สารบัญ
บทน�า
บทที่ 1 CONVERSATION คันหู
บทสนทนาในชีวิตประจ�าวัน
• ถามสารทุกข์สุกดิบ
• เกิดอะไรขึ้น
• เพื่อนรักจากไปไกล
• เรื่องยินดี (แสดงความยินดี)
• ข่าวร้าย, ปลอบใจ (แสดงความเสียใจ)
• การเสนอความช่วยเหลือ
• การถามความคิดเห็น (เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย)
บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
• การซื้อของ
• ในร้านอาหาร
ส�านวนต่างๆ
Speaking Test
เฉลย

20
22
27
32
45

บทที่ 2 VOCAB แสนซน
ค�าศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย
ค�าศัพท์เกี่ยวกับโรค
ค�าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ Vocabulary Test
เซ็ตค�าศัพท์ 15 วัน
Prefixes
Suffixes
Latin Roots

46
48
49
51
53
68
69
70
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Vocabulary Test
เฉลย

71
74

บทที่ 3 GRAMMAR อาหารตา
Parts of Speech
Subject and Verb Agreement
Parallel
ส่วนขยาย
Other/Another
Tense
Grammar Test
เฉลย

75
76
93
97
98
100
101
105
113

บทที่ 4 READING ชวนมอง
Media Reading
• News
• Comic
• Advertisement
• Notice
• Sign
• Table and Graph
Passage
ค�าศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ Reading
Reading Test
เฉลย

114
114
115
118
120
123
124
125
128
143
155
170
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บทที่ 1

Conversation คันหู

A:
B:

You look anxious.
What’s the matter?
My ear is itchy. I don’t know what happened.

บทที่ 1

จะได้
เปิดบทมาก็ขอข�าขันเล็กน้อยนะคะเด็กๆ
่องสนุกและ
รู้สึกว่าความจริงแล้วภาษาอังกฤษเป็นเรื
อยู่รอบๆ ตัวเรานั่นเอง

บทนีว้ า่ กันด้วยเรือ่ งของข้อสอบในพาร์ตบทสนทนา โดยข้อสอบจะเลือกสถานการณ์ต่างๆ มาให้
เด็กๆ ได้ลองโต้ตอบดูว่าถ้าคู่สนทนาพูดมาแบบนี้ เราควรจะตอบว่าอะไร หรือเมื่ออีกฝ†ายตอบมา
แบบนี้ ค�าถามก่อนหน้านั้นเราควรจะถามอะไรไป
ในส่วนนี้มุ่งหวังเพื่อวัดการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร งั้นเด็กๆ ก็แค่ลองคิดข�าๆ ว่าใน
พาร์ตนี้คือมีคนคุยกัน เราก็สวมวิญญาณนักสืบสืบว่าใครคุยอะไรกัน คือเราต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่น
นั่นเอง บ้างก็คุยกันสองคน บ้างก็คุยกันหลายคน ถกเถียงกันบ้าง ถามโน่นถามนี่บ้าง ปรับทุกข์บ้าง
เยอะแยะตามแต่คนออกข้อสอบจะสรรหามา แต่เท่าที่ดูพบว่ามีสถานการณ์ไม่เยอะมาก ซึ่งครูพี่หนู
ได้รวบรวมสถานการณ์ทเี่ จอบ่อยๆ ในข้อสอบไว้ให้เด็กๆ ได้อา่ นแล้ว ซึง่ จะมีทงั้ ประโยคทีเ่ ด็กๆ เจอบ่อย
แปลได้ และก็มบี างประโยคทีเ่ ด็กๆ อาจจะไม่เคยเจอมาก่อน ทีจ่ ริงครูพหี่ นูไม่คอ่ ยห่วงข้อสอบพาร์ตนี้
เท่าไร เพราะเด็กๆ ที่ผ่านมือมาส่วนใหญ่จะเก็บคะแนนจากพาร์ตนี้ได้เยอะเกือบทุกคน
ป
ะล่าใจไ
ช
า
่
ย
เนื่องจากในส่วนของวิชาสามัญ พาร์ตนี้ค่อนข้างหินพอสมควร ไม่สามารถเก็บ
อ
่
แต ็กน้อย
ด
เ
คะแนนได้ดีเหมือนกับการสอบ GAT หรือ O-NET แต่อย่ากลัวนะเด็กๆ ที่ว่ายากกว่า

