
ชุดที ่2 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 

ค าช้ีแจง   ให้ระบายค าตอบทีถู่กต้องลงในวงกลมตัวเลอืกให้เต็มลง (ห้ามระบายนอกวง) 
ส่วนที ่1:  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว จ  ำนวน 44 ขอ้  
                 ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 44 คะแนน 

ตัวช้ีวดั     ระบุตวัอกัษรและเสียง อ่ำนออกเสียงและสะกดค ำง่ำย ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน (ต 1.1 ป.1/2) 
                 บอกควำมแตกต่ำงของเสียงตวัอกัษร ค ำ กลุ่มค ำ และประโยคง่ำย ๆ ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย 
                    (ต 2.2 ป.3/1) 

1.   Which word doesn’t have the same vowel sound as the word “note”? 
       1    cold 
       2    road 
       3   cloud 
       4    boat 

ตัวช้ีวดั    ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

2.  A: __________________ 
     B: No, he isn’t. 
       1    Does he take the piano class on weekends? 
       2    Is he going to the market? 
       3    Is it Joey’s book? 
       4   Where is he going? 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั  เลือก/ระบุภำพหรือสัญลกัษณ์ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มค ำและประโยคท่ีฟัง (ต 1.1 ป.3/3) 
             พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 3.1 ป.3/1) 

3.  A: I have __________ . Let’s play ___________ . 
     B: OK.   
       1    a glove and a bat / tennis 
       2    a bat and a ball / football 
       3    a mitt and a ball / baseball 
       4    a mitt and a bat / table tennis 

ตัวช้ีวดั   บอกช่ือและค ำศพัทง่์ำย ๆ เก่ียวกบัเทศกำล/วนัส ำคญั/งำนฉลอง และชีวติควำมเป็นอยูข่องเจำ้ของภำษำ 
                 (ต 2.1 ป.3/1)  

4. Tomorrow is October 31st. It is _____________ . 
      1    a Valentine’s Day 
      2    a Halloween Day 
      3    a Buddhist Lent Day 
      4    a Christmas Day 

 ตัวช้ีวดั พดูโตต้อบดว้ยค ำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรส่ือสำรระหวำ่งบุคคลตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.2 ป.2/1) 

5. A: ______________________ 
    B: I’m very well. Thank you. 
      1    What’s the date today? 
      2    How are you  doing? 
      3    What’s the weather like? 
      4    Do you want this soup? 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั  พดูโตต้อบดว้ยค ำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรส่ือสำรระหวำ่งบุคคลตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.2 ป.2/1) 
              ฟัง/พดูในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน (ต 4.1 ป.2/1) 

6.  How much are they? 
      1    They’re thirty baht. 
      2    They’re seven mangosteens. 
      3    There’re one hundred baht. 
      4    There’re twenty-one pencils. 

ตัวช้ีวดั   อ่ำนออกเสียง สะกดค ำ อ่ำนกลุ่มค ำ ประโยค และบทพดูเขำ้จงัหวะ (chant) ง่ำย ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน 
                 (ต 1.1 ป.3/2) 

7.  Which word has the wrong plural form? 
      1    childs 
      2    balloons 
      3    T-shirts 
      4    watches 
 

ตัวช้ีวดั   เลือก/ระบุภำพหรือสัญลกัษณ์ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มค ำและประโยคท่ีฟัง (ต 1.1 ป.3/3) 

8.     __________ isn’t a job. 
        1    bakery 
        2    florist 
        3    pilot 
        4    cook 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั   พดูและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

 9.   The library is ______ the post office and the park. 
        1    next  
        2    between 
        3    on 
        4    around 

ตัวช้ีวดั   พดูและใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
               จดัหมวดหมู่ของค ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2) 

 10. Those gloves aren’t _______ . They’re _________ . 
        1    your / him 
        2    yours / mine 
         3    his / her 
        4    him / mine 
 
ตัวช้ีวดั ใชค้  ำสั่งและค ำขอร้องง่ำย ๆ ตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.2 ป.3/2) 

11.  Niya, it’s cloudy and it’s cold. _______________ 
        1    Let’s go to the park. 
        2    I’m hungry. 
        3    I  want to play football. 
        4   Put your coat on. 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ำย ๆ เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.2 ป.3/4) 

 12.  A: Who’s behind the glass door? 
        B: ____________________ 
         1    She waits for you. 
        2    I met her two days ago. 
        3    It’s Vivian. She’s my sister. 
        4    She wants to come in. 

