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เตรียมสอบเข้ม TOEIC
แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC
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เตรียมสอบเข้ม	TOEIC
แบบ	All-in-One	ลุยโจทย์	1,000	ข้อ		LC	+	RC

เตรียมสอบเข้ม TOEIC

หนังสือเล่มในหนังสือเล่มใน
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6 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

01 เพิ่มคะแนนโทอิคด้วยการฝึกท�าข้อสอบ LC-RC จ�าลอง

หากต้องการท�าคะแนนโทอิคให้สูง ก็จ�าเป็นจะต้องท�าความคุ้นเคยกับข้อสอบทั้งพาร์ต LC และ RC ซึ่งหนังสือเล่มนี้  ประกอบด้วย

ข้อสอบจ�าลองทั้ง LC และ RC จ�านวน 5 ชุด ซึ่งท�าให้หนังสือเล่มนี้มีแบบฝึกหัดและข้อสอบโทอิคพาร์ต LC-RC ครบในเล่มเดียว

Listening Test
เราได้รวบรวมข้อสอบ LC จ�าลอง 5 ชุด ที่จะช่วยให้เราได้

ทดลองท�าข้อสอบราวกบัลงสนามสอบจรงิ ซ่ึงการฝึกท�าข้อสอบ

จะช่วยให้เราคุ้นเคยและท�าข้อสอบจริงได้รวดเร็วขึ้น

Reading Test
เราได้รวบรวมข้อสอบ RC จ�าลอง 5 ชุด ที่จะช่วยให้เราได้

ทดลองท�าราวกบัลงสนามสอบจรงิ ซ่ึงการฝึกท�าข้อสอบจะช่วย

ให้เราคุ้นเคยและท�าข้อสอบจริงได้รวดเร็วขึ้น

Answer Sheet
สามารถใช้ Answer Sheet ที่อยู่ด้านหลัง Text Book โดยท�า

เครือ่งหมายบนกระดาษค�าตอบได้เหมอืนกบัการท�าข้อสอบจรงิ

เพื่อเรียนรู้วิธกีารจัดการเวลาและคุ้นเคยกับการท�าข้อสอบจริง

จุดเด่นและวิธีการใช้หนังสือ

01 เพิ่มคะแนนโทอิคด้วยการฝึกท�าข้อสอบ LC-RC จ�าลอง

แนะน�าให้ใช้เวลา 11 นาที
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เตรียมสอบเข้ม TOEIC
แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

02 เฉลยค�าตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง พร้อมค�าแปลและอธิบาย
 อย่างละเอียด

ควรตรวจสอบค�าแปลและค�าอธิบายหลงัท�าข้อสอบเสรจ็เพ่ือหาค�าตอบทีถ่กูต้อง หนงัสอืเล่มนี้ ประกอบไปด้วยค�าแปลและค�าอธิบาย

ข้อสอบทุกข้อ เพื่อค้นหาค�าตอบที่ถูกต้องและสาเหตุของค�าตอบที่ผิด

5  ส�าเนียงออสเตรเลียน

ค�ำศัพท์

ค�าแปล (A) คนก�าลังข้ามสะพาน
 (B) ตึกบางตึกปกคลุมไปด้วยหิมะ
 (C) ต้นไม้บางต้นก�าลังถูกตัดโค่น
 (D) คนก�าลังปิกนิกในสวน
อธิบาย  รูปภาพที่มี 2 คนขึ้นไป
 (A) [o] ค�าตอบที่ถูกต้องคือคนก�าลังข้ามสะพาน
 (B) [x] แม้ในภาพจะมีตึก แต่ไม่มีหิมะปกคลุม(are covered in snow) 
 (C) [x] แม้จะมีต้นไม้ในภาพ แต่ไม่ได้ก�าลังถูกตัดโค่น(are being)

ค�ำแปล-อธิบำย

อธิบำยค�ำตอบที่ผิด

ค�าแปล-อธิบาย
ค�าแปลข้อสอบที่ถูกต้องจะช่วยให้เราคุ้นเคยกับโครงสร้างของประโยคที่เราไม่เข้าใจ และค�าอธิบายจะช่วยให้เราเลือกค�าตอบที่ 

ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง

อธิบายค�าตอบที่ผิด
อธิบายค�าตอบที่ผิดอย่างละเอียดว่าท�าไมค�าตอบนี้จึงผิด ช่วยให้หาสาเหตุและค�าตอบที่ถูกต้องได้ง่ายขึ้น

ค�าศัพท์
รวบรวมค�าศัพท์และส�านวนที่ใช้ในข้อสอบเพื่อความสะดวก และลดความล�าบากในการค้นหาในพจนานุกรม

จุดเด่นและวิธีการใช้หนังสือ

ข้าม
ปิคนิค

สะพาน ตัดโค่น

02 เฉลยค�ำตอบที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง พร้อมค�ำแปลและอธิบำย
 อย่ำงละเอียด
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8 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

โทอิคคืออะไร?

