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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
glimpse เหลือบมอง, ช ำเลือง He caught a glimpse at 

her face. 
เขำแอบช ำเลืองมองหน้ำ
หล่อน 

grasp คว้ำ, ยึด, ฉวย, จับ I grasped his arm from 
falling down. 

ฉันคว้ำแขนเขำไว้ได้ตอน
ที่เขำก ำลังจะล้ม 

pension เงินบ ำนำญ The company gave him 
enough pensions to 
live on. 

บริษัทใหเ้งินบ ำนำญ
อย่ำงเพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีวิตของเขำ 

summit จุดสูงสุด, กำรประชุมสุด
ยอด 

World leaders will 
meet next month in 
their annual summit. 

ผู้น ำโลกจะมีกำรประชุม
สุดยอดผู้น ำประจ ำปีใน
เดือนหน้ำ 

skyscrapper ตึกสูงระฟ้ำ The Burj Khalifa is one 
of famous skyscraper in 
the world. 

ตึกเบิร์จคำลิฟำ ถือเป็น
หนึ่งในตึกสูงระฟ้ำที่มี
ชื่อเสียงของโลก 

Readily  อย่ำงเต็มใจ, อย่ำงไม่ลังเล I readily grasped at his 
proposal. 

ฉันตอบตกลงกำรขอ
แต่งงำนของเขำอย่ำงไม่
ลังเล 

proportion อัตรำส่วน, สัดส่วน This make up remover 
contains highly 
proportion of alcohol. 

ที่ล้ำงเครื่องส ำอำงค์ยี่ห้อ
นี้มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ที่ค่อนข้ำงสูง 

symptom อำกำรของโรค The initial symptom of 
the infectious disease is 
fever, stomachache 
and sore throat. 

อำกำรเริ่มแรกของ
โรคติดต่อคือ เป็นไข้, 
ปวดท้อง, และเจ็บคอ 

formula สูตร,กฎ There’s no magic 
formula to success, 
except effort. 

ไม่มีสูตรวิเศษใดๆ ในกำร
ที่จะประสบควำมส ำเร็จ 
ยกเว้นควำมพยำยำม 

soar พุ่งพรวด, ทะยำน, พุ่งข้ึน Nowadays marriage is in 
decline and divorce 
rate are soaring. 

ในปัจจุบันนี้ไม่ได้สนใจใน
เรื่องกำรแต่งงำนนัก และ
อัตรำกำรหย่ำร้ำงก็พุ่ง
สูงขึ้นด้วย 



Abolish ล้มเลิก, ยกเลิก Lincoln set out to 
abolish slavery in the 
United States. 

ลินคอล์นเป็นผู้ริเริ่มที่จะ
ล้มเลิกระบบทำสใน
สหรัฐอเมริกำ 

profound ล้ ำลึก, ลึกซ้ึง This show made a 
profound impression 
on me. 

กำรแสดงนี้ได้สร้ำงคสำม
ประทับใจอย่ำงสุดซึ้ง
ให้กับฉัน 

remedy วิธีกำรรักษำ, วิธีกำรแก้ไข Hot lemon with honey 
is a good remedy for 
kids. 

 

applause เสียงปรบมือ, กำร
สรรเสริญ 

The audiences gave the 
singer a big applause. 

นักร้องได้รับเสียงปรบมือ
อย่ำงท่วมท้นจำกผู้ชม 

ultimate สุดท้ำย, ท้ำยที่สุด My manager will make 
ultimate decision about 
this. 

ผู้จัดกำรของฉันจะเป็นผู้
ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องนี้
ในท้ำยที่สุด 

confine ควบคุม, จ ำกัด It was terrible for our 
research to be confined 
by lack of money. 

สิ่งที่เป็นปัญหำร้ำยแรง
กับงำนวิจัยของพวกเรำ 
คือกำรถูกจ ำกัดด้วยเรื่อง
ของขำดแคลนเงิน 

endeavor เป็นได้ท้ัง N. และ v. 
แปลว่ำ ควำมพยำยำม, 
อุตสำหะ, มำนะ 

I’m sure your endeavor 
will bear fruit. 

ฉันมั่นใจเลยว่ำควำม
มำนะพยำยำมของคุณ
จะต้องบังเกิดผล 

mutual ซึ่งกันและกัน, ร่วมกัน, ทั้ง
สองฝ่ำย 

Find mutual interests 
and you will get along 
with each other. 

หำสิ่งที่มีควำมสนใจ
ร่วมกัน และคุณจะเข้ำ
กันได้เป็นอย่ำงดี 

 


