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สรุปเนื้อหาตัวชี้วัด 
 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี 
            เหตุผล  
ตัวช้ีวัด ป.6/3 เลือก/ระบุประโยคหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่อ่าน  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ประโยค หรือข้อความ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และความหมายเก่ียวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ 
และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
ตวัชี้วัด ป.6/4 บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟังและอ่านบทสนทนานิทานง่ายๆ และเรื่องเล่า 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

ประโยค บทสนทนา นิทาน หรือเรื่องเล่า ค าถามเก่ียวกับใจความส าคัญของเรื่อง เช่น ใคร ท าอะไร ที่
ไหน เมื่อไร อย่างไร ทาไม  
- Yes/No Question เช่น  
Is/Are/Can…? Yes,…is/are/can./ No,…isn’t/aren’t/can’t.  
Do/Does/Can/Is/Are...? Yes/No… etc.  
- Wh-Question เช่น  
Who is/are…? He/She is…/They are…  
What…?/Where…? It is …/They are…  
What...doing? …is/am/are… etc.  
- Or-Question เช่น 
   Is this/it a/an...or a/an…? It is a/an…  
   Is/Are/Was/Were/Did…or…? etc. 
รูปแบบข้อสอบ  4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ (จ านวน 8 ข้อ 20 คะแนน)   
 
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาชุมชน และสังคม  
ตัวช้ีวัด ป.6/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
รูปแบบข้อสอบ  4 ตัวเลือก 1 ค าตอบ (จ านวน 6 ข้อ 15 คะแนน)   
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แบบทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) 
 
1.  Situation: In a library     
 
  Dom:  Hey Linda! This way, our friends are here.  
  Librarian: Dom, look at the sign please.     Be quiet  
 
  What does the sign mean?  
   1.  Don’t litter  2.  Keep off the books.  
   3.  Keep the room clean 4.  Don’t make a loud noise  
2. Situation: At the cinema     
  Kate: I’d like to watch Harry Potter.  
  Mike: Umm, I think Transformer is better.  
  Kate: But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s a very late at night.  
  Mike: If you say Harry Potter, I won’t agree.  
  Kate: Well, better look at other movie programs then.  
  Mike: Good idea.  
  What movie will they probably watch?  
   1.  Harry potter  2.  Transformer  
   3.  Both of them  4.  Another movie  
3. Situation: At a restaurant     
  Nit: Can we have a table for 2, please?  
  Waiter: Yes, of course. This way, please. Here is the menu.  
  Nit: We only need some drinks. We want__________________.  
  Waiter:  Well, I will be right back.  
  What do they probably order?  
   1.  fruit salad  2.  fried rice  
   3.  lemonade  4.  steak  
 
 
  A : What would you like to eat for breakfast?  
  B : I would like to have some bread and butter, please.  
 
4. From the dialogue, they are talking to each other ______.   
   1.  in the morning  2.  in the afternoon  
   3.  in the evening  4.  at night  
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  A : Excuse me, are you ready to order?  
  B : Yes, I would like to have some soup, please  
 
5. From the dialogue, where are they?     
   1.  At home  2.  At school  
   3.  In a restaurant  4.  In a hospital  
 
 
6.           
 
 
 
  This sign means “.................................. .”  
   1.  It’s comfortable.  2.  It’s dangerous.  
   3.  It’s horrible.  4.  It’s safe.  
 
7.  Which of the following is correct according to the sign ? 

 

1. You can pay later. 
2. You do not have to pay. 
3. You cannot use a credit card. 
4. You should use your credit card 

8. 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 
 
 
 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGtfCG3o_VAhXJfLwKHVOaB4UQjRwIBw&url=https://www.compliancesigns.com/EGRE-15833_Black_on_White.shtml&psig=AFQjCNFlz4t_N5_Na82yjwF_93vjsDr77A&ust=1500360869826647
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9. Lucas : :…………………………………………….  
   Isabella : From the book. It s on page 32.  

1. Where is the book?  
2. What was the question?  
3. How many pages are there?  
4. How did you find the answer?  
 

10. In English class  
     You do not hear the teacher, so you say to her, “_______________”  

1. Can I read it again?  
2. Shall I say it, again?  
3. Could you repeat that?  
4. May you listen to it again? 
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Tips 

Reading Comprehension 

1. การอ่านอย่างคร่าวๆ (Preview Reading) 
2. การเดาความหมายศัพท์ (Guessing word meaning) 
3. การหาหัวเรื่องและใจความส าคัญ (Finding the topic and the main idea) 
4. การเข้าใจรายละเอียด (Understanding the details) 
5. การใช้ค าอ้างอิง (Using reference words) 
6. การอ่านแบบ Scanning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ค าถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh-question 
What ……..? (อะไร) /ถามเรื่องทั่วๆไป   อธบิายเหตุผล 
When ……..? (เมื่อไหร่) / ถามวัน เวลา 
Where ……..? (ที่ไหน) / ถามสถานที ่
Why …………? (ท าไม) / ถามเหตุผล    because… 
Who………....? (ใคร)  / ถามถึงบุคคล 
How…………..? (อย่างไร)  ถามวธิีการ 
Whose ……? (ของใคร) / This pen is mine. 
Whom ……? (ของใคร) /  This is my pen. 
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1. การอ่านอย่างคร่าวๆ (Previewing) 

 หมายถึง การที่ผู้อ่าน ดู หรือส ารวจส่วนต่างๆ ของสิ่งที่อ่านก่อนอ่านจริง (look before you read) 
จะช่วยท าให้เข้าใจเรื่องที่อ่านสามารถเข้าใจเรื่อง ที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

  

