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“Vocabulary enables us to interpret and to express. 
If you have a limited vocabulary, 

you will also have a limited vision and a limited future.” 

– Jim Rohn

 หนังสือ “จับตาย ! วายร้าย VOCAB 1,000 ข้อ For All Exams” เป็นหนังสือที่รวบรวมคำ ศัพท์ สำ นวน และสแลง

กวา่ 5,000 คำ  ทีอ่อกขอ้สอบบอ่ยทีส่ดุจากการสอบประเภทตา่ง ๆ  ยอ้นหลงักวา่ 25 ป ีอาท ิการสอบเขา้มหาวทิยาลยัระบบ 

Entrance, Admission หรือ TCAS, GAT, O-NET และ 9 วิชาสามัญ  การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ CU-TEP, 

TU-GET, SAT, TOEIC, TOEFL และการสอบชิงทุนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงการสอบแข่งขันเข้าทำ งานทั้งภาค

รัฐและเอกชน เรียกได้ว่าเป็นหนังสือคู่มือติวสอบคำ ศัพท์ สำ นวน และสแลงที่สมบูรณ์ที่สุดที่นักเรียนทุกคนไม่ควรพลาด !

 หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยแบบฝึกหัดกว่า 1,000 ข้อ แบ่งออกเป็น Synonyms & Antonyms, Sentence                 

Completion, Cloze Passage, Meaning in Context, Prepositions in Phrases & Idioms และ Idiomatic          

Expressions พร้อมเฉลยและคำ อธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนทุกคนฝึกทำ ข้อสอบได้อย่างจุใจจนเกิดความชำ นาญ 

เรียนรู้เทคนิคการใช้คำ ศัพท์ เข้าใจเนื้อหาและความหมายของคำ ศัพท์ สำ นวน สแลง หรือวลีต่าง ๆ  ได้เหมือนมีติวเตอร์ส่วน

ตัวนั่งสอนอยู่ข้าง ๆ

 หนังสือเล่มน้ีเป็น Version 2 ของเล่ม จับตาย ! วายร้าย GAT & ADMISSION: VOCAB และยังเป็นหนึ่งในหนังสือ

คู่มือติวสอบชุด จับตาย ! วายร้าย ภาษาอังกฤษ ที่ติดอันดับ Best Seller อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักเรียนในศตวรรษที่ 21             

เลือกให้เป็นคู่หูช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำ หรับการสอบและการนำ ไปใช้ในชีวิตประจำ วันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ครูหวังว่า หนังสือ “จับตาย ! วายร้าย VOCAB 1,000 ข้อ For All Exams” จะเป็นคัมภีร์ที่ช่วยให้นักเรียนทุกคน               

ฝึกวิทยายุทธ์ในการทำ ข้อสอบ VOCAB ได้แม่นยำ มากขึ้น “I wish you the best of luck for every exam of life. 

May you get success on every step.” ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี ประสบความสำ เร็จ และสมหวังทุกประการ

     อาจารย์ทีวี  จูเนียร์
     (อาจารย์สุรชัย รอดงาม)

e-mail:  tv_junior9@hotmail.com
facebook:  http://www.facebook.com/ajarnteevee
fan page:  http://www.facebook.com/AjarnTeeVeeThammasat

คำ นำ ผู้เขียน



แค่ชือ่หนงัสอืพีแ่นนกร็ูส้กึอดใจไม่ไหวทีจ่ะหยิบและพลกิอา่น พอรูว้า่ใครเขยีนยิง่มั่นใจวา่สดุยอด 

จากครัง้แรกที่ ไดเ้หน็ความทุ่มเทของคุณครูทวีี ทีม่ี ใหกั้บน้องๆ โรงเรยีนวนิิตศกึษา ในพระราชปูถัมภฯ์                                                                                                            

ลพบรุ ีดว้ยการตัง้ใจจดและทวนตามไมแ่พน้กัเรยีนแถวหนา้ เพือ่นำ เอาความรูท้ี่ ได้ไปแบง่ปันใหลู้กศษิย์                                                                                                                                 

คนอื่นที่ ไม่ได้เข้าเรียนด้วย เพียงเท่าน้ีพี่แนนก็รู้ได้ทันทีว่า “คุณครูคนน้ี ไม่ธรรมดาแน่ๆ !”

