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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
Fatigue เพลีย She was suffering 

from fatigue.  
หล่อนมีอาการ
อ่อนเพลีย 

Insomnia โรคนอนไม่หลับ Holly suffered from insomnia  
caused by stress at work. 

โฮลี่ประสบกับปัญหา
นอนไม่หลับจาก
ความเครียดจากท่ี
ท างาน 

Documentary สารคด ี Most of her movies have a 
documentary style. 

ภาพยนตร์ส่วนใหญ่
ของเธอจะเป็นแนว
สารคดี 

Drop out หนีเรียน, ถอนออก, 
เลิกกลางคัน 

He dropped out of school when 
he was 16. 

เขาหยุดเรียน
กลางคันตอนอายุ 16 

Well-built  แข็งแรง, ก าย า He is well built and broad-
shouldered  

เขามีร่างกายท่ี
แข็งแรง ช่วงไหล่
กว้าง 

yard ลาน, สนาม The house has a small yard at 
the back. 

บ้านมีสวนเล็กๆ อยู่
หลังบ้าน 

Prescription ใบสั่งยา These drugs are only 
 available on prescription 

ยาเหล่านี้จะซื้อได้
ต้องต้องมีใบสั่งยา
เท่านั้น 

napkin ผ้าเช็ดหน้า A long, folded napkin on the 
right sight of the table was 
provided during the meal. 

ผ้าที่ม้วนยาววางอยู่
มุมขวาของโต๊ะ 
จัดเตรียมไว้ให้ใช้
ระหว่างมื้ออาหาร 

drizzle ปรอยๆ It's been drizzling all day. ฝนตกปรอยๆ ตลอด
ทั้งวันเลย 

Fracture แตกหัก She fractured her skull 
 in the accident. 

หล่อนกะโหลกศีรษะ
แตกจากอุบัติเหตุ 

climate สภาวะอากาศ I prefer warm to cold climate. ฉันชอบอากาศที่อุ่นๆ
มากกว่าอากาศหนาว 
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awful น่ากลัว, น่าย าเกรง, 
เลวร้าย 

He suffered awful injuries in 
the crash. 

เขาได้รับบาดเจ็บ
ร้ายแรงจากรถชน 

pillar เสา, เสาหิน, หลัก, 
ฐาน, แกนส าคัญ 

He was a pillar of the 
community. 

เขาเป็นแกนส าคัญ
ของเมือง 

cheerful เบิกบาน, ร่าเริง She manages to stay cheerful  
despite everything. 

หล่อนเลือกที่จะท าใจ
ให้เบิกบานเข้าไว้ไม่
ว่ากับสิ่งใด 

edgy หงุดหงิด She is obviously in a state of 
edgy depression. 

หล่อนเห็นได้ชัดเลย
ว่ามีภาวะอารมณ์
หงุดหงิด 

skull กะโหลก He fractured his skull in 
an automobile accident. 

เขากะโหลกศีรษะ
แตกจากอุบัติเหตุรถ
จักยานยนตร์ 

nervous ประหม่า, หวาดกลัว I was very nervous about  
driving again after the accident. 

ฉันรู้สึกหวาดกลัวใน
การกลับมาขับรถอีก
ครั้งหลังจากเกิด
อุบัติเหตุ 

exhausted เหนื่อยล้า Although he was exhausted, he 
had to keep working. 

แม้ว่าเขาจะเหนื่อยล้า 
แต่เขาก็ต้องยังคง
ท างานต่อไป 

Numb อาการชา I was lying in a weird position 
 and my leg went numb. 

ฉันทอดตัวนอนท่า
แปลกไปหน่อย ก็เลย
ขาชา 

shipping การส่งสินค้า He runs a big shipping company. เขาเปิดบริษัทขนส่ง
ขนาดใหญ่ 
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