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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 4   (ตอนที่ 3/5)  
  
Choose the underlined word which is grammatically wrong.  
1. On Saturdays they work in the yard, shop for groceries, and going to  
 1)  2) 3) 4)  
 the movies.  
2. Brian have been living in Amsterdam since last September. 
  1) 2) 3) 4)   
3. My friends tells me the English exam is quite difficult, but I’m  
   1)  2)  3)   
 not worried. 
  4)   
4. Although Martin really loved Lucy, but he decided not to marry her. 
   1) 2) 3) 4)   
5. It was a day beautiful so I suggested going to the seaside. 
 1)   2)  3) 4)   
Read the following passage and answer the questions below. 
 It was the day after Thanksgiving, and Tony Brown was so 
excited. His grandparents were visiting from Florida. They took Tony 
Brown for Christmas shopping. They rode the subway from Tony’s 
house into the city. When they got off the subway, Tony could see 
people everywhere. The people were carrying bags, presents, and 
Christmas decorations. 
 Christmas is Tony Brown’s favorite time of year because he loves 
the holiday decorations. His grandparents took him to three stores. 
He bought his mother a new skirt, his father a new shirt, and his 
baby sister a new teddy bear. Next, his grandparents took him to eat 
pizza for lunch. He ate pepperoni pizza. For dessert, he had ice cream. 
After lunch, he and his grandparents went ice-skating. The ice-skating 
rink was outside. He had never been ice-skating before, and he really 
liked it. 
 Tony slept during the subway ride home. When he got home, 
there were boxes of Christmas decorations ready to unpack. His 
family decorated their house for Christmas that night. When they 
finished the decorating, they built a fire in the fireplace and sang Christmas 
carols. It was a wonderful day.  
6. How did Tony and his grandparents travel to the city? 
  1) the subway    2) a taxi 
 3) a bus    4) an airplane  
7. Why did Tony Brown’s grandparents take him to the city? 
  1) to go shopping   2) to go ice-skating  
 3) to eat lunch   4) all of the above 

 
 
 
 
 
 
 
  
8. Who did Tony Brown buy a skirt for? 
  1) his teacher    2) his sister  
 3) his father    4) his mother  
9. What is the reason why Tony slept on the way home? 
  1)  He was very hungry. 2) He was tired. 
  3)  He was sick.   4) He was unhappy.  
10. What did Tony Brown’s family do that night? 
  1) They went to the movies. 
 2) They ate popcorn. 
  3) They decorated their house for Christmas. 
 4) They ate their Thanksgiving meal. 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) going 
   ตองแกไขเปน go เพราะประโยคในโจทยเปน Present Simple 

Tense มีคํากริยาที่ปรากฏกอนหนานี้เปนกริยาชอง 1 (V1) ไดแก work และ 
shop โดยมี and เชื่อมขอความ ดังนั้น คํากริยาคําตอไปก็ตองเปน V1 ดวย 
เพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน (parallel)  

2. เฉลย 1) have 
   ตองแกไขเปน has เพราะประธานของประโยคนี้ คือ Brian เปน

ชื่อของบุคคล ซึ่งเปนคํานามชี้เฉพาะ (Proper Noun) ถือเปนเอกพจน จึงตอง
ใชรูปกริยารูปเดียวกับที่ใชสําหรับคําสรรพนามเอกพจน บุรุษที่ 3  

3. เฉลย 1)  tells 
   ตองแกไขเปน tell เพราะประธานของประโยคนี้ คือ My friends 

เปนคํานามพหูพจน จึงไมตองเติม s ตอทายคํากริยา  
4. เฉลย 2)  but 
   ตองตัดออก เพราะหากประโยคความรวม (Compound Sentence) 

ประโยคใดมี although เปนคําเชื่อมแลว ก็ไมตองมีคําเชื่อมใดๆ อีก โครงสราง
การใช คือ Although + clause (อนุประโยค), clause (อนุประโยค) หรือ 
clause (อนุประโยค) + although + clause (อนุประโยค)  

 ขอควรจํา หากใช although หรือคําเชื่อมอื่นใดที่อยูในประเภทเดียวกันนี้ (อาทิ
เชน if) ขึ้นตนประโยคแลว จะตองใชเครื่องหมาย comma (,) คั่นไวระหวาง
อนุประโยคทั้งสองเสมอ  

5. เฉลย 2) day beautiful 
   ตองแกไขเปน beautiful day เพราะการเรียงลําดับคํา (word 

order) ที่ถูกตองในภาษาอังกฤษนั้น คําคุณศัพท (ในที่นี้ คือ beautiful) 
จะตองอยูหนาคํานาม (ในที่นี้ คือ day) 

คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 6-10) 
 มันเปนวันถัดจากวันขอบคุณพระเจา และโทนี่ บราวนรูสึกตื่นเตนมาก ปูกับยา
ของเขามาเยี่ยมจากรัฐฟลอริดา พวกเขาพาโทนี่ บราวนไปซื้อของในโอกาสวัน
คริสตมาส พวกเขานั่งรถไฟฟาใตดินจากบานของโทนี่ไปในเมือง เมื่อพวกเขาออก
จากรถไฟฟาใตดิน โทนี่ก็เห็นผูคนไดในทุกหนทุกแหง หลายคนกําลังถือถุง 
ของขวัญตางๆ และของประดับตกแตงในวันคริสตมาส 
 วันคริสตมาสเปนชวงเวลาที่โทนี่ บราวนชอบที่สุด เพราะเขาชอบการประดับ
ตกแตงในชวงวันหยุดในเทศกาลนี้ ปูกับยาของเขาพาเขาไปรานคา 3 ราน เขาซื้อ
กระโปรงตัวใหมใหแม ซื้อเสื้อเชิ้ตตัวใหมใหพอ และซื้อตุกตาหมีตัวใหมใหนองสาว 
จากนั้น ปูกับยาของเขาพาเขาไปรับประทานพิซซาเปนอาหารกลางวัน เขารับประทาน
พิซซาเปปเปอโรนี สวนของหวาน เขารับประทานไอศกรีม หลังอาหารกลางวัน เขา
และปูกับยาไปเลนสเก็ตน้ําแข็ง ลานสเก็ตน้ําแข็งอยูดานนอก เขาไมเคยเลนสเก็ต
น้ําแข็งมากอน และเขาก็ชอบเลนจริงๆ  
 โทนี่นอนหลับระหวางที่นั่งรถไฟฟาใตดินกลับบาน เมื่อเขาถึงบาน ก็เห็นกลองที่มี
ของตกแตงคริสตมาสหลายใบที่พรอมเอาออกมาประดับ คืนนั้น ครอบครัวของเขา
ประดับตกแตงบานสําหรับวันคริสตมาส เมื่อพวกเขาตกแตงเรียบรอยแลว พวกเขา
ก็จุดไฟที่เตาผิง และรองเพลงคริสตมาส ชางเปนวันที่วิเศษอยางยิ่ง  
6. เฉลย 1) the subway 
   โจทยถามวา โทนี่และปูกับยาของเขาเดินทางไปในเมืองอยางไร 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ the subway = รถไฟฟาใตดิน 
  2) a taxi = รถแท็กซี่ 
  3) a bus = รถโดยสารประจําทาง 
  4) an airplane = เครื่องบิน  
7. เฉลย 4) all of the above 
   โจทยถามวา ทําไมปูกับยาของโทนี่จึงพาเขาไปในเมือง 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ all of the above = ถูกทุกขอ 
  1)  to go shopping = ไปซื้อของ 
  2)  to go ice-skating = ไปเลนสเก็ตน้ําแข็ง 
  3)  to eat lunch = ไปรับประทานอาหารกลางวัน  
8. เฉลย 4) his mother 
   โจทยถามวา โทนี่ บราวนซื้อกระโปรงใหใคร 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ his mother = แมของเขา 
  1) his teacher = ครูของเขา 
  2) his sister = นองสาวของเขา 
  3) his father = พอของเขา  
9. เฉลย 2) He was tired. 
   โจทยถามวา ทําไมโทนี่จึงนอนหลับระหวางทางกลับบาน 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ He was tired. = เขาเหนื่อย 
  1) He was very hungry. = เขาหิวมาก 
  3) He was sick. = เขาปวย 
  4) He was unhappy. = เขาไมมีความสุข  
10. เฉลย 3) They decorated their house for Christmas. 
   โจทยถามวา ครอบครัวของโทนี่ บราวนทําอะไรในค่ําคืนนั้น 
   คําตอบที่ถูกตอง คือ They decorated their house for 

Christmas. = พวกเขาตกแตงบานในวันคริสตมาส 
  1) They went to the movies. = พวกเขาไปดูภาพยนตร 
  2) They ate popcorn. = พวกเขารับประทานขาวโพดคั่ว 
  4) They ate their Thanksgiving meal. = พวกเขารับประทาน

อาหารวันขอบคุณพระเจา 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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