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พูดจาภาษาอังกฤษ...พิชิตข้อสอบ O-Net  
………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่มีความส าคัญมากในปัจจุบันนะคะ พี่ลูกนกบอกได้เลยว่าถ้าในอนาคต
น้องๆ เรียนจบไปแล้วไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ โอกาสในการท างานก็จะน้อยลงไป
ด้วย เพราะขณะนี้เราอยู่ในช่วงยุคของ “อาเซียน” แล้ว ซึ่งเราจะไม่รู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะอาเซียนได้ประกาศ
ให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้ในกลุ่มประชาคมนั่นเองตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The 
working language of ASEAN shall be English” นั่นก็คือ ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ 
“ภาษาอังกฤษ” นั้นเอง  

 
พี่ลูกนกเชื่อว่าน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนต้องเคยได้ยืนค าว่า O-NET มาก่อน และในอีกๆ 

ไม่กี่วันข้างหน้านักเรียนจะต้องสอบ O-NET ดังนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันให้ได้ เพราะมัน
ถือเป็นข้อสอบที่มีความส าคัญกับตัวเราเช่นเดียวกัน เพื่อที่จ าไปใช้ในการเรียนต่อหรือเป็นการวัดความสามารถของ
ตนเองว่ามีความรู้มากเพียงใดค่ะ 

 
 

O-NET (Ordinary National Education Test) เป็นแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพื่อวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที 6 จึงต้องมีการสอบทางการศึกษาขึ้นพื้นฐานระดับชาติหรือที่เราเรียกกัน
ว่า O-NET เนี่ยแหละค่ะ เพื่อวัดความรู้ที่มีของนักเรียนนั่นเอง และตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  นักเรียนจะต้องมีการทดสอบความรู้ในเนื้อหาวิชา 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ 

 
 1. ภาษาไทย 
 2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3. ภาษาอังกฤษ 
 4. คณิตศาสตร์ 
 5. วิทยาศาสตร์ 
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เหตุท่ีต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นระบุว่าเป็น
ปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม ซึ่ง
ตลอดกระบวนการทดสอบนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

ข้อสอบ O-NET ในส่วนของ ภาษาองักฤษ ถือเป็นขอ้สอบที่มีความยากอยู่ในระดับง่ายถึงมากค่ะ แต่
พี่ลูกนกบอกไมไ่ด้หรอกนะคะว่ามันยากขนาดไหน แต่ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษเลยก็ถือว่ายากมาก
ค่ะ แต่ถ้าคนที่ความรู้อยู่บ้างก็คงพอท าได้ตามระดับความสามารถ เพราะฉะนั้น น้องๆ ทุกคนก็ต้องเตรียมความ
พร้อมให้ดีนะคะ แล้วพี่นกน้อยจะสอนเองว่าข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ควรรู้อะไร 
และต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องๆ ก็ต้องขยันและหมั่นฝึกฝนเสมอด้วย 

ส าหรับข้อสอบ O-NET ถึงจะดูยุ่งยากซับซ้อน แต่มันกม็ีระบบของมันค่ะ ทุกอย่างเป็นไปตามหลักของ
ภาษาอังกฤษทั้งหมดค่ะ ซึ่งข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบและเนื้อหาความรู้ที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกทักษะ  
 

แบบเรียนเล่มนี้พี่ลูกนกได้จัดท าขึ้นมาเพื่อรวบรวมลักษณะของข้อสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยแบ่ง
ข้อสอบออกเป็น 4 ส่วน คือ 

1. Speaking 
2. Vocabulary 
3. Reading 
4. Structure and Writing 

 
ในแต่ละส่วนนั้นจะมีลักษณะของข้อสอบที่แตกต่างกันออกไป ส่วนความยากนั้นก็คงขึ้นอยู่กับพื้นฐาน 

หรือความรู้ที่นักเรียนมีนั่นเอง พี่ลูกนกบอกไมไ่ด้หรอกว่าข้อสอบเหล่านี้ยากเพียงใด…ถามตัวน้องๆ เองจะดีกว่านะ 
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Always do your best. What you plant now, you will harvest later.  

by Og Mandino 

ท ำใหด้ทีีส่ดุเสมอ เพรำะอะไรทีค่ณุปลกูไวต้อนนี ้คณุกจ็ะไดเ้กบ็เกีย่วผลลพัธข์องมนัหลงัจำกนัน้ 
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Part 1 : Speaking  
 

เนื้อหาการท าข้อสอบใน Part “บทสนทนา” ซึ่งในที่นี้จะมีท้ังบทสนทนาที่ทั้งส้ันและยาว ส่ิงที่น้องๆ 
จะต้องรู้และเข้าใจคือรูปแบบที่เจ้าของภาษาใช้กันจริงๆ นั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว เพราะฉะนั้นบท
สนทนาบางประโยคบางประโยคหรือบางส านวนจะแปลตรงตัวไม่ได้นั่นเอง ซึ่งถ้าเราแปลแล้วมันจะผิดความหมาย
ไปเลยค่ะ 

 

…บทสนทนานา่รู้… 
 

   ที่มา http://www.gotoknow.org/posts/459320 

การทกัทาย (Greetings) ค าทักทายที่ควรทราบมีดังนี้ 

Good morning       สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน) 

Good afternoon      สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น) 

Good evening       สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน) 

Good day       สวัสดี (ตลอดวัน) 

Hello/Hi       สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป) 
 

การสอบถามทกุข-์สุข ส านวนที่ใช้สอบถามว่า “สบายดหีรือ” ได้แก ่

How are you?  (เน้นเรื่องสุขภาพ) 

How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน) 

How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน) 

How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที) 

How’s your life? 

How’s everything? 

How are things (with you)? 
 

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่ 

(I'm) fine, thanks. And you?    สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ 

Good.        สบายดี 

Very well       สบายดีมาก 

I'm O.K.       ก็ดี 

So so.        ก็งั้น ๆ 

Not (too) bad      ก็ไม่เลว 

Great!        เยี่ยม, วิเศษ 
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การอ าลา  (Leave Taking) ตัวอย่างค ากล่าวลา ได้แก่ 

See you again…..      พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น 

(เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เป็นต้น) 

See you later/soon/then.     เดี๋ยวเจอกันนะ 

Have a nice day/time.     โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ 

Have a nice holiday.      ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ 

Have a nice weekend.      ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ 

Have a good time.      ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เท่ียวให้สนุกนะ 

Have a good/nice trip     ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ 

Take care (of yourself)     ดูแลตัวเองด้วย/รกษาเนื้อรักษาตัวด้วย  ั 

Sweet dreams / Sleep well     ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ 

Good luck./Be successful.     โชคดี/ขอให้ประสบความส าเร็จ 

Good night.       ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน) 

Goodbye/Bye       ไปแล้วนะ/ไปล่ะ 
 

การแนะน าตนเองและผู้อืน่ (Introducing Oneself and Others) 

Let me introduce myself.     ขอแนะน าตัวเอง 

May I introduce myself?     ขอแนะน าตัวเอง 

I’m/My name’s Udom Chaiyo.    ผมชื่ออุดม ไชโย 

I'm Thai.       ฉันเป็นคนไทย 

I'm from Thailand.      ผมมาจากประเทศไทย 

I'm a student at …….. College.    ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย ….. 