Preview ข้อความต่อไปนี้ โดยอ่านเฉพาะข้อความท่ีขีดเส้นใต้ และอย่าลืมอ่าน ตามขั้นตอนวิธีการ 
Previewingดังกล่าวข้างต้น 

2. การเดาความหมายศัพท์ (Guessing word meanings) 

 การอ่านในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น ไม่มีใครที่จะรู้ความหมายของค าทุกค าที่อ่านในข้อความได้ มี
โอกาสบ่อยครั้งที่ต้องเดาศัพท์หรือค าท่ีไม่รู้ความหมายจากเนื้อเรื่องที่แวดล้อมอยู่ หรือบอกได้ว่าค าที่หายไปนั้น
เป็นค าชนิดใด 

3. การหาหัวเรื่อง และใจความส าคัญ (finding the topic and main idea) 

 ในการอ่านควรถามตนเองว่า ก าลังอ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร (What am I reading about?) หรือหัว
เรื่องใด (What is the topic?) หัวเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ให้ความคิดอย่างกว้างๆในเรื่องนั้นๆ และท าให้ผู้อ่าน
เข้าใจภาพรวมของเรื่องที่อ่านทั้งหมดว่าเกี่ยวกับเรื่องใด และในขณะเดียวกัน เมื่อบอกได้ว่าก าลังอ่านเรื่องอะไร
ผู้อ่านก็ต้องรู้สาระส าคัญหรือใจความส าคัญ (Main idea) ของเรื่องนั้นๆด้วย  

 3.1 หัวเรื่อง (Topic) 

  A. Topic of lists (หัวเรื่องของเรื่องของรายการต่างๆ) 

  หัวเรื่องของรายการต่างๆ สามารถหาได้โดยพิจารณาจากรายการนั้นๆ ว่า กล่าวโดยรวมถึง
เรื่องอะไร  หัวเรื่องจะกว้างและครอบคลุมเรื่องย่อยๆทั้งหมด 

EX. 1:       

 

       Topic of lists:............................................... 

วิธีการ Previewing ข้อความสัน้ๆ 

1. อา่นช่ือเร่ือง 
2. ดรููปภาพประกอบ (ถ้าม)ี 
3. อา่น 2-3 ประโยคแรกของยอ่หน้าที่หนึง่ 
4. อา่นบรรทดัแรกของยอ่หน้าถดัๆไป 

5. อา่นประโยคสดุท้ายของยอ่หน้าสดุท้าย 

6. สงัเกต ช่ือ, วนัท่ี และจ านวนเลขตา่งๆ 

New York Washington 

California States 

New Mexico Florida 
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EX.2: 

 

       Topic of lists: .............................................. 

 

EX.3:      

 

       Topic of lists: ................................................ 

 

EX. 4:  

        

       Topic of lists: ................................................ 

 

In each group of words, circle the topic. Try not to use the dictionary. 

1. father,  mother,  cousin,  brother,  sister,  grandmother,  family,  uncle,  aunt 
2. tennis,  football,  sports,  swimming,  baseball,  skiing,  volleyball 
3. sixteen,  number,  seventy,  eighteen,  nine,  ten,  fifty-one 
4. party,  singing,  food,  music,  people,  dancing,  laughing,  games 
5. Bangkok,  Sydney,  New York,  Los Angeles,  Moscow,  City,  Paris,  Tokyo,  London 
6. airplane,  jet,  subway,  ship,  train,  boat,  bus,  travel,  metro 
7. pens,  books,  class,  pencil,  blackboard,  notebooks,  desks,  students,  teacher 
8. labs,  medicine,  nurse,  beds,  hospital,  doctor,  rooms,  X-rays,  patients 
9. English,  Chinese,  Japanese,  French,  Latin,  Greek,  Arabic,  Thai,  German,  

Language 
10. joy,  fear,  anger,  sadness,  homesickness,  happiness,  pride,  feeling,  envy,  regret 

 

 
 
 
 
 

practicing yoga  jogging 

swimming       jumping rope 

exercises  

Chevrolet Mazda 

Ford  Peugeot 

Volvo         Honda           cars 

Christmas American Holidays 

Easter  Thanksgiving 

Halloween July fourth 
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B. Topics of Conversation (หัวเรื่องของการสนทนา) 
 หากผู้พูดและผู้ฟังจับประเด็นเรื่องราว หรือหัวข้อของการสนทนาได้ บุคคลเหล่านั้นย่อมเข้าใจ
เรื่องราวที่สนทนากันเป็นอย่างดี  เช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is the topic of the conversation?  (The patient’s broken leg) 
Where are they? (At the hospital / At the Clinic) 
What are the words that helped you guess? (happen / fell down / Can you move it / Can 
you walk on it) 

Read the conversation and answer the questions that follow. 

Conversation 1: 

 

 

 
What is the topic of the conversation? 
..........................................................................................................  
Where are they? ........................................................................ ..................................................................... 
What are the words that helped you guess? 
................................................................... .............................. 
Conversation 2: 

 

 

What is the topic of the conversation? 
...........................................................................................................  
Where are they? ............................................................................................................. ................................ 
What are the words that helped you guess? 
................................................................................................. 

A: When did this happen? 

B: Yesterday. I was playing tennis and I fell down. 

A: Can you move it at all? 

B: Only a little. 

A: Can you walk on it? 

B: No, it hurts too much. 

A: I think you’ll have to take an X-ray. 

A: The American Embassy, please. I have to be there by 10.15. 

B: I can’t promise, but I’ll do my best. 

A: You’re just in time, $5.30 please. 

B: Thanks a lot. Here’s $6. You can keep the change. 

A: Does this bus go to the Victory Monument? 

B: No, you’ll have to get off at the bank, and take a 201. 

A: Can you tell me where to get off? 

