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Vocabulary List

anxious ท쪮ีȀทาํใหเ้กดิความกงัวล: ท쪮ีȀทาํใหเ้กดิความกลวั, ท쪮ีȀเตม็ไปดว้ย
ความกงัวล [Lex2]
ท쪮ีȀวติกกงัวล: ท쪮ีȀวติก, ท쪮ีȀกงัวล, ท쪮ีȀกระวนกระวาย, ท쪮ีȀรอ้นใจ, ชา่ง
วติก [Lex2]
(แอง\'เชสิ) adj. หว่งใย,นา่หว่ง,กงัวลใจ,เป็นทกุข.์ 
anxiousness n. [Hope]
(adj) กระวนกระวาย,หว่งใย,รอ้นใจ,กระตอืรอืรน้ [Nontri]
/AE1 NG K SH AH0 S/ [CMU]
/AE1 NG SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

awful นา่กลวั: นา่สะพรงึกลวั [Lex2]
แยม่าก: ไมน่า่พอใจ [Lex2]
(ออ\'ฟลู) adj. นา่กลวั,นา่ยาํเกรง,นา่เล쪮ืȀอมใสศรัทธา ###S.
dreadful,dread, terrible) [Hope]
(adj) นา่กลวั,นา่ยาํเกรง,นา่เกรงขาม [Nontri]
/AA1 F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

consist ประกอบดว้ย[Lex2]
(คนัซสิท\ฺ') {consisted,consisting,consists} vt. ประกอบ
ดว้ย,อยู่ท쪮ีȀ,เขา้กนัไดก้บั [Hope]
(vi) ประกอบขึȀนดว้ย,กอปรขึȀนดว้ย,เกดิจาก [Nontri]
/K AH0 N S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

desire ความปรารถนา: ความอยาก, ความประสงค,์ ความตอ้งการ
[Lex2]
ปรารถนา: อยาก, ตอ้งการ, ประสงค ์[Lex2]
(ดไิซ\'เออะ) n. ความตอ้งการ,ราคะ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀตอ้งการ. vt.
ปรารถนา,ตอ้งการ,ประสงค ์###S. longing [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความปรารถนา,ความประสงค,์ความ
อยาก,ราคะ [Nontri]
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(vi,vt) ตอ้งการ,ปรารถนา,ประสงค,์อยากได ้[Nontri]
/D AH0 Z AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

eager กระตอืรอืรน้[Lex2]
(อ\ี'เกอะ) adj. กระหาย,อยาก
ได,้รอ้นรน,กระตอืรอืรน้,ทะเยอทะยาน ###SW. eagerness n.
ดeูager. ###S. avid [Hope]
(adj) กระหาย,กระตอืรอืรน้,อยากได,้ทะเยอทะยาน,อยากรู้
อยากเหน็ [Nontri]
/IY1 G ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

household ครอบครัว: ครัวเรอืน [Lex2]
(เฮาซ\ฺ'โฮลด)ฺ n. สมาชกิในครอบครัว,ครอบครัวท쪮ีȀรวมทัȀงคน
ใช.้ adj. เก쪮ีȀยวกบัครอบครัว,เก쪮ีȀยวกบังานบา้น,ประจาํ
บา้น,ทั쪮Ȁวไป,ธรรมดา [Hope]
(adj) ในบา้น,เก쪮ีȀยวกบัครอบครัว,ประจาํบา้น [Nontri]
(n) สมาชกิในบา้น,ครอบครัว,บา้นชอ่ง,ราชสาํนัก [Nontri]
/HH AW1 S HH OW2 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

intent เจตนา (คาํทางการ): ความตัȀงใจ, จดุประสงค ์[Lex2]
ซ쪮ึȀงตัȀงใจ: ซ쪮ึȀงมุ่งมั쪮Ȁน [Lex2]
(อนิเทนท\ฺ') n. เจตนา,ความตัȀงใจ,ความมุ่งหมาย,จดุ
ประสงค,์ความหมาย,ความสาํคญั. adj. ยดึมั쪮Ȁน,แนว่แน,่มุ่ง
หมายไว,้ตัȀงใจไว.้ ###SW. intently adv. intentness n. ###S.
intention [Hope]
(vt) ตัȀงใจ,เจตนา,มุ่งมั쪮Ȁน,จดจอ่,ขะมกัเขมน้ [Nontri]
/IH2 N T EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

landscape ภมูปิระเทศ: ภมูทิศัน,์ ภาพภมูปิระเทศ, ทวิทศัน ์[Lex2]
(แลนด\ฺ'สเคพ) n. ทวิทศัน,์ลกัษณะภมูปิระเทศ. vt. ทาํให้
ทวิทศันด์ขีึȀน ###S. view,scenery [Hope]
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(n) ทวิทศัน,์ภมูปิระเทศ [Nontri]
/L AE1 N D S K EY2 P/ [CMU]
/L AE1 N S K EY2 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lift การโดยสาร: การโดยสารไปดว้ย, การพาไปสง่, การใหต้ดิรถ
ไปดว้ย [Lex2]
การยก: การแบกขึȀน [Lex2]
การลกัทรัพย ์(คาํสแลง): การหยบิฉวย, การขโมย [Lex2]
ขโมย (คาํสแลง): ลกัขโมย [Lex2]
ความกระปรีȀกระเปรา่: ความดใีจ, ความรา่เรงิ [Lex2]
ทาํใหร้า่เรงิ: ทาํใหด้ใีจ, ทาํใหก้ระปรีȀกระเปรา่, ทาํใหม้คีวาม
สขุ [Lex2]
ยกขึȀน: ชขูึȀน [Lex2]
ยกระดบั: เล쪮ืȀอนฐานะ, ยกฐานะ [Lex2]
ยกเลกิ: ลม้เลกิ, เพกิถอน [Lex2]
ลฟิต[์Lex2]
(ลฟิท)ฺ {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึȀน,ชขูึȀน,แบกขึȀน,เงย
ขึȀน,โยงขึȀน,ลาํเลยีงขึȀน,ยกระดบั,ถอน,เพกิถอน vi. ขึȀน,ลอย
ขึȀน,เล쪮ืȀอนขึȀน,ลอยขึȀนและกระจาย n. การยก,การแบกขึȀน,การ
ยกระดบัขึȀน,เคร쪮ืȀองยก,ลฟิต,์บนัไดไฟฟา้,ระดบัชัȀน ระดบันาํ
ขึȀน,การขนสง่ดว้ยเคร쪮ืȀองบนิ [Hope]
(n) ลฟิต,์การยกขึȀน,การขนสง่,การแบกขึȀน,ความชว่ย
เหลอื,การยกระดบั [Nontri]
(vi,vt) เลกิขึȀน,ช,ูเงย,ขน,แบกขึȀน,เล쪮ืȀอนขึȀน,ลอยขึȀน [Nontri]
/L IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

load ของบรรทกุ: สนิคา้ท쪮ีȀบรรทกุ [Lex2]
เขา้ไปในยานพาหนะ[Lex2]
เคร쪮ืȀองมอืรับพลงังานไฟฟา้[Lex2]
ถา่ยขอ้มลูหรอืโปรแกรมในคอมพวิเตอร[์Lex2]
ทาํใหห้นักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
นํȀาหนักถว่ง: นํȀาหนัก [Lex2]
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นํȀาหนักบรรทกุ: ระวางนํȀาหนัก [Lex2]
บรรจ ุ(ฟลิม์ในกลอ้งถา่ยรปู)[Lex2]
บรรจกุระสนุ[Lex2]
บรรทกุ (สนิคา้)[Lex2]
ปรมิาณงาน: ปรมิาณงานท쪮ีȀมอบหมายใหค้นหรอืเคร쪮ืȀองจักรทาํ
[Lex2]
ปรมิาณไฟฟา้ท쪮ีȀผลติได[้Lex2]
ปรมิาณเสืȀอผา้ท쪮ีȀซกัในเคร쪮ืȀองซกัผา้[Lex2]
เพ쪮ิȀมนํȀาหนัก: ถว่งนํȀาหนัก [Lex2]
ภาระ: หนา้ท쪮ีȀ, ความรับผดิชอบ [Lex2]
ใสด่สิกห์รอืเทปลงในคอมพวิเตอรห์รอืเคร쪮ืȀองเลน่[Lex2]
(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทกุ,นํȀาหนัก
บรรทกุ,ระวางนํȀาหนักบรรทกุ,ภาระ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นภาระ,นํȀาหนัก
ถว่ง,ปรมิาณงาน,ปรมิาณไฟฟา้ท쪮ีȀผลติได,้อปุกรณรั์บ
ไฟฟา้,ปรมิาณเหลา้ท쪮ีȀทาํใหม้นึเมา v.
บรรทกุ,ใส,่ถว่ง,บรรจ,ุมอบใหอ้ยา่งมากมาย,ลาํเอยีง,เพ쪮ิȀม
กาํลงัไฟฟา้,เพ쪮ิȀม adv. มาก,มากมาย [Hope]
(n) ของบรรทกุ,เคร쪮ืȀองบรรทกุ,ภาระ,การบรรจกุระสนุปืน,นํȀา
หนักบรรทกุ [Nontri]
(vt) บรรทกุของ,เป็นภาระ,บรรจกุระสนุ,ใส,่ถว่ง,ยดั [Nontri]
/L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lung ปอด[Lex2]
(ลงั) n. ปอด. Phr. (at the top of one\'s lungs ดงัท쪮ีȀสดุเทา่ท쪮ีȀ
จะดงัได,้ดงัสดุกู่) [Hope]
(n) ปอด [Nontri]
/L AH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

motion การเคล쪮ืȀอนไหว: การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ, ความเคล쪮ืȀอนไหว [Lex2]
กริยิาทา่ทาง: ทา่ทาง, การทาํทา่ทาง [Lex2]
ญัตต:ิ เร쪮ืȀอง, ขอ้เสนอเพ쪮ืȀอการอภปิรายในท쪮ีȀประชมุ [Lex2]
โบกไมโ้บกมอื: ใหส้ญัญาณเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ [Lex2]
คาํรอ้งตอ่ศาล [LongdoEN]
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(โม\'เชนิ) n. การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ,อาํนาจการเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀหรอื
เคล쪮ืȀอนไหว,วธิกีารหรอืทา่ทางในการเดนิ,กริยิาทา่ทาง,ขอ้
เสนอเป็นทางการ,การขอรอ้งตอ่ศาล,แรงดลใจ,ความโนม้นา้ว
Phr. (in motion กาํลงัเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ) vt. โบกไมโ้บกมอืหรอืให้
สญัญาณเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ ###SW. motioner n. [Hope]
(n) การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ,การเคล쪮ืȀอนไหว,ญัตต,ิแรงดลใจ,ความโนม้
นา้ว [Nontri]
(vt) โบกไมโ้บกมอื,กวกัมอื,ใหส้ญัญาณเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀ [Nontri]
/M OW1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pace ฝีเทา้: กา้ว, ระยะกา้ว, จังหวะกา้วเดนิ [Lex2]
อตัราการเดนิ: อตัราการว쪮ิȀง, อตัราการเคล쪮ืȀอนไหว [Lex2]
เดนิกลบัไปกลบัมา[Lex2]
กา้วเดนิ[Lex2]
วดัระยะทางโดยการกา้วเดนิ[Lex2]
(เพสด) adj. โดยรับการอนญุาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt.
กา้ว,ฝีเทา้,ลกัษณะการกา้ว ###SW. paced adj. [Hope]
(n) การกา้ว,ฝีเทา้,ระยะกา้ว [Nontri]
(vt) ยา่ง,กา้ว,เดนิ,ว쪮ิȀงชะลอ,ทาํเป็นตวัอยา่ง [Nontri]
/P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

polite สภุาพ: เรยีบรอ้ย, มกีริยิาเรยีบรอ้ย, ออ่นโยน, มมีารยาท,
นอบนอ้ม [Lex2]
ซ쪮ึȀงไดรั้บการอบรมมา: ซ쪮ึȀงไดรั้บการปลกูฝังมา [Lex2]
(พะไลท\ฺ') adj. สภุาพ,มมีารยาท,นอบนอ้ม,มคีารวะ,มกีริยิา
เรยีบรอ้ย,ไดรั้บการอบรมมา ###SW. politeness n. ###S.
courteous,civil [Hope]
(adj) สภุาพ,ออ่นโยน,มมีารยาท,เรยีบรอ้ย,มสีมัมาคารวะ
[Nontri]
/P AH0 L AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

possess เป็นเจา้ของ: ครอบครอง, ถอืครอง [Lex2]
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มคีวามสามารถ: บนัดาลใจ [Lex2]
(พะเซส\') vt. ม,ีครอบครอง,ครอบงาํ,ควบคมุ,ยดึกมุ,ขม่
อารมณ,์คมุสต,ิดลใจ,สามารถมคีวามสมัพันธท์างเพศ
กบั,ทาํใหห้ลงเสนห่.์ ###SW. possessor n. ###S. have,own
[Hope]
(vt) ม,ีครอบครอง,เป็นเจา้ของ,ยดึกมุ,ควบคมุ,ครอบงาํ,ดลใจ
[Nontri]
/P AH0 Z EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rapidly อยา่งรวดเรว็: อยา่งฉับไว, โดยเรว็ [Lex2]
/R AE1 P AH0 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

remark ความเหน็: ขอ้คดิเหน็, ขอ้สงัเกต [Lex2]
การใหข้อ้คดิเหน็: คาํตชิม, การวพิากษว์จิารณ ์[Lex2]
ใหค้วามเหน็: ใหข้อ้คดิเหน็, ตัȀงขอ้สงัเกต [Lex2]
สงัเกต[Lex2]
(รมีารค์\') vt. เอย่,พดู,กลา่ว,สงัเกตเหน็,ใหข้อ้คดิเหน็ vi.
สงัเกตเหน็,ใหข้อ้คดิเหน็ n. การเอย่,การพดู,การใหข้อ้คดิ
เหน็,ขอ้คดิเหน็,ความเหน็,=remarque (ด)ู ###SW. remarker
n. ###S. perceive,observe,heed [Hope]
(n) คาํกลา่ว,คาํพดู,ขอ้สงัเกต,ขอ้คดิเหน็ [Nontri]
(vt) กลา่ว,สงัเกต,พดู,เอย่,ใหข้อ้คดิ [Nontri]
/R AH0 M AA1 R K/ [CMU]
/R IY0 M AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seek คน้หา: คน้, เสาะหา, แสวงหา, สาํรวจ, มุ่งคน้หา [Lex2]
มองหา: แสวงหา, เสาะหา, สาํรวจ [Lex2]
สอบถาม: สอบหา, สบืหา [Lex2]
(ซคี) (sought,sought,seeking,seeks} vt.
คน้หา,หา,คน้ควา้,แสวงหา,สอดสอ่งหา,สบืหา,พยายามได้
มา,ถามหา,สอบหา,สาํรวจ. vi. สอบถาม,สอบหา ###SW.
seeker n. ###S. search for,request,inquire [Hope]
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(vt) แสวงหา,คน้หา,สบืหา,ถามหา,สาํรอง [Nontri]
/S IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shine สอ่งแสง: โชตชิว่ง [Lex2]
ทาํใหส้อ่งแสง: ทาํใหส้กุใส [Lex2]
(ไชน)ฺ {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n.
(ทาํให)้ (ความ) สอ่งแสง,สอ่งสวา่ง,สอ่งแสงระยบิ
ระยบั,เปลง่ปลั쪮Ȁง,สกุใส,โชตชิว่ง,ดกีวา่,เงาวาว,แสง
อาทติย,์ทอ้งฟา้แจม่ใส,การขดัรองเทา้ใหเ้ป็นเงามนั ###S.
beam,excel brilliance [Hope]
(n) ความสกุใส,แสงสวา่ง,ความเปลง่ปลั쪮Ȁง,ความแวววาว
[Nontri]
(vi) สอ่งแสงระยบิระยบั,เป็นมนัวาว,โชตชิว่ง,สกุใส [Nontri]
/SH AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spill หก: ลน้ [Lex2]
ทาํใหห้ก: ทาํหก, ทาํลน้ [Lex2]
ทะลกั: ลน้ออกมา, ลน้ [Lex2]
การหกคะเมน[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀหกลน้[Lex2]
เศษไมห้รอืกระดาษสาํหรับจดุไฟ[Lex2]
(สพลิ) {spilt/spilled,spilling,spills} vi.,vt. (ทาํให)้
หก,ลน้,ทะลกั,หกคะเมน,กระเดน็,กระจาย n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀหก
(ลน้,ทะลกั,กระเดน็,กระจาย) . Phr. (spill the beans เปดิเผย
ความลบั) ###SW. spiller n. [Hope]
(vi) ลน้,หก,ทะลกั,กระเดน็ [Nontri]
(vt) ทาํตก,ทาํหก,สาด,ทาํหลน่,ทาํใหก้ระเดน็ [Nontri]
/S P IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bring พามา: พา [Lex2]
พาไป: นาํไป, นาํไปสง่ [Lex2]
ไปเอามา[Lex2]
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นาํไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่ [Lex2]
(บรงิ) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให,้นาํมา
ให,้พามา,นาํมาสู่,ทาํใหเ้กดิ,กอ่ใหเ้กดิ,นาํออกมาแสดง,นาํ
เสนอ,ชกัชวนขายได ้Id. (bring about ทาํใหเ้กดิ) Id. (bring
around (round)) ชกัชวน,โนม้นา้ว Id. (bring forth ทาํให้
เกดิ,นาํเสนอ) Id. (bring in ยอมแพ)้ [Hope]
(vt) นาํมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทาํใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

castle คฤหาสน[์Lex2]
เดนิหมาก: เดนิตวัหมากรกุ [Lex2]
ตวัเรอืในเกมหมากรกุ[Lex2]
ปราสาท: พระราชวงั [Lex2]
ปอ้มปราการ[Lex2]
(คาส\'เซลิ) {castled,castling,castles} n.
ประสาท,คฤหาสน,์ปอ้มปราการ,ตวัหมากรกุฝรั쪮Ȁงท쪮ีȀเทยีบ
เทา่กบัเรอืของหมากรกุไทย,สถานหลบภยัท쪮ีȀปลอดภยั vt. ใส่
ในปอ้มปราการ,ใชเ้รอืคุ้มครองขน ###S. palace [Hope]
(n) คฤหาสน,์ปราสาท,ปอ้มปราการ [Nontri]
/K AE1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

command การออกคาํสั쪮Ȁง: การบญัชาการ [Lex2]
คนในบงัคบับญัชา[Lex2]
ควบคมุ: มอีาํนาจเหนอื [Lex2]
ความรู้อยา่งแตกฉานทางภาษา[Lex2]
คาํสั쪮Ȁง[Lex2]
ตาํแหนง่บญัชาการ[Lex2]
สั쪮Ȁงการ: บญัชาการ, ออกคาํสั쪮Ȁง, บงัคบับญัชา [Lex2]
อาํนาจบงัคบับญัชา: อาํนาจบญัชาการ, อาํนาจสั쪮Ȁงการ [Lex2]
(คะมานด\ฺ') {commanded,commanding,commands} v.
บญัชา,สั쪮Ȁง,สั쪮Ȁงการ,ควบคมุ,มอีาํนาจเหนอื,ควรไดรั้บ n. การ
ออกคาํสั쪮Ȁง,คาํสั쪮Ȁง,อาํนาจสั쪮Ȁง,ตาํแหนง่บญัชาการ,คนในบงัคบั
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บญัชา,อกัษรหรอืสญัลกัษณท์쪮ีȀใชส้ั쪮Ȁงเคร쪮ืȀองคอมพวิเตอร์
ทาํงาน ###S. order [Hope]
(n) คาํสั쪮Ȁง,คาํบญัชา,การบงัคบั,การบญัชาการ [Nontri]
(vt) สั쪮Ȁง,สั쪮Ȁงการ,บงัคบั,บญัชา,บญัชาการ [Nontri]
/K AH0 M AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

counsel ขอ้เสนอแนะ[Lex2]
ทนายความ[Lex2]
ท쪮ีȀปรกึษา[Lex2]
(เคา\'เซลิ) {counselled,counselling,counsels} n. คาํ
แนะนาํ,คาํปรกึษา,คาํตกัเตอืน,วตัถปุระสงค,์แผนการ,ขอ้คดิ
เหน็,ทนายความ,ท쪮ีȀปรกึษากฎหมาย v. ใหค้าํแนะนาํ,ใหค้าํ
ปรกึษา,แนะนาํ. ###SW. counselable,counsellable adj. ###S.
suggesti [Hope]
(n) คาํแนะนาํ,คาํปรกึษา,การปรกึษาหารอื,ท쪮ีȀปรกึษา
กฎหมาย,ทนายความ [Nontri]
(vt) ใหค้าํแนะนาํ,ใหค้าํปรกึษา [Nontri]
/K AW1 N S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ensure ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
(เอนชวัร\์') vt. รับรอง,ประกนั,ทาํใหม้ั쪮Ȁนใจ,ทาํให้
ปลอดภยั,ทาํใหม้ั쪮Ȁนคง ###SW. ensurer n. ดeูnsure ###S.
assure [Hope]
(vt) รับประกนั,ทาํใหแ้นใ่จ,ทาํใหแ้นน่อน,รับรอง,ทาํใหม้ั쪮Ȁนใจ
[Nontri]
/EH0 N SH UH1 R/ [CMU]
/AH0 N SH UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

explosion การระเบดิ[Lex2]
(เอคซโฺพล\'เชนิ) n. การระเบดิ,เสยีงระเบดิ,การปะท,ุการ
บนัดาลอารมณอ์ยา่งกะทนัหนั [Hope]
(n) การระเบดิ,การปะท,ุเสยีงระเบดิ,การบนัดาลโทสะ
[Nontri]
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/IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jewelry เคร쪮ืȀองเพชรพลอย[Lex2]
(n) เพชรพลอย,อญัมณ ี[Nontri]
/JH UW1 AH0 L R IY0/ [CMU]
/JH UW1 L R IY0/ [CMU]
/JH UW1 L ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

land นาํขึȀนบก[Lex2]
นาํลงจอด (เคร쪮ืȀองบนิ): บนิลง, รอ่นลง, ลงสู่ [Lex2]
พืȀนดนิ: แผน่ดนิ, ผนืดนิ [Lex2]
พืȀนท쪮ีȀชนบท: พืȀนท쪮ีȀทาํการเกษตร, พืȀนท쪮ีȀทาํนาหรอืไร ่[Lex2]
พืȀนท쪮ีȀท쪮ีȀมขีอบเขต: อาณาบรเิวณ [Lex2]
อสงัหารมิทรัพย:์ ท쪮ีȀดนิ [Lex2]
อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดนิแดน, เขต [Lex2]
|das| ชนบท เชน่ auf dem Land wohnen [LongdoDE]
|das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
(แลนด)ฺ {landed,landing,lands} n. ท쪮ีȀดนิ,พืȀนดนิ,แผน่
ดนิ,ประเทศ,เขต,ดนิแดนของประเทศ vt. ตัȀงรกราก,นาํไป
สู่,ยดึ,จับ,จับจอง,นาํขึȀนบก. vi. ขึȀนบก,ขึȀนฝั쪮Ȁง,สู่ Phr. (the land
ท쪮ีȀดนิเกษตรชนบทอาชพีการเกษตรและการปศสุตัว)์ ###S.
soil,g [Hope]
(n) พืȀนแผน่ดนิ,ท쪮ีȀดนิ,ฝั쪮Ȁง,บก,ภมูปิระเทศ,ประเทศ,เมอืง
[Nontri]
(vi) ขึȀนบก,ขึȀนฝั쪮Ȁง,เทยีบทา่,ลงดนิ [Nontri]
(vt) เอาขึȀนบก,เอาขึȀนฝั쪮Ȁง,นาํไปถงึ,ตัȀงรกราก,จับจอง [Nontri]
/L AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meteor ดาวตก: ฝนดาวตก, ผพีุ่งไต ้[Lex2]
(ม\ี'ทเีออะ) n. ดาวตก,ผพีุ่งใต ้[Hope]
(n) ดาวตก,สะเกด็ดาว,ผพีุ่งไต ้[Nontri]
/M IY1 T IY0 ER0/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

monster สตัวป์ระหลาด: อสรูกาย [Lex2]
คนโหดรา้ย: คนชั쪮Ȁว, คนเลว, คนป่าเถ쪮ืȀอน [Lex2]
ใหญโ่ตมาก: มหมึา, มโหฬาร [Lex2]
(มอน\'สเทอะ) n. อสรุกาย,สตัวป์ระหลาด,สตัวป์ระหลาดใน
นยิาย,สตัวท์쪮ีȀนา่เกลยีดนา่กลวั,สตัวห์รอืพชืท쪮ีȀมรีปูรา่งผดิ
ธรรมชาตมิาก,ผู้ทาํความทารณุโหดรา้ยเป็นท쪮ีȀนา่กลวั. adj.
ใหญโ่ตมาก,มโหฬาร. ###S. monstrosity [Hope]
(n) สตัวป์ระหลาด,อสรุกาย [Nontri]
/M AA1 N S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

northern ทางทศิเหนอืหรอืภาคเหนอื: ทางเหนอื, เก쪮ีȀยวกบัทางเหนอื
[Lex2]
คนเหนอื[Lex2]
(นอรธ์\'เธริน์) adj. เก쪮ีȀยวกบัทศิเหนอื. n. คนเหนอื ###SW.
northernness n. [Hope]
(adj) อยู่ทางทศิเหนอื,เก쪮ีȀยวกบัทศิเหนอื [Nontri]
/N AO1 R DH ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

remote ไกล[Lex2]
นานมาแลว้[Lex2]
เป็นญาตหิา่งๆ: ซ쪮ึȀงเก쪮ีȀยวขอ้งกนัหา่งๆ [Lex2]
หา่งเหนิ: เมนิเฉย [Lex2]
(รโีมท\') adj. ไกล,ไกลพน้,ลกึลบั,นานมาแลว้,ยาวนาน,โดด
เด쪮ีȀยว,ไมเ่ก쪮ีȀยวขอ้งโดยตรง,หา่ง ๆ ,หา่งเหนิ,เมนิเฉย ###SW.
remotely adv. remoteness n. ###S. far apart [Hope]
(adj) ไกล,หา่งไกล,หา่งเหนิ [Nontri]
/R AH0 M OW1 T/ [CMU]
/R IY0 M OW1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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southern ในทางภาคใต:้ ท쪮ีȀตัȀงอยู่ทางใต,้ ซ쪮ึȀงหนัหนา้ไปทางใต ้[Lex2]
(เซา\'เธริน์) adj. ไปยงัทศิใต ้n. ชาวใต,้ชาวปักษใ์ต,้ภาษา
ปักษใ์ต ้[Hope]
(adj) ทางใต,้ทางทศิใต,้อยู่ทางใต ้[Nontri]
/S AH1 DH ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

statue รปูปัȀน: รปูหลอ่, รปูแกะสลกั [Lex2]
(สแทช\'ช)ุ n. รปูปัȀน,รปูสลกั,รปูแกะสลกั,รปูหลอ่,ผลงาน
ศลิปะสามมติทิ쪮ีȀจาํลองรปูคนหรอืสตัว ์###S. sculpture,figure
[Hope]
(n) รปูปัȀน,รปูหลอ่,รปูแกะสลกั,งานประตมิากรรม [Nontri]
/S T AE1 CH UW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

steam ไอนํȀา: ไอ, หมอก [Lex2]
ปลอ่ยไอ: พน่ไอ [Lex2]
(สทมี) n. ไอนํȀา,ไอ,หมอก,กาํลงั,พลงังาน,อาํนาจvi. ปลอ่ยไอ
นํȀา,พน่ไอ,เป็นไอ,เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀดว้ยพลงัไอนํȀา,โกรธ,แสดงความ
โกรธ vt. น쪮ึȀง,อบ,ตม้. adj. ดว้ยไอนํȀา,ใชไ้อนํȀา,ทาํไอนํȀา,เก쪮ีȀยว
กบัไอนํȀา. [Hope]
(n) หมอก,ไอนํȀา,พลงังาน,กาํลงั,อาํนาจ [Nontri]
(vi) พน่ไอ,เป็นไอ,แลน่,อบ,น쪮ึȀง [Nontri]
/S T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

submit เสนอ: มอบ, ย쪮ืȀน [Lex2]
ยอม: ยอมตาม, เช쪮ืȀอฟัง [Lex2]
(ซบัมทิ\') vt.,vi. ยอม,ยอมตาย,ยอม
จาํนน,ออ่นนอ้ม,เสนอ,เสนอใหพ้จิารณา,เขา้ใจวา่. 
submittable,submissible adj. ###SW. submittal n.
submittingly adv. ###S. abide,defer,resign,surrender,yield
###A. resist [Hope]
(vt) ยอมจาํนน,เสนอ,ยอมตาม,ออ่นนอ้ม [Nontri]
/S AH0 B M IH1 T/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

temple วดั: วดัวาอาราม, วหิาร, โบสถ ์[Lex2]
ขมบั[Lex2]
(เทม\'เพลิ) n. วหิาร,โบสถ,์อาราม,ขมบั [Hope]
(n) วดั,อาราม,วหิาร,โบสถ,์สะดงึ,ขมบั [Nontri]
/T EH1 M P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

upper สงูกวา่: เหนอืกวา่ [Lex2]
สว่นบน: ดา้นบน [Lex2]
ระดบัสงู[Lex2]
สว่นของรองเทา้ท쪮ีȀอยู่เหนอืสน้เทา้ขึȀนไป[Lex2]
ท쪮ีȀนอนชัȀนบนของตู้รถไฟ[Lex2]
ยากระตุ้น: ยามา้ [Lex2]
เหตกุารณท์쪮ีȀนา่จดจาํ[Lex2]
(อพั\'เพอะ) adj. เหนอืกวา่,สงูกวา่,ยคุหลงัเกา่. n. สว่นท쪮ีȀเหนอื
สน้รองเทา้ขึȀนไป,ท쪮ีȀนอนชัȀนบนของตู้รถไฟ,สภาสงู,ผา้รัด
ขา,ฟันบน,ส쪮ิȀงกระตุ้น,สายคาดเอว,เขม็ขดั [Hope]
(adj) สงูกวา่,ขา้งบน,อนับน,เหนอืกวา่ [Nontri]
/AH1 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weed ใบของพชืท쪮ีȀทาํใหม้นึเมา เชน่ ใบกญัชา ใบกระทอ่ม[Lex2]
วชัพชื[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
กาํจัดวชัพชื[Lex2]
(วดี) n. วชัพชื,ตน้ยาสบู,สตัวผ์อมท쪮ีȀออ่นแอ,แถบผา้สดีาํไว้
ทกุข,์เสืȀอผา้ vt. vi. กาํจัดวชัพชืทิȀง,ขจัด,ถอนราก,คดัออก 
Phr. (the weed ตน้ยาสบู) ###S. hoe,clear [Hope]
(n) วชัพชื,บหุร쪮ีȀ,ความผอมโซ [Nontri]
/W IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wee]
ฉ쪮ีȀ: ถา่ยปัสสาวะ [Lex2]
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เลก็มาก: เลก็จิ̃ว, จิ̃ว [Lex2]
(ว)ี adj. จ庰Ȁด,เลก็มาก,เลก็ย쪮ิȀง,เชา้มาก n. ชิȀนเลก็,นดิเดยีว,ระยะ
เวลาอนัสัȀนมาก [Hope]
(adj) เลก็นดิเดยีว,กระจอ้ยรอ่ย [Nontri]
/W IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wing ปีก (นก, แมลง)[Lex2]
ปีกเคร쪮ืȀองบนิ[Lex2]
ปีกอาคาร[Lex2]
นักฟตุบอลหรอืนักรักบีȀท쪮ีȀเลน่ในตาํแหนง่ปีก[Lex2]
กลุ่มยอ่ย (ในองคก์รใหญ)่[Lex2]
เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀรวดเรว็ (ราวกบัตดิปีกบนิ)[Lex2]
(วงิ) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเคร쪮ืȀองบนิ vt. ตดิปีก,ทาํใหบ้นิได,้ขนสง่
ทางอากาศ vi. บนิ Phr. (under one\'s wing ภายใตก้าร
คุ้มครองหรอือปุถมัภข์อง) ###S. annex,fly [Hope]
(n) ปีก,กองบนินอ้ย,บงัโคลนรถ,ฉากขา้งเวท,ีฝ่าย,ซกี
[Nontri]
(vt) ทาํใหบ้นิได,้ตดิปีก,ตอ่ปีก,ยงิถกูปีก [Nontri]
/W IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arrow ลกูธน:ู ลกูศร, เกาทณัฑ ์[Lex2]
ลกูศร: ลกูศรชีȀทศิทาง, สญัลกัษณร์ปูลกูศร [Lex2]
(แอร\์'โร) n. ลกูธน,ูลกูศร,เกาทณัฑ,์ส쪮ิȀงท쪮ีȀคลา้ยลกูศร,ลกูศรชีȀ.
vt. ชีȀทศิทางดว้ยลกูศร ###S. projectile,missile) [Hope]
(n) ลกูศร,เกาทณัฑ,์ลกูธน ู[Nontri]
/AE1 R OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

battle การสู้รบ: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยทุธการ [Lex2]
ดิȀนรนตอ่สู้: มุ่งมั쪮Ȁนฝ่าฟัน [Lex2]
การตอ่สู้ดิȀนรน: การแขง่ขนั [Lex2]
(แบท\'เทลิ) n. สงคราม,ยทุธการ,การรบ vi. รบ,ตอ่สู้,ผจญ.
###S. encounter [Hope]
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(n) การตอ่สู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
[Nontri]
(vi) รบ,ตอ่สู้,ประจัญบาน,ปะทะ [Nontri]
/B AE1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bow การโคง้คาํนับ: การนอ้ม, การกม้ศรีษะ [Lex2]
คาํนับ: นอ้มศรษีะ [Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, คนัเกาทณัฑ ์[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀมลีกัษณะโคง้[Lex2]
คนัซอ[Lex2]
สซีอ[Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, หนา้ไม ้[Lex2]
หกูระตา่ย: โบว ์[Lex2]
หวัเรอื[Lex2]
(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โคง้,กม้ศรีษะ,คาํนับ,คาํนับ
อาํลา,นอ้ม,ยอม n. การโคง้,การคาํนับ,การคาํนับอาํลา,การ
ยอม,ธน,ูศร,คนัธน,ูคนัศร,คนัซอ,คนัพณิ,หนา้ไม,้สว่นท쪮ีȀเป็นรปู
คนัศร,สว่นโคง้,โบ,หกูระตา่ย,สายรุ้ง,ปีกแวน่ตา,หวัเรอื,สว่น
หวัของบนิ,มอืพายขา้งหนา้ adj. เก [Hope]
(vi,vt) งอ,กม้,โคง้,ผงก,คอ้ม,นอ้ม,คาํนับ [Nontri]
/B AW1/ [CMU]
/B OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

brave กลา้: กลา้หาญ, อาจหาญ [Lex2]
(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กลา้หาญ,อดทน,ไม่
เกรงกลวั นา่ชมเชย,ประเสรฐิ n. คนท쪮ีȀกลา้หาญ,นักรบ vt.
เส쪮ีȀยงอนัตราย,ฝ่าผจญ,ทา้ทาย,กลา้ทาํ,ทาํใหด้เีดน่ vt. คยุ
โว,โม ้###SW. braveness n. ดbูrave [Hope]
(adj) กลา้,กลา้หาญ,ไมเ่กรงกลวั,อาจหาญ,อดทน [Nontri]
(vt) กลา้เผชญิ,ไมเ่กรงกลวั,อดทน,เส쪮ีȀยงอนัตราย [Nontri]
/B R EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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chief ผู้นาํ: หวัหนา้ [Lex2]
มอีาํนาจสงูสดุ[Lex2]
สาํคญั: หลกั [Lex2]
นาย: เจา้นาย [Lex2]
(ชฟี) n. ผู้นาํ,หวัหนา้,นาย adj. สาํคญัท쪮ีȀสดุ,หลกั adv. สว่น
ใหญ ่###S. leader ###A. underling [Hope]
(adj) เป็นหวัหนา้,เป็นนาย,สาํคญั,เป็นหลกั [Nontri]
(n) หวัหนา้,ผู้บงัคบับญัชา,นาย,ผู้นาํ [Nontri]
/CH IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disadvantage ขอ้เสยี: ขอ้บกพรอ่ง, ความเสยีเปรยีบ, อปุสรรค [Lex2]
ทาํใหเ้สยีเปรยีบ: ทาํใหเ้สยีประโยชน ์[Lex2]
(ดสิอดัแวน\'ทจิ)ฺ n. ความเสยีเปรยีบ,ขอ้เสยีเปรยีบ,ขอ้เสยี
หาย,ความเสยีหาย,ความเป็นเบีȀยลา่ง. vt. ทาํใหเ้สยี
เปรยีบ,ทาํใหเ้ป็นเบีȀยลา่ง ###S. damage,loss,injury [Hope]
(n) ความเสยีเปรยีบ,ความเสยีหาย [Nontri]
/D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH/ [CMU]
/D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enemy ศตัร:ู ปรปักษ,์ ขา้ศกึ, คู่อร,ิ คู่แคน้ [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นภยั: ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นอนัตราย [Lex2]
|pl. enemies| ศตัร,ู ขา้ศกึ, ฝ่ายตรงขา้ม, ปรปักษ ์[LongdoEN]
(เอน\'นะม)ี n.,adj. ศตัร,ูขา้ศกึ,คู่อร,ิฝ่ายศตัร,ู Phr. (the
Enemy ซาตานปีศาจ) . ###S. rival [Hope]
(n) ขา้ศกึ,ศตัร,ูฝ่ายตรงขา้ม,คู่อร,ิปรปักษ ์[Nontri]
/EH1 N AH0 M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

entrance ทางเขา้: ประตเูขา้, ประตอูอก, ประต ู[Lex2]
สทิธใินการเขา้[Lex2]
จับใจ: ทาํใหลุ้่มหลง [Lex2]
(เอน\'เทรนิซ)ฺ n. การเขา้,ทางเขา้,ปากทางเขา้,การเขา้
โรงเรยีน,การเขา้สนาม,การเขา้รับตาํแหนง่,การเร쪮ิȀมลงมอื,วธิี
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การเขา้,ลกัษณะการเขา้ vt. ทาํใหป้ติยินิด,ีทาํใหง้งงวย.
###SW. entrancement n. ดeูntrance entrancingly adv.
ดeูntrance [Hope]
(n) การเขา้,ทางเขา้,ปากแมน่ํȀา,ปากทาง,การเขา้เรยีน
[Nontri]
/EH1 N T R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

hardly ดว้ยความยากลาํบาก: ดว้ยความเจบ็ปวด [Lex2]
แทบจะไม:่ เกอืบจะไม,่ เกอืบไม ่[Lex2]
(ฮารด์\'ล)ี adv. เกอืบจะไม,่ไมค่อ่ยจะ,อยา่ง
เหนด็เหน쪮ืȀอย,รนุแรง ###S. barely [Hope]
(adv) เกอืบจะไม,่เหน็จะไม,่ไมน่า่,โดยยาก,ไมค่อ่ยจะ
[Nontri]
/HH AA1 R D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

intend ตัȀงใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท쪮ีȀจะทาํ [Lex2]
ตัȀงใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท쪮ีȀจะ [Lex2]
หมายถงึ: แสดงถงึ [Lex2]
(อนิเทนด\ฺ') vt.,vi. ตัȀงใจ,ปรารถนา,มเีจตนา,มุ่งหมาย,มคีวาม
หมาย. ###SW. intender n. ###S. propose [Hope]
(vi,vt) ตัȀงใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา [Nontri]
/IH2 N T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

laughter การหวัเราะ[Lex2]
เสยีงหวัเราะ[Lex2]
(ลาฟ\'เทอะ) n. การหวัเราะ,เสยีงหวัเราะ,อาการขบขนั,ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
นา่หวัเราะ ###S. hilarity,merriment [Hope]
(n) การหวัเราะ,เสยีงหวัเราะ,ความขบขนั [Nontri]
/L AE1 F T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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log เคร쪮ืȀองมอืวดัความเรว็ของเรอื[Lex2]
โคน่ตน้ไม:้ ตดัไม ้[Lex2]
จดบนัทกึ: บนัทกึ [Lex2]
เดนิเรอืหรอืเคร쪮ืȀองบนิดว้ยอตัราเรว็[Lex2]
ไดข้อ้มลูจากการบนัทกึ[Lex2]
ไดรั้บความนา่เช쪮ืȀอถอืจากการสะสมชั쪮Ȁวโมงทาํงานในเรอืหรอื
เคร쪮ืȀองบนิ[Lex2]
ตดัไมอ้อกเป็นทอ่นๆ: เล쪮ืȀอยไมเ้ป็นทอ่น [Lex2]
บนัทกึขอ้มลูในการเดนิทางของเรอืหรอืเคร쪮ืȀองบนิ: บนัทกึ
[Lex2]
บนัทกึเหตกุารณ:์ บนัทกึ [Lex2]
ไมซ้งุ: ซงุ, ไมข้อน, ทอ่นไม ้[Lex2]
คณติศาสตรล์อการทิมึ[Lex2]
อ[ึLex2]
(ลอก) {logged, logging, logs} n. ซงุ,ทอ่นซงุ,ทอ่นไม.้ vt.,
vi. ตดัตน้ไมอ้อกเป็นทอ่น ๆ ,โคน่ตน้ไม ้###SW. logging n.
[Hope]
(adj) ทาํดว้ยไมซ้งุ [Nontri]
(n) ซงุ,ทอ่นไม,้ขอนไม ้[Nontri]
/L AO1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

military ทหาร: กองกาํลงั, กองทพั [Lex2]
ทางทหาร: เก쪮ีȀยวกบัทหาร, ของทหาร [Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัสงคราม[Lex2]
(มลิ\'ลเิทอร)ี adj. เก쪮ีȀยวกบัทหาร [Hope]
(adj) ในทางทหาร,เก쪮ีȀยวกบัทหาร [Nontri]
/M IH1 L AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

obey เช쪮ืȀอฟัง: ทาํตามคาํสั쪮Ȁง [Lex2]
(โอเบ\') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เช쪮ืȀอฟัง,ยอมตาม
###SW. obeyer n. obeyingly adv. [Hope]
(vt) เช쪮ืȀอฟัง,วา่งา่ย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม [Nontri]
/OW0 B EY1/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

secure ไมม่กีงัวล: แนน่อน, ปลอดภยั, เช쪮ืȀอถอืได,้ รับประกนัได,้
มั쪮Ȁนคง, มั쪮Ȁนใจได ้[Lex2]
ทาํใหป้ลอดภยั: ปอ้งกนั, คุ้มกนั [Lex2]
ไดรั้บมา: เอามา, ทาํใหไ้ดผ้ล [Lex2]
รับประกนั: ทาํใหม้ั쪮Ȁนใจ, ประกนั, รับรอง [Lex2]
มดัใหแ้นน่: ตรงึ, รัด, กระชบั [Lex2]
(ซเีคยีว\'เออะ) adj. มั쪮Ȁนคง,มั쪮Ȁนใจ,แนน่หนา,ปลอดภยั,ไวใ้จ
ได,้เช쪮ืȀอถอืได,้วางใจได,้ไรก้งัวล,แนน่อ vt. ไดม้า,เอา
มา,ทาํใหไ้ดผ้ล,ทาํใหม้ั쪮Ȁนใจ,ทาํใหป้ลอดภยั,รับรอง,รับ
ประกนั,จับกมุ,มดัใหแ้นน่. vi. กลายเป็นปลอดภยั,เขา้เวร
ประจาํการ ###SW. securable adj. [Hope]
(adj) มั쪮Ȁนคง,แนน่หนา,ปลอดภยั,ไรก้งัวล,มั쪮Ȁนใจได ้[Nontri]
(vt) ทาํใหม้ั쪮Ȁนคง,ทาํใหแ้นน่หนา,ทาํให้
ปลอดภยั,จับกมุ,รับรอง [Nontri]
/S IH0 K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steady มั쪮Ȁนคง: แนว่แน,่ ซ쪮ึȀงไมส่ั쪮Ȁนคลอน [Lex2]
(สเทด\'ด)ี adj.,vt.,vi.,adv. (ทาํให,้กลายเป็น)
มั쪮Ȁนคง,แนน่อน,สม쪮ํȀาเสมอ,เป็นนสิยั,ไมเ่ปล쪮ีȀยนแปลง,ตอ่
เน쪮ืȀอง,ไมล่ดละ,หนักแนน่,เดด็เด쪮ีȀยว Phr. (go steady ไปนัดกบั
เพศตรงขา้มคนใดคนหน쪮ึȀงอยา่งสม쪮ํȀาเสมอ) . ###SW. steadier
n. steadily adv. steadiness n [Hope]
(adj) แนว่แน,่มั쪮Ȁนคง,สม쪮ํȀาเสมอ,คงท쪮ีȀ,หนักแนน่,เดด็เด쪮ีȀยว
[Nontri]
(vt) ทาํใหค้งท쪮ีȀ,ทาํใหม้ั쪮Ȁนคง,ทาํใหส้ม쪮ํȀาเสมอ,ทาํใหห้นักแนน่
[Nontri]
/S T EH1 D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trust ความเช쪮ืȀอใจ: ความไวว้างใจ, ความไวเ้นืȀอเช쪮ืȀอใจ [Lex2]
สนิเช쪮ืȀอ[Lex2]
ระบบผกูขาดทางการคา้: สหกรณบ์รษัิท, การรวมตวักนัของ
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บรษัิท [Lex2]
วางใจ: เช쪮ืȀอใจ, ไวว้างใจ [Lex2]
วางใจ: เช쪮ืȀอใจ [Lex2]
คาดหวงั: ตอ้งการ, หวงั [Lex2]
เช쪮ืȀอเครดติ: ซืȀอโดยสญัญาวา่จะจา่ยเงนิภายหลงั, ซืȀอเช쪮ืȀอ
[Lex2]
(ทรัสท)ฺ n. ความเช쪮ืȀอถอื,ความไวว้างใจ,ความมั쪮Ȁนใจ,ความ
หวงั,ส쪮ิȀงท쪮ีȀไวใ้จได,้บคุคลท쪮ีȀไวใ้จได,้บรษัิทใหญท่쪮ีȀรวมบรษัิท
เลก็ ๆ เขา้ไว,้ความรับผดิชอบ,การฝากฝัง,ความพทิกัษ,์ความ
อปุถมัภ,์การปกครอง,สนิเช쪮ืȀอ, Phr. (in trust อยู่ในความ
พทิกัษข์องคนอ쪮ืȀน) adj. เก쪮ีȀยวกบัสนิเช쪮ืȀอ [Hope]
(n) การดแูลกจิการของผู้อ쪮ืȀน,การพทิกัษ,์การปกครอง
[Nontri]
(n) ความไวใ้จ,การใหเ้ช쪮ืȀอ,ความเช쪮ืȀอถอื,ความรับผดิชอบ,สนิ
เช쪮ืȀอ,ของฝาก [Nontri]
(vt) ไวใ้จ,ใหเ้ช쪮ืȀอ,อาศยั,เช쪮ืȀอถอื,ฝาก,มอบ [Nontri]
/T R AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

twist บดิเป็นเกลยีว[Lex2]
ผดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหผ้ดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหบ้าดเจบ็[Lex2]
(ทวสิท)ฺ vt.,vi.,n. (การ) บดิ,บดิเป็นเกลยีว,งอ,โคง้,ขนั,คลกุ
เคลา้,คลงึ,รอ้ย,ขด,พันรอบ,ทาํใหเ้ป็นเกลยีว,ทาํใหเ้ขา้ใจ
ผดิ,บดิเบอืน,ทาํใหส้บัสน,โกง,เบีȀยว,กลบัทศิทาง. vi.
บดิ,งอ,เบีȀยว,ไปอยา่งคดเคีȀยว,ฟั쪮Ȁน,คลงึ,รอ้ย,ขยกั.,มว้นใบ
ยา,ขนมมว้น,ลกัษณะกวน,เหลา้ผสม,ผู้หญงิ [Hope]
(n) การบดิ,การปั쪮Ȁน,หวัโคง้,สกร,ูปม,เสน้ไหม [Nontri]
(vt) บดิ,ฟั쪮Ȁน,ปั쪮Ȁน,รอ้ย,หมนุ,ขด [Nontri]
/T W IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

unless ถา้ไม:่ เวน้แต,่ นอกจาก, ยกเวน้ [Lex2]
นอกจาก: เวน้แต, จนกวา่, ยกเวน้ [Lex2]
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(อนัเลส\',เอนิเลส\') conj.,prep. นอกจาก,จนกวา่,ยกเวน้
[Hope]
(con) เวน้เสยีแต,่นอกจาก,จนกวา่,ยกเวน้ [Nontri]
/AH0 N L EH1 S/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

weapon อาวธุ: ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชต้อ่สู้กบัคู่อร ิ[Lex2]
จัดหาอาวธุ: จัดหาอาวธุยทุโธปกรณ,์ เตรยีมอาวธุใหใ้ชต้อ่สู้
กบัคู่อร ิ[Lex2]
(เวพ\'เพนิ) n. อาวธุ ###SW. weaponed adj. ###S.
defense,trick [Hope]
(n) อาวธุ,อาวธุยทุโธปกรณ ์[Nontri]
/W EH1 P AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chest ชัȀนท쪮ีȀมลีิȀนชกัใสเ่สืȀอผา้[Lex2]
หนา้อก: อก, ทรวงอก, รอบอก [Lex2]
หบี: ลงั, กลอ่ง [Lex2]
(เชสท)ฺ n. หบี,กลอ่งขนาดใหญ,่ลงัขนาด
ใหญ,่ทรวงอก,หนา้อก,เตา้นม,คลงั,เงนิทนุ,เงนิแผน่ดนิ,กรม
คลงั,กระทรวงการคลงั,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเกบ็อยู่ในหบี [Hope]
(n) ทรวงอก,เตา้นม,กาํปั쪮Ȁน,หบี,ลงั,กลอ่ง [Nontri]
/CH EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

confidence ความเป็นเพ쪮ืȀอนท쪮ีȀไวใ้จได[้Lex2]
ความไวเ้นืȀอเช쪮ืȀอใจ[Lex2]
(คอน\'ฟเิดนิซ)ฺ n. ความเช쪮ืȀอถอื,ความมั쪮Ȁนใจ,ความเช쪮ืȀอมั쪮Ȁนในตวั
เอง,ความกลา้ไดก้ลา้เสยี Phr. (in confidence เป็นความลบั)
###S. trust,reliance,boldness [Hope]
(n) ความเช쪮ืȀอมั쪮Ȁน,ความไวใ้จ,ความเช쪮ืȀอถอื [Nontri]
/K AA1 N F AH0 D AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consequence ตาํแหนง่ท쪮ีȀสาํคญั[Lex2]
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ผล: ผลลพัธ,์ ผลสรปุ [Lex2]
(คอน\'ซะเควนิซ)ฺ n. ผลลพัธ,์ผลท쪮ีȀตามมา,ผลท쪮ีȀเกดิขึȀนภาย
หลงั,ความสาํคญั Phr. (in consequence ผลกค็อื) ###S.
result,effect ###A. antecedent,cause [Hope]
(n) ผลลพัธ,์ผลสบืเน쪮ืȀอง,ความสาํคญั [Nontri]
/K AA1 N S AH0 K W AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disaster ความพนิาศ: ความวนิาศ, ความหายนะ, ความวบิตั,ิ ความโชค
รา้ย [Lex2]
(ดซิาส\'เทอะ) n. ความหายนะ,ภยัพบิตั,ิความลม่จม. ###S.
calamity [Hope]
(n) ความหายนะ,ความลม่จม,ความวบิตั,ิความยอ่ยยบั,ภยั
พบิตั ิ[Nontri]
/D IH2 Z AE1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disturb รบกวน: ทาํใหวุ้่นวาย, ทาํใหปั้쪮Ȁนป่วน, ทาํใหขุ้่นเคอืง [Lex2]
(ดสิเทริบ์\') vt. รบกวน,กวน, ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก ###SW.
disturber n. ดdูisturb [Hope]
(vt) รบกวน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหไ้มส่งบ [Nontri]
/D IH2 S T ER1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

estimate การตรีาคา: การประมาณคา่ [Lex2]
ประมาณ: อนมุาน, คาดคะเน, คาด, ประเมนิ, ประมาณคา่,
ประมาณการ [Lex2]
(เอส\'ทเิมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมนิ,กะ,ตี
ราคา,คาํนวณ,คดิ,วนิจิฉัย,ความคดิเหน็,คา่ท쪮ีȀประเมนิ,ราคาท쪮ีȀ
ประเมนิ. ###SW. estimator n. ดeูstimate ###S. evaluate
[Hope]
(n) การประมาณ,การตรีาคา,ความคดิเหน็,คา่ท쪮ีȀประเมนิ
[Nontri]
(vt) ประมาณ,ประเมนิ,ตคีา่,กะ,คาํนวณ [Nontri]
/EH1 S T AH0 M AH0 T/ [CMU]
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/EH1 S T AH0 M EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

honor เกยีรต:ิ เกยีรตยิศ, เกยีรตศิกัด뺲ิȀ [Lex2]
ความเคารพ: การนับถอื [Lex2]
เคารพ: แสดงความเคารพ, นับถอื [Lex2]
ช쪮ืȀอเสยีง[Lex2]
ใหเ้กยีรต[ิLex2]
(ออน\'เนอะ) n. เกยีรตยิศ,ช쪮ืȀอเสยีง,ศกัด뺲ิȀศร,ีเกยีรตศิกัด뺲ิȀ,ความ
เคารพ,ความนับถอื,เหรยีญตรา,ปรญิญาขัȀนเกยีรตนิยิม. vt.
เคารพ,นับถอื,ใหเ้กยีรตแิกก่นั,จา่ยเงนิตามตัว̃แลกเงนิ [Hope]
/AA1 N ER0/ [CMU]

impress กด: ประทบั, ประทบัตรา [Lex2]
ตราประทบั: รอยประทบั [Lex2]
ทาํใหป้ระทบัใจ: ทาํใหซ้าบซึȀงตรงึใจ, ทาํใหต้ดิอกตดิใจ
[Lex2]
เนน้ยํȀา: ทาํใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ [Lex2]
ประทบัใจ: ซาบซึȀงใจ, จับใจ, ตดิอกตดิใจ, ตรงึใจ [Lex2]
ยดึเพ쪮ืȀอเป็นสาธารณประโยชน[์Lex2]
(อมิเพรส\') vt. ประทบัใจ, ทาํใหรู้้สกึ, ฝังใจ, มผีลตอ่ความคดิ
เหน็, มผีลตอ่, กด, ประทบัตรา, ทาํรอ่งรอย. vi. ประทบัใจ. 
n. การประทบัใจ, รอยประทบั, รอยจารกึ. ###SW. impresser
n. ###S. imprint, affect [Hope]
(n) รอยกด,ตรา,ความประทบัใจ,รอยประทบั,รอยจารกึ
[Nontri]
(vt) กด,พมิพ,์ทาํใหซ้าบซึȀง,ประทบัตรา,ยดึ [Nontri]
/IH2 M P R EH1 S/ [CMU]
/IH1 M P R EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

marathon การแขง่ว쪮ิȀงมาราธอน: การแขง่ขนัว쪮ิȀงทน [Lex2]
งานท쪮ีȀยากและใชเ้วลานาน: งานท쪮ีȀตอ้งใชค้วามอดทน [Lex2]
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การว쪮ิȀงแขง่มาราธอน (ว쪮ิȀงนาน ตอ้งใชค้วามอดทน)
[LongdoEN]
(แม\'ระธอน) n. การว쪮ิȀงทนระยะทางไกล,การว쪮ิȀงแขง่ระยะ
ทาง26ไมลก์บัอกี385หลา [Hope]
(n) การว쪮ิȀงทน,การว쪮ิȀงมาราธอน [Nontri]
/M EH1 R AH0 TH AA2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

narrow แคบ[Lex2]
ทาํใหแ้คบลง: จาํกดัใหแ้คบ [Lex2]
(แน\'โร) adj. แคบ,จาํกดั,คบัแคบ,เกอืบไมส่าํเรจ็,เกอืบไม่
พอ,ระมดัระวงั,ประหยดั,ขีȀเหนยีว vi. กลายเป็นแคบลง vt.
ทาํใหแ้คบลง [Hope]
(adj) แคบ,จาํกดั,คบัแคบ,หวดุหวดิ [Nontri]
(vt) ทาํใหแ้คบ,ทาํใหค้บัแคบ,จาํกดั,กวดขนั [Nontri]
/N EH1 R OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pale ไมม่สี:ี (ส)ี ซดี [Lex2]
ไมม่ชีวีติชวีา[Lex2]
ซดี: ซดีเซยีว, ซดีเผอืด [Lex2]
ทาํใหซ้ดีเซยีว: ทาํใหซ้ดีเผอืด, ทาํใหซ้ดี [Lex2]
ไมแ้หลมท쪮ีȀใชท้าํรัȀว: ไมรั้Ȁว [Lex2]
(เพล) adj. ซดี v. ทาํใหซ้ดี,ลอ้มรัȀว,โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ n. ไม้
แหลม,ไมรั้Ȁว [Hope]
(adj) ซดีเผอืด,จดื,จาง,ออ่น,หมน่หมอง [Nontri]
(n) ไมป้ลายแหลมใชก้ัȀนรัȀว [Nontri]
/P EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rough ขรขุระ: ไมเ่รยีบ, สาก, หยาบ [Lex2]
มพีายรุนุแรง[Lex2]
ทรุกนัดาร: ยากลาํบาก [Lex2]
หยาบคาย: เกเร, รนุแรง [Lex2]
ครา่วๆ: หยาบๆ [Lex2]
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ไมเ่ป็นระเบยีบ: เอะอะโวยวาย, ตงึตงั [Lex2]
ไมไ่ดต้กแตง่: ยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย [Lex2]
พงหญา้หรอืตน้ไมใ้นสนามกอลฟ์[Lex2]
ตน้รา่ง: ฉบบัรา่ง [Lex2]
คนท쪮ีȀใชค้วามรนุแรง: อนัธพาล [Lex2]
ทาํใหข้รขุระ: ทาํใหห้ยาบกระดา้ง [Lex2]
ใชก้าํลงัรนุแรงตอ่คู่แขง่ขนั (เชน่ ฟตุบอล, ฮอ็กกีȀ)[Lex2]
(รัฟ) adj.,n.,v. (ทาํให,้กลายเป็น) (ส쪮ิȀงท쪮ีȀ) ขรขุระ,ไม่
เรยีบ,สาก,หยาบ,กระดา้ง,ไมส่วย,มขีนรงุรัง,ไมไ่ดต้กแตง่,ไม่
ไดเ้สรมิแตง่,ครา่ว ๆ ,ตงึตงั,หยาบคาย,เกเร, (พาย)ุ รนุแรง,ไม่
เป็นระเบยีบ,จลาจล,ยากลาํบาก, (ยา) ฤทธ뺲ิȀแรง,คนเกเร,คน
พาล,ความลาํบาก,ตน้รา่ง [Hope]
(adj) ขรขุระ,หยาบ,ไมเ่รยีบ,รนุแรง(พาย)ุ,ตงึตงั [Nontri]
/R AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

