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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
counsel ค ำแนะน ำ, กำรปรึกษำ,ที

ปรึกษำ, ทนำยควำม 
John always seeks his 
father’s counsel before 
making any big 
decisions. 

จอห์นขอแนะน ำจำกพ่อ
ของเขำอยู่เสมอก่อนกำร
ท ำกำรตัดสินใจใหญ่ใดๆ 

carton กล่อง, กล่องกระดำษ, 
ภำชนะบรรจุอำหำร 

Could you please get 
me a carton of milk on 
your way back home? 

คุณช่วยซื้อนมสักกล่องให้
ฉันตอนกลับมำบ้ำน
ได้มั้ย? 

committee คณะกรรมกำร The committee has 
decided to postpone 
the meeting which was 
scheduled for this 
afternoon. 

คณะกรรมกำรได้
ตัดสินใจเลื่อนกำรประชุม
ที่จะมีในบ่ำยนี้ 

competence ควำมสำมำรถ,ทักษะที่
จ ำเป็นในกำรท ำงำน 

Amnuay is perhaps 
most known for his 
competence is 
coaching and one-on-
one mentoring skills. 

อ ำนวยเป็นที่รู้จักดีใน
ด้ำนคำมสำมำรถทักษะ
ในกำรโค้ชชิ่ง และกำร
เป็นที่ปรึกำตัวต่อตัว 

balcony ระเบียง, มุข, ที่นั่งโรง
ละครชั้นบน 

The balcony of my 
hotel room overlooks a 
beautiful lake. 

ระเบียงห้องพักโรงแรม
ของฉันมองลงไปเป็น
ทะเลสำบที่สวยงำม 

abortion กำรท ำแท้ง, ควำมล้มเหลว Judy became seriously 
ill during her 
pregnancy, so her 
doctor advised her to 
have an abortion. 

จูดี้ป่วยหนักระหว่ำงที่เธอ
ตั้งครรภ์ ดังนั้นคุณหมอ
จึงแนะน ำให้เธอท ำแท้ง
จะดีกว่ำ 

circulate ส่งต่อ, หมุนเวียน, 
เผยแพร่ 

The new banknotes 
will circulate in 
European zone, starting 
in this year. 

ธรบัตรแบบใหม่จะเริ่มใช้
หมุนเวียนในแถบทวีป
ยุโรป เริ่มตั้งแต่ปีนี้ 



fundraiser ผู้ระดมทุน, งำนระดมทุน Our company 
organized a fund raiser 
for children in need. 

บริษัทจัดงำนระดมทุน 
ส ำหรับเด็กๆที่ขำดแคลน 

hike กำรเดินทำงไกลด้วยเท้ำ, 
กำรเดินป่ำ 

If you are going for a 
long hike in cold 
weather you should 
wear thick socks. 

หำกคุณก ำลังจะไปเดิน
ป่ำเดินเขำเป็นระยะ
เวลำนำนๆ ในอำกำศ
หนำว คุณควรสวมถุงเท้ำ
หนำๆ 

frustrated รู้สึกหงุดหงิด Ann was frustrated for 
no reason. 

แอนหงุดหงิดขึ้นมำโดย
ไม่มีสำเหตุอะไรเลย 

helmet หมวกกันน็อค, หมวก
นิรภัย 

Safety helmets are 
required where there is 
a risk of injury from 
falling objects. 

หมวกนิรภัยถูกก ำหนดให้
สวมใส่ในที่มีควำมเสี่ยง
ในกำรเกิดกำรเจ็บจำกสิ่ง
ที่ของที่ตกลงมำ 

Headquarters  กองบัญชำกำร, ส ำนักงำน
ใหญ ่

The headquarters of 
company is located in 
Hong Kong. 

ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัท
ฉันตั้งอยู่ในฮ่องกง 

Profession อำชีพ, วิชำชีพ, บุคคลใน
สำยงำนอำชีพเดียวกัน 

Tony is an engineer by 
profession but a 
photographer by 
passion. 

โทนี่เป็นวิศวกรโดยอำชีพ 
แต่เป็นช่ำงภำพโดย
ควำมชอบ 

incomplete ไม่สมบูรณ์, ไม่เสร็จ, ไม่
ครบถ้วน 

The incomplete 
application form will 
be rejected. 

ไม่รับใบสมัครที่กรอก
ข้อมูลไม่ครบถ้วน 

downtown ใจกลำงเมือง, ตัวเมือง, 
ย่ำนธุรกิจ 

My uncle has a 
restaurant in 
downtown Bangkok. 

ลุงของฉันมีร้ำนอำหำรอยู่
ใจกลำงกรุงเทพฯ 

risky ที่เสี่ยง, เป็นอันตรำย It is very risky to invest 
all of your money in 
only few stocks. 

มันเสี่ยงมำกที่จะลงทุน
ด้วยเงินของคุณทั้งหมด
ในหุ้นเพียงไม่ก่ีตัว 

deliberate จงใจ, รอบคอบ, เจตนำ James was deliberately 
ignoring me during the 

เจมส์ท ำเป็นไม่สนใจฉัน
โดยเจตนำในระหว่ำงกำร



meeting this morning. ประชุมเมื่อเช้ำนี้ 

utterly อย่ำงที่สุด, โดยสิ้นเชิง, 
อย่ำงสมบูรณ์ 

Mary is utterly 
confident in himself. 

แมรี่มีควำมมั่นใจในตัว
เขำเองอย่ำงที่สุด 

 


