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คําอธิบาย
1. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ( 50 หน้า) : จํานวน 206 ข้อ ประกอบด้วย
Part I : Conversation
ข้อ 1- 60
Part II : Non-Text
ข้อ 61- 95
Part III : Structure
ข้อ 96- 115
Part IV : Vocabulary
ข้อ 116- 164
Part V : Reading
ข้อ 165- 206
2. ข้อสอบชุดนี้มีรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัยแบบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 คําตอบและ
แบบเลือกตอบแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน
3. ก่อนตอบคําถามให้เขียนชื่อ – นามสกุล เลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบและห้องสอบบน
กระดาษคําตอบ
4. ในการตอบให้ใช้ปากกากาเครื่องหมายลงในช่องให้ถูกต้อง ถ้าต้องการเปลี่ยนตัวเลือก
ใหม่ให้ลบให้สะอาดก่อนเปลี่ยนตัวเลือก
5. เมื่อสอบเสร็จให้วางกระดาษคําตอบไว้ด้านบนข้อสอบ
6. ห้ามนําข้อสอบและกระดาษคําตอบออกจากห้องสอบ
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Part I: Conversation
Instructions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to each
question.
จงอ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนาต่อไปนี้ และเลือกคําตอบที่ดีที่สุด
คําเตือน ข้อที่ 1-6 ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคําถามทั้ง A และ B ถูกต้องจึงจะได้ 2 คะแนน
ถ้าตอบถูกเฉพาะ A หรือ B ข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้คะแนนเลย
1.Situation:John is buying a book.
Salesgirl :
This book is eighty baht.
John :
O.K. _____A______
Salesgirl :
_____B_____
A. 1. This is my money.
2. Here you are.
3. There it is.
4. It is.
B. 1. How nice.
2. All right.
3. Thank you.
4. Good.
2. Situation: Jane sees Don and talks to him.
Jane :
How are you, Don?
Don :
Fine. Thanks. _____A_______
Jane :
_____B______
A. 1. What do you do?
2. What are you doing?
3. And you?
4. Are you?
B. 1. Very well, thank you.
2. That’s good.
3. It is very nice.
4. I’m sorry to hear that.
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3. Situation: Marry is asking Jum to go swimming with her.
Marry :
Jum, I’m going for a swim tomorrow. ____A_____
Jum :
____B____ I’ll see you at the pool, then.
A 1. Would you swim?
2. Can you swim?
3. What do you want to do?
4. Where do you like to swim?
B 1. I don’t like swimming.
2. Swimming is difficult.
3. I’d love to.
4. Oh no, I can’t swim.
4. Situation:
Jill
Fred
Jill

Fred and Jill are having lunch together.
: Oh, this soup needs salt. Fred, _____A_____
: _____B_____
: Thank you.

A. 1. does your soup taste good?
2. do you like soup?
3. will you pass the salt, please?
4. do you want more salts?
B. 1. Yes, I like soup.
2. Certainly. Here you are.
3. I like some more salt, too.
4. Yes, there is some salt here.
5. Situation: Nisa offers Betty some cake.
Nisa :
My mother made a cake for me. ____A____
Betty :
____B____ It looks very good.
A. 1. Do you eat cake?
2. Have ever eaten this?
3. Can you eat cake?
4. Would you like some?
B: 1. I don’t like that.
2. Certainly I will.
3. Sure, it is.
4. Yes, please.
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6 . Situation: You want to go outside while your teacher is teaching.
You
:_______A________
Teacher : _______B________
A. 1. May I come in , please?
2. May I go out, please?
3. Good morning, teacher.
4. May I help you?
B. 1. Not at all.
2. Your welcome.
3. Thank you.
4. Yes, you may.
Instructions: Read each situation and dialogue carefully. Choose the correct answer to each
question.
จงอ่านแต่ละสถานการณ์และบทสนทนาต่อไปนี้ และเลือกคําตอบที่ดีที่สุด ในส่วนนี้นักเรียน
ตอบถูก 1 ข้อ จะได้ 1 คะแนน
7. Situation: Christ is asking Som about her nationality.
Chris :
What is your nationality?
Som :
................7.................. .
1. This is Thailand.
2. Thailand.
3. I live in Thailand.
4. I’m Thai.
8. Situation:
Tom
Jeed
1.
2.
3.
4.

At the office
:
What’s your telephone number?
:
It is ................8.................. .
room 203
23/17 Soi 6
0-2589-1902
กท-8315
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9. Situation: At the airport
Tom : Are you from Japan?
Yoko : Yes, and I speak ................9.................. .
1. China
2. Japanese
3. Japan
4. Chinese
10. Situation : Suda is asking Tom to go swimming.
Suda : Can you swim?
Tom : Yes, ................10.................. .
1. not much
2. not good
3. but not very well
4. I can’t
11. Situation : Jib is asking Suda about her hometown.
Jib : Do you live in Bangkok?
Suda : Yes, ................11.................. .
1. I do
2. I don’t
3. I am
4. I am not
12. Situation : Ann meets Billy at school on Monday morning.
Ann : How are you this morning?
Billy : ................12.................. , thanks.
1. Nice
2. Fine
3. Good
4. Hello
13. Situation: At the school
Jessica : What time do you get up?
Todd : ................13.................. at six o’clock in the morning.
1. I get up
2. I got up
3. I don’t get up
4. I am getting up
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14. Situation: At school canteen
Tom : Nice watch. How much does it cost?
Kitty : It is ................14.................. .
1. costs five hundred baht
2. five hundred baht
3. five hundred baht cost
4. five hundred baht all together
15. Situation: In English class
Teacher : What does your father do?
Suporn : ................15.................. .
1. He goes to the doctor.
2. He likes a doctor.
3. He’s a doctor.
4. He lives with a doctor.
16. Situation: The teacher is asking Suporn to open the window.
Teacher : Please open the window?
Suporn : ................16.................. .
1. Yes, of course.
2. No, I don’t.
3. Yes, go ahead.
4. Please do.
17. Situation: In Thai class.
Teacher : Give me your exercise book, please.
Supha : Yes, ................17.................. .
1. I do
2. here you are
3. go ahead
4. not now
18. Situation: At the school canteen.
Sopa : Here you are, a glass of water.
Teacher : ................18.................. .
1. No, I don’t like it.
2. No, not now.
3. No, thank you.
4. Thank you.
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19. Situation: At the restaurant
Eddy : Pass me the salt, please.
Sunee : Here you are.
Teacher : Thank you.
Sunee : ................19.................. .
1. No.
2. Not at all.
3. You’re welcome.
4. Yes.
20. Situation: At the airport
Claire : ................20.................. . Are you Fred?
Fred : Yes, I am.
1. Excuse me.
2. Can I help you?
3. Do you remember me?
4. Do you like me?
21.

22.

Situation: At the school
Suda :
Are you all right, Tom?
Tom :
No, I’m not. ................21.................. .
1. All right.
2. I am not fine.
3. I am fine.
4. I have a cold.
Situation: Sunee meets her friend Tom at the café.
Sunee
: Are you married?
Tom
: ................22.................. but I have a girlfriend.
1. Yes, I’m
2. No, I am not
3. Yes, I have
4. No, I haven’t
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23.

Situation: Beam is asking Billy
Beam : What is your nationality?
Billy : I ................23.................. .
1. am English
2. go to English
3. like English people
4. teach English

24. Situation: At the police station
Police : What’s your address?
Tim
: ................24.................. .
1. 0-2589-1902.
2. 23/17 Sabaijai Village.
3. Tiwanon Street.
4. Thungsonghong Laksi, Bangkok.
25. Situation: In the classroom
Teacher : It is raining. Can you close the windows, please?
Suni : ................25.................. .
1. No, thank you.
2. Yes, of course.
3. Yes, not now.
4. No, never.
26. Situation: Taking a trip
Andy : I’m going to the Korea tomorrow.
Ricky : ................26.................. .
Andy : Thanks.
1. Take it easy.
2. Forget it.
3. Have a good time.
4. You are lucky.
27. Situation: Suni meets Sopha at the library.
Suni : Why can’t you go to the cinema with me?
Sopha: ................27.................. .
1. I study for my English test.
2. It is far from my house.
3. I am too hungry.
4. Not today.
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28-29. Situation: At home
Mother : Would you like some orange juice?
Son
: ................28.................. . I am thirsty.
Son
: I forgot to buy some bread, mom.
Mother : ................29.................. . I will buy it tomorrow.
28.
1. No, thank you.
2. Yes, please.
3. Please do.
4. Go ahead.
29.

1.
2.
3.
4.

What a pity.
Too bad.
You are foolish.
It’ s O.K

30-31. Situation : A is asking B about his hobby collecting stamps.
Aom : Have you got foreign stamps?
Beam : ................30.................. .
Aom : How many have you got?
Aom : ................31.................. .
30.

1.
2.
3.
4.

Yes, I do.
I don’t know.
Yes, I have.
No, I haven’t.

31.

1.
2.
3.
4.

About 6 days.
About 6 o’clock.
About 6 pieces.
About 10 books.

32-33. Situation
Tom :
John :
Tom :
John :
Tom :

: Tom meets John at the department store.
Hello, John. How are you?
................32.................. . And you?
Very well, thank you. What do you do now, Tim?
................33.................. . I work in a hospital. And what are you?
I’m a policeman.
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32.

1.
2.
3.
4.

Nice to meet you.
Fine, thanks.
Thanks.
You’re welcome.

33.

1.
2.
3.
4.

I’m a doctor.
Yes, I am.
No, I don’t.
Yes, I do.

