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ค ำอธิบำยค ำวจิำรณ์ข้อสอบ 

โครงกำรประเมนิทกัษะภำษำองักฤษระดับประเทศ คร้ังที ่2 

➢ ระดับประถมศึกษำตอนต้น (ป.1 – ป.3) 
2.  It is time to finish breakfast, but you are watching TV while eating. What should your mother say? 

 1.  Let’s eat breakfast while watching TV!  

 2.  Please stop eating your breakfast! 

 3.  Can you finish your breakfast first?  

 4.  Did you enjoy your breakfast? 

เฉลยข้อ 3 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: It is time to finish breakfast. หมำยถึงวำ่ถึงเวลำท่ีเด็กควรทำนอำหำรใหห้มดไดแ้ลว้ 
คุณแม่จึงบอกใหลู้กทำนอำหำรเชำ้ใหห้มดก่อนโดยพูดวำ่ Can you finish your breakfast first? เป็นกำร request 
ถำ้เป็นประโยคขอ้ 2.Please stop eating your breakfast คือ ขอร้องใหเ้ด็กหยดุทำนอำหำรเชำ้ ซ่ึงไม่ใช่ส่ิงท่ีคุณแม่
พูดเพื่อเตือนใหลู้กทำนอำหำรใหห้มดก่อน แลว้ค่อยดูทีวี 

 

15. A:  __________ 

 B:  I’d like to eat Mexican food. 

 1.  Would you like to eat it now?  2.      What food would you like to eat? 

 3.  Where would you like to eat?  4.      What kind of food do you like? 

เฉลยข้อ 2 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: I’d like to eat Mexican food ไม่เหมือนกบัประโยค I like to eat Mexican food 
ค ำตอบคือ I’d like to eat Mexican food หมำยถึง ฉนัอยำกรับประทำนอำหำรเมก็ซิกนั ค ำถำมจึงควรถำมวำ่ คุณ
อยำกทำนอำหำรอะไร มำกกวำ่ท่ีจะถำมวำ่ คุณชอบทำนอำหำรอะไร ในขอ้ 4. What kind of food do you like? 
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23.  Pamela: How do you like your steak? 

 Joe: Medium rare, please. 

 What is Pamela’s job? 

 1.  A waitress     2.  A chef 

 3.  A butcher     4.  A cashier 

เฉลยข้อ 1 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: หนำ้ท่ีของ A chef คือจะอยูใ่นครัว แต่ในสถำนกำรณ์น้ี Pamela จะท ำหนำ้ท่ี
จดออเดอร์ อำหำรจำกลูกคำ้ท่ีมำทำนในร้ำนอำหำร ดงันั้นค ำตอบควรตอบ A waitress เหมำะสมกวำ่ 
ร้ำนอำหำรจำกในรูปท่ีทำงผูป้กครองส่งมำ (ถ่ำยโดยมือถือ) น่ำจะเป็นร้ำนอำหำรสไตลญ่ี์ปุ่นท่ีจะจดัโตะ๊
อำหำรท่ีสำมำรถใหลู้กคำ้เห็นกำรท ำอำหำรของ A chef ระหวำ่งกำรทำนอำหำร แต่โดยทัว่ไปแลว้พอ่
ครัวจะไม่ไดส่ื้อสำรกบัลูกคำ้โดยตรง แต่ไดรั้บออเดอร์อำหำรจำกพนกังำนรับออเดอร์อีกที 

 

25.     A:     Could I please speak to Mr. Martin?  

B:      I’m sorry. He is in the meeting right now. Do you want to leave him a message? 

A:      Yes. Please tell him that his mother called and ask him to call back at home. 

B:       Ok, I will tell Mr. Martin to call his mother at home. 

B:       Thank you. 

Who is B? 