satisfy ต้อบสนองความตอ้งการ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหส้ขุใจ [Lex2]
ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
ชดเชย (ทางกฎหมาย): ชาํระหนีȀ [Lex2]
(แซท\'ทสิไฟ) vt.,vi. ทาํใหพ้อใจ,สนองความพอใจ,ทาํให้
จใุจ,ทาํใหแ้นใ่จ,แกปั้ญหา,ขจัด,ชาํระหนีȀ,ชดเชย,ทดแทน
###SW. satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv. ###S.
repay,pay,disburse [Hope]
(vt) ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหห้นาํใจ,ทาํใหส้มปรารถนา
[Nontri]
/S AE1 T AH0 S F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scream กรดีรอ้ง: กรดีเสยีง, รอ้งกร庰Ȁด, ตะโกน, แผดเสยีง, ตะเบง็เสยีง
[Lex2]
เสยีงกรดีรอ้ง: เสยีงดงัแสบแกว้ห ู[Lex2]
(สครมี) n.,v. (สง่) เสยีงรอ้งกร庰Ȁด,เสยีงแหลมและดงั,ผู้ท쪮ีȀทาํให้
หวัเราะทอ้งแขง็,ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํใหห้วัเราะทอ้งแขง็,เสยีงแสบแกว้หู
###S. screech,yell,screak [Hope]
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(vi) รอ้งลั쪮Ȁน,กรดีรอ้ง,หวัเราะลั쪮Ȁน,พดูเสยีงดงั [Nontri]
/S K R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sensitive ซ쪮ึȀงไวตอ่ส쪮ิȀงกระตุ้น: ซ쪮ึȀงรู้สกึไว, ซ쪮ึȀงตอบสนองไดง้า่ย [Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัอวยัวะสมัผัส[Lex2]
(เซน\'ซทิฟิว) adj. ไวตอ่ส쪮ิȀงกระตุ้น,รับความรู้สกึไดง้า่ย,รู้สกึ
ไว,ประสาทไว,รับอทิธิพลภายนอกไดง้า่ย,ไวตอ่แสง,มเีลห่์
นัยย쪮ิȀง,เก쪮ีȀยวกบัอวยัวะสมัผัส. ###SW. sensitiveness n. ###S.
susceptible,predisposed,receptive,respons [Hope]
(adj) ประสาทไว,รู้สกึไว,ไวตอ่แสง,ออ่นไหวงา่ย [Nontri]
/S EH1 N S AH0 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

shade รม่: ท쪮ีȀรม่, ท쪮ีȀบงัแดด, ท쪮ีȀกาํบงั, ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชบ้งั [Lex2]
ปรมิาณสที쪮ีȀแตกตา่งกนัเลก็นอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้กดิรม่เงา: ทาํใหม้ดืมวั, บงัแดด [Lex2]
คอ่ยๆ มดืมวั[Lex2]
(เชด) n. รม่,ท쪮ีȀรม่,เงามดื,ความมดื,บงัรม่,โป๊ะโคม,ท쪮ีȀบงัแดด,ท쪮ีȀ
กาํบงั,กะบงั,บงัตา,เงามดืในภาพ,เคร쪮ืȀองเตอืนความจาํ,ความ
คลมุเครอื,ผ,ีปีศาจ,ลาํดบัแลเงา,จาํนวนเลก็นอ้ย,การสมัผัส
vt. ทาํใหเ้กดิรม่เงา,ทาํใหม้ดืมวั,ทาํใหส้ลวั,บงัเงา,บงัรม่,บงั
แดด,ระบายเงา,วาดเงามดื vi. [Hope]
(n) ลาํดบัชัȀนของส,ีเฉด,มู่ล쪮ีȀ,รม่เงา,ท쪮ีȀบงัแดด,ผ,ีปีศาจ [Nontri]
(vi) คอ่ยๆเปล쪮ีȀยน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิรม่เงา,บงัแสง,บงัแดด,ทาํใหส้ลวั [Nontri]
/SH EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

supplement สว่นเพ쪮ิȀมเตมิ: สว่นเสรมิ [Lex2]
ภาคผนวก: บนัทกึทา้ยเลม่ [Lex2]
อาหารเสรมิ: อาหารเสรมิเพ쪮ืȀอสขุภาพ [Lex2]
จาํนวนเงนิท쪮ีȀเกบ็เพ쪮ิȀมเตมิ: การเกบ็เงนิเพ쪮ิȀม [Lex2]
มมุท쪮ีȀเสรมิใหเ้ป็น 180 องศาหรอืคร쪮ึȀงวงกลม[Lex2]
ผนวก: เสรมิ, เพ쪮ิȀมเตมิ [Lex2]
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(ซบั\'พลเิมนิท)ฺ n. สง่เสรมิ,ส쪮ิȀงผนวก,ภาคผนวก,สว่น
เสรมิ,เพ쪮ิȀมเตมิ,มมุเสรมิ180องศาหรอืคร쪮ึȀงวงกลม. vt. ทาํให้
สมบรูณ,์เสรมิ,ผนวก,เพ쪮ิȀมเตมิ. ###SW. supplementation n.
supplementer n. ###S. rider,postscript,additon,codici
[Hope]
(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสรมิ [Nontri]
(vt) เตมิตอ่,เพ쪮ิȀมขึȀน,เสริม,ผนวก [Nontri]
/S AH1 P L AH0 M AH0 N T/ [CMU]
/S AH1 P L AH0 M EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

terror ความหวาดกลวั: ความนา่กลวั, ความสยองขวญั [Lex2]
คนหรอืส쪮ิȀงท쪮ีȀกอ่ใหเ้กดิความกลวัสดุขดี[Lex2]
การเคล쪮ืȀอนไหวท쪮ีȀกอ่ใหเ้กดิความรนุแรงเพ쪮ืȀอจดุประสงค์
ทางการเมอืง: การกอ่การรา้ย [Lex2]
เดก็ท쪮ีȀกอ่กวน[Lex2]
(เท\'เรอะ) n. ความหวาดกลวั,ความนา่กลวั,ความสยองขวญั.
###SW. terrorful adj. ###S. panic,fear,dread [Hope]
(n) ความตกใจกลวั,ความนา่กลวั,ความสยองขวญั [Nontri]
/T EH1 R ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

threat การคกุคาม: การขู่เขญ็ [Lex2]
(เธรท) n. การคกุคาม,การขู่เขญ็,ลางรา้ย,ลางเตอืนภยั,อาการ
นา่กลวั. vt.,vi.,คกุคาม,ขู่เขญ็,เตอืนภยั,เป็นลางรา้ย. ###SW.
threatful adj. threatfully adv. ###S. danger,menace [Hope]
(n) คาํขู่,การคกุคาม,การขู่เขญ็,ลางรา้ย [Nontri]
/TH R EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

victim เหย쪮ืȀอ: ผู้เคราะหร์า้ย, ผู้ประสบภยั, ผู้รับเคราะห ์[Lex2]
(วคิ\'ทมิ) n. เหย쪮ืȀอ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะหร์า้ย,ผู้ถกูโกง,ผู้ถกู
หลอก,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมชีวีติท쪮ีȀถกูบชูายญั [Hope]
(n) เหย쪮ืȀอ,ผู้เคราะหร์า้ย [Nontri]
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/V IH1 K T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ancestor บรรพบรุษุ: ตน้ตระกลู [Lex2]
ผู้ท쪮ีȀนาํหนา้[Lex2]
รปูแบบเดมิของส쪮ิȀงมชีวีติ[Lex2]
(แอน\' เซสเทอะ) n. บรรพบรุษุ, ปู่ยา่ตายาย, ผู้ถกูสบืทอด,
รปูแบบเดมิของส쪮ิȀงมชีวีติ, ผู้ท쪮ีȀทายาทไดรั้บมรดก ###S.
forefather [Hope]
(n) บรรพบรุษุ,ปู่ยา่ตายาย [Nontri]
/AE1 N S EH2 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

angle การวดัมมุ[Lex2]
แงม่มุในการพจิารณา: แง ่(ความเหน็), มมุมอง [Lex2]
มมุ[Lex2]
หกัมมุ: เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀทาํมมุ [Lex2]
หกัมมุ: ทาํใหเ้คล쪮ืȀอนท쪮ีȀเป็นมมุ [Lex2]
ตกปลา[Lex2]
ลอ่: หลอกลอ่ (เพ쪮ืȀอใหไ้ดส้쪮ิȀงท쪮ีȀตอ้งการ) [Lex2]
(n) มมุ,เหล쪮ีȀยม [Nontri]
(vt) ตกปลา [Nontri]
/AE1 NG G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boot รองเทา้บทู: รองเทา้หุ้มขอ้เทา้ [Lex2]
(บทู) {booted,booting,boots} n. รองเทา้หุ้มขอ้เทา้,รองเทา้บู๊
ท,เคร쪮ืȀองหุ้มคลา้ยปลอก,ฝาครอบปอ้งกนั,ปลอกหุ้ม
เบาะ,โครงรถ,เคร쪮ืȀองรัดทรมานขอ้เทา้,การเตะ,การถบี,การ
ปลดออก vt. สวมรองเทา้บู๊ท,เตะ,ถบี เร쪮ิȀมตน้ใหมเ่ร쪮ิȀมเคร쪮ืȀอง
ใหมห่มายถงึ การเปดิเคร쪮ืȀองคอมพวิเตอรใ์หเ้ร쪮ิȀมตน้ทาํงาน (วา่
กนัวา่ คาํ "boot" นีȀ มาจากคาํวา่ "bootstrap" เบืȀองหลงัการใช้
คาํ ๆ นีȀ อยู่ท쪮ีȀการขู่วา่ ถา้ไมท่าํงานแลว้ละก ็โดนรองเทา้บู๊ตแน่
ๆ เลย) การเร쪮ิȀมเคร쪮ืȀองใหมนั่Ȁน โดยปกต ิเม쪮ืȀอกดสวติชเ์ปดิแลว้
คอมพวิเตอรจ์ะเร쪮ิȀมตน้ทาํงานดว้ยการอา่นจานบนัทกึในหนว่ย
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บนัทกึ A: ถา้ในหนว่ยบนัทกึ A: ไมม่จีานบนัทกึ กจ็ะไปอา่น
จานบนัทกึ C: (จะไมส่นใจหนว่ยบนัทกึ B: เลย) ถา้มจีาน
บนัทกึใน A: จานบนัทกึนัȀนจะตอ้งมคีาํสั쪮Ȁงระบบ (แฟม้ขอ้มลู
command.com) อยู่ คอมพวิเตอรจ์งึจะเร쪮ิȀมตน้ทาํงานตอ่ไปได้
ถา้จานบนัทกึใน A: ไมม่คีาํสั쪮Ȁงระบบ จะมรีายงานบนจอภาพวา่
เป็น "nonsystem disk" ในกรณเีชน่นีȀตอ้งเปล쪮ีȀยน แผน่ A:
หรอืดงึแผน่ A: ออก แลว้เร쪮ิȀมตน้ใหมจ่าก หนว่ยบนัทกึ C: (ถา้
ม)ี อน쪮ึȀง การเร쪮ิȀมเคร쪮ืȀองใหมนั่Ȁน ทาํได ้2 วธิ ีวธิแีรกเร쪮ิȀมดว้ยการ
เปดิสวติชท์쪮ีȀเคร쪮ืȀองคอมพวิเตอรต์ามท쪮ีȀไดอ้ธบิายแลว้ เรยีกวา่
"cold boot" อกีวธิหีน쪮ึȀงท쪮ีȀใชเ้ม쪮ืȀอมกีารเปดิเคร쪮ืȀองอยู่กอ่นแลว้
แตต่อ้งการเร쪮ิȀมเคร쪮ืȀองใหม ่หรอืเคร쪮ืȀองเกดิขดัขอ้งหรอืคา้ง
(hang) ให ้กดแปน้ CTRL +ALT +DEL เรยีกวา่ "warm boot"
[Hope]
(n) รองเทา้บทู,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,ผลประโยชน ์[Nontri]
(vt) สวมรองเทา้,มปีระโยชน ์[Nontri]
/B UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

border ขอบเขต[Lex2]
กรอบ: ขอบ [Lex2]
สรา้งขอบเขต[Lex2]
เขตแดน: พรมแดน, ชายแดน [Lex2]
ขอบนอก: เสน้รอบวง [Lex2]
(บอร\์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n.
ชายแดน,ขอบ,รมิ,เนนิ v. มเีขตแดนตดิตอ่กบั,คลา้ยกบั,ใกล้
เคยีง,เหมอืน ###S. brink, [Hope]
(n) รมิ,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต [Nontri]
(vt) ตดิตอ่กบั,ใกลก้บั,เช쪮ืȀอมตดิกบั [Nontri]
/B AO1 R D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

congratulate แสดงความยนิด[ีLex2]
(คนัแกรช\'ชะเลท)
{congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความ
ยนิด,ีอวยพร. ###SW. congratulator n. ดcูongratulate
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congratulatory adj. ดcูongratulate [Hope]
(vt) แสดงความยนิด,ีอวยพร,ถวายพระพรชยัมงคล [Nontri]
/K AH0 N G R AE1 CH AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frame โครงสรา้งพืȀนฐาน: โครงสรา้ง [Lex2]
กรอบ: กรอบหนา้ตา่ง, กรอบภาพ, กรอบประต ู[Lex2]
โครง: ฉาก [Lex2]
รา่งกาย: โครงสรา้งรา่งกาย [Lex2]
ใสก่รอบ: ตกีรอบ, วางกรอบ [Lex2]
วางแผน: รา่ง [Lex2]
ภาพหน쪮ึȀงในฟลิม์ภาพยนตร[์Lex2]
รอบในกฬีาโบวล์쪮ิȀง[Lex2]
ใสร่า้ย (คาํสแลง): ใสค่วาม [Lex2]
(เฟรม) n. กรอบ,โครง,รา่ง,รา่งกาย,โครงสรา้ง,องค์
ประกอบ,ระบบ,สภาพของจติใจ,รอบหน쪮ึȀง (การตเีบสบอล) ,ยก
หน쪮ึȀง ๆ (มวย) vt. ประกอบกอ่,สรา้ง,ตดิ
ตัȀง,รา่ง,กาํหนด,คดิ,วางแผน,ประพันธ,์ใสก่รอบ,ใสว่งกบ,ใส่
ความ,ใสร่า้ย vi. พยายาม,ใหค้วามหวงั,พาตวัไป. 
framable,frameable ad [Hope]
(n) โครง,รปูรา่ง,โครงรา่ง,กรอบ,สะดงึ,องคป์ระกอบ [Nontri]
(vt) ประกอบ,ตดิตัȀง,ทาํโครงรา่ง,วางโครง,ใส่
กรอบ,กาํหนด,วางแผน [Nontri]
/F R EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heaven สวรรค:์ สรวงสวรรค ์[Lex2]
(เฮฟ\'เวนิ) n. ทอ้งฟา้,สวรรค,์พระเจา้,อาํนาจสวรรค.์ ###SW.
heavens คาํอทุานแสดงความประหลาดใจ,การเนน้หรอือ쪮ืȀน ๆ
โอส้วรรค,์ความสขุท쪮ีȀสดุ,สถานท쪮ีȀสขุท쪮ีȀสดุ,สขุาวด ี###S.
paradise,blisss,ecstasy [Hope]
(n) สวรรค,์ทอ้งฟา้,วมิาน,แดนสขุาวด ี[Nontri]
/HH EH1 V AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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incredible ซ쪮ึȀงไมน่า่เช쪮ืȀอ: ซ쪮ึȀงเหลอืเช쪮ืȀอ, ยากท쪮ีȀจะเช쪮ืȀอ [Lex2]
(อนิเครด\' ดะเบลิ) adj. ไมน่า่เช쪮ืȀอ,เหลอืเช쪮ืȀอ. ###SW.
incredibility, incredibleness n. incredibly adv. ###S.
inconceivable, unbelievable, doubtful [Hope]
(adj) เหลอืเช쪮ืȀอ,ไมเ่ช쪮ืȀอถอื,ไมเ่ล쪮ืȀอมใส [Nontri]
/IH2 N K R EH1 D AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

legend คาํจารกึ: คาํสลกั [Lex2]
คาํบรรยายใตภ้าพ: คาํอธบิายภาพ [Lex2]
ตาํนาน: นทิาน, เร쪮ืȀองเลา่ตอ่ๆกนัมา [Lex2]
บคุคลท쪮ีȀมชี쪮ืȀอเสยีง[Lex2]
เร쪮ืȀองราวของบคุคลหรอืเหตกุารณท์쪮ีȀมชี쪮ืȀอเสยีง: เร쪮ืȀองราวของ
บคุคลท쪮ีȀนา่สนใจ [Lex2]
(เลจ\'เจนิด)ฺ n. ตาํนาน,คาํสลกั,คาํอธบิายภาพ,ตารางอธบิาย
บนแผนท쪮ีȀแผนภมู,ิผู้เป็นตวัเอกของเร쪮ืȀอง ###S.
myth,fiction,fable [Hope]
(n) นทิานโบราณ,ตาํนาน,เร쪮ืȀองเลา่ลอื,คาํสลกั,แผนภมูิ
[Nontri]
/L EH1 JH AH0 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

praise การสรรเสรญิ: การยกยอ่ง, การช쪮ืȀนชม [Lex2]
คาํพดูยกยอ่ง: คาํสรรเสรญิ [Lex2]
ชมเชย: สรรเสรญิ, ยกยอ่ง, สกัการะ [Lex2]
(เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสรญิ,ชมเชย,ยกยอ่ง,สดดุ.ี ###SW.
praiseful adj. praiser n. [Hope]
(n) การยกยอ่ง,การสรรเสรญิ,การสดดุ,ีคาํเยนิยอ,คาํสรรเสรญิ
[Nontri]
(vt) ยกยอ่ง,สรรเสรญิ,สดดุ,ียกยอ,เยนิยอ [Nontri]
/P R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

proceed ดาํเนนิการ: ไป, เดนิไปขา้งหนา้, กระทาํการ, ลงมอื, ตดิตาม
เร쪮ืȀอง, เดนิเร쪮ืȀอง [Lex2]
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พดูตอ่หลงัจากถกูขดัจังหวะ[Lex2]
(โพรซดี\') vi. ดาํเนนิการ,กระทาํการ,กระทาํตอ่
ไป,ปฏบิตั,ิลงมอื,เร쪮ิȀม,เกดิจาก,ออกจาก. ###SW. proceeder n.
###S. go forward,continue [Hope]
(vt) ดาํเนนิการ,ปฏบิตั,ิกระทาํตอ่ไป,เสดจ็พระราชดาํเนนิ
[Nontri]
/P R AH0 S IY1 D/ [CMU]
/P R OW0 S IY1 D/ [CMU]
/P ER0 S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pure บรสิทุธ뺲ิȀ: ไมม่สีารอ쪮ืȀนเจอืปน, สะอาด, ไรม้ลทนิ, ไมผ่สม
[Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งท쪮ีȀสดุ [Lex2]
(เพยีว\'เออะ) n. บรสิทุธ뺲ิȀ,หมดจด,พันธุ์แท,้โดยตรง,ชดัแจง้
และจรงิ ๆ ,แนน่อน,เกลีȀยงเกลา,ขาวสะอาด,ไมม่รีาค,ีไมม่ี
มลทนิ,เป็นหญงิพรหมจาร,ีเตม็ท쪮ีȀ,โดยสิȀนเชงิ. ###SW.
pureness n. ###S. unmixed,unpolluted [Hope]
(adj) บรสิทุธ뺲ิȀ,สะอาด,หมดจด,เกลีȀยงเกลา,พันธุ์แท ้[Nontri]
/P Y UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

relative โดยเทยีบเคยีง[Lex2]
ซ쪮ึȀงสมัพันธก์นั: เก쪮ีȀยวขอ้งกนั [Lex2]
เครอืญาต:ิ ญาตพิ쪮ีȀนอ้ง [Lex2]
(เรล\'ละทฟิว) n. ญาต,ิญาตพิ쪮ีȀนอ้ง,เครอืญาต,ิส쪮ิȀงท쪮ีȀมคีวาม
สมัพันธก์นั,adj. สมัพันธก์นั,เก쪮ีȀยวดองกนั,เก쪮ีȀยวขอ้งกนั [Hope]
(adj) สมัพันธ,์เก쪮ีȀยวขอ้งกนั,ไดส้ว่น,โดยอนโุลม,โดยอปุมา
[Nontri]
(n) ญาตพิ쪮ีȀนอ้ง [Nontri]
/R EH1 L AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

senior อาวโุส: ซ쪮ึȀงมอีายมุากกวา่, ซ쪮ึȀงเป็นรุ่นพ쪮ีȀ [Lex2]
ผู้มอีาวโุสกวา่: ผู้ท쪮ีȀมอีายมุากกวา่ [Lex2]
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นักศกึษาชัȀนปีสดุทา้ย[Lex2]
(ซนี\'เยอะ) adj. อาวโุส,อายมุาก,เก쪮ีȀยวกบันักเรยีนหรอืนัก
ศกึษาในป\'สดุทา้ย,เก쪮ีȀยวกบันักศกึษาในสองปี
สดุทา้ย,กอ่น,เม쪮ืȀอกอ่น. n. ผู้อาวโุส,ผู้มอีาย ุสงูกวา่,นักเรยีน
หรอืนักศกึษาในปีสดุทา้ย ###S. elder,older,veteran [Hope]
(adj) มอีาย,ุอาวโุสกวา่,กอ่น [Nontri]
(n) ผู้สงูอาย,ุผู้มอีาวโุส,นักศกึษาปีสดุทา้ย [Nontri]
/S IY1 N Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

silent เงยีบ: ไรเ้สยีง, ไมอ่อกเสยีง, สงบน쪮ิȀง, น쪮ิȀงเงยีบ, น쪮ิȀงอึȀง,
เงยีบกรบิ, ไมค่อ่ยพดู [Lex2]
ซ쪮ึȀงไมไ่ดก้ลา่วถงึ: ซ쪮ึȀงถกูลมื [Lex2]
หนังเงยีบ[Lex2]
(ไซ\'เลนิท)ฺ adj. เงยีบ,น쪮ิȀงเงยีบ,เงยีบสงบ,ไมพ่ดู,ไมค่อ่ย
พดู,พดูนอ้ย,ไมไ่ดก้ลา่วถงึ,ถกูลมื,ลมืเลอืน, (ภเูขาไฟ) สงบ
น쪮ิȀง,ไมอ่อกเสยีง. n.. หนังเงยีบ. ###SW. silently adv.
silentness n. [Hope]
(adj) น쪮ิȀงเงยีบ,เงยีบ,สงบน쪮ิȀง,ไมอ่อกเสยีง [Nontri]
/S AY1 L AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sink จม[Lex2]
ทาํใหจ้ม[Lex2]
ตกลง: ต쪮ํȀาลง, ลดลง [Lex2]
อา่งสาํหรับลา้ง[Lex2]
(ซงิค)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ จม,จมลง,จมหายไป,ต쪮ํȀาลง,ตก,ยบุ,ลด
ลง,เพยีบลง,ลกึลง,ถลาํลง,เอยีงลง,ทรดุลง,เพยีบลง,เส쪮ืȀอม
ลง,ซาลง,โบ,๋ซมึลง,แทรกซมึ,นั쪮Ȁงลง,ฝัง,ทาํใหเ้ส쪮ืȀอม
ลง,ลด,ขดุ,เจาะ,เซาะ,สลกั,โคน่,ลม้,ลงทนุ. n.. อา่ง,อา่ง
ลา้ง,หนอง,รอ่งนํȀา,ทอ่นํȀา,แหลง่ชั쪮Ȁวรา้ย,หลมุนํȀา, [Hope]
/S IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

superior เหนอืกวา่: สงูกวา่, ใหญก่วา่, เย쪮ีȀยมกวา่, ดกีวา่ [Lex2]
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หย쪮ิȀงยโส: โอหงั [Lex2]
ผู้บงัคบับญัชา: ผู้ท쪮ีȀเหนอืกวา่, ผู้ท쪮ีȀอาวโุสกวา่ [Lex2]
ตวัอกัษรหรอืเคร쪮ืȀองหมายท쪮ีȀเขยีนอยู่ดา้นบนหรอืมมุ
ขวา[Lex2]
เจา้อาวาสหรอืเจา้สาํนัก[Lex2]
(ซะเพยี\'เรยี) adj. อยู่เหนอื,เบืȀองบน,ดกีวา่,เหนอืกวา่,สงู
กวา่,ยอดเย쪮ีȀยม,ดเีลศิ, (ดาวนพเคราะห)์ มวีงจรนอกวงจร
โลก,ยโส,โอหงั. n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀเหนอืกวา่,ผู้บงัคบับญัชา,ผู้
อาวโุส,เจา้อาวาสหรอืสาํนักนางช ี###S.
important,higher,chief,better,gr [Hope]
(adj) ดกีวา่,สงูกวา่,เหนอืกวา่,ยอดเย쪮ีȀยม,ดเีลศิ [Nontri]
(n) ผู้บงัคบับญัชา,ผู้ท쪮ีȀดกีวา่,ผู้อาวโุส,เจา้อาวาส [Nontri]
/S UW0 P IH1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

surround ลอ้มรอบ: ลอ้ม, แวดลอ้ม, โอบลอ้ม [Lex2]
บรเิวณแวดลอ้ม: ส쪮ิȀงท쪮ีȀหอ้มลอ้ม [Lex2]
(ซะเรานดฺ\ฺ') vt. ลอ้มรอบ,โอบลอ้ม,แวดลอ้ม,หอ้มลอ้ม. n. ส쪮ิȀง
ท쪮ีȀโอบลอ้ม,บรเิวณแวดลอ้ม. ###SW. surroundedly adv.
###S. encompass,circle,encircle [Hope]
(vt) หอ้มลอ้ม,ลอ้มรอบ,แวดลอ้ม,โอบลอ้ม [Nontri]
/S ER0 AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thick หนา[Lex2]
หนาแนน่: เบยีดกนั, ดก [Lex2]
หนาทบึ: ยากท쪮ีȀจะมองผา่นไปได ้[Lex2]
ท쪮ีȀไมช่ดัเจน: (เสยีง) หา้ว, พรา่ [Lex2]
เหนยีว: ขน้ [Lex2]
ท쪮ีȀเดน่ชดั: ท쪮ีȀสงัเกตไดง้า่ย [Lex2]
โง:่ ท쪮ึȀม, ง쪮ีȀเงา่ [Lex2]
สนทิสนม: ใกลช้ดิ, ชดิ, สนทิสนม, เป็นกนัเอง [Lex2]
อยา่งหนา[Lex2]
สว่นท쪮ีȀหนาแนน่ท쪮ีȀสดุ[Lex2]
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สว่นท쪮ีȀลกึ หนาหรอืกวา้งท쪮ีȀสดุ[Lex2]
(ธคิ) adj.,adv.,n. (สว่นท쪮ีȀ) หนา,หนาแนน่,ทบึ,หนาทบึ,มองไม่
เหน็,มวั,ขุ่น,กาํยาํ,หยาบ,ท쪮ึȀม,โง,่ขนั Phr. (through thick and
thin ผา่นอปุสรรคนานาประการ,เหนยีวแนน่) ###SW. thickish
adj. thickly adv. [Hope]
(adj) หนา,แนน่,ทบึ,ขน้,มวั,ขุ่น,ท쪮ึȀม,โง ่[Nontri]
/TH IH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wrap หอ่: คลมุ [Lex2]
พันรอบ: โอบรอบ, มดัรอบ [Lex2]
เสืȀอผา้ท쪮ีȀใชค้ลมุภายนอก: ส쪮ิȀงท쪮ีȀหอ่หรอืคลมุเพ쪮ิȀมเตมิ [Lex2]
กระดาษหอ่: หบีหอ่ [Lex2]
(แรพ) vt.,n. (ส쪮ิȀงท쪮ีȀ) หอ่,มดั,พัน,มว้น,คลมุ,ปดิบงั,อาํพราง vi.
หอ่ตวัเอง,ถกูหอ่,ถกูมว้น, Phr. (wrapped up in ดดูซมึมาก
หมกมุ่นใน) ###SW. wraps n. เสืȀอผา้ชัȀนนอก ###S.
envelop,conceal [Hope]
(n) เคร쪮ืȀองหอ่หุ้ม,ผา้คลมุ,ใบปะหนา้หนังสอื,เสืȀอคลมุ [Nontri]
(vt) หอ่,หุ้ม,มดั,มว้น,พัน,คลมุ,ปดิบงั [Nontri]
/R AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

abroad ในตา่งประเทศ: ในตา่งชาต,ิ ในตา่งแดน, ท쪮ีȀอยู่ในเมอืงนอก
[Lex2]
แพรห่ลาย: แพร,่ แพรก่ระจาย, กวา้งขวาง [Lex2]
(อะบรอด\') adj.,adv. ขา้งนอก, ตา่งประเทศ, แพรห่ลาย, ไป
ทั쪮Ȁว, พศิวง, ไมห่นักแนน่, ไมต่รงประเดน็ ###S. circulating,
outdoors [Hope]
(adv) ในตา่งประเทศ,นอกประเทศ,นอกบา้น,กวา้งออกไป
[Nontri]
/AH0 B R AO1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

anger โกรธ: โมโห [Lex2]
ความโกรธ: ความเคอืง [Lex2]
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ทาํใหโ้กรธ: ยั쪮Ȁวโมโห [Lex2]
(แอง\' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉนุเฉยีว, ความ เจบ็
ปวด. vt. ทาํใหโ้กรธ, ทาํใหฉ้นุเฉยีว vi. โกรธ (wrath, ire)
[Hope]
(n) ความโกรธ,ความฉนุเฉยีว,โทสะ [Nontri]
/AE1 NG G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bride เจา้สาว: หญงิท쪮ีȀเพ쪮ิȀงแตง่งาน [Lex2]
(ไบรด)ฺ n. เจา้สาว [Hope]
(n) เจา้สาว [Nontri]
/B R AY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

brief โดยยอ่: ยอ่ๆ, สัȀนๆ, อยา่งยอ่, อยา่งสัȀนๆ, โดยยอ่, โดยสงัเขป,
โดยสรปุ, สรปุ [Lex2]
|der, pl. Briefe| จดหมาย [LongdoDE]
(บรฟี) {briefed,briefing,briefs} adj.
สัȀน,ชั쪮Ȁวคราว,รวบรัด,กะทดัรัด,สรปุ. n. ขอ้สรปุ,ขอ้ความท쪮ีȀ
สัȀน,สาระสาํคญั,การเป็นทนาย,สาํนวนแกฟ้อ้งตอ่ศาล. vt.
สรปุ,ยอ่ความ,กลา่วสรปุ ###S. little [Hope]
(adj) สัȀน,กะทดัรัด,สรปุ,รวบรัด,ยอ่ความ [Nontri]
(n) คาํสรปุ,ยอ่ความ,สาํนวนความ,คด ี[Nontri]
(vt) ยอ่ความ,สรปุ,รวบรัด [Nontri]
/B R IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chase การไลต่าม: การตดิตาม [Lex2]
ขบัไล:่ ไลจั่บ [Lex2]
เรง่รบี: เรง่ [Lex2]
ไลต่าม: กวด, ไลก่วด, ว쪮ิȀงไล,่ ว쪮ิȀงกวด, ว쪮ิȀงตาม, ตาม, ตดิตาม
[Lex2]
รอ่งในกาํแพงหรอืพืȀนสาํหรับวางทอ่นํȀา[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอ่ง: สลกัลาย, แกะ [Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 37/201

ประดบัตกแตง่โดยการสลกัหรอืดนุลวดลาย[Lex2]
(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไลต่าม n. การไล่
ตาม,สตัวท์쪮ีȀถกูไล,่การแสวงหา,สตัวท์쪮ีȀลา่มาได,้ผู้ลา่,สถานท쪮ีȀ
ลา่สตัว ์Phr. the chase กฬีาหรอือาชพีการลา่สตัว ์[Hope]
(n) การไลต่าม,การไลล่า่,การลา่สตัว ์[Nontri]
(vt) แสวงหา,ลา่สตัว,์ตามลา่,คน้หา [Nontri]
/CH EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappoint ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหส้ิȀนหวงั, ทาํใหเ้สยีใจ [Lex2]
(ดสิอะพอยท\ฺ') vt. ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหส้ญูเสยีความ
หวงั,ทาํใหเ้สยีแผน. ###SW. disappointer n. ###S. fail
[Hope]
(vt) ทาํใหห้มดหวงั,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํให้
เสยีแผน [Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dive การดาํนํȀา[Lex2]
การปักหวัเคร쪮ืȀองบนิลง[Lex2]
การพุ่งลงนํȀา[Lex2]
ดาํนํȀา: ดาํ [Lex2]
บารห์รอืไนตค์ลบั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
พุ่งหลาวลงนํȀา: กระโดดลงนํȀา (เอาหวัลงกอ่น), พุ่งหวัลงนํȀา
[Lex2]
(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดาํนํȀา,กระโดดลงนํȀา,พุ่งเอา
หวัลง,เขา้เก쪮ีȀยวขอ้งดว้ยอยา่งเตม็ท쪮ีȀ. vt. ทาํใหก้ระโดดลง
นํȀา,ทาํใหล้ดต쪮ํȀาลงอยา่งกะทนัหนั n. การดาํนํȀา,การกระโดดลง
นํȀา,การพุ่งเอาหวัลง,การตกลงอยา่งรวดเรว็ ###S.
dump,joint,pad,hol [Hope]
(n) การดาํนํȀา,การกระโจนลงนํȀา,การพุ่งลงนํȀา,การกระโดดนํȀา
[Nontri]
(vi) ดาํนํȀา,กระโจนลงนํȀา,กระโดดลงนํȀา,พุ่งลงนํȀา,ลว้ง
[Nontri]
/D AY1 V/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

exchange การโตเ้ถยีง: การถกเถยีง [Lex2]
การแลกเปล쪮ีȀยน[Lex2]
ตกึท쪮ีȀใชท้าํกจิกรรมทางการคา้ตา่งๆ: ศนูยก์ลางการแลก
เปล쪮ีȀยนทางการคา้ [Lex2]
โทรศพัทก์ลาง: ศนูยท์쪮ีȀใชเ้ช쪮ืȀอมตอ่สายโทรศพัท ์[Lex2]
แลกเปล쪮ีȀยน: แลก, เปล쪮ีȀยน [Lex2]
(อคิซเฺชนจ\ฺ') v.,n. (การ) แลกเปล쪮ีȀยน,แลกเงนิตรา,โตต้อบ.
###SW. exchanger n. ดeูxchange exchangeable adj.
ดeูxchange exchangeability n. ดeูxchange exchangeably
adv. ดeูxchange [Hope]
(n) การแลกเปล쪮ีȀยน,ส쪮ิȀงท쪮ีȀแลกเปล쪮ีȀยน,ตัว̃เงนิ [Nontri]
(vt) แลกเปล쪮ีȀยน,ปรวิรรต,สบัเปล쪮ีȀยน,โตต้อบ [Nontri]
/IH0 K S CH EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

favor ความชว่ยเหลอื: ความปรารถนาด,ี ความเอืȀอเฟืȀอ [Lex2]
การยกยอ่ง: การช쪮ืȀนชม, การเชดิช ู[Lex2]
ของขวญั: ของสมนาคณุ, ของท쪮ีȀระลกึ [Lex2]
ช쪮ืȀนชอบ: เชดิช,ู ยกยอ่ง [Lex2]
สนับสนนุ: ชว่ยเหลอื, อปุถมัภ ์[Lex2]
(ฟะ\'เวอะ) n. ความกรณุา,การกระทาํท쪮ีȀกรณุา,ความ
สงเคราะห,์ความประทบัใจ,ความนยิม,ความเขา้
ขา้ง,ไมตรจีติ,บญุคณุ,การสนับสนนุ,ความเหน็พอ้ง,ของ
ขวญั,ของระลกึ,เคร쪮ืȀองหมาย,โบ,สทิธพิเิศษ. Phr. (in favo
(u) r of สนับสนนุ,เขา้ขา้ง) . Phr. (in one\'s favo (u) r เพ쪮ืȀอ
ผลประโยชน [Hope]
(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรณุา,การ
สนับสนนุ,การเขา้ขา้ง [Nontri]
/F EY1 V ER0/ [CMU]

fee คา่ธรรมเนยีม: คา่ตอบแทน, คา่บรกิาร, คา่เลา่เรยีน [Lex2]
(ฟ)ี {feeed,feeing,fees} n. คา่ธรรมเนยีม,คา่เลา่เรยีน,เงนิ
รางวลั,คา่ตอบแทน,คา่บรกิาร. vt. ใหค้า่ธรรมเนยีม ###S.
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stipend [Hope]
(n) คา่บรกิาร,คา่ตอบแทน,คา่ธรรมเนยีม,คา่เลา่เรยีน [Nontri]
/F IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forever ตลอดไป: ไมรู่้จบ, ไมส่ิȀนสดุ, ชั쪮Ȁวกาลนาน, ชั쪮Ȁวกลัปาวสาน, ชั쪮Ȁว
กปัชั쪮Ȁวกลัป์, ชั쪮Ȁวนรัินดร,์ ตลอดกาล, ตล [Lex2]
(ฟอรเ์อฟ\'เวอะ) adj. ถาวร,นรัินดร,ตลอดไป,ตอ่เน쪮ืȀอง,ไมส่ิȀน
สดุ. ###SW. forever and a day ตลอดไป,ชั쪮Ȁวนรัินดร ###S.
eternally [Hope]
(adv) เป็นนติย,์ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นรัินดร,ไมส่ิȀนสดุ
[Nontri]
/F ER0 EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

guy คนนัȀน: พอ่หนุ่ม, คนนีȀ, หมอนั쪮Ȁน, เจา้นั쪮Ȁน [Lex2]
เชอืกรัด: สายรัด [Lex2]
เยาะเยย้: หวัเราะเยาะ, ลอ้เลยีน [Lex2]
คน (ปกตใิชเ้รยีกผู้ชาย)[Lex2]
(ไก) n. เจา้หมอน쪮ีȀหมอโนน่,คนนัȀนคนนีȀ,คนท쪮ีȀแตง่ตวั
ประหลาด. vt. หวัเราะเยาะ [Hope]
/G AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lovely คนท쪮ีȀนา่รัก[Lex2]
นา่รัก: นา่เอน็ด,ู สวยงาม [Lex2]
เป็นท쪮ีȀเบกิบานใจ[Lex2]
นา่รัก [LongdoEN]
(ลฟัว\'ล)ี adj. สวยงาม,นา่รัก,ดงีาม,เป็นท쪮ีȀนา่เบกิบานใจ. adv.
ดมีาก,ดเีย쪮ีȀยม. ###SW. loveliness n. ดlูovely ###S. attractive
###A. ugly [Hope]
(adj) งาม,นา่รัก,สวยงาม,สวย,ดงีาม [Nontri]
/L AH1 V L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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mood อารมณ:์ ใจคอ [Lex2]
มาลา (ทางไวยากรณ)์: กลุ่มคาํกรยิาแสดงทศันคต ิ[Lex2]
(มดู) n. อารมณข์ุ่นหมอง,อารมณ,์ใจคอ [Hope]
(n) อารมณ,์ความรู้สกึ,ใจคอ,มาลา [Nontri]
/M UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

palace พระราชวงั: ตาํหนัก, ปราสาท [Lex2]
(แพล\'ลสิ) n. ราชวงั,วงั [Hope]
(n) พระราชวงั,วงั,ตาํหนัก,พระท쪮ีȀนั쪮Ȁง,ทาํเนยีบ [Nontri]
/P AE1 L AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

permit อนญุาต: ยนิยอม, เหน็พอ้ง, เหน็ชอบ [Lex2]
ใบอนญุาต[Lex2]
(เพอมทิ\') vt.,vi. อนญุาต,อนมุตั,ิยนิยอม,เปดิโอกาส,ตกลง.
n. ใบอนุญาต,ใบอนมุตั,ิใบยนิยอม,การอนญุาต. ###SW.
permitter n. permiter n. ###S.
tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid [Hope]
(n) บตัรอนญุาต,ใบอนญุาต,ใบอนมุตั ิ[Nontri]
(vt) ยอม,ยนิยอม,อนญุาต,เปดิโอกาสให,้อนมุตั ิ[Nontri]
/P ER0 M IH1 T/ [CMU]
/P ER1 M IH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

protest ยนืยนั: ประกาศยนืยนั [Lex2]
คดัคา้น: ทกัทว้ง, ขดัขวาง, ประทว้ง [Lex2]
การคดัคา้น: การประทว้ง [Lex2]
คาํคดัคา้น[Lex2]
(โพรเทสท\ฺ') vt.,vi. คดัคา้น,ประทว้ง,ประกาศ
ยนืยนั,ยนืยนั,เสนอแยง้,ปฏเิสธชาํระ (บลิ) n. (โพร\'เทสท)ฺ
การคดัคา้น,การประทว้ง,การปฏเิสธการชาํระบลิ,คาํรอ้ง.
###SW. protester n. protestingly adv. ###S. objection
[Hope]
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(n) การประทว้ง,คาํคดัคา้น,การคดัคา้น,การตอ่ตา้น [Nontri]
(vt) ประทว้ง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,ขดัขวาง [Nontri]
/P R OW1 T EH2 S T/ [CMU]
/P R AH0 T EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

sculpture การแกะสลกั: การปัȀน [Lex2]
รปูแกะสลกั: รปูสลกั, รปูปัȀน, รปูหลอ่, ประตมิากรรม [Lex2]
แกะสลกั: สลกั, ปัȀน [Lex2]
(สคลัพ\ฺ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แกะ,สลกั,ปัȀนรปู,หลอ่รปู,ผล
งานแกะสลกั,ผลงานการปัȀนหรอืหลอ่รปู ###SW. sculptural
adj. [Hope]
/S K AH1 L P CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tribe เผา่: เผา่พันธุ์ [Lex2]
ตระกลู: ญาตพิ쪮ีȀนอ้ง [Lex2]
พันธุ์[Lex2]
เชืȀอชาต:ิ ชนชาต ิ[Lex2]
(n) หมู่ชน,จาํพวก,เผา่,ชาต,ิประเภท [Nontri]
/T R AY1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

youth วยัหนุ่มสาว: วยัหนุ่ม, วยัสาว [Lex2]
เดก็หนุ่มสาว: วยัรุ่น [Lex2]
คนหนุ่มคนสาว: เยาวชน [Lex2]
ความเป็นหนุ่มสาว: พลงัหนุ่มสาว [Lex2]
(ยธู) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วยัหนุ่มวยัสาว,ยวุชน,เดก็หนุ่ม
สาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรกเร쪮ิȀม pl. youths [Hope]
(n) วยัหนุ่มสาว,เดก็หนุ่มสาว,ยวุชน [Nontri]
/Y UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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basis รากฐาน: หลกัพืȀนฐาน, หลกั [Lex2]
จดุเร쪮ิȀมตน้[Lex2]
สว่นประกอบหลกั[Lex2]
(เบ\'ซสิ) n. พืȀนฐาน,รากฐาน,หลกัสาํคญั,สว่นสาํคญั,หลกั
เกณฑ,์มาตรฐาน,ฐานปฏบิตักิาร ###S. base pl. bases
[Hope]
(n) มลูฐาน,หลกัฐาน,รากฐาน,สว่นสาํคญั,กฎเกณฑ ์[Nontri]
/B EY1 S IH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

biology ชวีวทิยา[Lex2]
ชวีวทิยา [LongdoEN]
(ไบออล\'โลจ)ี n. ชวีวทิยา [Hope]
(n) ชวีวทิยา [Nontri]
/B AY0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cage กรง[Lex2]
(เคจ)ฺ {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คกุ,ท쪮ีȀคมุขงั,ท쪮ีȀ
กกัขงั,โครง,โครงกระดกู,โครงเหลก็คํȀาปืน vt. ใสใ่นกรง
[Hope]
(n) กรง,ท쪮ีȀคมุขงั,ท쪮ีȀกกัขงั [Nontri]
(vt) คมุขงั,ใสก่รง,ขงักรง,กกัขงั [Nontri]
/K EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

colleague เพ쪮ืȀอนรว่มงาน[Lex2]
(คอล\'ลกี) n. ผู้รว่มงาน,เพ쪮ืȀอนรว่มงาน ###S. associate
[Hope]
(n) เพ쪮ืȀอนรว่มงาน [Nontri]
/K AA1 L IY0 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

colony กลุ่ม: หมู่, เหลา่, พวก [Lex2]
ประชาชนในอาณานคิม[Lex2]
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ประเทศอาณานคิม: เมอืงขึȀน, ประเทศราช [Lex2]
(คอล\'ละน)ี n. อาณานคิม,กลุ่มคนในอาณานคิม [Hope]
(n) อาณานคิม,ดนิแดน,ประเทศอาณานคิม,หมู่คณะ [Nontri]
/K AA1 L AH0 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

debate การโตว้าท:ี การอภปิราย, การโตแ้ยง้, การถกเถยีง [Lex2]
การพจิารณา: การใชด้ลุยพนิจิ, การไตรต่รอง, การใครค่รวญ,
การวนิจิฉัย [Lex2]
โตแ้ยง้: ถกเถยีง, โตเ้ถยีง, อภปิราย, ขดัแยง้ [Lex2]
พจิารณา: ใชด้ลุยพนิจิ, ศกึษา, ใครค่รวญ, ไตรต่รอง [Lex2]
(ดเิบท\') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถก
เถยีง,อภปิราย,พจิารณา,ชงิชยั,ตอ่สู้ ###S. argue [Hope]
(n) การถกเถยีง,การอภปิราย,การโตแ้ยง้,การโตว้าท ี[Nontri]
(vt) ถกเถยีง,โตแ้ยง้,ตอ่ตา้น,ชงิชยั,โตว้าท,ีอภปิราย [Nontri]
/D AH0 B EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depart จากไป: แยกไป, ออกไป [Lex2]
ตาย (คาํทางการ): เสยีชวีติ, มรณภาพ, สิȀนชวีติ [Lex2]
เบ쪮ีȀยงเบน: เปล쪮ีȀยนแปลง, ปรับเปล쪮ีȀยน [Lex2]
ออกเดนิทาง[Lex2]
(vi,vt) จากไป,ตายแลว้,สิȀนไป,ออกจาก [Nontri]
/D AH0 P AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depress ทาํใหล้ดลง: ลดลง [Lex2]
ทาํใหห้ดหู่ใจ: ทาํใหเ้ศรา้ใจ [Lex2]
(ดเีพรส\') vt. ลดลง,กด,กดต쪮ํȀา,ระงับ,ยบัยัȀง,ทาํใหห้ดหู่
ใจ,ทาํใหค้า่หรอืระดบัต쪮ํȀาลง [Hope]
(vt) กดลง,ทาํใหห้ดหู่,ลดลง,เหลอืบตาลง,ยบัยัȀง [Nontri]
/D AH0 P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

factual เก쪮ีȀยวกบัขอ้เทจ็จรงิ: เก쪮ีȀยวกบัเร쪮ืȀองจรงิ [Lex2]
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(แฟค\'ชวล) adj. เก쪮ีȀยวกบัขอ้เทจ็จรงิ ###SW. factually adv.
factuality n. [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัขอ้เทจ็จรงิ,เป็นความจรงิ [Nontri]
/F AE1 K CH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fascinate ลุ้่มหลง: ห้ลงใหล, ช쪮ืȀนชอบมาก, จับใจ [Lex2]
ทาํใหลุ้่มหลง: ทาํใหห้ลงใหล, ทาํใหจั้บใจ, ช쪮ืȀนชอบ [Lex2]
(แฟส\'ซะเนท) vt. ชวนเสนห่,์ตรงึใจ vi. จับใจ,ตรงึใจ.
###SW. fascinative adj. ###S. attract [Hope]
(vt) ทาํใหห้ลงเสนห่,์ทาํใหห้ลงใหล,ตรงึใจ,ทาํใหต้ะลงึงัน
[Nontri]
/F AE1 S AH0 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mission งานท쪮ีȀไดรั้บมอบหมาย: ภาระหนา้ท쪮ีȀ, ภารกจิ [Lex2]
คณะผู้แทน: ผู้แทน, คณะทตู [Lex2]
(มชิ\'เชนิ) n. คณะผู้แทน,ภาระหนา้ท쪮ีȀของคณะผู้แทน,คณะ
ทตู,สถานทตู,งานปฏบิตังิานทางทหาร (มกัไดรั้บมอบหมาย
จากสาํนักงานใหญ)่ ,การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀหรอืการว쪮ิȀงสู่เปา้หมายของ
จรวดขปีนาวธุ,โบสถท์쪮ีȀไมม่พีระอยู่ประจาํ,งานมอบหมาย
[Hope]
(n) ภาระ,ธรุะ,คณะผู้แทน,คณะผู้สอนศาสนา,คณะทตู
[Nontri]
/M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nevertheless แตอ่ยา่งไรกต็าม: ถงึอยา่งนัȀนกต็าม, อยา่งไรกต็าม, อยา่งไรก็
ด ี[Lex2]
(เนฟ\'เวอธเีลส) adv.,conj. ถงึแมว้า่จะเป็นเชน่นัȀนกต็าม,แต่
ทวา่,ยงัคง,แมว้า่,ถงึแม ้###S. nonetheless [Hope]
(con) แมก้ระนัȀน,ถงึแมว้า่,แตก่ระนัȀน [Nontri]
/N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

occupation อาชพี: งานอาชพี, งานประจาํ, งานหลกั [Lex2]
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การยดึครอง[Lex2]
(ออคควิเพ\'เชนิ) n. อาชพี,การงาน,การครอบครอง ###S.
vocation,profession [Hope]
(n) อาชพี,การงาน,การยดึครอง [Nontri]
/AA2 K Y AH0 P EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

overseas โพน้ทะเล[Lex2]
ขา้มทะเล: โพน้ทะเล [Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัตา่งประเทศ[Lex2]
ท쪮ีȀเดนิทางทอ่งเท쪮ีȀยวขา้มทะเล[Lex2]
/OW1 V ER0 S IY1 Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

persuade ชกัชวน: โนม้นา้ว, ชกัจงู, ชกันาํ, เกลีȀยกลอ่ม [Lex2]
(เพอสเวด\') vt. ชกัชวน,ชกัจงู,จงูใจ,โอโ้ลม,แนะนาํ,ทาํให้
เช쪮ืȀอ,กลอ่ม ###SW. persuadability n. persuadable adj.
persuader n. persuadably adv. persuadedly adv.
persuadingly adv. ###S. induce,convince,influenc [Hope]
(vt) ชกัจงู,ชกันาํ,เกลีȀยกลอ่ม,โนม้นา้ว,ชกัชวน,โอโ้ลม
[Nontri]
/P ER0 S W EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

route เสน้ทางของรถ เรอื เคร쪮ืȀองบนิ: ทาง [Lex2]
กาํหนดเสน้ทาง: วางเสน้ทาง [Lex2]
(รทู) n. ทาง,เสน้ทาง,เสน้ทางเดนิ,เสน้ทางเดนิเรอื,คาํสั쪮Ȁงเดนิ
ทพั,vi. กาํหนดเสน้ทาง,วางเสน้ทาง ###SW. routerouter n. 
Phr. (en route อยู่ในระหวา่งเสน้ทาง) ###S.
course,road,passing [Hope]
(n) เสน้ทาง,ทางเดนิ,ทาง,การเดนิทาง [Nontri]
(v) / / [OALD]

ruins /R UW1 AH0 N Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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[ruin]
ซากปรักหกัพัง[Lex2]
ความพนิาศ: ความหายนะ, การทาํลาย [Lex2]
ความลม่จม: ความลม้ละลาย [Lex2]
ทาํใหพ้นิาศ: ทาํลาย [Lex2]
ทาํใหล้ม่จม: ทาํใหล้ม้ละลาย [Lex2]
|der, nur Sg.| ความพนิาศ, ความหายนะ, ความลม่จม
[LongdoDE]
(ร\ู'อนิ) n. ความพนิาศ,ความหายนะ,ซากปรักหกัพัง,สถานท쪮ีȀ
ปรักหกัพัง,ความลม่จม,การลม้ละลาย vi. ทาํใหพ้นิาศ,ทาํลาย
ใหล้ม่จม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ลอ่ลวง (ผู้หญงิ) vi. ประสบความ
พนิาศ,ประสบความหายนะ,ลม่จม,ลม้ละลาย,ยอ่ยยบั ###SW.
ruinable adj. ruiner n. [Hope]
(n) ส쪮ิȀงปรักหกัพัง,ความเส쪮ืȀอมโทรม,ความหายนะ,ความพนิาศ
[Nontri]
(vt) ทาํลาย,เส쪮ืȀอมโทรม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ทาํใหล้ม่จม,ทาํให้
พนิาศ [Nontri]
/R UW1 AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scholar นักวชิาการ: นักการศกึษา, ผู้คงแกเ่รยีน [Lex2]
นักเรยีน (คาํทางการ): นักศกึษา, ศษิย ์[Lex2]
ผู้ไดรั้บทนุการศกึษา: นักเรยีนทนุ [Lex2]
(สคอล\'เลอะ) n. ผู้คงแกเ่รยีน,นักวชิาการ,ผู้
เช쪮ีȀยวชาญ,นักเรยีน,นักศกึษา,ลกูศษิย,์ผู้ไดรั้บทนุการศกึษา.
[Hope]
(n) นักเรยีน,นักศกึษา,ผู้ไดรั้บทนุ,นักวชิาการ [Nontri]
/S K AA1 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

significant ซ쪮ึȀงมคีวามหมาย: สาํคญั [Lex2]
(ซกินฟิ\'ฟะเคนิท)ฺ adj. สาํคญั,มคีวามหมาย,มลีกัษณะ
สาํคญั,มผีล. n.. ส쪮ิȀงท쪮ีȀสาํคญั,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมคีวามหมาย,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมผีล.
###SW. significantly adv. ###S. meaningful,important
[Hope]
(adj) นา่สงัเกต,สาํคญั,มคีวามหมาย,มผีล [Nontri]
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/S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

volcano ภเูขาไฟ[Lex2]
(วอลเค\'โน) n. ภเูขาไฟ,บคุคลท쪮ีȀเดอืดดาลงา่ย pl.
volcanoes,volcanos [Hope]
(n) ภเูขาไฟ [Nontri]
/V AA0 L K EY1 N OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

broad กวา้งๆ: หลวมๆ, ทั쪮Ȁวๆ ไป, ไมจ่าํกดั [Lex2]
ทั쪮Ȁวโลก[Lex2]
ผู้หญงิ (คาํสแลง)[Lex2]
หยาบ[Lex2]
กวา้งขวาง: กวา้ง, ครอบคลมุ [Lex2]
(บรอด) n. กวา้ง,กวา้งขวาง,เวิȀงวา้ง,โจง่แจง้,ไมเ่กลีȀยง
เกลา,หยาบ,แสก,ไมถ่กูจาํกดั,อสิระ adj. เตม็,เตม็ท쪮ีȀ n. สว่น
กวา้ง,ผู้หญงิ,หญงิสาํสอ่น ###SW. broadish adj. Conf. wide
[Hope]
(adj) กวา้ง,กวา้งขวาง,โจง่แจง้,ไมถ่กูจาํกดั [Nontri]
/B R AO1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bush พุ่มไม[้Lex2]
ชอ่งคลอด[Lex2]
(บ?ูช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม,้ตน้ไมเ้ตีȀย vi. เป็น
พุ่ม vt. ปกคลมุดว้ยพุ่มไม ้[Hope]
(n) พุ่มไม,้ดงไม,้ป่า,ปลอก,เคร쪮ืȀองรองแกน [Nontri]
/B UH1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

capable ท쪮ีȀทาํไดด้[ีLex2]
ท쪮ีȀสามารถทาํได[้Lex2]
(เค\'พะเบลิ) adj. ซ쪮ึȀงสามารถ,มฝีีมอื,มสีตปัิญญา,มวีชิา.
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###SW. capabililty n. ด ูcapable ###S. able [Hope]
(adj) สามารถ,มฝีีมอื,มปีระสทิธภิาพ [Nontri]
/K EY1 P AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cheat การคดโกง: การทจุรติ [Lex2]
การหลอกลวง: การทจุรติ, การโกง [Lex2]
คนโกง: คนหลอกลวง [Lex2]
ทจุรติ: โกง [Lex2]
นอกใจ: มชีู้, ประพฤตนิอกใจ, ไมซ่쪮ืȀอสตัย ์[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀหลอกลวง[Lex2]
หลอกลวง: ตม้ตุ๋น [Lex2]
(ชที) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง 
v.โกง,หลอกลวง ฉอ้ฉล,เล쪮ีȀยง,หนรีอด. ###SW. cheater n.
cheatingly adv. ###S. defraud [Hope]
(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉอ้ฉล,ความจอมปลอม
[Nontri]
(vt) โกง,หลอกลวง,ฉอ้ฉล,ใชเ้ลห่ ์[Nontri]
/CH IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concentrate ทาํใหเ้ขม้ขน้ขึȀน[Lex2]
ทาํใหต้รงไปยงัจดุศนูยก์ลาง[Lex2]
ทาํใหเ้พง่ความสนใจ[Lex2]
เพง่ความสนใจ[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀถกูทาํใหม้คีวามเขม้ขน้ขึȀน[Lex2]
(คอน\'เซนิเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates}
vt.,vt. รวม,เพง่เลง็,รวมศนูย,์รวมกาํลงั,อดัแนน่,ทาํใหแ้นน่,ตัȀง
อกตัȀงใจ,สาํรวมความคดิ. n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀอดัแนน่,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเขม้ขน้
###SW. concentrative adj. ดcูoncentrate concentrator n.
ดcูoncent [Hope]
(vi,vt) สาํรวมความคดิ,จดจอ่,ตัȀงอกตัȀงใจ,ตัȀงสมาธ,ิรวมกาํลงั
[Nontri]
/K AA1 N S AH0 N T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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conclude จบ: สรปุ [Lex2]
ตดัสนิใจ[Lex2]
ทาํใหจ้บ: สรปุ [Lex2]
(คนัคลดู\') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิȀน
สดุลง,สรปุ,ลงมต,ิตดัสนิใจ. vi. สิȀนสดุลง,ลงเอย,ลงความ
เหน็,ตดัสนิใจ ###S. finish,infer,deduce [Hope]
(vi,vt) จบ,ลงมต,ิตดัสนิใจ,ลงเอย,สิȀนสดุ,ปลงใจ,ทาํเสรจ็
[Nontri]
/K AH0 N K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

confident ท쪮ีȀมั쪮Ȁนใจ: ท쪮ีȀแนน่อน, ท쪮ีȀเช쪮ืȀอใจได ้[Lex2]
(คอน\'ฟเิดนิท)ฺ adj. ซ쪮ึȀงไวว้างใจ,มั쪮Ȁนใจ,กลา้,กลา้เกนิไป. n.
คนท쪮ีȀไวใ้จ,คู่คดิ Conf. confidant [Hope]
(adj) แนใ่จ,มั쪮Ȁนใจ,เช쪮ืȀอใจ,เช쪮ืȀอมั쪮Ȁน,ไวใ้จ [Nontri]
/K AA1 N F AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

considerable สาํคญั[Lex2]
(คนัซดิ\'เดอระเบลิ) adj. คอ่นขา้งใหญ,่คอ่นขา้งมาก,นา่
พจิารณา,นา่นับถอื. n.จาํนวนมาก,จาํนวนไมน่อ้ย ###SW.
considerably adv. ดcูonsiderable ###S. large ###A. trifling
[Hope]
(adj) มาก,มากมาย,สาํคญั,นา่พจิารณา [Nontri]
/K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

convey ขนสง่: นาํมา, บรรทกุ [Lex2]
ถา่ยทอด: ถา่ยเท [Lex2]
ส쪮ืȀอไปถงึ: ส쪮ืȀอสาร [Lex2]
แสดงถงึ: หมายถงึ, ส쪮ืȀอความหมายวา่ [Lex2]
(คนัเว\') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนสง่,นาํ,พา,นาํ
ไป,ถา่ยทอด,ถา่ยเท,โอน ###S. move,carry [Hope]
(vt) นาํไป,ขน,พา,บรรทกุ,แสดง,รับสั쪮Ȁง,ถา่ยทอด,โอน
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[Nontri]
/K AH0 N V EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

definite แนน่อน: แนช่ดั, แจม่แจง้, ชดัเจน [Lex2]
(เดฟ\'ฟนิทิ) adj. แนน่อน,แนช่ดั,ชดัเจน,ยนืยนั เดด็ขาด
###SW. definiteness n. ###S. fixed [Hope]
(adj) มเีขตจาํกดั,แนน่อน,ชดัเจน,เดด็ขาด,ยนืยนั [Nontri]
/D EH1 F AH0 N AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

