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เทคำนิคำก�ริทำ�ขี�อัสัอับัหมวัดิที� 5 ก�ริเติิมปริะโยคำให�สัมบ้ัริณ์์ 

 ข้้อสอบหมัวัดน่� วััดควัามัร้้เร่�องคำาศัึพื่ท์ี่และไวัยื่ากรณ์์เป็นหลัก เน่�อหาไวัยื่ากรณ์์ท่ี่�ออก ม่ัทัี่�งเร่�อง

ประเภที่ข้องคำา การผัู้นร้ปคำา โดยื่เฉพื่าะการผู้ันกริยื่าร้ปต่ิางๆ ติามัประธิานและเที่นส์ โครงสร้างวัล่และ

โครงสร้างประโยื่คแบบต่ิางๆ อน้ประโยื่ค การเช่�อมัประโยื่ค ฯลฯ

 ข้้อสอบหมัวัดน่�จััดว่ัาค่อนข้้างง่ายื่ เพื่ราะโจัที่ยื่์และตัิวัเล่อกเป็นเพ่ื่ยื่งประโยื่คสั�นๆ และบางข้้ออาจั

ติอบได้ทัี่นท่ี่โดยื่ไม่ัจัำาเป็นต้ิองอ่านโจัที่ย์ื่ให้จับประโยื่ค จึังเป็นหมัวัดท่ี่�ควัรที่ำาคะแนนให้ได้มัากๆ แม้ัจัะต้ิองใช้

ควัามัร้้เร่�องศัึพื่ท์ี่และโครงสร้างวัล่กับประโยื่คพื่อสมัควัร จึังควัรเติร่ยื่มัตัิวัศึึกษาเร่�องไวัยื่ากรณ์์ควับค่้กับศัึพื่ท์ี่

ให้พื่ร้อมัท่ี่�ส้ด

ข้้อสอบ New TOEIC ส่วนการอ่านแต่่ละหมวด มีลักษณะและเทคนิคการทำาดังนี�

      คำาถามัข้้อน่� วััดควัามัร้้เร่�องคำาศัึพื่ท์ี่ เช่น ถ้าร้้ว่ัาคำาว่ัา remedy (v.) หมัายื่ถึง รักษา 

เย่ื่ยื่วัยื่า หร่อแก้ปัญหา และร้้ว่ัาตัิวัเล่อก b. crises (n. pl.) หมัายื่ถึง ปัญหา หร่อเหต้ิวิักฤติิ ก็น่าจัะคิด

เช่�อมัโยื่งได้ว่ัา ตัิวัเล่อกข้้อ B  น่าจัะถ้กต้ิอง เพื่ราะปัญหาหร่อวิักฤติิเป็นสิ�งท่ี่�ต้ิองแก้ไข้

ตัิวัอัย่�งที� 1

คำำ�อัธิิบั�ย

Experts have predicted that future economic ______ tend to take longer to remedy.

a. policies  b. crises  c. opportunities  d. theories
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ตัิวัอัย่�งที� 3

The event is facing ______ as one of its anonymous donors is revealed to be a notori-

ous sexual offender.

a. backache  b. backlash  c. backrest   d. backbone         

          คำาถามับางข้้อม่ัตัิวัเล่อกหลายื่ข้้อหร่อทัี่�ง 4 ข้้อเป็นคำาประเภที่เด่ยื่วักันและมัาจัาก

รากเด่ยื่วักัน เพ่ื่�อวััดว่ัาผู้้้สอบร้้จัักคำาศัึพื่ท์ี่นั�นๆ จัริงหร่อไม่ั เช่น ในโจัที่ยื่์ข้้อน่� ม่ัตัิวัเล่อกท่ี่�ม่ัรากจัากคำาว่ัา 

back ถึง 4 ข้้อ และเป็นคำานามัทัี่�งหมัด ที่ำาให้ใช้เที่คนิคตัิดตัิวัเล่อกไม่ัได้ ต้ิองร้้ควัามัหมัายื่ศัึพื่ท์ี่ก่อนเท่ี่านั�น

จึังจัะร้้ว่ัา ตัิวัเล่อก b. backlash (n. กระแสต่ิกลับ) เป็นคำาติอบท่ี่�ถ้กต้ิอง เพื่ราะเม่ั�อเติิมัในประโยื่คแล้วั

ที่ำาให้ประโยื่คส่�อควัามัชัดเจัน (ทัี่�งประโยื่คแปลได้ว่ัา “งานดังกล่าวักำาลังถ้กกระแสต่ิกลับหลังม่ัการเปิดเผู้ยื่

ว่ัาหนึ�งในผู้้้บริจัาคนิรนามัข้องงานเป็นผู้้้กระที่ำาควัามัผิู้ดที่างเพื่ศึท่ี่�ช่�อเส่ยื่งฉาวัโฉ่”) ส่วัน a. backache 

(n. อาการปวัดหลัง) c. backrest (n. พื่นักพิื่ง) และ d. backbone (n. กระด้กสันหลัง) ผิู้ด เพื่ราะไม่ัช่วัยื่ให้

ประโยื่คส่�อควัามัชัดขึ้�น

คำำ�อัธิิบั�ย

ตัิวัอัย่�งที� 2

She said she ______ not tell the truth when I asked her to.

a. was   b. were  c. would   d. can

       คำาถามัข้้อน่� วััดควัามัร้้เร่�องโครงสร้างประโยื่ค นั�นค่อ ถ้าร้้ว่ัาม่ั tell (v. บอก, เล่า) 

เป็นกริยื่าแท้ี่ในร้ปปฏิิเสธิ (ติามัหลัง not) แล้วั ก็จัะร้้ว่ัาตัิวัเล่อก a. was (v. sin. เป็น, อย่้ื่, ค่อ, ม่ัสภาพื่) 

