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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 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
                    กับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ม.3/1 เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  
        และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 
 
 
 Choose the English sentence according to the Thai meaning with the correct use  
      of punctuation marks.  

1. She was feeling very hungry, so, she went to the store to buy some food.  
2. She was feeling very hungry, so she went to the store to buy some food.  
3. She was feeling very hungry so, she went to the store to buy some food.  
4. She, was feeling very hungry, so she went to the store to buy some food. 

เฉลยข้อ 2 
 

มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2557) 
 

 
 

 
What punctuation is needed to make the following sentence correct?  

1.   ! / ,     2.   ! / .  
3.   , / ?    4.   ? / . 

เฉลยข้อ 3 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
 
 
 
เฉลยข้อ 4) ถูก เพราะตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจากค านามที่ตามหลัง a few จะต้องเป็นคานามพหูพจน์ 
                    ในที่นี้จะต้องเป็น days  

“Mommy _____ can I have an apple _____”, he asked. 
 

 

 

Can you lend me your book for a few day?  
1)     2)            3)     4)  
 

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

มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

 
 
 

 

เฉลยข้อ 3) ถูก เพราะตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจากเป็น passive voice (S+V.to be+V.3) ในที่นี้ 
                    จะต้องเป็น knocked  
 
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

 
 
 
 

เฉลยข้อ 3) ถูก เพราะตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก Present Perfect Tense จะต้องเป็น  
                    S+have/has+V.3 ในที่นี้จะต้องเป็น stolen  
 
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

 
 
 
 
เฉลยข้อ 1) ถูก เพราะตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจากค าบุพบทที่ใช้กับวันจะต้องเป็น on  
 
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 

  
 
 
 
เฉลยข้อ 4) ถูก เพราะตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจากจะต้องเป็น Past Simple Tense เพราะเป็น 
                    เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนทีหลัง ในที่นี้จะต้องเป็น cried  
 
 
 
 

   She crossed the road without looking and was knock down by a car.  
1)                                2)                     3)             4) 

 

   All my money has gone because someone has stole all of it!  
1)             2)                             3)         4)  

 

     I left home in Sunday morning to catch a flight to England. 
                      1)                         2)         3)         4)  
 

    Linda had received a call from her boyfriend before she cries a river.  
                       1)                 2)                         3)             4)  
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มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 

Directions: Choose the underlined word that is grammatically INCORRECT. (Items 1-5)         3 
 
1.  
 
 
เฉลยข้อ  2 
 
 
2.  
 
 
เฉลยข้อ  2 
 
 
3.  
 
 
เฉลยข้อ  3 
 
 
4.  
 
 
เฉลยข้อ  1 
 
 
5.  
 
 
เฉลยข้อ  2 
 
 
 
 
 
 

One of the parents in this town give a large sum of money to a poor school. 
  1)         2)       3)           4) 

She took the broke watch to the shop to claim her money back yesterday. 
        1)    2)              3)    4) 

Jason is so friendly and kind that he knows much people and has a lot of friends. 
   1)          2)               3)        4) 

The woman of pink standing at the corner is my brother’s friend. 
        1)     2)           3)   4) 

He is absent today because of he has got a stomachache. 
  1)    2)         3)        4) 
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มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2561) 
 

Directions: Complete the passage with the word that is grammatically correct. (Items 1-5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.   1)  Therefore           

2)  Besides   
  3)  However          

4)  Unless  
 

เฉลยข้อ 3   เพราะ  ตัวเลือกนี้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก ประโยคแรกกล่าวถึงน้ าชาในทางท่ีดี แต่ประโยค
   ที่ 2  กล่าวถึงในทางลบ ดังนั้นจึงควรใช้ค าเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกัน คือ ค าว่า 
   However  ซึ่งแปลว่า อย่างไรก็ตาม  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก Therefore แปลว่า ดังนั้น เป็นค าเชื่อมที่แสดง                         
            ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกัน  

2  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก Besides แปลว่า นอกจากนี้ เป็นค าเชื่อมที่ใช้ใน                            
            การเสริมความ  

4  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก Unless แปลว่า เว้นเสียแต่ว่า ซึ่งเป็นค าเชื่อมที่ 
                               บอกเง่ือนไข  
  
2.   1)  are advised          

2)  will advise   
  3)  had advised         

4)  were advised  
 

 

Is tea beneficial? 
 Tea is famous for being both safe and helpful. _____(1)_____, scientists have 
suggested that it may not be as safe as we had previously believed. Tea has caffeine 
which has been linked to sleeplessness and unhappy feelings. Moreover, there is a 
problem for women who are going to have babies. They _____(2)_____ to drink less 
tea while they are pregnant. Because of its serious side effects, some people 
___(3)_____ like tea choose to be safer by drinking decaffeinated tea which caffeine 
_____(4)_____. The good thing is to limit or control the amount of tea consumption. 
We can _____(5)_____ a cup of tea, but don’t have too many a day.      
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เฉลยข้อ 1   เพราะ  ตัวเลือกนี้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก ผู้หญิงท้อง ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานของประโยค                           
   (They) ไม่ได้ท ากริยาแนะน า (suggest) ด้วยตนเอง จึงต้องใช้ประโยคในรูป passive 
   voice   และต้องเป็นรูป present tense เนื่องจากเนื้อหาเป็นเรื่องเก่ียวกับข้อเท็จจริง 
   (fact)  
ตัวลวง  

2  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิด tense เนื่องจากผู้หญิงท้อง (They) ถูกแนะน า จึงไม่สามารถใช้  Future  
                               Simple  Tense ได้   

3  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิด tense เนื่องจากผู้หญิงท้อง (They) ถูกแนะน า จึงไม่สามารถใช้  Past  
                               Perfect Tense ได้   

