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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 6   (ตอนที่ 4/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  

My Family  
 My family is a big ..........1.......... . There are ..........2.......... of us 
altogether : father, mother, three of my brothers, four of my sisters 
and me. Father is an engineer. He works in a famous 
company ..........3.......... high wages. Mother is a teacher in a high 
school. She is ..........4.......... and all of her pupils love her. My eldest 
brother is a military officer. He ..........5.......... from the Military 
Academy with good grades. My two elder sisters are now studying 
at Chulalongkorn University. My younger sisters and brothers and I 
are now in high school. All of us are doing very ..........6.......... . We 
have dinner together every evening as a rule. Father always asks us 
the question, “How about your study?” We know our study is not so 
good as we think, ..........7.......... we always answer, “Very good, 
Father.”  
1. 1) everyone 2) once 3) ones 4) one  
2. 1) eight 2) nine 3) ten 4) eleven  
3. 1) by 2) with 3) but 4) so  
4. 1) charm 2) charms 3) charmed 4) charming  
5. 1) graduate 2) graduates 3) graduated 4) graduating  
6. 1) good 2) well 3) bad 4) better  
7. 1) and 2) so 3) because 4) but 
 
Answer the questions from the passage “My Family” 
above.  
8. How many younger sisters and brother do I have? 
 1) Four 2) Five 3) Six 4) Seven  
9. Which sentence is correct? 
 1) My parents work at the same place. 
 2) My parents have seven children. 
 3) My parents’ first child is the son.  
 4) My parents graduated from high school.  
10. Which sentence is incorrect? 
 1) All of us have dinner together.  
 2) Five people in my family are studying. 
 3) My father has got high salary.  
 4) All of my mother’s students love my mother. 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 

ครอบครวัของฉนั  
 ครอบครัวของฉันเปนครอบครัวใหญครอบครัวหนึ่ง มีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 
คน : พอ, แม, พี่-นองผูชายของฉัน 3 คน พี่-นองผูหญิงของฉัน 4 คน และฉัน 
พอเปนวิศวกร เขาทํางานในบริษัทที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง และรับเงินเดือนสูง แมเปน
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา เธอมีเสนห และนักเรียนทั้งหมดของเธอรักเธอ พี่ชาย
คนโตของฉันเปนขาราชการทหาร เขาจบการศึกษาจากโรงเรียนทหารดวยผลการ
เรียนที่ดี พี่สาวของฉัน 2 คน กําลังเรียนอยูที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นองสาว
และนองชายของฉันทุกคน รวมถึงฉันกําลังเรียนอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา พวก
เราทั้งหมดตั้งใจเรียนเปนอยางดี พวกเราทานอาหารดวยกันทุกเย็นอยางกับเปนกฎ  
พอจะถามพวกเราเสมอวา “การเรียนของลูกๆ เปนอยางไรกันบาง” พวกเราตางรูวา
การเรียนของพวกเราไมคอยดีอยางที่คิดไวนัก แตพวกเรามักตอบพอเสมอวา “ดี
มากเลยพอ”  
1. เฉลย 4) one 
   one = ครอบครัว 
   one ในที่นี้ใชเปนคําสรรพนาม (Pronoun) ที่นํามาแทนคํานาม 

Family ซึ่งเปนคํานามนับไดเอกพจนที่ไดกลาวถึงมากอนหนานี้แลว 
  1) everyone = ทุกคน 
  2) once = ครั้งหนึ่ง, ครั้งเดียว 
  3) ones = พวกนี้, พวกนั้น สามารถใชเปนคําสรรพนาม เพื่อแทน

คํานามนับไดพหูพจนที่ไดกลาวถึงมากอนแลว  
2. เฉลย 3) ten 
   ten = 10 คน 
   เพราะสมาชิกครอบครัวนี้ประกอบดวยพอ, แม, พี่ชาย-นองชาย

รวม 3 คน พี่สาว-นองสาวรวม 4 คน และตัวผูเขียนเอง  
3. เฉลย 2) with 
   with = กับ 
   เปนคําบุพบท (Preposition) ที่ใชระบุความเปนเจาของได (กลาว 

