ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
คาชี้แจง ให้ ระบายคาตอบทีถ่ ูกต้ องลงในวงกลมตัวเลือกให้ เต็มลง (ห้ ามระบายนอกวง)
ส่ วนที่ 1: แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว จำนวน 44 ข้อ
ข้อละ 1 คะแนน รวม 44 คะแนน
ตัวชี้วดั

ระบุตวั อักษรและเสี ยง อ่ำนออกเสี ยงและสะกดคำง่ำย ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน (ต 1.1 ป.1/2)
 บอกควำมแตกต่ำงของเสี ยงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคง่ำย ๆ ของภำษำต่ำงประเทศและภำษำไทย
(ต 2.2 ป.3/1)



1. Which word doesn’t have the same vowel sound as the word “note”?
1 cold
2 road
3 cloud
4 boat
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
2. A: __________________
B: No, he isn’t.
1 Does he take the piano class on weekends?
2 Is he going to the market?
3 Is it Joey’s book?
4 Where is he going?

ตัวชี้วดั  เลือก/ระบุภำพหรื อสัญลักษณ์ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/3)
 พูดให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 3.1 ป.3/1)
3. A: I have __________ . Let’s play ___________ .
B: OK.
1 a glove and a bat / tennis
2 a bat and a ball / football
3 a mitt and a ball / baseball
4 a mitt and a bat / table tennis
ตัวชี้วดั  บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องเจ้ำของภำษำ
(ต 2.1 ป.3/1)
4. Tomorrow is October 31st. It is _____________ .
1 a Valentine’s Day
2 a Halloween Day
3 a Buddhist Lent Day
4 a Christmas Day
ตัวชี้วดั พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.2/1)
5. A: ______________________
B: I’m very well. Thank you.
1 What’s the date today?
2 How are you doing?
3 What’s the weather like?
4 Do you want this soup?

ตัวชี้วดั  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.2/1)
 ฟั ง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน (ต 4.1 ป.2/1)
6. How much are they?
1 They’re thirty baht.
2 They’re seven mangosteens.
3 There’re one hundred baht.
4 There’re twenty-one pencils.
ตัวชี้วดั  อ่ำนออกเสี ยง สะกดคำ อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้ำจังหวะ (chant) ง่ำย ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
(ต 1.1 ป.3/2)
7. Which word has the wrong plural form?
1 childs
2 balloons
3 T-shirts
4 watches
ตัวชี้วดั  เลือก/ระบุภำพหรื อสัญลักษณ์ตรงตำมควำมหมำยของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/3)
8. __________ isn’t a job.
1 bakery
2 florist
3 pilot
4 cook

ตัวชี้วดั  พูดและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
9. The library is ______ the post office and the park.
1 next
2 between
3 on
4 around
ตัวชี้วดั  พูดและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 จัดหมวดหมู่ของคำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2)
10. Those gloves aren’t _______ . They’re _________ .
1 your / him
2 yours / mine
3 his / her
4 him / mine
ตัวชี้วดั ใช้คำสั่งและคำขอร้องง่ำย ๆ ตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/2)
11. Niya, it’s cloudy and it’s cold. _______________
1 Let’s go to the park.
2 I’m hungry.
3 I want to play football.
4 Put your coat on.

ตัวชี้วดั  พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/4)
12. A: Who’s behind the glass door?
B: ____________________
1 She waits for you.
2 I met her two days ago.
3 It’s Vivian. She’s my sister.
4 She wants to come in.
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2)
13. Which pair of words has the opposite meanings?
1 happy / loud
2 rich / clever
3 lazy / diligent
4 plump / fat
ตัวชี้วดั  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
14. Which one is not a natural habitat for animals?
1 ocean
2 Antarctic
3 desert
4 steel cage