delight ความยนิด:ี ความปติยินิด,ี ความสขุใจ, ความดใีจ [Lex2]
ทาํใหด้ใีจ: ทาํใหย้นิด,ี ทาํใหป้ลืȀมปติ ิ[Lex2]
พอใจ: มคีวามสขุ, ยนิด,ี ปลาบปลืȀม [Lex2]
(ดไิลท\ฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยนิด,ีความ
ปีตยินิด,ีความสขุใจ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀใหค้วามสขุใจ. vt. ใหค้วามสขุใจ,ให้
ความพอใจ. vi. มคีวามยนิด,ีมคีวามปลืȀมปีต ิ###S.
enjoymentA. disgust [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปรดี뺲ิȀเปรม,ความปีต,ิความเบกิบานใจ
[Nontri]
(vt) ทาํใหย้นิด,ีทาํใหป้ีต,ิทาํใหส้ขุใจ,ทาํใหเ้บกิบานใจ
[Nontri]
/D AH0 L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

destination จดุหมายปลายทาง: หลกัชยั, จดุหมาย, เปา้หมาย, ท쪮ีȀหมาย
[Lex2]
(เดสทะเน\'เชนิ) n. จดุหมายปลายทาง,จดุมุ่งหมาย ###S.
objective [Hope]
(n) จดุหมายปลายทาง,จดุมุ่งหมาย,เปา้หมาย [Nontri]
/D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dictate ควบคมุ: สั쪮Ȁงการ [Lex2]
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บอกใหเ้ขยีนตาม[Lex2]
(ดคิ\'เทท) v. บอกใหเ้ขยีนตาม,สั쪮Ȁง,บงการ n. คาํสั쪮Ȁง,คาํบอก
[Hope]
(vt) สั쪮Ȁง,บญัชา,บงการ,บอกจด [Nontri]
/D IH0 K T EY1 T/ [CMU]
/D IH1 K T EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

edge ขอบ: รมิ, เสน้ขอบ [Lex2]
ขอบหนา้ผา[Lex2]
เขยบิ: เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀทลีะนอ้ย [Lex2]
คมมดี[Lex2]
ความแขง็แรง: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
ตดิขอบ: ใสข่อบ [Lex2]
ทาํใหค้ม[Lex2]
EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็น
ระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย 2.75G ในเครอืขา่ยโทรศพัท ์คลา้ย
กบัระบบ GPRS แตม่คีวามเรว็ท쪮ีȀสงูกวา่คอืท쪮ีȀประมาณ 300 KB
[LongdoEN]
(เอดจ)ฺ n. ขอบ,รมิ,ขา้ง,เขตแดน,สนั,ดา้นคมของใบมดี,ความ
คม,เหล쪮ีȀยม,เนนิเขา,หนา้ผา,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,ตาํแหนง่ท쪮ีȀดกีวา่ vt.
ทาํใหค้ม,ใสข่อบให,้เคล쪮ืȀอนไปทางขา้ง,คอ่ย ๆ เคล쪮ืȀอนไปทาง
ขา้ง. vi. เคล쪮ืȀอนไปขา้งหนา้ Phr. (edge out เอาชนะทลีะ
นดิ,เลม็) คาํท쪮ีȀมคีวามหมายเหมอื [Hope]
(n) ขอบ,รมิ,ปาก,สนั,คมมดี,ขา้ง,ความคม,เหล쪮ีȀยมเขา
[Nontri]
(vt) หลบหลกี,เล쪮ีȀยง,เขยบิ,เคล쪮ืȀอน,ทาํใหค้ม [Nontri]
/EH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

path ทกุข:์ เกดิเป็นโรค, รู้สกึ [Lex2]
ทางเดนิ: เสน้ทาง, ทางเดนิ, ทางผา่น, ทาง, วถิทีาง, แนวทาง
[Lex2]
เสน้ทาง [LongdoEN]
เสน้ทางเป็นคาํสั쪮Ȁงในระบบดอส ใชใ้นแฟม้ขอ้มลู autoexec.bat
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เพ쪮ืȀอใหส้ามารถเขา้ถงึแฟม้ขอ้มลูท쪮ีȀเกบ็อยู่ได ้โดยไมต่อ้งบอก
ท쪮ีȀเกบ็ทกุครัȀง ตวัอยา่ง เชน่PATH=C:\\DOS; C:
\\WINDOWS ; C:\\ WINWORD ; C: \\EXCEL [Hope]
(n) ทางเดนิ,ทางเทา้,บาทวถิ,ีวถิทีาง,ทางผา่น,เสน้ทาง,ทาง
โคจร [Nontri]
/P AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

resort สถานท쪮ีȀพักตากอากาศ: สถานท쪮ีȀพักผอ่น, รสีอรต์ [Lex2]
แหลง่พ쪮ึȀงพงิ[Lex2]
การหนัไปพ쪮ึȀง: การหนัไปอาศยั, การหนัไปใช ้[Lex2]
สถานท쪮ีȀท쪮ีȀไปบอ่ย[Lex2]
หนัไปพ쪮ึȀง: หนัไปอาศยั, หนัไปใช ้[Lex2]
ชอบไป: แหก่นัไป [Lex2]
(รซีอรท์\') vt. อาศยั,พ쪮ึȀง,ใช,้ใชว้ธิ,ีใชม้าตรการ,ไป,มกัไป n.
สถานท쪮ีȀท쪮ีȀผู้คนไปกนับอ่ย,ท쪮ีȀมั쪮Ȁวสมุ,ท쪮ีȀมชี쪮ืȀอเสยีง,การไปอยู่
เสมอ,การอาศยั,การใชม้าตรการอนัใดอนัหน쪮ึȀง,ส쪮ิȀงท쪮ีȀขอความ
ชว่ยเหลอื,ผู้ท쪮ีȀถกูขอความชว่ยเหลอื ###S. go,use,employ
[Hope]
(vt) ใชว้ธิ,ีพ쪮ึȀง,อาศยั,พ쪮ึȀง [Nontri]
/R AH0 Z AO1 R T/ [CMU]
/R IY0 Z AO1 R T/ [CMU]
/R IY0 S AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shadow เงา: รม่เงา, ท쪮ีȀหลบภยั [Lex2]
(แชด\'โด) n. เงา,เงารม่,รม่,ระยะเวลาแหง่ความนา่
สงสยั,ความทกุข,์ความไมไ่วว้างใจ,ความอาํพราง,การ
ปดิบงั,การคกุคาม,ผู้ตดิตามเฝ้าด,ูคนผวิดาํ vt. ทอดเงาลง
บน,ทาํใหส้ลวั,อาํพราง,บงัรม่,บงัแดด,ใหท้쪮ีȀหลบ
ภยั,ปอ้งกนั,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย ###SW. shadower
n [Hope]
(n) ผ,ีเงา,รม่เงา,ท쪮ีȀหลบภยั,ความมดื,ขอ้คดิเหน็,ภาพสะทอ้น
[Nontri]
(vt) ทอดเงาลง,ทาํใหร้ม่,บงัแดด,ทาํใหส้ลวั,ใหท้쪮ีȀหลบภยั
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[Nontri]
/SH AE1 D OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

succeed สาํเรจ็: ประสบความสาํเรจ็, บงัเกดิผล, สมัฤทธ뺲ิȀผล [Lex2]
รับชว่งตอ่: ดาํเนนิตอ่, สบืทอด [Lex2]
ตามหลงั: ตามมา, มาภายหลงั [Lex2]
(ซคัซดี\') vi. ประสบความสาํเรจ็,บรรลผุล,เจรญิ,รับชว่ง,ตาม
หลงั,เกดิตอ่เน쪮ืȀอง. vt. เกดิตอ่เน쪮ืȀอง,ตามหลงั. ###SW.
succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv. ###S.
achieve,fulfill,follow [Hope]
(vt) บรรลผุล,สบืตอ่,รับชว่ง,เจรญิ [Nontri]
/S AH0 K S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suspect สงสยั: ระแวง, สงสยัวา่มคีวามผดิ [Lex2]
คาดวา่จรงิ: คดิวา่จรงิ, สงสยัวา่อาจเป็นไปได ้[Lex2]
ผู้ตอ้งสงสยั: ผู้ถกูกลา่วหา, ผู้ถกูสงสยั, จาํเลย [Lex2]
นา่สงสยั: เป็นท쪮ีȀขอ้งใจ, ไมน่า่ไวใ้จ, นา่กงัขา [Lex2]
(ซสัเพคท\ฺ') vt.,vi.,adj. สงสยั,ขอ้งใจ,กงัขา,คาดคดิ,คาด
คะเน. n. (ซสั\'เพคท)ฺ ผู้ตอ้งหา,ผู้ถกูสงสยั. ###SW. suspecter
n. suspectible adj. ###S. mistrust [Hope]
(vt) ระแวง,สงสยั,ขอ้งใจ [Nontri]
/S AH0 S P EH1 K T/ [CMU]
/S AH1 S P EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

valley หบุเขา: หว้ย, หบุลาํธาร [Lex2]
(แวล\'ล)ี n. หบุเขา,หบุเขาลาํธาร,หว้ยเขา,หวา่งเขา,แอง่ลกึ.
###S. dale,dell [Hope]
(n) หบุเขา [Nontri]
/V AE1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

admire นับถอื: ยกยอ่ง, สรรเสรญิ, ช쪮ืȀนชม, เล쪮ืȀอมใส [Lex2]
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(แอดไม\' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เล쪮ืȀอมใส, นับถอื, นยิม. 
admiring adj. ###S. approve) [Hope]
(vt) ชมเชย,เล쪮ืȀอมใส,ยกยอ่งสรรเสรญิ,นยิม,นับถอื [Nontri]
/AE0 D M AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aid ความชว่ยเหลอื[Lex2]
ชว่ยเหลอื: สงเคราะห,์ อนเุคราะห ์[Lex2]
ชว่ยเหลอื: เกืȀอหนนุ, สงเคราะห ์[Lex2]
ผู้ชว่ย[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀชว่ยเหลอื: ส쪮ิȀงท쪮ีȀชว่ยเหลอื [Lex2]
(เอด) vt.,n. ชว่ยเหลอื, สงเคราะห,์ อนเุคราะห,์ ชว่ยฉกุเฉนิ, ผู้
ชว่ย, ผู้อปุถมัภ,์ การอาศยั, แรงชว่ย, ส쪮ิȀงชว่ย. aider n. aidful
adj. [Hope]
(n) ความชว่ยเหลอื,การสงเคราะห,์การอปุถมัภ ์[Nontri]
(vt) ชว่ยเหลอื,อปุถมัภ,์สงเคราะห ์[Nontri]
/EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attempt ความพยายาม: ความมานะ, ความอตุสาหะ [Lex2]
พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]
(อะเทมพทฺ\ฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
(n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
(vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
/AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

authority ผู้ท쪮ีȀรอบรู้[Lex2]
ผู้มอีาํนาจ: เจา้หนา้ท쪮ีȀผู้มอีาํนาจ [Lex2]
ฝ่ายบรหิาร: สาํนักงาน, เจา้หนา้ท쪮ีȀบรหิาร [Lex2]
อาํนาจในการสั쪮Ȁงการ: อาํนาจ, อาํนาจหนา้ท쪮ีȀ [Lex2]
(ออธอ\'รทิ)ี n. เจา้หนา้ท쪮ีȀ,อาํนาจ (ในหนา้ท쪮ีȀตาํแหนง่) ,ผู้มี
อาํนาจ,ผู้เป็นตน้ตาํรับ,ทางราชการ,แหลง่ขอ้มลูหรอืคาํ
แนะนาํท쪮ีȀเช쪮ืȀอถอืได,้ความเช쪮ืȀอถอืได,้ผู้เช쪮ีȀยวชาญเฉพาะ
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ทาง,อาํนาจทางนตินัิย,อาํนาจการเป็นตวัแทน,ความ
เช쪮ีȀยวชาญ, พยาน,การใหก้าร (คาํท쪮ีȀมคีวามหมายเหมอืนก
[Hope]
(n) อาํนาจ,เจา้หนา้ท쪮ีȀ,เจา้พนักงาน,ตน้ตาํรับ [Nontri]
/AH0 TH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

capital ขอ้ไดเ้ปรยีบ[Lex2]
คนร쪮ํȀารวย[Lex2]
ดเีย쪮ีȀยม[Lex2]
ท쪮ีȀเป็นหลกั: ท쪮ีȀเป็นสว่นสาํคญั [Lex2]
เมอืงหลวง[Lex2]
ศนูยก์ลางของกจิกรรมบางอยา่ง[Lex2]
(แคพ\'พเิทลิ) n. เมอืงหลวง,ตวัเขยีนใหญ,่ทนุ,พวก
นายทนุ,หวัเสา,ยอดเสา adj. เก쪮ีȀยวกบัทนุ,สาํคญัมาก,พืȀน
ฐาน,เก쪮ีȀยวกบัเมอืงหลวง,เก쪮ีȀยวกบัการสญูเสยีชวีติ,มโีทษถงึ
ตาย Conf. capitol [Hope]
(adj) มหนัต,์อกุฉกรรจ,์สาํคญั,มโีทษถงึตาย,โต,มาก [Nontri]
(n) เมอืงหลวง,นครหลวง,ทนุทรัพย,์เงนิทนุ [Nontri]
/K AE1 P AH0 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cooperate ยอมทาํตาม: ทาํตามท쪮ีȀสั쪮Ȁง [Lex2]
รว่มมอื: ทาํงานรว่มกนั [Lex2]
(โคออพ\'พะเรท) vi. รว่มมอื ###SW. cooperator n.
ดcูooperate cooperator n. ดcูooperate ###S. assist,help,plot
[Hope]
(vi) รว่มมอืกนั,จับมอืกนั [Nontri]
/K OW0 AA1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
/K W AA1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

defend แกต้วั: แกต้า่ง, กลา่วแยง้ [Lex2]
ปกปอ้ง: คุ้มครอง, คุ้มกนั, อารักขา [Lex2]
(ด\ิ'เฟนด\ฺ') {defended,defending,defends} vt.
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ปอ้งกนั,ตา้น,พทิกัษ,์แกต้วัให,้เป็นทนายให,้แกต้า่ง ###SW.
defender n. ดdูefend ###S. protect [Hope]
(vt) ปอ้งกนั,ปกปักรักษา,พทิกัษ,์รับ,แกต้า่ง [Nontri]
/D AH0 F EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

destruction การทาํลาย: ภาวะท쪮ีȀถกูทาํลาย [Lex2]
วธิทีาํลาย: สาเหตขุองการทาํลาย [Lex2]
(ดสิทรัค\'เชนิ) n. การทาํลาย,ภาวะท쪮ีȀถกูทาํลาย, ###SW.
destructionist n. ###S. ruin [Hope]
(n) การทาํลาย,วธิกีารทาํลาย,การลา้งผลาญ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀถกูทาํลาย
[Nontri]
/D AH0 S T R AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disorder ความผดิปกต ิ(ทางรา่งกายหรอืจติใจ)[Lex2]
ความวุ่นวาย: ความอลหมา่น, ความไมเ่ป็นระเบยีบ, ความ
โกลาหล [Lex2]
ทาํใหวุ้่นวาย: ทาํใหส้บัสน, ทาํใหไ้มส่งบ, ทาํใหยุ้่งเหยงิ,
ทาํใหโ้กลาหล [Lex2]
(ดสิออร\์'เดอะ) n. ความไมเ่ป็นระเบยีบ,ความสบัสน,ความผดิ
ปกตทิางกายหรอืใจ. vt. ทาํใหไ้มเ่ป็นระเบยีบ,ทาํให้
ยุ่งเหยงิ,ทาํใหส้บัสน. ###S. bustle ###A. order,form [Hope]
(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยงิ,ความสบัสน,ความไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ความอลหมา่น [Nontri]
/D IH2 S AO1 R D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

division กองทหาร: หนว่ยทหาร [Lex2]
การแบง่: การแบง่สนัปันสว่น, การจัดสรร [Lex2]
การหาร[Lex2]
ความแตกตา่ง: การแตกแยก, ความไมล่งรอยกนั [Lex2]
แผนก: กอง [Lex2]
(ดวิสิ\'เชนิ) n. การแบง่แยก,การแบง่สรร,การปันสว่น,ความ
แตกแยก,ส쪮ิȀงท쪮ีȀแบง่แยก,เสน้แบง่เขต,การ
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หาร,แผนก,ฝ่าย,สว่น,หนว่ย ###SW. divisional adj.
ดdูivision divisionary adj. ดdูivision ###S.
seperation,part,section,discord [Hope]
(n) การหาร,การแบง่,การแบง่แยก,การปัน
สว่น,ฝ่าย,แผนก,หนว่ย [Nontri]
/D IH0 V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enable ทาํใหเ้ป็นไปได:้ สามารถ [Lex2]
(เอนเน\'เบลิ) vt. ทาํใหส้ามารถ ###SW. enabler n. ดeูnable
[Hope]
(vt) ทาํใหส้ามารถ,ใหส้ทิธ뺲ิȀ,ใหอ้าํนาจ,มอบอาํนาจ [Nontri]
/EH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
/AH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frustrate ทาํใหท้อ้แท:้ ทาํใหโ้กรธ, ทาํใหผ้ดิหวงั, ทาํใหห้มดความ
อดทน [Lex2]
vi.,vt. (ทาํให)้ กลายเป็นไมไ่ดผ้ล,กลายเป็นไมส่มหวงั.
###SW. frustrater n. frustrative adj. ###S. fail [Hope]
(vt) กาํจัด,ทาํลาย,ทาํใหส้ิȀนหวงั,ทาํใหไ้รผ้ล,ลบลา้ง,ทาํใหไ้ม่
สมหวงั [Nontri]
/F R AH1 S T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

govern ปกครอง: วางระเบยีบ, ควบคมุ, บงัคบั [Lex2]
(กฟั\'เวริน์) v. ปกครอง,ครอบงาํ,ควบคมุ,ดแูล. ###SW.
governabilityn. governable adj. ###S. direct,rule [Hope]
(vt) ปกครอง,ดแูล,ครอบครอง,ครอบงาํ,บงัคบั,ควบคมุ
[Nontri]
/G AH1 V ER0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plenty จาํนวนมากมาย: ปรมิาณอดุมสมบรูณ,์ ปรมิาณเหลอืเฟอื
[Lex2]
มากพอ: เพยีงพอ, มาก, มากมาย [Lex2]
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อยา่งเตม็ท쪮ีȀ: ทเีดยีว, เพยีงพอ [Lex2]
(เพลน\'ท)ี adj. ความอดุมสมบรูณ,์ความมากมาย,ความเยอะ
แยะ,ความมั쪮Ȁนคั쪮Ȁง. adj. อดุมสมบรูณ,์มากมาย. adv. เตม็ท쪮ีȀ,ที
เดยีว ###S. affluence,abundance [Hope]
(adj) อดุมสมบรูณ,์มากมาย,ลน้เหลอื,มั쪮Ȁงคั쪮Ȁง [Nontri]
(n) ความอดุมสมบรูณ,์ความมากมาย,ความมั쪮Ȁงคั쪮Ȁง [Nontri]
/P L EH1 N T IY0/ [CMU]
/P L EH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

relieve ผอ่นคลาย: บรรเทา, ปลอดเปลืȀอง, ทเุลา [Lex2]
ลดภาระ: แบง่เบา [Lex2]
ปลดออกจากตาํแหนง่[Lex2]
ทาํใหเ้ดน่: ทาํใหส้ะดดุตา, ทาํใหน้นูออกมา [Lex2]
(รลีฟีว\') vt. บรรเทา,ลด,ผอ่นคลาย,ปลดปลอ่ย,บรรเทา,แบง่
เบา,ชว่ยเหลอื,สงเคราะห,์ทาํใหน้นู,เปล쪮ีȀยนเวร,เปล쪮ีȀยน
ยาม,เปล쪮ีȀยนบรรยากาศ,เปล쪮ีȀยนอารมณ ์Phr. (to relieve
oneself ปัสสาวะหรอือจุจาระ) ###SW. relievable adj.
relievedly adv. [Hope]
(vt) ชว่ยเหลอื,บรรเทาลง,ทาํใหโ้ลง่ใจ,สงเคราะห,์แบง่เบา
[Nontri]
/R AH0 L IY1 V/ [CMU]
/R IY0 L IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reputation ช쪮ืȀอเสยีง: ความเล쪮ืȀองลอื, กติตศิพัท,์ ความนับหนา้ถอืตา
[Lex2]
(เรพพวิเท\'เชนิ) n. ช쪮ืȀอเสยีง,กติติศพัท,์ความโดง่ดงั,ความ
มหีนา้มตีา ###S. good name [Hope]
(n) ช쪮ืȀอเสยีง,ความดงั,กติตศิพัท,์ความมหีนา้มตีา,ความเล쪮ืȀอง
ลอื [Nontri]
/R EH2 P Y AH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

royal เก쪮ีȀยวกบัราชวงศ:์ เก쪮ีȀยวกบักษัตรยิ,์ เก쪮ีȀยวกบัราชสาํนัก [Lex2]
ใหญโ่ต: มโหฬาร [Lex2]
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ดเีลศิ: ชัȀนเย쪮ีȀยม, ชัȀนหน쪮ึȀง [Lex2]
สมาชกิของราชวงศ ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ใบเรอืของเสาเอก[Lex2]
(รอย\'เอลิ) adj. เก쪮ีȀยวกบั (กษัตรยิ,์ราชนิ,ีราชนกิลู,ราชสาํนัก)
,ราช,หลวง,ใหญ,่มโหฬาร,เก쪮ีȀยวกบัเจา้,ดเีลศิ,เย쪮ีȀยม,ชัȀน
หน쪮ึȀง,ในเรอืของเสาเอก ###SW. royally adv. ###S.
regal,kingly,imperial,majestic [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัเจา้,หลวง,ดเีลศิ,เย쪮ีȀยม,ชัȀนหน쪮ึȀง [Nontri]
/R OY1 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

slave ทาส: ผู้ทาํงานหนักและไดค้า่แรงต쪮ํȀา [Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยโุรปภาคตะวนัออก,ภาค
ตะวนัออกเฉยีงใตแ้ละภาคกลาง) [Hope]
(n) บา่ว,ทาส,ขีȀขา้,ขา้รับใช ้[Nontri]
(vi) เป็นทาส [Nontri]
/S L EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

struggle ดิȀนรน: พยายาม [Lex2]
ตอ่สู้: แขง่ขนั [Lex2]
ความพยายาม: การฝ่าฟัน, การดิȀนรน [Lex2]
การตอ่สู้: การแขง่ขนั [Lex2]
(สทรกิ\'เกลิ) ดิȀนรน,ตอ่สู้,แขง่ขนั ###SW. struggler n. ###S.
effort,conflict,fight [Hope]
(vi) ตอ่สู้,ดิȀนรน,ฝ่าฟัน,แขง่ขนั,ตะเกยีกตะกาย [Nontri]
/S T R AH1 G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stupid โง:่ ไรส้มอง, ไรห้วัคดิ, บดัซบ [Lex2]
นา่เบ쪮ืȀอหนา่ย: เช쪮ืȀองชา้, ไรส้าระ [Lex2]
มนึงง: งงงวย, ก쪮ึȀงสลบ [Lex2]
(สทวิ\'พดิ) adj. โง,่เงา่,เซอ่,ท쪮ึȀม,โฉดเขลา,บดัซบ,เช쪮ืȀอง
ชา้,หงอยซมึ,นา่เบ쪮ืȀอหนา่ย,ไมม่รีสชาต,ิไมน่า่
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สนใจ,มนึงง,งงงวย,ตะลงึงัน. ###SW. stupidness n. [Hope]
(adj) เซอ่,โง,่โงเ่ขลา,มนึงง,เหงาหงอย,นา่เบ쪮ืȀอ [Nontri]
/S T UW1 P AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

citizen ประชาชน: พลเมอืง [Lex2]
(ซทิ\'ทเิซนิ) n. พลเมอืง,ชาวเมอืง,ประชากร ###SW.
citizenly adj. [Hope]
(n) ประชากร,ชาวเมอืง,พลเมอืง,ประชาชน,คนในบงัคบั
[Nontri]
/S IH1 T AH0 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

council การประชมุเพ쪮ืȀอปรกึษาหารอื[Lex2]
คณะกรรมการ[Lex2]
สภา: สภาทอ้งถ쪮ิȀน, สภาเทศบาล [Lex2]
(เคา\'เซลิ) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธกิาร,กลุ่มคณะ
นติบิญัญัต,ิกลุ่มคณะท쪮ีȀปรกึษา,การประชมุ,องคก์รรว่ม,คณะ
มนตร ีConf. counsel [Hope]
(n) สภา,คณะมนตร,ีสภาองคมนตร,ีคณะกรรมการ,กลุ่มคณะ
นติบิญัญัต ิ[Nontri]
/K AW1 N S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

declare ประกาศ: กาํหนด, แถลง, แจง้ [Lex2]
เปดิเผย: เผย (ความลบั), เปดิโปง [Lex2]
ยนืยนั: รับรอง, แสดงหลกัฐาน [Lex2]
สาํแดง: แสดงรายการตามขอ้กาํหนด เชน่ ภาษ,ี สนิคา้
[Lex2]
ออกคาํสั쪮Ȁง: กาํหนด, ประกาศ, แถลงการณ,์ แจง้ [Lex2]
(ดแิคลร\์') v. ประกาศ,แถลงการณ,์แจง้ (การชาํระภาษ)ี ,เรยีก
(ไพ)่ ###SW. declarer n. ###S. avow [Hope]
(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปดิเผย,บอกกลา่ว,แจง้ [Nontri]
/D IH0 K L EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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enormous ท쪮ีȀชั쪮Ȁวรา้ย (ภาษาโบราณ): รา้ยกาจ, เลวทราม, ไรศ้ลีธรรม
[Lex2]
ท쪮ีȀใหญม่หมึา: ท쪮ีȀใหญโ่ตมโหฬาร [Lex2]
(อนีอร\์'เมสิ) adj. มหมึา,ใหญโ่ต,รา้ยกาจ,ชั쪮Ȁวรา้ย. ###SW.
enormousness n. ดeูnormous ###S. immense [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,มโหฬาร,มหมึา,รา้ยกาจ,เลวรา้ย,ชั쪮Ȁวรา้ย
[Nontri]
/AH0 N AO1 R M AH0 S/ [CMU]
/IY0 N AO1 R M AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

extraordinary เกนิธรรมดา: ผดิธรรมดา, เกนิปกต ิ[Lex2]
เพ쪮ืȀอจดุประสงคพ์เิศษ[Lex2]
(อคิซทฺรอ\'ดนิะร)ี adj. พเิศษ,ผดิธรรมดา,วสิามญั. ###SW.
extraordinarily adv. extraordinariness n. ###S. amazing
[Hope]
/IH0 K S T R AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
/EH2 K S T R AH0 AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fog หมอก: หมอกควนั [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นฝ้ามวั: ปกคลมุไปดว้ยหมอก [Lex2]
ความสบัสน: ความงงงัน, ความมดืมน [Lex2]
ทาํใหง้งงวย: ทาํใหม้นึงง [Lex2]
ทาํใหค้ลมุเครอื: ทาํใหส้บัสน [Lex2]
คลมุเครอื: มดืมน, ไมช่ดัเจน [Lex2]
หมอก [LongdoEN]
(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควนัหมอก,ความ
ยุ่งเหยงิใจ,ความคลมุเครอื,ฟา้มวั vt. ปกคลมุดว้ย
หมอก,ทาํใหเ้กดิฟา้มวัขึȀน,ทาํใหยุ้่งเหยงิ,ทาํใหง้ง. vi.
ปกคลมุไปดว้ยหมอก [Hope]
(n) หมอก,ควนั,ฝ้า,ความคลมุเครอื,ความมวั,ความยุ่งใจ
[Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นหมอก,ปกคลมุดว้ยหมอก,ทาํใหยุ้่งใจ [Nontri]
/F AA1 G/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

funeral พธิฝัีงศพ: งานฝังศพ [Lex2]
(ฟวิ\'เนอเรลิ) n. งานศพ,การฝังศพ,พธิฝัีงศพ,ขบวนแหศ่พ.
adj. เก쪮ีȀยวกบังานศพ [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัพธิศีพ,เก쪮ีȀยวกบังานศพ,เก쪮ีȀยวกบัการฝังศพ
[Nontri]
(n) การฝังศพ,พธิฝัีงศพ,การแหศ่พ,งานศพ [Nontri]
/F Y UW1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

giant ยกัษ:์ ส쪮ิȀงท쪮ีȀมขีนาดใหญโ่ตมาก [Lex2]
มหมึา: ใหญย่กัษ,์ ใหญโ่ตมาก [Lex2]
(ไจ\'เอนิท)ฺ n.,adj. ยกัษ ์###S. huge,monster [Hope]
(n) ยกัษ,์ส쪮ิȀงท쪮ีȀใหญโ่ต [Nontri]
/JH AY1 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

impression การลอ้เลยีนทา่ทางหรอืการพดูจาของบคุคลท쪮ีȀมชี쪮ืȀอ
เสยีง[Lex2]
ความประทบัใจ: ความซาบซึȀง, ความรู้สกึช쪮ืȀนชม [Lex2]
งานพมิพ:์ ส쪮ิȀงพมิพ ์[Lex2]
รอยประทบัตรา: รอยพมิพ ์[Lex2]
(อมิเพรซ\' เชนิ) n. รอยประทบั, รอยกด, รอยพมิพ,์ รอยฝังใจ,
ส쪮ิȀงท쪮ีȀประทบัใจ, การประทบัใจ. ###SW. impressional adj.
impressionally adv. ###S. imprint, mark, print, effect,
influence [Hope]
(n) รอ่งรอย,ความรู้สกึ,ความประทบัใจ,รอยพมิพ ์[Nontri]
/IH2 M P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

income รายได:้ เงนิได,้ รายรับ [Lex2]
(อนิ\' คมั) n. รายได,้ เงนิได,้ รายรับ, ส쪮ิȀงท쪮ีȀเพ쪮ิȀมเขา้มา, การเขา้
มา (revenue, receipts) [Hope]
(n) รายได,้รายรับ,ดอกเบีȀย,เงนิเดอืน [Nontri]
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/IH1 N K AH2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mad วกิลจรติ (เพราะป่วยทางจติ): บา้, สตไิมด่ ี[Lex2]
โงม่าก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ไมม่เีหตผุล, โงเ่งา่มาก [Lex2]
โกรธจัด (คาํไมเ่ป็นทางการ): ฉนุ, คลั쪮Ȁง, โมโห [Lex2]
(แมด) adj. บา้,วกิลจรติ,โกรธ,คลั쪮Ȁง,ต쪮ืȀนเตน้มาก,หลงใหล,โง่
มาก,ไรเ้หตผุล,กระตอืรอืรน้มาก,รา่เรงิมาก,เป็นโรคกลวันํȀา. 
Phr. (like mad เรง่รบีมาก,กระตอืรอืรน้) [Hope]
(adj) บา้,บา้คลั쪮Ȁง,คลั쪮Ȁงไคล,้โวยวาย,ฟั쪮Ȁนเฟอืน,วกิลจรติ
[Nontri]
/M AE1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ought ควรจะ: สมควร, ควร, นา่จะ [Lex2]
(ออท) auxv. ควรจะ,ควร n. หนา้ท쪮ีȀ,ภาระหนา้ท쪮ีȀ,=aught [Hope]
(v) นา่จะ,ควรจะ [Nontri]
/AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resist ตอ่ตา้น: ตา้นทาน, ตา้น, ขดัขวาง [Lex2]
อดทน: อดกลัȀน, ทนตอ่ [Lex2]
(รซิสิท\ฺ') vt.,vi. ตา้น,ตอ่ตา้น,ตา้นทาน,สกดักัȀน,ทด
ตอ่,ขดัขนื,ขดัขวาง,อดทน ###SW. resistingly adv. ###S.
withstand,confront [Hope]
(vt) ขดัขวาง,ตอ่ตา้น,สกดักัȀน,ตา้นทาน [Nontri]
/R AH0 Z IH1 S T/ [CMU]
/R IY0 Z IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reveal เปดิเผย: เผย [Lex2]
แสดงใหเ้หน็: ทาํใหป้รากฎ [Lex2]
(รวีลี\') vt.,n. (การ) เปดิเผย,เผย,แสดงใหเ้หน็,แสดง,ความ
สวา่ง,เร쪮ืȀองท쪮ีȀเปดิเผย ###SW. revealability n. revealableness
n. revealable adj. revealor n. revelative adj. ###S.
disclose,expose [Hope]
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(vt) แสดง,เปดิเผย,ทาํใหป้รากฏ,เผย [Nontri]
/R IH0 V IY1 L/ [CMU]
/R IY0 V IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rid ขจัด: กาํจัด, ทาํใหห้มดไป [Lex2]
ขจัดออกไป[Lex2]
(รดิ) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กาํจัด,ทาํใหห้มด
ไป,สลดั,ทาํใหห้ลดุ,ทาํใหพ้น้,ชว่ยเหลอื,กรยิาชอ่ง 2 และ 3
ของ ride ###SW. ridder n. [Hope]
(vt) สลดั,กาํจัด,ขจัด [Nontri]
/R IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sword ดาบ: กระบ쪮ีȀ, มดียาว [Lex2]
(ซอรด์) n. ดาบ,กระบ쪮ีȀ,มดียาว,สงคราม,การตอ่สู้,การฆา่
ฟัน,ความรนุแรง [Hope]
(n) กระบ쪮ีȀ,ดาบ,อาวธุ [Nontri]
/S AO1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tale เร쪮ืȀองเลา่: เร쪮ืȀองเลา่ลอื, คาํเลา่ลอื [Lex2]
นทิาน: นยิาย [Lex2]
เร쪮ืȀองโกหก[Lex2]
(เทล) n. นทิาน,นยิาย,คาํเลา่ลอื,เร쪮ืȀองโกหก,คาํนนิทา,จาํนวน
ทัȀงหมด [Hope]
(n) การนับ,เร쪮ืȀองราว,นทิาน,เร쪮ืȀองเลา่ [Nontri]
/T EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

trap ปาก[Lex2]
กบัดกั: กบั [Lex2]
กลอบุาย: อบุาย, แผนการ, หลมุพราง [Lex2]
การดกัโจมต:ี การซุ่มโจมต ี[Lex2]
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ปาก (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ทอ่พักนํȀา[Lex2]
บอ่ทรายในสนามกอลฟ์[Lex2]
รถเทยีมมา้ (ไมม่หีลงัคา)[Lex2]
วางกบัดกั: ดกัจับ, ดกั [Lex2]
(แทรพ) n. กบัดกั,หลมุพราง,ตาขา่ย,แรว้,เคร쪮ืȀองดกัสตัว,์ทอ่
โคง้เกบ็นํȀา,ชอ่งมฝีาปดิ,ปาก,ตาํรวจ,นักสบื. vt.,vi.ทาํใหต้ดิ
กบัดกั,ทาํใหต้กหลมุพราง,วางกบัดกั,จับกมุ,ยดึไว.้ ###SW.
traps n. เคร쪮ืȀองดนตรปีระเภทตหีรอืเคาะ ###S. snar [Hope]
(n) กบัดกั,แรว้,รถเทยีมมา้,เคร쪮ืȀองบงัเหยีน [Nontri]
(vt) ดกั,ทาํใหต้กหลมุ,ใสบ่งัเหยีน,จับกมุ [Nontri]
/T R AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trial การทดลอง: การทดสอบ [Lex2]
(ไทร\'เอลิ) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซอ้ม,การ
ทรมาน,ความเจบ็ปวด,ความยากลาํบาก,บคุคลท쪮ีȀลาํบากลาํ
บน,เร쪮ืȀองท쪮ีȀยากลาํบาก adj. เก쪮ีȀยวกบัการทดสอบ,เป็นตวัอยา่ง
###S. experiment,tryout,ordeal,test [Hope]
(adj) เป็นการทดลอง,ซอ้ม,ทรมาน,พยายาม [Nontri]
(n) การทดลอง,การพสิจูน,์การพจิารณา,การสอบสวน,ความ
ทรมาน [Nontri]
/T R AY1 AH0 L/ [CMU]
/T R AY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

violent รนุแรง: 쪮ีȀรา้ยแรง, สาหสั [Lex2]
ท쪮ีȀมสีาเหตจุากความรนุแรง[Lex2]
ท쪮ีȀมอีารมณด์เุดอืด[Lex2]
(ไว\'อะเลนิท)ฺ adj. รนุแรง,ดเุดอืด,ใช้
กาํลงั,พลการ,ทาํลาย,ลว่งละเมดิ,สบประมาท,ซ쪮ึȀงทาํใหบ้าด
เจบ็. ###SW. violently adv. [Hope]
(adj) รนุแรง,หกัโหม,ใชก้าํลงั,ลว่งละเมดิ [Nontri]
/V AY1 AH0 L AH0 N T/ [CMU]
/V AY1 L AH0 N T/ [CMU]
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(j) / / [OALD]

admission การประกาศยอมรับ: การยอมรับ [Lex2]
คา่ธรรมเนยีมในการเขา้[Lex2]
คาํสารภาพ: คาํยอมรับ [Lex2]
สทิธ뺲ิȀในการเขา้ไป[Lex2]
การรับผู้ป่วยไวใ้นโรงพยาบาล เชน่ I just got back from
another admission from the hospital. I had to be transported
by ambulance to hospital because I was so sick and weak
that I could not walk or even sit. [LongdoEN]
(แอคมชิ\' เชนิ) n. การรับเขา้, การยอมรับรอง, การรับ
สารภาพ, สทิธหรอืวธิกีารเขา้ไป, ราคาสาํหรับเขา้ไป, การ
ยอมรับขอ้กลา่วหาหรอืความจรงิ ###S.
allowance,admittance) [Hope]
(n) การอนญุาตใหเ้ขา้,คา่ผา่นประต,ูการยอมรับ,การรับเขา้
[Nontri]
/AE0 D M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
/AH0 D M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

astronomy ดาราศาสตร[์Lex2]
(แอสทรอน\'โนม)ี n. ดาราศาสตร ์[Hope]
(n) ดาราศาสตร ์[Nontri]
/AH0 S T R AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blame ตาํหน:ิ วา่กลา่ว [Lex2]
การรับผดิชอบตอ่ส쪮ิȀงไมด่ที쪮ีȀเกดิขึȀน[Lex2]
รับผดิชอบตอ่ส쪮ิȀงไมด่ที쪮ีȀเกดิขึȀน[Lex2]
(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กลา่ว
โทษ,ตาํหน,ิประณาม,นนิทา,กลา่วรา้ย,โยนความผดิให ้Phr.
(be to blame ควรถกูตาํหน,ิควรรับผดิชอบ) n. การ
ตาํหน,ิความรับผดิชอบ,ภาระ ###SW. blamer n. blameful
adj. ดbูlame blameless adj. ดbูlame Conf. put [Hope]
(n) การตเิตยีน,การตาํหน,ิคาํตเิตยีน,คาํตาํหน ิ[Nontri]
(vt) กลา่วโทษ,ตเิตยีน,ตาํหน,ิประณาม,กลา่วรา้ย [Nontri]
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/B L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chemistry คณุสมบตัทิางเคม[ีLex2]
วชิาเคม[ีLex2]
วถิทีางท쪮ีȀทาํใหเ้กดิความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล[Lex2]
(เคม\'มสิทร)ี n. วชิาเคม ี[Hope]
(n) วชิาเคม ี[Nontri]
/K EH1 M AH0 S T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

despite ถงึอยา่งไรกต็าม: จะอยา่งไรกต็าม [Lex2]
(ดสิไพท\ฺ') prep. ถงึอยา่งไรกต็าม,โดยไมค่าํนงึถงึ. n. ความ
เกลยีดชงั,การดหูม쪮ิȀน,การเหยยีดหยามPhr. (in despite of ถงึ
แมว้า่) [Hope]
(n) การดหูม쪮ิȀน,การดถูกู,การเหยยีดหยาม,ความชั쪮Ȁว,ความ
เกลยีดชงั [Nontri]
(pre) ถงึแมว้า่,ถงึอยา่งไรกต็าม [Nontri]
/D IH2 S P AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dinosaur สตัวเ์ลืȀอยคลานขนาดใหญม่ากท쪮ีȀสญูพันธุ์ไปแลว้: ไดโนเสาร์
[Lex2]
(ได\'นะซอร)์ n. สตัวจ์าํพวกไดโนเสาร ์###SW. dinosaurian
adj.,n. เก쪮ีȀยวกบัสตัวจ์าํพวกไดโนเสาร ์[Hope]
(n) สตัวจ์าํพวกไดโนเสาร,์กิȀงกา่ยกัษ ์[Nontri]
/D AY1 N AH0 S AO2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exhibit ของท쪮ีȀแสดง: ของท쪮ีȀนาํมาแสดง [Lex2]
จัดแสดง: แสดง, โชว ์[Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
หลกัฐาน: หลกัฐานท쪮ีȀนาํมาแสดงในศาล [Lex2]
(เอกซบิ\'บทิ) vt. แสดง,แสดงนทิรรศการ,ออก
แสดง,อธบิาย,แสดงตอ่ศาล (พยานหลกัฐาน) n.
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นทิรรศการ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀนาํมาแสดงนทิรรศการ. ###SW.
exhibitor,exhibiter n. ###S. display [Hope]
(n) ของประกวด,การแสดงออก,นทิรรศการ [Nontri]
(vt) ประกวด,แสดงนทิรรศนการ,อธบิาย [Nontri]
/IH0 G Z IH1 B AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fame ช쪮ืȀอเสยีง: กติตศิพัท,์ ความเล쪮ืȀองลอื [Lex2]
(เฟม) n. ช쪮ืȀอ
เสยีง,กติตศิพัท,์เกยีรตยิศ,เกยีรตคิณุ,ศกัด뺲ิȀศร,ีขา่วลอื,การเลา่
ลอื. vt. ทาํใหม้ชี쪮ีȀอเสยีง,เล쪮ืȀองลอื. [Hope]
(n) กติตศิพัท,์ช쪮ืȀอเสยีง,เกยีรตศิกัด뺲ิȀ,ศกัด뺲ิȀศร ี[Nontri]
/F EY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

forecast ทาํนาย: ทาย, พยากรณ,์ คาํนวณลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
การพยากรณอ์ากาศ[Lex2]
การคาดการณ:์ การพยากรณ,์ การคาดเดา, คาํทาํนาย [Lex2]
(ฟอร\์'คาสท)ฺ {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt.
ทาํนาย,คาดคะเน,พยากรณ,์วางแผน. vi. พยากรณ,์ทาํนาย.
n. การทาํนาย,การพยากรณ,์คาํทาํนาย,คาํพยากรณ.์ ###SW.
forecaster n. ###S. prognosis [Hope]
(n) คาํทาํนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ,์คาํพยากรณ์
[Nontri]
(vt) ทาํนาย,พยากรณ,์คาดคะเน [Nontri]
/F AO1 R K AE2 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

genius อจัฉรยิะ: คนเกง่, คนหลกัแหลม, คนมคีวามสามารถพเิศษ,
คนมพีรสวรรค ์[Lex2]
(จ\ี'เนยีส) n. อจัฉรยิบคุคล,พรสวรรร,์ความฉลาด
พเิศษ,คณุสมบตัอินัยอดเย쪮ีȀยม,ความหลกัแหลม,ภตูผปีีศาจ
###S. brilliance,gift ###A. idiot pl. geniuses,genii [Hope]
(n) ความอจัฉรยิะ,ความหลกัแหลม,ความฉลาด,พรสวรรค,์ผู้มี
ปัญญาเลศิ,ปีศาจ [Nontri]
/JH IY1 N Y AH0 S/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

gentle ออ่นโยน: ใจด,ี มเีมตตา, ออ่นนอ้ม, นุ่มนวล, สภุาพ, เป็นผู้ดี
[Lex2]
(เจน\'เทลิ) adj. ใจด,ีใจกวา้ง,มนีํȀาใจ,มสีกลุสงู,เป็น
ผู้ด,ีสภุาพ,ออ่นโยน,นา่นับถอื,วา่งา่ย,นุ่มนวล,ละมนุละไม. vt.
ทาํใหเ้ช쪮ืȀอง,ทาํใหส้งบ,ทาํใหอ้อ่นโยน,ตบเบา ๆ ,ลบูคลาํ.
###SW. gentleness n. gently adv. ###S. bland,placid,s
[Hope]
(adj) สภุาพ,ออ่นโยน,เป็นผู้ด,ีมตีระกลูด,ีเบาๆ,คอ่ยๆ,นุ่มนวล
[Nontri]
/JH EH1 N T AH0 L/ [CMU]
/JH EH1 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

geography ภมูศิาสตร[์Lex2]
ภมูศิาสตร ์[LongdoEN]
(จอีอก\'กระฟ)ี n. ภมูศิาสตร ์[Hope]
(n) ภมูศิาสตร,์ภมูปิระเทศ,ภมูศิาสตรธ์รรมชาต ิ[Nontri]
/JH IY0 AA1 G R AH0 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

interfere กา้วกา่ย: แทรกแซง, เขา้ไปยุ่งเร쪮ืȀองคนอ쪮ืȀน [Lex2]
รบกวน: เป็นอปุสรรค [Lex2]
(อนิเทอเฟยีร\์') vi. แทรกแซง,ยุ่ง,สอดแทรก,กา้วกา่ย,ขดั
ขา,รบกวน,แยง้กนั. ###SW. interferer n. interferingly adv.
[Hope]
(vi) แยง้กนั,สอดแทรก,แทรกแซง,รบกวน [Nontri]
/IH2 N T ER0 F IH1 R/ [CMU]
/IH2 N ER0 F IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lightly อยา่งเบาๆ: อยา่งนุ่มนวล, อยา่งออ่นโยน [Lex2]
อยา่งไมเ่อาใจใส:่ อยา่งสะเพรา่, อยา่งเลนิเลอ่ [Lex2]
อยา่งรา่เรงิ: อยา่งเบกิบานใจ [Lex2]
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อยา่งเลก็นอ้ย: นดิหนอ่ย [Lex2]
(ไลท\ฺ'ล)ี adv. เบา,เบาบาง,เลก็นอ้ย,นดิหนอ่ย,อยา่งงา่ย ๆ
,ไมล่าํบาก,รา่เรงิ,เบกิบานใจ,อยา่งสะเพรา่,อยา่ง
เลนิเลอ่,วอ่งไว,คลอ่งแคลว่,ไมส่นใจ,ลอ่งลอย ###S. slightly
[Hope]
/L AY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

principal สาํคญัมากกวา่อยา่งอ쪮ืȀน: เป็นสว่นใหญ ่[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀมตีาํแหนง่สงูสดุ[Lex2]
ตวัเอกในละคร[Lex2]
ตน้ทนุ: เงนิกอ้นใหญ ่[Lex2]
ผู้มอบฉันทะ [LongdoEN]
(พรนิ\'ซะเพลิ) adj. อนัดบัแรก,อนัดบัหน쪮ึȀง,สาํคญั
ท쪮ีȀสดุ,หวัหนา้,ตวัการ,รายใหญ,่เงนิตน้,ทนุ. n. หวัหนา้,ผู้
อาํนวยการ,ครใูหญ,่อธกิารบด,ีประธาน,เงนิตน้,ตน้ทนุ,ผู้วา่
อา้ง,ตวัการสาํคญั,โครงรา่งสาํคญั. ###SW. principalship n.
[Hope]
(adj) สาํคญั,เป็นสว่นใหญ,่รายใหญ ่[Nontri]
(n) ครใูหญ,่หวัหนา้,ตน้ทนุ,อาจารยใ์หญ,่ตวัการ,ผู้วา่จา้ง
[Nontri]
/P R IH1 N S AH0 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

row แถว: แผง, ทวิ, แนว [Lex2]
ถนนท쪮ีȀมตีกึอยู่สองขา้ง[Lex2]
พาย: กรรเชยีง, แจว [Lex2]
แขง่เรอื[Lex2]
การทะเลาะววิาท[Lex2]
เสยีงเอะอะโวยวาย: เสยีงทะเลาะตงึตงั [Lex2]
ทะเลาะววิาท[Lex2]
(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชยีง vt. พาย,โยก
พาย,กรรเชยีง,ทะเลาะววิาทเสยีงดงั n. การ
พาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรกุ,การทะเลาะววิาทดว้ย
เสยีงตงึตงั,ความอลหมา่นอกึทกึครกึโครม,เสยีงดงัอกึทกึ
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ครกึโครม ###SW. rowable adj. rower n. [Hope]
(n) แนว,แถว,การทะเลาะววิาท,การพายเรอื [Nontri]
(vt) พายเรอื,แจวเรอื,กรรเชยีงเรอื,ทะเลาะววิาท [Nontri]
/R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

shelf หิȀง: ชัȀน [Lex2]
(เชลฟ)ฺ n. หิȀง,โครง,ชัȀนวางหนังสอื,ส쪮ิȀงของท쪮ีȀวางบน
หิȀง,ปรมิาณความจขุองหิȀง,หนิใตน้ํȀาท쪮ีȀย쪮ืȀนออก,โขด
หนิ,สนัดอน,สนัปันนํȀา (continental shelf) Phr. (on the shelf
เล쪮ืȀอนไปชั쪮Ȁวคราว ไมม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชก่ารอยู่กบัท쪮ีȀ ตายแลว้)
[Hope]
(n) ชัȀน,หิȀง,โครง,สนัดอน,โขดหนิ,สนัปันนํȀา [Nontri]
/SH EH1 L F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spite เจตนารา้ย: ประสงคร์า้ย [Lex2]
มุ่งรา้ย: ทาํรา้ย [Lex2]
(สไพท)ฺ n. เจตนารา้ย,ความมุ่งรา้ย,ความโกรธเคอืง,ความ
อาฆาตแคน้ vt. กระทาํดว้ยเจตนารา้ย กลั쪮Ȁนแกลง้ ทาํใหโ้กรธ
รบกวน, Phr. (in spite of ไมว่า่อยา่งไรกต็าม แมว้า่ ทัȀง ๆ ท쪮ีȀ
เป็น โดยไมค่าํนงึถงึอะไรทัȀงสิȀน) [Hope]
(n) ความุ่งรา้ย,ความโกรธเคอืง,ความอาฆาตแคน้ [Nontri]
(vt) เยย้,แกลง้,รบกวน,กลั쪮Ȁนแกลง้ [Nontri]
/S P AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

super ดเีย쪮ีȀยม (คาํไมเ่ป็นทางการ): วเิศษ, ยอดเย쪮ีȀยม, สดุยอด
[Lex2]
เกนิปกต:ิ เกนิธรรมดา [Lex2]
สดุขดี (คาํไมเ่ป็นทางการ): สดุยอด [Lex2]
ผู้ดแูลอพารต์เมน้ท ์(คาํไมเ่ป็นทางการ): ผู้ดแูลตกึอาคาร
[Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 72/201

ผู้ควบคมุ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ผู้ดแูล, หวัหนา้งาน [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀมคีณุภาพสงูกวา่: ส쪮ิȀงท쪮ีȀพเิศษกวา่ [Lex2]
ตวัแสดงพเิศษ (คาํไมเ่ป็นทางการ): นักแสดงเพ쪮ิȀมเตมิพเิศษ
[Lex2]
นํȀามนัเชืȀอเพลงิท쪮ีȀมอีอ็กเทนสงู: กา๊ซโซลนีออ็กเทนสงู
[Lex2]
สว่นยอดของรังผึȀงท쪮ีȀมนีํȀาผึȀงสะสมอยู่[Lex2]
(ซพู\'เพอะ) n. ผู้ควบคมุ,สนิคา้พเิศษ (ขนาด,คณุภาพและอ쪮ืȀน
ๆ) ,ตวัแสดงพเิศษ,เร쪮ืȀองพเิศษ adj. ชัȀนพเิศษ,ดี
วเิศษ,สดุขดี,เกนิปกต.ิ ###S. extraordinary [Hope]
/S UW1 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wet เปียก: แฉะ, ชุ่มไปดว้ยนํȀา, โชก, ชืȀนแฉะ [Lex2]
ทาํใหเ้ปียก: ทาํใหช้ืȀน, ทาํใหชุ้่ม, ทาํใหแ้ฉะ [Lex2]
เ้ปียก: ช้ืȀน, ชุ่ม, แฉะ [Lex2]
ปัสสาวะรดบนส쪮ิȀงของ เชน่ ท쪮ีȀนอน หรอืพรม[Lex2]
ความเปียกชืȀน[Lex2]
สภาพอากาศท쪮ีȀมฝีนตก: สภาพอากาศท쪮ีȀชืȀน [Lex2]
ซ쪮ึȀงยงัไมแ่หง้ด[ีLex2]
ซ쪮ึȀงอนญุาตหรอืสนับสนนุใหผ้ลติหรอืจ่าํหนา่ยเคร쪮ืȀองด쪮ืȀม
แอลกอฮอล ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ซ쪮ึȀงขายแอลกอฮอลด์ว้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ผู้สนับสนนุการผลติและการจาํหนา่ยเคร쪮ืȀองด쪮ืȀมแอลกอฮอล์
(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj.
เปียก,โชก,ชืȀน,แฉะ,อนญุาตหรอืเหน็ดว้ยกบัการขายเหลา้
หรอืกลั쪮Ȁนเหลา้,แชเ่หลา้,มฝีนตกมากหรอืบอ่ย,มคีวามชืȀน
สงู,ด쪮ืȀมเหลา้เมา,ไรา้คา่,ใจเสาะ n. ความ
เปียก,ความชืȀน,อากาศชืȀน,ฝน vt. ทาํใหเ้ปียก,ทาํใหช้ืȀน,ทาํให้
ชุ่ม vi. กลายเป็นเปียก [Hope]
(adj) เปียก,โชก,แฉะ,มฝีนมาก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ปียก,กลัȀว,ด쪮ืȀมสรุา,ทาํใหชุ้่ม,ทาํใหช้ืȀน [Nontri]
/W EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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abuse การขม่เหง: การกระทาํทารณุ, การปฏบิตัไิมด่ตีอ่ [Lex2]
การใชใ้นทางท쪮ีȀผดิ[Lex2]
การสบประมาท[Lex2]
ขม่เหง: รดีนาทาเรน้, ทรมาทรกรรม [Lex2]
ใชใ้นทางท쪮ีȀผดิ[Lex2]
สบประมาท: ดถูกู, ครหา, กลา่วรา้ย, ประจาน, ผรสุวาท
[Lex2]
(อะบวิซ) vt.,n. ใชใ้นทางผดิ, ใชม้ากเกนิไป, ใชเ้ป็นโทษ,
หลอกลวง,ขม่ขนื, ชาํเรา, กลา่วรา้ย. abusive adj., abuser n.
[Hope]
(n) การปรามาส,การเหยยีดหยาม,การดถูกู,การดา่วา่ [Nontri]
(vt) ปรามาส,เหยยีดหยาม,ดถูกู,ดา่วา่ [Nontri]
/AH0 B Y UW1 S/ [CMU]
/AH0 B Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

afford สามารถหาได:้ หาเลีȀยงได,้ สามารถซืȀอได,้ สามารถทาํได,้
สามารถมไีด ้[Lex2]
ให[้Lex2]
(อะฟอรด์\') vt. ม,ี ให,้ จัดใหม้,ี สามารถใหไ้ด,้ สามารถมไีด้
###S. provide) [Hope]
(vi,vt) พอจา่ย,สามารถใหไ้ด,้สามารถซืȀอได ้[Nontri]
/AH0 F AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bake อบ[Lex2]
เผา: ยา่ง, อบ [Lex2]
การอบ: การเผา [Lex2]
(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผงิ,ปิȀง,อบ,เผา,ยา่ง,อบให้
แหง้,เผาใหแ้หง้ n. การยา่งหรอือบอาหาร [Hope]
(vt) ปิȀง,ผงิ,อบ,ยา่ง [Nontri]
/B EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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bean ถั쪮Ȁว: เมลด็ถั쪮Ȁว, พชืจาํพวกถั쪮Ȁว [Lex2]
(บนี) n. ถั쪮Ȁว,พชืจาํพวก ถั쪮Ȁว,เมลด็พชืท쪮ีȀคลา้ยถั쪮Ȁว (เชน่เมลด็
กาแฟ) ,ศรีษะ,พละกาํลงั,ความลบั vt. ตที쪮ีȀหวั [Hope]
(n) ถั쪮Ȁว [Nontri]
/B IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

candle เทยีน[Lex2]
(แคน\'เดลิ) {candled,candling,candles}
n.เทยีน,เทยีนไข,หนว่ยความเขม้ของแสงสวา่ง vt. สอ่งแสง
ตรวจ Id. (burn the candle at both ends สิȀนเปลอืงพลงัมาก
เกนิไป) ###SW. candler n. ดcูandle [Hope]
(n) เทยีน [Nontri]
/K AE1 N D AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

convert คนท쪮ีȀเปล쪮ีȀยนความเช쪮ืȀอ: คนท쪮ีȀเปล쪮ีȀยนศาสนา, คนท쪮ีȀเปล쪮ีȀยนความ
คดิ [Lex2]
ทาํใหเ้ปล쪮ีȀยนความเช쪮ืȀอ: ทาํใหเ้ปล쪮ีȀยนศาสนา [Lex2]
เปล쪮ีȀยน: ทาํใหเ้ปล쪮ีȀยนไปเป็น [Lex2]
เปล쪮ีȀยน: เปล쪮ีȀยนไปเป็น [Lex2]
เปล쪮ีȀยนความเช쪮ืȀอ: เปล쪮ีȀยนศาสนา [Lex2]
แปลงหนว่ยวดั[Lex2]
(คนั\'เวริท์\ฺ') {converted,converting,converts} vt.
เปล쪮ีȀยนแปลง,เปล쪮ีȀยนกลบั,ทาํใหเ้ปล쪮ีȀยนศาสนา (ตาํแหนง่
พรรคหรอือ쪮ืȀน ๆ) vi. เปล쪮ีȀยนศาสนา ###SW. convertive adj.
ดcูonvert [Hope]
(vt) แปรผัน,เปล쪮ีȀยนแปลง,ทาํใหเ้ปล쪮ีȀยนศาสนา,แปลง,กลาย
เป็น [Nontri]
/K AA1 N V ER0 T/ [CMU]
/K AH0 N V ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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debt ภาวะท쪮ีȀเป็นหนีȀ: ภาวะลกูหนีȀ, ความมหีนีȀ, การเป็นหนีȀ [Lex2]
หนีȀสนิ: หนีȀ, จาํนวนหนีȀสนิ [Lex2]
(เดบท)ฺ n. หนีȀ,หนีȀสนิ,ภาวะท쪮ีȀเป็นหนีȀ [Hope]
(n) หนีȀสนิ,หนีȀ [Nontri]
/D EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decrease การลดลง: การตกลง, การนอ้ยลง [Lex2]
ทาํใหล้ดลง: ทาํใหป้รมิาณนอ้ยลง, ทาํใหต้쪮ํȀาลง [Lex2]
ลดลง: ตก, นอ้ยลง, สัȀนลง, บรรเทา [Lex2]
(ดคีรสี\') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทาํใหน้อ้ย
ลง,บรรเทา,ปรมิาณท쪮ีȀลดลง ###S. lessen [Hope]
(n) การบรรเทา,ความลดลง [Nontri]
(vi,vt) บรรเทา,ลดนอ้ยลง,สัȀนลง [Nontri]
/D IH0 K R IY1 S/ [CMU]
/D IY1 K R IY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

