
 

Primary Demonstration School, Suan Sunandha Rajabhat University 

Subject : English    class P. 3 Teacher : Tippawon  Patchana 

Name_____________________________________P.3 /__No. __ 

Date Thursday   28th   June 2018    ( Homework ) 

_____________________________________________________ 

1. Which word doesn’t have the same vowel sound as the word “note”? 

 1 cold   2 road   3 cloud   4 boat 

2. A: __________________  B: No, he isn’t. 

 1 Does he take the piano class on weekends? 

 2 Is he going to the market? 

 3 Is it Joey’s book? 

 4 Where is he going? 

3. A: I have __________ . Let’s play ___________ . 

 B: OK. 

 1 a glove and a bat / tennis 

 2 a bat and a ball / football 

 3 a mitt and a ball / baseball 

 4 a mitt and a bat / table tennis 



4. Tomorrow is October 31st. It is _____________ . 

 1 a Valentine’s Day   2 a Halloween Day 

 3 a Buddhist Lent Day    4 a Christmas Day 

5. A: ______________________ 

 B: I’m very well. Thank you. 

 1 What’s the date today?   2 How are you doing? 

 3 What’s the weather like?   4 Do you want this soup? 

6. How much are they? 

 1 They’re thirty baht. 

 2 They’re seven mangosteens. 

 3 There’re one hundred baht. 

 4 There’re twenty-one pencils. 

9. The library is ______ the post office and the park. 

 1 next   2 between    3 on   4 around 

10. Those gloves aren’t _______ . They’re _________ . 

 1 your / him     2 yours / mine 

 3 his / her      4 him / mine 

 



11. Niya, it’s cloudy and it’s cold. _______________ 

 1 Let’s go to the park.     2 I’m hungry. 

 3 I want to play football.    4 Put your coat on. 

12. A: Who’s behind the glass door? 

 B: ____________________ 

 1 She waits for you.    2 I met her two days ago. 

 3 It’s Vivian. She’s my sister.   4 She wants to come in. 

13. Which pair of words has the opposite meanings? 

 1 happy / loud      2 rich / clever 

 3 lazy / diligent      4 plump / fat 

14. Which one is not a natural habitat for animals? 

 1 ocean   2 Antarctic  3 desert   4 steel cage 

15. Which word has a different plural form? 

 1 monkey   2 family    3 buddy   4 lady 

16. Tina and Mailey bought this wardrobe. It is ________ . 

 1 hers   2 them    3 their   4 theirs 

 

 

 



17. A: Did Yaya buy Nadech a tie? 

 B: Yes, she ______ him a tie. 

 1 did    2 does   3 buys   4 bought 

18. My brother and I have the same favorite sport. At the weekend, we 

always go out to the gym to play it. At the gym, we meet our friends 

and set up the two teams equally before we start the game. Five of us 

are on thefirst team while the rest are on the other team. The game 

has four quarters which takes 15 minutes for each. 

Every game we play is exciting. We have to bounce the ball while moving 

and throw the ball into the otherteam’s hoop. Can you guess what our 

favorite sport is? 

 1 football    2 chair ball 

 3 basketball    4 volleyball 

19. Ms. Anna is painting the picture. It is twenty inch __________ . 

 1 meters   2 tall    3 weight   4 high 

20. Three flowers are on the table. The pink rose is on the right of the 

white lily. The blue lotus is on the rightof the pink rose. So, the pink 

rose is _______ the blue lotus and the white lily. 

 1 on the right of  2 next to 

 3 opposite     4 between 

 



 

 

 21. Look. The bear trainer isn’t ______ the bear cubs. He is ________ 

the plants. 

 1 watering / feeding 

 2 washing / bathing 

 3 feeding / watering 

 4 bathing / feeding 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

  พดูขอและใหข้อ้ มูลง่า่ย ๆ เกี่ยวกบั ตนเองและเพื่อนตา่มแบบท่ีฟัง (ต 1.2 ป.3/4) 

22. Rearrange to make the correct order of the conversation. 

 A Yes, I am. 

