
ชุดที ่1 
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. Mathew                  the train at the train station every Sunday. 
 1 catch 
 2 catches 
 3 catched 
 4  caught 
 
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.  Molly and Mary                  coffee at the canteen now. 
   1  is siping  
    2 are siping 
      3 is sipping 
      4 are sipping 
 
 
 
 
 



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:                       you ever been to England? 
      B:  No, I have never been there. 
 

     1 Has 
     2 Have 
     3 Had 
     4 Having 
 
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 has she lived in Bangkok? 
      B:  She has lived here                   2005. 
 

   1 on 
    2 for   
    3 since 
    4 at 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 
 
5. James moved to Chiang Mai last year. He has lived here                    six months. 
     1 on 
     2 for 
     3 since 
     4 at 
 
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.   Jimmy had had breakfast before he                   out to work at his office. 
    1 went 
     2 gone 
     3 goes 
    4 going 
 
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.   After Tony                   , he watched TV in the living room. 
      1 has took a bath 
      2 had took a bath 
      3 has taken a bath 
      4 had taken a bath      
 
 



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.   Andy is a baker now but in the past he                   a bank officer.   
     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.  Ben slipped on the street while he                   to the restaurant. 
      1 had crossed 
      2 has crossed 
      3 is crossing 
      4 was crossing  
 
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 do you cook at home? 
  B:  I                   cook when I reach home after working at the office. 
 

     1 always 
     2 like 
     3 dislike 
    4 hate 
 



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 speak English? 
    B:  I speak English                   . 
 

      1 polite 
      2 soft 
      3 fluently 
      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. Mike likes                   milk after meal. 
    1 drink 

    2 drinking 
      3 drank 
     4 drunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและตอบค าถามข้อ 13-18 
 

     Teacher:  What topic are you presenting for Thai examination in class now? 
           Pete:   I would like to tell you and everybody about one of Aesop’s stories. 
                     “The greedy dog”. 
       A dog (13) stole a piece of meat from the butcher at the market.  It (14) ran rapidly to the  
middle of the bridge. While it was looking down the water under the bridge, it (15) saw another dog  
with a piece of meat in its mouth.  That piece of meat was bigger and the dog would like to take it. 
   While the dog was growling, the meat in its mouth was dropped down into the water. 
Suddenly the other dog disappeared. The dog was very surprised and finally it was angry with its 
own greediness. 
         Another dog was only its shadow in the water.  
        If it had not been greedy, it would not have lost the meat. 
 
  Teacher:  What do you learn from the greedy dog? 
           Pete:  If we are not greedy, we will not lose belongings. 
 

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

13.  What is the infinitive of “stole”? 
    1 steel 

     2 steal 
      3 stolen  
     4 stealing 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวดั • อ่ำนออกเสียงขอ้ควำม ข่ำว โฆษณำ และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกตอ้งตำมหลกักำรอ่ำน (ต 1.1 ม.3/2) 
 

14. Which word has an irregular form as the word “ran”? 
    1 put 

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

15.  Which has the same meaning as the word “saw” in this story?       
    1 got 
     2 caught 
      3 watched 
     4 whispered 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

16. Whose story is this? 
   1 Teacher 
     2 Student  
    3 Pete 
     4 Aesop 
 
 
 
 
 
 
 



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

17. What is the meaning of “greedy”? 
     1 strongly desire for more food or wealth 
    2 give something totally to somebody 
     3 gradually develop to more advanced state 
     4 break into pieces 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

18.  Which subject is Pete studying in class now? 
    1 Social 
     2 Thai 
     3 History 
     4 Art 
 
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) 
 

19.  If Jack waits for his girlfriend, his girlfriend                   out with him. 
     1 went 
     2 is going 
     3 will go 
     4 has gone  
 
 
 
 



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) 
 

20.   Lucy                   to Europe if her mother booked her the ticket. 
      1 will travel 
     2 would travel 
      3 is travelling 
     4 travelled 
  
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) 
 

21   If Anna had told me the secret, I                   the situation. 
   1 would have understood 

      2 had understood 
    3 have understood 
     4 understood 
 
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) 
 

22.  A:  What happened to your daughter yesterday? 
        B:   My daughter had a headache and a fever and she                   to hospital.      
 

