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ศัพท์ Synonyms TOEIC Part 7 (1) 

SIGNIFICANT (ADJ.) สาํคัญ 

important 

vital 

crucial 

critical 
 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the article, the word “significant” in paragraph 1, line 1, is closest in meaning to 

(A) vital 

(B) perplexing 

(C) expensive 

(D) durable 

บทความบอกว่าโรงภาพยนตร์เดอะ ไดมอนด์ เป็นหนึง่ในโรงภาพยนตร์ท่ี “มีความสําคญั” ทาง

สถาปัตยกรรมมากท่ีสดุของประเทศ ความหมายตรงกบั vital 

perplexing (น่าพศิวง) / expensive (แพง) / durable (แข็งแรงทนทาน) 

 

…The Diamond is one of the most architecturally significant cinemas in the country, according to 
society president Molly Harris. Built in 1925, it features a facade designed in the Art Deco style 
and an interior with ornate carvings and a 10-meter-high ceiling. 
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IMPROVE (V.) ปรับปรุง, พัฒนา 

enhance 

develop 

upgrade 

promote 

advance 
 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

The word “improving” in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to 

(A) resuming 

(B) simplifying 

(C) enhancing 

(D) analyzing 

โรงเรียนในโครงการจะจดัเตรียมโอกาสทางการศกึษา ท่ีทําให้ผู้ เรียนในโครงการมีโอกาส 

“พฒันาชีวิตให้ดีขึน้ และสามารถพึง่พาตนเองทางการเงินได้” 

resume (ทําต่อ) / simplify (ทําให้ง่ายขึน้) / analyze (วิเคราะห์) 

 

This London-based foundation is an independent organization that distributes funds to schools 
serving the underprivileged. Education for All’s schools provide a wide variety of learning 
opportunities that give the beneficiaries a better chance of improving their lives and becoming 
economically self-sufficient. 
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SUITABLE (ADJ.) เหมาะสม, รับได้ 

appropriate 

proper 

acceptable 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the email, the word “suitable” in paragraph 2, line 3, is closest in meaning to 

(A) attractive 

(B) appropriate 

(C) urgent 

(D) temporary 

suitable แปลว่า “เหมาะสม” จากประโยคในอีเมลบอกว่า ได้เตรียมแผนการออกกําลงักายท่ี

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนไว้แล้ว คําท่ีมีความหมายเหมือนกนัคือ 

appropriate นัน่เอง 

attractive (ดงึดดู, มีเสน่ห์) / urgent (เร่งด่วน) / temporary (ชัว่คราว) 

 

 

 

…Though you’ve only worked as a gym supervisor up to this point, I don’t think you will have 
much trouble managing the class since you have a degree in health and fitness studies. I’ve 
prepared some workout routines that are suitable for the students’ ability level. Why don’t we 
get together on Wednesday afternoon to discuss them? Let me know if that works for you. 
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CONTINUE (V.) ดาํเนินต่อไป, คงไว้ 

preserve 

remain 

maintain 

carry on 
 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the advertisement, the word “preserve” in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to 

(A) accept 

(B) predict 

(C) notify 

(D) continue 

จากบทความกําลงัพดูถึงสินค้าเสือ้ผ้าท่ีใช้ลวดลายของทางภาคตะวนัตกเฉียงใต้ของ

แอฟริกาใต้ และใช้สีย้อมผ้าท่ีผลิตจากพืชเท่านัน้ “เพ่ือรักษาไว้/คงไว้ถึงประเพณีเก่าแก่ของคน

ในภมิูภาคเม่ือหลายร้อยปีก่อน” 

accept (ตกลง, ยอมรับ) / predict (คาดการณ์) / notify (แจ้งให้ทราบ) 

 

 

…Looking for an authentic, one-of-a-kind souvenir to remember your time in Rosa Marina? Then 
why not check out some of Pandora Clothing’s products? Many items feature artistic patterns 
found in the South Africa Southwest and only plant-based dyes are used in all our clothing. We 
do this to preserve a regional tradition from centuries ago. 
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OPERATE (V.) จัดการ (ธุรกิจ) 

run 

manage 

handle  

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the article, the word “running” in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to 

(A) declining 

(B) racing 

(C) operating 

(D) struggling 

จากบทความตรงประโยค “who has been running the apartment complex…” running 

ตรงนีห้มายถึงจดัการ ดําเนินกิจการ ซึง่ตรงกบัคําว่า operating ข้อ (C)  

decline (ลดลง, ปฏิเสธ) / race (แข่งขนั) / struggle (ต่อสู้ดิน้รน) 

