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คําศัพท
obvious

ความหมาย
เห็นไดชัด

optimistic

มองโลกในแงดี

come upon

เจอโดยบังเอิญ

stand good

คงใชไดอยู

compensation

การชดเชย

comprehend

เขาใจ, ครอบคลุม

mark up

ขึ้นราคา

concentrate

จดจอ, มีสมาธิ

concise

กระชับ, รัดกุม

compulsory

เปนการบังคับ

confess

สารภาพ

emigrate

อพยพ, ยาย, ออก
ประกาศ

ตัวอยางประโยค
In obvious reason, we
have to cancel tonight’s
performance.

In spite of all her problems,
she remains optimistic.
I came upon the
announcement in the
newspaper.
Don’t forget that the rule
still stands good.
She received compensation
from the government for
the damaged caused to her
property.
The dream is easy to
describe, difficult to
comprehend.
I guess fur coats will be
marked up this winter.

ความหมาย
เราจําเปนตองยกเลิก
การแสดงในคืนนี้ ดวย
เหตุผลที่ชัดเจนอยูแลว

ทั้งๆที่เธอเจอปญหาตางๆ
เธอก็ยังมองโลกในแงดีอยู
ฉันเจอประกาศนี้โดย
บังเอิญในหนังสือพิมพ
อยาลืมวากฎนี้ยังคงใชได
อยู
เธอไดรับเงินชดเชยจาก
รัฐบาลสําหรับความ
เสียหายตอทรัพยสินของ
เธอ
แมความฝนเราจะอธิบาย
งาย แตยากที่จะเขาใจ

ฉันคิดวาเสื้อกันหนาวขน
สัตว จะตองขึ้นราคาในฤดู
หนาวนี้แนเลย
There were so many people มีคนคุยกันจํานวนมากฉัน
talking that I couldn’t
จึงไมมีสมาธิในการฟงเพลง
concentrate on the music. เลย
Make sure that your answer ขอใหแนใจวาคําตอบของ
is as clear and concise as
คุณชัดเจน และกระชับ
possible.
เทาที่จะเปนไปไดแลว
วิชาคณิตศาสตร และ
Math and English are
compulsory for all students. ภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับ
สําหรับนักเรียนทุกคน

Sandara confessed that she ซานดาราสารภาพวาเธอ
had killed her husband.
เปนคนลงมือฆาสามีของ
เธอเอง
My parents emigrated from พอแมของฉันอพยพจาก
Italy to Thailand.
ประเทศอิตาลีเขามาอยูใน

talk back

เถียง

Take off + เครื่อง
แตงกาย
(Sea, car, air) +
sick
sneeze

ถอด

get off

ลง (ยานพาหนะ)

Vacation

หยุดพักรอน

recover

ไดกลับคืน, กู, ฟนตัว

On one’s last leg

ใกลจะลม

feel small

ขวยเขิน

Hallow/ hallow
cheek
hang together

กลวง/ แกมบุม
(ลักยิ้ม)
กอดคอรวมมือกัน

gratitude

กตัญู

เมา (เรือ,รถ,
เครื่องบิน)
จาม

เมืองไทย
Kids shouldn’t talk back
เด็กๆ ไมควรจะเถียงพอแม
when their parents try to
เวลาที่ทานพยายามที่จะ
teach them.
อบรมสั่งสอน
Please take off the hat
กรุณาถอดหมวกออก
before you get in the bank. กอนที่จะเขาไปในธนาคาร
I always get sea sick on a
ฉันเมาเรือทุกครั้งที่อยูบน
boat.
เรือ
Americans say “bless you” ขาวอเมริกันจะชอบพูดคํา
when they sneeze.
วา “bless you” ตอนที่
พวกเขาจาม
You must get off at the next คุณตองลงสถานีตอไปนะ
station.
She always returns from
กลับมาจากเที่ยวหยุดพัก
vacations with a few
รอนทีไร เธอมักจะมีของ
souvenirs.
ฝากติดไมติดมือมาดวย
เสมอ
She recovered her lost
หลอนไดนาฬิกาที่หายไป
watch.
กลับคืนมาแลว
My business is on its last
ธุรกิจของฉันใกลจะ
legs because of economic ลมละลาย เพราะเศรษฐกิจ
depression.
ที่ตกต่ํา
She felt small when she
หลอนรูสึกเขินเมื่อพบฉัน
met me yesterday.
เมื่อวานนี้
She has hallow cheeks.
หลอนมีลักยิ้มซะดวย
All of us must hang together พวกเราทุกคนตองกอดคอ
to overcome this crisis
รวมมือกันเอาชนะวิกฤตใน
ครั้งนี้ใหได
He has plenty of gratitude เขามีความกตัญูตอพอแม
to his parents.
ของเขามาก

