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1. Which pair of words has the different vowel sound?
1. wet- vet
2. cake - take
3. king – kind
4. wish – wing
คําตอบคือ ข้อ 3

สาระที่ 2 มฐ. ต 2.2 ป.6/1

คําคู่ไหนมีเสี ยงสระต่างกัน ?
1. เวท – เวท
2. เค้ก - เทค
3. คิง - ไคนด์
4. วิช - วิง
2. Which word starts with the same sound as "useful"?
1. unit
2. ugly
3. uncle
4. Upset
คําตอบคือ ข้อ 1 สาระที่ 2 มฐ. ต 2.2 ป.6/1
คําแรกที่ออกเสี ยงเหมือนคําว่า “ยูสฟูล”
1. ยูนิท
2. อักลิ
3. อังเคิล
4. อัพเชท
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3. Look at the picture. Where are they?
1. In the store.
2. In the studio.
3. In the garage.
4. In the museum.
คําตอบคือ ข้อ 1

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/3

ดูที่รูปภาพ พวกเขาอยูท่ ี่ไหน ?
1. ในร้านค้า
2. ในห้องแสดงรายการวิทยุ, โทรทัศน์
3. ในอู่ซ่อมรถ
4. ในพิพิธภัณฑ์
4. Which sentence is true for the picture?

1. They get angry.
3. They make a net.
คําตอบคือ ข้อ 4

2. They take photos.
4. They feel happy.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/3

จากภาพประโยคไหนเป็ นจริ ง
1. พวกเขากริ้ วโกรธ

2. พวกเขาถ่ายรู ป

3. พวกเขาทําตาข่าย (แห)

4. พวกเรารู ้สึกมีความสุ ข
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5. Look at the picture. What do you say to her?
1. "I want to pull your tooth out."
2. "You should go to see the dentist."
3. "Why did you clean your teeth?"
4. "Can I buy you some toothpaste?"
คําตอบคือ ข้อ 2

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1

ดูภาพ คุณจะพูดอะไรกับเธอ ?
1. ฉันต้องการถอนฟันของคุณออก
2. คุณควรไปหาหมอฟัน
3. ทําไมคุณทําความสะอาดฟันของคุณ
4. ฉันสามารถไปซื้อยาสี ฟันได้ไหม
6. You want someone to take a photo for you. What would you say to him?
1. Can I take a photo?
2. May I take a photo of you?
3. Do you want to take a photo?
4. Could you take a photo of me?
คําตอบคือ ข้อ 4

สาระที่ 2 มฐ. ต 2.1 ป.6/1

คุณต้องการให้ใครบางคนถ่ายรู ปให้คุณ คุณควรพูดอย่างไร
1. ฉันสามารถถ่ายรู ปได้ไหม ?
2. ฉันขอถ่ายรู ปของคุณได้ไหม ?
3. คุณต้องการถ่ายรู ปไหม ?
4. กรุ ณาถ่ายรู ปให้ฉนั ได้ไหม ?
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7. To get more protein, What kind of food do you take.

ให้โปรตีนมาก อาหารชนิดไหนที่คุณควรจะกิน

สาระที่ 3 มฐ. ต 3.1 ป.6/1

คําตอบคือ ข้อ 2 เป็ นภาพเนื้อสัตว์
8. Mana is riding a motorcycle. At the bridge over the intersection,
he sees this sign. What should he do?
1. Go on the bridge.
2. Take the right turn.
3. Not go on the bridge.
4. Not take the left turn.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/3
คําตอบคือ ข้อ 3
มานะกําลังขี่รถมอเตอร์ อยูบ่ นสะพานตรงสี แยกไฟแดง เขามองเห็นสัญลักษณ์น้ ี เขา

ควรทําอย่างไร ?
1. ขึ้นไปบนสะพาน

2. เลี้ยวขวา

3. ไม่ข้ ึนไปบนสะพาน

4. ไม่เลี้ยวซ้าย

84

9. There is a fire while you are watching a film in a cinema.
Which sign should you follow?

สาระที่ 3 มฐ. ต 3.1 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 2
เกิดไฟไหม้ ขณะที่คุณกําลังดูหนังในโรงภาพยนตร์ คุณจะเลือกไปตาม