ส่วนประกอบโทอิคแบบใหม่ในแต่ละพาร์ต

TOEIC เป็นค�าย่อของ Test of English for International Communication ซ่ึงเป็นการทดสอบเพ่ือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ 

เชิงปฏบิตัทิีจ่�าเป็นส�าหรบัการท�างานประจ�าวนัหรอืระหว่างประเทศ โดยเน้นทีค่วามสามารถทางภาษาของผูท้ีไ่ม่ได้ใช้ภาษาองักฤษ

เป็นภาษาหลัก โทอิคถูกพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมและใช้ได้จริงในธุรกิจและชีวิตจ�าวัน

 การพัฒนาความร่วมมือ : การวิจัย, ผลิตภัณฑ์, การพัฒนา

 บัญชีการเงิน : เงินกู้, การลงทุน, การบัญชีภาษี, บริการ

ธนาคาร

 งานทั่วไป : สัญญา, การเจรจา, การตลาด, การขาย

 ฝ ่ายเทคโนโลยี : ไฟฟ้า, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 

คอมพิวเตอร์, ห้องทดลอง

 ส�านักงาน : การประชุม, เอกสาร

 การซื้อสินค้า : ชอปปิ้ง, ให้ของขวัญ, ช�าระเงิน

 อาหาร : ร้านอาหาร, ทานอาหารร่วมกัน, งานเลี้ยงทางการ

 วัฒนธรรม : โรงภาพยนตร์, กีฬา, ปิกนิก

 สุขภาพ : ประกันสุขภาพ, ตรวจและรักษาที่รพ., ทันตกรรม

 การผลิต : สายการผลิต, การบริหารโรงงาน

 พนกังาน : จ้างงาน, ปลดเกษียณ, เงนิเดือน, เลือ่นขัน้, โอกาส

ในการจ้างงาน

 ที่พักอาศัย : อสังหาริมทรัพย์, การย้าย, เว็บไซต์บริษัท

ส่วนประกอบ เนื้อหา จ�านวนค�าถาม เวลา คะแนน

Listening 
Test

Part 1 บรรยายจากภาพ

Part 2 ถามและตอบ

Part 3 บทสนทนาสั้น

Part 4 บทบรรยายสั้น

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

25 ข้อ (ข้อ 7-31)

39 ข้อ, 13 บท (ข้อ 32-70)

30 ข้อ, 10 บท (ข้อ 71-100)

45 นาที 495 คะแนน

Reading 
Test

Part 5 เติมค�าในประโยค (ไวยากรณ์/ค�าศัพท์)

Part 6 เติมค�าหรือประโยคในเนื้อเรื่อง (ไวยากรณ์/ค�าศัพท์/ 

 เลือกประโยค)

Part 7 อ่านเรื่องและตอบ (การอ่าน)

 -บทความเดียว (Single Passage)

 -สองบทความ (Double Passages)

 -สามบทความ (Triple Passages)

30 ข้อ (ข้อ 101-130)

16 ข้อ, 4 บท (ข้อ 131-146)

54 ข้อ, 15 บท (ข้อ 147-200)

29 ข้อ, 10 บท (ข้อ 147-175)

10 ข้อ, 2 บท (ข้อ 176-185)

15 ข้อ, 3 บท (ข้อ 186-200)

75 นาที 495 คะแนน

รวม 7 Parts 200 ข้อ 120 นาที 990 คะแนน

โทอิคแบบใหม่ในเมืองไทยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2020 และเปลี่ยนแปลงพาร์ต 3-4-6-7 เป็นรูปแบบใหม่

*	ในพาร์ต	3	มีจ�านวนค�าถามเพ่ิมข้ึนจาก	30	ข้อ	(10	บท)	เป็น	30	ข้อ	(13	บท)	และเพ่ิมส่วนที	่‘ถามถงึวัตถปุระสงค์’	และ	‘ค�าถามพร้อมทศันวัสดุ	(visual	 

	 materials)’	และยังเพิ่ม	‘บทสนทนา	3	คน’	และ	‘บทสนทนา	2	คนที่โต้ตอบกันหลายประโยค’

*	ในพาร์ต	4	รูปแบบใหม่ได้เพิ่มบทความที่	‘ถามถึงวัตถุประสงค์’	และ	‘ค�าถามพร้อมทัศนวัสดุ	(visual	materials)’

*	ในพาร์ต	6	รูปแบบใหม่ได้เพิ่ม	‘การเลือกประโยค’	ในแต่ละบทความ	บทความละ	1	ข้อ	และเพิ่มค�าถามจาก	12	ข้อ	เป็น	16	ข้อ

*	ในพาร์ต	7	เพ่ิมค�าถามจาก	48	ข้อ	เป็น	54	ข้อ	จะมี	‘ค�าถามพร้อมทศันวัสดุ	(visual	materials)’	และ	‘ค�าถามทีห่าต�าแหน่งของประโยค’	และบทความจาก	 

	 ‘กล่องข้อความ’	และ	‘ข้อความแชทออนไลน์’	และยังเพิ่มบทความ	3	ส่วนที่เกี่ยวข้องกันอีก	3	ข้อ

ขอแนะน�าโทอิครูปแบบใหม่

โทอิคคืออะไร?

ส่วนประกอบโทอิคแบบใหม่ในแต่ละพาร์ต
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เตรียมสอบเข้ม TOEIC
แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

โทอิค ตั้งแต่การสมัครจนรับผลสอบ (ส�าหรับศูนย์สอบประเทศไทย)
1. สมัครสอบ

โทรศัพท์ไปศูนย์เพื่อสมัคร

โทรศัพท์ไปที่ศูนย์สอบเพื่อขอสมัคร

และเข้าสอบ (จ.– ส.)

