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“Every single thing we made in this universe started with imagination.
Begin to imagine your promising future from now on.” 

-Sherwin Mercurio Martinez-

 หนังสือ “ TOEIC PRACTICE TESTS ตะลุยโจทย์ TOEIC ให้ได้ 990 ชัวร์ !” เป็นหนังสือคู่มือสอบ 

TOEIC (Test of English for International Communication) ที่ได้รวบรวมแนวข้อสอบในแต่ละส่วน

เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ครบถ้วนที่สุด ไม่พลาดจุดส�าคัญที่ผู้อ่านต้องเน้นเพื่อเก็บคะแนนในทุกส่วนให้ได้

เต็ม มีค�าอธิบายและแนะน�าวิธีการพิชิตข้อสอบในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน ผู้อ่านจะเข้าใจลักษณะข้อสอบ 

TOEIC รวมถึงแนวทางและเทคนิคต่างๆ ที่มักน�ามาออกข้อสอบอยู่เป็นประจ�า รับรองได้ว่าเมื่อถึงเวลาที่

ผู้อ่านต้องเข้าไปนั่งสอบจริง ๆ  ผู้อ่านจะสามารถรับมือกับกระบวนการต่าง ๆ  รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ  เพื่อ

จัดการกับข้อสอบ TOEIC ได้อย่างสบาย ๆ  

หนังสือเล่มนี้มีระดับความยากง่ายท่ีเหมือนกับข้อสอบจริง ท�าให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนทักษะการฟัง 

การอ่าน รวมถึงวิธีการจับจุดแนวข้อสอบไวยากรณ์ได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น มีเฉลยและอธิบายอย่าง

ละเอียด ชัดเจน ซึง่จะท�าให้ผูอ่้านได้ทัง้ความรู ้และความเพลดิเพลนิในระหว่างฝึกฝนเหมอืนกบัมผีูเ้ชีย่วชาญ

ทางด้าน TOEIC มาคอยแนะน�าและอธิบายอยู่ข้างๆ กายกันเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกคน ทุก

เพศ และทุกวัย ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อพิชิตข้อสอบ TOEIC และต้องการเพิ่มโอกาสความ

ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งข้อสอบ TOEIC เป็นข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กร รัฐวิสาหกิจ บริษัทช้ันน�าต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและ

เอกชน อาทิ สายการบิน ธุรกิจส่งออก-น�าเข้า โลจิสติกส์ ธุรกิจค้าปลีก สินค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล 

โทรคมนาคม ธุรกิจยานยนต์ และธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  อีกทั้งผลคะแนน TOEIC ยังสามารถน�า

ไปใช้กับสถาบันทางการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศที่ตนเอง

ต้องการได้อีกด้วย 

ครูและทมีงานซเีอด็ยเูคชัน่ขอเป็นก�าลงัใจให้ทกุคน อย่าท้อ อย่าหมดหวงั อปุสรรคมไีว้ให้พุง่ชน “The 

greater the obstacle, the more glory in overcoming it.” อย่าปล่อยให้ค�าว่า ท�าไม่ได้หรอก มันยาก

เกนิไป ไม่มเีวลาฝึก มาท�าลายโอกาสทีด่ขีองชวีติไป ถ้าเราไม่เริม่ต้นวันนีแ้ล้วเม่ือไหร่เราจะได้สมัผสัรสชาติ

ของความส�าเร็จ Juts do it! ครูขออวยพรให้ทุกคนประสบความส�าเร็จ คว้า 990 เต็มมาครอง ได้ส�าเร็จ 

ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการศึกษาทุกคน I’ll keep my fingers crossed for you all. Good luck! 

