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It’s time of joy and cheer. 
It’s time to visit our parents. 
It’s time for Santa and __ (1) _ . 
 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/2 

สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/2 

1-2 Read the poem and answer questions 1 and 2. 
1. What is the word that rhymes?  
  1. bread 
  2. turkeys 
  3. reindeer 
  4. pumpkins 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 3  
ค าถามคือ ค  าไหนเป็นค าท่ีเป็นเสียงสัมผสั (rhymes) ในโคลง 
 1. bread มีเสียงสระเอ  
 2. turkeys มีเสียงสระอี 
 3. reindeer มีเสียง สระ เอียร์ เหมือน cheer 

4. pumpkins มีเสียงสระ อิ 
 

2. What festival is the poem about?   
  1. Easter 
  2. Christmas 
  3. Halloween 
  4. Thanksgiving 
 

ค าตอบคือ ขอ้  2  
ค าถามคือ กลอนน้ีเก่ียวกบัเทศกาลอะไร  
1. Easter คือ เทศกาลเฉลิมฉลองพระเยซูทรงทรงคืนพระชนมชี์พจากความตาย 

 2. Christmas คือ ในบทกลอนคือ ค าวา่ Santa ซ่ึงหมายถึง ซานตาคลอส 
เทศกาลคริสมาสตเ์ท่านั้น 

3. Halloween คือ เทศกาลท าบุญใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบั 
 4. Thanksgiving คือ เทศกาลวนัขอบคุณพระเจา้ 
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I played a game. 
I rode my bike. 

I had a snack. 
I took a ____ (3) ____. 
 

                 by Kenn Nesbitt 
 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/2 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/2 

3. Read the poem and put the word that rhymes.  
ค าถามคือ อ่านโคลง แลว้หาค าท่ีเป็นเสียงสัมผสั (rhymes) เติมโคลง 
  1. box 
  2. cart 
  3. hike 
  4. ball 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 3    
 1. box /bɒks/  บอกซ์ 
 2. cart /kɑːt/  คาร์ท 
 3. hike /haik/  ไฮค ์ค าสัมผสัในบทกลอนน้ีคือ game-snack และ bike-hike จึง
ตอบ hike เน่ืองจากมีเสียงสระและพยญัชนะลงทา้ยคลา้ยค าวา่ bike ไบค ์/baik/ 

4. ball /bɔːl/ บอล 
 

4. Which pair of words has the same vowel sound? 
  1. fine – buy 
  2. earth – reach 
  3. knew – clear 
  4. church – punch 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 1  
ค าถามคือ ค าคู่ใดมีเสียงสระเหมือนกนั 
 1. fine  /faɪn/  - buy  /baɪ/    ฟายน-์ บาย 
 2. earth /ɜːθ/  - reach  /riːtʃ/ เอิร์ท- รีช 
 3. knew /njuː/   - clear  /klɪər/ โนว- เคลียร์ 
 4. church  /tʃɜːtʃ/ - punch  /pʌntʃ/  เชอช- พนัช ์
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  A hundred hearts would be too few 

To carry all my love for you. 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/1 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

5. Jack : You won the gold medal. Congratulations! 
   Rose : ________ 
  1. I’m sorry. 
  2. Thank you. 
  3. Never mind. 
  4. You’re welcome. 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 2  
 1. I’m sorry. ฉนัเสียใจ บางกรณีหมายถึง การขอโทษ  
 2. Thank you.จากประโยคสนทนา Jack พูดวา่ คุณชนะรางวลัเหรียญทอง  
ยนิดีดว้ยนะ! Rose จึงตอบวา่ Thank you. ขอบคุณ 