   1 is taking 
     2 was taking 
     3 is taken 
     4 was taken 
 
 



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 receive the telephone bill every month.” 
               Which sentence is correct? 

   1 The telephone bill is receiving by me every month. 
      2 The telephone bill is receives by me every month. 
     3 The telephone bill is received by me every month. 
     4 The telephone bill is being received by me every month. 
 
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) 
 

24.     Anita:  Please buy me a pack of chicken at supermarket tomorrow. 
     Margie:  OK. A pack of chicken                  to you tomorrow. 

 

    1 will be bought 
    2 will bought          
     3 is bought 
     4 is being bought 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.   Joan:  The football players are playing football in the field now. 
       Sasha:  Are you at the stadium? 
          Joan:  Yes, now football                   in the field. 
 

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

26. They                   clean their rooms.                    are dirty. 
  1 himself / His 

      2 themselves / They 
    3 hisself / His 
      4 theyselves / Theirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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) 
 

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

    1 bigger 
      2 biggest 
     3 more big 
     4 big 
 

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) 
 

28.  ดูตำรำงและตอบค ำถำม 
 

Science book 150  pages 
Math book 200  pages 

English book 300  pages 
 

  Which book is the thinnest? 
   1 Science book 
     2 Math book 
    3 English book 
     4 Math book and English book 
 
 
 
 
 



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.  Elizabeth:  I met my university classmate yesterday. I hadn’t seen her for 15 years. 
             Sonia:  Is she different from the old days? 
        Elizabeth:   Yes, but I can remember her at once.  
   

  Which sentence is correct? 
     1 Elizabeth tells me that she met her university classmate the previous day. 
     2 Elizabeth is telling me that she meets her university classmate the previous day. 
     3 Elizabeth told me that she had met her university classmate the previous day. 
     4 Elizabeth was told me that she was met her university classmate the previous day. 
 
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.   John:  I am changing my job and it’s better than the old job. 
        Jack:  It’s wonderful. Congratulations! 
 

        Which sentence is correct? 
     1 John said that he is changing his job. 
    2 John said that he was changing his job. 
    3 John said that he changes his job. 
   4 John said that he is being changed his job. 
 
 
 
 



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.  Sasha went to the National Museum                   she was impressed by a lot of antiques there. 

    1 who 
     2 what 
     3 when 
      4 where 
 
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 pretty girl,                   ? 
    1 aren’t I 
    2 amn’t I 
    3 isn’t I 
    4 wasn’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. Jennifer must study hard next term. 
        What is the same meaning of “must”? 

     1 should 
     2 has to 
     3 may 
     4 can 
 



อ่านประโยคข้างล่างและตอบค าถามข้อ 34-35   
(34)Katherine has washed dishes in the kitchen (35)since 10:00 AM. 
 
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 Katherine ไดถู้กตอ้ง 
    1 What 
     2 Where 
     3 When 
     4 Who 
 
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 10:00 AM ไดถู้กตอ้ง  
    1 What 
    2 Where 
     3 When 
     4 Who 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อ่านเนือ้เร่ืองและเลือกตอบข้อ 36-38 
 

 Our company wants hard-working and enthusiastic persons to join our team in the next 2 months. 
 

We are expanding our branches to eastern town. Walk in to have an interview in office hour. 
 

Position wanted:    Secretary, Factory Manager, Engineer, Marketing Officer     
                                                                                    
Tel: 085-365-2179                                                            
 

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

36. What kind of information is it? 
  1 advertisement 

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

37. Where is this company expanding the branches? 
    1 Northern town 

     2 Southern town 
     3 Western town 
    4 Eastern town    
 
 
 
 
 
 



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

38. Which position wasn’t mentioned in the information? 
    1 Secretary 

      2 Architect 
      3 Engineer 
     4 Marketing Officer 
 
อ่านบทสนทนาแล้วตอบค าถามข้อ 39-41 
 

A:                    you tell me the way to China Town? 
B: Yes, sir. You can go straight to the next intersection and turn left.  
     You                   won’t lose the way because you can see a lot of people around there. 
     You should be careful to cross this road due to a lot of cars and traffic jam. 
A: Thanks for your kindness. 
 