อาจารย์ทีวี จูเนียร์

ค�ำน�ำผู้เขียน



 นกัศกึษาปรญิญาเอก (Ph.D. Candidate) ศึกษารายวชิาครบตามหลักสตูรและผา่นการสอบวดัคุณสมบัติ 
(Qualifying Exam) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 
(English Language Teaching: ELT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ
• ครูผูส้อน ตวิเตอร ์วชิาภาษาอังกฤษ และวชิาภาษาญีปุ่น่ ระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ณ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการไทย ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น
• นักเรียนทุน สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าเสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ 

ประเทศญี่ปุ่น
• ครูแลกเปลี่ยนทุน OPEC กระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
• บุคลากรทุนน�าเสนองานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศสเปน
• ผู้ดแูลเยาวชนไทย เดนิทางไปแลกเปลีย่นภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ท้ังในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลีใต้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ประเทศรัสเซีย ประเทศอิตาลี ฯลฯ

• อาจารย์พเิศษโครงการสอนสองภาษา (Bilingual Program), English Program (EP) และ Japanese 
and English Program

• วิทยากรพิเศษ สพฐ. ลพบุรี เขต ๑ หัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔”

• อาจารย์รับเชิญสอนวิชาภาษาอังกฤษ เตรียมสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โรงเรยีนชา่งฝมีอืทหาร โรงเรยีนจา่อากาศ สถาบนัการบนิพลเรอืน 
วิทยาลัยพยาบาลฯ โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร และ โครงการ สอวน. (โอลิมปิก)

• วิทยากร อาจารย์พิเศษฝึกอบรมและติววิชาภาษาอังกฤษ O-Net, A-Net, SMART I, TU-GET, CU-
TEP, GAT / PAT, TOEIC และ TOEFL ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และโรงเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

• อาจารย์พิเศษ หัวข้อ “Fun with English” ให้แก่นิสิตและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ                                   
ทั่วประเทศ

• ทุนโรตารี ด้านการสอน English as a Second Language Teaching ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 Forest Hills Central High School, USA 

อำจำรย์ สุรชัย (ทีวี) รอดงำม
Mr. Surachai (TeeVee) Rodngam



 Forest Hills Northern High School, USA
 Collins Elementary School, USA 
 Northern Trails School, USA 
 Northern Hills Middle School, USA 
• รางวัลครูดีเด่น กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศ 
• รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจ�าปี 2557 จากคุรุสภา
• นักเขียนหนังสือ เช่น จับตาย! วายร้าย GAT, จับตาย! วายร้าย O-NET 6 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ากัด 

(มหาชน)
• วิทยากรรับเชิญ ติว GAT & O-NET + 9 วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ
 ค่ายติวแพทย์ ODOD&CPIRD จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนขุนรามวิทยา จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จังหวัดชัยนาท
 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนตันติวัฒน์ จังหวัดชัยนาท
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี
 โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลฯ กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนยางรากวิทยา จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 โรงเรียนล�าสนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี



 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดสมุทรปราการ
 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนมัธยมท่ัวจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนฮั่วเฉียวกงฮัก โรงเรียน

เดชอุดม โรงเรียนปทุมพิทยาคม โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษาฯ (ณ 
โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล)

 โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดอุดรธานี 
 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จังหวัดเชียงใหม่
 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
 งานติว “SE-ED ติวเข้ม...แรงเต็มร้อย ! 2559” สนามกรุงเทพฯ, สนามชลบุรี 
 โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา
 งานติว “SE-ED ติวเข้ม GAT ไทย GAT ภาษาอังกฤษ พิชิต TCAS 2560” สนามกรุงเทพฯ,  

สนามอุบลฯ
 และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย



T - Teach and train yourself for the test 

สิ่งแรกที่เราต้องค�านึงก่อนไปสอบ TOEIC คือการเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับการสอบ ทั้งความรู้ ทักษะต่าง ๆ  

ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอบ ฝึกฝนให้เกิดความช�านาญ หาค�าศัพท์ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานหรือศัพท์ด้านธุรกิจ

