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1.   Which pair has three syllables? 

1.   Library-school 
2.   Dolphin-animal 
3.   Teacher-headmaster 
4.   badminton-volleyball 

 
เฉลย ข้อ  4.  badminton-volleyball   

โจทย์ถามข้อใดมีสามพยางค์ เหตุผลที่ตอบข้อ 4. badminton-volleyball  คําว่าแบดมินตันและ
วอลเลย์บอล มีสามพยางค์ ส่วนข้อ 1. Library-school คําว่า library มี 3 พยางค์แต่ school มี 2 พยางค์  
ข้อ 2. dolphin-animal คําว่า dolphinมี 2 พยางค์ แต่ animal มี 3 พยางค์ 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 26.49 
สพฐ. 25.15 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   22.15 

 

2.  Which pair has the same first consonant sound? 
  1.   vest-west 
  2.   dare-dark 
  3.   cop-chop 
  4.   sock-shock 

 
เฉลย ข้อ  2  dare-dark   

โจทย์ถามข้อใดมีเสียงพยัญชนะตัวแรกเหมือนกัน เหตุผลที่ตอบข้อ 2. คําว่า  dare อ่านว่า แดและคํา
ว่า dark อ่านว่า ดาร์ค ซึ่งออกเสียงพยัญชนะตัวแรกออกเสียง d เหมือนกัน  ส่วนข้อ 1. Vest-west  อ่านว่า 
เฝ็ซท-เว็ซท ข้อ 3. Cop-chop อ่านว่า ค็อพ-ซ็อพ   ข้อ 4. Sock-shock  อ่านว่า ซ็อค-ฌ็อค 
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 55.75 
สพฐ. 54.66 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  49.92 

 

3.  Look at the picture. 
 A postman puts letters into a………………in front of a house. 
  1.   mailbox 
  2.   postbag   
  3.   garbage bin 
  4.   phone booth 
 
 
เฉลย ข้อ  1  mailbox   

โจทย์เป็นรูปจดหมายอยู่ในกล่องรับจดหมายและประโยคมีความหมายว่า บุรุษไปรษณีย์วางจดหมาย
ลงใน....................ตรงหน้าบ้าน  ตําตอบคือ mailbox กล่องรับจดหมาย ส่วนข้อ 2. Postbag แปลว่า กระเป๋า
ใส่จดหมาย  ข้อ 3. Garbage bin แปลว่า ถังขยะ  ข้อ 4. Phone booth แปลว่า ตู้โทรศัพท์ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 40.26 
สพฐ. 38.87 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   37.33 

 
 
4.  Where can you see this sign? 
  1.    In a car. 
  2.    In a lift.   
  3.   On an escalator. 
  4.   At a railway station 
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เฉลย ข้อ  1  In a car.   
โจทย์ถามว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์นี้ที่ไหน ความหมายคือให้รัดเข็มขัดนิรภัย จึงตอบว่า In a car.  ใน

รถยนต์  ส่วนข้อ 2. In a lift  ในลิฟต์  ข้อ 3. On an escalator  บนบันไดเลื่อน  ข้อ 4. At a railway 
station  ที่สถานีรถไฟ  
 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 66.54 
สพฐ. 65.11 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   62.52 

 
 
 
5. Look at the picture. Who can park here? 
  1. A metered taxi. 
  2. A disabled driver.   
  3. A taxi motorcycle. 
  4. A traffic policeman. 
 
 
เฉลย ข้อ  2  A disabled driver.   

จากรูปเป็นสัญลักษณ์สําหรับคนพิการ โจทย์ถามว่าใครสามารถใช้บริเวณนี้ จึงตอบว่า A disabled 
driver. สําหรับคนพิการ  ส่วนข้อ 1. A metered taxi  รถแท็กซี่ที่จํากัด  ข้อ 3. A taxi motorcycle  
รถจักรยานยนต์แท็กซี่ ข้อ 4. A traffic policeman  ตํารวจจราจร 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 38.18 
สพฐ. 34.87 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   29.14 
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6.  The floor is wet. Your friend is walking there. 
     What should you say to your friend?  
  1.   Be quiet. 
  2.   Be quick.   
  3.   Be patient. 
  4.   Be careful. 
 
 
เฉลย ข้อ  4  Be careful.   