คือ พอของผูเขียนไดเงินเดือนสูง) 
  1) by = โดย เปนคําบุพบทที่ใชระบุผูกระทํากริยา 
  3) but = แต 
  4) so = ดังนั้น  
4. เฉลย 4) charming 
   charming = มีเสนห 
   เปนคําคุณศัพท (Adjective) ใชตามหลัง Verb to be  
  1) และ 2) ใชเปนคํานาม (Noun) หรือคํากริยา (Verb) ก็ได 
  3) ใชเปนคํากริยา (Verb) หรือคําคุณศัพท (Adjective) ก็ได 

5. เฉลย 3) graduated 
   graduated = จบการศึกษา, สําเร็จการศึกษา 
   เปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ graduate ซึ่งตองใชใน Past Simple 

Tense เพราะกลาวถึงเรื่องในอดีต โดย graduate จัดอยูในกลุมกริยาปกติ 
(Regular Verb) กลาวคือ เมื่อจะเปลี่ยนรูปกริยาในกลุมนี้เปนกริยาชองที่ 2 ทําได
โดยเติม ed ตอทายกริยานั้น แตเนื่องจากกริยานี้ลงทายดวย e อยูแลว จึงเติม
เพียง d เทานั้น  

  1) เปนกริยารูปเดิม (Infinitive) ซึ่งนํามาใชใน Present Simple Tense 
รวมถึงใชเปนนามได 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present  Simple Tense  ในกรณีที่ประธานของ
ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3  

  4) เปนกริยาที่อยูในรูป Present Participle (Ving) ใชในโครงสราง
ประโยคที่บงบอกความตอเนื่องของเหตุการณ/การกระทํา (Continuous หรือ 
Progressive)  

6. เฉลย 2) well 
   well = อยางดี 
   เปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb) นํามาขยายคํากริยา are doing ได 
  1) good = ดี 
  3) bad = แย, ไมดี 
  4) better = ดีกวา เปนรูปคุณศัพทขั้นกวา (Comparative Adjective) 

ของ good และรูปกริยาวิเศษณขั้นกวา (Comparative Adverb) ของ well 
ใชรวมกับ very ไมได  

7. เฉลย 4) but 
   but = แต 
   เปนคําสันธาน (Conjunction) ซึ่งใชเชื่อมประโยคที่ขัดแยงกัน 
  1) and = และ ใชเชื่อมประโยคที่คลอยตามกัน 
  2) so = ดังนั้น ใชเชื่อมประโยคเพื่อบอกผล 
  3) because = เพราะ ใชเชื่อมประโยคเพื่อบอกสาเหตุ   
8. เฉลย 1) Four 
   โจทยถามวา ฉันมีนองสาวและนองชายกี่คน 
   Four = 4 คน 
   เพราะครอบครัวนี้มีลูกทั้งหมด 8 คน ไดแก ตัวผูเขียนเอง พี่ชาย 

1 คน พี่สาว 2 คน แสดงวาผูเขียนมีนองสาวและนองชายรวม 4 คน  
9. เฉลย 3) My parents’ first child is the son. 
   โจทยถามวา ประโยคใดถูกตอง 
   My parents’ first child is the son. = ลูกคนแรกของพอแม

ของฉันเปนลูกชาย 
   สรุปไดจากประโยค My eldest brother is a military officer.  
10. เฉลย 2) Five people in my family are studying. 
   โจทยถามวา ประโยคใดไมถูกตอง 
   Five people in my family are studying. = มี 5 คน ใน

ครอบครัวของฉันที่กําลังเรียน 
   ที่ถูกตอง คือ 7 คน ไดแก พี่สาว 2 คน เรียนอยูระดับอุดมศึกษา 

(เรียนในมหาวิทยาลัย), ผูเขียนและนองๆ (ทั้งนองสาวและนองชาย) อีก 4 คน 
เรียนอยูระดับมัธยมศึกษา 

 
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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เปนคําสันธาน (Conjunction) 

เปนคําคุณศัพท (Adjective) ขยายคํากริยาไมได 


