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คำานำาผู้เขียน

 ขอ้สอบ TOEIC เปน็ขอ้สอบทีว่ดัความสามารถทางภาษาในดา้นการทำางาน

และการทำาธุรกิจต่าง ๆ  ซึ่งอาจจะมีศัพท์เทคนิคหลายคำาที่ผู้เข้าสอบไม่คุ้นเคย 

เนื่องจากอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทำางาน หนังสือเล่มนี้ครูโตโน่

จัดทำาขึ้นด้วยความหวังเป็นอย่างสูงว่าจะตอบโจทย์ผู้สอบ TOEIC จำานวนมาก

ได้ เพราะได้คัดเลือกแต่ศัพท์ที่พบได้บ่อย ๆ  แทบจะทุกรอบมาไว้ให้หมดแล้ว 

และยังได้จัดคำาศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามอาชีพและแผนกต่าง ๆ  ในบริษัทที่ซึ่งจะ

ปรากฏในขอ้สอบอยูเ่สมอ ซึง่ผูเ้ขา้สอบควรจะรู้และทำาความเขา้ใจไวด้ว้ย เรยีกวา่ 

สามารถใชห้นงัสอืเลม่นีแ้ทนดกิชนันารไีดเ้ลย หากผูอ้า่นตัง้ใจทอ่งศพัทแ์ละหมัน่

ทบทวนอยู่เสมอ จะสามารถทำาคะแนนได้พุ่งขึ้นอย่างแน่นอน

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ
ครูโตโน่



• มัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BBA)

•  Certificate of Chinese Proficiency, Shanghai Jiao Tong 

University, China

• เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด

• Customer Service Representative, 

 Sykes (Shanghai) Co., Ltd. (China)

• Marketing Executive, SCG Trading Co., Ltd.

• ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษสถาบันสอนภาษาชื่อดังหลายแห่ง &

   เจ้าของ 

ประวัติผู้เขียน

อ.วันวิชิต บูรณะสิทธิพร
(ครูโตโน่)



คำานิยม

การเรียนรูเ้ป็นกุญแจส�าคัญทีจ่ะท�าให้บรรลเุป้าหมายในการ
เรียน เทคนคิการสอนเปรียบเสมือนกลวิธแีละยุทธวิธต่ีาง ๆ 
ที่ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ผมคือ
หนึง่ในหลาย ๆ  คนที่สอบผ่านโครงการผลิตครเูพื่อพัฒนา
 ท้องถิ่น 2560 และประสบปัญหาในการสอบ TOEIC 
ซึ่งต้องใช้เพื่อยื่นคะแนนเข้าร่วมโครงการ ผมเคยเสียเงินไป

“The reward of a good thing well done is to have it done”
“รางวัลของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา”

-Ralph Waldo Emerson-

ติวแบบหลักสูตรเร่งรัด ติวเตอร์ส่วนใหญ่เน้นให้ท�าข้อสอบ การเจาะข้อสอบ แต่หลังจาก 
 ติวคะแนนก็ไม่ดีขึ้น ผมจึงสอบถามครูโตโน่ ซึ่งประโยคแรกที่ครูโตโน่ตอบกลับผมคือ 
ว่ามาเลย 200 เท่าไหร่ ถ้ายังท่องศัพท์กลุ่มนีท้ี่ครแูชร์ยังไม่ได้ ไปสอบยังไง ก็คะแนนไม”่
ดีครับเพราะเราแปลโจทย์ไม่ออกเลย” ถูกต้องครับ สิ่งที่ควรเรียนรู้ส�าหรับพวกผม ไม่ ใช่
การเจาะข้อสอบแต่เป็นพื้นฐานความรู้และคลังค�าศัพท์ การฝึกฝนทักษะท้ังการฟังและ
การอ่าน ซึ่งเคล็ด (ไม่) ลับต่าง ๆ  และเทคนคิในการสอนของครโูตโน่สามารถน�ามาใช้ ใน
การเสริมสร้างการเรียนรูแ้ละการท�าข้อสอบได้จริง สิง่ทีค่รโูตโน่มอบให้ไม่ ใชค่วามรูเ้พียงเพือ่
แค่ ให้สอบผ่าน แต่เป็นความรู้ที่สามารถน�ามาต่อยอดเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ได้อีกด้วย ตอนนีผ้มสามารถสอบผา่นเกณฑ์ได้เข้าร่วมโครงการครคูนืถิ่นและได้รับราชการ 

 อย่างที่ตั้งใจไว้ ทั้งนีต้้องขอบพระคุณครโูตโน่ที่คอยให้ค�าปรึกษาเสมอครับ
 นายอดิสร ทองดี (เจมส์) รับราชการ โครงการผลิตครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2560