สถานการณ์บอกว่า พื้นเปียก และมีป้ายบอก WET FLOOR เพื่อนของคุณก าลังเดินมา คุณจะ
บอกเพื่อนของคุณว่าอย่างไร  จึงต้องตอบว่า โปรดระวัง( Be careful) พื้นเปียก  ส่วนข้อ 1. Be quiet  
กรุณาเงียบ ข้อ 2. Be quick  ให้ทําอย่างรวดเร็ว ข้อ 3 ให้อดทน 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 56.06 
สพฐ. 53.21 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   47.80 

 
  



วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 สพป.บุรีรัมย์ เขต  1 

 
 

 
 
7. Look at the picture. What do you think will happen after this? 
  1.Fire   
  2. Wind 
  3. Snow 
  4. Flood 
 
 
เฉลย ข้อ  4  Flood  เหตุผลเพราะจากรูปเป็นภาพฝนตกมีลมแรง และถามว่าในความคิดของคุณหลังจาก
นี้จะเกิดอะไรขึ้น  จึงตอบ Flood แปลว่าน้ําท่วม 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 29.53 
สพฐ. 26.65 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   22.15 

 
 
8. “The moon has a round shape like the earth” 
      What does it mean? 
  1.The moon is as big as the earth. 
  2. The moon is as small as the earth. 
  3. The moon and the earth are round. 
  4. The moon is round, but the earth is not. 
 
 
เฉลย ข้อ  3  The moon and the earth are round.   

ประโยคที่กําหนดให้ แปลว่า ดวงจันทร์มีรูปร่างทรงกลมคล้ายโลก ถามว่าหมายความว่าอะไร   
จึงตอบว่า พระจันทร์และโลกมีทรงกลม  ส่วนข้อ 1. The moon is as big as the earth.  ดวงจันทร์ใหญ่
คล้ายโลก  ข้อ 2. The moon is as small as the earth.  ดวงจันทร์เล็กคล้ายโลก  ข้อ 4. The moon is 
round, but the earth is not.  ดวงจันทร์ทรงกลมแต่โลกไม่ใช่ 
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 47.99 
สพฐ. 46.62 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   41.12 

 
 

9.  Which one is a set of healthy food? 
  1.   Candy, snack and milk. 
  2.   Salad, roasted chicken and soup. 
  3.   French fries, hamburger and pizza. 
  4.   Potato chips, chocolate and coffee. 
 
 
เฉลย ข้อ  2   Salad, roasted chicken and soup 
 คําถาม ข้อใดเป็นหนึ่งในชุดอาหารเพื่อสุขภาพ คําตอบคือ ข้อ 2 Salad, roasted chicken and 
soup. ซึ่งมีสลัดผัก ไก่และซุป ส่วนข้อ 1. Candy, snack and milk. ชอกโกแล็ต,อาหารว่างและนม  ข้อ 3. 
French fries,hamburger and pizza. เฟรนฟรายด์,แฮมเบอร์เกอร์และพิชซ่า  ข้อ 4. Potato chips, 
chocolate and coffee. มันฝรั่งทอด ชอคโกแลต กาแฟ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 53.13 
สพฐ. 50.19 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   47.19 
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10.        A :   Good morning. Can I help you? 
            B :   I want some grapes, oranges and apples. 
What does A do? 
  1.   She is a nurse. 
  2.   She is a florist. 
  3.   She is a designer. 
  4.   She is a shopkeeper. 
 
 
เฉลย ข้อ  4  She is a shopkeeper. 
 บทสนทนา A:  สวัสดีตอนเช้า  มีอะไรให้ช่วยไหมค่ะ 
     B:  ฉันต้องการองุ่น,ส้มและแอปเปิลจํานวนหนึ่ง 
 คําถาม  A ทํางานอะไร  จึงตอบว่า  หล่อนเป็นคนขายของ (shopkeeper)ร้านผลไม ้
 ส่วนข้อ 1. She is a nurse.  หล่อนเป็นนางพยาบาล  ข้อ 2. She is a florist.  หล่อนเป็นเจ้าของ
ร้านดอกไม้  ข้อ 3. She is a designer. หล่อนเป็นนักออกแบบ(ดีไซเนอร์) 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 50.85 
สพฐ. 49.72 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   46.89 

 

11.  A and B are talking about the season they like. 
         A:   Why do you like hot season? 
         B:   …………… 
  1.    I like going to the beach. 
  2.    I like playing in the snow. 
  3.    I like wearing nice sweaters. 
  4.    I like skiing on the mountain. 
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เฉลย ข้อ  1  I like going to the beach. 
 บทสนทนา  A และ B กําลังคุยกันเก่ียวกับฤดูท่ีเขาชอบ  

     A:  ทําไมคุณถึงชอบฤดูร้อน B:  ………………………… 
จึงตอบว่า ฉันชอบไปเที่ยวชายหาด 
ข้อ 2.  I like playing in the snow.  ฉันชอบเล่นหิมะ 

  ข้อ 3.  I like wearing nice sweaters ฉันชอบใส่เสื้อกันหนาว 
ข้อ 4.    I like skiing on the mountain. ฉันชอบเล่นสกีบนภูเขา 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4 
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 43.22 
สพฐ. 41.98 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   40.21 

