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คําศัพท ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย
Considerate เกรงใจ, นึกถึง

ความรูสึกของผูอื่น
How considerate of you. คุณชางเปนคนขี้เกรงใจ

อะไรยังงี้
Don’t take it to
heart

อยาไปถือสา, อยาไปใส
ใจ

Although she is quite
impolite to you but you
don’t take it to heart.

แมหลอนจะไมคอยสุภาพ
กับคุณ แตคุณก็อยาไปใส
ใจเลยนะ

Use up ใชหมด, ไมเหลือ Only 3 days he used up his
salary.

เพียงแค 3วันเทานั้นเขาก็
ไดใชเงินเดือนของเคาจน
หมด

Acknowledgement กิตติกรรมประกาศ,
การแสดงความ
ขอบคุณ

He wrote acknowledgement
in his thesis very well.

เขาเขียน
กิตติกรรมประกาศใน
วิทยานิพนธของเขาไดเปน
อยางดี

Good-for-nothing ไมเอาไหน, ไมเอาถาน He’s a good-for-nothing
person, so he’s often fired.

เขาเปนคนไมเอาไหนซะ
เลย เขาจึงถูกไลออกอยู
บอยๆ

Bargain ตอรอง I got this dress at bargain
prices.

ฉันซื้อเดรสตัวนี้ไดมาใน
ราคาตอรอง

Treat ปฏิบัติตอ, ทํากับ My mom always treats me
like a child.

แมชอบทําเหมือนกับวาฉัน
เปนเด็กอยูเสมอ

Willing เต็มใจ, สมัครใจ, ยินดี She’s willing to help in
anyway she can.

หลอนเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ
ในทุกๆทางท่ีหลอนจะทํา
ได

Accessible เขาถึงไดงาย In our library the books are
accessible, as all shelves are
open.

ในหองสมุดของเรานั้น
สามารถเขาถึงหนังสือได
งาย เพราะชั้นหนังสือเปน
ชั้นแบบเปด

Distribute แจกจาย, กระจาย,
แพร

We would like to distribute
our product in Asia.

พวกเราอยากจะกระจาย
สินคาของเราไปท่ัวเอเชีย

Sweep พัด, พาเอาไป The wind swept(v.2) her hat
off.

ลมพัดทําใหหมวกของเธอ
ปลิว

Dedicate อุทิศ, ยกให He dedicates his life to
social activities.

เขาอุทิศชีวิตของเขาในการ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคม

Promote เล่ือนตําแหนง, เล่ือน
ขั้น

Because she works very
hard, so just in a few years,
she is promoted.

เพราะหลอนขยันทํางาน
ในเวลาเพียงแค 2-3 ป
เทานั้นหลอนก็ไดรับการ



เล่ือนตําแหนง
Overcome ชนะ, พิชิต, ปกคลุม We shall overcome all

difficulties in our life.
เราควรจะเอาชนะอุปสรรค
ความยากลําบากในชีวิต
ของเราใหได

Relevant เขาประเด็น, ตรง
ประเด็น, เกี่ยวเนื่องกัน

The content of his speech
isn’t relevant to the story
that we’re talking.

คําพูดของเขาไมไดจะตรง
ประเด็นกับเร่ืองท่ีเรากําลัง
พูดอยูเลย

Aspect แงมุม, ดาน Wish you successful in every
aspect of your life.

ขอใหคุณประสบ
ความสําเร็จในทุกๆดาน
ของชีวิต

Recall รําลึก, นึกออก I can’t recall her face. ฉันนึกหนาหลอนไมออกอะ
Illegible อานไมออก His handwriting is illegible. ลายมือของเขานี่นะ อาน

ไมออกเอาซะเลย
Frustrated ผิดหวัง, ทอถอย,

ขัดขวาง
Illness frustrated his plan for
the trip.

อาการปวยทําใหเขาตอง
ผิดหวังจากทริปท่ีวางไว

Questionnaire แบบสอบถาม Please check out our
questionnaire and put it in
this box.

ชวยทําแบบสอบถาม และ
ใสลงในกลองนี้ดวยคะ

Establish กอตั้ง, สราง Mahanakorn university of
technology was established
in 1990.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร ไดถูกกอตั้งขึ้นใน
ป พ.ศ.2533

Summons เรียกประชุม,
หมายเรียก

The boss summoned all his
subordinates to a meeting
on next Tuesday.

หัวหนาเรียกลูกนอง
ประชุมในวันอังคารหนา

Approved อนุมัติ This project must be
approved from director.

โครงการนี้ตองไดรับการ
อนุมัติจากผูอํานวยการ