สัญลักษณ์ใด
1. การปฐมพยาบาล

2. ทางออก

3. ห้ามเข้า

4. ต้องการความช่วยเหลือ

10. Sue is going for a walk in a park.
What should Sue do when she sees the sign?
1. Step into the grass.
2. Jump onto the grass.
3. Not walk on the grass.
4. Not run out of the grass.
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/3
คําตอบคือ ข้อ 3
ซูกาํ ลังเดินเล่นในสวนสาธารณะ อะไรที่ซูควรจะทําเมื่อเธอเห็นป้ายสัญลักษณ์น้ ี

โปรด,กรุ ณาอย่าเหยียบหญ้า หลีกเลี่ยงการเดินสนามหญ้า
1. เดินในสนามหญ้า
2. กระโดดบนสนามหญ้า
3. ห้ามเดินบนสนามหญ้า
4. ห้ามวิง่ ออกสนามหญ้า
11. Daisy and Megan are making pumpkins like ghosts.
They are celebrating the festival. What festival is it?
1. Easter
2. Christmas
3. Halloween
4. Thanksgiving
สาระที่ 2 มฐ. ต 2.1 ป.6/2

คําตอบคือ ข้อ 3
ไดซีและมีแกนกําลังทําหน้ากากผีฟักทอง
มันคือเทศกาลอะไร
1. เทศกาลอีสเตอร์
2. คริ สต์มาส
3. ฮัลโลวีน
4. เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้า

พวกเขากําลังเฉลิมฉลองเทศกาล
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12. What can you see on the New Year's Eve?

.

คุณเห็นอะไรในวันส่ งท้ายปี เก่า ?
คําตอบคือ ข้อ 4 สาระที่ 2 มฐ. ต 2.1 ป.6/2
เป็ นการจุดพลุเฉลิมฉลองการเข้าสู่ ปีใหม่
13-14 Look at the pictures. ดูภาพแล้วตอบคําถามข้อ 13-14

13. From the pictures, which sentence is correct?
1. They are doing homework.
2. They love playing outdoor sports.
3. They help their mothers do housework.
4. They cook special dinner for their family.
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 3
จากรู ปภาพ ประโยคไหนถูกต้อง

1. พวกเขากําลังทําการบ้าน

2. พวกเขาชอบเล่นกีฬา

3. พวกเขาช่วยแม่ทาํ งานบ้าน

4. พวกเขาทําอาหารเย็นพิเศษสําหรับครอบครัว

14. What do you think about the two children?
They are ___ _
1. diligent
3. impolite

2. difficult
4. Intelligent

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 1
คุณคิดอย่างไรกับเด็กสองคนนี้ พวกเขา..........

1. ขยัน

2. ยุง่ ยาก

3. ไม่สุภาพ

4. ฉลาด

15. In an aquarium, there are 60 fish, 40 crabs, 30 shrimps
and 50 squids. Which graph is correct?
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/2
คําตอบคือ ข้อ 3
ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ , มีปลา 60 ตัว, ปู 40 ตัว, กุง้ 30 ตัว และปลาหมึก 50 ตัว

กราฟไหนถูกต้อง
1. ปลา 30 ตัว ปู 50 ตัว กุง้ 60 ตัว ปลาหมึก 60 ตัว
2. ปลา 40 ตัว ปู 30 ตัว กุง้ 50 ตัว ปลาหมึก 60 ตัว
3. ปลา 60 ตัว ปู 40 ตัว กุง้ 30 ตัว ปลาหมึก 50 ตัว
4. ปลา 50 ตัว ปู 60 ตัว กุง้ 40 ตัว ปลาหมึก 30 ตัว
ข้อ 16 – 18 ดูแผนภูมิแท่ง
16. Which drink has ten grams of sugar?