B: It’s the next stop. 
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Conversation 3: 

 

 

 

What is the topic of the conversation? 
.......................................................................................................... 

Where are they? ............................................................................................................. ................................ 

What are the words that helped you guess? 
................................................................................................. 

Conversation 4: 

 

 
 

What are these people talking about? 
..................................................................................... ....................... 
Where are they? ............................................................................................................. ............................... 
What are the words that helped you 
guess?................................................................................................... 
   

C. Topics of Paragraphs (หัวเรื่องของข้อความ) 

 การอ่านข้อความแต่ละย่อหน้า จ าเป็นต้องเข้าใจถึงหัวเรื่องของข้อความ หรือข้อความนั้นเกี่ยวกับเรื่อง
อะไร หัวเรื่องควรมีความหมายครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของข้อความและ ไม่ควรจะกว้างหรือแคบจนเกินไป
เช่น 

 

 

 

 หัวเรื่อง (Topic)เกี่ยวกับ Mexico Cityซึ่งจะครอบคลุมข้อความทั้งหมด  ถ้าเป็น Mexican food
จะแคบเกินไป  เพราะกล่าวไว้ประโยคสุดท้ายเท่านั้น ถ้าเป็น Mexicoก็กว้างเกินไป 

 

A: How many? 

B: Three. 

A: Do you have a reservation? 

B: No.  

A: Well, you’re lucky. I think we have some tables. Right this way. 

A: How shall I cut it, sir? 

B: Very short all over, please. 

A: Shall I put some oil on? 

B: No, I don’t think so, thanks. 

 

 Mexico City is a popular place for tourists. Every year thousands of people go to 

Mexico City. They visit the old and beautiful buildings in this city. In the museums they learn 

about the history of Mexico. And in the restaurants they enjoy the spicy and delicious 

Mexican food. 
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3.2 ใจความส าคัญ (Main Idea) 

 เป็นการสรุปความคิดหลักท่ีผู้เขียนต้องการบอกแก่ผู้อ่าน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวเรื่องนั้นๆ 
ระวังอย่าสรุปให้กว้างหรือแคบเกินไป ใจความที่ดีนั้นควรครอบคลุมหรือกล่าวถึงองค์ประกอบทุกส่วนของ
ข้อความ  ตัวอย่าง เช่น 

 

 

 

 

Topic: Cats and Dogs 
Main idea: Cats are nicer than dogs in some ways. 
 Topic: Cats and Dogsเพราะพูดถึงสัตว์สองชนิด และ ผู้เขียนได้บอกถึงแง่มุมที่ว่า Cats are 
nicer than dogs in some ways. 
 Topic sentence โดยปกติมักจะอยู่ตอนต้นของข้อความ เช่นเรื่อง Cats and Dogs และ Topic 
sentence ได้แก่ but cats are nicer pets in some ways. เป็นต้น แต่ก็มีปรากฏเช่นเดียวกันว่า Topic 
sentence อยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของเรื่อง ดังนั้นควรฝึกหา Topic sentence ด้วย เพราะผู้เขียน
มุ่งหวังให้ผู้อ่านสรุปสาระส าคัญเอง 

4. การใช้ค าอ้างอิง (Using reference words) 

 โดยปกติในข้อความต่างๆมักไม่นิยมใช้ค าเดียวซ้ าหลายครั้ง แต่จะใช้ค าอ่ืนๆ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน 
 Pronouns (สรรพนาม) 
 เป็นค าที่ใช้แทนค านามที่กล่าวถึง ซึ่งมีความส าคัญต่อการอ่าน โดยจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งข้ึนเช่น 
I, we, he, she, it, they, them, him, her, this, that, these, those 
A.  

 

B.  

 

 

 

 

 Cats and dogs are both popular pets. But cats are nicer pets in some ways. First cats are 

cleaner. They stay very clean and they do not make the house dirty. Cats are also quieter than 

dogs. They usually do not make a lot of noise. Cats are safer, too. Dogs sometimes bite people, 

but cats almost never do. And finally, cats are easier to take care of . You do not have to spend 

much time with a cat. In fact, many cats prefer to be alone. 

 Ann lives in Sydney. She has an apartment near the park. Ann jogs in the park. She 

thinks that jogging is good for her. So she jogs everyday. 

 Jogging is good for your health for a few reasons. It is good for your heart. If you do 

it a few days a week, your heart will be stronger. It is also good for your legs. And many 

people believe it is good for your mind. 
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Exercise I: In these sentences, the pronouns are underlined. Circle the referent. 

1. Rosebud is a small town in New Jersy. It looks like many other towns in the United States. 
2. John Wayne died but he did not leave us. America and the world lost a film giant when 
he died, but his spirit and his film contributions will remain for years to come. 
3. Dr. Diamond is married to Susan Diamond. She is a scientist with a Ph.D.  in Chemistry. 
She works in laboratory in New York City. 
4. Most people in the United States speak only one language, English. They do not learn to 
speak a second language. 
5. Circus clowns are trained in special schools. There they learn how to apply makeup for 
sad or happy  faces. 
 