ไม่ได้ จนได้มาพบกับ “ครโูตโน่” และได้มาลงคอร์สติวกับคร ูท�าให้เรารู้ว่าภาษามันไม่ได้
ง่าย และก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ครชู่วยแนะน�าเทคนคิ ค�าศัพท์ต่าง ๆ  ที่น�าไปใช้ ในการสอบ
และวิเคราะห์จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้กับผม จนผมได้คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
ต้องการ ตอนนีพู้ดได้เลยว่า “หนึง่ความส�าเร็จในวันนี ้มีครโูตโน่อยู่ ในนั้นครับ” 
วายุ ขวัญลอย (กัสเบลล์) ครู

บางคนอาจจะคิดว่า “ท�าไมเราเรียนภาษา มันจ�าเป็นจริงหรือ?” 
ผมกเ็ป็นอีกคนทีค่ดิเชน่นัน้ จนวนัหนึง่จ�าเป็นทีต้่องใช้คะแนนภาษา
องักฤษจริง ๆ  ซึง่เป็นสิง่ที่ ไม่ค่อยถนดัและคดิมาตลอดว่าตวัเองท�า



เป็นคนท่ี ไม่ชอบภาษาอังกฤษมากถึงมากที่สุด แต่ต้อง
สอบโทอิกเพื่อยื่นครคูืนถิ่น เครียดมาก เพราะต้องแข่งกับ
เวลาเลยตัดสินใจมาเรียนกับครโูตโน่ ครูให้เทคนคิในการ
ท�าข้อสอบเยอะมากและใช้ ในห้องสอบได้จริง ท�าให้รู้สึกว่า
ภาษาอังกฤษมันเป็นอะไรที่ธรรมดา ไม่ ใช่สิ่งยากอย่างที่
เราคิดและครจูะคอยให้ก�าลังใจทุกช่องทาง ติดตามตลอด  
จนตอนนีก้ลายเป็นคนชอบภาษาอังกฤษไปแล้ว  

เมือ่ก่อนเป็นคนท่ี ไม่ชอบและไม่เก่งวิชาภาษาองักฤษ พืน้ฐาน 
ด้านภาษาองักฤษตดิลบ แต่เมือ่ได้มโีอกาสเรียน TOEIC กบั
ครโูตโน่ ครเูข้าใจความแตกต่างของแต่ละคน จงึมเีทคนคิดี ๆ  
ในการท�าข้อสอบ มคี�าศพัท์ทีค่วรรู้ ในการท�าข้อสอบ TOEIC 
ท�าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย และสามารถท�าข้อสอบได้
คะแนนตามที่ต้องการ ครโูตโน่มจิีตวิญญาณความเป็นคร ู
สงูมาก เป็นกนัเอง ใจดีกบันกัเรียน ให้ก�าลังใจนักเรียนเสมอ 

ขอบคุณครโูตโน่ที่ท�าให้ผ่านโทอิกแบบติดจรวด ขอบคุณทุก ๆ  เทคนคิและค�าแนะน�าดี ๆ  
ตอนนี้ ได้บรรจุเป็นข้าราชการครแูล้วค่ะ
นางสาวชนดิา สวัสดี (หนึง่) ครผูู้ช่วยโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

และจากการเรียน TOEIC กับครโูตโน่ทั้งในคอร์สออนไลน์และจากการดูคร ูLive สอนใน 
Facebook ท�าให้แอ๋มได้เป็น “ข้าราชการครโูครงการครคูืนถิ่น” อย่างที่ฝันไว้
นางสาวพัทธ์ธีรา อามาตย์มนตรี (อ๋อมแอ๋ม) ครผูู้ช่วย วิชานาฏศิลป์ (โครงการครคูืนถิ่น) 
โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์



หนูได้ตัดสินใจไป workshop กับครโูตโน่ เพราะรู้สึกว่า
ต้องมอีะไรทีจั่บจุดไม่ถกูท�าให้คะแนนไม่ผา่นเกณฑ์ตามที่
สถานศกึษาได้ตัง้ไว้ ก่อนทีจ่ะไปเรียนกบัครโูตโน่ได้ไปสอบ 
TOEIC มาแล้ว 4-5 ครั้ง ในระยะเวลาเดือนกว่า รู้สึก
กดดนัเพราะเพือ่น ๆ  ในกลุม่คะแนนผา่นกนัหมดแล้ว เราก็
ตัง้ใจอ่านหนงัสอืท�าไมถึงยงัไม่ผา่นสกัท ีพอดีเหน็ในเพจว่า 
ครมูจัีด workshop เลยตดัสนิใจลงทะเบียนไป workshop 