กับ b. were (v. pl. เป็น, อย่้ื่, ค่อ, ม่ัสภาพื่) ใช้เติิมัไม่ัได้ เพื่ราะจัะที่ำาให้ม่ักริยื่าแท้ี่สองตัิวัชนกัน และถ้าร้้

ด้วัยื่ว่ัา ทัี่�งประโยื่คเป็นเหต้ิการณ์์ในอด่ติ ก็จัะร้้ด้วัยื่ว่ัา ตัิวัเล่อก d. can (v. aux. สามัารถ, ที่ำาได้) ใช้ไม่ัได้ 

เพื่ราะเป็นกริยื่าช่วัยื่ร้ปปัจัจ้ับัน ตัิวัเล่อกท่ี่�ถ้กต้ิองจึังเหล่อเพ่ื่ยื่ง c. would (v. aux. จัะ) ตัิวัเด่ยื่วัควัามัร้้

เร่�องศัึพื่ท์ี่และไวัยื่ากรณ์์ จึังทัี่�งช่วัยื่หาตัิวัเล่อกท่ี่�ถ้กต้ิอง และช่วัยื่กรองตัิวัเล่อกท่ี่�น่าจัะผิู้ดออก

คำำ�อัธิิบั�ย
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เทคำนิคำก�ริทำ�ขี�อัสัอับัหมวัดิที� 7 ก�ริอ่ั�นจัับัใจัคำวั�มบัทอ่ั�น 

(Reading Comprehension) 

 ข้้อสอบหมัวัดน่�ค่อนข้้างยื่าก เพื่ราะม่ับที่อ่านหลายื่บที่หลายื่ประเภที่ เช่น โฆษณ์า บที่ควัามั จัดหมัายื่

 บันทึี่กข้้อควัามั ติารางงาน ฯลฯ ม่ัทัี่�งบที่อ่านแบบ 1 บที่ควัามั บที่อ่านแบบ 2 บที่ควัามัเก่�ยื่วัเน่�องกัน และ

บที่อ่านแบบ 3 บที่ควัามัเก่�ยื่วัเน่�องกัน แต่ิละบที่ควัามันั�นค่อนข้้างยื่าวัและม่ัข้้อม้ัลหลายื่อยื่่างท่ี่�ต้ิองใช้ติอบ

คำาถามั ผู้้้สอบต้ิองทัี่�งอ่านมัาก อ่านให้เร็วั และคิดให้เร็วั จึังจัะที่ำาข้้อสอบได้ด่ โดยื่เฉพื่าะส่วันช้ดบที่อ่านท่ี่�ต้ิอง

อ่านบที่ควัามัมัากกว่ัาหนึ�งบที่ควัามัควับค่้กันจึังจัะติอบคำาถามัได้ แต่ิกระนั�นก็ไม่ัจัำาเป็นต้ิองอ่านท้ี่กคำาเช่นเด่ยื่วั

กับการที่ำาข้้อสอบหมัวัดท่ี่� 5 และ 6 เพื่ราะจัะเส่ยื่เวัลามัากเกินไป   

1.

2.

3. 

เทคำนิคำในภ�พ็ริวัม

สังเกติประโยื่คแรก หัวักระดาษ หร่อส่วันต้ินข้องบที่อ่านแต่ิละบที่เพ่ื่�อด้ว่ัาบที่อ่านนั�นเป็นบที่อ่าน

ประเภที่ใด เช่น ประกาศึรับสมััครงาน จัดหมัายื่ร้องเร่ยื่น จัดหมัายื่สมััครงาน อ่เมัลสั�งข้อง บันทึี่ก

ข้้อควัามั ติารางงาน หน้าจัอบที่สนที่นาออนไลน์ ฯลฯ เพ่ื่�อช่วัยื่ให้เดาได้ว่ัาบที่อ่านดังกล่าวัน่าจัะ

ม่ัข้้อม้ัลใดเข่้ยื่นไว้ัและใช้ช้ดศัึพื่ท์ี่สำานวันเฉพื่าะอะไรบ้าง

สำาหรับบที่อ่านแบบ 2 และ 3 บที่ควัามัท่ี่�เก่�ยื่วัเน่�องกัน ให้สังเกติวั่าบที่อ่านแต่ิละบที่ใน

แต่ิละช้ดเก่�ยื่วัข้้องกนัอย่ื่างไร เช่น บที่หนึ�งอาจัเปน็ประกาศึรับสมััครงาน อ่กบที่เปน็จัดหมัายื่

สมััครงาน บที่หนึ�งอาจัเป็นใบสั�งซ่ึ่�อสินค้า อ่กบที่เป็นจัดหมัายื่ร้องเร่ยื่นค้ณ์ภาพื่สินค้า บที่

หนึ�งเป็นอ่เมัลแจ้ังผู้ลประช้มัเร่�องกำาหนดเวัลาเข้้างานใหมัส่ำาหรับพื่นักงาน อ่กบที่เป็นติาราง

เวัลาเข้้างานแบบใหม่ั ฯลฯ เพ่ื่�อช่วัยื่ให้เดาหลังจัากอ่านคำาถามัและตัิวัเล่อกได้ว่ัาคำาติอบท่ี่�

ต้ิองการน่าจัะอยื่้่ในบที่อ่านบที่ใด

เม่ั�อร้้ว่ัาบที่อ่านแต่ิละบที่เป็นบที่อ่านประเภที่ใดและเก่�ยื่วัข้้องกันอยื่า่งไร จึังเริ�มัอ่านคำาถามั

และตัิวัเล่อก เพ่ื่�อให้ร้้ว่ัาต้ิองหาข้้อม้ัลใดเป็นพิื่เศึษ จัากนั�นจึังยื่้อนไปอ่านบที่อ่านอ่กครั�ง 

