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คําศัพท ความหมาย ตัวอยางประโยค ความหมาย
Urgent ดวน, เรงดวน There is an urgent need

for improving in our
library.

มีเรื่องเรงดวนทีจ่ะตอง
ไดรับการแกไขใหดีขึ้นใน
หองสมุดของเรา

Give someone’s
a hand

ชวยเหลือ Please give me a hand with
this case.

โปรดชวยฉันในเร่ืองนี้
หนอยนะ

Oversee ควบคุม, ตรวจตรา,
คุมงาน

Who oversees while the
director is absently.

ใครเปนผูดูแลงานในขณะท่ี
ผูอํานวยการไมอยู

Patent สิทธิบัตร His invention is protected by
the patent.

ส่ิงประดิษฐของเขาไดรับ
การคุมครองโดยสิทธิบัตร

Rumor ขาวลือ There is a rumor that he will
soon resign his post.

มีขาวลือวาเขาจะลาออก
จากตําแหนงเร็วๆนี้

Take one’s time ใชเวลานาน He always takes his time in
everything he does.

เขามักจะใชเวลานานใน
ทุกๆส่ิงท่ีเขาทํา

Run out of หมด Unfortunately, my car ran
out of gasoline in the middle
of the road yesterday.

เมื่อวานนี้ โชครายจริงๆ รถ
ของฉันน้ํามันหมดกลาง
ถนนเลย

Identify แสดงตัว, ยืนยันตัวตน A person can identify himself
by showing his identification
card.

ผูคนสามารถยืนยันตัวตน
ของตนเองได โดยการแสดง
บัตรประชาชน

Give one’s word ใหสัญญา Her children gave their word
that they would study
harder.

ลูกๆของหลอนใหสัญญากับ
หลอนวาจะขยันเรียนให
มากขึ้น

Keep up with เกาะติด, ติดตาม She reads newspapers
everyday in order to keep up
with what is going on in the
world.

เธออานหนังสือพิมพเปน
ประจําทุกวัน เพื่อท่ีเธอจะ
ไดเกาะติดสถานการณวามี
อะไรเกิดขึ้นบนโลกบาง

Get over หาย, ฟนไข It took me more than a
week to get over my cold.

ใชเวลาเปนอาทิตยกวาฉัน
จะหายไข

Amateur ไมมีทักษะ, มือ
สมัครเลน

You are a professional, but
I’m just an amateur.

คุณนะมันมืออาชีพ สวนฉัน
มันก็แคมือสมัครเลน

Conform ทําตาม, ปฏิบัติตาม,
สอดคลองกับ, ทําให
เหมือนหรือคลายกับ

We should conform to the
customs of society.

เราควรจะทําตาม
ขนบธรรมเนียมของสังคม



Make sense มีเหตุผล What you say doesn’t make
any sense.

ส่ิงท่ีคุณพูดไมมีเหตุผลเอา
ซะเลย

Out of touch ติดตอไมได Since he had gone a board,
we are out of touch with
him.

ตั้งแตท่ีเขาไปตางประเทศ
เราก็ติดตอเขาไมไดอีกเลย

Accuse กลาวหา That boy was accused of
cheating during the exam.

เด็กคนนั้นถูกกลาวหาวา
ทุจริตในการสอบ

Biography ชีวประวัติ A good biography is
interesting and instructive

ชีวประวัติท่ีดีมท้ัีงความ
นาสนใจ และใหความรู

Shortage ขาดแคลน Now our company face a
labor shortage of
programmers.

ตอนนี้บริษัทของเรากําลัง
ขาดแคลนโปรแกรมเมอร

Forbid หาม Smoking is forbidden in this
area.

หามสูบบุหร่ีบริเวณนี้

Fragile เปราะ, แตกหักงาย This vase was vey fragile,
you must hold it carefully.

แจกันนี้แตกหักงายมาก
คุณตองถืออยางระมัดระวัง
นะ

Reissue พิมพออกมาใหม
หลังจากท่ีพิมพคร้ัง
กอนหมดไป

This book is reissued after
released just a week.

หนังสือเลมนี้ถูกตีพิมพอีก
คร้ังหลังจากถูกปลอย
ออกมาเพียงหนึ่งสัปดาห

Fill out กรอก (ขอมูล) Please filled out this register
member form.

กรุณากรอกแบบฟอรมการ
สมัครสมาชิกดวยคะ

Postpone เล่ือนออกไป, ผลัด I think that the plan would
be postponed.

ฉันคิดวาแผนท่ีวางไว
อาจจะถูกเล่ือนไปกอน

Come of age บรรลุนิติภาวะ He will come of age next
February.

เขาจะบรรลุนิติภาวะใน
เดือนกุมภาพันธปหนา

Client ลูกคา, ลูกความ I have an appointment with
my client tomorrow.

ฉันมีนัดกับลูกคาในวัน
พรุงนี้

Boost สงเสริม We try to boost up our
library services by providing
various activities.

พวกเราพยายามสงเสริม
การใชบริการหองสมุดโดย
การจัดกิจกรรมตางๆขึ้นมา

Encourage ใหกําลังใจ He was encouraged by her
words.

เขาไดรับกําลังใจจากคําพูด
ของหลอน

Assess ประเมิน His car was assessed at
$10,000

รถของเขาถูกประเมินราคา
อยูท่ี 330,000 บาท