 1.  A salesperson     2.  A secretary 

 3.  An administrator     4.  A housekeeper 

เฉลยข้อ 2 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: ขอ้ 2 เป็นค ำตอบท่ีเหมำะสมท่ีสุด เน่ืองจำก A secretary จะรู้วำ่ Mr. Martin 
ติดประชุมอยู ่และมีหนำ้ท่ีรับโทรศพัทท่ี์โทรมำหำเจำ้นำย ส่วนในสถำนกำรณ์ท่ีเจำ้หนำ้ท่ีอ่ืนของบริษทั
อำจเป็นผูรั้บโทรศพัทน์ั้นเกิดข้ึนไดย้ำกเน่ืองจำกในสถำนกำรณ์ของท่ีท ำงำน ทุกคนควรท ำหนำ้ท่ีของ
ตนเองในเวลำท ำงำน 
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31. ‘____________ is your favorite place?’ ‘The zoo.’ 

 1.  Who       2.  Where 

 3.  What       4.  How 

เฉลยข้อ 3 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: เน่ืองจำกค ำตอบคือ The zoo เท่ำนั้น ไม่ไดมี้บุพบทท่ีระบุสถำนท่ีเช่น at 
หรือ in หนำ้ค ำวำ่ the zoo จึงไม่สำมำรถตอบ Where ได ้

 

35.  Pam ___________ cook dinner. She doesn’t have to buy food.    รออีเมล์ตอบกลบั 

 1.  cannot      2.  can 

 3.  is not      4.  Is 

เฉลยข้อ 2 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: แพมสำมำถท ำอำหำรเยน็ได ้เธอจึงไม่ตอ้งซ้ืออำหำรมำรับประทำน 

 

52. 1.  goldfish      2.  puppy 

 3.  kitten      4.  Butterfly 

เฉลยข้อ 4 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: ค  ำศพัทใ์นตวัเลือก ไดน้ ำมำจำกบทเรียนในหวัขอ้ Pets (สัตวเ์ล้ียง) ขอ้ 4. 
Butterfly เป็นสัตวช์นิดเดียวท่ีไม่ใช่สัตวเ์ล้ียงค่ะ 

 

86.  What is the best title of the story? 

1.  The ABC restaurant  2.  An interesting story 

3.  An old friend   4.  Same restaurant, but wrong location  

เฉลยข้อ 4 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: 
โจทยใ์นขอ้น้ีเป็นกำรวดัใจควำมส ำคญัของเร่ืองท่ีอ่ำนผำ่นกำรตั้งช่ือเร่ือง ดงันั้นค ำตอบขอ้ท่ี 4 จึงเป็น
ค ำตอบท่ีเหมำะสมแลว้ 
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89. How long did Tina wait for Sarah?                                                                              

   1.  60 minutes    2.  30 minutes  

3. 90 minutes    4.  45 minutes 

เฉลยข้อ 1 

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: แมโ้จทยอ์ำจจะไม่ไดร้ะบุชดัเจนวำ่ Tina รอ Sarah นำนแค่ไหนจึงจะโทรหำ 
หรือเดินไปหำ แต่อยำ่งไรก็ตำมในบทควำมเขียนไวว้ำ่ Tina รอเป็นเวลำประมำณ 1 ชัว่โมง แลว้จึงโทร
หำ และเดินทำงไปหำ Sarah  อีก เพรำะฉะนั้น เวลำท่ี Tina รอก็จบลงตรงจุดน้ีแลว้ ดงันั้นค ำตอบในขอ้น้ี
จึงตอบขอ้ 1 

 

98.  Which is correct? 

 1.  air purifiers and sanitary gloves    

 2.  clothes and sofas 

 3.  sanitary gloves and face masks    

 4.  wardrobes and hand sanitizer gels 

เฉลย ฟรีคะแนน  

ค ำอธิบำยของผูท้รงคุณวฒิุ: เน่ืองจำกค ำถำมไม่ชดัเจน ถำ้เปล่ียนค ำถำมเป็น Which products are seeing more 

sales? จึงจะตอบขอ้ 3 

 

 

 

 


