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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 1   โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกาฬสินธุ์ตาม
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเรียนรู้  กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  โดยได้จดัท าคู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ  ตาม Test BluePrint  ข้อสอบ O-Net  ปีการศึกษา 2560                     
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้  อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ปีการศึกษา 2560   

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 1  ขอขอบคุณสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  คณะท างานทุกท่านท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าเอกสารฉบับนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี           
คนเก่ง  มีความรู้ความสามารถ มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
คุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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วิเครำะห์ข้อสอบ O-NET กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ (ปีกำรศึกษำ 2556-2559) 
ตำม Test Blueprint  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2560 
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มำตรฐำน ต 1.1  เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
มีเหตุผล  

ตัวช้ีวัด ป.6/3    เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้น ๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 

ประโยค หรือข้อความ  สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมายเก่ียวกับ 
ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ  1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
1. Look at the picture. 
    A postman puts letters into a __________ in front of a house. 

1. mailbox 
 2. postbag 
 3. garbage bin 
 3. phone booth 
 
เฉลย ข้อ 1 mailbox 
 โจทย์เป็นรูปจดหมายอยู่ในกล่องจดหมายและประโยคมีความหมายว่า  
บุรุษไปรษณีย์วางจดหมายลง...............................ตรงหน้าบา้น  ค าตอบคือ  
  1. mailbox    กล่องรับจดหมาย    
  2. postbag    กระเป๋าใส่จดหมาย 
  3. garbage bin   ถังขยะ 
  4. phone booth   ตู้โทรศัพท์ 
 
2. Where can you see this sign? 
 1. In a car. 
 2. In a lift. 
 3. On an escalator. 
 4. At a railway station. 
 
เฉลย  ข้อ 1 In a car. 
 โจทย์ถามว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหน ความหมายคือให้รัดเข็มขัดนิรภัยจึงตอบว่า ในรถยนต์ 
  1. In a car.  ในรถยนต์ 
  2. In a lift.   ในลิฟต ์
  3. On an escalator.  บนบันไดเลื่อน 
  4. At a railway station. ที่สถานีรถไฟ 
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3. Look at the picture. Who can park here? 
 
 1. A metered taxi.  
 2. A disabled driver. 
 3. A taxi motorcycle. 
 4. A traffic policeman. 
 
เฉลย ข้อ 2 A disabled driver. 
 จากรูปสัญลักษณ์ท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ  
 โจทย์ถามว่า ใครสามารถใช้บริเวณนี้ได้ จึงตอบว่า ส าหรับผู้พิการ 
  1. A metered taxi.         รถแท็กซ่ีมิเตอร์ 
  2. A disabled driver.       ผู้ขับที่มีผู้พิการ 
  3. A taxi motorcycle.      รถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง 
  4. A traffic policeman ต ารวจจราจร 
 
4.  The floor is wet. Your friend is walking there.  
     What should you say to your friend? 

1. Be quiet.  
 2. Be quick. 
 3. Be patient. 
 4. Be careful. 
 
เฉลย ข้อ 4 Be careful. 
 จากสถานการณ์บอกว่า พื้นเปียก และมีป้ายบอก WET FLOOR เพ่ือนของคุณก าลังเดินมา คุณ
จะบอกเพ่ือนของคุณว่าอย่างไร จึงตอบว่า โปรดระวัง (Be careful) พ้ืนเปียก 
  1. Be quiet. กรุณาเงียบ 
  2. Be quick. ท าเร็วๆ 
  3. Be patient. ให้อดทน 
  4. Be careful. โปรดระวัง 
 
 
 
 
5.   Look at the picture. What do you think will happen after this? 
 1. Fire 
 2.  Wind 
 3.  Snow 
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 4.  Flood 
 
เฉลย ข้อ 4  Flood  
 จากรูปภาพเป็นภาพฝนตกมีลมแรง ค าถามว่า ในความคิดของคุณหลังจากนี้จะเกิดเหตุการณ์ใด
ขึ้น จึงตอบว่าน้ าท่วม 
  1. Fire  ไฟไหม้ 
  2. Wind  ลม 
  3. Snow หิมะตก 
  4. Flood น้ าท่วม 
  
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ 4  Valentine’s day. 
 โจทย์   การ์ดอวยพร “ร้อยหัวใจยังน้อยกว่าความรักท่ีฉันมีให้คุณ” 
 ค าถามถามว่า “คุณจะส่งการ์ดนี้เมื่อไหร่” 
  1. วันคริสต์มาส  
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  2. วันฮาโลวีน 
  3. วันขอบคุณพระเจ้า 
  4. วันวาเลนไทน์  
 
 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ 2  Let me help you. 
 จากโจทย์   ลิซ่าพูด “มันหนักมาก ฉันไม่สามารถยกขึ้นได้” 
        เพชรพูด ว่า “....” 
  1. พระเจ้าคุ้มครองคุณ  
    2. ให้ฉันช่วยคุณ  
    3. แสดงให้ฉันเห็นมือของคุณ  
    4. นั่นเป็นความใจดีอย่างมากของคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
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เฉลย ข้อ  4  department store 
 จากโจทย์   เฉพาะสัปดาห์นี้ 'ซื้อ 2 แถม 1 ฟรี  รองเท้าและเสื้อผ้าทุกชนิด 
                   ค าถามถามว่า “คุณสามารถดูประกาศนี้ได้ที่” 
  1. ที่ท าการไปรษณีย์ 
  2. สถานีรถไฟ 
  3. ศูนย์ออกก าลังกาย 
  4. ห้างสรรพสินค้า 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ  2  Use the exit stairways to get out. 
 โจทย์ ข้อ 4 จากเครื่องหมายสิ่งที่คุณควรท าอย่างไร 
  1. ใส่น้ าจ านวนมากลงบนกองไฟ 
  2. ใช้ทางออกบันไดเพ่ือออก 
  3. ขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น 1 
  4. เข้าไปในตึกได้อย่างรวดเร็ว 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ  4  make a queue. 
 โจทย์   มองไปที่ป้าย 
 ค าถามว่า เมื่อคุณเห็นเครื่องหมายคุณควร 
  1. ชิดซ้าย 
    2. เงียบ 
    3. ส่งเสียง 
    4. จับฉลากคิวที่นี่ 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ  3   
 จากโจทย์  กีฬาประเภทใดที่คนทั่วไปมักท าอยู่คนเดียว? 
    1. บาสเกตบอล 
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    2. ฟุตบอล 
    3. กรีฑา 
    4. วอลเล่ย์บอล 
 
6 – 7. Look at the poster and answer questions 5 – 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. What does the poster mainly want to tell us? 
 1. Save the earth.   2. Help children. 
 3. Make clean water.  4. Take care of animals. 
 
เฉลย ข้อ  1  Save the earth. 
 ดูโปสเตอร์และตอบค าถาม 6 และ 7 ปลูกให้มากข้ึน ใช้น้อยลง 
 โจทย์ข้อที่ 6  อะไรที่โปสเตอร์ส่วนใหญ่ต้องการบอกเรา? 
    1. อนุรักษ์โลก. 
    2. ช่วยเหลือเด็ก ๆ 
    3. ท าให้น้ าสะอาด 
    4. ดูแลสัตว ์
 
7. From the poster, what should you do? 
 1. Eat less fish.  2. Keep more pets. 
 3. Grow more trees.  4. Use less sunlight. 
 
เฉลย ข้อ 3  Grow more trees. 
 โจทย์ข้อที่ 7 จากโปสเตอร์คุณควรท าอย่างไร? 
   1 กินปลาน้อยลง 
    2 เก็บสัตว์เลี้ยงไว้ได้มากขึ้น 
    3 ปลูกต้นไม้ให้มากข้ึน 
    4 ใช้แสงแดดน้อยลง 
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ปีกำรศึกษำ 2558 
 
1.  Which sentence is true for the picture? 
 1. They get angry.    
 2. They take photos. 
 3. They make a net.   
 4. They feel happy. 
 
 
เฉลย ข้อ 4 They feel happy   
 เพราะตรงตามภาพหรือสัญลักษณ์  เด็กในภาพก าลังวิ่งอย่างมีความสุข 
 โจทย์  :   จากภาพประโยคในข้อใดเป็นจริง? 
  1. They get angry.   พวกเขาโกรธ 
  2. They take photos. พวกเขาถ่ายรูป 
  3. They make a net. พวกเขาท าตาข่าย 
  4. They feel happy   พวกเขารู้สึกมีความสุข   
 
2. Look at the picture. Where are they? 
 1.  In the store.     
 2. In the studio. 
 3. In the garage.     
 4. In the museum. 
 
เฉลย ข้อ 1  In the store   
 เพราะตรงกับภาพอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
 โจทย์ ดูรูปภาพ :   มันคือที่ไหน? 
 
  1.  In the store.  อยู่ในห้างร้าน 
  2. In the studio.  อยู่ในห้องบันทึกเสียง 
  3. In the garage.  อยู่ในอู่รถ 
  4. In the museum. อยู่ในพิพิธภัณฑ์ 
 
 
3. Look at the picture. What do you say to her? 
      1. “I want to pull your tooth out.” 
 2.  “You should go to see the dentist.” 
 3. “Why did you clean your teeth?” 
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 4. “Can I buy you some toothpaste?” 
 
เฉลย ข้อ 2  “You should go to see the dentist.” 
 โจทย์  มองดูรูปภาพ  :  คุณจะพูดอะไร? 
  1. “I want to pull your tooth out.”         ฉันต้องการถอนฟันของคุณออก 
  2. “You should go to see the dentist.” คุณต้องไปพบหมอฟัน 
  3. “Why did you clean your teeth?” ท าไมคุณไม่ท าความสะอาดฟัน? 
  4. “Can I buy you some toothpaste?” ฉันซื้อยาสีฟันให้คุณไหม? 
 
4.  To get more protein, what kind of food should you take? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ 2 
 เข้าใจประโยค ข้อความโดยถ่ายโอนข้อมูลจากภาพ ต้องรู้จกภาพอาหารที่เป็นอาหารประเภท
โปรตีน ตัวเลือก 1, 3, 4 ไม่ใช่อาหารประเภทโปรตีน (โปรตีน คือ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว) 
  1.  แป้ง ข้าว ข้าวโพด ธัญพืชต่างๆ เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท 
  2.  เนื้อสัตว์ นม ไข่ ถั่ว เป็นอาหารประเภทโปรตีน 
  3.  คุกก้ี เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรทและไขมัน 
  4.  ผลไม้ตา่งๆ  เป็นอาหารประเภทวิตามิน    
 5. Mana is riding a motorcycle. At the bridge over the intersection, he sees  
    this sign. What should he do? 
 
 1. Go on the bridge.    
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 2. Take the right turn. 
 3. Not go on the bridge.   
 4. Not take the left turn. 
 
เฉลย ข้อ  3  Not go on the bridge. 
 ต้องเข้าใจประโยค โดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์  ข้อนี้ตอบข้อ 3 เพราะต้องรู้ว่า
สัญลักษณ์นี้ ห้ามไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซ ข้ามสะพาน  ข้อ 1, 2 ไม่ใช่ข้อห้าม ไม่มี No หรือ Don’t / Not    
  1.  Go on the bridge. ข้ามสะพานได้ 
  2.  Take the right turn. เลี้ยวขวาได้  
  3.  Not go on the bridge. ห้ามไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซข้ามสะพาน 
  4.  Not take the left turn. ห้ามเลี้ยวซ้าย 
 

 
 
เฉลย ข้อ 2  Exit  
 เพราะต้องหาทางออกจาก โรงภาพยนตร์ เมื่อเกิดไฟไหม้  ต้องหาทางออก Exit 
 โจทย์ :  เมื่อเกิดไฟไหม้ขณะคุณก าลังดูหนังในโรงภาพยนตร์, ข้อใดคือสัญลักษณ์ซึ่งคุณควรท าตาม? 
  1.  เป็นการปฐมพยาบาล 

6. 
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  2.  ทางออก 
  3.  ห้ามเข้า 
  4.  ต้องการความช่วยเหลือ (ตัวลวงที่ดี) 
 Key word ข้อนี้คือ  should you follow  คุณต้องปฏิบัติตาม 
 

 
 
เฉลย ข้อ 3  Halloween 
 เทศกาลที่มีฟักทองเจาะเป็นรูปผี จุดเทียนในฟักทองเป็น เทศกาลวันฮัลโลวีน (Halloween) 
  1.  วันอีสเตอร์ 
  2.  วันคริสต์มาส 
  3.  วันฮัลโลวีน   
  4.  เทศกาลขอบคุณพระเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. 

8. 
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เฉลย ข้อ 3 Not walk on the grass 
 เป็นสัญลักษณ์ ประเภทขอร้อง ให้ดูแลรักษาหญ้า สนามหญ้า ต้องไม่ท าลาย ต้องเลือก 3 หรือ 4 
แต่ตัวเลือกท่ี 4 เป็นสถานการณ์ท่ีคนชื่อ Sue อยู่ในสนามหญ้าแล้ว   
Key word คือ Sue อยู่ที่สวนสาธารณะ in a park 
  1.  ก้าวเข้าสู่สนามหญ้า 
  2.  กระโดดบนสนามหญ้า 
  3.  ห้ามเดินบนสนามหญ้า 
  4.  ห้ามวิ่งออกจากสนามหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ 4 New year’s Eve 
 Key word  ที่ต้องรู้และสิ่งที่ Can you see สิ่งที่คุณพบในเทศกาลนี้ต้องมีการฉลองคือ  จุดพลุ
เฉลิมฉลอง 
 

9. 
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  1. เทศกาลวิ่งวัวกระทิง (Running of the Bulls) เมืองปัมโปลนา (Pamplona)  
ประเทศสเปน ที่จัดขึ้นระหว่าง 6-14 กรกฎาคมของทุกปี 
  2. เทศกาลวันเด็ก (โคโดโมะโนะฮิ) ของประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี 
            3. เทศกาลบุญบั้งไฟ ของประเทศไทย จัดขึ้นในเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี 
  4. เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง คืนก่อนวันปีใหม่จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม  
ของทุกปี มีในหลายประเทศ เป็นวันหยุดส าคัญในสหรัฐอเมริกา 
 

 

 
 
เฉลย ข้อ 1  diligent  
 เพราะ ความหมายตรงกับรูปภาพ เด็กทั้งสองคนเป็นคนขยันช่วยงานพ่อแม่  
ส่วนข้ออ่ืน ความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ 
  1.  ขยัน 
  2.  ยุ่งยาก / ยาก 
  3.  ไม่สุภาพ  
  4.  ฉลาด 
 
 
 
 
 

10-11. 

10. 
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เฉลย  ข้อ 3 They help their mothers do housework. 
  โจทย์ :  จากภาพ, ประโยคในข้อใดถูกต้อง? 
   1.  พวกเขาก าลังท าการบ้าน 
   2.  พวกเขารักการเล่นกีฬากลางแจ้ง 
   3.  พวกเขาช่วยแม่ของพวกเขาท างานบ้าน 
   4.  พวกเขาท าอาหารค่ าสุดพิเศษส าหรับครอบครัวของพวกเขา 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
1.  Look at the picture.     Which of following is correct about the picture? 
 1. We go skiing in the winter. 
 2. They are walking in the rain. 
 3. The sky is blue in the summer. 
 4. It is nice and warm on a sunny day. 
 
 
 
 
 
เฉลย ข้อ  2  They are walking in the rain.   
 เพราะตรงตามภาพหรือสัญลักษณ์  เด็กในภาพก าลังเดินตากฝน 

10-11. 

11. 
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 โจทย์ จากภาพประโยคในข้อใดเป็นจริง? 
  1. We go skiing in the winter. พวกเราไปเล่นสกีในฤดูหนาว 
  2. They are walking in the rain. พวกเขาก าลังเดินตากฝน 
  3. The sky is blue in the summer. ท้องฟ้าสีน้ าเงินในฤดูร้อน 
  4. It is nice and warm on a sunny day.  มันเป็นสิ่งที่ดีและอบอุ่นในวันที่มีแสงแดด 
        
2.  Which sentence is true for the picture? 
 1. A circle is inside a triangle.  
 2. A triangle is inside a circle. 
 3. A circle is outside a square.  
 4. A triangle is outside a square 
 
เฉลย ข้อ  1  A circle is inside a triangle. 
 เพราะตรงกับภาพ วงกลมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม 
 โจทย์  ประโยคใดเป็นจริงเก่ียวกับรูปภาพ? 
  1.  วงกลมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม 
  2.  สามเหลี่ยมอยู่ภายในรูปวงกลม 
  3.  วงกลมอยู่นอกรูปสี่เหลี่ยม 
  4.  สามเหลี่ยมอยู่นอกรูปสี่เหลี่ยม 
 
3.  Read the sign 
 
 
 
 
  Which of the following is correct according to the sign? 
 1. You can pay later. 
 2. You do not have to pay. 
 3. You cannot use a credit card. 
 4. You should use your credit card. 
 
 
เฉลย ข้อ  3  You cannot use a credit card. 
 เพราะตรงกับภาพหรือสัญลักษณ์  คุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ 
 โจทย์  มองดูสัญลักษณ์  :  ข้อใดต่อนี้ตรงกับเครื่องหมาย? 
  1.  คุณสามารถช าระเงินได้ในภายหลัง 
  2.  คุณไม่ต้องจ่ายเงิน 
  3.  คุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ 
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  4.  คุณควรใช้บัตรเครดิตของคุณ 
 
4.  Look at the sign. Which of the following is correct about the sign? 
 
 1. It is a parking space for bicycles only. 
 2. It is an area where only bicycles are bought  
              and sold. 
 3. It is a part of a road that only bicycles   
              are allowed to use. 
 4. It is a tour to the countryside where everyone rides a bicycle. 
 
