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สงวนลิขสิทธิป์ระเทศไทยตามพระราชบญัญตัิลิขสิทธิ์โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ “คุณครูสมศร”ี   หามลอกเลียนแบบไมวาสวนหน่ึงสวนใดของ
เอกสารชุดน้ีนอกจากจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากทางโรงเรียนฯ  กรรณกิาร  อินทรทตั  (ที่ปรกึษาทางกฎหมาย)                     

 

สาํนกังานใหญ  สยามสแควร : 0-2250-7396  Call  Center: 0-2669-5538-9 
 

เจาะศัพทเดด็ พชิติ GAT, 9 วิชาสามญั และ ม.ดงั 
1.  abandon,  desert    ละทิง้ 
  abandon   effort 

        career 

        child 

        car 

        hope 

 

2.  ability,  capability   ความสามารถ 
  academic 

  artistic    ability 

  athletic 

  musical 

 

3.  proficiency,  efficiency ความชาํนชิาํนาญ 
  high 

  great     proficiency  in 

  limited 

 

4.  abnormal,  irregular   ผดิปกต ิ

        development 

  abnormal   result 

        gene 

 

5.  abruptly,  suddenly   ฉบัพลันทนัใด 

        awake 

  abruptly   disappear 

        interrupt 

        vanish 

 

6.  absolutely,  completely สมบรูณ 
        excellent 

        terrible 

  It’s  absolutely abhorrent 

        fantastic 

        incorrect 
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7.  absurd,  ridiculous   งีเ่งาไรสาระ 
        claim 

  absurd    idea 

        suggestion 

 

 

8.  abundant,  abounding    มากมาย / อดุมสมบรูณ 
  abundant   harvest 

        evidence 

        resource 

        supply 

 

9.  accelerate,  expedite    เรงความเรว็ 
  accelerate   development 

        effort 

        growth 

        progress 

 

10. accept,  admit       ยอมรบั 

        happy 

        willing 

  I’m     reluctant  to  accept  my  mistake. 

        unable 

 

11. access,  approach     ทางเขาสู, การเขาสู 
  authorized 

  unauthorized  

  restricted   access 

 

12. accommodation,  residence ทีพ่กั / ทีอ่ยูอาศยั 

  private 

  rented 

  comfortable  accommodation 

  luxurious 

  furnished 

 

13. accomplish,  succeed    ประสบความสําเรจ็ 
  accomplish  aim 

        mission 

        objective 
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14. accordingly,  consequently  ดังนัน้ / ดวยเหตนุี ้
  Act 

  Respond   accordingly. 

  Suffer 

  Behave 

 

15. accumulate,  collect  เพิ่มพนูทลีะเลก็ละนอย 

  accumulate  asset 

        debt 

        evidence 

 

  dirt 

  fat      accumulate 

  evidence 

 

16. accurate,  precise   ถกูตองแมนยาํ 
        account 

        calculation 

  accurate   description 

        translation 

 

17. accuse,  blame    กลาวหา, ตาํหน ิ

        killer 

  accused   murderer 

        rapist 

 

18. achieve,  succeed   ประสบความสําเรจ็ 
        dream 

  achieve  your objective 

        success 

        target 

 

19. acknowledge,  accept  ยอมรบั 

        truth 

  acknowledge  error 

        weakness 

        responsibility 
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20. acquire,  attain     ไดรบั 

        ability 

  acquire    skill 

        reputation 

        qualification 

 

21. activate,  stimulate   กระตุน / ทาํให...พรอมใชงาน 

        alarm 

  activate    screen 

        mechanism 

  
 

22. active,  energetic      กระตอืรอืรน 

        extremely 

        mentally 

  She’s    physically active. 

        politically 

 

23. adapt,  adjust       ปรบั, เปลีย่น, แปลง 
        model 

  adapt    recipe 

        technique 

 

24. add,  increase,  supplement เพิ่ม 

        expense 

  added    value 

        comfort 

        confidence 

 