fault ขอ้ผดิพลาด: ขอ้บกพรอ่ง, ขอ้เสยีหาย, รอยตาํหน ิ[Lex2]
ตาํหน:ิ ต,ิ ตเิตยีน [Lex2]
รอยเล쪮ืȀอนของเปลอืกโลก: รอยแตก [Lex2]
(ฟอลท)ฺ n. ความผดิพลาด,ขอ้บกพรอ่ง,ความคลาด
เคล쪮ืȀอน,ชัȀนหนิท쪮ีȀหกัหรอืเคล쪮ืȀอนลง,การเสริฟ์ลกูออก,การเสริฟ์
ลกูตดิเนท็. Phr. (find fault (with)) บน่,หาเร쪮ืȀอง. to a fault
มากเกนิไป. Phr. (at fault งงงวย) ###S. defect,flaw [Hope]
(n) ความผดิ,ขอ้ผดิพลาด,ขอ้บกพรอ่ง,ความคลาดเคล쪮ืȀอน
[Nontri]
/F AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fund ของท쪮ีȀสาํรองไว[้Lex2]
ทนุ: เงนิทนุ, เงนิสะสม [Lex2]
กองทนุ (องคก์ร, หนว่ยงาน)[Lex2]
หาทนุให:้ เกบ็เป็นกองทนุ, จัดหาเงนิให ้[Lex2]
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จัดหาเงนิไวใ้ชห้นีȀ[Lex2]
(ฟันด)ฺ {funded,funding,funds} n. เงนิทนุ,ทนุ vt. ให้
ทนุ,จัดหาทนุแก,่ใหเ้งนิแก ่[Hope]
(n) เงนิทนุ,มลูนธิ,ิทนุ,กองทนุ,ใบกู้เงนิ,เงนิฝาก [Nontri]
(vt) ตัȀงกองทนุ,ใหเ้งนิทนุ,จัดทนุแก ่[Nontri]
/F AH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

generous ใจกวา้ง: ใจนักเลง, ใจดมีเีมตตา, เอืȀอเฟืȀอ [Lex2]
เหลอืเฟอื: อดุมสมบรูณ,์ เกนิพอ [Lex2]
(เจน\'นะเรสิ) adj. ใจกวา้ง,มนีํȀาใจ,ใจด,ีมากมาย,ไมเ่หน็แก่
ตวั,อดุมสมบรูณ,์ (รส) เขม้ขน้. ###S. munificent,liberal
[Hope]
(adj) เอืȀอเฟืȀอ,เผ쪮ืȀอแผ,่กรณุา,ใจกวา้ง,มนีํȀาใจ,ไมเ่หน็แกต่วั
[Nontri]
/JH EH1 N ER0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ingredient สว่นผสม: สว่นประกอบ, เคร쪮ืȀองปรงุ [Lex2]
(อนิกร\ี'เดยีนท)ฺ n. สว่นประกอบ,สว่นผสม ###S. element
[Hope]
(n) สว่นผสม,สว่นประกอบ,เคร쪮ืȀองปรงุ [Nontri]
/IH0 NG G R IY1 D IY0 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insist ยนืยนั: ยนืกราน, กาํชบั, ยํȀา [Lex2]
(อนิซสิท\ฺ') vi.,vt. ยนืยนั,ยนืกราน,ยนืหยดั,เรยีกรอ้ง. ###SW.
insister n. insistly adv. ###S. urge,maintain,assert [Hope]
(vi) คะยัȀนคะยอ,ยนืยนั,รบเรา้,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/IH2 N S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mess สภาพรกรงุรัง: สภาพสกปรกและไมเ่รยีบรอ้ย [Lex2]
คนไมเ่รยีบรอ้ย: คนสกปรก [Lex2]
(เมส) n. ภาวะท쪮ีȀยุ่งเหยงิ,ความสบัสน,สถานการณท์쪮ีȀลาํบาก
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ใจ,บคุคลท쪮ีȀกาํลงัมเีร쪮ืȀองยุ่ง. vt. ทาํยุ่ง,ทาํใหส้กปรกหรอืไมเ่ป็น
ระเบยีบ. vi. รว่มรับประทานอาหาร,ทาํสกปรกหรอืทาํยุ่ง. Phr.
(mess around (about) เท쪮ีȀยวยุ่ง ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งเลยไปโดย
เปลา่ประโยชน)์ [Hope]
(n) ความสบัสน,ความไมเ่ป็นระเบยีบ,ความยุ่งเหยงิ,อาหาร
จานหน쪮ึȀง [Nontri]
/M EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

metal โลหะ: โลหะผสม, สารผสมท쪮ีȀมโีลหะ [Lex2]
ธาตโุลหะ (ทางเคม)ี (สญัลกัษณย์อ่คอื M)[Lex2]
เพลงแนวเฮฟว쪮ีȀเมทลั[Lex2]
ปกคลมุดว้ยโลหะ: ใสโ่ลหะ [Lex2]
ซ쪮ึȀงทาํดว้ยโลหะ: ซ쪮ึȀงทาํมาจากโลหะ [Lex2]
(เมท\'เทลิ) n. โลหะ [Hope]
(adj) ทาํดว้ยโลหะ [Nontri]
(n) โลหะ,โลหะผสม,หนิโรยถนน [Nontri]
/M EH1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

monitor เคร쪮ืȀองโทรทศันว์งจรปดิ: จอคอมพวิเตอร ์[Lex2]
ผู้ดแูล: ผู้คมุ, ผู้ตรวจสอบ [Lex2]
ดแูล: ตรวจ, ตดิตาม, เฝ้าสงัเกต [Lex2]
(มอน\'นเิทอะ) n. นักเรยีนผู้ทาํหนา้ท쪮ีȀชว่ยครดูแูลความ
ประพฤตขิองนักเรยีนคนอ쪮ืȀน,เคร쪮ืȀองเตอืน,เคร쪮ืȀองบอกเหต,ุเหีȀย
หรอืจะกวด,เคร쪮ืȀองรับการสง่วทิย,ุพ쪮ีȀเลีȀยง. vt. ใชเ้คร쪮ืȀองรับฟัง
สญัญาณ เพ쪮ืȀอตรวจสอบความเหมาะสม,สงัเกต,ควบคมุ. vi.
เป็นเคร쪮ืȀองเตอืน,เป็นเคร쪮ืȀองตรวจ. ตวัจอภาพหมายถงึ ตวั
จอภาพของเคร쪮ืȀองคอมพวิเตอร ์หรอืเคร쪮ืȀองปลายทาง
(terminal) จอภาพนัȀนมหีลายชนดิ เชน่ สเีดยีว, หลายส ีมี
หลายขนาด จอภาพท쪮ีȀดจีะตอ้งมคีวามถ쪮ีȀสงู ทาํใหไ้ดภ้าพท쪮ีȀน쪮ิȀง
สนทิ (non interlaced) ทาํใหไ้มม่อีนัตรายตอ่สายตา มคีวาม
คมชดัสงู (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมคีวามละเอยีด
1024 x 768 จดุ แบบท쪮ีȀผลติออกมาขายใหม ่ๆ จะมขีอ้ดอีกีขอ้
หน쪮ึȀง คอื ประหยดัไฟ โดยปดิตวัเองไดใ้นขณะท쪮ีȀไมใ่ชง้าน
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เรยีกวา่ green monitor [Hope]
(n) หวัหนา้นักเรยีน,พ쪮ีȀเลีȀยง,ผู้ตกัเตอืน,เรอืหุ้มเกราะ,สตัว์
เลืȀอคล [Nontri]
/M AA1 N AH0 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

oppose ตอ่ตา้น: ัไมย่อมรับ [Lex2]
ตอ่ตา้น: ไมย่อมรับ [Lex2]
(อะโพซ\') v. ตอ่ตา้น,คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย,เป็นปรปักษ์
###SW. opposer n. opposingly adv. opposed,opposing adj.
###S. check,resist [Hope]
(vt) ขดัขวาง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

passive อยู่เฉยๆ: เร쪮ืȀอยๆ, ไมด่ิȀนรน [Lex2]
ซ쪮ึȀงไมม่ปีฏกิริยิา: ไมโ่ตแ้ยง้ [Lex2]
(แพส\'ซฟิว) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไมด่ิȀนรน,ไมม่ปีฏกิริยิา,ไม่
โตต้อบ,ไมร่ว่มดว้ย,เก쪮ีȀยวกบักรรมวาจก n. กรรมวาจก รปูแบบ
ท쪮ีȀไมม่ปีฏกิริยิา ###SW. passivity n. [Hope]
(adj) ไมโ่ตต้อบ,อยู่เฉยๆ,ซ쪮ึȀงถกูกระทาํ [Nontri]
/P AE1 S IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quantity ปรมิาณ: จาํนวน [Lex2]
จาํนวน[Lex2]
(ควอน\'ททิ)ี n. ปรมิาณ,ปรมิาณมาก ###S. amount [Hope]
(n) จาํนวน,ปรมิาณ,ขนาด [Nontri]
/K W AA1 N T AH0 T IY0/ [CMU]
/K W AA1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sue ฟอ้งรอ้ง: ย쪮ืȀนฟอ้ง, ดาํเนนิคด ี[Lex2]
รอ้งขอ: ขอ, ออ้นวอน [Lex2]
(ซ)ู vt.,vi. ฟอ้ง,ฟอ้งรอ้ง,ขอรอ้ง,เกีȀยวผู้หญงิ ###SW. suer n.
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###S. ask [Hope]
(vi,vt) ขอรอ้ง,รอ้งขอ,เกีȀยว,ฟอ้งรอ้ง [Nontri]
/S UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

anxiety ความวติกกงัวล: ความกงัวล, ความวติก, ความหว่งใย [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํใหก้งัวล[Lex2]
(แองไซ\'อทิ)ี n. ความกงัวล,ความหว่งใย,ความกลุ้มใจ,ความ
เป็นทกุข,์ความกระตอื รอืรน้,เร쪮ืȀองนา่หว่ง ###S. concern,
worry [Hope]
(n) ความกงัวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตอืรอืรน้,ความ
หว่งใย [Nontri]
/AE0 NG Z AY1 AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

army กลุ่ม: กลุ่มคน, ฝงูชน [Lex2]
กองทพั: กองทหาร [Lex2]
(อาร\์'ม)ี n.กองทพับก,กองทหารบก,กองทหาร ฝกึและตดิ
อาวธุเพ쪮ืȀอสงคราม,กลุ่มคนขนาดใหญ ่[Hope]
(n) กองทพับก [Nontri]
/AA1 R M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

billion พันลา้น[Lex2]
(บลิ\'เยนิ) n.,adj. หน쪮ึȀงพันลา้น (สหรัฐอเมรกิา) ,หน쪮ึȀงลา้นลา้น
(องักฤษ) ###SW. billionth adj.,n. [Hope]
(n) พันลา้น(ในอเมรกิาและฝรั쪮Ȁงเศส),หน쪮ึȀงลา้นลา้น(ใน
องักฤษ) [Nontri]
/B IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

carve แกะสลกั: สลกั [Lex2]
ตดั[Lex2]
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แล[่Lex2]
(คารฟ์ว) {carved,carving,carves} v.
ตดั,แกะ,สลกั,เฉอืน,สบั,ชาํแหละ,แล,่หั쪮Ȁน ###SW. carver n.
###S. cut [Hope]
(vt) แกะสลกั,สลกั,ตดั,แล,่ชาํแหละ [Nontri]
/K AA1 R V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

consult คน้หาขอ้มลู[Lex2]
ทาํงานใหค้าํปรกึษา[Lex2]
ปรกึษา: ขอคาํปรกึษา, ขอความคดิเหน็, ปรกึษาหารอื [Lex2]
(คนัซลัท\ฺ') {consulted,consulting,consults} v.
ปรกึษา,หารอื,ขอความเหน็,ปรกึษาหมอ,พจิารณา,ปรกึษากบั
ตรวจ,คน้ n. (คอน\'ซลัท,ฺคนัซลัท\ฺ') การปรกึษา ###SW.
consultable adj. ดcูonsult consulter n. ###S. confer [Hope]
(vt) ปรกึษาหารอื,พจิารณา,ขอความเหน็ [Nontri]
/K AH0 N S AH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

emergency ภาวะเรง่ดว่น: ภาวะฉกุเฉนิ, สถานการณท์쪮ีȀตอ้งรบีเรง่ [Lex2]
(อเิมอ\'เจนิซ)ี n. ภาวะฉกุเฉนิ,กรณฉีกุเฉนิ,ภาวะปัจจบุนัทนั
ดว่น ###S. strait [Hope]
(n) เหตฉุกุเฉนิ,ภาวะฉกุเฉนิ,กรณฉีกุเฉนิ,เหตปัุจจบุนัทนัดว่น
[Nontri]
/IH2 M ER1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
/IY1 M ER0 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fortune ทรัพยส์มบตัมิากมาย[Lex2]
โชคลาภ: โชคด ี[Lex2]
โชคชะตา[Lex2]
(ฟอร\์'เชนิ) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพยส์มบตัจิาํนวน
มาก,ความสาํเรจ็,ความรุ่งเรอืง,ผู้รับมรดก,หญงิมั쪮Ȁงคั쪮Ȁง. Phr.
(tell a person\'s fortune ทาํนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์
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สมบตัจิาํนวนมากให.้ ###S. fate, [Hope]
(n) ความมั쪮Ȁงคั쪮Ȁง,โชคชะตา,เคราะห,์โชคลาภ,ชะตากรรม
[Nontri]
/F AO1 R CH AH0 N/ [CMU]
/F AO1 R CH UW0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guarantee ใบรับประกนั: หลกัประกนั, ส쪮ิȀงประกนั, ใบสญัญา, ใบรับรอง
[Lex2]
ผู้คํȀาประกนั: ผู้ใหห้ลกัประกนั [Lex2]
รับประกนั: คํȀาประกนั, ประกนั, รับรอง [Lex2]
(แกเรนิท\ี') n. การประกนั,หลกัประกนั,เคร쪮ืȀองประกนั,คาํ
รับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกนั,คํȀาประกนั,ให้
คาํมั쪮Ȁน,สญัญา ###S. warranty, certify,affirm [Hope]
(n) การรับประกนั,การรับรอง,การประกนั,การคํȀาประกนั,หลกั
ประกนั [Nontri]
(vt) รับประกนั,รับรอง,คํȀาประกนั,ยนืยนั,ใหค้าํมั쪮Ȁน [Nontri]
/G EH2 R AH0 N T IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hike การไตเ่ขา: การปีนเขา [Lex2]
การเพ쪮ิȀมขึȀนอยา่งรวดเรว็[Lex2]
ไตเ่ขา: ปีนเขา [Lex2]
เพ쪮ิȀมขึȀนอยา่งรวดเรว็[Lex2]
(ไฮค)ฺ vt.,n. (การ) เดนิทางไกลดว้ยเทา้,ธดุงค,์เดนิทางไกล
โดยไมข่ึȀนรถ,ปลวิขึȀน,ขึȀนราคาอยา่งรวดเรว็,เพ쪮ิȀมขึȀนอยา่ง
รวดเรว็ ###SW. hiker,n. [Hope]
(vi) เดนิทางไกล,ธดุงค ์[Nontri]
/HH AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

initial ชัȀนตน้: เบืȀองตน้, เร쪮ิȀมแรก [Lex2]
ลงช쪮ืȀอแรก: เซน็ช쪮ืȀอแรก / อกัษรแรกของช쪮ืȀอ [Lex2]
อกัษรแรกของช쪮ืȀอ[Lex2]
(อนิชิ\'เชลิ) adj. แรกเร쪮ิȀม n. อกัษรแรก,ช쪮ืȀอแรก,คาํยอ่,ช쪮ืȀอยอ่.
vt. เขยีนอกัษรยอ่,เขยีนช쪮ืȀอยอ่ ###SW. initialer,initialler n.
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initially adv. ###S. original,first [Hope]
(adj) ชัȀนตน้,แรกเร쪮ิȀม,ชัȀนแรก,ดัȀงเดมิ [Nontri]
(n) อกัษรไขว,้คาํยอ่,ช쪮ืȀอยอ่,ช쪮ืȀอแรก [Nontri]
/IH2 N IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

intense เขม้ขน้: รนุแรง, แรงจัด, ถงึขดีสดุ [Lex2]
แรงกลา้: เอาจรงิเอาจัง [Lex2]
(อนิเทนซ\ฺ') adj. เขม้ขน้,หนาแนน่,แรง
กลา้,รนุแรง,เรา่รอ้น,เอาจรงิเอาใจ. ###SW. intensely adv.
intenseness n. ###S. strong ,A. weak [Hope]
(adj) มากมาย,แรงกลา้,เขม้ขน้,หนาแนน่,ใหญโ่ต [Nontri]
/IH2 N T EH1 N S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

lend ใหย้มื[Lex2]
(เลนด)ฺ vt. ใหย้มื,ใหย้มืเงนิ,ให,้มอบให,้ปรับตวั. vi. ยมื,ยมื
เงนิ,กู้เงนิ. ###SW. lender n. [Hope]
(vt) ใหย้มื,ใหกู้้ [Nontri]
/L EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peak จดุสงูสดุ: ยอดสงูสดุ, จดุยอด [Lex2]
ยอดเขา: ยอดดอย [Lex2]
ชว่งเวลาท쪮ีȀหนาแนน่ (จราจร): ชว่งเวลาท쪮ีȀมคีวามตอ้งการมาก
[Lex2]
ปลายแหลมรปูตวัว ี(V)[Lex2]
ชว่งรุ่งเรอืงท쪮ีȀสดุ: ชว่งท쪮ีȀใหด้อกผล, ชว่งท쪮ีȀเจรญิเตบิโตมาก
ท쪮ีȀสดุ [Lex2]
ขึȀนจนถงึจดุสดุยอด: ขึȀนถงึขดีสดุ [Lex2]
สงูสดุ: ขดีสดุ, จดุสงูสดุ, ระดบัสงูสดุ, สดุยอด [Lex2]
ผอมลง[Lex2]
(พคี) n. ยอด,จดุสดุยอด ###SW. paeked adj. vi. ผอม
ลง,ซดีเซยีว,ออ่นแอลง,เลก็ลง peakish adj. peakly adj.
[Hope]
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(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จดุสงูสดุ,จดุสดุยอด,กะบงัหมวกแกป๊
[Nontri]
/P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

potential ท쪮ีȀอาจเกดิขึȀนได[้Lex2]
ศกัยภาพท쪮ีȀจะพัฒนาได:้ สมรรถภาพ [Lex2]
(โพทนั\'เชลิ) adj. เป็นไปได,้เป็นได,้กลายเป็นได,้มคีวาม
สามารถซอ่นเรน้อยู่,ซอ่นแฝง. n. ความเป็นไปได,้ความสามา
รถหรอืาํนาจท쪮ีȀซอ่นเรน้อยู่,ศกัยะทางไฟฟา้ หลมุลกึ [Hope]
(adj) ศกัยะ,อาจเป็นไปได,้สามารถเป็นได ้[Nontri]
/P AH0 T EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/P AH0 T EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pride ความภาคภมูใิจ: ความทะนงตน [Lex2]
ฝงูสงิโต[Lex2]
(ไพรด)ฺ n. ความภมูใิจ,ทฐิ,ิความโอหงั,ความหย쪮ิȀง,ความ
ลาํพองใจ,ความทะนง,ส쪮ิȀงท쪮ีȀนา่ภมูใิจ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀดที쪮ีȀสดุ,ภาวะท쪮ีȀ
รุ่งโรจน,์กาํลงัของมา้,ความดเีดน่,ฝงูสงิโต. vt. มคีวาม
ภมูใิจ,ลาํพองใจ. ###SW. prideful adj. pridefulness n. คาํท쪮ีȀมี
ความหมายเหม ื[Hope]
(n) ความภมูใิจ,ความหย쪮ิȀง,ความจองหอง,ความยโส,ทฐิมิานะ
[Nontri]
/P R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

proof การพสิจูน[์Lex2]
หลกัฐาน[Lex2]
คณุสมบตัทิ쪮ีȀผา่นการตรวจสอบแลว้[Lex2]
ท쪮ีȀผา่นการทดสอบ[Lex2]
ซ쪮ึȀงตา้นทานได:้ ซ쪮ึȀงปอ้งกนัได ้[Lex2]
ท쪮ีȀใชใ้นการทดสอบ[Lex2]
ทดสอบ[Lex2]
ทาํใหม้คีวามตา้นทาน[Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 84/201

พสิจูนอ์กัษร (คาํยอ่ของคาํวา่ proofread): ตรวจคาํผดิ [Lex2]
(พรฟู) n. หลกัฐาน,พยาน,การพสิจูน,์การทดสอบ,กาํลงั,ความ
เขม้ขน้ของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การ
ทดลองพมิพ.์ adj. เขา้ไมไ่ด,้ตา้นทาน,กนัทะล,ุกนันํȀา,ไม่
ซมึ,ไมห่วั쪮Ȁนไหว,ปอ้งกนัไฟได,้ซ쪮ึȀงพสิจูนแ์ลว้. vt.
ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตา้นทาน [Hope]
(n) ขอ้พสิจูน,์การพสิจูน,์ตวัอยา่ง,หลกัฐาน,พยาน,การตรวจ
ปรู๊ฟ [Nontri]
/P R UW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quit หยดุ: เลกิ, เวน้ [Lex2]
ลม้เลกิ: เลกิดิȀนรน, เลกิตะเกยีกตะกาย [Lex2]
ลาออก[Lex2]
ออกเดนิทาง: จากไป [Lex2]
ปลด (หนีȀ)[Lex2]
เป็นอสิระ (จากขอ้ผกูมดั, ความรับผดิชอบ, โทษ): พน้โทษ
[Lex2]
(ควทิ) vt.,vi.,n. (การ) หยดุ,ยตุ,ิเลกิ,ละทิȀง,เพกิ
ถอน,สลดั,ปลดเปลืȀอง,ลบลา้ง,ลาออก,ออกจาก,ชาํระ
หนีȀ,ตอบแทน. adj. พน้ภาระหนีȀหรอืความผดิ,เป็นอสิระ ###S.
stop,cease [Hope]
(vi) ลาออก,จากไป,เลกิ,หายกนั,หมด,ออกจาก,ละทิȀง
[Nontri]
(vt) ปลอ่ยไป,เลกิ,ลบลา้ง,ทิȀง,ออกจาก,ปลดเปลืȀอง,ยตุิ
[Nontri]
/K W IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spin ปั쪮Ȁน: กรอ, หมนุ [Lex2]
การหมนุ: การปั쪮Ȁน [Lex2]
(สพนิ) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ)
ปั쪮Ȁน,กรอ,ฟั쪮Ȁน,ทอ (ไหม) ,พน่ (ไหม) ,มว้น,ทาํใหห้มนุ,ควง,แทง
(บลิเลยีด) ,เรยีบเรยีง,เลา่,สาธยาย,เหว쪮ีȀยงออก,ขวา้งออก,ยดื
เยืȀอ,หมนุ,เคล쪮ืȀอนตวัอยา่งรวดเรว็,วงิเวยีนศรษีะ,พลกิ ###S.
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rotate,whi [Hope]
/S P IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tiny เลก็มาก[Lex2]
เดก็เลก็ๆ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(adj) เลก็นอ้ย,จอ้ย,จิ̃ว,กระจริดิ [Nontri]
/T AY1 N IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tutor ครพูเิศษ: ครสูอน, ครรัูบจา้งสอนพเิศษ [Lex2]
ดแูล: พทิกัษ,์ ปกครอง [Lex2]
สอนพเิศษ: กวดวชิา, สอน [Lex2]
(ท\ู'เทอะ) n.,vt.,vi. (ทาํหนา้ท쪮ีȀ) ครสูอน,ครพูเิศษ,ผู้ปกครอง,ผู้
พทิกัษ,์ผู้อนบุาล ###SW. tutorship n. [Hope]
(n) ครพูเิศษ,ผู้ปกครอง,ผู้ดแูล,พ쪮ีȀเลีȀยง [Nontri]
(vt) ฝกึ,รับจา้งกวดวชิา,สอนพเิศษ,ตวิให ้[Nontri]
/T UW1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apparent ชดัเจน: เดน่ชดั [Lex2]
ซ쪮ึȀงเหน็ได[้Lex2]
(อะพา\'เรนิท)ฺ adj. เดน่ชดั,ชดัเจน,แจม่แจง้,ภายนอก,เก쪮ีȀยวกบั
หลกัฐานแรก เร쪮ิȀม,เหมาะท쪮ีȀจะครองมาก. apparentness n.
###S. clear, evident ###A. doubtful, hazy) [Hope]
(adj) ประจักษ,์แจม่แจง้,เดน่ชดั,ชดัเจน [Nontri]
/AH0 P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

blind บอด: มองไมเ่หน็ [Lex2]
(ความเช쪮ืȀอ, การกระทาํ) ท쪮ีȀขาดเหตผุล[Lex2]
ทาํใหต้าบอด: ทาํใหบ้อด, ทาํใหต้ามองไมเ่หน็ [Lex2]
ท쪮ีȀซอ่น[Lex2]
บงัตา: มา่นบงัตา [Lex2]
ตนั: ปดิ [Lex2]
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ทาํใหส้บัสน[Lex2]
ขาดการเตรยีมพรอ้ม[Lex2]
(ไบลนด)ฺ adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทาํให,้ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํให)้ ตาบอด,ไม่
สามารถเขา้ใจ,ไรเ้หตผุล,ไรส้ต,ิเมาเหลา้,มดื,ไมบ่งัเกดิ
ผล,ซอ่นเรน้,ลกึลบั,ดไูมอ่อก,เขา้ใจยาก,อดุตนั,ไมม่ี
ทางออก,ตวัลอ่,นกตอ่ ###SW. blindness n. ดbูlind ###S. s
[Hope]
(adj) ตาบอด,มองไมเ่หน็,เขา้ใจยาก,ไมม่ทีางออก [Nontri]
(n) ท쪮ีȀบงัแสง,มา่นบงัตา,ท쪮ีȀกาํบงั,ตวัลอ่,นกตอ่ [Nontri]
(vt) ทาํใหต้าบอด,ทาํใหม้องไมเ่หน็,ทาํใหม้ดืมน [Nontri]
/B L AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

calculate คาดการณว์า่: คาดวา่จะเกดิขึȀน (โดยใชข้อ้มลูเทา่ท쪮ีȀมอียู่)
[Lex2]
คาํนวณ[Lex2]
(แคล\'ควิเลท) {calculated,calculating,calculates} v
คาํนวณ,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาดคะเน,คดิ
วา่,เดา,วางแผน,ประมาณ ###S. compute Conf. estimate
[Hope]
(vt) คดิเลข,คาํนวณ,คาดคะเน [Nontri]
/K AE1 L K Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chat การพดูคยุกนัเลน่ๆ: การคยุเลน่, การพดูคยุ [Lex2]
พดูคยุ: พดู, คยุ, จอ้, โอภาปราศรัย [Lex2]
(แชท) vi.,n. (การ) คยุกนัเลน่ ###S. converse [Hope]
(vi) พดูคยุ,คยุเลน่ [Nontri]
/CH AE1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

commit ทาํความผดิ[Lex2]
มอบหมายให:้ ใหรั้บผดิชอบ [Lex2]
ใหค้าํมั쪮Ȁนสญัญา[Lex2]
(คะมทิ\') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้
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แก,่มอบหมาย (หนา้ท쪮ีȀ ความไวว้างใจ) ,สง่โรงพยาบาล
โรคจติ,ใหค้าํมั쪮Ȁน,กระทาํ,ทาํผดิ Phr. (commit to memory
ทอ่งจาํ จดจาํ) ###SW. committable adj. [Hope]
(vt) ทาํผดิ,มอบหมาย,มอบใหแ้ก,่ใหค้าํมั쪮Ȁน [Nontri]
/K AH0 M IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

compose ประกอบดว้ย[Lex2]
(คมัโพซ\') {composed,composing,composes} vt.ประกอบ
ดว้ย,กอ่ตวัเป็น,แตง่,ทาํเป็น,สาํรวมใจ,ตัȀงสต,ิเรยีงพมิพ ์vi.
แตง่,เรยีบเรยีง ###S. make,form [Hope]
(vi,vt) แตง่ขึȀน,ประกอบ,เรยีง,เรยีบเรยีง,กอ่ตวัเป็น [Nontri]
/K AH0 M P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dormitory หอพัก[Lex2]
(ดอร\์'มโิทร)ี n. หอพักนักศกึษา,หอ้งนอนรวม [Hope]
(n) หอพัก,หอ้งนอนรวม,โรงนอน [Nontri]
/D AO1 R M AH0 T AO2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exhaust การปลอ่ยควนัเสยี: การปลอ่ยไอเสยี, ควนัพษิ [Lex2]
ใชห้มด: หมดเกลีȀยง, ไมม่เีหลอื [Lex2]
ทาํใหห้มดแรง: ทาํใหห้มดกาํลงั, ทาํใหเ้หน쪮ืȀอยออ่น [Lex2]
ปลอ่ยควนัเสยี[Lex2]
(เอกซอสท\ฺ') vt. ใชห้มด,ทาํใหห้มด,ทาํใหห้มดกาํลงั,ทาํให้
ออ่นเพลยี. vi. ผา่นพน้,หลบหน.ี ###SW. exhaustion n. 
exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n.
###S. wear out [Hope]
(vt) ทาํใหห้มดกาํลงั,ทาํใหอ้อ่นเพลยี,ใชห้มด [Nontri]
/IH0 G Z AO1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

greenhouse เรอืนกระจกสาํหรับเพาะปลกูพชื[Lex2]
n. อาคารกระจกท쪮ีȀแสงแดดเขา้ไปได,้เรอืนกระจก [Hope]
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(n) เรอืนตน้ไม,้เรอืนกระจก [Nontri]
/G R IY1 N HH AW2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ignore ทาํเพกิเฉย: ทาํไมรู่้ไมช่ีȀ, ทาํละเลย, มองขา้ม, ไมส่นใจ
[Lex2]
(อกินอร\ฺ') vi. ไมส่นใจ,ละเลย,ไมย่อมรับรู้. ###SW. ignorable
adj. ignorer n. ###S. disregard ###A. heed [Hope]
(vt) ไมเ่อาใจใส,่เพกิเฉย,ทอดทิȀง [Nontri]
/IH0 G N AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

obvious ชดัเจน: เดน่ชดั, เขา้ใจไดง้า่ย [Lex2]
(ออบ\'เวยีส) adj. ชดัเจน,ชดัแจง้,เดน่ชดั,เหน็ไดง้า่ย,เขา้ใจ
ไดง้า่ย. ###SW. obviousness n. ###S. clear [Hope]
(adj) เป็นท쪮ีȀประจักษ,์แจม่แจง้,ชดัเจน [Nontri]
/AA1 B V IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

physics วชิาฟสิกิส:์ ฟสิกิส ์[Lex2]
(ฟสิ\'ซคิซ)ฺ n. ฟสิคิส,์วทิยาศาสตรท์쪮ีȀเก쪮ีȀยวกบัสารพลงังาน
การเคล쪮ืȀอนไหวและแรง [Hope]
(n) วชิาฟสิกิส ์[Nontri]
/F IH1 Z IH0 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

portion สว่นแบง่ของอาหาร (สาํหรับหน쪮ึȀงคน)[Lex2]
บางสว่น: สว่นหน쪮ึȀง [Lex2]
ชะตา: เคราะห ์[Lex2]
มรดก[Lex2]
สนิเดมิของหญงิกอ่นสมรส[Lex2]
แบง่สว่น: จัดการ, แบง่สรร [Lex2]
(พอร\์'เชนิ) n. สว่น,สว่นหน쪮ึȀง,สว่นแบง่,กอง,สว่นของมรดก,สนิ
เดมิของหญงิ,ชะตา,เคราะห ์vt. แบง่ออกเป็นสว่น ###S.
section [Hope]
(n) ชิȀน,กอง,หอ่,สว่นแบง่,โชคชะตา,เคราะห,์สนิเดมิ [Nontri]
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(vt) แบง่สว่น,แยกสว่น [Nontri]
/P AO1 R SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remind เตอืน: ทาํใหน้กึถงึ, เตอืนความจาํ [Lex2]
(รไีมนด์\') vt. เตอืนความจาํ,เตอืน,ทาํใหร้ะลกึถงึ,ทาํใหจ้าํได้
###SW. reminder n. [Hope]
(vt) เตอืนความจาํ,เตอืนใจ,ทาํใหน้กึถงึ [Nontri]
/R IY0 M AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

secretary เลขานกุาร: ตาํแหนง่เลขานกุาร [Lex2]
ผู้จัดการ (ของสมาคม)[Lex2]
รัฐมนตร:ี เจา้หนา้ท쪮ีȀระดบัสงู, เลขาธกิาร [Lex2]
โตะ๊เขยีนหนังสอื (เคร쪮ืȀองเรอืน): โตะ๊หนังสอืท쪮ีȀมลีิȀนชกัและตู้
หนังสอื [Lex2]
(เซค\'รเิทอร)ี n. เลขานกุาร,เลขาธกิาร,เลขานกุารสว่นตวั,ผู้
ทาํหนังสอื,รัฐมนตร,ีเจา้หนา้ท쪮ีȀชัȀนผู้ใหญข่องรัฐ,โตะ๊เขยีน
###SW. secretaryship n. pl. secretaries ###S. stenographer
[Hope]
(n) เลขาธกิาร,เลขานกุาร,รัฐมนตร,ีโตะ๊เขยีนหนังสอื [Nontri]
/S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

severe รนุแรง: ดเุดอืด, เครง่ครัด, เอาจรงิเอาจัง, เขม้งวด, กวดขนั
[Lex2]
(ซเีวยีร\์') adj. รนุแรง,เขม้
งวด,กวดขนั,เครง่,เครง่ขรมึ,เครง่ครัด,เอาจรงิเอา
จัง,เหนบ็แนม,เสยีดส,ีหนาวจัด,รา้ยแรง,สาหสั,ดเุดอืด,ยาก
ลาํบาก,แมน่ยาํ. ###SW. severely adv. severeness n. ###S.
cruel,harsh [Hope]
(adj) รนุแรง,สาหสั,เครง่ครัด,กวดขนั,เอาจรงิเอาจัง,เขม้งวด
[Nontri]
/S AH0 V IH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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talent ความสามารถพเิศษ: พรสวรรค ์[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀมคีวามสามารถพเิศษ: ผู้มพีรสวรรค ์[Lex2]
|das, pl. Talente| พรสวรรค,์ ความสามารถพเิศษ [LongdoDE]
(แทล\'เลนิท)ฺ n. พรสวรรค,์ความสามารถพเิศษ,บคุคลท쪮ีȀมี
ความสามารถพเิศษ,กลุ่มคนท쪮ีȀมคีวามสามารถ ###S.
capacity,power [Hope]
(n) ปัญญา,ความสามารถพเิศษ [Nontri]
/T AE1 L AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thesis หวัขอ้ของบทความ[Lex2]
วทิยานพินธ[์Lex2]
ขอ้วนิจิฉัย: ขอ้สมมตุ,ิ ขอ้สรปุ [Lex2]
(ธ\ี'ซสิ) n. วทิยานพินธ,์ขอ้วนิจิฉัย,ขอ้สมมตุ,ิขอ้สรปุ,บทความ
วจัิย,บทความ pl. theses [Hope]
(n) วทิยานพินธ,์ขอ้สมมตุ,ิเร쪮ืȀองแตง่,ขอ้วนิจิฉัย,บทความ
[Nontri]
/TH IY1 S AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

uniform เคร쪮ืȀองแบบ: ชดุเคร쪮ืȀองแบบ [Lex2]
ท쪮ีȀเป็นแบบเดยีวกนั: ท쪮ีȀเหมอืนกนั, ท쪮ีȀตรงกนั [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นหนว่ยเดยีวกนั: ทาํใหม้รีปูแบบเดยีวกนั [Lex2]
สม쪮ํȀาเสมอ[Lex2]
(ย\ู'นะฟอรม์) adj.,vt. (ทาํให)้ เหมอืนกนั,เป็นแบบเด쪮ีȀยว,ไม่
แตกตา่งกนั,ตรงกนั,สอดคลอ้งกนั,ไมผั่นแปร,สม쪮ํȀาเสมอ. n.
เคร쪮ืȀองแบบ,ชดุเคร쪮ืȀองแบบ,คาํส쪮ืȀอสารท쪮ีȀหมายถงึอกัษร\'U\'
[Hope]
(adj) เป็นแบบเดยีวกนัหมด,เหมอืนกนั [Nontri]
/Y UW1 N AH0 F AO2 R M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vision การมองเหน็[Lex2]
การเหน็หรอืรู้ลว่งหนา้[Lex2]
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ทศันวสิยั: ความสามารถในการรับรู้หรอืเขา้ใจดว้ยการคาด
การณ ์[Lex2]
มองเหน็[Lex2]
จนิตนาการ: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ [Lex2]
ภาพท쪮ีȀเหน็หรอืคน (ท쪮ีȀสวยมาก)[Lex2]
(วชิ\'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเหน็ภาพ,อาํนาจใน
การคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จนิตนาการ,ความ
รู้สกึลวงตา,นมิติ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมองเหน็,ภาพบคุคลหรอือ쪮ืȀน ๆ ท쪮ีȀมคีวาม
สวยงามมาก. vt. มองเหน็,เหน็,จนิตนาการ ###S.
eyesight,sight,slance,optics [Hope]
(n) มโนภาพ,สายตา,การเหน็,ทศันะ,นมิติ,การคาดคะเน
[Nontri]
/V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

absorb ดดูซมึ: ซบั, ดดู, ดดูซบั, ซมึซบั [Lex2]
ทาํใหห้มกมุ่น: ทาํใหส้นใจ, ทาํใหง้ว่นอยู่กบั [Lex2]
รวมเขา้: รวมเขา้มา [Lex2]
รับรู้: ซมึซบัดว้ยประสาทสมัผัส [Lex2]
รับเอา: รับไว ้[Lex2]
(แอบซอรบ์,ซอรบ์\') vt. ดดู,รับเอา,ซมึ,ทาํใหห้มกมุ่น, ทาํให้
สนใจ,กลนื,รับภาระ [Hope]
(vt) ดงึดดู,ซมึซบั,ดดูกลนื,หมกมุ่น,รับภาระ [Nontri]
/AH0 B Z AO1 R B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boss นายจา้ง: เจา้นาย, หวัหนา้, นาย, ผู้เป็นใหญ ่[Lex2]
ควบคมุ[Lex2]
(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจา้ง,นาย,ผู้บงัคบั
บญัชา, ผู้นาํ v. เป็นนายเหนอื,ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงการ
###S. superior [Hope]
(n) นายจา้ง,เจา้นาย,หวัหนา้,ลายสลกัปุ่ม,โหนก [Nontri]
/B AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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committee คณะกรรมการ[Lex2]
(คะมทิ\'ท)ี n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนบุาล ###SW.
committeeship n. [Hope]
(n) คณะกรรมการ,ผู้อนบุาล,ผู้ปกครอง [Nontri]
/K AH0 M IH1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

contract การวา่จา้งเพ쪮ืȀอฆาตกรรม[Lex2]
การสญัญา[Lex2]
ขอ้ตกลง: สญัญา [Lex2]
จัดงานแตง่งาน[Lex2]
ตดิโรค: ตดิเชืȀอ, ตดิ [Lex2]
ทาํสญัญา[Lex2]
ทาํใหห้ดตวั[Lex2]
นติกิรรมสญัญา[Lex2]
ยอ่: สรปุ [Lex2]
หด: หดตวั [Lex2]
(คอน\'แทรคท)ฺ n. สญัญา,ขอ้ตกลง,หนังสอืสญัญา,คาํยอ่,รปู
แบบยอ่ v. หด,ยน่,ขมวด,เกรง็,ตดิ (โรค,นสิยั) ,ทาํ (หนีȀสนิ)
,ทาํสญัญา ###SW. contractible adj. ดcูontract
contractibility n. ดcูontract ###S. agreement [Hope]
(n) สญัญา,ขอ้ตกลง,นติกิรรมสญัญา,หนังสอืสญัญา,ไพ่
[Nontri]
(vi,vt) หด,เกรง็,ขมวด,จาํกดัใหแ้คบ,ยน่,ทาํสญัญา,ตดิโรค
[Nontri]
/K AA1 N T R AE2 K T/ [CMU]
/K AH0 N T R AE1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

crew กลุ่มคนท쪮ีȀทาํงานรว่มกนั[Lex2]
กลุ่มคนท쪮ีȀมคีวามสมัพันธก์นั: กลุ่มเพ쪮ืȀอน [Lex2]
เป็นลกูเรอื[Lex2]
ลกูเรอื[Lex2]
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(คร)ู n. กลุ่มคน,ลกูเรอื,พวกลกูเรอื,บรรดาเพ쪮ืȀอนรว่ม
งาน,หนว่ยทหารตดิอาวธุ vi. ทาํหนา้ท쪮ีȀเป็นลกูเรอื v.
อดตีกาลของcrow ###S. squad,group,team [Hope]
(n) กะลาสเีรอื,ลกูเรอื,ฝงูชน,คณะ,ลกูมอื [Nontri]
/K R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[crow]
ขนั[Lex2]
คยุโออ้วด: คยุโว, คยุโต [Lex2]
นกกา[Lex2]
รอ้งแสดงความดใีจ[Lex2]
เสยีงรอ้งของนกกา[Lex2]
(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n.
อกีา,ชะแลง,ตะขอเก쪮ีȀยวสนิคา้ Phr. (a white crow ของหา
ยาก ของลํȀาคา่) vt.,n. (การ) (ไกห่รอืนก) ขนั,รอ้งเสยีงหรอื
ออกเสยีงแสดงความดใีจ,คยุโต ###SW. crowingly adv.
[Hope]
(n) เสยีงไกข่นั,การขนั,กา,อกีา [Nontri]
(vi) ขนัอยา่งไก ่[Nontri]
/K R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

devote มอบให:้ อทุศิ, สละ [Lex2]
(ดโิวท\') vt. อทุศิ,สละ,ใสใ่จ ###S. dedicate [Hope]
(vt) มอบให,้อทุศิ,ยกให,้สละ [Nontri]
/D IH0 V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dig การแหย:่ การท쪮ิȀม, การแทง, การกระทุ้ง [Lex2]
ขดุ: ขดุหา, เจาะ, ท쪮ิȀม, แทง, แยง, คุ้ย, กระทุ้ง [Lex2]
เขา้ใจ: รับทราบ [Lex2]
เจาะ: ขดุ, ทาํเป็นโพรง, ขดุหา, ขดุคน้, ท쪮ิȀม, แทง, แยง, คุ้ย,
กระทุ้ง [Lex2]
ชอบ: รัก [Lex2]
มองด:ู จอ้ง, ด ู[Lex2]
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แหลง่ขดุคน้ (ทางโบราณคด)ี[Lex2]
(ดกิ) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขดุ,ขดุหา,ขดุคน้,ขดุ
คุ้ย,จกิ,แทง,ชอบ,เขา้ใจ,ทาํงานหนัก,เรยีนหนัก [Hope]
(vt) ขดุ,คุ้ย,จกิ,แทง,ขดุคน้ [Nontri]
/D IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dine จัดเตรยีมอาหารสาํหรับ[Lex2]
รับประทาน: ทาน, กนิ [Lex2]
รับประทานอาหารเยน็[Lex2]
(ไดน)ฺ vi. รับประทานอาหาร vt. เชญิรับประทานอาหาร Phr.
(dine out กนิขา้วขา้งนอก) ###S. eat [Hope]
(vi) กนิเลีȀยง,รับประทานอาหารเยน็ [Nontri]
/D AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

donate บรจิาค: มอบให,้ อทุศิให ้[Lex2]
(โด\'เนท) vt. บรจิาค,มอบให,้ให,้อภนัินทนาการ. vi. มอบของ
ขวญัให,้บรจิาค,อภนัินทนาการ. n. ###S. give [Hope]
(vt) อภนัินทนาการ,บรจิาค,ให,้มอบให ้[Nontri]
/D OW1 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

double การเพ쪮ิȀมเป็นสองเทา่: การทาํซํȀา [Lex2]
จาํนวนสองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
ทาํเป็นสองเทา่: ทาํซํȀา [Lex2]
เป็นคู่: ประกอบดว้ยสองสว่นท쪮ีȀเหมอืนกนั / เทา่กนั [Lex2]
สองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํสาํเนา: ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํเหมอืนกนั [Lex2]
(ดบั\'เบลิ) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเทา่,สอง
หน,ทว,ีซํȀา,สองชัȀน n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็น2 เทา่,สองเทา่,หอ้งเตยีงคู่,พับ
สองทบ,การออ้มกลบั,การกลบั,เลห่อ์บุาย,กลลวง, ###SW.
doubles n. กฬีาท쪮ีȀเลน่ขา้งละคู่ (เชน่กฬีาเทนนสิ) ,การโยนลกู
โบวล์쪮ิȀงทัȀงห [Hope]
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(adj) สองเทา่,ซํȀา,ทวคีณู [Nontri]
(n) คู่,สองเทา่,สองครัȀง,สองหน,จาํนวนสอง [Nontri]
(vt) เป็นสองเทา่,ทวคีณู,พับสองทบ,ทาํซํȀา,เป็นอยู่ [Nontri]
/D AH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

elevate ยกระดบัขึȀน: เล쪮ืȀอนขึȀน, ปรับใหส้งูขึȀน [Lex2]
ใหก้าํลงัใจ[Lex2]
(เอล\'ละเวท) vt.,adj. ยกขึȀน,เล쪮ืȀอนตาํแหนง่,บาํรงุนํȀาใจ ###S.
lift up [Hope]
(vt) ยกขึȀน,เงย,เปลง่(เสยีง),แผด(เสยีง),เล쪮ืȀอนยศ,ทาํใหส้งูขึȀน
[Nontri]
/EH1 L AH0 V EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flavor (เฟล\'เวอะ) n. รส,กล쪮ิȀน,รสชาต,ิรสนยิม,สารท쪮ีȀใหก้ล쪮ิȀนหรอืรส
ดงักลา่ว,ลกัษณะเฉพาะของบางอยา่ง. vt. ใหก้ล쪮ิȀน,แตง่
กล쪮ิȀน,ปรงุรส. ###S. taste [Hope]
/F L EY1 V ER0/ [CMU]

foundation รากฐาน (ของส쪮ิȀงกอ่สรา้ง)[Lex2]
พืȀนฐาน (ของความคดิหรอืทฤษฎ)ี[Lex2]
แปง้รองพืȀนกอ่นแตง่หนา้ (เคร쪮ืȀองสาํอาง)[Lex2]
การกอ่ตัȀง: การสถาปนา [Lex2]
สถาบนั (ท쪮ีȀกอ่ตัȀงขึȀนมาจากกองทนุ): มลูนธิ,ิ องคก์ร, องคก์าร,
สมาคม [Lex2]
(เฟาเด\'เชนิ) n. รากฐาน,พืȀนฐาน,การกอ่,การสรา้ง,การ
สถาปนา,มลูนธิ,ิกองทนุมลูนธิ,ิผู้กอ่ตัȀง,คณะผู้กอ่ตัȀง,เคร쪮ืȀองรัด
ลาํตวัผู้หญงิ. ###SW. foundationary adj. ###S. basis [Hope]
(n) การสถาปนา,รากตกึ,รากฐาน,การสรา้ง,มลูนธิ,ิหลกั
ฐาน,พืȀนฐาน [Nontri]
/F AW0 N D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

generation การแพรพั่นธุ์: การกาํเนดิ [Lex2]
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ยคุ: ชั쪮Ȁวอาย,ุ ชั쪮Ȁวคน, รุ่นอาย,ุ รุ่น [Lex2]
คนรุ่นราวคราวเดยีวกนั: คนรุ่นเดยีวกนั [Lex2]
(เจนเนอเร\'เชนิ) n. การกาํเนดิ,การกอ่ใหเ้กดิ,การแพร่
พันธุ์,ยคุ,สมยั,ปนู,ชัȀนอาย,ุรุ่น. ###SW. generational adj.
[Hope]
(n) การใหก้าํเนดิ,การแพรพั่นธุ์,ชั쪮Ȁวอายคุนหน쪮ึȀง,ยคุสมยั,รุ่น
[Nontri]
/JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

handle ดแูล: จัดการ [Lex2]
ถอื: จับ [Lex2]
ท쪮ีȀจับ: ท쪮ีȀถอื, ดา้ม, มอืถอื, มอืจับ, หจัูบ [Lex2]
โอกาสท쪮ีȀจะประสบความสาํเรจ็: ความนา่จะเป็นท쪮ีȀจะสาํเรจ็
[Lex2]
(แฮน\'เดลิ) n. ดา้ม,มอืถอื vt. สมัผัส,แตะ,จับ,จัดการ vi.
กระทาํ,จัดการ ###SW. handleable adj. ###S.
manipulate,control,grip [Hope]
(n) ท쪮ีȀจับ,ดา้ม,มอืถอื [Nontri]
(vt) จับ,แตะ,ใช,้ควบคมุ,ปฏบิตั,ิจัดการ,คา้ขาย [Nontri]
/HH AE1 N D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

layer ก쪮ิȀงตอน[Lex2]
ขยายพันธุ์โดยการตอนก쪮ิȀง[Lex2]
ความหนาของวตัถเุหนอืพืȀนผวิ[Lex2]
ชัȀน[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นชัȀน[Lex2]
แบง่เป็นชัȀนๆ[Lex2]
ผู้วาง[Lex2]
แมไ่กท่쪮ีȀวางไข[่Lex2]
(เล\'เออะ) n. ชัȀน,ชัȀนดนิ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นชัȀน,ระดบั,ไกท่쪮ีȀออกไข ่vt.
ทาํเป็นชัȀน ###S. tier [Hope]
(n) ผู้จัด,ชัȀน,ก쪮ิȀงตอน,ระดบั,ชัȀนดนิ [Nontri]
/L EY1 ER0/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

mud โคลน[Lex2]
การใสร่า้ย: การปา้ยส,ี การใสร่า้ยปา้ยส ี[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยโคลน[Lex2]
(มดั) n. โคลน,เลน,ปลกั. vt. ปกคลมุดว้ยโคลน,กวนใหโ้คลน
ลอยขึȀน ###S. muck,mire [Hope]
(n) โคลน,เลน,ปลกั [Nontri]
/M AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smooth เรยีบ: ราบ, แบนเรยีบ [Lex2]
ราบร쪮ืȀน: ไมม่ปัีญหา [Lex2]
(สมธู) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้ เรยีบ,ล쪮ืȀน,ราบ,ราบร쪮ืȀน,ราบ
เรยีบ,สงบ,เงยีบสงบ,ระร쪮ืȀนห,ูออ่น
โยน,ไพเราะ,กลมกลอ่ม,ผสมกนัด,ี (ยางรถ) หวัโลน้,ไมม่ี
หนวดเครา,ไมม่ขีน,ดงึดดูใจ,เพลดิเพลนิ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀราบร쪮ืȀน,ส쪮ิȀง
ท쪮ีȀราบเรยีบ ###SW. smoothable adj. smoother n. [Hope]
(adj) เรยีบ,เกลีȀยง,ราบร쪮ืȀน,ล쪮ืȀน,กลมกลอ่ม [Nontri]
(vt) ปราบ,ทาํใหเ้รยีบ,รดี,ลบู,แผว้ถาง,เกล쪮ีȀย [Nontri]
/S M UW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soil ดนิ: พืȀนดนิ, การทาํใหเ้ปืȀอน [Lex2]
ทาํใหเ้ปืȀอน: ทาํใหส้กปรก, ทาํใหม้วัหมอง [Lex2]
(ซอลย)์ n. ดนิ,พืȀนดนิ,ดนิชนดิใดชนดิหน쪮ึȀง,ท쪮ีȀดนิ,ดนิแดน,ท쪮ีȀที
เหมาะสาํหรับเจรญิ
เตบิโต,ประเทศ,ภมูลิาํเนา,ปติภุมู,ิเกษตรกรรม,ชวีติเกษตรกร
vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,เ้ปืȀอน,ดา่งพรอ้ย,มมีลทนิ,มวั
หมอง.,รอยเปืȀอน,รอยสกปรก,ดา่งพรอ้ย,มลทนิ,ความ
สกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย. [Hope]
(n) ดนิ,มลทนิ,รอยเปืȀอน [Nontri]
(vi,vt) สกปรก,เปืȀอน,มมีลทนิ,ดา่งพรอ้ย,มวัหมอง [Nontri]
/S OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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unique ซ쪮ึȀงเป็นหน쪮ึȀงเดยีว: เป็นพเิศษ [Lex2]
ความเป็นหน쪮ึȀง: ความพเิศษ [Lex2]
(ยนูคิ\') n.,adj. (เก쪮ีȀยวกบั) ลกัษณะเฉพาะ,ลกัษณะพเิศษ
เฉพาะ,เร쪮ืȀองพเิศษเฉพาะ. ###SW. uniquely adv. uniqueness
n. ###S. uncommon,rare,unexampled [Hope]
(adj) หาท쪮ีȀเสมอเหมอืนไมไ่ด,้ทัȀงหมด,มลีกัษณะเฉพาะ,เป็น
เอกลกัษณ ์[Nontri]
/Y UW0 N IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

chamber จัดหอ้งให:้ พาํนัก, อาศยั [Lex2]
ลาํกลอ้งปืน[Lex2]
หอ้ง (ภายในบา้น)[Lex2]
หอ้งประชมุ[Lex2]
หอ้งหรอืชอ่งวา่งในรา่งกาย: ชอ่ง, โพรง [Lex2]
(เชม\'เบอะ) n.หอ้ง,หอ้งพักเด쪮ีȀยว,สภา,สาํนักงาน
ทนายความ,หอ้งประชมุ,สมาคม,ชอ่ง,หอการคา้,ลาํกลอ้ง
กระสนุ,ชอ่งใสก่ระสนุ vt. ใสใ่นหอ้ง,จัดหอ้งให ้###S. room
[Hope]
(n) หอ้งนอน,หอ้งพัก,หอ้งโถง,สภา,สาํนักงานทนายความ
[Nontri]
/CH EY1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deny ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ, ไมย่อมเช쪮ืȀอ, ไมเ่หน็ดว้ย [Lex2]
ระงับ: ยบัยัȀง, อดกลัȀน [Lex2]
(ดไิน\') {denied,denying,denies} vt. ปฎเิสธ,ไมย่อมรับ,ไม่
ตกลง,บงัคบัใจตวัเอง ###S. dispute ###A. affirm [Hope]
(vt) ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมป่ฏบิตัติาม,ไมต่กลง,ไมย่อมรับ
[Nontri]
/D AH0 N AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 99/201

document ใชเ้อกสารประกอบ: ใชเ้อกสารยนืยนั, ยนืยนัดว้ยเอกสาร
[Lex2]
บนัทกึขอ้มลูใสฟ่ลิม์ เทป หรอืเขยีน[Lex2]
เอกสาร: ขอ้เขยีน [Lex2]
(ดอก\'ยะเมนิท)ฺ n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลกัฐาน,ภาพยนต์
บนัทกึเหตกุารณ,์หลกัฐานพยาน,เคร쪮ืȀองพสิจูน.์ vt. มเีอกสาร
ประกอบ, ###SW. documentary adj. [Hope]
(n) เอกสาร,หลกัฐาน,สาร,เคร쪮ืȀองพสิจูน ์[Nontri]
/D AA1 K Y AH0 M EH0 N T/ [CMU]
/D AA1 K Y UW0 M EH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

emphasize ใหค้วามสาํคญั: ตอกยํȀา, เนน้, เนน้หนัก, ยํȀา, เนน้ยํȀา [Lex2]
(เอม\'ฟะไซซ) vt. เนน้,ใหค้วามสาํคญั,เนน้เสยีง,เนน้คาํ
[Hope]
(vt) ยํȀา,เนน้,ใหน้ํȀาหนัก,ใหค้วามสาํคญั [Nontri]
/EH1 M F AH0 S AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fever การเป็นไข:้ การมอีณุหภมูริา่งกายสงูเพราะพษิไข ้[Lex2]
(ฟ\ี'เวอะ) n. ไข,้อณุหภมูริา่งกายท쪮ีȀสงูกวา่ปกต,ิโรคท쪮ีȀมอีาการ
ไข,้ความต쪮ืȀนเตน้อยา่งมาก. vt. เป็นไข.้ [Hope]
(n) ไข,้ไขห้วดั,ความต쪮ืȀนเตน้ [Nontri]
/F IY1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flu ไขห้วดัใหญ:่ ไขห้วดั [Lex2]
(ฟล)ู ดiูnfluenza,ไขห้วดัใหญ ่[Hope]
/F L UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

freeze กลายเป็นนํȀาแขง็[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยนํȀาแขง็[Lex2]
ถกู (นํȀาแขง็) กดีขวาง[Lex2]
อากาศเยน็ถงึจดุเยอืกแขง็[Lex2]
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ตดิอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
แชแ่ขง็ (อาหาร)[Lex2]
(ฟรซี) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทาํให)้ แขง็ตวั
กลายเป็นนํȀาแขง็,เยน็จนแขง็,ยดึมั쪮Ȁนกบับางส쪮ิȀงบางอยา่ง,ตก
ตะลงึ,สะดุ้ง,หยดุอยา่งกะทนัหนัเคล쪮ืȀอนไมไ่ดเ้น쪮ืȀองจากความ
กลวั ชอ็คหรอือ쪮ืȀน Ph. (freeze on (onto) ยดึตดิ,ยดึมั쪮Ȁน) . n.
การทาํใหเ้ยน็จนแขง็,ภา [Hope]
(vi) กลายเป็นนํȀาแขง็,แขง็ตวั,ตดิแนน่,แชเ่ยน็ [Nontri]
/F R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gesture การแสดงทา่ทาง: อริยิาบถ [Lex2]
แสดงทา่ทาง: ใหส้ญัญาณ, แสดงอริยิาบถ [Lex2]
(เจส\'เชอะ) vi.,vt.,n. (การ) แสดงอากปักริยิาแสดงลกัษณะ
ทา่ทางชีȀมอืชีȀไม,้ใหส้ญัญาณ ###SW. gestural adj. gesturer
n. ###S. action,sign,indication,signal,motion [Hope]
(n) กริยิาทา่ทาง,อากปักริยิา,ทา่ทาง,การใหส้ญัญาณ
[Nontri]
(vi) สง่สญัญาณ,ใหส้ญัญาณ,โบกไมโ้บกมอื,ชีȀไมช้ีȀ
มอื,ออกทา่ทาง [Nontri]
/JH EH1 S CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interrupt ขดัจังหวะ: ขดั, ยบัยัȀง, หยดุ [Lex2]
ขดัจังหวะ: ขดั, ทาํใหห้ยดุชะงัก [Lex2]
สอดแทรก: รบกวน, แทรก [Lex2]
(อนิทะรัพท\ฺ') vt. ขดัขวาง,ทาํใหห้ยดุ,ยบัยัȀง,พดู
สอด,ตดับท,ขดัจังหวะ. [Hope]
(vt) ทาํใหช้ะงัก,ขดัขวาง,สอดเขา้ไป,ขดัจังหวะ [Nontri]
/IH2 N T ER0 AH1 P T/ [CMU]
/IH2 N ER0 AH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

last คนหรอืส쪮ิȀงท쪮ีȀอยู่สดุทา้ย: คนสดุทา้ย [Lex2]
ครัȀงลา่สดุ: ลา่สดุ [Lex2]
ชว่งสดุทา้ย[Lex2]
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ท쪮ีȀคงเหลอือยู่ส쪮ิȀงเดยีว[Lex2]
ในท쪮ีȀสดุ: โดยสรปุ [Lex2]
เป็นไปไดน้อ้ยท쪮ีȀสดุ: เหมาะสมนอ้ยท쪮ีȀสดุ [Lex2]
ลา่สดุ: ครัȀงลา่สดุ, ท쪮ีȀผา่นมา [Lex2]
สดุทา้ย: หลงัท쪮ีȀสดุ, ทา้ยสดุ, หลงัสดุ [Lex2]
สดุทา้ย: ทา้ยสดุ, หลงัสดุ [Lex2]
คงอยู่: อยู่, ยงัคงดาํเนนิตอ่ไป [Lex2]
แบบท쪮ีȀมรีปูคลา้ยเทา้คน (สาํหรับทาํหรอืซอ่มรองเทา้)[Lex2]
(ลาสท)ฺ {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สดุทา้ย,ลา่สดุ,สาย
สดุ,โดยสรปุ,ในท쪮ีȀสดุ,ท쪮ีȀคงเหลอือยู่ส쪮ิȀงเดยีว,กอ่น
สิȀนชพี,ท쪮ีȀสดุ,อยา่งย쪮ิȀง,คนเดยีว,โดดเด쪮ีȀยว,ลา่สดุ,ใหม่
เอ쪮ีȀยม,แตล่ะ n. คนสดุทา้ย,ตอนจบ,ขอ้สรปุ v. ตอ่ไป,ตอ่
เน쪮ืȀอง,ยนืหยดั,ทนทาน. คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]
(adj) สดุทา้ย,หลงัสดุ,ทา้ยสดุ,ปลาย,จบ,ตลอด
ไป,ถาวร,ลา่สดุ [Nontri]
(adv) สดุทา้ย,หลงัสดุ,ทา้ยสดุ,ลา่สดุ,ในท쪮ีȀสดุ [Nontri]
(vt) ทนอยู่ได,้คงทน,ยดืเยืȀอ,ถาวร,มอีายตุอ่ไป [Nontri]
/L AE1 S T/ [CMU]
/L AO1 S T/ [CMU]
/L AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