I study at …………… College.    ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย ….. 

I’m a teacher of ….. at ….. College.   ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย ….. 

I work at ….. College.     ฉันท างานที่วิทยาลัย ….. 

I live in Chonburi.      ผมอยู่ชลบุรี 

I'm in the first year.      ผมอยู่ปี 1 

I'm a second year student.     ฉันเป็นนักเรียนปี 2 

I study ……………….      ผมเรียนสาขา …….. 

My field of study is ………….     สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ ………… 

My college is in Rayong.     วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง 
 

การแนะน าผูอ้ืน่ 

This is Peter.       นี้คือปีเตอร์ 

I'd like you to know Peter.     ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์ 

I'd like to introduce you to Wanna.   ผมอยากแนะน าคุณให้รู้จักวรรณา 

I want to introduce my friend May.   ผมอยากจะแนะน าเมย์เพื่อนผม 

I want you to meet my friend John.   ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม 

Here's Sawat and that's Suphon.    นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล 
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ค าแสดงความยนิดีทีไ่ดรู้จ้กั ได้แก่ 

(It’s) nice/good to meet/see you. 

(I’m) pleased to meet/see you. 

(I'm) glad to meet/see you. 

It's a pleasure to meet you. 

การตอบ ให้เพ่ิมค าว่า too ที่หมายถึง 'เช่นเดียวกัน’ เช่น 

Nice to see you, too. ยนิดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน 
 

การใหแ้ละขอข้อมูลสว่นบคุคล (Giving and Asking for Personal Information) 

ข้อมูลส่วนตัว 

How old are you?      คุณอายุเท่าไร 

(I'm) seventeen.      ผมอายุ 17 ปี 

How tall are you?      คุณสูงเท่าไร 

I'm 170 centimeters tall.     ฉันสูง 170 ซ.ม. 

How much do you weigh?     คุณหนักเท่าไร 

(I weigh) 65 kilograms.     (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม 
 

ข้อมูลครอบครวั 

How many people are there in your family?   มีกี่คนในครอบครัวคุณ 

How many brothers and sisters do you have?  คุณมีพ่ีน้องกี่คน 

I have 2 brothers/sisters.     ผมมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน 

I don't have any brothers or sisters.   ผมไม่มีพ่ีน้องเลย 

There are 7 people in my family.    ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน 

My grandparents live with us. ปู่ ย่า (ตา ยาย)  อยู่กับเราด้วย 

What does your father do?     พ่อคุณท างานอะไร 

My father is a teacher.     พ่อผมเป็นครู 

Does your mother work?     แม่คุณท างานหรือเปล่า 

She works with government.     แม่เป็นข้าราชการ 

What do you want to be (in the future)?   คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต) 

I want to be a pilot.     ผมอยากเป็นนักบิน 

I haven't decided yet.     ยังไม่ได้ตัดสินใจ 
 

การขอบคณุ (Thanking) ส านวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่ 

Thanks you (very much).     ขอบคุณ (มาก) 

Thanks (a lot).      ขอบใจ (มาก) 

Thank you for ……………..     ขอบคุณส าหรับ เช่น 

Thank you for everything.     ขอบคุณส าหรับทุกอย่าง 

Thank you for your help.     ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ 

I really appreciate that.     ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ 
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การตอบรับค าขอบคณุ 

You’re welcome.      ไม่เป็นไร 

Don't mention it.      ไม่เป็นไร 

Not at all.       ไม่เป็นไร 

It's nothing.       ไม่เป็นไร 

That's all right. / That's O.K.    ไม่เป็นไร 

(It's) a pleasure.      ด้วยความยินด ี

My pleasure./With pleasure.     ด้วยความยินด ี

Don’t worry (about it).     อย่ากังวลไปเลย 

No problem.       ไม่มีปัญหา 
 

การขอโทษ (Apologizing) ส านวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่ 

I’m sorry.       ผมขอโทษ 

I’m sorry. I’m late.      ขอโทษท่ีมาช้า 

I’m sorry I troubled you.     ขอโทษท่ีท าให้ต้องล าบาก 

Excuse me, please.      ขอโทษครับ/ค่ะ 

Excuse me for interrupting.     ขอโทษท่ีรบกวน 

Excuse me for a moment.     ขอโทษขอเวลาสักครู่ 
 

การใหอ้ภยั ส านวนทีใ่ชใ้นการตอบรับค าขอโทษ 

That’s all right. ไม่เป็นไร     (ตอบรับค าขอโทษ) 

Don’t worry       (about it). อย่ากังวลไปเลย 

No problem.       ไม่มีปัญหา 

That's O.K. หรือ I'm O.K.     ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร 

 

การถามเวลา (Asking for Time) 

Excuse me. What time is it?     ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ 

Could you tell me the time, please?    ขอโทษครับกี่โมงแล้ว 

Do you have a time?      กี่โมงแล้ว (คุณมีนาฬิกาไหม) 
 

การตอบเรื่องเวลา 

(It's) seven o'clock.      7 นาฬิกา 

A quarter past eight/Eight fifteen    8.15 

Half past ten/Ten thirty     10.30 

A quarter to ten/Nine forty-five    9.45 

Noon        เที่ยงวัน 

Midnight       เที่ยงคืน 

In the morning      ตอนเช้า 

In the afternoon      ตอนบ่าย 
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การถามชื่อ ที่อยูแ่ละการเรยีน (Asking about Name, Address, Study and Work) 

What’s your name?      คุณชื่ออะไร 

What’s your surname?      นามสกุลอะไร 

(family name, last name, second name = นามสกุล) 
 

การถามที่อยู ่

Where are you from?      คุณมาจากไหน 

Where do you come from?     คุณมาจากไหน 

Where do you live?      คุณอยู่ที่ไหน 

Where are you staying now?    ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน 

What is your village?      คุณอยู่หมู่บ้านอะไร 

What’s your address?      ที่อยู่ของคุณคืออะไร 

Could I/May I have your address?    ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม 

Could you tell/give me your address?   กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม 

