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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
restore ฟ้ืนฟู, ซ่อมแซม Internet service in our 

office was restored this 
morning. 

ระบบอินเทอร์เน็ตใน
ส ำนักงำนของเรำได้รับ
กำรซ่อมแซมแล้วเช้ำนี้ 

venue ที่จัดงำน This hotel is often used 
as a conference venue. 

โรงแรมแห่งนี้มักจะถูกใช้
เป็นสถำนที่จัดงำน
ประชุมใหญ่อยู่บ่อยๆ 

method วิธ ี Travelling by subway is 
one of the fastest 
method of 
transportation. 

กำรเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำ
ใต้ดินเป็นกำรคมนำคมที่
เร็วที่สุดอีกวิธีหนึ่ง 

spokesperson โฆษก A company 
spokesperson is 
responsible for creating 
a positive public image 
for organization. 

โฆษกมีหน้ำที่สร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กร 

Afford  ซื้อได้, หำได้, ไม่แพง This book is too 
expensive} I can’t 
afford to buy it. 

หนังสือเล่มนี้รำคำแพง
เกินไปอ่ะ ฉันซื้อไม่ไหว
หรอก 

dimension มิติ, ขนำดกว้ำง-ยำว-ลึก Please specify the 
dimensions of the 
room. 

กรุณำก ำหนดขนำดของ
ห้องไว้ด้วย 

dealer ผู้ค้ำ, ผู้ประกอบกำร, ผู้
จ ำหน่ำย 

The furniture dealer is 
rolling back the prices 
on all sofas and desks 
for this month only. 

ผู้ค้ำเฟอร์นิเจอร์ก ำลังลด
รำคำจ ำพวกโซฟำ และ
โต๊ะต่ำงๆ ภำยในเดือนนี้
เท่ำนั้น 

Pass off ดึงควำมสนใจไปจำก, 
หลอกให้ยอมรับ 

The dealer was trying 
to pass off fakes as 
valuable antiques. 

ผู้ขำยพยำยำมที่จะหลอก
ให้เชื่อว่ำของปลอมเป็น
ของเก่ำๆที่มีค่ำ 

generate ก่อให้เกิด, ก ำเนิด, ผลิต Tourism generated 
many new jobs. 

กำรท่องเที่ยวก่อให้เกิด
งำนใหม่ๆข้ึนมำกมำย 



mesh N. ตำข่ำย, แห, กับดัก/ 
v. ท ำงำนร่วมกัน
,ประสำนกัน 

The members of the 
team just didn’t mesh, 
so the goal was failed. 

สมำชิกในทีมท ำงำนไม่
ประสำนกัน 

cater จัดอำหำร, รับจัดอำหำร He hired a company to 
cater food for his 
wedding ceremony. 

เขำจ้ำงบริษัทให้ท ำกำร
จัดอำหำรในงำนเลี้ยง
แต่งงำนของเขำ 

clerk เสมียน, พนักงำนขำย The sales clerk helped 
me find a shirt in my 
size. 

พนักงำนขำยช่วยให้หำ
เสื้อเชิ้ตให้พอดีกับไซส์ฉัน 

supplement ส่วนเสริม, เพิ่มเติม, 
ภำคผนวก 

He supplements his 
income by working in 
7-11 at night. 

เขำหำรำยได้เสริมโดย
กำรท ำงำนใน 7-11 ตอน
กลำงคืน 

Light bulb หลอดไฟ In the past, people 
used candles for light 
at night until the light 
bulb was invented. 

ในอดีต ผู้คนใช้เทียนไข
เพ่ือให้แสงสว่ำงตอน
กลำงคืน จนกระทั่งได้มี
กำรประดิษฐ์หลอดไฟ
ขึ้นมำใช้ 

domestic ภำยในประเทศ, เกี่ยวกับ
ประเทศของตน 

Smoking is now banned 
on all domestic flights. 

กำรสูบบุหรี่บนเครื่อง
ไม่ได้รับอนุญำตส ำหรับ
ไฟล์ทบินภำยในประเทศ 

durable แข็งแรง, ทนทำน This seems expensive, 
but it’s so durable for 
using in long term. 

ดูแพงจัง แต่มันน่ำจะ
ทนทำนต่อกำรใช้ในระยะ
ยำว 

inquire สอบถำม, ไต่ถำม/ 
Inquire after ถำมทุกข์สุ
ขม ถำมเรื่องสุขภำพ 

Bua inquired after you 
when I saw her at 
department store 
yesterday. 

บัวถำมถึงคถณด้วยตอน
ที่ฉันไปเจอหล่อนที่ห้ำง
เมื่อวำนนี้ 

coordinator ผู้ประสำนงำน She applied for a job as 
a project coordinator. 

หล่อนมำสมัครงำนใน
ต ำแหน่งผู้ประสำนงำน
ของโครงกำร 

 

 


