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Vocabulary List

arise เกดิข㘀ึ�น: บงัเกดิ [Lex2]
ข㘀ึ�นสงู: เคล㠀ื�อนท㠀ี�ข㘀ึ�น [Lex2]
ลกุข㘀ึ�นจากเตยีง[Lex2]
(อะไรซ\') vi. เกดิข㘀ึ�น,ลกุข㘀ึ�น,เป็นผลจาก arisen (อะรสิ\' เชนิ)
pp. ###S. sit up) [Hope]
(vi) เกดิข㘀ึ�น,ลกุข㘀ึ�น [Nontri]
/ER0 AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

benefactor ผู้ท㠀ี�สนับสนนุทางการเงนิ: อปุการ,ี ผู้มพีระคณุ [Lex2]
(เบนนแิฟค\'เทอะ) n. ผู้ทาํความด,ีผู้ทาํกศุล,ผู้มพีระคณุ,ผู้
บรจิาค ###SW. benefactress หญงิท㠀ี�ทาํความดหีรอืทาํกศุล
หรอืบรจิาค ###S. patron [Hope]
(n) ผู้มบีญุคณุ,ผู้บรจิาค [Nontri]
/B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blacksmith ชา่งเหลก็: ชา่งตเีหลก็ [Lex2]
n. ชา่งตเีหลก็,คนทาํเกอืกมา้และใสเ่กอืกมา้ [Hope]
(n) ชา่งตเีหลก็ [Nontri]
/B L AE1 K S M IH2 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

charitable ใจบญุ: ท㠀ี�เมตตากรณุา [Lex2]
เป็นกศุล: ท㠀ี�เป็นกศุล [Lex2]
โอบออ้มอาร[ีLex2]
(แช\'รทิะเบลิ) adj. เอ㘀ื�อเฟ㘀ื�อเผ㠀ื�อแผ,่ใจบญุ,กรณุาปราน,ีโอบ
ออ้มอาร ี###SW. charismatic n. [Hope]
(adj) ใจบญุ,ใจกวา้ง,เอ㘀ื�อเฟ㘀ื�อเผ㠀ื�อแผ ่[Nontri]
/CH EH1 R AH0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

chimney ปลอ่ง: ปลอ่งไฟ, ปลอ่งควนั [Lex2]
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(ชมิ\'น)ี n. ปลอ่งไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกยีงน㘀ํ�ามนั,หลอด
ตะเกยีง,เตาผงิ,เตาฝาผนัง,คนตดิบหุร㠀ี� [Hope]
(n) ปลอ่งไฟเตาผงิ [Nontri]
/CH IH1 M N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

compensate ชดเชย[Lex2]
(คอม\'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates}
vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เทา่กบั,พอกนั,แก,้ถว่ง vi. พอ
กบั,เทา่กบั,ชดเชย ###SW. compensator n. [Hope]
(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทาํใหเ้ทา่กนั,ตอบแทน [Nontri]
/K AA1 M P AH0 N S EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

encounter การแขง่ขนั[Lex2]
การประสบโดยบงัเอญิ: การพบปะกนัโดยบงัเอญิ [Lex2]
เผชญิหนา้: พบกนั, เจอกนั [Lex2]
(เอนเคา\'เทอะ) vt. เผชญิหนา้,พบ,ประสบ,ปะทะ. ###SW.
encounterer n. [Hope]
(n) การเผชญิหนา้,การตอ่สู้,การปะทะกนั,การประจัญหนา้
[Nontri]
(vt) เผชญิหนา้,ประจัญหนา้,ปะทะกนั,พบกนั [Nontri]
/EH0 N K AW1 N T ER0/ [CMU]
/EH0 N K AW1 N ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exceed เกนิกวา่: เกนิ, มากกวา่ [Lex2]
(เอคซซฺดี\') v. เกนิกวา่,มากกวา่,เหนอืกวา่,ดกีวา่,ละเมดิ,ออก
นอกลู่นอกทาง ###SW. exceedable adj. ดeูxceed exceeder n.
ดeูxceed ###S. outdo [Hope]
(vt) มากกวา่,ทาํเกนิ,เกนิกวา่,เหนอืกวา่,ดกีวา่,ละเมดิ [Nontri]
/IH0 K S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forge โรงตเีหลก็[Lex2]
ปลอมแปลง: ลอกเลยีน, ทาํเลยีนแบบ [Lex2]
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สรา้งอยา่งมานะพยายาม[Lex2]
หลอมโลหะ: ตโีลหะ, หลอ่โลหะ [Lex2]
กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมั㠀�นคง[Lex2]
เรง่เดนิไปขา้งหนา้[Lex2]
(ฟอรจ์)ฺ {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตโีลหะ. vt.
หลอมโลหะ,หลอ่โลหะ,ตโีลหะ,ประดษิฐ,์ปลอมแปลง,ปลอม
ลายมอื. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคล㠀ื�อนหรอืเจรญิอยา่งชา้
ๆ ,บกุบั㠀�น . ###SW. forgeable adj. forger n. ###S. mold,c
[Hope]
(n) โรงตเีหลก็,เตาหลอม,เตาหลอ่ [Nontri]
(vi) ฝ่าฟัน,บกุบั㠀�น,กา้วไปขา้งหนา้ [Nontri]
(vt) เผาเหลก็,หลอมโลหะ,กเุร㠀ื�อง,ปลอมแปลง,ปลอมลายมอื
[Nontri]
/F AO1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

humble ยากจน[Lex2]
สมถะ: เรยีบงา่ย, ถอ่มตวั [Lex2]
(ฮมั\'เบลิ) adj. ถอ่มตวั,นอบนอ้ม,ออ่นนอ้ม,ต㠀ํ�าตอ้ย. vt. ลด
ต㠀ํ�า,ทาํใหต้㠀ํ�าลง,ทาํลายอสิรภาพอาํนาจกาํลงัใจหรอือ㠀ื�น ๆ
ทาํใหถ้อ่มตวั. หมอบราบ. ###SW. humbleness n. humbler n.
humblingly adv. humbly adv. ###S. meek,modest [Hope]
(adj) สภุาพ,ต㠀ํ�าตอ้ย,ออ่นนอ้มถอ่มตน [Nontri]
(adv) อยา่งสภุาพ,อยา่งต㠀ํ�าตอ้ย,อยา่งนอบนอ้ม [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ภุาพ,ถอ่มตวั,ทาํใหต้㠀ํ�าลง [Nontri]
/HH AH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

iron เขม้แขง็เหมอืนเหลก็: บกึบนึเหมอืนเหลก็ [Lex2]
เขม้งวด: ไมผ่อ่นปรน, ไมย่ดืหยุ่น [Lex2]
เคร㠀ื�องมอืท㠀ี�ทาํดว้ยเหลก็[Lex2]
ซ㠀ึ�งมธีาตเุหลก็[Lex2]
ตรวน: โซต่รวน [Lex2]
เตารดี[Lex2]
ธาตเุหลก็: เหลก็ [Lex2]
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รดี (เส㘀ื�อผา้): ทบัใหเ้รยีบ [Lex2]
โหดรา้ย: อาํมหติ, เห㘀ี�ยม [Lex2]
ผู้ท㠀ี�มพีฤตกิรรมรักรว่มเพศ[Lex2]
(ไอ\'เอริน์) n. ธาตเุหลก็ ,ส㠀ิ�งท㠀ี�แขง็แกรง่,วตัถทุ㠀ี�ทาํจากเหลก็
###SW. irons n.,pl. โซต่รวน Phr. (in irons ถกูลา่มโซต่รวน)
adj. ทาํดว้ยเหลก็,คลา้ยเหลก็,แขง็แกรง่คลา้ยเหลก็,โหด
เห㘀ี�ยม,ทารณุ,แขง็แรง. vt. รดีดว้ยเตารดี,ใสเ่หลก็,ใสโ่ซต่รวน.
vi. รดีผ ้[Hope]
(n) เตารดี,เหลก็ [Nontri]
(vt) รดีผา้,ลา่มโซ,่ทาํใหแ้บน,บเุหลก็,ปราบใหเ้รยีบ [Nontri]
/AY1 ER0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ladder การไตเ่ตา้: การพยายามข㘀ึ�นไปในตาํแหนง่ท㠀ี�สงูกวา่ [Lex2]
บนัได: ส㠀ิ�งท㠀ี�มลีกัษณะคลา้ยบนัได [Lex2]
(แลด\'เดอะ) n. บนัได,ขั㘀�นบนัได,ส㠀ิ�งท㠀ี�เป็นขั㘀�นตอน,ส㠀ิ�งท㠀ี�เป็น
อนกุรม,เสน้ดา้ยยุ่ง ###S. bridge [Hope]
(n) บนัไดปีน [Nontri]
/L AE1 D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

modest ไมใ่หญโ่ตโออ่า่: คอ่นขา้งเลก็, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่
มากมาย [Lex2]
ถอ่มตวั: ไมค่ยุโมโ้ออ้วด, สงบเสง㠀ี�ยม [Lex2]
เรยีบรอ้ย: สภุาพ, เรยีบงา่ย, เรยีบๆ [Lex2]
(มอด\'ดสิท)ฺ adj. ถอ่มตวั,ไมร่นุแรง,พอประมาณ,เรยีบ ๆ
,สภุาพ,สงบเสง㠀ี�ยม. ###SW. modestly adv. ###S. backward,
[Hope]
(adj) สภุาพ,ถอ่มตวั,สงบเสง㠀ี�ยม,ไมร่นุแรง,ข㘀ี�อาย,พอประมาณ
[Nontri]
/M AA1 D AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

occupy อาศยัอยู่ใน[Lex2]
ยุ่งอยู่: สาละวน, วุ่นอยู่กบั [Lex2]
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กนิ (เน㘀ื�อท㠀ี�หรอืเวลา)[Lex2]
ยดึครอง: รกุราน, ครอบครอง [Lex2]
ดาํรงตาํแหนง่: ครองตาํแหนง่ [Lex2]
(ออค\'ควิไพ) vt. ครอบครอง,ยดึครอง,ครอง,ใชเ้วลา,มุ่งมั㠀�น,ยุ่ง
อยู่,อาศยัอยู่,มถี㠀ิ�นท㠀ี�อยู่ ###S. seize [Hope]
(vt) มอียู่,เขา้ยดึ,เอาไป,ถอืตาํแหนง่,ถอืเวลา [Nontri]
/AA1 K Y AH0 P AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

penny เหรยีญเพนนขีององักฤษมคีา่เทา่กบั 1/12 ชลิลงิ[Lex2]
(เพน\'น)ี n. เหรยีญบรอนซอ์งักฤษท㠀ี�มคีา่เทา่กบั 1/12 ซลิลงิ
pl. pennies [Hope]
(n) เงนิเพน็น ี[Nontri]
/P EH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

preach เทศนา: แสดงธรรม, สั㠀�งสอน, สอน, อบรม [Lex2]
(พรชี) vt.,vi. เทศน,์แสดงธรรม,ธรรมกถา,สั㠀�งสอน (แบบเลอืก
เขา้มาหรอืยดึยาด) ###SW. preaching n. คาํสอน [Hope]
(vt) เทศน,์แสดงธรรม [Nontri]
/P R IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prosper เจรญิกา้วหนา้: เจรญิรุ่งเรอืง [Lex2]
(พรอส\'เพอะ) vi. เจรญิ,รุ่งเรอืง,ร㠀ํ�ารวย,ประสบความสาํเรจ็
###S. thrive,flourish [Hope]
(vi) รุ่งเรอืง,เจรญิ,มั㠀�งคั㠀�ง,เฟ㠀ื�องฟ,ูร㠀ํ�ารวย [Nontri]
/P R AA1 S P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

province จังหวดั[Lex2]
อาณาเขต: เขต [Lex2]
(พรอฟ\'วนิซ)ฺ n. จังหวดั,มณฑล,ภมูภิาค,เขต,บรเิวณท㠀ี�ต㠀ํ�ากวา่
บรเิวณหน㠀ึ�ง,วง, Phr. (the provinces สว่นภมูภิาค) ###S. area
[Hope]
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(n) จังหวดั,ภมูภิาค,มณฑล,เขต [Nontri]
/P R AA1 V AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

satisfaction ความพอใจ: ความถกูใจ, การทาํใหพ้งึพอใจ [Lex2]
การชดเชย: การชดใช ้[Lex2]
(แซททสิแฟค\'เชนิ) n. ความพอใจ,การทาํใหพ้อใจ,การถา่ย
บาป,การแกแ้คน้,ส㠀ิ�งท㠀ี�ชดเชย ###SW. satisfactional adj.
###S. gratification,fulfillment [Hope]
(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแกใ่จ [Nontri]
/S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sustain รักษาไว:้ ดาํรง, จรรโลง, ทาํใหม้ตีอ่ไป [Lex2]
ประสบ: ไดผ้า่น, ทนทกุข ์[Lex2]
สนับสนนุ: ค㘀ํ�าจนุ, ชว่ยเหลอื [Lex2]
(ซสัเทน\') vt. สนับสนนุ,ค㘀ํ�าจนุ,ประคองไว,้รับภาระ,รักษา
ไว,้ยงัชพี,ผดงุไว,้ชว่ยเหลอื,ทาํตอ่ไป,ยนืยนั. ###SW.
sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv.
sustainment n. ###S. support,maintain [Hope]
(vt) ค㘀ํ�าจนุ,ไดรั้บ,เหน็พอ้ง,สนับสนนุ,ผดงุไว ้[Nontri]
/S AH0 S T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

acquire ไดรั้บ: ได,้ ไดม้า [Lex2]
(อะไคว\' เออ) vt.ไดม้า, เขา้ถอืสทิธ漀ิ�, เขา้ยดึ, ไดเ้รยีนรู้ ###S.
obtain, get, reap) [Hope]
(vt) ไดม้า,ไดรั้บ,หามาได,้เขา้ยดึ [Nontri]
/AH0 K W AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

awkward งุ่มงา่ม: ตดิขดั, ท㠀ี�ดไูมค่ลอ่งแคลว่ [Lex2]
ท㠀ี�ไมส่ะดวกสบาย[Lex2]
(ออค\'เวริด์) adj. งุ่มงา่ม,เช㠀ื�องชา้,เคอะเขนิ,เกง้กา้ง,ไมรู่้จะทาํ
อยา่งไรด,ีอดึอดัใจ,อนัตราย,ยากท㠀ี�จะจัดการได,้ไมส่ะดวก,ไม่
เหมาะ awkwardness n. ###S. gawky, ungainly) [Hope]
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(adj) เช㠀ื�องชา้,งุ่มงา่ม,เกง้กา้ง,เป㠀ิ�น,เกอ้,เจ㠀ื�อนๆ [Nontri]
/AA1 K W ER0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

caretaker ท㠀ี�เขา้มาดแูลชั㠀�วคราว[Lex2]
ผู้ท㠀ี�รับจา้งดแูล[Lex2]
(แคร\์'เทเคอะ) n. คนดแูลควบคมุ,ภารโรง,คนเฝ้า ###S.
custodian [Hope]
(n) สปัเหรอ่,คนดแูล,ภารโรง,คนเฝ้าบา้น [Nontri]
/K EH1 R T EY2 K ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deceive หลอกลวง: หลอก, ลวง, ตม้, โปป้ด, โกหก [Lex2]
(ดซิฟีว\') vt.,vi. หลอกลวง,ตม้. ###SW. deceivableness n.
deceivability n. ดdูeceive deceivingly adv. ดdูeceive ###S.
delude,dupe,fool [Hope]
(vt) หลอกลวง,ตม้ตุ๋น,ลวง [Nontri]
/D AH0 S IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

discourage ทาํใหห้มดกาํลงัใจ: ทาํใหท้อ้แท,้ ทาํใหเ้สยีกาํลงัใจ [Lex2]
(ดสิเคอ\'รจิ)ฺ vt. ทาํใหท้อ้ใจ,ขดัขวาง,ไมเ่หน็ดว้ย. [Hope]
(vt) กดีกนั,ทาํใหท้อ้,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ [Nontri]
/D IH2 S K ER1 IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fake ของปลอม: ของเทยีม, ของเก,๊ ของไมแ่ท ้[Lex2]
ปลอม: เทยีม, เก,๊ ไมแ่ท ้[Lex2]
ปลอมแปลง: ทาํเทยีม [Lex2]
สรา้งเร㠀ื�องข㘀ึ�น: แสรง้ทาํ, แกลง้ทาํ [Lex2]
(เฟค)ฺ {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (ส㠀ิ�งท㠀ี�,ผู้ท㠀ี�) ปลอม
แปลง,ทาํเทยีม,กขุ㘀ึ�น,เสแสรง้,แกลง้. [Hope]
(n) การกเุร㠀ื�องข㘀ึ�น,การอปุโลกน,์การปลอมแปลง,การหลอก
หลวง [Nontri]
(vt) กเุร㠀ื�องข㘀ึ�น,อปุโลกนข์㘀ึ�น,ปลอมแปลง,ทาํเทยีม [Nontri]
/F EY1 K/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

hatred ความเกลยีดชงั: ความเป็นศตัร,ู ความเป็นปรปักษ ์[Lex2]
(เฮ\'ทรดิ) n. ความเกลยีด,ความอามาตแคน้ [Hope]
(n) ความเกลยีด,ความชงั,ความรังเกยีจ,ความเกลยีด
ชงั,โทสาคต ิ[Nontri]
/HH EY1 T R AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hut กระทอ่ม: กระตอ๊บ [Lex2]
เขา้พักในกระทอ่ม: เขา้อาศยัในกระทอ่ม [Lex2]
ท㠀ี�พักทหาร[Lex2]
(n) กระทอ่ม,กระตอ๊บ,กฏุ ิ[Nontri]
/HH AH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inferior ดอ้ยกวา่: หยอ่นกวา่, ต㠀ํ�ากวา่มาตรฐาน, รองลงมา [Lex2]
ผู้นอ้ย: ผู้มตีาํแหนง่ต㠀ํ�ากวา่, ผู้อยู่ใตบ้งัคบับญัชา [Lex2]
(อนิเฟยี\'เรยี) adj. ดอ้ยกวา่,ต㠀ํ�ากวา่,ชั㘀�นต㠀ํ�า,เลว,ชั㘀�น
เลว,แย,่รอง,อยู่ใต,้อยู่ลา่ง,อยู่ต㠀ํ�า. ###SW. inferiority n. ###S.
poor,lowgrade ###A. superior,better [Hope]
(adj) ต㠀ํ�ากวา่,อยู่ใต,้ดอ้ยกวา่,เลว,แย ่[Nontri]
/IH2 N F IH1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lodge กระทอ่ม: บา้นพักในป่า, ท㠀ี�พักเวลาออกลา่สตัว ์[Lex2]
เกบ็ไวใ้นท㠀ี�ปลอดภยั: เกบ็ [Lex2]
ถ㘀ํ�าของสตัว:์ โพรงท㠀ี�สตัวอ์ยู่ [Lex2]
ทาํใหฝั้ง: ทาํใหต้ดิแนน่ [Lex2]
บา้นเลก็ๆขา้งประตรัู㘀�ว สาํหรับคนเฝ้าประตอูยู่[Lex2]
บา้นอนิเดยีแดง: กระโจม [Lex2]
ฝัง: ตดิแนน่ [Lex2]
พักอาศยั[Lex2]
ย㠀ื�น: มอบ, เสนอ [Lex2]
โรงแรม[Lex2]
สมาคม: สโมสร, สถานท㠀ี�ประชมุ [Lex2]
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ใหพั้กอยู่[Lex2]
(ลอดจ)ฺ n. กระทอ่ม,บา้นพักในป่า,บา้นเลก็ ๆ ,บา้นเลก็ของคน
เฝ้าประตทู㠀ี�อยู่ใกลรั้㘀�ว,โรงแรม,สาขาของสมาคมลบั,บา้นอนิเดยี
แดง,ถ㘀ํ�าของสตัว,์โพรงท㠀ี�สตัวอ์ยู่. vi.,vt. มถี㠀ิ�นท㠀ี�อยู่,พาํนัก,เป็นท㠀ี�
พาํนัก,ใหอ้ยู่,ใส,่รับรอง,นาํสู่,มอบ,เสนอ S... [Hope]
(n) ท㠀ี�อยู่,ท㠀ี�อาศยั,ท㠀ี�พัก,บา้น,เคหสถาน,หอ,กระทอ่ม [Nontri]
(vi) อยู่,อาศยั,พักอาศยัอยู่,พักชั㠀�วคราว [Nontri]
(vt) ใหท้㠀ี�อาศยั,ใหอ้ยู่,ฝาก,มอบ,เสนอ,รับรอง,พาํนัก [Nontri]
/L AA1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neglect ไมส่นใจ: เพกิเฉย, ทอดท㘀ิ�ง, ละเลย, ท㘀ิ�งขวา้ง, ปลอ่ยปละ
ละเลย, ทอดท㘀ิ�ง, มองขา้ม [Lex2]
พลาด (เพราะประมาทหรอืเลนิเลอ่)[Lex2]
การละเลย: การเพกิเฉย, การถกูทอดท㘀ิ�ง [Lex2]
(นเิกลคท\ฺ') vt.,n. (การ) ไมส่นใจ,ไมเ่อาใจใส,่ทอดท㘀ิ�ง.
###SW. neglectedness n. neglectter, neglector n. [Hope]
(vt) ละเลย,ทอดท㘀ิ�ง,ไมส่นใจ [Nontri]
/N AH0 G L EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

newcomer คนมาใหม:่ สมาชกิใหม,่ คนท㠀ี�เพ㠀ิ�มมาถงึ [Lex2]
(n) คนแปลกหนา้,ผู้มาใหม,่สมาชกิใหม ่[Nontri]
/N UW1 K AH2 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

offense การกระทาํผดิ: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทาํผดิกฎหมาย [Lex2]
การโจมต:ี การจู่โจม [Lex2]
ความโกรธเคอืง: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคอืง [Lex2]
(อะเฟนซ\ฺ') n. การกระทาํผดิ,การกระทาํผดิกฎหมาย,การ
รกุ,การโจมต,ีการทาํใหขุ้่นเคอืง,การกา้วรา้ว,ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหขุ้่น
เคอืง,ส㠀ิ�งท㠀ี�ละเมดิ,ความรู้สกึขุ่นเคอืง,ฝ่ายรกุ,ฝ่ายโจมต ี[Hope]
/AH0 F EH1 N S/ [CMU]

overlook พลาดไป: มองพลาด, มองไมเ่หน็ [Lex2]
เมนิเฉย: ละเลย, เพกิเฉย, ไมเ่อาใจใส ่[Lex2]
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มองลงไปเหน็[Lex2]
ตรวจสอบ: สงัเกต, ควบคมุ, ดแูล [Lex2]
ทศันยีภาพท㠀ี�ปรากฏแกส่ายตา[Lex2]
(โอ\'เวอะลคุ) vt. มองขา้ม,เมนิเฉย,แกลง้มองไมเ่หน็,มองลง
ไปดทูศันยีภาพ,ควบคมุ,ดแูล n. ทศันยีภาพท㠀ี�ปรากฎแก่
สายตา,การสาํรวจ,การสงัเกต [Hope]
(vt) ละเลย,มองขา้ม,มองไมเ่หน็ [Nontri]
/OW1 V ER0 L UH2 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

repay จา่ยเงนิคนื: ใชเ้งนิคนื, คนืเงนิให ้[Lex2]
ตอบแทน[Lex2]
(รเีพ\') {repaid,repaying,repays} vt.,vi. จา่ยกลบั,คนืเงนิ,ชาํระ
เงนิคนื,ชดใช,้ตอบแทน ###SW. repayable adj. repayment n.
###S. reimburse,indemnify [Hope]
(vt) ชาํระหน㘀ี�,ใชค้นื,ตอบแทน,คนืเงนิ [Nontri]
/R IY0 P EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ridiculous นา่ขนั: นา่หวัเราะ, ไรส้าระ [Lex2]
(รดีคิ\'ควิเลสิ) adj. นา่หวัเราะ,นา่ขนั,ไรส้าระ,ตลกขบขนั
###SW. ridiculousness n. ###S. laughable [Hope]
(adj) นา่ขนั,นา่หวัเราะ,ขบขนั,ไรส้าระ [Nontri]
/R AH0 D IH1 K Y AH0 L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

satisfactory นา่พอใจ: เป็นท㠀ี�นา่พอใจ, สาแกใ่จ [Lex2]
เพยีงพอ[Lex2]
(แซททสิแฟค\'ทอร)ี adj. พอใจ,สาแก่
ใจ,หนาํใจ,จใุจ,แนใ่จ,ชดเชย,ถา่ยบาป. ###SW. satisfactorily
adv. ###S. gratifying [Hope]
(adj) จใุจ,เป็นท㠀ี�พอใจ,หนาํใจ,สาแกใ่จ [Nontri]
/S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

shepherd คนเล㘀ี�ยงแกะ[Lex2]
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ผู้ปกปอ้งผู้อ㠀ื�น: ผู้คุ้มครอง, ผู้ช㘀ี�นาํ, ผู้นาํทาง [Lex2]
บาทหลวง: พระ [Lex2]
ตอ้นแกะ: เล㘀ี�ยงแกะ [Lex2]
ช㘀ี�นาํ: นาํทาง [Lex2]
(เชฟ\'เฟริด์) n. คนเล㘀ี�ยงแกะ,ผู้ดแูลคนอ㠀ื�น,พระ,บาทหลวง. vt.
เล㘀ี�ยงแกะ,เฝ้าดอูยา่งระมดัระวงั,ดแูล,นาํทาง,ช㘀ี�ทาง,แนะนาํ,ให้
คาํปรกึษาทางจติวญิญาณ (ศาสนา) , (กฬีาฟตุบอล) ประกบคู่
ตอ่สู้. Phr. (The good shepherd พระเยซคูรสิต)์ ###S.
guide,he [Hope]
(n) คนเล㘀ี�ยงแกะ,พระ,บาทหลวง [Nontri]
(vt) เฝ้าด,ูเล㘀ี�ยงแกะ,ช㘀ี�ทาง,ใหค้าํปรกึษา,แนะนาํ [Nontri]
/SH EH1 P ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

venture การเส㠀ี�ยงภยั: การผจญภยั [Lex2]
ธรุกิจิเส㠀ี�ยงแตส่ามารถทาํกาํไรได[้Lex2]
เส㠀ี�ยงภยั: ผจญภยั [Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัการเส㠀ี�ยงภยั: เก㠀ี�ยวกบัการผจญภยั [Lex2]
(เวน\'เชอะ) n. การเส㠀ี�ยง,การเส㠀ี�ยงภยั,การผจญภยั,เร㠀ื�องเส㠀ี�ยง
ภยั,กจิการเส㠀ี�ยงภยั,เงนิหรอืทรัพยส์นิท㠀ี�ลงทนุในธรุกจิ,การวาง
เดมิพัน vt. เส㠀ี�ยง,เส㠀ี�ยงภยั,ผจญภยั,ลองด.ู vi. เส㠀ี�ยง,กลา้ไดก้ลา้
เสยี. ###SW. venturer n. Phr. (at a venture ตามโอกาส ตาม
ยถ [Hope]
(n) ความกลา้เส㠀ี�ยง,การเส㠀ี�ยงภยั,การผจญภยั [Nontri]
(vi,vt) กลา้เส㠀ี�ยง,เส㠀ี�ยง,ผจญภยั [Nontri]
/V EH1 N CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wheat ขา้วสาล:ี ตน้ขา้วสาล ี[Lex2]
เมลด็ขา้วสาล[ีLex2]
สเีหลอืงออ่น[Lex2]
(n) ขา้วสาล ี[Nontri]
/W IY1 T/ [CMU]
/HH W IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 12/188

alley ตรอก: ซอย, ซอกซอย [Lex2]
ทางเดนิท㠀ี�แคบๆ[Lex2]
(แอล\' ล)ี n., (pl. leys) ตรอก, ซอย, ทางเดนิท㠀ี�แคบ, ทางว㠀ิ�งท㠀ี�
แคบ ###S. passage) [Hope]
(n) ตรอก,ซอก,ซอย [Nontri]
/AE1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ax ขวาน[Lex2]
ฟันหรอืตดัดว้ยขวาน: สบัดว้ยขวาน, จามดว้ยขวาน [Lex2]
(แอคซ)ฺ n., (pl. axes) ขวาน,การตดั,การตดัใหน้อ้ยลง. vt. ตดั
ดว้ยขวาน,ตดั,แยก, ทอน,ไลอ่อก,ทาํลายอยา่งทารณุ [Hope]
(n) ขวาน [Nontri]
/AE1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bunch มดั[Lex2]
จับกนัเป็นกอ้น: รวมกนัเป็นกลุ่ม [Lex2]
กลุ่ม: ดง, พวง, รวง, เครอื [Lex2]
หมู่คน: พวก, กลุ่ม [Lex2]
(บนัช)ฺ {bunched,bunching,bunches} n.
กลุ่ม,ชอ่,พวง,เครอื,พวก,กอ้น,ปุ่ม,รังแรเ่ลก็ vt.,vi. รวมกนัเป็นก
ลุ่ม,มดัเป็นกลุ่ม,รอ้ยเป็นพวง,มดัเป็นชอ่,รวมเป็นกอง ###S.
cluster [Hope]
(n) พวง,กลุ่ม,ชอ่,เครอื(กลว้ย),กอ้น,ปุ่ม [Nontri]
(vi,vt) มดั,รวบ,รวมกนั,รอ้ยเป็นพวง,จับเป็นกอ้น,โป่ง,พอง
[Nontri]
/B AH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chore งานท㠀ี�นา่เบ㠀ื�อ[Lex2]
งานบา้น[Lex2]
ขโมย[Lex2]
(คอร)์ n. งานเลก็งานนอ้ย,งานบา้น,งานท㠀ี�นา่เบ㠀ื�อ,งานหยมุหยมิ
[Hope]
(n) งานบา้น,งานหยมุหยมิ,งานเลก็ๆ นอ้ยๆ [Nontri]
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/CH AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decent เหมาะสม: สมควร, นา่นับถอื [Lex2]
(ด\ี'เซนิท)ฺ adj. บงัควร,เหมาะสม,นา่นับถอื,มสีมบตัผิู้ด,ีมี
เกยีรต,ิพอเพยีง,กรณุา,โอบออ้มอาร ี###S. modest [Hope]
(adj) เหมาะสม,สภุาพ,เรยีบรอ้ย,ดพีอใช,้พอเหมาะพอดี
[Nontri]
/D IY1 S AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

disgrace ความเส㠀ื�อมเสยี: ความอปัยศ, การขายหนา้, ความนา่อดสู
[Lex2]
ทาํใหเ้ส㠀ื�อมเสยี: ทาํใหเ้สยีหาย, ทาํใหอ้บัอาย, ทาํใหเ้สยีช㠀ื�อ
เสยีง, ทาํใหอ้ปัยศ [Lex2]
ส㠀ิ�งนา่อบัอาย: เร㠀ื�องอปัยศ, เร㠀ื�องนา่อบัอาย [Lex2]
(ดสิเกรส\') n. การเสยีหนา้,ความเส㠀ื�อมเสยี,การถอดถอนยศฐา
บรรดาศกัด漀ิ�,ความอปัยศอดส ูvt. ทาํใหเ้สยีหนา้,ทาํใหข้าย
หนา้,ทาํใหเ้ส㠀ื�อมเสยี. ###SW. disgracer n. ###S.
shame,dishonour ###A. honour,credit [Hope]
(n) ความอปัยศอดส,ูความอบัอาย,ความเส㠀ื�อมเสยี,ความขาย
หนา้ [Nontri]
(vt) ทาํใหข้ายหนา้,ทาํใหอ้บัอาย,ทาํใหเ้สยีหนา้,ทาํใหเ้ส㠀ื�อม
เสยี [Nontri]
/D IH2 S G R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

elbow ขอ้ศอก: ศอก [Lex2]
ความโคง้งอ[Lex2]
ดนัดว้ยขอ้ศอก: ใชข้อ้ศอกดนั, เอาศอกดนั [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�โคง้งอ[Lex2]
(เอล\'โบ) n. ศอก,ขอ้ศอก,ส㠀ิ�งหรอืสว่นท㠀ี�งอคลา้ยขอ้ศอก,ขอ้
ตอ่ทอ่น㘀ํ�า vt.,vi. ดนัดว้ยขอ้ศอก Phr. (up to the elbows มธีรุะ
ยุ่ง) [Hope]
(n) ขอ้ศอก,ขอ้ตอ่ทอ่น㘀ํ�า [Nontri]
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/EH1 L B OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grateful ซ㠀ึ�งสาํนกึในบญุคณุ: ซ㠀ึ�งกตญั漀�รูู้คณุ [Lex2]
อยา่งสขุสบาย: นา่สบาย [Lex2]
(เกรท\'ฟลู) adj. ขอบคณุ,ปล㘀ื�มปีต,ิเป็นท㠀ี�ช㠀ื�นชมยนิด.ี ###SW.
gratefully adv. gratefulness n. [Hope]
(adj) กตญั漀�,ูขอบคณุ,รู้คณุ,ปล㘀ื�มปีต ิ[Nontri]
/G R EY1 T F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

irritate ทาํใหร้ะคายเคอืง: ระคายตวั, ทาํใหค้นั, คนั [Lex2]
รบกวน: ทาํใหร้าํคาญ, ทาํใหโ้มโห [Lex2]
(เออ\'รเิทท) vt.,vi. ทาํใหร้ะคายเคอืง,ทาํใหฉ้นุเฉยีว,กวน
ประสาท,ทาํใหอ้กัเสบ. ###SW. irritator n. ###S. exasperate
[Hope]
(vt) ทาํใหโ้กรธ,ทาํใหแ้สบคนั,ทาํใหเ้คอืง,ทาํใหฉ้นุเฉยีว,กวน
[Nontri]
/IH1 R AH0 T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kid ซ㠀ึ�งทาํดว้ยหนังแพะ[Lex2]
เดก็ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
หนังลกูแพะ[Lex2]
พดูเลน่: แซว, พดูทเีลน่ทจีรงิ, หยอกลอ้ [Lex2]
(คดิ) {kidded,kidding,kids} n. ลกูแพะ,หนังลกูแพะ,เดก็,คน
หนุ่มหรอืคนสาว. v. ใหก้าํเนดิ,ลอ้,หยอกเยา้,หลอก. ###SW.
kidder n. kiddingly adv. kiddishness n. [Hope]
(n) ลกูแพะ,ลกูแหง,่เดก็,คนหนุ่มสาว [Nontri]
/K IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loose แก:้ แกม้ดั, คลายปม [Lex2]
คลอน: โยก, โคลงเคลง, ไมแ่นน่ [Lex2]
ชา่งพดู: พดูมาก, พลา่ม [Lex2]
ซ㠀ึ�งระบายทอ้ง[Lex2]
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ทาํใหห้ลวม: ผอ่น, คลาย [Lex2]
ปลดเปล㘀ื�องจากพันธะ: ปลดเปล㘀ื�องจากขอ้ผกูมดั [Lex2]
ปลอ่ย: ปลอ่ยตวั [Lex2]
ปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระ: ปลอ่ยจากการคมุขงั [Lex2]
ปลอ่ยอาวธุ: ยงิ [Lex2]
เป็นอสิระ: ไมถ่กูควบคมุตวั, ไมถ่กูผกู [Lex2]
มาพรอ้มกบัเสมหะ[Lex2]
ไมเ่กาะตดิกนั: ไมเ่กาะกนัเป็นกอ้น [Lex2]
ไมไ่ดค้วบคมุอยา่งเขม้งวด: ไมไ่ดจั้ดระเบยีบอยา่งจรงิจัง
[Lex2]
ไมไ่ดจั้ดสรรให ้(เงนิ): ไมไ่ดแ้ยกไว ้[Lex2]
ไมไ่ดบ้รรจใุนหบีหอ่ดว้ยกนั[Lex2]
ไมไ่ดผ้กูแนน่: หยอ่น [Lex2]
ไมเ่ท㠀ี�ยงตรง: ไมแ่นน่อน, ไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ไมอ่ดัแนน่: ไมแ่นน่, ไมร่วมกนัแนน่ [Lex2]
ยกสมอเรอืข㘀ึ�น[Lex2]
ยงิ (จรวด): ปลอ่ยขปีนาวธุ [Lex2]
สาํสอ่น: เสเพล, แพศยา [Lex2]
หลวม: ไมค่บั, ไมแ่นน่, ไมก่ระชบั [Lex2]
หลวม: คลาย [Lex2]
หละหลวม: ไมร่อบคอบ, ไมส่นใจ, สะเพรา่, ละเลย [Lex2]
หลดุ: หลดุลุ่ย, หอ้ย [Lex2]
อยา่งเป็นอสิระ: ปราศจากขอ้ผกูมดั [Lex2]
(ลสู)ฺ adj. หลวม,ไมแ่นน่,วา่ง,ไมม่งีาน
ทาํ,หยอ่น,กระชบั,แพศยา,กวา้ง,ใจกวา้ง. adv.
หลวม,หยอ่น,ไมแ่นน่ vt.,vi. ทาํใหเ้ป็นอสิระ,ปลอ่ยใหเ้ป็น
อสิระ,แกม้ดั,คายปม,ปลอ่ยขปีนาวธุ,ทาํใหห้ลวม Phr. (on the
loose อสิระ กาํลงัหน\ี'ไมถ่กูควบคมุตวั) ###SW. loosene
[Hope]
(adj) หลวม,อสิระ,ไมแ่นน่,หยอ่น,วา่ง [Nontri]
(vt) แก,้ถอด,คลาย,ผอ่น,ขยาย,ปลดเปล㘀ื�อง [Nontri]
/L UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

offend ทาํใหโ้กรธ: ทาํใหขุ้่นเคอืง, รบกวน [Lex2]
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เป็นสาเหตใุหไ้มพ่อใจ[Lex2]
ฝ่าฝืนกฎ: ทาํผดิกกฎหมาย [Lex2]
(อะเฟนด\ฺ') n. กระทาํผดิ,ละเมดิ,รกุราน,ทาํใหขุ้่นเคอืง,ทาํให้
ไมพ่อใจ. ###SW. offendable adj. offendible adj. offender n.
###S. fault,vice,attack [Hope]
(vt) ทาํใหขุ้่นเคอืง,ทาํใหไ้มพ่อใจ,รกุราน,ละเมดิ,ทาํผดิ
[Nontri]
/AH0 F EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

overnight ตลอดคนื[Lex2]
อยา่งรวดเรว็[Lex2]
ตลอดทั㘀�งคนื[Lex2]
ในชว่งกลางคนื: ในตอนกลางคนื [Lex2]
(โอ\'เวอะไนท)ฺ adv.,adj. คา้งคนื,ตลอดคนื,เม㠀ื�อคนื,ในคนื
กอ่น,กลางคนื,รวดเรว็,ทนัททีนัใด,ในเวลาอนัสั㘀�น [Hope]
(adj,adv) ในเวลาอนัสั㘀�น,คา้งคนื,ขา้มคนื,ตลอดคนื,เม㠀ื�อคนื
[Nontri]
/OW1 V ER0 N AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(a) / / [OALD]

persist ยนืกราน: ด㘀ื�อแพง่ [Lex2]
ยงัคงอยู่: ยงัคงม,ี ยงัมอียู่ [Lex2]
(เพอซสิท\ฺ',ซสิท\ฺ') vt. ยนืกราน,ยนืหยดั,ด㘀ื�อ
รั㘀�น,ด㘀ื�อ,เพยีร,ทนทาน,ฝังแนน่ ###SW. persister n. ###S.
persevere [Hope]
(vi) คะยั㘀�นคะยอ,ด㘀ื�อดงึ,ยนืกราน,ฝังแนน่ [Nontri]
/P ER0 S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pine ตน้สน: สน [Lex2]
ไมส้น[Lex2]
สบัปะรด[Lex2]
ตอ้งการมาก: อยากไดม้าก [Lex2]
ออ่นแรง: หมดแรง, รว่งโรย, อดิโรย [Lex2]
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เศรา้โศก: เศรา้, เสยีใจ [Lex2]
(ไพน)ฺ n. ตน้สน ,ไมส้น,สบัปะรด v. อยากไดม้าก,ใครจ่ะ,ทน
ทกุขด์ว้ยความคดิถงึ,รว่งโรย,โศกเศรา้ [Hope]
(n) ตน้สน [Nontri]
(vi) อยากได,้โศกเศรา้,คดิถงึ,รว่งโรย [Nontri]
/P AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scar แผลเป็น: รอยแผลเป็น [Lex2]
ทาํใหเ้กดิแผลเป็น[Lex2]
กลายเป็นแผลเป็น[Lex2]
หนิผาสงูชนั[Lex2]
(สคาร)์ n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ท㘀ิ�งรอยแผลไว,้ทาํใหเ้กดิแผล
เป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น [Hope]
(n) ตาํหน,ิแผลเป็น,บาดแผลใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหม้แีผลเป็น,ทาํใหม้แีผลเป็น [Nontri]
/S K AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sensation ความรู้สกึตอ่การสมัผัส[Lex2]
ความต㠀ื�นเตน้: การกระตุ้นความสนใจ [Lex2]
(เซนเซ\'เชนิ) n. ความรู้สกึสมัผัส,ประสาทสมัผัส,อาการ
รู้สกึ,ความต㠀ื�นเตน้,ความดงั,ความเกรยีวกราว [Hope]
(n) ประสาทสมัผัส,ความรู้สกึ,ความต㠀ื�นเตน้ [Nontri]
/S EH0 N S EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sled เล㠀ื�อนหมิะ: รถลากเล㠀ื�อนหมิะ [Lex2]
เคล㠀ื�อนไปดว้ยเล㠀ื�อนหมิะ[Lex2]
(สเลด) n. แคร,่เล㠀ื�อน,แครเ่ล㠀ื�อนหมิะ,ตะเข.้ vi. นั㠀�งแครเ่ล㠀ื�อน,นั㠀�ง
แครเ่ล㠀ื�อนหมิะ vt. ลาํเลยีงบนแครเ่ล㠀ื�อน. [Hope]
(n) เล㠀ื�อน,แครเ่ล㠀ื�อน,ตะเข ้[Nontri]
(vt) ลาํเลยีงดว้ยแครเ่ล㠀ื�อน [Nontri]
/S L EH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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tease หยอกลอ้: ยั㠀�วเยา้, หยอกเยา้, แหย,่ กระเซา้ [Lex2]
ทาํใหข้บขนั[Lex2]
ขบขนั[Lex2]
กระตุ้นใหเ้กดิความตอ้งการ (โดยเฉพาะความตอ้งการทาง
รา่งกาย)[Lex2]
หวผีมใหด้หูนาข㘀ึ�น[Lex2]
คนชอบแกลง้: คนชอบเยา้แหย ่[Lex2]
คนหลอกใหผู้้อ㠀ื�นมคีวามตอ้งการทางเพศแลว้กป็ฏเิสธ[Lex2]
การยั㠀�วเยา้: การหยอกเยา้ [Lex2]
(ทซี) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั㠀�ว,เยา้,แหย,่ลอ้,กวนโทโส,ทาํให้
(เสน้ใย) เป็นขยุขน ###SW. teasingly adv. [Hope]
(vt) ลอ้เลน่,ยั㠀�ว,แหย,่กวนโมโห [Nontri]
/T IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

valentine การด์แสดงความรัก: จดหมายรัก [Lex2]
(แวล\'เลนิไทน)์ n. การด์หรอืจดหมายแสดงความรักหรอืของ
ขวญัท㠀ี�สง่ใหก้นัในวนัSt. Valentine,คนรักท㠀ี�สง่การด์หรอื
จดหมายหรอืของขวญัในวนัSt. Valentine ###S. sweetheart
[Hope]
/V AE1 L AH0 N T AY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bloom ดอกไม:้ ดอก [Lex2]
การออกดอก: การเบง่บาน [Lex2]
บาน: คล㠀ี�, เบง่บาน, แยม้ [Lex2]
อยู่ในระยะเวลาท㠀ี�เจรญิเตบิโตถงึท㠀ี�สดุ[Lex2]
ความเบง่บานของวยัเยาว[์Lex2]
ดมูสีขุภาพด[ีLex2]
ผวิพรรณท㠀ี�มสีขุภาพด[ีLex2]
(บลมู) n. ดอกไม,้ดอกไมท้ั㘀�งหมดท㠀ี�เหน็,ดอกไมบ้าน,ความแดง
ของแกม้,ความเปลง่ปลั㠀�ง,การแตกเน㘀ื�อสาว vi. ออกดอก,สู่วยั
หนุ่มสาว,ทาํใหส้ดสวย ###S. flowering,peak ###A. wane)
[Hope]
(n) ดอกไมบ้าน,ความเปลง่ปลั㠀�ง,การแตกเน㘀ื�อสาว [Nontri]
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(vi) บาน,ออกดอก,เปลง่ปลั㠀�ง,เขา้สู่วยัหนุ่มสาว [Nontri]
/B L UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

