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คูมือเตรียมสอบ AKSORN พิชิต O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 เลมนี้

ไดรวบรวมเน้ือหาที่จําเปนในการสอบของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6

ไวอยางครบถวน โดยมีการสรุปเนื้อหาที่กระชับ ถูกตอง ตรงประเด็น ทําใหเขาใจงาย

มีตัวอยางขอสอบใหลองทําทั้ง Self-practice ที่มีการเพิ่มขอสอบแบบอัตนัย เพื่อ

เตรียมความพรอมในกรณีที่มีการสอบขอสอบอัตนัยตามนโยบายของ สทศ. และมีการ

เพิ่มขอสอบชุด Pre O-NET ที่มีจํานวนขอสอบและรูปแบบขอสอบเหมือนจริง มีการ

เพิ่มตารางวิเคราะหขอสอบ O-NET จํานวนขอสอบยอนหลัง 3 ป นอกจากนี้ยังมี

โปรแกรมจําลองสถานการณสอบ O-NET (CD O-NET Simulation) เพื่อใหนักเรียน

ฝกทํา สําหรับสรางความพรอมและความม่ันใจในการทาํขอสอบทกุสนามสอบ 

 การใชคูมอืเลมนีใ้หไดผลด ีผูใชควรศึกษาเนือ้หาโดยสรปุใหเขาใจกอน แลวจงึฝกทํา

ขอสอบตามลําดับ โดยสามารถตรวจสอบความถูกตองกับเฉลยคําตอบที่ไดอธิบาย

แนวทางในการตอบไวใหแลวทุกขออยางละเอียด ซึ่งผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือ

เลมน้ีจะชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาภาษาอังกฤษมากขึ้น และสามารถนําความรูที่ได

ไปใชทําขอสอบไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา

  ผูจัดทํา

คํานํา



 การใชคูมือเตรียมสอบชุดนี้ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตองทําความเขาใจองคประกอบ ดังนี้

คําแนะนําในการใช้สื่อ

ตอนที่ 1    Match the two parts of sentences.

a. Congratulations!

b. Can I have a look at the wound?

c. It is 300 baht.

d.  You can take a bus no.47 at Ekkamai Bus Terminal.

e. I’m really great, and you?

f. Never mind.

g. Of course, you can.

h. Thanks for your warning.

i.  Go straight on, then turn left at the corner, and it is on your right.

j. Not at all.

1. Thank you very much for your help.   [.............................]

2. How have you been?     [.............................]

3. I’m sorry to hurt you.     [.............................]

4. Can you tell me how to get to the post office? [.............................]

5. How can I go to Chonburi?    [.............................]

6. I have just won a scholarship.    [.............................]

7. Oh! I cut my finger.     [.............................]

8. Be careful! The floor is wet.    [.............................]

9. How much is this shirt?    [.............................]

10. Can I borrow your pencil?    [.............................]

Self-practice 1.1
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1.1

1. a b c d e f g h i j

	 	 ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือ คู่กับ ไม่เป็นไร

	 	 (ด้วยความเต็มใจ)

2. a b c d e f g h i j

	 	 สบายดีไหม คู่กับ สบายดีมาก แล้วเธอล่ะ

3. a b c d e f g h i j

	 	 ขอโทษนะที่ท�าเธอเจ็บ คู่กับ ไม่เป็นไรหรอก

(ตอบกลับการขอโทษ)