• ศูนย์กรุงเทพ โทร 02-260-7061, 

02-664-3131 ต่อ 101

• ศูนย์เชียงใหม่ 053-241-273-5

เตรียมเอกสารการสมัคร

บัตรประชาชน หรือใบขับขี่

สมัครและช�าระเงิน

ช�าระเงินที่ศูนย์สอบ 1,800 บาท (เงินสด, 

บัตรเครดิต, โอนผ่าน QR code) 

2. การสอบโทอิค
 สิ่งที่ต้องเตรียม

บัตรประจ�าตัวประชาชน ดินสอ & ยางลบ นาฬิกา กระดาษจดเลขที่สอบ หน้ากากอนามัย 

• มีรอบในการสอบให้เราเลือกสอบได้ ตั้งแต่ 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 และ 13:30

• จะมีการยืนยันตัวตนของเรากับบัตรประชาชนที่เคยแจ้งไว้ตอนโทรศัพท์สมัคร

• มีการกรอกรายละเอียด (ตามที่ศูนย์สอบก�าหนด เช่น ซองจดหมายส�าหรับส่งผลการสอบ) และช�าระเงินค่าสอบ

• เตรียมเข้าห้องสอบตามวิธีการที่ศูนย์สอบก�าหนด (จะตรวจสอบยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อน)

• ข้อแนะน�า คือ ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง การสมัคร และการสอบจริงไว้ล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมง

3. ตรวจผลสอบ

ประกาศคะแนนสอบ 1–2 วัน นับจากวันสอบ

ผลคะแนน ส่งทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ศูนย์สอบก�าหนด

การสอบซ�้า หากยังไม่พอใจคะแนน สามารถสอบซ�้าได้ ต้องทิ้งระยะ 5 วันนับจากวันสอบล่าสุด

 ล�าดับการสอบ (อ้างอิงจากศูนย์สอบกรุงเทพ)

ขอแนะน�าโทอิคแบบใหม่

โทอิค ตั้งแต่การสมัครจนรับผลสอบ (ส�าหรับศูนย์สอบประเทศไทย)
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10 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

Part 1 บรรยายจากภาพ (6 ข้อ)

 Part 1 จะให้เลือกค�าบรรยายที่อธิบายภาพที่ตรงที่สุดจาก 4 ค�าบรรยายที่ก�าหนด

 จากภาพจะมีเสียงอ่านตัวเลือกทั้ง 4 ให้เลือกค�าบรรยายที่ดีที่สุด

ลักษณะค�าถาม

ค�าถาม [เสียง]

แนวโน้มของค�าถามและกลยุทธ์การเตรียมตัว

ค�ำถำมที่พบบ่อยที่สุด คือ คนในภำพก�ำลังท�ำอะไร!
ภาพสิ่งของ 

และทิวทัศน์ 19 %

คนในภาพ  
81%

ใน	Part	1	จ�านวนค�าถามที่ถามถึงคนในภาพมีมากถึง	4-5	ข้อเลยทีเดียว

กลยุทธ์หลัก

ก่อนฟังค�าบรรยาย ให้ตรวจสอบประเภทของภาพและเหตุการณ์ในภาพล่วงหน้า

ก่อนฟังค�าบรรยาย	ให้ตรวจสอบประเภทของภาพโดยดูจ�านวนของคนในภาพและดูเหตุการณ์ในภาพ	เช่น	ลักษณะท่าทางของคน	หรือลักษณะและ

ต�าแหน่งของสิ่งของก่อนล่วงหน้า	จะช่วยให้เราตอบค�าถามได้ง่ายยิ่งขึ้น

ฝึกเลือกค�าตอบที่ไม่ถูกต้องโดยใช้เครื่องหมาย , , 

หากเราไม่ท�าเครื่องหมาย	 , , 	จะสับสนต่อตัวเลือกต่างๆ	ได้ง่าย	ดังนั้น	แนะน�าให้เราท�าเครื่องหมาย	 , , 	ในแต่ละตัวเลือกระหว่างที่ฟัง	เพื่อ

ก�าจัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกไป

กลยุทธ์และประเภทค�าถามแต่ละพาร์ต

Part 1 บรรยายจากภาพ (6 ข้อ)

ค�ำถำมที่พบบ่อยที่สุด คือ คนในภำพก�ำลังท�ำอะไร!

กลยุทธ์หลัก
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เตรียมสอบเข้ม TOEIC
แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

Part 2 ถามและตอบ (25 ข้อ)

 Part 2 นั้น จะให้เลือกค�าตอบที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับค�าถามหรือค�าสั่งที่ก�าหนด

 บนข้อสอบจะไม่ปรากฏค�าถาม แต่จะมีเสียงบรรยายค�าถามและตัวเลือกทั้ง 3 ข้อ

ลักษณะค�าถาม

[ข้อสอบ] [เสียง]

แนวโน้มของค�าถามและกลยุทธ์การเตรียมตัว

ค�ำถำมที่พบบ่อยที่สุด คือ Wh Question!
ค�าถามแบบปรนัย และ
Question Tag 16%

ค�าถามทั่วไปและ 
ประโยคบอกเล่า 38%

Wh Question 
46%

ใน	Part	2	มีค�าถามแบบ	Wh	Question	มากที่สุด	ราว	11-12	ข้อเลย

ทีเดียว	รองลงมาเป็นค�าถามทั่วไปและประโยคบอกเล่า	9-10	ข้อ	และ

ค�าถามแบบปรนัยและ	Question	Tag	ที่มี	3-4	ข้อ

ตั้งใจฟังค�าแรกของประโยคค�าถามให้ดี

ในพาร์ต	2	จะมีค�าถาม	Wh	Question	มากถึง	11-12	ข้อ	ซึ่งทริคในการท�าข้อสอบ	คือ	ตั้งใจฟังค�าศัพท์แรกของค�าถามให้ดี	และสังเกต	Question	Tag	