ครูโตโน่เป็นครูที่น่ารักมาก ๆ  ค่ะ สามารถปรึกษาถาม
ได้ทุกเรื่องแม้กระท่ังเรื่องชีวิตและจุดมุ่งหมายการใช้ชีวิต 
ต่าง ๆ  ครสูอนเทคนคิโทอกิทีเ่ราใช้ได้จริง ๆ  คดัเน้น ๆ  ที่ ใช้
ในห้องสอบ ท�าให้ประหยดัเวลาไปใช้ฝึกท�าข้อสอบได้มากเลย
ค่ะ อกีท้ังยงัมคีอร์สออนไลน์เกีย่วกบัเทคนคิการสมัภาษณ์
งานที่เน้นค�าถามแถมมีตัวอย่างค�าตอบให้สามารถไปปรับ
กับอาชีพที่เราสมัครได้ด้วยค่ะ
นางสาวศุภรดา จรญูโรจน์ (ตั๊กตุ่น) แอร์โฮสเตส 
สายการบิน Newgen Airways 

กบัครโูตโน่ดีกว่าเพราะก่อนหน้านีก้็ได้ดคูลบิทีค่รสูอนไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือในยทูปูรูสึ้กว่า
เข้าใจง่าย  ตรงประเด็นและเมือ่ได้ไปเรียนกบัครโูตโน่จริง ๆ  รูส้กึถงึความเป็นกนัเอง ไม่รูส้กึ 
เกร็ง สามารถซักถามได้ ครโูตโน่สอนให้เราดูจุดที่เราขาดหรือพลาดแล้วให้โฟกัสตรงนั้น 
เยอะ ๆ  ครกูจ็ะแนะน�าวิธกีารท�าข้อสอบโทอกิ มเีทคนคิต่าง ๆ  ให้เราไปปรับใช้ ไม่แค่นัน้ หาก
มข้ีอสงสยัแล้วทักอาจารย์ไป อาจารย์ตอบไวมากและให้ค�าปรึกษาดีมาก ๆ  ผลที่ ได้จากการ
ไป workshop คือสอบ TOEIC ผ่านเกณฑ์ รู้สึกดี ใจมาก ๆ  สุดท้ายนีอ้ยากจะฝากถึงทุก
คนที่ก�าลังท้อกับคะแนนโทอิก หรือคิดว่าภาษาอังกฤษยากเราท�าไม่ได้ ให้ตั้งใจคิดว่าไม่มี
อะไรยากเกินส�าหรับเรา คนอื่นท�าได้ เราก็ต้องท�าได้ เอาแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้
ไปถึงเป้าหมายให้ได้ ขอขอบคุณครโูตโน่มากนะคะ ดี ใจที่ ได้เรียนกับครคู่ะ 
นางสาวฮิดายะฮ์ ชื่นหิรัญ (ยูยะ) นักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน



ส�าหรับดิฉัน จุดเปลี่ยนชีวิตตอนจบปริญญาตรี คณะ
ครุศาสตร์ คือโชคดีสามารถสอบบรรจุข้าราชการได้ ใน
โครงการครูคืนถ่ิน แต่ก็ยังมีความกังวล เพราะต้องใช้
คะแนน TOEIC ประกอบการย่ืนบรรจุข้าราชการ ตอน
นั้นได้แต่คิดกังวลและท้อมาก ดิฉันรู้ว่าความรู้ทางภาษา
อังกฤษของตนเองน้อยมากจริง ๆ  แต่เพื่อไล่ตามความฝัน

ผมเป็นคนนงึทีม่โีอกาสได้อ่านหนงัสอืโทอกิของครโูตโน่ จากท่ี
ไม่เคยสอบโทอกิมาก่อน เเต่ผมเป็นคนนงึทีส่อบตดิโครงการ
ครคูืนถิ่น เเต่ต้องใช้ 400 คะเเนนซึ่งส�าหรับผมที่ภาษา 
อ่อนเเอมาก พอได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ท�าให้ผมได้ทริค
อะไรหลายอย่างในการเจอโจทย์เเล้วสามารถตอบได้ทันที 
โดยไม่ต้องอ่านนาน ผมขอขอบคุณครโูตโน่ที่ท�าหนังสือดี ๆ  
เเบบนีอ้อกมาให้ผมได้อ่านเเล้วเป็นสว่นหนึง่ทีท่�าให้ผมสอบติด
นายวรพล วงษ์เจริญ (บอส) ครคูืนถิ่นปี 2560