ต่าง ๆ  มาท่องควบคู่ไปกับการฝึกท�าข้อสอบ ที่ส�าคัญต้องฝึกท�าข้อสอบโดยจับเวลาจริง ๆ  เพื่อฝึกการบริหาร

เวลาไปด้วย ความรู้ดีแต่บริหารเวลาไม่ได้ก็จบ 

O - Optimize strategies and techniques to boost up your performance 

ใช้ประโยชน์จากเทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นส�าหรับการสอบ เช่น พยายามอ่านโจทย์อย่างรวดเร็วก่อน

เริม่การฟังบทสนทนา เพือ่ดวู่าโจทย์ถามเรือ่งอะไร แล้วจบัใจความหา ค�าตอบจากสิง่ทีไ่ด้ยนิ หรอืการหาความ

หมายของศัพท์ที่เราไม่ทราบจากการเดาจากบริบทข้างเคียง เป็นต้น ทางลัดจะท�าให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้

รวดเร็ว เทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน!

E - Evaluate yourself and enhance your motivation at all times

ประเมินตัวเองอย่างสม�่าเสมอ เปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลัง ประเมินจุดอ่อน จุดแข็งของตัวเอง เรื่องไหน 

ยังอ่อนอยู่ ให้ฝึกฝนเรื่องนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า แน่นอนว่ายิ่งฝึกยิ่งช�านาญ ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ  พยายาม

สร้างแรงจูงใจ นึกถึงเป้าหมาย กระหายความส�าเร็จ เพื่อช่วยให้เราตื่นตัว ห้ามท้อ ห้ามขี้เกียจ ห้ามมีข้ออ้าง 

ท�าวนไปจนกว่าจะได้คะแนนที่ตัวเองต้องการ  

I - Improve all skills everyday

ฝึกฝนทักษะต่าง ๆ  ทุกวัน ฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกบริหารเวลา ฝึกใช้เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ  ให้เกิดความช�านาญ 

พยายามฟังข่าวสั้น ๆ  บทสนทนา โฆษณา หรือการประกาศต่าง ๆ  รวมถึงการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 

บทความ ป้ายประกาศ อีเมล จดหมาย การประกาศรับสมัครงาน วิธีใช้เครื่องใช้ส�านักงานต่าง ๆ  เพื่อฝึกจับใจ

ความและคุ้นชินกับค�าศัพท์เฉพาะด้านให้มากขึ้น จ�าไว้เสมอว่า Practice Makes Perfect! 

C - Check if everything is ready for the test

ตรวจสอบความพร้อมของตัวเองว่าเตม็รอ้ยแลว้หรอืยัง มบีางอย่างที่ต้องเตรยีมอืน่ ๆ  อกีหรือไม่ ถ้าพร้อมแล้ว  

กย็กโทรศพัท์ โทรไปจองทีน่ัง่สอบกบัศนูย์สอบได้เลย วนัไปสอบเตรยีมค่าธรรมเนยีมการสอบพร้อมบตัรประชาชน 

อุปกรณ์การสอบไม่ต้องเตรียม เขามีให้พร้อม แต่งกายสุภาพ และที่ส�าคัญควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสัก 

30 นาที จ�าไว้ ไปสายคือ จบ! ที่เตรียมตัวมาทั้งหมดคือ ศูนย์! ขอให้ทุกคนโชคดีได้คะแนน 990 เต็มกันทุกคน

อาจารย์ทีวี จูเนียร์ 

5 Tips พิชิต TOEIC 990 คะแนนเต็ม
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LISTENING COMPREHENSION

ในส่วนแรกของการสอบ TOEIC ได้แก่ LISTENING COMPREHENSION (ความเข้าใจ
ในการฟัง) ซึ่งจะมีทั้งหมด 100 ข้อ ใช้เวลา 45 นาที ข้อสอบการฟังแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ได้แก่

Part 1 : Photographs จำ�นวนคำ�ถ�ม 10 ข้อ (ข้อ 1-10)