3. Never mind. ไม่เป็นไร  ช่างมนัเถอะ ลืมไปซะ(ใชต้อบรับค าขอโทษ) 
 3. You’re welcome. ดว้ยความยนิดี (ใชต้อบรับค าขอบคุณ) 
 
6. Read the card 
    When do you send this card? 
  1. Christmas 
  2. Halloween 
  3. Thanksgiving 
  4. Valentine’s day 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 4  
 1. Christmas คือ เทศกาลฉลองการประสูติของพระเยซู  
 2. Halloween คือ เทศกาลท าบุญใหบ้รรพบุรุษท่ีล่วงลบั 
 3. Thanksgiving คือ เทศกาลวนัขอบคุณพระเจา้ 

4. Valentine’s day  ค าศพัทส์ าคญัในการ์ด คือ hearts หมายถึง หวัใจ และ love 
หมายถึง ความรัก จึงตอบวา่เป็นการ์ดในวนัวาเลนไทน ์
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/2 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/1 

7.  Lisa : It’s very heavy. I can’t lift it up.  
     Pete : __________ 
  1. God bless you. 
  2. Let me help you. 
  3. Show me your hands. 
  4. That’s very kind of you. 
 

ค าตอบคือ ขอ้ 2  
 1. God bless you. ขอใหพ้ระเจา้คุม้ครอง ซ่ึงเป็นค าอวยพร 
 2. Let me help you.จากบทสนทนา Lisa กล่าววา่ มนัหนกัมาก ฉนัไม่สามารถ
ยกข้ึนได ้ซ่ึงเป็นการขอความช่วยเหลือ จึงตอบประโยค Let me help you. หมายถึง  
ใหฉ้นัช่วยคุณนะ ซ่ึงเป็นการแสดงความช่วยเหลือ 

3. Show me your hands. ยกมือข้ึน ซ่ึงเป็นการขอความร่วมมือ 
 4. That’s very kind of you. คุณใจดีเหลือเกิน ซ่ึงเป็นค าช่ืนชม 
 

8. Mom : ____________ 
   You : I’m drawing a picture.  
  1. What do you do? 
  2. Are you a painter? 
  3. What are you doing? 
  4. Do you like your teacher? 
 

ค าตอบคือ ขอ้ 3 
 1. What do you do? คุณท าอาชีพอะไร 

2. Are you a painter? คุณเป็นช่างไมใ้ช่หรือไม่ 
3. What are you doing?  จากบทสนทนาค าตอบคือ I’m drawing a picture.  
ฉนัก าลงัวาดภาพ ค าถามจึงควรเป็นขอ้ 3 What are you doing? คุณก าลงัท าอะไร 

 4. Do you like your teacher? คุณชอบคุณครูของคุณไหม 
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สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/1 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/4 

9. Pam : Thank you very much. 
   Ali : __________ 
  1. I’m good.  
  2. That’s right. 
  3. Never mind. 
  4. You’re welcome. 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 4  
 1. I’m good. ฉนัรู้สึกดี 
 2. That’s right. ถูกตอ้ง 
 3. Never mind. ไม่เป็นไร 

4. You’re welcome. ดว้ยความยนิดี เป็นการตอบรับอยา่งสุภาพเม่ือมีการขอบคุณ 
 

10. Tom wants to go to the bank.  
 Tom : Excuse me. __________ 
 A man : Walk down this street. It’s on the right corner. 
  1. When is the bank open? 
  2. Which bank do you like?  
  3. How can I get to the bank? 
  4. Why do you work at the bank? 
 

ค าตอบคือ ขอ้ 3  
 1. When is the bank open? ธนาคารเปิดเม่ือไหร่ 
 2. Which bank do you like? คุณชอบธนาคารสาขาไหน 
 3. How can I get to the bank? จากบทสนทนา Tom ตอ้งการไปท่ีธนาคาร 
ค าตอบจาก a man เป็นทิศทางการเดินทางไปท่ีธนาคาร  จึงควรถามค าถาม How can I 
get to the bank? ฉนัจะไปท่ีธนาคารไดอ้ยา่งไร ซ่ึง How หมายถึง อยา่งไร 

4. Why do you work at the bank? ท าไมคุณจึงท างานท่ีธนาคาร 
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สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/1 

สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/2 

11. You’re stepping on someone’s foot. You say, “_________” 
  1. It’s okay!  
  2. I’m sorry! 

3. Don’t worry!  
  4. Just a moment!  
 

ค าตอบคือ ขอ้ 2.  
 1. It’s okay! ตกลง 
 2. I’m sorry! ฉนัขอโทษ เพราะ stepping someone’s foot เป็นการเหยยีบเทา้ผูอ่ื้น 

3. Don’t worry! อยา่กงัวล 
 4. Just a moment! รอสักครู่ 
 
12. You can buy _________ at a bakery.  
  1. rice and curry  
  2. shirts and skirts  
  3. socks and shoes  
  4. bread and cakes 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 4.   
 1. rice and curry ขา้วและแกงกะหร่ี 
 2. shirts and skirts เส้ือและกระโปรง 
 3. socks and shoes ถุงเทา้และรองเทา้ 

4. bread and cakes ค  าศพัทส์ าคญัในประโยคคือ buy ซ้ือ และ bakery ร้านขนม 
จึงตอบ bread and cakes ขนมปังและเคก้ 
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สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/2 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/1 

13. Nancy has some apples, strawberries, oranges, and grapes. 
     She can make _________. 
  1. tuna soup  
  2. fruit salad 

3. meat sauce  
  4. green curry  
 

ค าตอบคือ ขอ้ 2.   
1. tuna soup ซุปทูน่า 
2. fruit salad โจทยมี์ค าศพัท ์apple แอปเป้ิล strawberries สตรอเบอร์ร่ี oranges 

ส้ม grapes องุ่น และ make ท า จึงตอบ fruit salad เน่ืองจากเป็นเมนูท่ีท าไดจ้ากส่ิงเหล่าน้ี  
3. meat sauce ซอสเน้ือ 

 4. green curry แกงเขียวหวาน 
 

14. Teacher: It’s very dark in here. Please _________. 
     Student: Yes, sir.  
  1. turn on the light 

2. close the window  
  3. switch off the fan  
  4. clean the blackboard 
ค าตอบคือ ขอ้ 1 
 

  1. turn on the light ค าศพัทส์ าคญัคือ dark มืด ซ่ึงในบทสนทนามีการส่ือสารวา่
สถานท่ีน้ีมืด จึงตอ้งเปิดไฟ จึงตอบ turn on the light ช่วยเปิดไฟหน่อย 
  2. close the window ปิดหนา้ต่าง 
 3. switch off the fan ปิดพดัลม 
 4. clean the blackboard ท าความสะอาดกระดาน 
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/1 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/4 

15. Sue and Kate are walking home.  
      Sue: It’s raining! 
 Kate: Oh, no! I don’t want to _______. 
  1. dry out  
  2. get wet 

3. warm up  
  4. keep clean  
 

ค าตอบคือ ขอ้ 2  
 1. dry out ท าใหแ้หง้ 
 2. get wet ประโยคส าคญั คือ It’s raining! ฝนก าลงัจะตก! Phrasal Verbs หรือ 
ค ากริยาวลีท่ีมีความใกลเ้คียงท่ีสุด คือ get wet ท าใหเ้ปียก 
    3. warm up ท าใหอ้บอุ่น 
 4. keep clean รักษาความสะอาด 
 

16. Sarah won the first prize. What does she feel?  
  1. glad 

2. angry  
  3. sleepy  
  4. bored  
 

ค าตอบคือ ขอ้ 1  
1. glad ประโยคค าถามถามวา่ Sarah ชนะรางวลัท่ี 1 หล่อนรู้สึกอยา่งไร 

 จึงตอบ glad ยนิดี 
 2. angry โกรธ 
 3. sleepy ง่วงนอน 
 4. bored เบ่ือ 
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.2 ป. 6/1 

17. Nina: What do you think about my new dress? 
     Jane: Wow! It’s _______. 
   1. easy  
  2. hard  
  3. clear  
  4. great 
 

