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คําศัพท ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย
Discharge ปลดออก,ปลอยออก, ไล

ออก
Because of a shortage of work,
half the staff was discharged.

เนื่องจากการขาดแคลน
งาน พนักงานจํานวน

คร่ึงหนึ่งจึงถูกปลดออก
Denounce กลาวคัดคาน, พูดตอตาน

, ประณาม, กลาวหา
She denounced him to the
police as a murder.

หลอนกลาวหาวาเขา
เปนฆาตกร

Ideal for เหมาะ A warm sunny day is ideal for a
picnic.

อากาศท่ีอบอุนอยางนี้
เหมาะกับการไปปคนิค
นะ

Dubious นาสงสัย, ไมแนใจ,
คลุมเครือ

His reason for going is still
dubious.

สาเหตุท่ีเขาไมยอมไป
ยังคงเปนท่ีสงสัยกันอยู

Renown ชื่อเสียง, ซึ่งมีชื่อเสียง She has international renown
as a painter.

หลอนเปนศิลปนท่ีมี
ชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ

Leap กระโดด, เคล่ือนไหว
อยางรวดเร็ว

The grasshopper is an insect
that can leap about 20 times
the length of its own body.

ตั๊กแตนเปนแมลงชนิด
หนึ่งท่ีสามารถกระโดด
ไดไกลถึง 2 0เทาของ
ความยาวของลําตัว

Tiny เล็กจิ๋ว, นอยนิด Hummingbirds are tiny
creatures.

นกฮัมมิ่งเบิรดเปนสัตวท่ี
มีขนาดเล็กมาก

Adhere ยึด, ติด, เกาะติด The gum adhered to my pants. หมากฝร่ังติดท่ีกางเกง
ของฉัน

Discard ละท้ิง, ส่ิงท่ีถูกทอดท้ิง I’ll discard all unnecessary
things in my bedroom.

ฉันจะท้ิงของท่ีไมจําเปน
ท่ีอยูในหองนอนของฉัน
ใหหมด

Seldom ไมคอยจะ, แทบจะไม He seldom ever comes to work
in time.

เขาแทบจะไมเคยมา
ทํางานทันเวลาเลย

Likelihood ความเปนไปได, ทาที,
ว่ีแวว

There is no likelihood of his
getting well.

ไมมีว่ีแววท่ีอาการของ
เขาจะดีขึ้นเลย

Insufficient ไมเพียงพอ, ขาดแคลน Don’t read under insufficient
light because it is bad for your
eyes.

อยาอานหนังสือในท่ีท่ี
แสงสวางไมเพียงพอ
เพราะมันจะเปน
อันตรายตอดวงตาของ
คุณ

Restrict จํากัด, ควบคุม, กําหนด Restricted area, irrelevant พื้นท่ีหวงหาม ผูท่ีไม



person were prohibited. เกี่ยวของหามเขา
Pedestrians คนเดินเทา Yesterday a pedestrian was hit

by a car because of
carelessness driver.

เมื่อวานนี้เกิดเหตุรถชน
คนเดินทางเทา สาเหตุ
มาจากความประมาท
ของคนขับ

Classify แบงประเภท, จัดกลุม,
จําแนก

These books are classified
before take them on the
shelves.

หนังสือเหลานี้จะตองถูก
แบงประเภทกอนนําไป
ขึ้นชั้น

Exceed เกินกวา, มากกวา,
ละเมิด

Your car exceeds the speed
limit.

คุณขับรถเกินความเร็วท่ี
กําหนด

Symptom ลักษณะอาการ,
เคร่ืองบงชี้, อาการของ
โรค

The symptoms of influenza are
fever, headache, and muscular
pain.

อาการของไขหวัดใหญ
คือ มีไข, ปวดศีรษะ
และปวดเมื่อยกลามเนื้อ

Overstate คุยโว, พูดเกินความจริง Journalists often overstate a
situation to make the news
more stimulating.

นักขาวมักจะพูดถึง
เหตุการณตางๆ เกิน
ความจริง เพื่อใหขาวมี
ความนาสนใจมากขึน้

Shift เคล่ือนยาย,
เปล่ียนแปลง

The shifting layers of the
earth’s center continue to
make earthquakes.

การเคล่ือนตัวของ
เปลือกโลกอยางตอเนื่อง
สงผลใหเกิดแผนดินไหว

Duplicate จําลอง, สําเนา, คูฉบับ,
ทําซ้ํา

A duplicate key is made for
replacing one that lost.

กุญแจสํารองถูกทําขึ้น
เพื่อมาใชแทนท่ีกุญแจท่ี
สูญหาย

Intimate ใกลชิด, สนิท, คุนเคย I’m always so happy when I am
with my intimate friends.

ฉันรูสึกมีความสุขทุกคร้ัง
เมื่อไดอยูกับเพื่อนสนิท

Down the road
(= in the future)

ในอนาคต Rainy season is here and winter
is down the road.

นี่ก็ฤดูฝนแลว อีกไมนาน
ก็จะเปนฤดูหนาวแลว

Gotta (= got to) จําเปนตอง He gotta go now. เขาจําเปนตองไปแลว
ตอนนี้

Gaze at จองมอง, เพงมอง That little girl gazes at me
when I took the last candy in
the shelf.

เด็กผูหญิงคนนั้นจอง
มองมาท่ีฉันตอนท่ีฉัน
หยิบลูกกวาดชิ้นสุดทาย
ท่ีเหลืออยูในชั้นไป

Handle ท่ีจับ, จัดการ, ควบคุม The handle of this pan is easy
to hold.

ดามจับของกะทะใบนี้
งายตอการจับ

Ancestor บรรพบุรุษ, ตนตระกูล His ancestors are Chinese. บรรพบุรุษของเขาเปน
ชาวจีน



Budget งบประมาณ The committee approved the
budget.

คณะกรรมการไดทําการ
อนุมัติงบประมาณ
เรียบรอยแลว

Compile รวบรวม, เรียบเรียง I will compile these
questionnaires next week.

ฉันจะเก็บรวบรวม
แบบสอบถามเหลานี้
อาทิตยหนานะ

Awkward งุมงาม, เชื่องชา, เคอะ
เขิน, ดูไมคลองแคลว

I always feel awkward when
I’m in strange place.

ฉันจะรูสึกงุมงามเสมอ
เมื่ออยูในสถานท่ีท่ีผิด
แปลกไมคุนเคย

Notify แจงความ, บอกกลาว,
ประกาศ

I will notify you about the
arrival of the product.

ฉันจะแจงใหคุณทราบ
เกี่ยวกับการมาถึงของ
สินคา