ตัวชี้วดั  อ่ำนออกเสี ยง สะกดคำ อ่ำนกลุ่มคำ ประโยค และบทพูดเข้ำจังหวะ (chant) ง่ำย ๆ ถูกต้องตำมหลักกำรอ่ำน
(ต 1.1 ป.3/2)
15. Which word has a different plural form?
1 monkey
2 family
3 buddy
4 lady
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2)
16. Tina and Mailey bought this wardrobe. It is ________ .
1 hers
2 them
3 their
4 theirs
ตัวชี้วดั  พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่ำย ๆ ในกำรสื่ อสำรระหว่ำงบุคคลตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/1)
 ฟั ง/พูดในสถำนกำรณ์ง่ำย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน (ต 4.1 ป.3/1)
17. A: Did Yaya buy Nadech a tie?
B: Yes, she ______ him a tie.
1 did
2 does
3 buys
4 bought

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
18.

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

ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น ๆ (ต 3.1 ป.3/1)
19. Ms. Anna is painting the picture. It is twenty inch __________ .
1 meters
2 tall
3 weight
4 high
ตัวชี้วดั พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
20. Three flowers are on the table. The pink rose is on the right of the white lily. The blue lotus is on the right
of the pink rose. So, the pink rose is _______ the blue lotus and the white lily.
1 on the right of
2 next to
3 opposite
4 between

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ
21. Look. The bear trainer isn’t ______ the bear cubs. He is ________ the plants.
1 watering / feeding
2 washing / bathing
3 feeding / watering
4 bathing / feeding
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
 พูดขอและให้ขอ
้ มูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/4)
22. Rearrange to make the correct order of the conversation.
A Yes, I am.
B Are you designing a poster?
C She’s practicing music.
D How about Thalia? What is she doing?
1 B-A-C-D
2 B-C-D-A
3 B-A-D-C
4 D-C-B-A
ตัวชี้วดั  บอกชื่อและคำศัพท์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชีวติ ควำมเป็ นอยูข่ องเจ้ำของภำษำ
(ต 2.1 ป.3/1)
23. People celebrate the birth of Jesus Christ on this day. What day is it?
1 Halloween’s Day
2 New Year’s Day
3 Father’s Day
4 Christmas Day

ตัวชี้วดั  ใช้คำสัง่ และคำขอร้องง่ำย ๆ ตำมแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/2)
24. It’s cold outside. _____________
1 Open the door, please.
2 Turn on the air-conditioner, please.
3 Close the window, please.
4 Give me an umbrella, please.
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
25. _____________ apple juice in the pitcher.
1 There is an
2 There is a lot of
3 There are a few
4 There are a little
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2)
26. Who is your uncle’s daughter?
1 niece
2 nephew
3 auntie
4 sister

ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
27. Debbie collects sudoku books. Last week, she had forty-eight sudoku books. But yesterday, a friend
bought nine of them from her. How many sudoku books does she have now?
1 fifty-eight
2 thirty-nine
3 thirty-seven
4 fifty-seven
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/2)
28. Tom works in Peterson’s Factory. Robin works in Perterson’s Factory. Tom and Robin work in the
_______ factory.
1 same
2 both
3 also
4 too
ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
29. Pyramids are in ______ shape.
1 circle
2 triangle
3 square
4 oval

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
30. _____ Nisa and Maria ______ cooking?
1 Does / likes
2 Does / like
3 Do / likes
4 Do / like
ตัวชี้วดั  พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/4)
31. A: How often does your father drink coffee?
B: ___________________________
1 He drinks it too much.
2 He drinks chocolate milk.
3 Two times a day.
4 He drinks it at 7 o’clock every morning.
ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
32. Jenna likes to go jogging _____ the morning.
1 on
2 in
3 at
4 every

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
33. Which animal is related to cats?
1 wolf
2 tiger
3 deer
4 hippopotamus
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
34. Which choice doesn’t have an insect?
1 butterfly, squirrel, rabbit
2 kangaroo, pigeon, frog
3 ladybug, butterfly, worm
4 dragonfly, camel, alligator
ตัวชี้วดั  จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
35. When we add the blue color with yellow. We have _______ .
1 orange
2 red
3 green
4 brown