 B Are you designing a poster? 

 C She’s practicing music. 

 D How about Thalia? What is she doing? 

 1 B-A-C-D 

 2 B-C-D-A 

 3 B-A-D-C 

 4 D-C-B-A 



 ตัวชีว้ัด  บอกชื่อและคา่ ศพั ทง์่่ย ๆ เกีย่วกบั เทศกา่ล/วนั ส่า คญั /ง่านฉลองและชวีตคิวา่มเปน็อยขู่ องเจ่า่ของภ่าษา่ 

 (ต 2.1 ป.3/1) 

23. People celebrate the birth of Jesus Christ on this day. What day is 

it? 

 1 Halloween’s Day 

 2 New Year’s Day 

 3 Father’s Day 

 4 Christmas Day 

 ตัวชีว้ัด  ใชค้า่ ส่ังและคา่ ขอร้องง่า่ย ๆ ต่ามแบบที่ฟัง (ต 1.2 ป.3/2) 

24. It’s cold outside. _____________ 

 1 Open the door, please. 

 2 Turn on the air-conditioner, please. 

 3 Close the window, please. 

 4 Give me an umbrella, please. 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

25. _____________ apple juice in the pitcher. 

 1 There is an 

 2 There is a lot of 

 3 There are a few 



 4 There are a little 

 ตัวชีว้ัด  จดัหมวดหมู่คา่ ตา่มประเภทของบุคคล สัตวแ์ละส่ิงของต 

 ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

27. Debbie collects sudoku books. Last week, she hadforty-eight sudoku 

books. But yesterday, a friend 

bought nine of them from her. How many sudoku books does she have 

now? 

 1 fifty-eight 

 2 thirty-nine 

 3 thirty-seven 

 4 fifty-seven 

 ตัวชีว้ัด  จดัหมวดหมู่คา่ ตา่มประเภทของบุคคล สัตวแ์ละส่ิงของต่ามที่ฟังหรืออ่่าน (ต 1.3 ป.3/2) 

28. Tom works in Peterson’s Factory. Robin works in Perterson’s Factory. 

Tom and Robin work in the 

_______ factory. 

 1 same 

 2 both 

 3 also 

 4 too 

 ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 



29. Pyramids are in ______ shape. 

 1 circle 

 2 triangle 

 3 square 

 4 oval 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

30. _____ Nisa and Maria ______ cooking? 

 1 Does / likes 

 2 Does / like 

 3 Do / likes 

 4 Do / like 

ตัวชีว้ัด  พดขูอและใหข้อมู้ลง่า่ย ๆ เกีย่วกบั ตนเองและเพื่อนตา่มแบบที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/4) 

31. A: How often does your father drink coffee? 

 B: ___________________________ 

 1 He drinks it too much. 

 2 He drinks chocolate milk. 

 3 Two times a day. 

 4 He drinks it at 7 o’clock every morning. 

ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบ ัตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 



32. Jenna likes to go jogging _____ the morning. 

 1 on 

 2 in 

 3 at 

 4 every 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

  บอกค ำศัพท์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลุ่มส่าระก่ารเรียนรู้อื่น (ต 3.1 ป.3/1) 

33. Which animal is related to cats? 

 1 wolf 

 2 tiger 

 3 deer 

 4 hippopotamus 

 ตัวชีว้ัด  จดัหมวดหมู่คา่ ตา่มประเภทของบุคคล สัตวแ์ละส่ิงของต่ามที่ฟังหรืออ่่าน (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

34. Which choice doesn’thave an insect? 

 1 butterfly, squirrel, rabbit 

 2 kangaroo, pigeon, frog 

 3 ladybug, butterfly, worm 

 4 dragonfly, camel, alligator 



 ตัวชีว้ัด  จดัหมวดหมู่คา่ ตา่มประเภทของบุคคล สัตวแ์ละส่ิงของต่ามที่ฟังหรืออ่่าน (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

