
 YLE: Starters  
 
ขอ้สอบ Starters เป็นขอ้สอบแรกของ Cambridge English: YLE ซึ�งมขีอ้สอบทั �งหมด  3 ตวั และไดม้กีาร
แนะนําอยา่งเป็นทางการแลว้วา่เป็นขอ้สอบในระดบัสากล Cambridge English: YLE เหมาะสําหรับผูส้อบที�มี
อายรุะหวา่ง  7-12 ปี เนื�องจากมเีป้าหมายไปที�คําศพัทแ์ละสถานการณ์    

ขอ้สอบ สาระในการสอบ เวลาในการสอบ 

Reading & Writing 5 สว่น/ 25 ขอ้ 20 นาท ี

Listening 4 สว่น/ 20 ขอ้ ประมาณ 20 นาท ี

Speaking 5 สว่น ระหวา่ง 3-5 นาท ี

  

Reading  and Writing: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการอา่น  และ เขยีนจะประกอบไปดว้ยการตอบ
คําถาม ถูก/ผดิ หรอื ใช/่ไมใ่ช ่หรอื การตอบคําถามเป็นคําศพัท ์ ข ึ�นอยูก่บัรปูภาพประกอบเนื�อเรื�อง และ การ
หาวตัถุตา่งๆ 
 
Listening: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการฟังจะประกอบไปดว้ยการเขยีนชื�อ ตวัเลข และ  ทําตาม
คําแนะนําอยา่งง่ายๆ สว่นใหญ่มกัจะเป็นการวางรูปภาพลงในลายเสน้ตา่งๆ ขอ้ตอ่ไปจะคลอบคลมุไปถงึการ
ระบุตวัผูพู้ดในบทสนทนา  วตัถุ/ส ีและ ตอบคําถามโดยเตมิคําศพัท ์1 คําลงไปในชอ่งวา่งขึ�นอยูก่บัขอ้ความ
ในบทสนทนา  
 
Speaking: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการพูดจะเกี�ยวกบัการทําตามคําแนะนําโดยใหว้างการด์ลง บน
รูปภาพ  และ ตอบคําถามทั�วไปเกี�ยวกบั อาย ุครอบครัว โรงเรยีน และ เพื�อนๆ อกีทั �งหลกัสตูร Starters ยงั
สอนใหเ้รยีนรูเ้กี�ยวกบัรายการคําศพัท ์และ ทําความคุน้เคยกบัโครงสรา้งของรปูประโยคตา่งๆ  อกีดว้ย 

 

 YLE: Movers  
 
ขอ้สอบ Movers เป็นขอ้สอบในระดบัตอ่ไปของ Cambridge English: YLE หลงัจากสอบผ่านขอ้สอบ 
Movers แลว้  บุตรหลานของคณุจะมรีะดบัภาษาองักฤษอยูท่ี� A1 ในตาราง CEFR (พัฒนาไปสูค่วามสามารถ
ดา้นการพูดภาษาองักฤษขั �นพื�นฐาน) 

ขอ้สอบ สาระในการสอบ เวลาในการสอบ 

Reading & Writing 6 สว่น/ 30 ขอ้ 30 นาท ี

Listening 5 สว่น/ 25 ขอ้ 25 นาท ี

Speaking 4 สว่น ระหวา่ง 5-7 นาท ี

Reading and Writing: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการอา่นและเขยีน  จะคลอบคลมุถงึการจบัคู่
คําศพัทท์ี�มคีวามหมายเดยีวกนั จบัคูป่ระโยคกบัรปูภาพ  ทําใหรู้ปประโยคสมบูรณ์ และ เตมิคําศพัทล์งใน
ชอ่งวา่ง ซึ�งเป็นการประเมนิความสามารถดา้นไวยากรณ์  

Listening: ขอ้ สอบในสว่นของทักษะดา้นการฟังจะเป็นสว่นของการเรยีนเกี�ยวกบัวนัที�แตล่ะวนั ในหนึ�ง
สปัดาหแ์ละกจิกรรมตา่งๆ  โดยการใหนั้กเรยีนเลอืกระบุแกไ้ขกจิกรรม หรอื เวลาอะไรของแตล่ะวนัที�ตรงกบั
คําถามจากการไดย้นิบทสนทนา  
 
