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1 doubt สงสยั

2 provide จัดหาให ้

3 apologetic ทีแ่สดงการขออภัย

4 enhance ท าใหด้ขี ึน้

5 announcement ค าประกาศ

6 starvation ความอดอยาก

7 economy ชัน้โดยสารประหยดั

8 traumatic ทีเ่ลวรา้ย น่าเศรา้โศก
9 reserve จอง ส ารอง

10 outcome ผล สิง่ทีป่รากฎออก
11 grain หน่วยมาตราชั่ง

12 neurologist ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบประสาท

13 indispensable ซึง่ขาดไมไ่ด ้

14 slightly อยา่งเล็กนอ้ย

15 probe ตรวจสอบ สบืสวน
16 exaggerate กลา่วเกนิจรงิ

17 distinction ความแตกตา่ง

18 substantial มากมาย สมบรูณ์
19 cognition การรับรู ้

20 spare ซึง่เก็บไว ้

21 surreal เหนอืความเป็นจรงิ

22 dentistry ทันตกรรม

23 abruptly อยา่งทันที

24 upbeat มคีวามหวัง

25 neural เกีย่วกบัระบบประสาท

26 irresponsible ขาดความรับผดิชอบ

27 dim สลัว ท าใหส้ลัว
28 arrogant หยิง่ยโส

29 jovial เรงิรา่

30 pessimistic มองโลกในแงร่า้ย

31 implication ความหมายโดยนัย

32 sympathetic เห็นอกเห็นใจ

33 consciousness ความตระหนักรู ้

34 bookworm หนอนหนังสอื

35 advocate สนับสนุน

36 curious อยากรูอ้ยากเห็น

37 autopsy การชันสตูรศพ

38 humble ถอ่มตัว สมถะ
39 diagnosis การวนิจิฉัยโรค

40 shrink หด

41 ambitious ทะเยอทะยาน

42 spur สิง่กระตุน้

43 conscientious รอบคอบ ทีส่ านกึในหนา้ที่
44 tolerant ซึง่มคีวามอดทน

45 disdainful ซึง่แสดงการดถูกูเหยยีดหยาม
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46 illustration ภาพประกอบ

47 victim เหยือ่ ผูเ้คราะหร์า้ย
48 mortality อตัราการตาย

49 sarcastic อยา่งเสยีดส ี อยา่งเหน็บแนม
50 factual เกีย่วกบัขอ้เท็จจรงิ

51 proportion สดัสว่น อตัราสว่น
52 contagious ซึง่แพรก่ระจายไดง้า่ย

53 scornful ดถูกูเหยยีดหยาม

54 affiliate บรษัิทในเครอื

55 reliability ความน่าเชือ่ถอื ความไวว้างใจ
56 imply บอกเป็นนัย

57 accelerate เรง่ความเร็ว

58 regimen กฎเกณฑ์

59 provision เสบยีงทีเ่ตรยีมไวใ้นอนาคต

60 devastating ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเสยีหาย

61 vanish หายไป

62 prognosis การท านายอาการโรค

63 dietician นักโภชนาการ

64 remission การบรรเทา

65 intolerance การแพย้าหรอือาหาร

66 cervical เกีย่วกบัมดลกู

67 properly อยา่งเหมาะสม

68 analysis วเิคราะห์

69 suspect สงสยั

70 decade ทศวรรษ

71 hypersensitivity ภาวะภมูแิพ ้

72 tuition การสอน

73 incurable ซึง่ไมส่ามารถรักษาได ้

74 qualify เหมาะสม

75 consequence ผลลัพธ์

76 notorious ซึง่มชีือ่เสยีงในทางไมด่ี

77 contamination การปนเป้ือน

78 desalinate แยกเกลอืออก

79 malfunction ความผดิปกตใินการท างาน

80 distillation การกลั่น

81 realization ความเขา้ใจ ความตระหนัก
82 collaborate รว่มมอื ประสานงาน
83 tough ยาก ล าบาก
84 onlooker ผูเ้ห็นเหตกุารณ์

85 gradually อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป

86 lack การขาด การไมม่ี
87 unwilling ไมเ่ต็มใจ

88 wisdom สตปัิญญา ความรู ้
89 disapprove ไมย่อมรับ

90 expectant คาดหวังรอคอย

91 imitation ของเลยีนแบบ การเลยีนแบบ
92 improve ท าใหด้ขี ึน้ พัฒนา แกไ้ข



93 fickle ไมม่ั่นคง เปลีย่นแปลงงา่ย
94 intellectual ซึง่มสีตปัิญญา

95 ridiculous น่าขบขนั น่าตลก
96 content เนื้อหา ท าใหพ้งึพอใจ
97 curriculum หลักสตูร