ก็ เ พราะในตั ว เลื อ กของข้ อ สอบวิ ช าสามั ญ จะเป็ น ส� า นวนซะส่ ว นใหญ่ ยั ง ไงเดี๋ ย วใน
ส่วนท้ายหลังจากประโยคทีเ่ ด็กๆ จะเจอในสถานการณ์ตา่ งๆ แล้ว ครูพหี่ นูจะรวบรวมส�านวน
ที่เคยออกในข้อสอบวิชาสามัญและส�านวนที่น่าสนใจแถมไว้ให้นะคะ รวมถึงแบบฝึกหัด
ท้ายบทจะเสริมแนวข้อสอบพาร์ตบทสนทนาของวิชาสามัญมาให้เด็กๆ ได้เห็นแนวทาง
แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มลุยพาร์ตนี้กันดีกว่า โดยครูพี่หนูได้แยกไว้เป็นส่วนๆ แล้วนะคะ
เริ่มกันเลย...
13
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แรกพบสบตา ทักทาย ทายทัก
แหม ประโยคทักทายแบบพื้นๆ ทั้งหลาย เด็กๆ ก็คงพบอยู่บ่อยๆ เช่น
Hi, Hello, Good morning…etc. ค�าเหล่านี้ใครเห็นใครก็แปลได้ ข้อสอบ
ไม่หยิบมาถามให้เด็กๆ ดี ใจหรอกค่ะ แต่จริงๆ แล้วข้อสอบพาร์ตนี้เป็นพาร์ต
ที่ง่ายที่สุด เพราะก็แค่ถามมาตอบไป และเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อยๆ อย่างใน
ส่วนแรก ส่วนทักทายนี้ก็ไม่มีอะไรมาก ครูพี่หนูได้สรุปประโยคที่เด็กๆ จะเจอ
บ่อยๆ มาให้แล้ว

บทที่ 1

ถามสารทุกขสุกดิบ

How are you?
What’s new?
How’s life?

How are you getting on?
How are things going?
How is everything?

อีกประโยคทีเ่ ด็กๆ มองผ่านๆ อาจคุน้ ตา คือ How do you do? เคยเจอกัน
มั้ยคะ อย่าเผลอตอบว่า I’m fine. น้า ขืนตอบไปแบบนั้นนี่ได้หงายเงิบเลย เพราะ
How do you do? แปลว่า สวัสดี ถ้าเราเจอ How do you do? เด็กๆ ก็อย่าคิดเยอะ
เลื อ กค� า ตอบข้ อ ที่ มี How do you do? ไปเลย ประโยคถามสารทุ ก ข์ สุ ก ดิ บ
ก็มีประมาณนี้ ที่จริงข้อสอบไม่ค่อยเน้นเรื่องนี้หรอกค่ะ เพราะค่อนข้างธรรมดา แต่ก็
อย่าประมาทนะคะ รู้ไว้ใช่ว่าเนอะ
เด็กๆ ทีร่ กั ฝรัง่ เนีย่ เป็นพวกเอาใจใส่คสู่ นทนาหรือเพือ่ นฝูงแบบเว่อร์วงั อลังการ
มาก ถ้าเห็นคู่สนทนา เพื่อน หรือคนรู้จักมีสีหน้าหรือท่าทางที่ผิดปกติ นางจะห่วงขึ้น
มาทันที โดยมักจะทักว่า “เป็นอะไรไปเหรอ” “มีอะไรหรือเปล่า” “คิดอะไรอยู่” คือโดย
ธรรมชาติแล้วฝรั่งเค้าจะใส่ ใจคนข้างๆ ค่ะ คริๆ

14
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ประโยคยอดฮิต

What’s wrong?
What’s the matter?
What’s up?

Have you got a problem?
What’s on your mind?
Is something wrong?

What went wrong?

What’s going on?

What’s happening?

What’s the trouble?

บทที่ 1

เกิดอะไรขึ้นอะ?

What happened?

ถ้าเจอประโยคเวิ่นเว้อ แปลไม่ออก
อย่าตกใจ เค้าแกล้งเด็กๆ เฉยๆ
คือ ในประโยคสนทนามักจะ
เพิ่มค�าว่า the devil, on earth,
in the world, ever เพื่อเป็น
การเน้นย�้าความรู้สึกที่ต้องการสื่อ
เช่น ประหลาดใจ ร�าคาญ
หรือไม่ชอบใจ

What ever is the trouble?
What the devil is it all about?
What on earth is the matter?
What in the world is going on here?
ไม่ ใช่เพียงแค่ประโยคที่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น
นะคะ แต่เด็กๆ จะพบคำถามลักษณะนี้ด้วย คือ Why
on earth...? หรือ What on earth...? จะเป็นการ
เน้นความรู้สึกสงสัยหรือประหลาดใจเพิ่มจากประโยคเดิม
เช่น What on earth are you doing? “ให้ตายเถอะ
คุณกำลังทำอะไร” การใช้ on earth จะเป็นการเน้น
อารมณ์ของผู้พูดนั่นเอง
ัย
งส
ามรู้สึกส
ว
ค
ย
ว
้
ด
เน้น
หลาดใจ
หรือประ
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เพื่อนรักจากไปไกล คิดถึงสุดใจ