35. When we add the blue color with yellow. We have _______ . 

 1 orange 

 2 red 

 3 green 

 4 brown 

 ตัวชีว้ัด  พดูขอและใหข้อ้ มูลง่่าย ๆ เกี่ยวกบั ตนเองและเพื่อนต่ามแบบที่ฟัง (ต 1.1 ป.3/4) 

36. A: What are you going to have for dinner? 

 B: ____________________________________ 

 1 I have rice withfried pork and lemon juice. 

 2 I had spaghetti and bananas. 

 3 I’m going to have chicken noodles and milk. 

 4 There are hamburgers, meat balls and green tea. 

ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบ ัตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

37. Forty-seven minus six is _________ . 

 1 forty-one 

 2 fifty-three 



 3 fifty-five 

 4 thirty-nine 

ตัวชีว้ัด  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวขอ้งกบักลุ่มสา่ระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

38. Which is a natural habitat for chimpanzees? 

 1 a banana 

 2 a vet 

 3 a tiger 

 4 a jungle 

 ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน ๆ (ต 3.1 ป.3/1) 

39. Jim is a firefighter. He works in a ________ . He saves people from 

a fire accident. 

 1 fire engine 

 2 fire station 

 3 fire staff 

 4 fire alarm 

 ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

40. Bian likes outdoor sport. One of her favorites is _______ . 



 1 futsal 

 2 ice hockey 

 3 beach volleyball 

 4 gymnastics 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

 

41. Today is Wednesday. Wednesday plus six days. What day is it? 

 1 Saturday 

 2 Sunday 

 3 Monday 

 4 Tuesday 

Read the short passage and answer the items 42-43. 

 We painted pictures in our art class today. We hung the pictures on 

our classroom wall for all students to 

see. Then we could take a look at them when we sat at our desks. One 

picture was 12 inches high. It was a drawing 

of the flower garden at Danny’s house. Another showed Hani’s favorite 

teddy bears. They are brown and white. 

Some students used their hands and fingers to paint with. It took us a 

long time to guess what these pictures are. 



But we all had fun with our painting! 

 ตัวชีว้ัด  ตอบค ำถา่มจา่กก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

42. Why did the students want to hang their pictures in the classroom 

wall? 

 1 They wanted all students to duy the pictures. 

 2 They wanted all students to comment on them. 

 3 They wanted other students to see. 

 4 They want a prize from all students. 

ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจ่ากก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

43. Did the students enjoy their painting? Why? 

 1 Yes, because they can draw anything they want. 

 2 Yes, because they can get a good grade from their art teacher. 

 3 No, because some pictures are difficult to guess what they are. 

 4 No, because they cannot get money from the painting. 

ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจ่ากก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

44. 

 Mel has two St. Bernard dogs. They are all lovely and naughty. Mel 

loves them very much. The first 



dog is Gus. She is big. She has white and brown hair. She has three 

babies. The other dog is Lucky. She is 

bigger than Gus. She has the same colors as Gus. She also has three 

babies. All the babies are cute! 

 How many dogs and puppies does Mel have? 

 1 two 

 2 four 

 3 five 

 4 eight 

ส่วนท่ี 2: แบบปรนยั 4 ตวัเลือกแต่ละขอ้มีคา่ ตอบที่ถูกตอ้งที่สุด 2ค่า ตอบ จา่ นวน 3ขอ้ ขอ้ละ1คะแนน 

 รวม 6 คะแนน 

ตัวชีว้ัด  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบ ัตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.2/1) 

  บอกชื่อและคา่ ศพั ทง์่่ย ๆ เกีย่วกบั เทศกา่ล/วนั ส่า คญั /ง่านฉลองและชีวตคิวา่มเป็นอยขู่ องเจ่า่ของภ่าษา่ 

 (ต 2.1 ป.3/2) 

45. It’s _______, so she _________________ . 

 1 rainy / isn’t taking an umbrella 

 2 snowing / isn’t wearing boots 

 3 sunny / is wearing shorts 

 4 snowing / isn’t wearing a coat 

ตัวชีว้ัด  ตอบค่า ถา่มจ่ากก่ารฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 



  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

  บอกค่า ศพั ทท์  ี่เกี่ยวของ้กบกัลุ่มส่าระกา่รเรียนรู้อ่ืน (ต 3.1 ป.3/1) 

46. 