likeness ความเหมอืนกนั: ความคลา้ยคลงึกนั [Lex2]
ภาพเหมอืน: ภาพ [Lex2]
(ไลค\ฺ'นสิ) n. ความเหมอืนกนั,ความคลา้ยคลงึกนั ###S.
similarity [Hope]
(n) ความเหมอืนกนั,ความคลา้ยคลงึกนั [Nontri]
/L AY1 K N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moreover ย쪮ิȀงกวา่นัȀน: จากนัȀน [Lex2]
adv. นอกจากนัȀน,อน쪮ึȀง. ###S. besides [Hope]
(adv) ย쪮ิȀงกวา่นัȀน,นอกจากนัȀน,อน쪮ึȀง,นอกเหนอืจากนัȀน [Nontri]
/M AO0 R OW1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]
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perspective ทศันคต:ิ ความคดิ, ทศันะ, มมุมอง [Lex2]
ทศันยีภาพ: ทวิทศัน ์[Lex2]
ภาพวาดท쪮ีȀมสีดัสว่นแบบท쪮ีȀมองเหน็[Lex2]
เทคนคิวาดภาพแบบท쪮ีȀมสีดัสว่นอยา่งท쪮ีȀมองเหน็[Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัศลิปะการวาดภาพตามสดัสว่นท쪮ีȀมองเหน็[Lex2]
(เพอสเพค\'ทฟิว) n. เทคนคิการเขยีนภาพใหไ้ดส้ว่นสดั เชน่
เดยีวกบัท쪮ีȀเหน็ดว้ยตาจรงิ,ภาพท쪮ีȀไดจ้ากการเขยีนดว้ยเทคนคิ
ดงักลา่ว,ทศันยีภาพ,ทวิทศัน,์ทศันวสิยั,ความซึȀง,ภาพซึȀงท쪮ีȀ
มองไปขา้งหนา้. adj. เก쪮ีȀยวกบัเทคนคิ หรอืภาพดงักลา่ว
###S. discr [Hope]
(adj) เขยีนใหเ้หน็เป็นทางไกล [Nontri]
(n) ทวิทศัน,์ทศันยีภาพ,ทศันวสิยั,กลอ้งสอ่งทางไกล
[Nontri]
/P ER0 S P EH1 K T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rational ซ쪮ึȀงมเีหตผุล: รู้จักเหตผุล, เขา้ใจเหตผุล [Lex2]
(แรช\'เชนิเนลิ) adj. มเีหตผุล ###S. reasoning [Hope]
(adj) ดว้ยเหตผุล,มเีหตผุล,ตามเหตผุล [Nontri]
/R AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/R AE1 SH N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

recover ไดค้นื: ไดก้ลบัคนื, เอากลบัคนื [Lex2]
ฟืȀนตวัจากการเจบ็ป่วย: ฟืȀนไข,้ ทเุลา, หายจาก [Lex2]
ทาํใหใ้ชไ้ดอ้กี: นาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้กี [Lex2]
ชดใช:้ ชดเชย [Lex2]
ชนะคด ี(ทางกฎหมาย)[Lex2]
(รคีฟั\'เวอะ) vt. เอากลบัคนื,เอามาไดอ้กี,กู้,คน้พบใหม,่พบ
อกี,คนืสภาพ,กลบัอยา่งเดมิ,ทาํใหค้นืสภาพ,ทาํใหก้ลบัอยา่ง
เดมิ,ไดค้า่สนิไหมทดเชย,ไดค้า่ชดเชย,ไปถงึ,แยกทองจาก
ดนิ,คลมุใหม,่ปกคลมุใหม ่vi. คนืสภาพเดมิ,หายเป็น
ปกต,ิชนะคด ี###SW. recoverable adj. [Hope]
(vi,vt) กู้,คนืสภาพ,คน้พบใหม,่หาย,ฟืȀน [Nontri]
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/R IH0 K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rely อาศยั: พ쪮ึȀงพาอาศยั [Lex2]
เช쪮ืȀอใจ[Lex2]
(รไีล\') vi. ไวว้างใจ,เช쪮ืȀอใจ,วางใจ,เช쪮ืȀอมั쪮Ȁน,อาศยั,พ쪮ึȀงพาอาศยั
###S. depend confidently [Hope]
(vi) วางใจ,ไวใ้จ,เช쪮ืȀอมั쪮Ȁน,อาศยั,พ쪮ีȀงพา [Nontri]
/R AH0 L AY1/ [CMU]
/R IY0 L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shock อาการตกใจสดุขดี: สภาวะชอ็ก, อาการสะเทอืนใจ [Lex2]
ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ: ทาํใหช้อ็ก, ทาํใหต้กตะลงึ, ทาํใหส้ะเทอืน
ใจสดุขดี [Lex2]
กระตุ้นดว้ยไฟฟา้[Lex2]
ตอียา่งแรง: กระทบอยา่งแรง [Lex2]
ตน้ขา้วท쪮ีȀมดัเป็นกองๆ[Lex2]
มดัเป็นฟ่อน[Lex2]
ขนหรอืผมท쪮ีȀรงุรัง: ผมหรอืขนท쪮ีȀยุ่งเหยงิ [Lex2]
(ชอค) n. การกระทบกระแทกอยา่งกะทนัหนั,อาการ
สะเทอืน,อาการสะเทอืนทางใจอยา่งกะทนัหนั,อาการต쪮ืȀน
ตะลงึ,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั쪮Ȁนกระตกุ,อาการเป็น
ลม,อาการแนน่쪮ิȀงไปอยา่งกระทนัหนั. vt. ทาํใหต้ะลงึงัน,ทาํให้
สะดุ้งตกใจ,เขยา่ขวญั,ทาํใหส้ะเทอืน,กระทบอยา่งแรง,ตี
อยา่งแรง. vi.ตะลงึงัน,สดุ้งตกใจ [Hope]
(n) โรคปัจจบุนั,ความสะดุ้ง,อาการชอ็ค,อาการตะลงึ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะเทอืน,ทาํใหส้ะดุ้ง,กระตกุ,ตะลงึ,จู่โจม [Nontri]
/SH AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shy ขีȀอาย[Lex2]
ซ쪮ึȀงตกใจงา่ย: ขีȀต쪮ืȀน, ขีȀกลวั, ประหมา่ [Lex2]
ไมไ่วใ้จ: ไมเ่ช쪮ืȀอใจ, ไมแ่นใ่จ [Lex2]
ขาดแคลน: ซ쪮ึȀงไมค่รบจาํนวน, ซ쪮ึȀงไมพ่อเพยีง [Lex2]
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ขวา้งทิȀง: โยนทิȀง [Lex2]
(ชาย) adj. ขีȀอาย,เหนยีมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจงา่ย,ขีȀ
ประหมา่,ขึȀต쪮ืȀน,ขีȀขลาด,ขีȀสงสยั,ไมไ่วว้างใจ,ลงัเล
ใจ,ขาดแคลน,ไมเ่ตม็จาํนวน v.,n. (การ) ถอยหลงัดว้ยความ
ตกใจ,ถอยหลงั,หดตวัมขวา้ง,โยน,เหว쪮ีȀยง,ปา. ###SW. shyer
n. shyly adv. shyness n. คาํท [Hope]
(adj) ประหมา่,ขีȀอาย,กลวั,ไมก่ลา้,ใจฝ่อ [Nontri]
/SH AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stare จอ้งมอง: เพง่มอง, เพง่, เลง็ [Lex2]
(สแทร)ฺ vi.,vt.,n. (การ) จอ้งมอง,จอ้ง,จอ้งเขมง็,ถลงึตา,เดน่
ชดั,เตะตา,โตง้ ๆ , (ขน) ตัȀงชนั. stare down จอ้งใหก้ลวั Phr.
(stare one in the face รบีดว่น,ฉกุเฉนิ) . ###S. glare,gaze,eye
[Hope]
(n) การจอ้งเขมง็,การถลงึตา,การจอ้งมอง [Nontri]
(vi) จอ้งเขมง็,ถลงึตา,จอ้งมอง [Nontri]
/S T EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thus ดงันัȀน[Lex2]
(ธสั) adv. ดงันีȀ,เชน่นีȀ,ดว้ยเหตนุีȀ,ดงัเชน่ [Hope]
(adv) เชน่นีȀ,ดงันัȀน,ดงันีȀ,ดว้ยเหตนุีȀ,ดว้ยประการฉะนีȀ [Nontri]
/DH AH1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

aim การเลง็[Lex2]
ความตัȀงใจ: จดุหมาย, จดุประสงค,์ วตัถปุระสงค,์ เปา้หมาย,
จดุมุ่งหมาย [Lex2]
ตัȀงใจ[Lex2]
ตัȀงใจ: เจตนา, วางแผน [Lex2]
ตัȀงเปา้: มุ่งเปา้ [Lex2]
ตัȀงเปา้: เลง็เปา้หมาย, มุ่งเปา้ [Lex2]
ทกัษะการเลง็[Lex2]
เปา้: เปา้หมาย, ท쪮ีȀหมาย [Lex2]
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ระดบัความแมน่ยาํ[Lex2]
(เอม) vt.,vi.,n. เลง็, เขา้หา, มุ่งหมาย, จดุประสงค,์ ความมุ่ง
หมาย, การเลง็เปา้. aimer n. aimful adj aimless adj. 
aimlessness n. ###S. mark, goal, aspiration) [Hope]
(n) การเลง็,จดุประสงค,์จดุมุ่งหมาย [Nontri]
(vi) เลง็,เพง่,มุ่งหมาย [Nontri]
/EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attach ตดิกนั[Lex2]
ทาํใหต้ดิกนั: ตอ่, ยดึตดิ [Lex2]
เพ쪮ิȀม: เตมิ [Lex2]
มคีวามสมัพันธก์บั: มคีวามผกูพันกบั [Lex2]
(อะแทช\ฺ') vt. ผกูมดั,ผกูตดิ,ตดิ, แนบ,ปดิ, ประกอบ, มี
พรอ้ม,วางอยู่ใน,สง่ไปประจาํ, อายดั,จับกมุ. vi. ผกูมดั,
ตดิ,เป็นของ ###S. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
[Hope]
(vt) ตดิ,ผกูตดิ,เก쪮ีȀยวพัน,ผกูพัน [Nontri]
/AH0 T AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bet การพนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
เงนิพนัน[Lex2]
การเดา: การคาดคะเน [Lex2]
พนัน: เดมิพัน, พนันกบั [Lex2]
พนัน[Lex2]
(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi.
พนัน,ขนัตอ่,ตอ่,กลา้คาดคะเน,ใช ้n. ส쪮ิȀงของหรอืเงนิท쪮ีȀใชใ้น
การพนันหรอืขนัตอ่,การวางเดมิพัน,ทางเลอืกอยา่งอ쪮ืȀน ###S.
gamble,risk [Hope]
(n) การพนัน,การวางเดมิพัน [Nontri]
(vt) พนัน,ตอ่,วางเดมิพัน [Nontri]
/B EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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carriage การขนสง่[Lex2]
คา่ขนสง่[Lex2]
ตู้โดยสารรถไฟ[Lex2]
ทา่ทาง: อากปักริยิา [Lex2]
รถเขน็เดก็[Lex2]
รถมา้[Lex2]
(แคร\์'รอิจิ)ฺ n. รถมา้ส쪮ีȀลอ้,รถไฟตู้โดยสาร,ท쪮ีȀคํȀาท쪮ีȀมลีอ้,สว่นท쪮ีȀ
เคล쪮ืȀอนไดเ้พ쪮ืȀอแบกพาอกีสว่นหน쪮ึȀง,อากปักริยิา,การขนสง่,คา่
ขนสง่,การบรหิาร ###S. cart [Hope]
(n) รถ,รถมา้,แคร,่การขนสง่,ทา่ทาง [Nontri]
/K AE1 R IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

classic ท쪮ีȀเป็นรปูแบบดัȀงเดมิ[Lex2]
ท쪮ีȀมคีณุภาพสงู[Lex2]
(แคลส\'ซคิ) adj. ยอดเย쪮ีȀยม,ดเีดน่,ชัȀนหน쪮ึȀง,ชัȀนเอก,ดถีงึ
ขนาด,อมตะ,เป็นพืȀนฐาน,เป็นหลกั,มชี쪮ืȀอเสยีงทาง
ประวตัศิาสตรห์รอืวรรณคด,ีเป็นแบบอยา่ง,เป็นประเพณ,ีเก쪮ีȀยว
กบัภาษากรกีและลาตนิ,แบบกรกีและโรมนั,เก쪮ีȀยวกบั
เอกลกัษณห์รอืลลีาโบราณ. n. นักเขยีนชัȀนหน쪮ึȀง,นักวรรณค
[Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบังานศลิปะแบบคลาสสคิ [Nontri]
(n) งานทางศลิปะแบบคลาสสคิ [Nontri]
/K L AE1 S IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

commute ชดเชย: ทดแทน [Lex2]
แลกเปล쪮ีȀยน[Lex2]
(คะมวิท\ฺ') {commuted,commuting,commutes} vt. เปล쪮ีȀยน
เป็นอยา่งอ쪮ืȀน,แลกเปล쪮ีȀยน,สบัเปล쪮ีȀยน,เปล쪮ีȀยนเป็นนักโทษท쪮ีȀเบา
กวา่ vi. เปล쪮ีȀยนแทน,ไป ๆ มา ๆ เสมอ ###SW. commuter n.
###S. exchange,alter [Hope]
(vt) แลกเปล쪮ีȀยน,สบัเปล쪮ีȀยน,เปล쪮ีȀยน,ลดโทษ [Nontri]
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/K AH0 M Y UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

confirm ทาํใหม้ั쪮Ȁนคง: ทาํใหแ้ขง็แรง [Lex2]
ยนืยนั: พสิจูนว์า่จรงิ [Lex2]
(คนัเฟริม์\') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทาํ
ใหแขง็แรงหรอืแนน่แฟน้ขึȀน,ยนืยนั,ประกอบพธิศีลีมหาสนทิ
อกีครัȀงใหแ้นน่แฟน้ขึȀน. ###SW. confirmer n. ดcูonfirm
confirmor n. ดcูonfirm ###S. prove,assure ###A. de [Hope]
(vt) ยนืยนั,รับรอง,ทาํใหแ้นน่แฟน้ขึȀน [Nontri]
/K AH0 N F ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

criticize วจิารณ:์ แสดงความคดิเหน็ [Lex2]
(ครทิ\'ทไิซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt.
วจิารณ,์จับผดิ. ###S. evaluate [Hope]
(vt) วจิารณ,์วเิคราะห,์ตเิตยีน,จับผดิ [Nontri]
/K R IH1 T AH0 S AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

differ แตกตา่ง: แปลกไป, ผดิแผกแตกตา่ง, ตา่งไป [Lex2]
ไมเ่หน็ดว้ย: ไมเ่หน็พอ้ง, ขดัแยง้ [Lex2]
(ดฟิ\'เฟอะ) {differed,differing,differs} vi. แตกตา่งจาก,ผดิ
กนั. ###S. contrast [Hope]
(vi) แตกตา่งกนั,ไมเ่หมอืนกนั,ผดิกนั [Nontri]
/D IH1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expense การใช ้(จนหมด): การเสยีไป [Lex2]
คา่ใชจ้า่ย[Lex2]
(อคิซเฺพนซ\ฺ') n. คา่ใชจ้า่ย,การใชจ้า่ย,การสละ,คา่เสยี
หาย,ความสิȀนเปลอืง. Phr. (at the expense of สญูเสยี) Phr.
(at his (her,our,etc.) expense ทาํความเส쪮ืȀอมเสยีแก)่ ###S.
cost [Hope]
(n) คา่ใชจ้า่ย,คา่โสหุ้ย,ความสิȀนเปลอืง,การใชจ้า่ย [Nontri]
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/IH0 K S P EH1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

formal ตามธรรมเนยีมปฏบิตั:ิ ตามประเพณนียิม [Lex2]
เป็นกจิจะลกัษณะ: เป็นทางการ [Lex2]
ซ쪮ึȀงเป็นชดุท쪮ีȀเป็นทางการ: ซ쪮ึȀงเป็นเคร쪮ืȀองแบบท쪮ีȀเป็นทางการ
[Lex2]
เป็นรปูแบบ: ตามรปูแบบ [Lex2]
ท쪮ีȀเป็นกฎเกณฑ[์Lex2]
ท쪮ีȀเก쪮ีȀยวกบัทางเทคนคิ เชน่ formaler Fehler ขอ้ผดิพลาดทาง
เทคนคิ [LongdoDE]
(ฟอร\์'เมลิ) adj. เป็นพธิกีาร,ตามรปูแบบ,พธิรีตีองมาก,เจา้
ระเบยีบ,เหมาะสม,สอดคลอ้ง n. งานสงัคมท쪮ีȀตอ้งใสช่ดุราตร.ี
adv. ในชดุทางการ,ในชดุเคร쪮ืȀองแบบ. ###SW. formalness n.
###S. ceremonious [Hope]
(adj) เป็นพธิ,ีตามแบบ,ตามระเบยีบ,ตามหลกัการ,เป็น
ทางการ [Nontri]
/F AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

height ความสงู: ระดบัความสงู [Lex2]
จดุท쪮ีȀสงูสดุ: จดุสดุยอด [Lex2]
ระดบัท쪮ีȀสงูท쪮ีȀสดุ[Lex2]
(ไฮท)ฺ n. ความสงู,เนนิเขา,ภเูขา,จดุสดุยอด [Hope]
(n) ความสงู,จดุสดุยอด,จดุสงูสดุ [Nontri]
/HH AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invent แตง่เร쪮ืȀอง: ก,ุ สรา้งเร쪮ืȀองขึȀนมา [Lex2]
สรา้งสรรค:์ ประดษิฐ ์[Lex2]
(อนิเวนท\ฺ') vt. ประดษิฐ,์สรา้งสรรค,์เนรมติ,คดิคน้
เอง,เสกสรร,กเุร쪮ืȀอง. ###SW. inventible,inventable adj. ###S.
discover,devise,create,lie,falsify [Hope]
(vt) ประดษิฐ,์เนรมติ,คดิขึȀน,แตง่ [Nontri]
/IH2 N V EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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junior คนท쪮ีȀออ่นอาวโุสกวา่: รุ่นนอ้ง, ผู้ท쪮ีȀอายนุอ้ยกวา่ [Lex2]
ท쪮ีȀอายอุอ่นกวา่: ท쪮ีȀอายนุอ้ยกวา่, ท쪮ีȀเป็นรุ่นนอ้ง [Lex2]
นักศกึษามหาวทิยาลยัชัȀนปีท쪮ีȀ 3[Lex2]
(จนู\'เนยีร)์ adj. อายนุอ้ยกวา่,ออ่นอาวโุส,ออ่นวยักวา่,มี
คณุวฒุดิอ้ยกวา่,อยู่ชัȀนเรยีนต쪮ํȀากวา่,ใหม,่รอง,เก쪮ีȀยวกบั
นักศกึษามหาวทิยาลยัปีท쪮ีȀ2 n. ผู้มอีายนุอ้ย,กวา่,ผู้มาใหม่
นักศกึษาปีท쪮ีȀ 2,ขนาดเสืȀอเอวสัȀนของผู้หญงิ ###S.
subordinate, [Hope]
(adj) ออ่นกวา่,อายนุอ้ยกวา่,รอง [Nontri]
(n) นักศกึษาปีท쪮ีȀ 3 [Nontri]
(n) เดก็,ผู้อายนุอ้ยกวา่,รอง [Nontri]
/JH UW1 N Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

labor กระทาํดว้ยความยากลาํบาก: อตุสาหะ, พยายาม, พากเพยีร
[Lex2]
กระบวนการในการคลอดบตุร (โดยเฉพาะเม쪮ืȀอกลา่วถงึการหด
ตวัของกลา้มเนืȀอ)[Lex2]
โคลง (เรอื): โคลงเคลง, โตค้ล쪮ืȀน [Lex2]
งานท쪮ีȀใชพ้ละกาํลงั: งานท쪮ีȀตอ้งออกแรง [Lex2]
ชนชัȀนแรงงาน: กรรมกร, พวกกรรมกร [Lex2]
ใชเ้วลาและความพยายามมาก[Lex2]
ทาํงานหนัก: ทาํงานหามรุ่งหามค쪮ํȀา [Lex2]
พยายามตอ่สู้เพ쪮ืȀอจดุมุ่งหมาย: ตอ่สู้เพ쪮ืȀอเปา้หมาย [Lex2]
ภาระ: งาน, หนา้ท쪮ีȀ [Lex2]
(เล\'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n.
แรงงาน,ใชแ้รงงาน,งาน,อาชพี,ความอตุสาหะ,ความเจบ็ปวด
และความพยายามในการคลอดลกู,ระยะเวลาในการคลอดลกู
ดงักลา่ว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทาํงาน,พยายาม,กระทาํ
ดว้ยความลาํบาก,คลอดลกู,ไปขา้งหนา้ดว้ยความ
ลาํบาก,พากเพยีร. adj. เ [Hope]
(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใชแ้รงงาน,การตรากตราํทาํงาน,แรงงาน
[Nontri]
/L EY1 B ER0/ [CMU]
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mechanic ชา่งเคร쪮ืȀอง: ชา่งซอ่มเคร쪮ืȀองจักรหรอืเคร쪮ืȀองยนต ์[Lex2]
ชา่งยนต,์ ชา่งซอ่มรถยนต,์ ชา่ง, ชา่งเคร쪮ืȀอง, ชา่งกล
[LongdoEN]
(มะแคน\'นคิ) n. ชา่ง,ชา่งเคร쪮ืȀอง,ชา่งกล [Hope]
(n) ชา่งกล,ชา่งเคร쪮ืȀอง [Nontri]
/M AH0 K AE1 N IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prime ท쪮ีȀดที쪮ีȀสดุ: ท쪮ีȀดเีลศิ [Lex2]
ท쪮ีȀสาํคญัท쪮ีȀสดุ[Lex2]
ท쪮ีȀมาลาํดบัแรก[Lex2]
ท쪮ีȀเป็นจาํนวนเฉพาะ[Lex2]
ขัȀนแรก: ชว่งแรก [Lex2]
ชว่งเวลาท쪮ีȀดที쪮ีȀสดุในชวีติ[Lex2]
เตรยีมพรอ้มไว[้Lex2]
อดัดนิระเบดิ (พรอ้มท쪮ีȀจะยงิ): ใสด่นิระเบดิ [Lex2]
(ไพรม) adj. สาํคญัท쪮ีȀสดุ,ดเีลศิ,ชัȀนหน쪮ึȀง,อนัดบัหน쪮ึȀง,ขัȀนพืȀน
ฐาน,ขัȀนมลูฐาน. n. ภาวะท쪮ีȀรุ่งโรจนส์ดุ,สว่นท쪮ีȀดเีลศิ,ระยะแรก
เร쪮ิȀม,ฤดใูบไมผ้ล,ิชั쪮Ȁวโมงแรกของวนั,วนัหนุ่มสาว,รุ่งอรณุ vt. ใส่
ดนิระเบดิ,สั쪮Ȁงสอน,แจง้ขา่ว ###SW. primeness n. คาํท쪮ีȀมคีว
[Hope]
(adj) แรก,ยอดเย쪮ีȀยม,ดเีลศิ,เอกอ,ุชัȀนหน쪮ึȀง [Nontri]
(n) ตน้ทนุ,ดอกเบีȀย,วยัหนุ่มสาว,รุ่งอรณุ,ระยะเร쪮ิȀมแรก [Nontri]
/P R AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shift เคล쪮ืȀอนยา้ย: เคล쪮ืȀอน [Lex2]
เปล쪮ีȀยน: แลกเปล쪮ีȀยน [Lex2]
การยา้ย: การเคล쪮ืȀอนยา้ย [Lex2]
ชว่งเวลาการทาํงาน[Lex2]
(ชฟิท)ฺ vi.,vt.,n. (การ) เล쪮ืȀอน,เคล쪮ืȀอน,ยา้ย,เคล쪮ืȀอน
ยา้ย,ยกั,เปล쪮ีȀยน,สบั เปล쪮ีȀยน,หมนุเวยีน,แกวง่,เส쪮ีȀยง,บา่ย
เบ쪮ีȀยง,ผลกั,ปัด,ผลดั,เปล쪮ีȀยนเวร,เปล쪮ีȀยนเกยีร,์โยกยา้ย. n. วธิี
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เปล쪮ีȀยน,วธิ\'เล쪮ีȀยง,วธิกีาร,แผนเฉพาะการ,การเปล쪮ีȀยน
เวร,เวร,ยาม,เลห่เ์พทบุาย,การเปล쪮ีȀยนเก [Hope]
(vt) สบัเปล쪮ีȀยน,เปล쪮ีȀยนมอื,ยา้ยท쪮ีȀ,หมนุเวยีน,เปล쪮ีȀยนเวร,โยก
ยา้ย [Nontri]
/SH IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

signal สญัญาณ: เคร쪮ืȀองหมาย, อาการ, อากปักริยิา, ส쪮ิȀงบอกใบ้
[Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]
ซ쪮ึȀงเป็นสญัญาณ: ซ쪮ึȀงเป็นเคร쪮ืȀองแสดง [Lex2]
เดน่: นา่สงัเกต, เลศิ, ยอดเย쪮ีȀยม [Lex2]
สง่สญัญาณ: ใหส้ญัญาณ [Lex2]
ใหส้ญัญาณ: ทาํเคร쪮ืȀองหมาย [Lex2]
(ซกิ\'เนลิ) n.,v. (เป็น) สญัญาณ,เคร쪮ืȀอง
แสดง,สญัญา,ลาง,นมิติ,ส쪮ิȀงบอกใบ,้เคร쪮ืȀอง
บอกใบ,้อาการ,อากปักริยิา,สญัญาณวทิย,ุสญัญาณคล쪮ืȀน. adj.
เป็นสญัญาณ,เป็นเคร쪮ืȀองแสดง,นา่สงัเกต,ยอดเย쪮ีȀยม,เลศิ,เดน่.
v. ใหส้ญัญาณ,ทาํเคร쪮ืȀองหมาย,สง่สญัญาณ. ###SW. signale
[Hope]
(adj) เดน่ชดั,สาํคญั,นา่สงัเกต,เป็นสญัญาณ [Nontri]
(n) เคร쪮ืȀองหมาย,สญัญาณ,การบอกใบ,้ลาง,สญัญาณวทิยุ
[Nontri]
(vt) เป็นตวัอยา่ง,ใหส้ญัญาณ,สง่สญัญาณ,ทาํเคร쪮ืȀองหมาย
[Nontri]
/S IH1 G N AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sincere จรงิใจ: ตรงไปตรงมา [Lex2]
แทจ้รงิ[Lex2]
บรสิทุธ:์ ไมเ่จอืปน [Lex2]
(ซนิเซยีร\์') adj. ใจจรงิ,ใจซ쪮ืȀอ,จรงิใจ,แทจ้รงิ ###SW.
sincerely adv. ###S. truth,honest [Hope]
(adj) จรงิใจ,ซ쪮ืȀอสตัย,์แทจ้รงิ,บรสิทุธ뺲ิȀ [Nontri]
/S IH2 N S IH1 R/ [CMU]
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(j) / / [OALD]

ability ความสามารถ: ความมฝีีมอื, ความมทีกัษะ, สมรรถภาพ
[Lex2]
พรสวรรค:์ ท쪮ีȀคงอยู่ตลอดไป [Lex2]
(อะบลิ\' ลทิ)ี n. ความสามารถ able adj. ###S.
talent,competence,aptitude) [Hope]
(n) ศกัยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ [Nontri]
/AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

agriculture เกษตรกรรม: การเกษตร, กสกิรรม [Lex2]
(แอก\' กรคิลัเชอะ) n. การเกษตร,
เกษตรกรรม,กสกิรรม,เกษตรศาสตร,์ agri cultural adj.
###S. tillage, agronomy) [Hope]
(n) เกษตรกรรม,กสกิรรม,การเกษตร,การเพาะปลกู [Nontri]
/AE1 G R AH0 K AH2 L CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cartoon ภาพการต์นู[Lex2]
ภาพลอ้[Lex2]
วาดการต์นู[Lex2]
เหมอืนการต์นู[Lex2]
(คารท์นู\') {cartooned,cartooning,cartoons} n. การต์นู,ภาพ
การต์นู vt. แสดงภาพการต์นู [Hope]
(n) ภาพลอ้,ภาพตลก,ภาพการต์นู,ภาพเปรยีบ [Nontri]
/K AA0 R T UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ceiling การกรผุนัง[Lex2]
เพดาน[Lex2]
ระดบัหรอืราคาสงูสดุ (ท쪮ีȀยอมใหข้ึȀนถงึ)[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชก้รผุนัง[Lex2]
(ซลี\'ลงิ) n. เพดาน,ดาดฟา้,การกรฝุาผนัง [Hope]
(n) เพดาน [Nontri]
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/S IY1 L IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[ceil]
(ซลี) vt. กรฝุาผนัง,กรเุพดาน [Hope]

convince ทาํใหแ้นใ่จ: ทาํใหแ้นช่ดั [Lex2]
โนม้นา้ว: ชกัจงู [Lex2]
(คนัวนิซ\ฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทาํใหเ้ช쪮ืȀอ
มั쪮Ȁน,ทาํใหม้ั쪮Ȁนใจ,ทาํใหรู้้วา่กระทาํผดิ ###SW. convincedly
adv. ดcูonvince convincingly adv. ดcูonvince convincibility
n. ดcูonvince convincedness n. ดcูonvince convincingness
[Hope]
(vt) ทาํใหเ้ช쪮ืȀอมั쪮Ȁน,ทาํใหแ้นใ่จ,ทาํใหเ้ช쪮ืȀอ,ทาํใหส้าํนกึ [Nontri]
/K AH0 N V IH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curious แปลก: ซ쪮ึȀงหายาก [Lex2]
อยากรู้อยากเหน็[Lex2]
(ควิ\'เรยีส) adj. ซ쪮ึȀงอยากรู้อยากเหน็,หายาก,แปลก,ผดิ
ธรรมดา,นา่สนใจ,ประณตี ###SW. curiousness n. ดcูurious
###S. nosy [Hope]
(adj) อยากรู้อยากเหน็,สอดรู้สอดเหน็,แปลก,ประหลาด
[Nontri]
/K Y UH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

delay ความชกัชา้: ความยดืยาด, การหนว่งเหน쪮ีȀยว, การเถลไถล,
การเสยีเวลา [Lex2]
ทาํใหล้า่ชา้: ทาํใหช้า้, ทาํใหห้ยดุยัȀง, ทาํใหเ้สยีเวลา, เล쪮ืȀอน
[Lex2]
ลา่ชา้: หยดุยัȀง, ยดืเวลา, เล쪮ืȀอนเวลา, ถว่งเวลา [Lex2]
(ดเิล\') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ)
เล쪮ืȀอน,ผลดั,ทาํใหถ้ว่งเวลา,ถว่งเวลา,เสยีเวลา ###S. defer
[Hope]
(n) การรรีอ,ความเฉ쪮ืȀอยชา,ความลา่ชา้,การถว่งเวลา [Nontri]
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(vi,vt) ชา้ไป,เล쪮ืȀอน,รรีอ,ชกัชา้,ถว่งเวลา,ยดืเวลา,ผัดผอ่น
[Nontri]
/D AH0 L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

diary สมดุบนัทกึ: ไดอาร쪮ีȀ, บนัทกึประจาํวนั [Lex2]
(ได\'อะร)ี n. บนัทกึประจาํวนั,อนทุนิ ###SW. diarist n. ดdูiary
[Hope]
(n) อนทุนิ,สมดุบนัทกึประจาํวนั,สมดุไดอาร ี[Nontri]
/D AY1 ER0 IY0/ [CMU]
/D AY1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

element จาํนวนเลก็นอ้ย: ส쪮ิȀงเลก็นอ้ย [Lex2]
ธาต[ุLex2]
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต:ิ สภาพท쪮ีȀเป็นธรรมชาต,ิ
ธรรมชาต ิ[Lex2]
องคป์ระกอบ: สว่นประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสาํคญั, สว่นสาํคญั
[Lex2]
(เอล\'ละเมนิท)ฺ n. ธาต,ุธาตแุท,้ปัจจัยสาํคญั,หนว่ย,ท쪮ีȀอยู่ตาม
ธรรมชาต,ิสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต,ิรากฐาน,พืȀนฐาน,ขัȀว
ไฟฟา้ ###SW. elemental adj. [Hope]
(n) สว่นประกอบ,ธาต,ุรากฐาน,สว่นสาํคญั,พืȀนฐาน,ปฐม,ขัȀว
ไฟฟา้ [Nontri]
/EH1 L AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

faith ศรัทธา: ความศรัทธา, ความเล쪮ืȀอมใส, ความเช쪮ืȀอถอื [Lex2]
(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั쪮Ȁนใจ,ความเล쪮ืȀอมใส,ความยดึมั쪮Ȁน,ความ
เช쪮ืȀอในศาสนา,ความซ쪮ืȀอสตัย,์คาํรับรอง. Phr. (lose faith in
สงสยั) . Phr. (in good faith ดว้ยศรัทธา) ###S. belief,creed
[Hope]
(n) ความศรัทธา,ความเล쪮ืȀอมใส,ความเช쪮ืȀอ,ศาสนา,ความยดึมั쪮Ȁน
[Nontri]
/F EY1 TH/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

grain เมลด็ขา้ว: เมลด็, เมลด็พชื, เมด็ขา้ว, ธญัพชื, เนืȀอไม ้[Lex2]
เมด็เลก็ๆ[Lex2]
ลายเนืȀอไม[้Lex2]
หนว่ยมาตราชั쪮Ȁง[Lex2]
(เกรน) n. เมลด็ขา้ว,เมลด็พชืท쪮ีȀใชเ้ป็นอาหาร,พชืประเภท
ขา้ว,เมลด็เลก็ ๆ ,หนว่ยนํȀาหนักท쪮ีȀเลก็ท쪮ีȀสดุ (0.0648 กรัม) ,
ลายเนืȀอในงาไมห้นิ,ลายเสน้หรอืชัȀนของหนิหรอื
ถา่นหนิ,ภาวะการตกผลกึ. ###S. seed,particle [Hope]
(n) เมลด็ขา้ว,เมลด็พชื,นํȀาหนักเป็นเกรน,นสิยั,สนัดาน
[Nontri]
/G R EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

greet ทกัทาย: ปราศรัย, ทาํความเคารพ, แสดงการตอ้นรับ [Lex2]
(กรที) vt. ทกัทาย,คาํนับ,รับรอง,ตอ้นรับ. vi. คาํนับ. ###SW.
greeter n. ###S. address [Hope]
(vt) ตอ้นรับ,ปฏสินัถาร,ทกัทาย,คาํนับ,ทาํความเคารพ,รับรอง
[Nontri]
/G R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

investigate ตรวจสอบหาความจรงิ: คน้หาความจรงิ [Lex2]
สบืสวน: ไตส่วน, สอบสวน [Lex2]
(อนิเวส\'ทเิกท) vt. สาํรวจ,สบืสวน,ไตส่วน,สอบสวน. ###SW.
investigable adj. investigative,investigatory adj. investigator
n. ###S. search,inquire [Hope]
(vt) สบืสวน,สบืสาว,สอบสวน,ไตส่วน,สาํรวจ [Nontri]
/IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

joy ความสขุสนัต:์ ความสขุสาํราญ, ความผาสกุ, ความเบกิบาน,
ความสขุใจ [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํใหรู้้สกึเป็นสขุ[Lex2]
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ความปีตยินิด,ี ส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํใหด้อีกดใีจ, ความสขุสบายใจ, ความ
ดใีจ, ความเบกิบานใจ\n [LongdoEN]
(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีตยินิด,ีส쪮ิȀงท쪮ีȀทาํใหด้อีก
ดใีจ,ความสขุสบาย. vi. รู้สกึปีตยินิด,ีดใีจ,เบกิบานใจ ###S.
ecstasy [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปีต,ิความสนกุสนาน,ความร쪮ืȀนเรงิ [Nontri]
/JH OY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

label ตดิปา้ย: ปดิปา้ย, ปดิฉลาก, ตดิช쪮ืȀอ [Lex2]
ทาํเคร쪮ืȀองหมาย: แสดงเคร쪮ืȀองหมาย [Lex2]
แบง่เป็นประเภท: จัดเป็นประเภท [Lex2]
ปา้ย: ฉลาก, สลาก, แผน่, แถบ [Lex2]
ย쪮ีȀหอ้: ช쪮ืȀอ, ตรา, เคร쪮ืȀองหมายการคา้ [Lex2]
(เล\'เบลิ) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n.
ฉลาก,ปา้ย,คาํอธบิาย,คาํนยิาม,เคร쪮ืȀองหมาย,สญัลกัษณ,์ฉายา
vt. ตดิฉลาก,ตดิปา้ย,ตราหนา้อธบิาย,แบง่แยกประเภทหรอื
ชนดิ. ###SW. labeler n. ดlูabel labeller n. ดlูabel คาํท쪮ีȀมี
ความหมายเหมอืนก [Hope]
(n) ปา้ย,สญัลกัษณ,์เคร쪮ืȀองหมาย,ฉลาก,ฉายา,คาํนยิาม
[Nontri]
(vt) ปดิฉลาก,ตดิปา้ย,ตดิฉลาก [Nontri]
/L EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

monk พระสงฆ:์ ภกิษ,ุ สงฆ,์ ผู้ออกบวช, พระผู้ถอืศลี [Lex2]
(มงัค)ฺ n. พระ,สงฆ,์ผู้ออกบวช [Hope]
(n) พระ,ภกิษ,ุผู้ออกบวช [Nontri]
/M AH1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

odd แปลก: แปลกประหลาด, ผดิปกต ิ[Lex2]
ซ쪮ึȀงเป็นเลขค쪮ีȀ: ซ쪮ึȀงเป็นจาํนวนค쪮ีȀ [Lex2]
ท쪮ีȀเหลอืเป็นเศษ[Lex2]
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ไมม่คีู่: ไมค่รบคู่, ท쪮ีȀหายไปขา้งหน쪮ึȀง [Lex2]
เกดิขึȀนบางครัȀงบางคราว[Lex2]
โดยประมาณ: อยา่งครา่วๆ, ครา่วๆ [Lex2]
ท쪮ีȀหา่งไกล[Lex2]
(ออด) interj. คาํอทุานท쪮ีȀหมายถงึ "พระผู้เป็นเจา้" [Hope]
(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกนิ,ปลกียอ่ย,ค쪮ีȀ [Nontri]
/AA1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

pause หยดุชะงักชั쪮Ȁวคราว: หยดุพัก, หยดุน쪮ิȀง, หยดุคดิ [Lex2]
การหยดุระหวา่งพดู[Lex2]
การหยดุชั쪮Ȁวขณะ: การพักชั쪮Ȁวขณะ, การหยดุชะงักชั쪮Ȁวคราว, การ
หยดุกลางคนั [Lex2]
การหยดุคดิ: การลงัเล [Lex2]
(พอซ) n. การหยดุชะงักชั쪮Ȁวคราว. v. หยดุชั쪮Ȁวคราว [Hope]
(n) การหยดุกลางคนั,การหยดุชั쪮Ȁวครู่ [Nontri]
(vi) หยดุกลางคนั,หยดุชั쪮Ȁวครู่ [Nontri]
/P AO1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

priest พระ: นักบวช [Lex2]
(พรสีท)ฺ n. พระ,พระสงฆ,์บาทหลวง,พระสอนศาสนา ###S.
clergyman [Hope]
(n) พระ,ภกิษ,ุบาทหลวง [Nontri]
/P R IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

profession การปฏญิาณตวั: การประกาศ, การแสดงตวั, การประกาศความ
ศรัทธา [Lex2]
การนับถอืศาสนา: การประกาศความนับถอืในศาสนา [Lex2]
อาชพี: อาชพีท쪮ีȀสจุรติ, การงาน [Lex2]
(โพรเฟส\'เชนิ) n. อาชพี,วชิาชพี,บรรดาผู้มอีาชพี
เดยีวกนั,การยอมรับ,การแสดงตวั,การปฏญิาณตวั,การนับถอื
ศาสนา,การประกาศความศรัทธา ###S. calling,avowal
[Hope]
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(n) อาชพี,วชิาชพี,การปฏญิาณตวั,การแสดงตวั,การยอมรับ
[Nontri]
/P R AH0 F EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

adopt รับเลีȀยงเป็นลกู[Lex2]
รับเอามา: รับเอา [Lex2]
ลงมตยิอมรับ[Lex2]
เลอืกใช:้ นาํมาใช ้[Lex2]
(อะดอพท\ฺ') vt. นาํมาใช,้ รับเอา, เลีȀยงเป็นลกู adopter,
adoption n. adoptive adj. ###S. take, utilize) [Hope]
(vt) เลีȀยงเป็นลกู,รับเป็นของตน,นาํมาใช ้[Nontri]
/AH0 D AA1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beg ขอทาน[Lex2]
ขอความกรณุา: ขอ [Lex2]
ขอรอ้ง: ออ้นวอน [Lex2]
หลบหลกี: หลกีเล쪮ีȀยง, เพกิเฉย [Lex2]
ขอ (อาหาร, เงนิ, บรจิาค, ความชว่ยเหลอื) [LongdoEN]
(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,ออ้นวอน,ขอความกรณุา Phr. (beg off
ขอไดโ้ปรดยกเวน้) ###S. entreat [Hope]
(vt) ขอรอ้ง,ขอ,ออ้นวอน,ขอความกรณุา [Nontri]
/B EH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beyond ท쪮ีȀอยู่ไกลออกไป: ยงัไกลออกไป [Lex2]
ท쪮ีȀเหนอืกวา่ (แสดงถงึขอบเขต, ขอ้จาํกดั): มากกวา่ [Lex2]
อยู่ทางนัȀน: เลยออกไป, ถดัออกไป, ไกลออกไป (ใชแ้สดง
ตาํแหนง่หรอืทศิทาง) [Lex2]
ท쪮ีȀท쪮ีȀอยู่ไกล: ท쪮ีȀท쪮ีȀหา่งไกล, สดุขอบฟา้ [Lex2]
นอกจาก (มกัใชใ้นประโยคปฏเิสธหรอืคาํถาม)[Lex2]
ชา้กวา่ (แสดงถงึเวลา): หลงั [Lex2]
(บยิอนด\ฺ') prep. พน้,ไกลจาก,โพน้,อยู่ทางนัȀน,ถดัไป,หลงั
(เวลา) ,มากกวา่,เหนอืกวา่,เหนอื,นอกจาก n. the beyond ส쪮ิȀง
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ท쪮ีȀอยู่ไกลมาก Phr. (the great beyond ชาตหินา้) [Hope]
(adv) ถดัไป,นอกจาก [Nontri]
(pre) ไกลจาก,พน้จาก,โพน้,เหนอื [Nontri]
/B IH0 AA1 N D/ [CMU]
/B IY2 AO1 N D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

costume เคร쪮ืȀองแตง่กาย: เคร쪮ืȀองแตง่ตวั [Lex2]
จัดเสืȀอผา้ใหก้บั[Lex2]
แตง่ตวั: ใสเ่สืȀอผา้อาภรณ,์ ใสอ่าภรณป์ระดบั [Lex2]
(คอส\'ทมุ) {costumed,costuming,costumes} n. เคร쪮ืȀองแตง่
กาย,เสืȀอผา้อาภรณ,์แบบเคร쪮ืȀองแตง่กาย,เคร쪮ืȀองแตง่กายของ
สตร,ีเสืȀอผา้อาภรณข์องสตร,ีชดุแสดงละคร vt. แตง่ตวั,ใส่
เสืȀอผา้อาภรณ,์ใสเ่คร쪮ืȀองแตง่ตวั ###S.
clothes,clothes,dress,outfit [Hope]
(n) เสืȀอผา้อาภรณ,์เคร쪮ืȀองแตง่ตวั [Nontri]
(vt) แตง่ตวั,ใสเ่สืȀอผา้ [Nontri]
/K AA0 S T UW1 M/ [CMU]
/K AA1 S T UW0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exclaim รอ้งอทุานเสยีง (ดงัดว้ยความแปลกใจ, โกรธ, ต쪮ืȀนเตน้): อทุาน
เสยีงดงั [Lex2]
(เอคซเฺคลม\') v. รอ้งอทุาน,รอ้งตะโกน,เปลง่เสยีง,รอ้ง.
###SW. exclaimer n. ดeูxclaim exclamation n. ดeูxclaim
exclamatory adj. ดeูxclaim [Hope]
(vi) รอ้งอทุาน,เปลง่เสยีง,รอ้งตะโกน [Nontri]
/IH0 K S K L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

extend ทาํใหย้ดืออกไป: ยดืเวลาออกไป [Lex2]
ย쪮ืȀน: ย쪮ืȀนออกไป [Lex2]
เสนอให:้ จัดหาให ้[Lex2]
(อคิซเฺทนด\ฺ') v. ขยายออก,ยดืออก, ประเมนิคา่, ไปถงึ,เพ쪮ิȀม
ขึȀน. ###SW. extendibility,extendability n.
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extendible,extendable adj. ###S. stretch,reach [Hope]
(vi,vt) ขยายออกไป,ยดืออก,แผอ่อก,กางออก,เพ쪮ิȀมขึȀน,ไปถงึ
[Nontri]
/IH0 K S T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fool คนโง:่ คนไมม่หีวัคดิ, คนท쪮ึȀม, คนเขลา, คนเซอ่, คนเบา
ปัญญา [Lex2]
ตวัตลก[Lex2]
ทาํเป็นตลก: ทาํเป็นเลน่ [Lex2]
หลอกลวง: ลวงใหเ้ขา้ใจผดิ, หลอก [Lex2]
อาหารหวานท쪮ีȀทาํดว้ยผลไมผ้สมกบัครมีหรอืคสัตารด์[Lex2]
(ฟลู) {fooled,fooling,fools} n. คนโง,่คนท쪮ึȀม,คนเขลา,คนไม่
เตม็บาท,คนเบาปัญญา,คนเซอ่,ตวัตลก. Phr. (make a fool
of หลอกลวง,โกง) Phr. (be no fool ฉลาด) . Phr. (All
Fools\'day 1 เมษายน) . Phr. (April fool คนท쪮ีȀถกูหลอก
ลวง,คนท쪮ีȀกระทาํส쪮ิȀงท쪮ีȀไรผ้ลไรร้างวลัหรอืไร ้[Hope]
(n) คนโง,่ตวัตลก,คนเซอ่,คนไมเ่ตม็บาท,คนโงเ่ขลาเบา
ปัญญา [Nontri]
(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ตม้ตุ๋น,เลน่ตลก,แกลง้ทาํ,ทาํโง่ๆ
[Nontri]
/F UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forbid หา้ม: หา้มปราม, ไมอ่นญุาต [Lex2]
ขดัขวาง: ขวาง [Lex2]
(ฟอรบ์ดิ\') vt. หา้ม,ยบัยัȀง,ไมอ่นญุาต,ปอ้งกนั,ขดัขวาง,ทาํให้
เป็นไปไมไ่ด.้ ###SW. forbiddance n. forbidder n. [Hope]
(vt) ขดัขวาง,ไมอ่นญุาต,หา้ม,ปราม,ยบัยัȀง [Nontri]
/F ER0 B IH1 D/ [CMU]
/F AO0 B IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

illustrate เป็นตวัอยา่งของ: เป็นลกัษณะของ, มคีณุสมบตัขิอง [Lex2]
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แสดงตวัอยา่ง: อธบิายดว้ยตวัอยา่ง, กลา่วเปรยีบเทยีบ
[Lex2]
แสดงตวัอยา่ง: ใหต้วัอยา่ง, ใหค้าํอธบิาย, กลา่วเปรยีบเทยีบ
[Lex2]
ใสภ่าพประกอบ: ตกแตง่ดว้ยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบาย
สสีนั [Lex2]
(อ\ิ'ลสัเทรท) v. แสดงใหเ้หน็ (ดว้ยภาพ,ตวัอยา่งหรอือ쪮ืȀน ๆ)
,อธบิาย,ยกตวัอยา่ง,ทาํใหเ้ขา้ใจ ###SW. illustrable adj.
###S. depict,picture [Hope]
(vt) อธบิายโดยใชภ้าพประกอบ,แสดง,ยกตวัอยา่ง [Nontri]
/IH1 L AH0 S T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

indeed อยา่งแทจ้รงิ: โดยแทจ้รงิแลว้, ตามความจรงิ [Lex2]
(อนิดดี\') adv. จรงิ ๆ , โดยแทจ้รงิ ###S. really, truly [Hope]
(adv) แนน่อนแลว้,จรงิๆ,โดยแทจ้รงิแลว้ [Nontri]
/IH2 N D IY1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

interpret เขา้ใจ: ตคีวาม [Lex2]
แปล: แปลความหมาย [Lex2]
อธบิาย: แจง้, แสดง [Lex2]
(อนิเทอ\'พรที) vt. อธบิาย,ชีȀแจง,แปล,ลา่ม. vi.
ลา่ม,แปล,อธบิาย. ###SW. interpretability n. interpretable
adj. interpretably adv. interpreter n. ###S. elucidate [Hope]
(vt) อธบิาย,แปลความ,แสดง,ชีȀแจง [Nontri]
/IH2 N T ER1 P R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kindly ดว้ยจติใจท쪮ีȀด:ี ดว้ยใจกรณุา, ดว้ยใจเมตตากรณุา [Lex2]
ออ่นโยน: อยา่งนุ่มนวล [Lex2]
(ไคด\ฺ'ล)ี adj.,adv. เมตตา,กรณุา,ปราน,ีใจด,ีหวงัด,ีมใีจเป็น
มติร,ออ่น,โยน. ###S. kindhearted,benign [Hope]
(adv) อยา่งกรณุา,อยา่งเมตตา,อยา่งจรงิใจ,อยา่งออ่นโยน
[Nontri]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 122/201

/K AY1 N D L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

motive แรงจงูใจ: เหตจุงูใจ, แรงกระตุ้น [Lex2]
จดุมุ่งหมาย: เปา้หมาย, วตัถปุระสงค ์[Lex2]
ซ쪮ึȀงกระตุ้น: ทาํใหเ้คล쪮ืȀอนไหว [Lex2]
(โม\'ทฟิว) n. แรงดลใจ. adj. เป็นการกระตุ้น,เป็นส쪮ิȀงดลใจ. vt.
กระตุ้น,ดลใจ. [Hope]
(adj) ซ쪮ึȀงทาํใหเ้คล쪮ืȀอนไหว,หมนุ,เป็นการกระตุ้น [Nontri]
(n) สาเหต,ุใจความสาํคญั,เหตผุล,แรงดลใจ,เปา้
หมาย,เจตนา [Nontri]
/M OW1 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nest รังนก[Lex2]
ท쪮ีȀอยู่: บา้น [Lex2]
วางอยา่งเป็นระเบยีบ: ใสอ่ยา่งเป็นระเบยีบ [Lex2]
(เนสท)ฺ {nested,nesting, nests} n. รัง,ท쪮ีȀอยู่,ท쪮ีȀหลบ
ภยั,ชดุ,กลุ่ม,ท쪮ีȀซอ่งสมุ,บคุคลท쪮ีȀซอ่งสมุอยู่ดว้ยกนั vt. วาง,พัก
อยู่,สวมใส,่ซอ้นใส.่ vi. สรา้งรัง,ทาํรัง,ซอ้นกนั. ###SW.
nestler n. ###S. hideaway [Hope]
(n) รังนก,ท쪮ีȀอยู่,ท쪮ีȀหลบภยั,ซอ่งโจร [Nontri]
(vi) ทาํรัง,สรา้งรัง [Nontri]
/N EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

origin ท쪮ีȀมา: ตน้กาํเนดิ, จดุกาํเนดิ, จดุเร쪮ิȀมตน้, บอ่เกดิ, แหลง่กาํเนดิ
[Lex2]
จดุเร쪮ิȀมตน้[Lex2]
ตน้ตระกลู: วงศว์าน, บรรพบรุษุ [Lex2]
(ออ\'รจินิ) n. แหลง่กาํเนดิ,มลูเหต,ุการ
เกดิ,รากฐาน,พชืพันธุ์,ระยะแรกเร쪮ิȀม,จดุเดมิ,จดุเร쪮ิȀมตน้ ###S.
beginning [Hope]
(n) สาเหต,ุตน้ตอ,พชืพันธุ์,แหลง่กาํเนดิ [Nontri]
/AO1 R AH0 JH AH0 N/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

reception การรับไว[้Lex2]
การตอ้นรับ, เคาวเตอรต์อ้นรับ [LongdoEN]
(รเีซพ\'เชนิ) n. การรับ,การรับรอง,การตอ้นรับ,งานตอบ
รับ,การรับวทิย,ุการรับเขา้ [Hope]
(n) การตอ้นรับ,การรับรอง,การรับเขา้ [Nontri]
/R AH0 S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
/R IY0 S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reject ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ [Lex2]
บอกปัด: ทอดทิȀง, ไมแ่ยแส [Lex2]
ไมย่อมรับ (เชน่ รา่งกาย อวยัวะ ยา)[Lex2]
อาเจยีน[Lex2]
คนหรอืส쪮ิȀงท쪮ีȀถกูปฏเิสธ[Lex2]
(รเีจคท\ฺ') vt. ปฏเิสธ,ทิȀง,ไมย่อมรับ,บอกปัด,อาเจยีน,ละทิȀง,n.
ส쪮ิȀงท쪮ีȀถกูปฏเิสธหรอืบอกปัด ###SW. rejectable adj. rejecter n.
rejective adj. ###S. rebuff,throw away [Hope]
(vt) ถา่ยออก,ทิȀง,อาเจยีน,บอกปัด,ปฏเิสธ [Nontri]
/R IH0 JH EH1 K T/ [CMU]
/R IY1 JH EH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

silence ความเงยีบ[Lex2]
การน쪮ิȀงเงยีบ: การไมพ่ดู [Lex2]
การปกปดิ: การเกบ็เป็นความลบั, การไมม่ขีา่วคราว [Lex2]
ทาํใหเ้งยีบ: ทาํใหน้쪮ิȀง [Lex2]
คาํสั쪮Ȁงใหเ้งยีบ[Lex2]
(ไซ\'เลนิซ)ฺ n. ความเงยีบ,การไมพ่ดู,การเกบ็ไวใ้นใจ,การลมื
เลอืน,การปดิบงั,การเกบ็ไวเ้ป็นความลบั,การไรข้า่วคราว. vt.
ทาํใหเ้งยีบ,ทาํใหห้ยดุน쪮ิȀง interj. เงยีบ! [Hope]
(n) ความสงบ,ความเงยีบ,ความน쪮ิȀง,การไมพ่ดู [Nontri]
(vt) ไมพ่ดูไมจ่า,ทาํใหเ้งยีบ,ไมอ่อกเสยีง [Nontri]
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/S AY1 L AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stream ลาํธาร: ธารนํȀา, สายนํȀา [Lex2]
กระแส (นํȀา, อากาศ)[Lex2]
การไหลตอ่เน쪮ืȀอง[Lex2]
แนวโนม้[Lex2]
ลาํแสง[Lex2]
ไหล: หลั쪮Ȁงไหล [Lex2]
(สทรมี) n. ลาํธาร,สายนํȀา,แมน่ํȀาเลก็ ๆ ,กระแส,กระแส
นํȀา,ลาํแสง,การไหลท쪮ีȀตอ่เน쪮ืȀอง,on stream ในกระบวนการผลติ.
vi.,vt. ไหล,ไหลเวยีน,พุ่ง,ปลวิเป็นทาง,หลั쪮Ȁงไหล,สะบดัพริȀว.
###S. creek,brook,river [Hope]
(n) กระแส,ลาํธาร,ลาํแสง,สายนํȀา [Nontri]
(vi) ไหลหลั쪮Ȁง,ปลวิสะบดั,พริȀว,พุ่ง,ไหลเวยีน [Nontri]
/S T R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tone คณุภาพของเสยีง[Lex2]
นํȀาเสยีง: ลกัษณะนํȀาเสยีง [Lex2]
ลกัษณะทั쪮Ȁวๆไป[Lex2]
เสยีงท쪮ีȀเกดิจากเคร쪮ืȀองยนตก์ลไก[Lex2]
เฉดส:ี โทนส ี[Lex2]
ความตงึตวัของกลา้มเนืȀอหรอือวยัวะอ쪮ืȀนๆในรา่งกาย[Lex2]
ระดบัเสยีง: เสยีงสงูต쪮ํȀา [Lex2]
ปรับสใีหก้ลมกลนื[Lex2]
พดูหรอืออกเสยีงดว้ยระดบัเสยีงหน쪮ึȀง[Lex2]
(โทน) n. เสยีงสงูต쪮ํȀา,คณุภาพของเสยีง,นํȀาเสยีง,เสยีง
รอ้ง,การเนน้เสยีงท쪮ีȀพยางคห์น쪮ึȀงของคาํ,ระบบส,ีสที쪮ีȀให,้การให้
ส,ีการปรับส,ีอทิธพิลของส,ีความตงึตวัของอวยัวะหรอืเนืȀอเย쪮ืȀอ
ของรา่งกาย. vt.,vi. ทาํเสยีงเฉพาะ,ปรับเสยีง,ปรับส,ีฟืȀนฟู
สภาพกายหรอืจติ Phr. tone dow [Hope]
(n) เสยีง,นํȀาเสยีง,การใหส้,ีลกัษณะ [Nontri]
(vi) เขา้กนั,กลมกลนื,ลงรอย,ปรับเสยีง [Nontri]
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/T OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

accomplish ทาํสาํเรจ็: ทาํเสรจ็, แลว้เสรจ็, บรรลผุล [Lex2]
(อะคอม\' พลชิ) vt. ทาํสาํเรจ็, บรรลผุล. accomplishment n.
[Hope]
(vt) บรรลผุล,ทาํใหส้าํเรจ็ [Nontri]
/AH0 K AA1 M P L IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

approve เหน็ดว้ย: เหน็ควร, เหน็สมควร, เหน็พอ้ง, เหน็ชอบ, เหน็ดเีหน็
ชอบ [Lex2]
อนมุตั[ิLex2]
(อะพรฟูว\') vt.,vi. เหน็ดว้ย,ยนืยนัดว้ย,ใหส้ตัยาบนั,พอใจ. 
approver n. [Hope]
(vt) เหน็ดว้ย,เหน็ชอบ,ยนิยอม,อนมุตั,ิอนญุาต,พอใจ,ถกูใจ
[Nontri]
/AH0 P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

approximate เกอืบจะเหมอืน[Lex2]
ใกลเ้คยีง: ราวๆ, เกอืบจะ [Lex2]
คลา้ยคลงึ[Lex2]
ประมาณ: กะ [Lex2]
(อะพรอค\'ซเิมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกลเ้คยีง,จาํนวนใกล้
เคยีง,คลา้ยกนัมาก,เลยีนแบบ approximately adv. [Hope]
(adj) ราวๆ,ประมาณ,ครา่วๆ,ใกลเ้คยีง,คลา้ย [Nontri]
/AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T/ [CMU]
/AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