ค าตอบคือ ขอ้ 4.   
 1. easy ง่าย 
 2. hard ยาก 
 3. clear สะอาด 
  4. great    จากบทสนทนา Nina กล่าววา่ คุณคิดอยา่งไรกบัชุดของฉนั  
Jane จึงตอบวา่ Wow! It’s great. มนัเยีย่มมาก 
 
18. Read the instructions. 
 
  
             First, put some water and detergent in the washing bowl. 
  Then brush and wash the clothes. 
  After that, wash the clothes in clean water. 
  Lastly, hang up the clothes on the cloth line. 
 
These steps are for _________ clothes. 
  1. drying  
  2. washing 

3. hanging  
  4. soaking 
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WEEKEND ONLY 
BUY 2 GET 1 FREE 

ON ALL SHOES AND CLOTHES 
 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/4 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

ค าตอบคือ ขอ้ 2.  
 จากบทอ่าน เป็นการกล่าวถึงขั้นตอนการซกัผา้ washing clothes ซ่ึงมีค  าส าคญั 
ดงัน้ี detergent ผงซกัฟอก washing bowl กะละมงั brush แปรง wash ซกั hang up แขวน 
cloth line ท่ีตากผา้  
 1. drying การป่ันแหง้ 
 2. washing การซกัผา้ 
  3. hanging การแขวน 
 4. soaking การแช่ผา้ 
 
19. Look at the notice.  
   You can see this notice at a ______. 
  1. post office  
  2. train station  
  3. fitness centre  
  4. department store 
 
ค าตอบคือ ขอ้ 4 
 จากป้ายประกาศ มีประโยคส าคญั คือ buy 2 get 1 free ซ้ือ 2 แถม 1 ฟรี และ 
shoes and clothes ร้องเทา้และเส้ือผา้ จึงสามารถเห็นป้ายประกาศน้ีไดท่ี้ department 
store หา้งสรรพสินคา้ เท่านั้น 
 1. post office ไปรษณีย ์
 2. train station สถานีรถไฟ 
 3. fitness centre ศูนยอ์อกก าลงักาย 

4. department store  หา้งสรรพสินคา้ 
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สาระท่ี 2 มฐ. ต 2.1 ป. 6/2 

20. You’re going to the beach. What should you buy for your trip?  
  1. sunglasses, swimsuit, and hat 

2. wool scarf, suit, trousers  
  3. jacket, light sweater, and gloves  
  4. swim trunks, raincoat, and boots  
 
ค าตอบคือ ขอ้ 1  
 จากค าถาม ค าส าคญัคือ beach -ชายหาด buy- ซ้ือ trip- การเดินทาง ซ่ึงโจทยถ์าม
วา่ You’re going tp the beach. คุณก าลงัจะไปชายหาด What should you buy for you 
trip? คุณจะซ้ืออะไรส าหรับการเดินทาง  จึงตอบขอ้ 1  
1. sunglasses, swimsuit, and hat แวน่กนัแดด ชุดวา่ยน ้า และหมวก 
2. wool scarf, suit, trousers ผา้พนัคอขนสัตว ์สูท และกางเกงขายาว 
3. jacket, light sweater, and gloves เส้ือแจค็เกท็ เส้ือกนัหนาวแบบบาง และถุงมือ  
4. swim trunks, raincoat, and boots กางเกงวา่ยน ้า เส้ือกนัฝน และรองเทา้บูท 
 
21. Look at the sign. 
 When you see the sign, you should_____.  

1. keep left  

2. keep quiet  

3. make noise  

4. make a queue  
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

ค าตอบคือ ขอ้ 4 

จากป้ายเขียนวา่ Please Line Up Here ซ่ึงมีความหมายวา่ กรุณาเขา้แถวท่ีน่ี 

จากโจทย ์When you see the sign, you should_________.   