เพื่ราะหากอ่านโดยื่ละเอ่ยื่ดก่อนแล้วัอ่านคำาถามัจัะเส่ยื่เวัลามัากไป
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สำาหรับการอ่านรอบท่ี่� 2 น่� ควัรอ่านประโยื่คแรกและประโยื่คส้ดท้ี่ายื่ข้องแต่ิละย่ื่อหน้าก่อน เพื่ราะ

มัักเป็นประโยื่คท่ี่�สร้ปใจัควัามัสำาคัญหร่อพ้ื่ดถึงข้้อม้ัลทัี่�งหมัดข้องยื่่อหน้านั�นไว้ั ซึึ่�งจัะที่ำาให้ร้้ว่ัาคำา

ติอบข้องคำาถามัท่ี่�อ่านไปแล้วัน่าจัะอยื่้่ในยื่่อหน้าใด

คำาถามัท่ี่�ออกมัักม่ั 5 ประเภที่ ได้แก่ คำาถามัข้้อม้ัลทัี่�วัไป คำาถามัข้้อม้ัลตัิวัเลข้ คำาถามัควัามัเข้้าใจั

ภาพื่รวัมั คำาถามัควัามัหมัายื่ศัึพื่ท์ี่ และคำาถามัให้เร่ยื่งลำาดับประโยื่ค 

หากกังวัลวั่าจัะที่ำาข้้อสอบหมัวัดน่�ไมั่ที่ัน ให้ที่ำาหมัวัดน่�ก่อนหมัวัดที่่� 5 และ 6 เพื่ราะข้้อสอบ

ส่วันการอ่านไมั่มั่การบังคับวั่าติ้องที่ำาหมัวัดใดก่อน แติ่ก็ควัรจััดสรรเวัลาให้ด่ เพื่่�อไมั่ให้เส่ยื่เวัลา

กับหมัวัดน่�มัากไป

คำำ�ถ�มขี�อัม้ลทั�วัไป เป็นคำาถามัท่ี่�ถามัข้้อม้ัลอยื่่างติรงไปติรงมัาว่ัา ใครที่ำาอะไร (หร่อไม่ัได้ที่ำา

อะไร) ท่ี่�ไหน อยื่่างไร เม่ั�อไร เพื่ราะอะไร

คำำ�ถ�มขี�อัม้ลตัิวัเลขี เป็นคำาถามัเก่�ยื่วักับเวัลา วัันเด่อนปี จัำานวัน ปริมัาณ์ ฯลฯ ซึึ่�งม่ัทัี่�งคำาถามั

ท่ี่�ยื่กตัิวัเลข้จัากในบที่อ่านมัาติอบได้ทัี่นท่ี่ กับคำาถามัท่ี่�ต้ิองหาตัิวัเลข้ในบที่อ่านมัาคำานวัณ์ก่อน

คำำ�ถ�มคำวั�มเขี��ใจัในภ�พ็ริวัม เป็นคำาถามัเก่�ยื่วักับสิ�งท่ี่�สร้ปหร่ออน้มัานได้จัากข้้อม้ัลท่ี่�อ่าน เช่น

บที่อ่านน่�เข่้ยื่นขึ้�นเพ่ื่�ออะไร ผู้้้เข่้ยื่นม่ันำ�าเส่ยื่งหร่อท่ี่าท่ี่อยื่า่งไร ในอด่ติน่าจัะเคยื่เกิดอะไรขึ้�น 

ในอนาคติน่าจัะเกิดอะไรขึ้�น หร่อจัากข้้อม้ัลในบที่อ่านจัะสร้ปว่ัาอยื่า่งไรได้หร่อไม่ัได้บ้าง

คำำ�ถ�มคำวั�มหม�ยศััพ็ท์ เป็นคำาถามัที่่�ถามัวั่าคำาใดคำาหนึ�ง หร่อวัล่ใดวัล่หนึ�งในบที่อ่านมั่

ควัามัหมัายื่เหมั่อนหร่อใกล้เค่ยื่งกับติัวัเล่อกใดที่่�ส้ด สำาหรับคำาถามัประเภที่น่� ผู้้้สอบติ้อง

ร้้คำาศึัพื่ที่์ให้มัาก

คำำ�ถ�มให�เรีิยงลำ�ดัิบัปริะโยคำ เป็นคำาถามัท่ี่�โจัที่ย์ื่จัะให้ประโยื่คประโยื่คหนึ�งมัาในคำาถามั ส่วัน

ในบที่อ่านบที่หนึ�งจัะเว้ันช่องว่ัางไว้ั 4 ติำาแหน่ง เพ่ื่�อให้ผู้้้สอบเล่อกติอบว่ัาประโยื่คท่ี่�โจัที่ย์ื่ให้มัา

ควัรอย่้ื่ในติำาแหน่งใด วิัธ่ิติอบคำาถามัประเภที่น่�โดยื่ไม่ัให้เส่ยื่เวัลามัากก็ค่อ ด้ว่ัาประโยื่คท่ี่�โจัที่ย์ื่

ให้มัาพ้ื่ดถึงอะไรบ้าง จัากนั�นลองนำาไปใส่ในบที่อ่านเพ่ื่�อหาติำาแหน่งท่ี่�ประโยื่คก่อนหน้าหร่อ

ประโยื่คท่ี่�ติามัมัาพ้ื่ดเร่�องเด่ยื่วักัน เพื่ราะบที่อ่านท้ี่กบที่มัักพ้ื่ดถึงรายื่ละเอ่ยื่ดต่ิางๆ ท่ี่ละอย่ื่าง

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

4.

5.

6.

