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As for ในสวนของ, ในกรณีของ,
สําหรับ

I don’t know about the others,
but as for me, it’s very important.

ฉันไมรูวาคนอ่ืนจะวาไง แต
สําหรับฉันมันสําคัญมาก

Aisle ทางเดินระหวางชั้นวาง
สินคา, ชั้นหนังสือ, ท่ีนั่งใน
รถ บนเครื่องบิน หรือ
โรงหนัง

Where’s the aisle for psychology
books?

หนังสือจิตวิทยาอยูตรงชอง
ระหวางทางเดินชั้นไหนหรอ
คะ?

Transfer โอน, ยาย,สั่ง Hang on, I will transfer you to
Mr.Somchai.

ถือสายรอสักครูนะคะ เดี๋ยว
ฉันจะโอนสายไปหาคุณ
สมชายให

Superb ดีเลิศ, ยอดเยี่ยม Your work is always superb. งานของคุณยอดเยี่ยมเสมอ
Get on ข้ึนรถ, ข้ึนเครื่องบิน หรือ

ยานพาหนะ
You must get on the plane
before 4 p.m.; otherwise you may
miss the flight.

คุณตองข้ึนเครื่องกอนเวลา 4
โมงเย็น มิฉะนั้นคุณอาจจะ
ตกเครื่องได

Welfare สวัสดิการ Our company provides plentiful
welfare for every employee.

บริษัทของเราไดจัดสวัสดิการ
มากมายใหกับลูกจางทุกคน

Sleep on it ขอเวลาตัดสินใจ I’ll get back to you tomorrow, I
have to sleep on it.

ฉันตองขอเวลาตัดสินใจ
หนอยนะ แลวจะบอคําตอบ
พรุงนี้

A great deal จํานวนมาก, มากมาย I’ve heard a great deal about you. ฉันไดยินเรื่องราวเก่ียวกับคุณ
มามากมาย

Around the
corner

อยูใกลๆ, ใกลเขามาแลว My wedding is around the corner,
I’m very excited.

งานแตงงานของฉันใกลเขา
มาเต็มทีแลว ตื่นเตนจัง!!

Mend แกไข, ซอมแซม It’s never too late to mend ไมมีคําวาสายไป สําหรับการ
แกไข

Put up with อดทน, ทําใจทน Why do you put up with? ทําไมคุณตองทนกับมันดวย?
Dispute โตเถียง, ขัดแยง, ขอพิพาท This dispute between the two

nations should be solved as soon
as possible.

ความขัดแยงระหวางสองชาติ
ท่ีเกิดข้ึนนี้ ควรไดรับการ
แกไขใหเร็วท่ีสุด

propose เสนอ, แนะนํา I propose (that) this matter
should be considered in next
meeting.

ฉันขอเสนอวาเรื่องนี้ควร
ไดรับการพิจารณาในการ
ประชุมครั้งหนา

Purchasing
Department

ฝายจัดซื้อ Purchasing department is
responsible about providing many
materials that need to use in the
company.

ฝายจัดซื้อรับผิดชอบเก่ียวกับ
จัดหาวัสดุตางๆท่ีจําเปนตอง
ใชในสํานักงาน

Leak รั่ว, ปลอยขาว, รั่วไหล The faucet is leaking, Have you
called a maintainer?

กอกน้ํารั่ว คุณโทรตามชาง
หรือยัง?

Figure out คิดออก, คิดได I can’t figure out how to solve
this problem.

ฉันคิดไมออกเลยวาจะ
แกปญหานี้อยางไร



Jump the gun ทําอะไรกอนเวลาอันควร I didn’t jump the gun, did I ? ฉันไมไดทําอะไรกอนเวลาอัน
ควรใชไหม?

Go for a walk เดินเลน Today we’ll go for a walk at a
nearby park, Do you wanna join
us?

วันนี้เราจะไปเดินเลนท่ี
สวนสาธารณะใกลๆนี้ ไป
ดวยกันไหม?

Regardless ไมสนใจ, ไมคํานึงถึง, ไมเอา
ใจใส

The party was held regardless of
the bad weather.

ปารตี้ถูกจัดข้ึนโดยไมสนใจ
ถึงสภาพอากาศท่ีเลวราย

Affable เปนมิตร, สุภาพ, ออนโยน Because she is affable, so she is
beloved from people around her.

เพราะเธอดูเปนมิตร เธอจึง
เปนท่ีรักของคนรอบขาง

Afford สามารถซื้อได, หาได, มีได This book is too expensive. I can’t
afford to buy it.

หนังสือเลมนี้แพงเกินไป ฉัน
ไมสามารถซื้อไดหรอก

Implement นําไปปฏิบัติ, ทําใหเกิดผล We need to implement these
policy as soon as possible.

เราจําเปนตองทําใหนโยบาย
เหลานี้เกิดผลโดยเร็วท่ีสุด

Aim at ตั้งเปา, เล็ง, จุดประสงค Next year, our company aims at
to branch out into Japan.

ปหนาหริษัทของเราตั้งเปาไว
วาจะขยายสาขาไปยัง
ประเทศญี่ปุน

Angle มุม You must view each matter from
different angles.

คุณตองมองเรื่องราวแตละ
เรื่องจากหลายๆมุมนะ

Anyhow ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม, กรณี
ใดๆ

It may rain, but I will go today
anyhow.

ถึงฝนจะตกแตไมวาอยางไร
วันนี้ฉันก็จะไป

Complaint ขอรองเรียน, ความไมพอใจ,
รองทุกข

If you have any complaints about
our services let us know, and we
will improve that later.

ถาคุณมีขอรองเรียนใดๆ
เก่ียวกับบริการของเรา โปรด
บอกใหเรารู ทางเราจะไดทํา
การปรับปรุงสิ่งนั้นตอไป

Contract สัญญา, ทําสัญญา, ขอตกลง If I don’t finish this job, I’ll lose
the next contract.

ถาฉันทํางานนี้ไมเสร็จ ฉัน
ไมไดตอสัญญาครั้งหนาแน
เลย

Cultivate เพาะปลูก, ปลูกฝง We should cultivated our minds
by reading good books.

เราควรจะปลูกฝงจิตใจของ
เราดวยการอานหนังสือดีๆ

Deserve คูควร, สมควรไดรับ You’re always lying – that’s why
people don’t belive in you, you
get what you deserve.

คุณชอบโกหกอยูเสมอ นั่น
เปนเหตุผลท่ีทําไมคนอ่ืนไม
เชื่อในตัวคุณ มันก็สมควร
แลวละ

Division การแบง, การหาร, แผนก,
ฝาย

Our library have six divisions. หองสมุดของเรามีอยูดวยกัน
6 ฝาย