5. การอ่านแบบ Scanning 

 Scanningเป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาการอ่านเร็วเพ่ือหาค าตอบให้กับค าถามที่ต้องการรู้เท่านั้น เรา
ใช้ทักษะนี้ในการหาหมายเลขโทรศัพท์ ด้วยการมองที่อักษรแรกของชื่อแล้วกวาดสายตาไปตามรายชื่อนั้น
อย่างรวดเร็วจนกระทั่งพบหมายเลขท่ีต้องการ นอกจากนี้ยังใช้ในการหา ดรรชนีของหนังสือ, รายช่ือ
ภาพยนตร์และรายการโฆษณาหรือข่าวจากหนังสือพิมพ์รวมทั้งการหาค า  สถานที่  หรือ ชื่อ (จาก
พจนานุกรม, แผนที่ และรายการ) เวลาหรือวันที ่(จากตารางก าหนดเวลา และปฏิทิน) หรือสถิติ(จากตาราง, 
แผนภาพ และแผนภูมิ) 

 Scanningไม่ใช่ทักษะการอ่านเพื่อหาใจความส าคัญของเรื่อง แต่เป็นวิธีการหารายละเอียด 
(Details) ของข้อความโดยมุ่งท่ีจะตอบค าถามที่ต้องการรู้เท่านั้น ดังนั้น หากผู้อ่านได้ฝึกทักษะ Scanning 
จนเกิดความช านาญจะมีประโยชน์อย่างมากในการท าข้อสอบรวมทั้งการอ่านข้อความที่พบใน
ชีวิตประจ าวันต่างๆ หรือแม้แต่การอ่านค าถามของข้อความก่อนแล้วหาค าตอบในเนื้อเรื่องท่ียาวขึ้น ก็จะ
ท าให้จับใจความหรือหาค าตอบได้อย่างรวดเร็ว 
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ป้ายสญัลกัษณ์จาราจรภาษาไทย  
ป้ายสญัลกัษณ์จาราจรภาษาองักฤษ Traffic signs 

 

 

 
 

Air port 
สนามบิน 

Bar 
เคร่ืองด่ืม 

Bike Lane 
    ทางรถจกัรยาน 

Car Rental 
รถเช่า 

 

 

 

 

Caution Cliff Ahead   ระวงั
หนา้ผาขา้งหนา้ 

Caution Deer Crossing    
ระวงั (กวาง) เดินขา้มถนน 

Caution Poison 
ระวงัสารพิษ 

Caution Radiation Area 
ระวงัสารกมัมนัตรังสี 

 

   

Coffee Shop 
ร้านกาแฟ 

Danger High Voltage 
ระวงัไฟฟ้าแรงสูง 

Dangerous Bend  
อนัตรายทางโคง้หกัศอก 

Dual Carriage Way End   
  ส้ินสุดทางคู ่

 

 

 
 

Dual Carriage Way 
Ahead    เร่ิมตน้ทางคู ่

End oF Restriction     
สุดเขตจ ากดัความเร ว 

 End of Road  
สุดทาง 

Food Services 
ภตัตาคาร/ร้านอาหาร 

 

 

  

Junction Ahead 
    ทางแยกขา้งหนา้ 

Junction Ahead 
    ทางแยกขา้งหนา้ 

Lanes Merging Left  
ทางร่วมขา้งหนา้ (ดา้นซา้ย) 

Left Turn Split  
ทางแยกดา้นซา้ยขา้งหนา้ 

http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/airport.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/bar.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/bike_lane.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/car_rental.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_cliff_ahead.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_deer_crossing.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_poison.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/caution_radiation_area.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/coffee_shop.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/danger_hight_voltage.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/dangerous_bend.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/dual_carriage_end.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/dual_carriage.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/end_of_restriction.gif
http://www.9bkk.com/image/traffic_signs/end_of_road.gif
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Left Winding Road 
    ทางคดดา้นซา้ย 

Narrow Bridge  
สะพานแคบ 

Narrow Road   
  ทาง / ถนนแคบลง 

Motorcycles & Autos 
Prohibited   หา้มรถมอเตอร์

ไซดแ์ละรถยนตผ์า่น 

 

 

 

 

Turn Left   
  ใหเ้ล้ียวซา้ย 

Turn Right   
  ใหเ้ล้ียวขวา 

Two Way Traffic 
    เดินรถสวนทางกนั 

Weight Limitation  
จ ากดัน ้ าหนกับรรทุก 

 

 

 

 

No Audible   
  หา้มใชเ้สียง / กดแตร 

No Bikes 
    หา้มรถจกัรยาน 

No Entry   
  หา้มเขา้ 

No Parking  
หา้มจอดรถ 

 

 

  

No Passing   
  หา้มแซง 

No Pedestrians 
    หา้มเดินขา้ม 

No Standing and Parking     
หา้มหยดุและหา้มจอด 

No Turn Left  
หา้มเล้ียวซา้ย 

 

 

 

 

No Turn Right  
หา้มเล้ียวขวา 

No U – Turn 
    หา้มกลบัรถ 

One Way Traffic 
    เดินรถทางเดียว 

One Way  
ใหเ้ดินรถทางเดียว 
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Pedestrian Crossing 
    ทางคนเดินขา้ม 

Railway Crossing Without Gate   
ทางรถไฟขา้งหนา้ (ไม่มีเคร่ืองกั้น) 

Right Tune Split    ทางแยก
ดา้นขวาขา้งหนา้ 

 Right Winding Road 
    ทางคดทางขวา 

 

 

  

Signal Ahead    สญัญาณไฟ
ขา้งหนา้ 

Slippery Road   ระวงัถนนล่ืน Speed Limited (90km/ h)   
  จ ากดัความเร ว ไม่เกิน 90 กม./ 

ชม. 

Steep Hill Ascent   ทางข้ึน
ลาดชนั 

 

 

 

 

Steep Hill Descent    ทางลง
ลาดชนั 

Stop    
ใหห้ยดุรถ 

Roundabout Ahead   วงเวยีน
ขา้งหนา้ 

Taxi / Bus 
แท๊กซ่ี / รถเมล ์

 

  
 

Trucks Prohibited    หา้ม
รถบรรทุกเขา้ 

Telephone 
โทรศพัท ์

Services Station 
สถานีบริการน ้ ามนั 

Width Limitation   จ ากดั
ความกวา้ง 
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= No smoking 

1. สัญลักษณ์และป้ายประกาศต่าง ๆ (Signs & Notices) รู้จักความหมายของสัญลักษณ์และป้ายประกาศท่ีพบใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ เช่น การปฏิบัติตนในแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมพิพิธภณัฑ์ โรงงาน ส านักงาน
ยานพาหนะ ตัวอย่าง เช่น 
 
 
 

 
 
 

 
 

=  make up the room 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

= Don’t take photo 

photograph. 