ครทูวีคีลกุคลกีบันกัเรยีนมธัยมปลายมานาน และไมเ่คยหยดุทีจ่ะเรยีนรู ้คน้ควา้หาสิง่ใหมใ่หก้บั

ตวัเองเพือ่พฒันาการสอน และยงัผลกัดนัตวัเองใหเ้ช ีย่วชาญในสิง่ทีร่กั นั่นคอื “การสอนภาษาองักฤษ”

พี่แนนจึงมั่นใจว่า หนังสือเล่มน้ีจะเป็นสุดยอดหนังสือรวมศัพท์ที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง ที่น้อง ๆ                    

มธัยมปลายทกุคนไม่ควรพลาด เพราะไม่เพยีงแต่กลั่นจากความรูข้องครผููเ้ช ีย่วชาญเทา่นัน้ แตห่นงัสอื

เล่มน้ียังกลั่นจากประสบการณ์ของผู้รักในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริงด้วย

และความรักในการเรียนน้ีเอง คืออาวุธที่จะจับตายวายร้ายในการเรียนภาษาอังกฤษที่น้องๆ 

ทำ ได้ทุกคนแน่นอนค่ะ

 อริสรา ธนาปกิจ “ครูพี่แนน”

ผู้อำ นวยการโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept

คำ นิยม



อาจารย์ สุรชัย (ทีวี) รอดงาม
Mr. Surachai (TeeVee) Rodngam

 นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ (Qualifying Exam) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
นานาชาติ) (English Language Teaching: ELT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ
• ครผููส้อน ตวิเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาญีปุ่น่ ระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษาทัว่ประเทศ
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนโรตารี ภาค 3350 ณ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ครูแลกเปลี่ยน ทุนสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการไทย ณ ประเทศ

ญี่ปุ่น
• นักเรียนทุน สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ เสนอผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ 

ประเทศญี่ปุ่น
• ครูแลกเปลี่ยนทุน OPEC กระทรวงศึกษาธิการ ณ ประเทศญี่ปุ่น
• บุคลากรทุนนำ เสนองานวิจัยด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศสเปน
• ผู้ดูแลเยาวชนไทย เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ทั้งในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเกาหลี ใต้                                  
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศรัสเซีย ประเทศอิตาลี ฯลฯ

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

• วิทยากรพิเศษ สพฐ. ลพบุรี เขต ๑ หัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำ หรับครูผู้สอนภาษา
อังกฤษช่วงชั้นที่ ๓ และ ช่วงชั้นที่ ๔”

• อาจารยร์บัเชญิสอนวิชาภาษาองักฤษ เตรยีมสอบเขา้โรงเรยีนเตรยีมทหาร โรงเรยีนนายรอ้ยตำ รวจ 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ โรงเรยีนชา่งฝีมือทหาร โรงเรยีนจ่าอากาศ สถาบันการบนิพลเรอืน 
วิทยาลัยพยาบาลฯ โครงการเตรียมความพร้อมวิชาการทหาร และ โครงการ สอวน. ( โอลิมปิก)

• วิทยากร อาจารย์พิเศษฝึกอบรมและติววิชาภาษาอังกฤษ O-Net, A-Net, SMART I, TU-GET, 
CU-TEP, GAT / PAT, TOEIC และ TOEFL ให้แกน่กัเรยีนมัธยมศกึษาตอนต้น นกัเรยีนมัธยมศกึษา
ตอนปลาย 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 
 Forest Hills Northern High School, USA
 Collins Elementary School, USA 
 Northern Trails School, USA 
 Northern Hills Middle School, USA 
• รางวัลครูดีเด่น กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระดับประเทศ 
• รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำ ปี 2557 จากคุรุสภา
• นักเขียนหนังสือ เช่น จับตาย! วายร้าย GAT, จับตาย! วายร้าย O-NET 6 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำ กัด (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 จังหวัดเช ียงใหม่
 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนพระบางวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนยางรากวิทยา จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
 โรงเรียนลำ สนธิวิทยา จังหวัดลพบุรี



 โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดลพบุรี
 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำ เพ็ญ 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 จังหวัดนนทบุรี
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
 โรงเรียนมัธยมทั่วจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ โรงเรียนอาเวมารีอา โรงเรียนฮั่วเฉียวกงฮัก โรงเรียน

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

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

สนามอุบลฯ
 และโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย



รู้ทันข้อสอบ คำ ตอบสู่มหาวิทยาลัยในฝัน

ปรีด๊ดดดดดดดดดด!!! ไดเ้วลาเปา่นกหวดีประกาศชยัชนะให้โลกได้รูว้า่ วนิาทแีหง่ความงนุงงและสงสยั
ไดจ้บลงนบัตัง้แตม่หีนงัสอืเลม่น้ีอยูใ่นมอื ทีพ่รอ้มจะเปน็เพือ่นคูค่ดิมติรคูย่ากคอยบอกกลเมด็เคลด็ลบัขณะอยู ่                                                                                                     
ในสนามสอบ กำ จัดความกังวลไปให้ส้ินซาก และขอต้อนรับไฟแห่งความหวังและความม่ันใจที่กำ ลังลุกโชติ
ช่วงชัชวาลอยู่ในขณะน้ี!

ไม่ว่าจะสอบอะไรก็แล้วแต่ สิ่งที่นักเรียนอยากรู้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นแนวข้อสอบ วิธีเดียวที่จะรู้ว่า
ข้อสอบจะออกมาลักษณะใดนั้น นั่นคือต้องหมั่นทำ ข้อสอบเก่า เพราะจะทำ ให้เรารู้ว่าข้อสอบเน้นเรื่องอะไร 
ช่วยให้เราอ่านหนังสือได้ตรงจุด ไม่เหวี่ยงแห และไม่เสียเวลาเพราะอ่านมาไม่ตรงกับข้อสอบที่ออก 

จากการสำ รวจและวิเคราะห์แนวข้อสอบยุคศตวรรษที่ 21 ข้อสอบภาษาอังกฤษมักจะแบ่งออกเป็น                     
5 ส่วน ดังน้ี
 1. Speaking-Listening Skills เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งบทสนทนาแบบสั้นและยาว 

หรอืใหเ้ตมิบทสนทนาลงในชอ่งว่าง เนน้การใชค้ำ ศพัท ์สำ นวน ศพัทส์แลง สภุาษติ คำ พงัเพยทัว่ไป                  
และทดสอบไวยากรณ์ด้วย เปิดข้อสอบปุ๊บก็เจอปั๊บ โดยเฉพาะในข้อสอบ GAT และ O-NET

 2. Vocabulary วดัความสามารถในการใชค้ำ ศพัท์ใหเ้หมาะกบับรบิท เชน่ ขอ้สอบ GAT จะมี Odd One 
Out ให้หาคำ ที่ ไม่เข้าพวก หรือหาคำ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน (Synonym) ข้อสอบ Meaning 
Recognition เลอืกคำ ศพัท์ทีม่คีวามหมายและหนา้ทีค่ำ ใกล้เคียงกบัคำ ทีข่ดีเส้นใต้ไว้ในโจทย ์และ
ข้อสอบ Meaning in Context ที่ต้องเลือกคำ ศัพท์ที่เหมาะสมที่สุดมาเติมในประโยค นักเรียน
ควรหมั่นฝึกทักษะเดาคำ ศัพท์จากบริบท เพราะจะช่วยให้เราทำ คะแนนในส่วนน้ี ได้มากขึ้น

 3. Reading Comprehension ในข้อสอบ GAT จะมี 2 ลักษณะคือ Short Reading เป็นการอ่าน
ข้อความสั้นๆ เช่น การ์ตูน ป้ายประกาศ และ Long Reading เป็นการอ่านงานวิจัยและบทความ                     
ตา่งๆ เปน็การวดัทกัษะการอา่นครา่วๆ และการอา่นเพือ่จบัใจความสำ คญั ทีส่ำ คัญอยา่ลมืสงัเกต
ลักษณะการตั้งคำ ถามของข้อสอบด้วย

 4. Cloze Test เตมิคำ ศัพท ์สำ นวน หรอืไวยากรณ์ทีเ่หมาะสมลงไปในชอ่งวา่งทีก่ำ หนดให้ในบทความ 
ยิ่งเราเข้าใจสิ่งที่บทความต้องการจะสื่อมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมโีอกาสได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น 



