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 วิชา ภาษาอังกฤษ (ONET) 

 ชุดที่ 8   (ตอนที่ 3/3)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. You have finished your lunch in a restaurant. You want to pay, so 

you call the waiter. What do you say to him? 
 1) May I have the check, please? 
 2) What do you want me to pay for? 
 3) Do you want me to pay now? 
 4) Is it all right if I receive the check?  
2. Your boss insists on you working overtime on Saturday, but you 

don’t want to. You should say : ‘....................’ 
 1) You must be joking! 
 2) It’s nice of you to ask, but I refuse. 
 3) Sorry, but I have something already arranged. 
 4) Are you sure you would like me to work on Saturday?  
3. Situation : Takako is a student in New Zealand. She is now 

looking for a flat near the university. 
 Takako : Hello, Mr. Johnson. I saw the ad about your 

flat. ..........A.......... 
 Landlord : ..........B.......... 
 Takako : Well... it means I have to wait for a few days. 
 A. 1. Have you still got a room? 2. How big is a room? 
  3. May I have the big room? 4. I want to take the room. 
 B. 1. Can I help you? 
  2. Do you like the room? 
  3. There will be an available room at the end of this month. 
  4. It’s $150 per week, including utilities. 
 1) A-1 / B-1 2) A-2 / B-1 3) A-1 / B-3 4) A-4 / B-3  
4. Situation : Michael found that the T-shirt he just bought 

was dirty, so he returned to the department store. 
 Salesperson : Good afternoon, sir. What can I do for you? 
 Michael : Well, ..........A.......... 
 Salesperson : ..........B.......... We can only exchange it for you. 
 A. 1. there is a problem with my T-shirt. 
  2. I would like to get a refund for this T-shirt. 
  3. may I exchange this T-shirt? 
  4. I’m looking for a new T-shirt. 
 B. 1. You are not allowed to do that. 
  2. I’m only an employee. 
  3. What is the problem? 
  4. I’m afraid you can’t, sir. 
 1) A-4 / B-3 2) A-2 / B-3 3) A-2 / B-4 4) A-3 / B-4  

 
 
 
 
 
 
 
  
Situation : Two persons are talking about the bank robbery. 
Richard : Did you hear about the bank robbery yesterday? 
Oliver  : No. ..........5.......... 
Richard : Someone stole $100,000 from the nearest bank. 
Oliver  : Hmm ... . ..........6.......... 
Richard : He’s very tall and has long hair. 
Oliver  : ..........7.......... 
Richard : Yes. It was a black sedan.  
5. 1) What happened?  2) Who was the robber? 
 3) Did anyone see the robber? 4) Did you see the robber?  
6. 1) How is he?   2) What about him? 
 3) Did you hear about him? 4) What does he look like?  
7. 1) Did anyone see his license plate? 
 2) Did anyone see his car? 
 3) Did anyone see his driver’s license? 
 4) Did the police see the robber’s identification? 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 1) May I have the check, please? 
   คุณรับประทานอาหารกลางวันในรานอาหารเสร็จแลว คุณตองการ

จายเงิน จึงเรียกบริกร/พนักงานมา อยากทราบวาคุณจะพูดกับเขาวาอยางไร 
   May I have the check, please? = คิดเงินใหหนอยคะ/ครับ 
   เปนสํานวนหนึ่งที่นิยมใชเรียกพนักงานในรานอาหารมาเก็บเงิน  
  2) คุณตองการใหฉันจายเพื่ออะไร 
  3) ตองการใหฉันจาย(ตอนนี้)เลยใชไหม ไมเหมาะที่จะใช 
  4) จะเปนไรไหมถาฉันรับใบเสร็จ  
2. เฉลย 3) Sorry, but I have something already arranged. 
   เจานายของคุณโนมนาวใหคุณทํางานลวงเวลาในวันเสาร แตคุณไม

ตองการทํา คุณควรจะพูดวา “ขอโทษดวยคะ/ครับ แตดิฉัน/ผมวางแผนที่จะ
ทําอยางอื่นไวแลว” 

   Sorry, but I have something already arranged. = ขอโทษ
ดวยคะ/ครับ แตดิฉัน/ผมวางแผนที่จะทําอยางอื่นไวแลว 

