Word
Neatly
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อย่างเป็ นระเบียบ

Out of town

ออกนอกเมือง/ไม่อยู่

Resort

หันเข ้าหา, หันมาใช ้

Overthrow
Console
Hoarse
Absurd
Interval
Compatible

ถอย, ล่าถอย, ถือสันโดษ

Retort

พูดย ้อน, โต ้กลับ

Demolish

รือ, ถอน, โค่น, ทําลาย

Implicit

โดยนัย, สือให ้เห็น

Utilize

ใช ้ให ้เป็ นประโยชน์

Trifle

เรืองเล็กๆ, น ้อยๆ, ไม่
สําคัญ

Expense

Incentive
Overtake

Shake a leg!

She arranged all clothes in her
closet very neatly

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

ส่วนตัว, ส่วนบุคคล
ค่าใช ้จ่าย

สิงล่อใจ, สินนํ าใจ
ตามทัน, ไล่ทัน
เร็วเข ้าๆ

Mean

เธอจัดเรียงเสือผ ้าทังหมดในตู ้
เสือผ ้าของเธอได ้อย่างเป็ นระเบียบ
เรียบร ้อยมาก
A: ฮัลโล, ฉันขอพูดสายกับคุณ
แอนดริวหน่อยค่ะ
B: ฉันเสียใจด ้วยค่ะ คุณแอนดริวอ
อกไปประชุมนอกเมืองค่ะ

You should never resort to violence คุณไม่ควรหันไปใช ้ความรุนแรง

They plotted a plan to overthrow
the President
I tried to console the little boy
ปลอบ, ปลอบโยน
who had lost his parents
เสียงแหบ เช่นเวลาเป็ น Having a bad cold for two days,
หวัด
she has a hoarse
Even sensible men do absurd
เหลวไหล, ไร ้สาระ
things
At office there is an interval
ช่วงเวลาหยุดพัก
between
I just need a friend who is
เข ้ากันได ้, ไปด ้วยกันได ้ compatible with me, not many
friends
ล ้มล ้าง, เอาชนะ

Retreat

Individual

Sentence

เขาวางแผนจะโค่นล ้มประธานาธิบดี
ฉันพยายามปลอบเด็กผู ้ชายทีพลัด
หลงกับพ่อแม่
เธอมีเสียงแหบแห ้ง เพราะเป็ นหวัด
มาเป็ นเวลา 2 วัน
แม ้แต่คนทีมีเหตุผลยังทําสิงทีไร ้
เหตุผลได ้เลย
ทีทํางานมีชว่ งเวลาพักระหว่าง
เทียงถึงบ่ายโมง

ฉันแค่ต ้องการเพือนสักคนทีเข ้ากัน
ได ้กับฉั น ไม่ได ้ต ้องการมีเพือนมาก

เขาออกจากทีนันกลับเข ้ายังห ้อง
He retreated slowly and quietly to
ของเขาอย่างช ้าๆและเงียบๆ ก่อนที
his room before he could be seen
จะมีใครเห็น
เขาพูดย ้อนตอบว่านันเป็ นความผิด
He retorted that it was all my fault
ของฉันทังหมด
One should utilize one's abilities in เราควรจะใช ้ความสามารถให ้เป็ น
a suitable job
ประโยชน์ในการทํางานทีเหมาะสม
They are going to demolish that
พวกเขากําลังรือถอนอาคารเก่าและ
old building and put up a new one จะสร ้างอาคารใหม่ขน
ึ
Great men do not worry about
บุคคลสําคัญๆไม่สนใจเรือง
trifles
เล็กๆน ้อยๆ หรอก
It is implicit in your statement that คําพูดของคุณมีนัยว่าฉั นเป็ นคนผิด
I was wrong
นะ
This room is for individual use, no ห ้องนีเป็ นห ้องทีใช ้ส่วนบุคคล
unauthorizal entry
เท่านัน บุคคลภายนอกห ้ามเข ้า
You had better cut down your
คุณควรทีจะลดค่าครองชีพของคุณ
living expense
ลงนะ
Promotion has on incentive to
การเลือนตําแหน่งเป็ นสิงล่อใจ
harder work
อย่างหนึงทีให ้เราทํางานมากขึน
You will soon overtake her if you
คุณก็จะตามหล่อนทันในไม่ช ้าถ ้า
hurry
คุณรีบเร่งนะ
Shake a leg! I don't want to miss
เร็วเข ้า! ฉันไม่อยากตกเครืองนะ
the fight

Word
Under weather
Call it a day
Read one's mind
Stay in touch
Now and then

Over one's head
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ป่ วย
เป็ นสํานวนแปลว่า เลิก
งาน, เลิกทําบางสิง

Jan was feeling under weather, so
she didn't go out with her friends
last night
It's 9 P.M. now, let's call it a day

You read my mind, I was going to
say that
Promise me that we will stay in
ทียังไม่ขาดการติดต่อกัน
touch
I go on vacation with my family
เป็ นครังคราว
every now and then
I'm afraid that I can't help you It's
ยากเกินกว่าจะทําได ้
way over my head
คิดเหมือนกันเลย

Eat a horse

หิวมากมาย

Grab a bite

ไปหาอะไรกินแบบรีบๆ

I don't buy it

ฉันไม่เชือหรอก

Sort of

Sentence

ค่อนข ้าง

I didn't eat anything all day, I feel
like I can eat a horse now
We have 10 minutes before the
movie, let's grab a bite
I sort of know how to get

He said he did it by himself but I
don't buy it

Mean

แจนรู ้สึกไม่คอ
่ ยสบาย หล่อนก็เลย
ไม่ได ้ออกไปไหนกับเพือนเมือคืน

ตอนนี 3 ทุม
่ แล ้วนะ เลิกงานกลับ
บ ้านกันเถอะ
คุณคิดเหมือนฉั นเลย ฉันกําลังจะ
พูดพอดี
ฉันสัญญานะว่าเราจะไม่ขาดการ
ติดต่อกัน
ฉันไปเทียวพักผ่อนกับครอบครัว
ของฉันเป็ นครังเป็ นคราว
ฉันเกรงว่าจะไม่สามารถช่วยคุณได ้
มันยากเกินนกว่าทีฉันจะทํ าได ้จริงๆ
ฉันไมได ้กินอะไรมาทังวัน, ตอนนี
ฉันรู ้สึกว่าจะกินม ้าได ้ทังตัวเลยนะ

เรามีเวลา 10 นาทีกอ
่ นภาพยนต์จะ
เริม ไปหาอะไรเร็วๆกินกันเถอะ

ฉันค่อนข ้างรู ้ว่าจะไปทีนันได ้อย่างไร
เขาพูดว่าเขาเป็ นคนทํามันเอง แต่
ฉันไม่เชือหรอก