ตัวช้ีวดั   จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2) 

 13.  Which pair of words has the opposite meanings? 
        1    happy / loud 
        2    rich / clever 
        3    lazy / diligent 
        4    plump / fat    

ตัวช้ีวดั    บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

14.  Which one is not a natural habitat for animals? 
        1    ocean 
        2    Antarctic 
        3    desert 
        4    steel cage 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั   อ่ำนออกเสียง สะกดค ำ อ่ำนกลุ่มค ำ ประโยค และบทพดูเขำ้จงัหวะ (chant) ง่ำย ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน  
                 (ต 1.1 ป.3/2) 

15.  Which word has a different plural form? 
        1    monkey 
        2    family 
        3    buddy 
        4    lady 
 

ตัวช้ีวดั   จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2) 

 16.  Tina and Mailey bought this wardrobe. It is ________ . 
        1    hers 
        2    them 
        3    their 
        4    theirs 

ตัวช้ีวดั   พดูโตต้อบดว้ยค ำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรส่ือสำรระหวำ่งบุคคลตำมแบบท่ีฟัง  (ต 1.2 ป.3/1) 
               ฟัง/พดูในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหอ้งเรียน  (ต 4.1 ป.3/1) 

17.   A: Did Yaya buy Nadech a tie? 
        B: Yes, she ______ him a tie. 
        1    did 
        2    does 
        3    buys 
        4    bought 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ  (ต 1.1 ป.3/4) 

18.      My brother and I have the same favorite sport. At the weekend, we always go out to the gym to play it.           
At the gym, we meet our friends and set up the two teams equally before we start the game. Five of us are on the 
first team while the rest are on the other team. The game has four quarters which takes 15 minutes for each.  
Every game we play is exciting. We have to bounce the ball while moving and throw the ball into the other 
team’s hoop. Can you guess what our favorite sport is? 

        1    football 
        2    chair ball 
        3    basketball 
        4    volleyball  
 

   ตัวช้ีวดั   พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
              บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ  (ต 3.1 ป.3/1) 

19.   Ms. Anna is painting the picture. It is twenty inch __________ .  
        1    meters 
        2    tall 
        3    weight 
        4    high   

   ตัวช้ีวดั พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1)       

20.   Three flowers are on the table. The pink rose is on the right of the white lily. The blue lotus is on the right      
         of the pink rose. So, the pink rose is _______ the blue lotus and the white lily. 
        1    on the right of 
        2    next to 
        3    opposite 
        4    between 
 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ      

21.  Look. The bear trainer isn’t ______ the bear cubs. He is ________ the plants. 
        1    watering / feeding 
        2    washing / bathing 
        3    feeding / watering 
        4    bathing / feeding 

   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
                  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ำย ๆ เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนตำมแบบท่ีฟัง  (ต 1.2 ป.3/4)                      

22.  Rearrange to make the correct order of the conversation. 
        A   Yes, I am. 
          B   Are you designing a poster? 
          C   She’s practicing music. 
           D  How about Thalia? What is she doing? 
        1    B-A-C-D 
        2    B-C-D-A 
        3    B-A-D-C 
        4    D-C-B-A 

    ตัวช้ีวดั  บอกช่ือและค ำศพัทง่์ำย ๆ เก่ียวกบัเทศกำล/วนัส ำคญั/งำนฉลอง และชีวติควำมเป็นอยูข่องเจำ้ของภำษำ 
                    (ต 2.1 ป.3/1)  

23.  People celebrate the birth of Jesus Christ on this day. What day is it? 
        1    Halloween’s Day 
        2    New Year’s Day 
        3    Father’s Day 
        4    Christmas Day 
 
 
 



    ตัวช้ีวดั  ใชค้  ำสั่งและค ำขอร้องง่ำย ๆ ตำมแบบท่ีฟัง  (ต 1.2 ป.3/2) 

24.  It’s cold outside. _____________ 
        1    Open the door, please. 
        2    Turn on the air-conditioner, please. 
        3    Close the window, please. 
        4    Give me an umbrella, please. 