ตัวชี้วดั  พูดขอและให้ขอ้ มูลง่ำย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตำมแบบที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/4)
36. A: What are you going to have for dinner?
B: ____________________________________
1 I have rice with fried pork and lemon juice.
2 I had spaghetti and bananas.
3 I’m going to have chicken noodles and milk.
4 There are hamburgers, meat balls and green tea.
ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
37. Forty-seven minus six is _________ .
1 forty-one
2 fifty-three
3 fifty-five
4 thirty-nine
ตัวชี้วดั  บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
38. Which is a natural habitat for chimpanzees?
1 a banana
2 a vet
3 a tiger
4 a jungle

ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น ๆ (ต 3.1 ป.3/1)
39. Jim is a firefighter. He works in a ________ . He saves people from a fire accident.
1 fire engine
2 fire station
3 fire staff
4 fire alarm
ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
40. Bian likes outdoor sport. One of her favorites is _______ .
1 futsal
2 ice hockey
3 beach volleyball
4 gymnastics
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
41. Today is Wednesday. Wednesday plus six days. What day is it?
1 Saturday
2 Sunday
3 Monday
4 Tuesday

Read the short passage and answer the items 42-43.
We painted pictures in our art class today. We hung the pictures on our classroom wall for all students to
see. Then we could take a look at them when we sat at our desks. One picture was 12 inches high. It was a drawing
of the flower garden at Danny’s house. Another showed Hani’s favorite teddy bears. They are brown and white.
Some students used their hands and fingers to paint with. It took us a long time to guess what these pictures are.
But we all had fun with our painting!
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
42. Why did the students want to hang their pictures in the classroom wall?
1 They wanted all students to duy the pictures.
2 They wanted all students to comment on them.
3 They wanted other students to see.
4 They want a prize from all students.
ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
43. Did the students enjoy their painting? Why?
1 Yes, because they can draw anything they want.
2 Yes, because they can get a good grade from their art teacher.
3 No, because some pictures are difficult to guess what they are.
4 No, because they cannot get money from the painting.

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้ อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
44.
Mel has two St. Bernard dogs. They are all lovely and naughty. Mel loves them very much. The first
dog is Gus. She is big. She has white and brown hair. She has three babies. The other dog is Lucky. She is
bigger than Gus. She has the same colors as Gus. She also has three babies. All the babies are cute!
How many dogs and puppies does Mel have?
1 two
2 four
3 five
4 eight
ส่ วนที่ 2: แบบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 2 คำตอบ จำนวน 3 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
รวม 6 คะแนน
ตัวชี้วดั  พูดให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.2/1)
 บอกชื่ อและคำศัพท์ง่ำย ๆ เกี่ยวกับเทศกำล/วันสำคัญ/งำนฉลอง และชี วต
ิ ควำมเป็ นอยูข่ องเจ้ำของภำษำ
(ต 2.1 ป.3/2)
45. It’s _______, so she _________________ .
1
2
3
4

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

ตัวชี้วดั  ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
 พูดให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้อื่น (ต 3.1 ป.3/1)
46.
Raccoons have thick fur. They have black circles around their eyes and tails. They hunt at night and
return to their _____ early in the morning. Baby raccoons stay with their mother. They learn from their mother
how to climb trees and _____ from the bigger animals.
1
2
3
4

dens / survive
trees / get away
cages / survive
dens / get away

ตัวชี้วดั ตอบคำถำมจำกกำรฟังหรื ออ่ำนประโยค บทสนทนำ หรื อนิทำนง่ำย ๆ (ต 1.1 ป.3/4)
 พูดให้ขอ
้ มูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่ องใกล้ตวั (ต 1.3 ป.3/1)
 จัดหมวดหมู่คำตำมประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่ งของตำมที่ฟังหรื ออ่ำน (ต 1.3 ป.3/1)
47. Which two choices can be the correct order of the story?
1 Kathy and I found a puppet under the apple tree.
2 We wanted to find more treasure!
3 We played a treasure hunt for today at Tina’s house.
4 We started playing at the yard.
5 I asked Kathy to bring the sword to me.
6 Kathy and I were very happy.
1
2
3
4

