คําศัพทภาษาอังกฤษวันละคํา ประจําเดือน เมษายน 2559
คําศัพท
Entitle

ความหมาย
ตั้งชื่อ, ใหชื่อ

Spectacular

นาตื่นเตน, นา
ประทับใจ
การมี, การมาถึง,การ
เขาสู
เรียกประชุม, ชุมนุม,
ประกอบ

Advent
Assemble
Confide
Contradict
Revolve
Signify
Temptation
Vulgar
Find fault with
Celebration
Substitute

Thereabouts
Mess around

ตัวอยางประโยค
This book is entitled
“Harry potter”

ความหมาย
หนังสือเลมนี้ถูกใหชื่อวา
แฮรรี่ พอตเตอร”

She will come at 5 o’clock
or thereabouts.
She has been messing
around in the garden all day

หลอนจะมาถึง 5 โมงหรือ
ราวๆนั้นแหละ
หลอนเพลิดเพลินอยูแตใน
สวนตลอดทั้งวัน

วิวบนยอดเขานี่นา
ประทับใจจริงๆเลย
เมื่อยางเขาสูวัยชรา เขาก็
เกษียณ
เขาเรียกเพื่อนๆของเขามา
ชุมนุม เพื่อที่จะบอก
แผนการของพวกเขา
ไววางใจ, บอกความลับ She confided her worries to หลอนไววางใจที่จะบอก
me
ความลับกับฉัน
เถียง, แยง, ขัดแยงกัน What you’re doing is a
สิ่งที่เขาทํา มันชางขัดแยง
contradiction of what you กับสิ่งทีเ่ คยสัญญาไว
promised.
หมุน, หมุนเวียน,
His whole life revolves
ทั้งชีวิตของเขามีแตงานอยู
หมุนรอบ
around his work.
รอบตัว
แสดงใหรู, แสดงวา,
A yellow traffic light signifies ไฟจราจรสีเหลือง แสดงให
หมายถึง
preparing to stop.
รูวาเปนการเตรียมตัวหยุด
สิ่งลอใจ
Money is a great temptation. เงิน เปนสิ่งลอใจที่ยิ่งใหญ
สามัญ, ไพร, ต่ํา
She often uses vulgar
หลอนมักจะแสดงกิริยา
expressions.
ต่ําๆ ออกมา
วิพากษวิจารณ, จับผิด No one can find fault with ไมมีใครจับผิดแผนการใหม
our new plan.
ของเราไดหรอก
การฉลอง
It’s my father’s birthday
พรุงนี้เปนวันเกิดของพอฉัน
tomorrow, so we have
เราก็เลยจะเลี้ยงฉลแงซะ
celebration.
หนอย
ใชแทน
This cake recipe called for สูตรการทําเคกนี้ใหใชเนย
butter, but I substitute
แตฉันใชมาการีนแทน
margarine for it
แถวๆ นั้น, ประมาณ
นั้น
เพลิดเพลิน

The view from the mountain
top was spectacular.
With the advent of old age,
he retired.
He assembled his friends
and told them of his plan.

Adore
Fluke
Loyalty
Owe

long.
ชอบมาก, รัก, บูชา
I just adore your new hat.
ความบังเอิญ
I don’t believe it is a fluke
that I see you here.
ความซื่อสัตย
Loyalty is rare. If you found
it, keep it.
ติดหนี้, เปนหนี้บุญคุณ How kindness you are, I owe
you.
คําถามที่พบไดบอย

หมวกใบใหมคูณสวยจัง
ฉันไมอยากจะเชื่อเลยวาจะ
ไดมาเจอคุณที่นี่โดยบังเอิญ
ความซื่อสัตยนั้นหายาก ถา
คุณเจอแลว จงรักษามันไว
คุณใจดีจัง ฉันติดหนี้
บุญคุณคุณนะ

Ratchanok Thailand
badminton player is second
to none. She’s marvelous.
Weather of few days ago is
unbearably hot.

รัชนก นักกีฬาแบดมินตัน
ทีมชาติไทย ไมเปนสองรอง
ใคร เยี่ยมจริงๆ
อากาศชวง 2-3 วันที่ผาน
มารอนจนจะทนไมไหวเลย

FAQ
(Frequently Asked
Questions)
Second to none ไมเปนสองรองใคร
Unbearably hot

รอนจนทนไมได