1. UHT milk
3. Yoghurt

2. Soy milk
4. Fruit juice

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/2
คําตอบคือ ข้อ 3
เครื่ องดื่มชนิดไหนมีน้ าํ ตาล 10 กรัม

1. นม ยูเอชที

2. นมถัว่ เหลือง

3. โยเกริ์ ต

4. นํ้าผลไม้
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17. Which drink has the most sugar?
1. UHT Milk
3. Yoghurt

2. Soy milk
4. Soft drinks

คําตอบคือ ข้อ 4
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/2
เครื่ องดื่มชนิดไหนมีน้ าํ ตาลมากที่สุด
1. นม ยูเอชที
2. นมถัว่ เหลือง
3. โยเกริ ต

4. นํ้าอัดลม

18. Which sentence is correct?
ประโยคไหนถูกต้อง
1. UHT milk has no sugar.
2. Soy milk has the least sugar.
3. Yoghurt has less sugar than soft drinks.
4. Fruit juice has more sugar than soy milk.
คําตอบคือ ข้อ 3

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/2

1. นม ยูเอชที ไม่มีน้ าํ ตาล
2. นมถัว่ เหลือง มีน้ าํ ตาลน้อยที่สุด
3. โยเกริ์ ต มีน้ าํ ตาลน้อยกว่านํ้าอัดลม
4. นํ้าผลไม้มีน้ าํ ตาลมากกว่านมถัว่ เหลือง
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19-20 Look at the map. จากข้อ 19-20 ดูแผนที่

19. Which sentence is correct?
1. The high school is beside the library.
2. The restaurant is opposite the supermarket.
3. The coffee shop is next to the department store.
4. The bookstore is between the hospital and the museum.
คําตอบคือ ข้อ 2
ประโยคไหนถูกต้อง

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2. ป.6/4,ป.6/5

1. โรงเรี ยนไฮสคูล อยูข่ า้ งห้องสมุด
2. ภัตตาคารอยูต่ รงกันข้ามห้างสรรพสิ นค้า
3. ร้านกาแฟอยูถ่ ดั จากห้างสรรพสิ นค้า
4. ร้านหนังสื ออยูร่ ะหว่างโรงพยาบาล กับพิพิธภัณฑ์
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20. From home, how can you get to the post office?
1. Take Blue Street and tum right to Red Street. It is on your left.
2. Take Red Street and tum right to Blue Street. It is on your left.
3. Take Yellow Street and tum left to Black Street. It is on your right.
4. Take Black Street and tum left to Yellow Street. It is on your right.
คําตอบคือ ข้อ 4

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/3
จากบ้าน, คุณสามารถไปที่ทาํ การไปรษณี ยอ์ ย่างไร ?
1. ไปตามถนนบลูแล้วเลี้ยวขวาไปถนนเรด ไปรษณี ยอ์ ยูซ่ า้ ยมือ
2. ไปตามถนนเรด แล้วเลี้ยวขวาบนถนนบลูสตรี ท ไปรษณี ยอ์ ยูซ่ า้ ยมือ
3. ไปตามถนนเยลโลแล้วเลี้ยวซ้ายถนนแบล็ค ไปรษณี ยอ์ ยูข่ วามือ
4. ไปตามถนนแบล็คแล้วเลี้ยวซ้ายถนนเยลโล ไปรษณี ยอ์ ยูข่ วามือ
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21-25 Read the poster.
Big Cleaning Day
Saturday 23 January 2016
Fun and Community Action
EASY AS: 1-2-3:
1. Come join us at the playground at 9.00 a.m.
2. Walk to the beach with your bag and gloves.
3. Collect the garbage like bottles, cans, plastic bags, etc.
until noon.

21-25 อ่านโปสเตอร์แล้วตอบคําถาม
วันทําความสะอาดครั้งใหญ่
วันเสาร์ 23 มกราคม 2016
ร่ วมสนุกกับกิจกรรมชุมชน
ง่ายๆ แค่ 1-2-3
1. มาร่ วมกับเราที่สนามเด็กเล่นเวลา 09:00 น.
2. เดินไปยังชายหาดด้วยถุงและถุงมือของคุณ
3. เก็บขยะ เช่น ขวด กระป๋ อง ถุงพลาสติก ฯลฯ จนถึงเที่ยง
รางวัลจะเป็ นของผูท้ ี่เก็บขยะได้น้ าํ หนักมากที่สุด
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21. What date is "Big Cleaning Day"?
1. Twenty-three of January, twenty sixteen.
2. January the twenty-third, two zero one six.
3. January twenty-three, two hundred sixteen.
4. The twenty-third of January, two thousand sixteen.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/ 4
คําตอบคือ ข้อ 4
วันทําความสะอาดครั้งใหญ่คือวันอะไร
1. ยีส่ ิ บสามของเดือนมกราคมยีส่ ิ บสิ บหก
2. มกราคมยีส่ ิ บสามสองศูนย์หนึ่งหก
3. มกราคมยีส่ ิ บสาม สองร้อยสิ บหก
4. ยีส่ ิ บสามเดือนมกราคมสองพันสิ บหก