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

ชุดที่ 2
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมปี ที่ 3
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เหตุผล
ตัวเลือกเดียวทีอ่ำนออกเสี ยงไม่เหมือนคำว่ำ note คือตัวเลือกที่ 3 cloud
B ตอบโดยใช้ประธำน he และกริ ยำช่วยรู ปปฏิเสธ isn’t ดังนั้นคำถำมจึงต้องมีโครงสร้ำงที่
สอดคล้องกัน ตัวเลือกที่ 2 จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
ชื่ออุปกรณ์กีฬำกับกีฬำที่สอดคล้องกัน มีเพียงตัวเลือกที่ 3 คือ ถุงมือและลูกบอลสำหรับ
กีฬำเบสบอล ดังนั้นตัวเลือกนี้จึงถูกต้อง
ตำมวัฒนธรรมตะวันตก วันที่ 31 ตุลำคม คือวัน Halloween ตัวเลือกที่ 2 จึงเป็ นคำตอบที่ถูก
B ตอบว่ำ สบำยดี ขอบคุณ ดังนั้น A จึงต้องถำมคำถำมที่มีควำมหมำยว่ำ สบำยดีไหม
ตัวเลือกที่ 2 How are you doing? จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
โจทย์ถำมว่ำ รำคำกี่บำท (How much are they?) คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็ นตัวเลือกที่ 1
ทั้งนี้ สำนวนในกำรตอบคำถำมว่ำรำคำเท่ำไหร่ จะไม่ใช้คำว่ำ There is หรื อ There are ขึ้นต้น
ประโยค แต่ตอ้ งขึ้นต้นด้วยสรรพนำมที่ใช้เรี ยกสิ่ งของที่เรำตั้งคำถำมเท่ำนั้น
(คือ It is, They are)
คำตอบคือตัวเลือกที่ 1 เพรำะรู ปพหูพจน์ที่ถูกต้องของคำว่ำ child คือ children
ตัวเลือกที่ 1 bakery หมำยถึง ร้ำนขนมอบ ไม่ใช่อำชีพช่ำงทำขนมอบ จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
(อำชีพช่ำงทำขนมอบ เรี ยกว่ำ baker)
ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง เพรำะ between เป็ น preposition ที่ใช้ระบุตำแหน่งว่ำอยูร่ ะหว่ำง 2 สิ่ ง ทั้งนี้
ตัวเลือกที่ 1 next ต้องมี preposition “to” ตำมหลังด้วยเสมอ
ตัวเลือกที่ 3 on ถูกต้องตำมไวยำกรณ์ แต่ไม่สื่อควำมหมำยตำมควำมเป็ นจริ ง
ตัวเลือกที่ 4 around ถูกต้องตำมไวยำกรณ์ แต่ไม่สื่อควำมหมำยตำมควำมเป็ นจริ ง
ตัวเลือกที่มี possessive pronoun ถูกต้องทั้ง 2 ตำแหน่งคือ ตัวเลือกที่ 2 (yours / mine)
โจทย์ระบุวำ่ เมฆครึ้ มและอำกำศหนำว ตัวเลือกที่ 4 (สั่งให้ Niya สวมเสื้ อโค้ท) จึงสมเหตุสมผล
ที่สุด
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A ต้องกำรถำมว่ำ ใครยืนอยูห่ ลังประตูกระจก B จึงควรตอบให้ตรงคำถำมว่ำคนที่ยนื อยูเ่ ป็ นใคร