4. a b c d e f g h i j

	 	 คุณช่วยบอกทางไปไปรษณีย์ได้ไหมครับ คู่กับ 

ตรงไปแล้วเลีย้วซ้ายทีห่วัมมุ ไปรษณย์ีจะอยูท่าง

ขวาครับ

5. a b c d e f g h i j

	 	 จังหวัดชลบุรี เดินทางไปอย่างไรครับ คู่กับ

รถบัสหมายเลข 47 ที่ขนส่งเอกมัย

6. a b c d e f g h i j

	 	 ฉันเพิ่งได้ทุนการศึกษามา คู่กับ ยินดีด้วยนะ

7. a b c d e f g h i j

	 	 โอ๊ย! ฉันโดนมีดบาด คู่กับ ไหนขอฉันดูแผล

หน่อย

8. a b c d e f g h i j

	 	 ระวงันะ พืน้เปียก คูกั่บ ขอบคณุมากนะท่ีเตอืน

9. a b c d e f g h i j

	 	 เสื้อเชิ้ตตัวละกี่บาท คู่กับ ตัวละ 300 บาท

10. a b c d e f g h i j

	 	ขอฉันยืมดินสอหน่อยสิ คู่กับ ได้เลย

ตอนที่ 1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. a b c d e f 	 เย้

2. a b c d e f 	 โอ๊ย

	3.	 a b c d e f 	 อุ๊ย

	4.	 a b c d e f 	 จุ๊ จุ๊

5. a b c d e f 	 อร่อยจัง

6. a b c d e f 	 แหวะ

1. 1 2 3 4

2. 1 2 3 4 	 ค�าว่า cost ผันได้ 2 แบบ คือ

  •	cost → cost → cost มีราคา

  •	cost → costed → costed ตั้งราคา

	3.	 1 2 3 4 	 b. เกิดอะไรขึ้นหรือ ฉันได้ยิน	

เสียงกรี๊ด d. มีอุบัติเหตุตรงโน้นน่ะสิ c. รุนแรง

มากไหม a. รถชนกันสองคัน แต่ไม่มีใครเจ็บ

หนักนะ e. โล่งใจไปที

	4.	 1 2 3 4 	 e. เธอดูเรื่อง Prison Break	

หรือยัง a. ดูแล้ว ฉันชอบมาก ๆ เลย

	 	 d. ดูเหมือนเธอจะชอบมาก ๆ เลยนะ พระเอก

หรือเปล่า

	 	 b. แน่นอนสิ เขาหล่อและเท่จะตาย ฉันชอบเขา

มาก c. ฉันเห็นด้วยกับเธอนะ

5. 1 2 3 4 	 b. สวสัดคีรบั เป็นอย่างไรบ้างครบั

	 	 d. ไม่ค่อยสบายนะคะ ปวดหัวมาก ๆ เลย

	 	 e. อ้อ แล้วอาการเป็นอย่างไรบ้าง

	 	 a. ปวดหัวแบบเป็น ๆ หาย ๆ ค่ะ แต่มันแย่ลง

เรื่อย ๆ เลย

	 	 c. ผมว่าคุณควรรีบไปหาหมอนะครับ

ตอนที่ 2

1.

2.

	3.	

	4.	

5.

6.

ตอนที่ 3

1.

2.

	3.	

	4.	

5.

Detailed
Answer Key

Self-practice
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Greeting and Response / การทักทายและการตอบรับการทักทาย1

How are you?
(สบายดีไหมคะ)

I’m OK, thank you.
(สบายดีครับ, ขอบคุณ)

	 ข้อสอบในส่วนนี้จะวัดเรื่องการพูดคุย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประโยคง่าย ๆ ที่พบได้ใน

ชีวิตประจ�าวัน โดยเริ่มตั้งแต่การแนะน�าตัว สอบถามสารทุกข์สุกดิบ หรือการถามเส้นทาง

แบบง่าย ๆ ตามตัวอย่าง ดังนี้

ส�านวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�านวนอื่นๆ ได้อกี ดงันี้
ถาม

How are you so far?

How have you been?

How is everything going?

ควรจÓ

Hello.
(สวัสดีครับ)

Min : Good morning, Man.
Man : Good morning, Min. How are you?
Min : ……………………………………….…………………………………..…….

Man	 :	 I’m fine, thank you.
a. I am very well, and you? b. I agree with you.
c. I have no idea.   d. I enjoyed a lot.

ตอบ a. เพราะเข้ากับบริบทค�าถาม How are you? มากที่สุด

นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�นวนที่ถามว่า “สบายดีไหม” นอกจากใช้ How are you? ยงัสามารถใช้ส�
ตอบ

I am very good /well. (สบายดีครับ / ค่ะ)

Fine / Alright / OK. (ก็ดีนะครับ / ค่ะ)

So-so / Same-same (ก็งั้น ๆ แหละครับ / ค่ะ)

3ภาษาอังกฤษ ป. 6

เนื้อหา ป 59 ป 60 ป 61

 1. Conversation 12 16 17

 2. Vocabulary 8 7 5

 3. Grammar - 2 5

 4. Reading Comprehension 20 15 13

ตาราง วิเคราะหขอสอบ O-NET
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Hello

ENGLISHENGLISH
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ªǾ ·Õè 1

Pre

 1. Your friend is going to have a final 
exam today. What should you say 
to him?

 1.  It’s okay.
 2. Good luck.
 3. You’ll be fine.
 4. Everything is going to be alright.

 2. Thor : I see you are very sad.
Vanda :  Yeah, I got and “F” 

in Mathematics.
  Thor : …………………………………………………………..
 1. Congratulations!
 2. That’s great!
 3. How poor!
 4. It’s not the end of the world.

 3. Anny :  What kind of weather in 
Thailand do you like?

  Paul :  ………………………. because I can go
sunbathing on the beach.

 1. Rainy 2. Summer
 3. Winter 4. Autumn

 4. Your little sister is walking up the 
stairs. You’re worried that she will 
fall. What should you say to her?

 1. Come on.
 2. Oh my god.
 3. Don’t do that. 
 4. Watch your step.

 1. Your friend is going to have a final 

 2. Thor : I see you are very sad.

 3. Anny :  What kind of weather in 

 4. Your little sister is walking up the 

 5. Anny : How’s the movie going?

  Bob : ……………………………………………………...

 1. I’m going to SF Cinema.

 2. I’m sorry about that.

 3. It’s very nice.

 4. It’s pretty expensive.

 6. Customer :  Can I have some 

Coca - Cola, please?

  Waiter : …………………………………………………..

  Customer : Thank you.

 1. Here you are.

 2. Please come again.

 3. Better luck next time.

 4. I’m afraid not.

 7. Rita is looking for a seat in the food 

republic. There is no seat for her, 

so she asks a woman in this area.

  Rita : Excuse me. ………………………….