 Raccoons have thick fur. They have black circles around their eyes and 

tails. They hunt at night and 

return to their _____ early in the morning. Baby raccoons stay with 

their mother. They learn from their mother 

how to climb trees and _____ from the bigger animals. 

 1 dens / survive 

 2 trees / get away 

 3 cages / survive 

 4 dens / get away 

ตัวชีว้ัด ตอบคา่ ถ่ามจา่กกา่รฟังหรืออ่่านประโยค บทสนทน่า หรือนิท่านง่่าย ๆ (ต 1.1 ป.3/4) 

  พดู ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบั ตนเองและเรื่องใกลต้วั (ต 1.3 ป.3/1) 

  จดัหมวดหมูค่่า ตา่มประเภทของบุคคล สัตวแ์ละส่ิงของต่ามทีฟ่ังหรืออ่่าน (ต 1.3 ป.3/1) 

 47. Which two choices can be the correct order of the story? 

1 Kathy and I found a puppet under the apple tree. 

2 We wanted to find more treasure! 

3 We played a treasure hunt for today at Tina’s house. 

4 We started playing at the yard. 



5 I asked Kathy to bring the sword to me. 

6 Kathy and I were very happy. 

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

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

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

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

ชุดที่2 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กล่มุ สาระการเรียนร่้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาองักฤษ) ชั้นประถมปี ท่ี 3 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

1 3 ตวเัลือกเดียวทีอ่่านออกเสียงไม่เหมือนคา่ ว่า่ note คือตัวเลือกที่ 3 cloud 

2 2 B ตอบโดยใช้ประธา่น he และกริย่าช่วยรูปปฏิเสธ isn’t ดงัน้นัคา่ ถ่ามจงึตอ้งมีโครงสร่้างที่ 

สอดคลอ้งกนั ตวัเลือกที2่จึงเป็นค่า ตอบที่ถกูตอ้ง 

3 3 ชื่ออุปกรณก์ีฬ่ากบกัีฬ่าที่สอดคลอ้งกนั มเีพียงตวเัลือกที่3คือถุงมือและลูกบอลส่า หรับ 

กีฬ่าเบสบอล ดงัน้นั ตวัเลือกน้จ่ึงถูกตอง้ 

4 2 ต่ามวฒันธรรมตะวันตก วันที่ 31 ตุล่าคม คือวัน Halloween ตัวเลือกที่ 2 จึงเป็ นค ำตอบท่ีถูก 

5 2 B ตอบวา่่ สบ่ายดขีอบคุณ ดงัน้นั A จึงตอ้งถา่มค่า ถา่มทีม่ีควา่มหมา่ยว่า่ สบ่ายดีไหม 

ตัวเลือกที่ 2 How are you doing? จึงเป็ นค ำตอบทีถู่กต้อง 

6 1 โจทยถ์ม่วา่่ ร่าคา่กี่บ่าท (How much are they?) ค ำตอบท่ีถูกต้องจงึเป็ นตวัเลือกที่ 1 



ท้งัน้่ส่า นวนในก่ารตอบค่า ถา่มว่า่ ร่าค่าเท่่าไหร่จะไมใ่ชค้า่ วา่่ There is หรือ There are ข้่นตน ้

ประโยคแต่ตอง้ข้่นตน้ ดว้ยสรรพน่ามที่ใชเ่รียกสิ่งของที่เร่าต้งคั่า ถา่มเท่า่น้นั 

(คือ It is, They are) 