compact กระชบั: ท㠀ี�ใชค้าํพดูนอ้ย [Lex2]
ตลบัแปง้[Lex2]
ทาํใหอ้ดัแนน่[Lex2]
ท㠀ี�ใชเ้น㘀ื�อท㠀ี�นอ้ย[Lex2]
ท㠀ี�อดัแนน่[Lex2]
รถยนตเ์ลก็ๆ[Lex2]
(คอม\'แพคท)ฺ {compacted,compacting,compacts} adj.
แนน่,รวมกนัแนน่,อดัแนน่,แขง็,กระชบั,รัดกมุ,กะทดัรัด vt. รวม
กนัแนน่,อดักนัแนน่,ทาํใหแ้นน่,ทาํใหม้ั㠀�นคง,ทาํให้
กะทดัรัด,ทาํใหเ้ป็นปกึแผน่,ประกอบเป็นรปูรา่ง. n. ตลบัแปง้ท㠀ี�
มกีระจก,รถยนตข์นาดยอ่ม,ขอ้ตกลง,สญัญา ค [Hope]
(adj) รวมกนัแนน่,อดัแนน่,กระชบั,กะทดัรัด,รัดกมุ [Nontri]
(n) สญัญา,ขอ้ตกลง [Nontri]
(vt) อดักนัแนน่,ทาํใหเ้ป็นปกึ,ทาํใหก้ะทดัรัด [Nontri]
/K AA1 M P AE0 K T/ [CMU]
/K AH0 M P AE1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

curl เคล㠀ื�อนท㠀ี�เป็นวงเกลยีว[Lex2]
ดดัผม[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นวง[Lex2]
เป็นขดวง[Lex2]
ผมเป็นลอน[Lex2]
ลายปีในเน㘀ื�อไม[้Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�มว้นหรอืเป็นวง[Lex2]
(เคริล์) {curled,curling,curls} n. ผมหยกิ,ผมลอน,มว้นผม,ลอน
ผม,ส㠀ิ�งท㠀ี�โคง้งอ,ภาวะท㠀ี�โคง้งอ vi. งอ,หยกิ,เป็นวง,เคล㠀ื�อนเป็น
ทางโคง้ ###S. coil [Hope]
(n) ผมหยกิ,ลอนผม,วง [Nontri]
(vi,vt) งอ,โกง่,โคง้,เป็นวง,เป็นลอน,มว้นผม [Nontri]
/K ER1 L/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

decay การยอ่ยสลาย: การเนา่เปื㠀�อย, การผพัุง [Lex2]
การสลายกมัมนัตรังส ี(ทางนวิเคลยีรฟ์สิกิส)์: การสลายอนภุาค
หรอืรังส ี[Lex2]
การเส㠀ื�อมลง: ความตกต㠀ํ�า, ความทรดุโทรม, การเลวลง, การ
ดอ้ยลง, การเส㠀ื�อมถอย [Lex2]
ทาํใหเ้ส㠀ื�อมลง: ทาํใหด้อ้ยลง, ทาํใหต้กต㠀ํ�า, ทาํใหเ้ลวลง,
ทาํใหเ้ส㠀ื�อมโทรม, ทาํใหท้รดุโทรม [Lex2]
ยอ่ยสลาย: ผพัุง, สลาย, ยอ่ย, เนา่, เปื㠀�อย [Lex2]
เส㠀ื�อมลง: ดอ้ยลง, ตกต㠀ํ�า, เลวลง, เส㠀ื�อมโทรม, เส㠀ื�อมถอย, ทรดุ
โทรม [Lex2]
(ดเิค\') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ) เนา่เปื㠀�อย,ผุ
พัง,เส㠀ื�อมลง,ปลอ่ยกมัมนัตภาพรังส ีvi. ทาํใหเ้นา่เปื㠀�อย,ทาํใหผุ้
พัง,ทาํใหเ้ส㠀ื�อมลง. ###S. deteriorate [Hope]
(n) ความเนา่เปื㠀�อย,การเส㠀ื�อมสลาย,ความผพัุง,ความทรดุโทรม
[Nontri]
(vi) ผ,ุทรดุโทรม,เส㠀ื�อมโทรม,เนา่เปื㠀�อย [Nontri]
/D AH0 K EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dessert ของหวาน: ขนมหวาน [Lex2]
(ดเิซริท์\') n. ผลไมแ้ละขนมหวานหลงัอาหาร (องักฤษ) ,ขนม
หวาน,ไอศกรมีท㠀ี�เป็นสว่นทา้ยของม㘀ื�ออาหาร (สหรัฐอเมรกิา)
[Hope]
(n) ของหวาน,ขนมหวาน [Nontri]
/D IH2 Z ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dip การจุ่ม: การแช ่[Lex2]
การตกลง: การลดลง [Lex2]
ความเอยีงลาด[Lex2]
จุ่ม: แช,่ จม [Lex2]
นักลว้งกระเป๋า (คาํสแลง): คนลว้งกระเป๋า [Lex2]
ลดลง: ลดธงลง, กม้ลง, ลดคา่ลง, ลดต㠀ํ�าลง [Lex2]
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เอยีง: ลาด [Lex2]
(ดพิ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ)
จุ่ม,แช,่จอ่ม,จม,ลด,ตกั,เอยีง,ลว้ง,ลว้งความ,พลกิอา่น. [Hope]
(vt) จมน㘀ํ�า,จุ่มน㘀ํ�า,แชน่㘀ํ�า,ตกั,ลา้ง,ลดต㠀ํ�าลง [Nontri]
/D IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

distant หา่งไกล: ไกลลบัตา [Lex2]
(ดสิ\'เทนิท)ฺ adj. ไกล,ยาวนาน,ไมต่อ่เน㠀ื�องกนั,แยกกนั,ไมคุ่้น
เคย. ###SW. distantness n. ###S. far,apart,reserved ###A.
near [Hope]
(adj) นาน,ไกล,ไมคุ่้นเคย,หา่งเหนิ,ไมต่อ่เน㠀ื�อง [Nontri]
/D IH1 S T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

eclipse การสญูเสยีความสาํคญั: การเสยีอาํนาจ [Lex2]
คราส: การบดบงัแสงอาทติยข์องโลกหรอืของดวงจันทร์
[Lex2]
ทาํใหเ้กดิคราส[Lex2]
ทาํใหล้ดความสาํคญัลง: ทาํใหอ้าํนาจลดลง [Lex2]
(อคิลพิซ\ฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สรุยิคราส
(eclipse of the sun) ,อปุราคา,ความมวัหมอง,ความมดืมน
ลง,การบดบงัรัศม.ี vt. ทาํใหเ้กดิการบดบงัรัศม ี###S. darken,
[Hope]
(n) สรุยิปุราคา,จันทรปุราคา,ความมดื,อปุราคา,การบดบงัรัศมี
[Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิสรุยิปุราคาหรอืจันทรปุราคา,ทาํใหม้ดื,บดบงัรัศมี
[Nontri]
/IH0 K L IH1 P S/ [CMU]
/IY0 K L IH1 P S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fairy นางฟา้: เทพธดิา [Lex2]
ผู้ชายท㠀ี�รักรว่มเพศ (คาํสแลง): เกย ์[Lex2]
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ผู้ชายท㠀ี�มอีาการตุ้งต㘀ิ�ง: ผู้ชายท㠀ี�มพีฤตกิรรมเหมอืนผู้หญงิ
[Lex2]
ผู้ท㠀ี�มพีฤตกิรรมรักรว่มเพศ[Lex2]
(แฟ\'ร)ี n. เทพธดิา,นางฟา้,ชายท㠀ี�รักรว่มเพศ. adj. เก㠀ี�ยวกบั
เทพธดิา,คลา้ยนางฟา้. ###S. elf [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัเทพยดา,เก㠀ี�ยวกบันางฟา้,เก㠀ี�ยวกบัเทพธดิา
[Nontri]
(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟา้,เทพธดิา [Nontri]
/F EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grace มารยาท: คณุงามความด,ี ความนุ่มนวล, ความกรณุา [Lex2]
ทาํใหง้ดงาม: ทาํใหด้งีาม [Lex2]
(เกรส) n. ความงดงาม,ความน㠀ิ�มนวล,ความกลมกลอ่ม,ความ
สภุาพ,ความสงา่,ความเมตตา,ความกรณุา,คณุธรรม,การสวด
มนตส์ั㘀�น ๆ กอ่นรับประทานอาหาร ###S. elegance,beauty
[Hope]
(n) ความด,ีมารยาท,ความสงา่งาม,ความน㠀ิ�มนวล,ความงดงาม
[Nontri]
/G R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leisure เก㠀ี�ยวกบัเวลาวา่ง: ท㠀ี�เป็นเวลาวา่ง [Lex2]
เพ㠀ื�อความบนัเทงิ[Lex2]
เวลาวา่ง: การวา่งจากงาน [Lex2]
(ล\ี'เชอะ,เลช\'เชอะ) n. เวลาวา่ง,การวา่งจากงาน,ความสบาย
ท㠀ี�ไมร่บีรอ้น adj. วา่ง,มเีวลาวา่ง. Phr. (at leisure อยา่งสบาย
อยา่งชา้ ไมม่งีานทาํ) . ###SW. leisureless adj. ###S. ease
[Hope]
(adj) ไมร่บีรอ้น,ตามสบาย,มเีวลาวา่ง [Nontri]
(n) เวลาวา่ง [Nontri]
/L EH1 ZH ER0/ [CMU]
/L IY1 ZH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mankind มนษุยชาต:ิ มนษุยโ์ลก, มวลมนษุย ์[Lex2]
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ผู้ชาย (คาํลา้สมยั)[Lex2]
(แมน\'ไคนด)ฺ n. มนษุย,์มนษุยชาต,ิคน,ผู้คนทั㘀�งหลาย ###S.
human beings,men [Hope]
(n) มนษุยชาต,ิคน,มนษุย,์พวกผู้ชาย [Nontri]
/M AE1 N K AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

passion ความหลงใหล: ความชอบ [Lex2]
ความโกรธ: ความไมพ่อใจ, ความโมโห [Lex2]
กเิลส: ตณัหา, ราคะ [Lex2]
(แพช\'เชนิ) n. กเิลส,ตนัหา,อารมณ,์โทสะ ###SW. passional
adj. [Hope]
(n) อารมณ,์ความโกรธ,ตณัหา,กเิลส,ราคะ [Nontri]
/P AE1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pillow หมอน[Lex2]
หนนุหมอน[Lex2]
ทาํเป็นหมอนรอง[Lex2]
(พลิ\'โล) n. หมอน,หมอนเพลา,หมอนแกน,หมอนหนนุ.
[Hope]
(n) หมอน [Nontri]
/P IH1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pulse ชพีจร: อตัราการเตน้ของหวัใจ, จังหวะการเตน้ของหวัใจ
[Lex2]
เตน้เป็นจังหวะ: ชพีจรเตน้, สั㠀�น [Lex2]
เมลด็พชืท㠀ี�กนิได ้(เชน่ เมลด็ถั㠀�ว)[Lex2]
(พัลซ)ฺ n. ชพีจร,การเตน้เป็นจังหวะ,ความสั㠀�น
สะเทอืน,อารมณ,์จังหวะของชวีติ. vi. เตน้,สั㠀�นสะเทอืน ###S.
regular beat [Hope]
(n) ชพีจร,จังหวะ,การเตน้,ความสั㠀�นสะเทอืน,ถั㠀�ว [Nontri]
(vt) เตน้,สั㠀�น,สะเทอืน [Nontri]
/P AH1 L S/ [CMU]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 24/188

(v) / / [OALD]

refresh ทาํใหส้ดช㠀ื�น: ทาํใหม้ชีวีติชวีา [Lex2]
กระตุ้นความจาํ[Lex2]
เตมิเช㘀ื�อเพลงิ: เตมิพลงั [Lex2]
(รเีฟรช\') vt. ทาํใหม้ชีวีติชวีา,ทาํใหส้ดช㠀ื�น,กระตุ้นความจาํ,กอ่
ไฟ,เตมิพลงั,อดัแบตเตอร㠀ี�,ทาํใหฟ้㘀ื�นคนื vi. ด㠀ื�มเคร㠀ื�อง
ด㠀ื�ม,กระปร㘀ี�กระเปรา่,สดใส,ฟ㘀ื�นคนื ###SW. refresher n.
refreshful adj. ###S. revive,freshen,reanimate [Hope]
(vt) ทาํใหเ้บกิบาน,ทาํใหส้ดช㠀ื�น,ทาํใหม้ชีวีติชวีา [Nontri]
/R AH0 F R EH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sneeze จาม[Lex2]
เสยีงจาม: การจาม [Lex2]
(สนซี\') vi. จาม,แสดงการดถูกูโดยการยน่จมกู Phr. (sneezze
at เยาะเยย้ เยย้หยนั) ###SW. sneeze n. sneezy adj. [Hope]
(n) การจาม [Nontri]
(vi) จาม [Nontri]
/S N IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spice เคร㠀ื�องเทศ: เคร㠀ื�องปรงุแตง่รสชาต ิ[Lex2]
ใสเ่คร㠀ื�องเทศ: ใสเ่คร㠀ื�องชรูส, เพ㠀ิ�มรสชาต ิ[Lex2]
(สไพซ)ฺ n. เคร㠀ื�องเทศ,เคร㠀ื�องชรูส,ส㠀ิ�งท㠀ี�เพ㠀ิ�ม
รสชาต,ิรสชาต,ิจาํนวนเลก็นอ้ย. vt. ใสเ่คร㠀ื�องเทศ,ใสเ่คร㠀ื�อง
ชรูส,เพ㠀ิ�มรสชาต,ิทาํใหเ้กดิรสชาต\' ###S. flavour,zest [Hope]
(n) เคร㠀ื�องปรงุรส,เคร㠀ื�องเทศ,ของเผด็รอ้น [Nontri]
(vt) ปรงุรส,ใสเ่คร㠀ื�องเทศ,เพ㠀ิ�มรสชาต ิ[Nontri]
/S P AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whistle ผวิปาก[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ (เชน่ เป่าเคร㠀ื�องดนตร)ี[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ: นกหวดี [Lex2]
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เสยีงผวิปาก: เสยีงหวดีหววิ [Lex2]
การผวิปาก: การเป่านกหวดี, การทาํเสยีงหวดีหววิ [Lex2]
(วสิ\'เซลิ) vi. ผวิปาก,เป่านกหวดี,เปดิหวดู,เป่าหวดู,เป่า
แตร,เพรยีกรอ้ง,เคล㠀ื�อนท㠀ี�รวดเรว็จนเกดิเสยีงดงัหวอื vt. ทาํให้
เกดิเสยีงดงักลา่ว,n. อปุกรณท์าํใหเ้กดิเสยีงดงักลา่ว
(นกหวดี,หวดูรถ,ทอ่เป่าเป็นตน้) เสยีงดงักลา่ว,blow the
whistle หยดุยั㘀�ง,ทรยศ,เปดิเผย [Hope]
(n) นกหวดี,เสยีงผวิปาก,หวดูรถไฟ,คอหอย [Nontri]
(vi) เป่านกหวดี,สง่เสยีงจอ้กแจก้,ผวิปาก [Nontri]
/W IH1 S AH0 L/ [CMU]
/HH W IH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wool ขนแกะ[Lex2]
(วลู) n. ขนปยุ,ขนแกะ,ขนน㠀ิ�มและละเอยีดของสตัว,์ส㠀ิ�ง
อาํพราง,ขนมนษุย ์(โดยเฉพาะท㠀ี�สั㘀�น แขง็และหยกิ) . Phr. (all
wool and a yard wide แทจ้รงิ ดเีลศิ ยอดเย㠀ี�ยม ใจจรงิ
ยตุธิรรม) ###SW. woollike ajd. [Hope]
(n) ขนสตัว,์ขนแกะ [Nontri]
/W UH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

acquaint ทาํใหคุ้้นเคย[Lex2]
แนะนาํ[Lex2]
(อะเควนท\ฺ') vt. ทาํใหคุ้้นเคย, ปรับตวั, คุ้นเคย, แนะนาํ 
acquaintance n. [Hope]
(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกนัเอง [Nontri]
/AH0 K W EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cemetery สสุาน[Lex2]
(n) สสุาน,ป่าชา้,ท㠀ี�ฝังศพ,หลมุฝังศพ [Nontri]
/S EH1 M AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

curse
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การขบัออกจากศาสนา[Lex2]
คาํสาปแชง่[Lex2]
ตน้เหตขุองความหายนะ[Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: ทาํใหท้กุขท์รมาน [Lex2]
สาบาน[Lex2]
สาปแชง่[Lex2]
(เคริส์) n. คาํสาปแชง่,คาํแชง่ดา่,คาํสบถ,ความหายนะ,ภยั
ภบิตั,ิความอปัมงคล,ส㠀ิ�งระยาํ,คนระยาํ,ส㠀ิ�งท㠀ี�รา้ย,ส㠀ิ�งท㠀ี�ถกูสาป
แชง่,การขบัออกจากศาสนา vt. นาํความชั㠀�วรา้ยหรอืความ
หายนะ vi. สาปแชง่,สบถ ###S. exoriate,damn [Hope]
(vt) สาป,สบถ,แชง่,แชง่ดา่ [Nontri]
/K ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disguise การปลอมแปลง: การหลอกลวง, การแอบซอ่น, การปลอมตวั
[Lex2]
ปลอมตวั: แอบแฝง, ซกุซอ่น, ปดิบงั, อาํพราง, ปลอมแปลง
[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ใชป้ลอมตวั: ส㠀ิ�งท㠀ี�ใชพ้รางตวั [Lex2]
(ดสิไกซ\') vt. ปลอมตวั,ปลอมแปลง,ซอ่นเรน้,ปดิบงั,แกลง้
ทาํ,แสรง้. n. ส㠀ิ�งท㠀ี�ปลอมแปลง,เคร㠀ื�องแตง่กายท㠀ี�ปลอม
แปลง,การแกลง้ทาํ, การซอ่นเรน้. ###SW. disguiser n.
ดdูisguise disguisement n. ดdูisguise ###S.
mask,change,camouf [Hope]
(n) การปลอมแปลง,การปลอมตวั,การอาํพราง,การปดิบงั,การ
เสแสรง้ [Nontri]
(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตวั,ปดิบงั,อาํพราง,เสแสรง้ [Nontri]
/D IH2 S G AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fancy ไมธ่รรมดา: หรหูรา, งดงาม, วเิศษ [Lex2]
จนิตนาการ: นกึฝัน [Lex2]
ปรารถนา: ตอ้งการ [Lex2]
จนิตนาการ: การนกึฝัน, ความนกึฝัน [Lex2]
คาํอทุานแสดงความแปลกใจ[Lex2]
ชอบ[Lex2]
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ปรารถนา[Lex2]
(แฟน\'ซ)ี {fancied,fancying,fancies} n. จนิตนาการ,ความนกึ
ฝัน,ความนกึชอบ,รสนยิม, adj. แหง่จนิตนาการ,ซ㠀ึ�งมกีารประดบั
ตกแตง่,มสีสีนัแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt.
จนิตนาการ,นกึฝัน,ชอบ ###S. liking [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัจนิตนาการ,ซ㠀ึ�งมกีารตกแตง่ [Nontri]
(n) ความนกึฝัน,ความชอบ,ความเพอ้ฝัน,จนิตนาการ,รสนยิม
[Nontri]
(vi,vt) นกึฝัน,เพอ้ฝัน,คดิฝัน,ลองนกึ,จนิตนาการ [Nontri]
/F AE1 N S IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flashlight ไฟฉาย[Lex2]
แสงไฟ เชน่ ไฟสญัญาณบนประภาคาร[Lex2]
หลอดไฟแฟลช (ในการถา่ยภาพ)[Lex2]
(แฟลช\'ไลท)ฺ n. หลอดไฟแฟลชท㠀ี�ใชใ้นการถา่ยรปู,แสงสวา่ง
แวบจากหลอดไฟแฟลช,ไฟสญัญาณแวบวบั (ของรถดบัเพลงิ
รถตาํรวจ เป็นตน้) ,ภาพถา่ยดว้ยไฟแฟลช [Hope]
(n) ไฟแฟลช,แสงสญัญาณ,ไฟฉาย,ไฟสญัญาณรถตาํรวจ
[Nontri]
/F L AE1 SH L AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hood ขนบนหวัของนกหรอืสตัวบ์างชนดิ[Lex2]
คลมุดว้ยหมวกคลมุศรีษะ: คลมุดว้ยผา้คลมุศรีษะ [Lex2]
ผา้คลมุไหลข่องเส㘀ื�อรับปรญิญา[Lex2]
ฝากระโปรงรถยนต[์Lex2]
ฝาครอบอปุกรณต์า่งๆท㠀ี�มชีอ่งเปดิ[Lex2]
หมวกคลมุศรีษะท㠀ี�ตดิอยู่กบัเส㘀ื�อ: ผา้คลมุศรีษะท㠀ี�ตดิอยู่กบัเส㘀ื�อ
[Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัภาวะ สภาพธรรมชาต ิกลุ่มคนเฉพาะ[Lex2]
หนา้กากกนัแสงหนา้เลนสถ์า่ยภาพ มกัใชเ้พ㠀ื�อปอ้งกนัแสงจาก
แหลง่กาํเนดิแสง ท㠀ี�สอ่งเขา้หนา้เลนสแ์ลว้สะทอ้นผวิเลนสไ์ป
ปรากฏบนภาพถา่ย (flare) [LongdoEN]
(ฮดู) n. หมวกครอบ,ผา้คลมุศรีษะ,หมวกปรญิญาของเส㘀ื�อชดุ
ปรญิญาของมหาวทิยาลยั,ฝาครอบเคร㠀ื�องยนต,์ฝาครอบปลอ่ง
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ไฟ,คอแผแ่มเ่บ㘀ี�ยของงเูหา่,หงอนขนบนหวัของนกหรอืสตัวบ์าง
ชนดิ ###S. cowl,bonnet [Hope]
(n) ผา้คลมุศรีษะ,ผา้คลมุไหลเ่ส㘀ื�อครยุ [Nontri]
(n) ฝาครอบเคร㠀ื�องยนต ์[Nontri]
/HH UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

inhabitant ผู้อาศยั: คนพ㘀ื�นเมอืง, คนทอ้งถ㠀ิ�น [Lex2]
(n) ประชากร,พลเมอืง,ชาวบา้น,ผู้อาศยั [Nontri]
/IH2 N HH AE1 B AH0 T AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nourish เล㘀ี�ยงด:ู บาํรงุเล㘀ี�ยง [Lex2]
(เนอ\'รชิ) vt. บาํรงุเล㘀ี�ยง,หลอ่เล㘀ี�ยง,สนับสนนุ,เล㘀ี�ยง,ถนอม.
###SW. nourisher n. nourishingly adv. [Hope]
(vt) หลอ่เล㘀ี�ยง,บาํรงุกาํลงั,เสรมิกาํลงั,ถนอม,เล㘀ี�ยง [Nontri]
/N ER1 IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pirate ปลน้สะดม[Lex2]
ละเมดิลขิสทิธ漀ิ�[Lex2]
โจรสลดั: ผู้ปลน้สะดม [Lex2]
เรอืโจรสลดั[Lex2]
ผู้ละเมดิลขิสทิธ漀ิ�: ผู้ลอกเลยีนผลงานของผู้อ㠀ื�น [Lex2]
(ไพ\'เรท) n. โจรสลดั,เรอืโจรสลดั,ผู้ปลน้สะดม,ผู้ละเมดิ
ลขิสทิธ漀ิ�หรอืสทิธบิตัรของผู้อ㠀ื�น. vt.,vi. ปลน้สะดม,กระทาํ
พฤตกิรรมท㠀ี�เป็นโจรสลดั,ยกัยอก,ละเมดิลขิสทิธ漀ิ�หรอืสทิธบิตัร
ของผู้อ㠀ื�น,พมิพบ์ทประพันธข์องคนอ㠀ื�น ###SW. piratical,piratic
adj. pirati [Hope]
(n) โจรสลดั,ผู้ละเมดิลขิสทิธ漀ิ� [Nontri]
/P AY1 R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

publication ส㠀ิ�งตพีมิพ[์Lex2]
ธรุกจิการพมิพ[์Lex2]
(พับละเค\'เชนิ) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การ
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พมิพโ์ฆษณา,หนังสอืพมิพ,์ส㠀ิ�งตพีมิพ ์###S. printing,publicity
[Hope]
(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพมิพห์นังสอืจาํหนา่ย,ส㠀ิ�ง
พมิพ ์[Nontri]
/P AH2 B L IH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

riddle เกมทายปรศินา: ปัญหา, ปรศินา [Lex2]
ปัญหา: ปรศินา [Lex2]
ตอบปรศินา[Lex2]
พดูเป็นปรศินา[Lex2]
แทงหรอืเจาะใหเ้ป็นรพูรนุ[Lex2]
รอ่นดว้ยตะแกรง[Lex2]
ระดมยงิ[Lex2]
ตะแกรงรอ่น[Lex2]
การถา่ยปัสสาวะ[Lex2]
(รดิ\'เดลิ) n. ปัญหา,ปรศินา,คาํปรศินา,ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํให้
ฉงน,ตะแกรง,กระชอนท㠀ี�รอ่น,ตรวจสอบ,วเิคราะห ์vi. ทาํให้
พศิวงงงงวย,ออกปรศินา vt. แทงหรอืเจาะเป็นรพูรนุ,รอ่นดว้ย
ตะแกรง,ทาํใหเ้ส㠀ื�อม ###S. puzzle,enigma,mystery [Hope]
(n) ปัญหา,ปรศินา,กระชอน,ตะแกรง [Nontri]
(vi) ทาํใหพ้ศิวง,พดูเป็นปรศินา,ตรวจสอบ,วเิคราะห,์เลอืกสรร
[Nontri]
/R IH1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rot ทาํใหเ้นา่เปื㠀�อย[Lex2]
เร㠀ื�องไรส้าระ[Lex2]
ท㠀ี�มสีแีดง [LongdoDE]
(รอท) vi.,vi. (ทาํให)้ เนา่,เปื㠀�อย,บดู,ผ,ุผุ
พัง,เส㠀ื�อม,เส㠀ื�อมโทรม,ตายไป,ซบูผอม n. การเนา่,การเปื㠀�อย
###S. decompose,degenerate [Hope]
(n) เร㠀ื�องเหลวไหล,การผพัุง,ความเส㠀ื�อมโทรม,ความเนา่เปื㠀�อย
[Nontri]
/R AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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scare ทาํใหก้ลวั: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
ตกใจ: กลวั [Lex2]
ความหวาดกลวั: ความต㠀ื�นตระหนก, ความกลวั [Lex2]
(สแคร)ฺ vt. ทาํใหต้กใจ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหอ้กสั㠀�นขวญั
หาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั㠀�นขวญัหาย.
###SW. scaringly adv. ###S. frighten,intimidate,daunt
[Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ทาํใหอ้กสั㠀�นขวญัแขวน,ทาํใหต้㠀ื�น
ตระหนก [Nontri]
/S K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shortly ในไมช่า้: ในเรว็ๆ น㘀ี� [Lex2]
อยา่งยอ่ๆ: อยา่งรวบรัด, โดยสรปุ [Lex2]
อยา่งหยาบๆ: อยา่งไมส่ภุาพ [Lex2]
(ชอรท์\'ล)ี adv. ในระยะอนัสั㘀�น,ไมช่า้,โดยยอ่,โดยสรปุ,ลวก ๆ
,ครา่ว ๆ ###S. briefly [Hope]
(adv) ในไมช่า้,โดยยอ่,โดยสั㘀�นๆ,หว้น,ครา่วๆ,โดยสรปุ [Nontri]
/SH AO1 R T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

skeleton โครงกระดกู: โครงตกึ, โครงสรา้ง [Lex2]
โครงสรา้ง: โครงตกึ, โครงรา่ง [Lex2]
คนผอมแหง้: ผู้ท㠀ี�ผอมโซ [Lex2]
(สเคล\'ลเิทนิ) n. โครงกระดกู,กระดกูทั㘀�งหมดของสตัวท์㠀ี�กอ่
เป็นโครงข㘀ึ�น,คนท㠀ี�ผอมมาก,สตัวท์㠀ี�ผอมมาก,โครงค㘀ํ�า,โครงรา่ง,
Phr. (skeleton in the closet เร㠀ื�องฉาวโฉภ่ายในหรอืภายใน
บา้นความลบัท㠀ี�นา่อบัอาย) adj. เก㠀ี�ยวกบัโครงกระดกู,คลา้ย
โครงกระดกู [Hope]
(n) โครงรา่ง,โครงกระดกู,ซ㠀ี�โครง,โครง [Nontri]
/S K EH1 L AH0 T AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spoil ทาํใหเ้สยีหาย[Lex2]
ตามใจจนเสยีคน: ทาํใหเ้สยีคน [Lex2]
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เนา่เสยี[Lex2]
แยง่ชงิ: ปลน้ [Lex2]
การแยง่ชงิ[Lex2]
ของท㠀ี�แยง่ชงิมา: ส㠀ิ�งท㠀ี�ปลน้มา, ของโจร [Lex2]
(สพอยล)ฺ {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทาํใหเ้สยี,ทาํให้
แย,่ทาํอนัตราย,โอจ๋นเสยีคน,ทาํใหเ้ส㠀ื�อมเสยี,ปลน้,แยง่. vi.
เสยี,เส㠀ื�อมเสยี,แยล่ง,ปลน้,แยง่. n. ของโจร,ส㠀ิ�งท㠀ี�ปลน้มา,ของ
เสยี Phr. (be spoiling for อยากมาก ตอ้งการมาก) S...
[Hope]
(n) ของท㠀ี�รบิมาได,้ของท㠀ี�ปลน้ได,้ของโจร,ของเสยี [Nontri]
(vi) ปลน้,เสยี,เส㠀ื�อมเสยี,แยล่ง [Nontri]
(vt) แยง่,ปลน้,ทาํลาย,ทาํใหเ้สยีคน [Nontri]
/S P OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

starve อดอาหาร[Lex2]
(สทารฟ์ว) vi.,vt. (ทาํให)้ อดอาหาร
ตาย,อดอยาก,กระหาย,หวิโหย,หนาวตาย. ###SW. starvedly
adv. starver n. ###S. wither,waste away,die [Hope]
(vi) กระหาย,อดอาหาร,หวิโหย,อดอยาก [Nontri]
/S T AA1 R V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thrill ต㠀ื�นเตน้: หวาดเสยีว [Lex2]
ทาํใหต้㠀ื�นเตน้: ทาํใหห้วาดเสยีว [Lex2]
รู้สกึพอใจ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ[Lex2]
สั㠀�น[Lex2]
ทาํใหส้ั㠀�น[Lex2]
ประสบการณน์า่ต㠀ื�นเตน้: ประสบการณน์า่ต㠀ื�นเตน้, ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหต้㠀ื�น
เตน้เรา้ใจ [Lex2]
ความรู้สกึต㠀ื�นเตน้: ความรู้สกึต㠀ื�นเตน้นา่กลวั, ความต㠀ื�นเตน้ขน
พองสยองเกลา้ [Lex2]
(ธรลิ) n. ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหต้㠀ื�นเตน้เรา้ใจ. vi.,vt. (ทาํให)้ ต㠀ื�น
เตน้,เรา้ใจ,เสยีวซา่น,เสยีว,เสยีวสวาท,ตวัสั㠀�น [Hope]
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(n) ความเสยีวซา่น,ความต㠀ื�นเตน้,ความซาบซ㘀ึ�ง [Nontri]
(vi,vt) เสยีวซา่น,ซาบซ㘀ึ�ง,ต㠀ื�นเตน้,สั㠀�น [Nontri]
/TH R IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wicked เจง๋: สดุยอด [Lex2]
ชั㠀�วรา้ย: โฉด, เลว, คดในขอ้, ทราม [Lex2]
(วคิ\'คดิ) adj. โหดรา้ย,ชั㠀�วชา้,เลวทราม,มเีจตนารา้ย,คกุคาม,นา่
รังเกยีจ,ไรเ้หตผุล,ชั㘀�นหน㠀ึ�ง,ยอดเย㠀ี�ยม ###SW. wickedly adv.
[Hope]
(adj) โหดรา้ย,ชั㠀�วรา้ย,ดรุา้ย,เลวทราม,บาปหนา [Nontri]
/W IH1 K AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

alert การเตอืนภยั[Lex2]
ชว่งเวลาท㠀ี�มอีนัตราย[Lex2]
ต㠀ื�นตวั: ตั㘀�งทา่, ระมดัระวงั, ไหวตวั, เตรยีมพรอ้ม [Lex2]
เตอืน: ทาํใหต้ระหนักถงึภยั [Lex2]
(อะเลริท์\ฺ') n.,adj.,vt. วอ่งไว, เตรยีมพรอ้ม, [Hope]
(adj) ระมดัระวงั,เตรยีมพรอ้ม,วอ่งไว [Nontri]
/AH0 L ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

broadcast กระจาย: เผยแพร,่ แจง้ [Lex2]
รายการออกอากาศ: ขอ้ความท㠀ี�ออกอากาศ [Lex2]
(adj) แพรห่ลาย,ทั㠀�วไป [Nontri]
(n) การกระจายเสยีง,การกระจายขา่ว,การออกขา่ว [Nontri]
(vi,vt) กระจายเสยีง,แพรข่า่ว,เผยแพร,่ออกขา่ว [Nontri]
/B R AO1 D K AE2 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bulletin แถลงการณ:์ ประกาศ [Lex2]
(บลู\'ละทนิ) n. แถลงการณ,์ประกาศ,รายงานขา่ว,ส㠀ิ�งตพีมิพท์㠀ี�
ออกมาเป็นระยะ [Hope]
(n) ประกาศ,แถลงการณ ์[Nontri]
/B UH1 L AH0 T AH0 N/ [CMU]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 33/188

(n) / / [OALD]

bump กระทบ[Lex2]
ชน: กระแทก [Lex2]
(บมัพ)ฺ {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับ
ชน,ทาํใหช้น,ชนลม้,ไลอ่อกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สมัผัส,เอา
ตะโพกชน,พบโดย บงัเอญิ,ประสบ,ว㠀ิ�งโคลงเคลง Id. (bump
off ฆา่) n. การชน,การกระแทก,หวัโหนก,สว่นนนู,การเอากน้
ชน [Hope]
(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกนั [Nontri]
/B AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chop เคล㠀ื�อนไหวอยา่งรวดเรว็: เคล㠀ื�อนไหวโดยทนัททีนัใด [Lex2]
ช㘀ิ�นเน㘀ื�อท㠀ี�หั㠀�นบางๆ (สว่นใหญย่งัมกีระดกูตดิอยู่ดว้ย)[Lex2]
ฟัน (ตน้ไม)้: ตดั (ตน้ไม)้ [Lex2]
สบั: หั㠀�นเป็นช㘀ิ�นๆ, ตดัเป็นช㘀ิ�น [Lex2]
หวดอยา่งแรง: ตอียา่งแรง [Lex2]
(ชอพ) v.ตดั,ผา่,สบั,โคน่,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตดัขาด,เปล㠀ี�ยนทศิทาง
อยา่งฉับพลนั,โตเ้ถยีง n. การตดั,การผา่,ช㘀ิ�นท㠀ี�ตดัออก,ช㘀ิ�น
เน㘀ื�อ,การสบัเปล㠀ี�ยน Phr. (chop chop adv.,interj. เรว็ !.เรว็เขา้
!) [Hope]
(vt) สบั,ผา่,ฟัน,ถาง,ตดั [Nontri]
/CH AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

closet ชั㘀�น: ตู้ [Lex2]
ท㠀ี�เป็นสว่นตวั[Lex2]
หอ้งเลก็ๆ[Lex2]
(โคลซ\'ซทิ) n. หอ้งสว้ม,หอ้งน㘀ํ�า,หอ้งเลก็,หอ้งสว่นตวั,หอ้ง
ลบั,ตู้ฝาผนัง. adj. สว่นตวั,ลบัเฉพาะ,เส㠀ี�ยงโชค. [Hope]
(adj) สว่นตวั,สนัโดษ,ลบัเฉพาะ [Nontri]
(n) หอ้งสว้ม,หอ้งสขุา,หอ้งลบั,หอ้งสว่นตวั,ตู้ฝาผนัง [Nontri]
/K L AA1 Z AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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console คอนโซล: ตาํแหนง่ดา้นหนา้รถท㠀ี�มหีนา้ปัดตา่งๆ อยู่ [Lex2]
ทาํใหรู้้สกึสะดวกสบาย[Lex2]
(คนัโซล\') {consoled,consoling,consoles} vt.
ปลอบโยน,ปลอบขวญั,ทาํใหส้บายใจ n. สว่นท㠀ี�เป็นแปน้ท㠀ี�
ประกอบดว้ยกา้นเปียโนแถวกา้นอกัษรพมิพด์ดีหรอือ㠀ื�น ๆ ,ตู้
วทิย ุโทรทศันท์㠀ี�ตั㘀�งอยู่บนพ㘀ื�น,ห㘀ิ�งท㠀ี�ทาํย㠀ื�นออกจากกาํแพง,หอ
ควบคมุระบบไฟฟา้หรอือเิลก็ทรอนกิส ์คาํท㠀ี�มคีวาม [Hope]
(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทาํใหส้บายใจข㘀ึ�น,ทาํใหอุ้่นใจ,ปลอบ
ขวญั [Nontri]
/K AA1 N S OW0 L/ [CMU]
/K AH0 N S OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

district กาํหนดอาณาเขต: แบง่อาณาเขต, แบง่เขตแดน [Lex2]
เขต: เขตแดน, บรเิวณ, อาณาบรเิวณ, แขวง, ตาํบล [Lex2]
(ดสิ\'ทรคิท)ฺ n. เขต,ตาํบล,แถบ,ทอ้งถ㠀ิ�น,เมอืง,มณฑล. vt. แบง่
ออกเป็นเขต (ตาํบล แถบ,ทอ้งถ㠀ิ�น,มณฑล) ###S. area,region
[Hope]
(n) ตาํบล,เขต,ทอ้งถ㠀ิ�น,แถบ,เมอืง,มณฑล [Nontri]
/D IH1 S T R IH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drawer คนท㠀ี�ผสมเหลา้ (คาํโบราณ): บารเ์ทนเดอร ์[Lex2]
ชา่งวาดภาพ: จติรกร [Lex2]
ผู้ถอนเงนิ: ผู้เซน็เชค็ [Lex2]
ภาพเขยีน[Lex2]
ล㘀ิ�นชกั[Lex2]
(ดรอ\'เออะ) n. ผู้ถอนเงนิ (โดยตัว̃เงนิ) ล㘀ิ�นชกั,ผู้ดงึ,ผู้ลาก,ส㠀ิ�งท㠀ี�
ลาก [Hope]
(n) ผู้ถอนเงนิ,ล㘀ิ�นชกั,ผู้ดงึ,ผู้ลาก [Nontri]
/D R AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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endure คงอยู่: อยู่รอด, รอดมาได ้[Lex2]
อดทน: ทน, ยนืหยดั, ทนทาน, คงทน [Lex2]
(เอนดวิ\'เออะ) vt.,vi. อดทน,ทนทาน,ยนืยง,อดกลั㘀�น ###S.
bear, [Hope]
(vi,vt) ทนทาน,ทน,คงทน,อดทน,ยนืยง,ตา้นทาน [Nontri]
/EH0 N D Y UH1 R/ [CMU]
/AH0 N D UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

execute ดาํเนนิการ: จัดการ, ปฏบิตักิาร [Lex2]
บงัคบัตามกฎหมาย: บงัคบัใชต้ามกฎหมาย [Lex2]
ประหารชวีติ[Lex2]
(เอค\'ซะควิท)ฺ vt. ปฎบิตั,ิบรหิาร,ประหารชวีติ,บงัคบัตาม
กฎหมาย. ###SW. executable adj. executer n. กระทาํการ
หมายถงึ การท㠀ี�เคร㠀ื�องคอมพวิเตอรล์งมอืกระทาํการตามคาํสั㠀�ง
ในโปรแกรม หลงัจากท㠀ี�มกีารแปลโปรแกรมนั㘀�น (compile) ออก
เป็นภาษาเคร㠀ื�อง (machine language) แลว้ด ูcompile และ
machine language ประกอบ [Hope]
(vt) บรหิาร,ปฏบิตั,ิทาํใหส้าํเรจ็,กระทาํ,ประหารชวีติ,สนอง
พระบรมราชโองการ [Nontri]
/EH1 K S AH0 K Y UW2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grasp จับ: กาํ, ยดึ, ฉวย, ควา้ [Lex2]
เขา้ใจ: รู้ซ㘀ึ�ง [Lex2]
การจับ: การควา้, การไขวค่วา้ [Lex2]
ความสามารถในการเขา้ใจ: การเขา้ใจอยา่งทะลปุรโุปรง่
[Lex2]
(กราสพ)ฺ vt.,vi.,n. (การ) ยดึ,จับ,กาํแนน่,ควา้,เขา้ใจ,รู้ซ㘀ึ�ง
###SW. grasper n. [Hope]
(vt) ฉวย,ควา้,จับแนน่,เขา้ใจ,กาํ, รู้ซ㘀ึ�ง [Nontri]
/G R AE1 S P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rear สว่นหลงั: ขา้งหลงั, ตอนทา้ย [Lex2]
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กองหลงั: แนวหลงั [Lex2]
บั㘀�นทา้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ): กน้ [Lex2]
หลงั: ทา้ย [Lex2]
เล㘀ี�ยงด[ูLex2]
เพาะปลกู[Lex2]
ชขู㘀ึ�น: ตั㘀�งข㘀ึ�น, ชเูทา้หนา้ข㘀ึ�น [Lex2]
(เรยีร)์ n. ขา้งหลงั,ดา้นหลงั,สว่นหลงั,แนวหลงั,กอง
หลงั,ทา้ย,หอ้งสว้ม,บั㘀�นทา้ย,กน้ vt. เล㘀ี�ยง,เล㘀ี�ยงด,ูอบรมสั㠀�ง
สอน,เพาะปลกู,กอ่สรา้ง,ตั㘀�ง,สรา้ง,ทาํใหม้า้ชเูทา้หนา้ข㘀ึ�น vi.
(มา้) ชเูทา้หนา้ข㘀ึ�น,ชศูรีษะ,ชขู㘀ึ�น adj. หลงั,ทา้ย Phr. (bring up
the rear ตามหลงั,อยู่ทา้ย) [Hope]
(n) ขา้งหลงั,ตอนทา้ย,กองหลงั,ดา้นหลงั,แนวหลงั,กน้
[Nontri]
(vt) เล㘀ี�ยง,ตั㘀�งข㘀ึ�น,สง่เสยี,สรา้ง,กอ่,เพาะปลกู,สั㠀�งสอน [Nontri]
/R IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

senator วฒุสิมาชกิ: สมาชกิวฒุสิภา, สมาชกิสภาสงู [Lex2]
(เซน\'นะเทอะ) n. สมาชกิสภาสงู,สมาชกิวฒุสิภา. ###SW.
senatorship n. [Hope]
(n) วฒุสิมาชกิ,สมาชกิรัฐสภา [Nontri]
/S EH1 N AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