34. Situation: At the restaurant
Waiter : __________, can I help you?
Thomas : Yes, I need a cup of coffee please.
1. Sorry
2. Excuse me
3. Hi
4. Come on
35. Situation: At the class room
Tony : Sara, would you mind if I borrow your mobile phone?
I want to call my mother.
Sara : Of course not. _____________.
Tony : Thank you very much.
Sara : ________________.
1. Thank you, sorry.
2. sorry, good bye.
3. Excuse me, what a pity.
4. Here you are. You’re welcome.
36. Situation: John is asking Nicky to go to the theatre.
John : Let’s go to the movie.
Nicky : I’d love to, but I have an English class now.
John : How about tomorrow?.
Nicky : That’s ______________. See you at 10 am.
John : That would be fine, good bye.
1. not good
2. a good idea
3. a beautiful day
4. so boring
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37. Situation: Emma is talking to Emma
Emmy : How old are you now?
Billy : I am 12 years old. How about you ?
Emmy : I am 15 years old.
Billy : You are ___________ than me.
Emmy: Yes, correct.
1. 2 years older
2. 3 years older
3. 2 years younger
4. 3 years younger
38. Situation : At the restaurant.
Waiter
: Sit down please?
Customer
: ____________.
1. Sorry.
2. May I come in
3. Thank you.
4. Can I help you
39. Situation : Tommy is introducing Jacky to Adam.
Tommy : Hi, Adam. This is my __________, Jacky.
Adam : Hi Jacky, ___________________.
Jacky : Nice to meet you too Adam.
1. friend, nice to meet you.
2. mother, you’re welcome.
3. mother, thank you.
4. friend, See you then.
40. Situation: At a Birthday Party
Supa : Happy Birthday. Chai.
Chai : Thanks, Supa. When is your birthday?
Supa : __________
1. In a holiday
2. In winter
3. On Sunday
4. June 10
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41. Situation: At home
Father : __________
Mother : Here you are.
1. May I help you make a cake?
2. Give me some rice, please.
3. I want to go to the office
4. How much do you want?
42. Situation: At the kitchen.
Anne : I’m very thirsty. __________.
Ben : Sure. Here you are.
1. Do you want some rice?
2. May I have a glass of water?
3. I want a curry
4. I want a bowl of soup
43. Situation: At a clinic
Doctor : __________
Sam : I have a headache and a fever.
1. How are you doing?
2. How do you do?
3. Are you all right?
4. What’s the matter?
44. Situation: At home
The boy : Mom. I’m very hungry. ___________
Mom : Yes, here you are.
1 Can I have some iced water ?
2. Can you have some iced water ?
3. Can I have some noodles?
4. Can you have some noodles?
45. Situation: On the sidewalk.
Santi : Hello, Manat. I’m very glad to meet you.
Manat : Hello Santi__________________
1. How are you ?
2. How do you do?
3. I’m fine,thanks.
4. I’m very glad to meet you, too.
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46. Situation: In the classroom
Teacher : _________________
Student : Nobody.
1. Who’s that boy ?
2. Who’s this girl ?
3. Who’s absent today ?
4. Who don’t do homework ?
47. Situation: At the office
A : Is that 02 – 249 – 2364 ?
B : No. This is 02 – 239 – 2364.
A : _______________________
1. Can I peak with your manager ?
2. May I take the message to John ?
3. I’m sorry. I’ve got the wrong number.
4. I‘m very happy that I call wrong number.
48. Situation: At the birthday party.
Somkid : _____________
Somsri : Yes, please. I like it very much.
1. Can I take some cake to you?
2. Can you take some cake to me?
3. Would you like to have some cake?
4. Do you like to have some cake or cookies ?
49. Situation: At the bus stop.
Passenger : _____________
Nong
: Take the bus number 39.
1. Excuse me. How can I go to the Grand Palace?
2. Do you like the Grand Palace?
3. Where is the Grand Palace?
4. Is that the Grand Palace
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50. Situation: At an interview
Tom : What work does your father do ?
Mana : __________________
1. He’s a very hard working man.
2. He does my homework.
3. He’s a teacher.
4. He has a very large family.
51. Situation: At a restaurant
Waitress : _______________
Thana : Yes, please. I would like to have some ice tea.
1. Would you like something to eat?
2. Would you like something to drink?
3. Would you help me please?
4. Would you give me one?
52. Situation: At the bakery shop
Anna : How much is a piece of cake ?
Seller : __________________________
Anna : Please give me two pieces.
Seller : That’s thirty baht.
1. Sixteen baht each.
2. Fifteen baht each.
3. Fourteen baht each.
4. Ten baht each.
53. Situation: At an interview
John
: Do you live in Bangkok ?
Yupin : No, I m from upcountry.
John
: Oh, really ?______________
Yupin : Chiangrai.
1. Where do you go ?
2. Which one ?
3. Where is it ?
4. Where are you from ?
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54. Situation: At the theater
Somsri : ________________
Officer : At 17.30.
1. What time does the movie start?
2. Do you have movie?
3. Can I see the movie?
4. Where is the movie?
55. Situation: At the hotel
Manat : Excuse me.___________
Bellboy : It’s on the second floor.
1. Where is the coffee shop?
2. Can I go to the coffee shop ?
3. What can I do at the coffee shop ?
4. Do you want to go to the coffee shop ?
56. Situation: In the kitchen
Cook : How about this curry ?
Tam : _________________
1. I’m hungry.
2. It’s pork curry.
3. It’s hot and spicy.
4. I like pork curry.
57. Situation: At dinner
Suda : Would you like to have some cake for desert ?
Manee : No, thanks. Can I have some cookies ?
Suda : Yes. And I want to have some cookies, too.
The conversation means that_____________
1. Suda likes to have some cake and Manee likes to have some cookies.
2. Suda likes to have some cookies and Mane likes to have some cake.
3. Suda and Manee like to have some cake.
4. Suda and Manee like to have some cookies.
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58. Situation : At the airport
Jim
: Nice to meet you, John.
John : ____________________
1. Yes, I do.
2. Nice to meet you, too.
3. I’m all right.
4. Thank you very much.
59. Situation : At the food shop
John : Are you thirsty ?
Mary : Yes, I am.
John : _______________
Mary : Some Coca Cola, please.
1. How many do you have?
2. Do you want some Cake?
3. What do you want to drink?
4. Tell me what you want to do.
60. Situation: At Mary’s home.
Anne : _______________
Mary : Two brothers and one sister.
1. How many brothers and sisters do you have?
2. Do you have any brothers?
3. Do you have brothers and sisters?
4. How are your brothers and sisters?
Part II: Non-Text
Instructions: Look at each picture and sigh carefully. Choose the correct answer
to each question.
จงดูภาพต่อไปนี้ และเลือกคําตอบที่ดีที่สุดในส่วนนี้นักเรียนจะได้ หนึ่ง คะแนน
เมื่อตอบถูก หนึ่ง ข้อ
61-62.
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61. You are at the bus station. How can you get to the post office ?
1. Go across the junction. Go along Main Street. It’s on the right.
2. Go along Main Street. It’s between the cinema and the temple.
3. Go straight to the junction. It’s near the temple.
4. Go to First Street. It’s next to the school.
62. Where is the coffee shop?
1. It’s next to the school.
2. It’s near the temple.
3. It’s the behind the cinema.
4. It’s opposite the market.
63-64

63. 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.
64. 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.
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65.

Susan can’t reach the light because .................................. .
1. she is young
2. she isn’t young enough
3. she isn’t tall enough
4. she is too tall
66.

Mother : “.................................. ! The baby is sleeping.”
1. Hold on.
2. Stop talking.
3. Look!
4. Be quiet!
67.

The ............................ tell the drivers to stop or go.
1. sidewalk
2. traffic lights
3. bridge
4. bus stop
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68. You are going to a park in the evening. You want to sit on the green grass,
but you can’t. Because you see the sign “.................................. .”
1.

No Parking in front of these Gates

2.

No Cars Please

3.

Please Keep Off the Grass

4.

Please Go Away

69-70.

69. Which kind of food does Mike have the most ?
1. Noodles
2. Pizza
3. Sausages
4. Fried rice
70. How many noodle does Mike have ?
1. Twenty
2. Fifteen
3. Twenty-five
4. Ten
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71.

A : Where is the place that you can see this sign?
B : __________________________________.
1. At the shopping mall.
2. At the music room.
3. Around the swimming pool.
4. Around the hospital’s area.

72. Jessica goes to shopping mall with her pets. But the security guard not allow
her to go inside and point to the sign. What sign does the guard point to Jessica?
1.
2.
3.
4.
73.

A : What is the meaning of this sign?
B : ___________________________.
1. You cannot smoke in this area.
2. You cannot park here.
3. You cannot pass this area.
4. You cannot litter on the floor.

74-76

40 Baht

45 Baht/kg.

20 Baht/ kg.

30 Baht/kg.

25 Baht/ kg.
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74. Jack buys mango for 2 kilograms. How much are they?
1. 20 Bath
2. 30 Baht
3. 50 Baht
4. 75 Bath
75. David buys 1 kilogram of pineapple and 2 kilograms of banana.
How much are they?
1. They are eighty- five Baht.
2. They are eighty Baht.
3. They are seventy-five Baht.
4. They are seventy Bath.
76. Sally has 100 baht. What can she buy?
1. She has to buy a kilogram of mango and banana.
2. She has to buy 2 kilograms of pineapple and a kilograms of banana.
3. She has to buy 4 kilograms of banana.
4. She has to buy 3 kilograms of watermelon.
77-79

The favorite sports of primary 6, Adam School.