98 enormous ทีใ่หญม่หมึา

99 bulb หลอดไฟ

100 variation การเปลีย่นแปลง

101 authentic น่าเชือ่ถอื เป็นของจรงิ
102 transfer สง่ผา่น ปลกูถา่ย
103 cluster กลุม่

104 embryo ตัวออ่น

105 invoke กอ่ใหเ้กดิ

106 numerous มากมาย

107 shameless ซึง่ไมอ่บัอาย อยา่งไรย้างอาย
108 allege กลา่วหา กลา่วอา้ง
109 visionary เพอ้ฝัน เต็มไปดว้ยจนิตนาการ
110 offspring ผลทีเ่กดิขึน้ ลกูหลาน
111 germinate แตกหน่อ

112 reinforce เสรมิ เพิม่พลัง
113 dictum ค าแถลง

114 implantation กระบวนการฝังตัวของไขใ่นผนังมดลกู

115 synchronize เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนั

116 accuse กลา่วหา กลา่วโทษ
117 anecdote เรือ่งเลา่สัน้ๆ

118 separation การแยกออก

119 remedy การรักษา

120 enlightenment การรูแ้จง้เห็นจรงิ

121 thwart ขดัขวาง

122 acknowledgement การยอมรับ การตอบรับ
123 menacing ซึง่คกุคาม

124 forerunner ผูเ้บกิทาง

125 impediment สิง่กดีขวาง

126 severe รนุแรง

127 troublesome ยาก ล าบาก เป็นปัญหา
128 broaden ขยบัขยาย

129 interactive ซึง่มกีารสือ่สารระหวา่งกนั

130 accomplishment งานทีท่ าส าเร็จ การบรรลเุป้าหมาย
131 ensure ท าใหม้ั่นใจ ท าใหแ้น่ใจ
132 distrust คลางแคลงใจ

133 optimism การมองในแงด่ี

134 retrieve ไดก้ลับคนืมา

135 admiration การชืน่ชม

136 parcel พัสดุ

137 classified ทีเ่ป็นความลับทางราชการ

138 pessimism การมองในแงร่า้ย

139 enquire ถามค าถาม



140 intensive เขม้ขน้

141 accommodation ทีพั่ก

142 grateful ซึง่ส านกึในบญุคณุ

143 extraction สารละลาย การถอน
144 reduction การลดลง

145 throughout โดยตลอด ทัง้หมด
146 revolution การปฎวิัต ิ

147 eventually ในทีส่ดุ

148 counterpart ชดุส าเนา สิง่ทีเ่ป็นคู่
149 phenomenon ปรากฎการณ์

150 nutritious ซึง่บ ารงุสขุภาพ

151 uptake การดดูซมึ

152 ripeness ความสกุงอม

153 systematic ซึง่เป็นระบบ

154 prevent ขดัขวาง

155 trial การทดลอง

156 intuitive โดยสญัชาตญาณ

157 grasp ฉวย จับ ยดึ
158 overall ทัง้หมด

159 minuscule เล็กมาก

160 resistance ความทนทาน

161 infant ทารก

162 pesticide ยาฆา่แมลง

163 noteworthy น่าจดจ า เป็นทีเ่ลือ่งลอื
164 multiple หลายรปูแบบ หลากหลาย
165 pride ความภาคภมูใิจ