skull กะโหลกศรีษะ[Lex2]
หวั (คาํสแลง)[Lex2]
(สคลั) n. กะโหลกศรีษะ,หวักะโหลก,กบาล,มนัสมอง (แหง่
ความรู้) [Hope]
(n) หวักะโหลก [Nontri]
/S K AH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stir คนใหเ้ขา้กนั: กวน [Lex2]
ขยบั: คอ่ยๆ เคล㠀ื�อน [Lex2]
ปลกุเรา้: กระตุ้น, ทาํใหต้㠀ื�นเตน้ [Lex2]
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การกวน: การคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
ความต㠀ื�นเตน้: ความชลุมนุวุ่นวาย [Lex2]
คกุ (คาํสแลง): เรอืนจาํ [Lex2]
(สเทอร)์ vt. กวน,คน,แกวง่,ไกว,คอ่ย ๆ
เคล㠀ื�อน,เขยา่,แหย,่ขยบั,คุ้ย,เข㠀ี�ย,ปลกุ,ปลกุเรา้,กระตุ้น,ทาํให้
ต㠀ื�นเตน้,กอ่ใหเ้กดิ. vi. ขยบั,เคล㠀ื�อนไปมา,ดาํเนนิ
การ,หมนุเวยีน,แพรห่ลาย,มอีารมณ.์ n. การกวน
(คน,แกวง่,ไกว...) ,เสยีงกวน,ความต㠀ื�นเตน้,ความ
โกลาหล,ความรู้สกึ,อารมณ ์[Hope]
(vt) คน,ทาํใหเ้คล㠀ื�อนไหว,กอ่กวน,แกวง่,เขยา่,กระตุ้น,ปลกุเรา้
[Nontri]
/S T ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tap เคาะ: แตะเบาๆ, ตบเบาๆ, ตเีบาๆ [Lex2]
เตน้แทพ็: เตน้ราํโดยใชร้องเทา้เคาะพ㘀ื�นเป็นจังหวะ [Lex2]
ใสแ่ผน่หนังหรอืแผน่เหลก็ท㠀ี�สน้รองเทา้[Lex2]
แตง่ตั㘀�ง (มกัใชใ้นรปูของ passive voice): คดัเลอืก [Lex2]
การแตะเบาๆ: การตบเบาๆ, การตเีบาๆ [Lex2]
เสยีงท㠀ี�เกดิจากการตบเบาๆ: เสยีงท㠀ี�เกดิจากการตเีบาๆ, เสยีงท㠀ี�
เกดิจากการแตะเบาๆ [Lex2]
แผน่เหลก็ท㠀ี�ตอกตดิกบัสน้รองเทา้สาํหรับเตน้แทพ็[Lex2]
กอ๊กน㘀ํ�า: กอ๊ก, หวักอ๊ก [Lex2]
น㘀ํ�าหรอืของเหลวท㠀ี�ปลอ่ยออกจากหวักอ๊ก[Lex2]
จกุขวด: เคร㠀ื�องอดุ [Lex2]
เคร㠀ื�องตอกทาํเกลยีวตวัเมยี[Lex2]
หวัตอ่ไฟฟา้[Lex2]
ตดิเคร㠀ื�องดกัฟังหรอืบนัทกึเสยีง (ท㠀ี�โทรศพัทห์รอือปุกรณก์าร
ส㠀ื�อสารอ㠀ื�นๆ)[Lex2]
ตดิหวักอ๊ก[Lex2]
ปลอ่ยของเหลวออกจากกอ๊ก: ไขกอ๊ก, ปลอ่ยใหไ้หลออก
[Lex2]
(แทพ) vt.,vi.,n. (การ,เสยีง) แตะอยา่งแผว่เบา,เตะเบา ๆ ,ตบ
เบา ๆ ,เคาะตอกเบา ๆ vt.,n. (การ) ทาํใหไ้หลออก,ลอบตอ่สาย
โทรศพัท ์(เพ㠀ื�อดกัฟัง) ,ใสก่อ๊ก,ใสจ่กุ,แยกตอ่,แบง่น㘀ํ�า,เรยีก
รอ้ง,ตอกหรอืทาํสลกัเกลยีวตวัเมยี,สบู (ของเหลวหรอืหนอง)
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,เบยีรช์นดิท㠀ี�ไขจากถงั,บาร,์เจาะ (ตน้ยาง [Hope]
(n) การตบเบาๆ,การเคาะเบาๆ,การแตะเบาๆ,การใสส่น้สงูให้
หนาข㘀ึ�น [Nontri]
(vt) ตบเบาๆ,เคาะเบาๆ,แตะเบาๆ,ใสส่น้สงูใหห้นาข㘀ึ�น [Nontri]
/T AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tremendous ใหญโ่ตมาก[Lex2]
ดมีาก[Lex2]
(ทรเีมน\'เดสิ) adj. ใหญโ่ตมาก,อยา่งย㠀ิ�ง,มากมาย,นา่กลวั,นา่
ตกตะลงึ,ยอดเย㠀ี�ยม. ###SW. tremendousness n. ###S.
prodigious,huge,enormous,wonderful [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,นา่เกรงขาม,นา่กลวั,มหมึา [Nontri]
/T R AH0 M EH1 N D AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

underneath แีฝงอยู่ภายใต:้ ท㠀ี�มองไมเ่หน็, ท㠀ี�ปดิบงั [Lex2]
ภายใต:้ ขา้งใต ้[Lex2]
ซ㠀ึ�งอยู่ภายใต[้Lex2]
(อนัเดอะนธี\') prep.,adv.,adj. ขา้งใต,้ขา้งลา่ง,อยู่ขา้งใต,้ซอ่น
อยู่,ซอ่นเรน้. n. ฐาน,สว่นลา่งสดุ,ขา้งใต ้###S. beneath,under
[Hope]
(adv) ขา้งใต,้ภายใต,้ต㠀ํ�ากวา่,ขา้งลา่ง [Nontri]
(pre) ขา้งใต,้ต㠀ํ�ากวา่,ขา้งลา่ง,ซอ่นอยู่ [Nontri]
/AH2 N D ER0 N IY1 TH/ [CMU]
(a) / / [OALD]

worm หนอน[Lex2]
คนประจบสอพลอ (การดถูกู): คนนา่รังเกยีจ [Lex2]
ขบัพยาธ[ิLex2]
คบืคลาน: เล㘀ื�อยเหมอืนหนอน [Lex2]
(เวริม์) n. หนอน,ตวัหนอน,ไสเ้ดอืน,พยาธ,ิหนอนพยาธ,ิตวั
ไหม,ส㠀ิ�งท㠀ี�นา่ขยะแขยง vi. เล㘀ื�อยเหมอืนตวัหนอน,คอ่ย ๆ สบื
รู้,ไช,ใชเ้พทบุาย. vt. ขบัพยาธ,ิคอ่ย ๆ สบืรู้,ทาํใหก้า้วไปขา้ง
หนา้อยา่งชา้ ๆ ,ใชเ้พทบุาย ###SW. wormer n.
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wormlike,wormish adj. [Hope]
(n) หนอน,ไสเ้ดอืน,พยาธ,ิตวัไหม,ไสไ้ก,่เกลยีวตวัหนอน
[Nontri]
/W ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

abandon การปลดปลอ่ย: การปลดปลอ่ยอารมณ ์[Lex2]
ท㘀ิ�ง: เลกิ, ทอดท㘀ิ�ง, ละท㘀ิ�ง, ท㘀ิ�งขวา้ง, ผละ, จากไป [Lex2]
ปลอ่ยตามอารมณ[์Lex2]
(อะแบน\' เดนิ) vt.,n. ละท㘀ิ�ง, ปลอ่ย, พลดัพรากจาก, ไมเ่กรง
ครหา, ปลอ่ยตามอารมณ ์abandoner , abandonment
ตวัอยา่ง: *Somchai abandones himself to despair. สมชยั
ปลอ่ยตวัอยู่แตใ่นความส㘀ิ�นหวงั* n. [Hope]
(vt) ละท㘀ิ�ง,จากไป,ปลอ่ย,ยกเลกิ [Nontri]
/AH0 B AE1 N D AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ambitious ทะเยอทะยาน[Lex2]
ยาก: ลาํบาก, ท㠀ี�ตอ้งใชค้วามพยายามสงู [Lex2]
(แอมบชิ\' เชสิ) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอยา่งแรงกลา้,
มกัใหญใ่ฝ่สงู. ambitiousness n. ###S. aspiring, purposeful)
[Hope]
(adj) ทะเยอทะยาน,มกัใหญใ่ฝ่สงู [Nontri]
/AE0 M B IH1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bark เสยีงเหา่ของสนัุข[Lex2]
เหา่[Lex2]
ทาํเสยีงรอ้งคลา้ยเสยีงสนัุข[Lex2]
ตะคอก: พดูกา้วรา้ว [Lex2]
ทาํใหห้นังฟกช㘀ํ�า ถลอก: ผวิ (ของหวัเขา่, ขอ้น㘀ิ�ว) ถลอก [Lex2]
ลอก (เปลอืกตน้ไม)้: ลอกหนัง [Lex2]
ฟอก: ยอ้ม [Lex2]
เปลอืกไม:้ เปลอืก [Lex2]
เรอืสาํเภาท㠀ี�มเีสากระโดงเรอื 3 เสา: เรอืเลก็ [Lex2]
(บารค์) {barked,barking,barks} n. เปลอืกไม ้vt. ลอก
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หนัง,ลอกเปลอืก,ลอกผวิ,แชเ่ปลอืกในสารละลายฟอกเปลอืก
ไม ้,เหา่,ลั㠀�น (ปืน) ,ดงั,รอ้ง [Hope]
(n) เสยีงเหา่,เปลอืกไม,้เรอืสาํเภา [Nontri]
(vi) เหา่,รอ้ง [Nontri]
(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลอืก,ลอกเปลอืก [Nontri]
/B AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bay อา่ว: ท㠀ี�เวา้ของเทอืกเขา [Lex2]
พ㘀ื�นท㠀ี�หรอืบรเิวณท㠀ี�กาํหนดไว[้Lex2]
มขุ: เว㘀ิ�งในหอ้งระหวา่งเสาสองตน้ [Lex2]
หอน[Lex2]
เสยีงหอน: การอบัจน [Lex2]
ตน้อบเชยเดอืน: ใบพชืท㠀ี�มกีล㠀ิ�นหอมใชป้รงุอาหาร [Lex2]
มา้สนี㘀ํ�าตาลแดง[Lex2]
สนี㘀ํ�าตาลแดง: มา้ท㠀ี�มสีนี㘀ํ�าตาลแดง [Lex2]
(เบ) {bayed,baying,bays} n. อา่วเลก็,ท㠀ี�เวา้ของเทอืก
เขา,มขุ,ช㠀ื�อเสยีง (bays) ,สนี㘀ํ�าตาลปนแดง,มา้หรอืสตัวท์㠀ี�มสีี
น㘀ํ�าตาลปนแดง,เสยีงเหา่,ภาวะหมดหนทาง,ความอบัจน,การ
หอน vi. เหา่,หอน vt. เหา่ใส ่adj. สเีทาปนแดง [Hope]
(adj) สนี㘀ํ�าตาลปนแดง,สเีทาปนแดง [Nontri]
(n) เสยีงเหา่,เสยีงหอน,อา่ว [Nontri]
(vi) เหา่,หอน [Nontri]
/B EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brilliant แพรวพราย: พรายแสง, พร㘀ิ�งพราย, สอ่งแสง, แพรวพราว
[Lex2]
งดงาม: สวยงาม [Lex2]
(บรลิ\'เยนิท)ฺ adj. สกุใส,โชตชิว่ง,ฉลาดมาก,หลกัแหลม
มาก,แวววาว n. เพชรนลิจนิดา ###SW. brilliantness n.
ดbูrilliant ###S. glittering [Hope]
(adj) สกุใส,ฉลาด,หลกัแหลม [Nontri]
/B R IH1 L Y AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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chin คนจนี (คาํยอ่ของ Chinese)[Lex2]
คาง[Lex2]
คยุ (คาํสแลง): สนทนา [Lex2]
(ชนิ) {chinned,chinning,chins} n. คาง keep (have) one\'s
chin up อยา่ทอ้ใจ,ไมท่อ้ take it on the chin แพ,้ลม้เหลว
อยา่งส㘀ิ�นเชงิ,ยกคางข㘀ึ�น,คยุ,สนทนา. vi. คยุ,ยกคางตวัเองข㘀ึ�น
[Hope]
(n) คาง [Nontri]
/CH IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

complaint ขอ้ท㠀ี�ไมพ่อใจ[Lex2]
ความไมพ่อใจ[Lex2]
(คมัเพลนท\ฺ') n. การบน่,การรอ้งทกุข,์การแสดงความ
ขอ้งใจ,มลูเหตทุ㠀ี�บน่หรอืรอ้งทกุข,์การฟอ้งรอ้งคดแีพง่ในระยะ
แรกของโจทก ์[Hope]
(n) การบน่,การรอ้งทกุข,์การคร㠀ํ�าครวญ,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
/K AH0 M P L EY1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deaf คนหหูนวก (พหพูจน)์[Lex2]
หหูนวก: ซ㠀ึ�งไมไ่ดย้นิ, ไมย่อมฟัง, ไมเ่ช㠀ื�อฟัง [Lex2]
(เดฟ) adj. หหูนวก,ไมย่อมฟัง,ไมเ่ช㠀ื�อฟัง. ###SW. deafness n.
ดdูeaf [Hope]
(adj) หตูงึ,หหูนวก,ไมย่อมฟัง,ไมเ่ช㠀ื�อฟัง [Nontri]
/D EH1 F/ [CMU]
(j) / / [OALD]

enthusiastic กระตอืรอืรน้: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตอืรอืรน้
[Lex2]
(เอนธวิซแิอส\'ทคิ) adj. กระตอืรอืรน้,มศีรัทธาแรง
กลา้,เรา่รอ้น,มใีจจดจอ่. [Hope]
(adj) กระตอืรอืรน้,กลุกีจุอ,มศีรัทธาแรงกลา้,มใีจจดจอ่
[Nontri]
/EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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expedition การเตรยีมพรอ้ม: ความต㠀ื�นตวั, ความรวดเรว็ [Lex2]
คณะเดนิทาง (เพ㠀ื�อจดุประสงคใ์ดจดุประสงคห์น㠀ึ�ง): คณะผู้เดนิ
ทาง [Lex2]
(เอคซพฺดิชิ\'เชนิ) n. การเดนิทาง,คณะผู้เดนิทางดงั
กลา่ว,ความวอ่งไวหรอืรวดเรว็ในการกระทาํบางอยา่ง. ###SW.
expeditionary adj. [Hope]
(n) การเดนิทาง,ความวอ่งไว,ความรวดเรว็ [Nontri]
/EH2 K S P AH0 D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

horizon ขอบเขตความรู้: ประสบการณ ์[Lex2]
ขอบฟา้: เสน้ขอบฟา้ [Lex2]
(ฮะไร\'เซนิ) n. ขอบฟา้,ขอบเขต,สายตา,เสน้ขอบ
ฟา้,ระดบั,ตาํแหนง่,ชั㘀�น [Hope]
(n) สายตา,เสน้ขอบฟา้,ขอบเขต,วง,ตาํแหนง่,ระดบั [Nontri]
/HH ER0 AY1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

loyal ซ㠀ื�อสตัย:์ ภกัด,ี จงรักภกัด,ี ซ㠀ื�อตรง, ยดึมั㠀�น [Lex2]
(ลอย\'เอลิ) adj. จงรักภกัด,ีซ㠀ื�อสตัย.์ ###SW. loyalness n.
ดlูoyal ###S. faithful [Hope]
(adj) ซ㠀ื�อสตัย,์ภกัด,ีจงรักภกัด ี[Nontri]
/L OY1 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mayor นายกเทศมนตร[ีLex2]
(เม\'เออะ,แม\'เออะ) n. นายกเทศมนตร ีmayoral adj. ###SW.
mayorship n. [Hope]
(n) นายกเทศมนตร ี[Nontri]
/M EY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mutual ซ㠀ึ�งกนัและกนั: รว่มกนั, ทั㘀�งสองฝ่าย [Lex2]
ซ㠀ึ�งสมัพันธก์นั: ซ㠀ึ�งมรีว่มกนั [Lex2]
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(มวิ\'ชวล) adj. ซ㠀ึ�งกนัและกนั,ทั㘀�งสองฝ่าย,รว่มกนั [Hope]
(adj) ซ㠀ึ�งกนัและกนั,รว่มกนั,ทั㘀�งสองฝ่าย,สมัพันธก์นั [Nontri]
/M Y UW1 CH AH0 W AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

overweight ท㠀ี�มนี㘀ํ�าหนักมากเกนิไป[Lex2]
(โอ\'เวอะเวท) n.,adj. น㘀ํ�าหนักเกนิ [Hope]
(adj) หนักเกนิพกิดั [Nontri]
(n) น㘀ํ�าหนักเกนิพกิดั [Nontri]
(vt) ทาํใหห้นักเกนิพกิดั [Nontri]
/OW2 V ER0 W EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

refuge ท㠀ี�หลบภยั: ท㠀ี�ล㘀ี�ภยั [Lex2]
(เรฟ\'ฟวิจ)ฺ n. ท㠀ี�หลบภยั,ท㠀ี�ปลอดภยั,ท㠀ี�พ㠀ึ�ง,รม่โพธ漀ิ�รม่ไทร vt. ให้
ท㠀ี�หลบภยัแก.่ vi. หลบภยั,ล㘀ี�ภยั [Hope]
(n) ท㠀ี�พักอาศยั,ท㠀ี�พาํนัก,ท㠀ี�พ㠀ึ�ง,รม่โพธ漀ิ�รม่ไทร [Nontri]
/R EH1 F Y UW0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

restore ฟ㘀ื�นฟ:ู ทาํใหก้ลบัแขง็แรง [Lex2]
ซอ่มแซม: ปฏสิงัขรณ ์[Lex2]
(รสีทอร\์') vt. ฟ㘀ื�นฟ,ูซอ่มแซม,ปฏสิงัขรณ,์ทาํใหแ้ขง็แรง,บาํรงุ
กาํลงั,บาํรงุรา่งกาย,สง่คนื,สรา้งใหม ่###SW. restorable adj.
restorer n. ###S. reinstitute,repair [Hope]
(vt) ซอ่ม,คนืให,้ฟ㘀ื�นฟ,ูปฏสิงัขรณ,์ทาํใหค้นืสภาพ [Nontri]
/R AH0 S T AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rub นวด[Lex2]
ขดู: ครดู, เสยีดส ี[Lex2]
ขดัถ[ูLex2]
การขดั: การถ,ู การเชด็ [Lex2]
การนวด[Lex2]
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อปุสรรค: ความลาํบาก, ส㠀ิ�งรบกวน, ส㠀ิ�งระคายเคอืง [Lex2]
(รับ) vt. ถกู,ขดั,ส,ีเสยีดส,ีนวด,ลบู vi. ถอูอก,ขดัออก,เสยีดส ีn.
การถ,ูการขดั,การส,ีการนวด,การลบู,ส㠀ิ�งระคาย
เคอืง,อปุสรรค,ความลาํบาก ###S.
spread,chafe,contact,obstacle [Hope]
(vt) เฉยีด,ถ,ูลบ,ลบู,นวด,ขดั,ส ี[Nontri]
/R AH1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

senses /S EH1 N S AH0 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[sense]
อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
ประสาทสมัผัส: การรู้สกึ, การไดก้ล㠀ิ�น, การเหน็, การรับรส, การ
ไดย้นิ [Lex2]
สตสิมัปชญัญะ: เชาวปั์ญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการ
พนิจิพเิคราะห ์[Lex2]
ความหมายของคาํ: ความหมาย [Lex2]
สมัผัส: รู้สกึ [Lex2]
ตระหนัก: เขา้ใจ, รับรู้ [Lex2]
(เซนซ)ฺ n. ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ประสาททั㘀�งหา้,ประสาท
สมัผัส,อนิทรยีส์มัผัส,เหตผุล,ความสามารถในการพนิจิ
พเิคราะห,์สตสิมัปชญัญะ,ความฉลาด,ความสงัหรณ,์ความ
หมาย,นัย,แนวทาง,ทศิทาง vt. รู้สกึ,ตระหนัก,เขา้ใจความ
หมาย,เขา้ใจ,ฟ㘀ื�นข㘀ึ�น (จากการสลบ) ,สาํนกึ,สงัหรณ,์ต㠀ื�นตวั. 
[Hope]
(n) ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ความเขา้ใจ,ประสาทสมัผัส,สติ
ปัญญา,เหตผุล [Nontri]
(vt) ตระหนัก,รู้สกึ,เขา้ใจ,สาํนกึ,ต㠀ื�นตวั [Nontri]
/S EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

veterinarian สตัวแพทย[์Lex2]
(เวทเทอระแน\'เรยีน) n. สตัวแพทย ์[Hope]
(n) สตัวแพทย ์[Nontri]
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/V EH2 T R AH0 N EH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]
/V EH2 T ER0 AH0 N EH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]

anniversary การฉลองครบรอบปี[Lex2]
วนัครบรอบปี[Lex2]
(แอนนเิวอร\์' ซาร)ี n. การครบรอบปีของเหตกุารณใ์นอดตี
(โดยเฉพาะการแตง่งาน) , การฉลองหรอืระลกึถงึ. adj. ครบ
รอบปี, ประจาํปี ###S. birthday, commemoration) [Hope]
(n) วนัครบรอบปี [Nontri]
/AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arithmetic เก㠀ี�ยวกบัเลขคณติ[Lex2]
คณติศาสตร[์Lex2]
(อะรธิ\'เมททคิ) n. เลขคณติ,หนังสอืเก㠀ี�ยวกบัเลขคณติ. adj.
เก㠀ี�ยวกบัเลขคณติ [Hope]
(n) คณติศาสตร ์[Nontri]
/EH2 R IH2 TH M EH1 T IH0 K/ [CMU]
/ER0 IH1 TH M AH0 T IH2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ashamed ซ㠀ึ�งละอายใจ: ท㠀ี�รู้สกึผดิ [Lex2]
อบัอาย: อาย [Lex2]
(อะเชมด\ฺ') adj. อบัอาย,กระดากใจ,ไมเ่ตม็ใจเพราะกลวัถกู
หวัเราะหรอืตอ่วา่ ###S. embarrassed, shamefaced ###A.
proud) [Hope]
(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อบัอาย [Nontri]
/AH0 SH EY1 M D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

burst ระเบดิ: โพลง่, แตก, ปะท ุ[Lex2]
การระเบดิ[Lex2]
(เบอสท)ฺ {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบดิ,แตก
ออก,ระเบดิแตก,ผล,ิพอง,ปร,ิปะทขุ㘀ึ�นอยา่งฉับพลนั,เกดิข㘀ึ�น
อยา่งฉับพลนั,เตม็ไปดว้ย. ###S. explode [Hope]
(n) การระเบดิ,การสอ่งแสง,การปรากฏ [Nontri]
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(vi,vt) ระเบดิ,ผล,ิปร,ิลั㠀�น,โผล,่สอ่งแสง, ปรากฏ [Nontri]
/B ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

carpenter ชา่งไม[้Lex2]
ทาํงานชา่งไม[้Lex2]
(คาร\์'เพนเทอะ) {carpentered,carpentering,carpenters} n.
ชา่งไม ้vi. ทาํงานชา่งไม ้[Hope]
(n) ชา่งไม ้[Nontri]
/K AA1 R P AH0 N T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coal จัดหาถา่นหนิให[้Lex2]
ถา่นหนิ: ถา่น, กอ้นถา่น [Lex2]
เผาใหเ้ป็นถา่น[Lex2]
ใสถ่า่น: เตมิถา่นหนิใส ่[Lex2]
(โคล) n. ถา่นหนิ,ถา่น,กอ้นถา่น, [Hope]
(n) ถา่น,ถา่นหนิ [Nontri]
/K OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

couch เกา้อ㘀ี�ยาว: เกา้อ㘀ี�นอน, โซฟา [Lex2]
ทาํใหน้อนลง: ทาํใหห้มอบลง [Lex2]
นอนลง: หมอบลง [Lex2]
(เคาช)ฺ {couched,couching,couches} n. ท㠀ี�นอน,เกา้อ㘀ี�
นอน,เกา้อ㘀ี�ยาว,ถ㘀ํ�าสตัว.์ vt. ทาํใหน้อนลง,เอนลง,ขจัด
ออก,แสดงดว้ยถอ้ยคาํ,เขยีนดว้ยคาํพดู vi. นอนลง,กม้
ลง,หมอบ,กอง ###S. express [Hope]
(n) ท㠀ี�นอน,เตยีง,เกา้อ㘀ี�นอน,โซฟา,เกา้อ㘀ี�ยาว,เบาะรอง [Nontri]
(vi) หมอบลง,กม้ลง [Nontri]
/K AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drip ทาํใหห้ยด: ปลอ่ยใหห้ยด [Lex2]
หยดน㘀ํ�า: การหยดของน㘀ํ�า [Lex2]
(ดรพิ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็น
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หยด,สาดไปทั㠀�ว. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวท㠀ี�
หยด,การใหน้㘀ํ�าเกลอืหรอืของเหลวเขา้สู่รา่งกายทางเสน้เลอืด
อยา่งชา้ ๆ ทลีะหยด, ###S. drop,dribble [Hope]
(n) หยด,เคร㠀ื�องหยดน㘀ํ�าเกลอื,การใหน้㘀ํ�าเกลอื [Nontri]
(vi) น㘀ํ�าหยด,ไหลเป็นหยด [Nontri]
/D R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

elegant (การกระทาํ) ท㠀ี�มสีว่นผสมระหวา่งความเรยีบงา่ย ทกัษะและ
ความสวยงาม[Lex2]
สวยงาม: งดงาม, สละสลวย, สงา่งาม, ภมูฐิาน, ผ㠀ึ�งผาย [Lex2]
(เอล\'ละเกนิท)ฺ adj. งดงาม,เก,๋สละสลวย,สวยงาม,เรยีบรอ้ย,ดี
เลศิ ###S. refined [Hope]
(adj) งดงาม,สงา่,โก,้เก,๋สะโอดสะอง,สละสลวย [Nontri]
/EH1 L AH0 G AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fabric ผา้หรอืส㠀ิ�งทอ: ส㠀ิ�งทอ, ผา้ไหม, ผา้ขนสตัว,์ ผา้ฝ้าย [Lex2]
โครงสรา้งของตกึหรอือาคาร[Lex2]
โครงสรา้ง: โครงสรา้งของส㠀ิ�งท㠀ี�เป็นรปูธรรม เชน่ โครงสรา้ง
ของสงัคม [Lex2]
(แฟบ\'รคิ) n. ส㠀ิ�งทอ,ผา้,โครงสรา้ง,ตวัอาคาร,วธิกีารสรา้ง
[Hope]
(n) องคป์ระกอบ,ส㠀ิ�งทอ,ผา้,โครงสรา้ง,ตวัตกึ [Nontri]
/F AE1 B R IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

highlands /HH AY1 L AH0 N D Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ivory (ไอ\'วะร)ี n. งาชา้ง,ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํดว้ยงาชา้ง,งาสตัวอ์㠀ื�น,เน㘀ื�อฟัน,ท㠀ี�ดดี
เปียโน,ลกูเตา๋,สงีาชา้ง. adj. ประกอบดว้ยหรอืทาํดว้ยงาชา้ง
[Hope]
(adj) ทาํดว้ยงาชา้ง [Nontri]
(n) งาชา้ง,สงีาชา้ง [Nontri]
/AY1 V ER0 IY0/ [CMU]
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/AY1 V R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mill โรงงานผลติสนิคา้: โรงส ี[Lex2]
เคร㠀ื�องโม:่ เคร㠀ื�องบด [Lex2]
บด: โม,่ ส ี[Lex2]
ทาํขอบใหเ้ป็นหยกัหรอืรอ่งท㠀ี�มขีนาดสม㠀ํ�าเสมอ เชน่ ขอบเงนิ
เหรยีญ[Lex2]
ต[ีLex2]
คน[Lex2]
(มลิ) n. โรงเคร㠀ื�องจักรเคร㠀ื�องกล,โรงงาน,โรงส,ีโรงโม,่โรงบด
วตัถ,ุเคร㠀ื�องบด,โรงประกอบหตัถกรรม,หนว่ยงานท㠀ี�ผลติส㠀ิ�งใด ๆ
ข㘀ึ�นเป็นจาํนวนมาก . vt. บด,โม,่ตอ่สู้,เอาชนะ,ต,ีชก,ตอ่ย. Phr.
(through the mill ผา่นความยากลาํบาก) ###SW. millable adj.
[Hope]
(n) โรงส,ีโรงโม,่เคร㠀ื�องบด,โรงทาํกระดาษ,โรงไม ้[Nontri]
(vt) สขีา้ว,โม,่บด [Nontri]
/M IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

needle เขม็: เขม็ฉดียา, เขม็เยบ็ผา้ [Lex2]
หวัเขม็ (เคร㠀ื�องเลน่จานเสยีง)[Lex2]
ใบไมท้㠀ี�เลก็เรยีวเหมอืนเขม็ เชน่ ใบสน[Lex2]
ยั㠀�วย:ุ กระตุ้น, แหย,่ รบกวน [Lex2]
เยบ็: เยบ็ผา้ [Lex2]
(นดี\'เดลิ) n. เขม็ [Hope]
(n) เขม็เยบ็ผา้,เขม็ฉดียา,เขม็ฟัก,เขม็ทศิ,เขม็ตาชั㠀�ง [Nontri]
/N IY1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

polish ขดั: ขดัใหข้㘀ึ�นเงา, ถใูหข้㘀ึ�นเงา [Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัโปแลนด[์Lex2]
ขดัเกลา: เกลา, ทาํใหส้ละสลวย, ทาํใหเ้รยีบรอ้ย [Lex2]
ชาวโปแลนด[์Lex2]
ปรับปรงุใหด้ขี㘀ึ�น[Lex2]
ภาษาโปแลนด ์(เป็นภาษาสลาฟภาษาหน㠀ี�ง)[Lex2]
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(พ㘀ื�น, ผวิ) เป็นเงา: (พ㘀ื�น, ผวิ) ข㘀ึ�นมนั [Lex2]
การขดั: การถใูหข้㘀ึ�นเงา [Lex2]
การขดัเกลา[Lex2]
ความเงางาม: ความมนั [Lex2]
ข㘀ี�ผ㘀ึ�งสาํหรับขดัเงา: ยาขดัใหม้นัเงา [Lex2]
(พอล\'ลชิ) vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขดั,กาํจัดท㘀ิ�ง
อยา่งรวดเรว็,ความประณตีละเอยีด,ความงดงาม,ความ
เรยีบรอ้ย,ความเกล㘀ี�ยงเกลา ###SW. polished adj. [Hope]
(n) ความเป็นมนัเงา,ความเกล㘀ี�ยงเกลา,ความเรยีบรอ้ย [Nontri]
(vi) เป็นเงามนั,ข㘀ึ�นเงา,เป็นเงาวาว [Nontri]
(vt) ขดัเงา,ขดั,ทาํใหข้㘀ึ�นเงา [Nontri]
/P AA1 L IH0 SH/ [CMU]
/P OW1 L IH0 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

sew เยบ็: เยบ็ผา้, ปะชนุ, ซอ่มแซม [Lex2]
(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เยบ็,เยบ็ผา้,ซอ่ม
ปะ,ซอ่มแซม,เยบ็ปดิ,เยบ็ปดิผา้. vi. เยบ็,ผกูขาด,แกไ้ข, sew
up ประสบความสาํเรจ็ ทาํสาํเรจ็ [Hope]
(vt) ซอ่ม,เยบ็,ปะ,ชนุ,เยบ็จักร [Nontri]
/S OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shed ทาํใหไ้หล[Lex2]
ฉายแสง: สาดแสง [Lex2]
กาํจัด: เอาออก [Lex2]
(เชด) {shed,shedding,sheds} vt.,vi.
ปลด,ปลอ่ย,สลดั,ปลง,ไหล,ไหลออก,หลดุ,รว่ง,ลอกคราบ,ขบั
ออก,แยกออก Phr. (shed blood ทาํใหเ้ลอืดตก,ฆา่อยา่ง
รนุแรง) n. ปากกระสวยทอผา้,รอ่งกระสวย,สนัปันน㘀ํ�า,เพงิ,เพงิ
เกบ็ของ,เพงิโรงงาน,กระทอ่ม,โรงรถ (มกัเป็นแบบเปดิขา้ง)
[Hope]
(n) เพงิ,โรงนา,กระทอ่ม,กระตอ๊บ [Nontri]
(vt) ท㘀ิ�ง,รนิ,ปลอ่ย,หลดุ,ลอกคราบ,ขบัออก [Nontri]
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/SH EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thread ดา้ย: เสน้ดา้ย, เสน้ไหม, เสน้ใย [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�มลีกัษณะเรยีวเลก็[Lex2]
เร㠀ื�องหรอืเหตกุารณท์㠀ี�เกดิข㘀ึ�นตอ่เน㠀ื�องกนั[Lex2]
ชวีติของมนษุย[์Lex2]
ทะลผุา่น[Lex2]
รอ้ยลกูปัด: รอ้ยส㠀ิ�งตา่งๆบนดา้ย [Lex2]
เคล㠀ื�อนท㠀ี�ไปอยา่งระมดัระวงั[Lex2]
(เธรด) n. เสน้ (ป่าน,ปอ,ดา้ย,ไหม,ใยสงัเคราะห)์ ,ดา้ย
หลอด,เสน้เรยีวเลก็,เสน้ใย,เร㠀ื�องตอ่เน㠀ื�อง,สายความคดิ,โซแ่หง่
เหตผุล,threads เส㘀ื�อผา้. vt. รอ้ยเขม็,รอ้ยเชอืก,แยงผา่น,แยง
ทะล.ุ vi. ชอนไช,คดเค㘀ี�ยววกเวยีน. ###SW. threader n. [Hope]
(n) ดา้ย,เสน้ไหม,ขนแกะ,ลนินิ,เสน้ใย,ความคดิ [Nontri]
(vt) รอ้ยดา้ย,ชอนไช,แยงทะล ุ[Nontri]
/TH R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trim ตดั: ตดัออก, ตดัท㘀ิ�ง, เลม็, โกน [Lex2]
ประดบั: ตกแตง่(อาหาร) [Lex2]
ตดัแตง่[Lex2]
ตดัขน: ถลกขน [Lex2]
ผอมแบบแขง็แรง: ผอมบาง [Lex2]
พรอ้ม[Lex2]
พอด:ี พอเหมาะ [Lex2]
สภุาพเรยีบรอ้ย: เรยีบรอ้ย [Lex2]
การตดั[Lex2]
สภาพสมบรูณ:์ สภาพท㠀ี�พรอ้มใชง้าน [Lex2]
เคร㠀ื�องประดบั[Lex2]
(ทรมิ) vt. เลม็,ขรบิ,ตดัแตง่,ทาํใหเ้สมอกนั,ตสีองหนา้,เลยีบ
ฝั㠀�ง,ประดบั,ด,ุดา่,ต,ีเฆ㠀ี�ยน,ทาํใหแ้พ.้ vi. เดนิสายกลาง,ทาํให้
เรอืทรงตวั,ปรับใบเรอื,ปรับนโยบาย. n. การเลม็,การขรบิ,การ
ปรับ,การทรงตวัของเรอื,อปุกรณ,์เคร㠀ื�องแตง่ตวั (หรหูรา) ,ของ
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กระจกุกระจกิ [Hope]
(adj) เรยีบรอ้ย,สภุาพ,เก,๋เป็นระเบยีบ [Nontri]
(vt) ตกแตง่,ขลบิ,เลม็,เจยีน,ทาํใหเ้รยีบ,ปรับ,ตั㘀�ง [Nontri]
/T R IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

upwards ทางเหนอืข㘀ึ�นไป: ข㘀ึ�นไปทางเหนอื [Lex2]
(อพั\'เวริด์ซ) adv. =upward [Hope]
(adv) ข㘀ึ�นไปขา้งบน,ข㘀ึ�นสงู,เหนอืข㘀ึ�นไป [Nontri]
/AH1 P W ER0 D Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ail ทาํใหเ้จบ็ป่วย: ทาํใหไ้มส่บาย, ทาํใหท้รมาน, ทาํใหป้วด
[Lex2]
ป่วย: ไมส่บาย, ปวด [Lex2]
|m| กระเทยีม [LongdoFR]
(เอล) vt. ทาํใหป้วด, ทาํใหท้กุขท์รมาน, ทาํใหก้ลดักลุ้ม. vi.
ปวด,ไมส่บาย, ทกุข ์###S. disturb) [Hope]
(vi,vt) เจบ็ป่วย,ปวด,ทกุขท์รมาน,ลาํบาก [Nontri]
/EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ally คนหรอืประเทศท㠀ี�อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั: สมาชกิในกลุ่ม [Lex2]
จัดอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั (เน㠀ื�องจากมลีกัษณะท㠀ี�สมัพันธก์นั)
[Lex2]
ทาํใหร้วมตวักนั: ทาํใหเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั [Lex2]
รวมตวักนั: เขา้รว่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั [Lex2]
สมัพันธก์นัจากการแตง่งาน: ดองกนั [Lex2]
อวยัวะท㠀ี�สมัพันธก์นั: อวยัวะท㠀ี�เช㠀ื�อมกนั [Lex2]
(vt,vi. อะไล\', n. แอล\' ไล, อะไล\') ผกูพัน,เขา้ขา้ง,เป็น
พันธมติร,พันธมติร,ประเทศพันธมติร,พรรคพวก,ผู้ชว่ย,ส㠀ิ�งท㠀ี�
เก㠀ี�ยวดองกนั. alliable adj. ###S. confederate, partnerA.
enemy [Hope]
(n) พันธมติร,พรรคพวก,พวกพอ้ง [Nontri]
(vt) ผกูพัน,เก㠀ี�ยวเน㠀ื�องกนั,เก㠀ี�ยวดอง [Nontri]
/AE1 L AY0/ [CMU]
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/AH0 L AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

boast คยุโว: โว, โม,้ โออ้วด [Lex2]
การคยุโม:้ การโออ้วด [Lex2]
(โบสท)ฺ {boasted,boasting,boasts} vt. คยุโต,คยุโว,อวด
อา้ง,โม ้n. เร㠀ื�องคยุโม,้ส㠀ิ�งท㠀ี�คยุโม ้###SW. boaster n. [Hope]
(n) การคยุโว,การโม,้การโออ้วด [Nontri]
(vi,vt) คยุโว,โม,้โออ้วด [Nontri]
/B OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bounce ความสามารถในการสะทอ้น[Lex2]
เดง้[Lex2]
(เบาซ)ฺ {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้
กระโดด,เดง้กลบั (เชค็) ,กระโดดโลดเตน้,คยุโว,พละ
กาํลงั,พลงังาน,ผลของการถกูไลอ่อก [Hope]
(vi) กระโดด,เตน้,เดง้ [Nontri]
(vt) กระทบ,กระแทก,โยน,ไลอ่อก,ขบัออก,ทาํใหเ้ดง้กลบั
[Nontri]
/B AW1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bully อนัธพาล[Lex2]
ระราน: ววิาท, หาเร㠀ื�อง, ขม่เหง, กดข㠀ี�, รังแก, กลั㠀�นแกลง้ [Lex2]
พาล: ววิาท, หาเร㠀ื�อง, ระราน, ขม่เหง, กดข㠀ี�, รังแก, กลั㠀�นแกลง้
[Lex2]
ดมีาก: ดเีลศิ [Lex2]
(บลู\'ล)ี {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คน
ลวง,เน㘀ื�อววักระป๋อง vt. ขู่,ขู่เขญ็,คกุคาม,ทาํใหก้ลวั vt. เป็น
อนัธพาล,รังแก. adj. ดมีาก,ดเีลศิ,รา่เรงิ. interj. ด,ีทาํได้
ด,ีเอาเลย [Hope]
(n) คนพาล,นักเลง,อนัธพาล,แมงดา [Nontri]
(vt) ขม่เหง,แกลง้,ขม่ข㠀ี�,คกุคาม [Nontri]
/B UH1 L IY0/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

carbohydrate คารโ์บไฮเดรต[Lex2]
(คารโ์บไฮ\'เดรท) n. คารโ์บไฮเดรต [Hope]
(n) สารคารโ์บไฮเดรต [Nontri]
/K AA2 R B OW0 HH AY1 D R EY2 T/ [CMU]
/K AA2 R B OW0 HH AY1 D R AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crawl การคลาน: การเล㘀ื�อย [Lex2]
ขนลกุ[Lex2]
คลาน: คบืคลาน [Lex2]
เล㘀ื�อย[Lex2]
(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เล㘀ื�อย,แลน่
คลาน,ขนลกุขนพอง,เจรญิหรอืกา้วหนา้อยา่งชา้,เตม็ไปดว้ยส㠀ิ�ง
ท㠀ี�เล㘀ื�อยคลาน n. การคลาน,การเล㘀ื�อย,การแลน่คลาน,คอกลอ้ม
บนน㘀ํ�าต㘀ื�น ๆ บนชายฝั㠀�งทะเล สาํหรับเล㘀ี�ยงกุ้งกา้มป ูปลา ###S.
creep [Hope]
(n) การคลาน,การเล㘀ื�อย [Nontri]
(vi) เล㘀ื�อย,คลาน,แลน่,ขนลกุ [Nontri]
/K R AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

defeat ความพา่ยแพ:้ ความปราชยั [Lex2]
ความส㘀ิ�นหวงั: ความผดิหวงั, ความลม้เหลว [Lex2]
ทาํลาย (ช㠀ื�อเสยีง): ลบลา้ง [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ เอาชนะ, ทาํใหล้ม้เหลว [Lex2]
(ดฟิที\') vt. ทาํใหพ้า่ยแพ,้ชนะ,ทาํให้
เสยี,ยกเลกิ,ลบลา้ง,กาํจัด n. การทาํใหพ้า่ยแพ,้การได้
ชยัชนะ,ความพา่ยแพ,้ความลม้เหลว ###S. failure [Hope]
(vt) มชียัตอ่,กาํจัด,ลบลา้ง,ทาํใหแ้พ,้ทาํใหไ้รผ้ล [Nontri]
/D AH0 F IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dial ท㠀ี�หมนุโทรศพัท[์Lex2]
หนา้ปัด[Lex2]
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หมนุโทรศพัท:์ หมนุหาคล㠀ื�นในวทิย ุ[Lex2]
(ได\'เอลิ) {dialled,dialling,dials} n. หนา้ปัด,เกจ ์vt.,vi. ใช้
หนา้ปัดแสดง,หมนุจานหมนุดว้ยน㘀ิ�วมอื (เชน่โทรศพัท)์ ###SW.
dialler n. ดdูial ###S. indicator,pointer [Hope]
(n) หนา้ปัด [Nontri]
(vt) ปรับเคร㠀ื�องรับ,หมนุ [Nontri]
/D AY1 AH0 L/ [CMU]
/D AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dominant ท㠀ี�มอีาํนาจครอบครอง: ท㠀ี�มอีาํนาจเหนอืกวา่ [Lex2]
(ดอม\'มะเนนิท)ฺ adj. ซ㠀ึ�งครอบงาํ,มอีาํนาจเหนอื,ซ㠀ึ�งเป็นสว่น
สาํคญั,ซ㠀ึ�งมบีทบาทสาํคญั,ซ㠀ึ�งปกครอง,เดน่ n. ตวัสาํคญั ###S.
superior,major [Hope]
(adj) ซ㠀ึ�งมอีาํนาจเหนอื,ซ㠀ึ�งมบีทบาทสาํคญั,เดน่,มอีทิธพิลตอ่
[Nontri]
/D AA1 M AH0 N AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mercy ความเมตตา: ความกรณุา, ความปราณ ี[Lex2]
(เมอ\'ซ)ี n. ความเมตตา,ความกรณุาปราน,ีความ
อนเุคราะห,์อาํนาจของผู้พพิากษาในการใหอ้ภยัโทษหรอืลด
หยอ่นผอ่นโทษ,พร Phr. (at the mercy ข㘀ึ�นอยู่กบั อยู่ภายใต้
อาํนาจของ) [Hope]
(n) ความเหน็ใจ,ความกรณุาปราน,ีความเมตตา [Nontri]
/M ER1 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nod พยกัหนา้รับ: ผงกศรษีะรับ, แสดงอาการรับรู้ [Lex2]
การพยกัหนา้: การผงกศรษีะ [Lex2]
(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศรีษะ,กม้
ศรีษะ,พยกัหนา้ใหม้า,สปัหงก,สะเพรา่,เอนลง,หอ้ย,ยาน.
###SW. noddingly adv. [Hope]
(n) การผงกศรีษะ,การสปัหงก [Nontri]
(vi) ผงกศรีษะ,สปัหงก,หอ้ย,ตก [Nontri]
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/N AA1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