Favorite sports
Swimming
20%

Football
30%

Tennis
15%
Golf
10%

Volleyball
25%
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77. What sports do the student like most?
1. Swimming
2. Football
3. Volleyball
4. Tennis
78. How many students like tennis?
1. Fifteen percentage.
2. Ten percentage.
3. Twenty percentage.
4. Thirty percentage.
79. How many students like golf and swimming?
1. Fifteen percentage.
2. Twenty percentage.
3. Twenty-five percentage.
4. Thirty percentage.
number of students

80-82 Look at the sport chart of Songserm Wittaya’s school. Read and answer the questions.
25
22
20

20
16

15

15

15

13

12

10

10

8

P.4
P.5
P.6

5

0

volleyball

swimming

80. How many students are in Prathom 4-6 like football?
1. 52 students.
2. 43 students.
3. 40 students.
4. 36 students.

football

sports
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81. Which sport do students like the most?
1. Swimming.
2. Volleyball
3. Football
4. Swimming and Volleyball.
82. How many students are in Prathom 4 like swimming more than volleyball?
1. 5 students.
2. 4 students.
3. 3 students.
4. 2 students.
83. How many students are in Prathom 5 play all three sports together?
1. 43 students
2. 47 students
3. 34 students
4. 50 students
Read the sign below and answer questions 84-85

84. What does this sign mean?
1. No entry.
2. No U-turn.
3. No parking.
4. No smoking.
85. What is the most suitable thing related to this sign?
1. wine
2. beer
3. cigarettes
4. whisky
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86.

SHAKE WELL
BEFORE USE

Where can you see this notice?
It’s on ……………….
1. the can of cola.
2. the jar of jam
3. the bar of chocolate.
4. the bottle of medicine.
Read the sign below and answer questions 87-88

87. What does this sign mean?
1. No turn left.
2. Turn left.
3. No turn right.
4. Turn right.
88. Where can you see this sign?
1. At school.
2. By the road.
3. At the hospital.
4. At the shopping mall.
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89. What does this sign mean?
1. The way out.
2. Emergency way.
3. You can go in.
4. You cannot go in.
Read the sign below and answer questions 90-91

90. What does this sign mean?
1. Standing.
2. Man and Woman.
3. Rest room.
4. Fitting room.
91. When will you looking for this sign?
1. When you are hungry.
2. When you need to go to the toilet.
3. When you feel thirsty.
4. When you want information.
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Look at the picture below and answer questions 92-93

92. What does this woman do?
1. She’s a woman.
2. She’s teaching.
3. She’s cooking.
4. She’s a nurse.
93. Where does the work?
1. She walks in the street.
2. She works at a police station.
3. She walks to the post office.
4. She works at a school.
Look at the picture below and answer questions 94-95

94. What’s the matter with the girl?
1. She hurt her head.
2. She hurt her hand.
3. She has a cold.
4. She has a stomachache.
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95. What should she do?
1. She should have some ice-cream.
2. She should go to see a doctor.
3. She should see a dentist.
4. She should go swimming.
Part III: Structure
Instructions: Choose the correct answer to each question.
เลือกคําตอบที่ดีที่สุดในส่วนนีน้ ักเรียนจะได้ 1 คะแนน เมื่อตอบถูก 1 ข้อ
96.Which pair has the same first consonant sound?
1. clean – chalk
2. thin – tiger
3. short – sock
4. give – golf
97. Which word starts with the same sound as “canteen”?
1. child
2. cheap
3. carry
4. chilli
98. Which pair has the different vowel sound?
1. bean – free
2. bear – pair
3. wear – hear
4. care – chair
99. Which pair has the different first consonant sound?
1. phone –photo
2. gold- giraffe
3. cash- cat
4. train- trim
100. Which word starts with the same sound as “camp”?
1. camel
2. champ
3. center
4. city
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101. Which pair has the different vowel sound?
1. yes- west
2. keep- cheap
3. where- here
4. bike- ice
102. Write the date.
October the second, two thousand eleven.
1. October 2, 2012
2. October 2nd, 2012
3. October 2th, 2011
4. October 2nd, 2011
103. Read the date “April 15, 2012”
1. April the fifteenth, two thousand twelve
2. April the fifteen, two thousand twelve
3. April fifteenth, twenty-twelve
4. April fifteen, twenty-twelve
104. Jim and Mike drink milk every day. They _________ healthy.
1. are
2. is
3. will
4. were
105. Last year, there was Tsunami in Japan. Their school was closed so students _________ ?
1. are not study
2. did not studied
3. did not study
4. are not studying
106. Which sentence is correct ?
1. How is your mother old?
2. How is old your mother ?
3. How old is your mother ?
4. How old your mother is ?
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107. Which sentence has the same meaning as ‘Jenny has soup for dinner.’
1. Jenny cooks soup at noon.
2. Jenny eats soup in the evening.
3. Jenny buys soup in the morning.
4. Jenny sells salad in the afternoon.
108. Teacher :_________________.
Student: T-H-E-A-T-R-E
1. Can you read “theatre”?
2. Can you draw “theatre”?
3. Can you write “theatre”?
4. Can you spell “theatre”?
109. A: _____________________
B: I always drink it before bedtime.
1. Why do you like milk?
2. What soft drink do you like ?
3. Where do you buy milk ?
4. When do you drink milk ?
110.Which word is the same first consonant sound “court”?
1. count
2. chop
3. center
4. crown
111. Which pair has the same final consonant sound?
1. March - dish
2. orange - bridge
3. mango - blue
4. chart
- change
112. The word starts with the same sound as “hungry”?
1 honor
2. hour
3. honest
4. hurry
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113.Which pair has the same vowel sound?
1. happy - baby
2. bird
- first
3. team
- learn
4. hear
- bear
114. Which word has the different vowel of the first syllable sound from others?
1. singer
2. window
3. thirsty
4. finger
115. How many syllables of the word “vegetable”?
1. 5 syllables
2. 4 syllables
3. 3 syllables
4. 2 syllables
Part IV: Vocabulary
Instructions: choose the correct answer to each question.
เลือกคําตอบที่ดีที่สุดในส่วนนีน้ ักเรียนจะได้ หนึ่ง คะแนน เมื่อตอบถูก หนึ่ง ข้อ
Nut and his friend are driving downtown. Nut is driving very ____116____ .
A police car is behind them. “You should stop, Nut.” Say his friend. “The
____117___ on the police car is flashing.”
When Nut stops, the policeman tells him, “The ____118____ in the city is 30
Kilometers an hour. You should ____119____ ,” says the policeman while looking at Nut’s
___120___ . “I’m giving you a ticket. You shouldn’t drive so fast.”
116

1. Loudly
2. Slowly
3. Quickly
4. Happily

117.

1.
2.
3.
4.

sign
light
lamp
roof
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118.

1.
2.
3.
4.

speed rate
time measure
time limit
speed limit

119.

1.
2.
3.
4.

speed up
stand up
slow down
sit down

120.

1.
2.
3.
4.

motorcycle
photographer
student card
driving license

121-123.
Football, or in the other name ‘______121______,’ is very popular all
around the world. Both boys and girls or men and women can play it. There are
____122____ in football team. When they play football, they have to try to kick
the ball into the other team’s goal. So an important player called _____123_____ should be
skillful to guard the goal.
121.

1.
2.
3.
4.

footsal
soccer
freekick
midfield

122.

1.
2.
3.
4.

six player
seven players
eleven players
twenty-two players

123.

1.
2.
3.
4.

coach
referee
shooter
goalkeeper
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124.

Which sentence has the same meaning as “Tony has salad for breakfast.”
1. Tony cooks salad at noon.
2. Tony eats salad in the morning.
3. Tony buys salad in the evening.
4. Tony sells salad in the afternoon.