7 1 ค ำตอบคือตวัเลือกที่ 1 เพร่าะรูปพหูพจน์ที่ถูกตอง้ของค่า ว่า่ child คือ children 

8 1 ตัวเลือกที่ 1 bakery หม่ายถึงร้่านขนมอบ ไม่ใช่อ่าชีพช่า่งท่า ขนมอบ จึงเป็นคา่ ตอบที่ถกูตอ้ง 

(อ่าชีพช่่างท่า ขนมอบ เรียกว่า่ baker) 

9 2 ตัวเลือกที่ 2 ถูกต้อง เพร่าะ between เป็ น preposition ที่ใชร้ะบุต่า แหน่งว่า่ อยรู่ ะหว่า่ ง 2 ส่ิง ท้งัน้่ 

ตัวเลือกที่ 1 next ต้องมี preposition “to” ต่ามหลังด้วยเสมอ 

ตัวเลือกที่ 3 on ถูกตอง้ตา่มไวย่ากรณ์แต่ไม่ส่ือควา่มหมา่ยต่ามคว่ามเป็นจริง 

ตัวเลือกที่ 4 around ถูกตอง้ต่ามไวยา่กรณ์แต่ไม่ส่ือควา่มหม่ายต่ามควา่มเป็นจริง 

10 2 ตวัเลือกทีม่ี possessive pronounถูกตอ้งท้งั 2 ต่า แหน่งคอื ตวเัลือกที่2 (yours / mine) 

11 4 โจทยร์ะบวุ่า่ เมฆคร้ม่และอา่ก่าศหน่าว ตวเัลือกที่4 (ส่ังให้Niya สวมเส่้อโคท้ )จึงสมเหตสุมผล 

ที่สุด 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

12 3 A ตอ้งกา่รถา่มวา่่ ใครยนอืยหู่ ลงัประตูกระจก B จึงควรตอบใหต้รงค่า ถ่ามว่า่ คนที่ยนือยเ่่ป็นใคร 

ดงัน้นั ตวเัลือกที่3จึงเป็นค่า ตอบที่ถูกตอ้ง 

13 3 โจทยถ์่มห่าค่า ท่ีมคีวา่มหมา่ยตรงกนัขา่่ม ค่า ตอบจึงเป็นตวเัลือกที่3 (ข้เ่กยีจ/ขยนั ) 

14 4 natural habitat = ที่อยตู่ ำมธรรมช่าติโจทยถ์ม่ว่า่ ขอ้ใดไม่ใช่ที่อยตู่ ำมธรรมช่าติดงัน้นัคา่ ตอบ 

จึงเป็ นตวัเลือกที่ 4 (กรงเหล็ก) 



15 1 ตวัเลือกที่ 1 monkey ท ำให้เป็ นพหูพจน์ดว้ยก่ารเติม –sแต่ตวัเลือกอื่น ท่า ใหเ่ป็นพหพูจน์ดวย้ 

ก่ารเปล่ียน y เป็ น i แล้วเติม –es (families, buddies, ladies) 

16 4 ประธา่นของประโยคเป็ นพหูพจน์คือ Tina and Mailey ดงัน้นั Possessive pronoun ที่ถูกต้องคือ 

ตัวเลือกที่ 4 (theirs) 

17 4 ค ำถ่ามถา่มดว้ยกริย่ารูป Past tense ค ำตอบจึงตอ้งเป็ นกริยา่รูป Past tense เช่นกนั และตอง้ตอบ 

ใหไ่ดใ่จควา่มสอดคลอ้งกบคั ำถา่ม ขอ้น่้ค ำถ่ามถ่ามวา่่ Yaya ซื้อเนคไทให้ Nadech ใช่ไหม ?? 