 
 
 
12. Turn off water, switch off light. 
 Kids can do their part. 
 Pick no flower, love the trees. 
 That’s just being smart. 
From the poem, children should not……………... 
  1.   save the trees 
  2.   pick up flowers 
  3.   turn off the tap 
  4.   switch off the light 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 2 children should not pick up flowers. จากโจทย์ ปิดน้ํา ปิดไฟ ไม่เด็ดดอกไม้ รัก
ต้นไม้ ดังนั้นเด็กๆไม่ควรเด็ดดอกไม้ ส่วนข้อ 1 save the trees คืออนุรักษ์ต้นไม้  ข้อ3. turn off the tap 
คือปิดก๊อกน้ํา ข้อ4. switch off the light คือปิดไฟ 
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 44.56 
สพฐ. 43.89 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   43.16 

 
 
13.  Son: Mom, I’m very hungry. Can I have some ……………, please? 
     Mom: Yes, here you are. 
  1.   tea 
  2.   water 
  3.   noodles 
  4.   orange juice 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 2 noodles ก๋วยเตี๋ยว/ผัดไทยซึ่งเป็นอาหาร เพราะลูกบอกแม่ว่าหิว (hungry) ส่วนข้ออ่ืน ๆ
เป็นเครื่องดื่ม tea น้ําชา water น้ําเปล่า orange juice น้ําส้มค้ัน 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4 
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 52.93 
สพฐ. 51.22 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   49.17 

 
 
14.        A:  What club would you like to join? 
            B:  I’d like to join the ……………..because I like baking cakes. 
  1.   arts club 
  2.   sports club 
  3.   cooking club 
  4.   computer club 
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เฉลย  ตอบข้อ 3 cooking club = ชมรมทําอาหาร เพราะเขาชอบอบขนมเค้ก ส่วนข้ออ่ืนๆ arts club 
ชมรมศิลปะ sports club ชมรมกีฬา computer club ชมรมคอมพิวเตอร์ 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 32.09 
สพฐ. 30.16 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   27.77 

 
 
15.  Chai sits in the fifth row in class, but he cannot see numbers on the board    
      clearly. Chai should…………… 
  1.   move to the last row 
  2.   move to the front row 
  3.   borrow his friend’s notebook 
  4.   borrow his friend’s eyeglasses 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 2 เพราะชัยนั่งแถวที่ 5 แต่มองไม่เห็นตัวเลขบนกระดาน ชัยควรจะ move to the front 
row = ขยับไปนั่งแถวหน้า  

ส่วนข้อ  1.   move to the last row ขยับไปแถวหลัง 
   3.   borrow his friend’s notebook  ยืมสมุดของเพ่ือน 
   4.   borrow his friend’s eyeglasses ยืมแว่นตาของเพ่ือน 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.1  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/4 
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 26.30 
สพฐ. 25.97 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   23.82 
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16.         A: I won the English speech contest. 
             B: ………………… 
  1.   What prize do you get? 
  2.   Can you show me the prize? 
  3.   Congratulations on your success. 
  4.   Don’t worry. You should try it again. 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 3  Congratulations on your success. ขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จ 
        จากโจทย์ A: พูดว่า ฉันชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ B: จึงแสดงความยินดี 
 

ส่วนข้อ 1.   What prize do you get? คุณได้รางวัลอะไร 
            2.   Can you show me the prize? ขอดูรางวัลหน่อยได้ไหม 
   4.   Don’t worry. You should try it again. อย่าคิดมาก พยายามอีกครั้ง 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.2  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/1, ป.6/5  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 71.19 
สพฐ. 70.27 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   70.56 

 
 
17.         A: You look tired. Are you okay? 
     B: …………………… I have a fever. 
  1.   No, I’m fine. 
  2.   Yes, I’m fine. 
  3.   Yes, I feel happy. 
  4.   No, I don’t feel well. 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 4  No, I don’t feel well. ไม่.. ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย I have a fever. ฉันเป็นไข้ 
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         จากโจทย์ A: คุณดูเหนื่อยนะ คุณโอเคไหม B: จึงตอบว่าไม่ค่อยสบายเพราะเป็นไข้ 
 ส่วนข้อ   1.   No, I’m fine.ไม่... ฉันสบายดี 

               2.   Yes, I’m fine. ใช่..ฉันสบายดี 
               3.   Yes, I feel happy. ใช่..ฉันรู้สึกมีความสุข 
 
        ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.2 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/1,ป.6/5  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 63.17 
สพฐ.  62.34 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   57.75 

 
  