ส่วนที่ 1 นี้ ผู้เข้าสอบต้องดูรูปภาพแล้วตอบคำาถาม ซึ่งในข้อสอบส่วนนี้จะปรากฏรูปภาพทั้งหมด 
10 ภาพ ในแต่ละภาพจะเป็นภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวันตามสถานที่ต่าง  ๆ  อาทิ ห้องเรียน 
ห้องประชุม ถนน บ้าน โรงพยาบาล สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านอาหาร ผู้เข้าสอบต้องสังเกต
ทุกอย่างที่ปรากฏในภาพอย่างรวดเร็ว มีสมาธิกับการฟัง เนื่องจากในข้อสอบจะปรากฏแต่รูป0ภาพเท่านั้น 
ไม่มีคำาถามและไม่มีตัวเลือกปรากฏอยู่ในข้อสอบ ผู้เข้าสอบจะได้ยินแต่ตัวเลือก (A), (B), (C) และ (D) 
พรอ้มดว้ยคำาอธบิายหลงัตวัเลอืก ผูเ้ขา้สอบตอ้งเลอืกขอ้ทีต่วัเลอืกอธบิายไดต้รงกบัเหตกุารณท์ีป่รากฏในรปู

ตัวอย่�งข้อสอบ 

(A) The man is holding the book.

(B) The man is buying his textbooks. 

(C) The man is looking for some books.

(D) The man is reading his favorite books.

จากรูปตัวเลือกที่ถูกต้องคือ ข้อ (C) The man is looking for some books.  
(ผู้ชายกำาลังมองหาหนังสืออยู่)  
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Part 2 : Question - Response จำ�นวนคำ�ถ�ม 30 ข้อ (ข้อ 11-40)

สำาหรับส่วนที่ 2 เป็นข้อสอบการฟังลักษณะคำาถาม - คำาตอบ ซึ่งผู้เข้าสอบจะได้ยินคำาถามหนึ่งครั้ง 
ตามด้วยตัวเลือก (A), (B), และ (C) ในข้อสอบส่วนนี้ จะมีเพียง 3 ตัวเลือกเท่านั้น ในข้อสอบผู้เข้า
สอบจะเห็นเพียงคำาสั่งเท่านั้น ไม่ปรากฏทั้งคำาถามและตัวเลือก ผู้เข้าสอบต้องฟังเพียงอย่างเดียว

 
ตัวอย่�งคำ�สั่ง

11. Mark your answer on your answer sheet.
 Your answer (A) (B) (C)

ตัวอย่�งข้อสอบ

 คำ�ถ�ม: How long have you studied in Bangkok?

 ตัวเลือก: (A) It’s in the central region of Thailand.

  (B) For about a couple of months.

  (C) I have studied at Thammasat University.

ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ ข้อ (B) For about a couple of months. (ประมาณสองสามเดือน) 
เนือ่งจากคำาถามถามวา่ คณุเรียนทีก่รุงเทพมานานเทา่ใดแลว้ ในขอ้สอบสว่นนีผู้เ้ขา้สอบตอ้งตัง้ใจฟงัคำาถาม
ใหดี้วา่คำาถามขึน้ตน้ประโยคดว้ยคำาถามในลกัษณะใด เปน็คำาถาม How-Question / Wh- Question 
ที่ต้องการคำาตอบอธิบาย หรือคำาถาม Yes-No Question ตอบว่าใช่ (Yes.) หรือไม่ใช่ (No.) อย่างไร
ก็ตาม บางครั้งคำาถาม Yes-No Question ก็ไม่จำาเป็นต้องตอบ Yes หรือ No ก็ได้ ยกตัวอย่าง เช่น

 คำ�ถ�ม: Will Peter study in the US or in the UK?

 ตัวเลือก: (A) I think he will definitely.

  (B) Yes, he’ll study in the US.

  (C) I haven’t talked to him yet.

ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ ข้อ (C) I haven’t talked to him yet. (ฉันยังไม่ได้คุยกับเขาเลย) 
สังเกตว่าคำาถามดังกล่าวดูเหมือนจะต้องตอบ Yes แต่จริง  ๆ  แล้ว คำาถามต้องการคำาตอบเลย ไม่จำาเป็น
ต้องตอบว่าใช่ หรือไม่ใช่ ดังนั้นผู้เข้าสอบต้องจับให้ได้ว่าคำาถามต้องการคำาตอบในลักษณะใด
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Part 3 : Conversations จำ�นวนคำ�ถ�ม 30 ข้อ (ข้อ 41-70)

ส่วนท่ี 3 ของข้อสอบการฟัง จะเป็นบทสนทนาของคนสองคน อาจเป็นผู้หญิงสนทนากับผู้ชาย 
ผู้ชาย A สนทนากับผู้ชาย B หรือผู้หญิง A สนทนากับผู้หญิง B ในข้อสอบส่วนนี้ผู้เข้าสอบจะได้ฟังเพียง 
บทสนทนาเทา่นัน้ ในขอ้สอบจะปรากฏคำาถามและตวัเลอืกคำาตอบไวใ้หเ้รยีบรอ้ยแลว้ ดงันัน้ผูเ้ขา้สอบตอ้ง
รีบอ่านคำาถามและตัวเลือกอย่างรวดเร็ว ในแต่ละบทสนทนาจะมีจำานวน 3 คำาถาม คำาถามละ 4 ตัวเลือก 
ได้แก่ (A), (B), (C) และ (D) ข้อสอบส่วนนี้จะมีทั้งหมด 10 เรื่อง เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามสถาน
ที่ต่าง  ๆ  อาทิ ธนาคาร โรงแรม ที่ทำาการไปรษณีย์ เป็นต้น รวมทั้งสิ้นจำานวน 30 ข้อ 

ตัวอย่�งข้อสอบ

 Woman:   Where were you last week? Laura told me that you 
were sick, but Helen said you went on vacation.

 Man:  It was neither of those. It’s crazy how rumors fly 
around an office. I guess there wasn’t anything good 
on television last week to talk about.

 Woman:  That must have been the case. They normally just 
gossip about their favorite celebrities.

 Man: Then that must make me a celebrity now.

คำ�ถ�ม: 1. Where was the man last week?

ตัวเลือก: (A) He was ill at home.

 (B) He was on vacation.

 (C) He was on television.

 (D) He doesn’t say.

ข้อ 1 ตอบข้อ (D) He doesn’t say. (เขาไม่ได้กล่าวไว้)
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คำ�ถ�ม: 2. Who are Laura and Helen?

ตัวเลือก: (A) The speakers’ university friends.

 (B) The speakers’ siblings.

 (C) The speakers’ colleagues.

 (D) The speakers’ managers.

 ข้อ 2 ตอบข้อ (C) The speakers’ colleagues. (เพื่อนร่วมงานของคู่สนทนา)

คำ�ถ�ม: 3.  According to the conversation, what do Laura and 
Helen usually talk about in the office?

ตัวเลือก: (A) People who are on vacation.

 (B) People who are famous.

 (C) People who love gossiping.

 (D) People who are absent from work.

 ข้อ 3 ตอบข้อ (B) People who are famous. (คนที่มีชื่อเสียง) 

Part 4 : Short Talks จำ�นวนคำ�ถ�ม 30 ข้อ (ข้อ 71-100)