ดังนั้นตัวเลือกที่ 3 จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
โจทย์ถำมหำคำที่มีควำมหมำยตรงกันข้ำม คำตอบจึงเป็ นตัวเลือกที่ 3 (ขี้เกียจ / ขยัน)
natural habitat = ที่อยูต่ ำมธรรมชำติ โจทย์ถำมว่ำข้อใดไม่ใช่ที่อยูต่ ำมธรรมชำติ ดังนั้นคำตอบ
จึงเป็ นตัวเลือกที่ 4 (กรงเหล็ก)
ตัวเลือกที่ 1 monkey ทำให้เป็ นพหูพจน์ดว้ ยกำรเติม –s แต่ตวั เลือกอื่น ทำให้เป็ นพหูพจน์ดว้ ย
กำรเปลี่ยน y เป็ น i แล้วเติม –es (families, buddies, ladies)
ประธำนของประโยคเป็ นพหูพจน์คือ Tina and Mailey ดังนั้น Possessive pronoun ที่ถูกต้องคือ
ตัวเลือกที่ 4 (theirs)
คำถำมถำมด้วยกริ ยำรู ป Past tense คำตอบจึงต้องเป็ นกริ ยำรู ป Past tense เช่นกัน และต้องตอบ
ให้ได้ใจควำมสอดคล้องกับคำถำม ข้อนี้คำถำมถำมว่ำ Yaya ซื้อเนคไทให้ Nadech ใช่ไหม ??
B จึงต้องตอบว่ำ ใช่ Yaya ซื้อเนคไทให้ Nadech
กีฬำที่เล่นในยิมเนเซี่ ยม แบ่งกำรแข่งขันเป็ น 4 ช่วง ช่วงละ 15 นำที แบ่งผูเ้ ล่นเป็ น 2 ทีม ทีมละ
5 คน แต่ละทีมใช้มือเลี้ยงลูกบอลกระทบพื้นแล้วโยนให้เข้ำห่วงของฝ่ ำยตรงข้ำมให้ได้คะแนน
รวมมำกที่สุด คือ กีฬำบำสเก็ตบอล ตัวเลือกที่ 3 จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
กำรบอกควำมสู งของสิ่ งของ ต้องใช้ verb to be ร่ วมกับคำคุณศัพท์เท่ำนั้น โดยโครงสร้ำง
ประโยคในกำรบอกควำมสู งคือ S. + is + (20) + หน่วยนับ (เช่น cm./m.) ในรู ปพหูพจน์ + high.
จำกโจทย์ ตำแหน่งของดอกไม้ เรี ยงจำกซ้ำยไปขวำคือ ดอกบัวสี น้ ำเงิน กุหลำบสี ชมพู ลิลลี่สีขำว
ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงเป็ นตัวเลือกที่ 4 between
กริ ยำสำนวนที่ใช้กบั คำนำม the bear cubs และ the plants แล้วสื่ อควำมหมำยได้ถูกต้องคือ
feeding และ watering ซึ่ งแปลว่ำ ให้อำหำรลูกหมี และรดน้ ำต้นไม้ ตัวเลือกที่ 3 จึงเป็ นคำตอบที่
ถูกต้อง
ข้อนี้ ประโยคบอกใบ้คือ How about…? ซึ่ งเรำใช้ถำมเมื่อต้องกำรข้อมูลเพิม่ เติม หรื อต้องกำร
เปลี่ยนประเด็นที่กำลังพูด ประโยคที่ข้ ึนต้นบทสนทนำนี้จึงต้องเป็ นประโยค B ดังนั้นคำตอบที่
ถูกต้องของข้อนี้ จึงเป็ นตัวเลือกที่ 3
ชำวคริ สต์ฉลองกำรประสู ติของพระเยซูในวันที่ 25 ธันวำคม เรี ยนว่ำวันคริ สต์มำส (Christmas