22. Where is the cleaning activity?
1. At the beach,
2. In the ocean.
3. In the school.
4. At the playground.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/ 4
คําตอบคือ ข้อ 1
กิจกรรมทําความสะอาดจัดขึ้นที่ไหน ?
1. ที่ชายหาด
2. ในมหาสมุทร
3. ในโรงเรี ยน
4. ที่สนามเด็กเล่น
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23. From the poster, which of the following is not garbage?
1. A can
2. A prize
3. A bottle
4. A plastic bag
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 2
จากโปสเตอร์สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็ นขยะ?
1. สามารถ
2. รางวัล
3. ขวด
4. ถุงพลาสติก

24.· How many hours does the activity take?
1. One
2. Two
3. Three
4. Nine
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1

คําตอบคือ ข้อ 2
กิจกรรมใช้เวลากี่ชวั่ โมง?
1. หนึ่ง
3. สาม

2 สอง
4. เก้า

25. Who will get the prize?
1. Jack who got five foam noodle cups.
2. Steve who found a pair of old sunglasses.
3. Nancy who picked up three small boxes of soft drinks.
4. Peter who collected two pairs of old leather boots .
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/3

คําตอบคือ ข้อ 4
ใครจะเป็ นผูไ้ ด้รับรางวัล
1. แจ็คเป็ นคนที่เก็บชามโฟมก๋ วยเตี๋ยวได้หา้ ชิ้น
2. สตีฟเป็ นคนที่พบแว่นกันแดดเก่า
3. แนนซี่เป็ นคนที่เก็บกล่องเครื่ องดื่มเล็ก ๆได้สามกล่อง
4. ปี เตอร์เป็ นคนที่เก็บรวบรวมรองเท้าบูทหนังเก่า 2 คู่
Directions: Item 26-40
Choose the correct answer to complete the conversation and the passage.
คําสัง่ จากข้อ 26-40 เลือกคําตอบที่ถูกต้องเพื่อทําให้บทสนทนาและข้อความสมบูรณ์
26. At school
Wanida: ___________
Teacher: Hi, Wanida, you come very early today.
1. Good luck.
2. Who are you?
3. Good morning.
4. How do you do?
คําตอบคือ ข้อ 3
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/1
- ที่โรงเรี ยน
วนิดา: ___________
ครู : สวัสดีวนิดาคุณมาเช้ามากวันนี้
1. ขอให้โชคดี
2. คุณเป็ นใคร?
3. สวัสดีตอนเช้า
4. คุณเป็ นอย่างไรบ้าง

สาระที่ 2 มฐ. ต 2.1 ป 6/1
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27.

Irene: How often do you wash your clothes?
Alice: _____ I usually do it every Saturday.
1. Every day.
2. Once a week.
3. Twice a month.
4. Six times a year.

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 2.
ไอรี น: คุณซักเสื่ อผ้าของคุณบ่อยแค่ไหน
อลิซ: _________ ฉันซักทุกวันเสาร์
1. ทุกวัน
2. สัปดาห์ละครั้ง
3. เดือนละสองครั้ง
4. หกครั้งต่อปี

28.

Ping: Do you like that movie?
Kim: It's amazing.
1. Yes, I do.
2. Yes, I am.
3. No, I don't.
4. No, I'm not.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/4

คําตอบคือ ข้อ 1.
ปิ ง: คุณชอบหนังเรื่ องนี้ไหม?
คิม: มันเป็ นที่น่าตื่นตาตื่นใจ
1. ใช่ ใช้Verb to do ในการตอบรับ
3. ไม่ใช่ ใช้Verb to do ในการตอบปฏิเสธ