Could you write your address for me?   กรุณาเขียนที่อยู่ของคุณได้ไหม 
 

การถามทิศทาง (Asking for Directionx) 

Excuse me.       ขอโทษครับ (ใช้เริ่มก่อนการถาม) 

Do you know where …… is?     คุณรู้ไหมว่า ……. อยู่ที่ไหน 

Do you know where the toilet is?    คุณรู้ไหมว่าห้องน้ าอยู่ที่ไหน 

Do you know the way to….?     คุณรู้จักทางที่จะไป .. ไหม 

Where is the nearest public telephone?   โทรศัพท์สาธารณะใกล้ทีสุดอยู่ที่ไหน 

Could you tell me how to get to……?  คุณบอกฉันได้ไหมว่าฉันสามารถไป...ได้อย่างไร 

How can I get to…..?     ไม่ทราบว่าผมจะไป …. ได้อย่างไร 
 

การบอกทศิทาง 

Turn left. / Turn right.     เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา 

On the left. / On the right.     ทางซ้าย / ทางขวา 

Go straight.       ตรงไปข้างหน้า 

Go straight on./Go ahead.     ตรงไปข้างหน้า 

Go past. / Walk past.     เดินผ่านไป 

Keep going until you get to….    เดินไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึง….. 

Take the first/second turn.     เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง 

It's near/close to …..     มันอยู่ใกล้กับ 

It's not far from here.     ไม่ไกลจากที่นี่ 

It's very far from here.     มันไกลจากที่นี่มาก 

It's 5 kilometers from here.     มันอยู่ห่างจากนี่ 5 กิโลเมตร 

It's about 500 meters away from here.   มันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร 
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การสอบถามเรื่องสขุภาพ (Asking about Health) 

Are you all right?      เธอสบายดีหรือ 

What’s the matter?      เป็นอะไรครับ 

What's wrong with you?     มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือ 

What happened?      เกิดอะไรข้ึนหรือ 

What are your symptoms?     อาการของคุณเป็นอย่างไรบ้าง 

Do you have a headache?     คุณมีอาการปวดศีรษะไหม 

Do you have fever/high temperature?   ตัวร้อนหรือไข้ขึ้นไหม 

How do you feel now?     ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร 

Did you get hurt?      คุณเจ็บหรือเปล่า 
 

การตอบเกีย่วกบัสขุภาพ 

I feel better./I'm getting better.    ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว 

I feel sick.       ฉันรู้สึกไม่สบาย 

I am all right now.      ตอนนี้ฉันสบายดี 

I'm much better.      ฉันดีขึ้นมากเลย 

I have a headache/toothache.    ฉันปวดหัว/ปวดฟัน 

I have a sore eye/throat.     ฉันเจ็บตา/เจ็บคอ 

I have a cold.      ฉันเป็นหวัด 

I have a slight fever.     ฉันเป็นไข้นิดหน่อย 

I feel chilly/dizzy.      ฉันรู้สึกหนาวสั่น/มึนหัว 

I have a terrible cold.     ฉันเป็นหวัดรุนแรงมาก 

My leg hurts.       เจ็บขา 

I guess I'm just tired.     ฉันคิดว่า ฉันแค่เหนื่อยเท่านั้น 

It's nothing. How come?     ไม่มีอะไรหรอก ท าไมหรือ 

You should stay in bed.     เธอควรจะกลับไปนอนพักผ่อนดีกว่า 

You should see a doctor.     เธอควรจะไปนอนดีกว่า 

You should take some medicines.    เธอควรจะกินยาดีกว่า 

It's not serious.      ไม่ร้ายแรงหรอก 

ศัพท์อืน่ ๆ 

an earache ปวดห ู  a cough อาการไอ  a burn แผลไฟไหม้ 

bruise แผลถลอก  stress อาการเครียด  sore muscles ปวดกล้ามเนื้อ 

the hiccups อาการสะอึก  aspirin ยาแอสไพริน  eye drops ยาหยอดตา 

ear drops ยาหยอดหู  pill/tablet ยาเม็ด  bandages ผ้าพันแผล 

constipation โรคท้องผูก asthma โรคหืด   high blood pressure ความดนัโลหิตสูง 

hemorrhoids ริดสีดวงทวาร skin disease โรคผิวหนัง  ambulance รถพยาบาล 

homesick โรคคิดถึงบ้าน  a rash ผื่นคัน   an allergy อาการแพ้ 

prescription ใบสั่งยา  diabetes โรคเบาหวาน  injection การฉีดยา 
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การพดูคยุเกีย่วกบัสภาพอากาศ (Talking about Weather) 

How do you think about the weather in Thailand? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย 

How is the weather like in Canada?   แล้วที่แคนาดาอากาศเป็นอย่างไร 

There are three seasons in Thailand.   ประเทศไทยมี 3 ฤดู 

What are they?     มีฤดูอะไรบ้าง 

Winter, summer, and rainy seasons.   ดูหนาว ร้อน และฝน 

How long is each season?    แต่ละฤดูนานเท่าไร 

The weather is good today, isn't it?   วันนี้อากาศดีนะ 

I like this kind of weather.    ฉันชอบอากาศแบบนี้ 
 

การเสนอให้ความชว่ยเหลอื (Offering Help) 

Can I help you?      มีอะไรให้ผมช่วยไหม 

Would you like me to help you?    คุณอยากให้ฉันช่วยไหม 

Let me help you with this.     ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ 

Can I give you a hand?     ฉันขอช่วยคุณได้ไหม 
 

การตอบรับความชว่ยเหลือ 

Thank you very much. You’re so kind.   ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย 

Thanks. It’s very kind/nice of you.    ขอบคุณ คุณดีมากเลย 
 

การขอรอ้ง (Requesting) 

Can/Could I ….., please?     ผมสามารถ …. ได้ไหม 

Can you help me?      คุณช่วยผมได้ไหม 

Would you mind ….?      คุณจะช่วย ….. ได้ไหม 

Do you mind …..?      คุณจะช่วย ….. ได้ไหม 
 

การตอบรับค าขอร้อง 

Yes./Yes, of course.      ได้/ได้เลย 

Sure!        ได้เลย 

No problem!       ไม่มีปัญหา 
 

การแสดงความคดิเหน็ (Expressing an Opinion) 

การเห็นด้วย มีส านวนที่ใช้อยู่หลายส านวน เช่น 

I agree.       ผมเห็นด้วย 

So do I.       ฉันก็เช่นกัน 

That’s a good idea.      เป็นความคิดที่ดี 

You’re right.       ถูกของคุณ 
 

การไมเ่หน็ดว้ย 

I don’t agree.      ผมไม่เห็นด้วย 

I think you’re wrong.     ผมคิดว่าไม่ใช่ 
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I don't think so.      ผมไม่คิดเช่นนั้น 

