
UNIT 7- ค ำศัพท์และส ำนวนภำษำ 
  บทเรียนยอ่ยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss) 
  -  patent (n.): an official license from the government giving one person or business 

the right to make and sell a particular article and to prevent others 
from doing the same (สทิธิบตัร) 

  - novelty (n.): newness and originality (ความแปลกใหม)่ 
  - commercial (adj.): profitable (ทีไ่ด้รับผลประโยชน์) 
  - executive (n.): a person or body of people in an organization, etc. that has power to 

direct or manage (ผู้บริหาร) 
  - audition (n.): a test performance by an actor or musician for a job           (การทดสอบ

การแสดง ร้องเพลง เต้นร า ฯลฯ) 
  - endure (v.): to bare patiently, to put up with (อดทน) 
  - intense (adj.): involving great effort or activity (เข้มข้น) 
  - tamper (v.): to interfere with something (ท าให้ยุง่) 
  - launch (v.): to put a new product on sale (น า (ผลติภณัฑ์) ออกสูต่ลาด) 
  - boost (v.): to raise, to expand, to make greater, to improve (สง่เสริมขยาย)  
  - outraged (adj.): very angry (โกรธเคือง) 
  - flop (n.): total failure (ความล้มเหลว) 
  บทเรียนยอ่ยที่ 2 
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 3 
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 4  (กิจกรรม Reading) 
  - absent-minded (adj.): forgetful, distracted  (ใจลอย ขีล้มื) 
  - dissolve (v.): to (cause to) melt or break up (ละลาย) 
  - countless (adj.): very many (มากมาย) 
  - fastener (n.): something that fastens things together (สิง่ที่ท าให้ของตดิกนั) 
  - ubiquitous (adj.): found everywhere (แพร่หลายทัว่ไป) 
  - adhesive (n.): a material that causes two materials to stick together (วสัดทุี่ท าให้ของ

สองสิง่ติดกนัได้) 
  - damage (v.): to harm (ท าให้เสยีหาย) 
  - automatically (adv.): without thinking about what you are doing (อยา่งอตัโนมตัิ) 
  - discard (v.): to throw away as useless (โยนทิง้) 
 
 
 



UNIT 8- ค ำศัพท์และส ำนวนภำษำ 
  บทเรียนยอ่ยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss) 
  - coincidence (n.): a situation in which separate things happen by chance at the same time 

or in the same way (ความบงัเอิญท่ีสองสิง่เกิดขึน้พร้อมกนัหรือในท่ีเดยีวกนั) 
  - fate (n.): the supposed power that controls event  (โชคชะตา) 
  - successively (adv.): following one after the other (อยา่งตอ่เนื่อง) 
  - unconscious (adj.): experiencing temporary loss of all senses (หมดสต)ิ 
  - delighted (adj.): very happy because something good has happened (ที่มคีวามสขุมาก) 
  - astounded (adj.): extremely surprised or shocked (ที่รู้สกึประหลาดใจอยา่งมาก) 
  - identical (adj.):                    exactly the same (เหมือนกนัทกุประการ) 
  - striking (adj.): attracting interest or attention (ที่ดงึดดูความสนใจ) 
  - odd (adj.): unusual  (แปลก ประหลาด) 
  - assassinate (v.):                   to murder (ลอบฆา่) 
  บทเรียนยอ่ยที่ 2 
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 3 
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 4  (กิจกรรม Reading) 
  - selective (adj.): careful in choosing (ที่เลอืกแล้ว) 
  - exhilarating (adj.): making you feel extremely happy, excited, and full of energy (ที่ รู้ สึก

ตื่นเต้น ยินดีมาก) 
  - intact (adj.): remaining whole and unharmed (คงอยู)่ 
  - disoriented (adj.): confused  (สบัสน) 
  - ordeal (n.): an extremely unpleasant experience, especially one that lasts a long 

time  (ประสบการณ์ที่ยากล าบากหรือทกุข์ทรมานแสนสาหสั) 
  - haggard (adj.): very thin and tired (อดิโรย) 
  - seemingly (adv.): according to what appears (เทา่ที่ปรากฏแก่สายตา) 
  - reception (n.): the quality of radio waves received by a device (การรับสญัญาณของวิทยุ

