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คําศัพท ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย
Rotten เสีย, เนาเสีย Half of the bananas in the

basket were rotten.
กลวยท่ีอยูในตะกราเนาไปซะ
คร่ึงตะกราแลว

Motel โรงแรมขนาดเล็กท่ีอยู
ติดกับถนน สามารถ
เล้ียวรถเขาพักไดเลย
มาจากคําวา
Motor+Hotel

All the motels on this road
are full.

โรงแรมขนาดเล็กท่ีอยูบน
ถนนสายนี้เต็มหมดแลว;

Refine กล่ัน, ทําใหบริสุทธ์ิ Factories must refine oil
before it can be used as fuel.

โรงงานจําเปนตองกล่ันน้ํามัน
กอนท่ีจะถูกนําไปใชเปน
เชื้อเพลิง

Worthwhile คุมคากับความ
พยายาม

The hard work is worthwhile
because I’m promoted.

มันชางคุมคาจริงๆ ท่ีขยัน
ทํางาน เพราะมันทําใหฉันได
เล่ือนตําแหนง

Attribute คุณลักษณะ,
ลักษณะเฉพาะ

His ability to work on a team
is one of his many
outstanding attributes.

ความสามารถในการทํางาน
เปนทีมถือเปนหนึ่งใน
คุณลักษณะเฉพาะตัวท่ีโดด
เดนของเขา

Drab สีไมสดใส, จืดชืด,
มอๆ

Their clothing was quite drab. เส้ือผาของพวกเขาคอนขาง
จะจืดชืดไปหนอยนะ

Fertile อุดมสมบูรณ, เจริญ
พันธุ

The soil here is very fertile, it
convenient for cultivation.

ดินท่ีนี่มีความอุดมสมบูรณ
มาก เหมาะกับการเพาะปลูก

Defy ทาทายอํานาจ, ฝาฝน
, ขัดขืน, ไมเชื่อฟง,
ทา

I defy you to make it public. ฉันทาใหคุณนํามันมาเปดเผย
ตอสาธารณะเลย

Withstand ทนตอ, อดกล้ัน, ตอสู She cannot withstand the
pressures of her job.

หลอนไมสามารถทนตอความ
กดดันตางๆ ในงานของ
หลอนได

To be
honest…/To be
frank…

เอาจริงๆนะ, จริงๆ
แลว, วากันตามตรง
นะ

To be honest, I think it’s not
very good.

เอาจริงๆ นะ ฉันวามันยังไม
คอยดีเทาไหรอะ

Panic ตื่นตกใจ, ตกใจกลัว,
หวาดกลัว, หว่ันวิตก

There was widespread panic
after the earthquake.

ความตื่นตระหนกไดแพรไป
ท่ัวหลังจากเกิดแผนดินไหว

Obedient เชื่อง, เชื่อฟง Your puppy seems obedient. ลูกหมาของคุณดูเชื่องดีจัง
Thoughtful รอบคอบ You are very thoughtful. คุณเปนคนรอบคอบมากเลย



นะ
Reverse ทํายอน, กลับหนา

กลับหลัง
You need to reverse the
paper in the printer so that
the letterhead is up.

คุณตองกลับกระดาษท่ีอยูใน
เคร่ืองปร้ิน เพื่อท่ีหัวกระดาษ
จะไดอยูดานบน

Count on ไวใจ, เชื่อใจ There’s nothing to worry
about. You can count on me.

ไมมีอะไรท่ีจะตองกังวลนะ
คุณเชื่อใจฉันได

Defective ท่ีชํารุด Defective products can be
returned within a week.

สินคาท่ีชํารุดสามารถสงคืน
ไดภายใน 1 อาทิตย

Imitate เลียนแบบ Children often try to imitate
their elder.

เด็กๆ มักจะพยายาม
เลียนแบบผูใหญ

Enclose แนบ I would like to order one shelf
according to enclosed your
order form.

ฉันอยากจะส่ังซื้อชั้นวาง 1
ชั้นตามรายการใบส่ังซื้อท่ี
แนบมาใหคะ

Fragment ชิ้นสวน, สะเก็ด, สวน
ท่ีแตกออกมา

He tried to put the fragments
of a broken vase together.

เขาพยายามท่ีจะตอชิ้นสวน
แจกันท่ีแตกเขาดวยกัน

Harvest เก็บเกี่ยวผลผลิต The nice weather we were
able to harvest all of the
corps in a day.

สภาพอากาศดีแบบนี้ เราจึง
เก็บเกี่ยวขาวโพดท้ังหมดได
ภายในวันเดียว

Enduring อดทน, ทนทาน, อด
กล้ัน

There are various ways of
enduring the pain.

มีหลากหลายวิธีท่ีจะอดทน
ตอความเจ็บปวด


