
Word Mean Sentence Mean
Irritate ทําใหร้ะคายเคอืง The thick smoke irriated my eyes ควันไฟหนาทบึทําใหฉั้นแสบตา
Repeal ประกาศยกเลกิ, เพกิถอน The Government decided to 

repeal the unjust laws
รัฐบาบตัดสนิใจยกเลกิกฏหมายที
ไมย่ตุธิรรมตา่งๆ

Sophisticated เจนโลก, ชําชองทางโลก He looks quite sophisticated for 
his age

เขาดเูป็นคนทคีอ่นขา้งจะเจนโลก
เมอืเทยีบกบัอายขุองเขา

Scour คน้หาโดยทัว The police scoured the woods for 
the escaped murderer

ตํารวจคน้ป่าเพอืหาฆาตรกรที
หลบหนอียู่

Signify แสดงความหมาย A fever usally signifies a disorder 
of the body

อาการไขเ้ป็นเครอืงแสดงถงึความ
ผดิปกตขิองรา่งกาย

Perceive สงัเกตเห็น, มองเห็น I perceived by the expression on 
her face that Anna was angry

ฉันรับรูไ้ดถ้งึอารมณ์ทแีสดงออกมา
ทางสหีนา้ของเธอวา่เธอโกธร

Magsive ใหญโ่ต, มากมาย Would you Please help me lift this 
massive box?

คณุชว่ยยกกลอ่งใบใหญใ่บนหีน่อย
ไดไ้หมคะ?

Doze off งบีหลับ, เคลมิ, มอ่ยหลับ He dozed off in history class เขางบีหลับในคาบวชิาประวัตศิาสตร์
Supervise ควบคมุ, ดแูล Patipharn will be supervising you 

form now on
ตอ่จากนปีฏญิาณจะมาเป็นคน
ควบคมุดแูลคณุ

Impact ผลกระทบ The news had a great impact on 
us

ขา่วนันไดส้รา้งผลกระทบทรีนุแรง
แกพ่วกเรา

Assume ทกึทักวา่, คาดเดาวา่
Judging from your face, I 
assumedthat the result went well, 
no?

ดจูากสหีนา้คณุแลว้ ฉันเดาวา่ผลคง
เป็นไดด้ว้ยดใีชไ่หม?

Aimless ไรซ้งึจุดหมาย
He walked on the street aimlessly 
after heard the bad news about 
his wife

เขาเดนิไปตามถนนอยา่งไรจ้ดุหมาย
 ภายหลังจากไดย้นิขา่วรา้ยเกยีวกับ
ภรรยาของเขา

Blunt ทอื, ไมเ่ฉียบแหลม He is very blunt in his manher เขาชา่งป็นคนบอืซะจรงิๆเลย
Vague คลมุเครอื, ไมช่ดัเจน The vague rumor proved to be 

false
ขา่วลอืทยีงัคลมุเคลอือยูไ่ดรั้บการ
พสิจูนแ์ลว้วา่ไมใ่ชเ่รอืงจรงิ

Condolence การแสดงความเสยีใจ
Singapore leaders express 
condolences on the death of 
Thailand's king Bhumibol 
Adulyadej

ผูนํ้าสงิคโปรแ์สดงความเสยีใจตอ่
การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวภมูพิลอดลุยเดช

Monarch กษัตรยิ,์ พระราชา King Bhumipol, the world's 
longest-reigning monarch

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมู ิ
พลอดลุยเดช กษัตรยิท์คีรองราช
ยาวนานทสีดุในโลก

Throne บลัลังก,์ ขนึครองบลัลังก์
Thailand's king Bhumibol 
Adulyadej has died after 70 years 
on the throne

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวภมู ิ
พลอดลุยเดชเสด็จสวรรคตหลังจาก
ไดข้นึครองบลัลังกถ์งึ 70 ปี

Mourn ไวท้กุข์ Thai are wearing black to mourn 
the loss of their beloved king.

คนไทยใสช่ดุสดํีาไวท้กุขต์อ่การ
จากไปของพระมหากษัตรยิผ์ูเ้ป็นทรัีก

Persist ยนืยนั, มุง่มนั She persisted in doing her 
annoying habit

เธอยนืยนัทจีะทํานสิยัอนัน่ารําคาญ
ของเธอตอ่ไป

Recite บรรยาย, ทอ่ง, อา่นออก
เสยีง

I always get nervous wherever I 
recite in front of the class

ฉันรกึประหมุก่ครังทจีะตอ้งออกไป
บรรยายหนา้ชนัเรยีน
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Ascend ขนึครองราชย,์ รับตําแหน่ง
Thailand's prime minister, Prayuth 
Chanocha confirmed that crown 
prince maha vajiralongkorn would 
ascend the throne but there 
would be delayed

พล.ต.อ.ประยทุ ์จันโอชา 
นายกรัฐมนตรขีองไทย ไดอ้อกมา
ยนืยนัวา่สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช
เจา้ฟ้ามหาวชริาลงกรณ์ จะเสด็จขนึ
ครองราชแตจ่ะมกีารลา่ชา้ออกไป
กอ่น

Junta รัฐบาลทเีขา้มาบรหิาร
ประเทศ

The military led by Prayut 
Chanocha established a junta 
called the National Councel for 
Peace and Order to govern the 
nation 

กองกําลังทหารนําโดย พล.ต.อ.
ประยทุย ์จัททรโอชา ไดทํ้าการ
จัดตงัคณะบรหิารประเทศในนาม"
คณะรักษาความปลอดภยัแงชาต"ิ

Anthem เพลงสดดุี
The mass singing of the Royal 
Anthem on last saturday will be 
taped for showing later on 
television and at cinemas 
nationwide

การรว่มกนัรอ้งเพลงสรรเสรญิพระ
บารมคีรังยงิใหญ ่เมอืวันเสารท์ผีา่น
มานจีะถกูบรรทกึนํากลับมาฉายใน
โทรทัศนแ์ละโรงภาพยนต์า่งๆทัว
ประเทศ

Deploy เคลอืนกําลังพลพรอ้มอาวธุ
The police and soldiers deployed 
around the Groud Palace and 
Sanam Luang to patrol mourners' 
safety

เจา้หนา้ทตํีารวจและทหารจํานวน
หลายนายกระจายกําลังพรอ้มอาวธุ
คอยตรวจตราดแูลความปลอดภยั
ของประชาชนทมีาไวอ้าลัย

Attire เครอืแตง่กาย
People who joined in the singing 
Royal Anthem on last Saturday 
united to wear attire in black, 
covered all the Sanam Luang

ผูค้นทเีขา้รว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิ
พระบารมเีมอืวันเสารท์ผีา่นมารว่ม
ใจกนัใสช่ดุสดํีาปกคลมุไปทัวทอ้ง
สนามหลวง

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

ประชาชนจะดับอนุญาตใหไ้ปกราบ
สกัการะพระเจา้อยูห่ัวในพระบรม
โกศไดต้งัแตว่ันท ี28 ต.ค.เป็นตน้ไป


