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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
shuttle รถ หรือยานพาหนะที่เก

ดินทางไปกลับสองจุด/ 
กระสวย 

The airport provides a 
complimentary shuttle 
from international 
terminal to domestic 
terminal. 

สนามบินให้บริการรถ
รับส่งฟรีจากอาคาร
ระหว่างประเทศสู่อาคาร
ภายในประเทศ 

legacy มรดก, สิ่งที่สืบทอดจาก
คนรุ่นก่อน 

The Greeks have a rich 
legacy of literature. 

ชาวกรีกมีมรดกทาง
วรรณกรรมมากมาย 

apparel เสื่อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม Nike is the topmost 
leading brand in sports 
apparel. 

ไนกี้เป็นแบรนด์ชั้นน า
ที่สุดในด้านเสื้อผ้ากีฬา 

dislocate เคลื่อน, หลุด, แยกจากกัน He dislocate his knee 
falling down some 
steps. 

เขาเข่าหลุดจากการตก
บันไดหลายขั้น 

irrigation การชลประทาน, การขาด
น้ า, การรดน้ า 

Most farmers rely on 
irrigation to grow their 
crops. 

ชาวนาชาวไร่ ส่วนใหญ่
พ่ึงพาชลประทานในการ
ปลูกพืช 

exotic ต่างถ่ิน, แปลก, มาจาก
ต่างประเทศ 

The new pet shop sells 
exotic pets} such as 
sugar gliders} reptiles. 

ร้านขายสัตว์เลี้ยงที่เปิด
ใหม่ ขายพวกสัตว์
แปลกๆ ด้วย เช่น ซูการ์
ไกลเดอร์ สัตวืเลื้อยคลาน
ต่างๆ 

harsh หยาบกระด้าง, รุนแรง, 
แสนล าบาก 

The people rebelled 
against the harsh new 
government. 

ประชาชนก่อจลาจล
ต่อต้านรัฐบาลใหม่อย่าง
รุนแรง 

disgust ขยะแขยง, รังเกียจ He gave her a disgusted 
look. 

เขามองหล่อนอย่าง
รังเกียจ 

vacancy ห้องว่าง, ต าแหน่งว่าง, 
พ้ืนที่ว่าง 

Our company has a 
vacancy for a 
production manager. 

บริษัทเรามีต าแหน่งว่าง
หนึ่งอัตรา คือต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายผลิต 



pedal คันเหยียบ, ที่ถีบ Driving a car} you need 
to use your right foot 
for both pedals. 

ในการขับรถยนต์คุณ
จ าเป็นต้องใช้เท้าขวาข้าง
เดียวในการเหยียบทั้ง
คันเร่ง และเบรค 

pavement ทางเท่า, บาทวิถี Parking on the 
pavement is not illegal 
outside of London. 

การจอดรถบนทางเท้าไม่
ผิดกฎหมายนอกกรุง
ลอนดอน 

curb ขอบ, ขอบทางเดิน, เครื่อง
ควบคุม 

We are standing on the 
curb} waiting for taxi. 

พวกเราก าลังยืนตรงขอบ
ทางเดิน เพื่อรอเรียก
แท็กซี่ 

saving เงินออม, การประหยัด, 
เงินสะสม 

He spent all his savings 
on an expensive car. 

เขาใช้เงินออมทั้งหมดใน
การซื้อรถราคาแพง 

redeem ไถ่ถอน, ซื้อคืน, 
แลกเปลี่ยน 

This gift voucher can 
be redeemable at any 
of our stores 
nationwide. 

บัตรก านัลนี้สามารถ
น ามาใช้ได้ที่ร่านสาขาใด
ก็ได้ทั่วประเทศ 

unique ไม่เหมือนใคร, พิเศษ
เฉพาะ 

He is a uniquely 
talented artist. 

เขาเป็นศิลปินที่มี
พรสวรรค์ไม่เหมือนใคร 

registration การจดทะเบียน, การ
ลงทะเบียน, การขึ้น
ทะเบียน 

Registration for summer 
courses may require 
approval from the 
course instructor. 

ลงทะเบียนส าหรีบคอร์
สเรียนฤดูร้อนอาจต้อง
ได้รับการอนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอน 

renewal การต่ออายุ, การเริ่มใหม่, 
การฟ้ืนฟู 

I need to apply for a 
renewal of my passport 
as it is expiring. 

ฉันต้องไปต่ออายุหนังสือ
เดินทาง มันก าลังจะ
หมดอายุ 

stroll เดินเล่น We went for a stroll in 
the park after dinner. 

เราออกไปเดินเล่นใน
สวนสาธารณะหลังมื้อค่ า 

thoroughly อย่างละเอียดถี่ถ้วน, อย่าง
สมบูรณ์, อย่างมาก 

Please read and 
understand this 
instruction manual 
thoroughly before using 
this. 

กรุณาอ่าน และท าความ
เข้าใจคู่มือการใช้อย่าง
ละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ 



adversely อย่างเป็นผลร้าย, มีผลลบ, 
ในแง่ลบ 

Stress can adversely 
affect your health. 

ความเครียดส่งผลในด้าน
ลบต่อสุขภาพของคุณได้ 

alike เหมือนกัน, ลักษณะ
เดียวกัน 

Seen at a distance, the 
two look alike. 

มองไกลๆ คุณ 2 คน 
เหมือนกันเลย 

 