2. ใช่ ใช้ Verb to be ในการตอบรับ
4. ไม่ใช่ ใช้Verb to be ในการตอบปฏิเสธ
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29. Joe: What subject do you like most?
Jim: English. It's fun.
Joe: ________ A lot of foreigners visit our province, and I like talking to them.
1. Me, too.
2. Not for me.
3. Me, neither.
4. Neither do I.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/4
คําตอบคือ ข้อ 1.
ผมก็เช่นกัน เป็ นการตอบรับในการคิดหรื อทําสิ่ งที่คล้ายกันกับผูพ้ ูดอีกฝ่ ายหนึ่ง
โจ: คุณชอบวิชาไหนมากที่สุด?
จิม: ภาษาอังกฤษ มันสนุก.
โจ: ___ชาวต่างชาติจาํ นวนมากเยีย่ มชมจังหวัดของเราและผมชอบการพูดคุยกับพวกเขา
1. ผมเช่นกัน
2. ไม่สาํ หรับฉัน
3. ผม ก็ไม่ครับ
4. ฉันก็ไม่เหมือนกันกับคุณ

30. At the book shop
Jonathan: _____________.
Shopkeeper: Twenty five baht.
1. How long is it?
2. How much is it?
3. How often do you read?
4. How many books are there?
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4

คําตอบคือ ข้อ 2.
- ที่ร้านหนังสื อ
โจนาธาน: ___________________.
เจ้าของร้าน: ยีส่ ิ บห้าบาท (เขาตอบเป็ นราคาว่ากี่บาท ก็ตอ้ งถามหาราคา)
1. นานแค่ไหน?
2. ราคาเท่าไหร่ ?
3. คุณมักจะอ่านบ่อยแค่ไหน?
4. หนังสื อมีท้ งั หมดกี่เล่ม?
31.

Ann: The weather is very hot. Let's go to the beach!
Beth: _______ I love to swim in the sea.
1. That's a good idea.
2. That sounds dangerous.
3. That's very kind of you.
4. That seems very unhappy.
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/5

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.3 ป.6/1

คําตอบคือ ข้อ 1.
นัน่ เป็ นความคิดที่ดี เพราะ เป็ นการตอบข้อความที่คล้อยตามกับข้อความเบื้องต้น
แอน: อากาศร้อนมาก ไปชายหาดกันเถอะ!
เบธ : ฉันชอบการว่ายนํ้าในทะเล
1. นัน่ เป็ นความคิดที่ดี
2. มันดูอนั ตรายนะ
3. คุณใจดีมากเลย
4. มันน่าจะไม่มีความสุ ข
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32. John: What do you like to do in your free time?
Jane: I like reading and watching TV. ___________
John: I collect stamps.
1. How are you?
2. How about you?
3. What do you do?
4. What are you doing?
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/5

คําตอบคือ ข้อ 2.
แล้วคุณล่ะ เพราะเป็ นการถามตอบเรื่ องงานอดิเรก เมื่อเอ่ยถึงตนเองแล้วจึงเอ่ย
ถามเรื่ องราวของอีกฝ่ ายหนึ่ง
จอห์น: คุณชอบทําอะไรในเวลาว่างของคุณ
เจน: ฉันชอบการอ่านและการดูทีวี
จอห์น: ผมสะสมแสตมป์
1. คุณเป็ นอย่างไรบ้าง
2. แล้วคุณล่ะ?
3. คุณทําอะไร?
4. คุณกําลังทําอะไร?
33. Peter: I visited my grandparents in Khonkaen last weekend.
Mark: Great!___________
Peter: I went shopping and had dinner with them.
1. How did you go back?
2. What did you do there?
3. When did you go shopping?
4. Where did you have dinner?
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สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4

