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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
delegate ตัวแทน, ผู้แทน He was delegated to 

represent the company 
at international 
conference. 

เขาเป็นตัวแทนในการ
น าเสนอบริษัทต่อที่
ประชุมระดับนานาชาติ 

charter กฎบัตร, กฎที่ตั้งข้ึน
ส าหรับองค์กร 

The United Nation 
Charter was signed in 
1945. 

กฎบัตรสหประชาชาติ
ได้รับการลงนามในปี 
ค.ศ.1945 

doubt แคลงใจ, สงสัย, ติดใจ I always have some 
doubts about the 
scheme but I never 
expressed it. 

ฉันมีความแคลงใจกับตัว
โครงการมาตลอด แต่ฉัน
แค่ไม่ได้แสดงออก 

seam รอยเย็บ, ตะเข็บ, รอยต่อ The bags that we sell 
have very strong seam, 
so they will last for 
years. 

กระเป่าที่เราขายนี้มีการ
เย็บอย่างแน่นหนา จึง
สามารถใช้ได้นาน 

vapor ไอน้ า, ละอองน้ า Water changes into 
vapor when it is 
heated. 

น้ าจะกลายเป็นไอ เมื่อ
ได้รับความร้อน 

furious อารมณ์รุนแรง, โกรธจัด She was furious for 
forgetting to pick her 
up. 

หล่อนโกรธฉันมากเลยที่
ลืมไปรับหล่อน 

fume พลุ่งพล่านด้วยความโกรธ, 
พ่นควัน, ไอควัน 

Days after argument, he 
still fuming. 

หลังจากทะเลาะกันมา
หลายวันแล้ว เขาก็ยังคง
เต็มไปด้วยอารมณ์โกรธ 

veranda ระเบียง, เฉลียง Every evening I sat on 
the veranda watching 
the sun go down. 

ทุกๆเย็น ฉันจะมานั่งดู
พระอาทิตย์ตกตรง
ระเบียง 

macho ความเป็นลูกผู้ชาย He was an extremely 
macho man. 

เขาเป็นคนท่ีมีความเป็น
ลูกผู้ชายมากเลยแหละ 



buckle หัวเข็มขัด, รัดเข็มขัด He wore a belt with a 
large silver buckle. 

เขาใส่เข็มขัดท่ีมีหัวเข็ม
ขัดเป็นสีเงินขนาดใหญ่ 

apex สูงสุด, ปลายสุด, ยอดสุด He reached the apex of 
his career during that 
period. 

เขาได้ไปถึงจุดสูงสุดของ
สายอาชีพการงานของ
เขาแล้ว 

sprinkle พรม, โรย, โปรย I like to sprinkle a little 
cheese on my pizza. 

ฉันชอบที่จะโรยชีสเล็ก
น้อยลงไปในพาสต้า 

downfall ความตกต่ า, ความหายนะ, 
ความล่มสลาย 

His arrogance led to his 
downfall. 

ความทะนงตนหยิ่งยะโส
ของเขาน าพาเขาไปสู่
ความหายนะ 

empower ให้อ านาจ, มอบอ านาจ We empower our sale 
staffs to make decisions 
without always having 
to consult their 
supervisor. 

เราให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่พนักงานฝ่าย
ขาย โดยไม่จ าเป็นต้องมา
ขอค าแนะน าจากหัวหน้า
ตลอดเวลา 

disapprove ไม่ชอบ, ไม่เห็นด้วย I disapprove of all the 
violence that is shown 
on television. 

ฉันไม่เห็นด้วยกับการฉาย
ให้เห็นความรุนแรงใน
โทรทัศน์ หรือสื่อต่างๆ 

vigor แรง, กระฉับกระเฉง, 
ก าลัง 

After vacation she 
returned to work with 
renewed vigor.  

หลังจากหยุดพักผ่อน 
หล่อนก็กลับมาท างาน
ด้วยกับความ
กระฉับกระเฉงมีพลัง 

deception หลอกลวง, ต้มตุ๋น, ปลอม
แปลง 

He was arrested on 
charges of attempted 
deception when he 
tried to use a stolen 
credit card. 

เขาถูกจับในข้อหา
หลอกลวง เมื่อเขา
พยายามที่จะใช้บัตร
เครดิตที่จะใช้บัตรเครดิต
ที่ขโมยมา 

credential หนังสือรับรอง, 
ประกาศนียบัตร, หลักฐาน
อ้างอิง  

All the candidates had 
excellent academic 
credentials. 

ผู้สมัครทุกคนมีการศึกษา
ที่ดีเยี่ยม 

Allure ล่อ, ดึงดูด, จูงใจ The cute dresses allure 
her to the store. 

เดรสน่ารักเหล่านั้น 
ดึงดูดให้เธอต้องแวะเข้า



ไปในร้าน 

outlook ทัศนียภาพ, อนาคตท่ี
คาดหวังไว้, ภาพอนาคต 

The political outlook is 
still uncertain. 

ภาพอนาคตทางการเมือง
ยังคงไม่มีความแน่นอน 

 