I'm not sure.       ฉันไม่แน่ใจ 

I wouldn't do that.      ผมจะไม่ท าเช่นนั้น (ไม่เห็นด้วย) 
 

การเชญิ (Inviting) 

Would you like to join the ride?    คุณจะนั่งรถไปด้วยกันไหม 

How about playing football?     เล่นฟุตบอลกันไหม 

Do you want to go swimming?    คุณอยากไปว่ายน้ าไหม 
 

การตอบรับค าเชญิ 

Thank you. I'd love to.     ขอบคุณ ตกลง 

Thanks. That sounds fun.     ขอบคุณ ฟังดูน่าสนุกนะ 

Thanks a lot. That sounds great!    ขอบคุณ ฟังดูเยี่ยมเลย 
 

การปฏเิสธค าเชญิ 

I'm sorry but I'm so busy.     ผมเสียใจ ผมไม่ว่าง 

I'm sorry. I can't. I have something to do.  ผมเสียใจ ผมมีอะไรต้องท า 

I'm sorry. I already have a plan this evening.  ผมเสียใจ ผมไม่ว่างเย็นนี้ 

 

 
 

Episode 1 
 

A. What does your friend look like? 
    1. He likes ice-cream.   2. He is kind and friendly. 
    3. He is a strange man.   4. He is as tall as you and handsome. 
 

B. What is he like? 
    1. He likes ice-cream.   2. He is kind and friendly. 
    3. He is a strange man.   4. He is as tall as you and handsome. 
 

C. What does he like? 
 1. He likes ice-cream.   2. He is kind and friendly. 
    3. He is a strange man.   4. He is as tall as you and handsome. 
  
Episode 2 
 
A. What do you do? 
 1. I’m drawing a picture.   2. I’m a student. 
 3. I want to be a teacher  4. How do you do?    
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B. What are you doing? 
 1. I’m drawing a picture.   2. I’m a student. 
 3. I want to be a teacher  4. How do you do? 
 

C. How do you do? 
 1. I’m drawing a picture.   2. I’m a student. 
 3. I want to be a teacher  4. How do you do? 
 
Episode 3 

 

1. Nick : Thank you for your help. 
  Mary : ______________. 
 1. Good night     2. Don’t worry 
 3. My pleasure     4. See you tomorrow 
 
2. Waiter : _____________? 
   Customer : Yes, please. 
 1. Can you help me    2. May I come in 
 3. Would you help me    4. Can I help you 
 
 

3. Nancy : You look unhappy today. What’s the matter?  
   Susan : ____________. I have a cold.  
   Nancy : You should see the doctor. 
 1. I’m fine.       2. I’m okay.  
 3. I’m all right.      4. I don’t feel well. 
 
5. Mother : ____________? 
   Suda : Here you are. 
 1. May I help you      2. May I come in 
 3. Give me some eggs, please   4. Let’s eat some cake 
 
6. Tim : Would you like some coke? 
   Nan : _________. Water, please. 
 1. O.K       2. Thank you 
 3. That’s right      4. No, thank you 
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7. Shopkeeper : Good evening. Can I help you? 
   Nid : Yes. Give me a dozen of eggs and two bottles of milk. 
   Shopkeeper : Here they are. 
   Nid : __________ 
   Shopkeeper : They’re 150 baht. 
 1. How much do you want?     
 2. How much are they? 
 3. How much is it?      
 4. How much do you work? 
 
8. Joe: There’s a new Japanese restaurant on the corner. 
   Mike : Really? Have you tried it? 
   Joe : Of course, I went there yesterday. 
   Mike : How was it? 
   Joe : __________. 
 1. It isn’t far from here      
 2. My friend is a waiter there 
 3. You can walk there      
 4. The food is good and cheap 
 
9. 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.  
 
10. Situation: A ask 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. 
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11. Situation : Jack walked a very long way in the park. Then he saw a boy sitting   
   on a bench. 
   Jack : I am very tired. May I sit here? 
   The boy : _____A_____. 
   Jack : Thank you. _____B_____. 
   The boy : You’re welcome. 
 

A.  1. No, you can’t      2. Yes, of course 
 3. I don’t know      4. Very well 
 

B.  1. You’re very kind     2. Nice to meet you 
 3. It’s a good day     4. Good bye 
 
12. Caller: This is Jim Smith. Can I speak to Mr. Johnson, please? 
   Secretary: _____A_____ 
   Caller: Can I leave a message, please? 
   Secretary: _____B_____. 
A. 1. Pardon me. I don’t know him.    
 2. Can you talk to him now? 
 3. I’m afraid he’s just gone out. 
 4. Sorry. He doesn’t want to speak to you. 
 

B.  1. Sure      2. So long 
 3. No, never      4. Next time, please 
 
13. Situation : On the road  
   Sunisa: Excuse me, __A__. the hotel? 
   A man: __B__. 
   Sunisa: Thank you very much. 
A. 1. could you tell me how to get to   
 2. would you kindly take me to 
 3. did this bus stop at     
 4. do you know when this bus stops at 
 

B.  1. Walk straight, and turn left    
 2. I don’t know where it is 
 3. You can buy a ticket on the bus   
 4. That bus will take you there 
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14. Situation : A foreigner is speaking to a student.  
   A foreigner :  _____A_____. Would you please tell me how to get to the post  
        office?  
   A student :  _____B_____. Go straight and turn right at the corner, you can  
   see the post office on the left.  
   A foreigner :  _____C_____. 
 
A.  1. Sure       2. Sorry  
 3. Excuse me      4. All right  
 

B.  1. Sorry       2. Anytime  
 3. Certainly       4. Thank you  
 

C.  1. Thank you      2. My pleasure  
 3. You’re welcome     4. Don’t mention it 
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Part 2 : Vocabulary  
 

ส าหรับการวัดความรู้ด้านค าศัพท์ของข้อสอบ จะมีอยู่หลายแบบค่ะ ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของ
การออกข้อสอบอยู่เรื่อยๆ และพี่ลูกนกก็บอกไมไ่ด้อีกว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ แต่อย่างไรแล้ว น้องๆ ก็
ต้องเตรียมตัวรับมือกับมันให้ดี ซึ่งพี่เชื่อว่าไม่ว่าข้อสอบจะออกมารูปแบบใด ถ้าน้องๆ รู้ค าศัพท์แล้ว น้องๆ ก็จะ
สามารถท ามันได้อย่างแน่นอน  

 