125. Seree lives in a big city . It is the capital of Thailand. Seree like to visit
Wat Phra Kaew and Grand Palace on the weekend. What city does Seree live?
1. Bangkok
2. Chiangmai
3. Phuket
4. Khonkaen
126. Who paints houses?
1. A tailor
2. A carpenter
3. A soldier
4. A painter
127. Which one is the name of place ?
1. The sun
2. The railway station
3. A spider
4. A basketball
128. Which is the nearest to the earth?
1. The small star
2. The big star
3. The moon
4. The sun
129. What does the moon go round?
1. A round ball
2. The sun
3. The stars
4. The earth
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130. Which animal has four legs?
1. An octopus
2. A dolphin
3. A chicken
4. A sheep
131. Which choice is different?
1. papaya, coconut, cherry.
2. mangoes, oranges, bananas
3. cookies, cakes, ice-cream.
4. durians, pineapples, rambutans
132. Choose the odd one out ?
1. cucumbers, cabbages, pepper
2. eyeglasses, pineapples, rambutans
3. birds, elephants, tigers
4. ten, twelve, thirty,
133. Which choice is different?
1. A woman
2. A policeman
3. A postman
4. A fireman.
134. When you are sick, you must go to see __________ .
1. A doctor
2. A farmer
3. A hairdresser
4. An engineer
135. Which one is the music instrument?
1. volleyball
2. guitar
3. table tennis
4. rugby
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136. Which choice is different ?
1. daughter
2. mother
3. uncle
4. father
137. Which room is not find in the house ?
1. Bathroom
2. Classroom
3. Bedroom
4. Living room
138. It’s raining but Nana wants to go outside. So she brings ________ with her.
1. An umbrella
2. A sunglasses
3. A calculator
4. A watch
139. I am an animal. I am big. I have four legs. I can help people to carry logs.
Who am I ?.
1. a horse
2. a cow
3. an elephant
4. a pig
140. I am a thing. I am round. You can find me in the playground.
Boys like to play with me. I am ____________ .
1. a doll
2. a ball
3. a toy
4. a top
141. The crocodile is _____________ .
1. fruit
2. food
3. vegetable
4. animal
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142. She is an air-hostess. She works in a .................................. .
1. plane
2. school
3. hospital
4. post office
143. Mushrooms are .................................. .
1. Meat
2. Fruit
3. Vegetable
4. Sea plant
144. If you are hungry, you will go to a .................................. .
1. restaurant
2. police station
3. railway station
4. hospital
145. The sunsets in the ______________ .
1. west
2. east
3. south
4. north
146. Which month has twenty-nine days?
1. January
2. February
3. March
4. April
147. Which one is not the wild animal?
1. gorilla
2. giraffe
3. chicken
4. bear
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148. What is related to Valentine’s Day?
1. Eggs
2. Roses
3. A pumpkin
4. Jasmine
149. When you want to search for information on the internet, which website
can you search?
1. www.google.com
2. www.facebook.com
3. www.hotmail.com
4. www.yahoo.com
150. Please _____________ the fan before you leave this room.
1. turn on
2. take off
3. put on
4. turn off
151. Justin always ____________ a shower at 6 p.m.
1. take
2. takes
3. taking
4. taken
152. Mark went camping with his friends. Before bedtime, he wants to write his diary but he
could not see anything in his tent because it was very dark. Mark needed __________ .
1. a torch
2. a watch
3. a penknife
4. a toothpaste
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153. Dear ___________ ,
My name is Jessica. I am 12 years old. My house is at 5 Downing Street.
Can I have a doll for Christmas, please ?
Merry Christmas!
Love,
Jessica
1. God
2. Mom & Dad
3. Santa
4. Lord
154-155. Thai people take off their ____154______ in the temple, while British
take off their_____155______ in the church.
154. 1. shorts
2. jackets
3. shoes
4. watches
155.

1. hats
2. earrings
3. eyeglasses
4. trousers

156. What is related to Mother’s day?
1. Jasmine
2. Rose
3. A pumpkin
4. Chocolate
157. One, three, five, _____.
1. two
2. five
3. seven
4. ten
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158. The _________ month of the year is March.
1. ninth
2. third
3. fifth
4. first
159. A : What’s your favorite sport?
B : _____________________.
1. I like computer game.
2. I like monkey.
3. I like noodles.
4. I like football.
160. You meet your friends at 3 p.m. What will you greet them?
1. Good morning
2. Good afternoon
3. Good night
4. Good evening
161.

A : What _______do you like best?
B : Red.
1. subject
2. animal
3. color
4. fruit

162.

A : ______________?
B : I like salad.
1. What’s your favorite animal?
2. What’s your favorite color?
3. What’s your favorite sport?
4. What’s your favorite food?
Today is Wednesday. Yesterday was _____________.
1. Friday
2. Tuesday
3. Sunday
4. Thursday

163.
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164.

A : ______________
B : He has short curly hair.
1. What does he do?
2. What does he look like?
3. What color is it?
4. What fruit does he like best?

Part V: Reading
Instructions: Read the sentence and passages carefully and choose the correct
answer to each question.
เลือกคําตอบที่ดีที่สุดในส่วนนี้นักเรียนจะได้ หนึ่ง คะแนน เมื่อตอบถูก หนึ่ง ข้อ
Directions : Read the passages and answer the questions. อ่านเรื่องและตอบคําถาม
165. Kampoon lives in Vientiane. It is near the northeast of Thailand. Kampoon eats sticky
rice and papaya salad (Somtam). What country is Kampoon from ?
1. Laos
2. Thailand
3. Myanmar
4. Vietnam
Read passage and answer the question.
Chaweng’s Schedule
7.00
have breakfast with his sister
8.00
Go to Art class
9.30
Go to Math class
10.30
Go to music class
12.00
Have lunch with friends
14.00
Go ice skate
17.00
Do homework
18.00
Dinner with parents
21.00
Drink milk and go to bed
166. Which one is correct ?
1. Chaweng has breakfast with friends.
2. Chaweng has lunch with parents.
3. Chaweng has dinner with family.
4. Chaweng has dinner with friends.
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167-169. Read passage and answer item.
Tom always gets up at six o’clock. Then he eats breakfast. He usually eat bread and sausage
before feeds the cat. He always eats lunch at twelve. After lunch time he always goes to the
library until one o’clock.
167. What time does he always get up?
1. At 5 am.
2. At 5 pm.
3. At 6 am.
4. At 6 pm.
168. What does Tom usually eat for breakfast?
1. curry and rice
2. chicken and bread
3. bread and sausages
4. sausages and eggs
169. What does he do after lunch time?
1. He usually goes to the park.
2. He usually goes to the gym.
3. He usually goes to the canteen.
4. He usually goes to the library
Read passage and answer item 170-173
My name’s Simon. I’m twelve years old now. I love football and swimming. I always
go to swim at a swimming pool on every Saturday and play football on Sunday.
170. What sport does Simon like?
1. He like football and golf.
2. He likes football and golf.
3. He like football and swimming.
4. He likes football and swimming.
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171. When does Simon go to swim?
1. He go to swim on Sunday.
2. He goes to swim on Saturday.
3. He goes to swim on Sunday
4. He go to swim on Saturday.
Read passage and answer item 172-173

Joe

: What do you do for your hobby?

Emma : I set my dolls.
Joe

: Wow! You collect dolls.

Emma : Yes. Do you have a collection?
Joe

: No. I listen to music in my free time.

172. What does Emma do for her hobby?
1. She collects stamps.
2. She collects CDs.
3. She collects dolls.
4. She collects bus tickets.
173. Does Joe have a collection?
1. No, he doesn’t.
2. No, he do not.
3. Yes, he does.
4. Yes, he do.
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Read the following short story and then answer questions 174 to 179

A Fox and A Crow
One day a crow flew past a window. The crow saw a piece of
cheese. It took the cheese. The crow flew to the top of the tree with
the cheese.
A fox saw the crow and the piece of cheese. The fox was
hungry. It wanted the cheese. It called to the crow, "Crow, your
wings are so beautiful. You fly faster than any other bird. Your claws
are prettier than any other bird's claws. Your beak is the most
beautiful beak in the world. But you cannot sing."
The crow was very happy to hear the fox's words. But the
crow wanted the fox to hear it sing. So the crow opened its beak to
sing. The cheese fell out. The fox picked up the cheese and ran away
with it.
The fox said the crow was beautiful. It did not say the crow
was intelligent.

174. Where was the crow after it took the cheese?
It was ………………..………..
1. in a tree
2. near the house
3. at a window
4. under a tree
175. The word "It" ( line 5) refers to a………………
1. window
2. fox
3. piece of cheese
4. crow
176. How did the crow feel when she heard the fox's words?
1. sad
2. angry
3. hungry
4. happy
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177. Why did the crow drop the cheese?
1. She did not like it.
2. She wanted to sing.
3. She wanted to give it to the fox.
4. The cheese was very heavy.
178. The fox picked up the cheese and ran away with it.
The word "picked up" means……
1. took
2. ate
3. swallowed
4. gave
179. What is the best word to describe characteristic of the fox?
1. cunning
2. stupid
3. kind
4. lazy
Read the following short story and then answer questions 180-183
The crow and the pitcher

One hot, dry and sunny day, Crow could find nothing at all to drink. He was dying of thirst
when he came upon a pitcher. The pitcher had once been full but now only some water
remained at the bottom. Crow looked about. He saw that the ground was covered with
several pebbles of all shapes and sizes on the grass.
An idea came to him. He dropped one, two, three pebbles into the pitcher.
The water rose a few centimeters. Crow dropped many more pebbles into the pitcher. The
water rose higher. Then, he poked his beak into the pitcher and started to drink. At last,
Crow was no longer thirsty.
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180. What was inside the pitcher?
1. a crow
2. some water
3. some grass
4. a pebble
181. The crow dropped some __________ into the pitcher.
1. water
2. grass
3. pebbles
4. roses
182. Which word has the same meaning with “pitcher”?
1. bowl
2. pool
3. pot
4. jug
183. What was the characteristic of the crow?
1. work hard
2. lazy
3. clever
4. selfish
Read passage and answer item 184 to 187
Go fly a kite: Manop Thongdee, 36, earns his living
selling kites along the Mitraphap Road in Khon Kaen
province. About 50 vendors stay on the road-side to
sell kites made from cloth, with each one earning 400
to 800 baht a day. The kites sell for between 35 and
400 baht and are popular from November to February.
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184. What does Manop Thongdee do?
1. He plays kites.
2. He shows how to play kite.
3. He sells kites.
4. He makes kites.
185. The word “vendors” in line 3 means….
1. sellers
3. drivers

2. buyers
4. kite players

186. How much does he earn money for each day?
1. 36-50 baht
2. 35-400 baht
3. 100-200 baht
4. 400-800 baht
187. What is the appropriate season to play the kite?
1. The rainy season
2. The hot season
3. The cold season
4. In summer
Read the following short story and then answer questions 188-190.
Barney, the giraffe stood behind some trees. He was
listening to the other animals. They were talking about him.
“Who wants to be Barney’s friend? He’s just too tall,”
Tony, the rabbit said. The other animals nodded their heads.
Barney was very upset. He enjoyed talking to
the other animals in the forest. He thought they were
his friends.
One day, the animals were having a picnic. They did not
ask Barney along. Barney, however, secretly followed them. The
animals were having a good time.
Just as Barney was about to walk over to them,
he saw a man. He looked unfriendly and was carrying
a gun. The man walked quietly to the animals. Barney
knew who he was.
“Run for your lives!” Barney shouted very loudly.