  Woman : Sure. Go ahead.

 1. Is there anything to eat?

 2. Could I sit here?

 3. Would you like to sit here?

 4. Are you uncomfortable?

 5. Anny : How’s the movie going?

 6. Customer :  Can I have some 

 7. Rita is looking for a seat in the food 

Choose the correct answer.
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   Make conversations using the situations provided.

Situation 1	 :	 You saw your friend that you didn’t see her for a long time, and

your friend introduced you to her friend, Jane. (5 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Situation 2	 :	 Foreigners who got lost, then they asked you how to go to the

railway station. (5 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Situation 3	 :	 Tim and Tom talked about the vacation they went last week.

Tim asked Tom for his opinion, and Tom really liked it. (5 คะแนน)

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

ตอนที่ 5
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ชุดที่    1111
 1.  1 2 3 4  Good luck. (ขอใหโชคดี) เปน

คําอวยพร

 2. 1 2 3 4  It’s not the end of the world. 
มนัไมใชวนัสิน้โลก (เธอยังมโีอกาสอกี อยาเพิง่
ทอแท)

 3.  1 2 3 4  Summer (ฤดรูอน) เพราะสามารถ
go sunbathing ไปนอนอาบแดดบนชายหาดได

 4.  1 2 3 4  Watch your step. (เดิน/กาว
ระวงันะ) watch แปลวา เฝาดู สามารถใชเตอืน 
แปลวา ระวัง ไดดวย

 5.  1 2 3 4  It’s very nice. มันดีใชไดเลย 
เน่ืองจากโจทยถาม “How’s the movie going?”
แปลวา ภาพยนตรเปนอยางไรบาง

 6. 1 2 3 4  Here you are. (นี่ของคุณครับ)

 7. 1 2 3 4  Could I sit here? (ฉนัสามารถ
นั่งตรงนี้ไดไหมคะ)

 8.  1 2 3 4  What seems to be the problem?
(มอีาการอยางไรบาง) แพทยจะใชคาํถามนีเ้มือ่
คนไขเขาพบ

 9.  1 2 3 4  Yes, I am (ใชคะ) เนื่องจากครู
ถามวา Are you a new student here? (เธอ
คือนักเรียนใหมใชไหม)

 10.  1 2 3 4  How do you spell your first 
name? (ชื่อเธอสะกดอยางไร) นักเรียนสะกด 
S-A-N-D-Y ตอบครู

 11. 1 2 3 4  where are you from (เธอมา
จากที่ไหน) เน่ืองจากนักเรียนตอบวา I was 
born in Italy, but I was raised in Germany. 
(ดิฉันเกิดที่ประเทศอิตาลี แตโตที่ประเทศ
เยอรมันคะ)

 1.  

 2. 

 3.  

 4.  

 5.  

 6. 

 7. 

 8.  

 9.  

 10.  

 11. 

 12. 1 2 3 4  Have a good time. (ขอใหมี
ชวงเวลาทีด่นีะคะ) พดูหลงัจากครกูลาวตอนรบั
นักเรียนใหมในชั้นเรียน

 13. 1 2 3 4  In a restaurant (ในภตัตาคาร) 
สังเกตจากบทสนทนา มีการคุยกันเรื่องการสั่ง
อาหาร และเลือกเมนูอาหาร

 14.  1 2 3 4  boiled (ถูกตมจนเดือด)

 15. 1 2 3 4  Jasmine (ดอกมะลิ)

 16.  1 2 3 4  overweight (นํ้าหนักมากเกิน,
อวน) สังเกตจากโจทย กินทั้งช็อกโกแลต และ
นํ้าอัดลม อวนแนนอน

 17. 1 2 3 4  Winter (ฤดูหนาว) เนื่องจากมี
หิมะตกและผูคนนิยมปนตุกตาหิมะเลนกัน

 18. 1 2 3 4  Halloween เนื่องจาก “Trick or 
Treat?” (หลอกหรอืเลีย้ง) เปนคาํพดูทีใ่ชกนัใน
วันฮัลโลวีน เพื่อหลอกผี และเรียกขนม หรือ
ของขวัญจากเพื่อนหรือคนรูจัก

 19.  1 2 3 4  bean (ถั่ว) ออกเสียงวา “บีน” 
แต dear (ที่รัก) ออกเสียงวา “เดียร” จึงมีเสียง
สระตางจาก bean 

 20.  1 2 3 4  Drive slowly (ขับรถชาลง) 
เนื่องจากปายจราจรคือ REDUCE SPEED (ลด
ความเร็ว)

 21.  1 2 3 4  He is disappointed. (เขารูสึก
ผิดหวงั) เน่ืองจากในภาพเปนผูชายแสดงอาการ
ผิดหวังอยางมาก

 22.  1 2 3 4  BTS หากตองการเลี่ยงจราจร
ตดิขดัในกรงุเทพมหานคร ตองขึน้รถไฟฟา BTS 
จากในตวัเลอืกเปนการเดนิทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

 23.  1 2 3 4  Your socks are white.  
เนือ่งจากเรยีงไดถกูหลกัไวยากรณ Possessive 
Adjective + Noun + Verb + Complement

 12.  12. 

