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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
enable สามารถ, ท าให้เป็นไปได้ Airplanes enable us to 

travel around the 
world in a few days. 

เครื่องบินท าให้เรา
สามารถไปเที่ยวทั่วโลกได้
ภายในเวลาไม่ก่ีวัน 

arise เกิดข้ึน, บังเกิด Accident arises from 
carelessness. 

อุบัติเหตุเกิดจากความ
ประมาท 

fund กองทุน, ทุน We couldn’t carry out 
our project because of 
lack of funds. 

เราไม่สามารถโอบอุ้มโปร
เจคของเราต่อไปได้ 
เนื่องจากการขาดแคลน
เงินทุน 

critic นักวิจารณ์, ผู้ชอบติเตียน He has been a 
persistent critic of the 
president. 

เขาเป็นนักวิจารณ์หวัรั้น
เกี่ยวกับประธานาธิบดีมา
โดยตลอด 

mean ตั้งใจ,เจตนา,หมายความ
ว่า (v.) / ใจร้าย,ใจด า 
(Adj.) 

I felt a little mean 
when I said I couldn’t 
visit her in hospital 
until Sunday. 

ฉันรู้สึกว่าตัวเองใจร้ายไป
หน่อยเวลาที่บอกหล่อน
ไปว่าไปเยี่ยมที่
โรงพยาบาลไม่ได้จนวัน
อาทิตยเ์ลย 

droplets  ละออง, หยดเล็กๆ Covid-19 virus is 
transmitted between 
people through 
respiratory droplets. 

โควิด 19 สามารถ
ติดต่อกันได้ทางละองที่
เกิดจากระบบทางเดิน
หายใจ 

ample เพียงพอ, มากพอ They believe they have 
got ample evidence to 
convict him of the 
crime. 

พวกเขาเชื่อว่าพวกเขามี
หลักฐานเพียงพอที่จะ
พิสูจน์ได้ว่าเขากระท าผิด
จริง 

revise แก้ไข, ปรับปรุงใหม่ A revised edition of this 
book was published. 

ฉบับปรับปรุงใหม่ของ
หนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์แล้ว
นะ 

fellow เพ่ือน, สหาย, มิตรภาพ He had great support 
from his fellow worker. 

เขาได้รับการสนับสนุน
อย่างดีจากเพ่ือนร่วมงาน



ของเขา 

fray ด้ายหลุดลุ่ย (V.) / การ
ทะเลาะวิวาท,การชกต่อย 
(N.) 

I frayed the edge of my 
jeans since that was 
the fashion in those 
days. 

ฉันมักท าให้ขอบขา
กางเกงยีนส์มันหลุดลุ่ย 
ตั้งแต่ท่ีมันกลายเป็น
แฟชั่นในสมัยนั้น 

disorder ความผิดปกติ, ความ
วุ่นวาย 

He have struggled with 
his disorder for many 
years. 

เขาต้องต่อสู้กับโรค
ทางด้านจิตใจมาเป้นเวลา
หลายปีแล้ว 

Liberal  เป็นอิสระ, ใจกว้าง, ใจป ้า, 
นักเสรีนิยม 

He absorbed the 
attitudes of his 
politically liberal 
parents. 

เขาซึมซับแนวคิดเสรีนิยม
ทางการเมืองมาจากพ่อ
แม่ 

defend ปกป้อง, แก้ตัว, แก้ต่าง They are fighting to 
defend their rights. 

พวกเขาก าลังต่อสู้เพื่อ
ปกป้องสิทธิของพวกเขา 

periodical นิตยสาร หรือวารสาร, 
เป็นครั้งคราว 

The library subscribes 
to a many of 
periodicals. 

ห้องสมุดท าการสมัคร
สมาชิกนิตยสารของ
หลายๆส านักพิมพ์ 

pitch ขว้าง, เหวี่ยง, โยน, ตั้ง
ระดับ, ก าหนดระดับ 

This roof has a very 
high pitch. 

หลังคานี้มีระดับความสูง
มากๆเลย 

partnership หุ้นส่วน He has entered into a 
business partnership 
with his former boss. 

เขาได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วน
ทางธุรกิจกับเจ้านายเก่า
ของเขา 

format รูปแบบ, การจัดข้อมูล The software can 
support files in a 
variety of formats. 

ซอฟต์แวร์สามารถรองรับ
ไฟล์ได้หลากหลาย
รูปแบบ 

federal สหพันธ์, สหภาพ, 
พันธมิตร 

They were charged 
with violating federal 
law. 

พวกเขาโดนจับในข้อหา
ต่อต้านกฎหมายระดับ
พันธรัฐ (กฎหมายที่ใข้ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

isolate แยกตัว, ตีตัวออกห่าง, 
โดดเดี่ยว 

If you have symptoms 
that seemed to be 

หากคุณมีอาการคล้าย
โรคดควิด คุณจ าเป็นต้อง



coronavirus, you’ll 
need to self-isolate for 
14 days. 

แยกตัวเองจากผู้อ่ืนเป็น
เวลา 14 วัน 

 

 

 