opponent คู่ตอ่สู้: ฝ่ายตรงขา้ม, คู่แขง่ขนั, คู่ปรับ [Lex2]
ท㠀ี�เป็นฝ่ายตรงขา้ม[Lex2]
(อะโพ\'เนนิท)ฺ n. ผู้ขดัขวาง,คู่ปรปักษ,์คู่แขง่,ฝ่ายตรงกนัขา้ม.
adj. ขดัขวาง,เป็นปรปักษ,์เป็นฝ่ายตรงขา้ม ###S. antagonist
[Hope]
(n) ฝ่ายตรงขา้ม,คู่แขง่,ปรปักษ,์คู่ตอ่สู้ [Nontri]
/AH0 P OW1 N AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quarrel การทะเลาะ: การววิาท [Lex2]
ความขอ้งใจ: ความรู้สกึคดัคา้น [Lex2]
โตเ้ถยีง: ทะเลาะ, ววิาท, ทุ่มเถยีง, เถยีง, ทะเลาะเบาะแวง้
[Lex2]
ไมล่งรอยกนั: เลกิเป็นมติรกนัเน㠀ื�องจากไมเ่หน็พอ้งตอ้งกนั
[Lex2]
ลกูศร: ลกูธน ู[Lex2]
(ควอ\'เรลิ) {quarrel (l) ed,quarrel (l) ing,quarrels} vi.,n.
(การ) ทะเลาะ,ววิาท,ถกเถยีงดว้ยความโกรธ,บน่,โทษ,จับผดิ
###SW. quarreler,quarreller n. ###S. argument [Hope]
(n) ขอ้พพิาท,การทะเลาะ,การววิาท,เร㠀ื�องววิาท [Nontri]
(vi) ววิาท,ทะเลาะ,ถกเถยีง [Nontri]
/K W AO1 R AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rival คู่แขง่: คู่ตอ่สู้, คู่ปรับ [Lex2]
ผู้ท㠀ี�มคีวามสามารถทดัเทยีมกนั: ส㠀ิ�งท㠀ี�พอจะทดัเทยีมกนัได้
[Lex2]
มคีวามสามารถทดัเทยีมกนั[Lex2]
แขง่ขนั[Lex2]
ท㠀ี�เป็นคู่แขง่กนั: ท㠀ี�เป็นคู่แขง่ขนั [Lex2]
(ไร\'เวลิ) n. คู่ตอ่สู้,คู่แขง่ขนั,คู่ปรับ,ส㠀ิ�งท㠀ี�พอจะทดัเทยีมกนัได้
adj. แขง่ขนักนั,เป็นคู่แขง่ขนั,ชงิด,ีตเีสมอ vt.,vi. แขง่ขนั,ชงิ
ด,ีตเีสมอ ###S. competitor,contestant,equal,emulate [Hope]
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(adj) เป็นคู่ตอ่สู้,แขง่ขนักนั,ตเีสมอ,ชงิดชีงิเดน่ [Nontri]
(n) คู่ปรับ,คู่แขง่ขนั,คู่ตอ่สู้ [Nontri]
/R AY1 V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sore เจบ็ปวด[Lex2]
โกรธแคน้: โมโห [Lex2]
(ซอร)์ adj. ปวด,เจบ็ปวด,เจบ็แสบ,เจบ็ใจ,ระทมทกุข,์อุ่น
ใจ,โกรธแคน้,ทาํใหร้ะคายเคอืง,รนุแรง,อยา่งย㠀ิ�ง. n. ความเจบ็
ปวด,เร㠀ื�องเจบ็ปวด,แหลง่ระทมทกุข.์ adv. อยา่งเจบ็ปวด.
###SW. soreness n. ###S. inflammation,lesion,bruise [Hope]
(adj) ปวด,เจบ็,เจบ็แสบ,โกรธแคน้,รนุแรง [Nontri]
(n) ความเจบ็แสบ,ความเจบ็ปวด,ความโกรธแคน้,ความทกุข์
[Nontri]
/S AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sting ตอ่ย: ตาํ, แทง, กดั [Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: ทาํใหร้ะคายเคอืง, ทาํใหป้วดแสบ [Lex2]
แผลถกูแมลงกดัตอ่ย: แผลถกูตอ่ย [Lex2]
ความเจบ็ปวด: ความปวดแสบ [Lex2]
(สทงิ) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi.
(ตอ่ย,ตาํ,แทง,กดั,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํใหร้ะคายเคอืง,ทาํให้
คนั,ทาํใหแ้สบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การตอ่ย
(ตาํ,แทง,กดั) ,ความเจบ็ปวด,ความปวดเสยีว,ความสามารถท㠀ี�
จะตอ่ย (ตาํ,แทง,กดั) ,ตวัตอ่ย (ตาํ,แทง,กดั) ,ขนพชืบางชนดิท㠀ี�
สามารถปลอ่ยของเหลวท㠀ี�มฤีทธ漀ิ�ทาํใหร้ะคายเคอืง [Hope]
(n) การตอ่ย,ความเจบ็ปวด,เหลก็ใน(แมลง),เขม็,หนาม
[Nontri]
(vt) ตาํ,ตอ่ย,แทง,ทาํใหป้วด,กดั,เขด็(ฟัน) [Nontri]
/S T IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strain ทาํใหต้งึ: ขงึใหต้งึ [Lex2]
ทาํงานหนักเกนิไป: ใชแ้รงมากเกนิไป [Lex2]
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ทาํใหเ้ครยีด: ทาํใหเ้ครยีด, ทาํใหเ้คลด็ [Lex2]
การทาํใหต้งึ[Lex2]
ความตงึเครยีด[Lex2]
สายเลอืด: วงศ,์ บรรพบรุษุ [Lex2]
รอ่งรอย[Lex2]
(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทาํใหต้งึ,ขงึใหแ้นน่,ทาํให้
เครยีด,ทาํใหเ้คลด็,ทาํใหต้งึเครยีด,ขยายเกนิไป,ตอ้งการมาก
เกนิไป,เทของเหลวผา่นท㠀ี�กรอง,กรองออก,ใชอ้าํนาจหนา้ท㠀ี�ไป
ในทางท㠀ี�ผดิ,กอดรัด,ยบัยั㘀�ง,รปูงอคดเน㠀ื�องจากถกูดงึ,ความ
ตงึเครยีด,พันธุ์,ชนดิ,เช㘀ื�อชาต,ิวงศ,์สกลุ,บรรพบรุษุ [Hope]
(n) ความเครยีด,ความเคลด็,ความหกัโหม,วงศต์ระกลู,รอ่งรอย
[Nontri]
(vt) รัด,ขงึตงึ,ทาํใหเ้คลด็,ทาํใหต้งึ,ทาํใหเ้ครยีด [Nontri]
/S T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

torture การทรมาน[Lex2]
วธิทีรมาน[Lex2]
ความเจบ็ปวด[Lex2]
ทรมานใหเ้จบ็ปวด[Lex2]
ทาํใหบ้ดิเบ㘀ี�ยว[Lex2]
(ทอร\์'เชอะ) n. การทรมาน,การทาํใหเ้กดิความเจบ็ปวด vt.
ทรมาน,บดิหรอืงอ ###SW. torturedly adv. torturer n.
torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously
adv. [Hope]
(n) ความทรมาน,การทาํใหเ้จบ็ปวด [Nontri]
(vt) ทรมาน,บดิ,งอ,ทาํใหเ้จบ็ปวด [Nontri]
/T AO1 R CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrestle ปล㘀ํ�า: ตอ่สู้กนัอตุลดุ, ฟัด [Lex2]
ปล㘀ํ�า: ฟัดหรอืตอ่สู้, ฟัด [Lex2]
มวยปล㘀ํ�า[Lex2]
การตอ่สู้ด㘀ิ�นรน[Lex2]
(เรส\'เซลิ) vi.,vt.,n. (การ) ปล㘀ํ�า,ปลกุปล㘀ํ�า,ปล㘀ํ�ากนัอตุลดุ,ตอ่สู้
กนัอตุลดุ ###SW. wrestler n. ###S. contend [Hope]
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(vi) เลน่มวยปล㘀ํ�า,ปลกุปล㘀ํ�า,ตอ่สู้ด㘀ิ�นรน [Nontri]
/R EH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

absence การขาด: การไมอ่ยู่ [Lex2]
การไมม่ตีวัตน[Lex2]
ชว่งเวลาท㠀ี�ไมอ่ยู่: ระยะเวลาท㠀ี�ไมอ่ยู่ [Lex2]
(แอบ\' เซนิซ\ฺ') n. การไมอ่ยู่, ระยะเวลาท㠀ี�ไมอ่ยู่, การไมป่รากฏ
ตวั, การไมม่ตีวัตน, การขาด, การขาดแคลน ###S.
inexistence, nonexistence ###A. presence, adequacy) [Hope]
(n) การไมม่า,การไมอ่ยู่,การขาดประชมุ,การไมม่ ี[Nontri]
/AE1 B S AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

aloud อยา่งดงั: อยา่งไดย้นิชดั [Lex2]
(อะเลาด\ฺ') adj. ดงั,ออกเสยีง ###S. loudly, audibly ###A.
silently, inaudibly [Hope]
(adv) ดงั [Nontri]
/AH0 L AW1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

bald ลา้น: ศรษีะลา้น [Lex2]
โลง่[Lex2]
เรว็ๆ น㘀ี� เชน่ Er kommt bald wieder. เขาจะกลบัมาเรว็ๆ น㘀ี�, so
bald wie möglich เรว็ท㠀ี�สดุเทา่ท㠀ี�จะเป็นไปได ้[LongdoDE]
(บอลด)ฺ {balded,balding,balds} adj.
ลา้น,โลง่,เตยีน,โจง่แจง้,มจีดุขาวบนหวั vi. กลายเป็นหวัลา้น
###SW. baldish adj. ###S. hairless ###A. hairy [Hope]
(adj) [Nontri]
/B AO1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

blanket ผา้หม่: ผา้ผวย, ผา้นวม [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ปกคลมุ[Lex2]
ครอบคลมุ: กวา้ง [Lex2]
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ปกคลมุ: หม่, คลมุ [Lex2]
(แบลง\'คทิ) n. ผา้หม่,ผา้หม่ขนสตัว,์ผา้ขนสตัว,์ผา้ไหม
พรม,พรม,แผน่ชั㘀�น vt. หม่,คลมุ,ขดัขวาง,ยุ่ง,ดบัไฟ,ตดิลม adj.
ซ㠀ึ�งปกคลมุ ###S. coverlet,cover,robe [Hope]
(n) ผา้หม่,ผา้คลมุ,ผา้ขนสตัว,์พรม [Nontri]
(vt) ปกคลมุ,หม่,คลมุ [Nontri]
/B L AE1 NG K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

creep การคลาน[Lex2]
คลาน: เล㘀ื�อย [Lex2]
คอ่ยๆ เพ㠀ิ�มข㘀ึ�น (อยา่งไมท่นัสงัเกต)[Lex2]
เคล㠀ื�อนท㠀ี�อยา่งชา้ๆ[Lex2]
บคุคลท㠀ี�นา่รังเกยีจ (คาํสแลง)[Lex2]
แสดงถงึการยอมหรอืกลวั: งุ้มตวัเพราะยอมหรอืกลวั [Lex2]
(n) การเล㘀ื�อย,การคลาน [Nontri]
(vi) เล㘀ื�อย,คลาน [Nontri]
/K R IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

divorce การแตกแยก: การแยกจากกนั [Lex2]
การหยา่: การหยา่รา้ง [Lex2]
แยกออก: แยกเป็นสองสว่น [Lex2]
หยา่: เลกิ, รา้ง, หยา่รา้ง, หยา่ขาด [Lex2]
หยา่รา้ง: หยา่ขาด, เลกิรา้ง [Lex2]
(ดวิอรส์\') n. การหยา่รา้ง,การแตกแยก,การแตกความ
สามคัค.ีvt. หยา่,แยก vi. ขอหยา่ (ทางกฎหมาย) . ###SW.
divorceable adj. ดdูivorce divorcer n.ดdูivorce divorcive adj.
ดdูivorce [Hope]
(n) การหยา่,การตดัขาด,การแยกทาง [Nontri]
(vt) หยา่รา้ง,ฟอ้งหยา่,ตดัขาด,แยกทางกนั [Nontri]
/D IH0 V AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

imitate เลยีนแบบ: ทาํตามอยา่ง, เอาอยา่ง, ลอกแบบ [Lex2]
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(อมิ\'มเิทท) vt. เลยีนแบบ,ลอกแบบ,ลอกเลยีน,เอาอยา่ง.
###SW. imitator n. ###S. mimic [Hope]
(vt) เลยีนแบบ,ปลอม,เอาอยา่ง [Nontri]
/IH1 M AH0 T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

infant ซ㠀ึ�งอยู่ในวยัทารก: เก㠀ี�ยวกบัทารก, ซ㠀ึ�งอยู่ในระยะเร㠀ิ�มตน้ [Lex2]
ทารก: เดก็ออ่น [Lex2]
(อนิ\'เฟนิท)ฺ n. ทารก ###SW. infanthood,n. ###S. baby
[Hope]
(n) ทารก,เดก็แบเบาะ,เดก็ออ่น [Nontri]
/IH1 N F AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kidnap ลกัพา: ขโมย, ลกั, ลกัพาตวัเพ㠀ื�อเรยีกคา่ไถ,่ ฉดุ [Lex2]
(vt) พาหน,ีลกัพาตวั [Nontri]
/K IH1 D N AE2 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nap งบี: มอ่ยหลบัไป [Lex2]
การงบี: การมอ่ยหลบัไป [Lex2]
ขนออ่นของตน้พชื[Lex2]
(แนพ) {napped,napping,naps} v. งบีหลบั,มอ่ยหลบั,เผลอ n.
การนอนหลบัในระยะเวลาอนัสั㘀�น ###S. doze,sleep [Hope]
(n) การมอ่ยหลบั,การเผลอหลบั [Nontri]
(vi) มอ่ยหลบั,เผลอหลบั,นอนหลบั [Nontri]
/N AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nowhere ไมม่ที㠀ี�ไหน: ไมป่รากฏวา่มที㠀ี�ไหน [Lex2]
สถานท㠀ี�ท㠀ี�ไมเ่ป็นท㠀ี�รู้จัก: สถานท㠀ี�ท㠀ี�ไมม่อียู่จรงิ, สถานท㠀ี�หา่งไกล
[Lex2]
(โน\'แวร)์ adv. ไมม่ที㠀ี�ไหน n. ความไมม่ตีวัตน [Hope]
(adv) ไมม่ที㠀ี�ไหนเลย [Nontri]
/N OW1 W EH2 R/ [CMU]
/N OW1 HH W EH2 R/ [CMU]
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(a) / / [OALD]

pat เสยีงเคาะ: เสยีงดงัแปะ [Lex2]
การตเีบาๆ: การตบเบาๆ, การเคาะ [Lex2]
ตบเบาๆ: เคาะ, ตเีบาๆ [Lex2]
ทอย[Lex2]
ตรงประเดน็: ตรงจดุ [Lex2]
คลอ่ง: ล㠀ื�นไหล [Lex2]
(แพท) vt.,n. ตบเบา ๆ กอ้นเลก็ ๆ adj.,adv. ตรงประเดน็,ตรง
จดุ,พรอ้มแลว้,หนักแนน่,ไมเ่ปล㠀ี�ยนแปลง [Hope]
(n) การลบู,การตบเบาๆ,เสยีงดงัแปะ,แผน่แบนๆ [Nontri]
(vt) ลบู,ตบเบาๆ [Nontri]
/P AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

relief การผอ่นคลาย: การปลดเปล㘀ื�อง [Lex2]
(รลีฟี\') n. ความผอ่นคลาย,ความบรรเทา,ความโลง่อก,การ
ผอ่นคลาย,การปลดปลอ่ย,การปลดเปล㘀ื�อง,การชว่ยเหลอื,การ
สงเคราะห,์การบรรเทาทกุข,์เงนิชว่ยเหลอื,การเปล㠀ี�ยนเวร,การ
เปล㠀ี�ยนอารมณ,์ส㠀ิ�งท㠀ี�เปล㠀ี�ยนอารมณ,์ภาพนั㘀�นแกะสลกั,ภาพ
นนู,ความเดน่,ความไมเ่สมอกนัของระดบัพ㘀ื�นดนิ [Hope]
(n) การเปล㠀ี�ยนเวร,การชว่ยใหพ้น้ภยั,ภาพนนู,ความเดน่
[Nontri]
(n) ความโลง่ใจ,ความบรรเทา,เงนิชว่ยเหลอื,การบรรเทาทกุข์
[Nontri]
/R AH0 L IY1 F/ [CMU]
/R IY0 L IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reproduce ทาํสาํเนา: อดัสาํเนา [Lex2]
ทาํซ㘀ํ�า: ทาํใหม ่[Lex2]
สบืพันธุ์: แพรพั่นธุ์, ทาํพันธุ์ [Lex2]
(รพีระดวิซ\ฺ') vt. ทาํสาํเนา,อดัสาํเนา,ถอด
แบบ,จาํลอง,ลอก,คดั,พมิพใ์หม,่สบืพันธุ์,แพรพั่นธุ์,ทาํ
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พันธุ์,ทาํใหร้ะลกึถงึ vi. สบืพันธุ์,แพรพั่นธุ์,ถอดแบบ ###SW.
reproducer n. reproducibility n. reproducible adj. ###S. copy,
[Hope]
(vi,vt) จาํลอง,ถอดแบบ,คดัลอก,พมิพใ์หม,่สบืพันธุ์,แพรพั่นธุ์
[Nontri]
/R IY2 P R AH0 D UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rhyme เสยีงสมัผัสในบทกว:ี คาํสมัผัส [Lex2]
บทกว[ีLex2]
ใชเ้สยีงสมัผัส[Lex2]
เขยีนบทกว[ีLex2]
(ไรม)ฺ n. เสยีงสมัผัสในบทกว,ีคาํท㠀ี�มเีสยีงคลอ้งจอง,บทกวที㠀ี�มี
เสยีงคลอ้งจอง Phr. (rhyme or reason เหตผุลท㠀ี�ถกูตอ้งตาม
หลกัตรรกวทิยา) vt. ประพันธบ์ทกวเีป็นเสยีงสมัผัส,ใชเ้สยีง
สมัผัสประกอบ ###SW. rhymer n. ###S. rime [Hope]
(n) เสยีงสมัผัสในบทกว ี[Nontri]
(vi) แตง่เป็นกลอน,สมัผัส [Nontri]
/R AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suck ดดู: ดดูดว้ยปาก [Lex2]
แยม่าก (คาํสแลง): เลวรา้ย [Lex2]
การดดู[Lex2]
(ซคั) vt. ดดู,ดดูดว้ยปาก,ดดูน㘀ิ�ว,จบิ,ดดูซมึ,ดดูซบั,ดดูนม. vi.
ดดู, Phr. (suck in โกง,หลอกลวง) n. การดดู,แรงดดู ###S.
sip,draw in,swallow,gulp [Hope]
(n) การดดูซบั,การจบิ,การดดูซมึ,แรงดดู [Nontri]
(vt) ดดูซมึ,ดดูซบั,จบิ [Nontri]
/S AH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

urgent ท㠀ี�จาํเป็นเรง่ดว่น[Lex2]
เรง่ดว่น: รบีดว่น,ฉกุเฉนิ, ซ㠀ึ�งตอ้งเรง่รบีทาํ [Lex2]
(เออ\'เจนิท)ฺ adj. เรง่รบี,รบีดว่น,ฉกุเฉนิ,เรา้รอ้น. ###S.
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compelling,pressing [Hope]
(adj) ดว่น,เรง่รบี,ฉกุเฉนิ [Nontri]
/ER1 JH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

vanish หายไป: อนัตรธาน, ลม้หายตายจากไป, สญูหาย [Lex2]
(แวน\'น?ิ) vi. หายไป,อนัตรธาน,สญูส㘀ิ�น,จากไป,ไมม่อียู่,กลาย
เป็นศนูย ์vt. ทาํใหห้ายไป. n. สว่นทา้ยสดุของเสยีงสระท㠀ี�แตก
ตา่งกนัอยา่งเหน็ไดช้ดัจากเสยีงหลกั. ###SW. vanisher n.
vanishingly adv. vanishment n. ###S. disappea [Hope]
(vi) อนัตรธาน,หายไป,จากไป,สญูส㘀ิ�น [Nontri]
/V AE1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wagon (แวก\'เกนิ) n. vt. vi. (ขนสง่ดว้ย) รถเขน็ส㠀ี�ลอ้ขนาดเลก็,รถมา้
บรรทกุส㠀ี�ลอ้,เกวยีนส㠀ี�ลอ้,ตู้บรรทกุของรถไฟ,รถขนแร ่on the
wag (g) on งดด㠀ื�มเหลา้ [Hope]
(n) รถบรรทกุ,รถโกดงั,ตู้สนิคา้รถไฟ,รถเขน็ [Nontri]
/W AE1 G AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wrinkle รอยยน่บนใบหนา้: รอยยบั, รอยตนีกา [Lex2]
ปัญหา[Lex2]
ยน่: ยบั, ยู่ย㠀ี� [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยยน่: ทาํใหเ้ป็นยบยู่ย㠀ี� [Lex2]
ซ㠀ึ�งมรีอยยน่: ซ㠀ึ�งเป็นร㘀ิ�วรอย [Lex2]
ไรร้อยยน่: ไมม่รีอยยน่, ไมเ่ป็นร㘀ิ�วรอย [Lex2]
(รงิ\'เคลิ) n. รอยยน่,รอยยบั,รอ่ง,สนั vt. ทาํใหย้น่,ทาํให้
ยบั,เพทบุาย,เลห่เ์หล㠀ี�ยม,เคร㠀ื�องมอืยอดเย㠀ี�ยม vi. ยน่,ยบั ###S.
crumple,crease [Hope]
(n) รอยยน่,รอยยบั,รอ่ง,ขอ้คดิ,เคลด็ลบั,เลห่เ์หล㠀ี�ยม [Nontri]
(vi) ยน่,ยบั,เป็นรอย [Nontri]
/R IH1 NG K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

abnormal ผดิปกต:ิ ผดิธรรมดา, ผดิวสิยั, ผดิแปลก, แปลก [Lex2]
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(แอบนอร\์' เมลิ) adj. ผดิปกต ิ[Hope]
(adj) ผดิปกต,ิวปิรติ,วปิลาส,พกิล [Nontri]
/AE0 B N AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bamboo ตน้ไผ:่ ไมไ้ผ ่[Lex2]
(แบมบ\ู') n. ไมไ้ผ ่[Hope]
(n) ไมไ้ผ ่[Nontri]
/B AE0 M B UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blossom ดอกไม:้ ดอก [Lex2]
ออกดอก[Lex2]
พัฒนา: เตบิโต [Lex2]
ชว่งท㠀ี�ออกดอก: การออกดอก [Lex2]
(บลอส\'เซมึ) n. ดอกไม,้ภาวะท㠀ี�ดอกกาํลงับาน vt. ทาํใหด้อก
บาน,ดอกบาน,พัฒนา,เจรญิเตบิโต ###SW. blossomy adj.
ดbูlossom ###S. flower ###A. fade [Hope]
(n) ดอกไมบ้าน [Nontri]
/B L AA1 S AH0 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

compass ขอบ: เสน้ขอบ [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
ประสบผลสาํเรจ็[Lex2]
วงเวยีน[Lex2]
(คมั\'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เขม็
ทศิ,เสน้รอบวง,เสน้
ลอ้ม,พ㘀ื�นท㠀ี�,เน㘀ื�อท㠀ี�,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขต
ท㠀ี�เหมาะสม ###SW. compasses n.,pl. วงเวยีน adj. โคง้. vt.
เคล㠀ื�อนรอบ,โอบลอ้ม,ลอ้ม,เดนิออ้มรอบ,วางแผน,เขา้ใจ. คาํท㠀ี�
[Hope]
(n) เขม็ทศิ,เสน้รอบวง,วงเวยีน,ขอบเขต,เน㘀ื�อท㠀ี�,ระยะ [Nontri]
/K AH1 M P AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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dialect ภาษาเฉพาะกลุ่มอาชพี[Lex2]
ภาษาถ㠀ิ�น: ภาษาทอ้งถ㠀ิ�น, ภาษาพ㘀ื�นเมอืง [Lex2]
(ได\'อะเลคท)ฺ n. ภาษาทอ้งถ㠀ิ�น,สาํเนยีงทอ้งถ㠀ิ�น ๆ ###SW.
dialectal adj. ดdูialect ###S. jargon [Hope]
(n) ภาษาถ㠀ิ�น,ภาษาพ㘀ื�นเมอืง,สาํเนยีงทอ้งถ㠀ิ�น [Nontri]
/D AY1 AH0 L EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dishonest ไมซ่㠀ื�อสตัย:์ ไมต่รงไปตรงมา, ไมน่า่ไวว้างใจ, ไมส่จุรติใจ, ไม่
จรงิใจ [Lex2]
(ดสิออน\'นสิท)ฺ adj. ไมซ่㠀ื�อสตัย,์ไมส่จุรติ,ไมน่า่ไวว้างใจ,ไม่
ตรงไปตรงมา ###S. deceitful,perfidious ###A. honest
[Hope]
(adj) ไมส่จุรติ,ไมซ่㠀ื�อสตัย,์ไมน่า่ไวใ้จ,กงัฉนิ [Nontri]
/D IH2 S AA1 N AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

dwarf (คน,สตัว,์พชื) ท㠀ี�แคระแกรน็[Lex2]
ซ㠀ึ�งเต㘀ี�ยแคระ: ซ㠀ึ�งแคระเเกรน็ [Lex2]
ทาํใหแ้คระเกรน็: ทาํใหด้เูลก็ลง [Lex2]
(ดวอรฟ์) n. คนแคระ,สตัวห์รอืพชืท㠀ี�เต㘀ี�ยแคระ,เทวดาเต㘀ี�ยมี
อปัลกัษณแ์ละมอีาํนาจมาก (ในนทิาน) . adj. แคระ. vt. ทาํให้
แคระ,ทาํใหแ้กรน็.vi. เต㘀ี�ยเลก็ลง,แกรน็. ###SW. dwarfishly
adv. ดdูwarf dwarfishness n. ดdูwarf [Hope]
(adj) แคระ,เต㘀ี�ย,แกรน็,สั㘀�น,ไมส่งู,ฝดิธรรมชาต ิ[Nontri]
(n) คนแคระ,พชืหรอืสตัวท์㠀ี�เต㘀ี�ยแคระ [Nontri]
/D W AO1 R F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ecosystem ระบบท㠀ี�เกดิจากความสมัพันธร์ะหวา่งส㠀ิ�งมชีวีติและส㠀ิ�ง
แวดลอ้ม[Lex2]
/IY1 K OW0 S IH2 S T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fatal ซ㠀ึ�งทาํใหถ้งึตาย: ซ㠀ึ�งรักษาไมไ่ด ้[Lex2]
ซ㠀ึ�งทาํใหล้ม้เหลว: ซ㠀ึ�งทาํใหห้ายนะ [Lex2]
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(เฟ\'เทลิ) adj. ซ㠀ึ�งทาํใหต้ายได,้ถงึตาย,รา้ยกาจ,เป็น
อนัตราย,เคราะหร์า้ย,สาํคญัมาก,เป็นเร㠀ื�องโชคชะตา ###SW.
fatalness n. ###S. deadly,lethal [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัเคราะหก์รรม,รา้ยแรง,ถงึตาย,เป็น
อนัตราย,รา้ยกาจ [Nontri]
/F EY1 T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

impatient ใจรอ้น: ใจเรว็, หงดุหงดิ, ซ㠀ึ�งไมอ่ดทน [Lex2]
(อมิเพ\'เชนิท)ฺ adj. ไมอ่ดทน,ขาดความอดทน,ใจรอ้น,หนุหนั
พลนัแลน่,กระสบักระสา่ย. ###SW. impatiently adv. ###S.
restless [Hope]
(adj) ไมอ่ดทน,กระวนกระวาย,ใจรอ้น,หนุหนั [Nontri]
/IH2 M P EY1 SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

leaf กลบี: กลบีดอก, กลบีดอกไม ้[Lex2]
แตกใบออ่น: ผลใิบออ่น [Lex2]
ใบไม[้Lex2]
หนา้หนังสอื: หนา้กระดาษ [Lex2]
(ลฟี) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม,้ใบ,กลบีดอก,หนว่ยหนา้
หนังสอื2หนา้ (หน㠀ึ�งแผน่) ,แผน่โลหะบาง ๆ ,ชั㘀�น,มใีบ,ปกคลมุ
ดว้ยใบ. vi. ผลใิบ,พลกิหนา้หนังสอือยา่งรวดเรว็. vt. พลกิหนา้
หนังสอืPhr. (turn over a new leaf เร㠀ิ�มใหม)่ pl. leaves [Hope]
(n) ใบไม,้กลบีดอกไม,้แผน่กระดาษ,บานประต,ูยาสบู [Nontri]
(vi) มใีบ,ผลใิบ [Nontri]
/L IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

manuscript หนังสอืท㠀ี�เขยีนดว้ยลายมอื: เอกสารเขยีนดว้ยมอื [Lex2]
ตน้ฉบบัท㠀ี�เขยีนหรอืพมิพ:์ ตน้สาํเนา [Lex2]
ซ㠀ึ�งเขยีนดว้ยลายมอื[Lex2]
(แมน\'นวิสครพิท)ฺ n.,adj. ตน้ฉบบั,หนังสอืเอกสาร จดหมาย
หรอือ㠀ื�น ๆ ท㠀ี�เขยีนดว้ยมอื,การเขยีนดว้ยมอื,ซ㠀ึ�งเขยีนดว้ยมอื
[Hope]
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(n) ตน้ฉบบั [Nontri]
/M AE1 N Y AH0 S K R IH2 P T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

marsh บงึ: แอง่น㘀ํ�า, หนอง, ท㠀ี�ลุ่มมนี㘀ํ�าขงั [Lex2]
(มารช) n. ท㠀ี�ดนิต㠀ํ�าและช㘀ื�น มกัไมม่ตีน้ไมแ้ละมกัมนี㘀ํ�าทว่ม
[Hope]
(n) ท㠀ี�ลุ่ม,บงึ,หนอง,ท㠀ี�ช㘀ื�นแฉะ [Nontri]
/M AA1 R SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

patience ความอดทน: ความอดกลั㘀�น, ขนัต,ิ การหกัหา้มใจ [Lex2]
การถอดไพ[่Lex2]
(เพ\'เวนิซ)ฺ n. ความอดทน [Hope]
(n) ความอดทน,ขนัต,ิความทรหดอดทน [Nontri]
/P EY1 SH AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

perfume น㘀ํ�าหอม: น㘀ํ�าอบ, น㘀ํ�าปรงุ [Lex2]
พรมน㘀ํ�าหอม: อบน㘀ํ�าหอม, ฉดีน㘀ํ�าหอม, ใสน่㘀ํ�าหอม [Lex2]
กล㠀ิ�นหอม: ความหอม [Lex2]
น㘀ํ�าหอม [LongdoEN]
(เพอฟมู\',เพอ\'ฟมู) n. น㘀ํ�าหอม,เคร㠀ื�องหอม,กล㠀ิ�นหอม. vt. (เพอ
ฟมู\') พรมน㘀ํ�าหอม,พรมน㘀ํ�าอบ,ทาํใหก้ล㠀ิ�นหอมกระจาย ###S.
aroma,fragrance,scent [Hope]
(n) น㘀ํ�าหอม,น㘀ํ�าอบ,น㘀ํ�าปรงุ,เคร㠀ื�องหอม [Nontri]
(vt) พรมน㘀ํ�าอบ,ฉดีน㘀ํ�าหอม,พรมน㘀ํ�าหอม [Nontri]
/P ER0 F Y UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

pond สระน㘀ํ�า: บอ่น㘀ํ�า [Lex2]
(พอนด)ฺ n. บอ่น㘀ํ�า,สระน㘀ํ�า,หนองน㘀ํ�า [Hope]
(n) บอ่,สระน㘀ํ�า,หนองน㘀ํ�า [Nontri]
/P AA1 N D/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

proverb ภาษติ: สภุาษติ, คาํพังเพย [Lex2]
คนหรอืส㠀ิ�งท㠀ี�เป็นตวัแทนของลกัษณะบางอยา่ง[Lex2]
(พรอฟ\'เวริบ์) n. สภุาษติ,คตพิจน,์ถอ้ยคาํท㠀ี�มกีารกลา่วถงึ
เสมอ,คาํพังเพย,บคุคลหรอืส㠀ิ�งกลา่วถงึบอ่ย ๆ จนข㘀ึ�นช㠀ื�อ ###S.
aphorism,apothegm [Hope]
(n) สภุาษติ,ภาษติ,คตพิจน,์คาํพังเพย [Nontri]
/P R AA1 V ER0 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pursuit การไลต่าม[Lex2]
งานอดเิรก[Lex2]
การพยายามใหถ้งึความตอ้งการ[Lex2]
(เพอซวิท\ฺ') n. การตดิตาม,การไลต่าม,การตามจับ,การดาํเนนิ
ตอ่ไป,การดาํเนนิตาม,อาชพี,การงาน,การเจรญิรอย ###S.
chase [Hope]
(n) การตดิตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชพี,การดาํเนนิตาม
[Nontri]
/P ER0 S UW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

recite ทอ่ง: ทอ่งจาํ, อา่นออกเสยีง [Lex2]
บรรยาย: สาธยาย [Lex2]
(รไีซท\ฺ') v. ทอ่ง,ทอ่งจาํ,ทอ่งใหค้รฟัูง,วา่ปาก
เปลา่,อาขยาน,อา่นออกเสยีง,สาธยาย ###S. retell,narrate
[Hope]
(vt) อา่นออกเสยีง,สวด,เลา่,ทอ่งจาํ,สาธยาย [Nontri]
/R AH0 S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wilderness บรเิวณรกรา้งวา่งเปลา่[Lex2]
(วลิ\'เดอะนสิ) n. บรเิวณรกรา้งวา่งเปลา่,บรเิวณกวา้งใหญ่
ไพศาล,จาํนวนมหาศาล [Hope]
(n) ป่าชฎั,พง,ท㠀ี�รกรา้ง [Nontri]
/W IH1 L D ER0 N AH0 S/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

anticipate คาดหวงั: คาดหมาย, คอยทา่, คอย [Lex2]
เตรยีมปอ้งกนัลว่งหนา้[Lex2]
ทาํนาย: พยากรณ,์ คาดคะเน, คะเน, คาดการณ ์[Lex2]
ลงมอืกระทาํกอ่นลว่งหนา้[Lex2]
(แอนทสิ\' ซะเพท) vt. คาด, มุ่งหวงั, ทาํนาย, ลงมอืกระทาํการ
กอ่น, ตดับท, ใชส้อยลว่งหนา้, บงัเกดิลว่งหนา้. anticipator n.,
[Hope]
(vt) คาดหมาย,มุ่งหวงั,ชงิทาํ,ทาํลว่งหนา้ [Nontri]
/AE0 N T IH1 S AH0 P EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

barrel ถงัใสข่องเหลว: ภาชนะตกัเบยีร ์/ น㘀ํ�ามนั [Lex2]
จาํนวนของของเหลวตอ่บารเ์รล็[Lex2]
จาํนวนของน㘀ํ�ามนัหรอืเบยีรต์อ่บารเ์รล็[Lex2]
ลาํกลอ้งปืน[Lex2]
เคล㠀ื�อนไหวดว้ยความรวดเรว็ (ไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(บาร\์'เรลิ) n. ถงัรปูทรงกระบอก,ปรมิาณมาก,ภาชนะรปูทรง
กระบอก [Hope]
(n) ถงั,ลงั [Nontri]
(vt) ใสถ่งั,ใสล่งั,บรรจถุงั [Nontri]
/B AE1 R AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beam ลาํแสง: ลาํแสงไฟ, แสงสวา่งซ㠀ึ�งสอ่งเป็นลาํ, ลาํ [Lex2]
คานรับน㘀ํ�าหนัก: ไมข้วาง, รอด, ข㠀ื�อ, ครา่ว, คาน [Lex2]
รอยย㘀ิ�มกวา้ง: ย㘀ิ�มกวา้ง, เปลง่ย㘀ิ�มหรอืมสีหีนา้ท㠀ี�ปติยินิด,ี มองดู
ดว้ยความดใีจ [Lex2]
ย㘀ิ�มกวา้ง[Lex2]
แผรั่งส[ีLex2]
สง่สญัญาณวทิย[ุLex2]
(บมี) n. คาน,ไมข้วาง,ข㠀ื�อแป,รอด,ครา่ว,คนัรถ,คนัชั㠀�ง,คนั
ไถ,แกนท㠀ี�มว้นได,้คานหาม,เขาแกน,ลาํแสง,ลาํรังสขีนาน
กนั,สญัญาณวทิย,ุสหีนา้ท㠀ี�ปติยินิด ีvi. แผรั่งสหีรอืลาํแสง,สง่



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 70/188

สญัญาณวทิย,ุเปลง่ย㘀ิ�มหรอืมสีหีนา้ท㠀ี�ปติยินิด ี[Hope]
(n) ทอ่นไม,้คนัไถ,คนัชั㠀�ง,ลาํแสง,ไมร้อด,ข㠀ื�อ,คาน,ครา่ว
[Nontri]
(vi) เปลง่แสง,สวา่ง,แผรั่งส,ีสง่สญัญาณวทิย,ุย㘀ิ�ม [Nontri]
/B IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

casual โดยบงัเอญิ: โดยไมต่ั㘀�งใจ [Lex2]
ท㠀ี�ไมค่อ่ยสนใจ: ท㠀ี�ไมส่นใจ, ท㠀ี�ทาํไปเร㠀ื�อยๆ [Lex2]
เป็นบางครั㘀�งบางคราว[Lex2]
ไมเ่ป็นทางการ: ลาํลอง [Lex2]
(แคส\' ชวล) adj. โดยบงัเอญิ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่
แนน่อน,ตามอารมณ,์ไมเ่ป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชดุแตง่กาย) 
n. คนทาํงานท㠀ี�ใหม้าทาํงานในเวลาท㠀ี�ไมแ่นน่อน ###S.
haphazard [Hope]
(adj) ประจวบเหมาะ,บงัเอญิ,ตามอารมณ,์ธรรมดาๆ,ไมเ่ป็น
ทางการ [Nontri]
/K AE1 ZH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/K AE1 ZH W AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

caution การตกัเตอืน[Lex2]
ความระมดัระวงั[Lex2]
เตอืน[Lex2]
แนะนาํ[Lex2]
(คอ\'เ\'ชนิ) {cautioned,cautioning,cautions} n. ความ
ระมดัระวงั,การตกัเตอืน,การคาดโทษ v. เตอืน,แนะนาํ
###SW. cautioner n. cautionary adj. [Hope]
(n) ความระมดัระวงั,ความรอบคอบ,การตกัเตอืน [Nontri]
(vt) เตอืน,ตกัเตอืน,แนะนาํ [Nontri]
/K AA1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contrary การตรงกนัขา้ม[Lex2]
ซ㠀ึ�งขดัแยง้กนั[Lex2]
ซ㠀ึ�งเป็นอปุสรรค[Lex2]
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ตรงกนัขา้ม[Lex2]
(คอน\'ทระร)ี adj.,n. (ส㠀ิ�งท㠀ี�) ตรงกนัขา้ม,ตอ่ตา้น,ขดักนั,ด㘀ื�อ
รั㘀�น,เป็นมมุฉาก adv. ซ㠀ึ�งตรงกนัขา้ม. ###SW. contrarily adv.
ดcูontrary contrariness n. ดcูontrary [Hope]
(adj) ตรงกนัขา้ม,หวัรั㘀�น,ด㘀ื�อรั㘀�น,ตอ่ตา้น [Nontri]
(n) ความขดักนั,ความตรงกนัขา้ม,ความด㘀ื�อรั㘀�น [Nontri]
/K AA1 N T R EH0 R IY0/ [CMU]
/K AH0 N T R EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

deliberate คดิรอบคอบ[Lex2]
ซ㠀ึ�งทาํอยา่งรอบคอบและตั㘀�งใจ: สขุมุรอบคอบ [Lex2]
แลกเปล㠀ี�ยนความคดิเหน็[Lex2]
(ดลิบิ\'บะเรท) adj. รอบคอบ,สขุมุ,ใครค่รวญ,ระมดัระวงั,โดย
เจตนา ###SW. deliberateness n. ###S. think [Hope]
(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั㘀�งใจ,รอบคอบ,สขุมุ [Nontri]
(vi) ใครค่รวญ,ตรกึตรอง,ปรกึษาหารอื [Nontri]
/D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T/ [CMU]
/D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T/ [CMU]
/D AH0 L IH1 B R AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

dissolve ละลาย: เจอืจาง, หายไป, จางไป [Lex2]
ละลาย: ทาํใหห้ายไป, ทาํใหเ้จอืจาง [Lex2]
(ดซิอลว\') vi.,vt. ละลาย,กระจายตวั,หลอมเหลว,กลายเป็น
ของเหลว,แตกตวั,ยตุ,ิส㘀ิ�นสดุ ###SW. dissolvability n.
ดdูissolve dissolvable adj. ดdูissolve ###S.
divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
[Hope]
(vt) ทาํใหล้ะลาย,ลบลา้ง,เลกิลม้,ทาํลาย,ยบุ(สภา),ยตุิ
[Nontri]
/D IH2 Z AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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explode เกดิข㘀ึ�นในทนัททีนัใด[Lex2]
ทาํใหร้ะเบดิ[Lex2]
พสิจูนว์า่ผดิ[Lex2]
เพ㠀ิ�มข㘀ึ�นอยา่งมากในทนัททีนัใด[Lex2]
ระเบดิ[Lex2]
ระเบดิอารมณ[์Lex2]
(เอคซโฺพลด\') vi.,vt. (ทาํให)้ ระเบดิ,ปะท,ุเกดิข㘀ึ�นอยา่งปัจจบุนั
ทนัดว่น,บนัดาลโทสะ,ทาํลาย,พสิจูนว์า่ผดิ. ###SW. exploder
n. [Hope]
(vi) ระเบดิ,ปะท,ุแตก,กระจายออก [Nontri]
/IH0 K S P L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fasten ตดิ: ยดึ, ผกู [Lex2]
ผกู: มดั, รัด, พัน [Lex2]
(ฟาส\'เซนิ) vt. ผกู,แนน่,รัดแนน่,มดัแนน่,ยดึ,ตรงึ,ตดิ,รวมท㠀ี�,ให้
ความสนใจ,เพง่. ###SW. fastener n. ###S. affix [Hope]
(vt) ผกู,ตรงึ,ทาํใหแ้นน่,รัด,มดั,ยดึ,กลดั,ใหค้วามสนใจ
[Nontri]
/F AE1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

germ เช㘀ื�อโรค: เช㘀ื�อจลุนิทรยี ์[Lex2]
เซลลส์บืพันธุ์: เมลด็พันธุ์ [Lex2]
(เจริม์) n. เช㘀ื�อจลุนิทรยี,์เช㘀ื�อโรค,เช㘀ื�อหนอ่,เมลด็,ส㠀ิ�งแรกเร㠀ิ�มของ
ชวีติ ###S. source,origin [Hope]
(n) บอ่เกดิ,ชนวน,เช㘀ื�อโรค,จลุนิทรยี,์เช㘀ื�อ,เคา้,หนอ่ [Nontri]
/JH ER1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kit ชดุเคร㠀ื�องมอืสาํหรับใช[้Lex2]
(คทิ) n. ชดุเคร㠀ื�องมอื,ชดุสว่นประกอบ,ช㘀ิ�น,สว่นสาํคญัท㠀ี�
ประกอบเป็นชดุ,ชดุ,กลุ่ม. Phr. (kit and caboodle (boodle)
ทั㘀�งหมด,จัดหามาให,้จัดหาเคร㠀ื�องประกอบ) ###S.
gear,outfit,rig [Hope]
(n) เคร㠀ื�องหลงั,ยา่ม,เป,้ชดุเคร㠀ื�องมอื,ชดุอปุกรณ ์[Nontri]
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/K IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

