
Word Mean Sentence Mean

hold your horses เดยีวกอ่น
Just hold your horses Jack Let's 
think about this for a moment

เดยีวกอ่นแจ็ค เรามาคดิเรอืงนกีนั

head in the clouds เพอ้ฝัน
She walks around all day with her 
head in the clouds

หลอ่นเดนิไปทัวดว้ยกบัความ
ลอ่งลอยเพอ้ฝันตลอดทังวันเลย

drop the ball ประมาทไมร่ะวัง
I won't trust him anymore. He 
always drop the ball.

ฉันจะไมเ่ชอืใจเขาอกีตอ่ไปแลว้ 
เขาชอบทําพลาดเสมอๆ

grumpy อาการหนา้บดูบงึ
Jay is always grumpy first thing in 
the morning 

เจชอบทําหนา้บงึตงึเป็นสงิแรกใน
ตอนเชา้

spotless ไมม่ทีตี ิ
The room at this hotel was 
sporless

หอ้งพักทโีรงแรมนดีดูแีบบไมม่ทีตี ิ
เลย

porcelain กระเบอืงลายคราม
My grandpa like to collect the 
collection of porcelain

คณุปู่ ของฉันชอบทจีะสะสมพวก
เครอืงเคลอืบลายคราม

bugging รําคาญ,ทําใหโ้มโห
The baby's crying really bugging 
me

เด็กรอ้งไหง้อแง ทําใหฉั้นรูส้กึ
รําคาญมาก

flatter ยกยอปอปัน She was flattered by his word
หลอ่นเขนิจนตัวจะลอยกบัคําพดู
ของเขา

laid back งา่ยๆสบายๆ
She's always so laid back about 
everything

หลอ่นเป็นคนทงีา่ยๆอะไรก็ไดก้บั
ทกุๆสงิ

decay ผ,ุ เสอืมสลาย
I have a toothache. I think I have 
decayed tooth.

ฉันรูส้กึปวดฟันอะ่ ตอ้งมฟัีนผแุน่เลย

cunning เจา้เลห่์ You're cunning as a fox คณุนเีจา้เลห่จ์รงิๆเลย

blue in the face พดูหรอืทําจนเออืมแลว้
I told him until I was blue in the 
face

ฉันบอกเขาจนฉันเออืมละ่

virtue คณุธรรม, คณุความดี
She succeeded by virtue of her 
effort

หลอ่นประสบความสําเร็จไดด้ว้ยกบั
ความพยายามของหลอ่นเอง

hasty วูว่าม
I think perhaps we were little 
hasty in judging him

ฉันวา่บางทเีราวูว่ามไปหน่อยทไีป
ตัดสนิเขา

bend down กม้ลง
You should bend your head down 
when you walk pass the senior

คณุควรทจีะกม้ศรีษะลงเวลาทคีณุ
เดนิผา่นผูท้อีาวโุสกวา่

struggle ตอ่สู,้ ดนิรน
This family is struggling to survive 
on very little money

ครอบครัวนกํีาลังดนิรนเพอืความอยู่
รอดดว้ยเงนิเพยีงนอ้ยนดิ

get along เขา้กนัได ้ They seem to get along pretty well พวกเขาดเูขา้กนัไดด้เีลยทเีดยีวนะ

session ระยะเวลา, รอบ
He taught the class during 
summer session

เขาสอนในชว่งภาคฤดรูอ้นดว้ย

suspicious หวาดระแวง
My sister has a very suspicious 
nature

พสีาวฉันเป็นคนขรีะแวงมาก

sober สรา่งเมา
He drinks a lot but always seems 
sober

เขาดมืหนักมากแตก่็ยงัดไูมเ่มาเลย

regardless ไมส่นใจ, ไมคํ่านงึถงึ
The wedding ceremony will be 
held regardless of the weather

งานแตง่งานจะถกูจัดขนึโดยไม่
สนใจสภาพอากาศจะเป็นอยา่งไร

attire เครอืงแตง่กาย
She was attired from head to toe 
I black

หลอ่นแต่งกายดว้ยสดํีาตังแตห่ัวจรด
เทา้
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stale เหม็นอบั
The morning after the party, his 
apsrtment smelled of stale 
cigarette smoke

ตอนเชา้หลังจากปารต์จีบลง อพาร์
ทเมน้ของเขาก็เต็มไปดว้ยกลนิ
เหม็นควันบหุรี

maritime ชายทะเล
Chonburi and Rayong are the 
maritime provinces of Thailand

จังหวัดชลบรุแีละจังหวัดระยองเป็น
จังหวัดของประเทศทอียูต่ดิทะเล

solitary โดดเดยีว He prefers a solitary life เขาชอบชวีติทสีนัโดษไมยุ่ง่กะใคร

emigrate อพยพออกนอกประเทศ
These people are going to 
emigrate from their country to 
better one.

ผูค้นเหลา่นกํีาลังอพยพออกจาก
ประเทศของพวกเขาไปยงัประเทศ
ทดีกีวา่

immigrate อพยพเขา้มาอยูใ่นประเทศ
He immegrated with his parents 
in 1993, then grew up on this 
country

เขาไดอ้พยพมากับครอบครัวตังแต่
ปีค.ศ.1993 และเตบิโตอยูใ่น
ประเทศนเีป็นตน้มา