barrier อปุสรรค[Lex2]
(แบร\์'รเีออะ) n. ส쪮ิȀงกดีขวางทางผา่น,ส쪮ิȀงกดีขวาง,อปุสรรค
###S. obstacle [Hope]
(n) ส쪮ิȀงกดีขวาง,อปุสรรค,ดา่นศลุกากร [Nontri]
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/B AE1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

detect คน้หา: ตรวจสอบ, สบืหา, ตรวจจับ, สบืคน้ [Lex2]
(ดเิทคท\ฺ') vt. พบ,พบเหน็,สบืหา,สบืคน้,ตรวจพบ ###SW.
detectable,detectible adj. [Hope]
(vt) สบืหา,สบืคน้,จับเคา้,ตรวจพบ,คน้พบ,พบ [Nontri]
/D AH0 T EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

duty ความรับผดิชอบ: หนา้ท쪮ีȀรับผดิชอบ, หนา้ท쪮ีȀ [Lex2]
ภาษ:ี ภาษศีลุกากร, อากร [Lex2]
(ดวิ\'ท)ี n. ภาษ,ีอากร,หนา้ท쪮ีȀ,ภาระหนา้ท쪮ีȀ,ประสทิธภิาพของ
เคร쪮ืȀอง [Hope]
(n) หนา้ท쪮ีȀ,ภาระหนา้ท쪮ีȀ,อากร,ภาษ,ีความรับผดิชอบ [Nontri]
/D UW1 T IY0/ [CMU]
/D Y UW1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

elementary งา่ย: เก쪮ีȀยวกบัประถมศกึษา [Lex2]
งา่ย: ไมซ่บัซอ้น [Lex2]
เบืȀองตน้: พืȀนฐาน [Lex2]
(เอลละเมน\'ทะร)ี adj. เบืȀองตน้,พืȀนฐาน,มลูฐาน,ปฐม,ปฐม
ภมู,ิชัȀนประถม ###SW. elementarily adv. elementariness n.
ดeูlementary ###S. simple [Hope]
(adj) เบืȀองตน้,ขัȀนตน้,ปฐม,ชัȀนตน้,พืȀนฐาน [Nontri]
/EH2 L AH0 M EH1 N T R IY0/ [CMU]
/EH2 L AH0 M EH1 N T ER0 R IY0/ [CMU]
/EH2 L AH0 M EH1 N CH R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

failure ความลม้เหลว[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀลม้เหลว[Lex2]
(เฟ\'เลยีร)์ n. ความลม้เหลว,การสอบตก,การไดต้쪮ํȀากวา่ท쪮ีȀ
กาํหนด,การขาดแคลน,ความเส쪮ืȀอมถอย,ภาวะลม้ละลาย,ผู้ท쪮ีȀ
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ลม้เหลว,ส쪮ิȀงท쪮ีȀลม้เหลว [Hope]
(n) ความลม้เหลว,การลม้ละลาย,การสอบตก [Nontri]
/F EY1 L Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gradual ซ쪮ึȀงเกดิขึȀนชา้ๆ: ทลีะนอ้ย, คอ่ยๆ ทยอย [Lex2]
บทเพลงสวดในศาสนาครสิต:์ หนังสอืเพลงสวด [Lex2]
(แกรด\'จวล) adj. เอยีงลาด,คอ่ย ๆ ลาด,ทลีะนอ้ย. n. ###SW.
gradually adv. gradualness n. ###S. slow,progressive
[Hope]
(adj) ทลีะนอ้ยๆ,คอ่ยๆ [Nontri]
/G R AE1 JH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

immigrant ผู้อพยพ: ผู้ลีȀภยั, คนยา้ยถ쪮ิȀน [Lex2]
(อมิ\'มะเกรนิท)ฺ n. ผู้อพยพเขา้ประเทศ adj. เก쪮ีȀยวกบัการ
อพยพเขา้ไปอยู่ในประเทศหรอืถ쪮ิȀนใหม ่[Hope]
(adj) เขา้เมอืง,เก쪮ีȀยวกบัการอพยพ [Nontri]
(n) คนเขา้เมอืง,ผู้อพยพ [Nontri]
/IH1 M AH0 G R AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insert แซม: แทรก, แทรกเขา้ [Lex2]
ใบแทรก: หนา้โฆษณาแทรกในหนังสอืพมิพห์รอืนติยสาร
[Lex2]
ใส:่ สอด, สอดใส,่ ใสเ่ขา้ [Lex2]
(อนิเซริท์\') vt. ใสเ่ขา้,สอด,แทรก,บรรจ,ุปลกู. n. ส쪮ิȀง
แทรก,ใบแทรก. ###SW. insertable adj. inserter n. ###S.
inject [Hope]
(n) ส쪮ิȀงท쪮ีȀใสไ่ว,้ใบแทรก,ส쪮ิȀงท쪮ีȀแทรกไว ้[Nontri]
(vt) ใสไ่ว,้สอด,แทรก,บรรจ ุ[Nontri]
/IH2 N S ER1 T/ [CMU]
/IH1 N S ER2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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instant รบีดว่น: ทนัท,ีฉับพลนั [Lex2]
(อนิ\'สเทนิท)ฺ adj.,adv. รบีดว่น,เรง่ดว่น,ชั쪮Ȁวประเดี̃ยว,ทนัที
ทนัใด,ของเดอืนนีȀ. ###S. immediate [Hope]
(adj) ดว่น,ปัจจบุนั,ทนัททีนัใด,ชั쪮Ȁวอดึใจเดยีว,ชั쪮Ȁวพรบิตา
[Nontri]
(adv) ทนัททีนัใด,ฉับพลนั [Nontri]
/IH1 N S T AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

poverty ความจน: ความอตัคดั, ความขาดแคลน, ความฝืดเคอืง
[Lex2]
การขาดสารอาหาร (ดนิ)[Lex2]
(พอฟ\'เวอท)ี n. ความยากจน,ความขาดแคลน,ความ
ขดัสน,ความไมพ่อเพยีง ###S. indigence,lack [Hope]
(n) ความยากจน,ความขดัสน,ความอตัคดั [Nontri]
/P AA1 V ER0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pretend แกลง้ทาํวา่เป็นจรงิ[Lex2]
(พรเีทนด\ฺ') vt.,vi. แสรง้ทาํ,เสแสรง้,หลอกลวง,อวดอา้ง,อา้ง
สทิธ.ิ ###S. simulate,fake [Hope]
(vi) เสแสรง้,อวดอา้ง,หลอกลวง,สมมตุ ิ[Nontri]
/P R IY0 T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rank ตาํแหนง่[Lex2]
ยศ[Lex2]
แถว: ขบวน [Lex2]
ชนชัȀน: ตาํแหนง่ทางสงัคม [Lex2]
จัดตาํแหนง่: จัดลาํดบั [Lex2]
จัดแถว: จัดขบวน [Lex2]
มยีศสงู: มตีาํแหนง่สงูกวา่ [Lex2]
ฉาวโฉ:่ เตม็ท쪮ีȀ, อยา่งชดัๆ, อยา่งโตง้ๆ [Lex2]
เหมน็: เนา่, ฉนุ [Lex2]
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รกทบึ: เจรญิงอกงามเกนิไป, หนาแนน่เกนิไป [Lex2]
นา่เกลยีด[Lex2]
(แรงค)ฺ n.,v. (จัด) ตาํแหนง่,ยศ,ชัȀน,แถว,ขบวน,รปูขบวน,กอง
ทหาร ###S. position,standing,class [Hope]
(n) ตาํแหนง่,แถว,ยศ,ขบวน,ชัȀน [Nontri]
(vi,vt) จัดแถว,ตัȀงแถว,จัดขบวน,จัดตาํแหนง่,ประจาํตาํแหนง่
[Nontri]
/R AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recognition (เรคเคกินชิ\'เชนิ) n. การจาํได,้การจาํแนกออก,การรู้จัก,การ
ยอมรับ,การทกัทาย,การแสดงวา่เหน็คณุคา่,การแสดงวา่
รู้จัก,การแสดงความขอบคณุ ###SW. recognitive adj.
recognitory adj. [Hope]
(n) การสาํนกึ,ความเอาใจใส,่การจาํได,้การรู้จัก,การทกัทาย
[Nontri]
/R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

refrigerate ทาํใหเ้ยน็หรอืเป็นนํȀาแขง็: ทาํใหห้นาวเยอืก, ชว่ยรักษา
อาหารไมใ่หเ้นา่เสยีดว้ยการแชเ่ยน็หรอืทาํใหเ้ป็นนํȀาแขง็
[Lex2]
(รฟีรจิ\'เจอเรท) vt. ทาํใหเ้ยน็เยอืก,ทาํใหเ้ยน็,แชเ่ยน็
###SW. refrigerative,refrigeratory adj. [Hope]
(vt) แชเ่ยน็,ทาํใหเ้ยน็ [Nontri]
/R AH0 F R IH1 JH ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rent คา่เชา่[Lex2]
เชา่[Lex2]
ใหเ้ชา่[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
(เรนท)ฺ n. คา่เชา่,การเชา่,ทรัพยส์นิท쪮ีȀใหเ้ชา่,รอยแยก,รฉูกี,รู
ขาด,การแตกรา้ว vt.,vi. ใหเ้ชา่,กริยิาชอ่ง2และ3ของrend (ด)ู
Phr. (for rent ใหเ้ชา่) ###SW. rentability n. rentable adj.
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[Hope]
(n) การใหเ้ชา่,คา่เชา่ [Nontri]
(vt) ใหเ้ชา่ [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ rend [Nontri]
/R EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[rend]
ฉกีออก[Lex2]
ฉกี: ทาํใหข้าด [Lex2]
(เรนด)ฺ {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉกี,ฉกี
ขาด,ตดั,แยก,ผา่,ดงึออก,รบกวนดว้ยเสยีงดงั,ทาํลายจติใจ
###SW. rendible adj. [Hope]
(vt) พราก,ฉกี,แยก,ตดั,ถอน,ผา่,แตก [Nontri]
(v) / / [OALD]

retire เกษยีณ: เกษยีณอาย,ุ ปลดเกษยีณ [Lex2]
เขา้นอน[Lex2]
ออกไป: จากไป [Lex2]
ถอนตวั: ปลกีตวั [Lex2]
(รไีท\'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตวั,ไปนอน,เขา้นอน,ปลด,ปลด
เกษยีณ,ออกไป,จากไป,ปลกีตวั,ซอ่นตวั,สละโลก vt.
ถอน,ถอนกลบั,เอาออก,ถอนตวั,รับคนืธนบตัร ###SW. retirer
n. ###S. quit,resign,withdraw [Hope]
(vi) ปลกีตวั,ลาออก,ซอ่นตวั,ปลดเกษยีณ,ถอนตวั,พักงาน
[Nontri]
(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตวั,ถอนคนื [Nontri]
/R AH0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY2 T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

statistic ซ쪮ึȀงเป็นสถติ[ิLex2]
(สทะทสิ\'ทคิ) n. สถติ,ิขอ้มลู,ขอ้เทจ็จรงิเป็นตวัเลข ###S.
numerical fact,datum [Hope]
/S T AH0 T IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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astronaut มนษุยอ์วกาศ: นักบนิอวกาศ [Lex2]
(แอส\'โทรนอท) n. มนษุยอ์วกาศ [Hope]
(n) มนษุยอ์วกาศ [Nontri]
/AE1 S T R AH0 N AA2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

awake กระตุ้น: ทาํใหต้쪮ืȀนตวั [Lex2]
ต쪮ืȀน: ซ쪮ึȀงยงัไมห่ลบั [Lex2]
ต쪮ืȀน[Lex2]
ต쪮ืȀนตวั[Lex2]
ปลกุ: ทาํใหต้쪮ืȀน, ปลกุ [Lex2]
(อะเวค\') vt.,vi. ปลกุ,ทาํใหต้쪮ืȀนตวั,ทาํใหรู้้สกึ, กระตุ้น,รู้สกึตวั.
adj. ไมน่อนหลบัอยู่,ต쪮ืȀนอยู่,ต쪮ืȀนตวั. awakener n. ###S.
waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive) [Hope]
(adj) ต쪮ืȀนตวั,รู้สกึตวั [Nontri]
(vt) ปลกุ,ทาํใหรู้้สกึตวั,ทาํใหต้쪮ืȀนตวั [Nontri]
/AH0 W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

courage ความกลา้หาญ[Lex2]
le courage = ความกลา้หาญ [LongdoFR]
(เคอ\'รจิ)ฺ n. ความกลา้หาญ,ความกลา้,ความหา้วหาญ,ความมี
ใจกลา้,กาํลงัใจ. [Hope]
(n) ความกลา้หาญ,ความหา้วหาญ,ความใจกลา้ [Nontri]
/K ER1 AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

float ลอยบนผวินํȀาหรอืในอากาศ: ลอ่งลอย, ลอยตามนํȀา [Lex2]
ทาํใหล้อยได:้ ทาํใหล้อยมาตามนํȀา [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀลอยได ้เชน่ แพ[Lex2]
เดนินวยนาด: กรดีกราย, เยืȀองกราย [Lex2]
ขายหุ้นในบรษัิทใหก้บัสาธาณชนเป็นครัȀงแรก[Lex2]
ปลอ่ยคา่เงนิหรอืดอกเบีȀยลอยตวั[Lex2]
เร쪮ิȀมโครงการ: ลงมอืดาํเนนิการ, กอ่ตัȀงบรษัิท [Lex2]
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เคร쪮ืȀองด쪮ืȀมท쪮ีȀมไีอศกรมีลอยอยู่ขา้งใน: ไอศกรมีโซดา [Lex2]
เศษสตางคท์쪮ีȀเตรยีมไวส้าํหรับเป็นเงนิทอนในการขาย
ของ[Lex2]
ขบวนรถแหใ่นงานร쪮ืȀนเรงิ[Lex2]
ชชูพี[Lex2]
(โฟลท)ฺ vi.,vt.,n. (ทาํให,ัการ) ลอย,ลอ่งลอย,ขึȀนลงอยา่ง
อสิระ (อตัราการเปล쪮ีȀยนของเงนิ) ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀลอย ###SW. floatable
adj. floatability n. [Hope]
(n) ของลอยนํȀา,ทุ่น,แพ,ลกูโป่ง [Nontri]
(vi) ลอย,ลอ่งลอย,ทว่ม,ปลวิสะบดั,ปลอ่ย [Nontri]
/F L OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grant ยนิยอม: ยอมให,้ ประทาน, ใหร้างวลั [Lex2]
เงนิชว่ยเหลอื: เงนิบรจิาค, เงนิสนับสนนุ [Lex2]
(กรานท)ฺ vt. อนญุาต,ยอมให,้ให,้โอน. n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀให,้การให,้การ
อนญุาต,การโอน,การโอนทรัพยส์นิ. ###SW. grantable adj.
granter n. grantor n. ###S. boon [Hope]
(n) ของท쪮ีȀให,้เงนิชว่ย,การให,้การอนญุาต,การโอนทรัพยส์นิ
[Nontri]
(vi,vt) ยอมรับ,อนญุาต,ยนิยอม,ยอมให,้ตกลงตาม,มอบให้
[Nontri]
/G R AE1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gravity แรงดงึดดูของโลก: แรงโนม้ถว่ง [Lex2]
(แกรฟ\'วทิ)ี n. แรงดงึดดูของโลก,แรงศนูยถ์ว่งของโลก,นํȀา
หนัก,แรงดงึดดู,ลกัษณะท쪮ีȀรนุแรง,ความจรงิจัง,ความเครง่ขรมึ
###S. attraction,seriousness [Hope]
(n) ความถว่ง,แรงดงึดดู,ความเอาการเอางาน,ความ
สาํคญั,ความจรงิจัง [Nontri]
/G R AE1 V AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jewel เพชรพลอย: มณ,ี รัตนะ, มณศีลิา [Lex2]
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(จ\ู'เอลิ) n. เพชรพลอย,ส쪮ิȀงประดบัท쪮ีȀทาํดว้ยเพชร
พลอย,ทรัพยส์นิท쪮ีȀมคีา่,ของมคีา่,บคุคลท쪮ีȀมคีา่มาก,บคุคลท쪮ีȀดี
เลศิ,เมด็เพชรพลอยในนาฬกิา. vt. ประดบัดว้ย,เพชรพลอย
###SW. jeweler,jeweller n. พอ่คา้เพชรพลอย นาฬกิาทอง
รปูพรรณหรอืของมคีา่อ쪮ืȀน ๆ S.gem,trea [Hope]
(n) เพชรพลอย,ทองรปูพรรณ,อญัมณ,ีของมคีา่ [Nontri]
/JH UW1 AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

miner คนงานเหมอืง[Lex2]
(ไม\'เนอะ) n. ผู้ทาํงานในเหมอืง,ผู้วางทนุระเบดิ [Hope]
(n) คนงานเหมอืงแร,่คนขดุแร,่คนวางทุ่นระเบดิ [Nontri]
/M AY1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mineral แร:่ สนิแร,่ แรธ่าต,ุ ชัȀนแร ่[Lex2]
ท쪮ีȀเป็นแร:่ ท쪮ีȀมแีร,่ ท쪮ีȀผสมดว้ยแร,่ ซ쪮ึȀงประกอบดว้ยแร ่[Lex2]
(มนิ\'เนเรลิ) n. แร,่ชัȀนแร ่adj. เก쪮ีȀยวกบัแร ่###SW. minerals
n.,pl. ถา่นหนิ. [Hope]
(n) แร,่ชัȀนแร ่[Nontri]
/M IH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
/M IH1 N R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

participate มสีว่น: มสีว่นรว่ม, เขา้รว่ม, รว่มมอื, เก쪮ีȀยวขอ้ง [Lex2]
(พารท์สิ\'ซะเพท) v. รว่มกระทาํ ###SW. participant n.
participation n. [Hope]
(vi) เขา้รว่ม,รว่มมอื,สมทบ,มสีว่นรว่ม [Nontri]
/P AA0 R T IH1 S AH0 P EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

permission ความยนิยอม: การอนญุาต, การยนิยอม [Lex2]
(เพอมชิ\'เชนิ) n. การอนญุาต,การอนมุตั,ิการยนิยอม,ใบ
อนญุาต,ใบอนมุตั ิ[Hope]
(n) การยอม,การยนิยอม,การอนญุาต,การเปดิโอกาส,การ
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อนมุตั ิ[Nontri]
/P ER0 M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pour เท: รนิ, ทาํใหไ้หลหลั쪮Ȁง [Lex2]
เสริฟ์เคร쪮ืȀองด쪮ืȀม[Lex2]
ปลอ่ยออกอยา่งมาก[Lex2]
ฝนตกหนัก: ฝนตกกรกูราว [Lex2]
สาํหรับ [LongdoFR]
(พอ,พอร)์ vt.,vi.,n. (การ)
เท,รนิ,ราด,หลั쪮Ȁง,กรอก,ระบาย,ปลอ่ยออก, (ฝน) ตกลงมา
อยา่งแรง. ###SW. pourability n. pourable adj. pourer n.
pouringly adv. [Hope]
(vi,vt) เท,รนิ,ราด,ไหล,หลั쪮Ȁง,ปลอ่ย [Nontri]
/P AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

presence การอยู่ในสถานท쪮ีȀหน쪮ึȀง (ของบคุคล): การอยู่ในท쪮ีȀนีȀ [Lex2]
ระยะท쪮ีȀเหน็หรอืไดย้นิไดข้องบคุคลใดบคุคลหน쪮ึȀง[Lex2]
วญิญาณหรอืบคุคลท쪮ีȀไมเ่หน็ (แตรู่้สกึไดว้า่มอียู่)[Lex2]
การประพฤตติวั: กริยิาทา่ทาง [Lex2]
(เพรซ\'เซนิซ)ฺ n. การมอียู่,การเขา้รว่ม,การปรากฎ,บรเิวณใกล้
เคยีง,การอยู่ตอ่หนา้,กรยิาทา่ทาง,บคุคล,ภตูผิปีีศาจ,ส쪮ิȀง
ศกัด뺲ิȀสทิธ뺲ิȀ [Hope]
(n) การม,ีการปรากฏ,การนาํออกแสดง,การถวายตวั,การเขา้
รว่ม [Nontri]
/P R EH1 Z AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

raw ดบิ: สด, ยงัไมไ่ดผ้า่นกรรมวธิ ี[Lex2]
เจบ็แสบ (แผล): ยงัแสบ, ยงัสด, อกัเสบ [Lex2]
หนาวเหนบ็[Lex2]
ไมม่ปีระสบการณ:์ ยงัไมไ่ดรั้บการฝกึฝน, ออ่นหดั [Lex2]
หยาบ: โหด, ต쪮ํȀาชา้, ทารณุ [Lex2]
สภาพเปลอืยเปลา่: สภาพธรรมชาต ิ[Lex2]
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(รอ) adj. ดบิ,ยงัไมไ่ดเ้สรมิแตง่,หยาบ,ไรป้ระสบการณ,์ยงัไม่
ไดรั้บการฝกึฝน,ยงัไมคุ่้น, (หนัง) ยงัไมไ่ดฟ้อก, (แผล)
สด,หนาวเหนบ็,เยน็แสบ,ยงัไมไ่ดผ้สมใหเ้จอืจาง, (ชายผา้)
ยงัไมไ่ดเ้ยบ็,โหด,หยาบคาย,ต쪮ํȀาชา้,ทารณุ,ไมย่ตุธิรรม n. แผล
ถลอก, ###SW. rawly adv. [Hope]
(adj) หยาบ,ดบิ,ใหม,่ยงัไมส่กุ [Nontri]
/R AA1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

satellite ดาวเทยีม: ดาวเทยีมส쪮ืȀอสาร [Lex2]
ดาวบรวิาร: ดวงจันทร ์[Lex2]
ประเทศบรวิาร[Lex2]
บรวิาร: ลกูนอ้ง, ผู้ตดิตาม [Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัดาวเทยีม[Lex2]
สง่สญัญาณผา่นดาวเทยีม[Lex2]
(แซท\'ทะไลท)ฺ n. ดาวเทยีม,ดาวบรวิาร,ดาวบรวิารของดาว
นพเคราะห,์ดวงจันทร,์ประเทศบรวิาร,ลกูนอ้ง,บรวิาร,ผู้ตดิตาม
adj. เก쪮ีȀยวกบัดาวเทยีม (ดาวบรวิาร,ดวงจันทร.์..) [Hope]
(n) ลกูนอ้ง,บรวิาร,ผู้ตดิตาม,ดาวนพเคราะห,์ดาวเทยีม
[Nontri]
/S AE1 T AH0 L AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scale ตราชั쪮Ȁง: เคร쪮ืȀองชั쪮Ȁง [Lex2]
สะเกด็: เกลด็ [Lex2]
ตกสะเกด็[Lex2]
เอาสะเกด็ออก: เอาเปลอืกออก [Lex2]
อตัรา: ระดบั, ขนาด, ชัȀน, มาตร, มาตราสว่นแผนท쪮ีȀ [Lex2]
ระบบการวดั[Lex2]
ประมาณ: ประเมนิ, วดัขนาด [Lex2]
เพ쪮ิȀมขึȀน: เล쪮ืȀอนขึȀน [Lex2]
ปีน ไต ่(เขา) [LongdoEN]
(n) สะเกด็,เกลด็,เปลอืก,มาตราสว่น,ตาชั쪮Ȁง,อตัรา,คราบหนิปนู
[Nontri]
(vi) ตกสะเกด็ [Nontri]
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(vt) กะเทาะ,ขอดเกลด็,ไตข่ึȀน,ปีน,วดั,ชั쪮Ȁง [Nontri]
/S K EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

skip กระโดด[Lex2]
ขา้มไป: ละไป [Lex2]
ขาด: ไมเ่ขา้รว่ม [Lex2]
(สคพิ) vi.,vt.,n. (การ) กระโดด,กระโดดขา้ม,กระโดด
เชอืก,เปล쪮ีȀยนแปลงอยา่งรวดเรว็,หนอียา่งลบั ๆ ,ขา้ม,ขา้ม
ไป,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมองผา่นไป,ส쪮ิȀงท쪮ีȀตกหลน่,ส쪮ิȀงท쪮ีȀกระโดดขา้ม. ###S.
jump,hop [Hope]
(n) การกระโจน,การกระโดด,การหน,ีการขา้ม [Nontri]
(vi) กระโจน,กระโดด,หน,ีขา้ม [Nontri]
(vt) หน,ีกระโดดขา้ม,เผน่หน,ีหลบหน ี[Nontri]
/S K IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stretch ขยายออก: ยดืออก [Lex2]
เหยยีดตวั: เหยยีดแขนขา [Lex2]
ทาํใหต้งึ: ขงึใหต้งึ [Lex2]
การยดืเนืȀอยดืตวั: การเหยยีดแขนขา [Lex2]
การขยายออก: การแผข่ยาย [Lex2]
โทษจาํคกุ (คาํสแลง)[Lex2]
ความยดืหยุ่น[Lex2]
ยดืขยาย: ขยายออก [Lex2]
(สเทรทช)ฺ vt.,n. (การ) ขงึ,ดงึ,ย쪮ืȀน,ย쪮ืȀนออก,ยดื,ขยาย
ออก,เหยยีด,ถา่งแผ,่เอืȀอม,ทาํสดุขดี,พยายามเตม็ท쪮ีȀ,โคน่
ลม้,ผกูคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ย쪮ืȀน,เหยยีด,เอืȀอม,ขงึ,แผ.่
adj. ยดืหยุ่น,ยดืหดได.้ ###SW. stretchability n. stretchable
adj. คาํท쪮ีȀมคี [Hope]
(n) ความยดืหยุ่น,ระยะทาง,การแผ,่การขงึ,การเหยยีด
[Nontri]
(vi) ยดืตวั,กนิเขต,เหยยีด,แผ,่ขงึ [Nontri]
(vt) ย쪮ืȀนออกไป,แผอ่อกไป,ผายออก,ยดื,ขงึ,เหยยีด [Nontri]
/S T R EH1 CH/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

telescope กลอ้งโทรทรรศน:์ กลอ้งสอ่งทางไกล, เคร쪮ืȀองสอ่งทางไกล
[Lex2]
(เทล\'ลสีโคพ) n. กลอ้งโทรทรรศน,์กลอ้งสอ่งทาง
ไกล,เคร쪮ืȀองสอ่งทางไกล. vt.,vi. สวมเขา้กนั,เกยกนั,เสยีบเขา้
กนั,ทาํใหส้ัȀนเขา้,ยอ่,ทาํใหข้น้,ประสานงา,หดสัȀน,ยอ่,เขม้ขน้
ขึȀน ###SW. telescopic adj. telescopical adj. ###S. com
[Hope]
(n) กลอ้งโทรทรรศน,์กลอ้งสอ่งทางไกล [Nontri]
(vt) เกยกนั,ยอ่,เสยีบเขา้กนั,สวมเขา้กนั,ทาํใหข้น้ [Nontri]
/T EH1 L AH0 S K OW2 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

underground ท쪮ีȀอยู่ใตด้นิ: ท쪮ีȀอยู่ชัȀนใตด้นิ [Lex2]
ลบั: ท쪮ีȀเป็นความลบั, ท쪮ีȀซอ่นเรน้ [Lex2]
องคก์รลบั: องคก์รใตด้นิ [Lex2]
รถไฟใตด้นิ[Lex2]
ใตพ้ืȀนดนิ[Lex2]
(อนั\'เดอะเกรานด์\') adj. ใตด้นิ,ไมเ่ปดิเผย,ซอ่นเรน้,n. บรเิวณ
ใตด้นิ,องคก์ารลบั,รถไฟใตด้นิ [Hope]
(adj) ใตด้นิ,ซอ่นเรน้,เป็นความลบั,ในขัȀนทดลอง [Nontri]
(adv) ใตด้นิ,อยา่งซอ่นเรน้,อยา่งเป็นความลบั [Nontri]
(n) ชัȀนใตด้นิ,รถไฟใตด้นิ,องคก์ารลบั,อโุมงค,์ชัȀนลา่ง [Nontri]
/AH1 N D ER0 G R AW2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alarm กระด쪮ิȀงของนาฬกิาปลกุ[Lex2]
ความกลวั[Lex2]
ตดิตัȀงอปุกรณเ์ตอืนภยั[Lex2]
เตอืนภยั[Lex2]
ทาํใหก้ลวั[Lex2]
สญัญาณเตอืนภยั: เสยีงเตอืน, สญัญาณบอกเหต ุ[Lex2]
(อะลารม์\') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลวั, สญัญาณ บอก
เหต,ุ อปุกรณส์ญัญาณบอกเหต,ุ เสยีงปลกุ, เสยีงเอะอะ
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โวยวาย. alarmable adj. alarmedly adv. alarming adj.
###S. fear, alert ###A. allay [Hope]
(n) สญัญาณเตอืนภยั,ความตกใจกลวั [Nontri]
(vt) ทาํใหต้쪮ืȀนตกใจ,ปลกุ,ทาํใหต้กใจกลวั [Nontri]
/AH0 L AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apart โดยไมพ่จิารณา[Lex2]
เป็นชิȀน ๆ (ขาด): เป็นสว่นๆ [Lex2]
แยกจาก: แยกกนั [Lex2]
แยกจาก[Lex2]
(อะพารท์\ฺ') adv.,adj. ตา่งหาก,คนละตา่งหาก,เป็นชิȀน ๆ
apartness n. ###S. aloof, separately ###A. together) [Hope]
(adv) ตา่งหาก,หา่งออกไป [Nontri]
/AH0 P AA1 R T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

arrest การจับกมุ[Lex2]
การชะงัก: การหยดุอยา่งกระทนัหนั [Lex2]
จับกมุ: จับ [Lex2]
ดงึดดู: ดงึดดูความสนใจ [Lex2]
หยดุ: ชะลอ, ทาํใหล้า่ชา้ [Lex2]
(อะเรสท\ฺ') vt. จับ,จับกมุ,ดงึดดู,ทาํใหห้ยดุ,กัȀน, ยบัยัȀง,เกาะ
ตวั. n. การจับกมุ,ภาวะท쪮ีȀถกูจับกมุ,การหยดุยัȀง,ภาวะท쪮ีȀถกู
หยดุยัȀง. arrester n. arrestment n. ###S. stop,halt) [Hope]
(n) การจับกมุ,การหยดุยัȀง,การเหน쪮ีȀยวรัȀง,การยบัยัȀง [Nontri]
(vt) จับกมุ,กัȀน,ทาํใหห้ยดุ,ยบัยัȀง,เหน쪮ีȀยวรัȀง,ทาํใหช้ะงัก
[Nontri]
/ER0 EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

award รางวลั[Lex2]
ใหร้างวลั: มอบรางวลั, ปนูบาํเหนจ็ [Lex2]
(อะวอรด์\') vt. ใหร้างวลั,มอบให,้ตดัสนิ [Hope]
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(n) รางวลั,ส쪮ิȀงตอบแทน [Nontri]
(vt) ใหร้างวลั,ตดัสนิ,มอบรางวลั [Nontri]
/AH0 W AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

breed พันธุ์[Lex2]
ใหก้าํเนดิ[Lex2]
เลีȀยง[Lex2]
ผสมพันธุ์: เลีȀยง, ตอ่พันธุ์ [Lex2]
(บรดี) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลกู,ทาํให้
เกดิ,แพรพั่นธุ์,เพาะ,ฟักไข,่เลีȀยง,อบรม,ทาํใหท้อ้ง n.
พันธุ์,ชนดิ,กลุ่ม,พันธุ์ผสม ###S. generate [Hope]
(n) พันธุ์,พชืพันธุ์,ชนดิ,กลุ่ม [Nontri]
(vt) เพาะ,เลีȀยง,อบรม,ออกลกู,ผสมพันธุ์,ทาํใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bucket ถงั: ปี庰Ȁบ, ถงันํȀา [Lex2]
ใสถ่งั[Lex2]
ใบเคร쪮ืȀองจักร: ในกงัหนั [Lex2]
(บคั\'คทิ) {bucketed,bucketing,buckets} n. ถงันํȀา,ถงั,ถงั
หิȀว,ถงัขดุดนิ,ใบกงัหนั,ใบเคร쪮ืȀองจักร,พลั쪮Ȁวขดุดนิ,เรอืหรอืรถ
ใหญท่쪮ีȀเกา่,ตะโพก. Id. (kick thebucket ตาย) vt. เอาถงั
ใส,่เอาถงัตกั,ข쪮ีȀมา้เรว็และหกัโหม [Hope]
(n) ถงัหิȀวนํȀา [Nontri]
/B AH1 K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contest การแขง่ขนั: การประกวด [Lex2]
การดิȀนรน[Lex2]
เขา้รว่มการประกวด: เขา้รว่มการแขง่ขนั [Lex2]
ทา้ทาย[Lex2]
(n. คอน\'เทสท,ฺv. คนัเทสท\ฺ') n. การตอ่สู้กนั,การ
แขง่ขนั,การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง. vt. ตอ่สู้,ดิȀนรน,โตแ้ยง้,โต้
เถยีง. vi.แขง่ขนั,โตเ้ถยีง ###SW. contester n. ###S. strive
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[Hope]
(n) การตอ่สู้,การตอ่กร,การแขง่ขนั,การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง
[Nontri]
(vt) ตอ่สู้,ตอ่กร,แขง่ขนั,โตแ้ยง้,โตเ้ถยีง [Nontri]
/K AA1 N T EH0 S T/ [CMU]
/K AH0 N T EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

convict ไดรั้บการพสิจูนว์า่มคีวามผดิจรงิ[Lex2]
นักโทษ: ผู้ท쪮ีȀถกูตดัสนิวา่มคีวามผดิ [Lex2]
พสิจูนว์า่มคีวามผดิ[Lex2]
(คอน\'วคิท)ฺ {convicted,convicting,convicts} n. ผู้ท쪮ีȀถกู
ตดัสนิวา่กระทาํผดิ,นักโทษ vt. (คนั วคิท\ฺ') พสิจูนแ์ลว้วา่
กระทาํผดิ,ตดัสนิวา่ไดก้ระทาํผดิ,ทาํใหรู้้วา่มคีวามผดิหรอืมี
โทษ ###SW. convictable adj. ด ูconvictible adj. convictive
adj. ดcูonv [Hope]
(n) นักโทษ [Nontri]
(vt) ลงโทษ,ตดัสนิวา่ผดิ [Nontri]
/K AA1 N V IH0 K T/ [CMU]
/K AH0 N V IH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

garage โรงรถ: อู่, อู่ซอ่มรถ [Lex2]
เขา้อู่: เขา้โรงรถ, เขา้อู่ซอ่มรถ [Lex2]
(การร์าจ\ฺ') n. โรงรถ [Hope]
(n) โรงรถ,อู่ซอ่มรถ,อู่รถยนต ์[Nontri]
/G ER0 AA1 ZH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

journalist นักขา่ว: นักหนังสอืพมิพ,์ คนเขยีนขา่ว, ผู้ส쪮ืȀอขา่ว [Lex2]
(เจอร\์'นะลสิท)ฺ n. นักหนังสอืพมิพ,์ผู้เขยีนบนัทกึ,ผู้เขยีน
อนทุนิ ###S. newswoman [Hope]
(n) นักหนังสอืพมิพ,์นักขา่ว,ผู้บนัทกึ [Nontri]
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/JH ER1 N AH0 L AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pup ลกูสนัุข[Lex2]
คลอดลกูสนัุข[Lex2]
(พัพ) n. ลกูสนัุข,ลกูสตัว,์เดก็หนุ่มท쪮ีȀหย쪮ิȀงยโส vi. คลอดลกู
สนัุขหรอืลกูสตัว ์[Hope]
(n) ลกูสนัุข [Nontri]
/P AH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

qualify เ้หมาะสม: มคีณุสมบตัเิหมาะสม [Lex2]
ทาํใหม้คีณุสมบตั:ิ ทาํใหม้คีณุวฒุ ิ[Lex2]
ดดัแปลง: แกไ้ข [Lex2]
มอีาํนาจ: มสีทิธ ิ[Lex2]
(ควอล\'ละไฟ) vt. ทาํใหม้คีณุสมบตั,ิเรยีกช쪮ืȀอ,ปรับ
ตวั,พรรณนา vi. มคีณุสมบตั ิ###SW. qualifiable adj.
qualifyingly adv. [Hope]
(vi) มคีณุสมบตั,ิมคีณุวฒุ,ิมคีวามเหมาะสม [Nontri]
(vt) ปรับตวั,แกไ้ข,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหม้คีณุสมบตั ิ[Nontri]
/K W AA1 L AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

repair ซอ่มแซม: แกไ้ข [Lex2]
ชดเชย: ชดใช ้[Lex2]
การซอ่มแซม: การแกไ้ข [Lex2]
ไปเป็นประจาํ[Lex2]
(รแีพร\ฺ') vt. ซอ่มแซม,ซอ่ม
ปะ,แกไ้ข,ปฏสิงัขรณ,์ฟืȀนฟ,ูรักษา,เยยีวยา,ชดเชย,ชดใช ้n.
การซอ่มแซม,งานซอ่มแซม,สว่นท쪮ีȀซอ่มแซม ###SW. repairs
คา่ซอ่มแซม repairability n. repairable adj. repairableness n.
repairer n. คาํท쪮ีȀมคีวามหมายเหม ื[Hope]
(vi) ไปเป็นประจาํ,ไปยงั,ชมุนมุ [Nontri]
(vt) แกไ้ข,ซอ่มแซม,ชดใช,้ปฏสิงัขรณ,์ฟืȀนฟ,ูรักษา [Nontri]
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/R AH0 P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resume ดาํเนนิตอ่ไปใหม:่ เร쪮ิȀมใหม ่[Lex2]
กลบัไปสู่ตาํแหนง่เดมิ[Lex2]
(รซีมู\') vt. เร쪮ิȀมตน้ใหม,่กลบัคนืใหม,่คนืสู่สภาพเดมิ,เขา้ครอบ
ครองใหม ่vi. ดาํเนนิตอ่ไปใหม,่เร쪮ิȀมตน้ใหม ่###SW. resumer
n. [Hope]
(vt) เขา้ครอบครองใหม,่ทาํตอ่ไป,คนืสภาพเดมิ [Nontri]
/R AH0 Z UW1 M/ [CMU]
/R IY0 Z UW1 M/ [CMU]
/R EH1 Z AH0 M EY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rob ปลน้: ปลน้จีȀ, แยง่ชงิ, ชงิทรัพย,์ ว쪮ิȀงราว [Lex2]
(รอบ) vt.,vi. ปลน้,ชงิทรัพย,์แยง่ชงิ,ทาํใหส้ญูเสยี ###S. steal
from,deprive [Hope]
(vt) ปลน้,ขโมย,แยง่ชงิ,ชงิทรัพย,์ลกัขโมย [Nontri]
/R AA1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

slip ล쪮ืȀนไถล: ไถล [Lex2]
ทาํใหไ้ถลไป: ทาํใหล้쪮ืȀนไถล [Lex2]
ใสห่รอืถอดอยา่งงา่ยและรวดเรว็[Lex2]
การไถล[Lex2]
ชดุชัȀนในของผู้หญงิ: ซบัใน, สลปิ [Lex2]
(สลพิ) vi.,n. (การ)
ล쪮ืȀน,ไหล,เล쪮ืȀอน,ถลา,ไถล,ลอด,หลดุ,หลบ,กา้วพลาด,พลาด,
(เวลา) ผา่นไปอยา่งรวดเรว็,พัวพันได้
งา่ย,ตกต쪮ํȀา,เส쪮ืȀอม,เส쪮ืȀอมโทรม. vt. ทาํใหไ้ปอยา่งราบร쪮ืȀน,ทาํให้
ล쪮ืȀนไหล,ถอดเสืȀอผา้,หลบหน,ีแวบออกไป,หลบฉาก,สลดั
ออก,ปลอ่ย,แกป้ม,มองขา้ม,ปลอ่ยใหผ้า่นไปอยา่งไม่
สนใจ,เคล쪮ืȀอน,ลอกคราบ,คลอดกอ่นกาํหนด n. ขอ้ผดิ
พลาด,ปลอกหมอน,เศษผา้,กางเกงในผู้หญงิ,กางเกงในอาบ
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นํȀาผู้ชาย,เคร쪮ืȀองปลอ่ย,ใบบรู๊พแกค้าํ [Hope]
(n) ความผดิพลาด,การเล쪮ืȀอน,ผา้ออ้ม,เศษ
กระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน [Nontri]
(vt) ถอดเสืȀอผา้,ลอกคราบ,เคล쪮ืȀอน,ทาํใหร้าบร쪮ืȀน,แทง้
[Nontri]
/S L IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

somewhat คอ่นขา้ง[Lex2]
adv. คอ่นขา้ง,บา้ง,บางสว่น. n. บางสว่น,บางตอน,บางขนาด
[Hope]
(adv) บางสว่น,คอ่นขา้งจะ,บา้ง [Nontri]
(n) บางตอน,บางท,ีบางสว่น [Nontri]
/S AH1 M W AH1 T/ [CMU]
/S AH1 M HH W AH1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

stable มั쪮Ȁนคง: แนว่แน,่ ไมเ่ปล쪮ีȀยนแปลง [Lex2]
คงรปู: อยู่ตวั, คงตวั [Lex2]
คอกมา้: โรงมา้ [Lex2]
นาํเขา้คอก: ใสใ่นคอก [Lex2]
(สเท\'เบลิ) adj. มั쪮Ȁนคงn. โรงมา้,คอกววั,คอกสตัว,์vt. ใสไ่วใ้น
คอก ###SW. stableness n. stably adv. ###S.
firm,fixed,sturdyf [Hope]
(adj) มเีสถยีรภาพ,คงท쪮ีȀ,มั쪮Ȁนคง,แนว่แน ่[Nontri]
(n) โรงมา้,คอกมา้,คอกสตัว ์[Nontri]
(vt) เอาเขา้คอก [Nontri]
/S T EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tissue กระดาษบางๆ สาํหรับเชด็หนา้หรอืเชด็มอื[Lex2]
กระดาษบางท쪮ีȀใชห้อ่หุ้ม[Lex2]
เนืȀอเย쪮ืȀอของคน สตัวห์รอืพชื[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นชดุตอ่เน쪮ืȀองและมคีวามซบัซอ้น[Lex2]
(ทชิ\'ชวิ) n. เนืȀอเย쪮ืȀอ,เนืȀอเย쪮ืȀอกระดาษ,เย쪮ืȀอกระดาษ,กระดาษ
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บาง,เนืȀอผา้,รา่งแห,สว่นท쪮ีȀเป็นแผน่บาง vt. สานหรอืทอ (โดย
เฉพาะดว้ยเสน้ใยทองและเงนิ) ,หุ้มหรอืประดบัดว้ยกระดาษ
บาง. ###SW. tissual adj. tissuey adj. ###S. gauz [Hope]
(n) ใย,เนืȀอเย쪮ืȀอ,เอน็,มนั,พังผดื,ฝ้า,เนืȀอผา้,กระดาษทชิชู
[Nontri]
/T IH1 S Y UW2/ [CMU]
/T IH1 SH UW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yard สนาม[Lex2]
หลา (ยาวเทา่กบั 3 ฟตุ หรอื 0.9144 เมตร): ระยะ 3 ฟตุ
[Lex2]
คานยาวพยงุใบเรอื[Lex2]
100 ดอลลาร ์(แสลง)[Lex2]
ลานบา้น: ลาน, สนาม, บรเิวณบา้น, สนามรอบบา้น [Lex2]
สนามท쪮ีȀมรัีȀวลอ้มรอบตวัอาคาร[Lex2]
ลานเอนกประสงค[์Lex2]
สถานท쪮ีȀเกบ็รถไฟ[Lex2]
คอกปศสุตัว:์ เลา้, คอก [Lex2]
ทุ่งหญา้ฤดหูนาวของสตัวจ์าํพวกกวาง[Lex2]
เอาสตัวเ์ขา้คอก[Lex2]
(ยารด์) หลา,ลาน,สนาม,สนามท쪮ีȀมรัีȀวลอ้ม,คอกปศสุตัว,์บรเิวณ
ใกลส้ถานรีถไฟ vt. เอาเขา้คอก,ปลอ่ยไวใ้นสนาม vi. อยู่รวม
กนั [Hope]
(n) หลา,เพลาเรอื,สนาม,ลานบา้น,คอกปศสุตัว,์ท쪮ีȀจอดรถ,กรม
ตาํรวจ [Nontri]
/Y AA1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alike เชน่เดยีวกนั: เหมอืนกนั, อยา่งเดยีวกนั, แบบเดยีวกนั,
ลกัษณะเดยีวกนั, อาการเดยีวกนั [Lex2]
เหมอืนกนั: คลา้ยคลงึกนั, ไมแ่ตกตา่งกนั, ลกัษณะเดยีวกนั,
อาการเดยีวกนั [Lex2]
(อะไลค\ฺ') adj.,adv. เหมอืนกบั, คลา้ยกนั, อยา่งเดยีวกนั. 
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alikeness n. ###S. like, same [Hope]
(adj) เหมอืนกนั,อยา่งเดยีวกนั,คลา้ยกนั [Nontri]
/AH0 L AY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

annoy ทาํใหร้าํคาญ: รบกวน [Lex2]
รบกวน[Lex2]
(อะนอย\') vt. รบกวน, ทาํใหร้าํคาญ [Hope]
(vt) ทาํใหร้าํคาญ,รบกวน,ทาํใหโ้กรธ [Nontri]
/AH0 N OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

architecture สถาปัตยกรรม: งานสถาปัตยกรรม [Lex2]
(อารค์เิทค\'เชอะ) n. สถาปัตยกรรม,วชิาการกอ่สรา้ง,รปูแบบ
การกอ่สรา้ง,ส쪮ิȀงปลกู สรา้ง,ผลงานทางสถาปัตยกรรม,
โครงสรา้ง. [Hope]
(n) สถาปัตยกรรม [Nontri]
/AA1 R K AH0 T EH2 K CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

artificial ซ쪮ึȀงประดษิฐข์ึȀน: ซ쪮ึȀงมนษุยท์าํขึȀน [Lex2]
ซ쪮ึȀงไมจ่รงิใจ: ซ쪮ึȀงไมซ่쪮ืȀอสตัย ์[Lex2]
ซ쪮ึȀงไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต[ิLex2]
เทยีม: ปลอม, สงัเคราะห ์[Lex2]
(อารท์ฟิชิ\'เชลิ) adj. เทยีม,ปลอม,ไมแ่ท,้ประดษิฐข์ึȀนเอง,ทาํ
ขึȀนเอง,ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต.ิ artificiality n. [Hope]
(adj) เทยีม,ปลอม,ไมแ่ท,้ประดษิฐข์ึȀนเอง [Nontri]
/AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

chain กกัตวั: กกัขงั, คมุตวั [Lex2]
เคร쪮ืȀองผกูมดั[Lex2]
โซ:่ โซต่รวน [Lex2]
บรษัิทตา่งๆท쪮ีȀอยู่ในเครอืเดยีวกนั[Lex2]
ลา่มโซ[่Lex2]
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เหตกุารณท์쪮ีȀเกดิตอ่เน쪮ืȀองกนั[Lex2]
(เชน) n. โซ,่ลกูโซ,่โซต่รวน,สายสรอ้ย,อนกุรม,เทอืก
เขา,ทวิ,แนว vt. ผกูมดัดว้ยโซ,่ผกูมดั,จาํกดั ###S. series
[Hope]
(n) โซ,่ตรวน,เคร쪮ืȀองพันธนาการ [Nontri]
(vt) ตตีรวน,ลา่มโซ,่ผกูมดั,ผกูพัน [Nontri]
/CH EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

distinct แตกตา่งชดัเจน: แยกกนัชดัเจน [Lex2]
(ดสิทงิท\ฺ') adj. ชดัเจน,แจม่แจง้,แนน่อน,จาํเพาะ,เจาะจง,หา
ยาก,นา่สงัเกต,แตกตา่ง. ###SW. distinctness n. ดdูistinct
###S. clear [Hope]
(adj) แจม่แจง้,ชดัเจน,แนแ่ท,้แนน่อน,เจาะจง,แตกตา่ง
[Nontri]
/D IH2 S T IH1 NG K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

distinguish จาํแนกความแตกตา่ง: แยกแยะ, แบง่แยก [Lex2]
ทาํใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
(ดสิทงิ\'กวชิ) vt. ทาํใหแ้ตกตา่ง,จาํแนก,รู้ถงึขอ้แตก
ตา่ง,วนิจิฉัย,ทาํใหเ้ดน่,กระทาํตวัดเีป็นพเิศษ vi. แสดงความ
แตกตา่ง,จาํแนก ###SW. distinguishable adj. ดdูistinguish
distinguisher n. ดdูistinguish distinguishingly n.,adv.
ดdูistinguish dis [Hope]
(vt) ทาํใหเ้หน็ความแตกตา่ง,ทาํใหเ้ดน่,แบง่
แยก,จาํแนก,ทาํใหผ้ดิแผก [Nontri]
/D IH2 S T IH1 NG G W IH2 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dust ปัดฝุ่น: กระจาย [Lex2]
ฝุ่น: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง [Lex2]
(ดสัท)ฺ {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธลุ,ีละออง,ดนิ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
ไรค้า่,ขีȀเถา้,ขยะ,รา่งกายของมนษุยอ์นภุาคเดยีว. vt.,vi. ปัด
ฝุ่นออก,โปรยผง,ทาํใหเ้ป็นฝุ่น [Hope]
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(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธลุ,ีขีȀเถา้,ขีȀผง,อฐิ,ดนิ [Nontri]
(vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น [Nontri]
/D AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excitement ความต쪮ืȀนเตน้: ความกระตอืรอืรน้ [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀนา่ต쪮ืȀนเตน้[Lex2]
(เอคไซท\ฺ'เมนิท)ฺ n. ความต쪮ืȀนเตน้,ความเรา่รอ้น,ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
กระตุ้น,ส쪮ิȀงเรา้. ###S. excitation [Hope]
(n) ความต쪮ืȀนเตน้,ความเรา่รอ้น,ส쪮ิȀงเรา้,ส쪮ิȀงกระตุ้น [Nontri]
/IH0 K S AY1 T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

heal รักษา: สมาน, ประสาน [Lex2]
(ฮลี) vt. รักษา,ทาํใหค้นืดกีนั. vi. หายด,ีหาย. ###SW.
healable adj. healer n. [Hope]
(vi) หาย,คนืด ี[Nontri]
(vt) เยยีวยา,รักษา,สมาน,บาํบดั,ทาํใหห้าย [Nontri]
/HH IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

inherit รับมรดก[Lex2]
สบืตอ่: สบืทอด, รับชว่ง, ตกทอด [Lex2]
(อนิเฮอ\'รทิ) vt. รับชว่ง,สบืชว่ง,สบืทอด,สบืลกัษณะทาง
กรรมพันธุ์. vi. สบืทอด,รับมรดก,กลายเป็นทายาท ###SW.
inheritability n. inheritable adj. inheritably adv. [Hope]
(vt) รับมรดก,สบืสกลุ,รับชว่ง,สบืทอด [Nontri]
/IH2 N HH EH1 R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

manner วธิกีาร: วธิกีระทาํ, ลกัษณะทา่ทาง, กริยิาทา่ทาง, มารยาท
[Lex2]
รปูแบบ: จาํพวก, ประเภท, ลกัษณะ, ชนดิ [Lex2]
(แมน\'เนอะ) n. กริยิา,ลกัษณะทา่ทาง,มารยาท,วธิกีารกระทาํ.
###SW. manners ขนบธรรมเนยีมประเพณ,ีกริยิา
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ทา่ทาง,ชนดิ,จาํพวก,ประเภท,ลกัษณะ,แฟชั쪮Ȁน,สมบตัผิู้ดี
[Hope]
(n) กริยิาทา่ทาง,วธิ,ีลกัษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
[Nontri]
/M AE1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mount ขึȀน (มา้, เขา, บนัได)[Lex2]
เพ쪮ิȀมขึȀน: พอกพนู [Lex2]
ตดิ (ภาพ): ตัȀง (ปืนใหญ)่, จัดตัȀง [Lex2]
นาํออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชต้ดิหรอืตัȀง เชน่ กระดาษตดิภาพ[Lex2]
มา้[Lex2]
ภเูขา: เนนิเขา, เขา [Lex2]
(เมานท์)ฺ v.,n. (การ) ขึȀน,ปีนขึȀน,ลกุขึȀน,ขึȀนมา้,ยกขึȀน,ตัȀงปืน
ใหญ,่วางยาม,ตดิภาพ,ตดิตวัอยา่ง,เตรยีมตวัอยา่งเพ쪮ืȀอสอ่ง
กลอ้งจลุทรรศน,์เตรยีมสอ่งกลอ้งจลุทรรศน,์ส쪮ิȀงคํȀาจนุ,เนนิ
เขา,ภเูขา ###SW. mountable adj. [Hope]
(n) ภเูขา,ยอดเขา,เนนิเขา [Nontri]
(vi,vt) ขึȀน,ข쪮ีȀ,ตดิ,ปดิ,เพ쪮ิȀมขึȀน,ลกุขึȀน [Nontri]
/M AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roof หลงัคา[Lex2]
สว่นบน[Lex2]
เพดานปาก[Lex2]
มงุหลงัคา[Lex2]
(รฟู) n. หลงัคา,หลงัคาส쪮ิȀงปลกูสรา้ง,หลงัคารถ,โครงคํȀา
หลงัคา,ส쪮ิȀงท쪮ีȀคลา้ยหลงัคาบา้น,เพดาปาก,สว่นบน,แผน่บน 
Phr. (raise the roof ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั,บน่หรอืประทว้งดว้ย
เสยีงท쪮ีȀดงัทะเลาะกนัเสยีงดงั) vt. มงุหลงัคา,ครอบ,ปดิคลมุ
pl. roofs [Hope]
(n) เพดาน,หลงัคา [Nontri]
(vt) ปดิคลมุ,มงุหลงัคา,ครอบ [Nontri]
/R UW1 F/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

shortage ความขาดแคลน: ความขดัสน, ความอตัคดั [Lex2]
(ชอรท์\'ทจิ)ฺ n. ความขาดแคลน,ความไมเ่พยีงพอ,จาํนวนท쪮ีȀ
ไมเ่พยีงพอ,จาํนวนท쪮ีȀขาด ###S. deficiency,shortfall,deficit
[Hope]
(n) ความขาดแคลน,ความไมเ่พยีงพอ,จาํนวนท쪮ีȀขาด [Nontri]
/SH AO1 R T AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

solid เช쪮ืȀอใจได:้ ไวใ้จได ้[Lex2]
แขง็: มลีกัษณะตนั [Lex2]
ซ쪮ึȀงไวใ้จได[้Lex2]
ตอ่เน쪮ืȀอง: ซ쪮ึȀงไมห่ยดุพัก [Lex2]
ของแขง็[Lex2]
(ซอล\'ลดิ) adj. ของแขง็,มสีามมติ ิ(ความยาว,ความกวา้งและ
ความหนา) ,เป็นรปูตนั,แขง็,แนน่,อดัแนน่,ตอ่เน쪮ืȀอง,โดยสิȀน
เชงิ,ไมม่กีารแบง่แยก,สมบรูณ,์ทัȀงหมด,พรอ้มเพรยีงกนั,เป็น
แบบเดยีวกนั,มเีหตผุล,ด,ีมจีติปกต,ิมฐีานะการเงนิ
มั쪮Ȁนคง,ลกูบาศก,์รนุแรง,เป็นเอกฉันท,์รวมกนั [Hope]
(adj) แนน่,แขง็,ตนั,สมบรูณ,์ทัȀงหมด,ดเีลศิ,เป็นเอกฉันท์
[Nontri]
(n) ของแขง็ [Nontri]
/S AA1 L AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stock คลงัพัสด:ุ คลงัสนิคา้ [Lex2]
(สทอค)ฺ n. คลงัสนิคา้,พัสด,ุสนิคา้ในรา้น,สตอ๊ค,ของ
สะสม,จาํนวนท쪮ีȀสะสมไว,้กา้น,ดา้ม,โคนตน้,ลาํตน้,ตอไม,้เขยีง
ไม,้ฐาน,กา้นสมอเรอื,ปศสุตัว,์บรษัิทหุ้นสว่น,หลกัทรัพยข์อง
บรษัิท,พันธบตัร,ไมค้ํȀาเรอื,แทน่ตอ่เรอื,ไมห้มอนใตท้อ้ง
เรอื,พชืพันธ,์เชืȀอสาย adj. มอียู่ในรา้น [Hope]
(adv) ท쪮ีȀสะสมไว,้ดาษด쪮ืȀน,มอียู่ในรา้น,สามญั [Nontri]
(vt) จัดใหม้สีนิคา้,สะสมไว ้[Nontri]
/S T AA1 K/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

substance สสาร: สาร, วตัถทุ쪮ีȀจับตอ้งได ้[Lex2]
เนืȀอหาสาระ: สาระ, ใจความสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
ทรัพยส์นิ: เงนิทอง [Lex2]
เนืȀอแท:้ แกน่แท ้[Lex2]
(ซบั\'สเทนิซ)ฺ n. สาร,สสาร,แกน่สาร,เนืȀอหนัง
มงัสา,รา่งกาย,ธาตแุท,้ความหมาย
สาํคญั,เนืȀอหา,ใจความ,ความแนน่หนา,สว่นสาํคญั,ทรัพยส์นิ
###S. material,matter,essence,force [Hope]
(n) สาระ,เนืȀอเร쪮ืȀอง,ภาชนะ,ทรัพยส์มบตั,ิสสาร,ใจความ
[Nontri]
/S AH1 B S T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tomb หลมุฝังศพ[Lex2]
สสุาน[Lex2]
อนสุาวรยีส์าํหรับคนตาย[Lex2]
ความตาย[Lex2]
(ทมู) n. สสุาน,หลมุฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทาํหลมุ
ฝังศพ. ###SW. tombal adj. [Hope]
(n) หลมุฝังศพ,สสุาน,ฮวงซุ้ย [Nontri]
/T UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wound บาดแผล: แผล [Lex2]
บาดเจบ็: เป็นแผล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นบาดแผล: ทาํใหบ้าดเจบ็ [Lex2]
กริยิาชอ่งท쪮ีȀ 2 และ 3 ของ wind: คดเคีȀยว, วกวน [Lex2]
(วนูด)ฺ n. บาดแผล,การทาํใหบ้าดเจบ็,ความเสยีหายตอ่จติใจ
ความรู้สกึหรอืช쪮ืȀอเสยีง vt.,vi. ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหบ้าด
เจบ็,ทาํอนัตราย,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ wondและwind
###SW. wouldingly adv. ###S. laceration,injury [Hope]
(n) บาดแผล,การบาดเจบ็,ความเสยีหาย [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํใหม้บีาดแผล,ทาํอนัตราย [Nontri]
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(vt) pt และ pp ของ wind [Nontri]
/W AW1 N D/ [CMU]
/W UW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[wind]
ลม: กระแสลม [Lex2]
ลมหายใจ[Lex2]
เคร쪮ืȀองดนตรปีระเภทเป่า[Lex2]
การคยุโว: การคยุโมโ้ออ้วด [Lex2]
ทาํใหไ้มส่ามารถหายใจเอาอากาศเขา้ไดพ้อ[Lex2]
ปลอ่ยใหม้า้พัก (หลงัจากออกแรง)[Lex2]
ไดก้ล쪮ิȀน (คนหรอืส쪮ิȀงของ)[Lex2]
คดเคีȀยว: ลดเลีȀยว [Lex2]
พัน: ขด, โคง้ [Lex2]
ซ쪮ึȀงไมม่ลีม[Lex2]
|der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
(วนิด,ฺไวนด์)ฺ n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เคร쪮ืȀองดนตรแีบบใชล้ม
เป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรง
อทิธพิล,พืȀนฐาน,ลมกล쪮ิȀน,การคยุโว,ลมในกระเพาะหรอื
ลาํไส,้ทศิทางลม,ลมท쪮ีȀอดัไว,้การพัน,การมว้น,การขด,การ
หมนุ,การกวา้น,การเปล쪮ีȀยนทศิทาง,ทางโคง้,ทางคดเคีȀยว
[Hope]
(n) ทางเลีȀยว,ทางคดเคีȀยว,ทางวกวน,การหมนุ,การกวา้น
[Nontri]
(n) ลม,ลมหายใจ,กล쪮ิȀนไอ,ขา่วคราว,กระแสลม [Nontri]
(vi) คดเคีȀยว,ไขลาน,เลืȀอย,มว้น,กวดขนั,ชกัรอก [Nontri]
(vt) หมนุ,มว้น,พัน,คดเคีȀยว,วกเวยีน,ขด,เป่าลม [Nontri]
/W AY1 N D/ [CMU]
/W IH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bath อาบนํȀา[Lex2]
นํȀาท쪮ีȀใชอ้าบ[Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 152/201