ท้ายประโยคบอกเล่า	อย่างเช่น	‘isn’t	it’	หรือ	‘right’	และค�าสันธาน	เช่น	‘or’	กลางประโยคก็จะช่วยให้ท�าข้อสอบได้ง่ายขึ้น

ฝึกเลือกค�าตอบที่ไม่ถูกต้องโดยใช้เครื่องหมาย , , 

หากเราไม่ท�าเครื่องหมาย	 , , 	จะสับสนต่อตัวเลือกต่างๆ	ได้ง่าย	ดังนั้น	แนะน�าให้เราท�าเครื่องหมาย		 , , 	ในแต่ละตัวเลือกระหว่างที่ฟัง	เพื่อ

ก�าจัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องออกไป

กลยุทธ์และประเภทค�าถามแต่ละพาร์ต

Part 2 ถามและตอบ (25 ข้อ)

ค�ำถำมที่พบบ่อยที่สุด คือ Wh Question!

กลยุทธ์หลักกลยุทธ์หลัก
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12 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

Part 3 บทสนทนาสั้น (39 ข้อ)    

 ในพาร์ต 3 นั้น จะให้ฟังบทสนทนาระหว่าง 2-3 คน และให้เลือกค�าตอบที่ถูกที่สุด บทละ 3 ข้อ

 ในพาร์ตนี้จะมีค�าถามทั้งหมด 39 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก และในบางข้ออาจมีทัศนวัสดุ (visual materials) ประกอบด้วย โดย  

 1 บทสนทนา จะมีค�าถามให้ตอบทั้งหมด 3 ข้อ

ลักษณะค�าถาม

[ข้อสอบ] [เสียง]

กลยุทธ์และประเภทค�าถามแต่ละพาร์ต

Part 3 บทสนทนาสั้น (39 ข้อ)
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13

เตรียมสอบเข้ม TOEIC
แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

แนวโน้มของค�าถามและกลยุทธ์การเตรียมตัว

มีบทสนทนำ 3 คน ทุกๆ 1-2 บท!
บทสนทนา 3 คน + ทัศนวัสดุ 

(visual materials)  
21%

บทสนทนา 3 คน  
11%

บทสนทนา 
2 คน  
68%

ใน	Part	3	จะมีบทสนทนา	3	คน	ทุกๆ	1-2	ข้อ	มีบทสนทนา	2	คน 

มากที่สุดประมาณ	 8-9	 ข้อ	 และมีบทสนทนา	 2	 คนพร้อมทัศนวัสดุ	

(visual	materials)	ประกอบทุกๆ	2-3	ข้อ

ก่อนฟังบทสนทนา จะต้องอ่านค�าถามก่อนทุกครั้ง

จับใจความส�าคัญของค�าถามก่อนล่วงหน้า	 ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าควรโฟกัสกับช่วงไหนของบทสนทนาเป็นพิเศษ	 หากค�าถามน้ันมีทัศนวัสดุ	 (visual	

materials)	 ให้อ่านก่อนล่วงหน้า	 เพ่ือจะได้รู้ว่าค�าถามน้ันมีเน้ือหาแบบใด	 และหากเป็นค�าถาม	 ถามเจตนาผู้พูด	 ให้ตรวจสอบค�าศัพท์ที่ให้มาก่อน	 

จากนั้นจึงคาดเดาบริบทของประโยคจากค�าศัพท์เหล่านั้น

ตอบค�าถามในระหว่างฟังบทสนทนา

ระหว่างทีฟ่ังบทสนทนา	จะต้องเลือกค�าตอบทีถ่กูต้องจากค�าถามทัง้	3	ข้อไปพร้อมๆ	กนั	กล่าวคอื	เราจะต้องท�าข้อสอบให้เสร็จทนัททีีบ่ทสนทนาจบลง

ตั้งใจฟังครึ่งแรกของบทสนทนาให้ดี

ใน	 Part	 3	 ส่ิงที่บทสนทนากล่าวถึงในคร่ึงแรกกว่า	 80%	 ถูกน�ามาใช้ในค�าถาม	ซึ่งจะมีเบาะแสของค�าตอบที่ถูกต้องอยู่ในคร่ึงแรก	 ค�าถามจะถาม 

เกีย่วกบัหัวข้อและวัตถุประสงค์	หรือผู้บรรยายและสถานที	่ซึง่มักจะอยู่คร่ึงแรกของบทสนทนาเสมอ	หากเราฟังบทสนทนาคร่ึงแรกไม่ทนั	โปรดระวัง

จะเลือกค�าตอบผิด	เพราะเนื้อหาในครึ่งหลังที่จะสร้างความสับสนให้กับเรา

ฟังบทสนทนา 3 คนอย่างระมัดระวัง

ในบทสนทนา	3	คน	ผู้พูดที่เป็นเพศเดียวกัน	จะมีส�าเนียงที่ต่างกัน	ดังนั้น	จึงควรฝึกฟังการออกเสียงของส�าเนียงอเมริกัน	อังกฤษ	ออสเตรเลียน	และ

แคนาเดียน	เพื่อให้คุ้นเคยกับข้อสอบ

กลยุทธ์และประเภทค�าถามแต่ละพาร์ต

มีบทสนทนา 3 คน ทุกๆ 1-2 บท!

