
 
 

ค ำอธิบำยค ำวิจำรณ์ข้อสอบ 

โครงกำรประเมินทักษะภำษำอังกฤษระดับประเทศ คร้ังท่ี 2 

➢ ระดับประถมศึกษำตอนปลำย (ป.4 – ป.6) 
A:     I couldn’t sleep last night.  

B:     Why not? 

A:     I have an English test this afternoon. I think it will be very difficult. 

23. How does B feel? 

1.  Relaxed    2.   Cheerful 

3.    Nervous    4.   Awesome 

 4.    Fantastic 

เฉลยข้อ     ฟรีคะแนน 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: โจทยท์ี่เหมำะสมคือ How does A feel? 

 

39. Jenny was sleeping, ________ Rose shut the door loudly. 

 1. if     2.  but  

 3. when     4. after 

 5. for 

เฉลยขอ้ 2 



ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: 
ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: ประโยคน้ีเป็นควำมสัมพันธ์แบบขดัแยง้ว่ำ Rose ปิดประตูเสียงดงัแต่ Jenny หลบัอยู่ 
และกำรใส่เคร่ืองหมำยคอมม่ำ ( ,) ไม่ไปกบัค  ำเชื่อม when 
 
อธิบำยเพ่ิมเติม 
ถำ้อิงตำมหลักแกรมม่ำ เรำจะใช้คอมม่ำหน้ำ but ก็ต่อเม่ือทั้งหน้ำและหลงั but เป็น independent clause ซ่ึงก็คือ
ประโยคที่มีใจควำมสมบูรณ์ในตวัมันเอง 
 
ไม่ตอ้งใช้คอมม่ำ ถำ้หน้ำหรือหลงั but ไม่ใช่ประโยคที่มีใจควำมสมบูรณ์ (dependent clause) 
 
She is rich but stingy. 
เธอรวยนะแต่ขี้ เหนียว 
(She is rich เป็นประโยคใจควำมสมบูรณ์ แต่ stingy ไม่ใช่) 
 
John is good-looking but not my type. 
จอห์นดูดีนะ แต่ไม่ใช่สเปคฉัน 
(John is good looking เป็นประโยคใจควำมสมบูรณ์ แต่ not my type ไม่ใช่) 
 
ใช้คอมม่ำ ถำ้ทั้งหน้ำและหลงั but เป็นประโยคที่มีใจควำมสมบูรณ์ (independent clause) 
 
I want to learn English, but I am very busy. 
ฉันอยำกเรียนภำษำองักฤษ แต่ฉันยุ่งมำก 
(ทั้ง I want to learn English และ I am very busy เป็นประโยคใจควำมสมบูรณ์) 
 
Housework is boring, but it is necessary. 
งำนบำ้นเป็นส่ิงน่ำเบื่อ แต่มันก็จ ำเป็น 
(ทั้ง housework is boring และ it is necessary เป็นประโยคใจควำมสมบูรณ์) 
 
หลกักำรน้ีสำมำรถน ำไปใช้กบัค  ำเชื่อมอ่ืนนอกจำก but ไดด้ว้ย เช่น and, or, so, yet เป็นตน้ 

 

 

 



40. Yaya ________ to call Kimmy many times last night. 

 1. tries     2. tried 

 3. is trying    4. will try 

 5. was trying 

เฉลยข้อ 2 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: กำรระบุเวลำ last night เพ่ือเน้นกำรกระท ำเกิด และจบในเวลำที่ก ำหนด จึงใช้ 
past simple (Verb 2) 

 

48. ‘________ did you buy the concert ticket?’ ‘I want to meet my favorite singer.’ 

 1. When     2. Why 

 3. How much    4. How many 

 5. How 

เฉลยข้อ 2 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: โจทย์มีเคร่ืองหมำยค ำพูดแบบ single quotation (‘) ซ่ึงหมำยถึงเป็นบทสนทนำ 
นอกจำกน้ี ถำ้เลือกตอบ 1 When ในประโยค ‘I want to meet my favorite singer.’ ไม่มีค  ำตอบเร่ืองเวลำ จึงไม่
สำมำรถตอบ when ได้ 

 

60.  1.  charming    2.  exciting 

 3.  freezing     4.  frightening  

 5.  worrying  

เฉลยข้อ 3 

 

 

 



ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: 
              1.  charming           มีเสน่ห์, น่ำรัก, น่ำหลงใหล 

 2.  Exciting            น่ำตื่นเตน้ 

 3.  freezing             หนำวจดั    

             4.  frightening        น่ำกลวั 

 5.  worrying           กงัวล, น่ำหนักใจ   

 

80.  If there is a mountain in an area, it cannot also be a/an ________.   

1. valley     2. ocean  

3. volcano     4. island   

5. desert 

เฉลย    แก้ไขค ำตอบจำกเดิมเป็นข้อ 5 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวุฒิ: ถำ้หำกถำมว่ำ If there is a mountain in an area, the area cannot  be a/an 
________.  ค ำตอบจึงจะเป็น valley 

 