บทที่ 1

สถานการณ์นกี้ อ็ อกสอบประจ�า เพือ่ นรักย้ายไปเรียนบ้างล่ะ ย้ายไปท�างานบ้างล่ะ พอมาบอกล�า่ ลา
เราก็จะเจอบ่อยๆ ว่า I’m going to miss you. ฉันจะคิดถึงเธอนะ พอคิดถึงก็ต้องบอก
อีกฝ†ายให้ติดต่อกลับ เราก็จะพบส�านวนพวกนี้

Give me a ring.

Keep in touch.

Drop me a line.

Keep me posted.

ได้ยินเรื่องยินดี พูดเลย ขอบอก
That’s terrific!

Congratulations!
Fabulous!

Fantastic!

Great!

What a beautiful day!
How beautiful!

แบบนี้เจอบ่อยมาก

วิธี ใช้แบบนี้นะจ๊ะ จ�าไว้เก๋ๆ

What + N.! / What + Adj. + N.!
How + Adj.!
จะแปลว่า “ช่าง…อะไรเช่นนี้”
เช่น How beautiful! ช่างงดงามอะไรเช่นนี้
16
page_English Ranger.indd 16

14/5/2563 BE 17:38

เรื่องดีผ่านไป เรื่องร้ายเกิด เมื่อได้ยินได้ฟงเรื่องร้ายๆ
ตามมารยาทแล้วอย่ารีรอ ต้องพูดเลย
That’s terrible.

Awful!
I’m sorry to hear that.

Too bad!

หรืออยากใช้ “ช่าง…” ก็ได้นะ เช่น

What a shame!

What a pity!

How horrible!

บทที่ 1

How awful!

ครูพหี่ นูคดิ ว่าเด็กๆ น่าจะเคยเห็น Hashtags ของพวกดารา ซึง่ ค�าทีฮ่ ติ มากๆ
ก็คือ #WTF งั้นวันนี้เด็กๆ ก็รู้ที่มาแล้วเนอะว่ามันย่อมาจากค�าว่า What the f***!
“ช่าง…อะไรเช่นนี้” นั่นเอง ฮ่าๆๆ

ใจดี นางฟา เสนอ/เสนอความช่วยเหลือ
ค�ยอดฮิต

มีอะไรให้ช่วยมั้ย

Would you like…………?
May I get you……….....?
I’ll get you………………?
May
Can
Could

I help you?
Can I give you a hand?

ไปรับ Can I pick you up?

ไปส่ง Can I give you a ride?
ขอบคุณ Thank you. / That’s very kind. / How kind of you.
17
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ช่วยหน่อยครับ

Could
Can
Do
Would

Can you help me, please?
you give me a hand?
you mind + V. ing + ……………?

ขออนุญาต

บทที่ 1

Can
Could I + ……….., please?
May
Do
you mind if + S. + ……………..?
Would
ไปมั้ย…/ท�มั้ย…

เวลาครูพหี่ นูไปบรรยายจะมีเด็กๆ ถามมา
เยอะมากว่า “อยากชวนเพือ่ น ต้องพูดว่า
อะไรดี” อย่าคิดเยอะลูก
แค่รไู้ ว้วา่ Let’s มันแปลว่า “เหอะ” ฮ่าๆๆ

ลองดูสิ

กินเหอะ > Let’s eat!
ดื่มเหอะ > Let’s drink!
ไปเหอะ > Let’s go!

ถามความคิดเห็น

What do you think about…………?
How + V. to be + …………………?
Ex.

A : How was the party?
B : It was great!

What + V. to be + …… + like?
Ex.

A : What is Malee like?
B : She’s very kind.

18
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เห็นด้วย

That sounds great.
That’s right.

I agree with you.
It sounds wonderful.
Of course.

I think so.

I hope so.

Definitely.

Certainly.

Exactly.

Why not.

บทที่ 1

Absolutely.

Deal

Sure.

I couldn’t agree more.

