
Word Mean Sentence Mean

ridiculous ไรส้าระ, น่าขบขนั
Who told you such a ridiculous 
story like this?

ใครเลา่เรอืงไรส้าระแบบนใีหค้ณุ
ฟังเนยี?

incident เหตกุารณ,์ สงิทเีกดิขนึ
That incident is printed on my 
mind

เหตกุารณ์นันยงัคงตดิตามอยูใ่นหัว
ของฉันอยู่

weird แปลก, ประหลาด
There was something weird about 
the incident

มบีางสงิทแีปลกๆเกยีวกับ
เหตกุารณ์ทเีกดิขนึ

fatal
รา้ยแรง, เป็นอันตราย, ทํา
ใหถ้งึตาย

The policemen are investigating 
about fatal car crash that 
occurred last night

ตํารวจกําลังทําการสบืสวนเกยีวกับ
การเกดิรถชนททํีาใหม้คีนตายเมอื
คนืนี

genuine ของแท,้ แท ้
This wallet made frome genuine 
leather

กระเป๋าสตางคใ์บนทํีาจากหนังแท ้

flock ฝงู, กลุม่, หมู่ I saw the flock of birds flying aloft ฉันเห็นฝงูนกกําลังบนิสงูขนึไป

handicap พกิาร, ความพกิาร
Volunteers collected the 
donations for the handicap

เหลา่จติอาสารวบรวมเงนิบรจิาค
เพอืผูพ้กิาร

fable นทิาน
This fable is very well-know in 
China

นทิานเรอืงนโีดง่ดังมากในประเทศจนี

hypotesis ขอ้สนันษิฐาน, สมมตฐิาน This data suports our hypotesis ขอ้มลูนสีนับสนุนสมมตฐิานของเรา

eager กระตอืรอืรน้
Tom is an eager student that I've 
ever met

ทอมเป็นนักเรยีนทมีคีวาม
กะตอืรอืรน้คนหนงึทฉัีนเคยพบมา

durable คงทน, ใชท้น
This seems very expensive but it's 
so durable to pay it for the long 
run

สงินถีงึจะดแูพงมากแตม่นัมคีวาม
คงทนพอทจีา่ยมนัไวใ้ชใ้นระยะยาว

eat like a bird
สํานวน แปลวา่ กนิอยา่ง
กบัแมวดม

Suda is trying to lose weight by 
eating like a bird

สภุาพยายามทจีะลดนําหนักโดย
การกนินอ้ยๆ(กนิอยา่งกบัแมวดม)

on one's own ดว้ยตนเอง, ตัวคนเดยีว
Don't need to help him, he can do 
it on his own

ไมจํ่าเป็นตอ้งชว่ยเขา เขาสามารถ
ทํามนัไดด้ว้ยตนเอง

painkiller
ยาแกป้วด : aspirin คอื
ยหีอ้ของยาแกป้วด

I have a headache, do you have 
some painkiller?

ฉันรูส้กึปวดหัว คณุพอจะมยีาแก ้
ปวดมยั?

freeze
แชแ่ข,็ หยดุ, อยา่
กระดกุกระดกิ

My cell phone's screen is frozen, I 
can't do anything

จอโทรศัพทม์อืถอืของฉันคา้ง ฉัน
ทําอะไรไมไ่ดเ้ลย

faucet กอ๊กนํา อา่ววา่ ฟอซที
We can't use this faucet, it's out 
oforder

ไมส่ามารถใชก้อ๊กนํานไีดเ้นอืงจาก
ชํารดุ

Sneeze จาม
You should cover your mouth 
when you cough or sneeze

คณุควรจะปิดปากตอนคณุไอหรอืจาม

yawn หาว
the show is very boring, the 
audiences began to yawn

idle วา่ง, เกยีจครา้น
No matter how rich, one shouldn't 
live an idle life

ไมว่า่จะรวยสกัแคไ่หน เราก็ไมค่วร
จะมชีวีติทเีกยีจครา้น

bigwig บคุคลสําคัญ
He was invited to a dinner with 
bigwigs

เขาไดรั้บเชญิใหร้ว่มรับประทาน
อาหารคํากบัเหลา่บคุคลสําคัญๆ
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