นัน่คือเม่ือคุณเห็นสัญลกัษณ์น้ี คุณควรจะ_____ 

1. keep left ชิดซา้ย 

2. keep quiet เงียบ 

3. make noise ส่งเสียงหน่อย 

4. make a queue เขา้แถว 

 

22. From the sign, what should you do?  

1. Put a lot of water onto the fire.  

2. Use the exit stairways to get out.  

3. Take the elevator to the first.  

4. Get into the building very quickly.  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 2 

จากโจทย ์From the sign, what should you do? จากสัญลกัษณ์ คุณควรจะท าอะไร 

1. Put a lot of water onto the fire. เอาน ้ามาดบัไฟ 

2. Use the exit stairways to get out. ใชบ้นัไดหนีไฟเพื่อออกจากตึก 

3. Take the elevator to the first. กดลิฟตไ์ปยงัชั้นหน่ึง 

4. Get into the building very quickly. เขา้ไปในตึกดว้ยความรวดเร็ว 
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

23. What kind of sports can people usually do alone?  

1.                           2.    

     

        

   3.                                                  4. 

 

ค าตอบคือ ขอ้ 2  

   จากโจทย ์What kind of sports can people usually do alone? กีฬาในขอ้ใด

สามารถกระท าคนเดียวได ้

24-25 Look at the poster and answer question 24 and 25. 
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

24. What does the poster mainly want to tell us?  

1. Save the earth.  

2. Help children.  

3. Make clean water.  

4. Take care of animal.  

ค าตอบคือ ขอ้ 1 

ค าวา่ Grow more. Use less. หมายถึง ปลูกใหม้าก ใชใ้หน้อ้ย จากโจทย ์What does the 

poster  mainly want to tell us? ป้ายน้ีตอ้งการบอกถึงส่ิงใด 

1. Save the earth. รักษโ์ลก 

2. Help children. ช่วยเหลือเดก็ 

3. Make clean water. บ าบดัน ้า 

4. Take care of animal. อนุรักษส์ัตว ์
 

25. From the poster, what should you do?  

1. Eat less fish.  

2. Keep more pets.  

3. Grow more trees.  

4. Use less sunlight.  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 3  

ค าวา่ Grow more. Use less. หมายถึง ปลูกใหม้าก ใชใ้หน้อ้ยจากโจทย ์From the 

poster, what should you do? จากป้าย คุณควรจะท าส่ิงใด 
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สาระท่ี 1 มฐ. ต 1.1 ป. 6/3 

1. Eat less fish. บริโภคปลานอ้ยลง 

2. Keep more pets. เล้ียงสัตวเ์พิ่มข้ึน 

3. Grow more trees. ปลูกตน้ไม ้

4. Use less sunlight. ใชแ้สงอาทิตยน์อ้ยลง  

26-28 Look at the table and answer question 26-28. 

 sandwich fish chicken eggs salad Ice cream iuice chocolate 
Charlie         

Brutus         

Conan         

Popeye         

 

26. Brutus is at lunch. What will he order?  

1. Fish and salad  

2. Eggs and juice  

3. Sandwich and chicken  

4. Ice cream and chocolate 

ค าตอบคือ ขอ้ 1  

       จากโจทย ์Brutus is at lunch. What will he order? จากตาราง บรูทสั จะสั่งอะไรเป็น

อาหารม้ือเท่ียง 

1. Fish and salad ปลาและสลดั 

2. Eggs and juice ไข่และน ้าผลไม ้

3. Sandwich and chicken แซนวชิและไก่ 

4. Ice cream and chocolate ไอศกรีมและช็อคโกแลต 
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27. Who like vegetables?  