ส�าหรับประโยคนี้
ต้องระวังให้ดีนะคะ

*** รูปร่างหน้าตาประโยคนีม้ องผ่านๆ ก็เหมือนจะไม่เห็นด้วย เพราะมันมาในรูปของ
ประโยคป¯ิเสธ จึงท�าให้เด็กๆ อาจจะแปลว่า “ไม่เห็นด้วย” แต่ความหมายทีแ่ ท้จริงนัน้
แปลว่า

“ฉันไม่สามารถเห็นด้วยไปมากกว่านี้อีกแล้ว”
ซึ่งก็แปลว่าเห็นด้วยฝุดๆ ไปเลยนั่นเอง ***

19
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ไม่เห็นด้วย

I don’t agree with you.

I don’t think so.

I’m afraid.

I’m not sure.

Surely not.

Absolutely not.

บทที่ 1

Thanks, but…

No way.

Shopping Situation

เด็กๆ ควรจะท�าความคุน้ เคยกับบทสนทนาประเภทนีเ้ อาไว้ เพราะการชอปปิงไม่เข้าใครออกใคร
ครูพหี่ นูเองก็ชอบชอปปิงเหมือนสาวๆ ทัว่ ไปเช่นกัน ดังนัน้ เราก็ตอ้ งรูศ้ พั ท์นดิ หน่อยเนอะ งัน้ ขอเริม่ ด้วย
ค�าศัพท์เบาๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บทสนทนาในสถานการณ์นี้เลยนะคะ
receipt
special offer
refund
clearance sale
retail
wholesale
stretch
shrink
discount
change
reserve

ใบเสร็จ
ข้อเสนอพิเศษ
คืน
ลดล้างสต็อก
ขายปลีก
ขายส่ง
ยืด
หด
ส่วนลด
เงินทอน
จอง

บทสนทนาที่เด็กๆ จะเจอก็มีอยู่ไม่กี่สถานการณ์
สถานการณ์แรกเป็นการเข้าไปซื้อของ ประโยคที่พนักงาน
จะเข้ามาสอบถามเราก็จะประมาณนี้
20
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มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ

May
Can
Could

I help you?

• How can I help you?
• Do you need some help?
• Anything can I do for you?
• What can I do for you?

What style do you prefer?

What would you like?

บทที่ 1

ต้องการสิ่งไหน บอกเรามา

What are you looking for?

ถ้าเราอยากได้ อยากซื้อ ก็จะตอบว่า...

I would like ……………

I am looking for ………….

I need some ………….

Can I see ………..?

Do you have …………?

21
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ถ้ายังไม่ซื้อ ขอดูก่อน ตอบว่า...

I’m just looking.

I’m just browsing.

I want to look around.

บทที่ 1

เดินชอปนาน หิวแล้ว งั้นเข้าร้านอาหารกันดีกว่า บทสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหารนี่ออก
แทบทุกปี ครูพหี่ นูไม่คอ่ ยห่วง เพราะอย่างทีบ่ อกว่าข้อสอบพาร์ตนีไ้ ม่ได้ยากเลย แต่ครูพหี่ นูจะ
เสริมในส่วนของค�ำศัพท์ที่จะพบบ่อยๆ ในบทสนทนาให้นะคะ
chef
booking/reservation
menu
starter
main course
dessert
bill
service
service charge
dish of the day
mixed grill
mixed salad
roast beef
roast chicken
salad
baked potatoes/jacket potatoes
boiled potatoes
mashed potatoes
roast potatoes
fried rice
onion rings

พ่อครัว
การจอง
รายการอาหาร
อาหารเรียกน้ำ�ย่อย
อาหารหลัก
ของหวาน
ใบเสร็จ
บริการ
ค่าบริการ
อาหารจานพิเศษประจำ�วัน
อาหารย่างรวมมิตร
สลัดรวมมิตร
เนื้อวัวย่าง
ไก่ย่าง
สลัด
มันฝรั่งอบ
มันฝรั่งต้ม
มันฝรั่งบด
มันฝรั่งเผา
ข้าวผัด
หัวหอมทอด
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ประโยคฮิตที่คุยกันในร้านอาหาร
?

สั่งอาหารเลยมั้ยครับ/คะ

May I take your order, sir?
Would you like to order now?
What would you like to order?
Are you ready to order?
บทที่ 1

อีกประโยคที่เด็กๆ จะเจอบ่อยๆ
ในบทสนทนาเกี่ ย วกั บ ร้ า นอาหารก็ คื อ
มีลูกค้าสั่งสเต๊กเนื้อ แล้วบริกรก็จะถาม
ลูกค้าถึงระดับความสุกของเนื้อว่า How
would you like your beef?