   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

25.  _____________ apple juice in the pitcher. 
         1   There is an 
        2   There is a lot of 
        3   There are a few 
        4   There are a little 

   ตัวช้ีวดั  จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2) 

26.  Who is your uncle’s daughter? 
         1    niece 
        2    nephew 
        3    auntie 
        4    sister 
 
 
 
 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั  (ต 1.3 ป.3/1) 

 27.  Debbie collects sudoku books. Last week, she had forty-eight sudoku books. But yesterday, a friend  
bought nine of them from her. How many sudoku books does she have now? 

        1    fifty-eight 
        2    thirty-nine 
        3    thirty-seven 
         4    fifty-seven 

   ตัวช้ีวดั  จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2) 

28.   Tom works in Peterson’s Factory. Robin works in Perterson’s Factory. Tom and Robin work in the 
_______ factory. 

        1    same 
        2    both 
        3    also 
        4    too 

   ตัวช้ีวดั  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

29.   Pyramids are in ______ shape. 
        1    circle 
        2    triangle 
        3    square 
        4    oval 
 
 
 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

30.  _____ Nisa and Maria ______ cooking? 
         1    Does / likes 
        2    Does / like 
        3    Do / likes 
        4    Do / like 
 

ตัวช้ีวดั  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ำย ๆ เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.1 ป.3/4)  

31.  A: How often does your father drink coffee? 
       B: ___________________________ 
        1    He drinks it too much. 
        2    He drinks chocolate milk. 
        3    Two times a day. 
        4    He drinks it at 7 o’clock every morning. 

 ตัวช้ีวดั  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

32.  Jenna likes to go jogging _____ the morning. 
        1    on 
        2    in 
        3    at 
        4    every 
 
 
 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
                  บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1  ป.3/1)     

33.  Which animal is related to cats? 
        1    wolf 
        2    tiger 
        3    deer 
        4    hippopotamus 

    ตัวช้ีวดั   จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1) 
                   บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

34.  Which choice doesn’t have an insect? 
        1    butterfly, squirrel, rabbit 
        2    kangaroo, pigeon, frog 
        3    ladybug, butterfly, worm 
        4    dragonfly, camel, alligator 
 

   ตัวช้ีวดั   จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1) 
                  บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1)    

35.  When we add the blue color with yellow. We have _______ . 
        1    orange 
        2    red 
        3    green 
        4    brown 
 
 
 
 
 



    ตัวช้ีวดั  พดูขอและใหข้อ้มูลง่ำย ๆ เก่ียวกบัตนเองและเพื่อนตำมแบบท่ีฟัง (ต 1.1 ป.3/4)  

36.  A: What are you going to have for dinner? 
       B: ____________________________________ 
        1    I have rice with fried pork and lemon juice. 
         2    I had spaghetti and bananas. 
      3    I’m going to have chicken noodles and milk. 
        4    There are hamburgers, meat balls and green tea. 

ตัวช้ีวดั  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
               บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1)      

37.  Forty-seven minus six is _________ . 
        1    forty-one 
        2    fifty-three 
        3    fifty-five 
        4    thirty-nine 

ตัวช้ีวดั  บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

38.  Which is a natural habitat for chimpanzees? 
        1    a banana 
        2    a vet 
        3    a tiger 
        4    a jungle 
 
 
 
 
 



   ตัวช้ีวดั   พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
                บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ (ต 3.1 ป.3/1) 

 39. Jim is a firefighter. He works in a ________ . He saves people from a fire accident. 
         1    fire engine 
         2    fire station 
         3    fire staff 
         4    fire alarm  

   ตัวช้ีวดั    พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
                    บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

 40. Bian likes outdoor sport. One of her favorites is _______ . 
        1    futsal 
         2    ice hockey 
         3   beach volleyball 
         4    gymnastics  

   ตัวช้ีวดั    ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
             

41.  Today is Wednesday. Wednesday plus six days. What day is it? 
         1    Saturday 
         2    Sunday 
         3    Monday 
         4    Tuesday 
 
 
 
 
 



 
Read the short passage and answer the items 42-43. 
 