ตัวอย่างหนังสือ
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1. บััติริเชิญ

 บััติริเชิญ (Invitation) เป็นส่�อท่ี่�ส่งถึงผู้้้รับแบบสิ�งพื่ิมัพ์ื่หร่อที่างออนไลน์ เพ่ื่�อชวันให้ผู้้้รับมัาร่วัมั

งานสังคมั หร่องานภายื่ในครอบครัวั เช่น งานเล่�ยื่งวัันเกิด งานเล่�ยื่งเล่�อนขั้�น งานศึพื่ งานแต่ิงงาน เป็นต้ิน 

บทอ่านที�ออกในข้้อสอบ TOEIC หมวดที� 7 มีหลายรูปแบบ 
ในที�นี�จะยกตั่วอย่างพร้อมคำาอธิิบายองค์ประกอบและแบบฝึึกหัดทั�ง 6 แบบดังต่่อไปนี�

อังค์ำปริะกอับัที�มักมีในบััติริเชิญ

ส่วันท่ี่�ระบ้ช่�อผู้้้เชิญหร่อเจ้ัาภาพื่ (host) ผู้้้จััดงาน (organizer) พิื่ธ่ิกร (emcee) ฯลฯ

ลำาดับกิจักรรมัในงาน (Program)

สถานท่ี่� วััน และเวัลาจััดงาน (venue, date and time)

แผู้นท่ี่�เดินที่างไปสถานท่ี่�จััดงาน (map หร่อ location)

ข้้อกำาหนดการแต่ิงกายื่เข้้างาน (dress code)

ช่องที่างติิดต่ิอผู้้้จััดงาน (contact)

รายื่การอาหาร (menu) 

คำาโฆษณ์าเชิญชวันหร่อคำาข้อบค้ณ์ (invitation messages หร่อ thank-you messages)

•

•

•

•

•

•

•

•

ตัิวัอัย่�งบััติริเชิญ

Please kindly join us
in the wedding ceremony of

GERARD ROGERS & MARIANNE BRYNNE

at Multiflora Hotel, Aisletown, Orchid Hall, 2nd floor

in Sunday 14th February, 2021

from 6-10 p.m.

Dress Code: RED & GOLD

Contact Bernice at 344-774856 for more information

ตัวอย่างหนังสือ
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What is mentioned in the invitation?

a. the event’s program    b. the seating plan 

c. the type of the event   d. the menu

Who is not likely to be present at the event?

a. the bride     b. the groom  

c. the dressmaker    d. the organizer

Who are not targets of the invitation?

a. Gerard’s family    b. Marianne’s friends 

c. the Brynnes       d. the hotel’s staff

1.

2.

3.

แบับัฝึึกหัดิ

เฉลย

c. the type of the event (NP sin. ปริะเภทขีอังง�น) ถ้ก เพื่ราะต้ินบัติรเชิญม่ัข้้อควัามัว่ัา “Please 

kindly join us in the wedding ceremony of… (เร่ยื่นเชิญร่วัมังานมังคลสมัรสข้อง...)” ซึึ่�งบ่งบอกว่ัา

งานในบัติรเชิญค่องานเล่�ยื่งวัันแต่ิงงาน

a. the event’s program (NP sin. ลำาดับกิจักรรมัในงาน) b. the seating plan (NP sin. ผัู้งท่ี่�นั�ง) และ 

d. the menu (NP sin. รายื่การอาหาร) ผิู้ด เพื่ราะไม่ัม่ัเข่้ยื่นในบัติรเชิญ

1. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� ขี�อัม้ลในขี�อัใดิปริ�กฏในบััติริเชิญ 

c. the dressmaker (NP ช่�งตัิดิชุดิ) ถ้ก เพื่ราะไม่ัใช่ผู้้้เก่�ยื่วัข้้องโดยื่ติรงกับงานแต่ิงงาน 

ต่ิางจัาก a. the bride (NP เจ้ัาสาวั) b. the groom (เจ้ัาบ่าวั) และ d. the organizer (ผู้้้จััดงาน) ท่ี่�

เก่�ยื่วัข้้องโดยื่ติรงทัี่�งสิ�น

2. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� ผู้้�ใดิไม่น่�ปริ�กฏตัิวัในง�นดัิงกล่�วั 

ตัวอย่างหนังสือ
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3. ป้�ยและปริะก�ศั

 ป้�ย (sign) และปริะก�ศั (announcement) เป็นส่�อสำาหรับประชาสัมัพัื่นธ์ิให้ผู้้้อ่านที่ำาหร่อไม่ัที่ำา

สิ�งใดสิ�งหนึ�ง หร่อบอกให้ผู้้้อ่านร้้ว่ัาบริเวัณ์ท่ี่�ตัิ�งป้ายื่หร่อติิดประกาศึกำาลังเกิดอะไรขึ้�น 

อังค์ำปริะกอับัขีอังป้�ยและปริะก�ศั

ปริะเภทขีอังป้�ย

ปริะเภทขีอังปริะก�ศั

ส่วันหัวั-ท้ี่ายื่ ท่ี่�บอกว่ัา ใครเป็นผู้้้จััดที่ำาป้ายื่หร่อประกาศึนั�น 

ส่วันเน่�อควัามั ท่ี่�บอกว่ัา ป้ายื่หร่อประกาศึนั�น ม่ัรายื่ละเอ่ยื่ดอยื่่างไร 

•

•

ป้�ยใช�ง�นในริะยะย�วั
เน่�อควัามัมัักเป็นร้ปภาพื่ สัญลักษณ์์ และวัล่หร่อประโยื่คข้นาดสั�น เช่น ป้ายื่

บอกทิี่ศึที่าง ป้ายื่บอกช่�อสถานท่ี่� ป้ายื่ห้ามัเข้้า

ป้�ยใช�ง�นในริะยะสัั�น เช่น ป้ายื่เต่ิอนพ่ื่�นล่�น ป้ายื่เต่ิอนส่ผู้นังยื่ังไม่ัแห้ง

