แบบทดสอบ
เพื่อ
ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
(มาตรการยกระดับ)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6

โดย นางสมใจ เสรี พัฒนานนท์
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรั งเขต 1

คานา
แบบทดสอบ การอ่าน การเขียนและ สะกดคาศัพท์พื ้นฐาน รวมทังการน
้
า
คาศัพท์พื ้นฐานไปใช้ เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้ อง ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการติดตาม
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน(มาตรการยกระดับ)กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ของสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แบบทดสอบฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ สาหรับ ครูผ้ สู อนและ
สามารถเป็ นเครื่ องมือที่ดี ในการพัฒนาผู้เรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ต่อไป
นางสมใจ เสรี พฒ
ั นานนท์
ผู้จดั ทา

คาชีแ้ จง
แบบทดสอบ การอ่าน การเขียนและ สะกดคาศัพท์พื ้นฐาน รวมทังการน
้
าคาศัพท์
พื ้นฐานไปใช้ เพื่อการสื่อสารอย่างถูกต้ อง ฉบับนี ้ เป็ นแบบทดสอบ แบบ เขียนคาตอบ
และเลือกคาตอบที่ถกู ต้ อง มีจานวน 30 ข้ อประกอบด้ วย
A. Directions:
B. Directions:
C. Directions:
D..Directions:
E. Directions:

Match these pictures with the correct words.
(ข้ อ 1-5) จับคู่ภาพให้ ตรงกับคาศัพท์
Rearrange the letters to the correct word.
(ข้ อ 6-10) ( เรี ยงตัวอักษรให้ เป็ นคาศัพท์ที่ถกู ต้ อง)
Translate into Thai. (ข้ อ 11-15)
(แปลให้ เป็ นภาษาไทย)
Translate into English (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
Complete the following passages by choosing the
best answer. (21-30) ( เลือกคาตอบที่ถกู ต้ อง)

A. Directions:

1. eagle
A.

Match these pictures with the correct words.
(ข้ อ 1-5) (จับคู่ภาพให้ ตรงกับคาศัพท์ )

2. watch
B

3. jasmine
C.

4. vacuum cleaner
D.

5. bicycle
E.

.

B. Directions:

Rearrange the letters to the correct word. (ข้ อ 6-10)
( เรี ยงตัวอักษรให้ เป็ นคาศัพท์ ท่ ถี ูกต้ อง)
6. Fbraruye……………….……กุมภาพันธุ์
7. nfiihs…………. ……. ……เสร็ จ สาเร็ จ
8. hlidyoa……….….………วันหยุด
9. hngyru…………..………..……. หิว

e…………………….……...ลุง
10. ktcenih……….…………ห้ องครั ว

tre……………..………..……พ่อ

C. Directions: Translate into Thai. (ข้ อ 11-15)
(แปลให้ เป็ นภาษาไทย)
12.because……………..

11.aquarium………….

……………..
13.birthday……………..

14.butter……………..

15.child……………..

D.Directions: Translate into English (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
16.ตารวจ…………………..

17. ราคา….…………..

……………..
18.อย่างรวดเร็ว…………..

19.ผู้อ่าน……………..

20.ผ่อนคลาย……………..

E.Directions: Complete the following passages by choosing the best
answer. (21-30)
21. ___________ is in the bathtroom.
1. Soap
2. Meat
3. Honey
4. Fried rice
22. __________ is a kind of Thai fruit.
1. Chilies
2. Garlics
3. Onions
4. Lemon
23.Suda is a nurse, she works at a _________ .
1. station
2. hospital
3. temple
4. bank

24. In summer, people often wear ______ to protect their eyes from
the sun light.
1. pants
2. gloves
3. earrings
4. sunglasses

25. To be safe, you should wear a ______ when you ride a motorcycle.
1. hat
2. cap
3. helmet
4. sunglasses
26. Which pair of words has the same vowel sound?
1. know - how
2. wear - near
3. hear - beer
4. team - learn
27. Which pair of words has the different final sound?
1. bike – kite
2. yes – west
3. comb – rob
4. keep – cheap
28. What does the word “presents” mean?
1. gifts
2. dolls
3. cards
4. boxes
29. How many syllables are there in “presentation”?
1. 3 syllables
2. 4 syllables
3. 5 syllables
6 syllables
30. How do you say “ชุดกระโปรงสีชมพูตัวนัน้ สวย” in English?
1. That blue dress is beautiful.
2. That pink dress is beautiful.
3. That dress is pink and beautiful.
4. That dress is blue and beautiful.

เฉลยแบบทดสอบ
A. Directions: Match these pictures with the correct words.
(ข้ อ 1-5) จับคู่ภาพให้ ตรงกับคาศัพท์
1.C
2.A
3.E
4.B
5.D
B. Directions:
Rearrange the letters to the correct word.
(ข้ อ 6-10) ( เรี ยงตัวอักษรให้ เป็ นคาศัพท์ที่ถกู ต้ อง)
6.February
7. finish
8.holiday
9.hungry
10.kitchen
C. Directions:

Translate into Thai. (ข้ อ 11-15)
(แปลให้ เป็ นภาษาไทย)
11พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น ้า
12.เพราะว่า
13.วันเกิด
14.เนยแข็ง
15.เด็กๆ

D..Directions:

E. Directions:

Translate into English (ข้ อ 16- 20)
(แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
16.police
17.price
18.quickly
19.reader
20.relex
Complete the following passages by choosing the
best answer. (21-30) ( เลือกคาตอบที่ถกู ต้ อง)
21. 1
22. 4
23. 2
24. 4
25. 3
26. 3
27. 2
28. 1
29. 2
30. 2