การเป็นคร ูเลยลองไปสอบ ครั้งแรกไม่ผ่าน ครั้งที่สองก็ไม่ผ่าน ร้องไห้ สิ้นหวัง จนกินไม่
ได้นอนไม่หลับ แต่วันหนึง่มีเพจครโูตโน่ TOEIC 990 ถูกแชร์มาที่หน้าเฟส เลยลองทักไป
หาครโูตโน่ดู เผื่อครจูะช่วยหนูได้ (55แต่ ในใจก็คิดนะใครจะมาบอกความรู้ฟรี ๆ  ต้องเสีย
ตงัค์แน่เลย) แต่ไม่น่าเชือ่ครโูตโน่เหมอืนแสงสว่างของชีวิตดฉินัเลย ครโูตโน่ตอบทกุค�าถาม
พร้อมให้ความชว่ยเหลอื ให้ค�าปรึกษาแนะน�าความรูห้ลักแกรมมาร์ต่าง ๆ  พร้อมเทคนคิการ
ฟังภาษาอังกฤษด้วยการจับคีย์เวิร์ด และยังมีวิธีการจ�าศัพท์ง่าย ๆ  เพราะครโูตโน่ชอบพูด
เสมอว่าถ้าจ�าศัพท์ได้ ทุกอย่างก็จะง่ายเอง ท�าให้ดิฉันมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในเวลา
อันรวดเร็วมาก จากเด็กบ้าน ๆ  คนหนึง่ที่ด้อยเรื่องภาษาอังกฤษสุด ๆ  แต่ไม่น่าเชื่อภายใน
เวลา 2 อาทิตย์ ผลปรากฏว่าดิฉันสามารถบรรจุข้าราชการครไูด้อย่างภาคภูมิ 
นางสาวอรอนงค์ โด่งดัง ครผูู้ช่วยสอนการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย
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เทคนิคท่องศัพท์ TOEIC

หนังสือเล่มนี้ใช้เปิดหาความหมายของศัพท์ในข้อสอบ TOEIC ได้ ไม่ว่าคุณจะ
มีตำาราเล่มไหน ของไทยหรือของนอก เอาเล่มนี้เปิดหาความหมายคำาศัพท์ที่คุณ
สงสยัไดเ้ลย เพราะเราไดร้วบรวมคำาศพัทท์ีอ่อกบอ่ยสดุ ๆ  มาให้หมดแลว้ พร้อม
คำาแปลที่ตรงกับบริบท TOEIC ที่สุด ถ้าไปเปิดหาเองบางทีก็ได้คำาแปลแปลก ๆ  
ที่ไม่ค่อยตรงกับสถานการณ์ที่เขาให้มาในข้อสอบ เช่น คำาว่า subscribe ที่ 
เห็นอยู่บนปุ่มสีแดง ๆ  บน YouTube เรามักจะแปลว่า ติดตาม เพราะจะได้ยิน
บรรดา ดารา ดเีจ และเนตไอดอล ทัง้หลายพดูคำานีว้า่ ใหต้ดิตามชอ่ง YouTube 
เขาด้วยนะ แต่ในบริบท TOEIC คำานี้จะแปลว่า “สมัครสมาชิก” เช่นไปสมัคร
สมาชิกนิตยสาร 

 ถ้าศัพท์คำาไหนที่คุณหาในตำาราเล่มนี้ไม่เจอ แปลได้สองอย่าง
 ศัพท์คำานั้นง่ายไป เช่น table แปลว่า โต๊ะ ซึ่งเป็นศัพท์พื้นฐานมาก ๆ   

 เราคาดว่าคุณจะรู้อยู่แล้ว (แต่เราอาจจะคิดผิด) 
 ศัพท์คำานั้นยากเกินไป เฉพาะทางเกินไป รู้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ แปลออก 

 ก็ไม่ได้แปลว่าจะหาคำาตอบถูก ซึ่งครูโตโน่เห็นศัพท์จำาพวกนี้ถูกแชร์ผ่านทาง 
 อินเทอร์เน็ตบ่อยมาก จนเกิดความกังวลว่า ท่องไปทำาไมกันเนี่ย ฉันสอบ 
 มากี่รอบแล้ว ยังไม่เคยเจอคำาพวกนี้เลย คุณพระช่วยกล้วยทอด !!