ในส่วนของข้อสอบ Short Talks จะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบในส่วนที่ 3 เพียงแต่ข้อสอบจะ
เป็นลักษณะของการประกาศต่าง  ๆ  อาทิ การพยากรณ์อากาศ ประกาศจากเครื่องบิน ประกาศโปรโมชั่น 
ของห้างสรรพสินค้า เครื่องตอบรับอัตโนมัติ เป็นต้น ในข้อสอบจะมีทั้งหมด 10 เรื่อง เรื่องละ 3 คำาถาม 
ในแต่ละคำาถามจะมี 4 ตัวเลือก ได้แก่ (A), (B), (C) และ (D) ในข้อสอบจะปรากฏทั้งคำาถามและ 
ตวัเลอืกไวใ้หเ้รยีบรอ้ยแล้ว ดงันัน้ผู้เข้าสอบฟงัแคก่ารประกาศหรือโฆษณาตา่ง  ๆ  เพยีงอยา่งเดยีว ในสว่นนี้ 
ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากการประกาศต่าง  ๆ  ต้องใช้สมาธิในการฟังอย่างมาก มีโอกาสสมาธิ
หลุดได้ง่าย การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ผู้เข้าสอบมีทักษะการทำาข้อสอบส่วนนี้ได้อย่างมากทีเดียว 
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ตัวอย่�งข้อสอบ

 Thank you for calling Siam Commercial Bank. All locations are 
currently closed. Our opening hours are Monday to Friday, 8 a.m. to 4 p.m., 
and Saturday, 8 a.m. to 1 p.m. If you need to speak to someone immediately, 
please try our emergency hotline at 0-2777-7777. You must have your account 
number and password in order for our representatives to help you. If you 
would prefer a written response to your inquiry, you may also contact us by 
email at csr@scbbank.com or by using our online banking system’s “Contact 
Us” form. If you are not currently a Siam Commercial Bank customer, please 
call back during our normal opening hours for assistance.

Thank you.

คำ�ถ�ม: 1. What is the main purpose of this message?

ตัวเลือก:  (A)  To explain how to log on to the bank’s online banking 
system.

  (B) To inform callers about how to contact the bank.

  (C) To announce the closing of one of the bank’s branches.

  (D) To introduce potential customers to the bank’s services.

คำ�ถ�ม: 2. What time does the bank close on Saturdays?

ตัวเลือก:  (A) 8 p.m.

  (B) 4 p.m.

  (C) 1 p.m.

  (D) 8 a.m.



    15

คำ�ถ�ม: 3.  What is NOT true about Siam Commercial Bank’s 
emergency hotline?

ตัวเลือก:  (A) Only the bank’s current customers can use it.

  (B)  It is available outside of the bank’s regular opening 
hours.

  (C) A person needs their bank account number to use it.

  (D)  It can be accessed through the bank’s online banking 
system.

เฉลย
1.  ตอบข้อ (B)  To inform callers about how to contact the bank. (เพื่อแจ้ง

ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับธนาคาร

2. ตอบข้อ (C) 1 p.m. (หนึ่งนาฬิกาหรือบ่ายโมง)

3.  ตอบข้อ (D)  It can be accessed through the bank’s online banking 
system. (สามารถติดต่อธนาคารผ่านระบบบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) 



Photographs

PART
1



   17

Photographs

   Practice Test 1

Directions: For each question in this part, you will hear four statements 
about a picture in your test book. When you hear the statements, you must 
select the one statement that best describes what you see in the picture. 
Then find the number of the question on your answer sheet and mark your 
answer. The statements will not be printed in your test book and will be 
spoken only one time.

 Photograph 1

Your answer: A  B  C  D

Track 01
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 Photograph 2

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 3

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 4

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 5

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 6

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 7

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 8

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 9

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 10

Your answer: A  B  C  D

Memo...

“The best preparation for tomorrow is doing your best today.”

-H. Jackson Brown, Jr.-
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  Practice Test 2

Directions: For each question in this part, you will hear four statements 
about a picture in your test book. When you hear the statements, you must 
select the one statement that best describes what you see in the picture. 
Then find the number of the question on your answer sheet and mark your 
answer. The statements will not be printed in your test book and will be 
spoken only one time.

 Photograph 1

Your answer: A  B  C  D

Track 02   
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 Photograph 2

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 3

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 4

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 5

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 6

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 7

Your answer: A  B  C  D
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 Photograph 8

Your answer: A  B  C  D

 Photograph 9

Your answer: A  B  C  D


