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ค าศัพท ์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค ความหมายประโยค 
venture เสี่ยง, ลองท ำ As the saying goes, 

“Nothing ventured, 
nothing gained.” 

มีค ำกล่ำวว่ำ “ถ้ำไม่ลอง
เสี่ยงดู ก็จะไม่ได้อะไร
เลย” ตรงกับส ำนวนไทย
ที่ว่ำ “ถ้ำไม่เข้ำถ  ำเสือ ก็
ไม่มีทำงได้ลูกเสือ” 

industrious ขยัน, อุตสำหะ Every employee is 
expected to be 
competent and 
industrious. 

ลูกจ้ำงทุกคนจ ำเป็น
จะต้องมีควำมสำมำรถ 
และควำมอุตสำหะ 

unanimously อย่ำงเป็นเอกฉันท์, อย่ำง
พร้อมเพรียง) 

All three proposals to 
the committee were 
unanimously approved. 

ข้อเสนอทั ง 3 ข้อ ได้รับ
กำรอนุมัติอย่ำงเป็นเอก
ฉันท์ 

generate สร้ำงขึ น, ผลิต The wind farm may be 
able to generate 
enough electricity for 
more than 2,000 
homes. 

ทุ่งกังหันลมจะสำมำรถ
ผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ได้
มำกกว่ำ 2,000 
ครวัเรือน 

defeat พ่ำยแพ้, ยอมแพ้ I thought I could fix 
speaker myself but I 
had to admit defeat. 

ฉันคิดว่ำจะซ่อมล ำโพงได้
ด้วยตัวเอง แต่ฉันก็
ยอมรับว่ำฉันท ำไม่ได้
จริงๆ 

vogue เป็นที่นิยม, แฟชั่น, สมัย
นิยม 

In the 1920s, the short 
hair for woman 
became the vogue. 

ในช่วงปี 1920 ผมสั น
กลำยเป็นแฟชั่นของ
ผู้หญิงในยุคนั น 

reluctant ไม่เต็มใจ, ฝืนใจ Too long holidays 
make ones reluctant to 
start work again. 

วันหยุดยำวท ำให้บำงคน
รู้สึกฝืนใจที่จะกลับมำ
ท ำงำนอีกครั ง 

exquisite งดงำม, วิจิตร The tourists were เหล่ำนักท่องเที่ยวต่ำง



fascinated with the 
exquisite scenery. 

รู้สึกหลงใหลไปกับวิว
ทิวทัศน์ที่แสนจะงดงำม 

germ เชื อโรค Wash your hands so 
you don’t get germs on 
the food. 

ล้ำงมือของคุณด้วยจะได้
ไม่มีเชื อโรคลงไปใน
อำหำร 

disregard มองข้ำม, ไม่สนใจ She continued to see 
him in disregard of my 
advice. 

หล่อนก็ยังจะไปหำเขำ
โดยที่ไม่สนใจค ำแนะน ำ
ฉันเลย 

naive ซื่อ, ไร้เดียงสำ, เหมือน
เด็ก 

They were too naïve to 
understand the 
necessity of studying. 

พวกเขำยังเด็กเกินไปที่
จะเข้ำใจถึงควำมส ำคัญ
ของกำรเรียน 

landlord เจ้ำของที่ดิน, เจ้ำของบ้ำน The landlord says he 
wants to raise the rent 
next month. 

เจ้ำของที่ดินบอกว่ำเขำ
ต้องกำรที่จะขึ นค่ำเช่ำใน
เดือนหน้ำ 

orphan เด็กก ำพร้ำ  
Orphanage สถำนเลี ยงดู
เด็กก ำพร้ำ 

Being an orphan, he 
had to start earning 
money at ten. 

ด้วยควำมที่เป็นเด็ก
ก ำพร้ำ ท ำให้เขำต้อง
ท ำงำนหำเงินตั งแต่อำยุ 
10 ขวบ 

impulse แรงกระตุ้น, คลื่นไฟฟ้ำ Sharks are sensitive to 
impulse electrical as 
well as sound. 

ฉลำมมีควำมไวต่อ
คลื่นไฟฟ้ำพอๆกับคลื่น
เสียง 

picturesque สวย,งดงำม รำวกับ
ภำพวำด 

I stood against the 
picturesque scenery. 

ฉันยืนอยู่ในที่วิวเบื อง
หน้ำสวยรำวกับภำพวำด
เลย 

successor ผู้สืบต ำแหน่ง, ผู้สืบตระกูล She has been 
appointed successor to 
the retiring chief 
executive. 

หล่อนจะมำเป็นผู้รับ
ต ำแหน่งผู้บริหำรสูงสุด
ต่อจำกผู้บริหำรคนก่อนที่
เกษียณไป 

obsolete ล้ำสมัย, คร่ ำครึ Gas lamps became 
obsolete when electric 
lighting was invented. 

ตะเกียงไฟกลำยเป็นสิ่งที่
ล้ำสมัย เมื่อมีกำร
ประดิษฐ์แสงไฟขึ นมำ 

conservative อนุรักษ์นิยม, สงวนไว้ Older people tend to 
be more conservative 

คนเก่ำคนแก่มีควำมเป็น
พวกอนุรักษ์นิยมมำกกว่ำ



than other generations. วัยอื่นๆ 
    
chancellor อธิกำรบดี, เสนำบดี,  

สมุหนำยก 
A former politician has 
been appointed 
chancellor of the 
university. 

นักกำรเก่ำคนหนึ่งได้รับ
แต่งตั งให้เป็นอธิกำรบดี
องมหำวิทยำลัย 

fascinate หลงใหล, ลุ่มหลง I was fascinated with 
his beautiful voice. 

ฉันหลงไปกับสียงอัน
ไพเรำะของเขำ 

summit กำรประชุมสุดยอด, ระดับ
สูงสุด  

World leaders will 
meet next week for 
annual economic 
summit. 

ผู้น ำระดับโลกจะท ำกำร
เข้ำประชุมสุดยอดใน
เรื่องเศรษฐกิจประจ ำปีใน
สัปดำห์หน้ำ 

firework พลุ, ดอกไม้ไฟ They left off firework as 
a signal that the festival 
had started. 

เขำจุดพลุเพ่ือเป็น
สัญญำณบอกว่ำเทศกำล
ได้เริ่มขึ นแล้ว 

 

 

 

 