1. Brutus and Conan  

2. Conan and Popeye  

3. Charlie and Brutus  

4. Popeye and Charlie  

ค าตอบคือ ขอ้ 3  

จากโจทย ์Who like vegetables? ใครชอบกินผกั 

1. Brutus and Conan บรูทสัและโคนนั 

2. Conan and Popeye โคนนัและป๊อบอาย 

3. Charlie and Brutus ชาลีและบรูทสั 

4. Popeye and Charlie ป๊อบอายและชาลี 

28. What do these four people like the most?  

1. Fish and eggs  

2. Sandwich and juice  

3. Salad and chocolate  

4. Chicken and ice cream  

ค าตอบคือ ขอ้ 4   

จากโจทย ์What do these four people like the most? ทั้ง 4 คนน้ีชอบอะไรมากท่ีสุด 

1. Fish and eggs ปลาและไข่ 

2. Sandwich and juice แซนวชิและน ้าผลไม ้

3. Salad and chocolate สลดัและช็อคโกแลต 

4. Chicken and ice cream ไก่และไอศกรีม 
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29-32 Read the passage and answer question 29-32.  

 

  

 

29. How old is Catherine?    

1.  Twelve             2. Thirteen  

3.   Fourteen           4. Fifteen   
 

ค าตอบคือ ขอ้ 2 

          จากเร่ืองจะพบวา่ แคทเทอรีนเกิดเม่ือ วนัท่ี 31 มกราคม 2003 เม่ือโจทยถ์ามถึงอาย ุ

ใหน้ าปีปัจจุบนัลบดว้ยปีท่ีเกิด ซ่ึงปัจจุบนัคือ ปี 2016 จะไดว้า่ 2015 - 2003 = 13  

(My birthday is January 31,2003.) 

จากโจทย ์How old is Catherine? แคทเทอรีนอายเุท่าไหร่   

1. Twelve  12            2. Thirteen 13 

3. Fourteen 14        4.  Fifteen  15 

30. What does Catherine’s father do?  

1. A doctor    2.  A soldier  

3. A dentist   4.  A policeman  

 

 

 

      

I’m Catherine. My birthday is January 31, 2003. My dad takes 

care of people’s teeth. I like swimming. I don’t like vegetables.  

I have a pet, and it always barks at the postman. 
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ค าตอบคือ ขอ้ 3   

       จากเร่ืองจะกล่าวถึงพ่อของแคทเทอรีนคือ พ่อของเธอจะดูแลเร่ืองสุขภาพฟันของ

ผูค้น นัน่หมายความวา่ พอ่ของเธอคือ ทนัตแพทย ์(My dad takes care of people’s teeth.) 

จากโจทย ์What does Catherine’s father do? พ่อของแคทเทอรีนท าอาชีพอะไร 

1. A doctor หมอ 

2. A soldier ทหาร 

3. A dentist ทนัตแพทย ์

4. A policeman ต ารวจ 
 

31. From the passage, which would Catherine choose to eat?  

1.  Pork    2.  Carrot  

3.  Lettuce     4.  Broccoli  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 1  

       ในเร่ืองจะกล่าวถึงแคทเทอรีนวา่ เธอไม่ชอบกินผกั (I don’t like vegetables.)  

โจทย ์From the passage, which would Catherine choose to eat? 

 นัน่คือจากเน้ือความ แคทเทอรีนจะเลือกกินอะไร 

1. Pork เน้ือหมู 

2. Carrot แครอท 

3. Lettuce ผกักาดหอม 

4. Broccoli บรอกโคลี 
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32. What is Catherine’s pet?  

     1.  A little bird     2.  A box turtle  

                 3.  A white rabbit              4.  A brown dog 

 

ค าตอบคือ ขอ้ 4   

        จากเร่ืองจะพบค าวา่ bark แปลวา่ เสียงเห่าของสุนขั  ซ่ึงหมายความวา่สัตวเ์ล้ียง

ของเธอคือ สุนขั 

จากโจทย ์What is Catherine’s pet? จากเร่ือง สัตวเ์ล้ียงของแคทเทอรีนคืออะไร 

1. A little bird นกตวัเลก็ 

2. A box turtle เต่า 

3. A white rabbit กระต่ายสีขาว 

4. A brown dog สุนขัสีน ้าตาล 

 

33-36 Complete the conversation.  