           We painted pictures in our art class today. We hung the pictures on our classroom wall for all students to  
see. Then we could take a look at them when we sat at our desks. One picture was 12 inches high. It was a drawing 
of the flower garden at Danny’s house. Another showed Hani’s favorite teddy bears. They are brown and white. 
Some students used their hands and fingers to paint with. It took us a long time to guess what these pictures are.  
But we all had fun with our painting! 
 

     ตัวช้ีวดั   ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)  

42.   Why did the students want to hang their pictures in the classroom wall? 
          1    They wanted all students to duy the pictures. 
          2    They wanted all students to comment on them. 
          3    They wanted other students to see. 
          4    They want a prize from all students. 

ตัวช้ีวดั   ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

43.   Did the students enjoy their painting? Why? 
          1    Yes, because they can draw anything they want. 
          2    Yes, because they can get a good grade from their art teacher. 
          3    No, because some pictures are difficult to guess what they are. 
          4    No, because they cannot get money from the painting. 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั    ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
                บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

44.   
            Mel has two St. Bernard dogs. They are all lovely and naughty. Mel loves them very much. The first 

dog is Gus. She is big. She has white and brown hair. She has three babies. The other dog is Lucky. She is 
bigger than Gus. She has the same colors as Gus. She also has three babies. All the babies are cute! 

        How many dogs and puppies does Mel have? 
          1    two 
          2    four 
          3    five 
          4    eight 

 

ส่วนที ่2:  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 2 ค ำตอบ จ ำนวน 3 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนน 
                รวม 6 คะแนน  

ตัวช้ีวดั  พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.2/1) 
             บอกช่ือและค ำศพัทง่์ำย ๆ เก่ียวกบัเทศกำล/วนัส ำคญั/งำนฉลอง และชีวติควำมเป็นอยูข่องเจำ้ของภำษำ 
                (ต 2.1 ป.3/2) 

45.  It’s _______, so she _________________ . 

          1    rainy / isn’t taking an umbrella 
          2    snowing / isn’t wearing boots 
          3    sunny / is wearing shorts 
          4    snowing / isn’t wearing a coat 
 
 
 



ตัวช้ีวดั  ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
              พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
              บอกค ำศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบักลุ่มสำระกำรเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1)   

46. 
             Raccoons have thick fur. They have black circles around their eyes and tails. They hunt at night and           

return to their _____ early in the morning. Baby raccoons stay with their mother. They learn from their  mother 
how to climb trees and _____ from the bigger animals. 

          1    dens / survive  
          2    trees / get away 
          3    cages / survive  
          4    dens / get away  
 

ตัวช้ีวดั ตอบค ำถำมจำกกำรฟังหรืออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรือนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 
             พดูใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตนเองและเร่ืองใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 
             จดัหมวดหมู่ค  ำตำมประเภทของบุคคล สัตว ์และส่ิงของตำมท่ีฟังหรืออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1) 

  47. Which two choices can be the correct order of the story? 
1 Kathy and I found a puppet under the apple tree. 
2 We wanted to find more treasure! 
3 We played a treasure hunt for today at Tina’s house. 
4 We started playing at the yard. 
5 I asked Kathy to bring the sword to me. 
6 Kathy and I were very happy. 

 
   1    2-3-4-5-6-1 
          2    3-4-1-5-6-2 
          3    3-4-1-6-5-2 
          4    2-3-4-1-5-6 
 



 

ชุดที ่2 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันประถมปีที ่3 
 
ข้อ เฉลย เหตุผล 
1 3 ตวัเลือกเดียวทีอ่ำนออกเสียงไม่เหมือนค ำวำ่ note คือตวัเลือกท่ี 3 cloud 
2 2 B ตอบโดยใชป้ระธำน he และกริยำช่วยรูปปฏิเสธ isn’t ดงันั้นค ำถำมจึงตอ้งมีโครงสร้ำงท่ี

