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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
numb ชา, ไร้ความรู้สึก I was sitting in a weird 

position, so my legs 
were numb. 

ฉันนั่งผิดท่าไปหน่อย ขา
ก็เลยชาทั้งสองข้างเลย 

Passion หลงใหล, ความชอบ I have two passion in 
my life; travelling and 
singing. 

ในชีวิตฉันมีความ
หลงใหลใน 2 สิ่งนั่นก็คือ
การท่องเที่ยว และการ
ร้องเพลง 

grow on ค่อยๆ ชอบ, เริ่มรู้สึกชอบ I didn’t like this song at 
first, but now it’s 
growing on me. 

ฉันไม่รู้สึกชอบเพลงนี้ใน
ตอนแรก แต่ตอนนี้ฉัน
เริ่มชอบมันแล้วล่ะ 

Lean on พ่ึงพา, พาด, พิง Everybody needs 
someone to lean on in 
times of trouble. 

ทุกคนต้องการพ่ึงพิงใคร
สักคนในยามที่มีปัญหา 

guardian ผู้ปกครอง, ผู้พิทักษ์, 
ผู้ดูแล 

After her parents death, 
her uncle become legal 
her guardian. 

หลังจากท่ีพ่อแม่ของเธอ
เสียชีวิต ลุงของเธอก็
ได้มาเป็นผู้ปกครองของ
เธออย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

autopsy การชันสูตรศพ, การผ่าศพ The body was sent to 
autopsy at the hospital. 

ศพถูกส่งมาชันสูตรที่
โรงพยาบาล 

interfere รบกวน, แทรกแซง, ก้าว
ก่าย 

We have no right to 
interfere in other’s 
affairs. 

เราไม่มีสิทธิที่จะไปก้าว
ก่ายในเรื่องของคนอ่ืนนะ 

distract รบกวน, ท าให้เสียสมาธิ That sound distracted 
my attention from 
reading. 

เสียงนั้นมันรบกวนสมาธิ
ในการอ่านหนังสือของ
ฉัน 

feasible เป็นไปได้, ท าได้ His plan seemed to be 
difficult, but now it 
proved to be feasible. 

แผนของเขาดูเหมือนจะ
ยากนะ แต่มันก็พิสูจน์ได้
แล้วว่าเป็นไปได้ 

manipulate จัดการ, เชิดหุ่น, ชักใย Her success is pretty ความส าเร็จของเธอ



due to her ability to 
manipulate the media. 

ส่วนนึงมาจาก
ความสามารถในการ
จัดการสื่อได้ 

exodus อพยพจ านวนมาก, การ
จากไป 

There has been a mass 
exodus of workers from 
the villages to towns. 

มีคลื่นแรงงานอพยพย้าย
ถิ่นจากหมู่บ้านต่างๆเข้า
ไปท างานยังเมืองต่างๆ 

bias ล าเอียง, อคติ The teacher seems to 
have bias towards the 
girls in her class. 

ดูเหมือนครูจะมีอคติต่อ
กลุ่มเด็กผู้หญิงในชั้น
เรียนเลยนะ 

attribute เป็นของ, เขียนโดย This poem is attributed 
to William Shakespeare. 

กวีบทนี้เขียนโดย  
วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ 

rescuer ผู้ช่วยเหลือ, ผูช้่วยชวีิต All the Thai cave 
rescuers are the hero in 
our heart forever. 

ผู้ที่ช่วยชีวิตเด็กๆ และ
โค้ชออกจากถ้าทุกคน 
คือฮีโร่ที่จะอยู่ในใจเรา
ตลอดไป 

sacrifice เสียสละ, อุทิศตน The rescuers sacrificed 
their own life to save 
all children out of 
cave. 

เหล่าผู้ช่วยชวีิตยอม
เสียสละเพ่ือช่วยให้เด็กๆ 
ออกมาจากถ้ าได้อย่าง
ปลอดภัย 

kneel คุกเข่า She knelt down to look 
her key under table. 

หล่อนคุกเข่าลงใต้โต๊ะ
เพ่ือมองหากุญแจ 

refrain งด, ละเว้น Please refrain from 
smoking here. 

Fโปรดงดสูบบุหรี่บริเวณ
นี้ 

 

 