166 synthetic เกดิจากการสงัเคราะห์

167 impact ผลกระทบ

168 skeptical ผูส้งสยั ขีส้งสยั
169 grace ท าใหง้ดงาม

170 fertilizer ปุ๋ ย

171 runoff ของเหลวทีไ่หลออกมา

172 disdain การดถูกูเหยยีดหยาม

173 emission การพน่ การปลอ่ย
174 delicacy ความละเอยีดออ่น

175 horrified น่ากลัว น่าตกใจ
176 familiarity ความคุน้เคย

177 chronological ตามล าดับเวลา

178 generic โดยท่ัวไป

179 insomnia อาการนอนไมห่ลับ

180 individual แตล่ะบคุคล

181 precaution การระมดัระวังไวก้อ่น

182 digestive เกีย่วกบัการยอ่ยอาหาร

183 definitive ทีส่รปุขัน้สดุทา้ย

184 wrinkle รอยยน่

185 fabric ผา้หรอืสิง่ทอ

186 opinion ความคดิเห็น ขอ้คดิเห็น



187 charming มเีสน่ห ์ น่าหลงใหล
188 substance สสาร สาร สาระ
189 coincidence การเกดิขึน้พรอ้มกนั ความบังเอญิ
190 nerve เสน้ประสาท ความกลา้หาญ
191 nuisance การรบกวน การท าใหร้ าคาญ สิง่กอ่กวน
192 surprise สิง่ทีท่ าใหป้ระหลาดใจ ท าใหป้ระหลาดใจ
193 sympathy ความเห็นใจ ความสงสาร
194 rumor ขา่วลอื เรือ่งลอื
195 vandalizing การท าลายทรัพยส์นิ

196 embarrassing ซึง่น่าอบัอาย

197 gossip การนนิทา ซบุซบินนิทา
198 annoy รบกวน ท าใหร้ าคาญ
199 confront การเผชญิหนา้

200 stirring ซึง่ปลกุเรา้

201 narcissism การหลงตัวเอง

202 confidence ความไวว้างใจ

203 enrollment การลงทะเบยีน

204 immunization การสรา้งภมูคิุม้กนั

205 Medicaid โครงการประกนัสขุภาพของรัฐบาล

206 reimbursement การช าระเงนิคนื

207 canal คลอง

208 flexibility การปรับตัวเขา้กบัสถานการณ์ ความยดืหยุน่
209 disseminate เผยแพร ่ แพรก่ระจาย
210 collaboration รว่มมอื ท างานรว่มกนั
211 consulting การใหค้ าปรกึษา เกีย่วกบัการใหค้ าปรกึษา
212 implement อปุกรณ์เครือ่งใช ้ ท าใหม้ผีล ท าใหส้ าเร็จ
213 identify ระบตุัวตน แสดงตน พสิจูน์
214 fascinating ท าใหห้ลงใหล

215 portion บางสว่น ชะตา มรดก สว่นแบง่
216 eminence เนนิ ผูม้ชี ือ่เสยีง ความสงูสง่
217 influx การไหลทะลักเขา้มา

218 reflect สะทอ้นกลับ ไตรต่รอง สะทอ้นใหเ้ห็น
219 estimate การตมีลูคา่ ประมาณคา่ คาดคะเน
220 accomplish ท าส าเร็จ ท าเสร็จ บรรลผุล
221 recognizable ทีส่ามารถจดจ าได ้

222 explanation การอธบิาย ค าชีแ้จง
223 carcass โครง รา่งกายมนุษย ์ สิง่ไรค้า่
224 shortage ความขาดแคลน ความแรน้แคน้
225 plague โรคระบาด ท าใหร้ าคาญ ท าใหยุ้ง่ยาก
226 perish พังทลาย ยอ่ยยบั ตาย
227 nutrient สารอาหาร ทีบ่ ารงุก าลัง
228 endanger เป็นอนัตราย เป็นภัย
229 reproduction การแพรพั่นธุ ์ การสบืพันธุ์
230 conclusive ก็เป็นสว่นสดุทา้ย เป็นขอ้สรปุ
231 determine ก าหนด ตัดสนิใจ สิน้สดุ
232 mistrust ความไมไ่วว้างใจ ไมเ่ชือ่ใจ
233 enthusiasm ความกระตอืรอืรน้



234 rotten เน่าเป่ือย เลวรา้ย
235 freight คา่ขนสง่ ขนสง่สนิคา้
236 invest แตง่ตัง้ ลงทนุ อทุศิ
237 incessantly อยา่งตอ่เนื่อง อยา่งเรือ่ย ๆ
238 infrastructure โครงสรา้งพืน้ฐาน

239 grudging ซึง่ไมเ่ต็มใจ

240 propel ขบัเคลือ่น ท าใหเ้คลือ่นไปขา้งหนา้
241 wager การพนัน พนัน
242 equity กรรมสทิธหิุน้สว่น ความถกูตอ้ง ความยตุธิรรม
243 chronic ทีต่ดิตอ่กนัเป็นเวลานาน เรือ้รัง ตดิเป็นนสิยั
244 nibble การแกะ เล็ม แกะ
245 accusation การกลา่วหา ขอ้กลา่วหา
246 contempt การดถูกู การสบประมาท
247 gratitude ความรูส้กึขอบคณุ ความรูส้กึซาบซึง้ใจ
248 convince ท าใหแ้น่ใจ โนม้นา้ว
249 indicate ชีท้าง แสดงใหเ้ห็น
250 precipitation การตกตะกอน ความหนุหันพลันแลน่
251 greedy ซึง่ละโมบ ซึง่หวิกระหาย
252 generous ใจกวา้ง ใจดมีเีมตตา
253 downturn แนวโนม้ทีต่กต า่ลง