สอดคลอ้งกนั ตวัเลือกท่ี 2 จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 
3 3 ช่ืออุปกรณ์กีฬำกบักีฬำท่ีสอดคลอ้งกนั มีเพียงตวัเลือกท่ี 3 คือ ถุงมือและลูกบอลส ำหรับ 

กีฬำเบสบอล ดงันั้นตวัเลือกน้ีจึงถูกตอ้ง  
4 2 ตำมวฒันธรรมตะวนัตก วนัท่ี 31 ตุลำคม คือวนั Halloween ตวัเลือกท่ี 2 จึงเป็นค ำตอบท่ีถูก 
5 2 B ตอบวำ่ สบำยดี ขอบคุณ ดงันั้น A จึงตอ้งถำมค ำถำมท่ีมีควำมหมำยวำ่ สบำยดีไหม  

ตวัเลือกท่ี 2 How are you doing? จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง   
6 1 โจทยถ์ำมวำ่ รำคำก่ีบำท (How much are they?) ค ำตอบท่ีถูกตอ้งจึงเป็นตวัเลือกท่ี 1  

ทั้งน้ี ส ำนวนในกำรตอบค ำถำมวำ่รำคำเท่ำไหร่ จะไม่ใชค้  ำวำ่ There is หรือ There are ข้ึนตน้
ประโยค แต่ตอ้งข้ึนตน้ดว้ยสรรพนำมท่ีใชเ้รียกส่ิงของท่ีเรำตั้งค  ำถำมเท่ำนั้น  
(คือ It is, They are)   

7 1 ค ำตอบคือตวัเลือกท่ี 1 เพรำะรูปพหูพจน์ท่ีถูกตอ้งของค ำวำ่ child คือ children  
8 1 ตวัเลือกท่ี 1 bakery หมำยถึง ร้ำนขนมอบ ไม่ใช่อำชีพช่ำงท ำขนมอบ จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 

(อำชีพช่ำงท ำขนมอบ เรียกวำ่ baker)  
9 2 ตวัเลือกท่ี 2 ถูกตอ้ง เพรำะ between เป็น preposition ท่ีใชร้ะบุต ำแหน่งวำ่อยูร่ะหวำ่ง 2 ส่ิง ทั้งน้ี 

ตวัเลือกท่ี 1 next ตอ้งมี preposition “to” ตำมหลงัดว้ยเสมอ 
ตวัเลือกท่ี 3 on ถูกตอ้งตำมไวยำกรณ์ แต่ไม่ส่ือควำมหมำยตำมควำมเป็นจริง 
ตวัเลือกท่ี 4 around ถูกตอ้งตำมไวยำกรณ์ แต่ไม่ส่ือควำมหมำยตำมควำมเป็นจริง  

10 2 ตวัเลือกท่ีมี possessive pronoun ถูกตอ้งทั้ง 2 ต ำแหน่งคือ ตวัเลือกท่ี 2 (yours / mine)  
11 4 โจทยร์ะบุวำ่เมฆคร้ึมและอำกำศหนำว ตวัเลือกท่ี 4 (สั่งให ้Niya สวมเส้ือโคท้) จึงสมเหตุสมผล

ท่ีสุด 
 



ข้อ เฉลย เหตุผล 
12 3 A ตอ้งกำรถำมวำ่ ใครยนือยูห่ลงัประตูกระจก B จึงควรตอบใหต้รงค ำถำมวำ่คนท่ียนือยูเ่ป็นใคร 

ดงันั้นตวัเลือกท่ี 3 จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง   
13 3 โจทยถ์ำมหำค ำท่ีมีควำมหมำยตรงกนัขำ้ม ค ำตอบจึงเป็นตวัเลือกท่ี 3 (ข้ีเกียจ / ขยนั)  
14 4 natural habitat = ท่ีอยูต่ำมธรรมชำติ โจทยถ์ำมวำ่ขอ้ใดไม่ใช่ท่ีอยูต่ำมธรรมชำติ ดงันั้นค ำตอบ

จึงเป็นตวัเลือกท่ี 4 (กรงเหล็ก) 
15 1 ตวัเลือกท่ี 1 monkey ท ำใหเ้ป็นพหูพจน์ดว้ยกำรเติม –s แต่ตวัเลือกอ่ืน ท ำใหเ้ป็นพหูพจน์ดว้ย