กลยุทธ์หลักกลยุทธ์หลัก

������ P.00.indd   13 22/7/2564 BE   15:09



2 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

LISTENING

Part 1

1  ส�ำเนียงแคนำเดียน

ค�ำแปล	 (A)	ผู้ชายก�าลังปรับหมวกกันน็อคให้ตรง
	 (B)	ผู้ชายก�าลังสวมถุงมือ
	 (C)	ผู้ชายก�าลังมองไปที่แว่นตา
	 (D)	ผู้ชายก�าลังจับรั้ว

อธิบำย	 ภำพ	1	คน
	 (A)	[x]	Adjusting	 จัดแต่ง	 (เส้ือผ้า)	 นั้นไม่ตรงกับท่าทางของ

ผู้ชายในภาพ	หมวกกันน็อค	 (helmet)	 ในภาพใช้เพ่ือ
สร้างความสับสน

	 (B)	[x]	ในภาพไม่มีถุงมือ	(gloves)	และผู้ชายก็ไม่ได้สวมถุงมือ
อยู่

	 (C)	[o]	ท่าทางที่ผู้ชายก�าลังจ้องมองแว่นตาตรงกับภาพที่สุด
	 (D)	[x]	ผู้ชายไม่ได้ก�าลังจับรั้ว	แต่ก�าลังจับแว่นตา

2  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

ค�ำแปล	 (A)	ผู้หญิงคนหนึ่งก�าลังตรวจสอบต๋ัวโดยสาร
	 (B)	นักท่องเที่ยวคนหนึ่งก�าลังลงจากเครื่องบิน
	 (C)	ผู้หญิงคนหนึ่งก�าลังยืนอยู่บนเครื่องบิน
	 (D)	นักท่องเที่ยวคนหนึ่งก�าลังลากกระเป๋าเดินทาง

อธิบำย	 ภำพ	2	คนขึ้นไป
	 (A)	[x]	ไม่มีผู้หญิงที่ก�าลังตรวจสอบต๋ัวโดยสาร	 (checking	 a	

boarding	pass)	ในภาพ
	 (B)	[x]	คนในภาพไม่ได้ก�าลัง	getting	off	(ลง)	จากเครื่องบิน
	 (C)	[x]	ผู้หญงิไม่ได้ก�าลังยืนอยู่บนเครือ่งบนิ	แต่ก�าลังยืนอยู่ด้าน

นอกเครื่องบิน
	 (D)	[o]	ท่าทางทีมี่นกัท่องเทีย่วคนหนึง่ก�าลังลากกระเป๋าเดินทาง 

ตรงกับภาพที่สุด

3  ส�ำเนียงอเมริกัน

ค�ำแปล	 (A)	ตาชั่งก�าลังถูกถอดออกจากแผง
	 (B)	ผลไม้ถูกจัดแสดง
	 (C)	ลูกค้าก�าลังหยิบผัก
	 (D)	มีสินค้าอยู่ในตะกร้าสินค้า

อธิบำย	 ภำพสิ่งของและสถำนที่
	 (A)	[x]	มีตาชั่งอยู่ในภาพ	แต่ไม่ได้ก�าลังถูกถอดออก	(is	being	

removed)	ไป
	 (B)	[o]	อธิบายถึงผลไม้ที่ถูกจัดแสดงอยู่บนแผงได้ตรงกับภาพ

ที่สุด
	 (C)	[x]	ไม่มีคนอยู่ในภาพ	เท่ากับไม่มี	A	customer	(ลูกค้า)	อยู่

เช่นกัน
	 (D)	[x]	ไม่มีตะกร้าสินค้า	(shopping	cart)	อยู่ในภาพ

Adjust	จัดแต่ง	(เสื้อผ้า)			glasses	แว่นตา			grab	จับ			fence	รั้ว

boarding	pass	ตั๋วโดยสาร			get	off	ลง			aircraft	เครื่องบิน			 
pull	ดึง,	ลาก			suitcase	กระเป๋าเดินทาง

Scale	ตาชั่ง			remove	ลบ,	ก�าจัด			stand	แผง			on	display	จัดแสดง,	โชว์			
pick	out	หยิบออก
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เตรียมสอบเข้ม TO
EIC แบบ All-in-O

ne ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

4  ส�ำเนียงอังกฤษ

ค�ำแปล	 (A)	เขาก�าลังนั่งอยู่ใกล้ๆ	กับชั้นหนังสือ
	 (B)	เขาก�าลังพลิกหน้าหนังสือ
	 (C)	เขาก�าลังยกแขนหนึ่งข้าง
	 (D)	เขาก�าลังเดินไปที่เก้าอี้มีแขน

อธิบำย	 ภำพ	1	คน
	 (A)	[x]	เขาไม่ได้ก�าลงั	sitting	(นั่ง)	ชั้นหนังสอื	(bookshelf)	ใน

ภาพใช้เพื่อสร้างความสับสน
	 (B)	[x]	เขาไม่ได้ก�าลัง	turning	(พลิก)	หน้าหนังสือ
	 (C)	[o]	ท่าทางทีผู้่ชายก�าลังยกแขนข้างหนึง่ข้ึนตรงกบัภาพทีสุ่ด
	 (D)	[x]	เขาไม่ได้ก�าลัง	 walking	 to	 (เดินไปยัง)	 เก้าอี้มีแขน		

(armchair)	ในภาพใช้เพื่อสร้างความสับสน

5  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

ค�ำแปล	 (A)	กลุ่มคนก�าลังเดินข้ามสะพาน
	 (B)	ตึกถูกปกคลุมด้วยหิมะ
	 (C)	ต้นไม้ถูกตัดโค่น
	 (D)	กลุ่มคนก�าลังปิกนิกในสวนสาธารณะ