เฉลย ข้อ  3  It is a part of a road that only bicycles are allowed to use. 
 เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่อนุญาตให้ใช้จักรยานเท่านั้น 
 โจทย์  มองดูสัญลักษณ์  :  ข้อใดต่อนี้ตรงกับเครื่องหมาย? 
  1.  เป็นที่จอดรถส าหรับจักรยานเท่านั้น 
  2.  เป็นพื้นที่ท่ีมีการซื้อและขายจักรยานเท่านั้น 
  3.  เป็นส่วนหนึ่งของถนนที่อนุญาตให้ใช้จักรยานเท่านั้น 
  4.  เป็นการเที่ยวชมชนบทที่ทุกคนใช้การขี่จักรยาน 
 
7- 8. Look at the things and their price. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.   You have 40 baht. What can you buy? 
 1. A notebook and two pens        2.  Three pens and two rulers 
 3.  Two rulers and three rubbers      4.  Four rubbers and one notebook 
 
เฉลย ข้อ 1 A notebook and two pens 
 เพราะจากภาพสมุดราคาเล่มละ 20 บาท ปากกาด้ามละ 10 บาท ดังนั้น ซื้อสมุด          1 เล่ม 
และปากกา 2 ด้าม เป็นเงิน 40 บาท 
 โจทย์   คุณมีเงิน 40 บาท สามารถซ้ืออะไรได้บ้าง 
  1. A notebook and two pens สมุด 1 เล่ม และปากกา 2 ด้าม  
  2. Three pens and two rulers ปากกา 3 ด้าม และไม้บรรทัด 2 อัน 
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  3. Two rulers and three rubbers  ไม้บรรทัด 2 อัน และยางลบ 3 ก้อน 
  4. Four rubbers and one notebook  ยางลบ 4 ก้อน และสมุด 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.   Sam buys a pen and a rubber. How much does he pay? 
 1.  Six baht 
 2.  Ten baht 
 3.  Sixteen baht 
 4.  Sixty baht 
เฉลย ข้อ 3 Sixteen baht 
 เพราะจากภาพ ปากกาด้ามละ 10 บาท ยางลบก้อนละ 6 บาท ดังนั้นซื้อปากกา 1 ด้าม และ
ยางลบ 1 ก้อน เป็นเงิน 16 บาท 
 โจทย์   คุณมีเงิน 40 บาท สามารถซ้ืออะไรได้บ้าง 
  1. Six baht 6 บาท 
     2. Ten baht 10 บาท 
  3. Sixteen baht 16 บาท 
  4. Sixty baht 60 บาท 
 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/4   บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น  ใคร ท าอะไร           
ที่ไหน  เมื่อไร อย่างไร ท าไม 
  - Yes/No Question เช่น   
        Is/Are/Can…?          Yes,…is/are/can./    No,…isn’t/aren’t/can’t.  
        Do/Does/Can/Is/Are...?     Yes/No…          etc.   
  - Wh-Question เช่น   
        Who is/are…?            He/She is…/They are… 
        What…?/Where…?  It is …/They are… 
        What...doing?           …is/am/are…       etc.     
  - Or-Question เช่น   
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        Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an…       
        Is/Are/Was/Were/Did…or…?             etc.     
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย  ข้อ 3  The  moon  and  the  earth  are  round. 
 ประโยคที่ก าหนดให้  แปลว่า  ดวงจันทร์มีรูปร่างกลมคล้ายโลก  ค าถามหมายความว่าอะไร   
ตอบว่า  พระจันทร์และโลกมีทรงกลม  
  1.  ดวงจันทร์ใหญ่คล้ายโลก 
  2.  ดวงจันทร์เล็กคล้ายโลก 
  4.  ดวงจันทร์ทรงกลมแต่โลกไม่ใช่ 
 

 
เฉลย  ข้อ  2 
 โจทย์ ข้อใดเป็นหนึ่งในชุดอาหารเพื่อสุขภาพ  ค าตอบคือข้อ 2  Salad, roasted chicken  
and soup. สลัดผัก  ไก่  และชุป 
  1.  ลูกอม,  อาหารว่าง และนม 
  3.  เฟรนฟรายด์  แฮมเบอร์เกอร์และพิชช่า 
  4.  มันฝรั่งทอด ชอกโกแลตและกาแฟ 
 
 
 
 
 3. 

1. 

2. 
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เฉลย  ข้อ  4 She  is  a  shopkeeper. 
 บทสนทนา  A: สวัสดีตอนเช้า มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ 
             B: ฉันต้องการองุ่น, ส้มและแอปเปิ้ลจ านวนหนึ่ง 
 โจทย์  A  ท างานอะไร จึงตอบว่า  หล่อนเป็นคนขายของ (shopkeeper) ร้านผลไม้ 
    1. หล่อนเป็นนางพยาบาล 
  2. หล่อนเป็นเจ้าของร้านผลไม้ 
  3. หล่อนเป็นนักออกแบบ (ดีไซเนอร์) 
 

 
เฉลย  ข้อ  1 I  like  going  to  the  beach. 
 บทสนทนา  A  และ  B ก าลังคุยเกี่ยวกับฤดูท่ีเขาชอบ 
             A:  ท าไมคุณถึงชอบฤดูร้อน  B:  ……………………………… 
 จึงตอบว่าฉันชอบไปเที่ยวชายหาด 
  2.  ฉันชอบเล่นหิมะ 
  3.  ฉันชอบใส่เสื้อกันหนาว 
  4.  ฉันชอบเล่นสกีบนภูเขา 
 
 
 
 
 
 

4. 

5. 
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เฉลย  ตอบข้อ  2   
 จากโจทย์ปิดน้ า  ปิดไฟ  ไม่เด็ดดอกไม้ รักต้นไม้  ดังนั้นเด็กๆ ไม่ควรเด็ดดอกไม้ 
  1. คืออนุรักษ์ต้นไม้ 
  3. คือปิดก๊อกน้ า 
  4.  คือปิดไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ  2  noodles   
 ก๋วยเตี๋ยว/ผัดไทยซึ่งเป็นอาหารเพราะลูกบอกแม่ว่าหิว(hungry)  ส่วนข้ออ่ืนๆ  เป็นเครื่องดื่ม 
tea น้ าชา water  น้ าเปล่า orange juice น้ าส้มค้ัน 
 

 
เฉลย  ข้อ  3  cooking club  
 cooking club ชมรมท าอาหาร เพราะเขาชอบอบขนมเค้กส่วนข้ออ่ืนๆ art club ชมรมศิลปะ 
Sport club  ชมรมกีฬา  computer club ชมรมคอมพิวเตอร์ 

7. 

6. 
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เฉลย  ข้อ 2   
 เพราะชัยนั่งแถวที่  5 แต่มองไม่เห็นตัวเลขบนกระดานชัยควรจะ  move  to                   
the  front  row ขยับไปนั่งแถวหน้า 
 1. ขยับไปแถวหลัง 
 3.  ยืมสมุดของเพ่ือน 
 4. ยืมแว่นตาของเพ่ือน 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
1. Read the poem and put the word that rhymes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย  ข้อ  3  hike  ปลิว   จำกค ำถำมบทกลอนที่ว่ำงเติมค ำศัพท์ว่ำ 
  1.  กล่อง 
  2.  บรรทุก 
  4.  ลูกบอล 
 
 
 
2.  

8. 
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เฉลย  ข้อ  2  washing ซักผ้ำ   
 โจทย์ เป็นการบอกถึงขั้นตอนการซักผ้า 
  1. การอบแห้ง 
  3. การตาก 
  4. แช่ผ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลย  ข้อ  1  12 ปี   
 โจทย์ถาม  แคทเทอรีนอายุเท่าไหร่ (นับตามปี2558) 
  2.  13 ปี   3.  14 ปี   4.  15 ปี 
 
 

3 - 6 

3 

4. 
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เฉลย  ข้อ  3  หมอฟัน   
 โจทย์ถามพ่อของแคทเทอรีนท าอาชีพอะไร 
  1. คุณหมอ 
  2.  ทหาร 
  4.  ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
เฉลย  ข้อ  1  เนื้อหมู    
 โจทย์ถาม  แคททเทอรีนเลือกทานอะไร 
  ข้อ  2.  แครอท 
  ข้อ  3.  ผักกาดหอม 
  ข้อ  4.  บรอกโคลี่ 
 
 
              
 
 
 
 
เฉลย  ข้อ  4  สุนัขสีน้ ำตำล  
 โจทย์ถามแคทเทอรีนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดใด 
  ข้อ  1.  ลูกนก 
  ข้อ  2.  เต่า 
  ข้อ  3.  กระต่ายสีขาว 
 
 
 
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
 

5.  

6  
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1. What date is “Big Cleaning Day”? 
 1. Twenty-three of January, Twenty sixteen. 
 2. January the twenty-third, two zero one six. 
 3. January twenty-three, two hundred sixteen. 
 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
เฉลย 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen.   
 วันบิ๊กคลีนนิ่ง คือวันที่ 23 มกราคม 2016 ตรงกับหลักการเขียนวันที่ ค.ศ.  ข้ออ่ืนๆ ไม่ตรงกับ
หลักการเขียน ค.ศ. 
 โจทย์  Big Cleaning Day ตรงกับวันใด 
  1.  23 มกราคม 20 16 (ยี่สิบสาม มกราคม ยี่สิบ สิบหก)      
 2.  มกราคม 23, 2 0 1 6  (มกราคม ยี่สิบสาม, สองศูนย์หนึ่งหก)  
  3.  มกราคม 23, 216 (มกราคม ยี่สิบสาม, สองร้อยสิบหก)  
 
 
2. Where is the cleaning activity? 
 1. At the beach. 
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 2. At the ocean. 
 3. In the school. 
 4. At the playground. 
เฉลย 1. At the beach.  
 จากข้อความในโปสเตอร์จะปรากฏข้อความที่ว่า “Beach Fun and Community Action” ซ่ึง
แสดงให้ทราบว่ากิจกรรมน่าจะจัดที่ชายหาด 
 โจทย์ :  ที่ไหนที่ท ากิจกรรมท าความสะอาด? 
  1. At the beach. ท าท่ีชายหาด   
  2. At the ocean. ท าในมหาสมุทร   
  3. In the school. ท าในโรงเรียน   
  4. At the playground.ท าท่ีสนามเด็กเล่น 
 

3. From the poster, which of the following is not garbage? 
 1. A can 
 2. A prize 
 3. A bottle 
 4. A plastic bag 
เฉลย 2. A prize A prize(รำงวัล)  ไม่ใช่ขยะ  ตัวเลือกอ่ืนๆ เป็นขยะ 
 โจทย์ :  จากโปสเตอร์ สิ่งใดตามท่ีกล่าวถึงไม่ใช่ขยะ 
  1. A can กระป๋อง 
  3. A bottle ขวด 
  4. A plastic bag ถุงพลาสติก 
 

4. How many hours does the activity take? 
 1. One 
 2. Two 
 3. Three 
 4. Nine 
เฉลย 3. Three 
 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพราะเวลาเริ่ม 9.00 a.m. จนถึง at noon รวม 3 ชั่วโมง   
ข้ออื่นๆไม่ตรง 
 โจทย์ :  กิจกรรมที่ท าใช้เวลากี่ชั่วโมง 
5. Who will get the prize? 
 1. Jack who got five foam noodle cup. 
 2. Steve who found a pair of old sunglasses. 
 3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. 
 4. Peter who collected two pair of old leather boots. 
 
เฉลย 4. Peter who collected two pair of old leather boots. 
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 ข้อความในโปสเตอร์ “The prize will go to the person who get the heaviest garbage” 
แสดงให้เห็นเงื่อนไขของการที่จะได้รับรางวัล คือ รางวัลจะเป็นของผู้ที่ได้ขยะที่หนักท่ีสุด ดังนั้นขยะที่หนัก
ที่สุดน่าจะเป็น ปีเตอร์ซึ่งเก็บรองเท้าหนัง 2 คู่ ตัวเลือกอ่ืนเมื่อพิจารณาแล้วจะเบากว่ารองเท้าหนัง 
 โจทย์ ใครจะได้รับรางวัล 
  1. Jack who got five foam noodle cup. แจ็คเก็บขยะได้ถ้วยโฟม 5 ถ้วย 
    2. Steve who found a pair of old sunglasses. สตีฟเก็บขยะได้แว่นกันแดด 1 คู ่
    3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. แนนซี่เก็บขยะกล่อง
เครื่องดื่ม 3 กล่องเล็กๆ 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
1.   Read the sentences. 
 It is an animal with short legs and hard shell covering its body. It lives on land 
and in water. When it is afraid, it pulls its head and legs inside its shell. 
       Teacher: What is the animal? 
       Students:        ……………………………..    
  1.  A crab 
  2.  A snail 
  3.  A turtle 
  4.  A squid 
เฉลย ข้อ 3 A turtle 
 จากข้อความบรรยายลักษณะของสัตว์ชนิดหนึ่ง มีขาสั้น มีเปลือกแข็งปกคลุมร่างกาย อาศัยบน
พ้ืนดินและในน้ า เวลามันกลัวจะหดหัวและขาเข้าในเปลือก  
 โจทย์ :  สัตว์(ท่ีกล่าวมา)คืออะไร 
  1. A crab(ปู)   2. A snail (หอยทาก) 3. A turtle(เต่า)  4. A squid(ปลาหมึก) 
2   Read the conversation. 
 Daisy: Long time to see you. How are you? 
 Elsa: I’m great. What are you doing here? 
 Daisy: I’m a teacher at the school over there. What about you? 
 Elsa: What a surprise! I have a clinic opposite the school. 
   Who are Daisy and Elsa? 
 1.  Old friends 
 2.  New classmates 
 3.  Doctor and patient 
 4.  Teacher and student 
เฉลย ข้อ 1 Old friends 
 บทสนทนา เดซี่ : ไม่ได้เจอกันนาน คุณสบายดีไหม 
   เอลซ่า : ฉันสบายดี คุณมาท าอะไรที่นี่ 
   เดซี่ : ฉันเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนโน้น แล้วคุณท าอะไร 
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   เอลซ่า : ฉันเปิดคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน 
  จากบทสนทนา แสดงว่าเดซี่และเอลซ่าเป็นเพ่ือนเก่ากัน โดยดูจากประโยคที่  เดซี่พูดว่าไม่ได้
เจอกันนาน (Long time to see you.) 
 โจทย์   เดซี่และเอลซ่าเป็นใคร 
  1. Old friends  เพ่ือนเก่า 
    2. New classmates เพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนใหม่ 
  3. Doctor and patient หมอกับผู้ป่วย 
  4. Teacher and student  ครูกับนักเรียน 
 
3-4 Read the letter and answer the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18/1/2017 
Dear Aunt Kate, 
I’m writing to tell you that I can’t visit you next month. I’m going to a football camp for 
boys in Brooks. I love football, and mum and dad agreed to let me join the camp.  I’ll 
stay at the camp for a week with many new friends. Now I’m studying hard for the final 
exam. Talk to you later. 
Love, 
George 
3.  Who is George? 
 1. Mum’s dad 
 2. George’s aunt 
 3. Kate’s nephew 
 4. Dad’s daughter 
เฉลย  ข้อ 3  Kate’s nephew 
 โจทย์   ใครคือ George  จากการเขียนค าขึ้นต้นว่า Dear Aunt Kate, เนื้อเรื่องและภาพที่บอก
ว่าจะไปเข้าค่ายฟุตบอล รักฟุตบอล แสดงว่าคนเขียนจดหมายเป็นเด็กผู้ชาย 
  1. Mum’s dad   พ่อของแม่ 
    2. George’s aunt  ป้าของ George  
    3. Kate’s nephew  หลานชายของ Kate 
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    4. Dad’s daughter  ลูกสาวของพ่อ 
 

4. When did George plan to visit Aunt Kate? 
 1. In January 
 2. In February 
 3. Before the final exam 
 4. After playing football 
เฉลย  ข้อ 2  In February 
 โจทย์ George วางแผนว่าจะไปเยี่ยมป้าเมื่อไหร่ 
 จากเนื้อเรื่องที่ขึ้นต้นด้วยวันที่ 18/1/2017  และในเรื่องที่บอกว่าจะไปเยี่ยมป้าเดือนหน้า แสดง
ว่าเป็นเดือนกุมภาพันธุ์ 
  1. In January  เดือนมกราคม 
    2. In February เดือนกุมภาพันธุ์ 
    3. Before the final exam ก่อนสอบปลายภาค 
     4. After playing football หลังจากเล่นฟุตบอล 
 

5.  When did George write the letter? 
 1. January the eighteenth, twenty seven. 
 2. January the eightieth, two zero one seven. 
 3. August the second, two thousand seventeen. 
 4. August the second, two hundred seventy. 
เฉลย  ข้อ 1  January the eighteenth, twenty seven. 
 โจทย์ :  George  เขียนจดหมายเมื่อไหร่  จากวันที่ 18/1/2017  เขียนตาม 
หลักการการเขียนวันที่ คือ เดือน วันที่ ปี ค.ศ. 
  1. January the eighteenth, twenty seven. วันที่ 18 เดือนมกราคม ปี 2017 
    2. January the eightieth, two zero one seven.  
                   วันที่ 18 เดือนมกราคม ปีสอง ศูนย์ หนึ่งเจ็ด 
    3. August the second, two thousand seventeen.  
                  วันที่ 2 เดือนสิงหาคม ปี 2017 
    4. August the second, two hundred seventy.  
                  วันที่ 2 เดือนสิงหาคม ปี 2070 
 

6.  How long will George stay at the camp? 
 1. Two days 
 2. Two weeks 
 3. Seven days 
 4. Seven weeks 
 
เฉลย  ข้อ 3  Seven days  
 โจทย์ George จะเข้าค่ายนานเท่าไหร่  จากจดหมายบอกว่าจะอยู่ค่ายหนึ่ง 
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สัปดาห์ I’ll stay at the camp for a week with many new friends. 
  1.  Two days  สองวัน  
      2.  Two weeks  สองสัปดาห์ 
      3.  Seven days เจ็ดวัน 
      4.  Seven weeks. เจ็ดสัปดาห์ 
 
7.  Which of the following will George do first? 
 1. stay in Brooks          2. take the final exam 
 3. play football at the camp        4. spend time with his new friends. 
 
