
ชุดที ่2 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 

ค าช้ีแจง  ให้ระบายค าตอบทีถู่กต้องลงในวงกลมตัวเลอืกให้เต็มวง (ห้ามระบายนอกวง) 
 
ส่วนที่ 1 :  แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค ำตอบเดียว จ ำนวน 44 ขอ้ 
    ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 44 คะแนน 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
1. Laura                  the market every Friday. 
 1 passes 
 2 pass 
 3 passed 
 4  passing 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
2.  Alan and Alex                  on the bus now. 
   1 is getting 
    2 are getting 
      3 is geting 
      4 are geting 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 
3.  A:                       she ever been to Scotland? 
      B:  No, she has never been there. 
 

     1 Having 
     2 Had 
     3 Has 
     4 Have 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
            • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 
4.  A:  How long have you and your family lived in Phuket? 
      B:  We have lived here                  2010. 
 

   1 for  
    2 on  
    3 at 
    4 since  
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
5. Jeffrey changed to work in Administrative Department. He has worked in a new department 
                    3 weeks. 
     1 at  
     2 since 
     3 for  
     4 on 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
6.   As soon as John arrived his office, he                   the employees to have a meeting immediately. 
    1 call 
     2 calls 
     3 calling 
    4 called 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
7.   Tony                  a contract before he started working in the new project. 
      1 has signed 
      2 had signed 
      3 signed 
      4 was signing  
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
          • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
8.   Barbara                  a housewife now. But in the past she was a secretary. 
     1 is 
     2 was 
     3 are 
     4 were  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
9.  Jane                   a hamburger for lunch while she was working at her desk. 
      1 had eaten 
      2 has eaten 
      3 ate 
      4 was eating 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4)  
             • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 

10.  A:  How often does Ashley play tennis at the court? 
  B:  He                   plays tennis when his friend picks him up at home. 
 

     1 hates 
     2 likes 
     3 dislikes 
    4 usually 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4)  
             • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น 
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 

11. A:  How do you drive a car? 
    B:  I always drive                   . 
 

      1 careful 
      2  carefully 
      3 careless 
      4 rapid  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4)  
            • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 

12. William dislikes                  with the strangers. 
    1 talking 

    2 talk 
      3 talks 
     4 talked 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและตอบค าถามข้อ 13-18 
 

     Teacher:  What topic are you presenting for Thai examination in class now? 
           Max:  I would like to tell you and everybody about one of Aesop’s stories. “The fox and the crow” 
         A crow stole a lump of cheese from a house.  It (14) flew and (15) hid in the tree. While it was 
perching on the branch of the tree, a fox passed and saw the crow with the cheese in its mouth. The fox 
planned to trick the crow to take the cheese.    
       The fox greeted the crow and told the crow how beautiful it was. It tried to fool the crow to  
open its mouth by asking the crow to show its voice. The crow believed and while it was opening its mouth, 
the cheese dropped down and the fox hurried to take (16) it and ran away.  
Teacher:    What do you learn from the fox and the crow? 
     Pete:    If we believe the (17) flattery, we will be cheated. 
  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

13.  Where did the crow steal a lump of cheese? 
    1 a canteen 

     2 a restaurant 
      3 a market  
     4 a house 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
             (ต 1.1 ม.3/3) 
 

14. Which word has a different past-verb form? 
    1 drink 

     2 cost 
      3 shut 
     4  put 
 



ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
   (ต 1.1 ม.3/3) 
 

15.  What is the infinitive form of “hid”?  
    1 hive 
     2 hide 
      3 hire 
     4 hint 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

16. What does “it” in the sentence mean? 
   1 crow 
     2 fox  
    3 cheese 
     4  voice 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
         (ต 1.1 ม.3/3) 
 

17. What is the meaning of “flattery”? 
     1 showing a bad opinion 
    2 praising someone too much in order to gain advantage 
     3 watching while others take part 
     4 planning for the future 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

18.  Which subject is Max studying in class now? 
    1 Thai 
     2 Social 
     3 Art 
     4 History 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

19.  If Lionel                   the truth, his girlfriend would accept his apology. 
     1 told 
     2 is going to tell 
     3 will tell 
     4 tells  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

20.   Joey                   home if his wife ordered him. 
      1 stay 
     2 stayed 
      3 would stay 
     4 will stay 
 
 
 
 
 
  



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

21   If Clara had reserved the seat at the restaurant, her children                   delicious meal. 
   1 had eaten 

      2 would have eaten 
    3 ate 
     4 eat 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

22.  A:  What happened to your husband last week?  
        B: My husband                   by a car and I brought him to hospital.        
 