วิธีการท่องศัพท์ ไม่ใช่ให้ท่องวันละ 10 คำา จาก A-Z ไม่ใช่ ๆ ๆๆ โนว ๆ ๆ ท่อง
แบบนั้น 3 วันก็ลืม วิธีที่ดีที่สุดคือ ให้คุณฝึกทำาข้อสอบ TOEIC ไปเลย จะ
ใช้หนังสือเล่มไหนก็ได้ เวลาคุณเจอศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ก็ให้เปิดหนังสือ พอ
เจอศัพท์คำานั้นแล้ว ก็ให้เอาปากกาติ้กไว้ หรือเอาไฮไลต์ขีดเอาไว้ว่า ฉันเคยเปิด
เจอศัพท์คำานี้แล้วนะ 1 ครั้ง ทีนี้ ถ้าครั้งถัดไปคุณเปิดกลับมาหาความหมาย 
มันอีก แสดงว่าคุณยังจำามันไม่ได้ ก็ให้ติ้กหรือไฮไลต์ขีดอีก 1 ครั้ง พอทำาแบบนี้
ไปเรื่อย ๆ  บ่อยเข้า ๆ  คุณจะรู้เองว่าศัพท์คำาไหนที่มันออกบ่อย มันก็จะมีรอยขีด 
หลายรอบมาก และกจ็ะรูเ้องวา่ คำานีฉ้นัเปดิมาดหูลายรอบแลว้นะ แตย่งัจำาไมไ่ด้ 
ซักที อันนี้ก็ต้องพยายามมากขึ้นนะ 
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คำาศพัทใ์นหนงัสือเล่มนี ้ใช้รปูดัง้เดมิท้ังหมด คอืจะไมม่กีาร เตมิ -s, -ing, -ed 
อะไรท้ังนั้น แต่เวลาคุณเปิดหาความหมาย ก็ควรจะระลึกไว้ด้วยว่า คำาศัพท์
มันเปลี่ยนร่างกันได้ ศัพท์ที่เป็นกริยาก็เติม -s, -ing, -ed ได้ ขึ้นอยู่กับ 
Tense เวลาเอาไปใช้ก็ควรจะมองภาพรวมของศัพท์คำานั้นด้วยว่า ต้นกำาเนิด
มันน่าจะมาจากคำาว่าอะไร เช่น

 required บางคนเจอศพัทน้ี์ถงึกบัเออ๋ไปเลย เพราะไมม่ใีนหนงัสอื ต้ังสติด ีๆ  ก่อน 
หนังสือมีคำาว่า require (v.) ซึ่งบอกไว้แล้วว่าทำาหน้าที่เป็นกริยา แสดงว่ามัน
ก็ต้องเติม -s, -ing, -ed ได้ เพราะฉะนั้นมันก็แปลเหมือนกันว่า ต้องการ 
แต่ที่เติม -ed ก็แสดงว่าอาจจะอยู่ในรูป Past Tense หรือ Passive 
Voice อะไรก็ว่าไป 

 สิง่น้ีนบัเปน็อกีปญัหาหลกัของผูเ้ขา้สอบเลย คอืกะจะท่องแต่ศพัท์ตรง ๆ  เป๊ะ ๆ  
แบบในหนังสือเอาไปใช้ในห้องสอบ แต่ไม่รู้จักการพลิกแพลงด้าน grammar 
ก็ขอให้ทุกคนระวังจุดนี้ไว้ด้วย 

สำาหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้ศัพท์เลย (วิธีดูง่ายๆว่าคุณเข้าข่ายนี้ไหม คือเอาง่าย ๆ   
ถา้คะแนนยงัไมถ่งึ 400 กน็า่จะใชแ่ลว้ละ่) ขอใหค้ณุลมืสิง่ทีค่ณุเคยจำามาทัง้หมด 
แบบผิด ๆ  แล้วเปิดรับสิ่งใหม ่ๆ  พร้อมคำาแปลที่ถูกต้องจากหนังสือเล่มนี้ จาก
ประสบการณ์การสอนนักเรียนมามากมาย นักเรียนที่ไม่รู้ศัพท์เลยจะสอนง่าย 
เพราะเขาจะรบัคำาแปลเขา้สมองไปเลย แตน่กัเรยีนทีรู่ศั้พทแ์บบรูไ้ม่จรงิ หรอืรูงู้ ๆ  
ปลา ๆ  อันนี้จะน่าหนักใจ เพราะจำาความหมายสลับไปมา เช่น different แปล
ว่า ยาก (ที่แปลมานี่ผิดนะ ไปเปิดหาคำาแปลที่ถูกด้านในเอาเอง) น่าจะจำาสลับ
กับคำาว่า difficult หรือบางทีก็จำาว่า convenience แปลว่าร้านค้าสะดวกซื้อ 
ซึง่อนันีน้า่จะมาจากการทีเ่ราจำาความหมายได้ไม่ครบถ้วน ซึง่จรงิ ๆ  แลว้ รา้นคา้
สะดวกซื้อใช้คำาว่า convenience store โดยที่คำาว่า convenience แปล
ว่า ความสะดวก ส่วนคำาว่า store แปลว่าร้านค้า 