ปริะก�ศัใช�ง�นชั�วัคำริ�วั
เน่�อควัามัม่ัรายื่ละเอ่ยื่ดยื่าวักว่ัาและเป็นประโยื่คเต็ิมัร้ปแบบ  เช่น ประกาศึปิด

ปรับปร้งกิจัการ ประกาศึประกวัดราคาจััดซ่ึ่�อจััดจ้ัาง ประกาศึแนวัปฏิิบัติิ

ป้องกันควับค้มัโรค

ปริะก�ศัเชิญชวัน
ประกาศึท่ี่�ให้ผู้้้อ่านที่ำาสิ�งใดสิ�งหนึ�งอาจัที่ำาเป็นส่�อท่ี่�เร่ยื่กว่ัา โปสเติอร์ (poster) 

ที่่�ติกแติ่งให้สวัยื่งามัสะด้ดติา เช่น ประกาศึจััดงานประกวัดแข้่งข้ัน ประกาศึ

จััดงานพื่ิธิ่เปิดสถานที่่� ประกาศึเชิญชมัคอนเสิร์ติ ประกาศึงานเสวันา

ตัวอย่างหนังสือ
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ตัิวัอัย่�งป้�ย

MILITARY AREA

NO ENTRY FOR UNAUTHORIZED PERSONS

Where is this sign most likely to be found?

a. a police station    b. a research facility 

c. an army base     d. a quarantine area

What equipment or structure may not be near the sign?

a. a security booth    b. a security camera 

c. a traffic barrier    d. a drink stand

What is the purpose of this sign?

a. to warn passersby    b. to give directions 

c. to give information    d. to block traffic

Who is not likely to be allowed to enter the area?

a. an authorized food deliverer   b. a navy general

c. a Secretary of Defense   d. a police chief

1.

2.

3.

4.

แบับัฝึึกหัดิ

ตัวอย่างหนังสือ
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เฉลย

c. an army base (NP sin. ฐ�นทัพ็บัก) ถ้ก เพื่ราะป้ายื่บอกว่ัา “MILITARY AREA (พ่ื่�นท่ี่�ที่หาร)” 

บริเวัณ์ท่ี่�ตัิ�งป้ายื่จึังไม่ัน่าเป็น a. a police station (NP sin. สถาน่ติำารวัจั) b. a research facility (NP 

sin. อาคารวิัจััยื่) หร่อ d. a quarantine area (NP sin. พ่ื่�นท่ี่�กักกันโรค)

1. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� ป้�ยนี�น่�จัะอัย่้ที�ใดิม�กที�สุัดิ 

d. a drink stand (NP sin. ซุ�มขี�ยเคำรืิ�อังดืิ�ม) ถ้ก เพื่ราะไม่ัใช่สิ�งท่ี่�จัำาเป็นต้ิองอย่้ื่ใกล้ป้ายื่ 

ต่ิางจัาก a. a security booth (NP sin. ป้อมัยื่ามั, ป้อมัรักษาการณ์์) b. a security camera (NP sin. กล้อง

นิรภัยื่, กล้องวังจัรปิด) และ c. a traffic barrier (NP sin. เคร่�องกั�นจัราจัร) ซึึ่�งจัำาเป็นสำาหรับการรักษาควัามั

ปลอดภัยื่บริเวัณ์ป้ายื่ซึึ่�งเป็นจ้ัดเข้้าออกพ่ื่�นท่ี่�

a. to warn passersby (InfP เพื็�อัเตืิอันผู้้�สััญจัริไปม�) ถ้ก เพื่ราะป้ายื่บอกว่ัา “NO ENTRY… NO 

ENTRY FOR UNAUTHORIZED PERSONS (ห้ามัเข้้า… ห้ามัผู้้้ไม่ัได้รับอน้ญาติเข้้าพ่ื่�นท่ี่�)” ซึึ่�งเป็นข้้อควัามั

เต่ิอนผู้้้ผู่้านไปมัา 

ไม่ัใช่ข้้อควัามั b. to give directions (InfP เพ่ื่�อบอกที่าง) c. to give information (InfP เพ่ื่�อบอกข้้อม้ัล) 

หร่อ d. to block traffic (InfP เพ่ื่�อปิดกั�นการจัราจัร)

2. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� อุัปกริณ์์หรืิอัสิั�งปล้กสัริ��งใดิไม่น่�อัย่้ใกล�ป้�ย 

3. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� ป้�ยนี�มีจุัดิปริะสังค์ำอัะไริ 

ตัวอย่างหนังสือ
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5. กริ�ฟและแผู้นภ้มิ

 กริ�ฟ (graph) และแผู้นภ้มิ (chart) เป็นส่�อสำาหรับถ่ายื่ที่อดข้้อม้ัลท่ี่�ค่อนข้้างซัึ่บซ้ึ่อน เช่น ตัิวัเลข้

ลำาดับเหติ้การณ์์ ส่วันประกอบ ปัจัจััยื่ การเปล่�ยื่นแปลง ฯลฯ ให้เข้้าใจัง่ายื่ข้ึ�นโดยื่ใช้สัญลักษณ์์ติ่างๆ หร่อ

การจััดวัางข้้อควัามัเข้้าช่วัยื่ กราฟัและแผู้นภ้มัิมั่หลายื่ประเภที่ แติ่ละประเภที่เหมัาะกับการนำาเสนอข้้อมั้ล

ในร้ปแบบท่ี่�แติกต่ิางกันไป 

ส่วันหัวัเร่�องท่ี่�บอกว่ัากราฟัหร่อแผู้นภ้มิัดังกล่าวัแสดงข้้อม้ัลอะไร 

ส่วันตัิวักราฟัและแผู้นภ้มิัท่ี่�เป็นสัญลักษณ์์หร่อข้้อควัามัท่ี่�จััดร้ปแบบต่ิางจัากข้้อควัามัสำาหรับอ่านปกติิ

ส่วันบอกควัามัหมัายื่สัญลักษณ์์ในกราฟัหร่อแผู้นภ้มิั บอกคำาอธิิบายื่เพิื่�มัเติิมั หร่อบอกท่ี่�มัาข้องข้้อม้ัล

1.