B จึงตอ้งตอบวา่่ ใช่ Yaya ซื้อเนคไทให้ Nadech 

18 3 กีฬา่ที่เล่นในยมเินเซีย่ม แบ่งก่ารแขง่ขนั เป็น 4 ช่วง ช่วงละ15 น่าทีแบ่งผเ่่ล่นเป็น 2 ทีม ทีมละ 

5คน แต่ละทีมใชม้่อเล่้ยงลูกบอลกระทบพ้่นแลว้โยนให้เข่า่หว่งของฝ ่ายตรงข่าม่ใหไ่ดค้ะแนน 

รวมมา่กที่สุด คือกีฬา่บ่าสเก็ตบอล ตวัเลือกที่3จึงเป็นค่า ตอบที่ถกูตอ้ง 

19 4 กา่รบอกคว่ามสูงของส่ิงของ ตอ้งใช้verb to be ร่วมกบัค่า คุณศพั ทเ่ท่่าน้นั โดยโครงสร้่าง 

ประโยคในกา่รบอกคว่ามสูงคือ S. + is + (20) + หน่วยนบั (เช่น cm./m.) ในรูปพหูพจน์ + high. 

20 4 จา่กโจทย์ต่า แหนง่ของดอกไม้เรียงจ่ากซ้า่ยไปขวา่คือ ดอกบวัสีน่้า เงิน กุหล่าบสีชมพูลิลล่ีสีข่าว 

ดงัน้นัคา่ ตอบที่ถูกตอ้งจึงเป็นตวเัลือกที่4 between 

21 3 กริยา่ส่า นวนท่ีใชก้ บัค่า นา่ม the bear cubs และ the plants แล้วส่ือควา่มหม่ายได้ถูกต้องคือ 

feeding และ watering ซ่่งแปลวา่่ ใหอ้า่ห่ารลูกหมีและรดน้่า ตน้ ไม้ตวัเลือกที่3จึงเป็นค่า ตอบที่ 

ถูกต้อง 

22 3 ขอ้น้่ประโยคบอกใบค้่อ How about…? ซ่่งเร่าใชถ้า่มเมื่อตอ้งกา่รขอ้ มูลเพิม่เตมิ หรือตอ้งกา่ร 

เปล่ียนประเด็นที่กา่ ลงัพดู ประโยคที่ข้่นตน้ บทสนทน่าน้่จงึตอง้เป็นประโยค B ดงัน้นัค ำตอบท่ี 



ถูกตอง้ของขอ้น้จ่ึงเป็นตวเัลือกที3่ 

23 4 ชา่วคริสต์ฉลองกา่รประสูติของพระเยซูในวันท่ี25ธนัวา่คม เรียนว่า่ วนคัริสตม์ ำส (Christmas 

Day)ตัวเลือกที่ 4 จงึถกูต้อง 

24 3 โจทยบ์อกวา่่ อ่ากา่ศหนา่ว ดงัน้นั ตวเัลือกที่3 “กรุณ่าปิดหน่า่ต่่างดว้ย” จึงสมเหตุสมผลทีสุ่ด  

ข้อ เฉลย เหตุผล 

25 2 apple juice เป็นค่า น่ามนบัไม่ได้ตวเัลือกที่3-4 ซึ่งใช ้there are จึงไม่ถกูตอง้ ตวัเลือกที1่ก็ไม่ 

ถูกต้อง เพร่าะมี article “an” ซ่่งจะไม่ใชก้ บัคา่ น่ามนบัไมไ่ด้ดงัน้นั ตวเัลือกที่2จึงเป็นค่า ตอบท่ี 

ถูกต้อง 

26 2 ลูกส่าวของลงุ คือ ลูกพี่ลูกน้อง (nephew) ของเร่า ตวัเลือกที่ 2 จึงเป็ นค ำตอบที่ถกูต้อง 

27 2 Debbie เคยมีหนังสือ Sudoku 48 เล่ม เพื่อนซ้่อไป 9 เล่ม Debbie จึงเหลือหนังสือ Sudoku อยู่ 