เฉลย  ข้อ 2  take the final exam 
 โจทย์ :  George  จะท าอะไรเป็นอันดับแรก  จากจดหมายบอกว่าตอนนี้ก าลัง 
เรียนหนักเพ่ือเตรียมสอบปลายภาค Now I’m studying hard for the final exam. 
  1. stay in Brooks  พักในเมือง Brooks 
      2.  take the final exam สอบปลายภาค 
      3.  play football at the camp เล่นฟุตบอลที่ค่ายฟุตบอล 
      4. spend time with his new friends. ใช้เวลากับเพ่ือนใหม่ 
 
Directions: 
Items 8 Choose the correct answer to complete the conversations and the passage. 
ข้อ 8 จงเลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดมาเติมลงในบทสนทนา และข้อความ 
8.  Mia: I’m very thirsty. ………………………. 
    Jacob: Yes, sure! 
 1. Would I get you some soup? 
 2. Would  you like some snacks? 
 3. Can I have  some  water, please? 
 4. Can you give me some fried rice ? 
 
เฉลย  ข้อ 3  Can I have some water, please? 
โจทย์ Mia: I’m very thirsty. ………………………. ฉันรู้สึกกระหายมาก 
 Jacob: Yes, sure! ได้เลย 
 เพราะ ข้อ 3 เป็นประโยคขอเครื่องดื่ม 
  1. Would I get you some soup?  ขอซุปหน่อยได้ไหม 
    2.  Would you like some snacks? ขอขนมได้ไหม 
    3.  Can I have some water, please? ขอน้ าหน่อยได้ไหม 
    4.  Can you give me some fried rice?  เอาข้าวผัดให้หน่อยได้ไหม 
มำตรฐำน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึก 
                     และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด ป.6/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย  การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/
ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง  เพ่ือน และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi/ Hello/ Good 
morning/ Good afternoon/ Good evening/ I am sorry.  / How are you?/ I’m fine./ Very 
well./ Thank you.  And you?/ Hello. I am… Hello,…I am… This is my sister. Her name is… 
Hello,…/ Nice to see you.  Nice to see you, too./ Goodbye./ Bye./ See you soon/later./ 
Great!/ Good./ Very good. Thank you./ Thank you very much./ You’re welcome./ It’s O.K./ 
That’s O.K./ That’s all right./  Not at all./ Don’t worry./ Never mind./ Excuse me./ Excuse 
me, Sir./Miss./Madam.  etc. 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
1.  A: I won the English speech contest.  
    B: …………………  
 1. What prize do you get?  
 2. Can you show me the prize?  
 3. Congratulations on your success.  
 4. Don’t worry. You should try it again.  
 
เฉลย  ตอบข้อ 3 Congratulations on your success. (ขอแสดงควำมยินดี 
        กับควำมส ำเร็จ)  
 จากโจทย์ A: พูดว่า ฉันชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
                       B: จึงแสดงความยินดี  
  1. What prize do you get? คุณได้รางวัลอะไร  
  2. Can you show me the prize? ขอดูรางวัลหน่อยได้ไหม  
  4. Don’t worry. You should try it again. อย่าคิดมาก พยายามอีกครั้ง  
 
2.  A: You look tired. Are you okay?  
    B: …………………… I have a fever.  
 1. No, I’m fine.  
 2. Yes, I’m fine.  
 3. Yes, I feel happy.  
 4. No, I don’t feel well.  
เฉลย  ตอบข้อ 4 No, I don’t feel well. ไม่.. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบำย  
         I have a fever. ฉันเป็นไข้ 
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 จากโจทย์ A: คุณดูเหนื่อยนะ คุณโอเคไหม B: จึงตอบว่าไม่ค่อยสบายเพราะเป็นไข้  
  1. No, I’m fine.ไม่... ฉันสบายดี  
              2. Yes, I’m fine. ใช่..ฉันสบายดี  
              3. Yes, I feel happy. ใช่..ฉันรู้สึกมีความสุข 
 
3.  Somsak is introducing Champei, a Cambodian friend to Naree.  
    Somsak: Naree, ………………………… , Champei.  
    Champei: Hi ! Naree. It’s nice to meet you.  
    Naree: Hi ! Champei. Nice to meet you, too.  
 1. this is my friend  
 2. here is my sister  
 3. do you know her  
 4. may I introduce myself  
 
เฉลย ตอบข้อ 1 this is my friend = นี่คือเพื่อนของฉัน Champei.จ ำป ี 
 จากโจทย์ สมศักดิ์แนะน าให้จ าปีรู้จักกับนารีเพ่ือนชาวกัมพูชา   
 Somsak: Naree, ………………………… , Champei. นารี..............จ าปี  
 Champei: Hi ! Naree. It’s nice to meet you. สวัสดีนารี ยินดีที่ได้รู้จัก  
 Naree: Hi ! Champei. Nice to meet you, too. สวัสดีจ าปี ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน  
            2. here is my sister นี่คือพ่ีสาวของฉัน  
              3. do you know her คุณรู้จักเธอหรือยัง  
             4. may I introduce myself ฉันขอแนะน าตัวเอง 
 
4. At a bakery shop.  
     Buyer: ………………….  
     Seller: Fifteen baht.  
     Buyer: Please give me two pieces.  
     Seller: Here you are. That’s thirty baht.  
 1. How much is a piece of cake?  
 2. How many cakes do you have?  
 3. How many pieces would you like?  
 4. How much are two pieces of cake?  
เฉลย  ข้อ 1  How much is a piece of cake?  
 เนื่องจากค าตอบที่ถูกให้ถามว่าขนมเค้กราคาชิ้นละเท่าไร คนขายตอบว่าราคาชิ้นละ 15 บาท  
และต้องการสองชิ้นเป็นเงิน 30 บาท 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
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1.  Tom wants to go to the bank. 
    Tom : Excuse me.              . 
    A man : Walk down  this street. It’s on the right corner. 
 1. When is the bank open? 
 2. Which bank do you like? 
 3. How can I get to the bank? 
 4. Why do you work at the bank? 
เฉลย ตอบข้อ 3. How can I get to the bank?   
 สถานการณ์ ทอมต้องการไปธนาคาร 
 ทอม : ขอโทษ ครับ 
         ผู้ชายคนหนึ่ง : เดินไปตามถนนเส้นนี้ มันจะอยู่ตรงมุมขวา 
  1. ธนาคารเปิดเมื่อไหร่ 
  2. คุณชอบธนาคารไหน 
  3. ฉันไปธนาคารได้อย่างไร 
  4. ท าไมคุณจึงท างานที่ธนาคาร 
 
  2. Nina : What do you think about my new dress? 
     Jane : Wow! It’s             . 
 1. easy      2. hard 
 3. clear      4. Great 
เฉลยข้อ ตอบ ข้อ 4 great    
 สถานการณ์  นิน่าคุยกันกับเจน  
 นิน่า : คุณคิดอย่างไรกับชุดใหม่ของฉัน 
 เจน : ว้าว! มัน.................. 
  1. easy ง่าย 2. hard หนัก    3. clear สะอาด 4. great เยี่ยม 
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
 
1. Joe: What subject. Do you like most? 
   Jim:  English. It’s fun 
   Joe:  ………………………A lot of foreigners. Visit our province. And I like talking to them. 
 1. Me too. 
 2. Not. for me 
 3. Me, neither 
 4. Neither do I 
เฉลย ข้อ 1  Me, too.    
 บทสนทนา   โจ  :  คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด? 
       จิม :  ภาษาอังกฤษ.  มันสนุกมากเลย. 



O-NET 2556-2559: สาระภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |  
 

35 

            โจ  :  …………….มีชาวต่างชาติมากมายเข้ามาเท่ียวชมจังหวัด 
ของพวกเรา, และฉันชอบพูดคุยกับพวกเขา. 
 จากสถานการณ์แสดงให้เห็นว่า โจ ก็ชอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันดังนั้นค าตอบต้องคล้อยตาม
กัน 
  1. ฉันก็เช่นกัน 
  2. ฉันไม่ชอบ, มันไม่ใช่ส าหรับฉัน 
  3. ฉันก็ไม่ชอบเช่นเดียวกัน   (neither ใช้เมื่อต้องการแสดงความคล้อยตามประโยคปฏิเสธ
ก่อนหน้า) 
  4. ฉันก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน 
 
2. Ping:  Do you like that movie? 
    Kim:  ……………………. It’s amazing 
 1. Yes, I do.     2. Yes, I am. 
 3. No, I don’t.    4. No, I’m not. 
เฉลย ข้อ 1  Yes, I do. 
  บทสนทนา   ปิง  :  คุณชอบหนังเรื่องนั้นไหม? 
              คิม  :  …………………………..  มันมหัศจรรย์มาก 
 ข้อนี้เป็น Yes/No question ประโยคค าถามขึ้นต้นด้วย Verb to Do ดังนั้น ต้องตอบด้วย Do ซ่ึง
จะเหลือตัวเลือกข้อ 1 และ 3 แต่จากค าตอบของคิม แสดงให้เห็นว่าคิมชอบหนังเรื่องนั้น ค าตอบจึงเป็นข้อ 1 
3.  At the book shop 
    Jonathan:               . 
    Shopkeeper: twenty five baht. 
 1. How long is it ? 
 2. How much is it ? 
 3. How often do you read. 
 4. How many books are there? 
เฉลย ข้อ 2  How much is it? 
 บทสนทนา   ที่ร้านขายหนังสือ 
 โจนาธาน  : ………………………..    
 คนขาย    :     25 บาท 
  1. นานแค่ไหน? 
  2.  ราคาเท่าไร? 
  3.  บ่อยแค่ไหนที่คุณอ่าน? 
  4. หนังสือจ านวนเท่าไร? 
 
 
4. Peter : I visited my grandparents in khonkaen last weekend. 
   Mark : Great! ………………………………………            . 
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   Peter : I went shopping and had dinner with them. 
 1. How did you do back? 
 2. What did you do there? 
 3. When did you go shopping? 
 4. Where did you have dinner? 
เฉลย ข้อ 2 What did you do there? 
    บทสนทนา ปีเตอร์   :  ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายในขอนแก่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                มาร์ค :  เยี่ยม!    
                ปีเตอร์ :  ฉันไปชอปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นกับพวกเขา 
   1.  คุณกลับมาอย่างไร? 
   2.  คุณท าอะไรที่นั่น? 
   3.  เมื่อไหร่คุณไปชอปปิ้ง? 
   4.  ที่ไหนที่คุณไปรับประทานอาหารเย็น? 
 
5. At the party 
   Frank : Joey, do you know that song? What’s the name? 
   Joey :   ……………… . what did you say? 
   Frank : The name of the song! What is it? 
 1. Sorry  
 2. Certainly 
 3. Not at all 
 4. My pleasure 
เฉลย ข้อ 1  Sorry    
บทสนทนา  :   ที่งานปาร์ตี้ 
 แฟรงค์  :  โจอี้, คุณรู้จักเพลงนี้ไหม? ชื่ออะไรนะ? 
 โจอี ้ :   ……………………, คุณพูดว่าอะไรนะ? 
 แฟรงค์ :  ชื่อของเพลงน่ะ! มันคืออะไร? 
 สถานการณ์นี้โจอ้ีฟังไม่ชัดจึงต้องถามอีกครั้ง จึงต้องขอโทษเพ่ือเริ่มบทสนทนาอีกครั้ง 
   1. ขอโทษ 
  2. แน่นอน 
  3. ไม่เป็นไร 
  4. ด้วยความยินดี (คล้ายกับ You’re welcome)       
 
 
 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
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1.   Your friend hurried to see you, but unluckily, he fell and hurt his knee.  
      What should you say to your friend? 
  1.  How are you? 
  2.  Are you okay? 
  3.  What are you doing? 
  4.  Do you want to see me? 
เฉลย ข้อ 2 Are you okay? 
 เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ซึ่งนักเรียนจะต้องทราบความหมาย   และการใช้ประโยค
เหล่านี้ในสถานการณ์ต่างๆ 
 สถานการณ์ : เพ่ือนของคุณรีบมาพบคุณ แต่โชคไม่ดี เขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า 
 โจทย์    คุณควรพูดอะไรกับเพ่ือนของคุณ 
  1. How are you?    คุณสบายดีไหม 
     2. Are you okay?   คุณโอเคใช่ไหม/คุณไม่เป็นอะไรนะ 
  3. What are you doing?  คุณก าลังท าอะไร 
  4. Do you want to see me?   คุณต้องการพบฉันใช่ไหม 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/2   ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขออนุญาต และให้ค าแนะน า 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ค าสั่ง ค าขอร้อง และค าแนะน าที่มี 2-3 ขั้นตอน 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
(ไม่มีข้อสอบในตัวชี้วัดนี้) 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
1. Teacher: It's very dark in here. Please………………. 
    Student: Yes, sir. 
 1. turn on the light 
 2. close the window 
 3. switch off the fan 
 4. clean the blackboard 
 
เฉลย   ข้อ  1. turn on the light 
 เป็นการใช้ค าขอร้องในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องทราบความหมายและการใช้ประโยค
เหล่านี้ 
 โจทย์ :   ครู  :      ในนี้มันมืดกรุณา…………… 
                      นักเรียน: ได้ครับคุณครู 
  1. turn on the light.  เปิดไฟ 
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     2. close the window.  ปิดหน้าต่าง 
  3. switch off the fan     ปิดพัดลม 
  4. clean the blackboard. ลบกระดาน 
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
(ไม่มีข้อสอบในตัวชี้วัดนี้) 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
1.  It is very hot in the classroom. What should you do? 
 1.  Turn off the light. 
 2.  Turn on the lamp. 
 3.  Switch on the fan. 
 4.  Switch off the gas. 
 
เฉลย  ข้อ 3 Switch on the fan. 
 เป็นการใช้ค าสั่งในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องทราบความหมายและการใช้ประโยค
เหล่านี้ 
 โจทย์ :  ในห้องเรียนอากาศร้อนมาก คุณควรท าอะไร 
  1. Turn off the light. ปิดไฟ 
     2. Turn on the lamp. เปิดโคมไฟ 
  3. Switch on the fan. เปิดพัดลม 
  4. Switch off the gas. ปิดแก๊ส 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/3   พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือตอบรับ และปฏิเสธ  
                     การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ  
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้       
ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ Can/Could…?/ Yes,.../No,…  etc. 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
1.  A : Good morning. Can I help you? 
     B :    I want some grapes, oranges and apples.  
 What does A do? 
 1. She is a nurse. 
 2. She is a florist. 
 3. She is a designer. 
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 4. She is a shopkeeper. 
เฉลย ข้อ 4 She is a shopkeeper. 
 บทสนทนา A:  สวัสดีตอนเช้า มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ 
            B:  ฉันต้องการองุ่น,ส้มและแอปเปิลจ านวนหนึ่ง 
 โจทย์ถาม A ท างานอะไร จึงตอบว่า หล่อนเป็นคนขายของ (shopkeeper) ร้านผลไม้ 
  1. She is a nurse. หล่อนเป็นนางพยาบาล  
  2. She is a florist. หล่อนเป็นเจ้าของ ร้านดอกไม้  
  3. She is a designer. หล่อนเป็นนักออกแบบ(ดีไซเนอร์) 
 
2.   Son: Mom, I’m very hungry. Can I have some ……………, please? 
    Mom: Yes, here you are. 
 1. tea 
 2. water 
 3. noodles 
 4. orange juice 
เฉลย  ตอบข้อ 3 noodles  
 noodles ก๋วยเตี๋ยว/ผัดไทยซึ่งเป็นอาหาร เพราะลูกบอกแม่ว่าหิว (hungry) ส่วนข้ออ่ืน ๆ เป็น
เครื่องดื่ม ใช้แก้กระหาย  ไม่ได้แก้หิว 
  1. tea น้ําชา  
  2. water น้ าเปล่า  
  4. orange juice น้ําส้มคั้น  
         
3.  A asks B to go to a movie, but B cannot go with A. 
    A : Would you like to go to a movie with me tonight? 
    B : ………………….. 
 1. What kind of movie do you like? 
 2. How much is the ticket I have to pay for? 
 3. I’d love to go with you. Wait for me, please. 
 4. I’m afraid I can’t. I have to do my homework. 
เฉลย ข้อ 4 I’m afraid I can’t. I have to do my homework. ฉันไปไม่ได้ต้องท ำ  
        กำรบ้ำน         
 จากโจทย์ A ชวน B ไปดูหนัง แต่ B ไปด้วยไม่ได้ จึงตอบข้อ 4 
 
  1. What kind of movie do you like? คุณชอบดูหนังประเภทไหน 
  2. How much is the ticket I have to pay for? ราคาตั๋วเท่าไหร่ 
  3. I’d love to go with you. Wait for me, please.  ฉันจะไปด้วย รอหน่อย 
4.  Ann lost the way to the hospital, she needs some help. 
    Ann : Excuse me. ………………….. the hospital? 
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    Ben : Sure! Walk straight and turn left. Ann : Thank you for your kindness. 
 1. Can I pick you up to 
 2. Does this bus take us to 
 3. Could you tell me how to get to 
 4. Do you know when the bus stops at 
เฉลย   ข้อ 3 Could you tell me how to get to  
 จากสถานการณ์ แอนหลงทาง ไปโรงพยาบาล และเธอต้องการความช่วยเหลือจาก Ben และ
เนื่องจาก ค าตอบ ของ Ben บอกว่าให้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายจึงจะถึงจุดหมายโจทย์จึงต้องถามว่ามีวิธีไหนที่
จะไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดหมาย 
       ส่วนข้อ 1, 2 และ 4  เป็นค าถามที่ไม่ตรงกับค าตอบของ Ben 
  
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
1.  Tom wants to go to the bank. 
    Tom :  Excuse me. ___________ 
     
 1. When is the bank open? 
 2. Which bank do you like? 
 3. How can I get to the bank? 
 4. Why do you work in the bank? 
เฉลย    ข้อ 3  How can I get to the bank? 
 เพราะเป็นการถามทางไปธนาคาร  จากสถานการณ์ที่ ทอมต้องการไปธนาคาร   
 โจทย์ถามว่า   ทอม : พูดว่า  ขอโทษครับ......................................... 
                           ชายคนนั้น :  เดินไปตามถนนสายนี้ ธนาคารจะอยู่มุมขวาของถนนนี้ 
ส่วนข้อ 1, 2 และ 4  ถามไม่ตรงกับสถานการณ์นี้ คือ  
 
  1. When is the bank open? ถามว่า ธนาคารเปิดเมื่อใด?   
  2. Which bank do you like? ถามว่า คุณชอบธนาคารใด 
  4. Why do you work in the bank? ถามว่า ท าไมคุณท างานที่ธนาคาร?     
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
1. You want someone to take a photo for you. What would you say to him? 
 1. Can I take a photo? 
 2. May I take a photo of you? 
 3. Do you want to take a photo? 
 4. Could you take a photo of me? 
เฉลย ข้อ 4 Could you take a photo of me?    
 เป็นการพูดที่บอกความต้องการ ขอความช่วยเหลือ  เช่น May…?  Can….?   Could…? 
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 โจทย์  คุณต้องการให้บางคนถ่ายรูปให้คุณ. :  คุณจะพูดอะไรกับเขา? 
  1. ฉันถ่ายรูปได้ไหมคะ/ครับ?  เป็นค าพูดหรือประโยคที่ถามที่ต้องการค าตอบ 
  2. ฉันขอถา่ยรูปคุณได้ไหมคะ/ครับ?   เป็นค าพูดที่ขอถ่ายภาพให้คนอ่ืน ซึ่งไม่ตรงกับค าสั่ง 
  3. คุณต้องการถ่ายรูปไหมคะ/ครับ? 
  4. ช่วยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ/ครับ? 
 