 ใครที่กำาลังเป็นแบบที่พูดอยู่ ก็ขอให้คุณเปิดใจ จำาศัพท์ให้ถูกต้องซะใหม่ 
แล้วคะแนนก็จะไหลมาเอง 
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คุณควรจะดูคำาอา่นของศพัทแ์ตล่ะคำาดว้ย แลว้ลองออกเสยีงตามในหนงัสอื หรอื
ถา้ไมแ่นใ่จกไ็ปโหลดแอปพลเิคชนั หรอืหาเสยีงตน้แบบเจา้ของภาษามาฟงัวา่เขา
ออกเสยีงวา่ยงัไง เพราะศพัทก์วา่ครึ่งในหนงัสอืเลม่นี ้จะมาในรปูแบบไฟล์เสยีง
ใน Part Listening ทั้งหมด อันนี้การันตี ถ้าอยากได้คะแนน Listening 
ดี ๆ  ก็ต้องรู้วิธีการออกเสียงด้วยนะ เช่นคำาว่า brochure หลายคนไม่รู้ว่าคำา
นี้ออกเสียงว่า โบร-ชัวร์ แบบที่เราใช้ทับศัพท์ในภาษาไทยเลย น่าเสียดายมาก
ทั้ง ๆ  ที่เป็นคำาที่เรารู้จัก แต่เราไม่รู้ว่ามันเขียนแบบนี้

 ถ้าทำาได้ทั้งหมดตามที่ครูโตโน่ว่ามานี้ รับรองว่าจะประหยัดพลังงานชีวิตไป
ได้มาก และจะจำาศัพท์ได้ไว เห็นผลทันตาอย่างแน่นอน
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Chapter 1

ศัพท์ TOEIC ใช้บ่อย

A-Z   
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 absent (แอบ เซินทํ) adj. ขาดงาน
  Ex.  On average people are absent from work for 9 days 

a year. โดยเฉลี่ยแล้วคนจะขาดงาน 9 วันต่อปี

 accept (แอคเซพทํ ) v. ยอมรับ
  Ex. We offered Mary the job, but she did not accept it. 
   เราเสนองานให้แมรี่ แต่เธอไม่ตอบรับทํางานนี้
  Syn. agree, approve  

 acceptance (แอคเซพ เทินซํ) n. การยอมรับ, การตอบรับ
  Ex. If you decide to take a job offer, you should write  
   an acceptance letter to your new employer.
   ถ้าคุณตัดสินใจจะรับข้อเสนองาน คุณก็ควรจะเขียนจดหมายตอบรับ
   ไปให้เจ้านายใหม่ของคุณด้วย

 access (แอค เซซ) v. เข้าถึง  n. ทางเข้า, การเข้าถึง
  Ex. You have to enter your password to access 
   the database.
   คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ
  Ex. The system has been designed to give the user  
   quick and easy access to the account.
   ระบบถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าถึงบัญชีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  Syn. enter  

A

A
n. = noun 
v. = verb

adj. = adjective
adv. = adverb

prep. = preposition
conj. = conjunction

ตัวอักษรย่อ แทนหนา้ที่ค�า
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 accomplish (อะคอม พลิช) v. ทำาสำาเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
  Ex. The students accomplished the task in less than 
	 	 	 five	minutes.
   นักเรียนหลายคนทํางานเสร็จภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที

 accomplishment (อะคอม พลิชเมินทํ)  
 n. ความสำาเร็จ, การบรรลุเป้าหมาย 
  Ex. What is your greatest accomplishment?
   ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร
  Syn. achievement, success

 acknowledge (แอคนอล ลิจ) v. ยอมรับ
  Ex. He will never acknowledge his mistake.
   เขาจะไม่ยอมรับความผิดของเขา

 acknowledgement (แอคนอล ลิจเมินทํ)  
 n. การตอบกลับ, การยอมรับ
  Ex. I applied for seven jobs, but only got three 
   acknowledgements.
   ฉันสมัครงานไปเจ็ดแห่งแต่ได้รับการตอบกลับแค่สามแห่ง

 additional (อะดิช ชันเนิล) adj. ที่เพิ่มเติม, ที่เพิ่มขึ้น
  Ex. You have to pay an additional charge of $5 to cover  
   the cost of mailing the goods to you.
   คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก 5 ดอลลาร์ในการให้เราส่งสินค้าไปถึงมือคุณ
  Syn. extra  

 advertise (แอด เวอรํไทซํ) v. ลงโฆษณา
  Ex. We advertised our company in the newspaper.

