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convey ถายทอด, สื่อไปถึง, ถาย
โอน

Words can’t convey my
true feeling right now

คําใดๆ ก็ไมสามารถจะ
ถายทอดความรูสึกจริงๆ
ท่ีฉันมีในตอนนี้

gesture แสดงทาทาง, แสดง
อิริยาบถ

She made a rude
gesture to others.

หลอนแสดงทาทางท่ี
หยาบคายกับคนอ่ืนๆ

flammable ไวไฟ, ติดไฟงาย Caution! This substance
is highly flammable.

ระวัง! สารตัวนี้ติดไฟงาย
มาก

sleepless นอนไมหลับ Tell me how to beat
sleeplessness.

บอกฉันท่ีวาจะเอาชนะ
อาการนอนไมหลับได
ยังไง

branch ก่ิงกาน, สาขา 7-11 has many
branches in Thailand.

ราน 7-11 มีสาขา
มากมายในประเทศไทย

concise กระชับ, รัดกุม His comment is concise
and to the point.

ความเห็นของเขากระชับ
และตรงประเด็น

wage คาแรง, คาจาง He earns good wage
because he is hard
working.

เขาไดรับคาแรงอัตราท่ีดี
เพราะเปนคนตั้งใจ
ทํางาน

magnify ขยาย, เพ่ิมขนาด The jeweler examined
the diamond by
magnifying glass.

ชางทําอัญมณีใชแวน
ขยายในการตรวจสอบ
เพชรพลอย

wholesome เปนประโยชน, ดีตอ
สุขภาพ

She always prepares
wholesome meals for
her family.

หลอนเตรียมอาหารท่ีมี
ประโยชนในทุกๆม้ือ
ใหแกครอบครัวเสมอ

milestone หลักบอกทาง (ไมล),
เหตุการณสําคัญในชีวิต

Mark felt that moving
out of his parents’
home was a real
milestone in his life.

มารครูสึกไดวาการหนี
ออกจากบาน ถือเปน
เหตุการณท่ีสําคัญในชีวิต
ของเขาแลว

institute สถาบัน, องคกร, วิทยาลัย The institute will invest
10 million baht in the
new project.

สถาบันจะทําการลงทุน
ในโครงการใหมนี้จํานวน
10 ลานบาท

sly ข้ีโกง, ปลิ้นปลอน, มีเลห
เหลี่ยม

I don’t like him
because he is sly as a
fox.

ฉันไมชอบเขาเลย เพราะ
เคาเปนคนมีเลหเหลี่ยม
จัด

concentrate มีสมาธิจดจอ, ตั้งใจ It’s hard to concentrate
something when you

มันยากท่ีจะมีสมาธิตอสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งไดเวลาท่ีเรา



are in bad mood. อารมณไมดี
engrave สลัก, จารึก, ตราตรึงใจ Her name was

engraved on her
wedding ring.

ชื่อของเธอสลักอยูใน
แหวนแตงงานของเธอเอง

peer เพงมอง, ขุนนาง, เพ่ือน I try to peer through
the mist to see the
route and other cars.

ฉันพยายามท่ีจะเพงมอง
ไปในมานหมอกเพอท่ีจะ
มองเห็นทาง และรถคัน
อ่ืนๆ

excrete เปนประจํา, เปนธรรม
เนียม, เปนปกติ

It’s customary to give
people the gifts for
their birthdays.

เปนธรรมเนียมท่ีเราจะให
ของขวัญผูอ่ืนในวันเกิด

eminent มีชื่อเสียง, เดน He is eminent both as
singer and actor.

เขาเปนคนท่ีมีความโด
เดนท้ังในดานการเปน
นักรอง และนักแสดงเลย

troop ออกันเขามา, กลุม, เหลา
,ฝูง

I saw the troops of
monkey moving from
tree to tree.

ฉันเห็นฝูงลิงกระโดดจาก
ตนหนึ่งไปยังอีกตนหนึ่ง

rip ฉีก, ขาด His new trousers ripped
when he bent down.

กางเกงตัวใหมของเขา
ขาดตอนเขาโนมตัวลง

dean คณบดี He is the new dean of
the faculty of
engineering.

เขาเปนคณบดีคนใหม
ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร

scenery วิว, ทัศนียภาพ The scenery at the top
of the hills always
make me feel refresh.

วิวจากบนยอดเขาทําให
ฉันรูสึกสดชื่นเสมอ

swell บวม,พอง A bee has stung my
hand and it is swelling
up.

มีผึ้งตอยท่ีมือฉัน และมัน
ก็เริ่มท่ีจะบวมข้ึนแลว
ดวย

grin ยิ้มกวาง, ยิ้มยิงฟน My niece grinned at me
with delight when I
arrived.

หลานสาวยิ้มกวางใหฉัน
ดวยกับความดีใจตอนท่ี
ฉันมาถึง

rail ทาง, ทางรถไฟ A train left off the rail
and crashed to many
house in that area.

รถไฟตกรางและชนเขา
กับบานบริเวณนั้นหลาย
หลังคาเรือน