25. addict,  drunkard      คนเสพตดิ 

  drug 

  computer   addict 

  television  

 

26. adolescent,  youngster   ทีเ่ปนวัยรุน 

        behavior 

  adolescent  development 

        fantasy 

        suicide 
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27. adult,  grown-up      ผูใหญ 
  adult     ticket 

        entertainment 

        diaper (US)  /  nappy  (UK) 

 

28. advantage,  benefit     ประโยชน, ขอด ี/ ขอไดเปรยีบ 

  get / gain   advantage 

  bring 

  give 

  offer 

 

29. advise,  suggest,  recommend แนะนาํ 
        caution 

  advise    client 

        investor 

 

30. affair,  business    เรือ่ง, กจิ, ธรุะ 
  clandestine  affair 

  love 

  economic 

  environmental 

 

31. affection,  fondness   ความรกั 
  feel,  have 

  display,  express  

  get,  receive  affection 

  crave,  want 

 

32. affluent,  prosperous  ร่าํรวย 

  affluent    lifestyle 

        society 

        nation 

 

33. aggravate,  exasperate ทาํใหแยลง 
        condition 

        crisis 

  aggravate   injury 

        pain 

        symptom 
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34. agriculture,  farming  เกษตรกรรม 

  modern 

  organic     agriculture 

  sustainable 

  subsistence 

 

35. aim,  goal,  purpose   เปาหมาย, จดุมุงหมาย 

  have 

  set     my  aim 

  accomplish 

  pursue 

 

36. allocate,  distribute   แบงสันปนสวน 

        money 

  allocated   budget 

        task 

 

37. alternative,  option,  choice  ขอเลอืก, ตวัเลอืก 
  give 

  present    alternatives 

  offer 

  suggest 

 

38. ambiguous,  vague     กาํกวม / ไมชดัเจน 

        concept 

  ambiguous  message 

        reference 

 

39. ambition,  inspiration    ความทะเยอทะยาน, แรงบนัดาลใจ 
  achieve 

  fulfil (l)    ambition 

  give  up 

  abandon 

 

40. analyze,  synthesize    วเิคราะห, สงัเคราะห 
  quantitatively  analyze 

  statistically 

 

41. ancestor,  forefather    บรรพบรุษุ 

  I’m  descended  from  ancestors. 
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42. ancient,  archaic      โบราณ 

  ancient    art 

        legend 

        remedy 

        tradition 

 

43. annoy,  harass       ทาํใหราํคาญ, รบกวน, ตามราว ี
  annoy    so 

  great 

  intense    annoyance 

  mild 

  slight 

 

44. apparent,  obvious     ทีเ่หน็ไดชดัเจน 

  apparent   benefit 

        difference 

        similarity 

 

45. application         การประยกุตใช 
  visa 

  job 

patent    application 

  patent 

  membership 

 

46. approach          (v) เขาสู, (n) วธิ ี
  conventional 

  creative 

  innovative 

  analytical   approach  (n) 

 

  birthday 

  destination 

  menopause  approach  (v) 

 

47. appropriate,  suitable,  fitting  เหมาะสม 

        answer 

  appropriate  action 

        feedback 

        manner 
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48. archeology,  archaeology   โบราณคด ี

   

49. argue,  debate,  dispute    โตแยง 
        bitterly 

  argue    furiously 

        constantly 

        loudly 

 

50. artificial,  copied,  duplicated  เทียม, ปลอม 

  artificial    flower 

        nail 

        limb 

 

51. aspire,  wish,  long  for    ปรารถนา, อยากไดมาก 
  aspire  to  be  a  doctor 

  achieve 

  fulfil     aspiration 

  meet 

  satisfy 

 

 

52. assemble,  congregate   รวมกัน 

  assemble   team 

        army 

        collection 

 

53. assess,  appraise     ประเมนิ 

        ability 

  assess    effect 

        probability 

        impact 

 

