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 วิชา ภาษาอังกฤษ (ONET) 

 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 3/5)  
 
 
Choose the best answer.  
1. You want someone to move out of your way. You should say: 

“....................” 
 1) Excuse me! 2)  Look out! 3) Go Ahead! 4) Pardon?  
2. After the examination, Jack was worried that he might fail many 

courses. You want him to think positively, so you say to him: 
“Don’t worry. .................... .” 

 1) You did well enough to pass 
 2) You’ve failed many courses before 
 3) You can repeat every course next year 
 4) Let your parents be worried for you instead  
3. Situation : An operator at McWell company is answering a 

phone call. 
 Operator : Hello, this is McWell company. 
 Caller : ..........A.......... 
 Operator : ..........B.......... 
 Caller : My name’s Susan ... Susan Stout. 
 A. 1. Hello, is that an electronic company? 
  2. Yes, that’s right. 
  3. Yes. Could I leave him a message? 
  4. Hello. Could I speak to Mr. Winston, please? 
 B. 1. Yes. Who’s speaking, please? 
  2. Who do you want to talk to? 
  3. I’m sorry, he isn’t in the office. 
  4. Are you Mr. Winston’s friend? 
 1) A-4 / B-1 2) A-4 / B-3 3) A-1 / B-3 4) A-3 / B-1  
4. Situation : Jenny is having dinner at Peter’s place. 
 Peter : Jenny, this is yours. Well-done steak! Please try it. 

I’ve cooked it myself. 
 Jenny : Pete, ..........A.......... 
 Peter : ..........B.......... 
 A. 1. what’s a pity! 
  2. this is really delicious. 
  3. I’m really sorry. I’m a vegetarian. 
  4. I’m so excited for it. 
 B. 1. That’s too bad! 
  2. You are having an awful time. 
  3. I’m terribly sorry! I’ll change the plate for you. 
  4. How can you be a vegetarian? 
 1) A-1 / B-4 2) A-2 / B-3 3) A-3 / B-1 4) A-3 / B-3 

 
 
 
 
 
 
 
  
5. My father ..........A.......... like people ..........B.......... . 
 A. 1. isn’t 2. aren’t 3. doesn’t 4. don’t 
 B. 1. which lies 2. which lie 3. who lies 4. who lie 
 1) A-3 / B-3 2) A-3 / B-4 3) A-4 / B-3 4) A-4 / B-4  
6. He ..........A.......... the rear of the shop where ..........B.......... . 
 A. 1. leading me to  2. led me to 
  3. lead me to   4. led me for 
 B. 1. most stacked goods 2. goods are more stacked 
  3. more goods were stacked 4. more stacked were goods 
 1) A-2 / B-3 2) A-4 / B-3 3) A-1 / B-3 4) A-2 / B-4 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) Excuse me! 
   คุณตองการใหคนหนึ่งหลีกทางใหคุณ คุณควรจะพูดวา ขอโทษ

คะ/ครับ 
   Excuse me! = ขอโทษคะ/ครับ 
   ใชพูดกอนจะไปขัดจังหวะหรือรบกวนผูอื่น 
  2) Look out! = ระวังคะ/ครับ 
  3) Go ahead! = เชิญเลยคะ/ครับ ใชพูดเปนเชิงอนุญาตใหผูอื่นทํา

ตามที่เขารองขอหรือตองการได 
  4) Pardon? = วาอยางไรนะคะ/ครับ ใชพูดเพื่อใหผูอื่นทวนคําพูดอีกครั้ง  
2. เฉลย 1) You did well enough to pass 
   หลังสอบเสร็จ แจ็คกังวลวาเขาอาจจะสอบตกหลายวิชา คุณตองการ

ใหเขาคิดในแงดี คุณจึงพูดกับเขาวา “อยากลุมไปเลย เธอทําไดดีพอที่จะสอบ
ผานแลวละ” 

   You did well enough to pass = เธอทําไดดีพอที่จะสอบผาน
แลวละ 

   มีความหมายในเชิงบวก ใชพูดใหกําลังใจผูอื่นได 
  2), 3) และ 4) มีความหมายไมเหมาะสม  
3. เฉลย 1) A-4 / B-1 
   สถานการณ :  พนักงานรับโทรศัพทของบริษัทแมคเวลกําลังรับ

โทรศัพท 
   A. 4. Hello. I speak to Mr. Winston, please? = สวัสดีคะ

ขอเรียนสายคุณวินสตันคะ 
   เมื่อพนักงานรับโทรศัพทกลาวสวัสดีและบอกชื่อหนวยงานแลว ผูที่

โทรศัพทไปหาก็ควรทักทายตอบ แลวบอกจุดประสงคที่ติดตอเขาไป 
    1. Hello, is that an electronic company? = สวัสดีคะ    