   1 was crashed 
     2 is crashed 
     3 is crashing 
     4 was crashing 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
              • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2)                       
 

23.  “I give the presents to the customers every New Year.” 
               Which sentence is correct? 

   1 The presents is given to the customers by me every New Year. 
      2 The presents are given to the customers by me every New Year. 
     3 The presents was given to the customers by me every New Year. 
     4 The presents were given to the customers by me every New Year. 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ี
   ฟังและอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

24  Husband:  Please bring me three neckties to my office next Saturday. 
           Wife:  OK. Three neckties                                   to you next Saturday. 

 

    1 is brought 
    2 are brought  
     3 will brought          
     4 will be brought 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 

   • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 

25. Jessica:   The tennis players are playing tennis at the court now. 
  Sheena:  Are you at the court? 
        Jessica:   Yes, now tennis                        by the tennis players at the court.  
 

   1 was being played 
    2 were being played   
     3 is being played 
     4 are being played 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

26. She prepares the ingredients of Pad-thai                   .                    are good and expensive. 
  1 herself / Their 

      2 sheself / Hers 
    3 herself / They 
      4 herselves / Hers 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
   (ต 1.1 ม.3/3) 
             • สนทนำและเขียนโตต้อบขอ้มูลเก่ียวกบัตนเอง เร่ืองต่ำง ๆ ใกลต้วั สถำนกำรณ์ ข่ำว เร่ืองท่ีอยูใ่น
   ควำมสนใจของสังคม และส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ืองและเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/1) 
 

27.   Nick:  What size of shoes do you wear? 
         Rod:  Mine is as                   as yours.   
 

    1 smaller 
      2 small 
     3 smallest 
     4 more small 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

28.  ดูตำรำงและตอบค ำถำม 
 

House Type 1 2.5 million baht 
House Type 2 3.5 million baht 
House Type 3 5.5 million baht 

 

  Which house is the cheapest? 
   1 House Type 2 and 3 
     2 House Type 3 
    3 House Type 2 
     4 House Type 1 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ
   อ่ำนอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/4) 
 

29.  Tom:  I visited my grandparents at their house yesterday.  
        Kate:  How often do you visit your grandparents? 
        Tom:   Once a month.  
 

        Which sentence is correct?       
     1 Tom told me that he visited his grandparents at their house the day before. 

     2 Tom told me that he had visited his grandparents at their house the day before. 
     3 Tom told me that he visited his grandparents at their house yesterday. 
     4 Tom told me that he has visited his grandparents at their house yesterday. 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   หรืออ่ำนอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/4) 
 

30.     Diana:   I am buying a car. It will help me to commute to work comfortably. 
         William:   Good idea! 
 

        Which sentence is correct? 
     1 Diana said that she buys a car. 
    2 Diana said that she is buying a car. 
    3 Diana said that she was buying a car. 
   4 Diana said that she bought a car. 
 

ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 

   • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 
31.  Anna went to the National Library                   there are a lot of books there. 

    1 where 
     2 who 
     3 what 
      4 when 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
            • เลือกใชภ้ำษำ น ้ำเสียง และกิริยำท่ำทำงเหมำะกบับุคคลและโอกำสตำมมำรยำทสังคมและวฒันธรรม
   ของเจำ้ของภำษำ (ต 2.1 ม.3/1) 
 

32.  I am a good student,                   ? 
    1 are I 
    2 amn’t I 
    3 isn’t I 
    4 aren’t I  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2)   
 

33. Farah and Daniel must reach at the bus stop on time. 
        What is the same meaning of “must”? 

     1 may 
     2 can 
     3 have to 
     4 should 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ่านประโยคข้างล่างและตอบค าถามข้อ 34-35   
Roger has ironed his clothes since 5:00 PM. 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
  • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
  

34.  ขอ้ใดใช ้Wh-question แทน Roger ถูกตอ้ง 
    1 What 
     2 Who 
     3 When 
     4 Where  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • ใชค้  ำขอร้อง ใหค้  ำแนะน ำ ค  ำช้ีแจง และค ำอธิบำยอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/2) 
 

35.  ขอ้ใดใช ้Wh-question แทน since 5:00 PM ถูกตอ้ง 
    1 When  
    2 Where 
     3 What 
     4 Who 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและเลือกตอบข้อ 36-38 
 