ส าหรับค าศัพท์ท่ีน้องๆ จะต้องรู้นะคะ...นอกจากจะต้องสามารถจ าความหมายของค าศัพท์ได้แล้ว ยัง
จะต้องสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้อีก เพราะค าบางค ามีความหมายเหมือนกันก็จริงแต่เราก็ใช้ในบริบทที่ต่างกัน
ค่ะ และท่ีส าคัญจะต้องรู้ค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันอีกด้วย  

 

ข้อสอบส่วนนี้ถือว่ามีความยากอยู่นะคะ ยิ่งถ้าคนไม่รู้ค าศัพท์ด้วยแล้วก็คงต้องมั่วกันเลยทีเดียว พีลู่กนกคง
ไม่มีวิธีสอนในเรื่องนี้ให้น้องๆ รู้จักค าศัพท์กันหรอกนะคะ เพราะมันเป็นส่ิงที่น้องๆ ต้องจ ากันเอาเอง เพราะ
ค าศัพท์มีมากมายหลายล้านค า พี่เองก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะออกค าไหน...เพราะฉะนั้นคงต้องใช้ความรู้ของน้องๆ 
เองแล้วแหละค่ะ แต่บอกได้ค าเดียว ว่าใครยิ่งรู้ศัพท์มากก็ยิ่งได้เปรียบ ใครยิ่งขยันท่องหนังสือก็ยิ่งได้เปรียบ แต่
ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะคะ ต้องจ าด้วย แต่ยังไงก็แล้วแต่พี่ก็จะพาน้องๆ ไปรู้จักข้อสอบแต่ละแบบก็แล้วกัน เผ่ือเป็น
แนวทางให้น้องๆ พอท าอะไรได้บ้างนะคะ 
 
 

A: Letter Sound 

 

Letter Sounds 
เสียงของตัวอักษรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. Consonant sounds เป็นเสียงพยัญชนะ เช่น Bออกเสียง เบอะ, C ออกเสียง เขอะ 
 1.1 First Consonant sounds = เสียงพยัญชนะต้น 
 1.2 Last Consonant sounds = เสียงตัวละกด 
2. Vowel sounds เป็นเสียงสระ ซึ่งจะแยกย่อยออกเป็น 
    2.1 Long Sound   
 จะมีเสียงเหมือนชื่อ (คือ A /เอ/, E /อี/, I /ไอ/, O /โอ/, U /ยู/) เช่น snail, eat, tile, 
domino, costume 
    2.2 Short Sound  
 ออกเสียงส้ัน (คือ A /แอะ/, E /เอะ/, I /อิ/, O /เอาะ/, U /อะ/) เช่น at, dentist, gift, 
hop, (เราควรให้เด็กรู้จักและคุ้นเคยกับเสียงแบบนี้ก่อน 
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    2.3 Schwa  เป็นเสียงพิเศษ จะออกเสียง /เออะ/ เช่น about, circus, item โดยมีข้อสังเกตว่า ถ้า
สระเหล่านี้อยูต่รงกลางพยางค์ มักจะออกเสียงส้ัน เช่น got ตัว o ออกเสียงเอาะ, bed ตัว e ออกเสียงเอะ แต่
ถ้าอยู่ท้ายพยางค์ ก็จะออกเสียงยาว เช่น go ตัว o ออกเสียงโอ, be ตัว e ออกเสียงอี และถ้ามีสระสองตัว ใน
ค าเดียวกัน สระตัวแรกจะออกเสียงยาว ส่วนตัวหลังจะออกเสียงส้ัน เช่น silent ตัว I ออกเสียงไอ ตัว E ออก
เสียงเอะ (ไซเลนท์) 
 

ตวัอยา่งขอ้สอบ      

 
1. Which pair has the same first consonant sound? 
 1. clean – chalk     2. thin – tiger 
 3. short – sock     4. give – golf 
 
2.Which word is the same first consonant sound “court”? 
 1. count      2. chop 
 3. center      4. crown 
 
3. Which word starts with the same sound as “canteen”? 
 1. child      2. cheap 
 3. carry      4. chilli 
 
4. The word starts with the same sound as “hungry”? 
 1 honor      2. hour 
 3. honest      4. hurry 
 
5. Which word starts with the same sound as “camp”? 
 1. camel      2. champ 
 3. center      4. city 
 
6. Which pair has the same final consonant sound? 
 1. March – dish     2. orange - bridge 
 3. mango – blue     4. chart - change 
 
7. Which pair has the different first consonant sound? 
 1. phone –photo     2. gold- giraffe 
 3. cash- cat      4. train- trim 
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8. Which pair has the different vowel sound? 
 1. bean – free     2. bear – pair 
 3. wear – hear     4. care – chair 
 
9. Which pair has the different vowel sound? 
 1. yes- west      2. keep- cheap 
 3. where- here     4. bike- ice 
 
10.Which pair has the same vowel sound? 
 1. happy – baby     2. bird - first 
 3. team – learn     4. hear - bear 
 
11. Which word has the different vowel of the first syllable sound from others? 
 1. singer      2. window 
 3. thirsty      4. finger 
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B: Syllable  
 

Syllable  
 พยางค์ หรือ syllables คือ หน่วยพื้นฐานในภาษาพูดและเขียนเป็นเสียงท่ีเราเปล่งออกมา เช่น ค าว่า 
Hotel มีสองพยางค์ คือ Ho กับ tel  
 

การนบัพยางค ์    
การจะนับว่าค าๆนึงมีกี่พยางค์ ให้ท า ดังนี้ 
1. นับจ านวนสระในค านั้นๆ โดยไม่นับรวมสระที่ไม่ออกเสียง เช่น ตัวe ที่อยู่ท้ายค าหรือ สระตัวท่ีสองที่อยู่
ด้วยกันในพยางค์ 
 

2. ให้ออกเสียงสระควบกล้ าเป็นเสียงเดียวคือ ออกให้เป็นเสียงเดียว 
 

3. จ านวนของเสียงสระที่เหลือจากขบวนการข้างต้นจะเท่ากับ 1 พยางค์ 
 

4. จ านวนของพยางค์ในการเปล่งเสียงค าหนึ่งๆออกมาก็จะเท่ากับจ านวนของเสียงสระท่ีมีการเปล่งออกมาให้ได้ยิน 
เช่นในค าว่า came จะเห็นว่ามีสระ ปรากฏอยู่สองตัว (aและe) แต่ e ไม่ออกเสียง ค าว่า outside จะมีสระ 
4 ตัว (o u i e) โดย e เป็นเสียงเงียบ ou เป็นเสียงควบ ซึ่งออกเป็นเสียงหนึ่งดังนั้น ค านี้จึงมีสองพยางค 
 