254 intrigue กลอบุาย ท าใหส้นใจ วางแผนรา้ย
255 terrestrial คนทีอ่าศัยอยูบ่นโลก เกีย่วกบับนโลก
256 prospect โอกาส การคาดการณ์ การคาดหวัง คน้หา
257 shifting การสบัเปลีย่น

258 bluffing หลอกใหห้ลงกล

259 dismiss ไมส่นใจ เลกิ ปลดออกจากต าแหน่ง
260 expansion การขยายออก การแผข่ยาย
261 radiation รังสี

262 emit ปลอ่ยออกมา สง่ออกมา
263 outrageous ซึง่รนุแรง ซึง่ฝ่าฝืน
264 prevalence ความแพรห่ลาย

265 stroke ค าชมเชย การอดุตันของเสน้โลหติ การเกดิขึน้อยา่งกระทันหัน
266 coverage ความคุม้ครอง การรายงานขา่ว
267 quadruple ประกอบดว้ยสีส่ว่น ซึง่เป็นสีเ่ทา่
268 stagger กระยอ่งกระแยง่ เซ
269 compete แขง่ขนั

270 expertise ทักษะความรู ้ ความช านาญ
271 prone ทีอ่ยูใ่นท านองคว า่ ทีม่แีนวโนม้
272 residency ทีอ่ยูอ่าศัย

273 applaud ปรบมอื ยกยอ่งนับถอื
274 relevant ทีต่รงประเด็น ส าคัญ มคีวามหมาย
275 fusion การรวมตัว การผสมผสาน
276 proposal การเสนอ ขอ้เสนอ การขอแตง่งาน
277 frustrate ท าใหท้อ้แท ้ ท าใหผ้ดิหวัง
278 proposition การเสนอ ขอ้เสนอ ญัตติ
279 addictive ท าใหต้ดิยา ท าใหเ้สพตดิ
280 sustain ยั่งยนื ถาวร



281 burgeoning การออกหน่อ การผลิ
282 catalyst ตัวเรง่ปฎกิรยิา

283 nourish เลีย้งด ู บ ารงุเลีย้ง
284 tangible ชัดเจน แน่ชัด จับตอ้งได ้
285 agriculture เกษตรกรรม

286 discipline การฝึกฝน การลงโทษ ท าใหอ้ยูใ่นระเบยีบวนัิย
287 dominate ปกครอง ครอบง า
288 authoritative ซึง่เชือ่ถอืได ้ ซึง่มอี านาจสนับสนุน
289 multidisciplinary หลากหลายสาขาวชิา

290 influential ผูม้อีทิธพิล ซึง่มอีทิธพิล
291 preservation การสงวน วัตถกุนัเสยี
292 thrill ตืน่เตน้ ท าใหพ้อใจ สั่น
293 terrify ท าใหห้วาดกลัว ขม่ขู่
294 devaluation การลดคณุคา่ การลดคา่เงนิ
295 federal สหพันธ ์ เกีย่วกบัสหพันธรัฐ
296 superficially อยา่งผวิเผนิ

297 uplifting การยกใหส้งูขึน้

298 optimistic ซึง่มองโลกในแงด่ี

299 elitism การปกครองโดยกลุม่คนร ่ารวยหรอืมอีภสิทิธิเ์หนอืกวา่

300 oppose ตอ่ตา้น ไมย่อมรับ
301 renown ชือ่เสยีง

302 hypertension ความดันโลหติสงู

303 compensation การชดเชย

304 consume ซือ้ ใช ้ บรโิภค
305 evangelist ผูส้อนศาสนาครสิต์

306 blissful มคีวามสขุ

307 cultivate เพาะปลกู

308 depiction การพรรณนา การบรรยายใหเ้ห็นภาพ
309 fanciful เพอ้ฝัน

310 absence การขาด การไมอ่ยู ่ การลาหยดุ
311 contraption เครือ่งจักร อปุกรณ์
312 padded บนุวม หุม้นวม
313 bruise รอยช ้า ฟกช ้าด าเขยีว
314 vapor ไอน ้า หมอก ละอองน ้า
315 craving วงิวอนขอ ปรารถนา
316 forging การปลอมแปลง การหลอมโลหะ
317 salvation การไถบ่าป