2.  Ann: The weather is very hot. Let’s go to the beach! 
    Beth: ………………………  I love to swim in the sea. 
  1. That’s good idea. 
  2. That’s sound dangerous. 
  3. That’s very kind of you. 
  4. That’s seems very unhappy. 
เฉลย ข้อ 1 That’s a good idea.   
 บทสนทนา แอน :  อากาศร้อนมาก ไปชายทะเลกันเถอะ 
            เบธ  :  ฉันชอบว่ายน้ าในทะเล (ใช้ love to แสดงให้เห็นว่าผู้พูดชอบมาก) 
จากบทสนทนาแสดงว่า เบธ เห็นคล้อยตามข้อเสนอของแอน ซึ่งในข้อนี้จะต้องทราบว่าส านวนนี้ใช้ใน
สถานการณ์ใด 
  1.  นั่นเป็นความคิดที่ดี  (ใช้เมื่อคล้อยตามข้อเสนอของประโยคข้างหน้า) 
 2.  นั่นมันอันตรายจังเลย (ใช้เมื่อไม่เห็นด้วยหรือต้องการปฏิเสธ) 
 3.  คุณเป็นคนใจดีมาก (ใช้กล่าวเมื่อต้องการขอบคุณ ในความกรุณา) 
 4.  นั่นดูเหมือนว่าไม่มีความสุข (ใช้เมื่อไม่เห็นด้วยหรือต้องการปฏิเสธ) 
 
3. On the phone 
 Metha: Please ask John to call back Metha. 
 Nancy: …………………………….., please. 
 Metha: Metha,  M-E-T-H-A. Thank you.  
  1. Speak softly 
  2. See you later 
  3. Say your name again 
  4. Send your telephone number 
เฉลย ข้อ  3  Say your name again. 
 บทสนทนาระหว่างคุยโทรศัพท์  ของ เมธาและแนนซี่ 
 เมธา : กรุณาให้คุณจอห์นโทรกลับหาเมธาด้วยนะครับ 
 แนนซี่ : กรุณา    
 เมธา : เมธา, M – E – T – H – A. ขอบคุณ 
  1. พูดช้าๆ 
  2. แล้วพบกันใหม่ 
  3. พูดชื่อคุณอีกครั้ง 
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  4. ฝากเบอร์โทรศัพท์ของคุณไว้ 
  
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
1. It is very hot in the classroom. What should you do? 
 1. Turn off the light. 
 2.  Turn on the lamp. 
 3. Switch on the fan. 
 4. Switch off the gas. 
เฉลย  ข้อ 3 Switch on the fan. 
 เป็นการใช้ค าสั่งในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะต้องทราบความหมายและการใช้ประโยคเหล่านี้ 
 โจทย์ :  ในห้องเรียนอากาศร้อนมาก คุณควรท าอะไร 
  1. Turn off the light. ปิดไฟ 
  2. Turn on the lamp. เปิดโคมไฟ 
  3. Switch on the fan. เปิดพัดลม 
  4. Switch off the gas. ปิดแก๊ส 
 

2.  Mai:     I’m very thirsty.  
   Jacob:  Yes, sure! 
 1.  Would I get you some soup? 
 2.  Would you like some snacks? 
 3.  Can I have some water, please? 
 4.  Can you give me some fried rice? 
เฉลย  ข้อ 3  Can I have some water, please? 
 โจทย์ Mia: I’m very thirsty. ………………………. ฉันรู้สึกกระหายมาก 
 Jacob: Yes, sure! ได้เลย 
 เพราะ ข้อ 3 เป็นประโยคขอเครื่องดื่ม 
  1. Would I get you some soup?  ขอซุปหน่อยได้ไหม 
    2. Would you like some snacks? ขอขนมได้ไหม 
    3. Can I have some water, please? ขอน้ าหน่อยได้ไหม 
    4. Can you give me some fried rice?  เอาข้าวผัดให้หน่อยได้ไหม 
 

3. In the gym 
   Ethan: Can I borrow your racket? 
   Olivia: …………………………… 
 1. No, thanks.    2. Yes, please. 
 3. No, here is it.    4. Yes, here you are. 
เฉลย ข้อ 4  Yes, here it is. 
 สถานการณ์       ที่โรงยิม 
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 บทสนทนา เอธาน:  ผมขอยืมแรคเก็ตของคุณได้ไหม  
       โอลิเวีย: ...............................................   
  1.  ไม่ได้คะ ขอบคุณมาก (ขัดแย้งกัน) 
  2. ใช่ค่ะได้โปรดหรือกรุณา  (ตอบไม่ตรงค าถาม) 
  3. ไม่ได้ค่ะ  นี่ค่ะแรคเก็ต (ขัดแย้งกันในค าตอบ) 
  4. ได้ค่ะ นี่ค่ะแรคเก็ต (เป็นค าตอบที่เหมาะสมกับค าถามที่สุด) 
 
4. In English class 

You do not hear the teacher, so you say to her,  “                        ”        
 1. Can I read it again?      
 2. Shall I say it, again? 
 3. Could you repeat  that? 
 4. May you listen to it again? 
เฉลย ข้อ 3   Could you repeat that? 
 สถานการณ์        ในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
 นักเรียนไม่ได้ยินที่คุณครูพูด นักเรียนจะพูดกับคุณครูว่าอย่างไร  
  1.  ฉันขออ่านอีกครั้งได้ไหม (ไม่เหมาะสม) 
  2. กรุณาให้ฉันพูดใหม่อีกครั้ง  (ไม่เหมาะสม) 
  3. คุณครูช่วยพูดซ้ าอีกครั้ง (เหมาะสมที่สุด) 
  4. คุณจะช่วยฟังอีกครั้งได้ไหม (ไม่เหมาะสม) 
 
5.   In English class      
  You need to go to the toilet, so you say to your teacher, 
  “Excuse me.                          ” 
  1. May I go to the toilet? 
  2. Can you go to the toilet? 
  3. How will I get to the toilet? 
  4. Where do you get to the toilet? 
เฉลย ข้อ 1   May I go to the toilet? 
 สถานการณ์    ในห้องเรียน (ก าลังเรียนภาษาอังกฤษ) 
 นักเรียนต้องการเข้าห้องน้ า  นักเรียนจะพูดกับคุณครูของนักเรียนว่าอย่างไร  
  1.  ขออนุญาตเข้าห้องน้ าได้ไหม 
  2. เข้าห้องน้ าได้ไหม (ตนเองอยากเข้าห้องน้ าถามคุณครูให้เข้าห้องน้ าท าไม) 
  3. ฉันจะเข้าห้องน้ าได้อย่างไร  (ถามไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้) 
  4. ครูจะเข้าห้องน้ าที่ไหน (ถามไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้) 
 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/4  พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพ่ือน ครอบครัว  และเรื่องใกล้ตัว 



O-NET 2556-2559: สาระภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |  
 

44 

 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน  
ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
 What do you do?              I’m a/an…  
 What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
 How old/tall…?                I am… 
 Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
 Is/Are…going to…or…?    …is/are going to…      etc. 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
1.  Which one is a set of healthy food? 
 1. Candy, snack and milk. 
 2. Salad, roasted chicken and soup. 
 3. French fries, hamburger and pizza. 
 4. Potato chips, chocolate and coffee. 
เฉลย ข้อ  2  Salad, roasted chicken and soup. 

 โจทย์ : ข้อใดเป็นชุดอาหารที่มีประโยชน์    
           1.  Candy, snack and milk.  ลูกกวาด  อาหารว่าง  และนม มีค าว่า Candy  เป็นอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์  
  2.  Salad, roasted chicken and soup. สลัด  ไก่อบ  และซุป  เป็นอาหารที่มีประโยชน์
ทั้งหมด  
  3.  French fries, hamburger and pizza. เฟรนฟรายด์  แฮมเบอร์เกอร์ และพิชซ่า  เป็น
อาหารที่ไม่มีประโยชน์ทั้งหมด  
  4.  Potato chips, chocolate and coffee.  มันฝรั่งทอด ช็อคโกแลต กาแฟเป็นอาหารที่
ไม่มีประโยชน์ทั้งหมด 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
 
 
 
 
1.  How old is Catherine? 
 1. Twelve   2. Thirteen 
 3. Fourteen   4. Fifteen    
เฉลย ข้อ 1.  Twelve   
 โจทย์  How old is Catherine?  แคทเธอรีนอายุเท่าไหร่ 

        I’m Catherine. My birthday is January 31, 2003. My dad takes care of people’ 
teeth. I like swimming. I don’t like vegetables. I have a pet, and it always barks at the 
postman. 
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 จากประโยค  My birthday is January 31, 2003.  แสดงให้เห็นว่า  แคทเธอรีน เกิดในปี 
2003  ซึ่งในปีที่นักเรียนท าข้อสอบ  คือปี 2015  ดังนั้น  แคทเธอรีน  จึงมีอายุ 12  ปี 
 
2.  What does Catherine’s father do? 
 1. A doctor   2. A soldier 
 3. A dentist   4. A policeman 
เฉลย ข้อ 3.  A dentist 
 โจทย์  What does Catherine’s father do? พ่อของแคทเธอรีนท าอาชีพอะไร 
  1. A doctor   แพทย์  2. A soldier   ทหาร 
     3. A dentist ทันตแพทย์ 4. A policeman   ต ารวจ 
  จากข้อความ  My dad takes care of people’ teeth.  แปลว่า  คุณพ่อของฉันดูแลฟัน
ให้กับผู้คน  ค าตอบคือ  A dentist  ทันตแพทย์ 
 
3.  From the passage, which would Catherine choose to eat? 
 1. Pork   2. Carrot 
 3. Lettuce   4. Broccoli 
เฉลย ข้อ 1.  Pork 
 โจทย์  From the passage, which would Catherine choose to eat?                     
จากข้อความ  แคทเธอรีน  เลือกกินอะไร 
 
  1. Pork  เนื้อหมู  2. Carrot  แครอท 
  3. Lettuce  ผักกะหล่ า 4. Broccoli  บร็อคโคลี 
  จากประโยค  I don’t like vegetables.  แปลว่า  ฉันไม่ชอบผัก  ดังนั้น  ค าตอบจึงเป็นข้อ 1.  Pork 
 
4.  What is Catherine’s pet? 
 1. A little bird  2. A box turtle 
 3. A white rabbit  3. A brown dog 
 
เฉลย ข้อ 4.  A brown dog 
 โจทย์  What is Catherine’s pet?  สัตว์เลี้ยงของแคทเธอรีนคืออะไร 
  1. A little bird   นกตัวเล็กๆ   2. A box turtle   เต่าหับ 
  3. A white rabbit   กระต่ายขาว  4. A brown dog  สุนัขสีน้ าตาล 
  จากประโยค  I have a pet, and it always barks at the postman.  แปลว่า  ฉันมีสัตว์
เลี้ยงหนึ่งตัว และมันเห่าบุรุษไปรษณีย์เสมอ  จากประโยคนี้สัตว์ที่สามารถเห่าได้คือสุนัข  ดังนั้น  ค าตอบ
จึงเป็นข้อ 4. A brown dog 
  
ปีกำรศึกษำ 2558 
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Big Cleaning Day 
Saturday 23 January 2016 

Beach Fun and Community Action 
Easy as: 1-2-3: 

1. Come join us at the playground at 9.00 a.m. 
2. Walk to the beach with your bag and gloves. 

3. Collect the garbage like bottles, cans, plastic bag, etc. until noon. 
The prize will go to the person 
Who get the heaviest garbage. 

 

 
 
1. Where is the cleaning activity? 
 1. At the beach.    2. In the ocean. 
 3. In the school    4. At the playground. 
เฉลย ข้อ 1 At the beach 
 โจทย์ :  ที่ไหนที่ท ากิจกรรมท าความสะอาด? 
   1. ท าท่ีชายหาด  2. ท าในมหาสมุทร  
    3. ท าในโรงเรียน  4. ท าท่ีสนามเด็กเล่น 
 
2. What date is “Big Cleaning Day”? 
 1. Twenty-three of January, twenty sixteen. 
 2. January the twenty-third, two zero one six. 
  3. January twenty-three, two hundred sixteen. 
 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
เฉลย ข้อ 4   23 มกรำคม 2016 
 วันบิ๊กคลีนนิ่ง คือวันที่ 23 มกราคม 2016 ตรงกับหลักการเขียนวันที่ ค.ศ.  ข้ออ่ืนๆ ไม่ตรงกับ
หลักการเขียน ค.ศ. 
  1.  23 มกราคม, 2016  (ยี่สิบสาม มกราคม ยี่สิบ สิบหก) 
     2.  มกราคม 23, 2016   (มกราคม ยี่สิบสาม, สองศูนย์หนึ่งหก)  
  3.  มกราคม 23, 2016  (มกราคม ยี่สิบสาม, สองร้อยสิบหก) 
  4.  23  มกราคม, 2016  (ยี่สิบสาม มกราคม สองพันสิบหก) 
 
3. How many hours does the activity take? 
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 1. One      2. Two 
 3. Three     4. Nine 
เฉลย ข้อ 3 There   
 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพราะเวลาเริ่ม 9.00 a.m. จนถึง at noon รวม 3 ชั่วโมง   
ข้ออื่น ๆ ไม่ตรง 
 
4. From the poster, which of the following is not garbage? 
 1. A can     2. A prize 
 3. A bottle    4. A plastic bag 
เฉลย ข้อ 2 A prize (รำงวัล)    
 รางวัล ไม่ใช่ขยะ ตัวเลือกอ่ืนๆ เป็นขยะ 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
Read the conversation. 
 Daisy: Long time to see you. How are you? 
 Elsa: I’m great. What are you doing here? 
 Daisy: I’m a teacher at the school over there. What about you? 
 Elsa: What a surprise! I have a clinic opposite the school. 
1.   Who are Daisy and Elsa? 
 1.  Old friends 
 2.  New classmates 
 3.  Doctor and patient 
 4.  Teacher and student 
เฉลย ข้อ 1 Old friends 
 บทสนทนา เดซี่ :    ไม่ได้เจอกันนาน คุณสบายดีไหม 
     เอลซ่า :   ฉันสบายดี คุณมาท าอะไรที่นี่ 
     เดซี่ :    ฉันเป็นครูอยู่ท่ีโรงเรียนโน้น แล้วคุณท าอะไร 
     เอลซ่า :   ฉันเปิดคลินิกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียน 
  จากบทสนทนา แสดงว่าเดซี่และเอลซ่าเป็นเพ่ือนเก่ากัน โดยดูจากประโยคที่เดซี่พูดว่า  ไม่ได้
เจอกันนาน (Long time to see you.) 
 โจทย์   เดซี่และเอลซ่าเป็นใคร 
  1. Old friends  เพ่ือนเก่า 
  2. New classmates เพ่ือนร่วมชั้นเรียนคนใหม่ 
  3. Doctor and patient หมอกับผู้ป่วย 
  4. Teacher and student  ครูกับนักเรียน 
 
2. What is Elsa? 
 1. A florist    2. A dentist 
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 3. A pianist   4. A scientist 
เฉลย  ข้อ 2  A dentist 
 โจทย์   Elsa มีอาชีพอะไร 
 จากบทสนทนา Elsa บอกว่ามีคลินิกอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน 
  1. A florist คนขายดอกไม ้
  2. A dentist ทันตแพทย ์
  3.  A pianist นักเปียโน 
  4.  A scientist นักวิทยาศาสตร์ 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/5  พูด/เขียนแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัวกิจกรรมต่าง ๆ  
                    พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก และการให้เหตุผลประกอบ เช่น ชอบ/ไม่ชอบ                 
ดีใจ  เสียใจ    มีความสุข   เศร้า  หิว  รสชาติ  สวย  น่าเกลียด  เสียงดัง  ดี ไม่ดี  เช่น 
 I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
 I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
 I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
 I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
 He/She doesn’t like/love/feel…because… 
 I/You/We/They feel…because…     etc. 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
1.  A: I won the English speech contest. 
    B: ………………… 
 1. What prize do you get? 
 2. Can you show me the prize? 
 3. Congratulations on your success. 
 4. Don’t worry. You should try it again 
เฉลย 3 Congratulations on your success. ขอแสดงควำมยินดีกับควำมส ำเร็จ 
 จากโจทย์ A: พูดว่า ฉันชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  
                       B: จึงแสดงความยินดี 
  1. What prize do you get? คุณได้รางวัลอะไร 
  2. Can you show me the prize? ขอดูรางวัลหน่อยได้ไหม 
  4. Don’t worry. You should try it again. อย่าคิดมาก พยายามอีกครั้ง 
 
