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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 1/5)  
  
Choose the best answer.  
1. A : How do you do? 
 B : ........................................  
 1) How are you?   2) I’m fine, thanks. 
 3) Very well, thank you. 4) How do you do?  
2. A : .................... . Where is the nearest bus stop? 
 B : I’m sorry. I don’t know. 
 1) Hello   2) Excuse me 
 3) I’m sorry   4) That’s all right  
3. A : Wow! You sang that song very beautifully! 
 B : ........................................ . 
 1) You’re welcome  2) Sorry 
 3) That’s good   4) Thank you very much  
4. Mr. Neilsen : Could I speak to Mr. Green, please? 
 Secretary  : ........................................ 
 Mr. Neilsen : My name is Robert Neilsen. 
 1) I’m sorry but I don’t know you. 
 2) Don’t forget to tell me your name, please. 
 3) Why didn’t you tell me your name? 
 4) Who is calling, please? 
 
Complete the dialogue below. (Items 5-9)  
A : Did you .........5......... the football match .........6......... TV last night? 
B : Yes. Liverpool VS Everton. 
A : Which team .........7.........? 
B : Liverpool. Sturridge is .........8......... best. He himself .........9......... 

two goals. How wonderful!  
5. 1) look   2) saw 
 3) watch   4) hear  
6. 1) on   2) at 
 3) in   4) by  
7. 1) win   2) won 
 3) lose   4) lost  
8. 1) a   2) an 
 3) the   4) -  
9. 1) took   2) made 
 3) jumped   4) won 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
1. เฉลย 4) How do you do? 
   เอ : สวัสดีคะ/ครับ 
   บี : สวัสดีคะ/ครับ 
   เมื่อพบกันเปนครั้งแรก จะใชคําทักทายวา How do you do? โดย

ที่คูสนทนาอีกฝายก็จะตอบกลับวา How do you do? เชนกัน 
  1) How are you? = คุณเปนอยางไรบาง 
  2) I’m fine, thanks. = ฉันสบายดี ขอบใจ 
  3) Very well, thank you. = สบายดี ขอบคุณ     
2. เฉลย 2) Excuse me 
   เอ : ขอโทษนะคะ/ครับ ปายรถประจําทางที่ใกลที่สุดอยูตรงไหน 
   บี : ขอโทษคะ/ครับ ฉัน/ผมก็ไมทราบ 
   Excuse me. เปนวลีที่ใชเรียกความสนใจจากผูอื่น กอนจะเริ่ม

สนทนากันตามจุดประสงคที่ตองการ 
  1) Hello = สวัสดี 
  3) I’m sorry = ฉันขอโทษ ใชกลาวเมื่อทําใหผูอื่นเดือดรอน 
  4) That’s all right = ไมเปนไร ใชตอบคําขอโทษ  
3. เฉลย 4) Thank you very much 
   เอ : วาว! คุณรองเพลงเพลงนั้นไดเพราะมากๆ เลย 
   บี : ขอบคุณมากคะ/ครับ 
   มักกลาวขอบคุณ เมื่อไดรับคําชมเชย 
  1) You’re welcome = ดวยความยินดี 
  2) Sorry = ขอโทษ (ยอมาจากประโยค I’m sorry.)  
  3) That’s good = ดีเลย   
4. เฉลย 4) Who is calling, please? 
   คุณนีลเซน : ขอสายคุณกรีนหนอยไดไหมครับ 
   เลขานุการ : ใครกําลังพูดสายอยูคะ 
   คุณนีลเซน : ผมชื่อโรเบิรต นีลเซนครับ 
   Who is calling, please? = ใครกําลังพูดสายอยูคะ 
   เปนประโยคที่เหมาะจะใชสอบถามชื่อของผูที่โทรศัพทเขามา 
  1) I’m sorry but I don’t know you.  
 = ขอโทษนะ แตฉันไมรูจักคุณ 
  2) Don’t forget to tell me your name,  
 please. = โปรดอยาลืมบอกชื่อของคุณ 
  3) Why didn’t you tell me your name?  
 = ทําไม ไมบอกชื่อของคุณ 

คําแปลบทสนทนา (ขอ 5-9)  
เอ : เมื่อคืนนี้คุณไดดูการแขงขันฟุตบอลทางโทรทัศนหรือเปลา 
บี : ไดดูสิ ทีมลิเวอรพูลแขงกับทีมเอเวอรตัน 
เอ : แลวทีมไหนชนะ 
บี : ทีมลิเวอรพูล สเตอรริดจยอดเยี่ยมที่สุดเลย เขาเองทําได 2 ประตู เยี่ยมจริงๆ  
5. เฉลย 3) watch 
   watch = ดู, ชม 
   กริยา watch จะใชกับการดู/รับชมภาพตางๆ ที่ปรากฏอยูบน

จอโทรทัศน หรือเหตุการณบางอยาง เชน การแขงขันกีฬา เปนตน 
  1) look = ดู, จองมอง 
  2) saw = เห็น, พบ (เปนกริยาชองที่ 2 ของ see) 
  4) hear = ไดยิน  
6. เฉลย 1) on 
   ใช Preposition “on” กับภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน (on TV) 
  2) at = ที่ ใชบอกที่ตั้งหรือเวลา 
  3) in = ใน ใชบอกที่ตั้ง/สถานที่ 
  4) by = โดย ใชระบุผูกระทําหรือวิธีการ  
7. เฉลย 2) won 
   ใช won ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2 ของ win เพราะเปนเหตุการณที่

เกิดขึ้นแลวเมื่อคืนที่ผานมา (last night) 
  1) win = ชนะ เปนกริยาชองที่ 1 จึงใชใน Past Simple Tense 

เพื่อกลาวถึงอดีตไมได 
  3) lose = แพ เปนกริยาชองที่ 1 
  4) lost = แพ เปนกริยาชองที่ 2 และ 3   
8. เฉลย 3) the 
   ใช the แสดงความเปนที่สุด โดยวางไวหนาคําคุณศัพทขั้นสูงสุด 

หรือ Superlative Adjective (the best แปลวา ดีที่สุด เปนขั้นสูงสุดของ
คําคุณศัพท good) 

  1) a   
  2) an  
 หมายเหตุ ในกรณีที่ตองการกลาวถึงคํานามเพียงหนึ่งเดียวที่มีลักษณะโดดเดน

ใหแยกออกจากคํานามอื่นๆ ที่มีลักษณะเชนเดียวกันนั้น จะไมใช a หรือ an 
แตจะใช one โดยใชวา one of the ตามดวยคําคุณศัพทขั้นสูงสุด และคํานาม
พหูพจน เชน one of the best athletes (หนึ่งในนักกีฬากรีฑาที่ดีที่สุด) one 
of the largest statues (หนึ่งในประติมากรรมที่ใหญที่สุด) เปนตน  

9. เฉลย 2) made 
   ใช made ซึ่งเปนกริยาชองที่ 2 ของ make เพราะเปนเหตุการณที่

เกิดขึ้นและจบสิ้นลงในอดีต และใหความหมายไดเหมาะสมที่สุด 
  1) took = นํา, พา, รับ เปนกริยาชองที่ 2 ของ take 
  3) jumped = กระโดด เปนกริยาชองที่ 2 ของ jump 
  4) won = ชนะ เปนกริยาชองที่ 2 ของ win 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ความหมายไมสอดคลอง 
กับบริบท 

= หนึ่ง, เดียว ใชนําหนาคํานามทั่วไปที่เปนเอกพจน 

โปรดหลีกเลี่ยง 
ประโยคเหลานี้ 
เพราะไมสุภาพ 