1

5

10

15

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
หน้า 46
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
___________________________________________________________________________
188. In line 7, why was Barney very upset? Because he
1. was too tall
2. heard that nobody liked him
3. didn’t like going to picnics
4. didn’t enjoy talking to others
189. “Barney, however, secretly followed them.”
This sentence means that Barney followed them
1. sadly
2. quietly
3. quickly
4. happily
190. Who was the man at the end of the story? He was a
1. hunter
2. soldier
3. policeman
4. zookeeper

.

.

.

Read passage and answer item 191
On Saturday morning Bill goes to the market with his
mother. Bill’s mother buys many things. She has a kilo of pork ,
a bag of rice , a box of eggs and a bottle of fish sauce. They get
home at 10 a.m. and go to the kitchen.

191. Why do Bill and his mother go to the market?
1. To sell fish.
2. To buy some fruit.
3. To buy some food.
4. To have some food.
Read passage and answer item 192

Green Papaya Som-Tum
1. Put in fish sauce , lime juice and palm sugar.
2. Put on a dish and serve.
3. Add green papaya and peanuts.
4. Crush dried shrimp and chilli in a mortar.
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192. Which is the right step how to make Green Papaya Som-Tum ?
1.
2.
3.
4.

4–1–3–2
4–3–2–1
4–2–1–3
4–3–1–2

Read passage and answer item 193 – 194
English Camp
07.00
10.00
12.00
18.00

Meet at school.
Depart Bangkok.
Arrive at Hua-Hin.
Collect your lunch box.
Dinner time.

193. Where do they go?
1. To bus-station.
2. To Hua-Hin.
3. To Bangkok.
4. To the market.
194. What time do they have dinner?
1. At seven o’clock.
2. At ten o’clock.
3. At twelve o’clock.
4. At six o’clock.
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Read passage and answer item 195 – 196

The Big Cats
Tigers are big cats. There were 8 kinds of tigers. Today there are
only 5 kinds of tigers. Most of them live in Asia, India , Indonesia , Russia ,
Cambodia and China. Tigers can live in the cool, snowy forests and the
grassland.
195. How many kinds of tigers are there now?
1. 5 kinds.
2. 6 kinds.
3. 7 kinds.
4. 8 kinds.
196. Where are most tigers living?
1. Malaysia.
3. India.

