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calamity ภยัพบิตั ิ
I had survired many calamities 
last year

ฉันเอาตัวรอดจากหายนะตา่งๆ
มากมายในปีทผีา่นมาได ้

shattered glass 
lay over the floor

เศษแกว้ทแีตกกระจายไป
ทัวพนื

I feel too shattered to do 
something except lay on bed

ฉันรูส้กึเหนอืยลา้เกนิกวา่ทจีะทํา
อะไรนอกจากทงิตัวลงนอนบนเตยีง

tribulation ความยากลําบาก
He suffered many tribulations but 
he never gived up.

เขาเจอกบัความยากลําบากมากมาย
แตเ่ขาก็ไมเ่คยยอมแพ ้

miserable ทกุข,์ ลําเค็ญ
When I'm feeling miserable, I go 
shopping 

เวลาทฉัีนรูส้กึเป็นทกุข ์ฉันจะ
ออกไปชอ๊ปปิง และทําอะไรตามใจ
ตัวเอง

abound in มมีากมาย, เต็มไปดว้ย
The countries in the middle east 
abounds in oil

หลายประเทศในแถบตะวันออก
กลางเป็นประเทศทมีนํีามนัจํานวน
มาก

consistence มนัคง, สอดคลอ้งกนั
What you say now isn't consistent 
with what you said before

สงิทคีณุพูดตอนนไีมไ่ดส้อดคลอ้ง
กบัสงิทคีณุเคยพดูไวเ้ลย

endeavor พยายาม
We must endeavor to imporove 
our english

พวกเราตอ้งมคีวามพยายามทจีะ
พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเราใหด้ี
ยงิขนึ

bear fruit ประสบผลสําเร็จ
I'm sure your endeavor will bear 
fruit 

ฉันแน่ใจเลยวา่ความมานะของคณุ
จะประสบผลสําเร็จ

squirrel กระรอก
The squirrel often hide among the 
bushes or branches

กระรอกมกัจะซอ่นตัวอยูต่ามพุม่ไม ้
หรอืกงิไม ้

wanderlust หลงใหล
Wanderlust led him to many parts 
of the world

ความหลงไหลในการทอ่งเทยีว
นําพาใหเ้ขาไปยงัสว่นตา่งๆ
มากมายบนโลกใบนี

inclusive ครอบคลมุ This price is inclusive of tax ราคานรีวมภาษีแลว้

vulnerable ออ่นแอ
Start-ups are very vulnerable in 
the business world

ธรุกจิสตารท์อพัถอืเป็นธรุกจิทมีี
ความเสยีงอยา่งมากในธรุกจิโลก

criticise คําวจิารณ์
We must learn to listen to cirticise 
not overreact

เราตอ้งเรยีนรูท้จีะรับฟังคํา
วพิากษ์วจิารณ์ไมใ่ชจ่ะแสดง
ปฏกิริยิาทรีนุแรงตอ่คําวจิารณ์นัน

beholder ผูม้อง
Beauty is in the eye of the 
beholder, therefore to be yourself

ความสวยงามนันอยูท่สีายตาคน
มองดังนันจงภมูใิจในตัวเอง

sort of ทํานองนัน
It's quite absurd to tell her that 
sort of thing

มนัคอ่นขา้งจะงเีงา่ทจีะบอกเธอ
ทํานองนัน

dizzy ปวดหัว
The lack of sleep few nights ago, 
make me feel dizzy all day

การอดนอนเมอื 2-3 คนืทผีา่นมาทํา
ใหฉั้นปวดหัวตลอดวันเลย

self-conscious ประหมา่
I always feel very self-concious 
when I talk in front of many 
people

ฉันรูส้กึประหมา่เสมอเมอืตอ้ง
ออกมาพดูหนา้คนจํานวนมาก

carve แกะสลัก
She carved the watermelon to 
resemble a small bird

หลอ่นแกะสลักลกูแตงโมใหด้คูลา้ย
กบันกตัวเล็กตัวหนงึ

bully แกลง้
Bullying is the problem in many 
schools

การแกลง้รังแกผูอ้นืเป็นปัญหาทมีี
อยูห่ลายๆโรงเรยีน

catch phrase คําพดูตดิปาก
His catch phrase really annoying 
me

คําพดูตดิปากของเขามนัทําใหฉั้น
รําคาญจรงิๆเลย
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stall คอก,แผงลอย
Goods at the food and clothing 
stalls were very cheap

สนิคา้จําพวกอาหารและเสอืผา้ตาม
แผงลอยมรีาคาถกูมาก

lure ยวั, ลอ่ใจ
I was lured to the shop by 
advertisment

ฉันถกูลอ่ใจจากโฆษณาใหเ้ขา้ไปใน
รา้นจนได ้

heritage มรดก
Our country have a lot of 
historical heritage

ประเทศของเรามมีรดกทาง
ประวัตศิาสตรม์ากมาย

odd แปลก He is quite an odd man
เขาเป็นคนทคีอ่นขา้งแปลก
ประหลาดหน่อย