2.  A: You look tired. Are you okay? 
    B: …………………… I have a fever. 
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 1. No, I’m fine. 
 2. Yes, I’m fine. 
 3. Yes, I feel happy. 
 4. No, I don’t feel well. 
เฉลย  4 No, I don’t feel well. ไม่.. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบำย  
          I have a fever. ฉันเป็นไข้ 
 จากโจทย์ A: คุณดูเหนื่อยนะ คุณโอเคไหม B: จึงตอบว่าไม่ค่อยสบายเพราะเป็นไข้ 
  1. No, I’m fine.ไม่... ฉันสบายดี 
 2. Yes, I’m fine. ใช่..ฉันสบายดี 
 3. Yes, I feel happy. ใช่..ฉนัรู้สึกมีความสุข 
 
3. A offers some cookies to B. 
   A:  My sister made some chocolate cookies for me.  
       Would you like to try some? 
   B: ………………….. 
 1. Yes, you may. 
 2. I don’t like it. 
 3. Yes, I’d love. 
 4. Certainly, it is nice. 
เฉลย ตอบข้อ 3. Yes, I’d love. ได้จ้ะ ฉันจะลองชิม 
 จากโจทย์ A ให้ B ชิมเค้กท่ีพ่ีสาวท า B ตอบตกลงตามข้อ 3 
 
 
  1. Yes, you may. เป็นการอนุญาต 
  2. I don’t like it. ฉันไม่ชอบมัน 
  4. Certainly, it is nice. แน่นอน มันอร่อย 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
1. You're stepping on someone's foot. you say “………………………..” 
 1. It's okay! 
 2. I'm sorry! 
 3. Don't worry! 
 4: Just a moment! 
เฉลย  2. I'm sorry! ฉันขอโทษ 
 จากโจทย์  คุณก าลังเหยียบเท้าคนอ่ืน คุณพูดว่า “................”   ตามข้อ 2 
  1.  It's okay!  ตกลง 
            3. Don't worry! อย่ากังวล 
            4: Just a moment! รอสักครู่ 
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2. Sarah won the first prize. What does she feel? 
 1. Glad 
 2. Angry 
 3. Sleepy 
 4. Bored 
เฉลย ตอบข้อ 1. Glad ดีใจ 
 จากโจทย์  ซาร่าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หล่อนจะรู้สึกอย่างไร ตามข้อ 1. 
  2. Angry โกรธ 
  3. Sleepy ง่วงนอน 
  4. Bored น่าเบื่อ 
 
3. Nina: What do you think about my new dress? 
   Jane: Wow! It's…………………………. . 
 1. easy      2. hard 
 3. clear      4. great 
เฉลย ตอบข้อ 4. Great เยี่ยม 
 จากโจทย์  คุณคิดอย่างไรกับชุดใหม่ของฉัน ตามข้อ 4. 
  1. Easy ง่าย  2. hard หนัก 
  3. clear ชัดเจน  4. great เยี่ยม 
 
Look at the poster and answer questions 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                                 Grow more. Use less. 
4. From the poster, what should you do? 
 1. Eat less fish. 
 2. Keep more pets. 
 3. Grow more trees. 
 4. Use less sunlight. 
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เฉลย  3. Grow more trees. ปลูกต้นไม้ให้มำกขึ้น 
 จากโจทย์  จากโปสเตอร์คุณควรท าอย่างไร ตามข้อ 3. 
  1. Eat less fish. กินปลาน้อยลง 
  2. Keep more pets. เลี้ยงสัตว์ให้มากขึ้น 
  4. Use less sunlight. ให้แสงอาทิตย์ให้น้อยลง 
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
1. Irene: How often do you wash your clothes? 
    Alice: ____________ I usually do it every Saturday. 
 1. Every day. 
 2. Once a week. 
 3. Twice a month. 
 4. Six times a year. 
เฉลย  2 Once a week. สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
 บทสนทนา ไอรีน : คุณซักเสื้อผ้าของคุณบ่อยแค่ไหน? 
                อลิส : โดยปกติแล้วฉันซักเสื้อผ้าในวันเสาร์ 
  1. ทุกวัน 
  2. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  3. เดือนละ 2 ครั้ง 
  4. ปีละ 6 ครั้ง 
 
2. At school 
     Wanida: _________________ 
      Teacher: Hi, Wanida, you come very early today. 
 1. Good luck. 
 2. Who are you? 
 3. Good morning. 
 4. How do you do? 
เฉลย ข้อ 3 Good morning สวัสดีตอนเช้ำ 
 บทสนทนา     ที่โรงเรียน 
 วนิดา :……………………………………………………….. 
 คุณครู : สวัสดี, วนิดา, คุณมาแต่เช้าทุกวันเลยนะ 
 จากสถานการณ์เป็นการทักทายกันตอนเช้าระหว่างนักเรียนและคุณครู ซึ่งนักเรียนจะต้องทราบ
ความหมายและการใช้ประโยคเหล่านี้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  1. ขอให้โชคดี 
  2. คุณเป็นใคร 
  3. สวัสดีตอนเช้า 
  4. ยินดีที่ได้รู้จัก(เป็นค ากล่าวทักทายอย่างเป็นทางการ ใช้เมื่อรู้จักกันเป็นครั้งแรก) 
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3.  Ann: The weather is very hot. Let’s go to the beach! 
    Beth: ____________ I love to swim in the sea. 
 1. That’s a good idea. 
 2. That sounds dangerous. 
 3. that’s very kind of you. 
 4. That seems very unhappy. 
เฉลย  1 That’s a good idea. 
 บทสนทนา 
 แอน : อากาศร้อนมาก ไปชายทะเลกันเถอะ 
 เบธ : ฉันชอบว่ายน้าในทะเล (ใช้ love to แสดงให้เห็นว่าผู้พูดชอบมาก) 
 จากบทสนทนาแสดงว่า เบธ เห็นคล้อยตามข้อเสนอของแอน ซึ่งในข้อนี้จะต้องทราบว่าสานวนนี้
ใช้ในสถานการณ์ใด 
  1. นั่นเป็นความคิดท่ีดี (ใช้เมื่อคล้อยตามข้อเสนอของประโยคข้างหน้า) 
  2. นั่นมันอันตรายจังเลย (ใช้เมื่อไม่เห็นด้วยหรือต้องการปฏิเสธ) 
  3. คุณเป็นคนใจดีมาก (ใช้กล่าวเมื่อต้องการขอบคุณ ในความกรุณา) 
  4. นั่นดูเหมือนว่าไม่มีความสุข (ใช้เมื่อไม่เห็นด้วยหรือต้องการปฏิเสธ) 
 
4.  Peter: I visited my grandparents in Khonkaen last weekend. 
    Mark: Great! _________ 
    Peter: I went shopping and had dinner with them. 
 1. How did you go back? 
 2. What did you do there? 
 3. When did you go shopping? 
 4. Where did you have dinner? 
เฉลย  2 What did you do there? 
 บทสนทนา  ปีเตอร์ : ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายในขอนแก่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 
                มาร์ค : เยี่ยม! 
                          ปีเตอร์ : ฉันไปชอปปิ้งและรับประทานอาหารเย็นกับพวกเขา 
  1. คุณกลับมาอย่างไร? 
  2. คุณท าอะไรที่นั่น? 
  3. เมื่อไหร่คุณไปช้อปปิ้ง? 
  4. ที่ไหนที่คุณไปรับประทานอาหารเย็น? 
 
 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 Read the instructions. 
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 - Do not cut trees. 
 - Keep the river clean. 
 - Do not burn garbage. 
 - Turn off the light when you don’t use it. 
1.  Teacher:  What are all of the instructions about? 
      Student:     
 1. Recycling trash 
 2. Using less paper 
 3. Cleaning ta canals 
 4. Saving the environment 
เฉลย 4  Saving the environment    การรักษาสิ่งแวดล้อม 
  อ่านค าแนะน า 

- อย่าตัดต้นไม้ 
- รักษาความสะอาดของแม่น้ า 
- อย่าเผาขยะ 
- ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน 

 โจทย์    คร ู :  ค าแนะน าทั้งหมดเก่ียวกับอะไร? 
         นักเรียน :   
  1.  รีไซเคิลขยะ 
  2.  ใช้กระดาษน้อยลง 
  3.  ท าความสะอาดคลองน้ า  
  4.  การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

2.  Liam: I failed the math test.  
    Noah: ………………………...……. 

1. I’m good at it. 
2. Congratulations! 
3. You’re welcome! 
4. I’m sorry to hear that. 

เฉลย  4  I’m sorry to hear that. 
 โจทย์ :  Liam: I failed the math test.  ฉันสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ 
           Noah: ………………………...……. 
 Noah เป็นผู้ฟังจะต้องพูดตาม ข้อ 4 ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น  

ตัวเลือกที่ 1. I’m good at it. ฉันเก่งในเรื่องนั้น 
  2. Congratulations! ขอแสดงความยินดี 
  3. You’re welcome! ด้วยความยินดี 
  4. I’m sorry to hear that. ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้น 

 
มำตรฐำน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ  
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                     โดยการพูด และการเขียน 
ตัวช้ีวัด ป.6/1   พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือนและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจ าวัน  เพื่อน สิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัว  เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรียกสิ่งต่างๆ จ านวน 1-1,000 ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล  เวลา  
กิจกรรมที่ท า  สี  ขนาด รูปทรง  ที่อยู่ของสิ่งต่างๆ  ทิศทางง่ายๆ สภาพดินฟ้าอากาศ  อารมณ์ ความรู้สึก 
เครื่องหมายวรรคตอน 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
1. Look at the picture. What do you think will happen after this? 

1. Fire 
 2. Wind 
 3. Snow 
 4. Flood 
เฉลย 4. Flood   
 เพราะตัวเลือกจากภาพนี้ ปรากฏลมพายุ ซึ่งหลังจากนั้นน่าจะมีภาวะน้ าท่วมตามมา 
 โจทย์  ดูภาพ หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น 
  1.  Fire   ไฟ 
     2. Wind   ลม 
      3. Snow  หิมะ 
  4. Flood  น้ าท่วม 
2. “The moon has a round shape like the earth”   What does it mean? 
 1. The moon is as big as the earth. 
 2. The moon is as small as the earth.  
 3. The moon and the earth are round.   
 4. The moon is round, but the earth is not. 
เฉลย 3.  The moon and the earth are round. 
 เพราะตัวเลือกนี้ได้บ่งบอกถึงรูปร่างของดวงจันทร์และโลกว่ามีลักษณะกลม 
 โจทย์ ดวงจันทร์และโลกมีลักษณะคล้ายกันอย่างไร 
  1. The moon is as big as the earth.      ดวงจันทร์กับโลกมีขนาดใหญ่เท่ากัน 

  2. The moon is as small as the earth.  ดวงจันทร์กับโลกมีขนาดเล็กเท่ากัน 
           3. The moon and the earth are round. ดวงจันทร์และโลกมีลักษณะกลม 
  4. The moon is round, but the earth is not. ดวงจันทร์มีลักษณะกลม  
                  แต่โลกมีไม่กลม 
 
3.  Son   :   I’m very hungry. Can I have some …………………., please? 
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     Mom  :   Yes, here you are. 
 1. tea       2. water  
 3. noodles     4. orange juice   
เฉลย 3. noodles   
 เพราะตัวเลือกนี้ มีความหมายในการรับประทาน นอกนั้นเป็นเครื่องดื่มทั้งหมด 

 โจทย์  ให้เติมค าในช่องว่างที่สัมพันธ์กับค าศัพท์ที่ก าหนดให้ ..หิว.. น่าจะเติมค าใดใน 
ตัวเลือก  1. Tea  น้ าชา 
  2. water  น้ า  
  3. noodles ก๋วยเตี๋ยว  
  4. orange juice   น้ าส้มค้ัน 
 
4.   A :   What club would you like to join? 
     B :    I’d like to join the ……………… because I like baking cakes. 
 1. art club 
 2. sport club  
 3. cooking club   
 4. computer club   
เฉลย 3. cooking club 
 เพราะตัวเลือกนี้ ตอบค าถามว่า...ชอบท าอาหารควรเข้าชมรมใด 
 โจทย์  ชมรมอะไรที่ควรเข้า ..ฉันชอบท าขนมเค้ก… 
  1. art club   ชมรมศิลปะ 
  2. sport club  ชมรมกีฬา  
  3. cooking club  ชมรมท าอาหาร  
  4. computer club   ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 
5. Chai sits in the fifth row in class, but he cannot see numbers on the board  
   clearly.   Chai should ………………..  . 
     1. move to the last row 
     2. move to the front row  
     3. borrow his friend’s notebook   
     4. borrow his friend’s eyeglasses 
เฉลย 2 move to the front row   
 เพราะตัวเลือกนี้ ชัยมองกระดานไม่ชัดต้องย้ายไปนั่งแถวหน้า เพราะใกล้กระดาน 
 โจทย์ ชัยนั่งแถวที่ 5 ของห้องเรียน แต่ไม่สามารถมองเห็นกระดานชัดเจนชัยควรจะท าอย่างไร 
  1. move to the last row  ย้ายไปนั่งแถวสุดท้าย 
         2. move to the front row  ย้ายไปนั่งแถวหน้า 
         3. borrow his friend’s notebook ยืมสมุดเพ่ือนของเขา 
               4. borrow his friend’s eyeglasses ยืมแว่นตาของเพ่ือน 
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6. A  : I won the English speech contest. 
   B  : …………………………… 
     1. What prize do you get? 
     2. Can you show me the prize?  
     3. Congratulation on your success.   
     4. Don’t worry. You should try it again. 
เฉลย 3. Congratulation on your success.  
 เพราะตัวเลือกนี้มีเป็นการแสดงความยินดีกับเพื่อน 
 โจทย์ A ได้รับชัยชนะการกล่าวสุนทรพจน์ B จะกล่าวความรู้สึกอย่างไรต่อ A 
  1. What prize do you get?        เธอได้รับรางวัลอะไร 
        2. Can you show me the prize?    โชว์รางวลัให้ฉันดูหน่อยซิ 
         3. Congratulation on your success. ขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จด้วยนะ 
     4. Don’t worry. You should try it again.  อย่ากลุ้มใจไปเลย ต้องพยามยามอีกครั้ง 
 
7. A  :  You look tired. Are you okay? 
    B  :  ……………………..  .  I have a fever. 
     1. No, I’m fine. 
     2. Yes, I’m fine.  
     3. Yes, I feel happy.   
     4. No, I don’t feel well. 
เฉลย 4. No, I don’t feel well. 
 เพราะ B รู้สึกไม่สบาย 
 โจทย์ ให้ตอบค าถามจากช่องว่าง........เกี่ยวกับความรู้สึกเหนื่อยไหม เป็นอย่างไร  
  1. No, I’m fine.  ไม่สบาย 
     2. Yes, I’m fine.  สบายดี 
      3. Yes, I feel happy. ใช่ มีความสุขดี  
      4. No, I don’t feel well. ไม่ รู้สึกไม่สบาย 
 
8. A offers some cookies to B. 
     A  :  My sister made some chocolate cookies for me. Would you like to try some? 
     B  :  ………………………  . 
     1. Yes, you may. 
     2. I don’t like it.  
    3. Yes, I’d love to.   
     4. Certainly, it is nice. 
เฉลย 3. Yes, I’d love to.  
 เพราะตัวเลือกนี้เป็นตอบข้อเสนอที่ค าตอบน่าลองท า  
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 โจทย์ พ่ีสาวท าคุ้กก้ีชอคโคเล๊ต ชวนน้องชิม น้องตอบตามข้อ 3 
  1. Yes, you may. เป็นการอนุญาต  
    2. I don’t like it.  ฉันไม่ชอบมัน 
      3. Yes, I’d love to. ได้จ้า ฉันจะลองชิม  
      4. Certainly, it is nice. แน่นอน มันอร่อย 
        
9. Somsak is introducing Champei, a Cambodin friend to Naree. 
    Somsak  :  Naree, ………………..,  Champei. 
    Champei  :  Hi! Naree. It’s nice to meet you. 
    Naree  ;  Hi! Champei. Nice to meet you too. 
     1. this is my friend 
     2. here is my sister  
     3. Do you know her   
     4. may I introduce my self 
 
เฉลย 1. this is my friend 
 เพราะตัวเลือกนี้ เป็นการแนะน าให้จ าปีรู้จักกับนารีเพื่อชาวกัมพูชา 
 โจทย์ สมศักดิ์แนะน าให้จ าปีรู้จักกับนารีเพื่อชาวกัมพูชา 
  1. this is my friend นี่คือเพ่ือนของฉัน 
      2. here is my sister นี่คือพ่ีสาวของฉัน 
     3. Do you know her คุณรู้จักเธอไหม  
      4. may I introduce my self ขออนุญาตแนะน าตัวเอง 
 
10. Ann lost the way to the hospital,  she needs some help. 
     Ann  :  Excuse me.  …………………….. the hospital? 
     Ben  :  Sure! Walk straight and turn left. 
     Ann  :  Thank you for your kindness. 
     1. Can I pick you up to 
     2. Does this bus take us to  
     3. Could you tell me how to get to   
    4. Do you know when the bus stops at 
เฉลย ข้อ 3 Could you tell me how to get to  
 เพราะตัวเลือกนี้ ตอบว่า ให้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายจึงจะถึงจุดหมาย โจทย์จึงต้องถามว่ามีวิธีไหนที่
จะไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดหมาย 
 โจทย์ ถามทางไปโรงพยาบาล 
  1. Can I pick you up to   เธอรับฉันไปได้ไหม 
         2. Does this bus take us to  ไปรถประจ าทางนี้ได้ไหม 
         3. Could you tell me how to get to บอกฉันได้ไหมว่า....ไปอย่างไร  
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         4. Do you know when the bus stops at คุณทราบไหมว่าเมื่อไหร่ 
                  รถประจ าทางจะมาถึง 
 
11.  Read the following sentences. 
 - Press the number 
 - Wait for someone to answer. 
 - Start to talk 
      What are these sentences for? 
     1. Taking a bus.    2. Getting in a line.  
     3. Buying a ticket.    4. Speaking on phone 
เฉลย 4. Speaking on phone 
 เพราะตัวเลือกนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ 
 โจทย์ ประโยคเหล่านี้ใช้สถานการณ์ใด 
  1. Taking a bus.  การข้ึนรถประจ าทาง 
      2. Getting in a line. การเข้าแถว 
     3. Buying a ticket. การซื้อตั๋ว 
   4. Speaking on phone การพูโทรศัพท์ 
 
12. Put this sentences in the right order. 
      “How to make a ham sandwich” 

A.  First, get to slices of bread. 
B. Next, spread a little butter on the bread. 
C. Finally, put another piece of bread on the top. 
D. After that, put some ham, lettuce, and cheese on the bread. 