318 dehumanization ศัตรู

319 constrain บังคับ กกัขงั
320 invisible ซึง่มองไมเ่ห็น

321 haunt ท าใหห้ลอกหลอน

322 potential ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ มศีักยภาพ
323 violent รนุแรง โหดรา้ย
324 peer ขนุนาง คนทีเ่ทา่เทยีมกนั
325 negotiating การเจรจาตอ่รอง

326 contemporary รว่มสมยั

327 surveillance การตรวจตรา การสอดสอ่งดแูล



328 struggle ตอ่สู ้ ดิน้รน มมุานะ
329 overprotective ปกป้องมากเกนิไป

330 restriction การจ ากดั การก าหนด
331 broiled ยา่ง ป้ิง
332 diabetes โรคเบาหวาน

333 worsening ความเสือ่ม

334 degenerative ถอยหลัง

335 demonstrate สาธติ

336 tissue เนื้อเยือ่

337 immune เกีย่วกบัภมูคิุม้กนั

338 endocrine เกีย่วกบัตอ่มไรท้อ่

339 neuronal เกีย่วกบัเซลลป์ระสาท

340 cognitive เกีย่วกบักระบวนการรับรู ้

341 suppression การปราบปราม

342 decline ท าใหล้ดลง แยล่ง
343 emphasize ใหค้วามส าคัญ

344 defence สิง่คุม้กนั

345 compound สารประกอบ

346 function หนา้ที ่ ต าแหน่ง
347 impairment ความเสือ่ม ความช ารดุ
348 occurrence เหตกุารณ์

349 saturate ท าใหเ้ปียก ชุม่
350 aspiration ความทะเยอทะยาน

351 inclusiveness การรวมดว้ย

352 irresistible ทีต่า้นทานไมไ่ด ้ ทีท่นไมไ่ด ้
353 culinary เกีย่วกบัการปรงุอาหาร

354 unnoticeable ซึง่ไมส่ะดดุตา

355 immense ใหญโ่ต กวา้งขวาง
356 improperly อยา่งไมถ่กูตอ้ง อยา่งไมส่มควร
357 dispose จัด ก าหนด
358 municipal เกีย่วกบัเทศบาล

359 invigorate ท าใหม้พีลัง เสรมิแรง
360 astonish ท าใหแ้ปลกใจ ท าใหป้ระหลาดใจ
361 idyllic งดงาม สงบสขุ
362 pastoral ทีแ่สดงถงึชวีติในชนบท

363 obtrusive ทีข่ดัขวาง เป็นอปุสรรค
364 destabilized ท าใหข้าดความมั่นคง

365 subvert โคน่ ท าลายลา้ง ลม้ลา้ง
366 trivial ไมส่ าคัญ ธรรมดา
367 prosperous ซึง่ประสบผลส าเร็จ ตอ่เนื่อง
368 affluent ร ่ารวย

369 galvanize กระตุน้ ปลกุใจ
370 equivalent ความเทา่กนั ความเสมอเหมอืนกนั
371 anatomy กายวภิาคศาสตร ์ รา่งกาย
372 impassion กระตุน้อารมณ์

373 shallow ตืน้ ทีไ่มล่กึซึง้
374 compile รวบรวม เรยีบเรยีง



375 maneuver การซอ้มรบ กลยทุธ์
376 swerve ท าใหเ้ปลีย่นทศิทาง

377 undergrowth พุม่ไม ้

378 vulture อแีรง้ คนโลภ คนทีเ่อาเปรยีบผูอ้ ืน่
379 thermal ทีใ่หค้วามรอ้น เก็บกกัความรอ้น
380 turbulence ความป่ันป่วน ความวุน่วาย
381 combustion การเผาไหม ้

382 cylinder กระบอกสบู

383 anemometer เครือ่งวัดอตัราความเร็วลม

384 agitate เขยา่ รบกวน ท าใหร้ าคาญ
385 contradict ตอ่สู ้ ดิน้รน มมุานะ
386 perpetual นรัินดร ตอ่เนื่องกนั
387 cavernous ทีเ่ป็นโพรงใหญแ่ละมดื

388 numerable ซึง่นับไมไ่ด ้

389 amusement ความขบขนั

390 mundane เกีย่วกบัโลก

391 mitigate บรรเทา ท าใหเ้บาลง
392 conspicuous เตะตา สะดดุตา
393 terse สัน้ กระชับ
394 audacious กลา้หาญ