   เราลงโฆษณาบริษัทของเราในหนังสือพิมพ์

A
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 advertisement (แอดเวอรํไทซํ  เมินทํ) n. โฆษณา
  Ex. I saw an advertisement in the newspaper for 
   a new movie this week.
   ฉันเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับหนังใหม่ที่จะเข้าสัปดาห์นี้
  Syn. advertising    

 afford (อะฟอรํด ) v. สามารถหาได้, สามารถซื้อได้
  Ex. I don’t know how he can afford a new car on his salary. 
   ฉันไม่รู้ว่าเขาสามารถซื้อรถใหม่ได้อย่างไร ด้วยเงินเดือนแค่นี้

 affordable (อะฟอรํด ดะเบิล) adj. ไม่แพง
  Ex. The government needs to create more affordable 
   housing for lower income families.
   รัฐบาลต้องสร้างบ้านที่ราคาไม่แพงให้มากกว่านี้เพื่อครอบครัว
   ที่มีรายได้น้อย
  Syn. reasonable, cheap     

 allow (อะเลา ) v. อนุญาต
  Ex. Our website allows customers to pay online.
   เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้ลูกค้าจ่ายเงินทางออนไลน์ได้
  Syn. permit    

 allowance (อะเลา เอินซํ) n. เบี้ยเลี้ยง
  Ex. Pedro got his travel allowance from the company 
   when he traveled abroad. 
   เปโดรได้เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางจากบริษัทเพื่อใช้จ่ายเวลาเขาเดินทาง
   ไปทํางานต่างประเทศ

A
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 alternative (ออลเทอรํ นะทิฟวํ) n., adj. ทางเลือก
  Ex. Patrick doesn’t want to move out of his apartment, 
   but he has no alternative.
   แพทริกไม่อยากย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของเขา แต่เขาไม่มีทางเลือก
  Ex.  You should have an alternative plan if Westin Hotel  

is full.
   คุณควรจะมีอีกทางเลือกนึงสํารองไว้นะถ้าโรงแรมเวสอินเต็ม
  Syn. substitue  

 ambitious (แอมบิช เชิซ) adj. ทะเยอทะยาน
  Ex. Sebastian has an ambitious goal for his business.
   เซบาสเตียนมีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานในธุรกิจของเขา

 analyze (แอน นะไลซํ) v. วิเคราะห์
  Ex. Researchers analyzed the data from 500 customers.
   นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้า 500 คน

 anniversary (แอนนะเวอรํ  ซะรี) n. การฉลองครบรอบ
  Ex. The president is planning a dinner to celebrate 
   the 50th anniversary of the founding of the company.
   ประธานบรษิทักําลงัวางแผนการฉลองครบรอบ 50 ปขีองการกอ่ตัง้บริษัท

 announce (อะเนานํซํ ) v. ประกาศ
  Ex. Julian announced the winner of the singing competition  
   to the audience. 
   จูเลียนประกาศชื่อผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลงให้กับผู้ชมได้รับทราบ
  Syn. reveal   

A
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 announcement (อะเนานํซํ  เมินทํ) n. การประกาศ
  Ex. Large companies usually use email to make promotion  
   announcements to the employees.
   บริษัทใหญ่ ๆ  มักจะส่งอีเมลหาพนักงานเพื่อประกาศ
   เลื่อนตําแหน่งในบริษัท

 anticipate (แอนทิซ ซะเพท) v. คาดหวัง
  Ex.  The manager anticipates that he will have several 

applicants for the job. 
   ผู้จัดการคาดหวังไว้ว่าจะมีผู้สนใจสมัครเข้าทํางานนี้หลายคน
  Syn. expect  

 approval (อะพรู เวิล) n. การอนุมัติ, การยินยอม
  Ex.  This project received approval from the Ministry
   Environment. โครงการน้ีไดร้บัการอนุมตัจิากกระทรวงสิง่แวดลอ้มแลว้

 approve (อะพรูฟวํ) v. อนุมัติ, ยินยอม
  Ex.  My	application	for	a	U.S.	visa	has	finally	been	approved.
   ในที่สุดการขอวีซ่าเข้าประเทศอเมริกาของฉันก็ได้รับการอนุมัติแล้ว
  Syn. allow  

 apologize (อะพอล ละไจซํ) v. ขอโทษ
  Ex.  We apologize for any inconvenience this may have
   caused you. เราตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัคุณ
  Syn. sorry

 apology (อะพอล ละจี) n. คำาขอโทษ
  Ex.  Peter	Parker	sent	me	some	flowers	by	way	of	an	

apology. ปีเตอร์ ปาร์คเกอร์ส่งดอกไม้มาให้ฉันแทนคําขอโทษ
  Syn. sorry

A
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 appliance (อะไพล เอินซํ) n. เครื่องใช้ไฟฟ้า

  Ex.  People can turn off household appliances using their 
smartphone.