กำรเปล่ียน y เป็น i แลว้เติม –es (families, buddies, ladies) 
16 4 ประธำนของประโยคเป็นพหูพจน์คือ Tina and Mailey ดงันั้น Possessive pronoun ท่ีถูกตอ้งคือ

ตวัเลือกท่ี 4 (theirs) 
17 4 ค ำถำมถำมดว้ยกริยำรูป Past tense ค ำตอบจึงตอ้งเป็นกริยำรูป Past tense เช่นกนั และตอ้งตอบ

ใหไ้ดใ้จควำมสอดคลอ้งกบัค ำถำม ขอ้น้ีค ำถำมถำมวำ่ Yaya ซ้ือเนคไทให ้Nadech ใช่ไหม ??  
B จึงตอ้งตอบวำ่ ใช่ Yaya ซ้ือเนคไทให ้Nadech  

18 3 กีฬำท่ีเล่นในยมิเนเซ่ียม แบ่งกำรแข่งขนัเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 15 นำที แบ่งผูเ้ล่นเป็น 2 ทีม ทีมละ 
5 คน แต่ละทีมใชมื้อเล้ียงลูกบอลกระทบพื้นแลว้โยนให้เขำ้ห่วงของฝ่ำยตรงขำ้มใหไ้ดค้ะแนน
รวมมำกท่ีสุด คือ กีฬำบำสเก็ตบอล  ตวัเลือกท่ี 3 จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 

19 4 กำรบอกควำมสูงของส่ิงของ ตอ้งใช ้verb to be ร่วมกบัค ำคุณศพัทเ์ท่ำนั้น โดยโครงสร้ำง
ประโยคในกำรบอกควำมสูงคือ S. + is + (20) + หน่วยนบั (เช่น cm./m.) ในรูปพหูพจน์ + high. 

20 4 จำกโจทย ์ต ำแหน่งของดอกไม ้เรียงจำกซ้ำยไปขวำคือ ดอกบวัสีน ้ำเงิน กุหลำบสีชมพ ูลิลล่ีสีขำว 
ดงันั้นค ำตอบท่ีถูกตอ้งจึงเป็นตวัเลือกท่ี 4 between 

21 3 กริยำส ำนวนท่ีใชก้บัค ำนำม the bear cubs และ the plants แลว้ส่ือควำมหมำยไดถู้กตอ้งคือ 
feeding และ watering ซ่ึงแปลวำ่ ใหอ้ำหำรลูกหมี และรดน ้ำตน้ไม ้ตวัเลือกท่ี 3 จึงเป็นค ำตอบท่ี
ถูกตอ้ง  

22 3 ขอ้น้ี ประโยคบอกใบคื้อ How about…? ซ่ึงเรำใชถ้ำมเม่ือตอ้งกำรขอ้มูลเพิ่มเติม หรือตอ้งกำร
เปล่ียนประเด็นท่ีก ำลงัพดู ประโยคท่ีข้ึนตน้บทสนทนำน้ีจึงตอ้งเป็นประโยค B ดงันั้นค ำตอบท่ี
ถูกตอ้งของขอ้น้ี จึงเป็นตวัเลือกท่ี 3  

23 4 ชำวคริสตฉ์ลองกำรประสูติของพระเยซูในวนัท่ี 25 ธนัวำคม เรียนวำ่วนัคริสตม์ำส (Christmas 
Day)ตวัเลือกท่ี 4 จึงถูกตอ้ง  

24 3 โจทยบ์อกวำ่อำกำศหนำว ดงันั้นตวัเลือกท่ี 3 “กรุณำปิดหนำ้ต่ำงดว้ย” จึงสมเหตุสมผลท่ีสุด  
 



ข้อ เฉลย เหตุผล 
25 2 apple juice เป็นค ำนำมนบัไม่ได ้ตวัเลือกท่ี 3-4 ซ่ึงใช ้there are จึงไม่ถูกตอ้ง ตวัเลือกท่ี 1 ก็ไม่