18. A asks B to go to a movie, but B cannot go with A. 
      A: Would  you like to go to a movie with me tonight? 
      B: ………………….. 
  1.   What kind of movie do you like? 
  2.   How much is the ticket I have to pay for? 
  3.   I’d love to go with you. Wait for me, please. 
  4.   I’m afraid I can’t. I have t do me homework. 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 4  I’m afraid I can’t. I have t do me homework. ฉันไปไม่ได้ต้องทําการบ้าน 
        จากโจทย์ A ชวน B ไปดูหนัง แต่ B ไปด้วยไม่ได้ จึงตอบข้อ 4 
  ส่วน ข้อ  1.   What kind of movie do you like? คุณชอบดูหนังประเภทไหน 
              2.   How much is the ticket I have to pay for? ราคาตั๋วเท่าไหร่ 
              3.   I’d love to go with you. Wait for me, please. ฉันจะไปด้วย  

       รอหน่อยนะ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.2  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 71.36 
สพฐ. 69.59 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   69.04 
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19.     A offers some cookies to B. 
      A: My sister made some chocolate cookies for me. Would you like  
                  to try some? 
              B: ………………….. 
  1.   Yes, you may. 
  2.    I don’t like it. 
  3.   Yes, I’d love. 
                  4.   Certainly, it is nice. 
 
 
เฉลย  ตอบข้อ 3.   Yes, I’d love. ได้จ้ะ ฉันจะลองชิม 
        จากโจทย ์A ให้ B ชิมเค้กท่ีพ่ีสาวทํา B ตอบตกลงตามข้อ 3 

ส่วนข้อ 1.   Yes, you may. เป็นการอนุญาต 
            2.    I don’t like it. ฉันไม่ชอบมัน 
            4.   Certainly, it is nice. แน่นอน มันอร่อย 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.2  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/5  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 22.10 
สพฐ. 22.22 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   19.73 

 
 
20. Somsak is introducing Champei, a Cambodian friend to Naree. 
     Somsak:    Naree, ………………………… , Champei. 
     Champei:  Hi ! Naree. It’s nice to meet you. 
     Naree:      Hi ! Champei. Nice to meet you, too. 
  1.   this is my friend 
  2.   here is my sister  
  3.   do you know her 
  4.   may I introduce myself 
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เฉลย  ตอบข้อ 1 this is my friend = นี่คือเพ่ือนของฉัน Champei.จําปี 
        จากโจทย ์สมศักดิ์แนะนําให้จําปีรู้จักกับนารีเพ่ือนชาวกัมพูชา 
       Somsak:    Naree, ………………………… , Champei. นารี..............จําปี 
       Champei:  Hi ! Naree. It’s nice to meet you. สวัสดีนารี ยินดีที่ได้รู้จัก 
       Naree:      Hi ! Champei. Nice to meet you, too. สวัสดีจําปี ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน 
              จึงตอบข้อ 1 
 ส่วนข้อ  2.   here is my sister นี่คือพ่ีสาวของฉัน 
  3.   do you know her คุณรู้จักเธอหรือยัง 
  4.   may I introduce myself ฉันขอแนะนําตัวเอง 
 
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 1.2  
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ   50.89 
สพฐ.   50.12 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   56.77 

 
  
21.  Ann lost the way to the hospital, she needs some help. 
 Ann: Excuse me. ………………….. the hospital? 
         Ben: Sure! Walk straight and turn left. 
 Ann: Thank you for your kindness. 
  1.  Can I pick you up to  
  2.  Does this bus take us to 
  3.  Could you tell me how to get to 
  4.  Do you know when the bus stops at 
 

 
เฉลย 

ข้อ 3 เนื่องจากคําตอบบอกว่าให้ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายจึงจะถึงจุดหมายโจทย์จึงต้องถามว่ามีวิธีไหนที่
จะไปถึงโรงพยาบาลที่เป็นจุดหมาย     
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.2 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/3  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 29.09 
สพฐ. 26.63 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.16 

 
 
  
22.  At a bakery shop. 
        Buyer:  …………………. 
        Seller: Fifteen baht. 
        Buyer: Please give me two pieces. 
        Seller: Here you are. That’s thirty baht. 
  1.  How much is a piece of cake? 
  2.  How many cakes do you have? 
  3.  How many pieces would you like? 
  4.  How much are two pieces of cake? 
 

 
เฉลย 

ข้อ 1 เนื่องจากคําตอบที่ถูกให้ถามว่าขนมเค้กราคาชิ้นละเท่าไร  คนขายตอบว่าราคาชิ้นละ 15 บาท
และต้องการสองชิ้นเป็นเงิน 30 บาท 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.2 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร, ภาษากับความสัมพันธ์กับ 
          กลุ่มสาระอ่ืน 
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 28.12 
สพฐ. 31.42 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.12 

 
 



วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 สพป.บุรีรัมย์ เขต  1 

 
 

  
23.  Read the following sentences.  
 - Press the number 
 - Wait for someone to answer. 
 - Start to talk. 
     What are these sentences for? 
  1.  Taking a bus. 
  2.  Getting in line. 
  3.  Buying a ticket. 
  4.  Speaking on phone. 
 

