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rehab บําบัดผูท่ีติดเหลา ติดยา
เสพติด

He’s just finished three
months of rehab.

เขาเพ่ิงจะไดรับการบําบัด
เสร็จสิ้นมาเปนระยะเวลา
3 เดือนได

depart จากไป, ออกไป, ออก
เดินทาง

The train for Chaingmai
will depart from
platform 8 at 9.30 am.

รถไฟไปเชียงใหมจะออก
จากชานชาลา 8 เวลา
9.30 น.

sow หวานเมล็ด He sows the field with
barley.

เขาหวานเมล็ดขาวบารเล
ลงบนผืนดิน

meadow ทุงหญา I saw the sheep were
feeding in the meadow.

ฉันเห็นฝูงแกะกําลังกิน
หญาในทุงหญา

augment ขยาย, เสริม,เพ่ิม I have to find work to
augment my income.

ฉันจะตองหางานเพ่ือเพ่ิม
รายไดของฉันแลวละ

proficient ชํานาญ,เชี่ยวชาญ,รอบรู Companies are looking
for employees who are
proficient in many
languages, so foreign
languages are very
important nowadays.

หลายๆ บริษัทตางกําลัง
มองหาลูกจางท่ีมีความ
เชียวชาญในหลายๆ
ภาษา ภาษาตางประเทศ
จึงเปนสิ่งสําคัญมากใน
ปจจุบัน

cubicle คอกทํางาน, หองเล็กๆ Most of salary man
work in their cubicle at
the office.

มนุษยเงินเดือนสวนใหญ
มักจะทํางานอยูในคอก
ทํางานในออฟฟศ

pamphlet แผนพับ, จุลสาร, หนังสือ
เลมเล็กท่ีมี 2-3หนา

Please help me to
distribute these
pamphlets to passer-
by.

ชวยฉันแจกแผนพับพวก
นี้ใหกับคนท่ีเดินผานไป
มาหนอยนะ

typo ความผิดพลาดในการพิมพ This book has many
typos} I wonder why it
was published.

หนังสือเลมนี้มีพิมพผิด
เยอะมาก ฉันงงวามันถูก
ใหตีพิมพออกมาไดยังไง

decent เหมาะสม, มีเกียรติ, นา
นับถือ

I thought she was a
decent person.

ฉันวาหลอนเปนคนท่ีนา
นับถือคนหนึ่งเลยละ

Punch in/out ตอกบัตรเขา/ออก Everyone in this
company must punch
in by 8 a.m. or will be
late.

ทุกคนในบริษัทนี้จะตอง
ตอกบัตรเขางานกอน 8
โมง มิฉะนั้นจะถือวามา
สาย

prospective ท่ีคาดหวังไว, คาดคะเนไว The company invited
their prospective
customers to thank you
party.

บริษัทไดเรียนเชิญบรรดา
ลูกคาตามท่ีคาดไวในงาน
ปารตี้เลี้ยงขอบคุณ

consecutive ตอเนื่อง, ติดตอกัน,เปน Mom, I’ve been having แม หนูฝนรายติดๆกันมา



ลําดับ nightmare for five
consecutive days!

5 วันแลวอะ

divide แบง, แยก We should divide the
work in order to more
manageable.

เราควรจะแบงงานกัน
เพ่ือชวยใหสามารถ
จัดการไดงายข้ึน

collide ชนกัน, กระแทก, ปะทะ
กัน

His car collide with a
big tree last night, what
a good luck of him, he
was slightly injured.

เม่ือคืนรถของเขาชนกับ
ตนไมใหญ แตโชคดีอะไร
อยางนี้ เขาไดรับบาดเจ็บ
แคเล็กนอยเทานั้น

crossroad ทางแยก, จุดท่ีถนนตัดกัน Yesterday, there was an
accident took place at
this crossroad.

เม่ือวานมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน
ตรงบริเวณแยกนี้

bleed เลือดออก, เลือดไหล You are bleeding at the
nose.

คุณมีเลือดไหลออกจาก
จมูกอะ

stumble สะดุด, ตะกุกตะกัก This new announcer
keeps stumbling.

ผูประกาศขาวคนใหมนี้
ยังมีความพูดตะกุกตะกัก
อยู

fabulous ดีงาม,เลิศ,ยอดเยี่ยม We had a fabulous
time at the party last
night.

เรามีเวลาท่ียอดเยี่ยม
จริงๆ ในงานปารตี้เม่ือ
คืนนี้

hang around เตร็ดเตร, วนเวียนอยู
ใกลๆ

I will just hang around
here for a while.

เดี๋ยวฉันจะเตร็ดเตรอยู
แถวนี้สักพักอะแหละ

toss โยน,ขวาง,ทอย After he had read the
letter, he tossed it to
the bin.

หลังจากท่ีเขาไดอาน
จดหมาย เขาก็โยนมันท้ิง
ถังขยะ

payroll บัญชีเงินเดือน The company is
growing fast, adding
another 100 employers
to its payroll over last
year.

บริษัทมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว โดยมีการเพ่ิม
ลูกจางอีกประมาณ 100
คน ทําใหบัญชีเงินเดือน
บริษัทเพ่ิมข้ึนในปท่ีแลว

nowhere ไมมีท่ีไหน, ไมไปไหน After two hours of
discussion we got
nowhere.

หลังจากท่ีถกเถียงกันมา
2 ชั่วโมง ก็ยังไมได
ขอสรุปอะไร (ยังไมไปถึง
ไหน)

What a pity! นาเสียดาย, นาสงสาร, ไม
นาเลย

A: I’m sorry to tell you
that the cat died
B: What a pity!

A: ฉันเสียใจท่ีจะบอกคุณ
วา แมวตายแลวตั้งแต
เม่ือวานนี้
B: ไมนาเลย

refund คืนเงิน For a refund you must
turn the items
unopened.

การรับเงินคืน คุณจะตอง
คืนสินคาท่ียังไมมีการเปด
ออกแตอยางใด

affect สงผล, มีผล, กระทบ His  illness affects อาการปวยของเขาสงผล



almost every aspects of
his wife.

กระทบเกือบทุกดานใน
ชีวิตเขา


