
 
1 

 
 

คำอธิบายคำวิจารณ์ข้อสอบ 

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 

 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) 

12. A:   It’s so hot outside! 

 B:   _____________________________ 

 1.    You can say that again!  2.    Absolutely not!  

 3.     What happened?   4.     That’s a good idea. 

เฉลยข้อ  1    You can say that again! 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 12 คาํตอบคือขอ้ 1 You can say that again! เพียงขอ้เดียว 

ตวัเลือกขอ้ 2 Absolutely not! เป็นการตอบปฏิเสธท่ีใชต้อบคาํถาม ไม่ใช่การตอบปฏิเสธต่อขอ้ความแสดงความ

คิดเห็น (statement) ของผูอ่ื้น 

ตวัเลือกขอ้ 3 What happened? เป็นการถามคาํถามกลบัท่ีไม่เหมาะสม เพราะเป็นการตีความขอ้ความแสดงความ

คิดเห็น (statement) ของผูอ่ื้นเกินความจาํเป็น  

 

47. My grandmother was sleeping ____________ Sam knocked at the door. 

 1. but     2. so 

 3. while     4. when 

เฉลยข้อ  4 when 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 47 คาํตอบคือ 4. When 

โจทยข์อ้น้ีทดสอบความสมัพนัธ์ของสองการกระทาํ ใช ้past simple (V2) และ past continuous (was/were + V-

ing) เพื่อบอกวา่การเคาะประตูเกิดข้ึนในขณะท่ีการนอนเกิดข้ึนมาก่อนและกาํลงัดาํเนินอยู ่ ไม่ใช่ but ซ่ึงแสดง

ความขดัแยง้ 
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48. ‘____________ time do you need to finish cleaning your bedroom?’ ‘I’m not sure.’ 

 1. What     2. When 

 3. How many    4. How much 

เฉลยเพิ่มเติมคำตอบท่ีถูกคอืข้อ 1.What และ ขอ้ 4. How much 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 48 คาํตอบท่ีถูกคือขอ้ 1. What และ ขอ้ 4. How much 

 

 
Choose the antonym of the underlined word.  
 

56. Today is my parents’ 20th wedding anniversary. 
 1.  memorial    2.  celebration 

 3.  incident    4.  Funeral 
เฉลยข้อ 4 funeral 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 56 ตอบขอ้ 4 เพราะงานศพเป็นงานเศร้า ในขณะท่ีขอ้ 1,2 เป็นความหมายงานเฉลิมฉลอง ตรงกบั anniversary  

ขอ้ 3 incident เป็นเหตุการณ์ผดิปรกติ เช่นภยัธรรมชาติ 

 
 
Choose the antonym of the underlined word.  
 

57. Hybrid learning combines face-to-face instruction with online learning.  

1.  mixture    2.  uniform 

 3.  single     4.  combination 

เฉลยข้อ 3 single 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 57 ตอบขอ้ 3 เป็นคาํตรงขา้ม เพราะขอ้ 2 uniform ยงัเป็นคาํท่ีมีความหมายในทิศทางเดียวกบั hybrid  
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72.  What should you do when you see this sign? 

1.  I shouldn’t cross the road here. 

2.  I should cross the road here. 

3.  I should run with friends in this area. 

4.  I shouldn’t run in this area. 

เฉลยข้อ 1  I shouldn’t cross the road here. 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ: ขอ้ 72  คาํตอบคือ ขอ้ 1 เท่านั้น I shouldn’t cross the road here. เพราะป้ายท่ีออกใน

ขอ้สอบคือป้ายหา้มขา้มถนน รูปล่างน้ี 

 
ป้ายหา้มวิ่ง คือรูปล่างน้ี 
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คาํอธิบายเพิ่มเติม ป้าย no entry จะมี 2 แบบ คือสาํหรับรถ กบั คน  

 

 
 

 

Cloze Test (Item 95-100) 

Directions: Read the following passage and choose the best answer to fill in the blank.  

SONGKRAN FESTIVAL 
 

Songkran is the Thai traditional New Year festival, which runs 95. ___________ April 13th-

15th every year.  Songkran means “movement” or “changing”. It is also called the “Water 

Festival”.  Water is believed to flow and 96. ___________ all sins during this time.  

In the Thai 97. __________, the New Year begins early in the morning when faithful Thai 

Buddhists visit the temple to offer food to monks.  After that, they release caged animals, 

especially birds and fish.  Children and grandchildren will visit 98. __________ pay respect to 

their elders and parents.  The young pour scented water over their elder’s hands, and in 

return, the elders wish 99. ___________  good health, happiness, and prosperity.  This 

tradition of paying respect 100. ___________ “Rod Nam Dam Hua”.  April 14th is called 

“Family Day”. 

Adapted from https://www.prolanguage.co.th/what-is-the-songkran-festival/ 
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95.  1.  in     2.  from 

 3.  on     4.  while 

เฉลยข้อ 2  from 

คาํอธิบายของผูท้รงคุณวฒิุ:  

ขอ้ 95 คาํตอบคือ from ถูกแลว้ เพราะเคร่ืองหมาย - คือ to  

เน้ือเร่ืองมีวนัท่ี คือ April 13-15 = from April 13 to 15  
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