2.

3.

อังค์ำปริะกอับัหลักขีอังกริ�ฟและแผู้นภ้มิ 

NUMBER OF ONLINE-ONLY AND ONLINE-AND-PRINT NEWS AGENCIES IN THAILAND FROM 

2017-2020

surveyed by Masscope Group (www.masscope.com)

             Online-only            Online & Print
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ตัิวัอัย่�งกริ�ฟ

ตัวอย่างหนังสือ
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How many news agencies were there in Thailand in 2019 at least?

a. 15   b. 24   c. 26   d. 33

Which of the following is a reasonable interpretation of the graph?

a. Online news content has become increasingly popular through the years.

b. The number of online-and-print news agencies will rise dramatically in 2021.

c. The number of online-only news agencies in 2017 was not as high as in 2016.

d. Prior to 2017, there was no online news agencies at all.

What detail is not included in the graph?

a. the annual profit of the surveyed news agencies  

b. the number of online-only news agencies

c. a full list of all news agencies surveyed  

d. a. and c. 

1.

2.

3.

แบับัฝึึกหัดิ

เฉลย

c. 26 ถ้ก เพื่ราะเป็นผู้ลรวัมัข้องจัำานวันสำานักข่้าวัท่ี่�ผู้ลิติเน่�อหาออนไลน์อย่ื่างเด่ยื่วั (13 แห่ง) กับจัำานวัน

สำานักข่้าวัท่ี่�ผู้ลิติทัี่�งเน่�อหาออนไลน์และเน่�อหาแบบพิื่มัพ์ื่ลงกระดาษด้วัยื่ (13 แห่ง) แต่ิกราฟัน่�ไม่ัได้พ้ื่ดถึง

สำานักข่้าวัท่ี่�ที่ำาเน่�อหาแบบพิื่มัพ์ื่ลงกระดาษเท่ี่านั�น ซึึ่�งอาจัม่ัหร่อไม่ัม่ัก็ได้ จัำานวันสำานักข่้าวัในประเที่ศึไที่ยื่

ในปี 2019 จึังอยื่้่ท่ี่� 13 + 13 = 26 แห่งเป็นอยื่า่งน้อยื่  

a. 15 ผิู้ด เพื่ราะเป็นข้้อม้ัลปี 2017 b. 24 ผิู้ด เพื่ราะเป็นข้้อม้ัลปี 2018 ส่วัน d. 33 ผิู้ด เพื่ราะเป็นข้้อม้ัล

ปี 2020

1. คำำ�ถ�มถ�มว่ั� ในปี 2019 ปริะเทศัไทยมีสัำ�นักข่ี�วัอัย่�งน�อัยกี�แห่ง 
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แนวัขี�อัสัอับัชุดิที� 1

      In the reading test, you will read a variety of texts and answer 

several different types of reading comprehension questions. The 

entire reading test will last 75 minutes. There are three parts, and 

directions are given for each part. You are encouraged to answer 

as many questions as possible within the time allowed. You must 

mark your answers on the separate answer sheet. Do not write 

your answers in the test book.

READING TEST
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Directions: A word or phrase is missing in each of the sentences below. Four answer choices 

are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark 

the letter a., b., c. or d. on your answer sheet.

PART 5

The entire village needs total reconstruction after the massive explosion 
caused by an unidentified ______ force.
a. armed      b. disarmed
c. armament      d. armory

101.

102.

103.

104.

The public have criticized the zoo’s ______ of its animals that resulted in 
a large number of deaths.
a. misinformation    b. misunderstanding
c. mistreatment     d. misjudgment

Each of the buses ______ 50 passengers at full capacity, making it the 
country’s largest land transport.
a. is seating      b. seats
c. seat      d. have seated

The hospital is now ______ after all the survivors, the paramedics, and 
the government officials have left.
a. cleared     b. filled  
c. overcrowded     d. inhabited

Years of neglect to corruption and mismanagement ______ resulted in 
the company’s miserable fall. 
a. firstly      b. equally
c. untimely     d. finally

105.
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Directions: Read the texts below. A word or phrase is missing in some of the sentences. Four 

answer choices are given below each of the sentences. Select the best answer to complete 

the text. Then mark the letter a., b., c. or d. on your answer sheet.

PART 6

Questions 131-134 refer to the following letter.

GAMEQUIP MANUFACTURING

LETTER OF AGREEMENT

AUGUST 31, 2020

I, Richard Bonham, a fitness trainer applicant to be positioned at the company’s gym-

nasium, here express my ___131.___ to abide by the company’s rules and regulations 

and receive a medical check-up in ___132.___ following items:

  1.  Weight, height, blood pressure 

  2.  Chest X-ray

  3.  Physical and urine examination 

  4.  Eye and ear check

  5.  HBsAg   

  6.  CBC (Complete blood count) and FBS (Fasting blood sugar)

  7.  Mental health

ตัวอย่างหนังสือ
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a. consent      b. continuity

c. contradiction     d. concept
131.

132.

133.

134.

a. this      b. that

c. these      d. those

a. and       b. nor

c. so       d. because

a. regards     b. regarding

c. regardless     d. regardlessness 

with Lorda Medical Institution and allow it to send all the results to Gamequip Manufac-

turing Limited or any of its representative(s). I certify that I  ___133.___ my representative(s) 

will take no legal action against the company ___134.___ its decision on the possibility 

of my employment.

