Word
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Mean

Anonymous

ไม่เปิ ดเผย, นิรนาม

Inherent

มีตด
ิ ตัวแต่กําเนิด

Scare to death

ตกใจแทบตาย

Absentminded

ขีลืม

Take effect

มีผล, เกิดผล

Apparatus

เครืองมือ, เครืองใช ้

Prestigious

เป็ นทีเคารพนับถือ

Associate

คบหา, เกียวข ้อง

Barrel

หน่วยวัดปริมาณนํ ามันดิบ

Ceremony

พิธ,ี ระเบียบแบบแผน

Defend

ปกป้ อง

Funeral

งานศพ, พิธฝ
ี ั งศพ

Stand for

ย่อมาจาก

Guilty

รู ้สึกผิด, สํานึกผิด

Sentence

This poem was composed by an
anonymous author
He has amzing voice, that is a
characteristec inherent in him
Mark suddenly appeared like a
ghost in the dorrway and scared
me to death
Her absentminded husband forgot
their amniversary
This medicine takes effect in less
than half an hour

Mean

กวีบทนีถูกแต่งโดยผู ้แต่งนิรนาม

เขามีนําเสียงทีน่าอัศจรรย์, นันเป็ น
ลักษณะเฉพาะทีเขามีมาแต่กําเนิด
มาริคอย็โผล่มาตรงประตูยา่ งกับผี
ทําให ้ฉั นตกใจแทบตาย

สามีขลื
ี มของหล่อน ลืมวันครบรอบ
ของพวกเขา
ยาตัวนีจะออกฤทธิอย่างน ้อย 30
นาที
อุปกรณ์เครืองใช ้ทุกชนิดย่อม
All apparatused can be changed
เปลียนแปลงไปตามเทคโนโลยีของ
upon technology of each age
แต่บะสมัย
ื ยง ผู ้
Mr.Steven, a famour architect
คุณสตีเว่น สภาปนิกทีมีชอเสี
who had received many
เคยได ้รับรางวัลอันทรงเกียรตืตา่ งๆ
prestigious awards
มากมาย
ื ยง
He associate only with prestigious เขาคบหาสมาคมแต่กบ
ั ผู ้ทีมีชอเสี
people
มีเกียรติเท่านัน
ราคานํ ามันของประเทศตะวันออก
Meddle Eastern oil prices jumped
กลางขึนสูงถึง 100 ดอลล่าต่อ
by 100 dollars per barrel
บาร์เรล
This ceremony has been handed
down from generation to
พิธก
ี ารนีถูกส่งต่อมาจากรุน
่ สูร่ น
ุ่ แล ้ว
generation
The dog defended its owner from สุนัขมันปกป้ องเจ ้าของของมันจาก
harm
อันตราย
It is traditional to wear black to a
funeral
I feel guilty about having told a lie
ATM stands for Automated Teller
machine.
Everyone told me I took after my
father
I can't put up with his idleness
any longer
People who don't look after their
parents are guilty of ingratitude

Take after

หน ้าเหมือน

Idle

ไม่เอาไหน, เกียจคร ้าน

Ingratitude

อกตัญ ู

Kinship

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

Different ethnie groups have
different system of kinship

Comprise

ประกอบด ้วย

Bangkok comprises 50 districts

Primitive

ดังเดิม

Primitive races colonized these
islands 2000 years ago

เป็ นธรรมเนียมพิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นการใส่
ชุดสีดําไปงานศพ
ฉันรู ้สึกผิดทีต ้องโกหกออกไป
คําว่า ATM ย่อมาจาก Automated
Teller machine
ทุกคนบอกว่าฉั นหน ้าเหมือนพ่อ

ฉันทนกับความไม่เอาไหนของเค ้า
ไม่ได ้อีกต่อไปแล ้วนะ
คนทีไม่ยอมดูแลพ่อแม่ของเขาเอง
นันได ้ชือว่า อกตัญ ู
กลุม
่ ชาติพันธุท
์ ต่
ี างกันย่อมมีระบบ
ความสัมพันธ์ในครอบครัวทีต่างกัน
ด ้วย
กรุงเทพมหานครประกอบไปด ้วย 50
เขตด ้วยกัน
กลุม
่ ชาติพันธุต
์ า่ งๆดังเดิมได ้ทํ าการ
ตังอาณานิคมบนเกาะต่างๆเหล่านี
เมือ 2000 ปี ทีแล ้ว

Word

Settle

Textile
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Mean

ตกลงกัน, ตัดสินใจ
สิงทอ, ผ ้า

Lean

เอียง, โน ้ม, อิง, พิง

Fine

ค่าปรับ

Accede

ขึนครองราชย์, ลงนามใน
ั ญา
สนธิสญ

Augment

ขยาย, เพิม

Crucial

สําคัญมาก

label

ติดป้ าย, ทําเครืองหมาย

Sentence

Mean

They haven't yet settled when the พวกเขายังไม่ได ้ตกลงกันเลยว่าจะ
wedding is going to be
จัดงานแต่งงานเมือไหร่
สินค ้าส่งออกหลักของพวกเขาคือ
Their main exports are textiles,
ผ ้าทอ โดยเฉพาะอย่างยิง ผ ้าไหม
especially silk and cotton
และ คอตตอน
กําแพงกําลังเอียงลงมาอย่างน่า
The wall is leaning dangerously
อันตราย
If you don't turn in the book
ถ ้าคุณไม่คน
ื หนังสือภายในกําหนด
within due date, you will be fined. คุณจะถูกปรับนะ
King Bhumipol Adulyadej had
acceded to the throne for 70
years.
He has work harder to augment
เขาจําเป็ นต ้องทํ างานหนักขึนเพือ
his income
เพิมรายได ้ของเขา
คลองปานามามีความสําคัญต่อการ
The Panama canel provides a
เดินเรือเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ น
crucial shipping link between
คลองทีเชือมระหว่างมหาสมุทร
Atlantic and facific ocean
แปซิฟิก และมหาสมุทรแอตแลนติก
Remember to put some address
จําไว ้ว่าควรติดป้ ายแสดงทีอยูบ
่ น
labels on the suitcase
กระเป๋ าเดินทางไว ้หน่อยนะ