 
เฉลย 

ข้อ 4 เนื่องจากการให้ประโยคทั้งหมดคือวิธีการที่จะใช้พูดโทรศัพท์ คือบอกวิธีการกดหมายเลขวิธีการ
พูด ดังนั้นจึงหมายถึงคําตอบว่าเป็นการพูดโทรศัพท์ 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2 
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 33.93 
สพฐ. 30.69 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   27.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 สพป.บุรีรัมย์ เขต  1 

 
 

 
  
24.  Put these sentences in the right order. 
 “How to make a ham sandwich” 

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

1.  A-B-D-C  2.  B-A-C-D 
3.  C-B-A-D  4.  D-A-B-C 

 
 

เฉลย 
ข้อ 1 เนื่องจากการทําแซนวิชอันดับแรกต้องหั่นขนมปังเป็นแผ่นสองแผ่นแล้วทาเนยบางๆลงบนแผ่น

ขนมปงัหลังจากนั้นใส่หมูแฮมลงไป ผักกาดหอม และชีสสุดท้ายเอาขนมปังอีกแผ่นประกบด้านบน 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 35.84 
สพฐ. 32.50 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.61 
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25.  What are you going to do on Halloween day? 
  1.  Offer food to the monks. 
  2.  Wear masks and dress like a ghost. 
  3.  Decorate the tree and give presents. 
  4.  Give some flowers and card to mother. 

 
 

เฉลย 
ข้อ 2 เนื่องจากคําถามถามว่าจะไปงาน Halloween day จะต้องทําอย่างไรคําตอบต้องสวม

หน้ากากให้เหมือนผี 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 2.1 
สาระ :  ภาษาและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 30.09 
สพฐ. 36.20 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   41.06 

 
  
26.  What do you say to your friends on 25th December? 
  1.  Trick or treat! 
  2.  Get well soon! 
  3.  Merry Christmas! 
  4.  Happy New Year! 

 
 

เฉลย 
ข้อ 3 เนื่องจากคําถามถามว่าวันที่ 25 เดือนธันวาคม คุณต้องพูดว่าอะไร คําตอบคือ สุขสันต์วัน 
คริสตมาส  
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 2.1 
สาระ :  ภาษาและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 55.07 
สพฐ. 50.44 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   43.62 

 
 
  
27-28   One day Pleumjit was walking home from school. On the footpath she   
           found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She   
           took it home to show her mother. Then they went to the police station to  
           look for the owner of the money. 
 
27.  What is a thing? 
  1.  a book 
  2.  a purse 
  3.  a banknote  
  4.  a smartphone 

 
 

เฉลย 
ข้อ 2 เนื่องจากคําถามถามว่า a thing มันคืออะไรขณะที่เดินจากโรงเรียนเพ่ือกลับบ้าน มันคือ

กระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินมากมาย 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.1 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 25.61 
สพฐ. 24.83 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   22.04 
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27-28   One day Pleumjit was walking home from school. On the footpath she  
           found a thing. She looked inside and saw that it was full of money. She  
           took it home to show her mother. Then that went to the police station to   
           look for the owner of the money. 
 
28.  What kind of girl is Pleumjit? 
  1.  Kind 
  2.  Polite 
  3.  Honest 
  4.  Friendly 

 
 

เฉลย 
ข้อ 3 เนื่องจากคําถามถาม Pleumjit เป็นคนแบบไหน เป็นคน Honesty =ซื่อสัตย์ 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.1 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 25.24 
สพฐ. 25.37 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   22.04 
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29.  In 2012 Wanna got 60 points in English. In 2013, she got ten more points. 
      Which diagram is correct? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เฉลย 

ข้อ 1 เนื่องจากคําถามถามว่าจากแผนภูมิ ปี 2012 Wanna สอบวิชาภาษาอังกฤษได้ 60  คะแนน 
 ปี2013 สอบได้มากกว่า 10 คะแนน ซึ่งก็คือ 70 คะแนน  ดังนั้นแผนภูมิที่ 1 จึงถูกต้อง  
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร,  
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 47.15 
สพฐ. 44.89 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   40.18 
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30-31.  Look at the table. 
 

Zoos Visitors  in  April 
Dusit Zoo 216,465 
Khao Kheo Open Zoo 102,856 
Chiangmai Zoo 146,848 
Nakornratchasima Zoo 114,307 
Songkhla Zoo 41,056 

Total 621,532 
 
30.  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 Songkhla Zoo. 
  4.  Khao Kheo Open Zoo is more popular than Dusit Zoo. 