 Our school is located at Sukhumvit area. We want the responsible and hard-working native English 
teacher to teach English as a foreign language. Interested person can walk in and have an interview in 
office hours. 
  Tel: 02-254-1346    
 

ตัวช้ีวดั •  ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
               (ต 1.1 ม.3/3) 
 

36. What is the above information? 
  1 ingredient       

    2 advertisement 
     3 explanation 
    4 description 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

37. Where is this school located? 
    1 Sathorn area 

     2 Lardprao area 
     3 Sukhumvit area       
    4 Petchburi area  
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

38. Which position does the school want? 
    1 Science teacher 

      2 Math teacher 
      3 Thai teacher 
     4 English teacher 



อ่านบทสนทนาแล้วตอบค าถามข้อ 39-41 
 

A:                    you tell me the way to a bookstore around here? 
B: Yes, sir. Turn right at the intersection and walk straight along the road. 
     You can see Robinson Department Store; the bookstore is at the third floor. 
A: Thanks for your kindness. 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

39.    1 Do 
    2 Can 
     3 May 
     4 Should 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  

                (ต 1.1 ม.3/3) 
 
40.  What does “intersection” mean? 

     1 a point where two roads cross 
     2 a point where there are a lot of people  
     3 a point where a lot of shops are located 
      4 a point where there are a lot of foreigners 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

41.  This conversation is about                   . 
     1 accepting apology 
     2 greeting 
    3 asking the direction 
     4 giving a command 
 

(39) 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
             • พดูและเขียนเพื่อขอและใหข้อ้มูล อธิบำย เปรียบเทียบ และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟังหรือ
   อ่ำนอยำ่งเหมำะสม (ต 1.2 ม.3/4) 
 

 42. A:  Is there any                  in the refrigerator? 
        B:  Yes, there is some. 
 

      1 juice 
     2 vegetables 
     3 tomatoes 
      4 lemons 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

43.  A:  Are there                   customers in the shop? 
        B:  Yes, because there are a lot of beautiful clothes there. 
 

    1 some 
     2 many  
     3 much 
    4 any 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

44.  A:  1 dozen of pencils, please. 
         B:   Here you are. 
         A:   How                   does it cost? 
         B:   150 baht. 
 

     1 pencils 
     2 pieces 
    3 many 
    4 much  
 
 
ส่วนที ่2 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 2 ค ำตอบ จ ำนวน 3 ขอ้  
   ขอ้ละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน  
 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน 
    (ต 1.1 ม.3/3) 
 

45. Which two pairs of words are Uncountable Noun? 
    1 flour / yoghurt 
      2 computer / refrigerator 
     3 dictionary / map 
     4  tobacco / pepper 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน 
   (ต 1.1 ม.3/3) 
     

46.  Which two pairs of words have the Past Verbs in irregular form? 
     1 go / come 
     2 watch / push 
     3 see / sing 
     4 ask / answer 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
   (ต 1.1 ม.3/3) 
 

47.  Which two pairs of words are “Nouns”? 
     1 happy / sad 
     2 laziness / weakness 
     3 carefully / beautifully 
     4 capacity / majority 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ชุดที ่2 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
 
 
 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
1 1 ประธำนเป็นเอกพจน์ กริยำลงทำ้ย ss ใหเ้ติม es ใน Present Simple 
2 2 ประธำนเป็นพหูพจน์ ใช ้are กริยำ get ตอ้งซอ้น t ก่อนเติม ing 
3 3 รูปกริยำช่วยใน Present Perfect ประธำนเป็น She ใหใ้ช ้Has 
4 4 ใชค้  ำบอกเวลำ “since + จุดเร่ิมตน้ของเวลำ” ใน Present Perfect 
5 3 ใช ้“for + จ ำนวนเวลำ” ใน Present Perfect 
6 4 เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีเกิดก่อนใช ้Past Perfect เหตุกำรณ์ท่ีเกิดตำมมำใช ้Past Simple 
7 2 เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีเกิดก่อนใช ้ Past Perfect เหตุกำรณ์ท่ีเกิดตำมมำใช ้Past Simple 
8 1 V. to be  แปลวำ่ “เป็น, อยู,่ คือ” ควำมหมำยในปัจจุบนัใช ้is เพรำะประธำนเป็น

เอกพจน์ 
9 3 เหตุกำรณ์ท่ีก ำลงัเกิดข้ึนในอดีตใช ้Past Continuous เหตุกำรณ์ท่ีเกิดแทรกใช ้ 

