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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 2.2  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ 
                      ภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ป.6/1  บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมาย 
          วรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 Which sentence is correct?  

1.  I have black three small dogs.           
2.  I have black small three dogs. 
3.  I have three small black dogs.           
4.  I have three black small dogs. 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
(Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 Which sentence has the same intonation as “Where do you live?”?  
       

1. Are these Thai sweets?     
2. Do you live in Nan or Tak?  
3. Can I have some juice?     
4. Does she like spicy food? 

เฉลยข้อ 2 
2) ถูก เพราะประโยค Alternative Question (ค าถามแบบให้เลือก) เมื่อจบประโยคจะต้องเป็นเสียง 

                   ลงต่ า  เช่นเดยีวกับ Wh-question  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะประโยค Yes/No Question เมื่อจบประโยคจะต้องเป็นเสียงขึ้นสูง  
3) ผิด เพราะประโยค Yes/No Question เมื่อจบประโยคจะต้องเป็นเสียงขึ้นสูง  
4) ผิด เพราะประโยค Yes/No Question เมื่อจบประโยคจะต้องเป็นเสียงขึ้นสูง 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 

 Arrange these words to form a correct question.  
                   
 
 

1. Where is my pink dress?    2. Where is my dress pink?  
3. my Where dress pink is?    4. my dress pink is Where? 

เฉลยข้อ 1 
1) ถูก เพราะเมื่อเรียงประโยคให้เป็นประโยคค าถาม ค าที่ข้ึนต้นเป็นตัวใหญ่ และ adj. ต้องอยู่หน้าค านาม  

ตัวลวง  
2) ผิด เพราะ adj. อยู่หลังค านาม แม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  
3) ผิด เพราะตัวอักษรหน้าประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  
4) ผิด เพราะตัวอักษรหน้าประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ 

 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

 Which sentence uses question mark (?) correctly?  
  1) Let’s do yoga?  
  2) Is it your ruler? 
  3) I never go to bed late?  
  4) An elephant is the biggest animal? 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

 Which sentence is written in the CORRECT word order?  
  1) The three little pigs are friends.  
  2) The little cat one are friends. 
  3) The little four birds are friends.  
  4) The two dogs little are friends. 
เฉลยข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

my / dress / pink / is / Where / ? 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

   From the words given, which sentence is CORRECT?  
1) That is a beautiful blue big house.  
2) That is a big beautiful blue house.  
3) That is a beautiful big blue house.  
4) That is a big blue beautiful house. 

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ เป็นการเรียงล าดับ adjectives (ค าคุณศัพท์) ที่ขยายค านามได้ถูกต้อง ได้แก่  

ลักษณะ (beautiful) ขนาด (big) สี (blue)  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับ adjectives (ค าคุณศัพท์) ที่ขยายค านามไม่ถูกต้อง  
2) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับ adjectives (ค าคุณศัพท์) ที่ขยายค านามไม่ถูกต้อง 
4) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับ adjectives (ค าคุณศัพท์) ที่ขยายค านามไม่ถูกต้อง 

 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

 Which word has a DIFFERENT sound?  
1) hour    2) hotel  
3) happy    4) human 

เฉลยข้อ 1 
1) ถูก เพราะ hour /'aʊə(r)/ พยัญชนะต้นนี้ไม่ออกเสียง /h/ แต่ออกเสียง /a/  

ตัวลวง  
2) ผิด เพราะ hotel /həʊ'tel/ ค านี้ออกเสียง /h/  
3) ผิด เพราะ happy /'hæpi/ ค านี้ออกเสียง /h/  
4) ผิด เพราะ human /'hjuːmən/ ค านี้ออกเสียง /h/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

house. / beautiful / blue / That / a / is / big 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 Which sentence uses CORRECT punctuation?  

1) What a lovely day?  
2) How wonderful you are?  
3) May I go outside, please.  
4) Put your hands on your desk. 

เฉลยข้อ 4  
4) ถูก เพราะ Put your hands on your desk. (วางมือของคุณบนโต๊ะ) เป็นประโยคบอกเล่า  

                  จึงใช้เครื่องหมายมหัพภาค (period : . )  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ What a lovely day? (ช่างเป็นวันที่ดีอะไรอย่างนี้) เป็นประโยคแสดงความรู้สึกไม่ใช่  
                   ประโยคค าถาม จึงควรใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark : !)  

2) ผิด เพราะ How wonderful you are? (คุณช่างยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้) เป็นประโยคแสดงความรู้สึก  
                   ไม่ใช่ประโยคค าถาม จึงควรใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark : !)  

