
Word Mean Sentence Mean

kickback เงนิสนิบน
He was accused for paying 
kickbacks

เขาถกูตังขอ้หาวา่ใหเ้งนิสนิบน

heartless ไมม่หีัวใจ He's so heartless, I really hate him
เขาเป็นคนไมม่นํีาใจเอาซะเลย ฉัน
ละ่เกลยีดจรงิๆ

pay off ชําระ, แกแ้คน้
Your effort will soon pay off , 
trust me

ความพยายามจะสง่ผลใหค้ณุ
ประสบความสําเร็จ เชอืฉันสิ

memoir ชวีประวัติ
Sara has written her memoir 
since she has 10 years old

ซารา่เขยีนบนัทกึชวีติของหลอ่นมา
ตังแตอ่าย ุ10 ขวบ

hail ตอ้นรับ,ยอมรับ
He is hailed as hero for helping  
Poor

เขาไดรั้บการยอมรับวา่เป็นฮโีรผู่ ้
ชว่ยเหลอืคนยากจน

encounter ประสบ, เผชญิ
On my way home, I encountered 
the poor kitten so I brought it to 
my home

ระหวา่งทางกลับบา้น ฉันเจอลกู
แมวน่าสงสารตัวนงึ ฉันเลยเอา
กลับมาไวท้บีา้นดว้ย

mean เจตนา, มคีวามหมาย
Though you mean the most to 
me, I must let you go

แมว้า่คณุจะมคีวามหมายกบัฉันมาก 
แตฉั่นจําตอ้งปลอ่ยคณุไป

hygiene สขุอนามยั
For hygiene, please wash your 
hand after use the toilet

เพอืสขุอนามยั กรณุาลา้งมอืทกุครงั
หลังออกจากหอ้งนํา

vow ใหคํ้ามนั
He vowes to give up smoking 
from now on

เขาปฏญิาณวา่เขาจะเลกิบหุรตีังแต่
นไีป

manuscript ตน้ฉบบั
He sent the manuscript to his 
publisher

เขาสง่ตน้ฉบบัใหก้บัสํานักพมิพ์

enlist เกณฑ,์ สมคัรเขา้
He has enlisted in the army for 
two years

เขาถกูเกณฑไ์ปเป็นทหารสงักดั
กองทัพบกเป็นเวลา 2 ปี

splendid ยอดเยยีม,วเิศษ The staffs are doing splendid job พนักงานทํางานไดย้อดเยยีมจรงิๆ

slightly เล็กนอ้ย
I'm slightly upset he forgot my 
birthday

ฉันรูส้กึผดิหวังเล็กนอ้ยทเีขาลมืวัน
เกดิฉัน

fragant หอม,กลนิหอม
These flowers are beautiful but 
also fragrant

ดอกไมพ่วกนไีมไ่ดแ้คส่วยอยา่ง
เดยีวนะ ยงัมกีลนิหอมอกีดว้ย

thoughtful รอบคอบ, ไตรต่รอง
She is very thoughtful person, 
especially her work

หลอ่นเป็นคนดทีมีคีวามรอบคอบ
อยา่งมาก โยเฉพาะเรอืงงาน

terrorist ผูก้อ่การรา้ย
There has been an incresing in 
torrorist attack

นับวันจํานวนการโจมตจีาก
ผูก้อ่การรา้ยยงิเพมิมากขนึ

outsource การจา้งคนจากภายนอก
Our company have outsoured 
keepers for many years

บรษัิทของเราจา้งคนทําความ
สะอาดจากบรษัิทภายนอกเป็นเวลา
หลายปีแลว้

revise ทบทวน
His publisher made him revise his 
manuscript once again before 
senting

สํานักพมิพใ์หเ้ขาทบทวนตน้ฉบบั
กอ่นสง่

mankind มนุษยชาติ
Nowadays, mankind has always 
been obsessed by power and 
materials

ปัจจบุนันมีนุษยชาตถิกูครอบงําดว้ย
อํานาจและวัตถทุงัหลายอยูเ่สมอ

vessel เรอืขนาดใหญ่
A heart attack is caused by the 
blood vessels getting blocked

โรคหัวใจวายมสีาเหตมุาจากการอดุ
ตันของหลอดเลอืด

tease แกลง้
Don't tease him about his weight 
cause it make him going mad

อยา่ไปลอ้เขาเรอืงนําหนัก เพราะ
เขาจะโกรธ
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in vain ไมม่คีา่  I tried in vain to get him back
ความพยายามทจีะใหเ้ขากลับคนืมา
นันไรค้า่