 

 

BOSTON (March 20) – The renovation of River Park Apartments, located at 44 Oliver Avenue, was 
finally completed last week. The building had been undergoing improvements for over a year. 
Mr. Ross Simpson, who has been running the apartment complex for the past two decades, 
wanted to completely renovate the building without displacing any of the tenants. 
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DIRECT (V.) นําทาง 

guide 

lead 

escort 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the memo, the word “directed” in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to 

(A) guided 

(B) promoted 

(C) handled 

(D) broadened 

จากบทความ “As the reporter is directed through our halls” หมายถึงเม่ือนกัข่าวถกูพาเดิน

ไปตามทางเดินในออฟฟิศ แสดงว่าต้องมีพนกังานหรือคนของบริษัทคอยนําทาง เดินดอูอฟฟิศ

ด้วย directed ในท่ีนีเ้ลยมีความหมายเหมือน guided ข้อ (A)  

promote (สนบัสนนุ, เล่ือนตําแหน่ง) / handle (จดัการ) / broaden (ขยาย, ทําให้กว้างขึน้) 

 

 

A writer from Good Morning! Toronto is scheduled to visit our new office on September 8. He is 
writing a short article about our office design and employee benefits. No photographs will be 
taken as we have already sent some images for the piece. As the reporter is directed through our 
halls, feel free to interact with him. 
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FIGURE (V.) คิด, คาดคะเน 

suppose 

think 

estimate 

guess 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the e-mail, the word “figure” in paragraph 2, line 1, is closest in meaning to 

(A) manage 

(B) nominate 

(C) object 

(D) suppose 

จากบทความ “I figure she deserves a raise for being such a valuable member of my 

team.” หมายถึง ฉนัคิดว่าเธอสมควรได้รับการขึน้เงินเดือนจากการเป็นพนกังานท่ีมีคณุค่ามาก

ของทีม figure ในทีนีคื้อคิดว่า คาดว่า ดงันัน้ความหมายจะคล้ายกบั suppose ท่ีหมายถึงคิด

ว่าอะไรน่าจะเกิดขึน้ 

manage (จดัการ) / nominate (เสนอช่ือ) / object (คดัค้าน) 

…I figure she deserves a raise for being such a valuable member of my team. I’m wondering if I 
could request an exception for Ms. Waltz in this case. Just let me know what steps I should take. 
Also, if possible, I’d like to give her a larger pay increase than the standard rate. Please tell me if 
that’s acceptable as well. 
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PERFORM (V.) ทาํงาน, ปฏิบัติ 

carry out 

function 

execute 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the article, the word “carried out” in paragraph 2, line 2, is closest in meaning to 

(A) neglected 

(B) fulfilled 

(C) performed 

(D) transported 

จากบทความ จะเห็นว่ากําลงัพดูถึง “tests of newly manufactured vacuum cleaners” คือ

การทดสอบเคร่ืองดดูฝุ่ นท่ีผลิตออกมาใหม่ ซึง่ carried out ตรงนีเ้ป็น V. ของ tests นัน่เอง 

หมายถึง การทดสอบถกูปฏิบตัิการ หรือดําเนินการ ดงันัน้ความหมายใกล้เคียงกบั performed 

มากท่ีสดุ 

neglect (ละเลย ไม่สนใจ) / fulfill (เติมเต็ม) / transport (ขนส่ง) 

 

….Conerra has revealed that this problem occurred because tests of newly manufactured 
vacuum cleaners were not being carried out comprehensively enough. The company has decided 
to stop production of all plants on May 15 to address the issue. 
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GATHER (V.) รวบรวม 

draw 

attract 

 

ตัวอย่างโจทย์ 

 

In the article, the word “draw” in paragraph 1, line 4, is closest in meaning to 

(A) notice 

(B) gather 

(C) paint 

(D) spread 

draw inspiration for her writing หมายถึง รวบรวมแรงบนัดาลใจสําหรับงานเขียน ดงันัน้

ความหมายจงึใกล้เคียงกบั gather มากท่ีสดุ 

notice (สงัเกตเห็น) / paint (ลงสี, ทาสี) / spread (ทาให้ทัว่, กระจาย) 

 

 

Katherine Mayrose is a fantastic novelist living and working in Oakland, California. Best known 
for My Beloved Rancher, she has been actively writing since she was 17 years old. Originally from 
Louisiana, she moved at the age of 10 to Missoula, Montana. From its vast, open landscapes she 
would later draw inspiration for her writing. 
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