 

 
เฉลย 

ข้อ 1 เนื่องจากคําถามถามว่าประโยคใดถูกต้องที่สุด คือ Dusit Zooเป็นที่นิยมของประชาชนสูง
ที่สุด คือยอดคนเข้าชมจํานวน 216,465 คนซึ่งมากที่สุด 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 35.97 
สพฐ. 31.76 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.27 
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30-31.  Look at the table. 
 

Zoos Visitors  in  April 
Dusit Zoo 216,465 
Khao Kheo Open Zoo 102,856 
Chiangmai Zoo 146,848 
Nakornratchasima Zoo 114,307 
Songkhla Zoo 41,056 

Total 621,532 
 
31.  How many visitors visit Songkhla Zoo  in  April? 
  1.  Four one five and six. 
  2.  Four hundred and ten fifty-six. 
  3.  Forty-one thousand and fifty-six. 
  4.  Four thousand and hundred fifty and six. 

 

 
เฉลย 

ข้อ 3 เนื่องจากคําถามถามว่าประชาชนมาเที่ยวที่ Songkhla Zoo คือ 41,056 อ่านว่า Forty-
one thousand and fifty-six. 

 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 39.68 
สพฐ. 36.27 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   33.49 
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32.  Look at the lamp. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 How  does Tim get to the bank? 
  1.  Go to the corner and turn left. 
    2.  Go to the corner and turn right. 
  3.  Go along the street. It’s on the left. 
  4.  Go along the street. It’s on the right 

 
 

เฉลย 
ข้อ 2 เนื่องจากคําถามถามว่าต้องการจะไปธนาคารไปอย่างไร คําตอบคือ Go to the corner 

and turn right. (เดินไปถึงหัวมุมแล้วเลี้ยวขวา) 
 

ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
 
มาตรฐาน :  ต 1.3 
สาระ :  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
 
ประเทศ 36.54 
สพฐ. 34.59 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   30.79 
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Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
 In this part, you have to choose the best answer to complete the passage. 
         ข้อสอบในส่วนนี้ นักเรียนจะต้องเลือกคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand …………. (33)  …………..together in Bangkok, Thailand. They 
agreed to start the ASEAN. The ASEAN now ………..(34) ………….ten countries.        
The ASEAN Economic Community (AEC) will be the goal of joining by 2015.    
People in the ASEAN Community meet and talk in English ……….(35) ………….   
Thai students need to practice speaking English. If we speak English well, we 
………(36) …………. talk to more people from other countries more easily. 
33.  1.  have sat    2.  sat down 
  3.  sitting up    4.  are sitting down 

 
เฉลย ข้อ 2 เนื่องจากประโยคทั้งหมดพูดถึงผู้นําของ Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand  sat down ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้มีการตกลงรวมกลุ่มกันของ ASEAN 
และเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในปี 1967 เราจึงต้องใช้ Past tense. 
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ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 2.1  
สาระ :  ภาษาและวัฒนาธรรม   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 22.75 
สพฐ. 23.32 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   20.88 

 
 
Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
 In this part, you have to choose the best answer to complete the passage. 
          
        จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 33-36 
 
 
 
 
 
 
 In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand …………. (33)  …………..together in Bangkok, Thailand. They 
agreed to start the ASEAN. The ASEAN now ………..(34) ………….ten countries.  
The ASEAN Economic Community (AEC) will be the goal of joining by 2015.  
People in the ASEAN Community meet and talk in English ……….(35) ………….   
Thai students need to practice speaking English. If we speak English well, we 
……… (36) …………. talk to more people from other countries more easily. 
34.  1.  hat     2.  had 
  3.  have  to     4.  having  
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เฉลย ข้อ 4 เนื่องจากตอบ having เพราะขณะนี้มีทั้งหมด10 ประเทศ เป็น continuous tense สังเกตจาก
คําว่า now 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 2.1  
สาระ :  ภาษาและวัฒนาธรรม   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 22.74 
สพฐ. 21.66 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   23.29 

 
Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
 In this part, you have to choose the best answer to complete the passage. 
          
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 33-36 
 
 
 
 
 
 
 In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand …………. (33)  …………..together in Bangkok, Thailand. They 
agreed to start the ASEAN. The ASEAN now ………..(34) ………….ten countries.  
The ASEAN Economic Community (AEC) will be the goal of joining by 2015.  
People in the ASEAN Community meet and talk in English ……….(35) ………….   
Thai students need to practice speaking English. If we speak English well, we 
……(36) …………. talk to more people from other countries more easily. 
35.    1.  as     2.  or 
  3.  but     4.  so 
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เฉลย  ข้อ 4  ตอบ so = ดังนั้น จากประโยคเพราะขณะนี้ในอาเซียนมีการใช้ภาษาอังกฤษกันมากดังนั้น
นักเรียนไทยจําเป็นต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษ     
 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 2.2  
สาระ :  ภาษาและวัฒนาธรรม   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 24.00 
สพฐ. 22.89 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   19.63 

 
Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
 In this part, you have to choose the best answer to complete the passage. 
          
