that they will bring good luck in 
their lives. 

          A bachelor party also known as a stag party in Canada, stag night in 
United Kingdom, stag do in Ireland and stag weekend in New Zealand is a party 
held for a man shortly before he gets married, to celebrate his last night of 
freedom. 