Day)ตัวเลือกที่ 4 จึงถูกต้อง
โจทย์บอกว่ำอำกำศหนำว ดังนั้นตัวเลือกที่ 3 “กรุ ณำปิ ดหน้ำต่ำงด้วย” จึงสมเหตุสมผลที่สุด
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apple juice เป็ นคำนำมนับไม่ได้ ตัวเลือกที่ 3-4 ซึ่งใช้ there are จึงไม่ถูกต้อง ตัวเลือกที่ 1 ก็ไม่
ถูกต้อง เพรำะมี article “an” ซึ่ งจะไม่ใช้กบั คำนำมนับไม่ได้ ดังนั้นตัวเลือกที่ 2 จึงเป็ นคำตอบที่
ถูกต้อง
ลูกสำวของลุง คือ ลูกพี่ลูกน้อง (nephew) ของเรำ ตัวเลือกที่ 2 จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
Debbie เคยมีหนังสื อ Sudoku 48 เล่ม เพื่อนซื้ อไป 9 เล่ม Debbie จึงเหลือหนังสื อ Sudoku อยู่
39 เล่ม
Tom และ Robin ทำงำนอยูโ่ รงงำนเดียวกัน คำบอกลักษณะของคำนำม (determiner) ที่ถูกต้อง
จึงต้องเป็ นคำว่ำ same ในตัวเลือกที่ 1
พีระมิดมีรูปทรงสำมเหลี่ยม ดังนั้นตัวเลือกที่ 2 triangle จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
โจทย์มีประธำนเป็ นพหูพจน์ จึงต้องใช้กริ ยำช่วย Do ขึ้นต้นประโยค และในประโยคคำถำม เรำ
ต้องทำกริ ยำให้เป็ น infinitive เสมอ ดังนั้นตัวเลือกที่ 4 จึงถูกต้อง
How often เป็ นสำนวนใช้ถำมควำมถี่บ่อยของกำรกระทำนั้น ๆ ข้อนี้ จึงต้องตอบเป็ นวลีบอก
ควำมถี่ Tow times a day. ในตัวเลือกที่ 3
สำนวน “ในช่วงเช้ำ” ต้องใช้ proposition “on” นำหน้ำคำว่ำ morning เสมอ ดังนั้นตัวเลือกที่ 2
จึงถูกต้อง
สัตว์ที่มีควำมเกี่ยวโยงกับแมว คือ เสื อ เพรำะเป็ นสัตว์ในสปี ชี่เดียวกัน มีควำมคล้ำยคลึงกัน
ด้ำนโครงสร้ำงร่ ำงกำยและหน้ำตำ ข้อนี้จึงต้องตอบตัวเลือกที่ 2
ตัวเลือกที่ 2 ไม่มีแมลงอยูเ่ ลย จึงเป็ นคำตอบที่ถูกต้อง
หมายเหตุ ตัวเลือกที่ 1 คือ ผีเสื้ อ กระรอก และกระต่ำย
ตัวเลือกที่ 2 คือ จิงโจ้ นกพิรำบ และกบ
ตัวเลือกที่ 3 คือ เต่ำทอง ผีเสื้ อ และหนอน
ตัวเลือกที่ 4 คือ แมลงปอ อูฐ และจระเข้น้ ำเค็ม
เมื่อเรำผสมสี น้ ำเงินเข้ำกับสี เหลือง เรำจะได้สีเขียว ตัวเลือกที่ 3 จึงถูกต้อง
B ต้องตอบให้ตรงกับไวยำกรณ์ที่ A ถำม ในที่น้ ี A ถำมว่ำ “กำลังจะกินอะไร” B จึงต้องตอบว่ำ
“กำลังจะกิน...” ตัวเลือกที่ 3 จึงถูกต้อง
47 ลบออกด้วย 6 เหลือ 41 ตัวเลือกที่ 1 จึงถูกต้อง
natural habitat หมำยถึงที่อยูต่ ำมธรรมชำติ ลิงชิมแปนซี เป็ นสัตว์ที่โดยธรรมชำติอำศัยอยูใ่ นป่ ำ
ดังนั้นตัวเลือกที่ 4 จึงถูกต้อง