5. Past-end เสียง-ed ที่ลงท้ายกริยามีหลัก คือ verb ที่ลงท้าย t หรือ d ให้เพิ่มเสียงพยางค์ขึ้นมาอีกหนึ่ง
เสียงเป็น t+ed = เท็ด d+ed = เด็ด เช่น add+ed =added (แอดเด็ด) แต่หากverbใดท่ีลงท้ายด้วยอักษร
อื่นๆ -ed ที่เติม จะไม่ออกเสียงเต็มเท่า กรณีข้างต้น เช่น close+d = closed (อ่านว่าโคลสท์ ไม่ใช่ อ่านว่า 
โคลสเสด) rented อ่านว่า เร้นเท็ด 
 

6. สระท่ีไม่ออกเสียงคือสระที่ติดอยู่กับพยางค์ท่ีเน้นเสียง เช่น 
 ave/rage  เอฟเรท                   comfo/rtable คอมพ เทเบิล 
 diffe/rent  ดิฟเฟรน                  inte/resting อิน เทรส ทิง 
 sepa/rate  เซป เพลส               vege/table เว็จ เทเบิล 
 fav/orite    เฟรบ ริท    
 

 
 
 



  English O-Net P.6 by P’ Look Nok  

20  
 

ตวัอยา่งค า 
   ค า    อ่านผิด   อ่านถกู          พยางค ์
comfortable 
school  
steak  
frightening 
vegetable 
chocolate 
camera 
business 
interesting  
aspirin 
temperature 

คอม ฟอร์ท เท เบิ้ล 
สะ คูล 
สะ เต๊ค  
ไฟร้ เทน นิ่ง 
วี เจท เท เบิ้ล 
ช็อก โก แลต 
คา เม ร่า 
บิส สิ เนส 
อิน เทอร์ เรส ติ้ง  
แอส ไพ ริน 
เทม เพอร์ เร เจอร์ 

คอมฟ' เท เบิ้ล 
ส' คูล 
ส' เต๊ค   
ไฟรท' นิ่ง 
เว้ช เท เบิ้ล 
ช็อค' เลิต 
แคม ร่า 
บิส เนส 
อิน เทรส ติ้ง  
แอส พริน 
เทม เพร เชอร์ 

3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
3 

 
ตวัอยา่งขอ้สอบ 
1. Which pair has three syllables? 
 1.  library - school     2. dolphin – animal 
 3. teacher – headmaster    4. badminton - volleyball 
 
2. How many syllables of the word “vegetable”? 
 1. 5 syllables     2. 4 syllables 
 3. 3 syllables     4. 2 syllables   
 
3. Which word has the most syllables? 
 1. university      2. interesting 
 3. comfortable     4. crocodile 
 
4. Which word has the least syllables? 
 1. umbrella      2. temperature 
 3. chocolate      4. shopkeeper 

 
 
 

http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Ccomfortable
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cschool
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Csteak
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cfrightening
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cvegetable
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cchocolate
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Ccamera
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cbusiness
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Cinteresting
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Caspirin
http://translate.google.co.th/?hl=th&tab=wT#en%7Cth%7Ctemperature
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C: Vocabulary 
 
1. Complete the poem below.  
 
    "Please pick me!", Arnie would cry  

    each time the pickers sauntered by.  

    "I want to go inside with you!",  

    cried Arnie till he turned_______. 
 

 1. gray       2. sad  
 3. blue       4. cold  
 
2. Read the poem and put the word that rhymes. 
 

    I played a game. 

    I road my bike 

    I had a snack. 

    I took a _______. 

  
 1. box       2. cart 
 3. hike      4. ball 
 
3. Nina:  What do you think about my new dress? 
   Jane: Wow! It’s_____________. 
 1. easy      2. hard 
 c. clear      4. great 
 
4. Teacher: It’s very dark in here. Please___________ . 
   Students: Yes, sir. 
 1. turn on the light     2. close the window 
 3. switch off the fan    4. clean the blackboard 
  
5. American people ………………… when they greet each other.  
 1. nod their heads      2. touch their ears  
 3. shake their hands     4. show their tongues  
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6. Thai people usually use spoons and forks, but English people use …………….  
 1. chopsticks and forks     2. spoons and knives  
 3. chopsticks and knives    4. forks and knives  
 
7. Tomorrow is Thanksgiving Day. Don’t forget to buy…………………for cooking.  
 1. ostrich and onions     2. duck and tomatoes  
 3. turkey and pumpkins     4. chicken and potatoes  
 
8. When you’re in western country, you should not wear hat in a church, but in 
Thailand you should not ……………………..  
 1. wear shorts in the temple.    2. wear long skirt in the temple.  
 3. wear uniform to go to temple.   4. wear long pants in the temple.  
 
9. On Sunday, Thai people usually go to temple and Christian people go to church. 
What do you learn from this passage?  
 1. Food       2. Career  
 3. Sports       4. Religion  
 
10. Which is the set of things that you should prepare for Valentine’s day?  
 1. cake, gift, stockings.     2. card, rose, chocolate.  
 3. pumpkin, mask, candy.    4. turkey, egg, chocolate. 
 
11. Sarah won the first prize. What does she feel? 
 1. Glad      2. Angry 
 3. Sleepy      4. Bored  
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D: Synonym & Reading 
 
1. John cannot go anywhere, because he lost his car key. Now he is looking for it  
because he cann't remember where he put it. The world "looking for" can be best 
replaced by  
 1. finding      2. selling  
 3. seeing       4. keeping 
 
2. Jane is starving, so she is ordering two hamburgers. The word "starving " has 
the same meaning as  
 1. lucky       2. thirsty  
 3. happy       4. hungry  
 
 
3. This is an amazing device. It's small. You can communicate with your friend  
who is far away from you by using it. What's the amazing device?  
 1. a radio       2. a television  
 3. a microphone      4. a mobile phone  
 
4. Situation : At the language school  
   Mena: When will you leave for America?  
   Jeffy: Tomorrow, You can visit me if you have time.  
   Mena: Of course.  
   Jeffy: Good. Drop me a line.  
What does the underlined phrase mean?  
 1. Call me.       2. Don’t forget me.  
 3. Write a letter/mail me.    4. See me off at the airport.  
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E: Picture & Vocabulary 
 
1. The postman puts letters into the .................................. in front of your house. 
 1. box       
 2. phone booth 
 3. mailbox       
 4. postbag 
 
2. The ............................ tell the drivers to stop or go. 
 1. sidewalk 
 2. traffic lights 
 3. bridge 
 4. bus stop 
 
3. What is the weather like today 
 1. It’s sunny.   
 2. It’s windy. 
 3. It’s cloudy.  
 4. It’s rainy. 
 
4. What’s the matter with the girl? 
 1. She has a fever. 
 2. She has a headache. 
 3. She has a cold. 
 4. She has a stomachache. 
 