puff ลมหรอืควนัท㠀ี�พัดมา[Lex2]
การสดูหายใจ[Lex2]
ขนมพายท㠀ี�มไีส[้Lex2]
ลมหายใจ[Lex2]
แผน่สาํหรับทาแปง้ผัดหนา้: พัฟทาหนา้ [Lex2]
หอบ: หายในเรว็ๆ [Lex2]
สบูบหุร㠀ี�[Lex2]
(พัฟ) n. กลุ่มควนั (หมอก,ไอ) ,การพน่,เสยีงพน่,ส㠀ิ�งท㠀ี�พน่ออก,
ปยุ,ปอย,กอ้นนนู,แปง้หรอืปยุผัดหนา้,ผา้หม่,บทความสั㘀�น ๆ ท㠀ี�
เป็นการยกยอ vi. พน่ควนั,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮอื,พองตวั,โป่ง
ออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สบู,สดู,อวดด,ียกยอ่ง,ทาํใหเ้ป็นปยุ.
###SW. puffingly [Hope]
(n) ผา้ปะแปง้,กระจกุ,ปอย,กลุ่มควนั,ปยุ [Nontri]
(vi) ฟ,ูหอบ,พอง,เป่าลม,ฟุ้ง,พน่ควนั,ผัดหนา้ [Nontri]
/P AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rag ผา้ข㘀ี�ร㘀ิ�ว[Lex2]
หนังสอืพมิพท์㠀ี�มคีณุภาพต㠀ํ�า (คาํไมเ่ป็นทางการ): หนังสอืพมิพ์
ชั㘀�นเลว [Lex2]
หยอกลอ้: ลอ้เลยีน, แกลง้ [Lex2]
ดดุา่[Lex2]
กระเบ㘀ื�องมงุหลงัคา[Lex2]
(แรก) n. เศษผา้,ผา้ข㘀ี�ร㘀ิ�ว,ผา้เชด็,เศษ,เศษเน㘀ื�อเปื㠀�อย. ###SW.
rags ผา้ข㘀ี�ร㘀ิ�ว,หนังสอืพมิพห์รอืนติยสารชั㘀�นเลว [Hope]
(n) เศษผา้,ผา้ข㘀ี�ร㘀ิ�ว,เศษเน㘀ื�อตม้เปื㠀�อย,กระเบ㘀ื�องมงุหลงัคา
[Nontri]
(vt) เปื㠀�อย,ขาดว㠀ิ�น,ขรขุระ,ยั㠀�วเลน่,ลอ้เลน่ [Nontri]
/R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scatter ทาํใหก้ระจาย: โปรย, โรย, หวา่น [Lex2]
ทาํใหแ้ยกยา้ยกนัไป[Lex2]
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กระจาย: แผ,่ ขยาย, แตกแยก, แพร,่ ระบาด [Lex2]
ทาํใหแ้สงหรอืรังสหีกัเห[Lex2]
การทาํใหก้ระจาย: การโปรย, การหวา่น [Lex2]
(สแคท\'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทาํให)้ กระจัดกระจาย,ทาํให้
กระเจงิ,สาด,โปรย,หวา่น,ทาํใหแ้สงหรอืรังสหีกัเห,ส㠀ิ�งท㠀ี�
กระจัดกระจาย ###SW. scatterable adj. scatterer n. [Hope]
(vi) กระจัดกระจาย,แยกยา้ยกนัไป,แตกกระเจงิ [Nontri]
(vt) ทาํใหก้ระจาย,โปรย,หวา่น,สาด,ทาํใหแ้ตกกระเจงิ
[Nontri]
/S K AE1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scent กล㠀ิ�น[Lex2]
น㘀ํ�าหอม[Lex2]
การดมกล㠀ิ�น[Lex2]
ไดก้ล㠀ิ�น[Lex2]
เตมิกล㠀ิ�น: ใสน่㘀ํ�าหอม [Lex2]
(เซนท)ฺ n. กล㠀ิ�น,กล㠀ิ�นเฉพาะ,รอยกล㠀ิ�น,กล㠀ิ�น
สาป,น㘀ํ�าหอม,ประสาทดมกล㠀ิ�น,การดมกล㠀ิ�น,เหย㠀ื�อตกปลา,เหย㠀ื�อ
ลา่สตัว.์ vt. ดมกล㠀ิ�น,ไดก้ล㠀ิ�น,ทาํใหม้กีล㠀ิ�น,ใสน่㘀ํ�าหอม vi. ลา่สตัว์
โดยตามกล㠀ิ�น,สง่กล㠀ิ�น ###S. perfume [Hope]
(n) กล㠀ิ�น,กล㠀ิ�นหอม,น㘀ํ�าหอม,ประสาทดมกล㠀ิ�น,รอ่งรอย [Nontri]
(vt) ไดก้ล㠀ิ�น,ดมกล㠀ิ�น,ใสน่㘀ํ�าหอม [Nontri]
/S EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steel เหลก็[Lex2]
(สทลี) n.,adj. เหลก็กลา้ vt. ใสเ่หลก็กลา้,ทาํใหค้ลา้ย
เหลก็กลา้ [Hope]
(adj) ทาํดว้ยเหลก็กลา้ [Nontri]
(n) เหลก็กลา้ [Nontri]
/S T IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swift ฉับพลนั: ฉับไว, ทนัท ี[Lex2]
วอ่งไว: คลอ่งแคลว่, รวดเรว็ [Lex2]
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อยา่งรวดเรว็: อยา่งทนัควนั [Lex2]
นกชนดิหน㠀ึ�งคลา้ยนกนางแอน่[Lex2]
จ㘀ิ�งจก: จ㘀ิ�งจกขนาดเลก็ซ㠀ึ�งเคล㠀ื�อนท㠀ี�อยา่งรวดเรว็ [Lex2]
กระสวยดา้ย: เคร㠀ื�องกรอ [Lex2]
(สวฟิท)ฺ adj.,adv. รวดเรว็,เรว็,วอ่งไว,ฉับพลนั,ทนัท,ีทนัควนั n.
นกปีกยาวคลา้ยนกนางแอน่,ตะกรา้ดา้ย,จ㘀ิ�งจก ###SW.
swiftness n. ###S. rapid [Hope]
(adj) วอ่งไว,รวดเรว็,ทนัท,ีฉับพลนั [Nontri]
/S W IH1 F T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

toss โยน[Lex2]
ทอย(เหรยีญ)[Lex2]
ผสมโดยการพลกิกลบัดา้น[Lex2]
เคล㠀ื�อนท㠀ี�ไปมา: กระสบักระสา่ย [Lex2]
การโยน[Lex2]
การทอย (เหรยีญ): การทอย [Lex2]
(ทอส)ฺ vt.,vi.,n. (การ)
โยน,ขวา้ง,ปา,เหว㠀ี�ยง,ทอย,เขยา่,แกวง่,สอด (คาํพดู)
,แกวง่,กวน,กระสบักระสา่ย,เคล㠀ื�อนไปมา, Phr. (toss off ทาํ
สาํเรจ็อยา่งรวดเรว็,บรโิภคอยา่งรวดเรว็) ###SW. tosser n.
[Hope]
(vt) โยน,ขวา้ง,ปา,ทอย,แกวง่,กล㘀ิ�ง [Nontri]
/T AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

triumph ชยัชนะ[Lex2]
การฉลองชยัชนะ[Lex2]
ความยนิดจีากชยัชนะ[Lex2]
ไดรั้บชยัชนะ[Lex2]
ประสบความสาํเรจ็[Lex2]
ฉลองชยัชนะ[Lex2]
ยนิดจีากชยัชนะ[Lex2]
(ไทร\'อมัฟ)ฺ vi.,n. (การ) ไดรั้บชยัชนะ,ประสบชยัชนะ,ยนิดี
เน㠀ื�องจากความสาํเรจ็,ฉลองชยัชนะ. ###SW. triumpher n.
###S. conquest,victory,outdo,rejoice,exult [Hope]
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(n) ชยัชนะ,การฉลองชยั [Nontri]
(vi) มชียั,ประสบชยัชนะ [Nontri]
/T R AY1 AH0 M F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aboard บนยานพาหนะ[Lex2]
(อะบอรด์\') adv. ,prep. บนเรอื,บนเคร㠀ื�องบนิ,บนรถ,ไปทางขา้ง
###S. on board, on aboard [Hope]
(adv,pre) บนเรอื,บนรถ,บนรถไฟ,บนเคร㠀ื�องบนิ [Nontri]
/AH0 B AO1 R D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

bitter ขม[Lex2]
ขมข㠀ื�น: ข㠀ื�นขม, ทกุขใ์จ, ระทมใจ, ชอกช㘀ํ�า, ตรอมตรม [Lex2]
หนาวจัด: หนาวมาก [Lex2]
(บทิ\'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมข㠀ื�น,เผด็
รอ้น,ปวดแสบ,รนุแรง,ดเุดอืด,จัด,หนาวจัด,สาหสั,อาฆาต n.
ความขม,ส㠀ิ�งท㠀ี�รสขม vt. ทาํใหข้ม adj. ย㠀ิ�ง,จัด,มาก,รนุแรง
###SW. bitterish adj. ดbูitter bitterness n. ดbูitter คาํท㠀ี�มี
ความหมาย [Hope]
(adj) ขมข㠀ื�น,ปวดแสบ,รนุแรง,ดเุดอืด [Nontri]
/B IH1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bullet กระสนุปืน: ลกูปืน, ลกูกระสนุ, ลกูกระสนุปืน [Lex2]
(บลู\'ลทิ) {bulletted,bulletting,bullets} n. กระสนุ
ปืน,กระสนุ,หวักระสนุ,ลกูตะกั㠀�ว,ลกูกลม เลก็. vi. เคล㠀ื�อนท㠀ี�อยา่ง
รวดเรว็มาก ###S. shot เคร㠀ื�องหมายนาํสายตา จดุนาํหมายถงึ
สญัลกัษณร์ปูตา่ง ๆ ท㠀ี�นาํมาวางหนา้ขอ้ความ หรอืหวัขอ้เพ㠀ื�อ
เนน้ใหด้เูดน่หรอืเหน็ชดัข㘀ึ�นเชน่* ตวัอกัษร* ตวัเลข*
เคร㠀ื�องหมายตา่ง ๆ [Hope]
(n) กระสนุปืน,ลกูตะกั㠀�ว,หวักระสนุ [Nontri]
/B UH1 L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

devil
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ทาํใหร้สชาตเิผด็รอ้น[Lex2]
ภตู: ผ,ี ปีศาจ [Lex2]
(เดฟ\'เวลิ) n. ภตู,ผ,ีปีศาจ,มาร,ซาตาน,อนัธพาล,วายรา้ย,สตัว์
รา้ย vt. รบกวน,ฉกี [Hope]
(n) ผ,ีภตูผ,ีผสีาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สตัวร์า้ย,อนัธพาล
[Nontri]
/D EH1 V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drift กองดนิ: กองหมิะ [Lex2]
การเบ㠀ี�ยงเบนออกจากเสน้ทาง[Lex2]
ความหมาย: ใจความ [Lex2]
แนวทาง: แนว, แนวโนม้ [Lex2]
เรร่อ่น: ระหกระเหนิ, ใชช้วีติอยา่งไรจ้ดุมุ่งหมาย [Lex2]
แรงผลกัดนั[Lex2]
ลอย: ปลวิ, ลอ่งลอย [Lex2]
หลง: หลงทาง, พลดัหลง [Lex2]
(ดรฟิท)ฺ vi.,vt.,n. (การ) ลอ่งลอย,เล㠀ื�อนลอย,ลอยไปทบักนั
เป็นกอง,พเนจร,ระเหเรร่อ่น,เบ㠀ี�ยงเบนจากทศิทางเดมิการ
พเนจร,ส㠀ิ�งท㠀ี�ลอ่งลอย,ความโนม้นา้ว,ความหมาย,เจตนา,
###SW. driftingly adv. ดdูrift ###S. float,mound,wander
[Hope]
(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การลอ่งลอย,ส㠀ิ�งท㠀ี�ลอ่ง
ลอย,กอง [Nontri]
(vi,vt) ระเหเรร่อ่น,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ลอ่ง
ลอย,เล㠀ื�อนลอย,นาํไปดว้ย [Nontri]
/D R IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enforce ใชก้าํลงับงัคบัใหป้ฏบิตัติาม: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]
(เอนฟอรส์\') vt. ทาํใหป้ฎบิตัติาม,ใชก้าํลงับงัคบั,บงัคบัใหเ้ป็น
ไปตามกฎหมาย ###SW. enforceability n. ดeูnforce enforcer
n. ดeูnforce enforcive adj. ดeูnforce enforcement n. ดeูnforce
[Hope]
(vt) บงัคบัใหก้ระทาํ,ใชก้าํลงับงัคบั,ทาํใหป้ฏบิตัติาม [Nontri]
/EH0 N F AO1 R S/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

fountain น㘀ํ�าพเุทยีม: น㘀ํ�าพ,ุ น㘀ํ�าพปุระดษิฐ ์[Lex2]
น㘀ํ�าพธุรรมชาต:ิ น㘀ํ�าพ ุ[Lex2]
(เฟา\'เทนิ) n. น㘀ํ�าพ,ุน㘀ํ�าพเุทยีม,น㘀ํ�าพทุ㠀ี�ใชด้㠀ื�ม,แหลง่
กาํเนดิ,แหลง่ท㠀ี�มา,สายน㘀ํ�าพ,ุเคร㠀ื�องปลอ่ยน㘀ํ�าเป็นสายออกมา
###SW. fountained adj. . ###S. fount,origin [Hope]
(n) แหลง่ท㠀ี�มา,แหลง่กาํเนดิ,น㘀ํ�าพ,ุท㠀ี�จาํหนา่ยเคร㠀ื�องด㠀ื�ม [Nontri]
/F AW1 N T AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

harbor เกบ็ไวใ้นใจ: ปดิบงั, ซอ่นเรน้ [Lex2]
จอดเรอืไวท้㠀ี�ทา่เรอื: เกบ็เรอืไวใ้นทา่เรอื [Lex2]
ทา่เรอื: ทา่จอดเรอื, ทา่ [Lex2]
(ฮาร\์'เบอะ) n. ทา่,ทา่เรอื,ท㠀ี�พัก,ท㠀ี�ล㘀ี�ภยั. vt.,vi. ใหท้㠀ี�พัก
อาศยั,ปดิบงั,ซอ่น,จอดเรอืในทา่ [Hope]
/HH AA1 R B ER0/ [CMU]

inhabit อยู่อาศยั: เขา้พาํนัก, พักอาศยั [Lex2]
(อนิแฮบ\'บทิ) vt. อาศยัอยู่ใน,อยู่ใน,มอียู่ใน. ###SW.
inhabitability n. inhabitable adj. inhabitation n. ###S. dwelll
in [Hope]
(vt) อยู่,อาศยัอยู่,มอียู่ใน [Nontri]
/IH2 N HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

march เดอืนมนีาคม[Lex2]
มนีาคม[Lex2]
เดนิแถว: เดนิขบวน, เดนิสวนสนาม [Lex2]
เดนิไปขา้งหนา้อยา่งสม㠀ํ�าเสมอ: เดนิอยา่งเรว็และมุ่งมั㠀�น [Lex2]
บงัคบัใหเ้ดนิไป[Lex2]
การเดนิแถว: การเดนิขบวน, การเดนิสวนสนาม [Lex2]
ความเรว็และรปูแบบในการเดนิแถวหรอืเดนิขบวน[Lex2]
การเคล㠀ื�อนไปขา้งหนา้อยา่งสม㠀ํ�าเสมอ: การกา้วไปขา้งหนา้
อยา่งสม㠀ํ�าเสมอ [Lex2]
ดนตรแีละจังหวะประกอบการเดนิแถว[Lex2]
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แนวเขตแดน: ชายแดน [Lex2]
(มารช์)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ เดนิแถว,เดนิขบวน. n. การเดนิแถว,การ
เดนิขบวน,ความกา้วหนา้, [Hope]
(n) เดอืนมนีาคม [Nontri]
(n) การเดนิทพั,การเดนิขบวน,การเดนิแถว,เพลงมารช์
[Nontri]
(vi) เดนิ,เดนิขบวน,เดนิแถว [Nontri]
/M AA1 R CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

millionaire เศรษฐ:ี มหาเศรษฐ,ี ผู้มั㠀�งคั㠀�ง, คนรวย [Lex2]
(มลิยะแนร\์') n. เศรษฐเีงนิลา้น,บคุคลท㠀ี�รวยมาก. ###S.
millionnaire [Hope]
(n) มหาเศรษฐ,ีเศรษฐ,ีคนมั㠀�งม,ีคนรวย [Nontri]
/M IH2 L Y AH0 N EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

port ทา่เรอืหรอืทา่อากาศยาน (ระหวา่งประเทศ): ทา่เรอื, ทา่ดา่น,
ทา่อากาศยาน [Lex2]
ทางกาบซา้ย (ของเรอืหรอืเคร㠀ื�องบนิ)[Lex2]
เหลา้องุ่นแดง[Lex2]
ชอ่งบนกาํแพงหรอืเรอืสาํหรับวางปืน[Lex2]
แบก: แบกเรอืหรอืปืน [Lex2]
(พอรท์) n. ทา่เรอื,เมอืงทา่,ทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ดา่น ,ชอ่ง
ทางเขา้/ออกชอ่งทาง1. หมายถงึ ชอ่งสาํหรับเสยีบสายเคเบลิ
ท㠀ี�อยู่ดา้นหลงัเคร㠀ื�องคอมพวิเตอร ์เพ㠀ื�อตอ่กบัอปุกรณอ์㠀ื�น ๆ ถา้
ไมเ่ป็นแบบอนกุรม (serial) กจ็ะเป็นแบบขนาน (pararell) 2.
การท㠀ี�ทาํใหโ้ปรแกรมท㠀ี�ใชร้ะบบปฏบิตักิารหน㠀ึ�ง ไปใชก้บัอกี
ระบบปฏบิตักิารหน㠀ึ�ง ได ้ทั㘀�ง ๆ ท㠀ี�ในตอนแรก ผู้เขยีนโปรแกรม
ไมไ่ดต้ั㘀�งใจใหใ้ชก้บัระบบปฏบิตักิารนั㘀�น ###S. harbour [Hope]
(n) ทา่เรอื,เหลา้ปอรต์,เมอืงทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ทาง
[Nontri]
/P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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sheriff นายอาํเภอ[Lex2]
(เชอ\'รฟี) n. นายอาํเภอ, (อเมรกิา) เจา้พนักงานปราบปราม
ผู้รา้ย ###SW. sheriffdom n. [Hope]
(n) นายอาํเภอ [Nontri]
/SH EH1 R AH0 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

startle สะดุ้ง: ต้กใจ [Lex2]
ทาํใหส้ะดุ้ง: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
(สทาร\์'เทลิ) vi.,vt. (ทาํให)้ สะดุ้งตกใจ. n. ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหส้ะดุ้ง
ตกใจ,ส㠀ิ�งรบกวน. ###SW. startlingly adv. [Hope]
(n) ส㠀ิ�งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ [Nontri]
(vt) รบกวน,ทาํใหส้ะดุ้ง,ปลกุ,ไล,่ทาํใหต้㠀ื�น,ทาํใหต้กใจ
[Nontri]
/S T AA1 R T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sweat เหง㠀ื�อ: เหง㠀ื�อไคล, การมเีหง㠀ื�อออก [Lex2]
หยาดน㘀ํ�า: หยาดน㘀ํ�าท㠀ี�จับตวับนพ㘀ื�นผวิ [Lex2]
ความเหน㠀ื�อยยาก: การทาํงานหนัก, งานท㠀ี�หนัก [Lex2]
ความวติกกงัวล: ความกงัวล, ความตงึเครยีด [Lex2]
ทาํใหเ้หง㠀ื�อออก: ซบัเหง㠀ื�อ [Lex2]
จับตวัเป็นหยดน㘀ํ�า: ซมึออกมาเป็นหยดน㘀ํ�า [Lex2]
ทาํงานหนัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ตรากตราํ [Lex2]
(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหง㠀ื�อ,การท㠀ี�เหง㠀ื�อ
ออก,ความกงัวลใจ,หยาดน㘀ํ�า,ความเหน㠀ื�อยยาก,การทาํงาน
หนัก,งานหนัก,ความกงัวล. vi. เหง㠀ื�อออก,กงัวลใจ,ทาํงาน
หนัก,รับทกุข ์vt. ขบัเหง㠀ื�อ,หลั㠀�งเหง㠀ื�อ,เคน้ออก,ทาํใหท้าํงาน
หนัก,ใชง้านหนักแตใ่หค้า่จา้งต㠀ํ�า, sweat [Hope]
(n) เหง㠀ื�อ,ความเหน㠀ื�อยยาก,ความกงัวล [Nontri]
(vi) ขบัเหง㠀ื�อ,เหง㠀ื�อออก,ทาํงานหนัก,กงัวลใจ [Nontri]
(vt) เชด็เหง㠀ื�อ,ทาํใหเ้หง㠀ื�อออก,ขบัเหง㠀ื�อ [Nontri]
/S W EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trigger
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ไกปืน[Lex2]
ตวันาํ: เคร㠀ื�องชวนใจ, การชกันาํ [Lex2]
กระตุ้น: เรา้ใจ, จดุชนวน [Lex2]
เหน㠀ี�ยวไก[Lex2]
(ทรกิ\'เกอะ) n. ไกปืน,นกสบั,อปุกรณน์กสบั,ส㠀ิ�งกระตุ้น vt.
ลั㠀�นไกปืน,ยงิ,ระเบดิ. Phr. (quick on the trigger วอ่งไว ปราด
เปรยีว คลอ่งแคลว่) . ###S. cause,elicit [Hope]
(n) ไกปืน,นกสบั [Nontri]
/T R IH1 G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

unify ทาํใหเ้ป็นหนว่ยเดยีวกนั: รวมกนั, รวมเขา้ดว้ยกนั [Lex2]
รวมเป็นหนว่ยเดยีวกนั: รวมกนั, รวมเขา้ดว้ยกนั [Lex2]
(ย\ู'นะไฟ) vt. ทาํใหเ้ป็นหนว่ยเดยีวกนั,รวมกนั,ทาํใหเ้ป็นแบบ
เดยีวกนั,ทาํใหส้อดคลอ้งกนั. ###SW. unifier n. ###S.
bind,unite,fuse,link [Hope]
(vt) รวมกนั,ทาํใหเ้ป็นอนัหน㠀ึ�งอนัเดยีว [Nontri]
/Y UW1 N AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vessel เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ[่Lex2]
ภาชนะใสข่องเหลว[Lex2]
หลอดเลอืด[Lex2]
(เวส\'เซลิ) n. เรอื (โดยเฉพาะสาํหรับใสข่องเหลว)
ทอ่,หลอด,ทอ่ในxylemของพชื,บคุคล (ผู้มลีกัษณะเฉพาะทาง
จติหรอืคณุสมบตับิางประการ) ###SW. vesseled adj. vesselled
adj. [Hope]
(n) เรอื,หลอด,ทอ่,ภาชนะ [Nontri]
/V EH1 S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

voyage การเดนิทาง: การเดนิทางไกล [Lex2]
การเดนิทางไปในอวกาศ[Lex2]
เดนิทางโดยทางเรอื[Lex2]
เหตกุารณห์รอืเร㠀ื�องราวการเดนิทาง[Lex2]
(วอย\'อจิ)ฺ n. การเดนิทาง (โดยเฉพาะโดยทางเรอืหรอืทาง
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อากาศ) ,การเดนิทางไกล,การเดนิทางท㠀ี�เตม็ไปดว้ยการผจญ
ภยั,การทศันาจร,เร㠀ื�องราวการเดนิทาง,วถิชีวีติ. vi. เดนิ
ทาง,ทอ่งเท㠀ี�ยว,ทศันาจร. vt. เดนิทางขา้ม. ###SW. voyager n.
S... [Hope]
(n) การเดนิเรอื,การทศันาจร,การเดนิทางไกล [Nontri]
(vi) เดนิทางทางเรอื,ทศันาจร,ทอ่งเท㠀ี�ยว [Nontri]
/V OY1 AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worship สกัการะ: กราบไหว,้ นมสัการ, บชูา, เคารพ [Lex2]
พธิบีวงสรวง: พธิสีกัการะบชูา, พธิกีราบไหว ้[Lex2]
(เวอร\์'ชพิ) vt.,vi.,n. (การ) บชูา,สกัการะ,บวงสรวง,กราบ
ไหว,้สวดมนต,์ส㠀ิ�งท㠀ี�บชูา,ใตเ้ทา้,ทา่น,ฐานะท㠀ี�มเีกยีรต ิ###SW.
worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv.
###S. homage [Hope]
(n) การสกัการะ,การบวงสรวง,การบชูา,การสวดมนตร,์การ
นับถอื [Nontri]
(vt) นับถอื,บชูา,บวงสรวง,สกัการะ,กราบไหว,้สวดมนตร์
[Nontri]
/W ER1 SH AH0 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apprentice ผู้ท㠀ี�ไมม่ปีระสบการณ:์ มอืสมคัรเลน่ [Lex2]
ผู้ฝกึงาน: เดก็ฝกึงาน [Lex2]
(อะเพรน\'ทสิ) n. ผู้ฝกึงาน,เดก็ฝกึงาน,ผู้เรยีนรู้,ผู้กาํลงัไดรั้บ
การฝกึอยา่งพเิศษ. vt. ทาํใหเ้ป็นผู้ฝกึงาน. apprenticeship n.
[Hope]
(n) เดก็ฝกึงาน,ลกูมอืฝกึหดั [Nontri]
(vi) ฝกึหดั,ฝกึงาน [Nontri]
/AH0 P R EH1 N T AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

assure ทาํใหเ้ช㠀ื�อมั㠀�น: ทาํใหม้ั㠀�นใจ [Lex2]
ใหค้วามมั㠀�นใจ: รับรอง, รับประกนั, ยนืยนั, ประกนั [Lex2]
(อะชวัร\์') vt. ทาํใหม้ั㠀�นใจ, ทาํใหแ้นน่อน,รับรอง,ประกนั,
ยนืยนั,ใหก้าํลงัใจ. [Hope]
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(vt) ทาํใหม้ั㠀�นใจ,ทาํใหแ้นใ่จ,ทาํใหว้างใจ,รับประกนั [Nontri]
/AH0 SH UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bandage ผา้พันแผล[Lex2]
พันแผล[Lex2]
(แบน\'ดจิ)ฺ {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผา้พัน
แผล,ผา้พันแผล,ส㠀ิ�งผกูมดั vt.,vi. พันหรอืตดิดว้ยผา้หรอืแถบ
พันแผล ###SW. bandager n. ###S. strip [Hope]
(n) ผา้พันแผล,ผา้กอซ [Nontri]
(vt) พันแผล [Nontri]
/B AE1 N D IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bleed เลอืดออก: ตกใน, ตกเลอืด [Lex2]
ถา่ยเลอืด[Lex2]
นาํเงนิจาํนวนมากไปใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง[Lex2]
(บลดี) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลอืดออก,ตกเลอืด,หลั㠀�ง
เลอืด,เศรา้โศก,โทมนัส,ซมึออก,แพรก่ระจาย,เหน็ใจ vt. ทาํให้
เลอืดออก,เสยีเลอืด,ถา่ยเทของเหลว (น㘀ํ�า,ไฟฟา้และอ㠀ื�น) n.
ขอบหนา้ตดั,สว่นหนา้ท㠀ี�ตดัออก adj. ตดัรมิท㘀ิ�ง [Hope]
(vi) หลั㠀�งเลอืด,ตกเลอืด,เสยีเลอืด [Nontri]
/B L IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bond ผกูมดั[Lex2]
ขอ้ผกูมดั: พันธนาการ [Lex2]
(บอนด)ฺ {bonded,bonding,bonds} n. ขอ้ผกูมดั,ขอ้ตกลงใน
สญัญา,ส㠀ิ�งผกูมดั,พันธนาการ,สลกั,ตรวน,โซ,่การคมุขงั,การตดิ
คกุ,พันธบตัร,ใบกู้ยมื,ใบหุ้นกู้,พันธกุรรม,พันธะระหวา่งอะตอม
ในโมเลกลุ vi.,vt. (ทาํให)้ ผกูมดัเขา้ดว้ยกนั,เช㠀ื�อมตดิ,ผนกึเขา้
ดว้ยกนั adj. เก㠀ี�ยวกบัควา [Hope]
(n) เคร㠀ื�องผกูมดั,ขอ้ผกูมดั,ขอ้
ตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบตัร [Nontri]
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(vt) ผกูมดั,ผกูพัน,เช㠀ื�อมตดิ [Nontri]
/B AA1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chef หวัหนา้พอ่ครัว[Lex2]
|der, pl. Chefs| หวัหนา้ [LongdoDE]
(เชฟ) n. คนครัว,หวัหนา้ครัว [Hope]
(n) หวัหนา้พอ่ครัว,หวัหนา้คนครัว [Nontri]
/SH EH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crown กระหมอ่ม: สว่นยอดของศรีษะ [Lex2]
กษัตรยิ:์ ผู้ปกครอง [Lex2]
จดุสงูสดุ: ยอด [Lex2]
ตหีวั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ฟันปลอม[Lex2]
มงกฎุ[Lex2]
มอบตาํแหนง่สงูสดุให[้Lex2]
มาลยัสวมศรีษะ[Lex2]
ราชบลัลงัก[์Lex2]
ราชาภเิษก[Lex2]
สวมมงกฎุใหเ้พ㠀ื�อเป็นรางวลั[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�คลา้ยมงกฎุ[Lex2]
หงอนไก[่Lex2]
ตหีวั[Lex2]
เรอืนยอด (ของตน้ไม)้ [LongdoEN]
(เคราน)์ n. มงกฎุ,มาลยั,มาลยัสวมศรีษะ,เคร㠀ื�องประดบัสาํหรับ
ศรีษะ,เกยีรตยิศจากผลงานท㠀ี�ดเีดน่,Phr. (the Crown ผู้มี
อาํนาจสงูสดุ) ,รัฐาธปัิตย,์เหรยีญเงนิตราท㠀ี�มรีปู
มงกฎุ,กษัตรยิ,์เหรยีญเงนิขององักฤษสมยักอ่นท㠀ี�เทา่กบั 5 ชลิ
ลงิส,์สว่นท㠀ี�โผลข่㘀ึ�นมา,ส㠀ิ�งประดบับนยอด [Hope]
(n) มงกฎุ,มาลยั,เคร㠀ื�องประดบัศรีษะ,ราชวงศ,์กษัตรยิ,์หลวง
[Nontri]
(vi) สวมมงกฎุ,สวมมาลยั,แตง่ตวั [Nontri]
/K R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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departure การแตกตา่งจากปกต ิหรอืท㠀ี�คาดไว:้ การเบ㠀ี�ยงเบน [Lex2]
การออกจาก (สถานท㠀ี�): การออกไป [Lex2]
การออกเดนิทาง: ทางออก [Lex2]
(ดพีาร\์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดนิทาง,การเบ㠀ี�ยง
เบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย ###S. exit,going,leave
[Hope]
(n) การจากไป,การออกเดนิทาง,การตาย,การแยกไป [Nontri]
/D AH0 P AA1 R CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

diligent ขยนั: อตุสาหะ, ขยนัขนัแขง็, ขยนัหมั㠀�นเพยีร [Lex2]
(adj) ขยนั,หมั㠀�นเพยีร,บากบั㠀�น,ขมขีมนั,แขง็ขนั [Nontri]
/D IH1 L IH0 JH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

emperor จักรพรรด漀ิ�: กษัตรยิ,์ ฮอ่งเต,้ ผู้ครองจักรวรรด漀ิ� [Lex2]
(เอม\'เพอเรอะ) n. จักรพรรด,ิผู้ปกครองอาณาจักร. ###SW.
emperorship n. ดeูmperor [Hope]
(n) พระเจา้จักรพรรด,ิจักรพรรด,ิราชาธริาช [Nontri]
/EH1 M P ER0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fiber เสน้ใย: ไฟเบอร,์ ส㠀ิ�งท㠀ี�เป็นเสน้ใย [Lex2]
ลกัษณะสาํคญั: โครงสรา้งพ㘀ื�นฐาน [Lex2]
(ไฟ\'เบอะ) n. เสน้ใย ###SW. fibered,fibred adj. [Hope]
/F AY1 B ER0/ [CMU]

horrible นา่เกลยีดนา่กลวั: นา่ขนลกุ, นา่กลวั, สยองขวญั [Lex2]
(ฮอร\'ระเบลิ) adj. นา่กลวั,นา่สยดสยอง ###SW. horribleness
n. horribly adv. ###S. repulsive [Hope]
(adj) นา่กลวั,นา่หวาดเสยีว,นา่ขนลกุขนพอง [Nontri]
/HH AO1 R AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

impolite ไมส่ภุาพ: เสยีมารยาท, เสยีกริยิา, หยาบคาย [Lex2]
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(อมิพะไลท\ฺ') adj. ไมส่ภุาพ, หยาบคาย, ไมม่มีารยาท. ###SW.
impolitely adv. impoliteness n. ###S. uncivil, rude) [Hope]
(adj) ไมส่ภุาพ,ไมม่มีารยาท,หยาบคาย [Nontri]
/IH2 M P AH0 L AY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

kneel การคกุเขา่[Lex2]
คกุเขา่[Lex2]
(นลี) vi. คกุเขา่,คกุเขา่ลง. ###SW. kneeler n. [Hope]
(vi) คกุเขา่ลง [Nontri]
/N IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

luxury ความฟุ่มเฟอืย: ความหรหูรา [Lex2]
(ลคั\' ซะร)ี n. ความฟุ่มเฟอืย,ความหรหูรา,การเพลดิเพลนิ
หาความสขุสบาย,ความโออ่า่,ส㠀ิ�งอาํนายความสขุสบายอยา่ง
ฟุ่มเฟอืย adj. เก㠀ี�ยวกบัความฟุ่มเฟอืย,เก㠀ี�ยวกบัการเพลดิเพลนิ
หาความสขุสบายอยา่งฟุ่มเฟอืย ###S. voluptuousness,
[Hope]
(n) ความหรหูรา,ความฟุ่มเฟอืย,ของฟุ่มเฟอืย [Nontri]
/L AH1 G ZH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

massive ใหญโ่ต หนักและแขง็มาก: มหมึา, มโหฬาร, ใหญม่าก, ขนาด
ยกัษ,์ เข㠀ื�อง [Lex2]
(แมส\'ซฟิว) adv. เป็นกอ้นใหญ,่เป็นกอ้นใหญแ่ละหนัก,ใหญ่
(เชน่หวัเรอืหนา้ผาก) ,มาก,ไมเ่ป็นชั㘀�น,เป็นเน㘀ื�อเดยีวกนั
###SW. massively adv. massiveness,massivity n. [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,หนาแนน่,มาก,บกึบนึ,แขง็แรง [Nontri]
/M AE1 S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

panic ความต㠀ื�นตกใจ: ความอกสั㠀�นขวญัหาย, ความหวาดกลวั [Lex2]
หวั㠀�นวติก: หวาดกลวั, แตกต㠀ื�น [Lex2]
ทาํใหแ้ตกต㠀ื�น: ทาํใหอ้ลหมา่น [Lex2]
(แพน\'นคิ) n. ความตกใจกลวั,หญา้ v. ตกใจกลวั ###SW.
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panicky adj ###S. alarm [Hope]
(adj) หวาดกลวั,ต㠀ื�นตกใจ,ท㠀ี�ไมค่ดิถงึเหตผุล [Nontri]
(n) ความหวาดกลวั,ความต㠀ื�นตกใจ,ความเสยีขวญั [Nontri]
/P AE1 N IH0 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

priority การมากอ่น[Lex2]
สทิธพิเิศษ[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ไดรั้บความสนใจมากกวา่[Lex2]
(ไพรออ\'รทิ)ี n. การมากอ่น,การมสีทิธกิอ่น,บรุมิสทิธ,ิสทิธิ
พเิศษ [Hope]
(n) บรุมิสทิธ漀ิ�,สทิธพิเิศษ,การมสีทิธ漀ิ�กอ่น [Nontri]
/P R AY0 AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

robe เส㘀ื�อคลมุยาว: เส㘀ื�อคลมุงานพธิ ี[Lex2]
เส㘀ื�อคลมุอาบน㘀ํ�า[Lex2]
สวมเส㘀ื�อคลมุ[Lex2]
(โรบ) n.,v. (ใส)่ เส㘀ื�อคลมุยาว,เส㘀ื�อชดุพธิ,ีเส㘀ื�อคลยุ,เส㘀ื�อกระโปรง
ของสตร,ีเสอคลมุชดุอาบน㘀ํ�า ###SW. robes n. เส㘀ื�อผา้ เคร㠀ื�อง
แบบ rober n. ###S. gown [Hope]
(n) ชดุกระโปรง,ผา้คลมุ,เส㘀ื�อคลมุอาบน㘀ํ�า [Nontri]
(vt) แตง่ตวั,คลมุผา้,สวมเส㘀ื�อคลมุ [Nontri]
/R OW1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scold ดวุา่: วา่กลา่ว, ตาํหน,ิ เอด็ [Lex2]
(สโคลด)ฺ vt.,vi.,n. (การ) ดดุา่,ดา่ดว้ยความ
โกรธ,ตาํหน,ิตอ่วา่,วา่,บคุคลท㠀ี�ชอบดา่ ###SW. scolder n.
scoldingly adv. ###S. reprimand [Hope]
(vt) ตอ่วา่,ด,ุตาํหน ิ[Nontri]
/S K OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

affair การงาน[Lex2]
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ความสมัพันธเ์ชงิชู้สาว[Lex2]
เร㠀ื�องอ㘀ื�อฉาว[Lex2]
เหตกุารณ[์Lex2]
(อะแฟร\ฺ') n. ธรุกจิ, เร㠀ื�อง, ราชการ, เหตกุารณ,์ เร㠀ื�องรัก ใคร,่
เร㠀ื�องสว่นตวั, เร㠀ื�องรักท㠀ี�ไมถ่กูทาํนองคลองธรรม,งานชมุนมุ
###S. event, incident, party , liaison, romance) [Hope]
(n) กจิ,ธรุะ,ธรุกจิ,การงาน,ราชการ,เร㠀ื�องรักๆใคร่ๆ [Nontri]
/AH0 F EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assembly กลุ่มคน: คนท㠀ี�รวมตวักนั [Lex2]
การประกอบ: การทาํ, การสรา้ง [Lex2]
การรวมกลุ่ม: การชมุนมุ, การประชมุ [Lex2]
ช㘀ิ�นสว่น: สว่นประกอบ [Lex2]
สญัญาณรวมพล[Lex2]
(อะเซม\'บล)ี n. ชมุนมุชน,การชมุนมุ,การมั㠀�วสมุ,ท㠀ี�ประชมุ
สภา,สมชัชา,สญัญาณรวมพล,การเคล㠀ื�อน (รถถงัหรอืทหาร)
,เขา้สู่บรเิวณหน㠀ึ�ง,ประกอบช㘀ิ�นสว่นตา่ง ๆ ของเคร㠀ื�องจักร ###S.
collection, meeting ###A. dispersal, separation) [Hope]
(n) การชมุนมุ,การประชมุ,ท㠀ี�ประชมุ,สมชัชา [Nontri]
/AH0 S EH1 M B L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bless ทาํใหเ้กดิความศกัด漀ิ�สทิธ漀ิ�[Lex2]
อวยพร: อาํนวยพร, ใหพ้ร [Lex2]
(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt.
อวยพร,ใหศ้ลีใหพ้ร,ใหเ้จรญิ,ใหม้คีวามสขุ,สรรเสรญิ,ให้
ศกัด漀ิ�สทิธ漀ิ�,ขดีกากบาทบนหนา้อกตวัเอง,อธษิฐานใหพ้ระเจา้ให้
พรแก,่ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกปอ้ง,สาปแชง่ ###SW. blesser
n. คาํท㠀ี�มคีวามหมาย [Hope]
(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทาํใหเ้ป็นสขุ [Nontri]
/B L EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cereal ธญัพชื[Lex2]
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เมลด็ธญัพชื[Lex2]
อาหารเชา้ท㠀ี�ทาํจากธญัพชื (มกัจะรับประทานโดยใสน่ม)[Lex2]
(เซยี\'เรยีล) adj.,n. (เก㠀ี�ยวกบั) ขา้วหรอืเมลด็ขา้ว Conf. serial
[Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัธญัญาหาร,เก㠀ี�ยวกบัพชืพันธุ์,เก㠀ี�ยวกบัขา้ว
[Nontri]
(n) ธญัญาหาร,พชืพันธุ์,ขา้ว,เมลด็ขา้ว [Nontri]
/S IH1 R IY0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cheerful ท㠀ี�ทาํใหรู้้สกึสดช㠀ื�น[Lex2]
มคีวามสขุและมองโลกในแงด่:ี สดช㠀ื�น, รา่เรงิ, แชม่ช㠀ื�น, สดใส
[Lex2]
(เชยีร\์'ฟลู) adj .เตม็ไปดว้ยความปล㘀ื�มปติยินิด,ีรา่เรงิ,ดอีกดใีจ.
###SW. ness n. ###S. joyous [Hope]
(adj) ยนิด,ีช㠀ื�นบาน,เบกิบานใจ,ปล㘀ื�มปีต,ิดใีจ [Nontri]
/CH IH1 R F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

diameter เสน้ผา่ศนูยก์ลาง: เสน้ผา่นศนูยก์ลางของวงกลม [Lex2]
(ไดแอม\'มเิทอะ) n. เสน้ผา่ศนูยก์ลาง [Hope]
(n) เสน้ผา่ศนูยก์ลาง [Nontri]
/D AY0 AE1 M AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exploit การกระทาํท㠀ี�กลา้หาญ: พฤตกิารณท์㠀ี�กลา้หาญ, ความกลา้หาญ
[Lex2]
เอาเปรยีบ: หาประโยชนใ์สต่วั [Lex2]
(เอคซ\ฺ'พลอยท)ฺ {exploited,exploiting,exploits} n. ความ
สามารถ,พฤตกิารณท์㠀ี�ดหีรอืกลา้หาญ,ความสาํเรจ็ vt. ใชห้า
ประโยชน,์ใชเ้พ㠀ื�อประโยชนส์ว่นตวั, ###SW. exploitable adj.
exploitative adj. exploiter n. [Hope]
(n) การกลา้กระทาํ,ความสามารถ,การกระทาํความด ี[Nontri]
(vt) หาประโยชน,์ใชป้ระโยชน,์ทาํประโยชน ์[Nontri]
/EH1 K S P L OY2 T/ [CMU]
/EH2 K S P L OY1 T/ [CMU]
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(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

famine ภาวะขา้วยากหมากแพง: ความขาดแคลนอาหาร, ความ
อดอยาก [Lex2]
(แฟม\'มนิ) n. ภาวะขา้วยากหมากแพง,ทพุภกิขภยั,ความ
อดอยาก,วาตภยั,ความอดตาย ###S. starvation [Hope]
(n) ฉาตกภยั,ทพุภกิขภยั,ความอดอยาก,ภาวะขา้วยากหมาก
แพง [Nontri]
/F AE1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

harvest การเกบ็เก㠀ี�ยว[Lex2]
เกบ็เก㠀ี�ยว[Lex2]
ผลผลติ: ผล [Lex2]
ฤดเูกบ็เก㠀ี�ยว[Lex2]
(ฮาร\์'เวสท)ฺ n. ฤดเูกบ็เก㠀ี�ยว,ผลเกบ็เก㠀ี�ยว,การเกบ็เก㠀ี�ยว,ปรมิาณ
ท㠀ี�เกบ็เก㠀ี�ยวได,้ผลพันธุ์,ผล,ดอกผล,vt. เกบ็เก㠀ี�ยว,เกบ็ผล,ได้
ผล,ไดรั้บ vi. เกบ็เก㠀ี�ยว ###S. result,produce [Hope]
(n) การเกบ็เก㠀ี�ยว,การเก㠀ี�ยวขา้ว,พชืผล,ผล,ฤดเูกบ็เก㠀ี�ยว
[Nontri]
(vt) เกบ็เก㠀ี�ยว,เก㠀ี�ยวขา้ว,เกบ็ผล,ไดผ้ล [Nontri]
/HH AA1 R V AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

merry ร㠀ื�นเรงิ: รา่เรงิ, สนกุสนาน, ครกึคร㘀ื�น, เฮฮา [Lex2]
(เมอ\'ร)ี adj. รา่เรงิ,เบกิบานใจ,ครกึคร㘀ึ�น,ร㠀ื�นเรงิ,สนกุสนาน,ซ㠀ึ�ง
ทาํใหเ้กดิความสขุ,เพลดิเพลนิ,บนัเทงิใจ. Phr. (make merry
เฉลมิฉลองร㠀ื�นเรงิ) ###SW. merriment n. ###S. cheerful
[Hope]
(adj) รา่เรงิ,ครกึคร㘀ื�น,สนกุสนาน,เบกิบาน,เพลดิเพลนิ [Nontri]
/M EH1 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

nut ผลไมแ้หง้เปลอืกแขง็: ถั㠀�ว [Lex2]
คนบา้[Lex2]
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แหวนสกร ู[LongdoEN]
(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไมแ้หง้เปลอืกแขง็ (เชน่มนั
ฮอ่,เกาลดั) ,คนบา้,คนท㠀ี�มคีวามกระตอืรอืรน้,ลกู
อณัฑะ,แปน้,เกลยีว vi. เกบ็หาผลไมเ่ปลอืก แขง็ ###S.
madman [Hope]
(n) ผลไมเ้ปลอืกแขง็ [Nontri]
/N AH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pardon ยกโทษ: ใหอ้ภยั, อภยัโทษ, ลดหยอ่นโทษให ้[Lex2]
การอภยัโทษ: การยกโทษให,้ การลดหยอ่นผอ่นโทษ [Lex2]
การขอโทษ: การขอขมา, การกลา่วขอโทษ, การขออภยั
[Lex2]
ขอโทษ: ขออภยั [Lex2]
(พาร\์'ดนั) n. การใหอ้ภยั,ละเวน้โทษ [Hope]
(vt) ใหอ้ภยั,อภยัโทษ [Nontri]
/P AA1 R D AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pharaoh คาํเรยีกกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ: ฟาโรห,์ กษัตรยิฟ์าโรห ์[Lex2]
/F EH1 R OW0/ [CMU]
/F EY1 R OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ripe สกุ: สกุงอม [Lex2]
เจรญิเตม็ท㠀ี�[Lex2]
เป็นผู้ใหญ[่Lex2]
(ไรพ)ฺ adj. สกุ,สกุงอม,เจรญิเตม็ท㠀ี�,ไดท้㠀ี�,ถงึกาํหนด,เป็น
ผู้ใหญ,่สงูอาย,ุถงึเวลา,ไดเ้วลา,สมบรูณ,์ชาํนาญ ###SW.
ripeness n. ###S. mature,prepared [Hope]
(adj) งอม,สกุ,สมบรูณ,์ไดท้㠀ี�,ไดเ้วลา [Nontri]
/R AY1 P/ [CMU]
(j) / / [OALD]