อธิบำย	 ภำพ	2	คนขึ้นไป
	 (A)	[o]	ท่าทางกลุ่มคนที่ก�าลังเดินข้ามสะพานตรงกับภาพที่สุด
	 (B)	[x]	แม้จะมีตึกในภาพ	 แต่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหิมะ	 (are	

covered	in	snow)	
	 (C)	[x]	แม้จะมีต้นไม้ในภาพ	แต่ไม่ได้ก�าลังถูกตัดโค่น	(are	being	

cut	down)	
	 (D)	[x]	ไม่อาจรูไ้ด้ว่าในสถานทีใ่นภาพ	คอื	สวนสาธารณะ	(park)	

และไม่รู้เช่นกันว่าผู้คนก�าลังปิกนิกอยู่หรือไม่

6  ส�ำเนียงอเมริกัน

Bookshelf	ชั้นหนังสือ				turn	พลิก	(หน้าหนังสือ)			raise	ยก,	ชูขึ้น	 
armchair	เก้าอี้มีที่วางแขน

Cross	ข้าม			bridge	สะพาน			cut	down	โค่น,	ตัดลง			picnic	ไปเที่ยว
นอกบ้านและน�าอาหารไปรับประทาน

Try	on	สวมใส่	(เสื้อผ้า	เครื่องประดับ	ฯลฯ)			hand	over	ส่งมอบ	 
counter	โต๊ะขนาดยาว			necklace	สร้อยคอ			wrap	ห่อหุ้ม	 
decorate	ตกแต่ง,	ประดับ

ค�ำแปล	 (A)	ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก�าลังสวมเครื่องประดับ
	 (B)	กระเป๋าก�าลังถูกส่งเหนือเคาน์เตอร์	
	 (C)	สร้อยคอก�าลังถูกห่อหุ้ม
	 (D)	ผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก�าลังตกแต่งห้อง

อธิบำย	 ภำพ	2	คนขึ้นไป
	 (A)	[x]	ผู้หญิงหนึ่งคนในกลุ่มสวมเครื่องประดับอยู่แล้ว	 ไม่ได้

ก�าลังสวม	(is	trying	on)	
	 (B)	[o]	ลักษณะกระเป๋าทีก่�าลังถกูส่งเหนือเคาน์เตอร์ตรงกบัภาพ

ที่สุด
	 (C)	[x]	แม้จะเห็นสร้อยคอในภาพ	 แต่ไม่ได้ก�าลังถูกห่อหุ้ม	 (is	

being	wrapped)	อยู่
	 (D)	[x]	ไม่มีผู้หญงิทีก่�าลังตกแต่งห้อง	(decorating	a	room)	อยู่

Part 2

7  ส�ำเนียงแคนำเดียน  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

Locate	ต�าแหน่ง			move	เคลื่อนย้าย

be	responsible	for	รับผิดชอบต่อ			create	สร้าง	 
brochure	แผ่นพับ	(ส�าหรับโฆษณา)			creative	สร้างสรรค์	 
pass	out	แจกจ่าย			pamphlet	จุลสาร,	หนังสือเล่มเล็ก

ค�ำแปล	 ส�านักงานใหม่ของคุณจะตั้งอยู่ที่ไหน?
	 (A)	ฉันย้ายเมื่อวานนี้
	 (B)	บนชั้น	3
	 (C)	มันใหญ่กว่าที่นี่

อธิบำย	 ค�ำถำม	Where	
	 (A)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	moved	(ย้าย)	กับค�าถามทีถ่าม

ถึง	new	office	(ส�านักงานใหม่)	
	 (B)	[o]	บนชั้น	3	 เป็นการกล่าวถึงต�าแหน่งของส�านักงานใหม่ที่

ค�าถามถาม
	 (C)	[x]	ค�าถามถามว่า	ส�านกังานใหม่ต้ังอยู่ทีไ่หน	ซึง่ข้อนี้ตอบว่า

มันใหญ่กว่าที่นี่จึงไม่ตรงค�าถาม

8  ส�ำเนียงอังกฤษ  ส�ำเนียงแคนำเดียน

ค�ำแปล	 ใครเป็นผู้รับผิดชอบจัดท�าแผ่นพับของเรา?
	 (A)	พนักงานใหม่
	 (B)	คุณไม่คิดว่ามันสร้างสรรค์หรือ?
	 (C)	ฉันสามารถแจกจ่ายจุลสารได้

อธิบำย	 ค�ำถำม	Who
	 (A)	[o]	พนักงานใหม่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผ่นพับ

เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง
	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าศพัท์ทีอ่อกเสียงคล้ายกนัอย่าง	

creating	-	creative
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	pamphlets	(จุลสาร)	ซึ่ง

มีความหมายเหมือนกับ	brochure	(แผ่นพับ)
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4 เตรียมสอบเข้ม TOEIC แบบ All-in-One ลุยโจทย์ 1,000 ข้อ  LC + RC

9  ส�ำเนียงอเมริกัน  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

get	to	ไปถึง			available	ใช้ได้,	หาง่าย			exhibit	จัดแสดง

ค�ำแปล	 ฉันจะไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร?
	 (A)	เดินไปทางตะวันตก	3	บล็อก
	 (B)	ค่ะ	ทัวร์ยังมีอยู่
	 (C)	การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์

อธิบำย	 ค�ำถำม	How
	 (A)	[o]	การตอบว่าเดินไปทางตะวันตก	 3	บล็อก	 เป็นการบอก

เส้นทางไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์	
	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	 tour	 (เที่ยวชม)	 ซึ่งเป็น

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ	 science	 museum	 (พิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์)	

