
Word Mean Sentence Mean

whisker
สํานวน = จํานวนนอ้ย
มากๆ

He won the election by a whisker
เขาชนะการเลอืกตงัดว้ยจํานวน
เสยีงทนีอ้ยมาก

knell คกุเขา่
He kneeled on the ground until 
his girlfriend said yes in their 
proposal

เขาคกุเขา่ขอแฟนสาวแตง่งานบน
พนืจนกระทังแฟนของเคา้ตอบตกลง

dormitory หอพักนักศกึษา
In front of our university has 
many modern dormitory

บรเิวณหนา้มหาวทิยาลัยของเรามี
หอพักนักศกึษาสไตลโ์มเดริน์
มากมาย

compel บงัคับ, สงั
The employer compels his 
employees to finish their works by 
tomorrow

นายจา้งสงัใหล้กูนอ้งของเขาทํางาน
ใหเ้สร็จสนิภายในวันพรุง่นี

harbour ทา่, ทา่เรอื
The weather is too bad for fishing 
boats to leave the harbour

สภาพอากาศเลวรา้ยวา่ทเีรอืตกปลา
จะออกจากทา่ได ้

humorous น่าขบขนั, ตลก What a humorous book! เป็นหนังสอืทตีลกอะไรขนาดนเีนยี

element สว่นประกอบ, องคป์ระกอบ
Cost is an important element 
when we're deciding to buy 
something

ราคาเป็นองคป์ระกอบทสํีาคัญเมอื
เรากําลังตัดสนิใจทจีะซอือะไร
บางอยา่ง

bluff into หลอกลวง, ตบตา
He tried to bluff his parents into 
believing there was no school that 
day

เขาพยายามทจีะหลอกพอ่แมใ่หเ้ชอื
วา่ไมม่เีรยีนในวันนัน

peel ปอก
Could you peel the mangoes for 
me?

คณุชว่ยปอกมะมว่งใหฉั้นหน่อยได ้
ไหม?

kettle กานํารอ้น I use the kettle to boil water ฉันใชก้านํารอ้นสําหรับตม้นําใหร้อ้น

hawk เหยยีว
Hawks can see small things from 
very far away

เหยยีวสามารถมองเห็นสงิเล็กๆ จาก
ระยะทไีกลมากๆได ้

rarely แทบจะไม่
I rarely eat out because it's too 
expensire

แนแทบจะไมอ่อกไปกนิขา้วนอก
บา้นเลย เพราะมนัแพงเกนิไป

leaflet ใบปลวิ
This leaflet have neccessary 
informations

แผน่พับใบนมีขีอ้มลูทจํีาเป็นๆทังนัน
เลย

flag ธง
The flag is raised at 8 a.m. and 
(it's) brought down at 6 p.m. 
everyday

ธงจะถกูชกัขนึในเวลา 8 โมง และ
ชกัลงในเวลา 6 โมงเย็นของทกุๆวัน

terrace ระเบยีง, นอกชาน, ดาดฟ้า
On the weekend, my family often 
have a party on terrace

วันสดุสปัดาห ์ครอบครัวของฉัน
มกัจะจัดปารต์สีงัสรรคก์นัตรงนอก
ชานบา้น

shield โล,่ เกราะ, (v.)ป้องกนั
Parents always try to shield their 
child from harm

พอ่แมย่อ่มทจีะพยายามปกป้องลกู
ใหพ้น้จากภยัอนัตรายเสมอ

fuel เชอืเพลงิ, นํามนั
What sort of fuel does the car run 
on?

รถยนตใ์ชนํ้ามนัอะไร?

exact ถกูตอ้ง, ตรง
Have you got the exact time? 
What time is it?

นาฬกิาของคณุตรงมยั? ตอนนกีโีมง
แลว้

take side เขา้ขา้ง
Parents shouldn't take side when 
their children argue

พอ่แมไ่มค่วรเขา้ขา้งลูกตอนทพีวก
เขาทะเลาะกนั

heel สน้เทา้
Yesterday I wore high-heeled 
shoes I stumbled and dropped 
what I was carrying

เมอืวานฉันใสร่องเทา้สน้สงูแต่ดัน
สะดดุลม้ทําใหข้องทถีอือยูห่บน่หมด
เลย
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