 13.  13. 

 14.   14.  

 15.  15. 

 16.   16.  

 17.  17. 

 18.  18. 

 19.   19.  

 20.   20.  

 21.   21.  

 22.   22.  

 23.   23.  

PreDetailed
Answer Key
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ตอนที่ 5

Part 1

1. แนวค�ำตอบ 5 คะแนน เรำไม่ได้เจอเพือ่นมำนำน ต้องใช้ How have you been? อย่ำเผลอใช้ How do

you do? นะครบั เพรำะเรำกบัเพือ่นเคยเจอกนัแล้ว ต่อมำเพือ่นแนะน�ำเรำให้เจนรูจั้ก ต้องใช้ How do 

you do? เพรำะเพิง่รูจ้กัและไม่เคยเจอกนัมำก่อน หรอืจะใช้ค�ำว่ำ Nice to meet you. กไ็ด้ แปลว่ำ ยนิดี

ทีไ่ด้รูจ้กั ใช้ตอนเจอกนัครัง้แรกเช่นกันครบั

(เฉลยอยูใ่นดลุยพินจิของผูต้รวจ โดยอ้างอิงจากเกณฑ์การให้คะแนน)

ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน
5 คะแนน 3 - 4 คะแนน 1 - 2 คะแนน

1.  การสร้างบทสนทนา สร ้ างบทสนทนาตรงกับ
เหตุการณ์ท่ีก�าหนดให้ครบ
ทุกสถานการณ์และครบทุก
ประเด็น โดยต้องมีค�ากล่าว
ทักทายและกล่าวขอบคุณ / 
อ�าลา ทั้ง 3 สถานการณ์

สร ้ างบทสนทนาตรงกับ
เหตุการณ ์ ที่ ก� าหนดครบ
ทุกสถานการณ ์ ครบทุก
ประเดน็ แต่มีค�ากล่าวทักทาย
และกล่าวขอบคุณ / อ�าลา 
เพียง 1 - 2 สถานการณ์

สร้างบทสนทนาไม่ตรงกับ
สถานการณ ์ ที่ ก� าหนดให ้ 
และไม ่ มีค�ากล ่าวทักทาย 
กล่าวขอบคุณ / อ�าลา 
ทั้ง 3 สถานการณ์

2. หลักไวยากรณ์ เข ่ี ยนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ทุกประโยค

เขียนประโยคถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่

เขียนประโยคได้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์เป็นบางส่วน

3. การสะกดค�า เขียนค�าศัพท์ถูกต้องทุกค�า เขียนค�าศัพท์ผิด 2 - 3 ค�า เขียนค�าศัพท์ผิด 4 ค�าขึ้นไป

4. การใช้ค�าเชื่อม ใช้ค�าเช่ือมได้ถกูต้องเหมาะสม
ทุกประโยค

ใช้ค�าเช่ือมได้ถกูต้องเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่

ใช้ค�าเช่ือมได้ถกูต้องเหมาะสม
เป็นบางส่วน

2.  แนวค�ำตอบ 5 คะแนน สถำนกำรณ์ทีม่ชีำวต่ำงชำตหิลงทำงและมำถำมเส้นทำง เดก็ๆ อำจจะสร้ำงบท

สนทนำโดยเริม่ว่ำ Foreigners : Excuse me, could you tell me how to get to the Bangkok Railway 

Station? เดก็ๆ จะตอบว่ำ ให้เดนิเลีย้วซ้ำยหรอืเลีย้วขวำ หรอืจะแนะน�ำให้นัง่รถเมล์ก็ได้ เช่น Sure, the 

shortest way is to take a bus no. 1162. Then, you walk a little bit straight and cross the street. 

Your destination is on your left. 

(เฉลยอยูใ่นดลุยพินจิของผูต้รวจ โดยอ้างองิจากเกณฑ์การให้คะแนน)

ระดับคะแนน

ประเด็นการประเมิน
5 คะแนน 3 - 4 คะแนน 1 - 2 คะแนน

1.  การสร้างบทสนทนา สร ้ างบทสนทนาตรงกับ
เหตุการณ์ท่ีก�าหนดให้ครบ
ทุกสถานการณ์และครบทุก
ประเด็น โดยต้องมีค�ากล่าว
ทักทายและกล่าวขอบคุณ / 
อ�าลา ทั้ง 3 สถานการณ์

สร ้ างบทสนทนาตรงกับ
เหตุการณ ์ ที่ ก� าหนดครบ
ทุกสถานการณ ์ ครบทุก
ประเดน็ แต่มีค�ากล่าวทักทาย
และกล่าวขอบคุณ / อ�าลา 
เพียง 1 - 2 สถานการณ์

สร้างบทสนทนาไม่ตรงกับ
สถานการณ ์ ที่ ก� าหนดให ้ 
และไม ่ มีค�ากล ่าวทักทาย 
กล่าวขอบคุณ / อ�าลา 
ทั้ง 3 สถานการณ์

1.