	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	museum	ซ�้า

10  ส�ำเนียงแคนำเดียน  ส�ำเนียงอังกฤษ

leave	for	ออกไปยัง			within	ภายใน			travel	to	ไปเที่ยว,	เดินทางไป

ค�ำแปล	 คุณต้องการออกเดินทางไปสนามบินเมื่อไร?
	 (A)	ภายใน	45	นาที
	 (B)	พวกเราก็ขึ้นเครื่องบินเช่นกัน
	 (C)	ฉันก�าลังเดินทางไปเที่ยวเบลเยียม	

อธิบำย	 ค�ำถำม	How
	 (A)	[o]	การตอบถึงระยะเวลาทีต้่องการจะเดินทางไปยังสนามบนิ	

จึงเป็นค�าตอบที่ถูก
	 (B)	[x]	สร้างความสบัสนโดยใช้	plane	(เครื่องบิน)	ซึ่งเป็นศัพท์

ที่เกี่ยวข้องกับ	airport	(สนามบิน)	
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	traveling	to	(ไปเที่ยว,เดินทาง

ไปยัง)	ซึ่งมีความหมายคล้ายกับ	leave	for	(ออกไปยัง)

11  ส�ำเนียงออสเตรเลียน  ส�ำเนียงอังกฤษ

lecture	การบรรยาย			attend	เข้าร่วม			talk	พูดคุย

ค�ำแปล	 คุณต้องการเข้าร่วมการบรรยายใด?
	 (A)	คนที่อยู่ข้างๆ	เพื่อนพวกเขา
	 (B)	การบรรยายของคุณเกลเลอร์ท่ีเวลาบ่ายโมงครึ่ง
	 (C)	แน่นอน	ฉันอยากลองดู	

อธิบำย	 ค�ำถำม	Which
	 (A)	[x]	ค�าถามถามว่าเขาต้องการเข้าร่วมการบรรยายใด	แต่ข้อนี้ 

กลับตอบถึงคนที่อยู่ข้างๆ	เพื่อนซึ่งไม่ตรงค�าถาม
	 (B)	[o]	กล่าวถงึการบรรยายของคณุเกลเลอร์	ซึง่ตรงกบัค�าถาม

ที่ต้องการถาม
	 (C)	[x]	ตอบ	Sure	ซึ่งมีความหมายเดียวกับ	Yes	ซึ่งต้องใช้กับ

ค�าถามประเภท	Yes/No	Question

12  ส�ำเนียงแคนำเดียน  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

public	parking	lot	ที่จอดรถสาธารณะ			close	by	ใกล้,	ติดกัน			
intersection	สี่แยก

Supplier	ผู้ผลิต			track	ติดตาม			shipment	การส่งสินค้า,	ขนส่งทางเรือ	
supply	อุปทาน,	จัดหาให้			additional	เพิ่มขึ้น			unit	หน่วย

ค�ำแปล	 ที่จอดรถสาธารณะที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน?
	 (A)	อยู่ติดกับคาเฟ่นั่น
	 (B)	สี่แยกถัดไป
	 (C)	ทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะ

อธิบำย	 ค�ำถำม	Where
	 (A)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	 close	by	(ติดกับ)	ซึ่งมีความ

หมายคล้ายกับ	nearest	(ใกล้ที่สุด)	
	 (B)	[o]	การตอบว่าส่ีแยกถัดไป	 ซึ่งบอกต�าแหน่งของที่จอดรถ

สาธารณะที่ใกล้ที่สุด
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	public	ซ�้า

13  ส�ำเนียงอเมริกัน  ส�ำเนียงอังกฤษ

ค�ำแปล	 ฉันควรโทรหาผู้ผลิตเพื่อติดตามการจัดส่งสินค้าของเราเมื่อไร?
	 (A)	ฉันท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว
	 (B)	อุปทานของเราอยู่ระดับต�่า
	 (C)	เพิ่มขึ้น	12	หน่วย

อธิบำย	 ค�ำถำม	When
	 (A)	[o]	การตอบกล่าวว่าได้ท�าเสร็จไปแล้ว	 เพ่ือบอกอีกฝ่ายว่า

ไม่จ�าเป็นต้องโทรไปหาผู้ผลิตอีก
	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าศพัท์ทีอ่อกเสียงคล้ายกนัอย่าง	

supplier	–	supply	
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	 units	 (หน่วย)	 ซึ่งเป็นศัพท์ที่

เกี่ยวกับ	shipment	(การส่งสินค้า)

14  ส�ำเนียงออสเตรเลียน  ส�ำเนียงอเมริกัน

Refill	เติม,	บรรจุอีก			check	with	ตรวจสอบกับ			
supply	room	ห้องเก็บของ
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Miss	ไม่อยู่,	พลาด

ค�ำแปล	 คุณรู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนเติมหมึกเครื่องพิมพ์?	
	 (A)	ติดต่อผู้ดูแลฝ่าย	IT	สิ
	 (B)	ในห้องเก็บอุปกรณ์
	 (C)	กรุณาเติมเครื่องดื่มด้วยครับ		

อธิบำย	 ค�ำถำมทั่วไปรวมถึงค�ำถำม	Who
	 (A)	[o]	ข้อนี้กล่าวว่าให้ลองติดต่อผู้ดูแลฝ่าย	IT	เป็นการสื่อทาง

อ้อมว่า	เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนเติมหมึกเครื่องพิมพ์
	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	supply	room	(ห้องเกบ็อปุกรณ์)	

ซึ่งเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ	printer	ink	(เครื่องพิมพ์)	
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	refill	ซ�้า