Past Simple 
10 4 บอกควำมถ่ีในกำรกระท ำให้ใช ้Adverb of Frequency 
11 2 ขอ้น้ีตอ้งกำร Adverb ขยำย drive ดงันั้นจึงตอบ carefully ส่วนขอ้อ่ืนเป็นรูป 

Adjective ทั้งหมด 
12 1 หลงักริยำ dislike ตอ้งเติม V.ing หรือ to + V.1 
13 4 crow ขโมยเนยแขง็จำกบำ้นหลงัหน่ึง 
14 1 กริยำท่ีเปล่ียนรูปแบบเดียวกบั “flew” คือ “drink” นอกนั้นเป็นกริยำคงรูป 
15 2 รูป Infinitive ของ hid คือ hide 
16 3 “it” ในท่ีน้ีหมำยถึง cheese 
17 2 flattery แปลวำ่ กำรประจบสอพลอ 
18 1 วชิำท่ี Max ก ำลงัเรียนคือ Thai 
19 1 If-clause แบบท่ี 2 เป็นไปไม่ได ้ใชรู้ป Past Simple, S. + would + V.1   
20 3 If-clause แบบท่ี 2 เป็นไปไม่ได ้ใชรู้ป Past Simple, S. + would + V.1   
21 2 If-clause แบบท่ี 3 เหตุกำรณ์เกิดแลว้ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้ใชรู้ป  

Past Simple, S. + would have + Past Participle 



 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
22 1 รูป Passive Voice ของ Past Simple ใช ้was/ were + Past participle 
23 2 เป็นรูป Passive voice ของประโยค Present Simple 
24 4 รูป Passive Voice ของ Future Simple 
25 3 รูป Passive Voice ของ Present Continuous กรณีประธำนเป็นเอกพจน์ใช ้is 
26 3 Reflexive Pronoun ของ She คือ herself และรูป Possessive Pronoun ของ she คือ hers 
27 2 เปรียบเทียบขั้นเท่ำกนัใชรู้ป as + Adjective รูปปกติ + as 
28 4 House Type 1 รำคำถูกสุด 
29 2 Indirect Speech เป็นกำรเล่ำเร่ืองท่ีตอ้งใช ้more past เช่น ถำ้ประโยคเดิมเป็น  

Past  Simple ตอ้งเปล่ียนเป็น Past Perfect  ถำ้เป็น Present Simple ตอ้งเปล่ียนเป็น 
Past Simple 

30  
3 

Indirect Speech เป็นกำรเล่ำเร่ืองท่ีตอ้งใช ้more past เช่น ถำ้ประโยคเดิมเป็น 
Present Continuous ตอ้งเปล่ียนเป็น Past Continuous   

31 1 Relative Pronoun แทนสถำนท่ีใช ้where 
32 4 Question tag รูปปฏิเสธยอ่ ของประธำน I ตอ้งใช ้aren’t I เท่ำนั้น  
33 3 must มีควำมหมำยเหมือนกบั have (has) to แปลวำ่ “ตอ้ง” 
34 2 Who ถำมบุคคล 
35 1 When ถำมเวลำ 
36 2 เป็นโฆษณำประกำศสมคัรงำน 
37 3 โรงเรียนอยูแ่ถว Sukhumvit area 
38 4 ต ำแหน่งท่ีระบุในประกำศสมคัรงำนคือ native English teacher 
39 2 เป็นกำรขอควำมช่วยเหลือเพื่อถำมทิศทำงใช ้Can 
40 1 intersection แปลวำ่ “ทำงส่ีแยก” 
41 3 เป็นบทสนทนำสอบถำมเส้นทำง 
42 1 ตอ้งเติมนำมนบัไม่ได ้เพรำะใช ้Is there 
43 2 เลือกตอบ many เพรำะใชก้บันำมนบัไดใ้นรูปค ำถำม และสังเกตค ำวำ่ a lot of  

ในบรรทดัถดัมำ 
44 4 ใช ้much เพรำะเป็นกำรถำมรำคำ 
45 1 และ4 เป็นนำมนบัไม่ได ้
46 1 และ3 เป็น Verb ท่ีมีรูปอดีตประเภท เปล่ียนรูป Irregular Verb 
47 2 และ4 Suffix “-ness” และ “-ty” เป็น suffix ท่ีใชส้ร้ำงค ำนำม 