39 เล่ม 

28 1 Tom และ Robin ท่า ง่านอยโ่่ รงง่านเดียวกนั คา่ บอกลกัษณะของคา่ น่าม (determiner) ที่ถูกต้อง 

จึงตอง้เป็นคา่ วา่่ same ในตัวเลือกที่ 1 

29 2 พีระมดิมีรูปทรงส่ามเหล่ียม ดงัน้นั ตวเัลือกที่2 triangle จึงเป็ นค ำตอบที่ถกูต้อง 

30 4 โจทยม์่ประธ่านเป็นพหูพจน์จึงตอง้ใชก้ริยา่ชว่ย Do ข้่นตน้ ประโยคและในประโยคคา่ ถ่าม เร่า 

ต้องท ำกรยิ่าให้เป็ น infinitive เสมอ ดงัน้นั ตวเัลือกที่4จึงถูกตอง้ 

31 3 How often เป็นส่า นวนใชถ้่ามควา่มถี่บ่อยของกา่รกระท่า น้นั ๆ ขอ้น้่จึงต้องตอบเป็ นวลีบอก 

คว่ามถี่ Tow times a day. ในตัวเลือกที่ 3 

32 2 ส ำนวน “ในชว่งเชา่”่ ต้องใช้ proposition “on” น่า หน่า่คา่ ว่า่ morning เสมอ ดงัน้นั ตวเัลือกที่2 



จึงถกูต้อง 

33 2 สัตวท์  ี่มีควา่มเกี่ยวโยงกบัแมวคือเสือเพร่าะเป็นสัตวใ่นสปีชี่เดียวกนั มีควา่มคล่า่ยคลึงกนั 

ด่า่นโครงสร้่างร่่างกา่ยและหน่าต่า่ขอ้น้่จงึตอ้งตอบตวัเลือกที2่ 

34 2 ตวัเลือกที2่ไม่มีแมลงอยเ่่ลยจึงเป็นค่า ตอบที่ถูกตอ้ง 

หมายเหตุตวัเลือกที1่คือผีเส่้อกระรอกและกระต่า่ย 

 ตัวเลือกที่ 2 คือ จิงโจ้ นกพิร่าบ และกบ 

 ตัวเลือกที3่คือเต่่าทองผเ่ส่้อและหนอน 

 ตวัเลือกที4่คือแมลงปออูฐและจระเขน้่่ เคม ็

35 3 เมื่อเรา่ผสมสีน่้า เงินเข่าก่บ ัสีเหลือง เร่าจะไดส้่เขียว ตวเัลือกที่3จงึถูกตอ้ง 

36 3 B ตอ้งตอบใหต้รงกบัไวยา่กรณ์ทีA่ ถ่าม ในท่ีน้A่ ถ่ามวา่่ “ก่า ลงจัะกินอะไร” B จึงตอง้ตอบวา่ ่

“ก่า ลงัจะกิน...” ตัวเลือกที่ 3 จงึถูกต้อง 

37 1 47 ลบออกดว้ย 6 เหลือ 41 ตัวเลือกที่ 1 จึงถกูต้อง 

38 4 natural habitat หม่ายถึงที่อยตู่ ำมธรรมชา่ติลิงชิมแปนซเีป็นสัตวท์  ี่โดยธรรมช่าติอ่าศยัอยใ่่ นป ่า 

ดงัน้นั ตวเัลือกที่4จึงถูกตอง้ 

ข้อ เฉลย เหตุผล 

39 2 สถา่นท่ีท่า งา่นของนกั ดบั เพลิงคือสถา่นีดบั เพลิง (แต่ละประเทศอ่าจมีชือ่หน่วยง่านท่ีดูแลเรื่อง 

อคัคีภยัต่า่งกนัไป โดยส่วนม่ากจะเป็นต่า รวจดบั เพลิงอยา่่ งไรกต็่าม เรา่นิยมเรียกสถ่านท่ีที่เป็น 

