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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
quotation ใบเสนอภาค, ราคา

ปัจจุบัน 
We are trying to find an 
insurance company 
that offers the best 
quotation for our car 
insurance. 

เราก าลังพยายามหา
บริษัทประกันที่จะให้
ราคาเสนอดีที่สุด ส าหรับ
ประกันรถยนต์ของเรา 

elaborate ขยายความ, แจง
รายละเอียด, อธิบาย
เพ่ิมเติม 

Could you please 
elaborate on what you 
just said? 

คุณช่วยขยายความในสิ่ง
ที่คุณพูดไปได้มั้ย? 

range ขอบเขต, แถว, แนว, ค่า
ระหว่าง 

In this city, one-level 
houses can range from 
about 90k baht to 
more than 2 million 
baht. 

บ้านชั้นเดียวในเมืองนี้มี
ราคาระหว่าง 900,000 – 
2 ล้านบาท 

analyze วิเคราะห์, ตรวจสอบ The doctor analyzed 
the result of an X-ray 
on a computer screen. 

คุณหมอวิเคราะห์ผล
เอ็กซเรย์บนหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ 

slope ลาด, เอียง My backyard slopes 
down to a creek. 

สวนหลังบ้านฉันลาดลง
ไปยังล าธาร 

numerous มากมาย, เยอะแยะ Mr.Allen has receieved 
numerous Oscar 
awards. 

คุณอัลเลนได้รับรางวัลออ
สการ์มากมาย 

contract ท าสัญญา, ย่อ, หด Our office has 
contracted some 
experts to carry out the 
project. 

ออฟฟิศเราได้ท าสัญญา
จ้างผู้เชี่ยวชาญจ านวน
หนึ่งมาท าโครงการ 

assortment หลากหลายประเภท This restaurant serves 
an assortment of 
international cuisine 
around the clock. 

ร้านอาหารนี้เสิร์ฟอาหาร
นานาชาติหลากหลาย
อย่างตลอดทั้งวัน 



trim เล็ม, ตัด,ประดับตกแต่ง His hair needed a trim. ผมของเขาต้องเล็มออก
หน่อยแล้วแหละ 

pride ความภาคภูมิใจ, ความ
ทะเยอทะยาน 

We take pride in 
providing the highest 
levels of customer 
satisfaction. 

เรามีความภาคภูมิใจใน
การมอบความพึงพอใจ
แก่ลูกค้าในระดับสูงสุด 

recruit สมาชิกใหม่, ทหารใหม่ During the training 
program, the new 
recruits will be briefed 
about their role in the 
company. 

ในระหว่างการฝึกอบรม 
พนักงานใหม่จะได้รับการ
บอกถึงบทบาทหน้าที่
ของพวกเขาโดยสรุป 

contribute ให้, บริจาค, มีส่วนร่วม 
(ท าประโยชน์ให้แก่) 

The government 
contributed 10 million 
dollars to repair the 
damage caused by the 
earthquake. 

รัฐบาลให้เงิน 10 ล้าน
เหรียญในการว่อมแซม
ความเสียหายจาก
แผ่นดินไหว 

atrium ห้องโถงใหญ่, ลานกลาง
อาคาร 

There is a wonderful 
atrium in the middle of 
this beautiful house. 

มีห้องโถงใหญ่กลางบ้าน
สวยหลังนี ้

supply เสบียง, สต็อก This bike shop has a 
huge supply of bikes 
and accessories. 

ร้านจักรยานนี้มีจักรยาน 
และอุปกรณ์เสริมใน
สต็อกจ านวนมากมาย 

filing การจัดเก็บเอกสาร, การ
ยื่นค าร้อง 

He went into the office 
on Sunday to do some 
filing. 

เขาเข้าออฟฟิศในวัน
อาทิตย์ เพ่ือที่จะท าการ
จัดเก็บเอกสารบางอย่าง 

pension เงินบ านาญ Peter’s mother will 
start receiving her 
pension next year. 

คุณแม่ของปีเตอร์จะเริ่ม
ได้รับเงินบ านาญปีหน้า 

drop by แวะมา If you have a few 
minutes after lunch, 
please drop by my 
office. 

ถ้าคุณพอมีเวลาหลังจาก
ทานข้าวเที่ยง กรุณาแวะ
มหาฉันที่ห้องท างาน
หน่อย 



yearly ปีละครั้ง This festival is a yearly 
event. 

งานเทศกาลนี้เป็นงานที่
จัดปีละครั้ง 

suburb ชานเมือง, รอบนอกเมือง More than half of 
Americans now live in 
suburbs. 

ชาวอเมริกันมากกว่าครึ่ง
ปัจจุบันนี้อาศัยอยู่แถบ
ชานเมือง 

Count on พ่ึงพาได้, ไว้ใจได้ You can always count 
on me when you need 
help. 

คุณพ่ึงพาฉันได้เสมอนะ 
เมื่อคุณต้องการความ
ช่วยเหลือ 

Odor กลิ่น, กลิ่นที่มีความ
เฉพาะตัว 

The odor of durian is 
so strong that almost 
every hotel refuses to 
allow their guest to 
bring this fruit into their 
room. 

กลิ่นของทุเรียนนั้นแรง
มากเสียจนแทบจะทุก
โรงแรมไม่อนุญาตให้แขก
ที่มาพักน าผลไม้ชนิดนี้ขึ้น
ห้องพัก 

 