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สถำนที่ทำงำนของนักดับเพลิง คือสถำนีดบั เพลิง (แต่ละประเทศ อำจมีชื่อหน่วยงำนที่ดูแลเรื่ อง
อัคคีภยั ต่ำงกันไป โดยส่ วนมำกจะเป็ นตำรวจดับเพลิง อย่ำงไรก็ตำม เรำนิยมเรี ยกสถำนที่ที่เป็ น
ศูนย์ควบคุมกำรดับเพลิงแบบรวม ๆ ว่ำ สถำนีดบั เพลิง) ตัวเลือกที่ 2 fire station จึงถูกต้อง
3
ใน 4 ตัวเลือกที่ให้มำ กีฬำเพียงชนิดเดียวที่เป็ นกีฬำกลำงแจ้ง (outdoor sport) คือ วอลเล่ยบ์ อล
ชำยหำด ตัวเลือกที่ 3 จึงถูกต้อง
4
วันนี้เป็ นวันพุธ นับไปอีก 6 วัน จะเป็ นวันอังคำร ตัวเลือกที่ 4 จึงถูกต้อง
3
อ้ำงอิงตำมประโยคที่ 2 We hung the pictures on the classroom wall for all students to see.
ดังนั้นตัวเลือกที่ 3 จึงถูกต้อง
1
โจทย์ให้วเิ ครำะห์วำ่ ทำไมเด็ก ๆ จึงมีควำมสุ ขที่ได้วำดภำพ จะเห็นได้วำ่ ใน passage มี
คำคุณศัพท์หลำยคำที่บ่งบอกถึงควำมชอบที่มีต่อภำพที่วำดลงไป (เช่น favorite) และประโยคที่
บอกว่ำเด็ก ๆ มีควำมสุ ขที่ได้อิสระในกำรวำดภำพโดยใช้วธิ ีที่ตนต้องกำร (Some students use
their hands and fingers to paint with) คำตอบที่ถูกต้องจึงเป็ นตัวเลือกที่ 1
4
โจทย์ถำมจำนวนของสุ นขั และลูกสุ นขั ทั้งหมด ในที่น้ ี Mel มีแม่สุนขั 2 ตัว แต่ละตัวมีลูกสุ นขั 3
ตัว Mel จึงมีสุนขั และลูกสุ นขั ทั้งหมดรวม 8 ตัว คำตอบจึงเป็ นตัวเลือกที่ 4
2 และ 3 โจทย์ใช้คำเชื่อม so ดังนั้นใจควำมของทั้ง 2 ประโยคจึงต้องเป็ นเหตุเป็ นผลซึ่ งกันและกัน
ตัวเลือกที่ 2 และ 3 จึงถูกต้อง
หมายเหตุ ตัวเลือกที่ 1 ไม่สมเหตุสมผล เพรำะประโยคหมำยควำมว่ำ ฝนตก หล่อนจึงไม่พกร่ ม
ตัวเลือกที่ 4 ไม่สมเหตุสมผล เพรำะประโยคหมำยควำมว่ำ หิ มะตก หล่อนจึงไม่สวม
เสื้ อโค้ท
1 และ 4 den คือถ้ ำเล็ก ๆ ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องแร็ คคูน ตัวเลือกที่ 2 และ 3 ไม่ใช่ที่อยูต่ ำมธรรมชำติของแร็ คคูน
จึงไม่ถูกต้อง ส่ วนกริ ยำ survive และกริ ยำวลี get away มีควำมหมำยคล้ำยกันคือ หนี เอำชีวติ รอด
คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ จึงเป็ นตัวเลือกที่ 1 และ 4
2 และ 3 กำรให้ประโยคที่ 5 และ 6 สลับที่กนั ไม่ได้ทำให้ใจควำมโดยรวมของเรื่ องเปลี่ยน ดังนั้นลำดับ
ของเรื่ องที่ถูกต้อง จึงเป็ นไปได้ท้ งั ตัวเลือกที่ 2 และ 3