4  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ใช้ tense ผิด เนื่องจากเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (fact) จึง 
                               ไม่สามารถใช้  Past Simple Tense ในรูป passive voice ได้    
 
3.   1)  which          

2)  who   
  3)  whom          

4)  whose 
 

เฉลยข้อ 2   เพราะ  ตัวเลือกนี้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก Relative pronoun ค าว่า who ใช้เชื่อมประธาน
   ที่เป็นบุคคล “some people” ในเนื้อเรื่อง  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก which ใช้เชื่อมประธานที่เป็นสัตว์ สิ่งของ  
3  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก whom ใช้เชื่อมประธานที่ท าหน้าที่เป็นกรรม  
4  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก whose จะต้องตามค านามเสมอโดยจะท าหน้าที่                      

            แสดงความเป็นเจ้าของ  
  
 4.   1)  removes           

2)  is removing   
  3)  has removed        

4)  has been removed  
 

เฉลยข้อ 4   เพราะ  ตัวเลือกนี้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก เป็นการกล่าวถึงชาที่ถูกสกัดคาเฟอีนออกแล้ว จึง
   ใช้เป็น present perfect tense ในรูปของ passive voice  
ตัวลวง  

1  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์   
2  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์   
3  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์ 
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5.   1)  enjoy            
2)  enjoyed    

  3)  enjoying         
4)  to enjoy  

เฉลยข้อ 1   เพราะ  ตัวเลือกนี้ถูกหลักไวยากรณ์ เนื่องจาก กริยาที่ตามหลัง can ต้องเป็น infinitive 
   without to  
ตัวลวง  

2  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์   
3  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์   
4  ผิด  เพราะ  ตัวเลือกนี้ผิดหลักไวยากรณ์   

 
มาตรฐาน ต 2.2  ม.3/1 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 

Directions: Choose the correct answer which has the same meaning as the given sentence. 
 

 1. He was too young to get the driving license.  
1. He can get the driving license.  
2. He is young, but he can get the driving license.  
3. He cannot get the driving license because of his age.  
4. He cannot get the driving license because he is not young enough. 
 

เฉลยข้อ 3. He cannot get the driving license because of his age. เพราะจากโจทย์ที่บอกว่า  
              “เขาอายุน้อยเกินไปที่จะสามารถท าใบขับขี่ได้” ดังนั้นจึงตรงกับประโยค “He cannot get the  
              driving license because of his age.” (เขาไม่สามารถท าใบขับขี่ได้เพราะอายุของเขา) 
 
 2. The old man we met yesterday was neither polite nor wise.  

1. The old man was polite and wise.  
2. The old man was polite but not wise.  
3. The old man was not polite but wise.  
4. The old man was not polite and wise.  
 

เฉลยข้อ 4. The old man was not polite and wise. เพราะโจทย์บอกว่า “ชายแก่คนนั้นที่เราพบเมื่อวาน 
               เป็นคนที่ทั้งไม่สุภาพและไม่ฉลาด” จึงตรงกับข้อที่ 4 The old man was not polite and wise. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน ต 2.2    
ม.3/2   เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่  และวัฒนธรรม 
          ของเจ้าของภาษากับของไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 

 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2559) 
 
  
 
 
  1. fate      2. blessing  

3. bad luck     4. fortune tellers 

เฉลยข้อ 3. ถูก เพราะความเชื่อเรื่องสิ่งของแตกของอังกฤษกับไทย เชื่อเหมือนกันว่าจะน ามาซึ่งโชคร้าย 

 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/2 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2560) 
 
 
  
 
 
 
 
 
  1) Clothes with any colours will be okay. 
  2) A black shirt and trousers will be fine. 
  3) You can wear shorts and slippers if you want. 
  4) You should wear a T-shirt and shorts in dark colours. 
เฉลยข้อ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Some British people believe that if you break glass objects, it will bring 
you _______________. This idea is the same in Thai belief. 
 

James, an exchange student from England, is going to join a funeral with his host 
family in Thailand. 
     James: Mom, how should I dress for the funeral? 
     Mom: _______________. This is suitable and polite. 
     James: Ah, I see. We do the same in England. People wear formal clothes 
      with dark colours to a funeral. 
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ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/2 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 According to the passage, which sentence is NOT TRUE?  

1. Shrove Tuesday is celebrated by Christians.  
2. Shrove Tuesday takes place in the last of Lent.  
3. English people celebrate Shrove Tuesday by consuming pancakes.  
4. Shrove Tuesday is known as Pancake Tuesday or Pancake Day.  
 

เฉลยข้อ 2. Shrove Tuesday takes place in the last of Lent. จากบทความด้านบนกล่าวว่า Shrove  
              Tuesday takes place the first day of Lent ไม่ใช่ last day of Lent 
 
มาตรฐาน ต 2.2 ม.3/2 
 (Pre O-NET ปีการศึกษา 2562) 
 
 
 
 
 
 
   1. roses     2. clovers  

3. lotuses     4. Poppies 
 
เฉลยข้อ 4. Poppies เพราะดอกป๊อปปี๊ เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึก ซึ่งจากบทความด้านบน ค าที่ระบุ 
               โดยตรงกับเหตุการณ์นี้คือค าว่า Remembrance Day และ the men and women who died  
              during World War 1 และ 2 
 
 

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

          Shrove Tuesday (also known in Commonwealth countries and Ireland as 
Pancake Tuesday or Pancake Day) England is known for Shrove Tuesday. Shrove 
Tuesday takes place the first day of Lent and is celebrated by Christians across the 
country by making pancakes. Pancakes are similar to crepes in England 
accompanied by golden syrup, sugar or lemon. 

Remembrance Day  
          Remembrance Day pays homage to the men and women who died during 
World War I and World War II. It is a commemoration held in November with 
people wearing 