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 33-36 
 
 
 
 
 
 
 In 1967 the foreign ministers of Indonesia, Malaysia, the Philippines, 
Singapore and Thailand …………. (33)  …………..together in Bangkok, Thailand. They 
agreed to start the ASEAN. The ASEAN now ………..(34) ………….ten countries.  
The ASEAN Economic Community (AEC) will be the goal of joining by 2015.  
People in the ASEAN Community meet and talk in English ……….(35) ………….   
Thai students need to practice speaking English. If we speak English well, we 
………(36) …………. talk to more people from other countries more easily. 
36.  1.  are     2.  can 
  3.  are  not     4.   cannot 
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เฉลย ข้อ 2  ตอบ can =สามารถ จากประโยคหมายความว่า ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้ดี เราสามารถพูดกับ
ชาวต่างชาติได้ง่ายข้ึน 
 
    
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 2.2  
สาระ :  ภาษาและวัฒนาธรรม   
ตัวชี้วัด : ป.6/2  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 32.38 
สพฐ. 29.42 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.92 

 
Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
 Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best 
answer for the missing part to complete the passage and conversation. 
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและ 
บทสนทนาให้สมบูรณ์ 37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian 
exchange student. 
Suda:     ………(37) …………for next Sunday? 
Farah:    Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know  
            ……….(38) ………   on that day. 
Suda:    oh, you heard of it! On that day, people go to temples ……(39) …………. . 
           They also give candles to monks so monks in temples with no electricity 
           Can use them during the rainy season. 
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Farah:   I see. ……….(40) ………..It’s interesting, I think. 
 
Suda:   Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you  
           more ……. 
 
37. 1.  Do you really think    2.   Do you have any plans 
 3.  What should we celebrate  4.   What festival do you have 
 
 
เฉลย ข้อ 2  ตอบ Do you have any plans? เป็นการถามความคิดเห็นว่าจะทําอะไรในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 4.1  
สาระ :  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 26.98 
สพฐ. 27.52 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   26.64 
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Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
  
Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best answer for    
                the missing part to complete the passage and conversation. 
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian 
exchange student. 
Suda:      ………(37) …………for next Sunday? 
Farah:      Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know  
              ……….(38) ………   on that day? 
Suda:      Oh, you heard of it ! On that day, people go to temples ……(39) …………. . 
             They also give candles to monks so monks in temples with no electricity 
             Can use them during the rainy season. 
Farah:     I see. ……….(40) ………..It’s interesting, I think. 
Suda:     Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you       
             more ……. 
 
38.      1.   why they will do   2.   how they will do 
  3.   what they will do   4.   when they will do 
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เฉลย ข้อ 3  ตอบ what they will do on that day? เพราะเป็นการถามเพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับวัน
เข้าพรรษาที่กําลังพูดถึง 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 4.1  
สาระ :  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 28.37 
สพฐ. 26.84 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   26.33 
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Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
  
Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best answer for    
                the missing part to complete the passage and conversation. 
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian 
exchange student. 
Suda:      ………(37) …………for next Sunday? 
Farah:      Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know  
              ……….(38) ………   on that day. 
Suda:       oh, you heard of it! On that day, people go to temples ……(39) …………. . 
              They also give candles to monks so monks in temples with no electricity 
              Can use them during the rainy season. 
Farah:      I see. ……….(40) ………..It’s interesting, I think. 
Suda:      Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you     
              more ……. 
 
39. 1.   to offer  food    2.   with umbrellas 
 3.   to keep promise   4.   wearing raincoats  
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เฉลย ข้อ 1 to offer  food= ทําบุญตักบาตร 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 4.1  
สาระ :  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 26.45 
สพฐ. 26.31 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   24.35 

 
Part 2: Cloze Test and Situations ( Item 33 – 40) (20 marks) 
ตอนที่ 2: แบบทดสอบโคลซ(ความเข้าใจในการอ่านและความสามารถทั่วไปในภาษา) และ
สถานการณ์(ข้อ 33 – 40) (20 คะแนน) 
  
Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best answer for    
                the missing part to complete the passage and conversation. 
         จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดเพื่อเติมข้อความและบท
สนทนาให้สมบูรณ์ 37-40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian 
exchange student. 
Suda:     ………(37) …………for next Sunday? 
Farah:    Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know  
            ……….(38) ………   on that day. 
Suda:    oh, you heard of it! On that day, people go to temples ……(39) …………. . 
           They also give candles to monks so monks in temples with no electricity 
           Can use them during the rainy season. 
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Farah:   I see. ……….(40) ………..It’s interesting, I think. 
Suda:   Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you  
           more ……. 
 
