Word

Irritate
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ทําให ้ระคายเคือง

Repeal

ประกาศยกเลิก, เพิกถอน

Sophisticated

เจนโลก, ชําชองทางโลก

Scour

ค ้นหาโดยทัว

Signify

แสดงความหมาย

Perceive

สังเกตเห็น, มองเห็น

Magsive

ใหญ่โต, มากมาย

Doze off

งีบหลับ, เคลิม, ม่อยหลับ

Supervise

ควบคุม, ดูแล

Impact

ผลกระทบ

Assume

ทึกทักว่า, คาดเดาว่า

Aimless

ไร ้ซึงจุดหมาย

Blunt

ทือ, ไม่เฉียบแหลม

Vague

ั เจน
คลุมเครือ, ไม่ชด

Condolence

การแสดงความเสียใจ

Monarch

กษั ตริย,์ พระราชา

Throne

บัลลังก์, ขึนครองบัลลังก์

Mourn

ไว ้ทุกข์

Persist

ยืนยัน, มุง่ มัน

Recite

บรรยาย, ท่อง, อ่านออก
เสียง

Sentence

Mean

The thick smoke irriated my eyes
The Government decided to
repeal the unjust laws
He looks quite sophisticated for
his age
The police scoured the woods for
the escaped murderer
A fever usally signifies a disorder
of the body

ควันไฟหนาทึบทําให ้ฉันแสบตา
รัฐบาบตัดสินใจยกเลิกกฏหมายที
ไม่ยต
ุ ธิ รรมต่างๆ
เขาดูเป็ นคนทีค่อนข ้างจะเจนโลก
เมือเทียบกับอายุของเขา
ตํารวจค ้นป่ าเพือหาฆาตรกรที
หลบหนีอยู่
อาการไข ้เป็ นเครืองแสดงถึงความ
ผิดปกติของร่างกาย

Would you Please help me lift this
massive box?
He dozed off in history class
Patipharn will be supervising you
form now on

คุณช่วยยกกล่องใบใหญ่ใบนีหน่อย
ได ้ไหมคะ?
เขางีบหลับในคาบวิชาประวัตศ
ิ าสตร์
ต่อจากนีปฏิญาณจะมาเป็ นคน
ควบคุมดูแลคุณ

I perceived by the expression on
her face that Anna was angry

The news had a great impact on
us
Judging from your face, I
assumedthat the result went well,
no?
He walked on the street aimlessly
after heard the bad news about
his wife
He is very blunt in his manher
The vague rumor proved to be
false
Singapore leaders express
condolences on the death of
Thailand's king Bhumibol
Adulyadej

ฉันรับรู ้ได ้ถึงอารมณ์ทแสดงออกมา
ี
ทางสีหน ้าของเธอว่าเธอโกธร

ข่าวนันได ้สร ้างผลกระทบทีรุนแรง
แก่พวกเรา

ดูจากสีหน ้าคุณแล ้ว ฉั นเดาว่าผลคง
เป็ นได ้ด ้วยดีใช่ไหม?

เขาเดินไปตามถนนอย่างไร ้จุดหมาย
ภายหลังจากได ้ยินข่าวร ้ายเกียวกับ
ภรรยาของเขา
เขาช่างป็ นคนบือซะจริงๆเลย
ข่าวลือทียังคลุมเคลืออยูไ่ ด ้รับการ
พิสจ
ู น์แล ้วว่าไม่ใช่เรืองจริง
ผู ้นํ าสิงคโปร์แสดงความเสียใจต่อ
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจ ้าอยูห
่ ัวภูมพ
ิ ลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวภูม ิ
พลอดุลยเดช กษั ตริยท
์ ครองราช
ี
ยาวนานทีสุดในโลก
Thailand's king Bhumibol
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวภูม ิ
Adulyadej has died after 70 years พลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตหลังจาก
on the throne
ได ้ขึนครองบัลลังก์ถงึ 70 ปี
King Bhumipol, the world's
longest-reigning monarch

Thai are wearing black to mourn
the loss of their beloved king.
She persisted in doing her
annoying habit
I always get nervous wherever I
recite in front of the class

คนไทยใส่ชด
ุ สีดําไว ้ทุกข์ตอ
่ การ
จากไปของพระมหากษั ตริยผ
์ ู ้เป็ นทีรัก
ั อันน่ารําคาญ
เธอยืนยันทีจะทํานิสย
ของเธอต่อไป
ฉันรึกประหมุก
่ ครังทีจะต ้องออกไป
บรรยายหน ้าชันเรียน

Word
Ascend

Junta

Anthem

Deploy

Attire

Homage
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Thailand's prime minister, Prayuth
Chanocha confirmed that crown
ขึนครองราชย์, รับตําแหน่ง prince maha vajiralongkorn would
ascend the throne but there
would be delayed

The military led by Prayut
Chanocha established a junta
รัฐบาลทีเข ้ามาบริหาร
called the National Councel for
ประเทศ
Peace and Order to govern the
nation
The mass singing of the Royal
Anthem on last saturday will be
เพลงสดุด ี
taped for showing later on
television and at cinemas
nationwide
The police and soldiers deployed
around the Groud Palace and
เคลือนกําลังพลพร ้อมอาวุธ
Sanam Luang to patrol mourners'
safety
People who joined in the singing
Royal Anthem on last Saturday
เครือแต่งกาย
united to wear attire in black,
covered all the Sanam Luang
การสักการะ

The public will allowed to pay
homage the body of his majesty
form Oct 28 onwards

Mean

พล.ต.อ.ประยุท ์ จันโอชา
นายกรัฐมนตรีของไทย ได ้ออกมา
ยืนยันว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ ้าฟ้ ามหาวชิราลงกรณ์ จะเสด็จขึน
ครองราชแต่จะมีการล่าช ้าออกไป
ก่อน
กองกําลังทหารนํ าโดย พล.ต.อ.
ประยุทย์ จัททรโอชา ได ้ทํ าการ
จัดตังคณะบริหารประเทศในนาม"
คณะรักษาความปลอดภัยแงชาติ"

การร่วมกันร ้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมีครังยิงใหญ่ เมือวันเสาร์ทผ่
ี าน
มานีจะถูกบรรทึกนํ ากลับมาฉายใน
โทรทัศน์และโรงภาพยน์ตา่ งๆทัว
ประเทศ
เจ ้าหน ้าทีตํารวจและทหารจํานวน
หลายนายกระจายกําลังพร ้อมอาวุธ
คอยตรวจตราดูแลความปลอดภัย
ของประชาชนทีมาไว ้อาลัย
ผู ้คนทีเข ้าร่วมร ้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมีเมือวันเสาร์ทผ่
ี านมาร่วม
ใจกันใส่ชด
ุ สีดําปกคลุมไปทัวท ้อง
สนามหลวง

ประชาชนจะดับอนุญาตให ้ไปกราบ
สักการะพระเจ ้าอยูห
่ ัวในพระบรม
โกศได ้ตังแต่วันที 28 ต.ค.เป็ นต ้นไป

