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Word
Flawless
Couch pototo

Mean

Sentence

I know our company needs work
carry out flawlessly
A couch potato is something that
อยูบ
่ นโซฟานานๆ (Couch i don't want to he
ไร ้ตําหนิ,

look down on

ดูถก
ู

You shouldn't look down on others

Who doesn't

เป็ นสํานวน หมายถึง ล่ะ
ใครจะไม่ ... บ ้าง!

I realling like sleeping, who
doesn't?

discolor

สีตก,

My favorite red shirt discolored

insane
distraot
whistle
convey
bloat

, สีซด
ี

เสียสติ, วิกลจริต, ไร ้
เหตุผล
ทําให ้ไขว ้เขว, กวนสมาธิ,
ทําให ้งุนงง
ผิวปาก, เสียงผิวปาก,
เป่ านกหวีด
ขนส่ง, บรรทุก, ถ่ายเท,
ถ่ายทอด
ท ้องอืด

Short - sigh
Laugh at

หัวเราะเยาะ

Suburb

ชานเมือง

Downtown

ตัวเมือง, ในเมือง

Pessimistic

มองโลกในแง่ร ้าย

Janes acts as if he were insane
That sound distracted my
attention from reading
The policeman whistled for the
car to stop
I can't convey my feelings in
words

Mean
ฉั นรู ้ว่าบริษัทของเราต ้องการให ้งาน

ฉั นชอบการนอนจริงๆนะ หรือจะมีใคร
ไม่ชอบบ ้าง!
แล ้ว
เจมส์ทําเหมือนกับว่าเขาเสียสติไป
อ่านเลย
ฉั นไม่สามารถถ่ายทอดความรู ้สึกของ
ฉั นออกมาเป็ นคําพูดได ้

My stomach feels bloated

ฉั นรู ้สึกท ้องอืด

I have to wear glasses because I
am short-sighted
You shouldn't laugh at other's
mistakes
His house is in the suburbs of
Tokyo
Excuse me Do you know what 's
the number of bus runs to

ฉั นจําเป็ นต ้องสวมแว่นเพราะฉั น

Sick people tend to be pessimistic

คุณไม่ควรหัวเราะเยาะความผิดพลาด
โตเกียว
ขอโทษนะคะ คุณพอจะทราบไหมคะ
มองโลกในแง่ร ้าย

Service oriented เน ้นบริการ

Our library is well known on
service oriented

How's it going? เป็ นอย่างไรบ ้าง?

How are you ?

White collar
worker\ blue

ผู ้ทํางานในสํานักงาน \

The white collar workers more
comfortable than the blue collar

Litter

ขยะ

Don't litter in this area

Hit it off

ถูกชะตากัน

I hit if off well with her

ฉั นถูกชะตากับหล่อนมาก

Green Hands

มือใหม่

Although Ann is green hands, she
pays affention to learn the job
After he's fired, he becomes a self
employed
Is there any vacancy at your
company ?

แม ้ว่าแอนจะเป็ นลูกจ ้างมือใหม่ แต่

Self - employed ทําธุรกิจส่วนตัว
Vacancy

ตําแหน่งงานว่าง

เป็ นอย่างไรบ ้าง (สามารถใช ้แทนกัน
ได ้)

ประกอบธุรกิจส่วนตัว
พอจะมีตําแหน่งว่างในบริษัทของคุณ
บ ้างไหม?

I need my boss's approval before
I leave work early
You ought to be ashamed to
cheat on exams
A man is hurt on accident,
bleeding badly
My your be blessed with good
health
Many people were deceived to
the advertisement

Approval

การอนุมต
ั ิ

Ashamed

ละอาย, อับอาย

Bleed

เลือดออก, เลือดไหล

Bless

อวยพร

Deceive

หลอกลวง

glory

เกียรติยศ,

He compete for the glory of school

Complaint

ข ้อร ้องเรียน, การร ้องเรียน

Make sure that the complaints are ตรวจดูให ้ดีวา่ ข ้อร ้องเรียนต่างๆได ้รับ
deal with as quickly as possible

Fasten

ยึด, ติด, ผูก

Please fasten your seat belt

Companion
Consist

, สหาย, มิตร
ประกอบด ้วย

ฉั นต ้องได ้รับการอนุมต
ั จ
ิ ากเจ ้านาย
ข ้อสอบ
เลือดออกเยอะมาก
ผู ้คนจํานวนมากถูกหลอกลวงด ้วยการ
โฆษณา

โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยด ้วยค่ะ

Who are you companion on this
trip?

?

This novel consists of five parts

5 ตอนด ้วยกัน

