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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
acquire ได้รับ, ได้มา, ได้เรียนรู้, 

เข้ายึด 
He has acquired a 
reputation for being 
difficult to work with. 

เขาได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่
ท างานด้วยยากมาก 

retain เก็บไว้, รักษาไว้, สงวนไว้ The sea retains the 
sun’s warmth longer 
than the land. 

ทะเลจะกักเก็บความร้อน
จากพระอาทิตย์ได้นาน
กว่าผืนดิน 

excess มากเกิน, เกินขอบเขต, 
มากไป 

A excess of water 
causes the plant’s root 
to rot. 

การรดน  ามากเกินไปจะ
ท าให้รากของต้นไม้เน่าได้ 

disclose เปิดเผย, เปิดโปง She refused to disclose 
any details of the plan. 

หล่อนปฏิเสธที่จะเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับแผน 

keen คม, กระตือรือร้น, หลัก
แหลม 

I am not keen on this 
kind of music. 

ฉันไม่ได้เก่งในดนตรีแนว
นี มาก 

struggle ดิ นรน, ต่อสู้, ฝ่าฟัน For years she struggled 
with the department to 
get her ideas accepted. 

หล่อนต้องฝ่าฟันกับทาง
คณะที่จะให้ยอมรับใน
ความคิดของหล่อน 

session การประชุม, รายงานการ
ประชุม, ภาคการศึกษา 

He taught a class during 
the summer session. 

เขามีคลาสสอนในช่วง
ภาคฤดูร้อน 

delight พอใจ, ยินดี,ปลื ม Her eyes shone with 
delight. 

ตาของหล่อนเป็น
ประกายด้วยกับความ
ปลื มปิติ 

justify แสดงเหตุผล, อธิบาย He is trying to justify his 
act. 

เขาพยายามที่จะให้
เหตุผลในการกระท าของ
เขา 

detect ค้นหา, ตรวจสอบ, สืบหา Some sounds cannot 
be detected by the 
human ear. 

เสียงบางเสียงหูของ
มนุษย์ก็ไม่สามารถได้ยิน
ได้ 

mutual ซึ่งกันละกัน, ร่วมกัน, ทั ง
สองฝ่าย 

Firms often do business 
together for purposes 
of mutual benefit. 

บริษัทมักจะ 
ธุรกิจร่วมกัน เพื่อจดุประสงค์
ในการท าก าไรร่วมกัน 



inquiry การไต่สวน, สอบสวน This subject is outside 
the scope of our 
inquiry. 

ประเด็นนี อยู่
นอกเหนือจากการ
สอบสวนของเขา 

determine ก าหนด, ตัดสินใจ, ตกลง
ใจ 

People should be 
allowed to determine 
their own future. 

ผู้คนควรที่จะมีสิทธิ
ตัดสินใจอนาคตของ
ตนเอง 

generate สร้างขึ น, ผลิต, ท าให้เกิด Massive amounts of 
carbon dioxide are 
generated every day. 

ทุกวันนี ก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด์ถูก
ผลิตมาเป็นจ านวน
มหาศาล 

Maintain รักษา, คงไว้, บ ารุง A large house costs a 
lot to maintain. 

บ้านหลังใหญ่มักจะมีค่า
บ ารุงรักษาค่อนข้างเยอะ 

reveal เปิดเผย, แสดงให้เห็น All their secrets have 
been revealed. 

ความลับทั งหมดของพวก
เขาถูกเปิดเผย 

mature เป็นผู้ใหญ่, โตเต็มที่, สุก He’s very mature for 
his age. 

เขาดูเป็นผู้ใหญ่มาก ถ้า
เทียบในวัยของเขา 

estate ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ She left all her estate 
to her niece. 

หล่อนทิ งทรัพย์สินที่ดิน
ทั งหมดไว้ให้หลานสาว 

sigh ถอนหายใจ She sighed deeply and 
sat down. 

หล่อนถอนหายใจลึกๆ 
และนั่งลง 

 

 

 