ถูกตอ้ง เพรำะมี article “an” ซ่ึงจะไม่ใชก้บัค ำนำมนบัไม่ได ้ดงันั้นตวัเลือกท่ี 2 จึงเป็นค ำตอบท่ี
ถูกตอ้ง  

26 2 ลูกสำวของลุง คือ ลูกพี่ลูกนอ้ง (nephew) ของเรำ ตวัเลือกท่ี 2 จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 
27 2 Debbie เคยมีหนงัสือ Sudoku 48 เล่ม เพื่อนซ้ือไป 9 เล่ม Debbie จึงเหลือหนงัสือ Sudoku อยู ่ 

39 เล่ม 
28 1 Tom และ Robin ท ำงำนอยูโ่รงงำนเดียวกนั ค ำบอกลกัษณะของค ำนำม (determiner) ท่ีถูกตอ้ง

จึงตอ้งเป็นค ำวำ่ same ในตวัเลือกท่ี 1 
29 2 พีระมิดมีรูปทรงสำมเหล่ียม ดงันั้นตวัเลือกท่ี 2 triangle จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง  
30 4 โจทยมี์ประธำนเป็นพหูพจน์ จึงตอ้งใชก้ริยำช่วย Do ข้ึนตน้ประโยค และในประโยคค ำถำม เรำ

ตอ้งท ำกริยำให้เป็น infinitive เสมอ ดงันั้นตวัเลือกท่ี 4 จึงถูกตอ้ง 
31 3 How often เป็นส ำนวนใชถ้ำมควำมถ่ีบ่อยของกำรกระท ำนั้น ๆ ขอ้น้ีจึงตอ้งตอบเป็นวลีบอก

ควำมถ่ี Tow times a day. ในตวัเลือกท่ี 3 
32 2 ส ำนวน “ในช่วงเชำ้” ตอ้งใช ้proposition “on” น ำหนำ้ค ำวำ่ morning เสมอ ดงันั้นตวัเลือกท่ี 2 

จึงถูกตอ้ง  
33 2 สัตวท่ี์มีควำมเก่ียวโยงกบัแมว คือ เสือ เพรำะเป็นสัตวใ์นสปีช่ีเดียวกนั มีควำมคลำ้ยคลึงกนั 

ดำ้นโครงสร้ำงร่ำงกำยและหนำ้ตำ ขอ้น้ีจึงตอ้งตอบตวัเลือกท่ี 2 
34 2 ตวัเลือกท่ี 2 ไม่มีแมลงอยูเ่ลย จึงเป็นค ำตอบท่ีถูกตอ้ง 

หมายเหตุ ตวัเลือกท่ี 1 คือ ผีเส้ือ กระรอก และกระต่ำย 
                 ตวัเลือกท่ี 2 คือ จิงโจ ้นกพิรำบ และกบ 
                 ตวัเลือกท่ี 3 คือ เต่ำทอง ผเีส้ือ และหนอน 
                 ตวัเลือกท่ี 4 คือ แมลงปอ อูฐ และจระเขน้ ้ำเคม็    

35 3 เม่ือเรำผสมสีน ้ำเงินเขำ้กบัสีเหลือง เรำจะไดสี้เขียว ตวัเลือกท่ี 3 จึงถูกตอ้ง 
36 3 B ตอ้งตอบใหต้รงกบัไวยำกรณ์ท่ี A ถำม ในท่ีน้ี A ถำมวำ่ “ก ำลงัจะกินอะไร” B จึงตอ้งตอบวำ่ 

“ก ำลงัจะกิน...” ตวัเลือกท่ี 3 จึงถูกตอ้ง 
37 1 47 ลบออกดว้ย 6 เหลือ 41 ตวัเลือกท่ี 1 จึงถูกตอ้ง 
38 4 natural habitat หมำยถึงท่ีอยูต่ำมธรรมชำติ ลิงชิมแปนซีเป็นสัตวท่ี์โดยธรรมชำติอำศยัอยูใ่นป่ำ 

ดงันั้นตวัเลือกท่ี 4 จึงถูกตอ้ง  
 



ข้อ เฉลย เหตุผล 
39 2 สถำนท่ีท ำงำนของนกัดบัเพลิง คือสถำนีดบัเพลิง (แต่ละประเทศ อำจมีช่ือหน่วยงำนท่ีดูแลเร่ือง