 5. Structure and Writing แบ่งเป็น 4 แบบย่อยคือ 
  • Error Identification หาจุดผิดทางไวยากรณ์ คำ ศัพท์ และสำ นวนต่างๆ โดยทั่วไปจะให้หา 

จุดผิดเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเป็นข้อสอบ O-NET ก็จะมีความพิเศษคือข้อสอบจะระบุหรือขีด
เส้นใต้จุดผิดไว้เรียบร้อยแล้ว เราจึงเลือกเพียงตัวเลือกที่สามารถแก้ไขจุดผิดนั้นให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์และมีความหมายเหมาะสมกับบริบท 

  • Sentence Completion เลือกวลี อนุประโยค และประโยคที่ทำ ให้ข้อความนั้นถูกต้องสมบูรณ์ 
  • Sentence Restatement จะให้ประโยคมาหนึ่งประโยค แล้วให้เราเลือกประโยคที่มี ใจความ

คล้ายคลึงกับที่ โจทย์มากที่สุด 
  • Sentence Sequencing เรียงลำ ดับประโยคให้เป็นย่อหน้าที่สมบูรณ์ ในข้อสอบ GAT จะมี

ประโยคมาให้ 6 ประโยค เราต้องนำ มาเรียงกัน 5 ประโยคและตัดประโยคที่ ไม่เกี่ยวข้องออก 
1 ประโยค แต่ถ้าเป็นข้อสอบ 9 วิชาสามัญ จะให้ประโยคมา 5 ประโยค แล้วนำ มาเรียงได้เลย 
ไม่ต้องตัดประโยคใดประโยคหนึ่งออกไป

พอจะรู้แนวขอ้สอบกนัครา่วๆ แลว้ แตค่รคูดิวา่ การทีเ่รารูว้า่ขอ้สอบนัน้ออกอะไร มทีัง้หมดกีข่อ้นัน้ไมส่ำ คัญ                                                                                                          
เท่ากับการใช้ความรู้ที่มีอยู่ในเวลาจำ กัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ข้อสอบ GAT ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                
ให้เวลาวิชาละ 1 ชั่วโมงครึ่ง คะแนนเต็ม 300 คะแนน ข้อสอบ O-NET ให้เวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ให้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากน้ี ยังต้องเตรียม
ร่างกายและจิตใจให้พร้อม เรียนบ้างเล่นบ้าง อย่าหักโหมจนป่วย เครื่องเขียนอย่าให้ขาด และควรไปถึง
สถานที่สอบก่อน 1 ชั่วโมง 

สุดทา้ยแล้ว ไมว่า่ผลจะออกมาเปน็อยา่งไร เราเองเทา่นัน้ทีรู่ว้า่เราเตรยีมตวัมาดแีคไ่หน ครแูละทมีงาน 
ซีเอ็ดยูเคชั่นทุกคน ขอเป็นกำ ลังใจให้นักเรียนทุกคนโชคดี ในการสอบ ได้เรียนต่อในคณะและมหาวิทยาลัยที่
ใฝ่ฝัน



Memo-Vocab Strategies กลเม็ดดักจับคำ ศัพท์

“คณุครคูะ มเีทคนิคจำ คำ ศพัท์ให้ไดแ้มน่ และรวดเรว็แบบตดิจรวดไหมคะ” เปน็คำ ถามยอดฮิตที่ ไดย้นิ
อยูเ่สมอ ทีจ่รงิแลว้เทคนิคจำ คำ ศัพทน้ั์นมอียู่มากมาย แตก่ข็ึน้อยูก่บัวา่ใครจะถกูกบัวธิีไหนมากกวา่กนั เหมอืน
สภุาษติไทยทีว่า่ “ลางเนือ้ชอบลางยา” ครเูองกเ็คยลองทำ มาหลายวธิ ีพวกหนลูองทำ ตามด ูจะไดรู้ว้า่วธิีไหน                                                                                             
เหมาะกับตัวเองมากที่สุด

 1. ท่องแล้วท่องอีก บางคนอ่านอย่างเดียวแล้วลืม ต้องพูดพร�่าย�า้ ๆ  ไปเรื่อย  ๆ  แต่ข้อเสียของวิธีนีค้ือ 
พอสอบเสร็จแล้วก็อาจจะลืม