15  ส�ำเนียงออสเตรเลียน  ส�ำเนียงอังกฤษ

ค�ำแปล	 ท�าไมคุณจึงไม่เข้าร่วมสัมมนาทางเทคนิค?
	 (A)	ฉันไม่รู้เรื่องเลย
	 (B)	ที่บริษัทเทคโนโลยี
	 (C)	เพราะแซมซื้อให้		

อธิบำย	 ค�ำถำม	Why
	 (A)	[o]	การตอบว่าไม่รูเ้รือ่งเลย	เป็นการแสดงออกว่าทีไ่ม่เข้าร่วม 

เพราะไม่รู้ว่ามีการสัมมนาทางเทคนิค
	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าว่า	technology	ซ�้า
	 (C)	[x]	ค�าถามถามว่าท�าไมจึงไม่เข้าร่วมสัมมนา	 แต่ข้อนี้กลับ

ตอบว่าเพราะแซมซื้อให้	ซึ่งเป็นการตอบไม่ตรงค�าถาม

16  ส�ำเนียงแคนำเดียน  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

Treat	สิ่งพิเศษ,	ของขวัญ			move	in	ย้ายเข้า

ค�ำแปล	 คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
	 (A)	นั่นจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษจริงๆ
	 (B)	อพาร์ตเมนท์ฉันอยู่บนถนนเวลส์
	 (C)	เขายังไม่ได้ย้ายเข้ามา

อธิบำย	 ค�ำถำม	Where	
	 (A)	[x]	ค�าถามถามว่าอาศยัอยู่ทีไ่หน	แต่ข้อนี้กลับตอบว่านัน่ต้อง

เป็นอะไรที่พิเศษ	ซึ่งเป็นการตอบไม่ตรงค�าถาม
	 (B)	[o]	การตอบว่าตนพักอยู่ในอพาร์ตเมนท์บนถนนเวลส์	 ซึ่ง

เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	 moved	 in	 (ย้ายเข้า)	 ซึ่งเป็น

ศัพท์เกี่ยวข้องกับ	live	(อาศัย)

17  ส�ำเนียงอังกฤษ  ส�ำเนียงแคนำเดียน

Employee	ลูกจ้าง,	พนักงาน			salary	เงินเดือน			on	time	ตรงเวลา

ค�ำแปล	 ฉันมาประชุมสายไหม?	
	 (A)	จริงๆ	แล้ว	เราโอเคกับวันนั้น
	 (B)	เกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงาน
	 (C)	ไม่ครับ	คุณมาตรงเวลาพอดี	

อธิบำย	 Yes/No	Question
	 (A)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าศพัท์ทีอ่อกเสียงคล้ายกนัอย่าง	

late	-	date
	 (B)	[x]	ค�าถามถามว่ามาประชุมสายไหม	 แต่ข้อนี้กลับพูดถึง 

เงินเดือนพนักงานที่ไม่เกี่ยวกับค�าถาม
	 (C)	[o]	การตอบว่า	No	เป็นการบอกอีกฝ่ายว่าไม่สาย	และยงัย�า้

อีกครั้งว่าคุณมาตรงเวลาพอดี

18  ส�ำเนียงอเมริกัน  ส�ำเนียงแคนำเดียน

cleaning	crew	ทีมท�าความสะอาด			dishwasher	เครื่องล้างจาน			
taste	รสชาติ

take	a	day	off	หยุดพักหนึ่งวัน			conference	การประชุม	

ค�ำแปล	 แก้วไวน์พวกนี้ล้างไม่ค่อยสะอาด
	 (A)	สมาชิกของทีมท�าความสะอาด
	 (B)	ฉันจะใส่กลับเข้าไปในเครื่องล้างจานอีกครั้ง
	 (C)	มันรสชาติอร่อยมาก

อธิบำย	 ประโยคบอกเล่ำ
	 (A)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ค�าศพัท์ทีอ่อกเสียงคล้ายกนัอย่าง	

cleaned	-	cleaning
	 (B)	[o]	การตอบว่าจะใส่กลับเข้าไปในเครื่องล้านจานอีกครั้ง

เป็นการแก้ปัญหาการล้างที่ไม่ค่อยสะอาด
	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	tastes	(รสชาติ)	ซึ่งเป็นศัพท์ที่

เกี่ยวกับ	wine	(ไวน์)	

19  ส�ำเนียงอังกฤษ  ส�ำเนียงออสเตรเลียน

ค�ำแปล	 คุณช่วยตรวจสอบได้ไหมว่า	 ฉันสามารถหยุดงานหน่ึงวันเพ่ือ
ประชุมนักออกแบบตกแต่งภายในในเดือน	พ.ค.	ได้ไหม?

	 (A)	คุณต้องไปถามคุณเดวิส
	 (B)	เราออกแบบโปรแกรม
	 (C)	ไม่ใช่	รายงานนั้นเป็นของเดือน	เม.ย.

อธิบำย	 ประโยคค�ำถำมกึ่งขอร้อง
	 (A)	[o]	ค�าตอบนี้ถูกต้องเพราะเป็นการบอกทางอ้อมให้ไป 

สอบถามคุณเดวิสเพราะไม่สามารถยืนยันว่าอีกฝ่ายจะ
หยุดงานหนึ่งวันได้หรือไม่

	 (B)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้ศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกันอย่าง	
designers	-	designed

	 (C)	[x]	สร้างความสับสนโดยใช้	 April	 (เม.ย.)	 ซึ่งเป็นศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับ	May	(พ.ค.)
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