            

 

 

 

 

 

 

At a stationery shop 

Seller: Can I help you? 

Ping: ____ (33) ______ 

Seller: Here you are. It’s ten baht. 

Ping: _ (34) ___, please. I need one for myself and one for my sister. 

Seller: Do you want anything else? 

Ping: I’m also looking for watercolor paper. ____ (35) ______. 

Seller: It’s thirty baht. This one is good for painting. 

Ping: I’ll take it. ____ (36) ______. 

Seller: Thank you very much. 
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33.   1.Yes, you can.    2. No, you can’t.  

            3. I’d like a 2B pencil.                        4. I don’t like a pen.  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 3   

         เร่ืองน้ีเกิดข้ึนท่ี ร้านขายเคร่ืองเขียน เป็นบทสนทนาระหวา่งคนขายและปิง คนขาย

พูดวา่ Can I help you? มีอะไรใหฉ้นัช่วยมั้ยคะ ปิงควรพูดอะไรต่อ ซ่ึงเช่ือมโยงกบั

ค าตอบในขอ้ท่ี 3 คือ I’d like a 2B pencil. ฉนัตอ้งการดินสอ 2B  

1. Yes, you can. ใช่คุณสามารถ 

2. No, you can’t. ไม่ คุณไม่สามารถ 

3. I’d like a 2B pencil. ฉนัตอ้งการดินสอ 2B  

4. I don’t like a pen. ฉนัไม่ชอบดินสอ 

 

34.   1. There it is    2. Here it is  

        3. Get them three                   4.  Give me two  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 4  

         คนขายพูดวา่ Here you are. It’s ten bath. น่ีคะ สิบบาทคะ ปิงควรพูดอะไรต่อ จาก

โจทยจ์ะเห็นประโยคท่ีปิงพูดต่อทา้ยวา่ I need one for myself and one for my sister. ฉนั

ตอ้งการใหฉ้นัหน่ึงแท่งและนอ้งสาวอีกหน่ึงแท่ง แสดงวา่ปิงตอ้งการดินสอสองแท่ง 

ดงันั้นจึงตอบขอ้ 4 Give me two. เอามาใหฉ้นัสองแท่ง 

1. There it is. น่ีไง   2. Here it is. มนัอยูน่ี่ไง 

3. Get them three. เอามาสามแท่ง  4.  Give me two. เอามาใหฉ้นัสองแท่ง 
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35.   1. What is the money?    2. How much is it?  

       3. How many are there?     4. When do you sell them?  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 2   

         คนขายพูดวา่ Do you want anything else? คุณตอ้งการอะไรอีกมั้ย ปิงตอบวา่ I’m 

also looking for watercolor paper. ฉนัก าลงัมองหากระดาษสีน ้า และปิงจะพูดอะไรต่อ 

ประโยคถดัมาคนขายบอกถึงราคา It’s thirty bath. 30 บาทคะ แสดงวา่ประโยคท่ีปิงจะ

พูดคือ How much is it? ราคาเท่าไหร่ ดงันั้นจึงตอบ ขอ้ 2) How much is it? 

1. What is the money? เงินอะไรคะ 

2. How much is it? ราคาเท่าไหร่  

3. How many are there? มีจ  านวนเท่าไหร่ 

4. When do you sell them? คุณขายท่ีไหน 

 

36.  1. Here’s fifty baht.          2.  Here’s forty baht.         

