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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 4/4)  
 
 
Read the given story and dialogue. Choose 1) if the 
statement is true, or choose 2) if it is false.  

  
 My name’s Paranee. I’ve got 2 elder brothers and 1 younger sister. 
I was only two years old in this photo. I was a plump baby. My 
brothers and I loved honey and ice cream. I was a very happy baby. 
My sister and I could ride a bike when we were five years old. I 
could draw a picture when I was six. The first picture of mine was 
an ice cream. When I was small, I wanted to be a teacher. That was 
my life ten years ago.  
1. Paranee’s sister is now twelve years old.  
 1) true 2) false  
2. The writer is the third child of the family.  
 1) true 2) false  
3. All of the children in the family like honey and ice cream.  
 1) true 2) false  
4. Paranee’s sister, not Paranee herself, could ride a bike when she 

was five.  
 1) true 2) false 
 
Dolchit : Hi, Kampanat! 
Kampanat : Hi, Dolchit! Are you going somewhere? 
Dolchit : No. I’m not going anywhere. I’m waiting for my aunt. 

She’s coming from Den Chai by train. 
Kampanat : What does she look like? 
Dolchit : She is tall and she has short hair. 
Kampanat : Is that her over there? 
Dolchit : No, that’s not her. My aunt wears glasses. 
Kampanat : Is that her next to the telephone booth? 
Dolchit : Yes, it is. Thanks. I have to go now. 
Kampanat : OK. Goodbye. 
Dolchit : Goodbye. ... Aunt Uma, here I am!  

 
 
 
 
 
 
 
  
5. Dolchit and Kampanat are going to Den Chai.  
 1) true 2) false  
6. Uma is Kampanat’s aunt.  
 1) true 2) false  
7. Dolchit and Kampanat are at the airport.  
 1) true 2) false  
8. Uma is tall with short hair and glasses.  
 1) true 2) false  
9. Uma is standing by the telephone booth.  
 1) true 2) false  
10. This situation takes place at the railway station.  
 1) true 2) false 
 

เฉลย 
 
อานเรื่องและบทสนทนาที่กําหนดให ตอบตัวเลือก 1) หากประโยคเปนจริง 
หรือตอบตัวเลือก 2) หากประโยคเปนเท็จ 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 1-4)  
 ฉันชื่อภรณี ฉันมีพี่ชาย 2 คน และมีนองสาว 1 คน ในภาพถายนี้ฉันอายุเพียง 
2 ขวบ ฉันเปนเด็กที่จ้ําม่ํา พี่ชายของฉันและฉันชอบน้ําผึ้งและไอศกรีม ฉันเปนเด็ก
ที่มีความสุขมาก นองสาวของฉันและฉันขี่จักรยานไดเมื่อพวกเราอายุ 5 ขวบ ฉัน
วาดภาพไดเมื่ออายุ 6 ขวบ ภาพแรกที่ฉันวาดเปนภาพไอศกรีม เมื่อตอนฉันยังเล็ก 
ฉันตองการเปนครู นั่นคือชีวิตของฉันเมื่อสิบปที่ผานมา  
1. เฉลย 2) false 
   โจทยระบุวา ปจจุบันนองสาวของภรณีอายุ 12 ขวบ  
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ ปจจุบันภรณีอายุ 10 ขวบ ฉะนั้น นองสาว

ของภรณีก็ยอมตองอายุนอยกวา 10 ขวบ  
2. เฉลย 1) true  
   โจทยระบุวา ผูเขียนเปนลูกคนที่ 3 ของครอบครัว 
   ถูก เพราะครอบครัวของภรณี (ผูเขียน) มีลูกรวมทั้งหมด 4 คน 

โดยภรณีมีพี่ชาย (elder brother) 2 คน มีนองสาว (younger sister) 1 คน  
3. เฉลย 2) false  
   โจทยระบุวา ลูกๆ ทุกคนของครอบครัวนี้ชอบน้ําผึ้งและไอศกรีม 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ คนในครอบครัวนี้ที่ชอบน้ําผึ้งและไอศกรีม 

ไดแก ภรณี และพี่ชายของเธอทั้ง 2 คน  

4. เฉลย 2) false  
   โจทยระบุวา นองสาวของภรณี ไมใชภรณี ขี่จักรยานไดเมื่อเธออายุ 

5 ขวบ 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ ภรณีและนองสาวของเธอตางก็ขี่จักรยานได

เมื่ออายุ 5 ขวบทั้งคู 
 
คําแปลบทสนทนา (ขอ 5-10) 
ดลชิต : สวัสดีกัมปนาท 
กัมปนาท : สวัสดีดลชิต จะไปไหนเหรอ 
ดลชิต : เปลา ไมไดจะไปไหนหรอก เรากําลังคอยอาเรา ทานขึ้นรถไฟมาจาก

เดนชัย 
กัมปนาท : แลวทานรูปรางหนาตาเปนอยางไรละ 
ดลชิต : ทานตัวสูง แลวก็ไวผมสั้น 
กัมปนาท : โนน ใชทานไหม 
ดลชิต : ไมใช นั่นไมใชอาเรา อาเราสวมแวนตา 
กัมปนาท : แลวโนนใชทานไหมที่ยืนถัดจากตูโทรศัพท 
ดลชิต : เออ ใชแลว ขอบใจนะ เราตองไปแลว 
กัมปนาท : อืม ลากอน 
ดลชิต : ลากอน ... อาอุมาครับ ผมอยูนี่ครับ  
5. เฉลย 2) false  
    โจทยระบุวา ดลชิตและกัมปนาทจะไปที่เดนชัย 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ ทั้งดลชิตและกัมปนาทตางก็ไมไดจะไปที่

อําเภอเดนชัย แตดลชิตมารอรับอาของเขาที่เดินทางมาจากอําเภอเดนชัย  
6. เฉลย 2) false  
   โจทยระบุวา อุมาเปนอาสาวของกัมปนาท 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ อุมาเปนอาสาวของดลชิต  
7. เฉลย 2) false 
   โจทยระบุวา ดลชิตและกัมปนาทอยูที่ทาอากาศยาน (สนามบิน) 
   ผิด เพราะที่ถูกตอง คือ ดลชิตและกัมปนาทอยูที่สถานีรถไฟ  
8. เฉลย 1) true  
   โจทยระบุวา อุมาตัวสูง ผมสั้น และสวมแวนตา 
   ถูก เพราะเมื่อกัมปนาทถามดลชิตถึงลักษณะรูปรางหนาตาของอุมา 

อาสาวของดลชิต เพื่อจะชวยสังเกตให ดลชิตจึงบอกกัมปนาทวาอาสาวของเขา
เปนผูหญิงตัวสูงที่ไวผมสั้น และสวมแวนตา  

9. เฉลย 1) true  
   โจทยระบุวา อุมากําลังยืนอยูขางๆ ตูโทรศัพท 
   ถูก เพราะผูหญิงที่กัมปนาทเห็นวากําลังยืนอยูขางๆ ตูโทรศัพทมี

ลักษณะตรงกับอุมา ตามที่ดลชิตไดบอกไว  
10. เฉลย 1) true  
   โจทยระบุวา เหตุการณนี้เกิดขึ้นที่สถานีรถไฟ 
   ถูก เพราะดลชิตและกัมปนาทพบกันโดยบังเอิญที่สถานีรถไฟ 
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