
Word Mean Sentence Mean
Anonymous ไมเ่ปิดเผย, นรินาม This poem was composed by an 

anonymous author กวบีทนถีกูแตง่โดยผูแ้ตง่นรินาม
Inherent มตีดิตัวแตกํ่าเนดิ He has amzing voice, that is a 

characteristec inherent in him
เขามนํีาเสยีงทน่ีาอศัจรรย,์ นันเป็น
ลักษณะเฉพาะทเีขามมีาแตกํ่าเนดิ

Scare to death ตกใจแทบตาย
Mark suddenly appeared like a 
ghost in the dorrway and scared 
me to death

มารคิอย็โผลม่าตรงประตยูา่งกบัผ ี
ทําใหฉั้นตกใจแทบตาย

Absentminded ขลีมื Her absentminded husband forgot 
their amniversary

สามขีลีมืของหลอ่น ลมืวันครบรอบ
ของพวกเขา

Take effect มผีล, เกดิผล This medicine takes effect in less 
than half an hour

ยาตัวนจีะออกฤทธอิยา่งนอ้ย 30 
นาที

Apparatus เครอืงมอื, เครอืงใช ้ All apparatused can be changed 
upon technology of each age

อปุกรณ์เครอืงใชท้กุชนดิยอ่ม
เปลยีนแปลงไปตามเทคโนโลยขีอง
แตบ่ะสมยั

Prestigious เป็นทเีคารพนับถอื
Mr.Steven, a famour architect 
who had received many 
prestigious awards

คณุสตเีวน่ สภาปนกิทมีชีอืเสยีง ผู ้
เคยไดรั้บรางวัลอนัทรงเกยีรตตืา่งๆ
มากมาย

Associate คบหา, เกยีวขอ้ง He associate only with prestigious 
people

เขาคบหาสมาคมแตก่บัผูท้มีชีอืเสยีง
 มเีกยีรตเิท่านัน

Barrel หน่วยวัดปรมิาณนํามนัดบิ Meddle Eastern oil prices jumped 
by 100 dollars per barrel

ราคานํามนัของประเทศตะวันออก
กลางขนึสงูถงึ 100 ดอลลา่ตอ่
บารเ์รล

Ceremony พธิ,ี ระเบยีบแบบแผน
This ceremony has been handed 
down from generation to 
generation

พธิกีารนถีกูสง่ตอ่มาจากรุน่สูรุ่น่แลว้

Defend ปกป้อง The dog defended its owner from 
harm

สนัุขมนัปกป้องเจา้ของของมนัจาก
อนัตราย

Funeral งานศพ, พธิฝัีงศพ It is traditional to wear black to a 
funeral

เป็นธรรมเนยีมพธิปีฏบิตัใินการใส่
ชดุสดํีาไปงานศพ

Guilty รูส้กึผดิ, สํานกึผดิ I feel guilty about having told a lie ฉันรูส้กึผดิทตีอ้งโกหกออกไป
Stand for ยอ่มาจาก ATM stands for Automated Teller 

machine.
คําวา่ ATM ยอ่มาจาก Automated 
Teller machine

Take after หนา้เหมอืน Everyone told me I took after my 
father ทกุคนบอกวา่ฉันหนา้เหมอืนพอ่

Idle ไมเ่อาไหน, เกยีจครา้น I can't put up with his idleness 
any longer

ฉันทนกบัความไมเ่อาไหนของเคา้
ไมไ่ดอ้กีตอ่ไปแลว้นะ

Ingratitude อกตัญ ู People who don't look after their 
parents are guilty of ingratitude

คนทไีมย่อมดแูลพอ่แมข่องเขาเอง
นันไดช้อืวา่ อกตัญ ู

Kinship ความสมัพันธใ์นครอบครัว Different ethnie groups have 
different system of kinship

กลุม่ชาตพิันธุท์ตีา่งกนัยอ่มมรีะบบ
ความสมัพันธใ์นครอบครัวทตีา่งกนั
ดว้ย

Comprise ประกอบดว้ย Bangkok comprises 50 districts กรงุเทพมหานครประกอบไปดว้ย 50
 เขตดว้ยกัน

Primitive ดังเดมิ Primitive races colonized these 
islands 2000 years ago

กลุม่ชาตพิันธุต์า่งๆดังเดมิไดทํ้าการ
ตังอาณานคิมบนเกาะตา่งๆเหลา่นี
เมอื 2000 ปีทแีลว้
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Settle ตกลงกัน, ตัดสนิใจ They haven't yet settled when the 
wedding is going to be

พวกเขายงัไมไ่ดต้กลงกันเลยวา่จะ
จัดงานแตง่งานเมอืไหร่

 Textile สงิทอ, ผา้ Their main exports are textiles, 
especially silk and cotton

สนิคา้สง่ออกหลักของพวกเขาคอื 
ผา้ทอ โดยเฉพาะอยา่งยงิ ผา้ไหม 
และ คอตตอน

Lean เอยีง, โนม้, องิ, พงิ The wall is leaning dangerously กําแพงกําลังเอยีงลงมาอยา่งน่า
อนัตราย

Fine คา่ปรับ If you don't turn in the book 
within due date, you will be fined.

ถา้คณุไมค่นืหนังสอืภายในกําหนด 
คณุจะถกูปรับนะ

Accede ขนึครองราชย,์ ลงนามใน
สนธสิญัญา

King Bhumipol Adulyadej had 
acceded to the throne for 70 
years.

Augment ขยาย, เพมิ He has work harder to augment 
his income

เขาจําเป็นตอ้งทํางานหนักขนึเพอื
เพมิรายไดข้องเขา

Crucial สําคัญมาก
The Panama canel provides a 
crucial shipping link between 
Atlantic and facific ocean

คลองปานามามคีวามสําคัญตอ่การ
เดนิเรอืเป็นอยา่งมาก เพราะเป็น
คลองทเีชอืมระหวา่งมหาสมทุร
แปซฟิิก และมหาสมทุรแอตแลนตกิ

label ตดิป้าย, ทําเครอืงหมาย Remember to put some address 
labels on the suitcase

จําไวว้า่ควรตดิป้ายแสดงทอียูบ่น
กระเป๋าเดนิทางไวห้น่อยนะ


