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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
rampage อาละวาด, โมโหโทสะ The demonstrators 

rampaged through the 
town, smashing 
windows and setting 
fire to cars. 

กลุ่มผู้ประท้วงอาละวาด
ไปทั่วเมือง ท าลาย
หน้าต่างให้แตกเป็น
เสี่ยงๆ ทั้งยังจุดไฟเผา
รถยนต์อีกด้วย 

badger รบเร้า, ยั่วยวน, รบกวนให้
ร าคาญ 

Every time we go to 
shop, my children 
always badger me to 
buy them toys. 

ทุกๆครั้งที่ไปร้านขายของ 
ลูกๆจะต้องรบเร้าให้ซื้อ
ของเล่นให้ทุกที 

absurd น่าข า, น่าตลก, ดูแปลกไป
ในทางตลก 

Jay looked absurd in 
that shoes, but I tried 
not to laugh. 

เจดูแปลกๆ เวลาใส่
รองเท้าคู่นั้น แต่ฉัน
พยายามที่จะไม่ข าเขานะ 

freak  out สติแตก, ตกใจกลัว I’m freaked out when 
the accident happened. 

ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนั้นฉัน
ถึงกับสติแตกไปเลย 

perish พังทลาย, ย่อยยับ, วินาศ, 
ตาย 

More than two 
hundreds people 
perished in the 
earthquake. 

ผู้คนมากกว่า 200 คน
ตายจากเหตุแผ่นดินไหว 

neglect ละเลย, ทอดท้ิง, เพิกเฉย These children are 
neglected from their 
parents. 

เด็กเหล่านี้คือเด็กที่ถูกพ่อ
แม่ทอดทิ้ง 

linger อ้อยอ่ิง, รีรอ He’s such a lingering 
man. 

เขาเป็นคนอ้อยอ่ิงอะไร
อย่างนี้ 

Invade  บุกรุก Famous people often 
find their privacy is 
invaded by the press. 

คนที่มีชื่อเสียงมักจะโดน
รุกล้ าความเป็นส่วนตัว
จากสื่อ 

contribution การมีส่วนร่วม There are so many 
ways you can make 
contribution to the 
success of organization. 

มีหลากหลายวืธีที่คุณ
สามารถเข้ามีส่วนร่วมใน
ความส าเร็จขององค์กรได้ 



attend เข้าร่วม Over five hundreds 
people attended the 
national seminar. 

ผู้คนมากกว่า 500 เข้า
ร่วมการสัมมนา
ระดับชาติ 

belonging สัมภาระ, สิ่งของ Don’t forget to pick up 
all your belongings 
before leaving this 
room. 

อย่าลืมที่จะหยิบสัมภาระ
ทั้งหมดของคุณ ก่อนที่จะ
ออกจากห้องนี้ 

authorize ขออนุญาต, อนุญาต This is a restricted area 
for authorized personal 
only. 

พ้ืนที่นี้เป็นเขตหวงห้าม 
เปิดให้เฉพาะบุคคลที่
ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

budget งบประมาณ Although you have 
limited budget, you can 
travel to many places if 
you have a god plan 
for travelling. 

แม้ว่าคุณจะมีงบที่จ ากัด 
แต่คุณก็สามารถ
ท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ ได้ 
ถ้าคุณมีการวางแผน
ท่องเที่ยวที่ดี 

Vacuum  สุญญากาศ 
Vacuum cleaner 
เครื่องดูดฝุ่น 

I usually use vacuum 
cleaner to clean my 
room than sweep. 

ฉันมักจะใช้เครื่องดูดฝุ่น
ท าความสะอาดห้อง
มากกว่าใช้ไม้กวาด 

valid มีผลใช้ได้, ใช้งานได้ Your identification card 
is valid until April 4th 
2020. 

บัตรประชาชนของคุณ
ใช้ได้ถึงวันที่ 4 เมษายน 
ค.ศ.2020 

occur เกิดข้ึน The car accident 
occurred at last night 
but no one was injured. 

อุบัติเหตุทางรถยนต์
เกิดข้ึนเมื่อคืนที่ผ่านมา 
แต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ 

promptly อย่างกะทันหัน,, โดย
ทันทีทันใด 

The emergency 
services arrived 
promptly at the scene. 

การช่วยเหลือฉุกเฉิน
มาถึงที่เกิดเหตุโดยทันที 

analyze วิเคราะห์ Researchers analyzed 
the data from 300 
customers 

นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากลูกค้าจ านวน 300 
คน 

draft ร่างเอกสาร, ร่างต้นฉบับ Writing a first draft of a 
novel is not easy. 

การจะเขียนร่างต้นฉบับ
นิยายเรื่องหนึ่งเป็นเรื่อง
ไม่ง่ายเลย 



orientation การปฐมนิเทศ First year students at 
our university are 
required to attend 
orientation. 

นักศึกษาปีแรกของ
มหาวิทยาลัยเราทุกคน
ต้องเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ 

prototype ต้นแบบ This is only a new car 
prototype, which may 
be changed later. 

นี่คือต้นแบบของรถรุ่น
ใหม่ ซึ่งอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงในภายหลัง 

 


