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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
bond ข้อผูกมัด, โซ่ตรวน, 

พันธนาการ 
The bond between 
parents and children is 
usually very strong. 

พันธนาการของความ
เป็นพ่อแม่ลูกมักจะ
แข็งแกร่งเสมอ 

reputation ชื่อเสียง, กิตติศัพท์ The company has a 
good reputation of 
providing good 
customers experience. 

บริษัทมีชื่อเสีนงในด้าน
การมอบประสบการณที่
ดีให้แก่ลูกค้า 

grocery ของช า, ของอุปโภค
บริโภค 

They sell many types 
of food and grocery 
products. 

เขาขายอาหารหลาย
ประเภท และสินค้า
จ าพวกของช าด้วย 

manner ท่าทาง, กิริยา, มารยาท A polite manner is 
characteristic of 
Japanese people. 

กิริยาท่าทางที่สุภาพ ถือ
เป็นลักษณะเฉพาะของ
คนญี่ปุ่นเลย 

wire ลวด, สายไฟ, ขึงลวด The cable has a 
copper wire 
surrounded by a 
plastic sheath. 

สายเคเบิลจะมี
ลวดทองแดงห่อคลุมด้วย
ปลอกพลาสติกอยู่ 

concession การยินยอม, สัมปทาน Our construction 
company has won the 
concession to partially 
construct, maintain, 
and operate the new 
airport. 

บริษัทก่อสร้างของเรา
ได้รับสัมปทานในการ
ร่วมก่อสร้าง ดูแลรักษา 
และจัดการสนามบินใหม่ 

prolong ต่อ, ยืดเวลา, ขยาย Regular maintenance 
can prolong the life of 
your appliances. 

การดูแลรักษาเป็น
ประจ าสามารถยืดอายุ
การใช้งานเครื่องใช้ได้ 

manipulate จัดการ, ยักย้าย, เปลี่ยน
ให้เหมาะสม 

He can manipulate 
situations mostly to his 
benefit. 

เขาสามารถที่จัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของเขาให้
ได้มากท่ีสุด 



prevail เป็นต่อ, เหนือกว่า, มีชัย Good will prevail over 
evil. 

ความดีย่อมชนะความชั่ว 

handler ผู้จัดการ, ผู้ดูแล The institute would 
like to see food 
handlers get more 
training in food safety. 

ทางสถาบันอยากให้
ผู้ดูแลด้านอาหารเข้ารับ
การอบรมในด้านความ
ปลอดภัยในอาหารให้
มากขึ้น 

devour กินอย่างตะกละ, รีบกิน, 
เผาผลาญ 

He devoured the 
entire plate of 
spaghetti. 

เขากินสปาเก็ตตี้อย่าง
ตะกละตะกลามจน
เกลี้ยงจาน 

overlook ละเลย, มองข้าม, พลาด
ไป, มองทัศนียภาพ 

His ability has been 
overlooked by his 
boss. 

เจ้านายของเขามองข้าม
ความสามารถเขาไป 

inhibit ยับยั้ง, สกัดก้ัน, ห้าม This drug inhibits the 
growth of tumors. 

ยาตัวนี้ช่วยยับยั้งการ
เติบโตของเนื้องอก 

distress ความกังวลใจ, ปัญหา, ท า
ให้เสียใจ 

I hope I haven’t 
distressed you with all 
these personal 
questions. 

ฉันหวังว่าฉันจะไม่สร้าง
ความกังวลใจให้คุณใน
การถามค าถามส่วนตัว
เหล่านี้นะ 

fold พับ,ห่อ I folded the letter and 
put it in an envelope. 

ฉันพับจดหมายใส่ซอง 

proxy ตัวแทน, ผู้แทน, การมอบ
ฉันทะ 

You can nominate 
someone as a proxy to 
sign for you. 

คุณสามารถมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเซ็นแทนได้ 

warrant ใบมอบอ านาจ, การ
รับประกัน, รับรอง 

Our products are 
warranted against 
defects in materials 
and workmanship. 

ผลิตภัณฑ์ของเรา
รับประกันเรื่องไร้
ข้อบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็น
วัสดุ หรือทักษะฝีมือ 

sweep กวาด, เคลื่อนไปอย่าง
รวดเร็ว  

She sweeps the street 
in front of her house 
every weekend. 

หล่อนจะกวาดถนนหน้า
บ้านทุก ๆ วันหยุด
ประจ าสัปดาห์ 

tempt ล่อ, ชวน,ท าให้อยาก, They tempted him to พวกนั้นชวนให้เขามา



ทดสอบ join the company by 
offering him a huge 
salary. 

ท างานที่บริษัทโดยมี
ข้อเสนอเป็นเงินเดือนที่
เยอะมาก ๆ 

lap หน้าตัก,รอบ,ห่อหุ้ม She soothes crying 
child on her lap. 

หล่อนปลอบเด็กท่ีก าลัง
ร้องไห้บนตักของหล่อน 

saucer จานรองแก้ว, จานรอง
ถ้วย 

She served the tea in 
cup with saucer. 

หล่อนเสริฟชามาในแก้ว
พร้อมจานรอง 

tender อ่อนนุ่ม, อ่อนโยน, ยื่น
ประมูล 

Tenderness is an 
important element in 
person’s character. 

ความอ่อนโยนถือเป็น
ลักษณะนิสัยส าคัญ
อย่างนึงของคนเรา 

lethal ร้ายแรงถึงตาย He was sentenced to 
death by lethal 
injection. 

เขาถูกตัดสินประหาร
ชีวิตด้วยการฉีดยาพิษ 

punctual ตรงเวลา, ทันก าหนด, 
ตามก าหนด 

We are committed to 
providing a punctual 
and reliable service. 

พวกเราให้ค ามั่นที่จะ
ให้บริการที่ตรงต่อเวลา
และเชื่อถือได้ 

soar โผบิน, ถีบตัวขึ้น, ทะยาน
ขึ้นไป 

House prices soared a 
further 20 percent. 

ราคาบ้านพุ่งสูงขึ้น
มากกว่า 20% 

pace ฝีเท้า, ย่างก้าว The runner collapsed 
just a few paces from 
the finish. 

นักวิ่งเป็นลมหมดสติ
ก่อนจะถึง 
เส้นชัยแค่ 2-3 ก้าว 

trait คุณลักษณะ, อุปนิสัย Patience is one of her 
best traits. 

ความอดทนถือเป็น
คุณลักษณะที่ดีที่สุดของ
หล่อนเลย 

ornate หรหูรา, ฟุ่มเฟือย Although she is a rich 
one but she doesn’t 
like ornate jewelry. 

แม้ว่าหล่อนจะเป็นคน
รวย แต่หล่อนก็ไม่ได้
ชอบเครื่องประดับที่
หรูหราอะไร 

nourishment อาหารที่บ ารุงร่างกาย, 
สารอาหาร 

A young baby gets its 
nourishment from its 
mother’s milk. 

เดก็ทารกจะรบั
สารอาหารจากน้ านม
ของแม่ 

 