 2.  เห็นปุ๊บเขียนปั๊บ เหมาะกับคนที่อ่านอย่างเดียวแล้วไม่เข้าหัว ต้องเขียนด้วย ข้อดีของวิธีนีค้ือ เราจะ
สะกดค�าแม่นขึ้น

 3. วาดภาพสื่อความหมาย ใครติสต์แตกขอแนะน�าให้ใช้วิธีนี ้ เพราะภาพจะช่วยกระตุ้นความจ�าถึง                      
ค�าศัพท์ได้อย่างมหัศจรรย์ 

 4. สีสันรัญจวน สีก็เป็นอีกหนึง่วิธีที่ช่วยให้เราจ�าศัพท์ได้มากขึ้น เช่น แยกค�าศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่
แล้วเอาสีมาระบาย 

 5. เห็นแล้วเห็นอีก เห็นจนจ�าได้ วิธีนีเ้หมาะกับคนที่ความรู้พุ ่งเข้าทางตา อาจจะท�าบัตรค�า แปะโน้ต
ตามที่ต่าง ๆ เพื่อให้ค�าศัพท์เหล่านั้นผ่านตามากท่ีสุด

 6. ฟังจนข้ึนใจ เหมาะกบัคนที่จ�าค�าศพัท์ได้มากที่สดุผา่นทางการฟัง อาจจะอดัเสยีงค�าศพัท์แล้วฟังไป                   
เรื่อยๆ แทนเพลง หรือจะให้คนสนทิช่วยท่องศัพท์ให้ฟังก็ โรแมนติกเก๋ไก๋ไปอีกแบบ

 7. ร้องร�าท�าเพลง เหมาะกับคนเจ้าบทเจ้ากลอน น�าค�าศัพท์ต่างๆ มาเรียงร้อยเป็นเพลง ร้องไป                        
เต้นไป ท่องไป นอกจากได้ความรู้แล้วยังได้ออกก�าลังกายกระตุ้นสมองไปในตัวด้วย

 8. สังเกตจนได้เรื่อง บางคนรู้ค�าศัพท์มากมายเพราะเป็นคนช่างสังเกต ค�าศัพท์นั้นอยู่สิงสถิตอยู่ทุกที่                 
ไม่ว่าจะเป็นในเกม หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา หรือหลังซองขนม



 9. ดูหนังฟังเพลงฝรั่ง เหมาะกับคนชอบดูภาพยนตร์และฟังเพลงต่างประเทศเข้าเส้นเลือด ได้ท้ัง                 
ค�าศัพท์ ส�านวน ทักษะการฟัง ส�าเนยีง และความสนกุสนานไปพร้อมๆ กัน หรูเลิศอลังการที่สุด

 10. ค้นฟ้า คว้าดาว วิธีนี้ ได้ผลดีที่สุดในระยะยาว เปิดพจนานกุรมบ่อยๆ หรือเล่นเกมที่ฝึกทักษะ                       
ภาษาอังกฤษ เช่น scrabble (เกมต่อค�าศัพท์ภาษาอังกฤษ) แล้วอย่าลืมท�าแบบฝึกหัดในเล่มนี้
ให้ครบทุกหน้า รับรองจ�าค�าศัพท์ได้เป๊ะเว่อร์ 

ถ้าทำ วิธีไหนแล้วยังไม่ได้ผล ก็ให้ลองไปเรื่อยๆ ที่สำ คัญคืออย่าท้อ ต้องมีสักวิธีที่เหมาะกับเราแน่ๆ                     
ขอแค่ตั้งใจจริง อย่าหวังแต่จะพึ่งดวง เพราะ “God will help those who help themselves first.”               
ยิง่ถา้มีหนงัสอืเลม่น้ีอยูใ่นมอื ยิง่เรดิใหญ ่เพราะหนงัสอืเลม่น้ี ไดร้วบรวม วเิคราะห์ คดัเลอืกคำ ศัพท ์สำ นวน 
สุภาษิต และคำ พังเพยที่มักปรากฏในข้อสอบทุกสนามสอบ เรียงลำ ดับจากง่ายไปหายาก ค่อยๆ ผ่านไปที
ละ Mission แต่ละ Mission แบ่งเป็น Episode ให้เก็บคลังศัพท์กันจุใจ ก่อนไปเจอด่านที่ยากขึ้นเรื่อยๆ 
มีเฉลยละเอียดยิบชนิดไม่ให้เหลือข้อสงสัย นำ ไปต่อยอดในชีวิตประจำ วันได้สบายๆ 