54. assign,  appoint      มอบหมาย, แตงตัง้ 
  assign    duty 

        homework  

        responsibility 
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55. assumption,  presumption  สมมตฐิาน 

  basic 

  fundamental 

  key     assumption 

  false 

  mistaken 

 

56. assure,  ensure      ยืนยนั, ทาํใหมั่นใจ 
  assure    victory 

        safety 

        reliabity 

 

57. astronaut,  spaceman    นกับินอวกาศ 

 

58. attach,  join,  enclose    แนบ 

        copy 

  attach    file 

        tag 

 

59. attention,  heed      ความใสใจ 
  pay 

  gain 

attract    attention 

  capture 

  distract 

 

60. attendance,  presence  การเขารวม, การปรากฏ 

  constant 

  frequent 

  compulsory  attendance 

 

61. automation      การใชเครือ่งจกัร 
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62. available,  at  hand   มอียู, วางอยู, ทีห่าได 
  easily 

  generally   available 

  locally 

  currently 

  seat 

  evidence 

  alternative 

  service 

 

63. awkward,  inactive   งุมงาม, ไมคลอง 
  extremely 

  incredibly   awkward  question 

  terribly 

  slightly 

 

B 
64. beat,  defeat      เอาชนะ 
  beat  him   at  chess 

        by  three  points 

 

65. behavior,  conduct   ความประพฤต ิ

  normal 

  strange 

  aggressive  behavior 

risky 

 

66. bereaved,  mournful  ที่สญูเสียคนรกั, คร่าํครวญเสยีใจ 
  bereaved   family 

        relative 

 

67. besides,  moreover,  furthermore ยิง่ไปกวานัน้ 

 

68. brittle,  fragile       เปราะ 
        bone 

  brittle    nail 

        glass 
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69. build,  construct,  establish  สราง 
  construct   dam 

        building 

        reality 

        hypotheses 

 

C 
70. capacity,  ability      ความจ,ุ ความสามารถ 
  demonstrate 

  possess   capacity 

develop 

  enhance 

 

71. category,  classification   ประเภทที่แบง, การแบงประเภท 

  price 

  size     category 

  weight 

  gender 

 

72. cessation,  stop      การหยดุ 

  cessation  of  hostility 

        production 

        smoking 

 

73. challenge,  defy      ทาทาย, ยัว่ใหโกรธ 
  challenge   finding 

        theory 

        assumption 

 

74. circumstance,  occurrence  เหตกุารณ, สถานการณ 
  favourable 

  tragic 

  ordinary 

  adverse   circumstance 
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75. collapse,  relapse    พงัทลาย, ทรดุลง 
  bank 

  business   collapse 

  civilization 

  economy 

  ceiling 

 

76. collide,  clash      ชน 

  train 

  car     collide 

  vehicle 

 

77. crash,  crush      ชน, บดขยี ้
  car 

  aircraft    crash 

plane 

 

78. commodity,  merchandise สินคา 
  basic 

  expensive 

  perishable 

  agricultural  commodity 

 

79. communicate,  convey  สือ่สาร, สือ่ความ 

 clearly 

  communicate effectively 

        successfully 

 

80. companion,  friend    เพือ่นรวมทาง, เพือ่น 

  charming 

  pleasant   companion 

  faithful 

  dining 

 

81. compare,  correlate    เปรยีบเทียบ (ส่ิงเหมือน)   
  compare   characteristic 

        data 

        frequency 
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82. contrast,  differentiate   เปรยีบเทียบ (ส่ิงแตกตาง) 
        dramatically 

  contrast   strikingly 

        markedly 

 

83. compensate,  redeem   ชดเชย 

        employee 

  compensate  victim 

        plaintiff 

 

84. competitor,  opposer   คูแขง, ผูคดัคาน 

  main 

  fierce 

  formidable   competitor 

 

85. complete,  accomplish,  achieve  ทาํใหสําเรจ็ 
  complete   project 

        questionnaire 

        mission 

 

86. complex,  complicated  สลบัซบัซอน 

  device 

design 

  instruction 

 