40.      1.   I’d like to stay home.   2.   You like rainy season. 
  3.   Can you tell my family?  4.   May I join the activities? 
 

 
 
เฉลย ข้อ 4  ตอบ May I join the activities? เขาขอร่วมกิจกรรมเนื่องจากเป็นเทศกาลที่น่าสนใจ 
 
ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ 
มาตรฐาน :  ต 4.1  
สาระ :  ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
ตัวชี้วัด : ป.6/1  
รูปแบบข้อสอบ : ข้อสอบแบบเลือกตอบ ตัวเลือกถูก 1 ตัว 
 

 ระดับ ร้อยละนักเรียนตอบถูก 
ประเทศ 30.05 
สพฐ. 28.56 
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1   28.92 
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ที่ปรึกษา 
 

นายสุพจน์  เจียมใจ  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
นางวิไลลักษณ์  จุลเสริม  รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ 
นายปัญญา  ยางนอก    ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

คณะท างาน 
 

นายไชยสิทธิ์  พวงศรี  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  หัวหน้างานวัดและประเมินผลการศึกษา 
นายสุรชาติ เหง้าละคร  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ         งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
ดร.จัตุพร  แปวไธสง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
นางทิตฐิตา  รัตนะวรรณ์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 
นางวารี  เพิ่มทรัพย์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 
นางอําไพ  แก้วกล้า  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
นางจันทร์จิรา  ดียิ่ง  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 
นายอนันท์  อินทะดก  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 
นางชะตาจิต  แซวรัมย์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสําโรงโนนเค็ง 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
นางวีรยา  ไชยพิศ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนศิลา 
นางสาวณรฐมลวรรณ  เอื้อเฟ้ือ คร ู   โรงเรียนบ้านพะไล 
นางรักคณา  ไชยทอง  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
นายอธิศักด์ิ  มณีภาค  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวิมลวิทยา 
นายธีรวัจน์  เจริญพันธ ์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางนารีรัตน์  ธีระกุล  ครชูํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกระกา 
นางสุภาภรณ์  เทพศักดิ์  คร ูคศ.1   โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 
นางสาวแสงระวี  อุรารัมย์  ครชูํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 
นางจุฑามาศ  จันทวงษ์วาณิชย์ ครชูํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 
นางปองลักมณ์  สายวงษ์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลําปลายมาศ 
นายสมยศ  นามแก้ว  ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดบ้านตะขบ “โนนตะครองโคกใหม่วิทยา” 
นางสาวอัจฉรา  อาทวัง   ครูธุรการ   โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง/โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
นางปทิตตา  ชุตินธนารักษ์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซําแฮด  
นายนัธทวัฒน์  หาดี  คร ู
นางสาวปิยา  วิเศษนคร  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านซําแฮด   
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นางสมปอง  มูลเมือง  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 
นางสุจิตรา  ชัยอภิสิทธิ์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 
นางวิราพร  รุ่งโรจน์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบุขี้เหล็ก 
นางกฤติกา  บุญมน  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไทร 
นางกาญจนาพร  สิรัมย์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
นางสมพร  บรรลังก์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านร่มไทร 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายเสมอ  หอมกลิ่น  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 
นายวัชรพงษ์  เชือนรัมย์  ครูชํานาญการ  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ํา 
นายภิรมย์  ภักดีเกียรติ  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” 
นายเจษฎา  พรหมบุตร  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 
นางจงกลณี  สุวรรณธาดา  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 
นางสุรจิตร  สวงรัมย์  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นางพิกุล  น้อยจุฬา  ครู  คศ.1  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 
นางกมลวรรณ  ทิพย์อักษร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
นางนงลักษณ์  ฉายา  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชํานิ 
นายเทวัญ  ผิวทน  คร ู   โรงเรียนบ้านสําโรงโคกเพชร 
นางพรแสง  ฤทธิวงษ์     ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดละลวด 
นายสงกรานต์  พลเยี่ยม     ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลชํานิ 
นายธนิก   สนโสม       ครู คศ.1   โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 
นายวิทวัส  ธวชัชัย     พนักงานราชการ  โรงเรียนบ้านช่อผกา    
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
นายภคนันท์  แช่มรัมย์  ครูผู้ช่วย   โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 
นางพวงเพชร  วงศ์ฑิมารัตน์ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสําโรงสันติภาพ 
นางนารี  ล้มรุก   ครู คศ.1   โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 
นางธัญญภัสร์  เหมือนโลวงศ์ ครู ชํานาญการ  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 
นางอําไพ  แก้วกล้า  ครู  
 
 
 
 