 = Don’t take durian 
inside 

 

= Handicapped 

= elevator  or lift 
 

 

= no parking 

=  danger = safety first 

= Disabled Symbol 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%20eTextbook/dswmedia/images/danger.jpg&imgrefurl=http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moodledata_shared/CDX%20eTextbook/dswmedia/safetyInfo/osh/hazards/idhazards.html&usg=__5dgzBg-XMrqOiJv235tVfJ5WNN8=&h=296&w=399&sz=40&hl=th&start=3&tbnid=0Rd2jgcy675KFM:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images?q=DANGER&gbv=2&ndsp=18&hl=th&sa=N
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.brutuseal.com/images/600px-No_Parking_symbol_sign.svg.png&imgrefurl=http://www.brutuseal.com/why.asp&usg=__mechd2tPIjnuS9FC42IcWS4ADoo=&h=600&w=600&sz=34&hl=th&start=20&tbnid=H1fBRoEO-XGnbM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=symbol+sign&gbv=2&ndsp=18&hl=th&sa=N&start=18
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ส านวนและค าสั่งในห้องเรียน (Classroom Expressions) 

 ประโยค           ค าแปล 

1. Answer the question.     จงตอบค าถาม 
2. Are you ready?      พร้อมหรือยัง 
3. Do you understand?     คุณเข้าใจไหม 
4. Stop talking, please.     กรุณาหยุดคุยกัน 
5. Write the word, please .    เขียนค าต่อไปนี้ 
6. Any question?      มีค าถามอีกไหม 
7. Raise your hand. / Hand up.    ยกมือขึ้น 
8. Hand down.       เอามือลง 
9. Repeat after me.      พูดตามฉัน 
10. Listen carefully.      ตั้งใจฟังให้ดี 
11. Be quite, please.      กรุอย่างส่งเสียงดัง 
12. Work together.      ช่วยกันท างาน 
13. Help your friend.      ช่วยเพื่อนด้วย 
14. Again, please.      กรุณา .....อีกครั้ง 
15. Talk in your group.      ปรึกษากันในกลุ่ม 
16. Work in pair, please.     ให้ท างานเป็นคู่ 
17. You can work now.     ลงมือท าได้ 
18.Volunteer, please.      ขออาสาสมัคร 
19. Check your answer.      ตรวจค าตอบของเธอ 
20. Pay attention.      ให้ความสนใจหน่อย 
21. Attention, please      กรุณาฟังทางนี้ 
22. The time’s up.      หมดเวลา 
23. Don’t be shy.      ไม่ต้องอาย 
24. Turn on./Switch on     เปิด 
25. Turn off./Switch off     ปิด 
26. Introduce       แนะน า 
27. Be confident      จงมั่นใจใจตัวเอง 
28. Listen and repeat      ฟังแล้วพูดตาม 
29. What did you say?      คุณพูดว่าอะไรนะ 
30. Work together.      ช่วยกันท างาน   
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แนวข้อสอบ 
 

1. When the teacher says,“Be quiet!”, what should you do?   
1. Stand up quickly. 
2. Look at the blackboard. 
3. Talk to your friends louder. 
4. Stop talking to your friends. 

2. In the classroom 
Mary:__________________ 
Susan:That’s a good idea! Ialso want to surf the internet.  
1. Let’s go to thegym. 
2. Let’s go to the playground. 
3. Let’s go to the swimming pool. 
4. Let’s goto the computer room. 

3. Teacher: _________________ 
 Student: Nobody. 

1. Who’s this girl?  
2. Who’s that boy? 
3. Who’s absent today? 
4. Who’s your classroom teacher? 

4. In English class  
You need to go to the toilet, so you say to your teacher,  
“Excuse me._______________________”  

1. May I go to the toilet?  
2. Can you go to the toilet?  
3. How will I get to the toilet?  
4. Where do you get to the toilet?  
   

5. They finished their class in the evening. They will say …………………… .  
   1. Good morning.  2.  Good afternoon.  
   3.  Good evening.  4.  Goodbye.  

 

6. Which of the following things could be in this building?  
   1.  Some sheep.  2.  Some magazines.  
   3.  A swimming pool.  4.  A telephone box.  
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7. 

 
 
 According to the text, how can we know that an animal is sick? 
   1. It wiil tell us.    2. It doesn’t eat anything. 
   3. We must look at it closely.  4. We see it moving a lot. 
8. In science class 
   
  
  

 
 
 
 
 
 1. Let’s go to the sea.   2. Let’s talk to your friend. 

  3. Let’s take a photo of the cloud.  4. Let’s check the answer in the book. 
 
9. Situation: At the classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 1. I’ll turn off the light    2. I’ll turn on the air-conditioner 
 3. I’ll turn on the light    4. I’ll open the windows 
 
10. The floor is wet. Your friend is walking there. What should you say to your friend?  

1. Be quiet.  
2. Be quick.  
3. Be patient.  
4. Be careful.  
 

 

 Animal cannot tell us when they don’t feel well. So we have to 
observe them carefully. When animals eat or moves very little, that can be 
a sign that it is sick. 

Teacher: Where does rain come from? 
Jenny:  I think it comes from cloud. 
Steven:  But I think it comes from water. 
Teacher: O.K. ……………………………………….. 
Steven:  Which page? 

