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คําศัพท ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย
Decorate ประดับ, ตกแตง This room was

decorated with
flowers for the party.

หองนี้ถูกประดับไปดวย
ดอกไม เนื่องจากงาน
ปารตี้

Chimney ปลองไฟ That chimney is made
of brick.

ปลองไฟนั้นทํามาจากอิฐ

Celebration งานร่ืนเริง, งานเล้ียง
สังสรรค

He prepared his wife
celebration of
birthday.

เขาเตรียมจัดงานเล้ียง
ฉลองวันเกิดภรรยาของ
เขา

Accommodate ปรับตัว, จัดใหเหมาะ,
เตรียมไวให

This table
accommodated 4
persons.

โตะนี้เหมาะสําหรับ 4
ทาน

Capitalize ใชตัวอักษรพิมพใหญ The first letter of
every sentence
should be capitalized.

ตัวอักษรแรกของทุกๆ
ประโยค ควรเปนตัวอักษร
พิมพใหญ

Factor ปจจัย, ตัวประกอบ Decreasing price of
exported products is
determined by many
factors.

ราคาสินคาสงออกท่ีลดลง
มาจากหลายๆปจจัย

Burglar ผูรายยองเบา, คนลักขโมย
ของ

A burglar broke into
his house while he
was away on vacation.

พวกยองเบาไดบุกรุกเขา
มาในบานของเขา ขณะท่ี
เขาไปพักรอน

Pull over จอดรถ Something’s wrong
with the car, I think
we better pull over.

มีอะไรผิดปกติกับรถยนต
นะ ฉันวาเราควรจอดรถ
ดีกวา

Cut short เลิกทําบางส่ิงกอนถึงเวลา
กําหนด, ตัดใหส้ันลง

I had to cut the trip
short when I caught
the flu

ฉันตองกลับกอนกําหนด
เพราะฉันเปนไขหวัด

Infect ติดเชื้อ You had better clean
the wound so that it
doesn’t get infected.

คุณควรท่ีจะทําความ
สะอาดแผล เพื่อท่ีจะไดไม
ติดเชื้อ

Cut on บาด He nearly cut himself
on the knife he was
using to shop
vegetables.

เขาเกือบจะถูกมีดบาด
ตอนท่ีเขากําลังหั่นผักอยู



Run down หาเจอ If you can’t run the
book down, please
tell the librarian.

ถาคุณหาหนังสือไมเจอ
โปรดแจงบรรณารักษ

Draw a blank นึกไมออก, จําอะไรไมได
เลย

They asked me Pim’s
phone number, but I
drew a total blank.

พวกเขาถามฉันถึง
หมายเลขโทรศัพทของพิม
แตฉันนึกไมออกจริงๆ

Diligent ขยัน, หมั่นเพียร Thana is the most
diligent worker in our
department.

ธนาเปนพนักงานท่ีขยัน
ท่ีสุดในฝายของเรา

How long…? นานแคไหน, ใชเวลาเทาไร How long does it take
to get there?

ใชเวลานานแคไหนท่ีจะไป
ถึงท่ีนั่น?

Justify ใหเหตุผล, ขออาง, แกตัว He is trying to justify
his act.

เขาพยายามท่ีจะใหเหตุผล
ในการกระทําของเขา

Wind up เลิกกิจการ, ลงเอย There was a rumor
that the company was
going to wind up.

มีขาวลือวาบริษัทจะ
ลมเลิกกิจการ

Exceed เกินกวา I can’t buy this car as
its price for exceeds
what I can afford.

ฉันไมสามารถซื้อรถคันนี้
ไดดวยราคาของมันท่ีเกิน
กวาท่ีฉันจะซื้อได

Scatter ทําใหกระจาย, กระจาย,
เกล่ือนกลาด

Broken glass scattered
all around the floor.

เศษกระจกท่ีแตกกระจัด
กระจายเต็มพื้น

Pallet แผน หรือชั้นวางของ In the warehouse, you
can see goods stored
on pallets.

ภายในโกดัง คุณจะเห็น
สินคาถูกวางเก็บอยูบนชั้น
วางของ

Disclose เปดเผย Please open a box
and disclose its
contents.

กรุณาเปดกลอง และ
เปดเผยใหดูวามีอะไรบาง

Maternity leave ลาคลอด Now Jenny is on
maternity leave.

ตอนนี้เจนนี่อยูระหวาง
การลาคลอดอยู

Allude พาดพิง Although she didn’t
mention names, I am
sure she was alluding
to me.

แมวาหลอนจะไมไดกลาว
ชื่อ แตฉันมั่นใจวาหลอน
กําลังพาดพิงถึงฉัน

Biannual ปละสองคร้ัง The company
directors’ biannual
meeting will be in
June and December.

การประชุมผูบริหารปละ
สองคร้ังจะมีขึ้นในเดือน
มิถุนายน และเดือน
ธันวาคมของทุกป




