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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
intrude ก้าวก่าย, บุกรุก, ยุ่มย่าม We have no right to 

intrude in others ‘life. 
เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกาว
ก่ายในชีวิตของคนอ่ืน 

tiresome น่าร าคาญ, บ่าเบื่อ, 
หงุดหงิดใจ 

It’s getting tiresome, 
listening to you 
complain. 

มันเป็นอะไรที่นาเบื่อ
จริงๆ เลย ที่ต้องมานั่งฟัง
คุณบ่นเนี่ย 

regardless ไม่ค านึงถึง, ไม่เอาใจใส่, 
 ไม่สนใจ 

You should treat 
everybody equally, 
regardless of their age 
or sex. 

คุณควรปฏิบัติต่อทุกคน
อย่างเท่าเทียม ไม่ว่าเขา
จะอายุเท่าไร หรือจะเป็น
เพศใดก็ตาม 

tasteful  มีรสนิยม The interior decoration 
of her house is very 
tasteful. 

การตกแต่งภายในบ้าน
เขาดูมีรสนิยมมากเลย 

tend to มีแนวโน้ม A hard-working 
employee tends to be 
promoted. 

คนที่ขยันท างานก็มี
แนวโน้มที่จะได้รับการ
เลื่อนต าแหน่ง 

threat ข่มขู่, ข่มขวัญ She ignored their 
threats and continued 
to do what she felt was 
right. 

หล่อนไม่สนใจในค าขู่ใดๆ 
ของพวกเขา และยังจะ
ท าในสิ่งที่หล่อนคิดว่ามัน
เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วต่อไป 

override ผ่านข้าม, ลบล้าง, เอาชนะ These new rules 
override the old ones. 

กฎเกณฑใ์หม่เหล่านี้จะ
ลบล้างกฎเกณฑ์
แบบเดิมๆ 

forsake ละทิ้ง, ตัดขาด I can’t forsake my 
beloved in trouble. 

ฉันทิ้งคนที่ฉันรักให้เผชิญ
ปัญหาไม่ได้หรอกนะ 

mend ซ่อมแซม : ของใช้มั่วไป 
เช่น เสื้อผ้า, นาฬิกา, วิทยุ 
/ ฟื้นตัวของร่างกาย 

The plumber came to 
mend the burst pipe 
yesterday. 

เมื่อวานนี้ช่างประปาได้
เข้ามาซ่อมท่อน้ าที่แตก
แล้ว 

jabber พูดรัว, พูดเร็วและไม่
ชัดเจน 

I can’t understand if 
you keep jabbering like 
this. 

ฉันฟังคุณไม่ออกหรอก
นะ ถ้าคุณยังพูดรัวๆ 
แบบนี้อยู่ 



impotent อ่อนแอ, ไร้ก าลัง, ไร้
สมรรถภาพ, หมดก าลัง 

The aggression of 
bullying leaves people 
feeling hurt and 
impotent. 

ความรุนแรงของการ
แกล้งกันท าให้ผู้คนที่โดน
กลั่นแกล้งรู้สึกเจ็บปวด 
และอ่อนแอ 

Diabetes โรคเบาหวาน Drinking too much 
bubble tea lead to 
Diabetes. 

การดื่มชานมไข่มุกมาก
เกินไป อาจน าไปสู่การ
เป็นโรคเบาหวานได้ 

irritable ขี้โมโห, หงุดหงิดง่าย “Don’t disturb me 
again” she said with an 
irritable voice while I 
was asking her 
something. 

“อย่ามารบกวนฉันอีก” 
หล่อนพูดด้วยน้ าเสียง
ฉุนเฉียว ตอนที่ฉันก าลัง
จะถามบางสิ่งกับเธอ 

supreme สูงสุด, เหนือสุด For me, dieting requires 
a supreme effort of 
will. 

ส าหรับฉันการควบคุม
อาหาร จ าเป็นต้องมี
ความพยายามตั้งใจอย่าง
สูงสุดเลยนะ 

contempt หมิ่นประมาท, ดูถูก,  
เหยียดหยาม 

They were bullies, and 
they showed contempt 
for everyone and 
everything. 

พวกเขาเป็นพวกกดข่ีเหง
ผู้อื่นชอบเหยียด ดูถูกคน
อ่ืนเค้าไปทั่ว 

observe สังเกต, เฝ้าดู Security guards are 
able to observe 
something wrong from 
CCTV. 

รปภ. สังเกตเห็นคาม
ผิดปกติบางอย่างได้จาก
กล้องวงจรปิด 

 