87. component,  constituent  องคประกอบ 

  basic 

  major    component 

  genetic 

 

88. (be)  composed  of,  constitute  ประกอบดวย 

  chiefly 

  chiefly    composed  of 

  largely 

  primarily 

 

89. concentrate,  focus    มจีติใจจดจออยูกับ, เนน 

  concentrate  hard 

        intensely 

        properly 
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90. conclude,  infer     สรปุ 

  conclude   discussion 

        deal 

        negotiation 

 

91. condolence,  sympathy  การแสดงความเสยีใจ, ความเหน็อกเหน็ใจ 
  deep 

  heartfelt 

  sincere    condolences 

 

92. conference,  convention  การประชุม 

  conference  registration 

        attendees 

        delegates 

        participants 

 

93. conform,  agree     ปฏบิตัติาม 

  be  expected  to 

  forced 

  required 

  conform  to  the  rules 

 

94. confidence,  assurance  ความมัน่ใจ 
  enormous 

  tremendous 

  inner     confidence 

 

95. confidential,  secret    ทีเ่ปนความลบั 

  confidential  advice 

        report 

        memorandum 

 

96. confirm,  affirm     ยืนยนั, ทาํใหม่ันใจ 
  autopsy 

  evidence 

  experiment  is  confirmed 
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97. conscious,  aware    ทีต่ระหนกั, รูตวั 
  conscious   attempt 

        effort 

        awareness 

 

98. considerable,  great   มากมาย 

  considerable  achievement 

        advance 

        attention 

        effort 

 

99. consist  of,  constitute   ประกอบดวย 

  The  committee generally 

        typically 

        usually 

  consists  of  fifteen  members. 
 

100. constant,  consistent   สม่าํเสมอ 
        ache 

  constant   anxiety 

        care 

        conflict 

        effort 

 

101. contain,  comprise    ประกอบดวย 

 

102. consult,  confer     ปรกึษา 
        attorney 

  consult    expert 

        architect 

 

103. counsel,  advise     ใหคาํปรกึษา 
  counselling 

  group   ~ 

  professional ~ 

  abortion  ~ 

  marital   ~ 
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104. consumption,  exhaustion การบรโิภค, การใชจนหมด 

  boost 

  encourage  consumption 

  cut  down 

  reduce 

 

105. contaminate,  adulterate  ทาํใหเนาเสีย, ปลอมปน 

  contaminated water 

        blood 

        soil 

        food 

 

106. contradiction,  controversy การโตแยง, โตเถยีง 

  obvious 

  logical    contradiction 

  inner 

 

107. controvert,  contradict,  contend  โตงแยง, โตเถยีง 
  academic 

  legal     controversy 

  political 

  scientific 

 

108. convert,  alter,  change เปลี่ยน 

  convert    religion 

        currency 

 

109. convince,  persuade  ทาํใหเชือ่, ชกัชวน 

  convince   audience 

        investor 

        voter 

 

110. co-operate,  collaborate รวมมอื 
  cooperate  (v) 

  effective 

  global    cooperation 

  cultural 

  political 
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111. co-ordinate,  organize  ประสานงาน, จดัการ 
  coordinate   work 

        effort 

        movement 

        activity 

 

112. counteract,  neutralize  หกัลาง, ลบลาง 
 

113. critical        เกี่ยวกบัการวจิารณ, ทีว่กิฤต / สําคญัย่ิง 
  critically  (adv) analyze 

        assess 

        comment 

 

114. critical,  vital     สาํคญัยิง่ 
  really 

  absolutely 

  increasingly  critical 

 

115. criticism,  comment      การวจิารณ / คาํวจิารณ 
  intense 

  serious    criticism 

  constructive 

  helpful 

 

116. crucial,  essential      สาํคัญยิง่ 
  crucial    issue 

        period 

        factor 

        role 

 

D 
117. damage,  destruction,  disaster ความเสียหาย 

  minimal 

  permanent  damage 

  emotional 

  environmental 
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118. dangerous,  hazardous    ทีเ่ปนอนัตราย 

  dangerous  adventure 

        chemical 

        illness 

 threat 

 