5. Which is correct?  
 1. Sally is eating some fruits.  
 2. Sally is selling some fruits.  
 3. Sally is cutting some fruits.  
 4. Sally is buying some fruits. 
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Part 3: Reading 

 
 
 
 
 

ข้อสอบในส่วนนี้ถือว่าค าศัพท์หรือ Vocabulary มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะ ยิ่งถ้าคนไหนรู้ศัพท์มาก 
ก็จะยิ่งสามารถท าข้อสอบได้เร็วมากขึ้นด้วย ซึ่งเค้ากล่าวกันว่าในบทอ่านนั้นน้องๆ ต้องมีความรู้ด้านศัพท์มากถึง 
60-80% ของบทอ่านกันเลยทีเดียว และถ้าย่ิงใครเป็นคนอ่านเร็วด้วยแล้ว ก็จะยิ่งท าให้ได้คะแนนดีกันไปใหญ่ค่ะ 

 

A: Signs & Notices 
 ลักษณะของข้อสอบแบบน้ีนักเรียนจะต้องอ่านและตีความป้ายหรือสญัลักษณ์ที่
ก าหนดให้ได ้
1. This sign says " " . 
1. You couldn't turn right.  
2. You could turn left ahead.  
3. You have to turn left now.  
4. You need to turn right here.  
 

2. The sign tells you to . 
1. speed up your car.  
2. stop your car here.  
3. reduce your speed.  
4. drive as fast as you can.  
 

3. What does the sign mean?  
1. Bikes are not allowed here.  
2. The lane is for the bike only.  
3. You shouldn't ride in a bike lane.  
4. You can ride in a motorcycle lane.  
 

4. This sign means " "  
1. The door is closed.  
2. You can go out this way.  
3. You can come in this way.  
4. There is an entrance here.  
 

5. This sign says " "  
1. There is no speed limit.  
2. Drive over fifty kilometers per hour.  
3. Drive under fifty kilometers per hour.  
4. There is a speed limit fifty kilometers ahead.  
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6. What does this sign mean?  
1. Food cannot be sold here.  
2. There is a place to eat here.  
3. The convenience store is available here.  
4. There are no restaurants around this area.  
 
7. When you see this sign at a museum, you . 
1. can sell any food in the area.  
2. can buy any food in this area.  
3. must not take your food out of the area.  
4. must take your food into the area.  
 

8. At a gas station, you . 
1. should not use your mobile phone.  
2. should bring your mobile phone inside.  
3. should leave your mobile phone outside.  
4. should not keep your mobile phone ringing.  
 

9. The sign says " " . 
1. Do not park here.  
2. Do not push the door.  
3. Do not play around this area.  
4. Do not plant trees in this area.  
 

10. Where can you see this sign?  
1. At a school  
2. At a church  
3. At a temple  
4. At a hospital  
 

11. Where can you see this sign?  
1. At the house  
2. At the airport  
3. At the freeway  
4. On the river  
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12. Where can you see this sign?  
1. At the park  
2. At the school  
3. At the restaurant  
4. At the bus station  
 
13. What can you do when you see this sign?  
1. You can post a letter.  
2. You can send an e-mail.  
3. You can take a postcard.  
4. You can buy some envelopes.  
 

 
14. When you see this sign, what could you not do?  
1. Leave a plastic bag.  
2. Keep the glass bottle.  
3. Use both sides of paper.  
4. Plant a green bean in a can.  
 
15. What will a boy do when seeing this sign at the school?  
1. He will avoid the path.  
2. He will skate on the path.  
3. He will jump on the sign.  
4. He will continue walking.  
 
16. What is this product used for?  
1. Washing dishes  
2. Washing clothes  
3. Washing cars  
4. Taking a bath  
 
17. What is the best statement for this symbol?  
1. "It’s good to have a party."  
2. "It’s not bad to drink wine."  
3. "It’s good to drink non-alcohol."  
4. "It’s not bad to buy some alcohol."  
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B: Advertisements & Poems & Graphs 
 
1.  Tom is 11 years old. Tim is two years older than Tom but he is three years 
 younger than Ted. Tina is two years younger than Tom. 
 
Put them in the correct order of their age. 
 

 
 
2.  The students are talking about their favourite sports. Ten students love 
 football. Fifteen students love basketball. Only five students love swimming. 
 
Which is correct? 
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3.   There are two bedrooms in my house. The bigger one is on the right and 
 the small one is on the left. There is a toilet between them. 
 
Which is the plan of my house? 
 

 
 
 

4. Look at the notice and answer the questions. 
 

Miyaki 
Open 8:30 a.m. – 7:30 p.m. 

Close Wednesday and Sunday 
 
 
A. You can buy things in Miyaki __________. 
 1. at 9:00 a.m. on Saturday    2. at 9:00 p.m. on Monday 
 3. on Wednesday      4. on Sunday 
 
B. You can see this notice __________. 
 1. at the bus stop      2. at the bank 
 3. at the gift shop     4. at school 
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Roses are red. 
Violets are blue. 
Sugar is sweet. 
And so are you. 

 
5. We write this poem on _____A_____ cards. We give these cards to our friends 
on _____B_____. 
A.  1. Valentine       2. Halloween 
 3. New Year      4. Christmas 
B.  1) January 1st      2. February 14th 
 3) October 31st      4. December 25th 
 
Directions: Look at the chart and answer the questions (6 - 7). 

 
 
6. Which country has the most population?  
 1. Laos       2. Malaysia  
 3. China       4. Thailand    
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7. Which sentence is incorrect?  
 1. Laos has the men more than China.  
 2. Malaysia has the children as much as Laos.  
 3. Thailand has 5 million children.  
 4. China has the men less than Malaysia. 
 
Look at the sport chart of Songserm Wittaya’s school. Read and answer the 
questions. 

 
8. How many students are in Prathom 4-6 like football? 
 1. 52 students.     2. 43 students. 
 3. 40 students.     4. 36 students. 
 
9. Which sport do students like the most? 
 1. Swimming.      2. Volleyball 
 3. Football      4. Swimming and Volleyball. 
 
10. How many students are in Prathom 4 like swimming more than volleyball? 
 1. 5 students.     2. 4 students. 
 3. 3 students.     4. 2 students. 
 
11. How many students are in Prathom 5 play all three sports together? 
 1. 43 students     2. 47 students 
 3. 34 students     4. 50 students 
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12. This is Jim Smith’s family tree. 

 
Which sentence is correct?  
 1. Nancy is David’s wife.     2. Jim has seven children.  
 3. Som is Sak and Nid’s son.    4. Sandy has three brothers. 
 