Signature ____________________  Signature ____________________

               (Mr. Richard Bonham)                    (Mrs. Felicia Burkes)

      Accepted applicant                    Witness (Company)

Gamequip Manufacturing (US) Ltd., www.gamequip.com, gamequip@gmail.comตัวอย่างหนังสือ
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Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazines and 

newspaper articles, letters and advertisements. Each text is followed by several 

questions. Select the best answer for each question and mark the letter a., b., c., 

or d. on your answer sheet.

PART 7

Questions 147-148 refer to the following advertisement. 

SECOND-HAND HOMES FOR SALE

A number of second-hand single-storey homes in the village of Franklin Town, Sar-
dinia are available at special prices. All the houses are less than ten years old and 
moderately equipped with quality furniture. Some of the houses need retiling, reroofing 
and repainting, but overall they are in good condition and clean, as are all the air 
conditioners and heaters. Each house has a 3x7 square meter front yard with a tree for 
shading. Contact Luke Cassidy at (101) 454-3372 for a tour of the houses and the 

neighborhood or for signing a purchase agreement.

147.

148.

What is NOT suggested about the houses? 

a. They are in poor condition.  

b. They once had owners.

c. Their prices have been discounted. 

d. They are regularly cleaned.

What is NOT Luke’s responsibility for those who contact him?

a. Preparing purchase agreements for them. 

b. Taking them to see the houses’ yards. 

c. Answering their questions about the neighborhood.

d. Cleaning the houses to welcome them.

ตัวอย่างหนังสือ
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Questions 163-165 refer to the following advertisement.

HONDOU
Epitome of Japanese Cuisine 
Opens Mon-Fri, 10 A.M.–6 P.M.

COUPON
$3 off

For any rice or ramen order over $12 
Available until April 10. Cannot be used with other offers. 

COUPON 
40% off

Buy 2 steaks + get 3rd one 40% off
Available until April 20. Cannot be used with other offers. 

COUPON
FREE

2 pots of hot tea of your choice with free delivery
Available until April 30. Cannot be used with other offers. 

163.

164.

165.

What is the purpose of the coupons?

a. To apologize customers   b. To thank regular customers

c. To criticize a customer’s behavior  d. To attract more customers

What will customers receive if they order two steaks?

a. A discount on their next purchase  b. The discounted third steak

c. A free pot of tea    d. A free bowl of ramen 

What may happen on April 21?

a. A new coupon may be launched.   b. The steak sales may drop. 

c. There’ll be no coupon for free tea.  d. The business may relocate. 
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Questions 174-175 refer to the following e-mail. 

To:  R&D Team <operations@utc.com>

From:  Ronald Heeley <ron.heeley@utc.com>

Date:  Mon. Oct 1

Subject:  New Insect Samples

To all Research and Development Team Members, 

     The latest batch of insect samples the company has imported from South America 

will arrive next Monday. Please make sure our sample storage is ready to have more 

contents added to it. For our researchers, I realize the arrival is your golden study 

opportunity, but please be advised to be particularly careful when conducting 

experiments on the samples as most of the species have become increasingly rare to 

find in the wild, let alone in captivity. 

Thanks, 

Ronald Heeler

Director of R&D 

174.

175.

When will the new samples arrive?

a. October 2    b. October 4  

c. October 6     d. October 8

The word “contents” in bold refers to:

a. Research papers   b. The insect samples

c. Laboratory equipment  d. Stationery
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เฉลยแนวัขี�อัสัอับัชุดิที� 1

101. A 121. C 141. A 161. C 181. A

102. C 122. D 142. D 162. D 182. C

103. B 123. D 143. D 163. D 183. D

104. A 124. A 144. A 164. B 184. B

105. D 125. B 145. C 165. B 185. A

106. D 126. C 146. B 166. C 186. C

107. A 127. D 147. A 167. C 187. A

108. D 128. B 148. D 168. D 188. B

109. A 129. B 149. C 169. D 189. A

110. D 130. D 150. C 170. D 190. D

111. C 131. A 151. A 171. A 191. D

112. B 132. C 152. C 172. A 192. A

113. B 133. B 153. B 173. B 193. B

114. D 134. B 154. A 174. D 194. B

115. C 135. D 155. D 175. B 195. D

116. B 136. C 156. B 176. C 196. B

117. B 137. B 157. B 177. B 197. C

118. C 138. C 158. D 178. D 198. A

119. D 139. A 159. A 179. D 199. C

120. A 140. B 160. D 180. B 200. D

ตัวอย่างหนังสือ



 PART 4 : แนวข้้อสอบ New TOEIC ส่วนการอ่านพร้อมเฉลย116

101.

102.

103.

ติอับั a. armed

ติอับั c. mistreatment

ติอับั b. seats

a. armed (adj. ติิดอาวั้ธิ, มั่แข้น) ถ้กติ้อง เติิมัในโจัที่ยื่์แล้วัแปลที่ั�งประโยื่คได้ว่ัา “ทัี่�งหม่้ับ้านต้ิองสร้างใหม่ั

หลังเหต้ิระเบิดครั�งใหญ่จัากฝีึม่ัอกองกำาลังติิดอาว้ัธิไม่ัที่ราบฝ่ึายื่” ซึึ่�งส่�อควัามัชัดเจัน

ขี�อัที�ผิู้ดิ b. disarmed (adj. ถ้กปลดอาว้ัธิ) c. armament (n. ย้ื่ที่ธิภัณ์ฑ์ิ, เคร่�องอาว้ัธิ) และ d. armory (n. 

