
Word Mean Sentence Mean

receipt ใบเสร็จรับเงนิ, การรับเงนิ
Please send me a receipt after 
having received payment

กรณุาสง่ใบเสร็จใหฉั้นหลังจาก
ไดรั้บการชําระเงนิแลว้ดว้ยนะคะ

notable น่าทงึ, น่าสนใจ
Steve Jobs is a notable person in 
this world

สตฟี จ๊อบส ์เป็นบคุคลทน่ีาทงึคน
หนงึของโลก

accede ยอมทําตามคําขอ He always accedes to her request เขายอมทําตามสงิทเีธอขอเสมอ

confess สารภาพ He confessed that he killed her เขายอมรับแจง้วา่เขาเป็นคนฆา่หลอ่น

gibe หัวเราะเยาะ, ลอ้เลยีน
The gibes of the crowd made the 
speaker lose his temper

เสยีงหัวเราะเยาะของผูค้นทําใหผู้ ้
พดูระงบัอารมณไ์มอ่ยู่

injury
บาดเจ็บ, ไดรั้บความ
เสยีหาย

Jim and his family crashed into 
the tree, but fortunaty this 
accident caused injury to no one.

จมิและครอบครัวของเขาขบัรถชน
ตน้ไม ้แตโ่ชคดทีไีมม่ใีครไดรั้บ
บาดเจ็บจากอบุตัเิหตคุรังนี

adapt ดัดแปลง,ใหค้ลอ้ยตาม
When you go to foreign county, 
you must adapt yourself to new 
manners and customs

เมอืคณุไปตา่งประเทศ คณุจะตอ้ง
ปรับตัวคณุเองใหเ้ขา้กบัมารยาท
และขนบธรรมเนยีมใหม่ๆ

If provoke ยวัโมโห, กระตุน้ใหโ้มโห
If you provoke the dog, it will bite 
you

ถา้คณุไปยวัแหยใ่หส้นัุขโมโห มนั
อาจจะกดัคณุไดน้ะ

incite ยใุหทํ้าสงิใดสงิหนงึ
He incited the mob to set fire to 
the buiding

เขายวัยใุหผู้ป้ระทว้งเผาตกึอาคาร

wander
เดนิเลน่, เดนิอยา่งไมม่ี
จดุหมาย

Just wandering around can be a 
good way to travel

การทเีดนิไปเรอืยๆอยา่งไมม่ี
จดุหมาย ถอืเป็นวธิทีดีวีธิหีนงึใน
การท่องเทยีว

intend to ตังใจจะ I intend to buy a new car soon
ฉันตังใจจะซอืรถคันใหมใ่นเร็วๆนี
แหละ

marvel น่าทงึ, อศัจรรยใ์จ What a marvelous person he is !!! เขาเป็นคนทน่ีาทงึอะไรขนาดนเีนยี!!

dialect ภาษาถนิ, ภาษาพนืเมอืง
This poem is written by scottish 
dialect

กลอนนถีกูแตง่ขนึดว้ยภาษา
พนืเมอืงสก็อต

absurd พลิกึ, แปลก Do I look absurd in this dress? ฉันใสช่ดุเดรสนแีลว้ดแูปลกๆไหม?

sibling พนีอ้ง
I have three siblings: two older 
sisters and one younger

ฉันมพีนีอ้ง 3 คน เป็นพสีาว 2 คน 
นอ้งชาย 1 คน

etiquette จรรยาบรรณ

Etiquette is not something we use 
to judge other people, but 
something we use to better 
ourselves

จรรยาบรรณไ์มใ่ชส่งิทเีราเอาไป
ตัดสนิผูอ้นื แตเ่ป็นสงิทเีรานํามาทํา
ใหต้ัวเราดขีนึ

prevail เกลยีกลอ่ม, ชกัชวน
He prevailed upon me to buy his 
products

เขาใหเ้กลยีกลอ่มใหฉั้นซอื
ผลติภณัฑข์องเขา

prevail over 
เป็นต่อ, เหนอืกวา่, มี
มากกวา่

She prevail over people in this 
compettition

หลอ่นมคีวามเป็นตอ่กวา่ทกุคนใน
การแขง่ขนัครงันี

launch ปลอ่ย, เรมิ
The new collection will be 
launched on next month

คอลเล็คชนัใหมจ่ะปลอ่ยออกมาใน
เดอืนหนา้

numb ชา, มนึงง
The extreme cold numbed my 
face and hands

อากาศทหีนาวจัดทําใหห้นา้และมอื
ของฉันชาไปหมด

scarce ขาดแคลน
The drinking water is so scarce in 
the period of drought

นําดมืเป็นสงิทหีายากมากในชว่ง
หนา้แลง้
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