119. deal  with,  cope  with,  involve เกี่ยวของ, ของเกี่ยว 
 

120. declare,  announce      ประกาศ (ทางการ) 
  victory 

  war 

  bankruptcy 

  martial  law  is declared 

 

121. decline,  decrease      ลดลง 
  considerably 

  drastically   decline 

  sharply 

  slightly 

 

122. dedicate,  devote       ทุมเท, อทุศิ 

  dedicated  (adj) employee 

        volunteer 

        socialist 

123. defend,  protect     ปองกนั 

  defend    homeland 

        liberty 

        religion 

        reputation 

        dissertation 

 

124. definite,  exact      แนนอน 

  definite    answer 

        bias 

        plan 
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125. destroy,  decay,  decline  ทาํลาย, ผ,ุ เสือ่ม 

  completely 

  entirely 

  totally    destroy 

  utterly 

  partially 

 

126. demonstrate      สาธติ, แสดง 
  demonstrate  ability 

        dedication 

        willingness 

        stupidity 

 

127. deny,  decline      ปฏเิสธ 
  deny     accusation 

        allegation 

        rumour 

 

128. department,  section   แผนก 
   

129. depend  on,  rely  on   ขึ้นอยูกบั 

 

130. depress,  deject     ทาํใหหดหูใจ 
  extremely 

  mildly 

  chronically  depressed  (adj) 

 

131. deprive,  bereave     พราก, เอา...ไป 

  deprived  of  (adj) liberty 

         oxygen 

         food 

         mom 

 

132. devastation,  destruction ความเสยีหาย 

  total 

  economic 

  emotional 

  environment  devastation 
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133. determine,  make  a  strong  decision  ตดัสนิใจแนวแน, กาํหนด 

  determine   policy 

        probability 

        requirement 

  

134. detest,  hate,  despise   เกลยีดชงั 
 

135. detrimental,  perilous   อนัตราย 

  detrimental  effect 

        impact 

 

136. devastate,  demolish   ทาํลาย 

 

137. device,  tool,  gadget   อปุกรณเครือ่งมือ 

  hi-tech 

  complex   device 

  sophisticated 

  labour-saving 

 

138. devious,  indirect     ทีค่ดเคีย้ว, ทีไ่มตรง 
  devious    cunning 

        scheme 

        tactic 

 

139. diagnosis,  analysis   การวนิจิฉัย, การวเิคราะห 
  accurate  

  positive 

  tentative   diagnosis. 

 

 

140. die,  expire,  perish,  extinct ตาย 

  peacefully 

  suddenly   die 

  tragically 

  prematurely 

 

141. diminutive,  miniature    เลก็ 
  diminutive   size 

        stature 
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142. disgust,  abhorrence    ความขยะแขยง, ความรงัเกยีจ 
  a  feeling  of disgust 

  an  expression  of 

  a  look  of 

  a  sense  of 

 

143. disorder,  disorganize    ทาํใหวุนวาย, ทาํใหยุงเหยงิ 
  political  disorder 

  genetic 

  sleeping   disorder 

  mental 

 

144. disorder,  ailment     ความเจบ็ปวย 

  serious,  severe 

  chronic 

  physical,  mental disorder 

 

145. distinguish,  discriminate  แยกใหเหน็ความแตกตาง 
  distinguish  category 

        shape 

        type 

 

146. distract,  deviate      เบีย่งเบน 

  minor 

  constant 

  momentary  distraction  (n) 

 

147. dominance,  influence   อทิธพิล 

  cultural 

  economic   dominance 

  military 

  social 

 

 

148. drought,  shortage   ความแหงแลว, การขาดแคลน 

  severe 
  terrible 

  prolonged   drought 
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149. dwelling,  residence  ทีอ่ยู 
  permanent 

  humble    dwelling 

  modest 

  private 

 

 

 

 

 

 

 