2.  
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ค�ำกริยำ (Verb) สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้

  1 Main Verb  คือ Verb หลักของประโยคที่บอกว่า ท�าอะไร ท�าอย่างไร 

โดยจะปรากฏอยู่ในประโยคที่มี Verb เพียงตัวเดียว หลักการสังเกตและท่องจ�า มีดังนี้

Verb / ค�ำกริยำ4

  2 Helping Verb คือ Verb ที่เติมเข้ามาในประโยค เพื่อสร้าง Tense ใหม่

หรือเพื่อท�าให้มีความหมายเพิ่มขึ้น เช่น

S
(Subject)

V
(Verb)

O
(Object)

Main Verb

Ex. • I love you
  • I miss you
  • I said I love him
  • I am a nurse

Ex. • I will love you
  • I can play the guitar.
  • I will have missed him
  • I should go home.

   โดย Helping verb จะปรากฏอยู่ในประโยคที่มี Verb ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป

ซึ่ง Verb ตัวสุดท้ายจะเป็น Main Verb หลักการสังเกตและท่องจ�า มีดังนี้

• Verb to be (is, am, are, was, 
were, been)

• Verb to do (do, does, did, done)
• Verb to have (has, have, had)

• will, would (จะ) 
• shall, should (ควรจะ)
• can, could (สามารถ)
• may, might (อาจจะ)

Tips
การที่เรารู้จักและสามารถระบ ุHelping Verb (กริยาช่วย) และ Main Verb (กริยาหลกั)

ในประโยค จะท�าให้สามารถเขียนโครงสร้างประโยคเพิ่มเติมได้

V

S
(Subject)

S
(Subject)

V
(Verb)

V
(Verb)

V
(Verb)

(Verb)

O
(Object)

V
(Verb)

O
(Object)

Helping Verb

Helping Verb

Main Verb

Main Verb
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1 ตารางวเิคราะหขอสอบ O-NET
วิเคราะหและเปรียบเทียบจํานวนขอสอบ
ตามเนือ้หาท่ีออกสอบ O-NET ยอนหลัง 3 ป

 5 Pre O-NET
เกง็ขอสอบ O-NET โดยอิงรปูแบบและ
จํานวนขอตามขอสอบจริงของ สทศ.

4 Self-practice
ขอสอบทบทวนความรูในแตละ Topic
• ขอสอบปรนัย
• ขอสอบอัตนัย

 6 Detailed Answer Key
เฉลยคําตอบของขอสอบแตละขออยางละเอียด
ปรากฏอยูทายเลม

 2 Tips
เคล็ดลับในการชวยจดจําเน้ือหาที่ยาก
ใหเขาใจงายขึ้น

3 ควรจํา
เนนประเด็นที่ควรจดจํา ซึ่งเปนประเด็น
สําคัญที่ออกขอสอบบอย
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ตาราง วิเคราะหขอสอบ O-NET
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Hello

ENGLISHENGLISH
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Conversation1

Could you tell me
where I am?

Could you tell me the way 
to the subway station?

Greeting 
and Response

What’s going on?

How are you doing?

How have you been?

Asking for and 
Offering help

Do you need a hand?

Could you do me a favor?

Can I help you carry 
those bags?

Asking for and 
Giving directions

¤íÒ¶ÒÁ·ÕèÍÍ¡¢ŒÍÊÍºº‹ÍÂ

¢Í§àÃ×èÍ§ Conversation 
ÁÕ´Ñ§¹Õé

Expressing 
agreement and 
disagreement

What is your opinion of 
The Jungle Book?

How do you feel about
the weather today?
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 Greeting and Response / การทักทายและการตอบรับการทักทาย1

How are you?
(สบายดีไหมคะ)

I’m OK, thank you.
(สบายดีครับ, ขอบคุณ)

 ¢ŒÍÊÍºã¹Ê‹Ç¹¹Õé¨ÐÇÑ´àÃ×èÍ§¡ÒÃ¾Ù´¤ØÂ «Öè§Ê‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐãªŒ»ÃÐâÂ¤§‹ÒÂ æ ·Õè¾ºä´Œã¹

ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹ â´ÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹¡ÒÃá¹Ð¹íÒµÑÇ ÊÍº¶ÒÁÊÒÃ·Ø¡¢�ÊØ¡´Ôº ËÃ×Í¡ÒÃ¶ÒÁàÊŒ¹·Ò§

áºº§‹ÒÂ æ µÒÁµÑÇÍÂ‹Ò§ ´Ñ§¹Õé

สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้
¶ÒÁ

 How are you so far?

 How have you been?

 How is everything going?

¤ÇÃ¨Ó

Hello.
(สวัสดีครับ)

 Min : Good morning, Man.
 Man : Good morning, Min. How are you?
 Min : ..............................................................................................

 Man	 :	 I’m	fine, thank you.
 a. I am very well, and you? b. I agree with you.
 c. I have no idea.   d. I enjoyed a lot.
  ตอบ a. เพราะเขากับบริบทคําถาม	How	are	you?	มากที่สุด

สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้สํานวนท่ีถามวา “สบายดีไหม” นอกจากใช How are you? ยงัสามารถใชสาํนวนอื่น ๆ  ไดอกี ดงันี้
µÍº

 I am very good / well. (สบายดีครับ / คะ)

 Fine / Alright / OK. (ก็ดีนะครับ / คะ)

 So-so / Same-same (ก็งั้น ๆ  แหละครับ / คะ)
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 1. A : Hello. How do you do?
  B : ..........................................................................

  a. All right, thank you. b. How do you do?

  c. Fine, thank you. d. Hello. Good morning.