ระดับความสุกของเนื้อมี 3 ระดับ คือ
rare = ดิบ แอบเลือดซก
medium rare = สุกๆ ดิบๆ
แอบมีเลือดซิบ
well done = สุกสนิท
าไป ใช้ได้
อ
เ
า
�
จ
ๆ
ก
็
เด
นะจ๊ะ เก๋ๆ

ความจริงข้อสอบพาร์ตบทสนทนานี้ เด็กๆ จะได้เจอสถานการณ์ที่
หลากหลาย แต่ครูพี่หนูพิจารณาแล้วว่ามันเป็นส่วนที่เด็กๆ จะท�าคะแนน
ได้ดเี ลยทีเดียว เนือ่ งจากเป็นสถานการณ์ทพี่ บได้ในชีวติ ประจ�าวันอยูแ่ ล้ว
ส่วนใหญ่จะไม่ ใช่สถานการณ์ที่แปลกหรือ
ครูพี่หนูได้สรุปเทคนิคการท�าข้อสอบพาร์ตนี้
มีค�าศัพท์ที่ยากมากมาย
ออกมาคร่าวๆ แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์
แก่เด็กๆ นะคะ เริม่ กันเลย
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1

พิจารณาสถานการณ์ว่าเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร ใครคุยกับใคร
Ex. At a restaurant

บทที่ 1

A : How would you like your beef?
B : ___________________, please.
		 a. Roast beef   b. Sweet   c. Rare   d. Very nice   e. Fresh
Answer is c. จากสถานการณ์ที่ ให้มาว่าอยู่ “ร้านอาหาร” งัน้ แน่นอน คนทีค่ ยุ กันต้องเป็น
บริกรกับลูกค้า โดยบริกรถามว่าคุณต้องการเนื้อสุกประมาณไหน ดังนั้นจึงต้องตอบข้อ c.
เพราะเป็นการบอกระดับความสุกของเนื้อ

2

อย่าตอบหลงประเด็น จับใจความให้ได้ว่าบทสนทนานั้นก�ำลังคุยกันเรื่องอะไร
Ex. At a bus stop

A : Could you tell me ___________________?
B : There is a ticket machine next to the bus stop.
		 a. if the machine gives change
b. how long it takes to walk to the bus stop
c. how far it is from here
d. where I can buy a bus ticket
e. where the bus stop is
Answer is d. จากสถานการณ์ที่ ให้มาว่าอยู่ “ป้ายรถเมล์” ดังนัน้ เราอย่าหลงประเด็น เด็กๆ
ดูในส่วนที่ B พูดถึง ticket machine หรือเครือ่ งขายตัว๋ เพราะฉะนัน้ A ควรถามถึงทีซ่ อื้ ตัว๋
ข้อนี้จึงตอบ d. ค่ะ
Ex. On the phone

A : The ABC Restaurant. Can I help you?
B : Yes. I’d like to reserve a table for dinner.
A : How many people are you expecting?
B : Seven people.
A : Would you like to _________________________?
B : That sounds good.
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a. order now
b. reserve the private zone
c. look for another restaurant
d. take a photo
e. book the smoking area
Answer is b. จากสถานการณ์ที่ ให้มาว่าอยู่ “ในสาย (โทรศัพท์)” ก็เช่นเคย...อย่าหลงประเด็น!
ในบทสนทนานี้ B พูดถึงเรือ่ งการจองโต๊ะ แล้ว A เห็นว่าจ�านวนคนเยอะก็เลยเสนอเป็นโซน
ส่วนตัวให้ ย�า้ นะคะว่าอย่าหลงประเด็น เค้าโทรมาจองโต๊ะ จึงยังต้องพูดคุยกันถึงเรือ่ งการจอง
ซึ่งข้อ b. เป็นค�าตอบที่ถูกค่ะ

3

บทที่ 1

สังเกตง่ายๆ อย่าโดนหลอก ถ้าอีกฝ†ายตอบ Yes/No ประโยคก็ควรเป็นประโยคค�าถาม
ที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย เช่น Do, Does, Did, Is, Am, Are, Have, Has, Would,
Can, etc.
Ex. At a restaurant

A : _______________?
B : Yes, I will have salad and onion soup.
a. Are you ready to order now
b. What do you want
c. What size is your dish
d. How would you like your salad
e. Which one do you like most
Answer is a. จากสถานการณ์ที่ ให้มาว่าอยู่ “ร้านอาหาร” บริกรต้องถามว่า “สั่งอาหารเลย
มั้ยครับ/คะ?” ลูกค้าตอบรับว่า Yes แล้วค่อยสั่งอาหาร การตอบ Yes/No เป็นการตอบรับ
จากประโยคค�าถามทีข่ นึ้ ต้นด้วยกริยาช่วยต่างๆ ตามตัวอย่างนีข้ นึ้ ต้นด้วย Are จึงตอบข้อ a.
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