   สุภาพพอที่จะใชปฏิเสธผูบังคับบัญชา 
  1) คุณพูดเลนหรือเปลาคะ/ครับ 
  2) คุณใจดีมากที่ถาม แตฉัน/ผมขอปฏิเสธ 
  4) คุณแนใจเหรอที่ตองการใหฉัน/ผมทํางานวันเสาร  
3. เฉลย 3) A-1 / B-3 
   สถานการณ : ทาคาโกะเปนนักศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด กําลัง

มองหาแฟลตที่อยูใกลมหาวิทยาลัย 
   A. 1. Have you still got a room? = คุณยังมีหองวางอยู

หรือไม  
   ทาคาโกะทักทายคุณจอหนสัน เจาของแฟลต และบอกวาเห็น

โฆษณาแฟลตใหเชา แลวจึงบอกวัตถุประสงคของตน 

    2. หองใหญแคไหน 
    3. ฉันขอหองใหญไดไหม 
    4. ฉันตองการเอาหองนั้น 
   B. 3. There will be an available room at the end of this 

month. = จะมีหองวางสิ้นเดือนนี้  
   สอดคลองกับที่ทาคาโกะพูดตอมาวา “เออ... แสดงวาฉันตองรอไป

อีก 2-3 วัน” 
    1. มีอะไรใหชวยไหม 
    2. คุณชอบหองไหม 
    4. คาเชา 150 ดอลลารตอสัปดาห รวมคาสาธารณูปโภค (เชน 

น้ําประปา ไฟฟา เปนตน)  
4. เฉลย 3) A-2 / B-4 
   สถานการณ : ไมเคิลพบวาเสื้อยืดที่เพิ่งซื้อมาสกปรก จึงนําไปคืน

ที่หางสรรพสินคา 
   A. 2. I would like to get a refund for this T-shirt. =     

ผมตองการรับเงินที่ซื้อเสื้อยืดตัวนี้คืน  
   บอกความตองการของตนไดอยางสุภาพ 
    1. เสื้อยืดตัวนี้มีปญหา 
    3. ขอผมเปลี่ยนเสื้อยืดตัวนี้ไดไหม 
    4. ผมกําลังหาเสื้อยืดตัวใหม 
   B. 4. I’m afraid you can’t, sir. = ผม/ดิฉันเกรงวาคุณจะไม

สามารถทําได 
   เพราะสอดคลองกับประโยคที่พนักงานขายพูดตอมาวา “เราทําได

แคเปลี่ยนเสื้อเปนตัวใหมใหคุณ” 
    1. คุณไมไดรับอนุญาตใหทําเชนนั้น 
    2. ผม/ดิฉันเปนเพียงแคลูกจาง 
    3. ปญหาคืออะไร 
 
สถานการณ :  คนสองคนกําลังพูดถึงการปลนธนาคาร 
5. เฉลย 1) What happened? 
   What happened? = เกิดอะไรขึ้นเหรอ 
   สอดคลองกับคําถามของริชารดที่วา  “คุณไดยินเรื่องปลนธนาคาร

เมื่อวานนี้หรือเปลา” และคําตอบปฏิเสธของตัวโอลิเวอรเอง 
  2) ใครเปนโจร 
  3) มีใครเห็นโจรบางไหม 
  4) คุณเห็นโจรไหม  
6. เฉลย 4) What does he look like? 
   What does he look like? = เขารูปรางหนาตาเปนยังไง 
   สอดคลองกับคําตอบของริชารดที่วา “เขารูปรางสูงมากและไวผมยาว” 
  1) เขาเปนอยางไรบาง 
  2) แลวเขาละ 
  3) คุณไดยินเรื่องเกี่ยวกับเขามาบางไหม   
7. เฉลย 2) Did anyone see his car? 
   Did anyone see his car? = มีใครเห็นรถของเขาบางไหม 
   สอดคลองกับคําตอบของริชารดที่วา “มีสิ เปนรถเกงสีดํา”  
  1) มีใครเห็นปายทะเบียนรถของเขาบางไหม 
  3) มีใครเห็นใบอนุญาตขับขี่รถ (ใบขับขี่) ของเขาบางไหม 
  4) ตํารวจเห็นรูปพรรณสัณฐานของโจรไหม  

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 