   ตอบ b.  ใชทักทายเมื่อเจอกันครั้งแรก	 และจะตองตอบกลับไปวา	 How	 do

you do?

  Jane : Hi, Jack. Long time no see!
  Jack :  Yeah! .........................................................................

  Jane : .........................................................................! At least I am alive.

 2. a. How do you do? b. How did you know me?

  c. How is your pet? d. How have you been?

   ตอบ d.  ในบทสนทนาไดบอกวา	 แจ็คและเจนไมไดเจอกันมาหลายเดือนแลว	

จึงตองเลือก	 How	 have	 you	 been?	 แปลวา	 สบายดีไหมเชนกัน

ซึ่งจะใชในกรณีที่ไมไดเจอกันมาสักระยะหนึ่ง

 3. a. Very well. b. Good.

	 	 c.	Not	bad.	 d.	 Terrific.

   ตอบ c.  ตอมาเจนก็ตอบวา	Not	bad.	แปลวา	กไ็มไดแยมาก	โดยจะเหน็วาเปน

ความหมายท่ีไมคอยดีนัก	 เพราะตอนทายเจนพูดตอวา	 At	 least

I am alive. แปลวา	อยางนอยก็ยังไมตาย

	 	 	 	 	 สวนตัวเลือกขออื่น	ๆ 	ใหความหมายในทางที่ดีทุกขอ

     - Very well แปลวา	สบายดีมาก

     - Good แปลวา	สบายดี

	 	 	 	 	 -	 Terrific	แปลวา	ยอดเยี่ยมมาก

 1. A : 

2
3

 2. a. How do you do? b. How did you know me?

 3. a. Very well. b. Good.

ÅÍ§½ƒ¡àÅ×Í¡»ÃÐâÂ¤ãËŒÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñºº·Ê¹·¹Ò à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¡Ñ¹à¶ÍÐ
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 4. A : How are you?
  B : ..........................................................................

  a. Thank you very much. b. I’m all right, thanks.

  c. My name is Bella. d. Good day, sir.

  ตอบ b. เพราะ	A	ถามวาสบายดีไหม	กต็องตอบวาสบายดี	หรอืตอบวาไมสบาย

 5. A : Hi, Belle. This is my friend, Annie.
  B : ..........................................................................

  a. You’re welcome.  b. Good morning, Annie.

  c. Hi, nice to meet you. d. Hi, how old are you?

  ตอบ b.  สวัสดีจะ	แอนนี่	(ซึ่งเปนการทักทายซึ่งกันและกันตามปกติ)

 4. A : 

 5. A : 

 ใชประโยคตอไปนี้ ตอบคําถามขอ 6. - 8.

I have just lost my pet. Thank you.

I am very well. So-so.

 Henry : Hi, Jeff. How have you been?
 Jeff : Very well, and you?
 Henry : .........................................................................

 Jeff : What’s wrong with you?
 Henry : .........................................................................

 Jeff : I am really sorry to hear that.
 Henry : .........................................................................

 6.  ตอบ So-so.  เพราะ	Jeff	ถามตอไปวา	What’s	wrong	with	you?

เปนอะไรหรือเปลา

 7. ตอบ I have just lost my pet.	สตัวเลีย้งของฉนัเพิง่หายไป

 8. ตอบ Thank you.	เมือ่เพือ่นแสดงความเหน็ใจเรา	เรากต็องขอบคณุเขา

6

7

8

 6.  

 7.

 8.

I won the prize in the lottery.

It’s up to you.
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 Situation : Natalie is telling her friend, Lisa, about her marriage.

 Lisa : How are you?

 Natalie : ......................................................................... I’m very happy now.

 Lisa : Did I miss something?

 Natalie :  Yes, you did. Edward has just asked me to marry him.

 Lisa : .........................................................................

 9.	 a.	 Wonderful.	 b.	 Not	so	good.

  c. I’m here. d. Not bad.

   ตอบ a.  ในบทสนทนาลิซาถามนาตาลีวาสบายดีไหม	 นาตาลีจึงควรตอบวา

Wonderful	แปลวา	ยอดเยี่ยมมาก	เพราะตอนทาย	นาตาลีพูดตอวา	

เธอมีความสุขมากตอนนี้

     b. Not so good แปลวา	ไมสูดีนัก	d.	Not	bad	แปลวา	พอได

 10.	 a.	 Get	lost!	 b.	 It’s	fine.

  c. Chin up! d. Congrats!

   ตอบ d.  ลซิากถ็ามวาฉนัพลาดเรือ่งอะไรไปหรอืเปลา	นาตาลจึีงบอกวา	ใชนะสิ

เอ็ดเวิรดขอฉันแตงงานแลวนะ	 ดังนั้นคําตอบที่เหมาะสมที่สุด	 คือ	

Congrats	ซึ่งเปนรูปยอของ	Congratulations	แปลวา	ยินดีดวยนะ

9

10

 9.	 a.	 Wonderful.	 b.	 Not	so	good.