สำ หรับใครที่กำ ลังท้อ ครูขอฝากข้อคิดไว้ว่า “หากเราไม่รู้ว ิธีที่จะเริ่มต้นอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเรา
จะรู้รสชาติความหอมหวานของความสำ เร็จในชีวิตได้อย่างไร” ขอให้ทุกคนโชคดี ในการสอบ เป็นอนาคตของ
ชาติ และเป็นคนดีของสังคมในภายภาคหน้า
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Synonym Matching 1

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. abandon  A. direct, command, order

   2. decrease B. furious, irate, enraged

   3. angry C. calamity, cataclysm, devastation

   4. huge D. idle, indolent, inert

   5. eventually E. finally, lastly, ultimately 

   6. destroy F. charming, graceful, bewitching

   7. control G. brutally, inhumanly, ruthlessly

   8. small H. censure, reproach, criticize 

   9. kind I. desert, renounce, relinquish 

   10. cruelly J. feeble, fragile, frail

   11. attractive K. colossal, monstrous, immense

   12. disaster L. benign, merciful, benevolent 

   13. lazy M. immunization, inoculation, injection

   14. evaluation N. reduce, lessen, alleviate  

   15. blame O. foolish, brainless, unwise

   16. weak  P. destruct, damage, ruin

   17. eternally  Q. understanding, perception, mastery

   18. vaccination R. assessment, appraisal, judgement 

   19. comprehension S. petite, diminutive, minute

   20. stupid T. everlastingly, endlessly, perpetually
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Synonym Matching 2

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     

   1. dangerous  A. amazing, astonishing, marvelous

   2.  joyful B. examine, inquire, probe

   3. device C. bold, intrepid, courageous 

   4. initially D. ambiguously, obscurely, indistinctly

   5. abruptly E. ecstatic, rapturous, jubilant 

   6. change F. banish, expatriate, ostracize

   7. strong G. instantly, immediately, suddenly 

   8. death H. roughly, tentatively, briefly

   9. border I. harmful, perilous, hazardous

   10. brave J. overstate, boast, brag 

   11. wonderful K. mortality, demise, departure 

   12. approximately L. alteration, shift, modification

   13. exaggerate M. pinnacle, apex, zenith 

   14. investigate N. instrument, equipment, utensil 

   15. obstruction O. melancholy, mournful, miserable 

   16. exile P. robust, agile, sturdy

   17. sorrowful Q. originally, primarily, firstly

   18. vaguely R. turmoil, turbulence, chaos 

   19. peak S. edge, verge, rim

   20. confusion T. obstacle, hindrance, impediment
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Synonym Matching 3

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. illness A. reputed, renowned, notable  

   2. pollution B. residence, domicile, habitat 

   3.  announce C. tardily, awkwardly, passively

   4. torture D. fraudulent, spurious, counterfeit 

   5. quickly E. dilemma, trouble, crisis 

   6. sluggishly F. incorruptibility, integrity, uprightness

   7. famous G. defilement, contamination, impurity 

   8. active H. ordinary, commonplace, quotidian 

   9.  artificial I. malady, affliction, ailment 

   10. problem J. instruct, teach, enlighten 

   11. dwelling K. dishearten, dispirit, dissuade 

   12. lavishly L. particularly, extraordinarily, especially 

   13. motivate M. declare, publicize, proclaim

   14. regular N. denial, refusal, rebuff

   15. educate O. stimulate, arouse, provoke

   16. discourage P. zestful, energetic, vigorous   

   17. frankly Q. instantly, swiftly, rapidly

   18. honesty R. forthrightly, openly, straightforwardly

   19. rejection S. anguish, maltreat, abuse

   20. specially T. profusely, richly, extravagantly
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Synonym Matching 4

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. argument A. restoration, resumption, rehabilitation

