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Mean

Sentence

My hometown is remote from
Bangkok
I often spend my holiday to travel
in rural places

Mean

Remote

ระยะไกล,ไกล

Rural

ชนบท

Puddle

แอ่งนํ าขนาดเล็ก

Bid

ประมูล,ให ้ราคา

Squat

นังยองๆ

Seen at distance the rock looks like เห็นอะไรไกลๆนันมัย, ก ้อนหินนันดู
squatting human figure
เหมือนคนกําลังนังยองๆ อยูเ่ ลย

Be fond of

ชืนชอบม, โปรดปราน

She seems to be fond of talking
about her son

ดูเหมือนว่าหล่อนจะชืนชอบกับการ
พูดเกียวกับลูกชายของเธอนะเนีย

Don't eat that bread. It's off

อย่ากินขนมปั งนันนะ มันเสียแล ้ว

Off
Cheer up

ใช ้อธิบายถึงอะไรที เน่า
,แย่
ให ้กําลังใจ, ปลอบใจ

Mislay

วางผิดที, ทําหาย

Break down

เสีย

Excel

เก่งกว่า, ดีเลิศ

Humiliation

การลบหลู,่ การลูบคม

Vivid

Quell
Retrieve
Variable
Infinite
Stumble
Prolong

I stepped in the puddle and now
my shoes are completely soaked
I bid two thousand baths for this
beautiful watch

บ ้านของฉั นอยูไ่ กลจากกรุงเทพฯ

ฉันมักจะใช ้เวลาช่วงวันหยุดในการ
ไปเทียวตามต่างจังหวัด

ฉันเดินยําลงไปในแอ่งนํ าและตอนนี
่ ไปหมดแล ้ว
รองเท ้ของฉั นก็เปี ยกชุม
ิ
ฉันประมูลสองพันบาทเพือนาฬกา
สวยๆ

เฮ ้, บางทีเราควรจะให ้กําลังใจเข ้า
หน่อยนะ
ิ
เมือวานฉั นวางนาฬกาไว
้ผิดที ต ้อง
Yesterday, I mislaid my watch, and
ใช ้เวลาถึงครึงชัวโมงแหน่ะกว่าจะ
it took me about
หาเจอ
My car broke down so out trip had รถของพวกเราเสียทริปของพวกเรา
to be cancelled
จึงต ้องยกเลิก
Hey, maybe we can cheer up him
up a bit

Because Somchai was so small, he เพราะสมชายเป็ นคนตัวเล็ก เขาจึง
couldn't excel in sport
ไม่มโี อกาสเป็ นเวิศทางด ้านกีฬา

He ragards receiving welfare
checks as humiliation
We are admiring the vivid colours
ี น
ั
มีชวี ต
ิ จิตใจ, สดใส, มีสส
of the painting
In order to quell the riot, the
ิ
ปราบ, พิชต
police used fire hoses and tear
guns
I tetrieved the bag I left in the bus,
ได ้กลับคืนมา
two days ago
Since few month ago, I feel the
เปลียนแปลงบ่อย
weather corditions have been so
variable
Theoreticaliy the universe has
ไม่มท
ี สิ
ี นสุด
infinite space
She stumbled over her words
สะดุด,พูดตะกุกตะกัก
while telling a story
Some people tries to find a means
ทําให ้ยืด, ต่อ
of prolonging life

เขาเห็นว่าการได ้รับเช็คสวัสดิการ
เป็ นการเสียเกียรติเสียศักดิศรี
เรากําลังชืนชมสีอน
ั ดูมช
ี วี ต
ิ จิตใจ
ของภาพเขียนนัน

เพือปราบจราจล ตํารวจจึงต ้องใช ้
ท่อฉีดนํ าดับเพลิง

ฉันได ้กระเป๋ าทีลืมทิงไว ้บนรถเมย์
เมือ 2 วันก่อน คืน
ฉันรู ้สึกว่า 2-3 เดือนทีผ่านมา
สภาพอากาศเปลียนแปลงบ่อยมาก
เลยนะ
ในทางทฤษฎีกล่าวว่า จักรวาลนัน
ไม่มข
ี อบเขตทีสินสุด
เธอพูดตะกุกตะกักในขณะเล่าเรือง

คนบางคนพยายามหาวิธก
ี ารทําให ้
ชีวต
ิ ยืนยาวต่อไป

Word

Spacious
Swell
Provoke
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Mean

กว ้างขวาง, มีทมาก
ี
บวม, ปูด, พองตัว
กระตุ ้น, ยัวยุ

Rigid

แข็งแกร็ง, เข ้มงวด

Versatile

เก่งรอบด ้าน

Sentence

This spacious auditorium can
accommodate 2000 audieuces
My feet are swollen because my
shoes are too small
Her rudeness provoked me to
punch at her
His father is a rigid disciplinarian

Leonado da Vinci was a versatile
man

Mean

หอประชุมทีกว ้างขวางนีสามารถจุ
ผู ้ชมได ้ 2000 คน
เท ้าฉันพองหมดแล ้ว เพราะรองเท ้า
ของฉั นคับเกินไป
ความหยาบคายของเธอยัวยุให ้ฉั น
อยากทีจะต่อยเธอ
พ่อของเขาเป็ นคนมีระเบียบวินัย
อย่างเข ้มงวด
เลโอนาโด ดา วินชี เป็ นผู ้มีความ
สมารถรอบตัว