       3. Here’s fifteen baht.       4.  Here’s fourteen baht.  

 

ค าตอบคือ ขอ้ 1  

         ปิงพูดวา่ I’ll take it. แลว้ควรต่อดว้ยประโยคใด ดูประโยคสุดทา้ยคนขายพูดวา่ 

Thank you very much. ขอบคุณมากๆนะคะ แสดงวา่ปิงตอ้งจ่ายเงิน   ดูจากตวัเลือกจะ

เห็นวา่ทั้ง 4 ตวัเลือกน้ี เป็นจ านวนเงินทั้งหมด ส่ิงท่ีตอ้งคิดคือ ปิงตอ้งจ่ายเงินเป็นจ านวน

เงินทั้งหมดเท่าใด จากเร่ืองปิงซ้ือ ดินสอ 2 แท่ง แท่งละ 10 บาท แสดงวา่ค่าดินสอ รวม

เป็นเงิน  20 บาท ค่ากระดาษสีน ้าอีก 30 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 50 บาท 
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1. Here’s fifty baht.         50 บาท 

2. Here’s forty baht.        40 บาท 

3. Here’s fifteen baht.     15 บาท 

4. Here’s fourteen baht.  14 บาท 

37-40  Complete the passage. 

 

 

 

 

 

    The nutrition tips tell you the amount of calories per serving. You will get   

______ (37) _____ calories when you eat or drink one serving. One serving has 2 g  

of fat, ______ (38) _____, and 250 mg of sodium. We can say that it has low fat, high 

sugar and medium sodium. It contains no______ (39) _____. It does not have any 

protein or carbohydrate at all. So the nutrition tips should be for______ (40) _____. 

 

37.  1.  two and forty hundred     

2.  twenty four hundred     

3.  two hundred and forty      

4.  twenty hundred and forty 
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ค าตอบคือ ขอ้ 3   

           จากเร่ืองในขอ้น้ี เราจะเจอกญุแจส าคญัคือ ค  าวา่ calories แสดงวา่โจทยถ์ามถึง

ปริมาณแคลอรีท่ีจะไดรั้บ จากภาพเราจะไดรั้บแคลอรี 240 นัน่กคื็อ ขอ้ 3) two hundred 

and forty  

1. Two and forty hundred = 2 และ 40 ร้อย 

2. Twenty four hundred    =   2400  

3. Two hundred and forty  = 240 

4. Twenty hundred and forty = 2040 

38.     1.  12 g of sugar               

  2.  2 g of calories      

  3.  240 mg of total fat            

  4.  250 mg of saturated fat 

 

ค าตอบคือ ขอ้ 1   

         ในขอ้น้ี เราจะเจอการบอกปริมาณ ซ่ึงมี 2 g of fat, _______ , and 250 mg of 

sodium. แสดงวา่ช่องวา่งคือ ขอ้  1) 12 g of sugar 

 

39.  1.  sugar     

  2.  sodium    

  3.  total fat   

  4.  saturated fat 
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ค าตอบคือ ขอ้ 4  

         กญุแจส าคญัคือค าวา่ contain แปลวา่ ประกอบดว้ย It contain no_______. ไม่มี

ส่วนประกอบของ_____ซ่ึงจากภาพเราจะพบวา่ปริมาณ 0 คือ  saturated fat 

1. sugar น ้าตาล 

2. sodium โซเดียม 

3. total fat ไขมนัทั้งหมด 

4. saturated fat ไขมนัอ่ิมตวั 

 

40.  1.  fried fish      

  2.  fruit juice    

  3.  baked beef      

  4.  Grilled pork 

 

ค าตอบคือ ขอ้ 2  

         จากเร่ือง So the nutrition tips should be for___________. น่าจะเป็นขอ้มูล

โภชนาการส าหรับ_______ จะเห็นไดจ้ากส่วนประกอบท่ีไม่มีไขมนัอ่ิมตวั (Saturated 

Fat 0 g) มีน ้าตาลเพียง 12 g โซเดียม 250 mg ไขมนัทั้งหมดเพียง 2 g รวมพลงังานท่ี

ไดรั้บมีเพียง 240 ซ่ึงน่าจะเป็นขอ้มูลโภชนาการของน ้าผลไม ้

1. fried fish ปลาทอด 

2. fruit juice น ้าผลไม ้

3. baked beef เน้ือววัอบ 

4. grilled pork หมูยา่ง 

 