ที่นั่นคือบริษัทอิเล็กทรอนิกสหรือเปลาคะ 
    2. Yes, that’s right. = ใชเลย 
    3. Yes. Could I leave him a message? = คะ ฉันขอฝาก

ขอความถึงเขาไดไหมคะ 

   B. 1. Yes. Who’s speaking, please? = ไดคะ ขอทราบชื่อ(ผู
โทรศัพทมา)ดวยคะ  

   เมื่อผูที่โทรศัพทไปหาแจงจุดประสงคแลว พนักงานรับโทรศัพท     
ก็ควรถามชื่อของผูที่โทรศัพทไปหา เพื่อจะไดแจงใหบุคคลที่ผูที่โทรศัพทไปหา
กลาวถึงทราบวาใครตองการพูดดวย โดยผูที่โทรศัพทไปหาไดตอบวา “ฉันชื่อ   
ซูซานคะ ซูซาน สเตาท” (My name’s Susan ... Susan Stout.) 

    2. Who do you want to talk to? = คุณตองการพูดกับใคร 
    3. I’m sorry, he isn’t in the office. = ขอโทษดวยคะ       

เขาไมอยูในออฟฟศ 
    4. Are you Mr. Winston’s friend? = คุณเปนเพื่อนของ

คุณวินสตันใชไหม  
4. เฉลย 4) A-3 / B-3 
   สถานการณ :  เจนนี่กําลังรับประทานอาหารค่ําที่บานของปเตอร 
   A. 3. I’m really sorry. I’m a vegetarian. = ฉันขอโทษจริงๆ 

ฉันเปนมังสวิรัติ 
   หากรับประทานอาหารชนิดใดไมได ก็ตองแจงผูอื่นอยางสุภาพ 
    1. what’s a pity! = นาเสียดาย 
    2. this is really delicious. = อรอยจริงๆ 
    4. I’m so excited for it. = ฉันตื่นเตนจริงๆ 
   B. 3. I’m terribly sorry! I’ll change the plate for you. =    

ผมขอโทษจริงๆ เดี๋ยวจะเปลี่ยนอาหารใหใหม 
   ใชคําพูดไดเหมาะสม เมื่อทราบวาผูอื่นเปนมังสวิรัติ (ไมทานเนื้อสัตว) 
    1. That’s too bad! = แยจริงๆ 
    2. You are having an awful time. = คุณชางมีชวงเวลา    

ที่ย่ําแยจริงๆ 
    4. How can you be a vegetarian? = คุณเปนมังสวิรัติได

อยางไร  
5. เฉลย 2) A-3 / B-4 
   พอของฉันไมชอบคนพูดโกหก 
   A. 3. doesn’t 
   ประธานของประโยคนี้ คือ My father เมื่อพิจารณาโจทยแลว คําที่

อยูถัดจากชองวางแรก คือ like ซึ่งเปนกริยาที่อยูในรูปที่ไมสอดคลองกับ
ประธาน แสดงวานาจะเปนประโยคปฏิเสธ จึงตองนํา does มาใชเปนกริยาชวย
สําหรับประโยคปฏิเสธใน Present Simple Tense เมื่อประธานเปนเอกพจน 
บุรุษที่ 3 แลวนํามารวมกับ not เปน does not ซึ่งยอไดเปน doesn’t 

   B. 4. who lie 
   คําตอบที่นํามาเติมลงในชองวางหลังไดนาจะเปนอนุประโยคที่ขยาย 

people จึงนํา Relative Clause มาขยาย โดย Relative Pronoun ที่ใชเปน
ประธานของอนุประโยคแทน people ซึ่งเปนคน ไดจึงเปน who และรูปกริยาที่
ตามหลัง who ตองสอดคลองกับ people ซึ่งเปนพหูพจน ดังนั้นกริยา lie    
จึงไมตองเติม s ตอทาย  

6. เฉลย 1) A-2 / B-3 
   เขาพาฉันไปหลังรานที่ใชเก็บตุนสินคา 
   A. 2. led me to 
   เพราะ to เปนบุพบทบอกทิศทางที่เหมาะสม และประธานของ

ประโยคนี้ คือ He หากจะใชกริยาชองที่ 1 ก็ตองเติม s ตอทาย แต led ซึ่งเปน
กริยาชองที่ 2 ใชไดกับทุกประธาน ดังนั้น led me to จึงถูกตอง 

   B. 3. more goods were stacked 
   ขอความที่ตามหลัง where ไดตองเปนประโยคที่สมบูรณ โดยตอง

เลือกใชกาล (tense) ใหสอดคลองกับอนุประโยคหลัก ดังนั้น more goods 
were stacked จึงถูกตองทั้งลําดับคําและกาลที่ใช  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
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