roast ยา่ง: ป㘀ิ�ง, อบ [Lex2]
ตาํหนอิยา่งรนุแรง[Lex2]
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ลอ้เลยีน[Lex2]
เน㘀ื�อยา่ง: เน㘀ื�ออบ [Lex2]
งานเล㘀ี�ยงท㠀ี�มอีาหารยา่ง[Lex2]
(โรสท)ฺ vt.,vi. ยา่ง,ป㘀ิ�ง,ผงิไฟ,อบ,ทาํใหอุ้่น,ตาํหนอิยา่ง
รนุแรง,ลอ้เลน่ n. เน㘀ื�อยา่ง,เน㘀ื�อป㘀ิ�ง,เน㘀ื�ออบ,ส㠀ิ�งท㠀ี�ถกูยา่ง
(ป㘀ิ�ง,อบ,ผงิ) ,งานเล㘀ี�ยงท㠀ี�มกีารยา่งเน㘀ื�อ,การตาํหนอิยา่งรนุแรง
adj. ยา่ง,ป㘀ิ�ง,อบ ###S. ridicule [Hope]
(vt) ยา่ง,ป㘀ิ�ง,อบ,ผงิ,ทาํใหอุ้่น [Nontri]
/R OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

routine กจิวตัรประจาํ: หนา้ท㠀ี�ประจาํ [Lex2]
ชดุคาํสั㠀�ง (คอมพวิเตอร)์[Lex2]
เป็นประจาํ: สม㠀ํ�าเสมอ, เป็นกจิวตัร [Lex2]
ซ㘀ํ�าซาก: จาํเจ, นา่เบ㠀ื�อ [Lex2]
(รทูนี\') n.,adj. งานประจาํ,วธิกีารประจาํ,ตามปกต ิ[Hope]
(adj) ประจาํวนั,เป็นกจิวตัร,เก㠀ี�ยวกบังานประจาํ,ตามปกติ
[Nontri]
(n) หนา้ท㠀ี�ประจาํ,กจิวตัรประจาํวนั,งานประจาํ [Nontri]
(n) / / [OALD]

scheme รายการ: แผนการ [Lex2]
(สคมี) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผน
ลบั,กลเมด็,ระบบการจัดการ,เพทบุาย,แผนรา้ย,แผนภาพ
ดวงดาว,แผนภาพอธบิาย,แผนจนิตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วาง
ผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอบุาย,วางแผนรา้ย
###SW. schemer n. ###S. plan [Hope]
(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลกัสตูร,แผนผัง,กลเมด็
[Nontri]
(vt) กะโครงการ,วางอบุาย,วางแผนการ,วางแบบ [Nontri]
/S K IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slim ผอมเพรยีว: เพรยีว, สะโอดสะอง, เอวบางรา่งนอ้ย [Lex2]
เลก็นอ้ย: นดิหนอ่ย [Lex2]
ลดน㘀ํ�าหนักดว้ยการควบคมุอาหาร[Lex2]
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ทาํใหล้ดขนาดลง: ทาํใหผ้อมลง, ทาํใหน้㘀ํ�าหนักลด [Lex2]
(สลมิ) adj.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) ยาวเรยีว,บอบบาง,ผอม
บาง,ไมเ่ตม็ท㠀ี�,เลก็นอ้ย. ###SW. slimly adv. slimness n.
[Hope]
(adj) นอ้ย,เอวบางรา่งนอ้ย,ผอมบาง,บอบบาง [Nontri]
/S L IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stove เตาไฟ: เตาทาํอาหาร, เตาใหค้วามพรอ้ม [Lex2]
หอ้งอบ: ตู้อบ, เตาเผา [Lex2]
กรยิาชอ่งท㠀ี� 2 และ 3 ของ stave[Lex2]
(สโทฟว) n. เตา,เตามฝีาปดิ,หอ้งอบ,ตู้อบ,เตาเผา vi.,vt. กรยิา
ชอ่ง 2 และ 3 ของ stave [Hope]
(n) เตาเผา,เตาไฟ,ตู้อบ [Nontri]
/S T OW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[stave]
ขั㘀�นบนัได[Lex2]
แ้ตก: เจาะแตก, ทะล ุ[Lex2]
ทาํใหแ้ตก: เจาะแตก, ทาํใหท้ะล ุ[Lex2]
(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผน่ไมแ้คบบางท㠀ี�
ใชท้าํถงั ขั㘀�นบนัไดหรอือ㠀ื�น ๆ ,ขั㘀�นบนัได,ไมต้ะบอง,ไม้
เทา้,ชั㘀�น,บทกวบีทหน㠀ึ�ง,บทหรอืประโยคของบทกว,ี (ดนตร)ี
เสน้ขวางบนัไดเสยีง5เสน้. vt. ทาํแตก,เจาะทะล,ุทาํบู้บ㘀ี�,ตถีงั
เหลา้แตก. vi. ถกูตแีตก,ถกูเจาะทะล,ุเดนิดว้ยจังหวะรวดเรว็
[Hope]
(n) ขั㘀�นบนัได,ชั㘀�น,ไมเ้ทา้ [Nontri]
(vi) เจาะทะล,ุทาํแตก,ตแีตก,ทาํบู้บ㘀ี� [Nontri]
/S T EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

theft การขโมย: การลกัเลก็ขโมยนอ้ย [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ถกูขโมย[Lex2]
(เธฟท)ฺ n. การขโมย,การลกัเลก็ขโมยนอ้ย,ส㠀ิ�งท㠀ี�ถกูขโมย
###S. depredation,robbery [Hope]
(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลกัขโมย [Nontri]
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/TH EH1 F T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

adolescent ซ㠀ึ�งยงัเยาวว์ยั: ซ㠀ึ�งยงัไมเ่ตบิโตเตม็ท㠀ี� [Lex2]
วยัรุ่น[Lex2]
(แอดโดเลส\' เซนิท)ฺ adj. วยัหนุ่มสาว n. หนุ่มสาว, วยัรุ่น
(youthful, juvenile) [Hope]
(adj) ในวยัรุ่น,ในวยัหนุ่มสาว [Nontri]
(n) หนุ่มสาว [Nontri]
/AE2 D AH0 L EH1 S AH0 N T/ [CMU]
/AE2 D OW0 L EH1 S AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

aptitude ความฉลาดในการเรยีนรู้: ความสามารถในการเรยีนรู้ไดเ้รว็
[Lex2]
ความถนัด[Lex2]
ความเหมาะสม[Lex2]
แนวโนม้[Lex2]
(แอพ\'ททิวิด)ฺ n. ความสามารถ,สมรรถภาพ,ความถนัด ###S.
endowment, ability) [Hope]
(n) ความถนัด,ความสามารถ,ความฉลาด,ไหวพรบิ,ปฏภิาณ
[Nontri]
/AE1 P T AH0 T UW2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

compliment คาํชมเชย[Lex2]
(คอม\'พลเิมนิท)ฺ n. คาํสรรเสรญิ,คาํชมเชย,คาํอวยพร,ของ
ขวญั. vi. สรรเสรญิ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนา
ด,ีแสดงความยนิด ีvi. สรรเสรญิ,ชมเชย ###S. flatter Conf.
complement [Hope]
(n) การยกยอ่ง,การยกยอ,คาํสรรเสรญิ,คาํชมเชย,คาํอวยพร
[Nontri]
(vt) ยกยอ่ง,สรรเสรญิ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยนิยอ [Nontri]
/K AA1 M P L AH0 M EH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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hinder ขดัขวาง: กดีกนั, กั㘀�น, ขดัจังหวะ, เป็นอปุสรรค [Lex2]
(ฮนิ\'เดอะ) v. กดีขวาง,กดีกนั,หยดุยั㘀�ง. adj. ดา้นหลงั,ขา้งหลงั
###SW. hinderer n. [Hope]
(vi,vt) กดีกั㘀�น,ขดัขวาง,ขวางทาง,มอีปุสรรค [Nontri]
/HH IH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

journalism วารสารศาสตร:์ การส㠀ื�อสารมวลชน, วชิาวา่ดว้ยการทาํ
หนังสอืพมิพแ์ละวารสาร [Lex2]
(เจอร\์'นัลลสิซมึ) n. วารสารศาสตร,์การหนังสอืพมิพ,์การเขยีน
ขา่ว,หนังสอืพมิพ ์###S. news medium [Hope]
(n) การหนังสอืพมิพ,์วารสารศาสตร,์การเขยีนขา่ว [Nontri]
/JH ER1 N AH0 L IH2 Z AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jury คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนั[Lex2]
คณะลกูขนุ[Lex2]
ตดัสนิโดยคณะลกูขนุ[Lex2]
(จัว\'ร)ี n. คณะลกูขนุ,คณะตลุาการ,คณะกรรมการผู้พจิารณา
การใหร้างวลัและการตดัสนิ adj. ใชช้ั㠀�วคราว,ชั㠀�วคราว [Hope]
(n) คณะตลุาการ,คณะลกูขนุ [Nontri]
/JH UH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

justice ความถกูตอ้งตามกฎหมาย: ความชอบดว้ยกฎหมาย [Lex2]
ความยตุธิรรม: ความเท㠀ี�ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถกูตอ้ง
[Lex2]
ผู้พพิากษา: ตลุาการ [Lex2]
(จัส\'ทสิ) n. ความยตุธิรรม,ความถกูตอ้ง,ความสมควร Phr.
(bring tojustice นาํข㘀ึ�นศาล) Phr. (dojustice to ใหค้วาม
ยตุธิรรมแก)่ ###S. impartiality,equity [Hope]
(n) ความยตุธิรรม,ความเท㠀ี�ยงตรง,ความถกูตอ้ง [Nontri]
/JH AH1 S T AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

liberty สทิธขิั㘀�นพ㘀ื�นฐาน[Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 96/188

อสิรภาพ: เสร,ี อสิระ, อสิระเสร,ี เสรภีาพ [Lex2]
(ลบิ\'เบอท)ี n. อสิรภาพ,เสรภีาพ,ความเป็นอสิระ,สทิธไิปไหน
มาไหน. at liberty อสิระ ไมม่งีานทาํ ###S. freedom [Hope]
(n) เสรภีาพ,อสิรภาพ,สทิธ,ิอาํนาจ [Nontri]
/L IH1 B ER0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

literary เก㠀ี�ยวกบัการประพันธ[์Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัวรรณคด:ี เก㠀ี�ยวกบัวรรณกรรม [Lex2]
(ลทิ\'เทอระร)ี adj. เก㠀ี�ยวกบัหนังสอื,เก㠀ี�ยวกบัวรรณคด,ีเก㠀ี�ยวกบั
ผลงานประพันธ,์เก㠀ี�ยวกบัผลงานวรรณคด,ีมเีน㘀ื�อหาสาระด,ี
(สาํนวน) โผงผาง,อวดความรู้. ###SW. literarily adv. ดlูiterary
literariness n. ดlูiterary ###S. wellrea [Hope]
(adj) ทางวรรณคด,ีเก㠀ี�ยวกบัการประพันธ,์ในเชงิอกัษรศาสตร์
[Nontri]
/L IH1 T ER0 EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

pharmacy รา้นขายยา[Lex2]
เภสชักรรม: การศกึษาเก㠀ี�ยวกบัการปรงุยา, การปรงุและจา่ยยา
[Lex2]
(ฟาร\์'มะซ)ี n. เภสชัศาสตร,์รา้นขายยา,การปรงุและจา่ยยา
[Hope]
(n) เภสชักรรม,เภสชัศาสตร,์รา้นขายยา [Nontri]
/F AA1 R M AH0 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pill ยาเมด็: เมด็ยา [Lex2]
ปอกเปลอืก: ทาํใหห้วัลา้น [Lex2]
(พลิ) n. เมด็,เมด็ยา,ยาเมด็,ยาเมด็คมุกาํเนดิ,ส㠀ิ�งท㠀ี�นา่เบ㠀ื�อหนา่ย
[Hope]
(n) ยาเมด็เลก็ๆ,ยาเมด็คมุกาํเนดิ [Nontri]
/P IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

presume เช㠀ื�อวา่เป็นจรงิ: ทกึทกัวา่เป็นจรงิ [Lex2]
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(พรซีมู\') vt. สนันษิฐาน,สมมตุเิอาวา่,อนมุาน,ทกึทกั,เขา้ใจเอา
เอง,ลองเช㠀ื�อ,ถอืสทิธ.ิ vi. ถอืสทิธ,ิทกึทกั,ทาํโดยพลการ.
###SW. presumedly adv. presumer n. presumingly adv.
###S. assume,suppose [Hope]
(vi) สนันษิฐาน,ทกึทกัเอาเอง,เช㠀ื�อเอาวา่,กลา้,ถอืสทิธ漀ิ�
[Nontri]
/P R AH0 Z UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

privacy ความเป็นสว่นตวั[Lex2]
ความลบั[Lex2]
ความสนัโดษ: ความโดดเด㠀ี�ยว, การอยู่คนเดยีว [Lex2]
(ไพร\'วะซ)ี n. ความโดดเด㠀ี�ยว,ความสนัโดษ,การอยู่คน
เดยีว,ความลบั ###S. seclusion [Hope]
(n) ความเป็นสว่นตวั,ความสนัโดษ,ความสงบ,ความโดดเด㠀ี�ยว
[Nontri]
/P R AY1 V AH0 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

punishment การลงโทษ[Lex2]
(พัน\'นชิเมนิท)ฺ n. การทาํโทษ,การลงโทษ,การทาํใหเ้จบ็
ปวด,การทารณุ,การใชส้㘀ิ�นเปลอืง ###S. penalty [Hope]
(n) การลงโทษ,การลงทณัฑ,์การตอ่ย,การทาํทารณุ [Nontri]
/P AH1 N IH0 SH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sensible มเีหตผุล: มไีหวพรบิ, เฉลยีวฉลาด, ซ㠀ึ�งมวีจิารณญาณ [Lex2]
ซ㠀ึ�งไวตอ่ส㠀ิ�งกระตุ้น[Lex2]
(เซน\'ซะเบลิ) adj. มเีหตผุล,มไีหวพรบิ,มี
สตสิมัปชญัญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สกึไดไ้วตอ่ส㠀ิ�งกระตุ้น.
###SW. sensibleness n. sensibly adv. ###S. intelligent,wise
[Hope]
(adj) สมเหตสุมผล,ฉลาด,มไีหวพรบิ,มสีตสิมัปชญัญะ [Nontri]
/S EH1 N S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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slice แผน่ตดับางๆ: แผน่เฉอืนบางๆ [Lex2]
สว่นแบง่: สว่น, สดัสว่น [Lex2]
ตดัเป็นแผน่บาง: เฉอืนเป็นแผน่บาง [Lex2]
(สไลซ)ฺ n. แผน่บาง,แผน่เฉอืน,ช㘀ิ�นบาง ๆ ,สว่นแบง่บาง ๆ
,สว่น,มดีหั㠀�น,มดีปาด,ลกู (กอลฟ์) แฉลบขา้ง. vi.,vt. เฉอืน
(ตดั,หั㠀�น,แล)่ ออกเป็นแผน่บาง ๆ ,ตลีกูกอลฟ์ใหแ้ฉลบขา้ง,ตี
ลกูกอลฟ์ใหแ้ฉลบขา้ง. ###SW. sliceable adj. slicer n. S...
[Hope]
(n) แผน่บางๆ,ช㘀ิ�นบางๆ,แวน่,มดีปาด [Nontri]
(vt) แล,่เฉอืนบางๆ,แฉลบ [Nontri]
/S L AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sorrow ความเศรา้ใจ: ความเสยีใจ [Lex2]
เศรา้ใจ: เสยีใจ [Lex2]
(ซอ\'โร) n. ความเสยีใจ,ความเศรา้ใจ,ความระทมทกุข,์ความ
เศรา้โศก ###SW. sorrower n. ###S. woe,sadness [Hope]
(n) ความเศรา้โศก,ความเสยีใจ,ความทกุขใ์จ [Nontri]
(vi) โศกเศรา้,เสยีใจ,ทกุขใ์จ [Nontri]
/S AA1 R OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

straw ฟางขา้ว: กองฟาง [Lex2]
หลอด: หลอดดดู [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํจากฟาง (เชน่ หมวก, กระเป๋า)[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ไมม่คีา่: ส㠀ิ�งท㠀ี�มคีา่นอ้ยนดิ [Lex2]
ไรค้า่: ไมม่คีา่, มคีา่เลก็นอ้ย [Lex2]
สฟีางขา้ว: สนี㘀ํ�าตาลออ่น [Lex2]
(สทรอ) n. ฟาง,ฟางขา้ว,กองฟาง,ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํดว้ยฟาง,ส㠀ิ�งท㠀ี�มคีา่
นดิเดยีวหรอืไมม่คีา่,หลอดดดูของเหลว,หมวกฟาง adj. ซ㠀ึ�งใช้
ฟาง,ทาํดว้ยฟาง,มคีา่เลก็นอ้ย,ไรค้า่. ###SW. strawy adj. Phr.
(catch (clutch,grasp) at a straw ฉวยโอกาส) [Hope]
(adj) มคีา่นอ้ย,ทาํดว้ยฟาง [Nontri]
(n) ปลอ้งหญา้,ฟางขา้ว,กองฟาง,หลอดดดู,หมวกฟาง
[Nontri]
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/S T R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swell ทาํใหบ้วม: ทาํใหพ้อง, ทาํใหโ้ป่ง [Lex2]
ป่อง: โป่ง, พอง [Lex2]
เพ㠀ิ�มขนาด: เพ㠀ิ�มปรมิาณ, เพ㠀ิ�มจาํนวน [Lex2]
กระเพ㠀ื�อมข㘀ึ�นๆ ลงๆ: เป็นคล㠀ื�น [Lex2]
คล㠀ื�นขนาดใหญ:่ การกระเพ㠀ื�อมเป็นคล㠀ื�น [Lex2]
ลกัษณะกลมๆ[Lex2]
การบวม: การพอง, การโป่งนนู [Lex2]
การเพ㠀ิ�มของขนาด: การเพ㠀ิ�มของปรมิาณ [Lex2]
เสยีงดนตรที㠀ี�คอ่ยๆ ดงัข㘀ึ�น: เสยีงท㠀ี�ดงัข㘀ึ�น [Lex2]
คนชอบแตง่ตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนสาํอาง, คนหรหูรา
[Lex2]
ดมีาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ด,ี เน㘀ี�ยบ, ยอด [Lex2]
ทนัสมยั (คาํไมเ่ป็นทางการ): ชา่งแตง่ตวั, โดดเดน่ [Lex2]
(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt.
(ทาํให)้ บวม,ขยายตวั,พองตวั,โป่ง,ลน้,โตข㘀ึ�น,เพ㠀ิ�มข㘀ึ�น,นนู
ข㘀ึ�น,ดงัข㘀ึ�น,แรงข㘀ึ�น,คยุโว,โออ้วด,วางมาดใหญโ่ต n. การบวม
(ขยายตวั,พองโต...) ,สว่นท㠀ี�บวม (ขยายตวั,พองโต...) ,ท㠀ี�ดนิท㠀ี�
คอ่ย ๆ นนูข㘀ึ�น,เสยีงท㠀ี�คอ่ย ๆ ดงั [Hope]
(vi) โตข㘀ึ�น,บวม,ขยายตวั,โป่ง,พองตวั,คยุโว [Nontri]
/S W EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tidy นา่พงึพอใจ[Lex2]
ท㠀ี�เป็นระเบยีบ: ท㠀ี�เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย [Lex2]
ท㠀ี�เป็นแบบแผน: ท㠀ี�เป็นระบบ [Lex2]
ท㠀ี�มคีวามสาํคญั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เป็นท㠀ี�นา่พอใจ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เป็นท㠀ี�ยอมรับ [Lex2]
จัดใหเ้รยีบรอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบรอ้ย[Lex2]
ผา้คลมุเบาะหลงัของเกา้อ㘀ี�[Lex2]
กลอ่งใสข่องเลก็ๆ[Lex2]
(ไท\'ด)ี adj. เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,สะอาดหมดจด,สะอาด
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สะอา้น,ดพีอควร,เป็นท㠀ี�นา่พอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทาํใหเ้ป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย,ทาํใหส้ะอาดหมดจด. n. ภาชนะใสข่องขวญั
ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,ถงัเกบ็ขยะขา้งถนน,ผา้คลมุพงิหลงั
ของเกา้อ㘀ี�,เบาะรองของเกา้อ㘀ี�. [Hope]
(adj) ประณตี,สะอาด,สบาย,เรยีบรอ้ย,หมดจด [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหส้ะอาด,เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
[Nontri]
/T AY1 D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

affection ความรัก: ความรักใคร ่[Lex2]
โรค[Lex2]
อารมณ[์Lex2]
(n) ความรัก,ความเสนห่า,ความชอบ,ความเป็นมติร,อารมณ์
[Nontri]
/AH0 F EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

agency บรษัิทตวัแทน[Lex2]
สาํนักงานตวัแทน: หนว่ยงานบรกิาร [Lex2]
หนว่ยงานราชการ[Lex2]
หนา้ท㠀ี�: การปฏบิตังิาน [Lex2]
(เอ\'เจนซ)ี n. หนว่ยงานบรกิาร, สาํนักงานของตวัแทน, บรษัิท
ตวัแทน,หนว่ยงานราชการ, หนา้ท㠀ี�หรอืการปฏบิตังิานของ
ตวัแทน, กาํลงั, พลงั ###S. organization, office, means)
[Hope]
(n) ตวัแทน,ผู้แทน,องคก์าร,หนว่ยงานราชการ,การกระทาํ
[Nontri]
/EY1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ash เถา้ถา่น: ข㘀ี�เถา้, อฐั ิ[Lex2]
สเีทาๆ: สเีถา้ถา่น [Lex2]
(n) ตน้แอช็,เถา้ [Nontri]
/AE1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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confine ขอบเขต[Lex2]
จาํกดั[Lex2]
(คนัไฟน\์') {confined,confining,confines} vt. ขดี
ขั㘀�น,จาํกดั,ตวีง,เกบ็ตวั,กกัตวั n. ขอบเขต,การจาํกดั,การเกบ็
ตวั,คกุ,สถานกกักนั. ###SW. confinable adj. ดcูonfine
confineable adj. ดcูonfine ###S. intern,imprision [Hope]
(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจาํกดั,คกุ,สถานกกักนั [Nontri]
(vt) กกัขงั,จาํกดัท㠀ี�,ตวีง [Nontri]
/K AH0 N F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dismiss ปลดจากตาํแหนง่: ไลอ่อก [Lex2]
ไมส่นใจ: เมนิเฉย, มองขา้ม [Lex2]
เลกิ: ยบุ [Lex2]
อนญุาตใหอ้อกไปได[้Lex2]
(ดสิมสิ\') vt. ไลอ่อก,เลกิ,บอกใหเ้ลกิแถว,ไมพ่จิารณา,แยง้
กลบั,ไมรั่บฟอ้ง,ยกฟอ้ง. ###SW. dismissible adj. ดdูismiss
dismissive adj. ดdูismiss [Hope]
(vt) ปลอ่ยไป,ไลอ่อก,เลกิ(แถว),ยกฟอ้ง,ยกเลกิ [Nontri]
/D IH2 S M IH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

erupt ทาํใหร้ะเบดิ: ปะท ุ[Lex2]
ระเบดิ: ปะท ุ[Lex2]
(อรัีพท\ฺ') vi.,vt. (ทาํให)้ ระเบดิ,แตกออก,ปะท ุ###SW.
eruptible adj. ดeูrudition [Hope]
(vi) ระเบดิออก,พุ่ง,แตกออก,ปะท ุ[Nontri]
/IH0 R AH1 P T/ [CMU]
/IY1 R AH0 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fate โชคชะตา: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลขิติ [Lex2]
ผลลพัธ:์ ผลสดุทา้ย [Lex2]
กาํหนดโดยโชคชะตา[Lex2]
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(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลขิติ,เคราะห์
กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จดุจบ. vt. โชคชะตากาํหนด
###S. fortune [Hope]
(n) โชคชะตา,พรหมลขิติ,เคราะหก์รรม,เวรกรรม [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิเคราะหก์รรม [Nontri]
/F EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lava ลาวา: หนิหลอมละลายท㠀ี�ถกูพน่จากปลอ่งภเูขาไฟ [Lex2]
(ลา\'วะ,แลฟ\'วะ) n. หนิละลายท㠀ี�พน่ออกจากปลอ่งภเูขาไฟ
[Hope]
(n) หนิลาวา [Nontri]
/L AA1 V AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

miserable ทกุขย์าก: เป็นทกุข,์ ยากแคน้, ลาํเคญ็, เดอืดรอ้น [Lex2]
(มสิ\'เซอระเบลิ) adj. ทกุขย์าก,ไมม่คีวามสขุ,ยากจน,นา่
ดถูกู,เลว,นา่สงัเวช. ###SW. miserableness n. miserably adv.
[Hope]
(adj) ทนทกุข,์ขดัสน,ยากไร,้นา่สงัเวช,เลวทราม [Nontri]
/M IH1 Z ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
/M IH1 Z R AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

navigate หาเสน้ทาง: หาตาํแหนง่ [Lex2]
เดนิเรอื (ปัจจบุนัไมค่อ่ยใชแ้ลว้): ควบคมุเรอื, ลอ่งเรอื, แลน่
เรอื, เดนิทางดว้ยเรอื [Lex2]
หาหนทางจัดการกบัส㠀ิ�งยุ่งยาก[Lex2]
(แนฟ\'วเิกท) vt. เดนิเรอื,ขบัเคร㠀ื�องบนิ,นาํทาง,นาํวถิ ี###S.
sail,guide [Hope]
(vi) เดนิเรอื,ขบัเคร㠀ื�องบนิ,นาํวถิ,ีนาํทาง [Nontri]
/N AE1 V AH0 G EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

originate เร㠀ิ�มตน้ข㘀ึ�น: กาํเนดิข㘀ึ�น, เกดิข㘀ึ�น [Lex2]
ประดษิฐ:์ ประดษิฐค์ดิคน้ [Lex2]
(อะรจิ\'จะเนท) vi. บงัเกดิจาก,เร㠀ิ�มจาก. vt. รเิร㠀ิ�ม,กอ่ใหเ้กดิ.
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###SW. originable adj. origination n. originator n. ###S.
initiate,create [Hope]
(vi,vt) รเิร㠀ิ�ม,เร㠀ิ�ม,ประดษิฐข์㘀ึ�น,ทาํใหเ้กดิข㘀ึ�น [Nontri]
/ER0 IH1 JH AH0 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remainder สว่นท㠀ี�เหลอือยู่[Lex2]
เลขเศษท㠀ี�หารไมล่งตวั[Lex2]
หนังสอืท㠀ี�ขายไมอ่อก: หนังสอืตกคา้ง [Lex2]
(รเีมนเดอะ\') n. ส㠀ิ�งท㠀ี�เหลอือยู่,ส㠀ิ�งท㠀ี�คา้งอยู่,ของเหลอื,ของ
ตกคา้ง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกคา้ง,จาํนวนท㠀ี�เหลอื
สว่น,หนังสอืตกคา้ง (ขายไมอ่อก) ###SW. remainders n.
แสตมป์ท㠀ี�ยกเลกิแตย่งัไมไ่ดใ้ช ้adj. เหลอื,ตกคา้ง,vt. ขายเป็น
ของเหลอื,ขายเป็นของตกคา้ง [Hope]
(n) ของตกคา้ง,เศษ,ของเหลอื [Nontri]
/R AH0 M EY1 N D ER0/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

retrieve ไดก้ลบัคนืมา: กอบกู้ [Lex2]
ทาํใหก้ลบัสู่สภาพเดมิ: ซอ่มแซม [Lex2]
เรยีกขอ้มลูคนืมา[Lex2]
การเอากลบัคนืมา[Lex2]
(รทีรฟีว\') vt.,vi. (การ) เอาคนืมา,ทาํใหค้นืสู่สภาพ
เดมิ,ซอ่มแซม,กู้,ชว่ยชวีติ,กอบกู้, (คอมพวิเตอร)์ เกบ็ขอ้มลูไว้
ในความทรงจาํของเคร㠀ื�องคอมพวิเตอร.์ n. ###SW. retrievable
adj. [Hope]
(vt) กอบกู้,ไดค้นืมา,ทาํใหก้ลบัคนื,ชว่ยชวีติ,ซอ่มแซม
[Nontri]
/R AH0 T R IY1 V/ [CMU]
/R IY0 T R IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shallow ต㘀ื�น: ไมล่กึ, ต㘀ื�นๆ [Lex2]
ไมล่กึซ㘀ึ�ง: ผวิเผนิ [Lex2]
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ท㠀ี�ต㘀ื�น[Lex2]
(แชล\'โล) adj. ต㘀ื�น,ต㘀ื�น ๆ ,ไมล่กึ,ไมล่กึซ㘀ึ�ง,ผวิเผนิ. n. ท㠀ี�ต㘀ื�น,หาด
ต㘀ื�น,น㘀ํ�าต㘀ื�น. vt.,vi. ทาํใหต้㘀ื�น,กลายเป็นต㘀ื�น. ###SW. shallowly
adv. shallowness n. ###S. slight,shoal [Hope]
(adj) ผวิเผนิ,ต㘀ื�น,ไมล่กึ [Nontri]
(n) หาดต㘀ื�น,ท㠀ี�ต㘀ื�น [Nontri]
/SH AE1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slope พ㘀ื�นท㠀ี�ลาดเอยีง: ท㠀ี�ลาด, ท㠀ี�เอยีง, ส㠀ิ�งท㠀ี�ลาดเอยีง [Lex2]
ลาดเอยีง: เอยีงลง [Lex2]
ทาํใหล้าดเอยีง[Lex2]
(สโลพ) vi. เอยีง,ลาด,ทแยง. vt. ทาํใหเ้อยีงลาด,ทแยง,ทาํให้
มรีะดบัเอยีง. n.. พ㘀ื�นเอยีง,พ㘀ื�นลาด,สว่นท㠀ี�เอยีงลาด,การ
เอยีง,การลาด,การทแยง,จาํนวนองศาของมมุเอยีง, slopes เนนิ
เขา,บอ่เอยีง,ทา่สะพายปืน ###S. incline,slant [Hope]
(n) เนนิลาด,ทางลาด,พ㘀ื�นลาด,พ㘀ื�นเอยีง [Nontri]
(vi) เอยีง,ลาดข㘀ึ�น,ทแยง [Nontri]
/S L OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

span ระยะเวลา: ชว่งเวลา, สมยั [Lex2]
ชว่งหา่ง: ชว่งวา่ง, ความกวา้ง, ชว่ง [Lex2]
ยดืขยาย: กา้วขา้ม, กนิเวลา [Lex2]
(สแพน) n. ชว่งหา่ง,กวา้งหน㠀ึ�งคบื (ประมาณ9น㘀ิ�ว) ,การขยาย
ปีก,ระยะเวลา,ระยะกวา้ง,กา้ว,สมยั,ชั㠀�วอาย ุvt. วดัเป็น
คบื,ประเมนิคา่,วดัทอดขา้ม,กา้วขา้ม ###S. stretch [Hope]
(n) ระยะ,ชว่งกวา้งของมอื,ตอน,ชั㠀�วอาย,ุสมยั,ชว่งหา่ง [Nontri]
(vt) ทอดขา้ม,วดัเป็นคบื,กา้วขา้ม,ประเมนิคา่ [Nontri]
/S P AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

superstition ความเช㠀ื�อในผสีางเทวดา: ความเช㠀ื�อในทางไสยศาสตร,์ ความ
เช㠀ื�องมงาย, ความเช㠀ื�อถอืในทางผดิๆ [Lex2]
(ซเูพอสทชิ\'เชนิ) n. ความเช㠀ื�อถอืทางไสยศาสตร,์ความเช㠀ื�อท㠀ี�
ผดิ,ความกลวัอยา่งไมม่เีหตผุล (โดยเฉพาะท㠀ี�เก㠀ี�ยวกบัศาสนา)



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 105/188

###S. credulity,gullibility,notion [Hope]
(n) ความเช㠀ื�อเร㠀ื�องผสีาง,ความเช㠀ื�อโชคลาง [Nontri]
/S UW2 P ER0 S T IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sympathy ความเหน็ใจ: ความเหน็อกเหน็ใจ, ความสงสาร [Lex2]
ความมใีจเหมอืนกนั: ความเหน็พอ้งตอ้งกนั, การเขา้ขา้งกนั
[Lex2]
(ซมิ\'พะธ)ี n. ความเหน็อกเหน็ใจ, ###S. compassion [Hope]
(n) ความสงสาร,ความเหน็อกเหน็ใจ,การเขา้ขา้ง,ความพอใจ
[Nontri]
/S IH1 M P AH0 TH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vibrate สั㠀�น[Lex2]
ทาํใหส้ั㠀�น[Lex2]
กอ้งกงัวาน[Lex2]
(ไว\'เบรท) vi. สั㠀�น,สั㠀�นสะเทอืน,สั㠀�นไหว,ระรัว,ระรกิ,เคล㠀ื�อนข㘀ึ�นลง
อยา่งรวดเรว็และซ㘀ํ�า ๆ ใหแ้กวง่,ทาํใหร้ะรัว,ทาํใหร้ะรกิ,ทาํให้
ต㠀ื�นเตน้,ปลอ่ยออก. ###SW. vibratingly adv. ###S. oscillate
[Hope]
(vi) สั㠀�นสะเทอืน,สั㠀�น,กอ้ง,กงัวาน [Nontri]
/V AY1 B R EY0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wander เดนิทางไปโดยไมม่จีดุหมายท㠀ี�แนน่อน: รอ่นเร ่[Lex2]
ออกนอกเสน้ทาง[Lex2]
ขาดสมาธ:ิ ฝันกลางวนั [Lex2]
ไปในทางท㠀ี�คดเค㘀ี�ยว[Lex2]
เดนิเลน่[Lex2]
พดูหรอืเขยีนไมช่ดัเจน: พดูหรอืเขยีนวกวนนอกเร㠀ื�อง, พดูนอก
เร㠀ื�อง [Lex2]
การเดนิเลน่อยา่งไรจ้ดุหมาย[Lex2]
(วอน\'เดอะ) vi. vt. ทอ่งเท㠀ี�ยว,เดนิเตร,่เตรด็เตร,่ไปโดยไมม่จีดุ
หมายแนน่อน,ท㘀ิ�งความสนใจ,สาบสญู,หลงทาง,หนัเหจาก
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เดมิ,หา่งประเดน็ ###SW. wanderer n. ###S. stray,roam
[Hope]
(vi) เถลไถล,เคล㠀ื�อนไหว,เตรด็เตร,่หลงทาง [Nontri]
/W AA1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

armor เปลอืก: ส㠀ิ�งหอ่หุ้ม, หนัง [Lex2]
ส㠀ิ�งปอ้งกนั[Lex2]
เส㘀ื�อเกราะ: เกราะปอ้งกนั [Lex2]
ใสเ่ส㘀ื�อเกราะ[Lex2]
(อาร\์'เมอะ) n. อาวธุ,ชดุอาวธุ,กองทพัตดิอาวธุ,อวยัวะปอ้งกนั
ภยัของสตัว ์(เชน่ กระดองเตา่) ,เกราะ. vt. ตดิอาวธุ [Hope]
/AA1 R M ER0/ [CMU]

blaze เปลวไฟ[Lex2]
(ดวงตา)สอ่งแสงจา้เน㠀ื�องจากมอีารมณร์นุแรง[Lex2]
ลกุโพลง: ลกุ, พลุ่ง [Lex2]
สอ่งแสงจา้[Lex2]
(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟท㠀ี�ลกุโชตชิว่ง,ความ
สวา่งโชตชิว่ง,เปลวไฟ,ลาํแสงเจดิจา้,ความแวววาว,การระเบดิ
ออก,จดุขาวดา่งบนใบหนา้สตัว,์รอ่งรอยตามตน้ไม ้vi. สวา่ง
ชว่งโชต,ิลกุโพลง,ลกุไหมเ้ป็นเปลวไฟ,เปลง่แสงเจดิจา้,ประ
ท,ุระเบดิ,มอีารมณร์นุแรง,ยงิอยา่งไมห่ย [Hope]
(n) แสงไฟ,ความสวา่งชว่งโชต,ิเปลวไฟ [Nontri]
(vi) ลกุโพลง,สวา่งชว่งโชต ิ[Nontri]
(vt) แพร,่กระจาย,เผยแพร,่แถลง,ประกาศ [Nontri]
/B L EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boom เปลง่เสยีง: เปลง่เสยีงดงั [Lex2]
เสยีงดงั: เสยีงตมู, เสยีงตงึตงั, เสยีงตมูตาม [Lex2]
เจรญิรุ่งเรอืง[Lex2]
ต:ี ตอียา่งแรง [Lex2]
ความเจรญิรุ่งเรอืง: ความเจรญิรุ่งเรอืงทางเศรษฐกจิ [Lex2]
ขมุทอง: โอกาสทอง [Lex2]
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ขาตั㘀�งไมโครโฟน[Lex2]
ไมข้วางท㠀ี�ผกูขา้งเรอื[Lex2]
(บมู) {boomed,booming,booms} n. เสยีงดงัสนั㠀�นหวั㠀�นไหว,การ
ข㘀ึ�นสงูอยา่งรวดเรว็ของราคาหรอืการขาย,ระยะการเจรญิเตบิโต
อยา่งรวดเรว็ vi.,vt. (ทาํให)้ เพ㠀ิ�มข㘀ึ�นอยา่งรวดเรว็,มเีสยีงดงั
สนั㠀�น, (เจรญิรุ่งเรอืงพัฒนา) มชี㠀ื�อเสยีงอยา่ง
รวดเรว็,ยกยอ,สนับสนนุ [Hope]
(vi) เสยีงดงั [Nontri]
/B UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cliff หนา้ผา[Lex2]
(คลฟี) n. หนา้ผาสงู ###S. precipice [Hope]
(n) หนา้ผา [Nontri]
/K L IH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

flame เปลวไฟ: เปลวเพลงิ, ไฟ [Lex2]
ลกุไหม:้ ลกุเป็นไฟ, ลกุไหม ้[Lex2]
แดงข㘀ึ�นเพราะความโกรธ (ใบหนา้)[Lex2]
สแีดงจา้: สสีม้ [Lex2]
ความรู้สกึท㠀ี�รนุแรง: ความรุ่มรอ้น, ความเรา่รอ้นของอารมณ์
[Lex2]
คู่รัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท㠀ี�รัก, คนรัก [Lex2]
ทาํรา้ยผู้อ㠀ื�นดว้ยคาํพดูทางอเีมล[์Lex2]
(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลงิ,การ
ลกุเป็นไฟ,ความสวา่งโชตชิว่ง,ความเรา่รอ้นแหง่อารมณ,์ความ
เจดิจา้ของส,ีความเขม้ขน้,คนรัก. vi. ลกุเป็นไฟ,มอีารมณ์
เรา่รอ้น,ระเบดิ,ปะท,ุเดอืดดาล. vt. ทาํใหล้กุเป็นไฟ,ทาํใหแ้ดง
ฉาน,ใชเ้ปลวไฟแจง้สญัญาณ. คาํศพั [Hope]
(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชตชิว่ง,ความเรา่รอ้น [Nontri]
(vi) ลกุเป็นไฟ,สอ่งแสงกลา้,บนัดาลโทสะ,เรา่รอ้น,ปะทุ
[Nontri]
/F L EY1 M/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

independence ความเป็นอสิระ: อสิรภาพ [Lex2]
(อนิดเิพน\' เดนิซ)ฺ n. อสิรภาพ, เอกราช, ความเป็นอสิระ, ความ
ไมข่㘀ึ�นอยู่กบัการควบคมุหรอืสนับสนนุของคนอ㠀ื�น รายไดท้㠀ี�พอ
เล㘀ี�ยงปากเล㘀ี�ยงทอ้ง ###S. independency, freedom, liberty
###A. subjugation) [Hope]
(n) เอกราช,ผู้ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด,อสิรภาพ,พรรคการเมอืงอสิระ
[Nontri]
/IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invasion การบกุรกุ: การรกุล㘀ํ�า, การลว่งล㘀ํ�า [Lex2]
การรกุราน: การโจมต ี[Lex2]
(อนิเ\'เชนิ) n. การรกุราน,การล㘀ํ�ารกุ,การบกุรกุ,การถลนั
เขา้ไป,การแพร ่(ของโรค) [Hope]
(n) การบกุรกุ,การย㠀ํ�าย,ีความรา้วราน [Nontri]
/IH2 N V EY1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knight แตง่ตั㘀�งอศัวนิ: พระราชทานบรรดาศกัด漀ิ�ใหเ้ป็นขนุนาง [Lex2]
หมากรกุตวัมา้[Lex2]
อศัวนิ: นักรบ [Lex2]
(ไนท)ฺ n. อศัวนิ,มา้ (หมากรกุ) ,ผู้สนับสนนุท㠀ี�ซ㠀ื�อสตัย.์ vt. แตง่
ตั㘀�งใหเ้ป็นอศัวนิ [Hope]
(n) ขนุนาง,อศัวนิ,มา้หมากรกุ [Nontri]
(vt) ตั㘀�งใหเ้ป็นขนุนาง,ตั㘀�งใหเ้ป็นอศัวนิ [Nontri]
/N AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lightning สายฟา้: ฟา้แลบ [Lex2]
(ไลท\ฺ'นงิ) n. ฟา้แลบ. vi. ปลอ่ยไฟแลบ, (ฟา้) แลบ.adj. เก㠀ี�ยว
กบัหรอืคลา้ยฟา้แลบ [Hope]
(n) ฟา้แลบ [Nontri]
/L AY1 T N IH0 NG/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

rebel ผู้กอ่การกบฏ: ผู้ทรยศ, ผู้กอ่กบฏ [Lex2]
คนขดัขนื: คนหวัรั㘀�น [Lex2]
กอ่กบฏ: ตอ่ตา้น [Lex2]
ด㘀ื�อรั㘀�น: ขดัขนื [Lex2]
(เรบ\'เบลิ) n. กบฎ adj. กบฎ,ขดัขนื,หวัรั㘀�น,จลาจล,หวัด㘀ื�อ. vi.
กอ่การกบฎ,ขดัขนื,ตอ่ตา้น ###S. insurrectionist,resist [Hope]
(n) การจลาจล,กบฏ,ผู้กอ่การจลาจล,ผู้ขดัขนื,ผู้ทรยศ [Nontri]
(vi) กอ่จลาจล,กอ่กบฏ,ขดัขนื,ด㘀ื�อรั㘀�น,ตอ่ตา้น [Nontri]
/R EH1 B AH0 L/ [CMU]
/R AH0 B EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

retreat การลา่ถอย: การถอยกลบั [Lex2]
สญัญาณถอย[Lex2]
การปลดเกษยีณ: การถอนตวัจากตาํแหนง่ [Lex2]
ชว่งเวลาแหง่ความสนัโดษ: ชว่งเวลาท㠀ี�สงบเงยีบ [Lex2]
สถานท㠀ี�ท㠀ี�สงบเงยีบ: สถานท㠀ี�ท㠀ี�เป็นสว่นตวั [Lex2]
ถอย: ลา่ถอย [Lex2]
ถอนตวั[Lex2]
(รทีรที\') vi. ลา่ถอย,ถอย,เพกิถอน,ยกเลกิ,หลบตวั,หลบ
หน,ีสละสทิธ,ิ (แกม้หนา้ผาก) ตอบ,เอยีงลาด n. การถอย,แตร
เลกิ,แตรเยน็,สญัญาณถอย,ธงสญัญาณการยอมแพ,้การปลด
เกษยีณ,ความสนัโดษ,สถานท㠀ี�ล㘀ี�ภยัหรอืพักฟ㘀ื�น,โรงพยาบาลคน
บา้ ###SW. retreatal adj. retreatingn [Hope]
(n) ความสนัโดษ,การลา่ถอย,การหน,ีท㠀ี�ล㘀ี�ภยั,สญัญาณถอย
[Nontri]
(vi) หน,ีลา่ถอย,หลบตวั,สละสทิธ漀ิ�,ยกเลกิ [Nontri]
/R IY0 T R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

revolution การปฏวิตั[ิLex2]
การเปล㠀ี�ยนแปลงอยา่งส㘀ิ�นเชงิ[Lex2]
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การหมนุหน㠀ึ�งรอบ[Lex2]
วฏัจักร[Lex2]
(เรฟ\'วะลวิ\'เชนิ) n. การปฏวิตั,ิการเปล㠀ี�ยนแปลงอยา่งส㘀ิ�นเชงิ
(และมกัรวดเรว็) ,การเปล㠀ี�ยนแปลงอยา่งขนานใหญ,่การหมนุ
รอบ,การโคจร,การพลกิแผน่ดนิ,รอบ,วฎัจักร ###SW.
revolutionary adj.,n. ###S. revolt,cycle,rotation [Hope]
(n) การปฏวิตั,ิการเปล㠀ี�ยนแปลง,วฏัจักร,การหมนุเวยีน [Nontri]
/R EH2 V AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spear หอก: ทวน, หลาว, แหลน [Lex2]
(สเพยีร)์ n.,vi,vt. (แทงดว้ย)
หลอก,หลาว,แหลน,ทวน,ฉมวก,การแทงดว้ยอาวธุดงักลา่ว.
###SW. spearer n. [Hope]
(n) ทวน,หอก,หลาว,สามงา่ม,ฉมวก [Nontri]
(vt) พุ่งหลาว,แทงดว้ยหอก [Nontri]
/S P IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steep สงูชนั: ชนั [Lex2]
ฮวบฮาบ: ซ㠀ึ�งข㘀ึ�นสงูหรอืตกลงทนัท ี[Lex2]
(สทพี) adj. สงู,ชนั,สงูชนั, (ราคา) สงูเกนิไป,สงูล㠀ิ�ว,เกนิไป.
vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,แช,่ทาํใหเ้ปียกชุ่ม,อาบ,ทาํใหอ้㠀ิ�มตวั,ท㠀ี�
สงูชนั,ความเปียกชุ่ม,ของเหลวท㠀ี�ใชจุ้่ม [Hope]
(adj) สงูล㠀ิ�ว,สงูชนั,เกนิไป [Nontri]
(n) ท㠀ี�สงูชนั [Nontri]
(vt) จ㘀ิ�ม,จุ่ม,แชน่㘀ํ�า,อาบ,ทาํใหชุ้่ม [Nontri]
/S T IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

summit ยอดสดุของภเูขา: ยอดเขา [Lex2]
การประชมุสดุยอด[Lex2]
ระดบัสงูสดุ: จดุสงูสดุ [Lex2]
สดุยอด: สดุขดี, สงูสดุ [Lex2]
(ซมั\'มทิ) n. จดุสดุยอด,สดุยอด,ความตอ้งการสงูสดุ,ปรมิาณ
สงูสดุ. adj. สดุยอด,สดุขดี. ###SW. summital adj. summitless
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adj. ###S. top,maximum,climax [Hope]
(n) ระดบัสงูสดุ,จดุสดุยอด [Nontri]
/S AH1 M AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thunder ฟา้รอ้ง[Lex2]
เสยีงฟา้รอ้ง: เสยีงฟา้ผา่ [Lex2]
เสยีงดงัคลา้ยเสยีงฟา้รอ้ง: เสยีงดงัตมูตาม, เสยีงดงัเปร㘀ี�ยง,
เสยีงเกรยีวกราว [Lex2]
คาํพดูท㠀ี�รนุแรงเกร㘀ี�ยวกราด[Lex2]
สง่เสยีงดงัคลา้ยเสยีงฟา้รอ้ง: สง่เสยีงดงัเกรยีวกราว, สง่เสยีง
ดงัเปร㘀ี�ยง, สง่เสยีงดงัลั㠀�น [Lex2]
ตะโกนเกร㘀ี�ยวกราด: พดูอยา่งดดุนั [Lex2]
(ธนั\'เดอะ) n. ฟา้รอ้ง,เสยีงฟา้รอ้ง,เสยีงดงัสนั㠀�น,เสยีงขู่
คาํราม,การขู่คาํราม,vi.,vt. (ทาํใหเ้กดิ) สง่เสยีงดงัสนั㠀�น,สง่
เสยีงดงักงัวานขู่คาํราม,เคล㠀ื�อนท㠀ี�ดว้ยเสยีงดงัสนั㠀�น Phr. (steal
someone\'s thunder ชงิพดูถงึกอ่น,ขโมยใชส้㠀ิ�งท㠀ี�คนอ㠀ื�นพบ
กอ่น) [Hope]
(n) เสยีงฟา้รอ้ง,การแผดเสยีง,เสยีงระเบดิ [Nontri]
(vi) [Nontri]
/TH AH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

troops กองกาํลงั: กองทหาร [Lex2]
กลุ่ม: พวก, กอง, ฝงู [Lex2]
กองทหาร[Lex2]
/T R UW1 P S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[troop]
กลุ่ม: กลุ่มคน, หมู่, เหลา่ [Lex2]
กองทหาร[Lex2]
ออกนัเขา้มา: จับกลุ่ม, ออกนั [Lex2]
เดนิขบวน: เดนิออ [Lex2]
(ทรพุ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กองกาํลงั,กอง
กาํลงัทหารมา้,หมู่,กลุ่ม,ฝงู,กลุ่มนักแสดง,คณะผู้แสดง,จาํนวน
มากมาย. vi. รวมกลุ่ม,ชมุนมุ,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถอืธง



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 112/188

ประจาํกลุ่มนาํขบวน [Hope]
(n) กองทหาร,กองกาํลงั,หมู่,กลุ่ม,ฝงู [Nontri]
(vi) รวมเป็นฝงู,จับกลุ่ม,ออกนั,เดนิไป  [Nontri]
/T R UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

warrior นักรบในสงคราม: ผู้เช㠀ี�ยวชาญการรบ [Lex2]
(วอ\'รเิออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เช㠀ี�ยวชาญการรบ,ผู้มคีวามกลา้
หาญมาก ###S. fighter,soldier,combatant [Hope]
(n) นักรบ,ทหาร [Nontri]
/W AO1 R IY0 ER0/ [CMU]
/W AO1 R Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

withdraw เกบ็คนื: เอากลบั, ถอนคนื [Lex2]
ถอนคาํพดู[Lex2]
ถอนทหาร: ถอนตาํแหนง่ [Lex2]
ถอนเงนิ: เบกิเงนิ [Lex2]
(วธิ\'ดรอ) vt.,vi. ถอน,ถอนคนื,เกบ็คนื,ดงึกลบั,หด,เลกิ
###SW. withdrawable adj. withdrawer n. ###S. draw
away,remove [Hope]
(vi) ถอนคนื,เอากลบั,ถอนตวั,เลกิ [Nontri]
(vt) ถอย,ถอน,ชกั,หด,เสดจ็ข㘀ึ�น,เขา้ขา้งใน,เลกิ [Nontri]
/W AH0 DH D R AO1/ [CMU]
/W IH2 TH D R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

yield การยนิยอม: การละท㘀ิ�ง, การยอมจาํนน, การอนญุาต [Lex2]
ใหผ้ลผลติ: ให,้ ผลติ [Lex2]
ยอม: ยอมแพ,้ ยอมออ่นขอ้ให,้ ยอมจาํนน [Lex2]
ถกูแทนท㠀ี�ดว้ย[Lex2]
โคง้งอ: หกั [Lex2]
ยอมใหไ้ปกอ่น (การจราจร)[Lex2]
ผลผลติ: ปรมิาณผลผลติ [Lex2]
ผลลพัธ:์ ผลท㠀ี�ได ้[Lex2]
(ยลีด)ฺ vt.,vi. ใหผ้ล,ผลติ,ให,้เกดิ,ยอม,ยอมให,้ยอมจาํนน,ออ่น
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ขอ้ให ้n. การใหผ้ล,ส㠀ิ�งท㠀ี�เป็นผลข㘀ึ�น,ผล,ผลติภณัฑ,์ประโยชนท์㠀ี�
ไดรั้บ,ปรมิาณผล ###SW. yieldable adj. yielder n. ###S.
furnish,produce [Hope]
(n) ผลติผล,การใหผ้ล,ผลผลติ,ประโยชน,์ผลติภณัฑ ์[Nontri]
(vi) ยอมแพ,้ออ่นขอ้,ยอมจาํนน,ยอมให ้[Nontri]
(vt) ผลติ,ทาํใหเ้กดิ,ใหผ้ล [Nontri]
/Y IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bench มา้นั㠀�ง: กระดานนั㠀�ง [Lex2]
ท㠀ี�นั㠀�งสาํหรับนักกฬีาตวัสาํรอง[Lex2]
โตะ๊ทาํงาน[Lex2]
บลัลงักข์องตลุาการ[Lex2]
แนวหนิท㠀ี�นนูข㘀ึ�น[Lex2]
ยกพ㘀ื�นท㠀ี�ใหส้ตัวย์นืเพ㠀ื�อทาํการแสดง: แทน่ท㠀ี�ใหส้ตัวย์นืเพ㠀ื�อ
ทาํการแสดง [Lex2]
ผู้พพิากษา[Lex2]
(เบนช)ฺ {benched,benching,benches} n. มา้นั㠀�ง,บลัลงัก์
(ตลุาการ) ,ผู้พพิากษา,ศาล,มา้นั㠀�งยาวสาํหรับหลายคนนั㠀�ง vt.
วาง (มา้นั㠀�ง) ตั㘀�งไว,้วางแสดง,ทาํใหนั้㠀�งอยู่ท㠀ี�นั㠀�ง [Hope]
(n) มา้นั㠀�ง,บลัลงัก,์ท㠀ี�นั㠀�ง [Nontri]
/B EH1 N CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

confront เผชญิหนา้[Lex2]
(คนัฟรันท\ฺ') {confronted,confronting,confronts} vt. เผชญิ
หนา้กบั,พบกบั,นาํมารว่มกนัเพ㠀ื�อตรวจสอบหรอืเปรยีบเทยีบ
###SW. confrontment n. confronter n. ###S.
oppose,face,meet ###A. avoid,shun [Hope]
(vt) เผชญิหนา้,พบกบั,นาํมายนั [Nontri]
/K AH0 N F R AH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

daisy ดอกเดซ㠀ี�: มดีอกสขีาวและเกสรสเีหลอืง [Lex2]
(เด\'ซ)ี n. พชืไมด้อกสเีหลอืงจาํพวกเบญจมาศ Phr. (daisy
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ham ขาหมอูบ,ส㠀ิ�งท㠀ี�ดเีลศิ,สนิคา้ชั㘀�นหน㠀ึ�ง) Phr. (push up
daisies ตาย) ###SW. daisied adj. ดdูaisy [Hope]
(n) ดอกเดซ ี[Nontri]
/D EY1 Z IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

dispute การโตเ้ถยีง: ความขดัแยง้, การโตแ้ยง้, การคดัคา้น, การไม่
เหน็ดว้ย [Lex2]
โตเ้ถยีง: ทะเลาะ, โตแ้ยง้, ถกเถยีง, คดัคา้น, ขดัคอ [Lex2]
โตเ้ถยีง: ทะเลาะ, โตแ้ยง้, ถกเถยีง, คดัคา้น, ขดัคอ, ไมเ่หน็
ดว้ย [Lex2]
(ดสิพวิท\ฺ') vi.,vt.,n. (การ) โตเ้ถยีง,โตแ้ยง้,ทะเลาะ ###SW.
disputer n. ดdูispute ###S. debate,argument [Hope]
(vt) โตเ้ถยีง,แยง้,คา้น,ทะเลาะ,ตอ่ตา้น,อภปิราย [Nontri]
/D IH2 S P Y UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

horror ความหวาดกลวั: ความขยะแขยง [Lex2]
(ฮอ\'เรอะ) n. ความนา่กลวั,ความนา่เบ㠀ื�อหนา่ยท㠀ี�สดุ,ความเลว
รา้ยมาก ###S. dread [Hope]
(n) ความกลวั,ความนา่เกลยีด,ความเกลยีดชงั [Nontri]
/HH AO1 R ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

incident เป็นผลจากบางส㠀ิ�ง (คาํทางการ): ซ㠀ึ�งเก㠀ี�ยวขอ้งกบับางส㠀ิ�ง
[Lex2]
เหตกุารณ:์ กรณ,ี เร㠀ื�องราว, ส㠀ิ�งท㠀ี�เกดิข㘀ึ�น [Lex2]
(อนิ\' ซเิดนิท)ฺ n. การบงัเกดิ, เหตกุารณเ์ร㠀ื�องราว, บทปลกียอ่ย,
บทแทรก. adj. ซ㠀ึ�งมกัเกดิข㘀ึ�น, ประจาํ, ซ㠀ึ�งพุ่งเขา้หา, ซ㠀ึ�งกระทบ
[Hope]
(adj) อาจเกดิข㘀ึ�นได,้เป็นประจาํ,ซ㠀ึ�งตกกระทบ [Nontri]
(n) เหตกุารณ,์เร㠀ื�องราว,การบงัเกดิ,บทแทรก [Nontri]
/IH1 N S AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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mist หมอก: ฝ้า, ควนั, ส㠀ิ�งท㠀ี�คลา้ยหมอก [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหม้ดืมน: ส㠀ิ�งบดบงัความเขา้ใจ, ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหเ้คลอืบ
แคลง [Lex2]
ทาํใหเ้ลอืนลาง: ทาํใหเ้ป็นฝ้า, ทาํใหพ้รา่มวั [Lex2]
ถกูปกคลมุดว้ยหมอก: หมอกลง, ถกูบดบงัดว้ยหมอก [Lex2]
(มสิท)ฺ n. หมอก,ส㠀ิ�งท㠀ี�คลา้ยหมอก,ความพรา่มวั. vi. พรา่มวั,ฝน
ตกเป็นเมด็เลก็มาก. vt. ทาํใหพ้รา่มวั ###S. fog,haze [Hope]
(n) หมอก,ความขุ่น,ความพรา่มวั [Nontri]
(vi) พรา่,เหน็รางๆ,มวั,พรา่มวั [Nontri]
/M IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

object วตัถ:ุ ส㠀ิ�งของ [Lex2]
วตัถปุระสงค:์ เปา้หมาย, จดุมุ่งหมาย, จดุประสงค ์[Lex2]
นามท㠀ี�ทาํหนา้ท㠀ี�เป็นกรรมของคาํกรยิา[Lex2]
คดัคา้น: ทว้งตงิ, ทดัทาน, ทว้ง [Lex2]
กลา่วคาํคดัคา้น[Lex2]
(ออบ\'เจคท)ฺ {objected,objecting,objects} n. ส㠀ิ�งของ,วตัถ,ุส㠀ิ�ง
ท㠀ี�เขา้ใจได,้เร㠀ื�อง,เร㠀ื�องราว,จดหมาย,เปา้
หมาย,วตัถปุระสงค,์กรรมของกรยิาหรอืบพุบท,ภาวะวสิยั. vi.
(ออบเจคท\ฺ') คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย,รังเกยีจ,ไมย่อม. vt. คดัคา้น.
###SW. objector n. [Hope]
(n) วตัถ,ุส㠀ิ�งของ,กรรม,วตัถปุระสงค,์เปา้หมาย [Nontri]
(vt) ทกัทว้ง,คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย [Nontri]
/AA1 B JH EH0 K T/ [CMU]
/AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

orphan เดก็กาํพรา้: ลกูกาํพรา้ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นเดก็กาํพรา้[Lex2]
กาํพรา้,บรรทดัรั㘀�งทา้ยเป็นศพัทท์㠀ี�ใชใ้นโปรแกรมประมวลผลคาํ
(word processing) หมายถงึ บรรทดัสดุทา้ยของยอ่หนา้ ท㠀ี�ถกู
แยกจากสว่นท㠀ี�เหลอืทั㘀�งหมดไปอยู่คนละหนา้ (ถา้เป็นบรรทดั
แรกของยอ่หนา้ จะเรยีกวา่ "widow") โปรแกรมประมวลผลคาํ
หรอืโปรแกรมจัดพมิพ ์มกัจะมคีาํสั㠀�งเฉพาะในเร㠀ื�องน㘀ี� โดยผู้ใช้
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สามารถสั㠀�งใหน้าํไปรวมกบัสว่นท㠀ี�เหลอืของยอ่หนา้ใหไ้ด ้ดู
widow เปรยีบเทยีบ [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัเดก็กาํพรา้,ท㠀ี�เป็นกาํพรา้ [Nontri]
(n) เดก็กาํพรา้,ลกูกาํพรา้ [Nontri]
/AO1 R F AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plot อบุาย: แผนท㠀ี�วางข㘀ึ�น [Lex2]
เคา้โครงเร㠀ื�อง: โครงเร㠀ื�อง [Lex2]
แผนผัง: แผนท㠀ี� [Lex2]
ท㠀ี�ดนิแปลงเลก็: ท㠀ี�ดนิ [Lex2]
วางแผน: คบคดิ, ออกอบุาย [Lex2]
เขยีนแผนท㠀ี�: เขยีนแผนผัง, ทาํเคร㠀ื�องหมายแสดง, วาด [Lex2]
(พลอท) n. ท㠀ี�ดนิแปลเลก็,แผน,แผนการ,แผนการ
ลบั,แผนท㠀ี�,แผนผัง.,ท㠀ี�ดนิแปลเลก็ vt.,vi. แบง่ท㠀ี�ดนิออกเป็น
แปลง ๆ ,วางแผน [Hope]
(n) ท㠀ี�ดนิ,แผนการ,รา่ง,อบุาย,โครงการ,แผนผัง [Nontri]
(vt) กาํหนด,รา่ง,ซอ่งสมุ,วางแผน,ลาก,แบง่เป็นช㘀ิ�นๆ [Nontri]
/P L AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pregnant มคีรรภ:์ ตั㘀�งครรภ,์ ตั㘀�งทอ้ง [Lex2]
เตม็ไปดว้ยความหมาย: เตม็ไปดว้ยนัย, เตม็ไปดว้ยความคดิ
[Lex2]
(เพรก\'เนนิท)ฺ adj. ตั㘀�งครรภ,์มคีรรภ,์อดุมสมบรูณ,์เป็นไปได้
มาก,เตม็ไปดว้ยความคดิ [Hope]
(adj) ตั㘀�งครรภ,์เตม็ไปดว้ยความหมาย [Nontri]
/P R EH1 G N AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

rage ความเดอืดดาล: การแสดงความโกรธแคน้ [Lex2]
ความคลั㠀�งไคล:้ ความนยิมชั㠀�วครั㘀�งคราว, แฟชั㠀�น [Lex2]
แสดงความเดอืดดาล[Lex2]
แพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็: ลกุลาม, โหมกระหน㠀ํ�า [Lex2]
(เรจ)ฺ n. ความเดอืดดาล, ความรนุแรงของลม คล㠀ื�นไฟโรคอ㠀ื�น ๆ
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,ความรนุแรงของอารมณ,์ความอยากอาหารหรอือ㠀ื�น ๆ ,ความ
คลั㠀�ง,ความเรา่รอ้น,ส㠀ิ�งท㠀ี�คลั㠀�งไคลไ้หลหลง. vi. พดูหรอืกระทาํ
ดว้ยความเดอืดดาล,รบีเรง่ไป,ลกุลาม,โหมพัด,โหมกระหน㠀ํ�า.
###SW. ragingly adv. [Hope]
(n) ความเดอืดดาล,ความโกรธ,ความบา้คลั㠀�ง,คล㠀ื�นลมแรง
[Nontri]
/R EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

revenge แกแ้คน้: แกเ้ผด็, ลา้งแคน้ [Lex2]
การแกแ้คน้: การลา้งแคน้ [Lex2]
ความตอ้งการท㠀ี�จะแกแ้คน้: ความพยาบาท [Lex2]
(รเีวนจ\ฺ') vt.,vi.,n. (การ) แกแ้คน้,แกเ้ผด็,ทาํโทษ,ผกูพยาบาท
###SW. revengeless adj. revenger n. ###S.
avenge,vengeance [Hope]
(n) ความอาฆาต,การลา้งแคน้,การแกแ้คน้,การแกเ้ผด็,การผกู
พยาบาท [Nontri]
(vt) ลา้งแคน้,แกแ้คน้,แกเ้ผด็,ผกูพยาบาท [Nontri]
/R IY0 V EH1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shame ความอบัอาย: ความนา่ละอายใจ, ความอปัยศ, ความขายหนา้
[Lex2]
(เชม) n. ความอบัอาย,ความละอายใจ,ความขายหนา้,เร㠀ื�องท㠀ี�
ทาํใหเ้สยีใจ vt. ทาํใหรู้้สกึละอายใจ,ทาํใหอ้บัอาย,ทาํใหข้าย
หนา้,ทาํใหอ้ปัยศอดส.ู ###SW. shamable adj. sameable adj.
shameful adj. shameless adj. [Hope]
(n) ความอปัยศ,ความละอายใจ,ความขายหนา้,ความอบัอาย
[Nontri]
(vt) ทาํใหอ้บัอาย,ทาํใหข้ายหนา้,ทาํใหล้ะอายใจ [Nontri]
/SH EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sigh ถอนหายใจ: ถอนใจ [Lex2]
โหยหา: เรยีกรอ้ง, คร㠀ํ�าครวญ [Lex2]
เสยีงถอนหายใจ: การถอนหายใจ, การถอนใจ [Lex2]
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(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอนใจ,ใฝ่ฝัน,ละหอ้ย
หา,เพรยีกรอ้ง,เสยีงถอนหายใจ ###SW. sigher n. ###S.
murmur [Hope]
(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/S AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sneak ทาํลบัๆ ลอ่ๆ: ทาํหลบๆ ซอ่นๆ [Lex2]
แอบพาไป: พาหลบไป [Lex2]
คนชอบทาํลบัๆ ลอ่ๆ: คนไมน่า่ไวใ้จ [Lex2]
ซ㠀ึ�งลบัๆ ลอ่ๆ[Lex2]
(สนคี) vi.,vt.,n. (ผู้) เดนิหลบ,เดนิลบั ๆ ลอ่ ๆ ,ทาํลบั ๆ ลอ่ ๆ
,ดอด,แอบ,แอบทาํ,ดอ้ม,ลกั,ขโมย ###S. skulk,slink [Hope]
(vi) ดอ้มๆมองๆ,ทาํลบัๆลอ่ๆ,แอบด,ูดอด [Nontri]
/S N IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spare ระเบดิอารมณ[์Lex2]
ท㠀ี�เกบ็ไวใ้นยามฉกุเฉนิ: ซ㠀ึ�งสาํรองไว ้[Lex2]
วา่ง: ยามวา่ง [Lex2]
ท㠀ี�มากเกนิความจาํเป็น: มเีหลอืเฟอื [Lex2]
สงวนไว:้ เกบ็ไว,้ ประหยดั [Lex2]
(สแพร)ฺ vt.,vi.,adj. ประหยดั,สงวน,ออม,เจยีด,ไมใ่ช,้ปลอ่ย
ไป,ปลอ่ยไว,้ยกโทษให,้อภยัโทษ,ยกชวีติ,ละเวน้,งดเวน้,เหลอื
ไว,้สงวน,มเีหลอื,มเีกนิ,ผอม,ขาดแคลน. n. ส㠀ิ�งท㠀ี�ออมไว,้ชั㘀�น
สาํรอง,ส㠀ิ�งสาํรอง,ของอะไหล ่(กฬีาโบวล์㠀ิ�ง) การลม้ตวัโบวล์㠀ิ�ง
ลงหมดดว้ยลกูโยน2ลกู,แตม้ท㠀ี�ทาํไดจ้ากการโยนดงักลา่ว
[Hope]
(adj) สาํรอง,นอ้ย,ผอม,บอบบาง,ประหยดั,ออม,สงวน [Nontri]
(vt) ไวช้วีติ,หวง,ผอ่นผัน,จาํกดัจาํเข㠀ี�ย,งดเวน้ [Nontri]
/S P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stem ลาํตน้: กา้น [Lex2]
(สเทม) n. ลาํตน้,กา้น,กา้นใบ,กา้นดอก,กา้นผลไม,้ลาํตน้
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กลว้ย,ส㠀ิ�งท㠀ี�คลา้ยใบหรอืกา้นดอก,สว่นท㠀ี�ยาว
เรยีว,เทา้,ขา,ตระกลู,เช㘀ื�อสาย,เหลา่กอ,ปุ่มไขลานนาฬกิา,ไส้
หลอดอเิลก็ทรอนกิส,์ตวัคาํศพัท,์เสาหวัเรอื,หวัเรอื,บอ้งยา
ฝ㠀ิ�น,ถนนใหญ.่ vt. เอากา้นออก. vi. กาํเนดิ,เกดิจาก vt. หยดุ
ยั㘀�ง,ยบัยั㘀�ง,สกดั,ระงับ [Hope]
(n) ก㠀ิ�ง,ลาํตน้,กา้น,พงศพั์นธุ์,รากคาํ,หวัเรอื [Nontri]
(vt) ปดิ,หยดุ,กั㘀�น,อดุ,จกุ,ระงับ,ยบัยั㘀�ง [Nontri]
/S T EH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

supper อาหารม㘀ื�อเยน็: อาหารค㠀ํ�า, อาหารเยน็ [Lex2]
(ซพั\'เพอะ) n. อาหารม㘀ื�อเยน็,อาหารเยน็,อาหารค㠀ํ�า,อาหารม㘀ื�อ
สดุทา้ยของวนั [Hope]
(n) อาหารเยน็,อาหารค㠀ํ�า [Nontri]
/S AH1 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tender ออ่นนุ่ม[Lex2]
ออ่นโยน: ใจด,ี ข㘀ี�สงสาร, ออ่นไหวงา่ย [Lex2]
ออ่นเยาว:์ เยาวว์ยั, ซ㠀ึ�งยงัเตบิโตไมเ่ตม็ท㠀ี� [Lex2]
ออ่น (เชน่ สอีอ่น)[Lex2]
ท㠀ี�แสดงถงึความรักใคร[่Lex2]
(จติใจ) เปราะบาง: มคีวามรู้สกึไว [Lex2]
ทาํใหอ้อ่น: ทาํใหเ้ปื㠀�อย, ทาํใหนุ้่ม [Lex2]
เสนอให:้ สง่, มอบให ้[Lex2]
ย㠀ื�นประมลู: ประมลู [Lex2]
การย㠀ื�นประมลู[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�เสนอให[้Lex2]
เรอืเลก็รับสง่ระหวา่งฝั㠀�งกบัเรอืใหญ:่ เรอืลาํเลยีง [Lex2]
รถบรรทกุน㘀ํ�ามนัหรอืน㘀ํ�า[Lex2]
(เทน\'เดอะ) adj.,vt. (ทาํให)้ ออ่น,ออ่นนุ่ม,น㠀ิ�ม,น㠀ิ�มนวล,ประสาท
ไว,ระวงั,บรรจง,ละมนุละไม,รักใคร,่เป็นหว่ง, (ใจ) ออ่นไหวงา่ย
vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ย㠀ื�น,จัดให,้จา่ย vi. ย㠀ื�นประมลู,การ
ประมลู,ใบประมลู ###SW. tenderness n. S... [Hope]
(adj) ออ่นโยน,กรณุา,บรรจง,ออ่นนุ่ม,ละเอยีดลออ [Nontri]
(n) การขอใหรั้บส㠀ิ�งท㠀ี�ให ้[Nontri]
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(n) รถขนถา่น,ผู้ดแูล,เรอืรับสง่คนโดยสาร,การประมลูราคา,การ
เสนอ [Nontri]
(vt) ให,้มอบ,ย㠀ื�น,ประมลูราคา,ทาํใหอ้อ่น [Nontri]
/T EH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beneath อยู่ขา้งลา่ง: อยู่ขา้งใต ้[Lex2]
ขา้งลา่ง: ต㠀ํ�ากวา่, ต㠀ํ�าลงไป, อยู่ใต ้[Lex2]
(บนิธี\') adj.,prep. ขา้งใต,้ต㠀ํ�ากวา่,ภายใต,้เลวกวา่,ไมเ่หมาะ,ไม่
สมควร,เส㠀ื�อมเสยี,เสยีศกัด漀ิ�ศร\' ###S. below [Hope]
(adv) ขา้งใต,้ภายใต,้ใต,้ต㠀ํ�ากวา่ [Nontri]
(pre) ขา้งใต,้ใต,้ต㠀ํ�ากวา่ [Nontri]
/B AH0 N IY1 TH/ [CMU]
(a) / / [OALD]

cub เดก็หนุ่มท㠀ี�ไรป้ระสบการณ:์ คนออ่นหดั [Lex2]
ลกูของสตัว[์Lex2]
(คบั) ลกูสตัว,์ลกูสนัุขจ㘀ิ�งจอก,เดก็หนุ่มท㠀ี�ไรป้ระสบการณ,์คน
ออ่นหดั,ลกูมอืฝกึหดั ###SW. cubbish adj. S... [Hope]
/K AH1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dawn การเร㠀ิ�มข㘀ึ�น: การเร㠀ิ�มปรากฏข㘀ึ�น, การเร㠀ิ�มตน้ [Lex2]
รุ่งอรณุ: เชา้ตรู่, เชา้มดื, รุ่งเชา้, อรโุณทยั [Lex2]
เร㠀ิ�มข㘀ึ�น: ปรากฏข㘀ึ�น, เร㠀ิ�มตน้ [Lex2]
(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n. อรณุ,รุ่งอรณุ,การเร㠀ิ�ม
ตน้,การเร㠀ิ�มปรากฎข㘀ึ�น,การเขา้ใจอยา่งกะทนัหนั vi. เร㠀ิ�ม
ทอแสง,เร㠀ิ�มมองเหน็ได,้เร㠀ิ�มปรากฎข㘀ึ�นในใจครั㘀�งแรก 
S.beginning [Hope]
(n) รุ่งเชา้,รุ่งอรณุ,รุ่งแจง้,สวา่ง [Nontri]
(vi) พระอาทติยข์㘀ึ�น,(ตะวนั)ทอแสง,เร㠀ิ�มสวา่ง [Nontri]
/D AO1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 121/188

dissatisfied ซ㠀ึ�งไมพ่อใจ: ขุ่นเคอืง [Lex2]
(ดสิแซท\'ทสิไฟด)ฺ adj. ไมพ่อใจ,ไมอ่㠀ิ�ม ###S.
discontented,displeased ###A. contented [Hope]
/D IH2 S AE1 T AH0 S F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ease ความงา่ยดายในการทาํส㠀ิ�งตา่งๆ[Lex2]
ความสะดวก: ความสขุสบาย [Lex2]
ทาํใหส้บาย: ทาํใหง้า่ย, ทาํใหส้ะดวก [Lex2]
บรรเทา: ผอ่นคลาย [Lex2]
(อซี) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความงา่ย,ความไรก้งัวล,
ความแคลว่คลอ่ง,ความงา่ยดาย. vt.,vi. พักผอ่น,ทาํให้
สบาย,ทาํใหจ้ติสงบ,ทาํใหไ้รก้งัวล,บรรเทา,ลดหยอ่น,ทาํให้
สะดวก,ผอ่น,ปลอ่ย,บรรเทา,เคล㠀ื�อนอยา่งแคลว่คลอ่ง ###S.
comfort [Hope]
(n) ความงา่ย,ความสบาย,ความไรก้งัวล,ความสะดวก,ความ
คลอ่งแคลว่ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะดวก,ทาํใหส้บาย,ทาํใหห้ายกงัวล,ผอ่นคลาย,พัก
ผอ่น [Nontri]
/IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

evident ชดัแจง้: ปรากฏชดั, ชดัเจน [Lex2]
(เอฟ\'วเิดนิท)ฺ adj. ชดัแจง้ [Hope]
(adj) แจม่แจง้,แนช่ดั,เดน่ชดั,ชดัเจน [Nontri]
/EH1 V AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hail การรอ้งทกัทาย: การรอ้งทกั [Lex2]
รอ้งทกัทาย: ทกัทาย, ปราศรัย, รอ้งทกั [Lex2]
(เฮล) vt. ตอ้นรับ,ทกัทาย,เรยีก,โหร่อ้งอวยชยัแก.่ vi.
เรยีก,รอ้งเชญิ,ลกูเหบ็ลง n.การรอ้งเรยีก,การรอ้งเชญิ,การ
ตอ้นรับ,การทกัทาย,การตกของลกูเหบ็,ฝนมลีกูเหบ็,หา่กระสนุ
หรอือ㠀ื�น ๆ interj. คาํอทุานแสดงการตอ้นรับ,การรอ้งเรยีกหรอื
รอ้งเชญิ คาํท㠀ี�มคีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
(n) การโหร่อ้ง,การรอ้งเรยีก,การตอ้นรับ,การทกัทาย [Nontri]
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(vt) โหร่อ้งอวยชยั,ตอ้นรับ,เรยีก,ทกัทาย [Nontri]
/HH EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

howl การเหา่หอน: การคาํราม, การหอน [Lex2]
เหา่หอน: คาํราม, หอน [Lex2]
(เฮาล)ฺ vt.,vi. หอน,รอ้งโหยหวน,หวัเราะเสยีงดงั. n. เสยีง
หอน,เสยีงรอ้งโหยหวน [Hope]
(n) เสยีงหอน,เสยีงโหยหวน,เสยีงรอ้ง,เสยีงโห ่[Nontri]
(vi) หอน,รอ้ง,โห ่[Nontri]
/HH AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leap กระโดด: กระโจน, โดด [Lex2]
กระโดดขา้ม (ส㠀ิ�งกดีขวาง): ขา้ม, ผา่นขา้ม [Lex2]
การกระโดด: การกระโจน, การโดด [Lex2]
การเปล㠀ี�ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั: การเปล㠀ี�ยนอยา่งรวดเรว็
[Lex2]
การเพ㠀ิ�มข㘀ึ�นอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เคล㠀ื�อนไหวอยา่งรวดเรว็: ดาํเนนิการอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
ทาํให ้(สตัว)์ กระโดดขา้ม: ทาํใหก้ระโดด [Lex2]
(ลพี) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi.
กระโดด,เผน่,โจน,ขา้ม,จู่โจม. vt. กระโดดขา้ม,ผา่นขา้ม,ทาํให้
กระโดด. n. การกระโดด,การเผน่,การโจน,การขา้ม,ระยะท㠀ี�
กระโดดได,้ท㠀ี�ท㠀ี�กระโดดจาก,ท㠀ี�ท㠀ี� กระโดดถงึ,การเปล㠀ี�ยนแปลง
อยา่งกะทนัหนั,การเพ㠀ิ�มข㘀ึ�น อยา่งกะทนัหนัและแนน่อน. Phr.
(by leaps and bounds รวรดเรว็มาก) S...spring,skip,jump
[Hope]
(n) การกระโดด,การเผน่,การกระโจน,การขา้ม [Nontri]
(vi) กระโดด,กระโจน,เผน่,ขา้ม,เตน้,จู่โจม [Nontri]
/L IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

magnificent งดงาม: สงา่งาม, ดเีลศิ, หรหูราฟู่ฟ่า [Lex2]
ไมธ่รรมดา: เป็นพเิศษ [Lex2]
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(แมกนฟิ\'ฟเิซนิท)ฺ adj. โออ่า่,งดงาม,สงา่,ดเีลศิ,ภาค
ภมู,ิผ㠀ึ�งผาย,สงูสง่ ###SW. magnificentness n. ###S. grand,
[Hope]
(adj) สงา่งาม,งดงาม,เลศิหร,ูโออ่า่,สงูสง่ [Nontri]
/M AE0 G N IH1 F AH0 S AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

necessity ส㠀ิ�งจาํเป็น: ส㠀ิ�งท㠀ี�ขาดไมไ่ด ้[Lex2]
ความตอ้งการ: ความจาํเป็น [Lex2]
(นะเซส\'ซทิ)ี n. ความจาํเป็น,ส㠀ิ�งจาํเป็น,ความขดัสน,ความ
ยากจน. Phr. (of necessity อยา่งไมม่ทีางหลกีเล㠀ี�ยงเป็น
แนแ่ท)้ ###S. want,need [Hope]
(n) ความจาํเป็น,ส㠀ิ�งจาํเป็น,ความแนแ่ท,้เคร㠀ื�องบงัคบั [Nontri]
/N AH0 S EH1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

outcome ผล: ผลลพัธ,์ ส㠀ิ�งท㠀ี�ปรากฏออกมาภายหลงั [Lex2]
(เอาท\ฺ'คมั) n. ผลลพัธ,์ผล,ทางออก [Hope]
(n) ผลลพัธ,์ผลสดุทา้ย,ทางออก [Nontri]
/AW1 T K AH2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pile สมุ: ทบั, กอง, ซอ้น, รวมกนัไว,้ สมุไวเ้ป็นกอง, เอามาสมุไว,้
วางซอ้นๆกนัข㘀ึ�นไป [Lex2]
ชมุนมุ: แออดั, จับกลุ่ม, ยดั, อดั, เบยีด, ดนั [Lex2]
กอง: กลุ่ม [Lex2]
จาํนวนมาก: ปรมิาณมาก [Lex2]
กองเหลก็สาํหรับหลอมเคร㠀ื�องปฏกิรณป์รมาณ[ูLex2]
กลุ่มหรอืส㠀ิ�งปลกูสรา้งท㠀ี�สงูใหญ[่Lex2]
เงนิจาํนวนมาก[Lex2]
ใสเ่สาเขม็: ลงเสาเขม็ [Lex2]
ตอมอ่สะพาน[Lex2]
ขนกาํมะหย㠀ี�: ขนพรม [Lex2]
รดิสดีวงทวาร[Lex2]
(ไพล) n. กอง,กองไม,้จาํนวนมาก,หมอ้แบตเตอร㠀ี�แหง้,หมอ้
ไฟฟา้,ตอมอ่สะพาน,เสาเขม็,เสาปัก,ขน,ขนน㠀ิ�ม,ขนสตัว,์ (มกัใช้
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ในรปูpiles) โรครดิสดีวงทวาร,หวัรดิสดีวง vt.
กอง,รวม,ถม,ทบัถม,สะสม,เบยีด,ทะลกั,กา่ยกอง,ใสเ่สาเขม็,ใส่
ตอมอ่ [Hope]
(n) กอง,กองไม,้เคร㠀ื�องปฏกิรณป์รมาณ,ูเสาเขม็,ตอมอ่ [Nontri]
(vi,vt) กอง,รวม,ทบัถม,สะสม [Nontri]
/P AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

profound ลกึ[Lex2]
ซ㠀ึ�งคดิลกึซ㘀ึ�ง[Lex2]
(พระเฟาด\ฺ') adj. ลกึซ㘀ึ�ง,ล㘀ํ�าลกึ,สดุซ㘀ึ�ง,สนทิ,แนน่แฟน้,ถว้น
ทั㠀�ว,ต㠀ํ�า. n. ทะเลลกึ,มหาสมทุร,ความลกึ,ความล㘀ํ�าลกึ. ###SW.
profoundness n. ###S. intense [Hope]
(adj) สดุซ㘀ึ�ง,เตม็ท㠀ี�,สนทิ,แนน่แฟน้ [Nontri]
/P R OW0 F AW1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

seize ฉกฉวย: ฉก, ควา้, ยดึ, กาํ, กมุ, เกาะกมุ, ฉวย, จับ, มดั, ผกู
เง㠀ื�อน, รวบรัด, หยดุ, ยั㘀�ง [Lex2]
ฉวยโอกาส: ถอืโอกาส, ควา้โอกาส, ใชอ้าํนาจมชิอบ [Lex2]
เขา้ครอบงาํจติใจ: ยดึครองจติใจ, เกาะกมุจติใจ [Lex2]
จับกมุ: ควบคมุตวั, รวบตวั, บกุจับ [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
อนญุาตใหเ้ขา้ยดึครอง (ทางกฎหมาย): เขา้ครอบครอง, ยดึ
สถานการณ,์ ครองสถานการณ ์[Lex2]
สบิหก, 16 [LongdoFR]
(ซซี) vt.,vi. จับ,จับกมุ,จับตวั,ยดึ,ฉวย,ถอืเอา,ยดึ
ครอง,ยดึถอื,ชงิ,ครอบงาํ,ครอบครอง,เขา้ใจ,ถอืโอกาส. ###S.
seise. ###SW. seizable adj. seizer n. seizor n. ###S.
take,grasp,apprehend [Hope]
(vt) ฉวย,ยดึ,จับกมุ,ครอบครอง,ถอืโอกาส [Nontri]
/S IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squeeze คั㘀�น: บบี, เคน้, รดี [Lex2]
โอบกอด: กอด [Lex2]
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ขดูรดี: รดีไถ, บบีบงัคบั [Lex2]
การบบี: การคั㘀�น, การรดี [Lex2]
การโอบกอดแนน่[Lex2]
การขดูรดี: การบบีบงัคบั [Lex2]
(สควซี) vt.,vi.,n. (การ)
บบี,รัด,เบยีด,คั㘀�น,กด,อดั,รดี,ขดูรดี,บงัคบั,ทาํใหล้ดนอ้ย
ลง,สกดั,ดนั,กอด,จาํนวนเลก็นอ้ย,ส㠀ิ�งท㠀ี�บบีหรอืคั㘀�นออก,คา่
ธรรมเนยีม,เงนิหกัเกบ็,กลุ่มคนท㠀ี�เบยีดเสยีดกนั ###SW.
squeezer n. ###S. press,compr [Hope]
/S K W IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

supreme ซ㠀ึ�งอยู่ในระดบัสงูสดุ: สงูสดุ, เหนอืสดุ, ย㠀ิ�งใหญท่㠀ี�สดุ [Lex2]
ท㠀ี�สดุ: สดุขดี, สดุกาํลงั [Lex2]
(ซะพรมี\') adj. สดุยอด,สดุขดี,มอีาํนาจสงูสดุ,สาํคญั
ท㠀ี�สดุ,เก㠀ี�ยวกบัรัฎฐาธปัิตย,์ย㠀ิ�งใหญท่㠀ี�สดุ ###SW. supremely
adv. supremeness n. [Hope]
(adj) สดุยอด,สงูสดุ,สาํคญัท㠀ี�สดุ [Nontri]
/S AH0 P R IY1 M/ [CMU]
/S ER0 P R IY1 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

terrific ยอดเย㠀ี�ยมมาก: ดเีย㠀ี�ยม [Lex2]
อยา่งมาก: มากมาย [Lex2]
นา่กลวัมาก: สยองขวญั [Lex2]
(เทรฟิ\'ฟคิ) adj. ย㠀ิ�งใหญ,่มากมาย,นา่กลวั,สยองขวญั. ###SW.
terrifically adv. [Hope]
(adj) นา่หวาดกลวั,สยองขวญั,มากมาย,ย㠀ิ�งใหญ ่[Nontri]
/T ER0 IH1 F IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

trait คณุสมบตั:ิ ลกัษณะพเิศษ [Lex2]
เสน้ขดี[Lex2]
(เทรท) n. ลกัษณะเฉพาะ,อปุนสิยั, (ปากกา,ดนิสอ) ขดี
หน㠀ึ�ง,การสมัผัส,การแตะ,จาํนวนเลก็นอ้ย. ###S. quality
[Hope]
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(n) คณุลกัษณะ,สนัดาน,อปุนสิยั,ลกัษณะเฉพาะ [Nontri]
/T R EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vital เก㠀ี�ยวกบัชวีติ[Lex2]
จาํเป็นสาํหรับชวีติ[Lex2]
สาํคญัมาก[Lex2]
ท㠀ี�ทาํใหถ้งึตายได[้Lex2]
มชีวีติชวีา[Lex2]
(ไว\'เทลิ) adj. เก㠀ี�ยวกบัชวีติ,จาํเป็นสาํหรับ
ชวีติ,กระฉับกระเฉง,มพีลงังาน,มชีวีติชวีา,มี
กาํลงั,จาํเป็น,สาํคญั,ขาดเสยีมไิด,้ทาํลายชวีติ,ทาํใหต้าย
ได,้ความเป็นความตาย [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัชวีติ,สาํคญัย㠀ิ�ง,จาํเป็น [Nontri]
/V AY1 T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

accustomed คุ้นเคย: เคยชนิ, เป็นประจาํ [Lex2]
(อะคสั\' เทมิด)ฺ adj. ชนิ, คุ้นเคย ###S. habitual, usual,
conventional [Hope]
(adj) ชนิ,คุ้นเคย,เคยชนิ [Nontri]
/AH0 K AH1 S T AH0 M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[accustom]
ทาํใหคุ้้นเคย: ทาํใหเคยชนิ [Lex2]
(อะคสั\' เทมิ) vt. ทาํใหช้นิ, หรอืคุ้นเคย ###S. inure,
familiarize, habituate [Hope]
(vt) ชนิ,คุ้นเคย,เคยชนิ [Nontri]
/AH0 K AH1 S T AH0 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

affirm ยนืยนั: รับรอง, พสิจูนค์วามเป็นจรงิ [Lex2]
(อะเฟริม์\') vt. ยนืยนั, เหน็พอ้ง, อนมุตั,ิ พสิจูนเ์ป็นความจรงิ,
รับรอง ###S. state, assert) [Hope]
(vi,vt) รับวา่จรงิ,ยนืยนั,รับรอง,เหน็พอ้ง [Nontri]
/AH0 F ER1 M/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