395 valorous กลา้หาญ

396 soothe บรรเทา ท าใหส้งบ
397 succinct สัน้กระชับ รวบรัด สงัเขป
398 laconic สัน้กระชับ กะทัดรัด
399 abandon ยกเลกิ ละทิง้
400 tragic น่าสลดใจ

401 condemn ประณาม วจิารณ์อยา่งแรง
402 deceitful หลอกลวง

403 trustworthy ไวใ้จได ้ น่าเชือ่ถอื
404 acclaim ยนิด ี สรรเสรญิ ยกยอ่ง
405 calamitous ทีเ่ป็นหายนะ

406 harassment ความรบกวน การกอ่กวน
407 progressive ทีเ่ดนิหนา้ ทีพั่ฒนาไปเรือ่ยๆ
408 disconcert ท าใหเ้ดอืดรอ้น

409 absorb ดดูซบั ดดูซมึ
410 correspond ตดิตอ่กนั เหมอืนกนั
411 circumstance เหตกุารณ์ สภาพแวดลอ้ม
412 adoption การรับอปุการะ การรับเป็นบตุรบญุธรรม
413 grave หลมุฝังศพ

414 destructive ซึง่เป็นการท าลาย

415 acclimate ปรับตัวใหช้นิกบัอากาศ

416 clandestine อยา่งลับ

417 artifice อบุาย กลวธิี
418 combative พรอ้มทีจ่ะรบ ทีก่ระหายทีจ่ะตอ่สู ้
419 rectitude ความเทีย่งธรรม

420 absurd ไรส้าระ

421 repulsive น่ารังเกยีจ



422 mandatory ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ

423 customary เป็นธรรมเนยีม เป็นปกตวิสิยั
424 antique โบราณวัตถุ

425 bewildering ท าใหส้บัสนงนุงง

426 enigmatic ยากทีจ่ะเขา้ใจ เป็นปรศินา
427 repellent น่ารังเกยีจ

428 negligible ซึง่ไมส่ าคัญ

429 submit เสนอ ยอม
430 disguise ปลอม บดิเบอืน ซอ่น
431 discord ความไมล่งรอยกนั

432 motley หลากหลาย แตกตา่ง
433 prominent เดน่ชัด สะดดุตา
434 condescend ลดตัวลงมา

435 comprehensive ทีค่รอบคลมุ

436 examine ไตส่วน พนิจิพจิารณา
437 prejudice ความล าเอยีง อคติ
438 bias อคต ิ ท าใหม้อีคติ
439 chaos ความวุน่วาย ความโกลาหล
440 dwindle หดตัว

441 deteriorate ท าใหท้รดุโทรม เสือ่มโทรม
442 perspective ทัศนคติ

443 ambivalent อยา่งรูส้กึขดัแยง้ในใจ อยา่งสองจติสองใจ
444 deceptive การหลอกลวง

445 sampling การสุม่ตัวอยา่ง

446 occupy ยดึครอง อาศัยอยู่
447 miniature สิง่ทีม่ขีนาดเล็กมากๆ

448 inure ท าใหคุ้น้เคย ท าใหท้นทาน
449 infuriating กราดเกรีย้ว โกรธ
450 defiance ความทา้ทาย

451 aggravate ท าใหโ้กรธ ท าใหแ้ยล่ง
452 versatile ซึง่มปีระโยชนห์ลายอยา่ง

453 neglect ละเลย เพกิเฉย
454 decapitate ตัดหัว ไลอ่อก
455 evaluate ประเมนิผล

456 deliverate คดิรอบคอบ

457 saturation การท าใหอ้ ิม่ตัว

458 submission การยอม ความถอ่มตน
459 authorization อ านาจบังคับบัญชา

460 cautious มคีวามระมดัระวัง มคีวามรอบคอบ
461 apportionment การจัดสรร

462 mechanism เครือ่งยนตก์ลไก

463 amplitude ความลน้เหลอื ความกวา้งขวาง
464 compartment การแบง่ สว่นแบง่
465 aided ชว่ยเหลอื

466 irritate ท าใหโ้กรธ กวนประสาท
467 inadequate ไมเ่พยีงพอ ไมม่คีวามสามารถพอ
468 fraud การโกง เลห่ก์ล



469 artistically ในดา้นศลิปะ อยา่งมศีลิปะ
470 embellish ตกแตง่ ท าใหง้ดงาม


