
Word Mean Sentence Mean
Punctual ตรงตอ่เวลา Compared with her sister she isn't 

punctual
เมอืเปรยีบเทยีบกบัพสีาวของเธอ เธอ
เป็นคนทไีมต่รงตอ่เวลาซะเลย

Newspaper rack ชนัวางหนังสอืพมิพ์
Our library have a newspaper 
rack over there, you can read 
those newspapers

หอ้งสมดุของเรามชีนัวาง
หนังสอืพมิพอ์ยูท่างดา้นนูน้ คณุ
สามารถอา่นหนังสอืพมิพเ์หลา่นันได ้
เลย

Bandage ผา้พันแผล, ผา้กอซ The nurse put a bandage gently 
on my wound.

พยาบาลปิดผา้พันแผลลงบนแผล
ของฉันอยา่งเบามอื

Dialect ภาษาถนิ
He is using an unusual northern 
dialect, which is why everyone is 
laughing

เขากําลังพดูภาษาถนิถาคเหนอืแบบ
เพยีนๆ จงึทําใหท้กุคนพากนัหัวเราะ

Assemble รวมกนั
I would like everyone to assemble 
in the conferece room at nine 
o'clock

ฉันอยากใหท้กุคนมารวมตัวกนัทหีอ้ง
ประชมุเวลา 9 โมง

Ceremony พธิี The ceremonies will begin at a 
quarter past nine พธิจีะเรมิขนึในเวลา 9.15 นะ

Memento ของทรีะลกึ Mr. Alex would like to present you 
with this small memento

คณุอเล็กซข์อมอบของทรีะลกึ
เล็กนอ้ยใหก้บัทา่นนะคะ

Manuscript ตน้ฉบบั, หนังสอืเอกสารที
เขยีนดว้ยมอื

I have been writing this 
manuscript for a year. ฉันเขยีนตน้ฉบบันมีาเป็นปีแลว้

Lectern โต๊ะพนืเอยีงสําหรับวาง
เอกสารบรรยาย

Would you like lectern for the 
presentation ? คณุตอ้งการโต๊ะบรรยายไหม?

Seminar การสมัมนา We hope that you will be able to 
join us at this seminar

เราหวังวา่คุณจะเขา้รว่มการสมัมนาใน
ครงันไีด ้

Shift เปลยีน, ยา้ย, ชว่งเวลา
ทํางาน, ผลัด, กะ, เวร

Work ing so long on the 
graveyard shift made his health 

การทํางานกะดกึตดิตอ่กนัเป็น
เวลานานทําใหส้ขุภาพของเขายําแย่

Alphabetically เรยีงลําดับตามตัวอกัษร Let's classify the names of these 
books alphabetically

เรยีงชอืของหนังสอืเหลา่นตีาม
ตัวอกัษร

Draft ฉบบัรา่ง This is the rough draft of my 
thesis

นเีป็นวทิยานพินธฉ์บบัรา่งครา่วๆ ของ
ฉัน

Distinctive เดน่, ลักษณะเฉพาะ Wow, what a distinctive wedding 
card วา้ว ชา่งเป็นการด์แตง่งานทเีกจ๋ัง

Inactive ไมม่กีารใชง้าน, ไม่
เคลอืนไหว

Can you delete all the inactive 
members recard?

คณุชว่ยลบขอ้มลูสมาชกิเกา่ๆ 
ทังหมดไดไ้หม?

Heed เอาใจใส่ If he had heed the traffic singnal, 
the occident would have been 

ถา้เขาทําตามสญัญาณจราจรสกันดิ 
อบุตัเิหตกุ็คงไมเ่กดิขนึ

Haughty หยงิยโส, ถอืตัว he is very haughty towards 
people poorer than humself.

เขาทําตัวหยงิยโสถอืตัวตอ่คนทยีาก
จนกวา่เขา

Mighty มอํีานาจมาก, มกํีาลัง
The mountains and the Oceans 
are among the mighty work of 
God.

ภเูขาและมหาสมทุรทังหลายเป็น
ผลงานอันยงิใหญข่องพระเจา้

Soothe ปลอบ, ระงับ, ปลอบโยน The teacher soothed the student 
who is nervous and excited

ครปูลอบนักเรยีนทกํีาลังประหมา่ 
และตนืเตน้อยู่

Assert ยนืยนั, แสดงความมนัใจ He asserted his right to a share 
the money

เขายนืยนัวา่เขามสีทิธใินสว่นแบง่เงนิ
จํานวนนี
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Compassion ความสงสาร, ความเห็นอก
เห็นใจผูอ้นื

All rehgious teach us to have 
compassion on the poor, hungry, 
and the those in need

ทกุศาสนาสอนใหเ้รามคีวามเห็นอก
เห็นใจคนยากจน, คนทหีวิโหย และ
คนทขีาดแคลน

Invalid ทพุพลภาพ, ไมส่มบรูณ,์ 
โมฆะ

The cheque is invalid unless you 
sign it.

เชค็จะถอืเป็นโมฆะถา้ไมม่ลีายเซน็
ของคณุ

Pertinent ตรงกับกรณี, เขา้เรอืง, 
เกยีวขอ้งกนั

Your answer is not pertinent to 
the question I asked.

คําตอบของคณุไมต่รงกบัคําถามทฉัีน
ถาม

Harsh หยาบ, หา้ว, แข็งกรา้ว Harsh parents cause the chidren 
to be disobedient

บดิามารดาทดีเุกรยีวกราดเป็นเหตใุห ้
ลกูของตนเป็นเด็กดอืได ้

Apparent เห็นไดช้ดั, ปรากฏ His axiety was apparent to 
everyone.

ความกระวนกระวายของเธอเป็นที
ประจักษ์ชดัเจนตอ่ทกุคน


