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100 ศัพท ์2 สนาม 

ฟาดคะแนนเรียบ! ทั้ง (ก.พ. – TOEIC) 

ศัพท์ ความหมาย 
1. agenda  (n.) วาระ 
2. accordingly  (adv.) ตามนั้น, ตามความเหมาะสม 
3. prestigious  (adj.) มีชื่อเสียง, มีเกียรติ 
4. thoroughly  (adv.) อย่างถี่ถ้วน 
5. relocate (office, headquarters)  (v.) ย้ายท่ีใหม่ 
6. common  (adj.) ท่ัวไป, เป็นส่วนรวม, ร่วมกัน 
7. execute (v.) ด าเนินการ 
8. work closely (with) (v.) ท างานอย่างใกล้ชิด 
9. distinguish (A from B) (v.) แยกออก, บอกความต่าง 
10. conclude (v.) สรุป, ยุติ 
11. appoint  (v.) แต่งตั้ง 
12. approve  (v.) อนุมัติ 
13. certain  (adj.) แน่นอน, บางอย่าง/คน 
14. consider  (v.) พิจารณา 
15. attempt  (v., n.) พยายาม, ความพยายาม 
16. encourage  (v.) สนับสนุน, ส่งเสริม 
17. competition  (n.) การแข่งขัน 
18. attract  (v.) ดึงดูดความสนใจ 
19. advanced  (adj.) ทันสมัย, ก้าวหน้า 
20. willing (adj.) เต็มใจ 
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ศัพท์ ความหมาย 
21. afford (v.) ซื้อได้, หามาได้, รับได้ 
22. chief (n.) หัวหน้า 
23. aim (v., n.) ตั้งเป้า, เป้าหมาย 
24. examination (n.) การตรวจสอบ 
25. combine (v.) รวมเข้าด้วยกัน 
26. benefit (n., v.) ผลประโยชน์, สวัสดิการ, ให้ประโยชน์ 
27. beverage (n.) เคร่ืองดื่ม 
28. punish (v.) ลงโทษ 
29. convince (v.) โน้มน้าว 
30. apologize (v.) ขอโทษ 
31. call off (v.) ยกเลิก 
32. analyze (v.) วิเคราะห์ 
33. pollution (n.) มลภาวะ 
34. substitute (v., n.) แทนท่ี, ตัวแทน 
35. decision (n.) การตัดสินใจ 
36. investment (n.) การลงทุน 
37. permission (n.) การอนุญาต 
38. outcome (n.) ผลลัพธ์ 
39. select (v.) เลือก 
40. shallow (adj.) ตื้น 
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ศัพท์ ความหมาย 
41. wage (n.) ค่าแรง 
42. minutes (n.) บันทึกการประชุม 
43. decorate (v.) ประดับตกแต่ง 
44. valuable (adj.) มีค่า 
45. confidential (adj.) เป็นความลับ 
46. briefly (adv.) อย่างคร่าวๆ, อย่างสั้นๆ 
47. expert (n.) ผู้เช่ียวชาญ 
48. negotiate (v.) ต่อรองเจรจา 
49. forecast (v., n.) พยากรณ์, การพยากรณ์ 
50. accurately (adv.) อย่างแม่นย า, ถูกต้อง 
51. punctual (adj.) ตรงเวลา 
52. specific (adj.) เฉพาะ, เจาะจง 
53. exception (n.) ข้อยกเว้น 
54. refund (v., n.) คืนเงิน, การคืนเงิน 
55. numerous (adj.) มากมาย 
56. permanent (adj.) ถาวร 
57. fragile (adj.) บอบบาง, แตกหักง่าย 
58. stable (adj.) มั่นคง 
59. risk (v., n.) เส่ียง, ความเสี่ยง 
60. urgent (adj.) เร่งด่วน 
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ศัพท์ ความหมาย 
61. healthy (adj.) แข็งแรง, ดีต่อสุขภาพ 
62. temporary (adj.) ชั่วคราว 
63. realize (v.) ตระหนัก 
64. widely (adv.) อย่างกว้างขวาง 
65. eventually (adv.) ในท้ายที่สุด 
66. slightly (adv.) เล็กน้อย 
67. patient (adj., n.) อดทน, คนไข้ 
68. affect (v.) ส่งผลกระทบ 
69. expand (v.) ขยาย 
70. exhausted (adj.) เหนื่อยล้า 
71. compare (v.) เปรียบเทียบ 
72. narrow (adj., v.) แคบ, ท าให้แคบลง 
73. succeed (v.) ประสบความส าเร็จ 
74. face (v.) เผชิญหน้า 
75. manner (n.) มารยาท 
76. profit (n.) ผลก าไร 
77. reserve (v.) จอง 
78. expectation (n.) ความคาดหวัง 
79. prepare (v.) จัดเตรียม 
80. method (n.) วิธีการ 
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ศัพท์ ความหมาย 
81. strategy (n.) กลยุทธ์ 
82. reimbursement (n.) การเบิกเงินคืน 
83. put off (v.) เล่ือนออกไป 
84. turn down (v.) ปฏิเสธ 
85. declare (v.) แถลง, ประกาศ 
86. inform (v.) แจ้งให้ทราบ 
87. decline (v.) ลดลง, ปฏิเสธ 
88. disagree (v.) ไม่เห็นด้วย 
89. applicant (n.) ผู้สมัคร 
90. cooperate (v.) ร่วมมือ 
91. rely on (v.) พ่ึงพา 
92. reputation (n.) ชื่อเสียง 
93. attend (v.) เข้าร่วม 
94. fee (n.) ค่าธรรมเนียม, ค่าบริการ 
95. flexible (adj.) ยืดหยุ่น, ปรับเปลี่ยนได ้
96. renovation (n.) การปรับปรุงซ่อมแซม 
97. discount (n.) ส่วนลด 
98. certificate (n., v.) ประกาศนียบัตร, รับรองด้วยเอกสาร 
99. representative (n.) ตัวแทน 
100. applaud (v.) ปรบมือ 
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