 1. A-B-D-C 
 2. B-A-C-D  
     3. C-B-A-D   

  4. D-A-B-C 
เฉลย 1. A-B-D-C 

 เพราะตัวเลือกนี้ เป็นขั้นตอนของการท าอาหาร 
 โจทย์ เรียงขั้นตอนในการท าแซนวิช 
 
ข้อ 13-14   
 One day Pleumjit was walking home from school, On the footpath she found a 
thing. She looked inside and saw that it was full of money. She took at home to show 
her mother. Then they went to police station to look for owner of the money. 
 
13. What is a thing? 
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 1. a book 
     2. a purse  
     3. a banknote   
         4. smartphone 
เฉลย 2. a purse  

 เพราะปลื้มจิตเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ นอกนั้นเป็นความหมายที่ไม่ตรงกับตัวเลือก 
โจทย์ สิ่งของคืออะไร 

  1. a book  หนังสือ 
      2. a purse  กระเป๋าสตางค์ 
      3. a banknote ธนบัตร  
            4. smartphone สมาร์ทโฟน 
 
14. What kind of girl is Pleumjit? 
           1. Kind 
     2. Polite  
     3. Honest   
    4. Friendly 
 
เฉลย 3. Honest 

 เพราะปลื้มจิตไปบอกแม่ และมีความพยามยามไปคืนเจ้ำของ 
โจทย์ ถามถึงคุณลักษณะของปลื้มจิต 
 

  1. Kind   ใจดี 
      2. Polite   สุภาพ  
      3. Honest  ซื่อสัตย์ 
     4. Friendly  มีมนุษยสัมพันธ์ 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
1. Tom want to go to the bank 
    Tom  :  Excuse me.  ……………………………. 
    A  man  :  Walk down this street. It’s on the right Conner. 
        1. When this the bank open? 
     2. Which bank do you like?  
          3. How can I get to the bank?   
        4. Why do you work at the bank? 
เฉลย 3. How can I get to the bank?   

 เพราะตัวเลือกนี้ถามถึงทางไปธนาคาร 
 โจทย์ A man ตอบว่า เกี่ยวกับการเดินทาง แล้วเลี้ยวที่มุมขวามือ 
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  1. When this the bank open?  ธนาคารเปิดเมื่อไร 
      2. Which bank do you like?   เธอชอบธนาคารใด 
             3. How can I get to the bank? ไปธนาคารอย่างไร  
             4. Why do you work at the bank? ท าไมจึงไปท างานงานที่ธนาคาร 
 
2. Sue and Kate are walking home. 

Sue  :  It’s raining! 
Kate  : Oh, no! I don’t want to …………….  . 

     1. dry out 
     2. get wet 
     3. warm up   
    4. keep clean 
เฉลย 2. get wet 

 เพราะขณะที่ Sue และ Kate เดินกลับบ้านอยู่นั้น มีฝนตกลงมา Kate ไม่อยากเปียก 
 โจทย์ ตามสถานการณ์นี้ Kate ควรจะพูดอย่างไร เมื่อไม่อยากเปียก 
  1. dry out  ตากแห้ง 
      2. get wet  เปียก 
      3. warm up  อบอุ่น 
     4. keep clean รักษาความสะอาด 
 
3. Sarah won the first prize. What does she feel? 
             1. Glad 
       2. Angry 
       3. Sleepy?   
      4. bored 
เฉลย 1. Glad   
 เพราะตัวเลือกนี้ แสดงถึงความดีใจที่ได้รับรางวัล 
 โจทย์ ซาร่าห์ได้รับรางวัลชนะเลิศ เขาจะมีความรู้สึกอย่างไร 
  1. Glad  ดีใจ 
        2. Angry  โกรธ 
       3. Sleepy? ง่วงนอน   
       4. bored  รู้สึกเบื่อ 
 
 
 
 
4.   Nina  :  What do you think about my new dress? 
     Jane  :  Wow! It’s ……………  . 
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          1. easy 
     2. hard 
     3. clear   
    4. great 
 
เฉลย 4. great 

โจทย์ นีน่าถามเจนว่า    คุณคิดอย่างไรกับชุดใหม่ของฉัน  เจนตอบเชิงบวกดังนั้นค าตอบที่ถูก
จึงต้องตอบข้อ 4. great  

  1. easy   ง่าย 
      2. hard  หนัก 
      3. clear  ชัดเจน 
     4. great  เยี่ยมสวย 

 
ปีกำรศึกษำ 2558 
 
1. Look at the pictures. 
 
 
 
 
 
 
From the pictures, which sentence is correct? 
 1. They are doing homework. 
 2. They love playing outdoor sports. 
 3. The help their mothers do housework. 
 4. They cook special dinner for their family. 
เฉลย 3. The help their mothers do housework.   
 เพราะจากภาพสื่อความหมายและเป็นการให้ข้อมูลว่าเด็กๆในภาพท างานบ้าน 
 โจทย์ จากภาพประโยคในข้อใดเป็นจริง? 
  1. They are doing homework. พวกเขาก าลังท าการบ้าน 
  2. They love playing outdoor sports. พวกเขารักการเล่นกีฬากลางแจ้ง 
  3. The help their mothers do housework. พวกเขาช่วยพ่อแม่ของพวกเขาท างานบ้าน 
  4. They cook special dinner for their family. พวกเขาท ากับข้าวเย็นมื้อพิเศษส าหรับ
ครอบครัวของเขา 
   
2-3 Look at the map 
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2. Which sentence is correct? 
 1. The high school is beside the library. 
 2. The restaurant is opposite the supermarket. 
 3. The coffee shop is next to the department store. 
 4. The bookstore is between the hospital and the museum. 
 
เฉลย 2. The restaurant is opposite the supermarket.   
 เพราะจากแผนผังร้านอาหารอยู่ตรงข้ามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 โจทย์ จากภาพประโยคในข้อใดเป็นจริง? 
  1. The high school is beside the library. ไฮสคูลอยู่ข้างห้องสมุด 
  2. The restaurant is opposite the supermarket. ภัตตาคารอยู่ตรงข้ามกับซุปเปอร์มาเกต 
  3. The coffee shop is next to the department store. ร้านกาแฟอยู่ถัดไปจากห้างสรรพสินค้า 
  4. The bookstore is between the hospital and the museum. ร้านขายหนังสืออยู่
ระหว่างโรงพยาบาลกับพิพิธภัณฑ์ 
  
3. From home, how can you get to the post office? 
 1. Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left. 
 2. Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your left. 
 3. Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. 
 4. Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on your right. 
เฉลย 4. Take Black Street and turn left to Yellow Street. It is on  
              your right.   
 ต้องเข้าใจความหมายของค าศัพท์จากประโยค แล้วมีความคิดรวบยอด ไปถนนแบล็คสตรีทและ
เลี้ยวซ้ายไปถนนเยลโล่ ก็จะถึงที่ท าการไปรษณีย์ อยู่ด้านขวามือของคุณ 
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 โจทย์  จากบ้าน คุณจะไปที่ท าการไปรษณีย์ได้อย่างไร 
  1.  Take Blue Street and turn right to Red Street. It is on your left.   ไปตามถนน
แบล็คสตรีท เลี้ยวขวา ไปถนนเรดสตรีท มันอยู่ทางซ้ายมือของคุณ 
  2.  Take Red Street and turn right to Blue Street. It is on your left.               
ไปตามถนนเรดสตรีทเลี้ยวขวา ไปถนนบลูสตรีท มันอยู่ทางซ้ายมือของคุณ 
  3.  Take Yellow Street and turn left to Black Street. It is on your right. ไปตาม
ถนนเยลโล่ เลี้ยวซ้าย ไปถนนแบล็คสตรีท มันอยู่ทางขวามือของคุณ 
 
4-8 Read the poster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. What date is “Big Cleaning Day”? 
 1. Twenty-three of January, Twenty sixteen. 
 2. January the twenty-third, two zero one six. 
 3. January twenty-three, two hundred sixteen. 
 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
 
เฉลย 4. The twenty-third of January, two thousand sixteen. 
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 วันบิ๊กคลีนนิ่ง คือวันที่ 23 มกราคม 2016 ตรงกับหลักการเขียนวันที่ ค.ศ.  ข้ออ่ืนๆ ไม่ตรงกับ
หลักการเขียน ค.ศ. 
 โจทย์  Big Cleaning Day ตรงกับวันใด 
  1.  23 มกราคม 20 16 (ยี่สิบสาม มกราคม ยี่สิบ สิบหก)      
 2.  มกราคม 23, 2 0 1 6  (มกราคม ยี่สิบสาม, สองศูนย์หนึ่งหก)  
  3.  มกราคม 23, 216 (มกราคม ยี่สิบสาม, สองร้อยสิบหก)  
5. Where is the cleaning activity? 
 1. At the beach. 
 2. At the ocean. 
 3. In the school. 
 4. At the playground. 
เฉลย  1. At the beach.  
 จากข้อความในโปสเตอร์จะปรากฏข้อความที่ว่า “Beach Fun and Community Action” ซ่ึง
แสดงให้ทราบว่ากิจกรรมน่าจะจัดที่ชายหาด 
 โจทย์ :  กิจกรรมท าความสะอาดจัดขึ้นที่ไหน? 

  1. At the beach. ท าท่ีชายหาด   
  2. At the ocean. ท าในมหาสมุทร   
  3. In the school. ท าในโรงเรียน   
  4. At the playground.ท าท่ีสนามเด็กเล่น 
 
6. From the poster, which of the following is not garbage? 
 1. A can     2. A prize 
 3. A bottle    4. A plastic bag 
เฉลย 2. A prize 
 A prize(รางวัล)  ไม่ใช่ขยะ  ตัวเลือกอ่ืนๆ เป็นขยะ 
 โจทย์ :  จากโปสเตอร์ สิ่งใดตามท่ีกล่าวถึงไม่ใช่ขยะ 
  1. A can กระป๋อง 
  3. A bottle ขวด 
  4. A plastic bag ถุงพลาสติก 

 
7. How many hours does the activity take? 
 1. One 
 2. Two 
 3. Three 
 4. Nine 
เฉลย 3. Three 
 เป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพราะเวลาเริ่ม 9.00 a.m. จนถึง at noon รวม 3 ชั่วโมง  ข้ออ่ืนๆไม่ตรง 
 โจทย์ :  กิจกรรมที่ท าใช้เวลานานเท่าใด 
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8. Who will get the prize? 
 1. Jack who got five foam noodle cup. 
 2. Steve who found a pair of old sunglasses. 
 3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks. 
 4. Peter who collected two pair of old leather boots. 
เฉลย 4. Peter who collected two pair of old leather boots. 
 ข้อความในโปสเตอร์ “The prize will go to the person who get the heaviest garbage” 
แสดงให้เห็นเงื่อนไขของการที่จะได้รับรางวัล คือ รางวัลจะเป็นของผู้ที่ได้ขยะที่หนักท่ีสุด ดังนั้นขยะที่หนัก
ที่สุดน่าจะเป็น ปีเตอร์ซึ่งเก็บรองเท้าหนัง 2 คู่ ตัวเลือกอ่ืนเมื่อพิจารณาแล้วจะเบากว่ารองเท้าหนัง 
 โจทย์ ใครจะได้รับรางวัล 
 1. Jack who got five foam noodle cup.  แจ็คเก็บขยะได้ถ้วยโฟม 5 ถ้วย 
 2. Steve who found a pair of old sunglasses. สตีฟเก็บขยะได้แว่นกันแดด 1 คู ่
 3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks.แนนซี่เก็บขยะกล่อง
เครื่องดื่ม 3 กล่องเล็กๆ 
 
9.  Ping:  Do you like that movie? 
    Kim:   ____________It’s amazing. 
 1. Yes, I do.     2. Yes, I am. 
 3. No, I don’t.     4. No, I’m not. 
เฉลย 1. Yes, I do. 
 บทสนทนา   ปิง  :  คุณชอบหนังเรื่องนั้นไหม? 
               คิม  :     มันมหัศจรรย์มาก 
 ข้อนี้เป็น Yes/No question ประโยคค าถามขึ้นต้นด้วย Verb to Do ดังนั้นต้องตอบด้วย Do ซึ่งจะ
เหลือตัวเลือกข้อ 1 และ 3 แต่จากค าตอบของคิม แสดงให้เห็นว่าคิมชอบหนังเรื่องนั้น ค าตอบจึงเป็นข้อ 1 
 
10.  Joe:  What subject do you like best? 
      Jim:   English. It’s fun. 
      Joe:   ___________. A lot of foreigners visit our province, and I like talking  
             to them. 
 1. Me, too.     2. Not for me.  
 3. Me, neither.    4. Neither do I. 
เฉลย 1. Me, too. 
 บทสนทนา   โจ  :  คุณชอบวิชาอะไรมากที่สุด? 
   จิม :  ภาษาอังกฤษ.  มันสนุกมากเลย. 
   โจ  :    มีชาวต่างชาติมากมายเข้ามาเที่ยวชมจังหวัดของพวกเรา,  
และฉันชอบพูดคุยกับพวกเขา. 
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 จากสถานการณ์แสดงให้เห็นว่า โจ ก็ชอบภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันเพราะจากข้อความท่ีได้กล่าว
ไว้ตอนท้าย(A lot of  foreigners visit our province, and I like talking to them.) ดังนั้นค าตอบต้อง
คล้อยตามกัน 
  1. Me, too. ฉันก็เช่นกัน 
  2. Not for me. มันไม่ใช่ส าหรับฉัน (สื่อความได้ว่า ฉันไม่ชอบภาษาอังกฤษ) 
  3. Me, neither. ฉันก็ไม่ชอบเช่นเดียวกัน  (neither ใช้เมื่อต้องการแสดงความคล้อยตาม
ประโยคปฏิเสธก่อนหน้านี้) 
  4. Neither do I. ฉันก็ไม่เห็นด้วยเช่นเดียวกัน 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
1.  Look at the picture. 
    Which of following is correct  
    about the picture? 
 1. We go skiing in the winter. 
 2. They are walking in the rain. 
 3. The sky is blue in the summer. 
 4. It is nice and warm on a sunny day. 
เฉลย 2.  They are walking in the rain.   
 เพราะตรงตามภาพหรือสัญลักษณ์  เด็กในภาพก าลังเดินตากฝน 
 โจทย์ จากภาพประโยคในข้อใดเป็นจริง? 
  1. We go skiing in the winter. พวกเราไปเล่นสกีในฤดูหนาว 
  2. They are walking in the rain.  พวกเขาก าลังเดินตากฝน 
  3. The sky is blue in the summer. ท้องฟ้าสีน้ าเงินในฤดูร้อน 
  4. It is nice and warm on a sunny day.  มันเป็นสิ่งที่ดีและอบอุ่นในวันที่ 
                  มีแสงแดด  
   
2.  Which sentence is true for the picture? 
 1. A circle is inside a triangle. 

 2. A triangle is inside a circle. 
 3. A circle is outside a square. 
 4. A triangle is outside a square. 

เฉลย 1.  A circle is inside a triangle. 
 เพราะตรงกับภาพ วงกลมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม 
 โจทย์  ประโยคใดเป็นจริงเก่ียวกับรูปภาพ? 
  1.  วงกลมอยู่ภายในรูปสามเหลี่ยม 
  2.  สามเหลี่ยมอยู่ภายในรูปวงกลม 
  3.  วงกลมอยู่นอกรูปสี่เหลี่ยม 
  4.  สามเหลี่ยมอยู่นอกรูปสี่เหลี่ยม 
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3.   Logan  :  ___________________________ 
      Emily   :  She has long brown hair. 
 1. What is your neighbor like? 
 2. What does your neighbor do? 
 3. What is your neighbor doing? 
 4. What does your neighbor look like? 
 