คลังแสง, โรงงานอาว้ัธิ) ผิู้ด เพื่ราะเติิมัในโจัที่ย์ื่แล้วัไม่ัส่�อควัามั

c. mistreatment (n. การที่าร้ณ์, การกระที่ำาควัามัร้นแรง) ถ้กต้ิอง เติิมัในโจัที่ยื่์แล้วัแปลทัี่�งประโยื่คได้ว่ัา

“สาธิารณ์ชนต่ิางวิัจัารณ์์การที่าร้ณ์สัติว์ัข้องสวันสัติว์ัท่ี่�ที่ำาให้สัติว์ัจัำานวันมัากติายื่” ซึึ่�งส่�อควัามัชัดเจัน 

ขี�อัที�ผิู้ดิ a. misinformation (n. การให้ข้้อม้ัลผิู้ดพื่ลาด, การให้ข้้อม้ัลเท็ี่จั) b. misunderstanding (n. ควัามั

เข้้าใจัผิู้ด) และ d. misjudgment (n. การตัิดสินผิู้ดพื่ลาด) ผิู้ด เพื่ราะแม้ัอาจัที่ำาให้สัติว์ัติายื่ได้แต่ิก็เป็นต้ินเหต้ิ

ท่ี่�ห่างไกลจัากการลงม่ัอกระที่ำาจัริง

b. seats (v. [pres. sim., ACT, ใช้กับประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3] ม่ัท่ี่�นั�งให้, จ้ัได้) ถ้กต้ิอง เติิมัในโจัที่ย์ื่แล้วัแปลทัี่�ง

ประโยื่คได้ว่ัา “รถประจัำาที่างแต่ิละคันจ้ัผู้้้โดยื่สารได้เต็ิมัท่ี่� 50 คน จึังเป็นยื่านพื่าหนะที่างบกท่ี่�ใหญ่ท่ี่�ส้ดข้อง

ประเที่ศึ” ซึึ่�งส่�อควัามัชัดเจันและถ้กต้ิองติามัหลักไวัยื่ากรณ์์ ประโยื่คน่�เป็นประโยื่คบรรยื่ายื่ศัึกยื่ภาพื่ในปัจัจ้ับัน

ข้องรถประจัำาที่างดังกล่าวั จึังต้ิองใช้เที่นส์ Present Simple

ขี�อัที�ผิู้ดิ a. is seating (VP [pres. prog., ACT, ใช้กับประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3] กำาลังหาที่่�นั�งให้, กำาลังจั้) 

และ d. have seated (VP [pres. per., ACT, ใช้กับประธิาน I, you และประธิานพื่ห้พื่จัน์] ได้หาท่ี่�นั�งให้, 

ได้จ้ั) จึังผิู้ด ส่วัน c. seat (v.1 [pres. sim., ACT, ใช้กับประธิาน I, you และประธิานพื่ห้พื่จัน์] ม่ัท่ี่�นั�งให้, จ้ั

ได้) ผิู้ด เพื่ราะประธิาน Each of the buses (NP sin. รถประจัำาที่างแต่ิละคัน) เป็นนามัวัล่เอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3 

จึังต้ิองใช้กริยื่าร้ปเติิมั -s หร่อ -es ในเที่นส์ Present Simple 
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116.

117.

ติอับั b. priority

ติอับั b. is arguing

b. priority (n. sin. การจััดลำาดับควัามัสำาคัญ, สิ�งสำาคัญ) ถ้กติ้อง เติิมัในโจัที่ยื่์แล้วัแปลที่ั�งประโยื่คได้วั่า 

“ควัามัพื่อใจัข้องล้กค้าค่อเร่�องสำาคัญอันดับหนึ�งสำาหรับเรา เราจึังลดมัาติรฐานข้องเราเพ่ื่�อเห็นแก่เร่�องอ่�นไม่ัได้” 

ซึึ่�งส่�อควัามัชัดเจัน

ขี�อัที�ผิู้ดิ a. secret (n. sin. ควัามัลับ) c. score (n. sin. คะแนน) และ d. quantity (n. sin. ปริมัาณ์) ผิู้ด เพื่ราะ

เติิมัในโจัที่ย์ื่แล้วัไม่ัส่�อควัามั

b. is arguing (VP [pres. prog., ACT, ใช้กับประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3] กำาลังโต้ิแย้ื่ง) ถ้กต้ิอง เติิมัในโจัที่ย์ื่แล้วั

แปลทัี่�งประโยื่คได้ว่ัา “คณ์ะที่ำางานกำาลังโต้ิเถ่ยื่งกับคณ์ะกรรมัการเร่�องท่ี่�ว่ัาพื่วักเข้าควัรรับงานท่ี่�ส่้มัเส่�ยื่งน่�มัา

ที่ำาหร่อไม่ั” ซึึ่�งส่�อควัามัชัดเจันและถ้กต้ิองติามัหลักไวัยื่ากรณ์์ ประโยื่คน่�ส่�อว่ัาการโต้ิเถ่ยื่งเกิดในปัจัจ้ับันและ

ยื่ังไม่ัจับสิ�น จึังต้ิองใช้เที่นส์ Present Progressive 

ขี�อัที�ผิู้ดิ a. argues (v.1 [pres. sim., ACT, ใช้กับประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษที่่� 3] โติ้แยื่้ง) จัึงผู้ิด c. argue (v.1 

[pres. sim., ACT, ใช้กับประธิาน I, you, และประธิานพื่ห้พื่จัน์] โต้ิแยื่ง้) ผิู้ด เพื่ราะ The team (NP sin. 

คณ์ะที่ำางานดังกล่าวั) เป็นประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3 ส่วัน d. has been argued (VP [pres. per., PAS, ใช้กับ

ประธิานเอกพื่จัน์บ้ร้ษท่ี่� 3] ถ้กนำามัาโต้ิแย้ื่ง) ผิู้ด เพื่ราะประธิาน The team เป็นผู้้้กระที่ำากริยื่า is arguing เอง 

จึังอยื่้่ใน Active Voice 
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