อกีทั �งยงัมคีําถามที�มคีําตอบมากกวา่หนึ�ง ขอ้ใหเ้ลอืกระบุตวัผูส้นทนาโดยการจําแนกอาย ุ และ เพศที�
แตกตา่งกนั รวมทั �งการวเิคราะหร์ูปภาพ ระบายส ีและ  เขยีนชื�อสถานที�ตา่งๆ 
 



Speaking: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการพูด จะถามเกี�ยวกบัจดุที�มคีวามแตกตา่งกนั และ เลอืกอนัที�
แปลกแยกออกจากกลุม่ของรูปภาพ  หลงัจากการสอบในครั �งนี� ผูส้อบก็จะสามารถตอบคําถามเกี�ยวกบั
โรงเรยีน เพื�อน และ ครอบครัวไดแ้ลว้ 

  

YLE: Flyers  
 
ในสว่นของขอ้สอบ Flyers เป็นขอ้สอบขั �นตอ่ไปของ Cambridge English: YLE หลงัจากสอบผ่าน Flyers 
แลว้  บุตรหลานของคณุจะมภีาษาองักฤษอยูใ่นระดบั A2 ของ CEFR 

ขอ้สอบ สาระในการสอบ เวลาในการสอบ 

Reading & Writing 7 สว่น/ 50 ขอ้ 50 นาท ี

Listening 5 สว่น/ 25 ขอ้ 25 นาท ี

Speaking 4 สว่น ระหวา่ง 7-9 นาท ี

Reading and Writing: ขอ้ สอบในสว่นของทักษะดา้นการอา่นและ  การเขยีน จะคลอบคลมุถงึการจบัคู่
คําศพัทท์ี�มคีวามหมายเดยีวกนั  จบัคูป่ระโยคกบัรูปภาพ ทําใหรู้ปประโยคสมบูรณ์ และ ตอบคําถามโดยเลอืก
คําตอบที�ถูกตอ้งลงไป  อกีทั �ง ผูส้อบจะตอ้งอา่นเนื�อเรื�องที�ไมส่มบูรณ์ และ ทําใหเ้ป็นเนื�อเรื�องสมบูรณ์โดยใช ้

คําศพัทท์ี�หลากหลายที�มใีหเ้ลอืก  และ เตมิลงในชอ่งวา่ง ผูส้อบจะตอ้งตรวจแกไ้ขการสะกดคําศพัทใ์ห ้
ถูกตอ้ง ซึ�งเป็นสว่นที�จําเป็นตอ้งมใีนขอ้สอบดา้นการอา่น  และ การเขยีน 

 
Listening: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการฟังจะประเมนิความสามารถในการฟังจากการเขยีน ชื�อ  การ
สะกดคํา การบรรยาย และ การใหข้อ้มลูไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นักเรยีนจะทําการระบ ุและ  ตรวจแกค้ําตอบโดยการ
ลากเสน้เพื�อจบัคูว่ตัถุตา่งๆ เขยีนคําศพัท ์หรอื  ตวัเลขลงในชอ่งวา่ง ใสเ่ครื�องหมายลงในกลอ่ง และ  จบัคู่
รูปภาพโดยการเขยีนตวัอกัษรลงในกลอ่ง 
 
อกี ทั �ง ผูส้อบจะไดฟั้งขอ้ความเพื�อระบายส ี และ ใสข่อ้มลูไดอ้ยา่ถูกตอ้ง โดยการทําตามขั �นตอนของ
คําแนะนําใหร้ะบายส ีลากเสน้ และ  เขยีน  
 
Speaking: ขอ้สอบในสว่นของทักษะดา้นการพูด จะถามเกี�ยวกบัจดุที�มคีวามแตกตา่งกนั  การตอบคําถาม
ขึ�นอยูก่บัคําถามชี�นํา และ การดําเนนิเรื�องราวขึ�นอยูก่บัลําดบัรูปภาพ  หลงัจากการสอบในครั �งนี� ผูส้อบก็จะ
สามารถตอบคําถามปลายเปิด และ ปิด เกี�ยวกบั  โรงเรยีน ครอบครัว วนัเกดิ วนัหยดุ และ งานอดเิรกไดแ้ลว้ 

 