 10.	 a.	 Get	lost!	 b.	 It’s	fine.

 ÊíÒ¹Ç¹

 • Not so good แปลวา โชคราย, ไมสูดีนัก

 • Not bad แปลวา พอได, ไมเลว

 • Get lost แปลวา ไปไกล ๆ  ไปใหพน

 • Chin up แปลวา สู ๆ  นะ เปนการพูดใหกําลังใจ

¤ÇÃ¨Ó
ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹ÊíÒ¹Ç¹
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ã¹¡Ã³Õ·Õè¤Ù‹Ê¹·¹ÒÃÙŒÊÖ¡äÁ‹¤‹ÍÂÊºÒÂ ÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡ãªŒ¤íÒ¶ÒÁä´Œ ´Ñ§¹Õé

 Idioms

 • break up แปลวา เลิกกัน
 • turn down แปลวา ปฏิเสธ

 • break into หรือ break in แปลวา งดัแงะหรือแอบเขาไปในบางที่ เพือ่ทาํสิง่ที่ ไมดี

¤ÇÃ¨Ó

What happened?

What’s the matter?

What’s wrong?

What’s up?

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹What’s going on?

 การสนทนากับคูสนทนาที่รูสึกไมสบาย

 John : Hey,	Dude.	You	look	so	blue.	What	happened?

 Tom : ................................................................................................................................

	 	 	 I	can’t	forget	her.

	 a.	 I	have	just	broken	into	Jenny.

	 b.	 I	have	already	turned	Jenny	down.

 c. I have won the scholarship.

	 d.	 Jenny	has	just	broken	up	with	me.

  ตอบ d. ในสถานการณบอกวา	 จอหนถามทอมวา	 ทําไมดูหนาเศรา	ๆ

เปนอะไรหรอืเปลา	จงึตองเปนเรือ่งราวทีไ่มด	ีและคําตอบมคํีาสรรพนามวา	her	ซึง่ตอง

หมายถึง	ผูหญิงสักคน	จึงนาจะหมายถึง	Jenny	ในที่นี้	และที่ตอบวา	Jenny	has	just

broken up with me. แปลวา	เจนนี่เพิ่งเลิกกับฉัน	และ	blue	ปกติหมายถึง	สีฟา

แตในบริบทนี้ใชพูดถึงสีหนาอาการที่ไมดี

IdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdiomsIdioms
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 เมื่อมีคนกลาวคําขอบคุณ	ดวยประโยคตาง	ๆ 	เราตองตอบ	ดังนี้

Thanking and Apologizing / การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ2

	 เมื่อมีคนกลาวประโยค	 “ขอโทษ”	 เราจะตองตอบดวยสํานวนที่แสดงการใหอภัย

ไดแก	สํานวนที่แปลวา	“ไมเปนไร”	ดังนี้

 คําถามเกี่ยวกับการสนทนาเรื่อง การกลาวคําขอบคุณ

 Professor	 :	 Thanks	a	lot	for	giving	me	a	lift.

 Student : ........................................................................................

 a. Not at all.    b. Never mind.

 c. I don’t care.   d. How nice you are.

  ตอบ a. เนื่องจาก	 Professor	 ไดขอบคุณนักเรียนของเขาที่มาสงเขา	

นักเรียนจึงบอกวา	ไมเปนไรครับอาจารย

  b. Never mind. แปลวา	ไมเปนไร	แตใชในการตอบกลับการรับคําขอโทษ

ãËŒµÍºÇ‹Ò
 You’re welcome. (ดวยความยินดี)

 No problem. (ไมมีปญหา)

 Not at all. (ไมเปนไร)

»ÃÐâÂ¤·Õè ãªŒ¢Íº¤Ø³
 Thank you very much.

 Thank you so much.

 Thanks a lot.

»ÃÐâÂ¤·Õè ãªŒºÍ¡¢Íâ·É

 I’m sorry for ............................................................ 

 I’m very sorry for ............................................. 

 It’s my fault (มันเปนความผิดของฉันเอง)

(เรื่องที่ทําผิด)

(เรื่องที่ทําผิด)

ÊíÒ¹Ç¹·ÕèËÁÒÂ¶Ö§
“äÁ‹à»š¹äÃ”

 That’s OK.

 Never mind.

 It doesn’t matter.

 Don’t worry about it.
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 1. A : Thanks for the book you lent me.
  B : ................................................................................................

  a. Don’t worry. b. Yes, you can.

	 	 c.	 That’s	fine.	 d.	 With	pleasure.

   ตอบ d.  เวลาเรายืมของคนอื่นเราก็ตองพูดขอบคุณ	สวนคนที่ใหยืมก็เต็มใจให	

เลยบอกวา	With	pleasure.	แปลวา	ดวยความยินดี

 1. A : 

 ขอ 1. apologies

 ขอ 2. apologize

 ขอ 3. welcome

 ขอ 4. mind

 ขอ 5. matter

 คําถามเกี่ยวกับการสนทนาเรื่อง การกลาวคําขอโทษ

 Minnie : I’m sorry, I broke your dish.