3) ผิด เพราะ May I go outside, please. (ขออนุญาตออกไปข้างนอกได้ไหม) เป็นประโยคค าถาม  
                   (ขออนุญาต) ไม่ใช่ประโยคบอกเล่า จึงควรใช้เครื่องหมายปรัศนี (question mark : ?) 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/1 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 Rearrange the following words to make a CORRECT sentence 

     
1)   3 – 7 – 4 – 1 – 2 – 5 – 6  
2)   2 – 4 – 7 – 3 – 5 – 1 – 6  
3)   3 – 7 – 1 – 4 – 5 – 2 – 6  
4)   2 – 4 – 5 – 1 – 7 – 3 – 6 

เฉลยข้อ 3  
3) ถูก เพราะ This is the shortest road to Bangkok. เป็นการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยค  

                  ที่ถูกต้อง 
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้อง  
2) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้อง  
4) ผิด เพราะ เป็นการเรียงล าดับค าตามโครงสร้างประโยคที่ไม่ถูกต้อง 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2  
ป.6/2  เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง และประเพณีของเจ้าของภาษา 
          กับของไทย 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 

 
 
 

 
  1.  Congratulations!                              

2.  Congratulations? 
3.  Congratulations,                              
4.  Congratulations: 

เฉลยข้อ 1 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 What should you tell her? 

1.  She can’t pray.                                
2.  She can wear a short skirt. 
3.  She can make a loud noise.              
4.  She can’t shake hand with the monk. 

เฉลยข้อ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In a speech content 
David is the winner. His friends are happy with him. They say 

“                          ” 
 

Anna is from America. She wants to go to the temple. You are a young 
guide in your hometown. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2 ป./2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2558) 
 
 
 
 
 
 

  1.  February 14th                                                   

2.  April 13th 

3.  August 12th                                                      

4.  December 5th 
เฉลยข้อ 2 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

 

 
 
 
 

  1. Halloween       
2. Thanksgiving  
3. Songkran Day      
4. Loy Krathong Day 

เฉลยข้อ 3 
3) ถูก เพราะกิจกรรมในวันสงกรานต์ ชาวไทยจะกลับบ้านไปหาครอบครัว มีพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  

                   ท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเหมือนกับวันคริสต์มาส  
ตัวลวง  

1) ผิด เพราะกิจกรรมในวันฮาโลวีน จะแต่งกายเป็นภูติผีปีศาจ และร่วมฉลองวันฮาโลวีน ซึ่งไม่เหมือน  
                   กับวันคริสต์มาส  

2) ผิด เพราะกิจกรรมในวันขอบคุณพระเจ้าจะมีการฉลองการเก็บเกี่ยว ประชาชนจะเดินทางกลับบ้าน  
                  เพ่ือมาแสดงความขอบคุณต่อครอบครัว มิตรสหาย และเพ่ือนบ้าน มีการรับประทานอาหารร่วมกัน  
                  ซึ่งไม่เหมือนกับวันคริสต์มาส  

4) ผิด เพราะกิจกรรมในวันลอยกระทง เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา มีการลอยกระทง  
                  ซึ่งไม่เหมือนกับวันคริสต์มาส 

In America and Europe, they celebrate New Year’s Day on January 1st. 
However, Thai people celebrate their traditional New Year’s Day on 
                          . 
 

         Dang and Bob are friends. Dang is Thai and Bob is American. On 
Christmas Day, Bob always goes to see his grandparents and celebrate 
Christmas together. Dang goes to see his grandparents on _______________. 
They go to the temple. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

  

 

  

 Phi ta Khon is a festival in Loei province. People dress up 
like ghosts. They wear ghost masks and costumes. It is similar to 
______________ on the 31st of October in western countries. 

มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1) Easter  
  2) Christmas 
  3) Halloween  
  4) Valentine’s Day 
เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 
 
 
 
 
 
    1) gloves  

2) make-up  
3) uniforms  
4) jewellery 

 
 
 
 
 
 
 

         Students in Britain can wear any kinds of clothes to school, such as  
T-shirts, jackets, jeans, and shorts. In Thailand, students must wear 
_______________ to school. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

มาตรฐาน ต 2.2 ป.6/2   
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
   1) Songkran     2) Loy Kratong  

3) Teacher’s Day    4) Children’s Day 
เฉลยข้อ 1  

1) ถูก เพราะ Songkran (เทศกาลสงกรานต์) สอดคล้องกับข้อความที่ว่า people go back to their  
                   hometowns to spend time with families (ผู้คนกลับภูมิล าเนาเพ่ือใช้เวลาอยู่กับ ครอบครัว)  
                   สอดคล้องกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทย  
ตัวลวง  

2) ผิด เพราะ Loy Kratong (เทศกาลลอยกระทง) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้  
3) ผิด เพราะ Teacher’s Day (วันครู) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้  
4) ผิด เพราะ Children’s Day (วันเด็ก) ไม่สอดคล้องกับข้อความท่ีก าหนดให้ 

 
 

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

          At Christmas, most of western people go back to their hometowns  
to spend time with their families. In Thailand, we usually do this at 
_______________. 


