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identify  ระบุ Staff members wear uniforms so 
that they are easy for customer 
to identify. 

พนักงานสวมใส่
เครื่องแบบ เพ่ือ
ใหง่ายต่อการ
แยกแยะของ
ลูกค้า 

persuade  ชักชวน, ชักจูง Clever salesmanship 
can persuade you to buy things 
you don’t really want. 

พนักงานที่มีทักษะ
ค่อนข้างฉลาดจะ
จูงใจให้คุณซื้อของ
ในสิ่งที่ไม่ต้องการ
ได้ 

Gut feeling มีลางสังหรณ์ I had a gut feeling that he had 
been lying. 

ฉันมีลางสังหรณ์
ว่าเขาโกหก 

approximate  ราวๆ, ประมาณ The approximate cost will be 
about $600. 

ราคาโดยประมาณ
จะอยู่ที่ $600 

career  อาชีพ Jacobson started his 
banking career in 1990. 

เจคอบสัน ได้เริ่ม
งานด้านธนาคาร
ตั้งแต่ปี 1990 

renovate  ปรับปรุง, ซ่อมแซม We decided to buy an old house 
and renovate it ourselves. 

เราตัดสอนใจที่จะ
ซื้อบ้านเก่า แล้ว
เอามาปรับปรุง
ใหม่เอง 

distinct แตกต่างชัดเจน The sales chart shows a distinct 
decline in the past few 
months. 

กราฟการขาย
แสดงให้เห็นถึง
ความแตกต่าง

ยอดท่ีลดลงใน 2-
3 เดือนที่ผ่านมา

อย่างชัดเจน 
apprehensive  ประหม่า,กังวล Many people feel apprehensive  

before an important job 
interview. 

หลายๆคน จะ
รู้สึกประหม่าเวลา

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cost


ก่อนที่จะมีการ
สัมภาษณ์สำคัญๆ 

It rings a bell คุ้นหู This song, it rings a bell. But I 
don't know where I heard that.  

เพลงนี้คุ้นหูมาก! 
แต่ฉันไม่รู้ว่าเคย
ได้ยินจากที่ไหน 

correspondence  จดหมาย, หนังสือ
ข่าว 

Any further correspondence 
should be sent to my 
new address. 
 

จดหมายต่างๆ ต่อ
จากนี้ ควรจัด
ส่งไปที่อยู่ใหม่ของ
ฉันนะ 

productive ก่อให้เกิดผล, มี
ประสิทธิภาพ 

We had a very productive  
meeting – a lot problems  
solved. 

การประชุมของ
เรามีประสิทธิภาพ
มากเลย ปัญหา
ต่างๆ ได้รับการ
แก้ไขเยอะมาก 

comply  เชื่อฟัง, ยอมทำตาม He's been ordered to have 
the dog destroyed because 
it's dangerous, but he refuses to 
comply. 

เขาได้รับคำสั่งให้
ไปจัดการสุนัขทิ้ง
ซะ เพราะมัน
อันตราย แต่เขาก็
ปฏิเสธที่จะทำ
ตาม 

orientation 
 

ปฐมนิเทศ This is orientation week for all 
the new employees 

นี้คือสัปดาห์แห่ง
การปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

manner มารยาท, กิริยา
ท่าทาง 

He’s got a rather aggressive, 
confrontational manner. 

เขามีนิสัยค่อนข้าง
ก้าวร้าว และมี
กิริยาที่พร้อม
ปะทะ 

dependable พ่ึงพาได้, ไว้ใจได้ 
 

Carrie is one of the most 
dependable employee of the 
company. 

แครรี่เป็นหนึ่งใน
พนักงานที่พ่ึงพา
ได้ที่สุดของบริษัท 

attribute 
 

คุณภาพ, คุณสมบัติ Organizational ability is an 
essential attribute for 
a good manager. 

ความสามารใน
การจัดการ เป็น
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คุณสมบัติที่จำเป็น
ของผู้จัดการที่ดี 

recruit 
 

รับคน, จ้างพนักงาน The firm is hoping to recruit a 
new sales director. 

บริษัทจะมีการรับ
สมัครผู้อำนวยการ

ฝ่ายขาย 
break down เสีย, พัง, ไม่ทำงาน Our dishwasher broke down just 

a month after the guarantee had 
expired. 

เครื่องล้างจานพัง
มาเป็นเดือน
หลังจากพ้นเวลา
การรับประกัน
แล้ว 

defect ตำหนิ, ข้อบกพร่อง Our researchers have found 
some defects in the product 
that was about to be launched. 

ผู้ทำการวิจัยของ
เราพบ
ข้อบกพร่องในตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้วาง
จำหน่ายไปแล้ว 

inclusive ครอบคลุม, รวม
ทั้งหมด 
 

The inclusive cost of the car, 
complete with tax and 
insurance, is £9,800. 

ราคาชองรถที่
ครอบคลุมรวมภา 
 และประกันนั้น
อยู่ที่ £9,800 

invoice ใบแจ้งราคาสินค้า The manufacturer sent an 
invoice for the production costs. 

ผู้ผลิตส่งใบแจ้ง
ราคาของ
ผลิตภัณฑ์ 

quotation 
 

ใบเสนอราคา Here is the quotation of the 
product that you have asked for. 

นี่คือใบเสนอราคา
ของสินค้าที่คุณขอ
มา 

 


