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คำศัพท ์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค ความหมาย

ประโยค 

achievement  ความสำเร็จ   List all of your previous  
achievements on your resume. 

ลิสต์ความสำร๗้ที่

ผ่านมาของคุณลง

ในเรซูเม่ 

criteria  เกณฑ,์ เงื่อนไข Does your experience meet 

the criteria for the job? 

ประสบการณ์ที่

คุณมีตรงกับ

เกณฑ์ของงาน

ไหม? 

official เป็นทางการ The official opening of the 

institute was in May. 

การเปิดสถาบัน

อย่างเป็นทางการ

จะเปิดในช่วง

เดือนพฤษภาคม 

donation การบริจาค The library is accepting  

donations of children’s books. 

ห้องสมุดยอมรับ

การบริจาค

หนังสือเด็ก 

confidential  เป็นความลับ The company will treat 

all candidates’ information as 

confidential. 

บริษัทจะปฏิบัติ

กับข้อมูลผู้สมัคร

อย่างเป็น

ความลับ 

inexperienced  ขาดประสบการณ์ Inexperienced managers often 
have problems with their staff. 

ผู้จัดการที่ขาด

ประสบการณ์ 

มักจะมีปัญหากับ

ลูกน้อง 

participation การเข้าร่วม, การมีส่วน

ร่วม 

Full participation by all 

members is compulsory. 

การให้ความ

ร่วมมืออย่าง



เต็มทีข่องสมาชิก

ทุกคน ถือเป็น

ภาคบังคับ 

reluctant  ไม่เต็มใจ, ลังเล, 

อิดออด 

Tom have cut prices to 

attract reluctant shoppers. 

ทอมลดราคาลง 

เพ่ือดึงดูดเหล่า

นักช้อปที่ยังมี

ความลังเลอยู่ 

consequence  ผลที่ตามมา Profits grew as 

a consequence of increased 

business. 

กำไรที่เติบโต เป็น

ผลมาจากธุรกิจที่

เพ่ิมข้ึน 

requirement  สิ่งจำเป็น A driver’s license is 

a requirement of this position. 

ใบขับข่ี เป็น

สิ่งจำเป็นสำหรับ

ตำแหน่งงานนี้ 

plentiful  มากมาย, อุดมสมบูรณ์ Opportunities for teaching 

abroad are plentiful. 

โอกาสในการไป

สอนต่างปนะเทศ

มีมากมาย 

air อากาศ The air is quite clear today. อากาศวันนี้

ค่อนข้างปลอด

โปร่ง 

consultant  ที่ปรึกษา Rose is currently working as a 

financial consultant in New 

York. 

โรสเพ่ิงจะมาทำ

เป็นที่ปรึกษา

ทางการเงินใน

นิวยอร์ก 

ease ความง่าย The ease with which he plays 

tennis shows how often he 

plays. 

ความง่ายในการ

เล่นเทนนิสของ

เชา แสดงให้เห็น

ถึงความเล่นบ่อย 



Break the ice  ละลายพฤติกรรม It’s always easiest to break the 

ice after I’ve had a few drinks.  

มันง่ายสำหรับ

การละลาย

พฤติกรรม 

หลังจากท่ีดื่มไป 

2-3 แก้ว 

Feel at home  รู้สึกสบายใจ I feel at home when I'm with 

you.  

ฉันรู้สึกสบายใจ

เมื่ออยู่กับคุณ  

satisfaction ความพึงพอใจ Please fill out the enclosed 

survey regarding your 

satisfaction with our service. 

กรุณากรอกแบบ

สำรวจความพึง

พอใจในบริการที่

แนบมาด้วย 

announcement ประกาศ The president made an 

unexpected announcement 

this morning. 

ประธานาธิบดีทำ

การประกาศที่

คาดไม่ถึงเมื่อเช้า

นี้ 

casually อย่างไม่เป็นทางการ Every Friday, all staff can dress 

casually. 

ทุกๆวันศุกร์ 

พนักงานสามารถ

แต่งตัวแบบไม่

เป็นทางการได้ 

durable คงทน, มั่นคง The machines have to be 

made of durable materials. 

เครื่องจักรนี้ต้อง

ได้รับการผลิตมา

จากวัสดุที่คงทน

แน่ๆ 

outdated ล้าสมัย Nowadays this technique is 

completely outdated. 

เทคนิคนี้ล้าสมัย

อย่างสิ้นเชิงไป

แล้วแหละ 

 

 


