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Compared with her sister she isn't เมือเปรียบเทียบกับพีสาวของเธอ เธอ
punctual
เป็ นคนทีไม่ตรงต่อเวลาซะเลย
ั
ห ้องสมุดของเรามีชนวาง
Our library have a newspaper
หนังสือพิมพ์อยูท
่ างด ้านนู ้น คุณ
Newspaper rack ชันวางหนังสือพิมพ์
rack over there, you can read
สามารถอ่านหนั งสือพิมพ์เหล่านันได ้
those newspapers
เลย
The nurse put a bandage gently
พยาบาลปิ ดผ ้าพันแผลลงบนแผล
Bandage
ผ ้าพันแผล, ผ ้ากอซ
on my wound.
ของฉั นอย่างเบามือ
He is using an unusual northern
เขากําลังพูดภาษาถินถาคเหนือแบบ
Dialect
ภาษาถิน
dialect, which is why everyone is
เพียนๆ จึงทําให ้ทุกคนพากันหัวเราะ
laughing
I would like everyone to assemble
ฉันอยากให ้ทุกคนมารวมตัวกันทีห ้อง
Assemble
รวมกัน
in the conferece room at nine
ประชุมเวลา 9 โมง
o'clock
The ceremonies will begin at a
Ceremony
พิธี
พิธจ
ี ะเริมขึนในเวลา 9.15 นะ
quarter past nine
Mr. Alex would like to present you คุณอเล็กซ์ขอมอบของทีระลึก
Memento
ของทีระลึก
with this small memento
เล็กน ้อยให ้กับท่านนะคะ
ต ้นฉบับ, หนังสือเอกสารที I have been writing this
Manuscript
ฉันเขียนต ้นฉบับนีมาเป็ นปี แล ้ว
เขียนด ้วยมือ
manuscript for a year.
โต๊ะพืนเอียงสําหรับวาง
Would you like lectern for the
Lectern
คุณต ้องการโต๊ะบรรยายไหม?
เอกสารบรรยาย
presentation ?
We hope that you will be able to เราหวังว่าคุณจะเข ้าร่วมการสัมมนาใน
Seminar
การสัมมนา
join us at this seminar
ครังนีได ้
เปลียน, ย ้าย, ช่วงเวลา
Work ing so long on the
การทํางานกะดึกติดต่อกันเป็ น
Shift
ทํางาน, ผลัด, กะ, เวร
graveyard shift made his health
เวลานานทําให ้สุขภาพของเขายําแย่
Let's classify the names of these เรียงชือของหนังสือเหล่านีตาม
Alphabetically
เรียงลําดับตามตัวอักษร
books alphabetically
ตัวอักษร
This is the rough draft of my
นีเป็ นวิทยานิพนธ์ฉบับร่างคร่าวๆ ของ
Draft
ฉบับร่าง
thesis
ฉัน
Wow, what a distinctive wedding
Distinctive
เด่น, ลักษณะเฉพาะ
ว ้าว ช่างเป็ นการ์ดแต่งงานทีเก๋จัง
card
ไม่มก
ี ารใช ้งาน, ไม่
Can you delete all the inactive
คุณช่วยลบข ้อมูลสมาชิกเก่าๆ
Inactive
เคลือนไหว
members recard?
ทังหมดได ้ไหม?
If he had heed the traffic singnal, ถ ้าเขาทําตามสัญญาณจราจรสักนิด
Heed
เอาใจใส่
the occident would have been
อุบต
ั เิ หตุก็คงไม่เกิดขึน
he is very haughty towards
เขาทําตัวหยิงยโสถือตัวต่อคนทียาก
Haughty
หยิงยโส, ถือตัว
people poorer than humself.
จนกว่าเขา
The mountains and the Oceans
ภูเขาและมหาสมุทรทังหลายเป็ น
Mighty
มีอํานาจมาก, มีกําลัง
are among the mighty work of
ผลงานอันยิงใหญ่ของพระเจ ้า
God.
The teacher soothed the student ครูปลอบนักเรียนทีกําลังประหม่า
Soothe
ปลอบ, ระงับ, ปลอบโยน
who is nervous and excited
และตืนเต ้นอยู่
ิ ธิในส่วนแบ่งเงิน
He asserted his right to a share
เขายืนยันว่าเขามีสท
Assert
ยืนยัน, แสดงความมันใจ
the money
จํานวนนี
Punctual

ตรงต่อเวลา

Compassion
Invalid
Pertinent
Harsh
Apparent

All rehgious teach us to have
ความสงสาร, ความเห็นอก
compassion on the poor, hungry,
เห็นใจผู ้อืน
and the those in need
ทุพพลภาพ, ไม่สมบูรณ์,
The cheque is invalid unless you
โมฆะ
sign it.
ตรงกับกรณี, เข ้าเรือง,
Your answer is not pertinent to
เกียวข ้องกัน
the question I asked.
Harsh parents cause the chidren
หยาบ, ห ้าว, แข็งกร ้าว
to be disobedient
His axiety was apparent to
เห็นได ้ชัด, ปรากฏ
everyone.

ทุกศาสนาสอนให ้เรามีความเห็นอก
เห็นใจคนยากจน, คนทีหิวโหย และ
คนทีขาดแคลน
เช็คจะถือเป็ นโมฆะถ ้าไม่มล
ี ายเซ็น
ของคุณ
คําตอบของคุณไม่ตรงกับคําถามทีฉัน
ถาม
บิดามารดาทีดุเกรียวกราดเป็ นเหตุให ้
ลูกของตนเป็ นเด็กดือได ้
ความกระวนกระวายของเธอเป็ นที
ั เจนต่อทุกคน
ประจักษ์ ชด