ศูนยคว์บคุมก่ารดบั เพลิงแบบรวม ๆ ว่า่ สถ่านดีบั เพลิง) ตวเัลือกที่2 fire station จึงถกูตอ้ง 

40 3 ใน 4 ตัวเลือกที่ใหม้่า กีฬา่เพียงชนดิเดยีวทีเ่ป็นกีฬ่ากล่างแจง้ (outdoor sport) คือวอลเล่ยบ์อล 

ช่ายหา่ด ตวัเลือกที่ 3 จึงถกูต้อง 



41 4 วนั น้เ่ป็นวนั พุธ นบัไปอีก6วนั จะเป็นวนัองัคา่ร ตวเัลือกที่4จึงถกูตอ้ง 

42 3 อ่้างอิงต่ามประโยคที่ 2 We hung the pictures on the classroom wall for all 

students to see. 

ดงัน้นั ตวเัลือกที่3จึงถูกตอง้ 

43 1 โจทยใ่หวเ้่ครา่ะห์วา่่ ท่า ไมเด็ก ๆ จึงมีควา่มสุขที่ไดว้่าดภ่าพ จะเห็นไดว้า่่ ใน passage มี 

ค่า คุณศพั ทห์ ล่ายค่า ท่ีบ่งบอกถึงคว่ามชอบท่ีมตี่อภ่าพท่ีวา่ดลงไป (เช่น favorite) และประโยคที่ 

บอกว่า่ เด็ก ๆ มคีวา่มสุขที่ไดอ้่สระในก่ารว่าดภ่าพโดยใชว้ิธีที่ตนต้องกา่ร (Some students use 

their hands and fingers to paint with) ค ำตอบท่ีถกูต้องจึงเป็ นตัวเลือกที่ 1 

44 4 โจทยถ์่มจา่ นวนของสุนขัและลูกสุนขัท้งัหมด ในที่น่้Mel มีแม่สุนขั 2 ตวั แต่ละตวมัีลูกสุนขั 3 

ตัว Mel จึงมีสุนขัและลูกสุนขทั้งัหมดรวม 8 ตวั ค่า ตอบจึงเป็นตวัเลือกที4่ 

45 2และ3 โจทย์ใช้ค ำเชื่อม so ดงัน้นั ใจควา่มของท้งั 2 ประโยคจึงตอ้งเป็นเหตเุป็นผลซ่่งกนัและกนั 

ตัวเลือกที่ 2 และ 3 จึงถูกต้อง 

หมายเหตุตวัเลือกที1่ไม่สมเหตุสมผลเพร่าะประโยคหมา่ยควา่มวา่่ ฝนตก หล่อนจึงไม่พกรม่ 

 ตวัเลือกที4่ไม่สมเหตุสมผลเพร่าะประโยคหม่ายควา่มว่า่ หิมะตก หล่อนจึงไม่สวม 

 เส่้อโคท้ 

46 1และ 4 den คือถ้่า เล็ก ๆ ซ่่งเป็นที่อยขู่ องแร็คคูน ตวเัลือกที่2และ3ไม่ใช่ที่อยตู่ ำมธรรมช่าติของแร็คคูน 

จึงไม่ถกูตอ้ง ส่วนกริยา่ survive และกริยา่วลี get away มีคว่ามหม่ายคล่าย่กนัคือ หนีเอ่าชวีติรอด 

ค่า ตอบที่ถกูตอ้งของขอ้น้จ่ึงเป็นตวัเลือกที1่และ4 

47 2และ3 ก่ารใหป้ ระโยคที่5และ6 สลบั ที่กนั ไม่ไดท้ ำ ใหใ่จควา่มโดยรวมของเรื่องเปล่ียน ดงันน้ัล่า ดบั 



ของเรื่องทีถู่กตอง้จงึเป็นไปไดท้  ้งัตวัเลือกที2่และ3 