2. Australia.
4. Laos.

Read passage and answer item 197-198
This evening, John and Kathy are going to eat at a Chinese restaurant, and after that
they will go to the cinema.
197. Where will they have dinner?
1. They will have dinner at home.
2. They will have dinner at a restaurant.
3. They will have dinner at the cinema.
4. They are going to China for dinner.
198. What will they do after that?
1. They will go home.
2. They will watch a film.
3. They will eat Chinese food.
4. They will read at home.
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Read passage and answer item 199-202
One day Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the canal and came
back up with a big wooden box. He opened it and found a jacket, two pairs of trousers, five
shirts and three pairs of shoes. He put his hand into the right pocket of the jacket and took
out a plastic bag full of coins. In the pocket of one pair of trousers he found a pocket knife.
In a pocket of a shirt he found a pair of glasses. He was very happy and took all the things
home.
199. Where did Fred get the box?
1. He found it while he was swimming.
2. He got the box open.
3. Someone left it at his house.
4. It was floating on the canal.
200. How many shirts did he find?
1. 1
2. 2
3. 3
4. 5
201. What did he do with those things?
1. He threw them into the canal.
2. He put them back in the box.
3. He took them home.
4. He left them near the canal.
202. What was in the pocket of one pair of trousers?
1. a knife
2. a plastic bag
3. coins
4. reading glasses
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Read passage and answer item 203- 206
It is Maggie’s birthday. Her mother bought a big cake for her from a bakery near her house.
There are twelve candles on it. She is not twelve years old yet. But the baker put one more
candle on the cake for good luck. Her mother bought 15 balloons and put them around the
room. She gave her a nice bicycle for her birthday. Maggie invited a lot of friends to her
party: Joy, Jane, Bob, Mary, Tom, Peter and John. Joy and Jane gave her a box of water
colors, Bob and Mary a beautiful basket, Tom a book, and Peter and John a nice music box.
She likes all the gifts very much.
203. How old is Maggie?
1. She is eleven years old.
2. She is twelve years old.
3. She is thirteen years old.
4. She is fifteen years old.
204. How many boys and girls came to the party?
1. 3 boys and 4 girls
2. 4 boys and 3 girls
3. 3 boys and 3 girls
4. 4 boys and 4 girls
205. What did her mother give her?
1. a basket
2. a new bicycle
3. a music box
4. a box of water colors
206. Where did the cake come from?
1. Her mother made it.
2. Her friends brought it.
3. It came from a bakery.
4. Maggie baked it.
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เฉลยแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Part I : Conversation
1. A ตอบข้อ 2 เพราะจากโจทย์เมื่อยื่นส่งสิ่งของให้ผู้อื่นจะใช้ประโยคว่า Here you are.
B ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีคนยื่นสิ่งของให้ ตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผู้รับจะต้องกล่าวขอบคุณ
2. A ตอบข้อ 3 เพราะในการกล่าว Greeting เมื่อได้ตอบคําถาม How are you? เสร็จแล้ว เราควร
ถามย้อนกลับเพื่อเป็นการแสดงมารยาทว่าเราสนใจทุกข์ สุขของเขาเช่นกัน
B ตอบข้อ 1 เพราโดยมารยาทแล้วเราควรพูดถึงสิ่งที่ดีๆ จะไม่นําเรื่องที่จะทําให้ผู้ฟังรูส้ ึกไม่สบายใจ
มาเล่าให้ฟัง
3. A ตอบข้อ 1 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ Marry ชวนเพื่อนไปว่ายน้ําโดยการใช้ประโยค
ชักชวนที่ขึ้นต้นด้วย Would you …….?
B ตอบข้อ 3 เพราะการตอบรับประโยคชักชวนแบบสุภาพ ควรใช้ I’d love to. จึงจะเหมาะสมที่สุด
4. A ตอบข้อ 3 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ เป็นการขอร้องให้ส่งเกลือให้แบบสุภาพ
B ตอบข้อ 2 เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เป็นการตอบรับการขอร้องและยื่นของส่งให้พร้อมกับ
พูดประโยคว่า Here you are.
5. A ตอบข้อ 4 เพราะเป็นประโยคที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่กําหนดที่สดุ ด้วยประโยคชักชวน
แบบสุภาพที่ขึ้นต้นด้วย Would you …….?
B ตอบข้อ 4 เพราะเป็นประโยคตอบรับการชักชวนที่เข้ากับสถานการณ์ที่สุด
6. A ตอบข้อ 2 เพราะคําตอบดังกล่าวถูกต้องตามสถานการณ์ที่กําหนด เป็นการขออนุญาตแบบ
สุภาพ ทีข่ ึ้นต้นประโยคด้วย May I .............., please?
B ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สุด และเป็นประโยคที่ใช้ตอบรับกับ
คําถามข้างต้นเสมอ
7. ตอบข้อ 4 เพราะคําว่า Thai เป็นการบอกสัญชาติ ขณะที่ Thailand เป็นการบอกชื่อประเทศ
8. ตอบข้อ 3 เพราะสถานการณ์ที่กําหนดให้นนั้ ถามถึงหมายเลขโทรศัพท์
9. ตอบข้อ 2 เพราะคําว่า Japan หมายถึงประเทศ ขณะที่คาํ ว่า Japanese หมายถึง ภาษาญี่ปุ่น ซึ่ง
เป็นคําตอบที่สอดคล้องกับคําถาม
10. ตอบข้อ 3 เพราะตามสถานการณ์เมื่อทอมถูกถามว่าว่ายน้ําได้ไหม? เขาตอบว่าได้แต่ว่ายไม่ค่อยเก่ง
11. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์เป็น Yes/No question ที่ขึ้นต้นด้วย Do you ….?
คําตอบต้องเป็น Yes, I do.
12. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ถูกต้องตามสถานการณ์ที่กําหนด ซึ่งการตอบคําถาม how are you?
โดยทั่วไปมักจะตอบว่า Fine, thanks.
13. ตอบข้อ 1 เพราะโจทย์ถามถึงกิจวัตรประจําวัน คําตอบต้องใช้กริยาในรูป Present simple Tense
14. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่ใช้ในการบอกราคา
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15. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์ถามว่าพ่อประกอบอาชีพอะไร คําตอบที่ตรงกับคําถามที่สุดควรเป็นประโยค
He’s a doctor.
16. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์ครูขอร้องให้นักเรียนเปิดหน้าต่างให้ ดังนั้นประโยคตอบรับที่
ถูกต้องควรเป็น Yes, of course.
17. ตอบข้อ 2 เพราะเมื่อยื่นส่งสิ่งของให้ผู้อื่น ตามมารยาทจะพูดประโยคว่า here you are
18. ตอบข้อ 4 เพราะตามมารยาทเมื่อมีคนให้สงิ่ ของ ต้องกล่าวขอบคุณ
19. ตอบข้อ 3 เพราะในสถานการณ์เราได้กล่าวขอบคุณที่ส่งเกลือให้ ตามมารยาทอีกฝ่ายจะตอบว่า
You’re welcome.
20. ตอบข้อ 1 เพราะจากโจทย์เป็นการรบกวนหรือขัดจังหวะผู้อื่น โดยมารยาทจะกล่าวว่า Excuse me
ก่อนเสมอ
21. ตอบข้อ 4 เพราะตามสถานการณ์ ประโยคแรกทอมบอกว่าไม่สบาย ดังนั้นประโยคที่สองต้องเป็น
การอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาเป็นหวัด
22. ตอบข้อ 2 เพราะสถานการณ์ สุนีย์ถามว่าแต่งงานหรือยัง? ทอมควรตอบว่า “ยังไม่มี” ซึ่งสอดคล้อง
กับประโยคที่สองที่บอกว่า “แต่เขามีแฟนแล้ว”
23. ตอบข้อ 1 เพราะสถานการณ์ Beam ถาม Billy ว่าสัญชาติอะไร ซึ่งคําตอบควรเป็น I am English.
24. ตอบข้อ 2 เพราะคําตอบเป็นการบอกที่อยู่ที่ถูกต้อง
25. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่ใช้ตอบรับประโยคขอร้องที่เหมาะสมทีส่ ุด
26. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อมีคนบอกว่าจะไปท่องเที่ยว ประโยคที่ใช้อวยพรจะพูดว่า
Have a good time.
27. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์โสภาต้องการอ่านหนังเตรียมสอบจึงไปดูหนังไม่ได้ ซึ่งเป็นคําตอบที่
มีเหตุผลทีส่ ุด ในการปฏิเสธการชักชวนของเพื่อน
28. ตอบข้อ 2 เพราะการตอบคําชวนแบบสุภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์คือ Yes, please.
29. ตอบข้อ 4 เพราะจากสถานการณ์ลูกลืมซื้อขนมปัง แม่พูดให้ลูกคลายความกังวลใจ
30. ตอบข้อ 3 เพราะคําถามเป็น Yes/No questions ที่ขึ้นต้นด้วย Have ดังนั้นคําตอบควรจะตอบ
Yes, I have. ซึ่งถูกต้องตามหลักแกรมมา และเข้ากับสถานการณ์ที่กําหนดให้
31. ตอบข้อ 3 เพราะจากสถานการณ์ที่กําหนด คําตอบต้องบอกจํานวนของแสตมป์ทสี่ ะสม
32. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคที่มักใช้ตอบคําถาม How are you?
33. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่เข้ากับสถานการณ์ที่กําหนดให้ จากเนือ้ เรื่อง John บอกว่าเขาทํางาน
ที่โรงพยาบาล
34. ตอบข้อ 2 เพราะ Excuse me เป็นการกล่าวขึ้นต้นประโยคที่สุภาพ
35. ตอบข้อ 4 เพราะเมื่อส่งสิ่งของให้ผู้อื่นพูดว่า Here you are และเมื่อเขากล่าวขอบคุณ เราควรตอบ
ว่า You’re welcome.
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36. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นสํานวนที่เข้ากับสถานการณ์ Nicky บอกว่า “เป็นความคิดที่ดี” เพราะเขา
ต้องการไปดูหนังกับเพื่อนในวันรุ่งขึ้น
37. ตอบข้อ 2 เพราะจากสถานการณ์ Emmy อายุมากกว่า 3 ปี Billy จะใช้คําว่า older than …. ซึ่ง
เป็นการเปรียบเทียบอายุของทั้งสองคนในขัน้ กว่า
38. ตอบข้อ 3 เพราะเมื่อถูกเชิญให้นั่งอย่างสุภาพ ตามมารยาทที่ดีเราควรกล่าวขอบคุณ
39. ตอบข้อ 1 เพราะตามสถานการณ์เป็นการแนะนําเพื่อนให้รู้จักกัน เมื่อเจอกันจะพูดประโยค
nice to meet you. เพื่อทักทาย
40. ตอบข้อ 4 เพราะ คนถามถามถึงวันเกิด When is your birthday? ต้องตอบวันที่และเดือน
41. ตอบข้อ 2 เพราะแม่ตอบรับด้วยประโยค Here you are. พ่อต้องขอร้องให้แม่ส่งของหรือ
ยื่นสิ่งของให้
42. ตอบข้อ 2 เพราะ a glass of water สอดคล้องกับข้อมูลที่เขาบอก thirsty
43. ตอบข้อ 4 เพราะ คนตอบตอบอาการเจ็บป่วย และสํานวน What’s the matter? เป็นสํานวนที่
ถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย
44. ตอบข้อ 3 เพราะ noodles สอดคล้องกับ hungry
45. ตอบข้อ 4 เพราะ ถ้ามีคนทัก I’m very glad to meet you. เราต้องตอบ
I’m very glad to meet you, too. เสมอ
46. ตอบข้อ 3 เพราะนักเรียนตอบ Nobody. หมายถึงไม่มีใคร คําถามที่สอดคล้องกับคําตอบมากที่สุด
คือ Who’s absent today ?
47. ตอบข้อ 3 เพราะ จากบทสนทนาแสดงว่าเขาโทรศัพท์ผิดหมายเลข
48. ตอบข้อ 3 เพราะ จากคําตอบ Yes, please. I like it very much. แสดงว่าคู่สนทนาจะต้อง
เสนอบางสิ่งบางอย่างให้
49. ตอบข้อ 1 เพราะ คนตอบตอบ หมายเลขรถโดยสารประจําทาง แสดงว่าคนถามต้องถามถึงเส้นทาง
หรือสถานที่ที่เขาต้องการไป
50. ตอบข้อ 3 เพราะ ประโยค What work does your father do ? เป็นประโยคคําถามที่ใช้ถาม
เกี่ยวกับอาชีพ
51. ตอบข้อ 2 เพราะ คนตอบ ตอบ Yes, please. I would like to have some ice tea.
ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
52. ตอบข้อ 2 เพราะ คนชื้อต้องการ 2 ชิ้น คนขายบอกราคา 30 บาท แสดงว่า ชิ้นละ 15 บาท
53. ตอบข้อ 4 เพราะ จากบทสนทนา คูส่ นทนากําลังซักถามเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัย และคําตอบของ
Yupin คือจังหวัดเชียงราย แสดงว่าคนถามต้องถามว่า Yupin มาจากไหน
54. ตอบข้อ 1 เพราะคนตอบตอบ ตอบเวลา แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับเวลา คือใช้คําถามที่
ขึ้นต้นด้วย what time
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55. ตอบข้อ 1 เพราะ คนตอบตอบสถานที่ แสดงว่าคนถามต้องถามถึงสถานที่ และคําถามต้องขึ้นต้น
ด้วย where
56. ตอบข้อ 3 เพราะ การใช้คําถาม How about กับอาหาร เป็นการถามเกี่ยวกับรสชาติอาหาร
57. ตอบข้อ 4 เพราะ จากบทสนทนา And I want to have some cookies, too. แสดงว่า
ผู้พูดต้องการสิ่งเดียวกัน
58. ตอบข้อ 2 เพราะ ถ้ามีคนพูด Nice to meet you. โดยมารยาทเราต้องตอบ
Nice to meet you, too.
59. ตอบข้อ 3 เพราะ Mary ตอบต้องการเป็นเครื่องดื่ม โคล่า เพราะฉะนั้นคําถามต้องเกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่ม
60. ตอบข้อ 1 เพราะ Mary ตอบจํานวนพี่น้องที่ตนเองมี แสดงว่า Anne ต้องถามถึงจํานวนพี่น้องที่มี
แน่นอน
Part II : Non-Text
61. ตอบข้อ 1 เพราะที่ทําการไปรษณีย์อยู่บนถนนMain Streetทางด้านขวามือ
62. ตอบข้อ 4 เพราะจากแผนที่ที่กําหนดให้ coffee shop อยู่ตรงกันข้ามตลาด
63. ตอบข้อ 1 เพราะจากแผนที่ที่กําหนดให้ ที่ทําการไปรษณีย์อยู่บนถนน Roma Street และอยู่ตรง
ข้ามกับศาลากลาง
64. ตอบข้อ 3 เพราะจากแผนที่ที่โจทย์กําหนดให้ มีเพียงข้อที่กล่าวว่า โรงแรมPrince Hotel อยู่ที่มมุ
ถนนเท่านั้นที่เป็นความจริงที่ถูกต้อง
65. ตอบข้อ 3 เพราะคําตอบดังกล่าวหมายถึง Suesan ยังสูงไม่พอ จึงตรงกับรูปภาพที่โจทย์กําหนดให้ที่
เด็กผู้หญิงเอื้อมหลอดไฟไม่ถงึ นั่นเอง
66. ตอบข้อ 4 เพราะคําว่า Be quite หมายถึงห้ามส่งเสียงดัง ซึ่งสอดคล้องกับรูปภาพที่โจทย์กําหนด
67. ตอบข้อ 2 เพราะจากรูปภาพที่กําหนดให้คือรูปของสัญญาณไฟจราจร ซึ่งมีหน้าทีใ่ ห้สัญญาณจราจร
แก่คนขับรถ
68. ตอบข้อ 3 เพราะคําว่า Please Keep Off the Grass หมายถึงการขอร้องไม่ให้เดินบนพื้นหญ้าหรือ
ไม่ควรเข้าใกล้สนามหญ้า ซึ่งคล้อยตามกับเนื้อเรื่องตามที่โจทย์กําหนดให้ ที่ไม่สามารถนัง่ บนพื้นหญ้าได้
69. ตอบข้อ 4 เพราะจากข้อมูลในแผนภูมิแท่งที่กําหนดให้ Mike ทานข้าวผัดบ่อยครั้งมากทีส่ ุด คือ 25ครั้ง

70. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ถามถึงจํานวนครั้งที่ Mike ทานก๋วยเตี๋ยว ซึ่งMikeทานจํานวน 15 ครั้ง
71. ตอบข้อ 4 เพราะสัญลักษณ์ดังกล่าวหมายถึงการห้ามส่งเสียงดัง หรือห้ามใช้เสียง ซึ่งมักเห็นป้ายนี้
รอบๆโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่ต้องการความเงียบ
72. ตอบข้อ 3 เพราะจากโจทย์ระบุว่า Jessica ไปห้างสรรพสินค้ากับสัตว์เลี้ยง ซึ่งตามห้างสรรพสินค้า
ห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปด้วย จึงมีป้ายดังกล่าวติดไว้ที่ประตูทางเข้าเสมอ
73. ตอบข้อ 4 เพราะป้ายที่โจทย์กําหนดให้หมายถึงห้ามทิง้ ขยะเรี่ยราดนั่นเอง
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74. ตอบข้อ 3 เพราะจากข้อมูลที่โจทย์กําหนดให้ มะม่วงกิโลกรัมละ 25 บาท Jack ต้องการซื้อ 2
กิโลกรัม จึงเป็นเงิน 50 บาท
75. ตอบข้อ 1 เพราะ สัปปะรดกิโลกรัมละ 45 บาท กล้วยกิโลกรัมละ 20 บาท เมื่อซื้อสัปปะรด 1
กิโลกรัม กล้วย 2 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 85 บาท
76. ตอบข้อ 2 เพราะ เงิน 100 บาทสามารถซื้อแอ๊ปเปิ้ล กิโลกรัมละ 40 บาทได้ 2 กิโลกรัม และกล้วย
กิโลกรัมละ 20 บาท 1 กิโลกรัม
77. ตอบข้อ 2 เพราะจากแผนภูมิที่โจทย์กําหนดให้ ฟุตบอลเป็นกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุด คือ 30%
78. ตอบข้อ 1 เพราะมีจํานวนนักเรียนที่ชอบกีฬาเทนนิส ทั้งหมด 15%
79. ตอบข้อ 4 เพราะจํานวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟและว่ายน้ํา รวมกันแล้วเท่ากับ 30%
80. ตอบข้อ 1 เพราะผลรวมของจํานวนนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เท่ากับ 52 คน
81. ตอบข้อ 4 เพราะ ผลรวมของนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาว่ายน้ําและวอลเล่ย์บอลมีมากที่สุด
82. ตอบข้อ 3 เพราะจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ชอบว่ายน้ํามากกว่าชอบวอลเล่ย์บอล 4 คน
83. ตอบข้อ 3 เพราะจํานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เล่นกีฬาทัง้ สามประเภท รวมกันได้ 34 คน
84. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นป้ายสากลที่มคี วามหมายเข้าใจได้ทุกชาติทุกภาษา คือห้ามสูบบุหรี่
85. ตอบข้อ 3 เพราะคําว่า cigarettes มีความหมายว่าบุหรี่ จึงมีความสัมพันธ์กับป้ายห้ามสูบบุหรี่
ดังกล่าวมากที่สุด
86. ตอบข้อ 4 เพราะฉลากทีก่ ําหนดให้ หมายถึงให้เขย่าขวดก่อนใช้งาน ซึ่งมักจะติดอยู่ที่ขวดยา และใน
คําตอบข้ออื่นๆไม่สามารถเขย่าได้
87. ตอบข้อ 1 เพราะป้ายที่โจทย์กําหนดให้หมายถึง ห้ามเลี้ยวซ้าย
88. ตอบข้อ 2 เพราะป้ายที่กําหนดให้คือป้ายจราจร จึงมักพบเห็นตามท้องถนนเป็นส่วนใหญ่
89. ตอบข้อ 4 เพราะป้ายดังกล่าวหมายถึงการห้ามเข้าในสถานที่นั้นๆ
90. ตอบข้อ 3 เพราะป้ายดังกล่าวคือสัญลักษณ์ของห้องน้ํา หญิงและชาย
91. ตอบข้อ 2 เพราะเมื่อเราต้องการเข้าห้องน้ํา เราจะเห็นป้ายดังกล่าวติดไว้ที่หน้าห้องน้ํา หรือทางไป
ห้องน้ํา
92. ตอบข้อ2 เพราะจากภาพที่โจทย์กําหนดให้ เป็นภาพของผู้หญิงกําลังสอนหนังสือ
93. ตอบข้อ 4 เพราะโดยปกติแล้วอาชีพครูก็ต้องทํางานในโรงเรียน สอนหนังสือที่โรงเรียน
94. ตอบข้อ 4 เพราะจากภาพที่กําหนดให้ เป็นภาพเด็กผู้หญิงกําลังปวดท้อง
95.ตอบข้อ 2 เพราะจากรูปภาพที่โจทย์กําหนดให้ เมื่อปวดท้องควรไปพบแพทย์
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Part III: Structure
96. ตอบข้อ 4 เพราะคําว่า give และ golf ออกเสียงพยัญชนะต้นที่เหมือนกัน คือเสียง g
97. ตอบข้อ 3 เพราะคําว่า canteen ออกเสียงพยัญชนะต้นคล้ายกับคําว่า cary คือออกเสียง k
98. ตอบข้อ 3 เพราะคําว่า wear และ hear เขียนในรูปสระคล้ายกัน แต่ออกเสียงต่างกัน
99. ตอบข้อ 2 เพราะ g ในคําว่า gold ออกเสียง k ส่วน g ในคําว่า giraffe ออกเสียง y
100. ตอบข้อ 1 เพราะ c ในคําว่า camel ออกเสียง k เหมือน c ในคําว่า camp
101. ตอบข้อ 3 เพราะ where ออกเสียงสระเป็น แอ ส่วน here ออกเสียงสระเป็น เอีย
102. ตอบข้อ 4 เพราะการเขียน วันเดือนปีในภาษาอังกฤษต้องเขียนกํากับเลขลําดับที่ให้ถูกต้อง
103. ตอบข้อ 1 เพราะการอ่านวันที่ในภาษาอังกฤษจะอ่านเลขเป็นแบบการอ่านลําดับเลข โดยใช้คําว่า
the นําหน้าตัวเลขของวันที่
104. ตอบข้อ 1 เพราะคําตอบถูกต้องตามโครงสร้างภาษาในรูปของpresent simple tense เพราะมีคํา
ว่า every day ซึ่งบอกว่าเป็นการกระทําที่ทาํ ทุกวัน
105. ตอบข้อ 3 เพราะประโยคที่กําหนดให้ อยู่ในรูปของ past simple tense คําตอบจึงต้องอยู่ในรูป
ของtenseนั้นๆ
106. ตอบข้อ 3 เพราะคําตอบถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษา
107 ตอบข้อ 2 เพราะคําว่า has มีความหมายอีกนัยหนึ่งคือกิน และคําว่า dinner คืออาหารเย็น จึงต้อง
ควรรับประทานในตอนเย็นด้วยเช่นกัน
108. ตอบข้อ 4 เพราะ คําตอบที่กําหนดให้ ตอบเป็นการสะกดคํา ดังนั้นคําถามจึงต้องถามเป็นการสะกด
คําเท่านั้น
109. ตอบข้อ 4 เพราะคําตอบที่โจทย์กําหนดให้ในบทสนทนา ตอบว่าดื่มก่อนนอน ดังนั้นคําถามจึงควร
ถามถึงการดื่มนม จึงจะสัมพันธ์กับคําตอบ
110. ตอบข้อ 1 เพราะเสียงพยัญชนะต้นของคําว่า count ออกเสียง k เหมือนคําว่า court
111. ตอบข้อ 2 เพราะออกเสียงท้ายคําเหมือนกัน
112. ตอบข้อ 4 เพราะ hurry ออกเสียงต้นคํา เหมือน hungry
113. ตอบข้อ 2 เพราะออกเสียงสระเหมือนกัน
114. ตอบข้อ 3 เพราะออกเสียงสระในพยางค์แรกต่างจากพวกในข้ออื่นๆ
115. ตอบข้อ 3 เพราะคํานีม้ ี 3 พยางค์