อคัคีภยัต่ำงกนัไป โดยส่วนมำกจะเป็นต ำรวจดบัเพลิง อยำ่งไรก็ตำม เรำนิยมเรียกสถำนท่ีท่ีเป็น
ศูนยค์วบคุมกำรดบัเพลิงแบบรวม ๆ วำ่ สถำนีดบัเพลิง) ตวัเลือกท่ี 2 fire station จึงถูกตอ้ง    

40 3 ใน 4 ตวัเลือกท่ีใหม้ำ  กีฬำเพียงชนิดเดียวท่ีเป็นกีฬำกลำงแจง้ (outdoor sport) คือ วอลเล่ยบ์อล
ชำยหำด ตวัเลือกท่ี 3 จึงถูกตอ้ง 

41 4 วนัน้ีเป็นวนัพุธ นบัไปอีก 6 วนั จะเป็นวนัองัคำร ตวัเลือกท่ี 4 จึงถูกตอ้ง  
42 3 อำ้งอิงตำมประโยคท่ี 2 We hung the pictures on the classroom wall for all students to see. 

ดงันั้นตวัเลือกท่ี 3 จึงถูกตอ้ง 
43 1 โจทยใ์หว้เิครำะห์วำ่ ท ำไมเด็ก ๆ จึงมีควำมสุขท่ีไดว้ำดภำพ จะเห็นไดว้ำ่ใน passage มี

ค  ำคุณศพัทห์ลำยค ำท่ีบ่งบอกถึงควำมชอบท่ีมีต่อภำพท่ีวำดลงไป (เช่น favorite) และประโยคท่ี
บอกวำ่เด็ก ๆ มีควำมสุขท่ีไดอิ้สระในกำรวำดภำพโดยใชว้ธีิท่ีตนตอ้งกำร (Some students use 
their hands and fingers to paint with)  ค ำตอบท่ีถูกตอ้งจึงเป็นตวัเลือกท่ี 1 

44 4 โจทยถ์ำมจ ำนวนของสุนขัและลูกสุนขัทั้งหมด ในท่ีน้ี Mel มีแม่สุนขั 2 ตวั แต่ละตวัมีลูกสุนขั 3 
ตวั Mel จึงมีสุนขัและลูกสุนขัทั้งหมดรวม 8 ตวั ค  ำตอบจึงเป็นตวัเลือกท่ี 4 

45 2 และ 3 โจทยใ์ชค้  ำเช่ือม so ดงันั้นใจควำมของทั้ง 2 ประโยคจึงตอ้งเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั 
ตวัเลือกท่ี 2 และ 3 จึงถูกตอ้ง 
หมายเหตุ ตวัเลือกท่ี 1 ไม่สมเหตุสมผล เพรำะประโยคหมำยควำมวำ่ ฝนตก หล่อนจึงไม่พกร่ม 
                 ตวัเลือกท่ี 4 ไม่สมเหตุสมผล เพรำะประโยคหมำยควำมวำ่ หิมะตก หล่อนจึงไม่สวม 
                                      เส้ือโคท้  

46 1 และ 4 den คือถ ้ำเล็ก ๆ ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องแร็คคูน ตวัเลือกท่ี 2 และ 3 ไม่ใช่ท่ีอยูต่ำมธรรมชำติของแร็คคูน 
จึงไม่ถูกตอ้ง ส่วนกริยำ survive และกริยำวลี get away มีควำมหมำยคลำ้ยกนัคือ หนี เอำชีวติรอด 
ค ำตอบท่ีถูกตอ้งของขอ้น้ี จึงเป็นตวัเลือกท่ี 1 และ 4  

47 2 และ 3 กำรใหป้ระโยคท่ี 5 และ 6 สลบัท่ีกนั ไม่ไดท้  ำใหใ้จควำมโดยรวมของเร่ืองเปล่ียน ดงันั้นล ำดบั
ของเร่ืองท่ีถูกตอ้ง จึงเป็นไปไดท้ั้งตวัเลือกท่ี 2 และ 3 

 
 