 Jamie  : .............................................................................

 a. I don’t mind.

 b. It doesn’t matter.

 c. That’s good.

 d. You’re welcome.

  ตอบ b. มนินีบ่งัเอญิทาํจานของเจมีแ่ตก	มนินีเ่ลยขอโทษ	เจมีไ่มโกรธเลย	

จึงตอบมินนี่วา	It	doesn’t	matter.	แปลวา ไมเปนไร

 mention apologies apologize
 mind matter welcome

	Please	accept	my	.....................................

 I ............................................................ to you.

 You’re ..................................................................

 Never ...................................................................

 It doesn’t ........................................................

1

2

1

2

3

4

5

àÃÒÁÒÅÍ§·íÒ¢ŒÍÊÍºàÃ×èÍ§ Thanking and Apologizing

(¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¤íÒ¢Íº¤Ø³áÅÐ¢Íâ·É) ¡Ñ¹à¶ÍÐ
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 2. Guest :  I must be leaving now. Thank you very much for the
lovely dinner.

  Host : ...............................................................................................................................................................

  a. All right, never mind. b. It was my pleasure.

  c. That’s a good idea. d. I’ll miss you.

  ตอบ b. คลาย	ๆ 	ขอที่แลว	ถาไมอยากตอบวา	With	pleasure.	ก็ตอบวา

	 	 	 	 	 It	was	my	pleasure.	ก็ได

 3. A : Thank you very much for your coming.
  B : ................................................................................................................

  a. Don’t mention it. b. I’m sorry to hear that.

	 	 c.	 Don’t	forget	about	it.	 d.	 Break	a	leg.

  ตอบ a. Don’t mention it. แปลวา	ไมเปนไร	ใชตอบเวลามีคนขอบคุณเรา

 4. A : Oops! Sorry for stepping on your foot.
  B : .............................................................................................................

  a. There is nothing wrong. b. Don’t you dare.

  c. I don’t mind at all. d. Don’t worry about it.

   ตอบ d.  มคีนเหยยีบเทาเราแลวขอโทษ	แตเราไมไดโกรธ	กบ็อกวา	Don’t	worry	

about it. แปลวา ไมเปนไร	อยากังวลไปเลย

 5. A : Please accept my apologies for the mistake.
  B : .............................................................................................................................

  a. Not at all. b. How dare you?

  c. It doesn’t matter. d. I don’t care at all.

   ตอบ c.  สํานวน	 Please	 accept	 my	 apologies.	 แปลวา	 รับคําขอโทษ

ของฉนัทนีะ	เปนการกลาวขอโทษท่ีเปนทางการมาก	ๆ 	อกีคนจึงบอกวา

     It doesn’t matter. แปลวา ไมเปนไร

	 	 	 	 	 อกีสาํนวนทีน่าใช	คอื	Apologies accepted. แปลวา	ไมเปนไรเชนกัน

 2. Guest :  

 3. A : 

 4. A : 

 5. A : 

Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. Apologies accepted. 
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 ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ
 • intersection แปลวา สี่แยก • traffic light แปลวา สัญญาณไฟจราจร
 • express way แปลวา ทางดวน • overpass แปลวา สะพานลอย
 • roundabout แปลวา วงเวียน • alley แปลวา ตรอก, ซอย
 • crosswalk, zebra crossing แปลวา ทางมาลาย

¤ÇÃ¨Ó

 เราสามารถถามและบอกเสนทางโดยการเลือกใชประโยค	ดังนี้

 Asking for and Giving directions / การถามและการบอกเสนทาง3

 คําถามเกี่ยวกับ การถามและการบอกเสนทาง
 A :  Excuse me, could you tell me how to get to The National Museum?
 B : .............................................................................................................................................................

 A : Thanks a lot.
	 a.	 Just	go	straight	and	then	turn	left	at	the	corner.
	 b.	 Please	go	away	and	find	it	yourself.
 c. Go, and it is on your right.
	 d.	 I	am	a	stranger	here	myself.
  ตอบ a. ใหเดนิตรงไปและเลีย้วซายทีม่มุถนน	แตถาเราไมรูกค็วรบอกเขา
ดวยสํานวนที่วา	 I	 am	a	 stranger	 here	myself.	แปลวา	ฉันก็เปนคนแปลกหนา
สําหรับที่นี่	(ฉันก็ไมรูทางเชนกัน)

¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ¤íÒÈÑ¾·�·Õè¤ÇÃÃÙŒ

»ÃÐâÂ¤¶ÒÁàÊŒ¹·Ò§
  Excuse me, do you know 
where ..................................... is? 

  Excuse me, could you tell me 
how to get to ...............................?

(ช ื่ อสถานที่)

(ช ื่ อสถานที่)

»ÃÐâÂ¤ºÍ¡àÊŒ¹·Ò§
 Go straight. (ตรงไป)
 Turn left. (เลี้ยวซาย)
 Turn right. (เลี้ยวขวา)
 Cross the street. (ขามถนน)
  Your destination is at the corner.
(จุดหมายของคุณอยูที่หัวมุมถนน)
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