คําตอบคือ ข้อ 2.
คุณทําอะไรที่นนั่ เพราะเขาตอบถึงสิ่ งที่เขาไปทําว่าไปชอบปิ้ งและทานอาหารเย็น
ปี เตอร์: ผมไปเยีย่ มปู่ ย่าตายายของผมที่ขอนแก่นสุ ดสัปดาห์ที่ผา่ นมา
มาร์ค: เยีย่ มเลย______________
ปี เตอร์: ผมไปช้อปปิ้ งและกินอาหารเย็นกับพวกเขา
1. คุณกลับมาอย่างไร?
2. คุณทําอะไรที่นนั่ ?
3. คุณไปช้อปปิ้ งเมื่อไหร่ ?
4. คุณไปทานอาหารคํ่าที่ไหน?
34. On the phone
Metha: Please ask John to call back Metha.
Nancy:____________ , please.
Metha: Metha, M-E-T-H-A .. Thank you.
1. Speak softly
2. See you later
3. Say your name again
4. Send your telephone number
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.1 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 3.
พูดชื่อของคุณอีกครั้ง สถานการณ์เหมือนต้องการถามชื่อซํ้าเพื่อจดบันทึก
- ระหว่างการใช้โทรศัพท์
เมธา: กรุ ณาบอกจอห์นให้โทรกลับหาเมธาด้วย
แนนซี่: ได้โปรด__________
เมธา: เมธา M-E-T-H-A .. ขอบคุณ
1. พูดเบา ๆ
2. แล้วพบกันในภายหลัง
3. พูดชื่อของคุณอีกครั้ง
4. ส่ งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
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35. At the party
Frank: Joey, do you know that song? What's the name?
Joey: _____ , what did you say?
Frank: The name of the song! What is it?
1. Sorry
2. Certainly
3. Not at all
4. My pleasure
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/ 4
คําตอบคือ ข้อ 1.
เป็ นการกล่าวคําขอโทษเมื่อไม่ได้ยนิ สิ่ งที่อีกฝ่ ายหนึ่งพูดไม่ชดั เจน
- ที่งานปาร์ต้ ี
แฟรงก์: โจอี้คุณรู ้จกั เพลงนี้ไหม? ชื่อเพลงอะไร?
โจอี้: _________ คุณพูดว่าอะไรนะ?
แฟรงก์: ชื่อของเพลง! คืออะไร?
1. ขอโทษ
2. ได้ แน่นอน
3. ไม่ใช่ท้ งั หมด
4. ด้วยความยินดี
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36-40
I learned how to _(36)_lettuce at school. Lettuce grows best in full sun. At first,
we prepared the soil with organic matter. We put_(3 7)_ deep in the ground. We
watered them carefully all over the land. We got a lot of fresh lettuces, so, at noon,
we cooked them for _(3 8)_. When we have more vegetable, we _(39)_ them to people
in the village. People like our vegetable very much. I love this job, so I will be a_
( 40)_when I grow up.
36-40
ผมได้เรี ยนรู ้วธิ ีการ __ (36) __ผักกาดที่โรงเรี ยน ผักกาดหอมเติบโตที่ดีที่สุดใน
ช่วงเวลาแดดจ้า ขั้นแรกเราเตรี ยมดินที่มีอินทรี ยวัตถุ เราใส่ _ (37) _ ลึกลงไปในพื้นดิน
เรารดนํ้าพวกมันอย่างระมัดระวังทัว่ ดิน เราจะได้ผกั กาดหอมสดจํานวนมาก ดังนั้นเรา
ปรุ งมันสําหรับ____(38) _ เมื่อเรามีผกั มากขึ้น เรา _ (39) _ ให้คนในหมู่บา้ น ผูค้ นชอบ
ผักของเราเป็ นอย่างมาก ผมรักงานนี้ดงั นั้นผมจะเป็ น_ (40) _เมื่อผมเติบโตขึ้น
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36.

1. eat
3. pack

2. keep
4. Plant

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4, ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 4
ปลูก เป็ นคําศัพท์ที่เหมาะสม เพราะผักกาดเป็ นพืช ต้อง ปลูก
1. กิน
2. เก็บ
3. บรรจุ
4 . ปลูก

37.

1. seeds
3. leaves

สาระที่ 4 มฐ. ต 4.2 ป.6/1

2. roots
4. Flowers
สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4, ต 1.3 ป.6/1

สาระที่ 4 มฐ. ต 4.2 ป.6/1

คําตอบคือ ข้อ 1
เมล็ด สัมพันธ์กบั คําว่าลึกลงไปในดิน การปลูกพืช ใส่ ลึกลงในดินก็คือเมล็ดนัน่ เอง
1. เมล็ด
2.ราก
3.ใบ
4. ดอกไม้
38.

