
Word Mean Sentence Mean

Flawless ไรตํ้าหน,ิ I know our company needs work
carry out flawlessly

ฉันรูว้า่บรษัิทของเราตอ้งการใหง้าน

Couch pototo อยูบ่นโซฟานานๆ (Couch
A couch potato is something that
i don't want to he

look down on ดถูกู You shouldn't look down on others

Who doesn't เป็นสํานวน หมายถงึ ละ่
ใครจะไม่ ... บา้ง!

I realling like sleeping, who
doesn't?

ฉันชอบการนอนจรงิๆนะ หรอืจะมใีคร
ไมช่อบบา้ง!

discolor สตีก, , สซีดี My favorite red shirt discolored แลว้

insane เสยีสต,ิ วกิลจรติ, ไร ้
เหตผุล Janes acts as if he were insane เจมสทํ์าเหมอืนกบัวา่เขาเสยีสตไิป

distraot ทําใหไ้ขวเ้ขว, กวนสมาธ,ิ
 ทําใหง้นุงง

That sound distracted my
attention from reading อา่นเลย

whistle ผวิปาก, เสยีงผวิปาก,
เป่านกหวดี

The policeman whistled for the
car to stop

convey ขนสง่, บรรทกุ, ถา่ยเท,
ถา่ยทอด

I can't convey my feelings in
words

ฉันไมส่ามารถถา่ยทอดความรูส้กึของ
ฉันออกมาเป็นคําพดูได ้

bloat ทอ้งอดื My stomach feels bloated ฉันรูส้กึทอ้งอดื

Short - sigh I have to wear glasses because I
am short-sighted

ฉันจําเป็นตอ้งสวมแวน่เพราะฉัน

Laugh at หัวเราะเยาะ You shouldn't laugh at other's
mistakes

คณุไมค่วรหัวเราะเยาะความผดิพลาด

Suburb ชานเมอืง His house is in the suburbs of
Tokyo โตเกยีว

Downtown ตัวเมอืง, ในเมอืง Excuse me Do you know what 's
the number of bus runs to

ขอโทษนะคะ คณุพอจะทราบไหมคะ

Pessimistic มองโลกในแงร่า้ย Sick people tend to be pessimistic มองโลกในแงร่า้ย

Service oriented เนน้บรกิาร Our library is well known on
service oriented

How's it going? เป็นอยา่งไรบา้ง? How are you ? เป็นอยา่งไรบา้ง (สามารถใชแ้ทนกนั
ได)้

White collar
worker\ blue

ผูทํ้างานในสํานักงาน \ The white collar workers more
comfortable than the blue collar

Litter ขยะ Don't litter in this area

Hit it off ถกูชะตากนั I hit if off well with her ฉันถกูชะตากบัหลอ่นมาก

Green Hands มอืใหม่ Although Ann is green hands, she
pays affention to learn the job

แมว้า่แอนจะเป็นลกูจา้งมอืใหม ่แต่

Self - employed ทําธรุกจิสว่นตัว After he's fired, he becomes a self
employed ประกอบธรุกจิสว่นตัว

Vacancy ตําแหน่งงานวา่ง Is there any vacancy at your
company ?

พอจะมตํีาแหน่งวา่งในบรษัิทของคณุ
บา้งไหม?
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Approval การอนุมตัิ I need my boss's approval before
I leave work early ฉันตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากเจา้นาย

Ashamed ละอาย, อบัอาย You ought to be ashamed to
cheat on exams ขอ้สอบ

Bleed เลอืดออก, เลอืดไหล A man is hurt on accident,
bleeding badly เลอืดออกเยอะมาก

Bless อวยพร My your be blessed with good
health

Deceive หลอกลวง Many people were deceived to
the advertisement

ผูค้นจํานวนมากถกูหลอกลวงดว้ยการ
โฆษณา

glory เกยีรตยิศ, He compete for the glory of school

Complaint ขอ้รอ้งเรยีน, การรอ้งเรยีน Make sure that the complaints are
deal with as quickly as possible

ตรวจดใูหด้วีา่ขอ้รอ้งเรยีนตา่งๆไดรั้บ

Fasten ยดึ, ตดิ, ผกู Please fasten your seat belt โปรดรัดเข็มขดันริภยัดว้ยคะ่

Companion , สหาย, มติร Who are you companion on this
trip? ?

Consist ประกอบดว้ย This novel consists of five parts 5 ตอนดว้ยกนั