เฉลย 4  What does your neighbor look like? 
 บทสนทนา   โลแกน:  จะถามว่าอย่างไร  
              เอมิลี่:  เธอมีผมยาวสีน้ าตาล   
           เนื่องจากค าตอบอธิบายลักษณะของคน ดังนั้นค าถามต้องถามเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของบุคคล 
จึงตอบข้อ 4  
  1.  เพ่ือนบ้านของคุณชอบอะไร (ค าถามไม่เหมาะสมกับค าตอบ) 
  2. เพ่ือนบ้านของคุณท างานอะไร (ค าถามไม่เหมาะสมกับค าตอบ) 
  3. เพ่ือนบ้านของคุณก าลังท าอะไร (ค าถามไม่เหมาะสมกับค าตอบ) 
  4. เพ่ือนบ้านของคุณมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไร  (เหมาะสมกับค าตอบที่สุดในสถานการณ์นี้)  
 
4.   Read the sentences. 

It is an animal with short legs and hard shell covering its body.  
It lives on land and in water. When it is afraid, it pulls its head and legs inside its shell. 
       Teacher: What is the animal? 
       Students:       
 1.  A crab     2.  A snail 
 3.  A turtle     4.  A squid 
 
เฉลย 3. A turtle 
 จากข้อความบรรยายลักษณะของสัตว์ชนิดหนึ่ง มีขาสั้น มีเปลือกแข็งปกคลุมร่างกาย อาศัยบน
พ้ืนดินและในน้ า เวลามันกลัวจะหดหัวและขาเข้าในเปลือก  
 โจทย์ :  สัตว์(ท่ีกล่าวถึง)คือสัตว์ชนิดใด 
  1. A crab ปู  2. A snail หอยทาก 
  3. A turtle  เต่า  4. A squid ปลาหมึก 
 
 
 
 
 
5-6. Look at the map. 
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5.  Which sentence is correct? 
 1. The cinema is next to the hotel. 
 2. The hospital is opposite the bus station. 
 3. The department store is near the supermarket. 
 4. The school is between the hospital and the library. 
เฉลย  4.  The school is between the hospital and the library. 
 โจทย์ ประโยคใดถูกต้อง 
 จากแผนที่ โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลและห้องสมุด   

  1. The cinema is next to the hotel. โรงหนังอยู่ถัดจากโรงแรม 
  2. The hospital is opposite the bus station  
         โรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับป้ายรถเมล์ 
  3. The department store is near the supermarket. 

          ห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้กับซุปเปอร์มาเก็ต 
  4. The school is between the hospital and the library.  

          โรงเรียนอยู่ระหว่างโรงพยาบาลและห้องสมุด 
 

6.  From the school, how can you go to the bus station? 
 1. Take Baber Road. It’s on your left. 
 2. Go along Max Road. It’s on your right. 
 3. Take Daisy Road. It’s near to the cinema. 
 4. Go down Max Road. It’s next to the hospital. 
เฉลย 2.  Go along  Max Road. It’s on your right. 
 โจทย์ จากโรงเรียน คุณจะไปที่ป้ายรถเมล์ได้อย่างไร 
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 จากแผนที่ ออกจากโรงเรียนเดินตรงไปตามถนน Max  แล้วสถานีรถประจ าทางจะอยู่ทางขวา
มือ  อยู่ตางข้ามกับซุปเปอร์มาเก็ต ดังนั้นตัวเลือกท่ีสอดคล้องที่สุด คือ ข้อ 2 
  1. Take Baber Road. It’s on your left.  
                   ไปตามถนน Baber มันอยู่ทางซ้ายของคุณ 
  2.  Go along Max Road. It’s on your right.  
                   ตรงไปตามถนน Max Road มันอยู่ทางขวามือของคุณ 
  3.  Take Daisy Road. It’s near to the cinema.  
                   ไปตามถนน Daisy Road มันอยู่ใกล้กับโรงหนัง 
  4.  Go down Max Road. It’s next to the hospital.   
                   ไปตามถนน Max Road  มันอยู่ถัดจากโรงพยาบาล 
 
 
ตัวช้ีวัด ป.6/2 เขียนภาพ แผนผัง แผนภูม ิและตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังหรืออ่าน 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ค า กลุ่มค า และประโยคที่มีความหมายสัมพันธ์กับภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
1. Read the following sentences. 
                - Press the number 
                - Wait for someone to answer. 
                - Start to talk. 
              What are these sentences for? 
                  1. Taking a bus. 
                  2. Getting in line. 
                  3. Buying a ticket. 
                  4. Speaking on phone. 
เฉลย  ข้อ 4   
 เนื่องจากการให้ประโยคทั้งหมดคือวิธีการที่จะใช้พูดโทรศัพท์ คือบอกวิธีการกดหมายเลขวิธีการ
พูด ดังนั้นจึงหมายถึงค าตอบว่าเป็นการพูดโทรศัพท์ 

 
2. Put these sentences in the right order. 

   “How to make a ham sandwich” 
                      A. First, get two slices of bread. 
                      B. Next, spread a little butter on the bread. 
                      C. Finally, put another piece of bread on the top. 
                      D. After that, put some ham, lettuce, and cheese on the bread. 
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               1.  A-B-D-C                           2.  B-A-C-D 
               3.  C-B-A-D                           4.  D-A-B-C 

 
เฉลย ข้อ 1  

เนื่องจากการท าแซนวิชอันดับแรก ต้องหั่นขนมปังเป็นแผ่นสองแผ่นแล้วทาเนยบางๆลงบนแผ่น
ขนมปัง หลังจากนั้นใส่หมูแฮมลงไป ผักกาดหอมและชีส สุดท้ายเอาขนมปังอีกแผ่นประกบด้านบน 

 
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
1. Read the instructions. 
 

First, put some water and detergent in the washing bowl. 
Then brush and wash the clothes. After that, wash the clothes in  

          clean water. Lastly, hang up the clothes on the cloth line. 
 

 These steps are for________clothes. 
           1. drying                     2. washing    
 3. hanging                   4. soaking  

 
เฉลย 2  
 เป็นขั้นตอนการซักผ้า ขั้นตอนแรกใส่น้ าและผงซักฟอกลงในกะละมัง แล้วซักผ้า จากนั้นล้างใน
น้ าสะอาด สุดท้ายน าไปตาก 
  
2. Look at the notice. 
                    

WEEKEND ONLY 
        BUY 2 GET 1 FREE 
ON ALL SHOES AND CLOTHES 

 
You can see this notice at a _________ 
1. post office                  2. train station 
3. fitness center              4. department store 

เฉลย 4. department store  
 เป็นข้อความโฆษณาสินค้าประเภทรองเท้าและเสื้อผ้าซื้อสองแถมหนึ่ง ดังนั้นจึงจะพบโฆษณานี้ที่
ห้างสรรพสินค้า 
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3-5. Look at the table and answer questions 5-7 
 sandwich fish chicken eggs salad Ice 

cream 
juice Chocolate 

Charlie X X X / / / X X 
Brutus X / / X / X / X 
Conan / / / X X / X / 
Popeye / X / / X / / x 
              /=like 
            X=not like 
3. Brutus is at lunch. What will he order? 
 1. Fish and salad                 2. Eggs and juice  
           3. Sandwich and chicken      4. Ice cream and chocolate 
เฉลย 1.  เป็นอำหำรม้ือเที่ยงของ บรูทัส คือ ปลำ ไก่ สลัด น้ ำผลไม้ 
 
4.   Who like vegetables? 
 1. Brutus and Conan            2. Conan and Popey  
           3. Charlie and Brutus           4. Popeye and Charlie                  
เฉลย 3.  ชำลีและบรูทัส ชอบผัก เพรำะอำหำรที่เขำชอบ คือ สลัด 
 

5. What do these four people like the most? 
     1. Fish and eggs 
           2. Sandwich and juice 
           3. Salad and chocolate 
           4. Chicken and ice cream 
เฉลย 4 อำหำรที่ เด็กๆชอบมำกที่สุด คือ chicken และ ice cream 
 
6-9  Read the passage and answer questions 8-11. 

             
 I'm Catherine. My birthday, is January 31,2003. My dad takes care  
 of people's teeth. I like swimming. I don't like vegetables. I have  
a pet, and it always barks at the postman. 
 

6.   How old is Catherine? 
   1. Twelve                       2. Thirteen 

  3. Fourteen                    4. Fifteen 
เฉลย  3.   
 อายุปัจจุบันของแคทเทอรีน คือ 14 ปี(นับจากปีที่ปรากฏในข้อความ 2003  ปัจจุบัน 2017) 
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7. What does Catherine's father do? 
          1.  A  doctor                   2.  A  soldier  

  3.  A dentist                    4.  A  policeman 
    เฉลย 3 พ่อของแคทเทอรีน มีอำชีพ เป็นหมอฟัน 
 

8. From the passage, which would Catherine choose to eat? 
           1. Pork                           2. Carrot  
 3. Lettuce                       4. Broccoli     
เฉลย 1 แคทเทอรีน ไม่ชอบผัก จึงเลือกเนื้อหมู 

 
9. What is Catherine's pet? 
          1. A little bird                  3. A white rabbit 
           2. A box turtle                 4. A brown dog 
เฉลย 4 สัตว์เลี้ยงท่ีแคทเทอรีนเลี้ยงชอบเห่ำ ก็คือ สุนัข 
 
ปีกำรศึกษำ 2558 
 
1. In an aquarium, there are 60 fish, 40 crabs, 30 shrimps and 50 squids. 
    Which graph is correct? 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 เฉลย 3  ข้อมูลจำกกรำฟ ปลำ 60 ตัว ,ปู 40 ตัว ,กุ้ง 30 และปลำหมึก 50 
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2-3. Look at the bar chart. 
                                                                                                                
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
2. Which drink has ten grams of sugar? 
        1. UHT milk            2. Soy milk  
           3. Yoghurt              4. Fruit juice  
เฉลย 3 เครื่องดื่มท่ีมีน้ ำตำล 10 กรัม คือ Yoghurt 
 
3. Which drink has the most sugar?  
         1. UHT Milk            2. Soy milk  
           3. Yoghurt              4. Soft drink 
เฉลย 4 เครื่องดื่มท่ีมีน้ ำตำลมำกที่สุด คือ Soft drink 
 
4. Which sentence is correct?  
 1. UHT milk has no sugar.  

  2. Soy milk has the least sugar. 
  3. Yoghurt has less sugar than soft drinks.  
  4. Fruit juice has more sugar than soy milk. 

เฉลย 3 ข้อควำมที่ถูกที่สุด คือ yoghurt มีน้ ำตำลน้อยกว่ำ soft drink 
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5-6. Look at the map. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Which sentence is correct?  
 1. The high school is beside the library. 

  2. The restaurant is opposite the supermarket.  
  3. The coffee shop is next to the department store.  
  4. The bookstore is between the hospital and the museum. 

เฉลย 2 ข้อควำมที่ถูกที่สุด คือ ภัตตำคำรอยู่ตรงข้ำมกับซุปเปอร์มำเก็ต 
 

6. From home, how can you get to the post office?  
 1. Take Blue Street and tum right to Red Street. It is on your left.  

  2. Take Red Street and tum right to Blue Street. It is on your left.  
  3. Take Yellow Street and tum left to Black Street. It is on your right.  
  4. Take Black Street and tum left to Yellow Street. It is on your right. 

เฉลย 4 เส้นทำงจำกบ้ำนไปไปรษณีย์ ตรงไปถนน Black Street เลี้ยวซ้ำยแล้วตรงไปถนน  
          Yellow Street ไปรษณีย์จะอยู่ขวำมือ  

 
ปีกำรศึกษำ 2559 
1-2.     Look at the table. 
 
 
 
 
 
 
1.   Which language can everyone speak? 
 1.  Thai 
 2.  English 
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 3.  Chinese 
 4.  Japanese                      
เฉลย 2. English 
 โดยพิจารณาจากข้อมูลในตาราง คอลัมน์ที่ 4 ภาษา (language) มีค าว่า English เหมือนกันทุกคน 
 โจทย์   ภาษาอะไรที่ทุกคนสามารถพูดได้ 
  1. Thai   ภาษาไทย 
     2. English  ภาษาอังกฤษ 
  3. Chinese  ภาษาจีน 
  4. Japanese ภาษาญี่ปุ่น 
 
2.   Which of the fallowing is correct? 
 1.  Megan is taller than Daniel, but lighter than Thomas. 
 2.  Thomas is taller than Megan, but lighter than Daniel. 
 3.  Thomas is shorter than Daniel, but heavier than Megan. 
 4.  Megan is shorter than Thomas, but heavier than Daniel. 
เฉลย 4 Megan is shorter than Thomas, but heavier than Daniel. 
 เพราะตรงตามข้อมูลในตาราง เป็นการเปรียบเทียบน้ าหนักและส่วนสูง โดยพิจารณาจากข้อมูล
ในคอลัมน์ที่ 1 ชื่อคน (Name) คอลัมน์ที่ 2 ส่วนสูง (Height) และคอลัมน์ที่ 3 น้ าหนัก (Weight) 
 โจทย์   ข้อใดถูกต้อง 
  1. เมแกนสูงกว่าแดเนียล แต่เบากว่าโทมัส 
     2. โทมัสสูงกว่าเมแกน แต่เบากว่าแดเนียล 
  3. โทมัสเตี้ยกว่าแดเนียล แต่หนักกว่าเมแกน 
  4. เมแกนเตี้ยกว่าโทมัส แต่หนักกว่าแดเนียล 
 
3.   The sea is 71 % of the earth’s surface while land is 29%. 
              Which graph is correct? 
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เฉลย 1.   
 จากข้อมูลกล่าวถึงสัดส่วนปริมาณพ้ืนที่น้ าและดินบนโลก โดยมีพ้ืนที่น้ า 71%  
และพ้ืนที่ดิน  29% ดังนั้น ตัวเลือกที่ 1 จึงถูกต้องตามข้อมูลที่ก าหนดให้ 
 โจทย์ :  แผนภูมิใดถูกต้อง 
  1. ถูกต้อง 
     2. ไม่ถูกต้อง 
  3. ไม่ถูกต้อง 
  4. ไม่ถูกต้อง 
 
4.   Read the conversation. 
 Daisy: Long time to see you. How are you? 
 Elsa: I’m great. What are you doing here? 
 Daisy: I’m a teacher at the school over there. What about you? 
 Elsa: What a surprise! I have a clinic opposite the school. 
   
4. What is Elsa? 

1. A florist   2. A dentist 
3. A pianist   4. A scientist 

เฉลย  2.  A dentist 
 โจทย์ Elsa มีอาชีพอะไร 
 จากบทสนทนา Elsa บอกว่ามีคลินิกอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน 
  1. A florist คนขายดอกไม ้
  2. A dentist หมอฟัน 
  3.  A pianist นักเปียโน 
  4.  A scientist นักวิทยาศาสตร์ 
 
5-6   Look at the map. 
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5.  Which sentence is correct? 
 1. The cinema is next to the hotel. 
 2. The hospital is opposite the bus station. 
 3. The department store is near the supermarket. 
 4. The school is between the hospital and the library. 
เฉลย  4.  The school is between the hospital and the library. 
 โจทย์ ประโยคใดถูกต้อง 
 จากแผนที่ โรงเรียนตั้งอยู่ระหว่างโรงพยาบาลและห้องสมุด   

  1. The cinema is next to the hotel. โรงหนังอยู่ถัดจากโรงแรม 
  2. The hospital is opposite the bus station  
         โรงพยาบาลอยู่ตรงข้ามกับป้ายรถเมล์ 
  3. The department store is near the supermarket. 

          ห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้กับซุปเปอร์มาเก็ต 
  4. The school is between the hospital and the library.  

          โรงเรียนอยู่ระหว่างโรงพยาบาลและห้องสมุด 
 
6.  From the school, how can you go to the bus station? 
 1. Take Baber Road. It’s on your left. 
 2. Go along Max Road. It’s on your right. 
 3. Take Daisy Road. It’s near to the cinema. 
 4. Go down Max Road. It’s next to the hospital. 
เฉลย 2.  Go along  Max Road. It’s on your right. 
 โจทย์ จากโรงเรียน คุณจะไปที่ป้ายรถเมล์ได้อย่างไร 
 จากแผนที่ ออกจากโรงเรียนเดินตรงไปตามถนน Max  แล้วสถานีรถประจ าทางจะอยู่ทางขวา
มือ  อยู่ตางข้ามกับซุปเปอร์มาเก็ต ดังนั้นตัวเลือกท่ีสอดคล้องที่สุด คือ ข้อ 2 
  1. Take Baber Road. It’s on your left.  
                   ไปตามถนน Baber มันอยู่ทางซ้ายของคุณ 
  2.  Go along Max Road. It’s on your right.  
                   ตรงไปตามถนน Max Road มันอยู่ทางขวามือของคุณ 
  3.  Take Daisy Road. It’s near to the cinema.  
                   ไปตามถนน Daisy Road มันอยู่ใกล้กับโรงหนัง 
  4.  Go down Max Road. It’s next to the hospital.   
                   ไปตามถนน Max Road  มันอยู่ถัดจากโรงพยาบาล 
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ตัวช้ีวัด ป.6/3  พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
  ประโยคที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น 
 
ปีกำรศึกษำ  2556 
 
1. Chai sits in the fifth row in class, but he cannot see numbers on the board  
   clearly.    Chai should…………… 
 1. move to the last row 
 2. move to the front row 
 3. borrow his friend’s notebook 
 4. borrow his friend’s eyeglasses 
เฉลย 2.   move to the front row 
 เพราะชัยนั่งแถวที่ 5 แต่มองไม่เห็นตัวเลขบนกระดาน ชัยควรจะ move to the front row = 
ขยับไปนั่งแถวหน้า  
 โจทย์  ชัยนั่งอยู่แถวที่  5  แต่มองเห็นตัวเลขบนกระดานไม่ค่อยชัดเจน  ชัยควรจะท าอย่างไร? 
  1. move to the last row   ขยับไปแถวหลัง 
  2. move to the front row  ขยับไปนั่งแถวหน้า 
  3. borrow his friend’s notebook  ยืมสมุดของเพ่ือน 
  4. borrow his friend’s eyeglasses ยืมแว่นตาของเพ่ือน 
 
ปีกำรศึกษำ  2557 
1.  Nina:  What do you think about my new dress? 
    Jane:  Wow!  It’s  
 1. easy 
 2. hard  
 3. clear 
 4. great 
เฉลย 4.  great 
  เพราะในข้อความถามเกี่ยวกับคุณคิดว่าชุดของฉันเป็นยังไงบ้าง? 
       เพ่ือนเลยตอบว่า  ว้าว! สุดยอด 
 โจทย์  คุณคิดว่าชุดของฉันเป็นยังไงบ้าง? 
  1. easy  สบายๆ ง่ายๆ 
  2. hard  ฉูดฉาดมาก   
    3. clear  เรียบร้อย  
  4. great  สวย  สุดยอด 
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ปีกำรศึกษำ  2558 
 
1-2. Look at the picture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. What do you think about the two children? They are ……………………… 
 1. diligent 
 2. difficult 
 3. impolite 
 4. intelligent 
เฉลย  1  diligent  
 เพราะ ความหมายตรงกับรูปภาพ เด็กทั้งสองคนเป็นคนขยันช่วยงานพ่อแม่  
ส่วนข้ออ่ืน ความหมายไม่ตรงกับรูปภาพ 
 โจทย์  คุณคิดยังไงบ้างเก่ียวกับเด็กสองคนนี้? 
  1.  diligent   ขยัน 
  2.  difficult   ยุ่งยาก / ยาก 
  3.  impolite  ไม่สุภาพ  
  4.  intelligent  ฉลาด 
 
ปีกำรศึกษำ  2559 
 
1. Read the instructions. 
 - Do not cut trees. 
 - Keep the river clean. 
 - Do not burn garbage. 
 - Turn off the light when you don’t use it. 
 