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) 
  • ใชภ้ำษำส่ือสำรในสถำนกำรณ์จริง/สถำนกำรณ์จ ำลองท่ีเกิดข้ึนในห้องเรียน สถำนศึกษำ ชุมชน  
   และสังคม (ต 4.1 ม.3/1) 
 

39.    1 Do 
    2 Will 
     3 Can 
     4 Should 
 
 
 
 
 
 

(40) 

(39) 



ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
                (ต 1.1 ม.3/3) 
 
40.  What does “lose the way” mean?    

     1 can find the way 
     2 cannot find the way   
     3 lose belongings 
      4 lose something from hands 
 
ตัวช้ีวดั • เลือก/ระบุหวัขอ้เร่ือง ใจควำมส ำคญั รำยละเอียดสนบัสนุน และแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง 
   และอ่ำนจำกส่ือประเภทต่ำง ๆ พร้อมทั้งใหเ้หตุผลและยกตวัอยำ่งประกอบ (ต 1.1 ม.3/4) 
 

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

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

      1 apples 
     2 oranges 
     3 mangoes 
      4 cheese 
 
 



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) 
 

43.  A:  Are there                   clothes in the wardrobe? 
        B:  Yes, there are a lot of clothes there. 
 

    1 some 
     2 any 
     3 much 
    4 many 
 
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) 
 

44.  A:  2 neckties please. 
         B:   Here you are. 
         A:   How                   do they cost? 
         B:   800 baht. 
 

     1 many 
     2 much 
    3 neckties 
    4 pieces  
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 : แบบปรนยั 4 ตวัเลือก แต่ละขอ้มีค ำตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด 3 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 book / letter 
      2 blood / syrup 
     3 fog / steam 
     4  ocean / continent 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน 
   (ต 1.1 ม.3/3) 
     

46.  Which two pairs of words have the Past Verbs in irregular form? 
     1 write / speak 
     2 look / cook 
     3 wash / clean 
     4 eat / drink 
 
ตัวช้ีวดั • ระบุและเขียนส่ือท่ีไม่ใช่ควำมเรียงรูปแบบต่ำง ๆ ใหส้ัมพนัธ์กบัประโยคและขอ้ควำมท่ีฟังหรืออ่ำน  
   (ต 1.1 ม.3/3) 
 

47.  Which two pairs of words are “Nouns”? 
     1 happiness / sadness 
     2 careful / powerful  
     3 ability / necessity 
     4 countable / changeable 
 
 

 



ชุดที ่1 
เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) ช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 

 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
1 2 ประธำนเป็นเอกพจน์ กริยำลงทำ้ย ch ใหเ้ติม es ใน Present Simple 
2 4 ประธำนเป็นพหูพจน์ ใช ้are กริยำ sip ตอ้งซอ้น p ก่อนเติม ing 
3 2 รูปกริยำช่วยใน Present Perfect ประธำนเป็น You ใหใ้ช ้Have 
4 3 ใชค้  ำบอกเวลำ “since + จุดเร่ิมตน้ของเวลำ” ใน Present Perfect 
5 2 ใช ้“for + จ ำนวนเวลำ” ใน Present Perfect 
6 1 เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีเกิดก่อนใช ้Past Perfect เหตุกำรณ์ท่ีเกิดตำมมำใช ้Past Simple 
7 4 เหตุกำรณ์ในอดีตท่ีเกิดก่อนใช ้ Past Perfect เหตุกำรณ์ท่ีเกิดตำมมำใช ้Past Simple 
8 2 V. to be  แปลวำ่ “เป็น,อยู,่คือ” ควำมหมำยในอดีตใช ้ was เพรำะประธำนเป็น

เอกพจน์ 
9 4 เหตุกำรณ์ท่ีก ำลงัเกิดข้ึนในอดีตใช ้Past Continuous เหตุกำรณ์ท่ีเกิดแทรกใช ้ 