หรือโทรทศัน์ ) 
  - ultimately (adv.): in the end (ในท่ีสดุ) 
  - frostbitten (adj.): injured by frost or extreme cold (ทีถ่กูหมิะกดั) 
  - hallucinate (v.): to see or hear something that is not really there, especially because 

of an illness or the effect or drugs (เห็นภาพหลอน) 
  - startling (adj.): very surprising (ที่นา่ประหลาดใจ) 
  - detectable (adj.): able to be found (ทีส่ามารถตรวจสอบได้) 



  - pulse (n.):         the regular beating of the heart (ชีพจร) 
  - hypothermia (n.): a medical condition in which the body temperature falls below the 

usual  level (สภาวะอณุหภมูิของร่างกายต ่ากวา่ปกติ) 
UNIT 9  - ค ำศัพท์และส ำนวนภำษำ 
  บทเรียนยอ่ยที่ 1  (กิจกรรม Listen and Discuss) 
  - (the) privileged (adj.):            people who have special rights or benefits (ผู้มีสทิธิพิเศษ) 
  - synthetic (adj.):              artificial, man-made (ทีส่งัเคราะห์หรือท าขึน้มา) 
  - element (n.): a substance that cannot be split by chemical means into simple 

substances (ธาต)ุ 
  - appealing (adj.):                 attractive and interesting (นา่สนใจ) 
  - obsession (n.): an idea or habit that controls the mind (ความหมกมุน่) 
  - trace (v.):                            to find or discover (พบร่องรอยหลกัฐาน) 
  - well-groomed (adj.): a well-groomed person has a clean and tidy appearance         (ที่ดู

สะอาดสะอ้าน แตง่ตวัดี) 
  - varnish (n.):            a clear sticky liquid used for covering wood or other surfaces (น า้มนั

ชกัเงา) 
  บทเรียนยอ่ยที่ 2   
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 3   
  - 
  บทเรียนยอ่ยที่ 4  (กิจกรรม Reading) 
  - envy (n.): a feeling of discontent at another’s good fortune or success (ความ

อิจฉา) 
  - fascination (n.):               the power to interest or attract people very strongly (พลงัที่ท าให้

หลงใหล ติดใจ) 
  - proportion (n.): (paragraph 2, line 1) used in a number of phrases to mean 

importance and seriousness (ใช้ในกลุม่ค าในความหมายวา่ 
“ความส าคญั”) 

    (paragraph 2, line 5) a quantity that is part of a whole (สว่นหนึง่ (ของ
ทัง้หมด)) 

  - ideal (n):                                 a perfect example (ตวัอยา่งทีด่ีเลศิ) 
  - appreciation (n.): the state of valuing or understanding something (ความซาบซึง้) 
  - symmetry (n.): the state in which two parts, on either side of a dividing line, are equal 

in size, shape and position  (ความได้สว่นกนั) 



  - instinctive (adj.): done from feeling rather than reason or learned behavior (โดยสญัชาติ
ญาณ) 

  - standard (n.): something against which other things are measured(มาตรฐาน) 
  - vary (v.): be or become different (ท าให้มีความหลากหลาย) 
  - glazed (adj.):                     a shiny coating (ความเป็นเงามนั) 
  - faint (v.):                                 to lose consciousness (หมดสติ) 
  - plump (adj.): slightly overweight (ท้วม) 
  - famine (n.):                          serious food shortage (ภาวะข้าวยากหมากแพง) 
  - emerge (v.):                           to appear (ปรากฏให้เห็น) 
  - bizarre (adj.): odd or very strange (ประหลาด) 
  - excrement (n.): waste material expelled from the body (อจุจาระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมรวบโดย ครูมงคล คลังมนตรี  
เพจ เว็บไซต์ครูมงคล  