   เราสามารถปดิอปุกรณเ์ครือ่งใชไ้ฟฟา้ในบา้นได้ด้วยโทรศพัท์สมารต์โฟน
  Syn. device, gadget

 application (แอพพลิเค' ชัน) n. การสมัคร,	ใบสมัคร
  Ex.  You must submit your application with TOEIC score 

before 1 May. 
    คุณจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคะแนนโทอิก ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม

 arrange (อะเรนจํ ) v. จัดการ
  Ex.  For guest convenience, our hotel has arranged the 

parking in front of the hotel.
    เพ่ือความสะดวกของแขกท่ีมาพกั ทางโรงแรมไดจ้ดัทีจ่อดรถไว้ดา้นหนา้

ของโรงแรมแล้ว
  Syn. manage

 assess (อะเซซ ) v. ประเมิน
  Ex.  The insurance company will need to assess 
	 	 	 the	flood	damage.	
   บริษัทประกันจะต้องประเมินค่าเสียหายที่เกิดจากน้ําท่วม
  Syn. evaluate

 assessment (อะเซซ เมินทํ) n. การประเมิน
  Ex.  English assessment is required of all students before 

enrolling in ESL course. นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมิน
ผลทางภาษาอังกฤษก่อนจะสมัครเรียนคอร์ส ESL

  Syn. evaluation
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 assignment (อะไซนํ  เมินทํ) n. งานที่ได้รับมอบหมาย
  Ex.  Oliver has a lot of reading assignments to complete 

before the exam. 
   โอลิเวอร์มีงานที่ต้องอ่านมากมายก่อนสอบ
  Syn. task

 attend (อะเทนดํ ) v. เข้าร่วม
  Ex. Over three hundred people attended the meeting.
   มีคนกว่าสามร้อยคนเข้าร่วมการประชุม
  Syn. participate

 attendance (อะเทน เดินซํ) n. การเข้าร่วม,	จำานวนคนที่เข้าร่วม
  Ex. At last week’s meeting, attendance was poor.
   มีคนเข้าร่วมประชุมน้อยในการประชุมสัปดาห์ที่แล้ว
  Syn. participation

 attempt (อะเทมพํทํ ) v. พยายาม  n. ความพยายาม
  Ex.  Roger attempted	 to	 finish	 his	 term	 paper	 before	 

Christmas. 
   โรเจอร์พยายามที่จะทํารายงานให้เสร็จก่อนวันคริสต์มาส
  Syn. effort

  Ex.  In an attempt to increase sales on weekdays, Aromdee 
Cafe offers a free drink with every main dish. 

    เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายในวันธรรมดา ร้านอารมณ์ดีคาเฟ่เสนอเครื่องดื่ม
ฟรีสําหรับลูกค้าที่สั่งอาหารจานหลักทุกรายการ

 audience (ออ เดียนซํ) n.	ผู้ฟัง,	ผู้ชม
  Ex. The audiences were happy with the performance tonight.
   ผู้ชมรู้สึกมีความสุขกับกับการแสดงคืนนี้

A
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 audition (ออดิช ชัน) n. การคัดเลือก
  Ex.  Samuel sang really badly at his audition, so he 

didn’t get into the second round of THE STAR.
     ซามูเอลร้องเพลงได้แย่มากในรอบคัดเลือก ดังนั้นเขาจึงไม่ได้เข้ารอบ 

สองของการประกวดเดอะสตาร์

 authorize (ออ ธะไรซํ) v. อนุญาต
  Ex.  Celine requested her boss to authorize her to organize 

a charity event. 
   ซีลีนขอให้เจ้านายของเธออนุญาตให้เธอจัดงานการกุศล

 automobile (ออทะโมบีล ) n. รถยนต์
  Ex. John drives expensive automobile.
    จอห์นขับรถยนต์ราคาแพง
  Syn. vehicle

 available (อะเว ละเบิล) adj. มีให้ใช้,	มีให้ซื้อ,	ว่างให้จอง
  Ex.  There is a room available for our party next Friday 

night. มีห้องว่างให้ใช้จัดปาร์ตี้ได้คืนวันศุกร์หน้า
  Syn. accessible

 avoid (อะวอยดํ ) v. หลีกเลี่ยง
  Ex.  If we set off early tomorrow morning, we will avoid 

most	of	the	traffic.	
   หากเราออกเดนิทางแตเ่ชา้วนัพรุง่นี ้เราจะหลกีเลีย่งการจราจรทีต่ดิขดัได้

A