Part IV: Vocabulary
116. ตอบข้อ 3 เพราะ quickly แปลว่าเร็ว Nut ขับรถเร็วตํารวจจึงตาม
117. ตอบข้อ 2 เพราะ light หมายถึง ไฟ และ flashing หมายถึงการกระพริบของไฟ
118. ตอบข้อ 4 เพราะ speed limit หมายถึง จํากัดความเร็ว และในบทอ่านก็บอกอัตราความเร็วต่อชั่วโมง
ในการขับขี่
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119. ตอบข้อ 3 เพราะ slow down หมายถึง ขับช้าๆ หรือลดความเร็ว
120. ตอบข้อ 4 เพราะ driving license หมายถึง ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
121. ตอบข้อ 2 เพราะ soccer คือชื่ออีกชื่อหนึ่งของ football
122. ตอบข้อ 3 เพราะ player หมายถึงผู้เล่น ฟุตบอล 1 ทีมมีผู้เล่น 11 คน
123. ตอบข้อ 4 เพราะ goalkeeper หมายถึง ผู้รักษาประตู ซึ่งสอดคล้อง ประโยคตอนท้าย should be
skillful to guard the goal.
124. ตอบข้อ 2 เพราะ eats salad in the morning. หมายถึงทานสลัดในตอนเช้า และ has salad for
breakfast. หมายถึง ทานสลัดเป็นอาหารเช้า
125. ตอบข้อ 1 เพราะ Bangkok เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย สอดคล้องกับบทอ่าน
126. ตอบข้อ 4 เพราะ a painter หมายถึงช่างทาสี
127. ตอบข้อ 2 เพราะ The railway station หมายถึง สถานีรถไฟ ซึ่งเป็นสถานที่
128. ตอบข้อ 3 เพราะ ดวงจันทร์ อยู่ใกล้โลกที่สุด
129. ตอบข้อ 4 เพราะ ดวงจันทร์ หมุนรอบโลก
130. ตอบข้อ 4 เพราะ sheep เป็นสัตว์ที่มี 4 ขา ตามที่โจทย์ถาม
131. ตอบข้อ 3 เพราะแตกต่างจากข้ออื่นๆ ข้ออื่นๆเป็นผลไม้ทั้งหมด
132. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์ให้เลือก the odd one out ซึ่งหมายถึง แตกต่าง แปลก ไม่เข้าพวก และ
eyeglasses เป็นของใช้ ส่วนที่เหลือ เป็นผลไม้
133. ตอบข้อ 1 เพราะ โจทย์ต้องการทราบข้อที่แตกต่างจากพวก ข้อ 1 เป็นผู้หญิง ส่วนข้ออื่นๆ หมายถึง
ผู้ชาย
134. ตอบข้อ 1 เพราะ Doctor สอดคล้องกับ Sick
135. ตอบข้อ 2 เพราะ กีตาร์เป็นเครื่องดนตรี ตามที่โจทย์ต้องการทราบ
136. ตอบข้อ 3 เพราะ father mother daughter เป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
137. ตอบข้อ 2 เพราะ classroom หมายถึงห้องเรียน ซึ่งต้องอยู่ที่โรงเรียน
138. ตอบข้อ 1 เพราะ เวลาฝนตก เราต้องกางร่ม
139. ตอบข้อ 3 เพราะ ช้างช่วยมนุษย์ลากซุง สอดคล้องกับข้อมูลที่กําหนด
140. ตอบข้อ 2 เพราะ ball มีลักษณะกลม แล้วเด็กผู้ชายชอบเล่นบอล ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่กําหนด
141. ตอบข้อ 4 เพราะ จระเข้เป็นสัตว์
142. ตอบข้อ 1 เพราะ air-hostess หมายถึง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จึงต้องทํางานบนเครื่องบิน
143. ตอบข้อ 3 เพราะ เห็ดเป็นผักชนิดหนึ่ง
144. ตอบข้อ 1 เพราะ เวลาหิวต้องไปร้านอาหาร
145. ตอบข้อ 1 เพราะ west หมายถึงทิศตะวันตก และ sunsets หมายถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสอดคล้องกัน
146. ตอบข้อ 2 เพราะเดือนที่มี 29 วันคือ February
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147. ตอบข้อ 3 เพราะ ไก่ ไม่ใช่สัตว์ป่า
148. ตอบข้อ 2 เพราะ ดอกกุหลาบมีความสัมพันธ์กับวันแห่งความรัก
149. ตอบข้อ 1 เพราะ Google เป็นเว็บไซท์สําหรับสืบค้นข้อมูล
150. ตอบข้อ 4 เพราะ turn off แปลว่า ปิด ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์กําหนดคือ ต้องปิดพัดลมเมื่ออกจากห้อง
151. ตอบข้อ 2 เพราะ takes เป็นกริยาที่สอดคล้องกับประธานตามหลักไวยากรณ์
152. ตอบข้อ 1 เพราะ torch หมายถึงไฟฉาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในบทอ่านที่บอกว่ามันมืด ไม่สามารถ
มองเห็น
153. ตอบข้อ 1 เพราะ ในเทศกาลคริสมาส เป็นวัฒนธรรมของชาวคริสเตียน เด็กๆชอบเขียนจดหมายถึงพระ
เจ้าเพื่อขอของขวัญวันคริสมาส
154. ตอบข้อ 3 เพราะคนไทยไปวัดต้องถอดรองเท้า
155. ตอบข้อ 1 เพราะคนอังกฤษไปโบสถ์ต้องถอดหมวก
156. ตอบข้อ 1 เพราะ ดอกมะลิสัมพันธ์กบั วันแม่
157. ตอบข้อ 3 เพราะโจทย์กําหนดให้นับเพิ่มทีละ 2
158. ตอบข้อ 2 เพราะเดือนมีนาคมเป็นเดือนลําดับที่ 3 ของปี
159. ตอบข้อ 4 เพราะสถานการณ์ที่กําหนดเป็นการถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบ
160. ตอบข้อ 2 เพราะ 3 p.m หมายถึง บ่ายสามโมง
161. ตอบข้อ 3 เพราะคนตอบตอบชื่อสี แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับสีที่ชอบที่สุด
162. ตอบข้อ 4 เพราะคนตอบตอบประเภทอาหาร แสดงว่าคนถามต้องถามเกี่ยวกับอาหาร
163. ตอบข้อ 2 เพราะโจทย์บอกว่าวันนี้เป็นวันพุธ เมื่อวานต้องเป็นวันอังคาร
164. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นประโยคคําถามที่ถามเกี่ยวกับลักษณะ ของบุคคล

Part V: Reading
165. ตอบข้อ 1 เพราะในบทอ่าน Vientiane เป็นเมืองหลวงของประเทศลาว
166. ตอบข้อ 3 เพราะในตารางข้อมูลของเชวง บอกว่าไปทานข้าวเย็นกับพ่อแม่ ซึ่งหมายถึง ครอบครัว
167. ตอบข้อ 3 เพราะว่า ทอมตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา เขียนบอกเวลา แบบย่อได้ว่า 6 am.
168. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน He usually eat bread and sausage
169. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน After lunch time he always goes to the

library
170. ตอบข้อ4 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
171. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
172. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
173. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน และโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
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174. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน It took the cheese. The crow flew to the top of
the tree
175. ตอบข้อ 2 เพราะประโยคก่อนหน้านี้พูดถึง สุนัขจิ้งจอก
176. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน The crow was very happy to hear the fox's
words.
177. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน the crow wanted the fox to hear it sing. So the
crow opened its beak to sing. The cheese fell out.
178. ตอบข้อ 1 เพราะ "picked up" หมายถึงหยิบเอา หยิบจับ ซึ่งมีความหมายเหมือนคําว่า took
179. ตอบข้อ 1 เพราะ cunning หมายถึงฉลาดแกมโกง ซึ่งตรงกับบุคลิกของสุนัขจิ้งจอกในเรื่อง
180. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน The pitcher had once been full but now only
some water remained at the bottom.
181. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน He dropped one, two, three pebbles into the
pitcher.
182. ตอบข้อ 4 เพราะ pitcher หมายถึงเหยือกน้ํา เหมือนกับคําว่า jug
183. ตอบข้อ 3 เพราะ clever หมายถึง ฉลาด ซึ่งตรงกับบุคลิกของ กา ในเรื่อง
184. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน earns his living selling kites
185. ตอบข้อ 1 เพราะ vendor ผู้จําหน่าย ผู้ขาย ซึ่งมีความหมายตรงกับ seller ผู้ขาย
186. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน each one earning 400 to 800 baht a day.
187. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงตามบทอ่าน are popular from November to February ซึ่งเป็น
ฤดูหนาวของประเทศไทย
188. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน “Who wants to be Barney’s friend? He’s just
too tall,” Tony, the rabbit said. The other animals nodded their heads. ซึ่งมีความหมายว่าไม่มี
ใครอยากเป็นเพื่อนกับ barney
189. ตอบข้อ 2 เพราะ secretly หมายถึง กระทํา ทําอย่างลับๆ ไม่ให้ใครรู้ และ quietly หมายถึงอย่าง
เงียบๆ ซึ่งเป็นการกระทําที่ตรงกับคําว่า secretly
190. ตอบข้อ 1 เพราะ hunter หมายถึง นายพราน คนล่าสัตว์
191. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน
192. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่เรียงลําดับขั้นตอนการทําส้มตําได้ถูกต้อง
193. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับบทอ่าน Arrive at Hua-Hin.
194. ตอบข้อ 4 เพราะว่า 18.00
Dinner time. 18.00 ตรงกับ six o’clock.
195. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน Today there are only 5 kinds of tigers.
196. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน Most of them live in Asia , India ,
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197 .ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน John and Kathy are going to eat at a Chinese
restaurant
198. ตอบข้อ 2 เพราะ watch a film. มีความหมาย เหมือนกันกับ go to the cinema
199. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน One day Fred went swimming in a canal. He
dove to the bottom of the canal and came back up with a big wooden box.
200. ตอบข้อ 4 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน five shirts
201. ตอบข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน He was very happy and took all the things
home.
202. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน In the pocket of one pair of trousers he found
a pocket knife.
203. ตอบข้อ 1 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน She is not twelve years old yet.
204. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน Joy, Jane, Bob, Mary, Tom, Peter and John.
205. ตอบข้อ 2 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน She gave her a nice bicycle for her birthday.
206. ตอบ ข้อ 3 เพราะเป็นคําตอบที่ตรงกับกับบทอ่าน Her mother bought a big cake for her from a
bakery