อา่งอาบนํȀา[Lex2]
การอาบนํȀาเพ쪮ืȀอการรักษา[Lex2]
(บาธ) n. การอาบนํȀา,นํȀาอาบ,ท쪮ีȀอาบนํȀา,ถงัอาบ
นํȀา,หอ้งนํȀา,สถานท쪮ีȀอาบนํȀา,โรงอาบนํȀา Conf. bathe [Hope]
(n) การอาบนํȀา [Nontri]
/B AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bend โคง้: งอ, งอตวั, ยอ่ตวั, กม้ [Lex2]
หนัเห: เปล쪮ีȀยนเสน้ทาง [Lex2]
ทาํใหโ้คง้[Lex2]
ทางโคง้: การโคง้ [Lex2]
ยดืหยุ่น (ตอ่กฎขอ้บงัคบั)[Lex2]
มสีมาธติอ่งานท쪮ีȀทาํ: ใจจดใจจอ่ [Lex2]
ทาํใหย้อม: ทาํใหค้อ้มหวัให,้ ศโิรราบให ้[Lex2]
(เบนด)ฺ {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทาํใหง้อ,ทาํให้
โคง้,ทาํใหย้อม,กม้,งอ,โคง้,นา้ว,โนม้,ดดั,หนั,บา่ย,เบ쪮ีȀยง,จอ้ง
เขมง็ n. การงอ,การดดั,การเบ쪮ีȀยง,หวัโคง้,คุ้ง,เง쪮ืȀอนเชอืก ###S.
curve [Hope]
(n) หวัโคง้,หวัเลีȀยว,คุ้งนํȀา,การดดั,เง쪮ืȀอน [Nontri]
(vi,vt) โคง้คาํนับ,งอ,ดดั,เลีȀยว,เบน,บา่ย,หนั [Nontri]
/B EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chew ขนมหวาน (ท쪮ีȀตอ้งเคีȀยวกอ่นกลนื)[Lex2]
เคีȀยว[Lex2]
บด[Lex2]
(ช)ู {chewed,chewing,chews} vt. เคีȀยว,ขยาํ,ทาํลาย,ทาํให้
บาดเจบ็ใครค่รวญ,ครุ่นคดิ,ไตรต่รอง. vi. เคีȀยว,เคีȀยวใบ
ยาสบู,ครุ่นคดิ ###SW. chew the cud เคีȀยวเอืȀอง,ครุ่นคดิ
chew out ดา่วา่ n. การเคีȀยว,ปรมิาณเตม็ปาก S... [Hope]
(vi,vt) เคีȀยว,เคีȀยวเอืȀอง [Nontri]
/CH UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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disabled คนพกิาร: คนทพุพลภาพ [Lex2]
พกิาร: ทพุพลภาพ, หยอ่นความสามารถ [Lex2]
ทาํใหห้ายเขา้ใจผดิ: ชว่ยแกไ้ขขอ้ผดิพลาด [Lex2]
(ดสิเอ\'เบลิด)ฺ adj. พกิาร,ซ쪮ึȀงไรค้วามสามารถ ###S. crippled
###A. healthy,strong,sound [Hope]
/D IH2 S EY1 B AH0 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disable]
ทาํใหไ้รค้วามสามารถ[Lex2]
(ดสิเอ\'เบลิ) {disabled,disabling,disables} vt. ทาํใหไ้รค้วาม
สามารถทาํใหไ้มม่สีทิธ뺲ิȀ ###SW. disablement n. ดdูisable
###S. cripple [Hope]
(vt) ทาํใหไ้รค้วามสามารถ,ทาํใหไ้รส้มรรถภาพ,ทาํใหไ้มม่ี
สทิธ뺲ิȀ [Nontri]
/D IH2 S EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fantastic มหศัจรรย:์ เย쪮ีȀยมยอด, วเิศษ [Lex2]
(แฟนแทส\'ทคิ) adj. เก쪮ีȀยวกบัการจนิตนาการ,แปลก
ประหลาด,นา่หศัจรรย,์ใหญอ่ยา่งไมน่า่เช쪮ืȀอ, [Hope]
(adj) นา่อศัจรรย,์ประหลาด,เก쪮ีȀยวกบัการนกึฝัน,แปลก
ประหลาด [Nontri]
/F AE0 N T AE1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fiction บนัเทงิคด:ี นวนยิาย, เร쪮ืȀองเลา่, เร쪮ืȀองโกหก [Lex2]
(ฟคิ\'เชนิ) n. นวนยิาย,นทิาน,เร쪮ืȀองโกหก,ความเทจ็,การ
เสกสรรเร쪮ืȀองขึȀน ###S. story [Hope]
(n) นวนยิาย,นทิาน,เร쪮ืȀองเรงิรมย,์เร쪮ืȀองอา่นเลน่,เร쪮ืȀองโกหก
[Nontri]
/F IH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flag ธง: ธงเรอื, ธงสญัญาณ [Lex2]
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ประดบัดว้ยธง: ตดิธง, แขวนธง [Lex2]
โบกธง: ใหส้ญัญาณดว้ยธง [Lex2]
ใสเ่คร쪮ืȀองหมาย (บนหนา้กระดาษ, การด์) ท쪮ีȀเหน็วา่
สาํคญั[Lex2]
ออ่นกาํลงัลง: ออ่นลา้ [Lex2]
พชืท쪮ีȀมใีบยาวคลา้ยดาบ[Lex2]
แผน่หนิปพูืȀน[Lex2]
ปดูว้ยแผน่หนิแบน[Lex2]
(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรอื,ธง
บญัชาการ,ทางกวา้ง,ปา้ยช쪮ืȀอหนังสอืแผน่หนิสาํหรับปพูืȀน. vt.
ประดบัดว้ยธง,ใหส้ญัญาณดว้ยธง,ตธีง,โบกธง. ###SW.
flagger n. ###S. banner ตวับง่ชีȀเป็นคาํท쪮ีȀนักเขยีนโปรแกรมใช้
เพ쪮ืȀอใหเ้ป็นตวัชีȀถงึสถานะใด สถานะหน쪮ึȀง ในโปรแกรมท쪮ีȀเขยีน
ขึȀน เชน่ จรงิ (true) , ไมจ่รงิ (false) [Hope]
(n) ธง,ปา้ยช쪮ืȀอ [Nontri]
(vi) ออ่นแอลง,เฉ쪮ืȀอยลง,หยอ่นยาน,ชา้ลง,หอ้ย [Nontri]
(vt) ปักธง,ประดบัธง,โบกธง [Nontri]
/F L AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

inspect ตรวจสอบ: สาํรวจ [Lex2]
(อนิสเพคท\ฺ') vt. ตรวจสอบอยา่งละเอยีด. ###SW.
inspectable adj. inspectingly adv. ###S. examine [Hope]
(vt) ตรวจ,สาํรวจ,ตรวจตรา,ตรวจสอบ [Nontri]
/IH2 N S P EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

journal นติยสาร: วารสาร [Lex2]
บนัทกึประจาํวนั: ไดอาร ี[Lex2]
หนังสอืพมิพป์ระจาํวนั[Lex2]
|m, pl. journaux| หนังสอืพมิพ ์[LongdoFR]
(เจอร\์'เนลิ) n. วารสาร,นติยสาร [Hope]
(n) บนัทกึ,หนังสอืพมิพ,์วารสาร,รายงานการประชมุ,สมดุราย
วนั,นติยสาร [Nontri]
/JH ER1 N AH0 L/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

liquid ของเหลว: สถานะเหลว [Lex2]
เป็นของเหลว: เหลว, เก쪮ีȀยวกบัของเหลว [Lex2]
มสีภาพคลอ่งสงู (การเงนิ)[Lex2]
สงา่งาม (การเคล쪮ืȀอนไหว, ทา่ทาง)[Lex2]
ใส: กระจา่ง [Lex2]
ใส (เสยีง)[Lex2]
ไหลคลา้ยนํȀา[Lex2]
(ลคิ\'ควดิ) adj. เป็นของเหลว,ไหลคลา้ย
นํȀา,ร쪮ืȀน,เก,๋งดงาม,อสิระ,ไมถ่กูบงัคบั,เงนิสด. n. ของเหลว
###SW. liquidness n. ###S. fluid,flowing [Hope]
(n) ของเหลว [Nontri]
/L IH1 K W AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

marvel ส쪮ิȀงท쪮ีȀนา่พศิวง: ส쪮ิȀงมหศัจรรย ์[Lex2]
ผู้ชาํนาญ: ผู้เช쪮ีȀยวชาญ [Lex2]
ประหลาดใจมาก: ตกตะลงึกบั [Lex2]
(มาร\์'เวลิ) n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀนา่พศิวงหรอืช쪮ืȀนชม,บคุคลท쪮ีȀนา่พศิวงหรอื
ช쪮ืȀนชม,ความประหลาดใจ,ความพศิวง. v. ประหลาดใจ,พศิวง.
###SW. marvelment n. [Hope]
(n) ของมหศัจรรย,์ความประหลาดใจ,ความพศิวง [Nontri]
(vi) พศิวงใจ,ประหลาดใจ [Nontri]
/M AA1 R V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nutrient ธาตอุาหาร: สารอาหาร, อาหาร [Lex2]
ท쪮ีȀบาํรงุกาํลงั[Lex2]
(น\ู'เทรยีนท)ฺ adj. บาํรงุเลีȀยง,เป็นอาหาร [Hope]
(adj) ซ쪮ึȀงบาํรงุรา่งกาย,เป็นอาหาร,เก쪮ีȀยวกบัโภชนาหาร
[Nontri]
/N UW1 T R IY0 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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overcome ทาํใหห้มดกาํลงั[Lex2]
เอาชนะ: พชิติ, มชียัตอ่ [Lex2]
(โอ\'เวอะคมั) v. มชียั,พชิติ,ถกูขม่ขวญั,ถกูครอบงาํ,ปกคลมุ.
###SW. overcomer n. [Hope]
(vt) ไดช้ยัชนะ,ผา่นพน้,ปกคลมุ [Nontri]
/OW1 V ER0 K AH2 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recall ระลกึ: ราํลกึ, หวนคดิ [Lex2]
ทาํใหห้วนคดิถงึ: ทาํใหร้ะลกึถงึ, ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
เรยีกกลบั: เรยีกคนื, นาํกลบั, สั쪮Ȁงใหก้ลบั [Lex2]
ยกเลกิ: เพกิถอน [Lex2]
การระลกึได:้ การจาํได ้[Lex2]
การยกเลกิ: การเพกิถอน [Lex2]
(รคีอล\') vt.,n. (การ) ระลกึ,ราํลกึ,หวนคดิ,เรยีกกลบั,นาํ
กลบั,เพกิถอน,ยกเลกิ,ฟืȀนฟ ู###SW. recallable adj. ###S.
remember [Hope]
(vt) ลม้เลกิ,เรยีกกลบั,ราํลกึชาต,ิหวนคดิ,ถอน,ฟืȀนฟ ู[Nontri]
/R IY1 K AO2 L/ [CMU]
/R IH0 K AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

regret เสยีใจ: เศรา้, เศรา้โศก [Lex2]
เสยีดาย[Lex2]
ความเศรา้โศกเสยีใจ[Lex2]
(รเีกรท\') vt. เสยีใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสยีใจ,ความรู้สกึ
เสยีใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ ###SW. regrets n. การ
ปฏเิสธการเชญิอยา่งสภุาพ regretable adj. regrettable adj.
regretter n. regrettingly adv. ###S. dep [Hope]
(n) ความโทมนัส,ความเสยีใจ,ความเศรา้โศก [Nontri]
(vi) โทมนัส,เสยีใจ,เศรา้โศก,สลดใจ [Nontri]
/R IH0 G R EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soul วญิญาณ (ทางศาสนา)[Lex2]
ความคดิ: จติใจ [Lex2]
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มนษุย:์ คน [Lex2]
(โซล) n. วญิญาณ,จติวญิญาณ,พลงัจติ,มนษุย,์บคุคล,สว่นท쪮ีȀ
สาํคญั,แกน่สาร,แบบฉบบั, Soul พระผู้เป็นเจา้. adj. เก쪮ีȀยวกบั
นโิกร,เป็นลกัษณะของนโิกร,คุ้นเคยกบันโิกร,เหน็อกเหน็ใจ
นโิกร ###S. spirit,basis,essence,person [Hope]
(n) จติใจ,วญิญาณ,คน,บคุคล,แกน่สาร,แบบฉบบั [Nontri]
/S OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sufficient พอเพยีง: พอ [Lex2]
(ซะฟชิ\'เชนิท)ฺ adj. พอ,พอเพยีง,พอใจ,เตม็ท쪮ีȀ. ###SW.
sufficiently adv. ###S. enough [Hope]
(adj) เพยีงพอ,พอเพยีง,พอ [Nontri]
/S AH0 F IH1 SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

surgery ศลัยกรรม: การผา่ตดั [Lex2]
ศลัยศาสตร:์ วชิาศลัยศาสตร,์ วชิาการผา่ตดั [Lex2]
หอ้งผา่ตดั: หอ้งทาํศลัยกรรม [Lex2]
หอ้งแพทย[์Lex2]
(เซอ\'จะร)ี n. ศลัยกรรม,ศลัยศาสตร,์หอ้งศลัยกรรม [Hope]
(n) ศลัยกรรม,ศลัยศาสตร ์[Nontri]
/S ER1 JH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tough ท쪮ีȀทนทาน: ท쪮ีȀใชไ้ดน้าน [Lex2]
เหนยีว(อาหาร): ท쪮ีȀเคีȀยวยาก [Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
ท쪮ีȀนา่กลวั: ท쪮ีȀมพีฤตกิรรมนา่กลวั [Lex2]
ยาก[Lex2]
ท쪮ีȀลงโทษรา้ยแรง[Lex2]
คนท쪮ีȀตอ่ตา้นสงัคม[Lex2]
อยา่งกา้วรา้ว[Lex2]
คาํอทุานถงึความโชครา้ย[Lex2]
(ทฟั) adj. เหนยีว,ทนทาน,ไมเ่ปราะ,บกึบนึ,ดืȀอรัȀน,แขง็
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แรง,ยาก,ใจแขง็,รา้ย. n. อนัธพาล,วายรา้ย. vt. tough it out
อดทน. ###SW. toughish adj. toughly adv. toughness n.
###S. resilient,hardy [Hope]
(adj) เหนยีว,บกึบนึ,ดืȀอดงึ,ยาก,ทนทาน,แขง็แรง [Nontri]
/T AH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tube หลอด[Lex2]
ทอ่[Lex2]
ทางใตด้นิ[Lex2]
สง่ผา่นหลอดหรอืทอ่[Lex2]
(ทบู) n.,vt. (จัดใหม้)ี หลอด,ทอ่,หลอดวทิย,ุยางในของ
รถยนต,์ลาํกลอ้ง,กระบอก,อโุมงค,์ทางกลวง,โพรง,อวยัวะ
กลวง,โทรทศัน,์ทางรถไฟ,ทางรถไฟใตด้นิ. ###S.
passage,duct,pipe,channel [Hope]
(n) หลอด,ลาํกลอ้ง,อโุมงค,์ทอ่,ยางในรถ,ทางรถไฟใตด้นิ
[Nontri]
/T UW1 B/ [CMU]
/T Y UW1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

admit จไุด ้(จาํนวนคน): มที쪮ีȀวา่งสาํหรับ [Lex2]
ยอมรับ: รับ, ยอมรับความจรงิ [Lex2]
ยอมใหเ้ขา้: รับเขา้ไว ้[Lex2]
สารภาพ: รับสารภาพ, ยอมรับผดิ [Lex2]
อนญุาตใหเ้ขา้: ปลอ่ยใหเ้ขา้ไป, ยอมใหเ้ขา้ไป [Lex2]
(แอสดมทิ\') vt.,vi. ใหเ้ขา้,รับเขา้, ใหส้ทิธเิขา้ได,้ ยอมให,้
ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ, รับ, รับรอง. admittable,
admittible adj. ###S. let in, concede) [Hope]
(vi,vt) อนญุาตใหเ้ขา้,ยอมรับ,รับ [Nontri]
/AH0 D M IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bin กลอ่ง: ถงั, ลงั [Lex2]
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ใสก่ลอ่ง: ใสถ่งั [Lex2]
ถงัขยะ[Lex2]
NULL [LongdoDE]
(บนิ) 1. ถงั,ลงั {binned,binning,bins} vt. ใสใ่นถงัหรอืลงั 2.
ใชเ้ป็นนามสกลุ (file type) ของแฟม้ท쪮ีȀบรรจขุอ้มลู ท쪮ีȀเป็นเลข
ฐานสอง (binary) เชน่ prog.bin [Hope]
(n) ถงั,ลงั,ถงัขยะ [Nontri]
/B IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bowl ชาม: โถ, เหยอืก, ถว้ย, บาตร, ขนั [Lex2]
สว่นกลมของกลอ้งสบูยาเสน้สาํหรับบรรจยุา[Lex2]
ลกูโบวล์쪮ิȀง[Lex2]
เวท[ีLex2]
(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปกุ,สนาม,ลกู
โบวล์쪮ิȀง,การเลน่โบวล์쪮ิȀง vi. โยนโบวล์쪮ิȀง,เลน่โบวล์쪮ิȀง vt.
กลิȀง,เลน่,เลน่โบวล์쪮ิȀง [Hope]
(n) ชาม,หมอ้,กระปกุ,ลกูโบวล์쪮ิȀง [Nontri]
/B OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cabin (แคบ\'บนิ) {cabined,cabining,cabins} n.
กระทอ่ม,กระตอ๊บ,หอ้งในเรอื,หอ้งเคร쪮ืȀอง,หอสญัญาณของ
ทางรถไฟ,หอ้งขบัเคร쪮ืȀองบนิของนักบนิ vi. อยู่ในเคบนิ. vt. ขงั
หรอืใหอ้ยู่ในเคบนิ ###S. shack,hut Phr. (cabin class หอ้ง
ชัȀนสองในเรอืโดยสาร) [Hope]
(n) กระทอ่ม,กระตอ๊บ,หอ้งคนโดยสารในเรอื,หอ้งขบัเคร쪮ืȀอง
บนิ [Nontri]
/K AE1 B AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cash เงนิสด[Lex2]
รับหรอืจา่ยเงนิ[Lex2]
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(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงนิสด,เหรยีญ
เงนิ,ธนบตัร. vt. จา่ยเงนิสด,รับเงนิสด,ขึȀนเป็นเงนิสด Phr.
(cash in ขึȀนเป็นเงนิสด,หยดุกจิการ,ถอนตวั) Phr. (cash in on
หากาํไรจาก) ###SW. cashable adj. ดcูash ###S. curren
[Hope]
(n) เงนิสด,ธนบตัร [Nontri]
(vt) ขึȀนเงนิสด,จา่ยเงนิสด [Nontri]
/K AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

criminal เก쪮ีȀยวกบัอาชญากรรม[Lex2]
ซ쪮ึȀงทาํผดิ[Lex2]
ท쪮ีȀนา่เสยีใจ[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀทาํผดิกฎหมาย[Lex2]
(ครมิ\'มะเนลิ) adj. เก쪮ีȀยวกบัอาชญากรรม,เก쪮ีȀยวกบัอาญา,มี
ความผดิทางอาญา,ไรค้วามสาํนกึ,โง ่n. อาชญากร ###S.
culpable,disgraceful [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัอาชญากรรม,ทจุรติ,ซ쪮ึȀงเป็นความผดิทางอาญา
[Nontri]
(n) ผู้รา้ย,จาํเลย,อาชญากร,คนรา้ย [Nontri]
/K R IH1 M AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dozen เก쪮ีȀยวกบัหน쪮ึȀงโหล: ซ쪮ึȀงเป็นโหล, ซ쪮ึȀงม ี12 ชิȀน [Lex2]
หน쪮ึȀงโหล: โหล, 12 ชิȀน [Lex2]
(ดซั\'เซนิ) n. โหล,จาํนวน12. adj. เป็นจาํนวน 12 pl.
dozens,dozen [Hope]
(n) โหล,จาํนวน 12 [Nontri]
/D AH1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

elder แกก่วา่: อาวโุส, แก,่ สงูวยั [Lex2]
ผู้อาวโุส: ผู้เฒา่, ผู้สงูอาย,ุ ผู้ใหญ ่[Lex2]
พระอาวโุสในศาสนาครสิตบ์างนกิาย: พระผู้ใหญข่องศาสนา
ครสิตบ์างนกิาย [Lex2]
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(เอล\'เดอะ) adj.,n. (บคุคลท쪮ีȀ) แกก่วา่,อาวโุสกวา่,มตีาํแหนง่
สงูกวา่,เกา่กวา่. ###S. senior [Hope]
(adj) มอีาวโุสกวา่,แกก่วา่,อายมุากกวา่,มตีาํแหนง่สงูกวา่,เกา่
กวา่ [Nontri]
(n) ผู้อาวโุส,ผู้เฒา่,ผู้สงูอาย,ุคนท쪮ีȀแกก่วา่,คนพ쪮ีȀ,คนโต
[Nontri]
/EH1 L D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

facial เก쪮ีȀยวกบัใบหนา้[Lex2]
การบาํรงุผวิหนา้: การนวดหนา้ [Lex2]
(เฟ\'เชลิ) adj. เก쪮ีȀยวกบัหนา้. n. การนวดหนา้. ###SW.
facially adv. [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัใบหนา้,ท쪮ีȀหนา้ [Nontri]
/F EY1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fence รัȀว: กาํแพง, ท쪮ีȀกัȀน, ส쪮ิȀงกดีขวาง [Lex2]
ผู้ซืȀอหรอืขายของโจร (คาํสแลง): ผู้ซืȀอหรอืขายของท쪮ีȀโขม
ยมา [Lex2]
ลอ้มรัȀว: กัȀนรัȀว [Lex2]
ซืȀอหรอืขายของโจร (คาํสแลง): ซืȀอหรอืขายของท쪮ีȀโขมยมา
[Lex2]
พดูหลบหลกี: พดูเล쪮ีȀยง, เล쪮ีȀยงไมต่อบคาํถาม [Lex2]
โตเ้ถยีง: โตแ้ยง้ [Lex2]
(เฟนซ)ฺ {fenced,fencing,fences} n. รัȀว,เคร쪮ืȀองกัȀน,คอก
ลอ้ม,พะเนยีด,ศลิปะหรอืกฬีาฟันดาบ,ความชาํนาญในการโต้
แยง้,บคุคลผู้รับและจาํหนา่ยของโจร,สถานท쪮ีȀรับและจาํหนา่ย
ของโจร. Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใด)
. vi. เลน่หรอืฝกึฝนการฟันดาบ,ลอ้มรัȀว, [Hope]
(n) รัȀว,คอก,เพนยีด,เคร쪮ืȀองกัȀน [Nontri]
(vi) ฟันดาบ,พดูเล쪮ีȀยง,พดูหลบหลกี,ปัดปอ้ง [Nontri]
(vt) กัȀนรัȀว,ลอ้มคอก,กดีกัȀน [Nontri]
/F EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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inspire ดลใจ: ดล, บนัดาลใจ, ดลบนัดาลใจ, ใหก้าํลงัใจ, กระตุ้น
[Lex2]
ทาํใหเ้กดิ[Lex2]
(อนิสไพ\'เออะ) v. ดลใจ,กระตุ้น,เรา้ใจ,ปลกุปั쪮Ȁน,ผลกัดนั,ดล
บนัดาล,ทาํใหเ้กดิ,หายใจเขา้. ###SW. inspirable adj.
inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv. ###S.
motivate,inhale [Hope]
(vi) หายใจเขา้ [Nontri]
(vt) ทาํใหรู้้สกึ,ดลใจ,ดลบนัดาล,กระตุ้น,ปลกุปั쪮Ȁน [Nontri]
/IH2 N S P AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mere เพยีงเทา่นัȀน: ไมเ่กนิกวา่, เทา่นัȀน [Lex2]
บรสิทุธ뺲ิȀ: ไมม่สี쪮ิȀงเจอืปน, แท้ๆ [Lex2]
บงึ (ทางวรรณกรรม): ทะเลสาบ, หนองนํȀา, สระนํȀา [Lex2]
(เมยีร)์ adj. เป็นเพยีง,เทา่นัȀน,เฉย ๆ ,บรสิทุธ뺲ิȀ,ไมม่สี쪮ิȀง
เจอืปน,แท ้ๆ ,อดุมสมบรูณ ์[Hope]
(adj) เทา่นัȀน,แท้ๆ,เป็นเพยีง,เฉยๆ,บรสิทุธ뺲ิȀ,อดุมสมบรูณ์
[Nontri]
(n) สระนํȀา [Nontri]
/M IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

neat เรยีบรอ้ย: เขา้ท쪮ีȀเขา้ทาง, เป็นระเบยีบ, สะอาด [Lex2]
เหมาะสม: เหมาะเจาะ, งา่ยและไดผ้ล [Lex2]
แบบเพยีวๆ (ใชก้บัการด쪮ืȀมเหลา้): แบบไมผ่สมนํȀา [Lex2]
(นที) adj.,adv. เรยีบรอ้ย,เป็นระเบยีบ,เกลีȀยงเกลา,เหมาะ
เจาะ,ใหญ,่ย쪮ิȀง ###SW. neatness n. [Hope]
(adj) เรยีบรอ้ย,สะอาดตา,ประณตี,เหมาะเจาะ [Nontri]
/N IY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

occasion โอกาส: จังหวะ [Lex2]
สาเหต[ุLex2]
เป็นเหตใุห[้Lex2]
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(อะเค\'เชนิ) n. โอกาส,จังหวะ,กาล
สมยั,ฤกษ,์คราว,เหตผุล,เหต,ุชนวน,ธรุกจิ,งาน vt. ทาํใหเ้กดิ
ขึȀนvt. ทาํใหเ้กดิขึȀน ###SW. occasions n.,pl. ส쪮ิȀงจาํเป็น. Phr
(on occasion เป็นครัȀงเป็นคราว,บางครัȀงบางคราว) ###S.
event,gala [Hope]
(n) โอกาส,สมยั,เวลา,คราว,ฤกษ ์[Nontri]
/AH0 K EY1 ZH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

penalty โทษ: โทษทณัฑ ์[Lex2]
คา่ปรับ: คา่สนิไหมทดแทน [Lex2]
การลงโทษ[Lex2]
(เพน\'เนลิท)ี n. การลงโทษ,การลงทณัฑก์ารลงโทษทาง
อาญา,คา่สนิไหมทดแทน,คา่ปรับ,ขอ้เสยีเปรยีบ,อปุสรรค,ผล
รา้ย ###S. forfeit [Hope]
(n) การลงโทษ,การลงทณัฑ,์อาญา,โทษทณัฑ,์คา่ปรับ
[Nontri]
/P EH1 N AH0 L T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rude หยาบคาย: หยาบ [Lex2]
(รดู) adj. หยาบคาย,ไมส่ภุาพ,หยาบ,ไมป่ระณตี,ไม่
ละเอยีด,ไมไ่พเราะ,ขรขุระ,สาก,รนุแรง,เจา้อารมณ,์แขง็
แรง,เจรญิเตบิโต,ครา่ว ๆ ###SW. rudely adv. rudeness n.
###S. impolite,robust,barbaric [Hope]
(adj) ขรขุระ,หยาบ,รนุแรง,เจา้อารมณ ์[Nontri]
/R UW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

settle ตดัสนิใจ: แกปั้ญหา [Lex2]
ตดัสนิ: แกปั้ญหา [Lex2]
เขา้มาอาศยัอยู่: ตัȀงรกราก [Lex2]
ทาํใหเ้ขา้มาอาศยัอยู่: ตัȀงรกราก [Lex2]
จา่ยหนีȀ: ชาํระเงนิ, ปดิบญัช ี[Lex2]
มา้ยาวท쪮ีȀมพีนักพงิและท쪮ีȀวางแขน[Lex2]
(เซท\'เทลิ) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จา่ยเงนิ,ชาํระ,ปดิ
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บญัช,ีอพยพเขา้,ตัȀงรกราก,ตัȀงหลกัฐาน,ทาํใหส้งบ,ทาํให้
มั쪮Ȁนคง,ทาํใหค้อ่ย ๆ จมลง,ขจัดใหเ้สรจ็สิȀน,ตดัสนิ
ใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนกน้ Phr. (settle down ตัȀงรกราก,ตัȀง
ถ쪮ิȀนฐาน,สงบใจ เงยีบสงบ มจีติมุ่งมั쪮Ȁน) [Hope]
(vi) ตัȀงถ쪮ิȀนฐาน,ตัȀงรกราก,พักผอ่น,ตัȀงครรภ ์[Nontri]
(vt) ชาํระเงนิ,วาง,จัดการ,ระงับ,ขจัด,ตกลงกนั [Nontri]
/S EH1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vehicle ยานพาหนะ: รถ, พาหนะ, ยานยนต,์ ส쪮ิȀงขบัเคล쪮ืȀอน [Lex2]
ส쪮ืȀอกลาง: ส쪮ืȀอนาํ, ส쪮ิȀงท쪮ีȀนาํไปสู่ความสาํเรจ็ ความเช쪮ืȀอหรอือ쪮ืȀนๆ
[Lex2]
(ว\ี'ฮเิคลิ) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ลอ้เล쪮ืȀอน,เคร쪮ืȀองมอื
ลาํเลยีง,ส쪮ืȀอ,ส쪮ืȀอนาํ,นํȀายา,นํȀากระสาย,ของเหลวผสมส,ีเคร쪮ืȀอง
มอื. [Hope]
(n) ยวดยาน,ส쪮ืȀอ,พาหนะ,ลอ้เล쪮ืȀอน,นํȀายา,เคร쪮ืȀองมอื [Nontri]
/V IY1 HH IH0 K AH0 L/ [CMU]
/V IY1 IH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wallet กระเป๋าขนาดเลก็ท쪮ีȀทาํจากหนังหรอืพลาสตกิ[Lex2]
โปรแกรมการซืȀอขายสนิคา้ทางอนิเตอรเ์นต็ (ทาง
คอมพวิเตอร)์[Lex2]
ซองท쪮ีȀใชใ้สเ่อกสารหรอืรปูภาพ[Lex2]
(วอล\'ลทิ,วอ\'ลทิ) n. กระเป๋าหนังเลก็สาํหรับใสธนบตัร,ถงุ
หนังเลก็ ๆ สาํหรับใสเ่คร쪮ืȀองมอื,ยา่มเดนิทาง ###S. knapsack
[Hope]
(n) ซองธนบตัร,กระเป๋าสตางค,์ยา่ม,ถงุใสเ่คร쪮ืȀองมอืรถยนต์
[Nontri]
/W AO1 L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yell (เยล) vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,โห,่รอ้ง,แผดเสยีง,ถอ้ยคาํท쪮ีȀใช้
รอ้งเชยีร ์###S. cry out,bellow [Hope]
(n) การตะโกน,การโหร่อ้ง,การแผดเสยีง,การเอด็ตะโร
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[Nontri]
(vi) ตะโกน,เอด็ตะโร,โหร่อ้ง,แผดเสยีง [Nontri]
/Y EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

accuse กลา่วหา: กลา่วโทษ, ปรักปราํ [Lex2]
ฟอ้งรอ้ง: ฟอ้งศาล [Lex2]
(อะควิซ\') vt.,vi. กลา่วหา, ตอ่วา่, ใสค่วาม ###S. charge,
blame, incriminate [Hope]
(vt) กลา่วหา,ใสร่า้ย,ใสค่วาม [Nontri]
/AH0 K Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

adjust ปรับตวั: ปรับใหเ้ขา้กบัสภาวะใหม ่[Lex2]
ปรับเปล쪮ีȀยน: เปล쪮ีȀยนแปลง, แกไ้ข, ปรับปรงุ [Lex2]
(อะจัสท\ฺ') vt. ปรับ,ปรับตวั,จัด,ปรองดอง ###S. adapt,
regulate, harmonize) [Hope]
(vt) ปรับ,ปรับปรงุ,แกไ้ข [Nontri]
/AH0 JH AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

amuse ทาํใหส้นกุสนาน: ทาํใหร้า่เรงิ [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหข้าํ [Lex2]
(อะมวิซ) vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ, ทาํใหข้บขนั, ใหค้วามอภริมย์
แก,่ ทาํให ้ขบขนั [Hope]
(vt) ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหข้บขนั,ทาํใหส้นกุสนาน [Nontri]
/AH0 M Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coral ของซ쪮ึȀงทาํดว้ยหนิปะการัง[Lex2]
ซ쪮ึȀงมสีแีสดเขม้[Lex2]
สแีสดเขม้[Lex2]
หนิปะการัง[Lex2]
(คอ\'เรลิ) n. หนิปะการัง,ส쪮ิȀงหรอืของประดบัท쪮ีȀทาํดว้ยหนิ
ปะการัง,สหีนิปะการัง (สแีดงอมเหลอืงหรอืชมพ)ู ,กลุ่มไขกุ่้ง.
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adj. ซ쪮ึȀงทาํดว้ยหรอืประกอบดว้ยหนิปะการัง,คลา้ยหนิปะการัง
[Hope]
(n) ปะการัง [Nontri]
/K AO1 R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cotton ตน้ฝ้าย: พชืประเภทฝ้าย [Lex2]
ผา้ฝ้าย[Lex2]
ฝ้าย: ใยฝ้าย, สาํล ี[Lex2]
(คอท\'เทนิ) n. ฝ้าย,ตน้ฝ้าย,พชืประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผา้
ฝ้าย,สารหรอืส쪮ิȀงท쪮ีȀคลา้ยฝ้าย (แตม่าจากพชือ쪮ืȀน) vi. ลงรอย
กนั,เขา้กนัไดด้ ีPhr. (cotton to ชอบ,เร쪮ิȀมชอบ เหน็ดว้ย)
[Hope]
(n) ฝ้าย,สาํล ี[Nontri]
/K AA1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crash การชน[Lex2]
การลม้ละลาย[Lex2]
เกดิเสยีงดงั[Lex2]
เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀอยา่งเสยีงดงั[Lex2]
ชนอยา่งแรง[Lex2]
ซ쪮ึȀงเรง่รัด[Lex2]
ตกอยา่งรวดเรว็: เส쪮ืȀอมอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั[Lex2]
ทาํใหเ้คล쪮ืȀอนท쪮ีȀอยา่งเสยีงดงั[Lex2]
ลม้ละลาย[Lex2]
เสยีงดงัท쪮ีȀเกดิจากการชน[Lex2]
ผา้เนืȀอหยาบ[Lex2]
ยมื[Lex2]
(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะ
โครม,มเีสยีงลั쪮ȀนดงัเปรีȀยง,มเีสยีงกระทบหรอืชนกนั,พุ่ง
ชน,พัง,ลม้เหลว,พา่ยแพ,้ปรากฎตวั n. เสยีงดงัสนั쪮Ȁน (ท쪮ีȀเกดิ
จากการกระทบหรอืชนกนั) ,การตกของเคร쪮ืȀองบนิ,ความลม้
เหลว,ความพังพนิาศ คาํท쪮ีȀมคีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
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(n) เสยีงแตก,เสยีงดงัสนั쪮Ȁน,เสยีงชนโครม,ความพังพนิาศ
[Nontri]
(vi) เกดิเสยีงแตก,เกดิเสยีงระเบดิ,เกดิเสยีงดงัโครม [Nontri]
(vt) ลั쪮Ȁน,ลม้,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ [Nontri]
/K R AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deck เคร쪮ืȀองเลน่เทป (ทางอเิลก็ทรอนกิส)์: เทปเดด็, เคร쪮ืȀองเลน่เทป
ท쪮ีȀไมม่ภีาคขยายเสยีง [Lex2]
ชนะนอ็ค: นอ็คคู่ตอ่สู้ [Lex2]
ชัȀน: พืȀน [Lex2]
ดาดฟา้: ดาดฟา้เรอื [Lex2]
ตกแตง่ (คาํยอ่ของ decorate): ประดบั, ประดบัประดา [Lex2]
สาํรับไพ:่ ชดุไพ ่[Lex2]
(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟา้เรอื,ชดุไพ,่ชัȀน. adj.
ซ쪮ึȀงมชีัȀนท쪮ีȀอยู่เหนอืขึȀนไป. vt. แตง่ตวั,ประดบั,ทาํใหล้ม้ลง,ใหม้ี
ดาดฟา้ [Hope]
(n) ดาดฟา้เรอื,ชัȀน [Nontri]
(vt) ตกแตง่,ประดบั,แตง่ตวั,ปกคลมุ [Nontri]
/D EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

engage ตอ่สู้: สู้รบ, รบ [Lex2]
ทาํใหเ้ร쪮ิȀมทาํงาน: เร쪮ิȀมเดนิเคร쪮ืȀองทาํงาน [Lex2]
มสีว่นรว่ม[Lex2]
วา่จา้ง: จา้งใหท้าํงาน [Lex2]
หมัȀนหมาย[Lex2]
(เอน\'เกจ)ฺ vt. หมัȀน,ผกูมดั,นัดหมาย,สู้รบ,ตอ่สู้,จา้ง,วา่
จา้ง,พัวพัน,ทาํใหท้าํงานในดา้น,ทาํงานอยู่,เช쪮ืȀอมตอ่กบั.
###SW. engager n. ดeูngage ###S. bind [Hope]
(vi,vt) ไมว่า่ง,มธีรุะ,สญัญา,หมัȀน,ผกูมดั,จา้ง,วา่จา้ง,สู้รบ
[Nontri]
/EH0 N G EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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firm แขง็: ไมน่쪮ิȀม [Lex2]
ทาํใหแ้ขง็แรง: ทาํใหแ้ขง็ [Lex2]
หนักแนน่: แนน่, ไมส่ั쪮Ȁน [Lex2]
แนว่แน:่ เหนยีวแนน่, ไมม่ทีางเปล쪮ีȀยนแปลง [Lex2]
มั쪮Ȁนคง: แนน่หนา, แขง็แกรง่ [Lex2]
อยา่งมั쪮Ȁนคง: อยา่งเดด็ขาด, อยา่งหนักแนน่ [Lex2]
เดด็ขาด: เขม้งวด, เฉยีบขาด, ใจแขง็ [Lex2]
ทรงตวั (คา่เงนิ, หุ้น)[Lex2]
แขง็คา่ขึȀน (คา่เงนิ, หุ้น): ปรับตวัขึȀน [Lex2]
บรษัิท: หา้งหุ้นสว่น, ธรุกจิ [Lex2]
(เฟริม์) adj. แนน่,ไมน่쪮ิȀม,แนน่หนา,แขง็แรง,มั쪮Ȁนคง,เหนยีว
แนน่,หนักแนน่,เดด็ขาด,แนน่อน,แนว่แน ่n. บรษัิท,หา้ง,หา้ง
หุ้นสว่น,หา้งรา้น,รา้นคา้,กงส,ีธรุกจิ adv. อยา่งแนน่,อยา่ง
มั쪮Ȁนคง. firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
(adj) มั쪮Ȁนคง,เดด็เด쪮ีȀยว,แนว่แน,่แนน่อน,หนักแนน่,แนน่
หนา,แขง็แรง [Nontri]
(n) หา้งรา้น,หา้งหุ้นสว่น,บรษัิท,กงส,ีรา้นคา้ [Nontri]
/F ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fuel เชืȀอเพลงิ: เชืȀอไฟ [Lex2]
ตวักระตุ้น: เชืȀอ [Lex2]
เตมินํȀามนัเชืȀอเพลงิ[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
(ฟวิ\'เอลิ) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เชืȀอเพลงิ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
บาํรงุเลีȀยง. vt. ใสห่รอืใหเ้ชืȀอเพลงิ. vi. ไดเ้ชืȀอเพลงิ. ###SW.
fueler,fueller n. [Hope]
(n) เชืȀอเพลงิ,ฟนื [Nontri]
/F Y UW1 AH0 L/ [CMU]
/F Y UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grand ใหญโ่ต: หรหูรา, สงา่งาม, โออ่า่ [Lex2]
นา่เกรงขาม: เป็นท쪮ีȀเคารพ, ซ쪮ึȀงมอีาํนาจ [Lex2]
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|e| ใหญ,่ สงู เชน่ Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สงู
เชยีวละ่ [LongdoFR]
(แกรนด)ฺ adj. ใหญโ่ต,มหมึา,ชัȀนหน쪮ึȀง,สาํคญัมาก,ดี
เย쪮ีȀยม,ผ쪮ึȀงผาย,งดงาม,นา่
นับถอื,โอหงั,อวดด,ีสมบรูณ,์ครอบคลมุ. n. เปียนโนขนาด
ใหญ,่1000 ดอลลาร.์ ###SW. grandly adv. grandness n.
###S. stately,main,excellent,good A. [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,ใหญห่ลวง,หรหูรา,สาํคญั,ย쪮ิȀงใหญ,่มหมึา,ชัȀน
หน쪮ึȀง,ดเีย쪮ีȀยม [Nontri]
/G R AE1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hurricane พายเุฮอรเิคน[Lex2]
(เฮอ\'ระเคน) n. พายเุฮอรเิคน เป็นพายหุมนุเขตรอ้น ท쪮ีȀรนุแรง
ท쪮ีȀสดุ [Hope]
(n) พายเุฮอรร์เิคน [Nontri]
/HH ER1 AH0 K EY2 N/ [CMU]
/HH AH1 R AH0 K EY2 N Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

loss การขาดทนุ[Lex2]
ความสญูเสยี: การสญูเสยี, การเสยี [Lex2]
ความเสยีหาย[Lex2]
จาํนวนของส쪮ิȀงท쪮ีȀเสยีหาย[Lex2]
(ลอส) n. การขาดทนุ,การสญูเสยี,การแพ,้การหาย,ความเสยี
หาย,ความผดิพลาด,การทาํลาย,ความหายนะ,การสญูเสยี
ทหาร,จาํนวนทหารท쪮ีȀสญูเสยีไป,ภาวะท쪮ีȀไมแ่นน่อน,ภาวะท쪮ีȀ
งงงวย ###S. deprivation [Hope]
(n) ส쪮ิȀงท쪮ีȀเสยีไป,การแพ,้ความเสยีหาย,การขาดทนุ,การ
สญูหาย [Nontri]
/L AO1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plain ธรรมดา: ซ쪮ึȀงไมซ่บัซอ้น, เรยีบงา่ย, เรยีบๆ, งา่ยๆ, พืȀนๆ [Lex2]
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ราบเรยีบ[Lex2]
ซ쪮ึȀงไมม่กีารปรงุแตง่: ซ쪮ึȀงไมผ่สมปนเป, บรสิทุธ뺲ิȀ [Lex2]
ไมส่วย[Lex2]
ท쪮ีȀเป็นนํȀาเปลา่[Lex2]
ไมร่วย[Lex2]
ชดัแจง้: กระจา่ง, แนช่ดั, เขา้ใจงา่ย, งา่ย, ซ쪮ึȀงเหน็ไดช้ดั
[Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรง, เปดิเผย, จรงิใจ, ซ쪮ืȀอสตัย ์[Lex2]
ท쪮ีȀราบ: ท쪮ีȀราบลุ่ม, ท쪮ีȀต쪮ํȀา, ทุ่งกวา้ง [Lex2]
บน่: รอ้งเรยีน, รอ้งทกุข ์[Lex2]
(เพลน) adj. เรยีบ,ชดัแจง้,กระจา่ง,งา่ย ๆ ,ไมม่อีะไร
ขดั,เปลอืย,เปลา่ ๆ ,ซ쪮ืȀอ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จดื,ไม่
สวย,ธรรมดา,ปกต,ิไมร่วย,ไมม่กีารปรงุแตง่. adv. อยา่งงา่ย ๆ
,อยา่งชดัเจน n. บรเิวณท쪮ีȀราบ,ท쪮ีȀราบ,ทุ่งกวา้ง ###SW. plainly
adv. plainness n. คาํท ี[Hope]
/P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reef แนวหนิโสโครก: แนวปะการังใตท้ะเล [Lex2]
สายแร:่ ทางแร ่[Lex2]
สว่นของใบเรอืท쪮ีȀชกัลงมา (เม쪮ืȀอมลีมแรง)[Lex2]
(รฟี) n. หนิโสโครก,โขดหนิใตน้ํȀาหรอืสงูขึȀนมาเกอืบพันระดบั
นํȀาทะเล,ทางแร ่[Hope]
(n) หนิโสโครก,หนา้ผา,ทางแร ่[Nontri]
/R IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shut ปดิเสยีงดงั: ปดิไว ้[Lex2]
ทาํใหป้ดิ: ปดิ [Lex2]
พับ: หนบี, เกบ็ [Lex2]
หยดุ[Lex2]
ซ쪮ึȀงปดิไว:้ ปดิ [Lex2]
การปดิ[Lex2]
(ชทั) vt.,vt.,n. (การ) ปดิ,งับ,ปดิ
ประต,ูงับ,พับ,หบุ,หนบี,เกบ็,หลบัตา,หยดุ,หยดุเปดิ,ลอ้มไว,้ใส่
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กลอน adj. ปดิ ปดิไว.้ [Hope]
/SH AH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strict เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ครัด [Lex2]
แนน่อน: เท쪮ีȀยงตรง, แมน่ยาํ [Lex2]
ถว้นทั쪮Ȁว: สมบรูณ ์[Lex2]
(สทรคิท)ฺ adj. เขม้
งวด,เครง่ครัด,กวดขนั,แมน่ยาํ,แนน่อน,สมบรูณ,์ถว้นทั쪮Ȁว,ถกู
ตอ้ง,รอบคอบ. ###SW. strictness n. ###S.
close,exacting,stern [Hope]
(adj) กวดขนั,เขม้งวด,เครง่ครัด,ถกูตอ้ง,สมบรูณ ์[Nontri]
/S T R IH1 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

surf คล쪮ืȀนท쪮ีȀซดัฝั쪮Ȁง: นํȀาคล쪮ืȀนซดัฝั쪮Ȁงท쪮ีȀแตกเป็นฟอง [Lex2]
เลน่กระดานโตค้ล쪮ืȀน: โตค้ล쪮ืȀนดว้ยแผน่กระดาน [Lex2]
(เซริฟ์) n. คล쪮ืȀนซดัฝั쪮Ȁง,นํȀาคล쪮ืȀนซดัฝั쪮Ȁงท쪮ีȀแตกเป็นฟองฝอย,เสยีง
คล쪮ืȀนซดัฝั쪮Ȁง vi. เลน่แผน่กระดานโตค้ล쪮ืȀน ###SW. surfable,adj.
surfer n. [Hope]
(n) คล쪮ืȀนหวัแตก,ลกูคล쪮ืȀน [Nontri]
/S ER1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

task งานหนัก: งานท쪮ีȀยาก, ภารกจิ, งานท쪮ีȀสาํคญั [Lex2]
ใชค้วามพยายามในการทาํงานอยา่งหนัก: ทาํใหท้าํงานหนัก
เกนิไป, ใชส้มองหนัก, ทาํใหเ้หนด็เหน쪮ืȀอย [Lex2]
(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เร쪮ืȀองท쪮ีȀยาก,ภาระหนา้ท쪮ีȀ,vt. ทาํให้
ทาํงานหนักมากหรอืเกนิไป,ใชส้มองหนัก,ทาํใหเ้หนด็เหน쪮ืȀอย.
Phr. (take to task ประณามหรอืตาํหน)ิ ###S.
job,work,burden [Hope]
(n) งาน,ภาระหนา้ท쪮ีȀ,เร쪮ืȀองท쪮ีȀยาก,งานหนัก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้หนด็เหน쪮ืȀอย,ใชส้มองหนัก,ใหท้าํงานหนัก [Nontri]
/T AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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zone พืȀนท쪮ีȀ: บรเิวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค [Lex2]
เขตเวลา[Lex2]
สว่นของพืȀนท쪮ีȀเฉพาะ (เชน่ บรเิวณท쪮ีȀมกีารขนสง่หรอืสนาม
แขง่ขนั)[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค[Lex2]
แบง่เป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค: แบง่เป็นบรเิวณ แถบ
ภาค โซนหรอืแนว [Lex2]
(โซน) n.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) เขต,เขตเวลา,เขต
ไปรษณยี,์แนว,แถบ,ริȀว,วง,บรเิวณ,สว่นของบรเิวณการแขง่ขนั
###S. region,belt,territory [Hope]
(n) สายรัด,เขตรอ้นหนาว,แนว,วง,บรเิวณ,ขอบเขต,เขตเวลา
[Nontri]
/Z OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apology คาํขอโทษ: การขอโทษ, การขอขมา, การขออภยั [Lex2]
(อะพอล\'โลจ)ี n. การขออภยั,การขอโทษ,คาํขอโทษหรอื
ขออภยั ###S. plea, excuse) [Hope]
(n) คาํขอโทษ,คาํขออภยั,คาํแกต้วั,การขอโทษ,การขออภยั
[Nontri]
/AH0 P AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bold กลา้หาญ: หา้ว, กลา้ [Lex2]
ชดัเจน: เหน็ชดั [Lex2]
(โบลด)ฺ adj. กลา้หาญ,ใจกลา้,กลา้,หนา้
ดา้น,ถนัด,เดน่,ชดัเจน,หยาบใหญ,่ชัȀน ###SW. boldness n.
###S. courageous ###A. timid [Hope]
(adj) กลา้,กลา้หาญ,อาจหาญ,ทะล쪮ึȀง,เดน่,ชดัเจน [Nontri]
/B OW1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

capture เขา้ครอบครองท쪮ีȀดนิ[Lex2]
จับกมุ[Lex2]
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(แคพ\'เชอะ) n. การจับได,้การยดืได,้ส쪮ิȀงท쪮ีȀถกูยดึ,คนท쪮ีȀถกู
จับ,เชลย vt. จับได,้ยดืได,้เขา้ยดึได,้ตไีด,้ทาํใหส้นใจ,ทาํให้
หลงไหล ###SW. capturer n. ดcูapture ###S. take เกบ็ภาพ
จับภาพ (ขอ้มลู) หมายถงึ การสั쪮Ȁงเกบ็ภาพท쪮ีȀแสดงอยู่บน
จอภาพทัȀงหมด หรอื เฉพาะบางสว่นเอาไวเ้ป็นแฟม้ขอ้มลู
แฟม้หน쪮ึȀง ถา้เป็นเคร쪮ืȀองแมคอนิทอช ใชว้ธิกีดแปน้
(Command) + Shift + 3 ภาพท쪮ีȀเกดิจะถกูนาํไปเกบ็ไวเ้ป็น
แฟม้ขอ้มลูช쪮ืȀอ Picture 1, Picture 2.... เรยีงไปตามลาํดบั สว่น
พซี ีใชว้ธิกีดแปน้ Print Screen ภาพท쪮ีȀอยู่บนจอจะถกูนาํไป
เกบ็ไวใ้นคลปิบอรด์ (clipboard) เราอาจสั쪮Ȁงเกบ็เป็นแฟม้
ขอ้มลูไดโ้ดยกาํหนดช쪮ืȀอใหเ้ป็น ภาพ ๆ ไป แฟม้เหลา่นีȀจะ
เรยีกมาดไูดใ้นหลายโปรแกรม เป็นตน้วา่ PageMaker,
Microsoft Word อยา่งไรกต็าม หากจะเลอืกเกบ็เฉพาะบาง
สว่นของภาพท쪮ีȀปรากฏบนจอ จะตอ้งใชโ้ปรแกรมพเิศษ
[Hope]
(n) การจับกมุ,การเขา้ยดึ [Nontri]
(vt) จับกมุ,เขา้ยดึ,จับขงั,ตไีด ้[Nontri]
/K AE1 P CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cardinal พระในศาสนาครสิตท์쪮ีȀมลีาํดบัชัȀนสงูสดุ[Lex2]
(คาร\์'ดเินลิ) n. พระราชาคณะของคาทอลกิ,นกจาํพวกหน쪮ึȀง
ตวัผู้สแีดงจัด,สแีดงเขม้ adj. สาํคญัย쪮ิȀง,มสีแีดง,พืȀนฐาน.
###SW. cardinalship n. ดcูardinal ###S. principal [Hope]
(adj) สาํคญั [Nontri]
(n) พระราชาคณะ [Nontri]
/K AA1 R D AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

duke ทา่นดยคุ: ขนุนางชัȀนสงูขององักฤษ [Lex2]
(ดวิค)ฺ n. ทา่นดยคุ [Hope]
(n) ทา่นดยกุ,ขนุนางชัȀนสงูขององักฤษ [Nontri]
/D UW1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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expose เปดิเผยออกมา: โผลอ่อกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา
[Lex2]
เผยความลบัของคนอ쪮ืȀน (โดยการตพีมิพห์รอืออกอากาศ):
เปดิเผยความผดิของคนอ쪮ืȀน [Lex2]
(อคิซโฺพซ\') vt. เผย,เปดิ,เปดิเผย,นาํออกแสดง, ###SW.
exposable adj. exposer n. [Hope]
(vt) เผย,เปดิเผย,เปดิโปง,อธบิาย,แสดง [Nontri]
/IH0 K S P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guilty ซ쪮ึȀงมคีวามผดิ[Lex2]
ซ쪮ึȀงสาํนกึผดิ: ละอาย [Lex2]
(กลิ\'ท)ี adj. มคีวามผดิ,เก쪮ีȀยวกบัความผดิ. ###SW. guiltily
adv. guiltiness n. ###S. culpable [Hope]
(adj) มผีดิ,รู้สกึผดิ [Nontri]
/G IH1 L T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hire การจา้ง: การวา่จา้ง [Lex2]
จา้ง: วา่จา้ง [Lex2]
(ไฮ\'เออะ) vt.,n. (การ) เชา่,จา้ง,วา่จา้ง,ใหเ้ชา่,ออกเท쪮ีȀยว
รับจา้ง,จา่ยเงนิคา่จา้ง. Phr. (for hire ใหเ้ชา่) ###SW.
hirable,hireable adj. hirer n. [Hope]
(n) คา่จา้ง,คา่เชา่,การเชา่,การจา้ง [Nontri]
(vt) จา้ง,ใหเ้ชา่ [Nontri]
/HH AY1 ER0/ [CMU]
/HH AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

innocent ซ쪮ึȀงไมม่คีวามผดิ (กฎหมาย): บรสิทุธ뺲ิȀ [Lex2]
ซ쪮ึȀงไรเ้ดยีงสา: ใสซ쪮ืȀอ, ซ쪮ึȀงไมม่พีษิภยั [Lex2]
ผู้บรสิทุธ뺲ิȀ: ผู้ไรเ้ดยีงสา [Lex2]
ไรเ้ดยีงสา,ซ쪮ืȀอบรสิทุธ뺲ิȀ,ไมม่พีษิมภียั [LongdoEN]
(อนิ\'นะเซนิท)ฺ adj. ไรเ้ดยีงสา,บรสิทุธ뺲ิȀ,ไรม้ลทนิ,ซ쪮ืȀอ,ไมรู่้
ตวั,ไมเ่ป็นภยั,ไมร่นุแรง,ไรม้ายา. n. บคุคลท쪮ีȀไรเ้ดยีงสา,เดก็
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เลก็ ๆ ผู้ไมม่มีายา,คนโง ่###S. artless [Hope]
(adj) บรสิทุธ뺲ิȀใจ,ซ쪮ืȀอ,ไรเ้ดยีงสา,ไมม่มีลทนิ,ไมรู่้เร쪮ืȀอง [Nontri]
/IH1 N AH0 S AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jail จาํคกุ: กกัขงั, จองจาํ, เขา้ตาราง [Lex2]
เรอืนจาํ: หอ้งขงั, คกุ, ตะราง [Lex2]
(เจล) {jailed,jailing,jails} n. คกุ. vt. เอาเขา้คกุ [Hope]
(n) คกุ,ตะราง,เรอืนจาํ,หอ้งขงั [Nontri]
/JH EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

minister รัฐมนตร[ีLex2]
พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาครสิต)์: พระ, นักเทศน,์ นักบวช
[Lex2]
รัฐมนตร:ี นักการฑตู [Lex2]
ทาํหนา้ท쪮ีȀเป็นพระ[Lex2]
คอยดแูล: ใหค้วามชว่ยเหลอื, ปรนนบิตั ิ[Lex2]
|der, pl. Minister| รัฐมนตร ี[LongdoDE]
(มนิ\'นสิเทอะ) n. พระ,รัฐมนตร ีvi. ทาํหนา้ท쪮ีȀเป็นพระ,ชว่ย
เหลอื,รับใช,้ทาํใหเ้กดิขึȀน. vt. จัดการ,จัดใหม้ ี###S. priest
[Hope]
(n) ทตู,พระ,รัฐมนตร,ีผู้รับใช ้[Nontri]
(vi) ชว่ยเหลอื,ปรนนบิตั,ิรับใช,้ทาํนบุาํรงุ,ให,้จัดการให้
[Nontri]
/M IH1 N AH0 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ordinary ปกต:ิ ธรรมดา, สามญั, พืȀนๆ [Lex2]
เรยีบๆ: ไมน่า่สนใจ, ไมเ่ดน่ [Lex2]
(ออร\์'ดนิะร)ี adj. ปกต,ิธรรมดา,สามญั,พืȀน ๆ ,ต쪮ํȀากวา่ถวั
เฉล쪮ีȀย,ระดบัต쪮ํȀา. n. ภาวะท쪮ีȀปกต,ิส쪮ิȀงท쪮ีȀปกต,ิลกูขนุ Phr. (out of
the ordinary ผดิธรรม,เป็นกรณยีกเวน้.) ###SW. ordinariness
n. [Hope]
(adj) สามญั,ปกต,ิธรรมดา,พืȀนๆ [Nontri]
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/AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

permanent ถาวร: คงทน, ยั쪮Ȁงยนื [Lex2]
(เพอ\'มะเนนิท)ฺ adj. ถาวร,ยนืยง,คงทน,ยาวนาน, (ส)ี ไมต่ก.
###SW. permanentness n. ###S.
lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary [Hope]
(adj) คงทน,ถาวร,ยนืยง [Nontri]
/P ER1 M AH0 N AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

preserve ทาํใหค้งอยู่: สงวน, อนรัุกษ ์[Lex2]
ถนอมอาหาร: เกบ็รักษาอาหารไมใ่หเ้สยี [Lex2]
ทาํแยม[Lex2]
ปกปอ้งจากอนัตราย: ปกปอ้ง, พทิกัษ ์[Lex2]
ป่าสงวน: พืȀนท쪮ีȀท쪮ีȀสงวนไวส้าํหรับสตัว ์[Lex2]
ผลไมแ้ชอ่쪮ิȀม[Lex2]
(พรเีซวิฟ์ว\') vt. สงวน,ดาํรง,ปกปัก
รักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมกั,อนรัุกษ.์ n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชส้งวน,ยากนั
บดู,ของดอง,ของหมกั,บรเิวณป่าสงวน. ###SW.
preservability n. preservable adj. preservation n. preserver
n. ###S. guard,m [Hope]
(n) ผลไมก้วน,ผลไมด้อง,ของหมกัดอง [Nontri]
(vt) สงวน,รักษาไว,้ดาํรง,คุ้มครอง,ดอง,หมกั,อนรัุกษ ์[Nontri]
/P R AH0 Z ER1 V/ [CMU]
/P R IY0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pronounce ประกาศ[Lex2]
ออกเสยีง: เปลง่เสยีง [Lex2]
(พระเนาซ\ฺ') vt. ออก
เสยีง,อา่น,แถลง,ประกาศ,กลา่ว,วนิจิฉัย,ตดัสนิ (คด)ี ,ออก
เสยีง,แถลง,ประกาศ ###SW. pronounceable adj. pronouncer
n. ###S. enunciate [Hope]
(vt) ประกาศ,แถลง,อา่น,กลา่ว,วนิจิฉัย,ตดัสนิคด ี[Nontri]
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/P R AH0 N AW1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resemble คลา้ย: คลา้ยคลงึ, เหมอืน [Lex2]
(รเีซม\'เบลิ) vt. คลา้ยคลงึกบั,เหมอืนกบั ###SW.
resemblingly adv. [Hope]
(vt) เหมอืนกนั,คลา้ยคลงึ [Nontri]
/R AH0 Z EH1 M B AH0 L/ [CMU]
/R IY0 Z EH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

