
Word Mean Sentence Mean
Neatly อยา่งเป็นระเบยีบ She arranged all clothes in her 

closet very neatly
เธอจัดเรยีงเสอืผา้ทังหมดในตู ้
เสอืผา้ของเธอไดอ้ยา่งเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยมาก

Out of town ออกนอกเมอืง/ไมอ่ยู่
A: Helllo, Can I speak to 
Mr.Andrew, please?
B: I'm sorry, he's out of town for 
conference now.

A: ฮลัโล, ฉันขอพดูสายกบัคณุ
แอนดรวิหน่อยคะ่
B: ฉันเสยีใจดว้ยคะ่ คณุแอนดรวิอ
อกไปประชมุนอกเมอืงค่ะ

Resort หันเขา้หา, หันมาใช ้ You should never resort to violence คณุไมค่วรหันไปใชค้วามรนุแรง
Overthrow ลม้ลา้ง, เอาชนะ They plotted a plan to overthrow 

the President เขาวางแผนจะโค่นลม้ประธานาธบิดี
Console ปลอบ, ปลอบโยน I tried to console the little boy 

who had lost his parents
ฉันพยายามปลอบเด็กผูช้ายทพีลัด
หลงกบัพอ่แม่

Hoarse เสยีงแหบ เชน่เวลาเป็น
หวัด

Having a bad cold for two days, 
she has a hoarse

เธอมเีสยีงแหบแหง้ เพราะเป็นหวัด
มาเป็นเวลา 2 วัน

Absurd เหลวไหล, ไรส้าระ Even sensible men do absurd 
things

แมแ้ตค่นทมีเีหตผุลยงัทําสงิทไีร ้
เหตผุลไดเ้ลย

Interval ชว่งเวลาหยดุพัก At office there is an interval 
between

ททํีางานมชีว่งเวลาพักระหวา่ง
เทยีงถงึบา่ยโมง

Compatible เขา้กนัได,้ ไปดว้ยกนัได ้
I just need a friend who is 
compatible with me, not many 
friends

ฉันแคต่อ้งการเพอืนสกัคนทเีขา้กนั
ไดก้บัฉัน ไมไ่ดต้อ้งการมเีพอืนมาก

Retreat ถอย, ลา่ถอย, ถอืสนัโดษ He retreated slowly and quietly to 
his room before he could be seen

เขาออกจากทนัีนกลับเขา้ยงัหอ้ง
ของเขาอยา่งชา้ๆและเงยีบๆ กอ่นที
จะมใีครเห็น

Retort พดูยอ้น, โตก้ลับ He retorted that it was all my fault เขาพูดยอ้นตอบวา่นันเป็นความผดิ
ของฉันทังหมด

Utilize ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ One should utilize one's abilities in 
a suitable job

เราควรจะใชค้วามสามารถใหเ้ป็น
ประโยชนใ์นการทํางานทเีหมาะสม

Demolish รอื, ถอน, โคน่, ทําลาย They are going to demolish that 
old building and put up a new one

พวกเขากําลังรอืถอนอาคารเกา่และ
จะสรา้งอาคารใหมข่นึ

Trifle เรอืงเล็กๆ, นอ้ยๆ, ไม่
สําคัญ

Great men do not worry about 
trifles

บคุคลสําคัญๆไมส่นใจเรอืง
เล็กๆนอ้ยๆ หรอก

Implicit โดยนัย, สอืใหเ้ห็น It is implicit in your statement that 
I was wrong

คําพดูของคณุมนัียวา่ฉันเป็นคนผดิ
นะ

Individual สว่นตัว, สว่นบคุคล This room is for individual use, no 
unauthorizal entry

หอ้งนเีป็นหอ้งทใีชส้ว่นบคุคล
เทา่นัน บคุคลภายนอกหา้มเขา้

Expense คา่ใชจ้า่ย You had better cut down your 
living expense

คณุควรทจีะลดคา่ครองชพีของคณุ
ลงนะ

Incentive สงิลอ่ใจ, สนินําใจ Promotion has on incentive to 
harder work

การเลอืนตําแหน่งเป็นสงิลอ่ใจ
อยา่งหนงึทใีหเ้ราทํางานมากขนึ

Overtake ตามทัน, ไลท่ัน You will soon overtake her if you 
hurry

คณุก็จะตามหลอ่นทันในไมช่า้ถา้
คณุรบีเรง่นะ

Shake a leg! เร็วเขา้ๆ Shake a leg! I don't want to miss 
the fight เร็วเขา้! ฉันไมอ่ยากตกเครอืงนะ
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Under weather ป่วย
Jan was feeling under weather, so 
she didn't go out with her friends 
last night

แจนรูส้กึไมค่อ่ยสบาย หลอ่นก็เลย
ไมไ่ดอ้อกไปไหนกบัเพอืนเมอืคนื

Call it a day เป็นสํานวนแปลวา่ เลกิ
งาน, เลกิทําบางสงิ It's 9 P.M. now, let's call it a day ตอนน ี3 ทุม่แลว้นะ เลกิงานกลับ

บา้นกนัเถอะ
Read one's mind คดิเหมอืนกนัเลย You read my mind, I was going to 

say that
คณุคดิเหมอืนฉันเลย ฉันกําลังจะ
พดูพอดี

Stay in touch ทยีงัไมข่าดการตดิตอ่กนั Promise me that we will stay in 
touch

ฉันสญัญานะวา่เราจะไมข่าดการ
ตดิตอ่กนั

Now and then เป็นครงัคราว I go on vacation with my family 
every now and then

ฉันไปเทยีวพักผอ่นกบัครอบครัว
ของฉันเป็นครงัเป็นคราว

Over one's head ยากเกนิกวา่จะทําได ้ I'm afraid that I can't help you It's 
way over my head

ฉันเกรงวา่จะไมส่ามารถชว่ยคณุได ้
มนัยากเกนินกวา่ทฉัีนจะทําไดจ้รงิๆ

Eat a horse หวิมากมาย I didn't eat anything all day, I feel 
like I can eat a horse now

ฉันไมไดก้นิอะไรมาทังวัน, ตอนนี
ฉันรูส้กึวา่จะกนิมา้ไดท้ังตัวเลยนะ

Grab a bite ไปหาอะไรกนิแบบรบีๆ We have 10 minutes before the 
movie, let's grab a bite

เรามเีวลา 10 นาทกีอ่นภาพยนตจ์ะ
เรมิ ไปหาอะไรเร็วๆกนิกนัเถอะ

Sort of คอ่นขา้ง I sort of know how to get ฉันคอ่นขา้งรูว้า่จะไปทนัีนไดอ้ยา่งไร
I don't buy it ฉันไมเ่ชอืหรอก He said he did it by himself but I 

don't buy it
เขาพูดวา่เขาเป็นคนทํามนัเอง แต่
ฉันไมเ่ชอืหรอก