   2. gradually B. somewhat, quite, comparatively

   3.  terminate C. flee, flight, evade 

   4. notorious D. cease, stop, discontinue

   5. obvious E. eradicate, extirpate, annihilate

   6. recovery F. congregate, compile, heap

   7. real G. suffering, torment, hardship

   8. obliterate H. shiver, vibrate, shake 

   9. rather I. segregate, divide, isolate

   10. tremble J. extensive, roomy, vast 

   11. embarrassment K. infamous, putrid, disgraceful 

   12. separate L. slumberous, somnolent, sleepy 

   13. abridge M. slowly, bit by bit, little by little

   14. accumulate N. genuine, authentic, bona fide

   15. agony O. defect, blemish, flaw 

   16. spacious P. curtail, shorten, abbreviate 

   17. drowsy Q. dispute, debate, controversy

   18. arrogance R. apparent, evident, distinct

   19. shortcoming S. haughtiness, insolence, conceitedness

   20. escape T. humiliation, shame, mortification
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Synonym Matching 5

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. important A. juvenile, teenager, youth 

   2. detest B. loathe, hate, abominate

   3. calculate C. certainly, definitely, exactly 

   4. chubby D. start, initiate, kick off

   5. abundant E. ameliorate, improve, reinforce

   6. starvation F. assassinate, massacre, slaughter

   7. consciousness G. vital, significant, considerable

   8. enhance H. predecessor, forefather, forebear 

   9. ancestor I. weigh, compute, estimate

   10. adolescent J. hungriness, famine, destitution

   11. absolutely K. severely, seriously, oppressively 

   12. ridiculous L. denounce, depreciate, denunciate

   13. harshly M. smear, defile, tarnish

   14. commence N. aromatic, scented, odoriferous

   15. decry O. plump, stout, corpulent

   16. voluntarily P. plentiful, fertile, prolific 

   17. murder Q. putrid, stinking, rancid 

   18. fragrant R. absurd, laughable, ludicrous

   19. smirch S. deliberately, willingly, spontaneously

   20. malodorous T. awareness, realization, recognition
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Synonym Matching 6

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. happen A. frighten, threaten, extort

   2. dearth B. paltry, unimportant, insignificant

   3. choose C. degenerate, impair, worsen 

   4. trivial D. scarcity, shortage, deficiency

   5. contain E. thin, skinny, bony 

   6. precious F. distorted, contorted, malformed

   7. scrawny G. create, build, develop 

   8. tenderly H. opt, select, assort

   9. twisted I. harmoniously, unitedly, universally

   10. mournful J. softly, smoothly, mildly

   11. deteriorate K. divulge, disclose, unveil

   12. confront L. occur, arise, befall

   13. generate M. increase, accrue, surge 

   14. conceal N. priceless, valuable, worthy 

   15. reveal O. secrete, disguise, hide

   16. unanimously P. encounter, face, undergo

   17. wreckage Q. comprise, compose of, consist of 

   18. augment R. allot, apportion, divide 

   19. allocate S. grievous, doleful, distressed

   20. intimidate  T. debris, ruin, wrack
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Synonym Matching 7

Direction: Match the following words to their synonyms or closest meanings. 

 
Words

 
Synonyms

     
   1. congruity A. baffle, confuse, perplex

   2. legitimate B. exhaustion, tiredness, weariness

   3. splendid C. contagion, outbreak, plague

   4. tremendous D. secure, guard, shield

   5. bewilder E. overlook, disregard, neglect

   6. fatigue F. unity, solidarity, harmony

   7. cause G. obligatory, enforced, required

   8. differentiate H. licit, lawful, legal

   9. infectious I. gargantuan, gigantic, massive

   10. epidemic J. robber, criminal, outlaw

   11. bandit K. cheerful, delightful, jolly 

   12. amalgamate L. result in, lead to, bring about

   13. elegant M. blend, combine, mingle

   14. compulsory N. peril, menace, risk 

   15. exultant O. discriminate, distinguish, discern 

   16. nurture P. raise, feed, nourish

   17. jeopardy Q. prominent, dignified, beautiful

   18. protect R. contagious, communicable, catching

   19. ignore S. enticement, allurement, seduction

   20. temptation T. marvelous, exceptional, phenomenal






