
Word Mean Sentence Mean
Remote ระยะไกล,ไกล My hometown is remote from 

Bangkok บา้นของฉันอยูไ่กลจากกรงุเทพฯ
Rural ชนบท I often spend my holiday to travel 

in rural places
ฉันมกัจะใชเ้วลาชว่งวันหยดุในการ
ไปเทยีวตามตา่งจังหวัด

Puddle แอง่นําขนาดเล็ก I stepped in the puddle and now 
my shoes are completely soaked

ฉันเดนิยําลงไปในแอง่นําและตอนนี
รองเทข้องฉันก็เปียกชุม่ไปหมดแลว้

Bid ประมลู,ใหร้าคา I bid two thousand baths for this 
beautiful watch

ฉันประมลูสองพันบาทเพอืนาฬกิา
สวยๆ

Squat นังยองๆ Seen at distance the rock looks like 
squatting human figure

เห็นอะไรไกลๆนันมยั, กอ้นหนินันดู
เหมอืนคนกําลังนังยองๆ อยูเ่ลย

Be fond of ชนืชอบม, โปรดปราน She seems to be fond of talking 
about her son

ดเูหมอืนวา่หลอ่นจะชนืชอบกบัการ
พดูเกยีวกับลกูชายของเธอนะเนยี

Off ใชอ้ธบิายถงึอะไรท ีเน่า
,แย่ Don't eat that bread. It's off อยา่กนิขนมปังนันนะ มนัเสยีแลว้

Cheer up ใหกํ้าลังใจ, ปลอบใจ Hey, maybe we can cheer up him 
up a bit

เฮ,้ บางทเีราควรจะใหกํ้าลังใจเขา้
หน่อยนะ

Mislay วางผดิท,ี ทําหาย Yesterday, I mislaid my watch, and 
it took me about

เมอืวานฉันวางนาฬกิาไวผ้ดิท ีตอ้ง
ใชเ้วลาถงึครงึชวัโมงแหน่ะกวา่จะ
หาเจอ

Break down เสยี My car broke down so out trip had 
to be cancelled

รถของพวกเราเสยีทรปิของพวกเรา
จงึตอ้งยกเลกิ

Excel เกง่กวา่, ดเีลศิ Because Somchai was so small, he 
couldn't excel in sport

เพราะสมชายเป็นคนตัวเล็ก เขาจงึ
ไมม่โีอกาสเป็นเวศิทางดา้นกฬีา

Humiliation การลบหลู,่ การลบูคม He ragards receiving welfare 
checks as humiliation

เขาเห็นวา่การไดร้ับเชค็สวัสดกิาร
เป็นการเสยีเกยีรตเิสยีศักดศิรี

Vivid มชีวีติจติใจ, สดใส, มสีสีนั We are admiring the vivid colours 
of the painting

เรากําลังชนืชมสอีนัดมูชีวีติจติใจ
ของภาพเขยีนนัน

Quell ปราบ, พชิติ
In order to quell the riot, the 
police used fire hoses and tear 
guns

เพอืปราบจราจล ตํารวจจงึตอ้งใช ้
ทอ่ฉีดนําดับเพลงิ

Retrieve ไดก้ลับคนืมา I tetrieved the bag I left in the bus, 
two days ago

ฉันไดก้ระเป๋าทลีมืทงิไวบ้นรถเมย์
เมอื 2 วันกอ่น คนื

Variable เปลยีนแปลงบอ่ย
Since few month ago, I feel the 
weather corditions have been so 
variable

ฉันรูส้กึวา่ 2-3 เดอืนทผีา่นมา 
สภาพอากาศเปลยีนแปลงบอ่ยมาก
เลยนะ

Infinite ไมม่ทีสีนิสดุ Theoreticaliy the universe has 
infinite space

ในทางทฤษฎกีลา่ววา่ จักรวาลนัน
ไมม่ขีอบเขตทสีนิสดุ

Stumble สะดดุ,พดูตะกกุตะกกั She stumbled over her words 
while telling a story เธอพดูตะกกุตะกกัในขณะเลา่เรอืง

Prolong ทําใหย้ดื, ตอ่ Some people tries to find a means 
of prolonging life

คนบางคนพยายามหาวธิกีารทําให ้
ชวีติยนืยาวตอ่ไป
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Spacious กวา้งขวาง, มทีมีาก This spacious auditorium can 
accommodate 2000 audieuces

หอประชมุทกีวา้งขวางนสีามารถจุ
ผูช้มได ้2000 คน

Swell บวม, ปดู, พองตัว My feet are swollen because my 
shoes are too small

เทา้ฉันพองหมดแลว้ เพราะรองเทา้
ของฉันคับเกนิไป

Provoke กระตุน้, ยวัยุ Her rudeness provoked me to 
punch at her

ความหยาบคายของเธอยวัยใุหฉั้น
อยากทจีะตอ่ยเธอ

Rigid แข็งแกร็ง, เขม้งวด His father is a rigid disciplinarian พอ่ของเขาเป็นคนมรีะเบยีบวนัิย
อยา่งเขม้งวด

Versatile เกง่รอบดา้น Leonado da Vinci was a versatile 
man

เลโอนาโด ดา วนิช ีเป็นผูม้คีวาม
สมารถรอบตัว