Sudarat: I think the room is too hot. Would you mind if I openrd the windows? 
Supranee: Please don’t it’s raining outside. I’m afraid that the book shelf near 

 the windows will get wet. 
Sudarat: Oh! I see. ……………………………………….. in stead of opening the windows. 
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11.   
 
 
 From the passage, what is Alice doing? 

1. Alice is smiling to her father. 
2. Alice is telling the story to her grandfather. 
3. Alice is talking to her grandfather about her father. 
4. Alice is sitting in the living room with her grandfather. 

 
12. Chai sits in the fifth row in class, but he cannot see numbers on the board  

clearly. Chai should……………  
1. move to the last row  
2. move to the front row  
3. borrow his friend’s notebook  
4. borrow his friend’s eyeglasses 
 

13. In the art class 
Lilly: I am going to join the singing contest. 
Kate: Really? When does it take place? 
Lilly:____________________ 
Kate: Have fun. 
Lilly: Thank you, I will.  
1. Next Saturday. 
2. At the school. 
3. In the mall. 
4. At noon. 

 

14. Situation: In the classroom, you want to go outside.  What should you say  
                   to yourteacher? 

1. May I go out, please? 
2. May I come in, please? 
3. May I borrow your pen, please? 
4. May I use your cellphone, please? 

 

 

       Alice is visiting her grandparents today. She loves them. Now, she is 
sitting on her grand parents lap in the living room. She is listening to her 
grandfather’s story and smiling. She loves his story. 
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15. In a library 
 Polly: Would you mind opening the door for me? 
 Nancy:  ____________________________________ 
 Polly: Thank you.         

1. See you. 
2. Go away. 
3. Wonderful.  
4. Of course not. 

16. You are late for English class. What will you say to your teacher? 
1. Am I so late? 
2. See you soon. 
3. Sorry, I’m late. 
4. May I go out, please? 

(17-18) At school 
 James: Excuse me!Is the school’s director at school? 
          Student: I am not sure. You have to ______(17)_____. 
 James: Okay. I will go there, but where is it? 
 Student: It’s next to the _______(18)__________. 

17.     1. call her 
2. wait here  
3. go to the staff’s office 

   4. walk around the school  

18.   1. library 
2. temple 
3. teachers 
4. police station 

19. In the classroom 
Macus: What time will the school finish today? 
Billy: _____________ because we have the football match after class. 
Macus: Oh, can’t wait! My dad will pick me up at 3.30 p.m. 
 1. It will be earlier today 
 2. It will be an hour late 
 3. The school will finish at 4.00 p.m. 
 4. The school will be finished before lunch 
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20. At the airport 
Jim: Look at the sign, we can do the currency exchange here. 
Ben: What currency do they use in Japan? 
Jim: Yen. 
What sign did they see? 
 
1.                                                     2.  

 
 
 

3.           4. 
             . 
 
 
 
21. At lunch time 

Bella: Let’s try fried noodles. It is very tasty.  
Jenny: No, thanks. I’m getting fat now. 

What food will Jenny have?  
 

 
1.               2. 
 
 
 
3.         4.     

 
 
 
 
22. Teacher:__________________________ 
 Pimpa: I come to school by bus.  

1. How are you?  
2.Where do you study?  
3. When do you go to school? 
4. How do you come to school? 
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23. Teacher: It’s rainy and windy outside. Anna, can you _________, please? 
 Anna: Of course. 

1. open the door 
2. turn off the light  
3. switch on the fan 
4. close the window 

24.  Which of the following is correct? 
       1. You can sell litter here. 
       2. You can’tsell litter here. 
       3. You can drop litterhere. 
      4. You can’t drop litterhere.      

 
(25-28) 
 
 
 
 
 
 
 
25. What does ManopThongdee do?    
   1. He sells kites. 2. He plays kites. 
   3. He makes kites. 4. He shows how to fly kites. 
 
26. The word “vendors” in line 2 means….    
   1. sellers 2. buyers 
   3. makers 4. players 
 
27. How much money does he earn for each day?(ต 1.1 ป 6/4) 
   1. 100-200 baht 2. 300-400 baht 
   3. 400-600 baht 4. 400-800 baht 
  
28. What is the appropriate weather to fly the kites?  
   1. rainy 2. foggy 
   3. cloudy 4. windy 
 

Go fly a kite: ManopThongdee, 36, earns his living selling kites along the 

Mitraphap Road in KhonKaen province. About 50 vendors stay on the 

road-side to sell kites made from cloth, with each one earning 400 to 800 

baht a day. The kites sell for between 35 and 400 baht and are popular 

from November to February. 
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Green Papaya Som-Tum 

1. Put in fish sauce , lime juice and palm sugar. 

2. Put it on a dish and serve. 

3. Add green papaya and peanuts. 

4. Crush dried shrimp and chili in a mortar. 

 

 

 

 29.   
 
 
  Why do Bill and his mother go to the market? 
   1. They want to buy some rice.                                         
   2. They want to buy some eggs. 
   3. They want to buy to buy some pork. 
   4. They want to have some food. 
 
 30.       
 
 
 
 
 
 
 
  Which is the correct step of makingGreen Papaya Som-Tum? 
   1. 4 – 1 – 3 – 2 2. 4 – 3 – 2 – 1 
   3. 4 – 2 – 1 – 3 4. 4 – 3 – 1 – 2 
 
(31-32) 
 
 
 
 
 
 
 31. Where are they going?    
   1. To Hua-Hin. 2. To Bangkok. 
   3. To the bus-station. 4. To the market.  
 
 32.  What time do they have dinner?    
   1. at six o’clock. 
   2. at seven o’clock. 
   3. at ten o’clock. 
   4. at twelve o’clock. 
 