 
13. Which sentence is correct?  
   1. Susan gets up, goes to school by bus, arrives at school, and studies English. 
   2. Susan gets up, arrives at school, goes to school, and studies English. 
   3. Susan gets up, goes to school by bus, and studies English. 
   4. Susan gets up, arrives at school, and studies English. 
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14. Joey and Mark are in the school, they want to send a letter to their friend. 
How they can get to the post office? 
 1. Go straight on Roma Street, it’s opposite the city hall. 
 2. Turn left at the John Street , it’s opposite the city hall. 
 3. Go straight on Roma Street, it’s next to the Bus station. 
 4. Turn right at Kingston Street, its next to the book store. 
 
15. Witch sentence is correct? 
 1. The church is next to the market. 
 2. The city hall is opposite the book store. 
 3. The Prince hotel is on the corner. 
 4. The market is on Kingston Street. 
 

    How to make “Apple juice” 

   1. Finally, pour it into a glass. Enjoy! 

   2. Then, add salt and syrup. 

   3. First, chop an apple into small pieces. 

   4. After that, blend it until mix well. 

   5. Next, put the pieces into the blender. 

16. Which one is in the correct order? 
 1. 3-2-5-4-1      2. 3-5-2-4-1 
 3. 3-4-5-2-1      4. 3-5-4-2-1 
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Look at the table 
Zoos Visitors in April 

Dusit Zoo 216,465 
Khao Kheo Open Zoo 102,845 
Chiangmai Zoo 146,848 
Nakornratchasima Zoo 114,307 
Songkhla Zoo 41,056 

Total 621,532 
 

17. How many visitors visit Songkhla Zoo in April? 
 1. Four one five and six. 
 2. Four hundred and ten fifty-six. 
 3. Fort-one thousand and fifty-six 
 4. Four thousand one hundred fifty and six 
 

18. Which sentence is correct? 
 1. Dusit Zoo is the most popular zoo. 
 2. Nakornratchasima Zoo is the least popular zoo. 
 3.  Chiangmai Zoo is less popular than Songkla Zoo. 
 4. Khao Kheo Open Zoo is more popular than Dusit Zoo.   
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C: Reading 
 
 Dan is going on a trip to the mountains. He wants to pack his bag.  He puts a 

toothbrush, a map, boots, a camera and a book in the bag. He closes the bag, but it 

cannot close. Dan takes the boots out of the bag. He puts them on his feet. Snap! 

Snap! Now the bag can close. Dan is ready to go! 

 
1. What is the best title for this passage?  
 1. Dan Packs His Bag     2. Dan Cannot Close the Bag  
 3. Dan’s Trip to the Mountain    4. Dan Puts a Camera in the Bag  
 

2. If you pack a bag, this means you _______.  
 1. put things into it     2. snap things off it  
 3. open and close it     4. take things out of it 
 
 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 pet, and it always 

barks at the postman. 

 

3. How old is Catherine? 
 1. Twelve      2. Thirteen 
 3 Fourteen      3. Fifteen 
 

4. What does Catherine’s father do? 
 1. A doctor      2. A soldier 
 3. A dentist      4. A policeman 
 

5. From the passage, which would Catherine choose to eat? 
 1. Pork      2. Carrot 
 3. Lettuce      4. Broccoli 
 

6. What is Catherine’s pet? 
 1. A little bird     2. A box turtle 
 3. A white rabbit     4. A brown dog 
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 One day Pleumjit was walking home from school. On the footbath she 

found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She took it 

home to show her mother. Then they went to the police station to look for 

the owner of the money. 
 

7. What is a thing?       
 1. a book      2. a purse 
 3. a banknote     4. a smartphone 
 

8. What kind of girl is Pleumjit 
 1. Kind      2. Polite 
 3. Honest      4. Friendly 
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Part 4 : Structure & Writing 
 
 

เนื้อหาการท าข้อสอบใน Part นี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ “ไวยากรณ์” ซึ่งน้องๆ จะต้องมีพื้นฐานความรู้ใน
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี น้องๆ ถึงจะสามารถพิชิตข้อสอบในส่วนนี้ได้ค่ะ พีลู่กนกบอกได้เลยนะคะ
ว่าไม่ง่ายเลยถ้าเราจะท าข้อสอบให้ได้โดยท่ีเราไม่มีความรู้อะไรเลย เพราะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นไม่เหมือนกับ
ภาษาไทย เราจะเอามาแทนกันไม่ได้ และอีกอย่างนึงในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนั้นมีเรื่องราวต่างๆ มากมายจาก
เรื่องใหญ่ๆ ไปสู่เรื่องยิบย่อย ที่เราต้องรู้ทั้งหมด...เรื่องบางเรื่องพอน้องๆ ได้เห็นแล้วมันอาจจะไม่เป็นแบบที่น้องๆ 
คิดก็ได้ เรื่องบางเรื่องไม่มีทฤษฎีการใช้ เป็นความจ าล้วนๆ น้องๆ ก็ต้องจ าค่ะ...เพราะเจ้าของภาษาเค้าใช้กันแบบ
นี้จริงๆ เดี๋ยวพีลู่กนกจะพาไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไร 
 
1. Laura goes to work although she _____ill. 
  1. is       2. was 
  3. is being      4. has been 
 
2. Oranges _______healthy. They are rich in vitamin C. 
  1. is       2. are 
  3. be       4. Have 
 
3. Tina is thinking of buying a new refrigerator. The fridge she has is small.  
   She need_____. 
  1. a white big fridge    2. a big white fridge 
  3. a white small fridge    4. a small white fridge 
 
4. The post office usually _____at 5.30 pm. 
  1. close      2. closes 
  3. closing      4. closed 
 
5. Anne:  Does Peter like ______? 
   Betty:  No. He likes _______. 
  1. swimming, cycling    2. swim, cycle 
  3. to swimming, cycling        4. swim, to cycling 
 
6. Jack: Can you lend me _____ robber, please? 
   Sally: I’ve lost _____. 
  1. hers, yours     2. your, mine 
  3. her, yours     4. your, his 
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Cloze Test 

 
 In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand______1______ tighter in Bangkok, Thailand. They 
agreed to start the ASEAN. The ASEAN now______2______ ten countries. 
The ASEAN Economic Community (AEC) will be the gold of joining by 
2015. People in the ASEAN community meet and talk in 
English______3______ Thai students need to practice speaking English. If 
we speak English well, we______4______ talk to more people from other 
countries more easily. 
 
1.  1. sat down     2. have sat 
 3. sitting up     4. are sitting down 
 
2. 1. had      2. has 
 3. have to     4 having 
 
3.  1. as       2. or 
 3. so      4. but 
 
4.  1. can      2. are 
 3. are not     4. cannot 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 