symptom อาการ: อาการของโรค [Lex2]
เคร쪮ืȀองแสดง: เคร쪮ืȀองบอก, เคร쪮ืȀองบง่บอก [Lex2]
(ซมิพ\ฺ'เทมิ) n. อาการ,เคร쪮ืȀองชีȀบอก. pl.
symposiums,symposia ###S. sign [Hope]
(n) อาการ,เคร쪮ืȀองหมาย,เคร쪮ืȀองแสดง,ลาง [Nontri]
/S IH1 M P T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tobacco ยาสบู: ยาเสน้ [Lex2]
ตน้ยาสบู: ใบยาสบู [Lex2]
ผลติภณัฑท์쪮ีȀทาํจากใบยาสบู เชน่ บหุร쪮ีȀ[Lex2]
การสบูใบยาสบูหรอืผลติภณัฑท์쪮ีȀไดจ้ากยาสบู[Lex2]
ผลผลติท쪮ีȀไดจ้ากการเกบ็เก쪮ีȀยวใบยาสบู[Lex2]
(ทะแบค\'โค) n. พชืยาสบู,ใบยาสบู,ใบยา,ยาเสน้,การสบูใบ
ยาสบู [Hope]
(n) ยาสบู,ยาเสน้,ใบยา,บหุร쪮ีȀ [Nontri]
/T AH0 B AE1 K OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

twin แฝด: ฝาแฝด [Lex2]
ความเหมอืนกนั[Lex2]
เป็นคู่กนั[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นคู่กนั[Lex2]
มฝีาแฝด[Lex2]
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(ทวนิ) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหน쪮ึȀง,แฝด,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นคู่กนั,หอ้ง
เตยีงคู่,สองเทา่. vt. จับคู่,เขา้คู่,เปรยีบเทยีบ,จัดใหม้คีู่. vi.
กาํเนดิลกูแฝด Phr. (twin bed เตยีงเด쪮ีȀยวในหอ้งท쪮ีȀมเีตยีง
เด쪮ีȀยว2เตยีง) [Hope]
(adj) แฝด,คู่,ทัȀงสอง [Nontri]
(n) ลกูแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองส쪮ิȀง,คู่ [Nontri]
/T W IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

witch แมม่ด[Lex2]
(วทิช)ฺ n. แมม่ด,หญงิดรุา้ย,หญงิอปัลกัษณ,์หญงิท쪮ีȀเตม็ไป
ดว้ยเสนห่,์ผู้ท쪮ีȀใชไ้มว้เิศษ vt. ทาํใหห้ลงใหล,ใชเ้วทมนตร์
คาถา ###SW. witchhood n. ###S. magician [Hope]
(n) แมม่ด,ยายแก ่[Nontri]
/W IH1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

accompany (เลน่ดนตร)ี คลอไปดว้ย: เลน่ดนตรปีระกอบ [Lex2]
ประกอบกบั: รว่มกบั [Lex2]
ไปเป็นเพ쪮ืȀอน: ตดิตาม, รว่มทาง, เดนิทางไปดว้ย [Lex2]
(อะคมั\' พะน)ี vt. มากบั, ไปกบั ,ตดิตาม, เป็นเพ쪮ืȀอน, ประกอบ,
คลอเสยีง, เคร쪮ืȀองประกอบ, ดนตรคีลอเสยีง ###S. go along
with) [Hope]
(vt) ไปเป็นเพ쪮ืȀอน,ไปกบั,ไปดว้ยกนั [Nontri]
/AH0 K AH1 M P AH0 N IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bare เปลอืยเปลา่: เปลอืย, ไมม่เีสืȀอผา้, ไมม่เีคร쪮ืȀองหุ้มหอ่ [Lex2]
โกรน๋: เกรยีน, ไมม่ใีบ [Lex2]
ไมม่สี쪮ิȀงยนืยนั[Lex2]
นอ้ยมาก: แทบจะไมพ่อ [Lex2]
เกอืบจะไมร่อด: หวดุหวดิ [Lex2]
เผยใหเ้หน็: เปดิ, เผย [Lex2]
ทาํใหเ้ตยีนโลง่: ถาง, แผว้ถาง [Lex2]
(แบร)์ adj. เปลอืย,เปลา่,ไรส้쪮ิȀงตกแตง่,โกรน๋,นอ้ยมาก,นดิ
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เดยีว,เปดิเผย,แท ้ๆ ,ไมป่ดิบงั vt. เปดิเผย,เปดิออก,เอาส쪮ิȀง
คลมุออก,เปลอืย ###S. naked [Hope]
(adj) เปลอืย,โกรน๋,โลง่เตยีน,วา่งเปลา่ [Nontri]
(vt) แกอ้อก,เปลอืย,เปดิออก [Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

branch สาขา: แผนก [Lex2]
แตกแขนง: แตกก쪮ิȀง [Lex2]
ก쪮ิȀงกา้นสาขา: แขน, ท쪮ีȀเทา้แขน [Lex2]
(เบรานช)ฺ {branched,branching,branches} n. ก쪮ิȀง
กา้น,ก쪮ิȀง,สาขา,แขนง,วชิายอ่ย,ทางแยก,สายยอ่ย,แคว vt.
แตกก쪮ิȀงกา้นสาขา, ###S. bough แยกแตกก쪮ิȀง1. หมายถงึ การ
แยกตวัออกไปจากโปรแกรมท쪮ีȀทาํอยู่ ไปทาํโปรแกรมอกีอนั
หน쪮ึȀง เชน่ แยกออกจากโปรแกรมหลกั (main program) ไป
ทาํงานท쪮ีȀโปรแกรมยอ่ย (subprogram) ตามคาํสั쪮Ȁง Go to2.
ความหมายท쪮ีȀใชก้บั "ตน้ไม"้ (tree) มคีวามหมายถงึการแตก
ก쪮ิȀงกา้นสาขา เชน่ในการแสดงแฟม้ขอ้มลูในโปรแกรม
Windows Explorer ของ Windows 95 [Hope]
(n) ก쪮ิȀงไม,้สาขา,แขนง,แถว,ปลกียอ่ย,แผนก,ทางแยก,วชิา
ยอ่ย [Nontri]
(vi,vt) แบง่,แยกเป็นสาขา,แผก่쪮ิȀงกา้น,แตกแขนง [Nontri]
/B R AE1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

breath ลมหายใจ[Lex2]
การหายใจ[Lex2]
การพดูเป็นนัยๆ[Lex2]
(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชวีติ,พลงัชวีติ,การหายใจเขา้
ครัȀงหน쪮ึȀง,การแสดงขอ้คดิเหน็เลก็นอ้ย,รอ่งรอย,กระแสลม
ออ่น,กล쪮ิȀนปาก,กล쪮ิȀน,ไอ Conf. breathe,breadth [Hope]
(n) ลมหายใจ [Nontri]
/B R EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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bridge สะพาน[Lex2]
ตวัเช쪮ืȀอม: สะพาน [Lex2]
ท쪮ีȀยดึฟันปลอม[Lex2]
ทอดสะพาน: ทาํสะพานเช쪮ืȀอม, ขา้ม [Lex2]
เคร쪮ืȀองวดัความฝืดของกระแสไฟฟา้[Lex2]
หอบงัคบัการเรอื: สะพานเรอื [Lex2]
ดัȀงจมกู: ดัȀง [Lex2]
ไพบ่รดิจ[์Lex2]
(บรดิจ)ฺ n. สะพาน,ส쪮ิȀงเช쪮ืȀอมประสาน,ดัȀง,ดัȀงจมกู,ดัȀงแวน่ตา,หอ
บงัคบัการเรอื,ไพบ่รดิจ.์ vt. ทอดสะพานขา้ม,ขา้ม,ทอด
ขา้ม,ผา่นพน้ (อปุสรรค) ,เช쪮ืȀอมตอ่,ขา้มใหพ้น้ ###S. span
[Hope]
(n) สะพาน,สะพานเรอื,หอบงัคบัการเรอื,ดัȀงจมกู,การเลน่ไพ่
ชนดิหน쪮ึȀง [Nontri]
(vt) ทาํสะพานขา้ม,ทอดสะพานขา้ม,เช쪮ืȀอมตอ่,ประสาน
[Nontri]
/B R IH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cast การคาํนวณ[Lex2]
การทาํนาย[Lex2]
การโยน: การขวา้ง [Lex2]
คาํนวณ[Lex2]
จับฉลาก[Lex2]
ชนดิ: ประเภท, แบบ [Lex2]
โชคชะตา[Lex2]
ทาํนาย[Lex2]
ทิȀง[Lex2]
มองตรงไปยงั[Lex2]
โยน: ขวา้ง [Lex2]
เลอืกตวัละคร[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀไดจ้ากการหลอม[Lex2]
ส쪮ิȀงภายนอก[Lex2]
หลอม[Lex2]
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(คาสท)ฺ {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ)
ขวา้ง,ทิȀง,เหว쪮ีȀยง,โยน,หวา่น,เปลืȀอง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด
(แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หยอ่น,ทาํนาย,หลอ่,ให้
กาํเนดิ,ปฎเิสธ,ไลอ่อก,ให,้จัดการ,เลอืก (คนแสดง)
,คาํนวณ,วางแผน,ขา้ง,หลอ่แบบ,คาํนวณ,บวก,ทาํนาย,ตรวจ
หา คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]
(n) รปูหลอ่,การขวา้ง,การเลอืกตวัละคร,การทอดลกูเตา๋,การ
คาํนวณ [Nontri]
(vt) โยน,เหว쪮ีȀยง,ขวา้ง,หวา่น,หลอ่,เลอืก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่
ออก [Nontri]
/K AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dare กลา้: กลา้เผชญิ, กลา้เผชญิหนา้, กลา้เส쪮ีȀยง, อาจหาญ,
ทา้ทาย, บงัอาจ [Lex2]
กลา้ท쪮ีȀจะ: เส쪮ีȀยงท쪮ีȀจะ [Lex2]
ความกลา้หาญ: การกลา้เผชญิ, ความทา้ทาย [Lex2]
(แดร)์ {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กลา้ทาํ,กลา้เผชญิ
หนา้,หาญ,ทา้ทาย [Hope]
(adj) กลา้หาญ,ใจกลา้,อาจหาญ,บงัอาจ [Nontri]
(vt) กลา้,ทา้ทาย,กา๋กั쪮Ȁน,กลา้หาญ [Nontri]
/D EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

electronic เก쪮ีȀยวกบัระบบอเิลก็ทรอนกิส:์ เก쪮ีȀยวกบัวงจรอเิลก็ทรอนกิส์
[Lex2]
adj. เก쪮ีȀยวกบัอเิลก็ทรอนกิส ์[Hope]
/AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

inn พักท쪮ีȀโรงแรม[Lex2]
โรงแรมเลก็ๆ: หอ้งพักนักเรยีน (ในองักฤษ), รา้นเหลา้เลก็ๆ
[Lex2]
(อนิ) n. โรงแรมเลก็ ๆ ,โรงแรม,หอ้งพักนักเรยีน (ในองักฤษ)
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,รา้นเหลา้เลก็ ๆ vi. พักท쪮ีȀโรงแรม [Hope]
(n) โรงแรม,โรงเต庰Ȁยม,รา้นเหลา้เลก็ๆ [Nontri]
/IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

net ตาขา่ยดกัสตัว:์ ตาขา่ย, แห, รา่งแห [Lex2]
เครอืขา่ย: เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ [Lex2]
จับดว้ยตาขา่ย: ทอดแห, ดกัดว้ยแห [Lex2]
สทุธ ิ(ราคา): ซ쪮ึȀงเหลอืหลงัหกัคา่ส쪮ิȀงอ쪮ืȀนแลว้ [Lex2]
(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาขา่ย,ส쪮ิȀงท쪮ีȀใชเ้ป็น
เคร쪮ืȀองจับ,เคร쪮ืȀองจับ,เคร쪮ืȀองดกั,ตาขา่ย,รายไดส้ทุธ,ินํȀาหนัก
สทุธ,ิกาํไรสทุธ.ิ adj. (นํȀาหนัก,รายได,้กาํไร) สทุธ ิ(ราคา)
ขาดตวั,ท쪮ีȀสดุ,ทัȀงหมด. vt. ปกคลมุดว้ยแห,ทอดแห,จับ,ดกั,ตี
ลกูตดิตาขา่ย,กาํไร. [Hope]
(adj) จรงิ,สทุธ,ิท쪮ีȀสดุ,ทัȀงหมด,เนืȀอแท ้[Nontri]
(n) อวน,แห,ตาขา่ย,มุ้ง,เคร쪮ืȀองจับ [Nontri]
(vt) ดกัดว้ยตาขา่ย,ทอดแห,จับ,ครอบ [Nontri]
/N EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

philosophy หลกัปรัชญา: หลกัความจรงิของชวีติ [Lex2]
วชิาปรัชญา[Lex2]
(ฟลิอส\'ซะฟ)ี n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลกัปรัชญา,ระบบ
หลกัการ,สาขาวชิาทัȀงหมด (ยกเวน้แพทยศาสตร,์วชิา
กฎหมาย และศาสนศาสตร)์ ,ธรรมะ,วทิยาศาสตร์
ธรรมชาต,ิจรยิศาสตร,์ความรักวชิาอยา่งคลั쪮Ȁงไคล ้[Hope]
(n) ปรัชญา,จรยิศาสตร,์ธรรมะ [Nontri]
/F AH0 L AA1 S AH0 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pot หมอ้: ภาชนะหงุตม้ [Lex2]
จาํนวน 1 หมอ้[Lex2]
ภาชนะดนิเผา: กระถางดนิเผา [Lex2]
เงนิจาํนวนมาก[Lex2]
ปลกูลงกระถาง[Lex2]
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ยงิสตัว ์(เพ쪮ืȀอเป็นอาหาร)[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
ด쪮ืȀมหนัก[Lex2]
(พอท) n. หลมุลกึ,ภาชนะ
บรรจ,ุหมอ้,กระปกุ,เหยอืก,กระถาง,กานํȀา,เงนิพนันกองกลาง
ทัȀงหมด,จาํนวนมากมาย,กญัชา,ถว้ยรางวลั vt. บรรจุ
กระถาง,บรรจขุวด,แทงลกูลงหลมุ. vi. ยงิกราดกระสนุ,ยงิ
[Hope]
(n) หมอ้,โหล,กระปกุ,ไห,กระถาง,เหยอืก,ถว้ยรางวลั [Nontri]
/P AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seed เมลด็: เมลด็พชื, เมลด็พันธุ์ [Lex2]
ตน้กาํเนดิ: เชืȀอ, พันธุ์ [Lex2]
ผู้ท쪮ีȀไดรั้บคดัเลอืกแลว้ (ทางกฬีา): นักกฬีาเดน่ [Lex2]
นํȀาเชืȀอ: นํȀาอสจุ ิ[Lex2]
หวา่นเมลด็: เพาะเมลด็, โปรยเมลด็, ปลกูดว้ยเมลด็, เพาะ
พันธุ์ [Lex2]
หวา่นเมลด็: เมลด็รว่งหลน่, กระจายเมลด็พันธุ์ [Lex2]
เอาเมลด็ออก: ควา้นเมลด็ออก, คายเมลด็ออก [Lex2]
จัดคู่แขง่ขนั (ทางกฬีา): จัดการแขง่ขนั, จัดวธิแีขง่ขนั, จัด
อนัดบัผู้เขา้แขง่ขนั [Lex2]
ท쪮ีȀเกบ็ไวเ้ป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร): ท쪮ีȀเกบ็พันธุ์เอาไว,้ เกบ็
เมลด็ไวเ้ป็นพันธุ์ [Lex2]
(ซดี) n. เมลด็,เมลด็พชื,เชืȀอ,พันธุ์,ลกูหลาน,นํȀา
เชืȀอ,นํȀากาม,ไขข่องสตัวบ์างชนดิ (เชน่ของกุ้ง) ,ผู้ไดรั้บการ
คดัเลอืกแลว้,ฟองนํȀาในกระจก,ส쪮ิȀงท쪮ีȀมลีกัษณะคลา้ยเมลด็ vt.
หวา่นเมลด็,เรง่การเจรญิเตบิโต,เรง่เมฆใหก้ลายเป็น
ฝน,คลายเมลด็ออก,จัดคู่แขง่ขนั (ไมใ่หคู้่แขง่ข ั[Hope]
(n) เชืȀอ,เมลด็,พันธุ์,นํȀาเชืȀอ,นํȀากาม,ลกูหลาน [Nontri]
(vt) เอาเมลด็ออก,หวา่นเมลด็,เรง่การเจรญิเตบิโต [Nontri]
/S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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sharp แหลมคม: คม [Lex2]
ฉลาด: เฉยีบแหลม [Lex2]
ฉนุเฉยีว: ฉนุ, รนุแรง, ขุ่นเคอืง [Lex2]
เผด็รอ้น: รสเผด็, รสฉนุ [Lex2]
ฉับพลนั: กะทนัหนั, ทนัททีนัใด, ซ쪮ึȀงคาดไมถ่งึ [Lex2]
ชดัเจน: ชดั [Lex2]
เฉยีบขาด: ยอดเย쪮ีȀยม, ทนัสมยั [Lex2]
เสยีดแทง: แสบแกว้ห,ู (เสยีง) แหลม [Lex2]
ตรงเวลา: ตรงเผง, ตรง [Lex2]
เคร쪮ืȀองมอืท쪮ีȀแหลมคม (ทางการแพทย)์[Lex2]
(ชารพ์) adj. คม,คมกรบิ,ชดั,ชดัเจน,แจว๋,เฉยีบแหลม,เฉยีบ
ขาด,เขม้งวด,เยน็เฉยีบ,เผด็รอ้น,ฉนุ,รนุแรง,เสยีดแทง,แสบ
แกว้ห,ูกะทนัหนั,ฉับพลนั,แหลมคม,วอ่งไว,โกง,มเีลห่เ์หล쪮ีȀยม,
(เสืȀอผา้) ทนัสมยั,ไมอ่อกเสยีง,เสยีงสงูขา้งเดยีว vt.,vi. เพ쪮ิȀม
ระดบัเสยีงคร쪮ึȀงเสยีง adv. เสยีงสงู [Hope]
(adj) คม,แหลม,เฉยีบแหลม,รนุแรง,โกง,มเีลห่เ์หล쪮ีȀยม
[Nontri]
/SH AA1 R P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sort ผู้หญงิ (ท쪮ีȀเป็นคู่ขา)[Lex2]
ชนดิ: จาํพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
การแบง่ชนดิ: การจัดประเภท [Lex2]
จัดเขา้ประเภท: แยกประเภท [Lex2]
(ซอรท์) n.
ชนดิ,ประเภท,จาํพวก,ตวัอยา่ง,ลกัษณะ,ทา่ทาง,อากปักริยิา
vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบง่กลุ่ม. vi. คบคา้สมาคม,ผสม
ผสาน,ผกูมติรกบั,เหมาะกบั,ตกลง. Phr. (of sorts ชนดิเลว
หรอืปานกลาง) Phr. (sort of คอ่นขา้งทเีดยีว) ###SW.
sortable adj. [Hope]
(n) จาํพวก,ชนดิ,ประเภท,ลกัษณะ,กริยิาทา่ทาง [Nontri]
(vt) จัดเป็นพวก,จาํแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
/S AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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subtract คาํนวณดว้ยการลบ: ลบออก, หกัออก [Lex2]
ลบออกไป: เอาออก, หกัออก [Lex2]
(ซบัแทรคท\ฺ') vt.,vi. ถอนออก,ลบออก,ลบ,เอาออก,หกั,ชกั.
###SW. subtracter n. ###S. withdraw,deduct [Hope]
(vt) ถอนออก,ลบออก,ชกั,หกั [Nontri]
/S AH0 B T R AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tight คบัแนน่: ผกูแนน่, พันแนน่, รัดแนน่ [Lex2]
แนน่หนา[Lex2]
ปดิแนน่ (ไมท่าํใหข้องเหลวไหลออกมาได)้: ตดิแนน่, ตดิ
สนทิ [Lex2]
เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ระเบยีบ [Lex2]
หนาแนน่: ไมม่ที쪮ีȀวา่ง [Lex2]
ท쪮ีȀไมม่เีวลาวา่ง[Lex2]
ขีȀเหนยีว: ตระหน쪮ีȀ, ใจแคบ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก, จัดการลาํบาก [Lex2]
ท쪮ีȀมคีู่แขง่ท쪮ีȀมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนั[Lex2]
เมา (คาํสแลง): เมาเหลา้ [Lex2]
สัȀนกระชบั: กระชบั, สงัเขป, ไดใ้จความ [Lex2]
สนทิสนม (คาํไมเ่ป็นทางการ): ใกลช้ดิสนทิสนม [Lex2]
อยา่งมั쪮Ȁนคง[Lex2]
(ไทท)ฺ adj.,adv.แนน่,หนาแนน่,ตงึแนน่,อดัแนน่,กวดขนั,รัด
แนน่,รัดรปู,ไมรั่쪮Ȁว,อากาศเขา้ไมไ่ด,้คบั,คบั
แคบ,คบัขนั,ยาก,ลาํบาก,รัดกมุ,ไดใ้จความ,เกอืบเสมอ
กนั,ใกลเ้คยีงกนัมาก,ขีȀเหนยีว,ตระหน쪮ีȀ,เมาเหลา้, (เงนิ) ฝืด,คดิ
ดอกเบีȀยอตัราสงู,เป็นท쪮ีȀตอ้งการนอ้ย,เป็นระเบยีบ [Hope]
(adj) แนน่,คบั,อดึอดั,ตงึ,คบัขนั,กวดขนั,ขีȀเหนยีว [Nontri]
/T AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

virtual โดยแทจ้รงิ: โดยทัȀงหมด [Lex2]
(เวอ\'ชวล) adj. แกน่แท,้โดยแทจ้รงิ,เกอืบทัȀงหมด. [Hope]
(adj) ตามความจรงิ,แทท้쪮ีȀจรงิ,เสมอืน [Nontri]
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/V ER1 CH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

weigh ชั쪮ȀงนํȀาหนัก: วดันํȀาหนัก [Lex2]
ประเมนิ[Lex2]
มคีวามสาํคญั[Lex2]
(เว) vt. ชั쪮Ȁง,หนัก,ถว่ง,ทาํใหห้นัก,พจิารณา,ยก,ชกั,ถอน (สมอ
เรอื) vi. หนัก,มคีวามสาํคญั,มอีทิธพิล,เป็นภาระ,กด,ออกเดนิ
เรอื,ถอนสมอเรอื ###SW. weighable adj. weigher n. Phr.
(weigh anchor ถอนสมอเรอื ทาํใหห้นัก กด ทบั เป็นภาระ) 
Phr. (weigh in ชั쪮Ȁง [Hope]
(vt) ชั쪮ȀงนํȀาหนัก,ถว่ง,เป็นภาระหนัก,ลบลา้ง,เทยีบ [Nontri]
/W EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whisper กระซบิ: กระซบิกระซาบ, สง่เสยีงเบาๆ, พดูเบาๆ [Lex2]
การกระซบิ: การสง่เสยีงเบาๆ, การสง่เสยีงพดูแผว่เบา [Lex2]
(วสิ\'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซบิ,พดูเสยีงแผว่เบา ๆ ,พดูเบา
ๆ และเป็นการสว่นตวั,สง่เสยีงเบา ๆ ,สง่เสยีงซู่ซา่,เร쪮ืȀอง
กระซบิ,ขา่วเลา่ลอื,เสยีงซู่ซา่,เสยีงลมพัดเบา ๆ ###S.
hint,inkling [Hope]
(n) เสยีงกระซบิ,เสยีงแผว่,ขา่วลอื,เสยีงหวอื,เร쪮ืȀองซบุซบิ
[Nontri]
(vi) กระซบิ,พดูปอ้ง,พดูแผว่ๆ [Nontri]
/W IH1 S P ER0/ [CMU]
/HH W IH1 S P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

abstract ขอ้สรปุ: ประเดน็สาํคญั, บทคดัยอ่ [Lex2]
ความคดิในทางทฤษฎ[ีLex2]
คดิในเชงิทฤษฎ[ีLex2]
ถอน: ดงึ [Lex2]
ทางทฤษฎ:ี ทางหลกัวชิา, ทางหลกัการ, ทางวชิาการ [Lex2]
ท쪮ีȀเป็นนามธรรม[Lex2]
ลอบเอามา: ขโมย, ลว้งเอา [Lex2]
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สรปุ[Lex2]
adj. (แอบ\' สแทรคท,ฺ แอบสแทรคท\ฺ') (n.,v. แอบ็สแทรคท\ฺ')
นามธรรม,ไมม่ตีวัตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการยอ่,
ถอน,ถอด,ควกั, สรปุ [Hope]
(adj) ซ쪮ึȀงเขา้ใจยาก,เป็นนามธรรม [Nontri]
(n) การสรปุ,เร쪮ืȀองยอ่,นามธรรม [Nontri]
(vt) สรปุ,เอาออก [Nontri]
/AE0 B S T R AE1 K T/ [CMU]
/AE1 B S T R AE2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

annual ซ쪮ึȀงเกดิขึȀนปีละครัȀง[Lex2]
ประจาํปี[Lex2]
หนังสอืประจาํปี[Lex2]
(แอน\' นวล) adj. ประจาํปี, ทกุปี, เก쪮ีȀยวกบัปี, เกดิขึȀนระหวา่งปี,
มชีวีติอยู่เพยีงฤดเูดยีวหรอืปีเดยีว. n. พชืท쪮ีȀมชีวีติอยู่เพยีงฤดู
เดยีวหรอืปีเดยีว, หนังสอืหรอืรายไดป้ระจาํปี. annually adv.
###S. yearlong, yearly [Hope]
(adj) รายปี,ประจาํปี,ทกุปี [Nontri]
(n) หนังสอืประจาํปี,หนังสอืรายปี [Nontri]
/AE1 N Y UW0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

clay ดนิ[Lex2]
รา่ยกายมนษุย[์Lex2]
(เคล) n. ดนิเหนยีว,ดนิ,โคลน,รา่งกายมนษุย.์ vt. ใสด่นิ
เหนยีว. ###SW. clayey,clayish,claylike adj. clayiness n.
[Hope]
(n) ดนิเหนยีว,ดนิเลน,โคลน [Nontri]
/K L EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cloth ผา้[Lex2]
(คลอธ) n. เสืȀอผา้,เสืȀอผา้ท쪮ีȀใสเ่ฉพาะของอาชพี Phr. (the
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cloth อาชพีเป็นพระ) pl. cloths [Hope]
(n) ผา้,เสืȀอผา้ [Nontri]
/K L AO1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

curtain ตดิมา่น: บงัดว้ยมา่น [Lex2]
มา่น[Lex2]
(เคอร\์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. มา่น,มู่ล쪮ีȀ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
เหมอืนมา่น,ฉาก. Phr. (curtains ความตาย,ท쪮ีȀสดุ,ตอนจบ) .
vt. ใสม่า่น,ตดิมา่น. Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศ
จนี,มา่นไมไ้ผ)่ Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซยี,มา่น
เหลก็) คาํท쪮ีȀมคีวามห [Hope]
(n) มา่น,มู่ล쪮ีȀ,ฉาก [Nontri]
/K ER1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deserve สมควรไดรั้บ: ควรคา่แกก่ารไดรั้บ, คู่ควร [Lex2]
(ดเีซริฟ์ว\') vt.,vi. สมควรจะไดรั้บ. ###SW. deserver n.
ดdูeserve ###S. merit,earn,rate [Hope]
(vt) สมควรไดรั้บ [Nontri]
/D AH0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feather ขนนก: พู่ขนนก, ส쪮ิȀงท쪮ีȀคลา้ยขนนก [Lex2]
ปกคลมุดว้ยขนนก: ประดบัดว้ยขนนก, ตดิขนนก [Lex2]
พายเรอืแบบกรรเชยีง: แจวเรอื, กรรเชยีง, พายเรอื [Lex2]
ถา้พดูถงึขนของสนัุข จะหมายถงึแผงขนท쪮ีȀหอ้ยลงมาจากสว่น
หลงัของขาทัȀงส쪮ีȀ และใตล้าํตวั ลกัษณะคลา้ยชายครยุ
[LongdoEN]
(เฟธ\'เธอะ) n. ขนนก,ขน,ส쪮ิȀงเลก็ ๆ นอ้ย. vt. ประดบัขนนก
แก.่vi. เกดิขนนกขึȀน. . [Hope]
(n) ขนนก,ขน,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเบามาก [Nontri]
(vt) ประดบัขนนก,ตดิขน [Nontri]
/F EH1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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fertile ซ쪮ึȀงมดีนิอดุมสมบรูณ:์ อดุมสมบรูณ,์ ซ쪮ึȀงมดีนิด,ี ซ쪮ึȀงทาํให้
ออกดอกผลมาก [Lex2]
ท쪮ีȀสามารถใหล้กูได:้ (ไข)่ ท쪮ีȀสมบรูณเ์ป็นตวัได ้[Lex2]
ซ쪮ึȀงกวา้งไกล (ความคดิหรอืจนิตนาการ)[Lex2]
(เฟอ\'ไทล)ฺ adj. ซ쪮ึȀงมดีนิด,ีอดุมสมบรูณ,์ใหผ้ล,ใหล้กูได้
###SW. fertileness n. ###S. fecund [Hope]
(adj) อดุม,สมบรูณ,์ซ쪮ึȀงใหผ้ล,มตีวั [Nontri]
/F ER1 T AH0 L/ [CMU]
/F ER0 T AY1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

flood นํȀาทว่ม: อทุกภยั [Lex2]
ทว่ม: ไหลบา่, เจ쪮ิȀง, นอง, ลน้, เออ่ทน้ [Lex2]
ไหลบา่: ไหลลน้, ทว่ม [Lex2]
เตม็ไปดว้ย: มากมายไปดว้ย [Lex2]
หลั쪮Ȁงไหล[Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
(ฟลดั) n. นํȀาทว่ม,อทุกภยั. Phr. (the Flood นํȀาทว่มโลก
ตามพระคมัภรีไ์บเบลิ) ,การไหลบา่ของกระแสนํȀา,นํȀาขึȀน,ไฟ
สอ่งท쪮ีȀจา้มากท쪮ีȀมลีาํแสงกวา้งใหญ.่ vt. ทว่ม,เตม็ไปดว้ย,นํȀา
ขึȀน,สองแสงจา้. vi. ทว่ม,ไหลบา่. ###SW. floodable adj.
flooder n. คาํท쪮ีȀม ี[Hope]
(n) นํȀาทว่ม,อทุกภยั,นํȀานอง,นํȀาขึȀน [Nontri]
(vt) ทว่ม,เจ쪮ิȀง,ไหลบา่,ขึȀน,นอง [Nontri]
/F L AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

furniture เคร쪮ืȀองเรอืน: เคร쪮ืȀองตกแตง่บา้น, เฟอรน์เิจอร ์[Lex2]
(เฟอร\์'นเิชอะ) n. เฟอรน์เิจอร,์เคร쪮ืȀองเรอืน [Hope]
(n) เคร쪮ืȀองเรอืน,เคร쪮ืȀองเฟอรน์เิจอร,์เคร쪮ืȀองตกแตง่บา้น [Nontri]
/F ER1 N IH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grave หลมุศพ: หลมุฝังศพ, สสุาน, ป่าชา้ [Lex2]
เสยีงต쪮ํȀา[Lex2]
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รา้ยแรง: รนุแรง, อนัตราย, เครง่เครยีด, เอาจรงิเอาจัง, สาํคญั,
เศรา้ซมึ, ถมงึทงึ, ขรมึ, เสยีงต쪮ํȀา, เสยีงเค [Lex2]
(เกรฟว) n. สสุาน,หลมุฝังศพ,ป่าชา้,ความตาย adj. รา้ย
แรง,รนุแรง,สาํคญั,เอาจรงิเอาจัง,ขงึขงั,วกิฤต,ิมดืมวั,เศรา้
ซมึ,ครึȀม,เสยีงหนัก n. เสยีงหนัก. ###SW. gravely adv.
graveness n. [Hope]
(adj) เอาการเอางาน,เอาจรงิเอาจัง,หนัก,มหนัต,์สาํคญั,รา้ย
แรง,รนุแรง [Nontri]
(n) หลมุฝังศพ,สสุาน,ป่าชา้,ความตาย [Nontri]
(vt) แกะสลกั,ฝัง,จารกึ [Nontri]
/G R EY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

ideal ซ쪮ึȀงอยู่ในความคดิ: ซ쪮ึȀงไมม่ตีวัตน, ซ쪮ึȀงเป็นนามธรรม, ซ쪮ึȀงอยู่ใน
อดุมคต ิ[Lex2]
ดเีลศิ: วเิศษ, ดที쪮ีȀสดุ, ดมีาก [Lex2]
แบบอยา่งท쪮ีȀด:ี ตวัอยา่งท쪮ีȀสมบรูณ,์ ตน้แบบท쪮ีȀสมบรูณ ์[Lex2]
อดุมคต[ิLex2]
(ไอเดยีล\') n. อดุมคต,ิอดุมการณ ์adj. ดเีลศิ,สมบรูณ,์เป็น
เพยีงความนกึฝัน,เพอ้ฝัน,ไมม่จีรงิ,ไมเ่ป็นความจรงิ,เก쪮ีȀยวกบั
อดุมการณ,์เก쪮ีȀยวกบัอดุมคต ิ###S. fancied,imaginary [Hope]
(adj) ดเีลศิ,เพอ้ฝัน,ในอดุมคต,ิเก쪮ีȀยวกบัอดุมการณ ์[Nontri]
(n) อดุมคต,ิอดุมการณ,์ส쪮ิȀงท쪮ีȀดเีลศิ,ความนกึฝัน [Nontri]
/AY0 D IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

intelligence การสบืราชการลบั: การหาขา่วกรอง [Lex2]
ขา่วกรอง: ขอ้มลูลบั [Lex2]
ความฉลาด: ความสามารถในการคดิและเรยีนรู้, เชาวน์
ปัญญา, สตปัิญญา, ไหวพรบิ [Lex2]
หนว่ยสบืราชการลบั: ผู้สบืความลบั [Lex2]
|f| การมสีตปัิญญา, ไหวพรบิ, ความฉลาด เชน่ test
d\'intelligence การทดสอบไอควิ [LongdoFR]
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(อนิเทล\'ลเิจนิซ)ฺ n. สตปัิญญา,อาํนาจในการ
เขา้ใจ,เชาวน,์ความเฉลยีวฉลาด,ไหวพรบิ,ความรู้จักคดิ
###S. brains,intellect,wit [Hope]
(n) เชาวน,์สตปัิญญา,ความรู้,ไหวพรบิ,ความเฉลยีวฉลาด,ขา่ว
[Nontri]
/IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nowadays ทกุวนันีȀ: ปัจจบุนันีȀ, ขณะนีȀ [Lex2]
(เนา\'อะเดซ) adv.,n. เดี̃ยวนีȀ,ปัจจบุนันีȀ [Hope]
/N AW1 AH0 D EY2 Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

obtain ไดรั้บ: ไดม้า [Lex2]
(อบัเทน\') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได,้ไดม้า,ไป
ถงึ,vi. แพรห่ลาย,ประสบความสาํเรจ็. ###SW. obtainable adj.
obtainer n. obtainment n. ###S. get [Hope]
(vi) แพรห่ลาย,ประสบผลสาํเรจ็ [Nontri]
(vt) ไดรั้บ,เอา,บรรล,ุไดม้า,ไปถงึ [Nontri]
/AH0 B T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

religious เก쪮ีȀยวกบัศาสนา[Lex2]
(รลีจิ\'เจสิ) adj. เครง่ศาสนา,เล쪮ืȀอมใสในศาสนา,ออกบวช,n.
นักบวช,นักพรต,สมาชกิของนกิายศาสนาหน쪮ึȀง ###SW.
religiousness n. ###S. devout,pious,faithful [Hope]
(adj) เครง่ศาสนา,เก쪮ีȀยวกบัศาสนา,เล쪮ืȀอมใส [Nontri]
/R AH0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
/R IY0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

romantic เก쪮ีȀยวกบัเร쪮ืȀองรักใครแ่ละการผจญภยั[Lex2]
เพอ้ฝัน: ในอดุมคต ิ[Lex2]
เตม็ไปดว้ยจนิตนาการ[Lex2]
บคุคลท쪮ีȀมลีกัษณะโรแมนตกิ: บคุคลท쪮ีȀชา่งเพอ้ฝัน [Lex2]
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(โรแมน\'ทคิ) adj. เก쪮ีȀยวกบัเร쪮ืȀองรักใคร,่จนิตนาการ,เป็นไปไม่
ได,้แสดงความรัก,เรา่รอ้น,รอ้นรน,รนุแรง,เชงินวนยิาย,เพอ้
ฝัน,เป็นละคร n. บคุคลท쪮ีȀเรา่รอ้น (โดยเฉพาะเก쪮ีȀยวกบัความรัก
และจนิตนาการ) ###SW. romanticist n. ###S. sent [Hope]
(adj) โรแมนตกิ,เพอ้ฝัน,เก쪮ีȀยวกบัเร쪮ืȀองรักใคร,่ในจนิตนาการ
[Nontri]
/R OW0 M AE1 N T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shell เปลอืกหอย: เปลอืก, กระดอง, ปลอก, คราบ, ส쪮ิȀงท쪮ีȀเหมอืน
เปลอืก [Lex2]
โครงสรา้งอาคารหรอืส쪮ิȀงกอ่สรา้ง[Lex2]
ตวัเรอืดา้นนอก[Lex2]
แกว้เบยีรข์นาดเลก็[Lex2]
เรอืแขง่แคบซ쪮ึȀงนั쪮Ȁงไดเ้พยีง 12 คน[Lex2]
ลอกเปลอืกออก: ปอกเปลอืกออก [Lex2]
เอาเปลอืกออก: ปอกเปลอืก [Lex2]
(เชล) n. ลกูปืนใหญ,่ลกูปืนลา่สตัว,์เปลอืก
หอย,เปลอืก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสนุ,โกรง่
ดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชัȀนหนิผา้
บาง,แกว้เบยีรเ์ลก็ ๆ vt. เอาเปลอืกออก,ปอกเปลอืก,ใส่
ปลอก,ระดมยงิ. vi. หลดุออกเป็นแผน่ (เปลอืก) หลดุ,รว่ง
[Hope]
(n) กระสนุปืนใหญ,่กระดอง,เปลอืก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชัȀนหนิ
[Nontri]
(vt) ระดมยงิ,ปอกเปลอืก,ลอกคราบ,ใสฝั่ก [Nontri]
/SH EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shore ชายฝั쪮Ȁง[Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัชายฝั쪮Ȁง[Lex2]
ไมค้ํȀายนั: เสาคํȀา [Lex2]
คํȀายนัดว้ยเสาเอยีง[Lex2]
(ชอร)์ n. ฝั쪮Ȁง,เสาเอยีงท쪮ีȀเป็นเสาคํȀา vt. คํȀาดว้ยเสาเอยีง,กรยิา
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ชอ่ง 3 ของ shear (ด)ู ###S. beach,coast [Hope]
(n) ชายทะเล,ฝั쪮Ȁงทะเล [Nontri]
/SH AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wheel ลอ้: ลอ้รถ [Lex2]
พวงมาลยั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ท쪮ีȀกรอดา้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ลอ้เล쪮ืȀอนท쪮ีȀตดิไวท้าํใหเ้คล쪮ืȀอนท쪮ีȀไดง้า่ย[Lex2]
เคร쪮ืȀองทรมานมลีกัษณะเป็นวงกลมซ쪮ึȀงเหย쪮ืȀอจะถกูมดักางแขน
กางขาบนวงกลม[Lex2]
กงลอ้แหง่โชคชะตา[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀมลีกัษณะเป็นวงกลมหรอืทรงกลม[Lex2]
การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀเป็นวงกลม[Lex2]
ผู้ท쪮ีȀสาํคญัและมอีาํนาจ (คาํสแลง)[Lex2]
รถจักรยาน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เคล쪮ืȀอนไปบนลอ้[Lex2]
เขน็: ทาํใหเ้คล쪮ืȀอนไปบนลอ้ [Lex2]
หมนุรอบอยา่งรวดเรว็: หนัรอบอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(วลี) n. ลอ้,ลอ้รถ,บคุคลท쪮ีȀกระฉับกระเฉงและมอีทิธพิล,at the
wheel ถอืพวงมาลยัควบคมุ บงัคบับญัชา vi. vt. (ทาํให)ั
หมนุ,หมนุรอบ,หนั,วนเวยีน,หนักลบั,แลน่ไปอยา่งราบร쪮ืȀน,กลิȀง
บนลอ้,wheel and deal กระทาํอยู่อยา่งอสิระหรอืโดยพลการ
รับผดิชอบ ###SW. wheel [Hope]
(n) ลอ้รถ,ยวดยาน,กงจักร,กงัหนั,พวงมาลยั [Nontri]
(vi,vt) จงู,หนั,กลบั,หมนุเวยีน,กลิȀง,หมนุ,วกเวยีน [Nontri]
/W IY1 L/ [CMU]
/HH W IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

appeal การอทุธรณ[์Lex2]
ขออทุธรณ[์Lex2]
ความนา่สนใจ: ความเยา้ยวน, ความดงึดดูใจ [Lex2]
คาํขอรอ้ง[Lex2]
ดงึดดู: ทาํใหส้นใจ [Lex2]
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รอ้งขอ: ออ้นวอน [Lex2]
วงิวอน, รอ้งขอ, อทุธรณ ์[LongdoEN]
(อะพลี\') n.,vi. อทุธรณ,์รอ้งขอ,ออ้นวอน,เรยีก
รอ้ง,ใช,้อาศยั,ดงึดดูใจ,ซาบซึȀง. appealer n. ###S. request,
call) [Hope]
(vt) ขอรอ้ง,ออ้นวอน,รอ้งเรยีน,อทุธรณ,์เรยีกรอ้ง,ดงึดดูความ
สนใจ [Nontri]
/AH0 P IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

assume ทกึทกัเอา: คดิวา่เป็นจรงิ [Lex2]
ยอมรับ: รับผดิชอบ [Lex2]
รับ: รับเอา [Lex2]
แสรง้: เสแสรง้เป็น [Lex2]
(อะซมู\') vt.,vi. สนันษิฐาน,นกึเอา,สมมตุ,ิ รับ,ครอง,ยดึเอาดืȀอ
ๆ ,ประจาํ, เขา้รับตาํแหนง่,แสดง,ปรากฎ,เสแสรง้ ###S.
embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure) [Hope]
(vt) สมมตุ,ิสนันษิฐาน,ทกึทกั [Nontri]
/AH0 S UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

borrow ยมื: หยบิยมื, ขอยมื, กู้ยมื [Lex2]
รับเอา: เขา้ [Lex2]
(บอ\'โร) vt. ยมื,กู้,ขอยมื,ยมืใช ้vi. ยมืส쪮ิȀงของ,แลน่ใกล้
ฝั쪮Ȁง,แลน่ใกลล้ม ###SW. borrower n. Conf. lend [Hope]
(vt) ยมื,กู้ยมื,หยบิยมื [Nontri]
/B AA1 R OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

client ลกูคา้[Lex2]
(ไคล\'เอนิท)ฺ n. ลกูความ,คนไข,้ลกูคา้,คนซืȀอของ,ผู้พ쪮ึȀงคน
อ쪮ืȀน, บคุคลหรอืบรษัิทท쪮ีȀจา่ยเงนิสาํหรับสนิคา้หรอืการบรกิาร
adj. เป็นลกูคา้ประจาํ ###SW. cliental adj. ดcูlient ผู้รับ
บรกิาร1. ใชใ้นเร쪮ืȀองของขา่ยงานบรเิวณเฉพาะท쪮ีȀ (LAN)
หมายถงึ เคร쪮ืȀองคอมพวิเตอรใ์นเครอืขา่ยท쪮ีȀสามารถเรยีกขอ้มลู
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ขา่วสารหรอืโปรแกรมจากเคร쪮ืȀองบรกิารแฟม้ (file server) มา
ใชไ้ด ้หรอือาจหมายถงึเคร쪮ืȀองท쪮ีȀทาํงานอยา่งอสิระ โดยใช้
โปรแกรมท쪮ีȀมอียู่ในเคร쪮ืȀองนัȀนเองกไ็ด ้ด ูfile server ประกอบ2.
หมายถงึเคร쪮ืȀองคอมพวิเตอรท์쪮ีȀสามารถใชข้อ้มลูรว่มกบัเคร쪮ืȀอง
อ쪮ืȀนได ้โดยใชร้ะบบ DDE หรอื dynamic data exchange ดู
dynamic data exchange ประกอบ [Hope]
(n) ลกูคา้,ผู้ซืȀอ,ลกูความ,คนไข ้[Nontri]
/K L AY1 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

downtown ตวัเมอืง: ใจกลางเมอืง, ในเมอืง [Lex2]
ตวัเมอืง: ใจกลางเมอืง, ยา่นดาวนท์าวน ์[Lex2]
adv. ไปทางยา่นศนูยก์ารคา้ของเมอืง adj. เก쪮ีȀยวกบัหรอืตัȀงอยู่
ยา่นศนูยก์ารคา้ของเมอืง n. ยา่นศนูยก์ารคา้ของเมอืง
###SW. downtonwer n. [Hope]
/D AW1 N T AW0 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

dull โง:่ ทบึ, หวัทบึ [Lex2]
ทาํใหก้ระตอืรอืรน้ลดลง: ทาํใหล้ดลง, ทาํใหอ้อ่นแรง, ทาํให้
ไมค่ลอ่งแคลว่ [Lex2]
ทาํใหช้า: ทาํใหห้มดความรู้สกึ [Lex2]
ทาํใหท้쪮ืȀอ: ทาํใหไ้มค่ม [Lex2]
ทาํใหห้มอง: ทาํใหม้วั, ทาํใหเ้กา่ [Lex2]
ท쪮ืȀอ[Lex2]
นา่เบ쪮ืȀอ: ไมน่า่สนใจ, ไมม่ชีวีติชวีา [Lex2]
มวั: ขุ่น, หมอง, ทบึ [Lex2]
(ดลั) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ท쪮ืȀอ,ท쪮ึȀม,ปัญญา
ทบึ,ไมม่ชีวีติชวีา,ดา้น,จดืชดื,ไมม่รีสชาต,ิซบเซา,เช쪮ืȀอง
ชา้,ทู่,พรา่มวั,นา่เบ쪮ืȀอ,ไมน่า่สนใจ. ###SW. dullish adj. ดdูull
dulness n. ดdูull dullness n. ดdูull dully adv. ดdูull [Hope]
(adj) โง,่จดืชดื,ไมน่า่สนใจ,ท쪮ืȀอ,ท쪮ึȀม,ปัญญาทบึ,ไม่
สดใส,มวั,มดืครึȀม [Nontri]
/D AH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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embarrass ทาํใหข้วยเขนิ: ทาํใหก้ระดากอาย, ทาํใหรู้้สกึอาย [Lex2]
ทาํใหล้าํบาก: ทาํใหเ้กดิปัญหา, ขดัขวาง [Lex2]
(เอมแบ\'เรสิ) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt.
ทาํใหข้วยเขนิ,ทาํใหล้าํบากใจ,เป็นอปุสรรค,กดีขวาง vi.
อดึอดัใจ,ลาํบากใจ. ###SW. embarrassedly adv. ดeูmbarrass
embarrassingly adv. ดeูmbarrass embarrassment n.
ดeูmbarrass คาํท쪮ีȀมคีวา [Hope]
(vt) ทาํใหล้าํบากใจ,ทาํใหอ้ดึอดัใจ,ทาํใหก้ระดาก [Nontri]
/EH0 M B EH1 R AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fare คา่โดยสาร: คา่พาหนะ, คา่เดนิทาง [Lex2]
อาหาร[Lex2]
กระทาํ: ปฎบิตั,ิ จัดการ [Lex2]
รับประทาน: กนิ, ทาน [Lex2]
เดนิทาง[Lex2]
(แฟร)ฺ {fared,faring,fares} n. คา่โดยสาร,โภชนาอาหาร. vi.
กนิอาหาร,มปีระสบการณ,์ปรากฎ,ไป,ทอ่งเท쪮ีȀยว. ###SW.
farer n. ###S. food,get on [Hope]
(n) คา่โดยสาร,คนโดยสาร,อาหาร [Nontri]
(vi) ปรากฏ,มปีระสบการณ,์เป็นไป,เกดิขึȀน,ทอ่งเท쪮ีȀยว
ไป,จนิตนาการ [Nontri]
/F EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

former กอ่น: กอ่นหนา้นีȀ [Lex2]
(ฟอร\์'เมอะ) adj. แตก่อ่น,กอ่น,อนักอ่น,สมยักอ่น n. ผู้สรา้ง,ผู้
กอ่,เคร쪮ืȀองกอ่ [Hope]
(adj) แตก่อ่น,ครัȀงหน쪮ึȀง,กอ่น,อดตี,สมยักอ่น,เม쪮ืȀอกอ่น [Nontri]
(n) อนักอ่น,กรณแีรก,ประเดน็แรก,ประการแรก,ขอ้แรก
[Nontri]
/F AO1 R M ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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formula สตูร: วธิทีาํ [Lex2]
สตูร [LongdoEN]
(ฟอร\์'มวิละ) n. สตูร,กฎ,เกณฑ,์หลกั,มาตรฐาน,รปู
แบบ,แผน่,ตาํรับ,ตาํรา adj. ซ쪮ึȀงเก쪮ีȀยวกบัสตูร pl.
formulas,formulae ###S. trusim,format [Hope]
(n) สตูร,กฎ,หลกัเกณฑ,์มาตรฐาน,ตาํรา [Nontri]
/F AO1 R M Y AH0 L AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

found สรา้ง: กอ่ตัȀง, สถาปนา [Lex2]
หลอม: หลอ่หลอ, หลอ่ [Lex2]
กรยิาชอ่งท쪮ีȀ 2 และ 3 ของ find: คน้พบ, พบ [Lex2]
(เฟาด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ find. adj. ซ쪮ึȀงตดิตัȀง
เคร쪮ืȀองใชแ้ละอปุกรณต์า่ง ๆ ,v. กอ่ตัȀง,สรา้ง,หลอม
หลอ่,หลอม,หลอ่ n. ส쪮ิȀงท쪮ีȀตดิตัȀงเพ쪮ิȀมเตมิโดยไมค่ดิมลูคา่เพ쪮ิȀม
เตมิ. [Hope]
(vt) สถาปนา,กอ่ตัȀง,สรา้งขึȀน,วางราก,หลอม,หลอ่(ระฆงั)
[Nontri]
(vt) pt และ pp ของ find [Nontri]
/F AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[find]
พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
ส쪮ิȀงของหรอืคนท쪮ีȀมคีณุคา่ท쪮ีȀไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิชีȀขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้
รับ,จัดหา,ไปถงึ,ตดัสนิ,ชีȀขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็
วา่,ตดัสนิ,ชีȀขาด,ลงความเหน็. ###SW. find oneself รู้ถงึความ
สามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุส쪮ิȀงทกุ
อยา่งท쪮ีȀตอ้ง หาเป็นคาํสั쪮Ȁงหน쪮ึȀงท쪮ีȀใหต้รวจคน้หาขอ้มลูท쪮ีȀ
ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หน쪮ึȀง ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผลคาํ
(word processing) เราอาจคน้หาไดเ้ป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็น
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โปรแกรมฐานขอ้มลู (database management) เราจะสามารถ
คน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการ
คน้หาแฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสั쪮Ȁง
หน쪮ึȀงในระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มน ูFile) มคีวามหมายเหมอืน
search [Hope]
(vi,vt)
พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ชีȀขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ
[Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

invest แตง่ตัȀง: ใหอ้าํนาจ [Lex2]
ลงทนุ: ลงเงนิเป็นทนุเพ쪮ืȀอหากาํไร [Lex2]
อทุศิ (เวลา, กาํลงั): สละ, มอบ [Lex2]
(อนิเวสท\ฺ') vt. ลงทนุ,ใช้
จา่ย,สวม,ปกคลมุ,ให,้มอบ,พระราชทาน,ทาํใหม้.ี ###SW.
investable,investible adj. investor n. ###S. spend,empower
[Hope]
(vt) ลงทนุ,ปกคลมุ,ตกแตง่,หอ้มลอ้ม,สวมให,้ใชจ้า่ย [Nontri]
/IH2 N V EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loan การใหย้มื[Lex2]
เงนิกู้: เงนิท쪮ีȀใหกู้้ [Lex2]
ใหกู้้: ใหย้มื [Lex2]
ใหกู้้ (เงนิ, ส쪮ิȀงของ): ใหย้มื [Lex2]
(โลน) n. การใหย้มื,การใหกู้้,ส쪮ิȀงท쪮ีȀใหย้มื,เงนิท쪮ีȀใหกู้้. vt.,vi. ให้
ยมื,ใหกู้้ ###S. credit [Hope]
(n) การใหย้มื,ของท쪮ีȀใหย้มื,เงนิกู้,การใหกู้้ [Nontri]
(vt) ใหย้มื,ใหกู้้,ใหกู้้ยมื [Nontri]
/L OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

practical ท쪮ีȀขึȀนอยู่กบัความเป็นจรงิ: ท쪮ีȀใชไ้ดจ้รงิ [Lex2]
(แพรค\'ทเิคลิ) adj. เก쪮ีȀยวกบัการปฏบิตั,ิเก쪮ีȀยวกบัการกระ
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ทาํ,ใชไ้ด,้เหมาะสม,มปีระโยชน,์ตามความเป็นจรงิ,เนน้ในทาง
ปฏบิตั,ิไดผ้ล. ###SW. practicality,practicalness n. [Hope]
(adj) เก쪮ีȀยวกบัภาคปฏบิตั,ิปฏบิตัจิรงิ,เป็นการเป็นงาน,ไดผ้ล
[Nontri]
/P R AE1 K T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

quarter หน쪮ึȀงในส쪮ีȀสว่น[Lex2]
25 เซน็ต[์Lex2]
ชว่งเวลาสามเดอืนของปีปฏทินิ[Lex2]
เวลาการแขง่ขนัในชว่งสดุทา้ยของส쪮ีȀชว่ง[Lex2]
เขต: ยา่น, แถบ [Lex2]
ท쪮ีȀอยู่[Lex2]
คา่ยทหาร[Lex2]
จัดหาท쪮ีȀพักให[้Lex2]
แบง่ออกเป็นส쪮ีȀสว่น[Lex2]
ซ쪮ึȀงเป็นหน쪮ึȀงในส쪮ีȀสว่น[Lex2]
(ควอร\์'เทอะ) n. เศษหน쪮ึȀงสว่นส쪮ีȀ,เสีȀยว,25เซนต,์หน쪮ึȀงในส쪮ีȀของ
ชั쪮Ȁวโมง (15นาท)ี ,ชั쪮Ȁวระยะครู่หน쪮ึȀง,ภาคเรยีน vt. แบง่ออกเป็น 4
สว่นเทา่ ๆ กนั,จัดท쪮ีȀพักอาศยัให ้vi. เขา้ท쪮ีȀพัก,พักแรม,ตัȀงทพั
adj. หน쪮ึȀงในส쪮ีȀสว่น ###SW. quarters n.,pl. ท쪮ีȀอยู่ท쪮ีȀพัก,แหลง่
ประจาํการ [Hope]
(n) 15 นาท,ี1 ใน 4,ฐานทพั,เสีȀยวหน쪮ึȀง,ภาค,ยา่น,ตาํบล
[Nontri]
(vt) แบง่เป็นส쪮ีȀสว่น,ใหท้쪮ีȀอยู่,ใหท้쪮ีȀพัก [Nontri]
/K W AO1 R T ER0/ [CMU]
/K AO1 R T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

salary เงนิเดอืน: คา่จา้งรายเดอืน [Lex2]
(แซล\'ละร)ี n. เงนิเดอืน ###S. wages [Hope]
(n) เงนิเดอืน [Nontri]
/S AE1 L ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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scholarship ความเป็นนักวชิาการ: ความเป็นผู้คงแกเ่รยีน [Lex2]
ทนุการศกึษา: ทนุเลา่เรยีน [Lex2]
(สคอล\'เลอะชพิ) n. ความเป็นผู้คงแกเ่รยีน,ความเป็นผู้
เช쪮ีȀยวชาญหรอืนักวชิาการ,ทนุการศกึษา,ความรู้. ###S.
erudition,learning,education,enlightment [Hope]
(n) ทนุเลา่เรยีน [Nontri]
/S K AA1 L ER0 SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

temporary ชั쪮Ȁวคราว: ท쪮ีȀไมป่ระจาํ, ท쪮ีȀ ไมต่ลอดไป, ท쪮ีȀ ไมถ่าวร [Lex2]
ผู้ท쪮ีȀถกูจา้งใหท้าํงานชั쪮Ȁวคราว[Lex2]
(เทม\'พะเรอร쪮ีȀ) adj. ชั쪮Ȁวคราว,ไมถ่าวร. n. คนท쪮ีȀทาํงานท쪮ีȀไม่
ถาวร. ###SW. temporarily adv. temporariness n. ###S.
transient,brief,shortlived [Hope]
(adj) ชั쪮Ȁวคราว,ชั쪮Ȁวขณะ,ไมถ่าวร,เฉพาะกาล [Nontri]
/T EH1 M P ER0 EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

treasure สมบตั:ิ ทรัพยส์นิ, ทรัพยส์มบตั ิ[Lex2]
ของมคีา่: เพชรพลอย, ของสงูคา่ [Lex2]
รัก: ถนอม, รักใคร,่ ทะนถุนอม [Lex2]
ตคีา่สงู: เหน็คณุคา่, เชดิชบูชูา [Lex2]
(เทรช\'เ?อะ) n. ทรัพยส์มบตั,ิของมคีา่,ขมุทรัพย,์ส쪮ิȀงท쪮ีȀ
ลํȀาคา่,บคุคลท쪮ีȀมคีณุคา่สงู. vt. สงวนไวเ้ป็นของลํȀาคา่,ตราตรงึ
อยู่ในความทรงจาํดว้ยความรัก,เกบ็รักษาไว,้สะสม. ###SW.
treasurable adj. ###S. treasury,riches,cherish,va [Hope]
(n) ทรัพยส์มบตั,ิขมุทรัพย,์คนรัก [Nontri]
(vt) สะสมไว,้สงวนไว,้เกบ็รักษาไว ้[Nontri]
/T R EH1 ZH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

urge กระตุ้น: เรง่เรา้, ผลกัดนั [Lex2]
แรงกระตุ้น: แรงผลกัดนั, แรงชกันาํ [Lex2]
การเรง่: การเรง่เรา้, การเรง่รัด [Lex2]
(เออจ)ฺ vt.,vi.,n. (การ) เรง่,กระตุ้น,ผลกั
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ดนั,หนนุ,เรา้,แหย,่เรา้ใจ,ปลกุเรา้,แรงกระตุ้น,แรงชกันาํ.
###SW. urger n. urgingly adv. ###S. force,drive,beg,entreat
[Hope]
(vt) กระตุ้น,ผลกัดนั,เรง่,แนะนาํ,สนับสนนุ [Nontri]
/ER1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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