1. Breakfast
3. dinner

2. Lunch
4. Suppe

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4, ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 2
1. อาหารเช้า
2.อาหารกลางวัน
3. อาหารเย็น
4. อาหารว่าง

สาระที่ 4 มฐ. ต 4.2 ป.6/1
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39.

1. buy
3. lend

2. sell
4. borrow

คําตอบคือ ข้อ 2 สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4, ต 1.3 ป.6/1
ขาย สอดคล้องกับ การมีผกั มาก ดังนั้นเมื่อมีมากจึงได้ขาย
1. ซื้อ
2. ขาย
3.ให้ยมื
4.ขอยืม
40.

1. sailor
3. fisherman

สาระที่ 4 มฐ. ต 4.2 ป.6/1

2. designer
4 . gardener

สาระที่ 1 มฐ. ต 1.2 ป.6/4, ต 1.3 ป.6/1
คําตอบคือ ข้อ 4
ชาวสวน อาชีพปลูกผักก็คือ ชาวสวนนัน่ เอง
40. 1. กะลาสี
2. นักออกแบบ
3. ชาวประมง
4. ชาวสวน

สาระที่ 4 มฐ. ต 4.2 ป.6/1
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บรรณานุกรม
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บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศกรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด, 2551.
ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์. ทาไมเมืองไทยถึงไร้มาตรฐานทางภาษาต่างชาติ. ฐานการพิมพ์,
2548.
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คณะผู้จัดทาแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่ปรึกษา
1. ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
2. นางสุภารีย์ โพนเงิน
3. นายปัญญา มาศวรรณา
4. นายประนอม ศรีจันทร์หล้า
5. นายสากล อุ่นอุดม
6. นายบวร ศรีอุ่น
7. นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตร
8. นายเชาวฤทธิ์ ใจมัน
9. นายสมหมาย โมฆรัตน์
10. นายสุรพล ประทุมชัย
11. นางสาวรัติพร ภาธรธุวานนท์
12. นายนิคม ชมภูหลง

ผู้อานวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1
รองผู้อานวยการ สพป. มหาสารคาม เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.มหาสารคาม เขต 1

คณะวิเคราะห์และจัดพิมพ์ข้อสอบ
1. นางพุทธารัตน์ ทะสา
2. นายสถิตย์ บุญพิคา
3. นายรัฐกร ลงคา
4. นางสุภาภรณ์ บัวหลวง
5. นางศิริพันธ์ วิทิตธุรนัย
6. นางวิยะดา ชมภูหลง
7. นางกานดา เวียงบาล
8. นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสน
9. นายไสว ทับพิมพ์แสน
10. นางพรทิพย์ พัชรพลอนันต์
11.นางเกษกนก นิลจันทร์
12. นายภูมินทร์ บุญหล้า
13. นางสหพร วิมุกตานนท์
14. นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
คาศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านคอกม้า
ครูโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านซองแมว
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15. นางอุบลรัตน์ ศรีปัดถา
16. นางวิยะดา ชมภูหลง
17. นางดารุณี จารัสรักษ์
18. นางสาวนวพร จักรนารายณ์
19. นางกฤตยา พรหมสุรินทร์
20. นางพัชรา พลเยี่ยม

ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้าใสม่วงวิทยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านมะกอก
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านใคร่นุ่น
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองคู

คณะตรวจทาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางพุทธารัตน์ ทะสา
นางจรีรัตน์ ทับพิมพ์แสน
นางวัชราภรณ์ หานะพันธ์
นางอุบลรัตน์ ศรีปัดถา
นางกานดา เวียงบาล
นางเกษกนก นิลจันทร์
นางพัชรา พลเยี่ยม
นางสาวนวพร จักรนารายณ์
นายภูมินทร์ บุญหล้า

ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านซองแมว
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้าใสม่วงวิทยา
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองคู
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
ครูชานาญการโรงเรียนบ้านคอกม้า

บรรณาธิการกิจ / จัดรูปเล่ม
1.
2.
3.
4.

นางพุทธารัตน์ ทะสา
นางกานดา เวียงบาล
นางสหพร วิมุกตานนท์
นางสาวนวพร จักรนารายณ์

ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ สพป.มหาสารคาม เขต 1
ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
ครูโรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ
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