English Camp 
07.00 Meet at school. 
Depart Bangkok. 
 10.00Arrive at Hua-Hin. 
 12.00Collect your lunch box. 
 18.00Dinner time. 

On Saturday morning Bill goes to the market with his mother. 

Bill’s mother buys many things. She has a kilo of pork , a bag 

of rice , a box of eggs and a bottle of fish sauce. They get 

home at 10 a.m. and go to the kitchen. 
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(33-34) 
 
 
 
 
 
 
  
33. How many kinds of tigers are there now?   
   1. 5 kinds. 2. 6 kinds. 
   3. 7 kinds. 4.8 kinds. 
 
34. Where are most of the tigers living?    
   1. Laos 2.India 
   3. Brunei 4. Malaysia 
 
(35-36) 
 
 
 
 
 35.  Where will they have dinner?    
   1. They will have dinner at home. 
   2. They will have dinner at the cinema. 
   3. They will have dinner at the restaurant. 
   4. They will have dinner at the canteen. 
 
 36.  What will they do after that?    
   1. They will go home. 
   2. They will watch a film. 
   3. They will read at home. 
   4. They will eat Chinese food. 
 
  

The Big Cats 

   Tigers are big cats. There were 8 kinds of tigers. Today there are only 

5 kinds of tigers. Most of them live in Asia, India , Indonesia , Russia , 

Cambodia and China. Tigers can live in the cool, snowy forests and the 

grassland. 

This evening, John and Kathy are going to eat at a 

Chinese restaurant, and after that they will go to the cinema 
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(37-40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.Where did Fred get the box?    
   1. He got it from the river. 
   2. He got it from the canal. 
   3. He got it from the pond. 
   4. He got it from the house. 
 
38. How many shirts did he find?    
   1. 2 2. 3 
   3. 4  4. 5 
 
39. What did he do with those things?    
   1. He took them home. 
   2.He left them near the canal. 
   3.He put them back in the box. 
   4.He threw them into the canal. 
 
40. What was in the pocket of one pair of trousers?(ต 1.1 ป 6/4) 
   1. A coin 2. A knife  
   3. A plastic bag 4. A pair of glasses 
41. Jessica goes to a shopping mall with her pet but the security guard  doesn’t allow her  
      to go inside and points to the sign.  
  What sign should the guard point to? 
   
   1.  2. 
 
 
   3.  4. 
 

 One day, Fred went swimming in a canal. He dove to the bottom of the 

canal and came back with a big wooden box. He opened it and found a jacket, 

two pairs of trousers, five shirts and three pairs of shoes. He put his hand into 

the right pocket of the jacket and took out a plastic bag full of coins. In the 

pocket of one pair of trousers he found a pocket knife. In a pocket of the shirt he 

found a pair of glasses. He was very happy and took all the things home. 
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42. What is the meaning of this sign?    
 
 
 
 
 
   1. You cannot smoke in this area. 
   2. You cannot park here. 
   3. You cannot pass this area. 
   4. You cannot litter. 
 
(43-45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 43. Jack buys 2 kilograms of mangoes. How much are they?  
   1. 20 Baht 2. 30Baht 
   3. 50 Baht 4. 75Baht 
 
 44. David buys 1 kilogram of pineapples and 2 kilograms of bananas.  
           How much are they?                                                                         
 
   1. Eighty Baht. 2. Seventy Baht. 
   3. Eighty-five Baht. 4. Seventy-five Baht. 
 
 
 
 

40 Baht/kg. 20 Baht/ kg. 30 Baht/kg. 

45 Baht/kg. 
25 Baht/ kg. 
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 45. Sally has 100 baht. What can she buy?     
   1. 1 kilogram of mango and banana. 
   2. 2 kilograms of apple and 1 kilograms of banana. 
   3. 4 kilograms of banana. 
   4. 3 kilograms of watermelon. 
 
(46-48) The favorite sports of primary 6, Adam School. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46. What sport does the students like most?    
   1. Tennis  2. Football 
   3. Swimming 4. Volleyball 
 
 47. How many students like tennis?    
   1. Ten percentage. 
   2. Fifteen percentage. 
   3. Twenty percentage. 
   4. Thirty percentage. 
 
 48. How many students like golf and swimming?  
   1. Ten percentage. 2. Fifteen percentage. 
   3. Twenty percentage. 4. Thirty percentage. 
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(49-52)The sport chart of SongsermWittaya’s school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 49. How many students in Prathom 4-6 like football?  
   1. 36 students. 2. 40 students. 
   3. 43 students. 4. 52 students. 
 
 50.How many more students in Prathom 6 like football compared to   
  the students in Prathom 5? 
   1. 8 students. 2. 10 students. 
   3. 12 students. 4. 22 students. 
 
 51.How many students in Prathom 4 like swimming more   
  than volleyball? 
   1. 2 students. 2. 3 students. 
   3. 4 students. 4. 5 students. 
 
 52. How many students in Prathom 5 like to play three sports?  
   1. 34 students 2. 43 students 
   3. 47 students 4. 50 students  
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(53-54) 
 
 
 
 
 53. What does the sign mean?    
   1. No entry. 2. No U-turn. 
   3.No parking.  4. No smoking. 
         
 54. What is the most suitable thing related to the sign?  
   1.Wine 2. Beer 
   3. Whisky 4. Cigarettes 
 
 55.    
 
 
 
   Where can you see this notice? 
   1. It’s on the can of cola. 2. It’s on the jar of jam. 
   3. It’s on the bar of chocolate. 4.It’s on the bottle of medicine. 
 
