
Word Mean Sentence Mean

shrine แท่นบชูา
In the house many thai people 
often have the shrine for being 
their spiritual amchor

บา้นของคนไทยสว่นใหญม่กัจะมี
แท่นบชูาไวเ้พอืเป็นทยีดึเหนยีวจติใจ

litter ทงิเรยีราด You'll be fined for littering ถา้คณุทงิขยะเรยีราดคณุจะโดนปรับ

enforce บงัคับใหทํ้าตาม
The new law was enforced 
immediately on the people of this 
country

กฏหมายใหมจ่ะถกูบงัคับใชใ้นทันที
สําหรับผูค้นในประเทศนี

civilian พลเรอืน
The bomb killed five soldiers and 
two civilians

เหตรุะเบดิทําใหท้หาร 5 นาย และ
พลเรอืน 2 คนเสยีชวีติ

kanckered เหนอืยมากๆ
I'm so knackered of doing work 
all day

ฉันรูส้กึเหนอืยมากๆในการทํางาน
มาตลอดทงัวัน

sick and tired เกลยีด, ไมช่อบ
I'm so sick and tired of talking in 
front of many people

ฉันไมช่อบการพดูตอ่หนา้คนจํานวน
มากเอามากๆเลย

creep แปลห He seems like a creep เขาดเูป็นคนแปลกๆนะ

down-to-earth ตดิดนิ
Although she's superstar but she's 
still down-to-earth

แมว้า่หลอ่นจะเป็นซปุเปอรส์ตารแ์ต่
ยงัทําตัวตดิดนิ

hand over ยนืให ้
The thief forced me hand over 
the many

โจรบงัคับใหฉั้นสง่เงนิใหก้บัมนั

grill ลกูกรง,ตะแกรง,ยา่ง
My house has grills to shield from 
the thief

บา้นของฉันมลีกูกรงไวป้้องกนัโจร

pile กอง, ทับ, ซอ้น
I only missed one day of work , 
my desk has pile high of paper

ฉันแคห่ยดุงานไปวันเดยีว โต๊ะของ
ฉันเต็มไปดว้ยกองกระดาษ

stay up นอนดกึ
You know? I stayed up all last 
night to do this for you

คณุรูม้ยั ฉันทําสงินใีหค้ณุโดยทเีมอื
คนืฉันแทบจะไมไ่ดน้อนเลย

poverty ความยากจน
She looks happy in spite of her 
poverty

หลอ่นยงัดมูคีวามสขุอยูเ่ลยแมว้า่
หลอ่นจะอยูใ่นสถานะยากจน

merit คณุความดี
there always are both merit and 
demerit in everything

ในทกุๆสงิลว้นมสีงิทดีแีละไมด่เีสมอ

gradually ทลีะนอ้ย
Now she is gradually getting well 
from a cold

ตอนนหีลอ่นคอ่ยๆหายจากอาการ
ไขแ้ลว้

bear in mind จําใหข้นึใจ
I have something to need you to 
bear it in mind

ฉันมบีางสงิทตีอ้งการใหค้ณุจําให ้
ขนึใจ

galore เยอะแยะ
This café has desserts galore , I 
really love it

คาเฟ่รา้นนมีขีนมหวานเยอะแยะเลย
 ฉันรักรา้นนจีรงิๆเลย

sweet tooth คนทชีอบกนิของหวาน
If you have sweet tooth, I 
suggest you this café

ถา้คณุชอบกนิของหวาน ฉันขอ
แนะนํารา้นนี

distinct แตกตา่ง, แยกกนัชดัเจน These two ideas are quite distinct
2 ไอเดยีนแีตกตา่งกนัอยา่งเห็นได ้
ชดั

cut it out พอไดแ้ลว้, พอซะที
Cut it out! I'm tired of listening to 
you argue

พอไดแ้ลว้ ฉันเหนอืยทจีะตอ้งมาฟัง
คณุทะเลาะกนั
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