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undercover นอกเครอืงแบบ, ปลอมตัว
The police officers went 
undercover to get into the drug 
dealer's gang

เจา้หนา้ทตํีารวจปลอมตัวเพอืทจีะ
เขา้ถงึแก๊งคา้ยาเสพตดิใหไ้ด ้

discrimination แบง่แยก, ถอืปฎบิตัิ
We should against racial 
discrimination

เราควรตอ่ตา้นการแบง่แยกชนชนั
เผา่พันธ์

citizenship
ความเป็นพลเมอืง, 
สญัชาติ

He had moved to spain since he 
was seven years old and got 
citizenship as a spanish

เขายา้ยมาอยูส่เปนตังแตอ่าย ุ7 
ขวบและเขากอ้ไดรั้บสญัชาตสิเปน
แลว้

boundary
เสน้แบง่เขต, พรมแดน, 
ขอบเขต

there is a fence marking the 
boundary between my yard and 
the neighbor's

มรัีวกนัเขตระหวา่งสวนทบีา้นกบั
สวนของเพอืนบา้น

circumstance
สถานการณ,์ สภาวะ
แวดลอ้ม

I'm not sure what I would to 
under those circumstanoes

ฉันไมแ่น่ใจวา่ฉันจะทําอยา่งไรเมอื
อยูใ่นสถานะการณ์เหลา่นัน

deliberate
คดิอยา่งรอบคอบ, adj.= 
โดยเจตนา, จงใจ

I think it was deliberated not 
accident 

ฉันคดิวา่มนัตอ้งเกดิขนึอยา่งตังใจ
ไมใ่ชอ่บุตัเิหตุ

vision การมองเห็น, ทัศนวสิยั
With my new glasseg, my vision 
is perfect!

แวน่ใหมข่องฉันทําใหก้ารมองเห็น
ของฉันชดัแจว๋เลย

pures/wallet กระเป๋าสตางค์
Anny had lost her purse, so she 
didn't have any money

แอนนทํีากระเป๋าสตางคห์ลน่หาย 
หลอ่นจงึไมม่เีงนิเหลอือยูเ่ลย

fingerprint ลายนวิมอื
The burglar left his fingerprint all 
over the house.

ขโมยไดท้งิรอยนวิมอืไวท้ัวบา้นเลย

rant พดูโวยวาย It is not good to rant at parents ไมด่เีลยนะทพีดูโวยวายกบัพ่อแม่
stapler ทเีย็บกระดาษ Can I borrow your stapler? ฉันขอยมืแม็กซห์น่อยไดม้ยั?

jaywalker
คนทไีมข่า้มถนนตรงทาง
มา้ลาย

It's so very dangerous if you're a 
jaywalker

มนัอนัตรายมากนะ ถา้คณุเป็นคนที
ไมย่อมขา้มตรงทางมา้ลาย

sip จบิ
She often sips her water in each 
day.

หลอ่นเป็นคนทจีบินําบอ่ยมากในแต่
ละวัน

brew ชง
I'll brew a cup of coffee for you , 
wait a second.

ฉันจะไปชงกาแฟใหน้นะ รอแป๊บนงึ

ritual การประกอบพธิกีรรม I don't understand this ritual
ฉันไมเ่ขา้ใจการประกอบพธิกีรรมนี
เลย

acupuncture การฝังเขม็
Chinese doctors believe that 
acupuncture releases vital energy 
in the body

แพทยจ์นีเชอืวา่การฝังเข็มจะปลอ่ย
พลังงานทสํีาคัญเขา้สูร่า่งกาย

fussy ยุง่, จูจ้ี
She isn't fussy about little things, 
so I love her

หลอ่นเป็นคนททไีมจู่จ้กีบัสงิ
เล็กๆนอ้ยๆ ฉันจงึรักเทอไง

vital จําเป็นสําหรับชวีติ
Water is a vital resource; can't 
live without it

นําเป็นทรัพยากรทจํีาเป็นสําหรับ
ชวีติ เราไมส่ามารถอยูไ่ดถ้า้ไมมมีนั

nourishing มคีณุคา่ทางอาหาร
The poultry is as hourishing as 
the beef and lower in fat so many 
people prefer chicken to beef

สตัวปี์กมคีณุคา่ทางอาหาร
เทยีบเทา่กบัเนอืวัวและยงัมไีขมนั
ตํากวา่ดังนันผูค้นจํานวนมากจงึชอบ
กนิไกม่ากกวา่เนอื

scold ดวุา่, ตะคอก
She scolded the child for breaking 
glass

หลอ่นดเุด็กททํีาแกว้แตก

pliad ผา้ลายสกอ๊ต
I like to wear plaid shirt as my 
outfit

ฉันชอบใสเ่สอืเชติลายสกอ๊ตในการ
แตง่ตัวเวลาออกไปไหน
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call it a  day
หยดุทํางานเพอืไป
พักผอ่น, หยดุทํางานเพอื
กลับบา้น

I'm tired, let''s call it a day 
ฉันเหนอืยจังเลย หยดุงานไป
พักผอ่นดกีวา

ornament ประดับ, ตกแตง่ดว้ย
Her dress was ornamented with 
many crystals, it's so beautiful 

ชดุเดรสของเทอถกูประดับดว้ย
ครสิตัลมากมาย ดสูวยจรงิๆเลย

stuff your face กนิมมูมาม, กนิอยา่งตะกละ
If I had known you were going to 
be a stuff your face, I would have 
brought you to eat out

ถา้ฉันรูว้า่คุณจะเป็นคนกนิมมูมาม
อยา่งน ีฉันไมพ่าคณุออกมากนิขา้ง
นอกหรอก

early bird 
คนทตีนืเชา้, คนทไีปถงึ
กอ่นเวลา

The early bird get the best seats
คนทไีปถงึกอ่นเวลาก็จะไดท้นัีงทดีี
ทสีดุ

old hand ผูท้มีปีระสบการณ์
We should trust him because he's 
and old hand at this

เราควรทจีะเชอืในตัวเขา เพราะมี
ประสบการณใ์นสงินี

green light อนุญาตใหทํ้าตอ่
The Priminister has given the 
green light to new shopping 
centre

นายกรัฐมนตรอีนุญาตใหทํ้าการ
สรา้งศนูยก์ารคา้ใหมไ่ด ้