(56-57) 
 
 
 
 
 
 
 
 56. What doesthe sign mean?    
   1. No entry. 2. No U-Turn. 
   3. No turn left. 4. No turn right. 
 
 57.  If you see the sign, what should you do?  (ต 1.1 ป 6/3) 
   1.Turn left. 2. Turn around. 
   3. Turn right. 4. Stop. 
 

SHAKE WELL 

BEFORE USE 
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58. What does this sign mean?    
 
 
 
    
 
   1. The way out. 2. You can go in. 
   3. Emergency way. 4. You cannot go in. 
 
(59-60) 
 
 
 
 
 
 
59.What does the sign mean?    
   1. Rest room. 2. Dining room. 
   3. Fitting room. 4. Meeting room. 
 
60.You look for this sign when ……………………………… .                        
   1.  you are hungry. 2.  you are thirsty. 
   3. you want some information. 4.  you need to go to the toilet. 
 
(61-62) 
 
 
 
 
 
 
61.What subject does she teach?    
   1. Art. 2.Math. 
   3.English. 4. Science. 
 
62. Where does she work?    
   1.  At school. 2.  Athospital. 
   3. Atpost office. 4.  Atpolice station. 
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(63-64) 
 
 
 
 
 
 
63. What’s the matter with the girl?     
   1. She has a cold. 2. She has a headache. 
   3. She has a toothache. 4. She has a stomachache. 
 
64.What should she do?    
   1. She should go swimming. 
   2. She should go to see a doctor. 
   3. She should go to see a dentist. 
   4. She should have some ice-cream. 
 
65. In English class  
      You need to go to the toilet, so you say to your teacher,  
      “Excuse me._______________________”  

1. May I go to the toilet?  
2. Can you go to the toilet?  
3. How will I get to the toilet?  
4. Where do you get to the toilet? 
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Directions: Read the passage and conversation. Then choose the best answer for the 
missing part to complete the passage and conversation.  
จงอ่านข้อความและบทสนทนา แล้วเลือกคาตอบที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือเติมข้อความ และ บทสนทนาให้สมบูรณ์ 
(66-69 ) 
 

In Thailand, Suda, a Thai host student, is talking to Farah, a Malaysian exchange 
student.  
Suda: ………(66) ………..……for next Sunday?  
Farah: Not really. I’ve heard about Buddhist Lent Day, but I don’t know  
         …….(67) ………..… on that day.  
Suda: oh, you heard of it! On that day, people go to temples ……………(68) …………. .  
        They also give candles to monks so monks in temples with no Electricity. Can use 
        them during the rainy season.  
Farah: I see. …………….(69 ) ………..It’s interesting, I think.  
Suda: Of course! I was going to ask you about joining us. Let me tell you more …….  
 
66.      1. Do you really think      2. Do you have any plans  
          3. What should we celebrate   4. What festival do you have  
 
67.  1. why they will do   2. how they will do  

3. what they will do    4. when they will do  
 

68. 1. to offer food    2. with umbrellas  
3. to keep promise   4. wearing raincoats  
 

69.  1. I’d like to stay home.  2. You like rainy season.  
3. Can you tell my family?   4. May I join the activities?  

 
70.  Lucas : ……………………………….. 
      Isabella : From the book. It’s on page 32. 
 1. Where is the book? 
 2. What was the question? 
 3. How many page are there? 
 4. How did you find the answer? 
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แบบทดสอบหลังเรียน  (Post-test) 
 
  A : What would you like to eat for breakfast?  
  B : I would like to have some bread and butter, please.  
 
1. From the dialogue, they are talking to each other ______.   
   1.  in the morning  2.  in the afternoon  
   3.  in the evening  4.  at night  
 
2.  Situation: In a library     
 
  Dom:  Hey Linda! This way, our friends are here.  
  Librarian: Dom, look at the sign please.     Be quiet  
 
  What does the sign mean?  
   1.  Don’t litter  2.  Keep off the books.  
   3.  Keep the room clean 4.  Don’t make a loud noise  
 
3. Situation: At the cinema     
  Kate: I’d like to watch Harry Potter.  
  Mike: Umm, I think Transformer is better.  
  Kate: But I’m afraid we can’t. It starts at 11 p.m. It’s a very late at night.  
  Mike: If you say Harry Potter, I won’t agree.  
  Kate: Well, better look at other movie programs then.  
  Mike: Good idea.  
  What movie will they probably watch?  
   1.  Harry potter  2.  Transformer  
   3.  Both of them  4.  Another movie  
 
4. Situation: At a restaurant     
  Nit: Can we have a table for 2, please?  
  Waiter: Yes, of course. This way, please. Here is the menu.  
  Nit: We only need some drinks. We want__________________.  
  Waiter:  Well, I will be right back.  
  What do they probably order?  
   1.  fruit salad  2.  fried rice  
   3.  lemonade  4.  steak  
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5.           
 
 
 
  This sign means “.................................. .”  
   1.  It’s comfortable.  2.  It’s dangerous.  
   3.  It’s horrible.  4.  It’s safe.  
 
6.  Which of the following is correct according to the sign ? 

 

1. You can pay later. 
2. You do not have to pay. 
3. You cannot use a credit card. 
4. You should use your credit card 

7. 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 

  
  A : Excuse me, are you ready to order?  
  B : Yes, I would like to have some soup, please  
 
8. From the dialogue, where are they?     
   1.  At home  2.  At school  
   3.  In a restaurant  4.  In a hospital  
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9. In English class  
     You do not hear the teacher, so you say to her, “_______________”  

1. Can I read it again?  
2. Shall I say it, again?  
3. Could you repeat that?  
4. May you listen to it again? 

10. Lucas : :…………………………………………….  
   Isabella : From the book. It s on page 32.  

1. Where is the book?  
2. What was the question?  
3. How many pages are there?  
4. How did you find the answer?  
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