Past Simple 
10 1 บอกควำมถ่ีในกำรกระท ำให้ใช ้Adverb of  Frequency 
11 3 ขอ้น้ีตอ้งกำร Adverb ขยำย speak ดงันั้นจึงตอบ fluently ส่วนขอ้อ่ืนเป็น Adjective

ทั้งหมด 
12 2 หลงักริยำ like ตอ้งเติม v.ing หรือ to + V.1 
13 2 “steal” เป็น Infinitive ของ stole ซ่ึงเป็น Past Verb 
14 4 กริยำท่ีเปล่ียนรูปแบบเดียวกบั “ran” คือ  “heard” นอกนั้นเป็นกริยำคงรูป 
15 3 saw กบั watched  แปลวำ่  “ดู, เห็น” 
16 4 เจำ้ของเร่ืองคือ อีสป 
17 1 greedy เป็น adj ของค ำนำม greed ท่ีแปลวำ่ “ควำมโลภ” 
18 2 วชิำท่ี Pete ก ำลงัเรียนคือ Thai 
19 3 If-clause แบบท่ี 1 เป็นไปได ้ใชโ้ครงสร้ำง Present Simple, Future Simple. 
20 2 If-clause แบบท่ี 2 เป็นไปไม่ได ้ใชรู้ป Past Simple, S. + would + V.1 
21 1 If-clause แบบท่ี 3 เหตุกำรณ์เกิดแลว้ไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงได ้ใชรู้ป 

Past Perfect, S. + would have + Past Participle. 
22 4 รูป Passive Voice ของ Past Simple ใช ้was / were + Past participle 



 

ข้อ เฉลย เหตุผล 
23 3 เป็นรูป Passive voice ของประโยค Present Simple 
24 1 รูป  Passive Voice ของ Future Simple 
25 2 รูป  Passive Voice ของ Present Continuous กรณีประธำนเป็นเอกพจน์ใช ้is 
26 2 Reflexive Pronoun ของ They คือ themselves และรูป Possessive Pronoun ของ 

They คือ theirs 
27 4 เปรียบเทียบขั้นเท่ำกนัใชรู้ป as + Adjective รูปปกติ + as 
28 1 Science book บำงสุด 
29 3 Indirect Speech เป็นกำรเล่ำเร่ืองท่ีตอ้งใช ้more past เช่น ถำ้ประโยคเดิมเป็น  

Past  Simple ตอ้งเปล่ียนเป็น Past Perfect  ถำ้เป็น Present Simple ตอ้งเปล่ียนเป็น 
Past Simple 

30 2 Indirect Speech เป็นกำรเล่ำเร่ืองท่ีตอ้งใช ้more past เช่น ถำ้ประโยคเดิมเป็น 
Present Continuous  ตอ้งเปล่ียนเป็น Past Continuous   

31 4 Relative Pronoun แทนสถำนท่ีใช ้where 
32 1 Question tag รูป ปฏิเสธยอ่ ของประธำน I ตอ้งใชรู้ป aren’t I เท่ำนั้น  
33 2 must มีควำมหมำยเหมือนกบั have (has) to แปลวำ่ “ตอ้ง” 
34 4 Who ถำมบุคคล 
35 3 When ถำมเวลำ 
36 1 เป็นโฆษณำประกำศสมคัรงำน 
37 4 บริษทัขยำยโรงงำนไปท่ี Eastern Town 
38 2 ต ำแหน่งท่ีไม่ไดร้ะบุในประกำศสมคัรงำนคือ Architect 
39 3 เป็นกำรขอควำมช่วยเหลือโดยถำมทิศทำงใช ้ Can 
40 2 lose the way แปลวำ่ “หลงทำง” 
41 1 เป็นบทสนทนำสอบถำมเส้นทำง 
42 4 ตอ้งเติมนำมนบัไม่ได ้เพรำะใช ้Is there 
43 4 เลือกตอบ many เพรำะใชก้บันำมนบัไดใ้นรูปค ำถำม และสังเกตค ำวำ่  a lot of  

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