1.   Teacher:    If we do not fallow these instructions, What will we get? 
       Student: 
 1. Fresh air 
 2. Green world 
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 3. Less pollution 
 4. More global warming 
เฉลย 4. More global warming 
  เพราะในข้อความกล่าวถึง การไม่ตัดต้นไม้  การรักษาความสะอาดแม่น้ า ไม่เผาขยะ และปิด
ไฟเมื่อไม่ใช้ ดังนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม จะท าให้เกิดภาวะโลกร้อนมากข้ึน 
 โจทย์ ถ้าเราไม่ท าตามค าแนะน าข้างต้น จะเกิดอะไรขึ้น 
  1. Fresh air    อากาศบริสุทธิ์   
  2. Green world      โลกสีเขียว 
  3. Less pollution  มลพิษน้อย 
  4. More global warming  ภาวะโลกร้อนมากข้ึน 
 
2.  After the movie 
    Oliver : How was the movie? 
    Amelia : ……………………………………………. 
 1. It was great. 
 2. It is in the city. 
 3. It help me a lot. 
 4. It took two hours. 
 
เฉลย 1  It was a great. 
 บทสนทนา  หลังจากชมภาพยนตร์ (อดีตกาล) 
 โอลิเวอร์  :  ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไร  
 อเมเรีย    :      
  1.  มันยิ่งใหญ่ตระการตามาก 
  2. มันอยู่ในเมือง  (is เป็นกริยาปัจจุบันกาล) 
  3. มันช่วยฉันได้มาก (กริยา help เป็นปัจจุบันกาล) 
  4. ใช้เวลาสองชั่วโมง (ไม่ได้ถามระยะเวลา (How long))  
 
 
มำตรฐำน  ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและน าไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
ตัวช้ีวัด ป.6/2    ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่ 
ของเจ้าของภาษา  เช่น วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกายตามฤดูกาล  อาหาร  
เครื่องดื่ม 
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ปีกำรศึกษำ 2556 
 
1.  What are you going to do on Halloween day? 
 1.  Offer food to the monks. 
 2.  Wear masks and dress like a ghost. 
 3.  Decorate the tree and give presents. 
 4.  Give some flowers and card to mother. 
เฉลย  2.  Wear masks and dress like a ghost.   
 โจทย์  คุณจะท าอะไรในวันฮาโลวีน 
  1. ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  
  2. สวมหน้ากากและแต่งตัวเหมือนผี  
  3. ตกแต่งต้นไม้และให้ของขวัญ  
  4. มอบดอกไม้และการ์ดให้แม่ 
 
2.  What do you say to your friends on 25th December? 
  1.  Trick or treat! 
  2.  Get well soon! 
  3.  Merry Christmas! 
  4.  Happy New Year!  
เฉลย  3.  Merry Christmas! 
 โจทย์  วันที่ 25 ธันวาคม (ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาส) คุณพูดค าว่าอะไรกับเพื่อน  
 
  1. Trick or treat!  ใช้พูดในวันฮาโลวีน 
  2. Get well soon!  ใช้พูดให้ก าลังใจผู้ป่วย ให้หายไวๆ 
  3. Merry Christmas! ใช้พูดในวันคริสต์มาส 
  4. Happy New Year! ใช้พูดวันขึ้นปีใหม่ 
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
Read the poem and answer questions  
 
 
 
 
 
1.  What festival is the poem about? 
 1.  Easter 
 2.  Christmas 

It’s time of joy and cheer. 
It’s time to visit our parents. 
It’s time for Santa and reindeer. 
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 3.  Halloween 
 4.  Thanksgiving 
 
เฉลย  2.  Christmas 
 โจทย์  บทกลอนนี้กล่าวถึงเทศกาลอะไร (บทกลอนมีค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเทศกาลคริสต์มาส 
ได้แก่ Santa และ reindeer) 
  1. Easter   ฮีสเตอร์ 
  2. Christmas คริสต์มาส 
  3. Halloween ฮาโลวีน 
  4. Thanksgiving เทศกาลขอบคุณพระเจ้า 
 
2.  Read the card. 
 
 
 
 
 
 
When do you send this card? 
 1.  Christmas 
 2.  Halloween 
 3.  Thanksgiving 
 4.  Valentine’s day 
   
เฉลย  4  Valentine’s day 
 โจทย์  คุณส่งการ์ดนี้ในเทศกาลอะไร (ข้อความในการ์ดมีค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ 
ได้แก่ heart และ love) 
  1. Christmas  คริสต์มาส 
  2. Halloween  ฮาโลวีน 
  3. Thanksgiving  เทศกาลขอบคุณพระเจ้า 
  4. Valentine’s day  วันวาเลนไทน์ 
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ปีกำรศึกษำ 2558 
 
1.  Daisy and Megan are making pumpkins like ghost.  They are celebrating  
    the festival.   What festival is it?  

 
 
 
 
 
  
 
 

 1. Easter     2.  Christmas 
 3. Halloween   4.  Thanksgiving 
 

เฉลย  3.  Halloween  
 โจทย์  เดซี่และเมแกนก าลังแกะฟักทองให้เป็นรูปผี ซึ่งตรงกับเทศกาลอะไร  

(เทศกาลที่มีฟักทองเจาะเป็นรูปผี จุดเทียนในฟักทองเป็น เทศกาลฮาโลวีน) 
  1. Easter        ฮีสเตอร์  2. Christmas    คริสต์มาส 
  3. Halloween ฮาโลวีน  4. Thanksgiving  เทศกาลขอบคุณพระเจ้า 
2.  What can you see on the New Year’s Eve? 
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เฉลย  4.  
 โจทย์  คุณจะเห็นเหตุการณ์อะไรในคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่ 
  1. เทศกาลวิ่งวัวกระทิง (Running of the Bulls) เมืองปัมโปลนา (Pamplona)  
ประเทศสเปน ที่จัดขึ้นระหว่าง 6-14 กรกฎาคมของทุกปี 
  2. เทศกาลวันเด็ก (โคโดโมะโนะฮิ) ของประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี  
  3. เทศกาลบุญบั้งไฟ ของประเทศไทย จัดขึ้นในเดือนหกหรือพฤษภาคมของทุกปี 
       4. เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง คืนก่อนวันปีใหม่จัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคมของ 
ทุกปี มีในหลายประเทศเป็นวันหยุดส าคัญ  
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
 
1.  On October 31, children celebrate Halloween.  What do they usually do? 

 1.  They splash water on each other. 
 2.  They send handmade cards to their fathers.  
 3.  They give jasmine flowers to their mothers. 
 4.  They dress like ghosts. 

 
เฉลย 4. They dress like ghosts. พวกเขาแต่งตัวเหมือนผี  
 โจทย์ ในวันที่ 31 ตุลาคม เด็ก ๆ จะเฉลิมฉลองวันฮาโลวีน พวกเขามักท าอะไรเป็นประจ า?  
  1. พวกเขาสาดน้ ากันและกัน  
  2. พวกเขาส่งการ์ดที่ท าด้วยมือให้พ่อของพวกเขา  
  3. พวกเขาให้ดอกมะลิแก่แม่ของพวกเขา  
  4. พวกเขาแต่งตัวเหมือนผี 
 
2.  Angie and Joe are decorating a pine tree with candy canes, lights, and  
    glittering balls.  Which festival are they celebrating? 

 1.  Easter 
 2.  Christmas 
 3.  Thanksgiving 
 4.  Valentine’s day 
 

เฉลย  2.  Christmas  
 โจทย์ แองจีและโจก าลังตกแต่งต้นสนด้วยลูกอม, แสงไฟ และลูกแวววาว เทศกาลไหนที่ พวก
เขาก าลังฉลอง  
  1. Easter    อีสเตอร์  
  2. Christmas   คริสต์มาส  
  3. Thanksgiving   เทศกาลขอบคุณพระเจ้า  
  4. Valentine’s day  วันวาเลนไทน์ 
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มำตรฐำน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
ภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด ป.6/1   บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ ของเจ้าของภาษากับของ
ไทยการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 
ปีกำรศึกษำ 2556  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2557  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2558  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2559  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
 - 
ตัวช้ีวัด ป.6/2   เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 การเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล  งานฉลอง และ 
ประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย 
 
ปีกำรศึกษำ 2556  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2557  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2558  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2559  (ไม่มีข้อสอบ) 
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มำตรฐำน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน และสังคม 
ตัวช้ีวัด ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
สำระกำรเรียนรู้แกนกลำง 
 การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
ปีกำรศึกษำ 2556 
 
Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best answer for the 
missing part to complete the passage and conversation.    
 จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือเติมข้อความ 
และ บทสนทนาให้สมบูรณ์ 1-4 
 
 
 
  
 
                    
               
  In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian exchange 
student.  
 
Suda:     ………(1) …………for next Sunday?  
Farah:    Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know    
             ……….(2) ………   on that day.  
Suda:    oh, you heard of it! On that day, people go to temples ……(3) …………. . 
            They also give candles to monks so monks in temples with no   
             Electricity.   Can use them during the rainy season. 
Farah:   I see. ……….(4 ) ………..It’s interesting, I think.   
Suda:   Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you   
           more …….    
 
1.  1.  Do you really think     2.   Do you have any plans 
 3.  What should we celebrate    4.   What festival do you have 
เฉลย  2. Do you have any plans? 
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2.    1.   why they will do      2.   how they will do  
  3.   what they will do      4.   when they will do  
เฉลย 3. What they will do on that day?       
 เพราะเป็นการถามเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับวัน เข้าพรรษาที่ก าลังพูดถึง 
  
3.    1.   to offer  food      2.   with umbrellas  
  3.   to keep promise      4.   wearing raincoats  
เฉลย ข้อ 1 to offer  food= ท ำบุญตักบำตร  
 
4.   1.   I’d like to stay home.   2.   You like rainy season. 

 3.   Can you tell my family?  4.   May I join the activities? 
เฉลย  4  ตอบ May I join the activities?      
 เขาขอร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นเทศกาลที่น่าสนใจ  
 
ปีกำรศึกษำ 2557 
 
1.  Teacher: It's very dark in here. Please  
     Student: Yes, sir. 

1. turn on the light 
2. close the window 
3. switch off the fan 
4. clean the blackboard 

เฉลย 1.   turn on the light 
 สถานการณ์      ที่นี่มันมืดมาก...กรุณา..  
  1. เปิดไฟ 

  2. ปิดหน้าต่าง 
  3. ปิดพัดลม 
  4. ลบกระดานด า 

 
ปีกำรศึกษำ 2558  (ไม่มีข้อสอบ) 
 
ปีกำรศึกษำ 2559 
1.  Lucas :     :……………………………………………. 
    Isabella :    From the book.  It s on page 32. 
 1. Where is the book? 
 2. What was the question? 
 3. How many pages are there? 

4. How did you find the answer? 



O-NET 2556-2559: สาระภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |  
 

88 

เฉลย 4.  How did you find the answer? 
 บทสนทนา        ลูคัส: ……………………………… __________________ 
             อเมเรีย:  จากหนังสือหน้า 32  
  1.  หนังสืออยู่ที่ไหน 
  2. ค าถามถามว่าอะไร 
  3. มันมีก่ีหน้า  
  4. คุณเจอค าตอบได้อย่างไร (ค าตอบที่เหมาะสมที่สุด)  
 
2. In English class 
 You need to go to the toilet, so you say to your teacher, 
           “Excuse me._______________________” 
 1. May I go to the toilet? 
 2. Can you go to the toilet? 
 3. How will I get to the toilet? 
 4. Where do you get to the toilet? 
เฉลย 1.   May I go to the toilet? 
 สถานการณ์       ในห้องเรียน (ก าลังเรียนภาษาอังกฤษ) 
 นักเรียนต้องการเข้าห้องน้ า  นักเรียนจะพูดกับคุณครูของนักเรียนว่าอย่างไร  
   “    ” 
  1.  ขออนุญาตเข้าห้องน้ าได้ไหม 

   2. เข้าห้องน้ าได้ไหม (ตนเองอยากเข้าห้องน้ าถามคุณครูให้เข้าห้องน้ าท าไม) 
    3. ฉันจะเข้าห้องน้ าได้อย่างไร  (ถามไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้) 
    4. ครูจะเข้าห้องน้ าที่ไหน (ถามไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นี้) 
 
3. In English class 
 You do not hear the teacher, so you say to her, “_______________” 
 1. Can I read it again? 
 2. Shall I say it, again? 
 3. Could you repeat that? 
 4. May you listen to it again? 
เฉลย 3.   Could you repeat that? 
 สถานการณ์        ในห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
 นักเรียนไม่ได้ยินที่คุณครูพูด นักเรียนจะพูดกับคุณครูว่าอย่างไร  
  1.  ฉันขออ่านอีกครั้งได้ไหม (ไม่เหมาะสม) 
  2. กรุณาให้ฉันพูดใหม่อีกครั้ง  (ไม่เหมาะสม) 
  3. คุณครูช่วยพูดซ้ าอีกครั้ง (เหมาะสมที่สุด) 
  4. คุณจะช่วยฟังอีกครั้งได้ไหม (ไม่เหมาะสม)  
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คณะท ำงำน 
 

1. ดร.กิตติพศ พลพิลา   ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ประธานกรรมการ 
2. ดร.กฤตชญา  วิเชียรเพริศ  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
3. ว่าที่ร.ต.สุรสิทธิ์  ถิตย์สมบูรณ์  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 รองประธานกรรมการ 
4. ดร.ลานนิพนธ์  เกษลา   ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน 
5. นายสุริยา  ผ่องเสียง   ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน 
6. นางสาวนิพพิทา  กุลชิต   ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน 
7. ดร.พรเพ็ญ  ฤทธิลัน   ศึกษานิเทศก์   คณะท างาน 
8. นางสาวรัตติยา  ภูมิสายดร  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะท างาน 
9. นายทรงสิทธิ์  ทองจรัส   ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะท างาน 
10. นางสาวพูนทรัพย์  เพลินลาภ  ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย คณะท างาน 
11. นางวงเดือน  ปอศิริ ร็อซโซลแลง  ครู โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ คณะท างาน 
12. นางกุลลดา งามเมือง    ครู โรงเรียนบ้านค าเม็ก  คณะท างาน 
13. นางพจนีย์  บุญชูศร   ครู โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ คณะท างาน 
14. นางดวงฤทัย  ราวะรินทร์  ครู โรงเรียนขม้ินราษฎร์สงเคราะห์ คณะท างาน 
15. นางปานจิตร  ภูตะลุน   ครู โรงเรียนบ้านสว่าง  คณะท างาน 
16. นางไพรวัลย์  ชาทิพย์ฮด   ครู โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ คณะท างาน 
17. นางสุพัตรา  นุประสิทธิ์   ครู โรงเรียนค าแคนราษฎร์วิทยา คณะท างาน 
18. นายนิกสันต์ คลังแสง    ครู โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา คณะท างาน 
19. นางสาวณัฏฐกาญจน์ ค าศรีพล   ครู โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะท างาน 
20. น.ส.จารุวรรณ  เทพพร     ครู โรงเรียนโคกเจริญค าน้ าแซบวิทยา  คณะท างาน 
21. นางวิภาพร  นามนิตย์     ครู โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์  คณะท างาน 
22. นางสาวศรีวัณณา ค าเสนาะ   ครู โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ คณะท างาน 
23. นางสาวณัฐชาวรินทร์  ธารเอี่ยม  ครู โรงเรียนนาจ าปา  คณะท างาน 
24. นางสาวพัชรนันท์  ธเนศพงศ์อังกูร  ครู โรงเรียนด่านแตร้าษฎร์สงเคราะห์  คณะท างาน 
25. นางปิยภา  คงสิบ   ครู โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ คณะท างาน 
26. นางสาวพิมพ์จันทร์  บุตรสมบัติ  ครู โรงเรียนปากน้ าราษฎร์บ ารุง   คณะท างาน 
27. นางศิริพงษ ์ มะละสาร    ครู โรงเรียนเสมาสามัคคี  คณะท างาน  
28. นายใลอ้อน  มาลา ครู โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บ ารุง คณะท างาน 
29. นางบุษราภรณ์  โพธิจักร  คร ูโรงเรียนกุดลิงวิทยาคม คณะท างาน 
30. นางสาววิภา  บุญแสน   ครู โรงเรียนชุมชนน้ าเกลี้ยงกล่อมวิทยา คณะท างาน 
31. นายพงษ์ศักดิ์  ขูรูรักษ์   ครู โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา คณะท างาน 
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