
Word Mean Sentence Mean

get on ขนึ(รถ, เครอืงบนิ, รถไฟ)
I got on the train at 
Hualamphong station

ฉันขนึรถไฟทสีถานหีัวลําโพง

greed ตะกละ
You don't really want more pizza, 
its just greed

คณุไมต่อ้งการพซิซา่จรงิๆหรอก 
คณุแคต่ะกละเทา่นัน

divorce หยา่รา้ง He told us that he would divorced
เขาบอกกบัพวกเราวา่เขสจะหยา่รา้ง
กบัภรรยา

tumor เนอืงอก
The tumor will inrease in size so it 
should be remored

เนอืงอกจะมขีนาดโตขนึดังนัน
จะตอ้งตัดอก

A: Do you know Tom's just got a 
promotion?

A: เธอรูเ้รอืงทเีธอไดเ้ลอืนตําแหน่ง
ใชไ่หม?

B: How come? He's been working 
here for only a year

B: เป็นไปไดไ้งอะ่ เขาเพงิจะ
ทํางานทไีดแ้คปี่เดยีวเองนะ

inherit รับมรดก
She inherited this house from her 
father

เธอไดร้ับมรดกเป็นบา้นหลังนจีาก
พอ่ของเธอ

faggy
สภาพอากาศทขีมกุขมวั 
หรอืมหีมอก

It was faggy and I could hardly 
see the road ahead

มหีมอกเต็มไปหมด ทําใหฉั้นมอง
ถนนขา้งหนา้แทบจะไมเ่ห็นเลย

population ประชากร
According to population sruvey, 
there are world populatons about 
7.3 billions now

จากการสํารวจประชากร พบวา่
ตอนนมีปีระชากรโลกประมาณ 7.3 
พันลา้นคน

in order 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย, มี
ระเบยีบ

I put these documents in order by 
year so they are easy to find.

ฉันเรยีงเอกสารเหลา่นตีามปี 
เพอืทจีะหาเจอไดง้า่ย

cutting edge ใหมล่า่สดุ
Her clothes are always on cutting 
edge of fasion

เสอืผา้ของเธอเป็นแฟชนัใหมล่า่สดุ
เสมอ

nostalgic ระลกึถงึความหลัง This song makes me feel nostalgic
เพลงนทํีาใหฉั้นยอ้นนกึถงึ
ความหลังนะ

line up เขา้แถว
Many people lined up to buy a 
famous singer's ticket concert, 
Lady Gaga

ผูค้นมากมายเขา้แถวซอืบตัร
คอนเสริต์นักรอ้งชอืทมีชีอืเสยีงนันก็
คอื เลดกีากา้

inconvenient ไมส่ะดวกสบาย
It is inconvenient for person who 
have no car to trovel here

มนัไมค่อ่ยสะดวกสบายนักสําหรับ
คนทไีมม่รีถ ทจีะเทยีวทนีี

ethnic เกยีวกับชาตพิันธุ,์ ชนกลุม่
Many ethnic groups traditionally 
give money as a wedding gift

ธรรมเนยีมของชนกลุม่หลายๆกลุม่
จะใหเ้งนิเป็นของขวัญแตง่งาน

handle it 
เป็นคําแสลง แปลวา่ รับ
ได ้รับไหว

Although this project quite hard 
but don't worry I can handle it

แมโ้ครงการนจีะคอ่นขา้งยาก แตไ่ม่
ตอ้งหว่งฉันรับไหว

early bird เชา้ตรู,่ มาเชา้, กอ่นเวลา
Patee is a real early bird He's 
always the first person at the 
office in the morning

พาทนีเีป็นคนทมีาเชา้จรงิๆเลย เขา
มกัจะมาเป็นตนแรกของออฟฟิตเสมอ

cut (object) off ขดัจังหวะ
I'm sorry to cut you off. I really 
need you to help

ฉันขอโทษทขีดัจังหวะคณุ ฉัน
จําเป็นตอ้งใหค้ณุชว่ยจรงิๆ

behalf ตัวแทน
On behalf of my company, I'd like 
to thankful from the bottom of 
my heart for your kindness

ดฉัินเป็นตัวแทนจากบรษัิท ขอบคณุ
ในความกรณุาจากใจจรงิ

balcony มขุ, ระเบยีง
There is a nice view from the 
balcony of my bedroom

มวีวิสวยๆทมีองจะระเบยีงหอ้งนอน
ของฉันได ้
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How come?
เป็นไปไดอ้ยา่งไร?, ได ้

ไง? ใชเ้ป็นรปูคําถามเสมอ
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humble ยากจน, สมถะ
He's a very rich and famous but 
he always ramains humble man

เขาเป็นคนรวยและมชีอืเสยีงมาก
คนนงึ แตเ่ขาก็ยงัทําตัวสมถะอยู่
เสมอ

can't help ทนไมไ่หว, ทนไมไ่ด ้
I can't help to live with hum 
anymore

ฉันทนอยูก่บัเขาไมไ่ดอ้กีตอ่ไป

overhear 
ไดย้นิโดยบงัเอญิ, ไดย้นิ
โดยไมไ่ดต้งัใจ

I overhear Jane and Da were 
talking about Jim

ฉันบงัเอญิไดย้นิ เจนกบัดา กําลังคยุ
เกยีวกับเรอืงของจมิ

definite แน่นอน, แน่ชดั
I can't give you a definite answer 
today

ฉันไมส่ามารถใหคํ้าตอบทแีน่ชดัได ้
ในวันนี


