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ค ำศัพท ์ ควำมหมำย ตัวอย่ำงประโยค ควำมหมำยประโยค 
dice ลูกเต๋า, ท าให้เป็นลูกเต่า, 

ทอยลูกเต๋า 
I usually dice onions, 
carrots, and tomatoes 
in my omelet, so 
yummy! 

ฉันมักหั่นพวกหอมใหญ่, 
แครอท, และมะเขือเทศ
เป็นลูกเต๋าใส่ไปในไข่
เจียว อร่อยมาก! 

foresee คาด, รู้ล่วงหน้า Nobody can foresee 
what will happen. 

ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นบ้าง 

exert ใช้ความพยายาม,  ใช้
อ านาจ, ใช้อิทธิพล, ออก
แรง 

My wife has been 
exerting a lot of 
pressure on me to 
change my job. 

ภรรยาผมพยายามใช้
ความกดดันให้ผมเปลี่ยน
งานมาโดยตลอด 

optimal ดีที่สุด, เหมาะสมที่สุด Companies benefit 
from optimal use of 
their resources and 
personnel. 

หลายๆ บริษัทจะได้รับ
ประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากร และบุคลากร
ของเขาได้อย่างเหมาะสม
ที่สุด 

look into มองเข้าไป, ค้นหาข้อมูล, 
ค้นหาความจริง 

If you really look into 
it, you’ll probably find 
it’s not such a good 
deal. 

ถ้าคุณลองมองเข้าไปดีๆ 
คุณจะพบว่ามันไม่ใช่
ข้อตกลงที่ดีเลยนะ 

pristine สะอาด, บริสุทธิ์, ดั้งเดิม This car seemed to be 
pristine condition. 

รถคนันี้สภาพยังดูเหมือน
ใหม่อยู่เลย 

chaotic ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย, อลหม่าน He’s chaotic sort of 
person-always trying to 
do many things at 
once. 

เขาเป็นคนท่ีชอบท าให้
ตัวเองดูยุ่งตลอดเวลา 
เขาชอบจะท าหลายๆ 
อย่างในคราวเดียวกัน 

bruise 
 
 

รอยฟกช้ า He fell down the stairs 
and has a big bruise on 
his legs. 

เขาเกิดพลัดตกบันได ท า
ให้มีรอยฟกช้ ารอยใหญ่ที่
ขา 



chip in  ลงขัน, พูดแทรก My sister and I chip in 
and buy some gift for 
our mom. 

ฉัน กับน้องสาวลงขันกัน 
เพ่ือซื้อของขวัญให้แม่ 

get cramp เป็นตะคริว I usually get leg cramp 
when I sat on the floor 
for long time 

 

decent เหมาะสม, พอเหมาะพอดี, 
น่านับถือ 

Everyone should be 
entitled to have decent 
standard of living. 

ทุกคนควรได้รับสิทธิใน
การด ารงชีวิตที่เป็น
มาตรฐานที่เหมาะสม 

installment การผ่อนช าระ I paid monthly for my 
car installment over 
three years. 

ฉันผ่อนช าระค่างวดรถมา
มากกว่า 3 ปีแล้ว 

alliance สมาชิก, สหพันธ์, 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
, พันธมิตร 

The three parties have 
formed an alliance 
against the 
government. 

พรรคการเมืองทั้ง 3 
พรรคได้รวมตัวเป็น
พันธมิตรกัน เพ่ือต่อต้าน
รัฐบาล 

intellectual ทางสติปัญญา, ใช้
สติปัญญา, เกี่ยวกับปัญญา 

I enjoy the intellectual 
challenge of the joy. 

ฉันรู้สึกสนุกกับงานที่มี
ความท้าทายด้านการใช้
สติปัญญา 

agility ความคล่องแคล่ว, 
คล่องตัว, ว่องไว 

Most people think of 
agility as an important 
skill for athletes, 
actually agility can help 
you in your everyday 
life as well. 

คนส่วนมากมักจะคิดว่า
การมีทักษะความ
คล่องตัว เป็นสิ่งที่นักกีฬา
เท่านั้นต้องมี แต่ความ
จริงแล้วความคล่องตัวก็
เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
การใช้ชีวิตประจ าวันด้วย 

linear โดยตรง, เป็นเส้นตรง, 
เป็นทางยาว, ตามยาว 

The garden has very 
linear path. 

ในสวนมีทางเดินเป็นแนว
ยาว 

 