astonished ท㠀ี�ประหลาดใจ[Lex2]
(adj) ซ㠀ึ�งรู้สกึประหลาดใจ,ซ㠀ึ�งอศัจรรยใ์จ [Nontri]
/AH0 S T AA1 N IH0 SH T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[astonish]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ, ทาํใหท้㠀ึ�ง, ทาํใหพ้ศิวง
[Lex2]
(แอสทอน\'นชิ) vt. ทาํใหป้ระหลาดใจ,ทาํใหต้กใจ 
astonishingly, astonishedly adv. astonishment n. [Hope]
(vt) ทาํใหป้ระหลาดใจ,ทาํใหพ้ศิวง,ทาํใหต้กใจ [Nontri]
/AH0 S T AA1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bang เสยีงดงัมาก: เสยีงระเบดิ, เสยีงปัง, ลั㠀�นดงัปัง, [Lex2]
การตอียา่งแรง: การฟาด [Lex2]
ความสนกุ[Lex2]
ตอียา่งแรง: ฟาด [Lex2]
ปดิอยา่งแรง: กระแทกปดิ, ปดิดงัปัง [Lex2]
ทาํเสยีงดงัปงึปัง: ทาํกระแทกกระทั㘀�น [Lex2]
กะทนัหนั: อยา่งไมค่าดฝัน [Lex2]
การระเบดิของพลงังาน[Lex2]
ตดัผมมา้: ตดัผมปรกหนา้ผาก [Lex2]
ผมมา้: ผมปรกหนา้ผาก [Lex2]
(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสยีงระเบดิ,การทบุอยา่ง
แรง,การชนหรอืกระทบอยา่งแรง,การเคล㠀ื�อนไหวทนัท,ีความ
ยนิดอียา่งกะทนัหนั,การรว่มเพศ vt.,vi. กระทบหรอืตอียา่งแรง
หรอืดงั adj. ดงัตมู,ดงัฉับพลนั,โดยตรง,ถกูตอ้ง ###S. wallop
[Hope]
(n) เสยีงดงั,เสยีงระเบดิ [Nontri]
/B AE1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clan กลุ่มคนท㠀ี�สนใจในเร㠀ื�องเดยีวกนั[Lex2]
(แคลน) n. เผา่,เผา่พันธุ์,วงศ,์วงศต์ะกลู,ชาติ
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วงศ,์ครอบครัว,กลุ่มคน,พวก,พอ้ง [Hope]
(n) สกลุ,แซ,่ตระกลู,เผา่พันธุ์,ครอบครัว [Nontri]
/K L AE1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dim โง ่(คาํไมเ่ป็นทางการ): เบาปัญญา, ไรส้มอง [Lex2]
ทาํใหส้ลวั: ทาํใหม้วั, ทาํใหเ้ลอืนลาง [Lex2]
มวั: สลวั, ไมส่วา่ง, ไมแ่จม่ชดั, คร㘀ึ�ม, ทบึ [Lex2]
สลวั: มวั, หร㠀ี�ลง [Lex2]
หมดหวงั: ไมม่คีวามหวงั, ทอ้แท ้[Lex2]
(ดมิ) {dimmed,dimming,dims} adj. ทบึ,หมอง,สลวั,ไม่
สวา่ง,พรา่,คลมุเครอื,เลอืนราง,เช㠀ื�องชา้,ทอ้แท,้หมอง,ไมแ่จม่
แจง้ Phr. (take a dim view of สงสยั,มองในแงร่า้ย) vt.,vi.
(ทาํให)้ ทบึ, (ทาํให)้ หมอง,ทาํให ้(เลอืนราง) . ###SW. dims
n.,pl. ไฟสลวั,ไฟหร㠀ี� [Hope]
(adj) ทบึ,หมอง,มวั,สลวั,ไมส่วา่ง,ไมแ่จม่ใส,คลมุเครอื,มดืมวั
[Nontri]
(vt) ทาํใหห้มอง,ทาํใหท้บึ,ทาํใหม้วั,ทาํใหส้ลวั,ทาํใหเ้ลอืนลาง
[Nontri]
/D IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

emphasis การเนน้ย㘀ํ�า[Lex2]
ความสาํคญั[Lex2]
(เอม\'ฟะซสิ) n. การเนน้,ความสาํคญั,ส㠀ิ�งท㠀ี�มคีวามสาํคญั,การ
เนน้ คาํ,ความเขม้ขน้,ความ [Hope]
(n) การย㘀ํ�า,การเนน้,การใหน้㘀ํ�าหนัก,ความสาํคญั,ความหนักแนน่
[Nontri]
/EH1 M F AH0 S IH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fable นทิาน: เร㠀ื�องเลา่ท㠀ี�ใหค้ตสิอนใจและมกัมตีวัละครเป็นสตัว,์
ตาํนาน, นทิานสอนใจ, ชาดก [Lex2]
เลา่นทิาน: เลา่เร㠀ื�องโกหก [Lex2]
(เฟ\'เบลิ) n. นทิานสั㘀�น,นทิาน,ชาดก,ความเทจ็ v. เลา่
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นทิาน,โกหก. ###SW. fabler n. [Hope]
(n) นทิาน,นยิาย,ชาดก,เร㠀ื�องโกหก,ความเทจ็ [Nontri]
(vi,vt) เลา่นทิาน,เลา่นยิาย,พดูโกหก,พดูเทจ็,ปั㘀�นน㘀ํ�าเป็น
ตวั,แตง่เร㠀ื�องข㘀ึ�น [Nontri]
/F EY1 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

feast งานฉลอง: งานเล㘀ี�ยง, งานเทศกาล [Lex2]
เล㘀ี�ยง: กนิเล㘀ี�ยง, เล㘀ี�ยงรับรอง, จัดงานเล㘀ี�ยง [Lex2]
(ฟสีท)ฺ {feasted,feasting,feasts} n. พธิฉีลอง,งานเล㘀ี�ยง,งาน
ฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเล㘀ี�ยง,เล㘀ี�ยงฉลอง,ทาํให้
ยนิด,ีทาํใหเ้พลดิเพลนิ ###SW. feaster n. [Hope]
(n) งานกนิเล㘀ี�ยง,งานฉลอง,พธิฉีลอง,อาหาร [Nontri]
(vi) กนิเล㘀ี�ยง,รว่มงานฉลอง,รว่มงานเล㘀ี�ยง [Nontri]
/F IY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

glow แสงแวววาว: ความเป็นประกาย, ความแวววาว [Lex2]
เปลง่แสง: เรอืงแสง, สอ่งสวา่ง [Lex2]
รู้สกึรอ้นผา่ว: หนา้แดง [Lex2]
(โกล) n.,vi. (เปลง่) แสงท㠀ี�เปลง่ออกมา,แสงเรอืง,ความแดง
เร㠀ื�อ,สเีลอืด,ความสดใสของส,ีความเรา่รอ้น ###S.
gleam,colour,burn [Hope]
(n) แสงเรอืง,แสงเร㠀ื�อ,สเีลอืด,ความเรา่รอ้น [Nontri]
(vi) คแุดง,สอ่งรัศม,ีเรอืงแสง,เปลง่แสง [Nontri]
/G L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hollow ซ㠀ึ�งไมจ่รงิใจ: ซ㠀ึ�งเสแสรง้ [Lex2]
ท㠀ี�เป็นโพรง: ท㠀ี�เป็นร,ู กลวง, โหว,่ โบ ๋[Lex2]
โพรง: ร,ู หลมุ, ชอ่ง [Lex2]
(ฮอล\'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลมุ,กลวง,วา่ง,เวา้,ไมม่ี
ความหมาย,ไมจ่รงิใจ,เทจ็ n.,vt. (ทาํใหเ้ป็น,กลายเป็น)
โพรง,หลมุ,แอง่,ท㠀ี�วา่ง,ท㠀ี�กลวง,หบุเขา Phr. (beat all hollow
ชนะส㘀ิ�นเชงิ) ###SW. hollowness n. ###S. empty,su [Hope]
(adj) เป็นโพรง,กลวง,เป็นหลมุ,โบ,๋วา่งเปลา่,ไมม่คีวามหมาย
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[Nontri]
(n) โพรง,หลมุ,แอง่ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นโพรง,ทาํใหเ้ป็นหลมุ,ทาํใหก้ลวง [Nontri]
/HH AA1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

instinct มชีวีติชวีา: เตม็ไปดว้ยความมั㠀�นใจ, โดยสญัชาตญาณ [Lex2]
สญัชาตญาณ: ปฐมฌาน [Lex2]
(อนิ\'สทงิคท)ฺ n. สญัชาตญาณ adj. มชีวีติชวีา,เตม็ไปดว้ย
ความมั㠀�นใจ ###S. tendency,impulse [Hope]
(n) สญัชาตญาณ [Nontri]
/IH1 N S T IH0 NG K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

joint ขอ้ตอ่ (กระดกู)[Lex2]
ท㠀ี�รว่มกนั[Lex2]
บหุร㠀ี�สอดไสก้ญัชา (คาํแสลง)[Lex2]
รอยตอ่: รอยเช㠀ื�อม [Lex2]
สถานท㠀ี�ด㠀ื�มกนิและเตน้ราํราคาถกู (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(จอยท)ฺ {jointed,jointing,joints} n. ขอ้ตอ่,รอย
ตอ่,หวัตอ่,เดอืย,ปลอ้ง,ขอ้,ตาไม,้สว่นตอ,ตะเขบ็,ท㠀ี�บรรจบ adj.
รว่มกนั,สมัพันธก์นั,ในเวลาเดยีวกนั,เช㠀ื�อม vt.,vi. เช㠀ื�อมกนั,ตอ่
กนั ###S. juncture [Hope]
(adj) รวมกนั,ชมุนมุกนั,เช㠀ื�อมโยง [Nontri]
(n) ขอ้ตอ่,ดุ้น,เดอืย,ตาไม,้ตะเขบ็,ท㠀ี�ชมุนมุ [Nontri]
/JH OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leak การรั㠀�วไหล (น㘀ํ�า, กระแสไฟฟา้,…)[Lex2]
การหลบหน[ีLex2]
ขา่วหรอืขอ้มลูท㠀ี�รั㠀�วไหล[Lex2]
ยอมใหน้㘀ํ�ารั㠀�วผา่นได[้Lex2]
รอยรั㠀�ว: รรัู㠀�ว, รอยรา้ว, รอยแยก [Lex2]
รั㠀�ว[Lex2]
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รั㠀�วไหล (ขอ้มลูลบั): รั㠀�ว [Lex2]
(ลคี) {leaked,leaking,leaks} n. รรัู㠀�ว,รอยรั㠀�ว,รอยรา้ว,รอย
แยก,รอ่ง,ชอ่ง,วธิกีารรั㠀�วไหล,การรั㠀�วไหล,การหลบหน,ีการรั㠀�ว
ของกระแสไฟฟา้. vi. รั㠀�ว,รั㠀�วไหล,ซมึ. vt. ทาํใหรั้㠀�ว,ทาํใหล้อด
เขา้มา,ทาํใหซ้มึ,ทาํใหรู้้ความลบั. ###SW. leaker n. ดlูeak
[Hope]
(n) รรัู㠀�ว,รอยรั㠀�ว,รอยแตก,รอ่ง,ชอ่ง,รอยรา้ว [Nontri]
(vi) รั㠀�ว,ซมึออก,ไหลออก [Nontri]
/L IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

physician หมอ: แพทย,์ นายแพทย ์[Lex2]
(ฟซิซิ\'เชนิ) n. แพทย,์หมอ,อายรุแพทย,์แพทยอ์ายรุเวช
[Hope]
(n) แพทย,์หมอ [Nontri]
/F AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sacrifice การบวงสรวง: การบชูายญั, การสงัเวย [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ใชใ้นการบวงสรวง[Lex2]
ขายลดราคา: ตดัราคา [Lex2]
บวงสรวง: สงัเวย, บชูายญั [Lex2]
(แซค\'ระไฟซ)ฺ vt.,vi.,n. (การ,ส㠀ิ�ง) เสยี
สละ,บชูายญั,สงัเวย,พล,ีบวงสรวง (กฬีาเบสบอล) ตลีกูเสยี
สละเพ㠀ื�อใหก้า้วหนา้ข㘀ึ�นไปอกี ###SW. sacrificeable adj.
sacrificer n. ###S. offering,victim ###A. gain,keep [Hope]
(n) การบชูายญั,เคร㠀ื�องบวงสรวง,เคร㠀ื�องสงัเวย,การเสยีสละ
[Nontri]
(vt) บชูายญั,บวงสรวง,สงัเวย,พล,ีเสยีสละ, [Nontri]
/S AE1 K R AH0 F AY2 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stiff ศพ (ใชเ้ก㠀ี�ยวกบัอาชญากรรม)[Lex2]
(สทฟิ) adj. แขง็,แขง็ท㠀ื�อ,ตรง,ฝืด,ไม่
แคลว่คลอ่ง,รั㘀�น,เกง้กา้ง,แขง็แรง,รนุแรง,มกีาํลงั,เดด็ขาด,เขม้
งวด,ยาก,ลาํบาก,เมา,เหนยีว,เหนยีวหนดื,แพง. n.
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ศพ,ซากศพ,ซาก,ข㘀ี�เมา,คนเมา,เจา้หมอนั㠀�นหมอน㠀ี�,กรรมกร. adv.
ด㘀ื�อรั㘀�น,แขง็ท㠀ื�อ,โดยสมบรูณ,์อยา่งรนุแรง,อยา่งสดุขดี [Hope]
(adj) ตงึ,แขง็,กระดา้ง,ยาก,มพีธิรีตีอง,เขม้งวด,ฝืด [Nontri]
/S T IH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stroke การอดุตนัของเสน้โลหติท㠀ี�ไปเล㘀ี�ยงสมอง[Lex2]
การเกดิข㘀ึ�นอยา่งกะทนัหนั[Lex2]
การตลีกูเทนนสิหรอืลกูกอลฟ์[Lex2]
ทา่วา่ยน㘀ํ�า[Lex2]
จังหวะข㘀ึ�นลงของลกูสบูเคร㠀ื�องยนต[์Lex2]
การลากปากกาหรอืขนแปรง[Lex2]
คาํชมเชย: การกลา่วคาํชมเชย, การใหก้าํลงัใจ [Lex2]
เสยีงตขีองนาฬกิา[Lex2]
การต:ี การทบุ, การตอก [Lex2]
การลบู: การสมัผัส, การลบูคลาํ [Lex2]
วธิกีารพายเรอื: การตกีรรเชยีง [Lex2]
ลบู: สมัผัส, ลบูคลาํ [Lex2]
ตลีกูบอล[Lex2]
ชมเชย: กลา่วชมเชย, ใหก้าํลงัใจ [Lex2]
พายเรอื: ตกีรรเชยีง [Lex2]
(สโทรค) การต,ีการทบุ,การตอก,การเคาะ,การลบู,การคลาํ,การ
พายเรอื,ขดีหนังสอื,อาการปัจจบุนัทนัดว่นของโรค,การเป็น
ลม,การเตน้ของหวัใจ,ชพีจร,การกระพอืปีก,การลากปากกา
ดนิสอแปรงหรอืมดีแกะสลกั,ระยะพุ่ง,ระยะว㠀ิ�ง,การดาํเนนิ
การ,ความพยายาม,เหตกุารณห์รอืโอกาสท㠀ี�เกดิข㘀ึ�นอยา่งกระทนั
หนั [Hope]
(n) การตกีรรเชยีง,การตอก,การพายเรอื,ชพีจร,การกระพอืปีก
[Nontri]
(vt) ตกีรรเชยีง,ลบู,ลากเสน้,ขดีเขยีน [Nontri]
/S T R OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tragic นา่สลดใจ[Lex2]
(แทรจ\'จคิ) adj. เก㠀ี�ยวกบัละครโศก,เก㠀ี�ยวกบัเร㠀ื�องโศก,โศก
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สลด,เก㠀ี�ยวกบัภยัพบิตั.ิ ###SW. tragically adv. tragicalness n.
###S. lamentable,pathetic [Hope]
(adj) โศกเศรา้,โศกสลด,เก㠀ี�ยวกบัละครโศก [Nontri]
/T R AE1 JH IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tune ทาํนอง: ทว่งทาํนอง [Lex2]
ตั㘀�งเสยีง[Lex2]
ปรับ[Lex2]
(ทนู) n. ทาํนองเพลง,น㘀ํ�าเสยีง,ความสอดคลอ้ง,สาระสาํคญั vi.
ปรับเสยีง,ปรับเสยีงดนตร,ีปรับเคร㠀ื�อง tune up ปรับเสยีงดนตร
\'ปรับเคร㠀ื�องยนต ์[Hope]
(n) ทาํนองเพลง,น㘀ํ�าเสยีง,ความคลอ้งจอง [Nontri]
(vi) รับเสยีง(วทิย)ุ,ปรับเสยีง,ปรับคล㠀ื�น [Nontri]
(vt) ข㘀ึ�นเสยีง(ดนตร)ี,รอ้ง(เพลง),ตั㘀�งเสยีง(ซอ),ปรับ [Nontri]
/T UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

accommodate จัดท㠀ี�อยู่ให:้ หาท㠀ี�อยู่ให ้[Lex2]
จัดใหเ้หมาะ: ทาํใหเ้ขา้กบั [Lex2]
บรรลขุอ้ตกลง[Lex2]
ปรับตวั[Lex2]
ปรับโฟกสัของตา: ปรับจดุรวมแสงของตา [Lex2]
ใหย้มืเงนิ[Lex2]
(อะคอม\' โมเดท) vt. ทาํใหเ้หมาะ, จัดท㠀ี�ใหอ้ยู่, ทาํใหเ้คย,
ปรองดอง, จัดให,้ [Hope]
(vt) อาํนวยความสะดวก,สงเคราะห,์จัดหาท㠀ี�พักให ้[Nontri]
/AH0 K AA1 M AH0 D EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

circus โรงละครสตัว[์Lex2]
(เซอ\'คสั) n. ละครสตัว,์สนามกฬีารปูวงกลม,คณะละคร
สตัว,์ลานวงเวยีนท㠀ี�ทางแยก,วงแหวน [Hope]
(n) ละครสตัว ์[Nontri]
/S ER1 K AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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coincide เกดิข㘀ึ�นพรอ้มกนั (เหตกุารณ)์: ประจวบกนั (เหตกุารณ)์ [Lex2]
ทบักนัสนทิ (วตัถสุองส㠀ิ�ง)[Lex2]
พอ้งกนั (ความคดิ): ตรงกนั, เหมอืนกนั, ตอ้งกนั [Lex2]
(โคอนิไซด\ฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกดิข㘀ึ�น
พรอ้มกนั,เขา้กนัสนทิ,ลงรอยกนั,สอดคลอ้งตอ้งกนั,ตรงกนั
###S. agree [Hope]
(vi) รว่มกนั,พอ้งกนั,เกดิข㘀ึ�นพรอ้มกนั,ลงรอยกนั,เขา้
กนั,สอดคลอ้งกนั,กนัตรงกนั [Nontri]
/K OW2 AH0 N S AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

commission คา่นายหนา้: คา่คอมมชิชั㠀�น [Lex2]
งานท㠀ี�รับผดิชอบ[Lex2]
อาํนาจท㠀ี�จะทาํ[Lex2]
คณะกรรมการ, คณะกรรมาธกิาร [LongdoEN]
(คะมชิ\'เชนิ) {commissioned,commissioning,commissions}
n. การมอบหมายหนา้ท㠀ี�,การมอบหมาย,อาํนาจท㠀ี�มอบหมาย
ให,้เอกสารมอบอาํนาจ,คณะบคุคลท㠀ี�ไดรั้บมอบหมายอาํนาจให้
กระทาํบางอยา่ง,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธกิาร,คา่นาย
หนา้,คา่คอมมชิชั㠀�น,สญัญาบตัร Phr. (in commission เขา้ประจ
[Hope]
(n) คา่นายหนา้,คา่คอมมชิชั㠀�น,คณะกรรมาธกิาร,การแตง่ตั㘀�ง
[Nontri]
(vt) แตง่ตั㘀�ง,มอบหมายใหท้าํ,มอบอาํนาจหนา้ท㠀ี�,สั㠀�งการ
[Nontri]
/K AH0 M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dose เตมิสว่นผสม[Lex2]
ปรมิาณยาท㠀ี�ใหต้อ่ครั㘀�ง[Lex2]
ใหย้า: เตมิยา [Lex2]
|die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปกุ เชน่ Ich habe eine Dose
Cola. ฉันมโีคลา่หน㠀ึ�งกระป๋อง [LongdoDE]
(โดส)ฺ n. ปรมิาณยาท㠀ี�ใหต้อ่ครั㘀�ง,ปรมิาณรังสที㠀ี�ใหต้อ่ครั㘀�ง vt. ให้
ยาvi. รับยา [Hope]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 135/188

(n) ยาม㘀ื�อหน㠀ึ�ง [Nontri]
(vt) ใหย้า [Nontri]
/D OW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dye ยอ้ม: ยอ้มส ี[Lex2]
สยีอ้ม: สารยอ้มส ี[Lex2]
(ได) {dyed,dying,dyes} n. สยีอ้ม,สารส.ี vt. ยอ้มส.ี vi. ให้
ส,ียอ้มส.ี ###SW. dyable adj. ดdูye dyeable adj. ดdูye dyer n.
ดdูye ###S. imbue [Hope]
(n) สยีอ้มผา้ [Nontri]
(vt) ยอ้ม,ทาํใหม้สี ี[Nontri]
/D AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

extent ขอบเขต: ขนาด [Lex2]
(อคิซเฺทนท\ฺ') n. ขอบเขต,ขนาด,การประเมนิคา่ ###S. size
[Hope]
(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมนิคา่ [Nontri]
/IH0 K S T EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gender เพศ[Lex2]
(เจน\'เดอะ) n. เพศ,ชนดิ,ประเภท vt.,vi. กาํเนดิ,ใหก้าํเนดิ,เกดิ
[Hope]
(n) เพศ,ชนดิ,ประเภท [Nontri]
/JH EH1 N D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

headline ขา่วพาดหวั: หวัขา่ว [Lex2]
เขยีนพาดหวัขา่ว: ลงพาดหวั [Lex2]
(เฮด\'ไลน)ฺ n. หวัเร㠀ื�อง,หวัขา่ว. vt. ใสห่วัขา่ว,ใสห่วัเร㠀ื�อง. vi.
เป็นตวัแสดงนาํ [Hope]
(n) บรรทดัพาดหนา้,หวัขอ้ขา่ว,หวัเร㠀ื�อง [Nontri]
/HH EH1 D L AY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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informal ซ㠀ึ�งเป็นกนัเอง[Lex2]
ซ㠀ึ�งไมเ่ป็นทางการ[Lex2]
(อนิฟอร\์'เมลิ) adj. ไมม่พีธิรีตีอง,ไมเ่ป็นทางการ,กนัเอง,ไม่
เครง่ครัด. ###SW. informally adv. ###S. unceremonious
###A. formal [Hope]
(adj) ไมม่พีธิรีตีอง,ไมเ่ป็นทางการ,เป็นกนัเอง,สบายๆ [Nontri]
/IH2 N F AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

inquire ไตถ่าม: ถามถงึ, สอบถาม [Lex2]
สบืหาความจรงิ: ตรวจสอบ, สบืสวน [Lex2]
(อนิไคว\'เออะ) vt. ถามหา,ไตถ่าม,สอบถาม. vi.
ถาม,สอบถาม,สบืสวน,สอบสวน. Phr. (inquire after ถามทกุข์
สขุ) ###SW. inquirable adj. inquirer n. ###S. enquire [Hope]
(vi,vt) ถาม,สอบสวน,สบืสวน,ไตส่วน,สอบถาม [Nontri]
/IH2 N K W AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

messenger คนแจง้ขา่ว: คนสง่ขา่ว, ผู้สง่สาร [Lex2]
(เมส\'เซนิเจอะ) n. ผู้สง่สาร,ผู้ถอืจดหมาย,ผู้นาํขา่ว,ทตู
สวรรค,์เคร㠀ื�องช㘀ี�บง่,ลาง [Hope]
(n) ผู้สง่ขา่ว,ทตูสวรรค,์ผู้สง่สาร,เคร㠀ื�องบง่ช㘀ี�,ลาง [Nontri]
/M EH1 S AH0 N JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

peer ผู้เทา่เทยีมกนั (ดา้นความสามารถ คณุสมบตั ิอาย ุสถานภาพ)
[Lex2]
เพ㠀ื�อน[Lex2]
ขนุนาง[Lex2]
มองหา[Lex2]
ปรากฏข㘀ึ�นรางๆ[Lex2]
(เพยีร)์ n. คนทมีฐีานะหรอืตาํแหนง่เทา่กนั,ขนุนาง,ทา่นดยคุ
ทา่นเอริล์ทา่นแบรอนหรอืขนุนางอ㠀ื�น ๆ ,เพ㠀ื�อน vi. มองหา,ปราก
ฎข㘀ึ�นราง ๆ ###S. equivalent,equal [Hope]
(n) ขนุนาง,ผู้เทา่เทยีมกนั,ผู้เสมอกนั [Nontri]
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(vi) แลมอง,เพง่มอง,ชะเงอ้มอง,มองหา [Nontri]
/P IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

portrait รปูคน[Lex2]
(พอร\์'เทรท,โพ\'เทรท,ทรทิ) n. ภาพถา่ยของคน,รปู
คน,ภาพ,ภาพคร㠀ึ�งตวั,รปู,รปูแกะสลกั [Hope]
(n) รปูคน,ภาพคร㠀ึ�งตวั,ภาพคน,รปูแกะสลกั [Nontri]
/P AO1 R T R AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pose วางทา่: ทาํทา่ทาง [Lex2]
เลยีนแบบผู้อ㠀ื�น[Lex2]
ถาม[Lex2]
ทา่ทาง[Lex2]
(โพซ) v.,n. (การ) วางทา่,วางทาง,ตั㘀�งทา่,วางมาด,แกลง้
เป็น,กาํหนด,ทาํใหง้ง,ทาํใหข้วยเขนิ ###SW. posingly adv.
###S. position [Hope]
(n) การวางทา่,การตั㘀�งทา่,การวางมาด [Nontri]
(vi) แสดงทา่ทาง,ตั㘀�งทา่,วางมาด [Nontri]
(vt) วาง,จัดทาํ,แจง้,กาํหนด,ตั㘀�ง [Nontri]
/P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ranch ฟารม์ปศสุตัว:์ ทุ่งเล㘀ี�ยงสตัว ์[Lex2]
ทาํฟารม์ปศสุตัว[์Lex2]
(แรนช)ฺ n. ฟารม์ปศสุตัว,์ทุ่งเล㘀ี�ยงปศสุตัว,์บคุคลท㠀ี�ทาํงานใน
ฟารม์ปศสุตัว ์vi. ทาํฟารม์ปศสุตัว,์ทาํงานเล㘀ี�ยงปศสุตัว ์[Hope]
(n) ฟารม์ปศสุตัว,์ทุ่งเล㘀ี�ยงสตัว ์[Nontri]
/R AE1 N CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

steer นาํทาง: ถอืพวงมาลยั [Lex2]
การคดัทา้ย: การถอืพวงมาลยั [Lex2]
(สเทยีร)์ vt.,n. (การ) คดัทา้ย,ถอืพวงมาลยั,คมุหาง
เสอื,นาํทาง,ตามทาง,ช㘀ี�นาํ,มุ่งหนา้,ววัตวัผู้ท㠀ี�ตอนแลว้ Phr.
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(steer clear of หลกี หลกีเล㠀ี�ยง) ###S.
guide,pilot,conduct,lead [Hope]
(n) ววัหนุ่ม [Nontri]
(vi,vt) คดัทา้ย,ถอืทา้ย,ถอืหางเสอื,เล㘀ี�ยว,มุ่ง,บา่ยหนา้ [Nontri]
/S T IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stripe ร㘀ิ�ว: แถบ, แถบส ี[Lex2]
ลายทางยาว: ลายทาง, ลายแถบ [Lex2]
แถบยศ: บั㘀�งยศ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร㘀ิ�ว: ทาํใหเ้ป็นลายทางยาว [Lex2]
การโบย: การต,ี การเฆ㠀ี�ยน [Lex2]
(สไทรพ)ฺ n. ร㘀ิ�ว,ผา้ร㘀ิ�ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนดิ,บั㘀�ง,แถบยศ,เส㘀ื�อ
ลายขวางของนักโทษ,การต,ีการเฆ㠀ี�ยน,การโบย,การหวด,รอย
(เฆ㠀ี�ยน,โบย,หวด) [Hope]
(n) บั㘀�ง,ร㘀ิ�ว,แถบยศ,ชนดิ [Nontri]
/S T R AY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tame เช㠀ื�อง (สตัว)์[Lex2]
ไมน่า่สนใจ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ไมส่นกุ, นา่เบ㠀ื�อ, จดืชดื, ไม่
ต㠀ื�นเตน้ [Lex2]
ออ่นนอ้ม (คาํไมเ่ป็นทางการ): วา่งา่ย, นอบนอ้ม, วา่นอนสอน
งา่ย, เช㠀ื�อฟัง [Lex2]
ข㘀ี�ขลาด: ข㘀ี�อาย, กระดาก [Lex2]
ทาํใหอ้อ่นนอ้ม: ทาํใหค้ลอ้ยตาม [Lex2]
ทาํใหเ้ช㠀ื�อง (สตัว)์: ทาํใหเ้ป็นสตัวเ์ล㘀ี�ยง, ฝกึใหเ้ช㠀ื�อง [Lex2]
ทาํใหจ้ดืชดื: ทาํใหน้า่เบ㠀ื�อ [Lex2]
ควบคมุ[Lex2]
เพาะปลกูพชื: หกัรา้งถางพง [Lex2]
(เทม) adj.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) เช㠀ื�อง,เก㠀ี�ยวกบัสตัว์
เล㘀ี�ยง,ออ่นนอ้ม,เช㠀ื�อฟัง,คลอ้ยตาม,จดืชดื,ไมต่㠀ื�นเตน้,ข㘀ี�ขลาด
,ควบคมุ,เพาะปลกู,หกัรา้งถางพง. ###SW. tameness n. tamer
n. tameable adj. tamable adj. tameability n. tamability
[Hope]
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(adj) เช㠀ื�อง,เช㠀ื�อฟัง,ออ่นนอ้ม,ข㘀ี�ขลาด,จดืชดื [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ช㠀ื�อง,เพาะปลกู,ทาํใหเ้ช㠀ื�อฟัง,ทาํใหอ้อ่นนอ้ม
[Nontri]
/T EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tempt ทาํใหอ้ยาก: กระตุ้นใหอ้ยาก, ยั㠀�วใหอ้ยาก, ยั㠀�วใจ [Lex2]
ลอ่ลวง: ลอ่หลอก, ลอ่, ชกัจงู [Lex2]
ทดสอบ[Lex2]
(เทมพทฺ)ฺ n. ลอ่,ยั㠀�วใจ,ลอ่ใจ,ยั㠀�วยวน,หยั㠀�งเชงิ,ทดสอบ,ลอ่ให้
ทาํชั㠀�ว. ###SW. temptable adj. [Hope]
(vt) ลอ่,ชวน,ยั㠀�วยวน,หยั㠀�งเชงิ [Nontri]
/T EH1 M P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Aborigine ชนพ㘀ื�นเมอืง: คนพ㘀ื�นเมอืง [Lex2]
ชนพ㘀ื�นเมอืงในทวปีออสเตรเลยี: ชนเผา่อะบอรจินิ [Lex2]
/AE2 B ER0 IH1 JH AH0 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

ban หา้ม: สั㠀�งหา้ม [Lex2]
คาํสั㠀�งหา้ม: การหา้ม [Lex2]
(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. หา้ม,ประกาศหา้ม,สั㠀�ง
หา้ม,ขบัออกนอกศาสนา,ประณาม,สาปแชง่ [Hope]
(n) การหา้ม,การประกาศหา้ม,การสั㠀�งหา้ม [Nontri]
(vt) หา้ม,สั㠀�งหา้ม,ประกาศหา้ม [Nontri]
/B AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cautious รอบคอบ[Lex2]
ระมดัระวงั[Lex2]
(คอ\'เชสิ) adj. ระมดัระวงั,รอบคอบ ###SW. cautiousness n. ดู
cauterize v. ดcูauterization cauterize v. ดcูauterization ###S.
watchful [Hope]
(adj) ระมดัระวงั,ระวงั,รอบคอบ [Nontri]
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/K AO1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

confess สารภาพผดิ[Lex2]
(คนัเฟส\') {confessed,confessing,confesses} vi.,vt.
สารภาพ,สารภาพความผดิ,ยอมรับผดิ. ###SW. confessable
adj. ดcูonfess confessingly adv. ดcูonfess ###S.
disclose,concede,admit ###A. deny,conceal,cover [Hope]
(vi) สารภาพ,ยอมรับ,รับ [Nontri]
/K AH0 N F EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cottage กระทอ่ม[Lex2]
ท㠀ี�พักตากอากาศหลงัเลก็ๆ[Lex2]
บา้นพักเด㠀ี�ยว[Lex2]
(คอท\'ทจิ)ฺ n. กระทอ่ม,บา้นในชนบท [Hope]
(n) กระตอ๊บ,กระทอ่ม [Nontri]
/K AA1 T AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

daytime ชว่งเวลากลางวนั: จากเชา้ถงึเยน็, ตอนกลางวนั [Lex2]
n. เวลากลางวนั [Hope]
(n) กลางวนั,ทวิา [Nontri]
/D EY1 T AY2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

desperate ซ㠀ึ�งส㘀ิ�นหวงั: ซ㠀ึ�งหมดหวงั [Lex2]
เตม็ไปดว้ยอนัตราย[Lex2]
รนุแรง: รา้ยแรง [Lex2]
(เดส\'เพอรทิ) adj. อนัตราย,เขา้ตา,จน,ลอ่แหลม,มคีวาม
ตอ้งการอยา่งมาก,รา้ยแรงมาก,เลวมาก,อยา่งย㠀ิ�ง,เหลอื
เกนิ,เตม็ท㠀ี�. ###SW. desperateness n. ดdูesperate ###S. wild
A. cautious [Hope]
(adj) หมดหวงั,เขา้ตาจน,ไมก่ลวัอนัตราย,ไมค่ดิชวีติ [Nontri]
/D EH1 S P R AH0 T/ [CMU]
/D EH1 S P ER0 AH0 T/ [CMU]
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(j) / / [OALD]

fade เลอืน: เผอืด, เห㠀ี�ยว, (ส)ีตก, จาง, สลวั, เหน็เลอืนลาง, เหน็
ลางๆ, เหน็จางๆ, จาง, รว่งโรย, เส㠀ื�อม, ลบเลอืน, จ [Lex2]
รว่งโรย: ออ่นแอ, เฉ㠀ื�อยชา [Lex2]
(เฟด) {faded,fading,fades} vi.,vt. (ทาํให)้ (ส)ี เลอืน, (ส)ี
ตก,จางลง,ออ่นลง,หายไป,คอ่ย ๆ ตาย, (ภาพ) คอ่ย ๆ ปรากฎ
ข㘀ึ�นหรอืหายไป. ###SW. fadable adj. fadedly adv. fadedness
n. fader n. ###S. pale [Hope]
(vi) เลอืน,ออ่นลง,จางลง,เห㠀ี�ยวลง,(ส)ีตก [Nontri]
/F EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fierce ดรุา้ย: อาํมหติ, โหดเห㘀ี�ยม, ป่าเถ㠀ื�อน [Lex2]
(เฟยีรส์) ด,ุดรุา้ย,ป่าเถ㠀ื�อน,ดเุดอืด,รนุแรง,บา้คลั㠀�ง,บา้ราํห㠀ํ�า.
###SW. fiercely adv. fierceness n. ###S. untamed,brutal
[Hope]
(adj) ดรุา้ย,ป่าเถ㠀ื�อน,โหดรา้ย,อาํมหติ,บา้คลั㠀�ง,บา้ระห㠀ํ�า [Nontri]
/F IH1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gamble เส㠀ี�ยงโชค: พนัน, เลน่พนัน [Lex2]
การเส㠀ี�ยงโชค: การเส㠀ี�ยงทาย, การพนัน [Lex2]
(แกม\'เบลิ) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เลน่การ
พนัน,พนันขนัตอ่,เส㠀ี�ยงโชค. vt. สญูเสยีจากการพนัน,พนัน
ขนัตอ่. n. การพนัน,การเส㠀ี�ยงโชค. ###SW. gambler n. ###S.
wager,bet,play,game [Hope]
(vi,vt) พนัน,เลน่การพนัน,เส㠀ี�ยงโชค [Nontri]
/G AE1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lawn สนามหญา้: สนาม [Lex2]
ผา้ฝ้ายหรอืผา้ลนินิบาง ๆ[Lex2]
(ลอน,ลาน) n. สนามหญา้,ท㠀ี�โลง่กลางป่า [Hope]
(n) สนามหญา้,ท㠀ี�โลง่ [Nontri]
/L AO1 N/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

mow ตดัหญา้: ถาง, ถากออก, ดายหญา้ [Lex2]
สงัหารหมู่: ตายเป็นเบอื [Lex2]
โรงนา: ท㠀ี�เกบ็ฟางหรอืหญา้แหง้ [Lex2]
(โม) {mowed,mowed/mown,mowing,mows} v. ตดัหญา้,ดาย
หญา้,ทาํลายหรอืฆา่อยา่งไมป่รานหีรอืเป็นจาํนวนมาก ###S.
cut,hack,trim [Hope]
(vt) ตดั,เก㠀ี�ยว,ดายหญา้ [Nontri]
/M OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

outlaw คนท㠀ี�ทาํผดิกฎหมาย[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นส㠀ิ�งผดิกฎหมาย[Lex2]
ทาํใหค้นไมม่สีทิธติามกฎหมาย[Lex2]
(เอาท\ฺ'ลอ) n. คนนอกกฎหมาย,คนรา้ย,ผู้รา้ย,อาชญากร vt.
ทาํใหเ้ป็นส㠀ิ�งผดิกฎหมาย,คว㠀ํ�าบาตร,ประณาม,หา้ม ###S. law
breaker [Hope]
(n) อาชญากร,ผู้รา้ย,คนนอกกฎหมาย [Nontri]
(vt) หนกีฎหมาย,ผดิกฎหมาย,นอกกฎหมาย,หา้ม,ประกาศ
[Nontri]
/AW1 T L AO2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prospect ภาพท㠀ี�มองเหน็[Lex2]
โอกาส[Lex2]
การคาดการณ:์ การคาดหวงั [Lex2]
คน้หา: สาํรวจ [Lex2]
(พรอส\'เพคท)ฺ n. โอกาส,ความหวงั,ความหวงัขา้งหนา้,กาล
ภายหนา้,ผู้ท㠀ี�อาจเป็นลกูคา้ได,้ผู้อาจเป็นผู้สมคัร,ทศันยีภาพ.
vt.,vi. คน้หา,สาํรวจ,มอีนาคต,มคีวามหวงั. ###SW. prospector
n. ###S. outlook,expectation [Hope]
(n) ทศันยีภาพ,โอกาส,ชอ่งทาง,ความหวงั,ภาพภมูปิระเทศ
[Nontri]
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(vt) สาํรวจ,หา,ตรวจหา,หวงั,คาดหวงั [Nontri]
/P R AA1 S P EH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

purse กระเป๋าใสเ่งนิขนาดเลก็[Lex2]
เงนิท㠀ี�สามารถนาํมาใชจ้า่ยได[้Lex2]
เงนิรางวลัท㠀ี�ไดจ้ากการแขง่ขนัชกมวย[Lex2]
ทาํปากจู๋ (แสดงความไมพ่อใจ)[Lex2]
(เพริส์) n. ถงุเงนิ,กระเป๋าเงนิ,กระเป๋าถอื,เงนิรวบรวม,เงนิ
สาํหรับใชจ้า่ย. vt. หด,ยน่,ใสใ่นถงุหรอืกระเป๋าเงนิ ###S.
pouch,money [Hope]
(n) กระเป๋าใสเ่งนิ,ถงุเงนิ,เงนิรางวลั,กระเป๋าถอื [Nontri]
/P ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rod ไมห้รอืโลหะแทง่ยาวๆ: ทอ่นไมห้รอืโลหะ [Lex2]
คนัเบด็[Lex2]
ไมเ้รยีว[Lex2]
ไมว้ดั[Lex2]
ปืนเลก็: ปืนสั㘀�น [Lex2]
(รอด) n. ไม,้ทอ่นไม,้แขนงไม,้ทอ่นกลมยาว,คนัเบด็,ไม้
วดั,จลุนิทรยีร์ปูทอ่นกลมยาว,ไมเ้รยีว,คทา,กา้นลกูสบู
เคร㠀ื�องยนต,์การทาํโทษ,วนัิย,อาํนาจกดข㠀ี� ###S. pole,stick,bar
[Hope]
(n) ไมเ้รยีว,ทอ่น,ไมว้ดั,ก㠀ิ�งไม,้คนัเบด็,ไมพ้ลอง,คทา [Nontri]
/R AA1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

seldom แทบจะไม:่ ไมค่อ่ยจะ, หายาก [Lex2]
(เซล\'เดมิ) adv. ไมค่อ่ยจะ,ไมบ่อ่ยนัก,นาน ๆ ครั㘀�ง,หายาก adj.
หายาก,ไมบ่อ่ยนัก ###SW. seldomness n. ###S. infrequently
[Hope]
(adv) ไมค่อ่ยจะ [Nontri]
/S EH1 L D AH0 M/ [CMU]
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(a) / / [OALD]

shave โกน: โกนดว้ยมดีโกน [Lex2]
ลดปรมิาณ: ลดราคา, ลด [Lex2]
มดีโกน: เคร㠀ื�องขดู, กบไสไม ้[Lex2]
การโกน[Lex2]
(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi.
โกน,โกนดว้ยมดีโกน,ทาํใหโ้กรน๋,ทาํใหโ้ลน้,ผา่น
ไป,เฉยีด,แฉลบ,ขดู,ลอก,ตดั,ลดราคา,ชงิ,รดีนาทาเรน้,เหนอื
กวา่เลก็นอ้ย. n. การโกน,แผน่บาง,มดีโกน,กบไสไม,้เคร㠀ื�อง
ขดู,เคร㠀ื�องตดัเป็นแผน่บาง ###SW. shavab [Hope]
(n) การไสไม,้การโกน,เคร㠀ื�องขดู [Nontri]
(vt) เฉยีด,โกน,แฉลบ,ทาํใหโ้กรน๋,ขดู,ลอก [Nontri]
/SH EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

terrified /T EH1 R AH0 F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[terrify]
ทาํใหห้วาดกลวั: ทาํใหน้า่กลวัมาก [Lex2]
โนม้นา้วโดยการขู่ใหก้ลวั[Lex2]
(เท\'รไิฟ) vt. ทาํใหน้า่กลวัมาก,ทาํใหห้วาดกลวั,ทาํใหส้ยอง
ขวญั. ###SW. terrifier n. terrifyingly adv. ###S.
frighten,scare [Hope]
(vt) ทาํใหห้วาดกลวั,ทาํใหต้กใจ,ทาํใหส้ยองขวญั [Nontri]
/T EH1 R AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wizard พอ่มด: ผู้มเีวทมนตรม์ายา [Lex2]
ผู้เช㠀ี�ยวชาญหรอืมคีวามสามารถอยา่งมหศัจรรย ์(คาํไมเ่ป็น
ทางการ): เซยีน [Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัพอ่มด[Lex2]
(วซิ\'เซริด์) n. พอ่มด,นักเลน่กล,นักวทิยากล,ผู้วเิศษ,ผู้ใช้
เวทมนตรค์าถา,ผู้มคีวามชาํนาญหรอืความสามารถอยา่ง
มหศัจรรย ์adj. เก㠀ี�ยวกบัพอ่มด,เก㠀ี�ยวกบันักเลน่กล,ดเีลศิ,ยอด
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เย㠀ี�ยม,มหศัจรรย ์###SW. wizardlike adj. ###S. sorcerer
[Hope]
(n) พอ่มด,นักมายากล,ผู้วเิศษ,ผู้มเีวทมนตร ์[Nontri]
/W IH1 Z ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

baggage กระเป๋าเดนิทาง[Lex2]
(แบก\'เกจ)ฺ n. กระเป๋าเดนิทาง ###S. luggage [Hope]
(n) หบีหอ่,กระเป๋าเดนิทาง,หญงิโสเภณ,ีหญงิกา๋กั㠀�น [Nontri]
/B AE1 G AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bulb หวั (ของตน้ไม)้: หวั, เหงา้, กอ้น [Lex2]
หลอดไฟฟา้[Lex2]
(บลับ)ฺ n. หวัใตด้นิ (พชื) ,กระเปาะ,หลอดไฟฟา้ ###SW.
bulbar adj. ดbูulb bulbaceous adj. ดbูulb [Hope]
(n) กระเปาะ,หลอดไฟ [Nontri]
/B AH1 L B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bundle มดัหรอืหอ่: หอ่, มดั [Lex2]
(บนั\'เดลิ) {bundled,bundling,bundles} n.
มดั,หอ่,พวง,กลุ่ม,กอง,เงนิจาํนวนมาก. vt. มดัเขา้ดว้ยกนั,สง่
ไปอยา่งเรง่รบี,รบีไลไ่ป. vi. รบีจากไป,รบีไป,นอนบนเตยีง
เดยีวกนั Phr. (bundle up ใสเ่ส㘀ื�อผา้ใหอุ้่น) ###SW. bundler n.
[Hope]
(n) พวง,หอ่,กอง,กลุ่ม [Nontri]
(vt) หอ่,มดั,รวบ [Nontri]
/B AH1 N D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cattle ววัควาย[Lex2]
n. ววัควาย,สตัว,์สตัวจ์าํพวก Bos,คนชั㠀�ว [Hope]
(n) ววั,ควาย,ปศสุตัว ์[Nontri]
/K AE1 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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flee หน:ี เผน่หน,ี โกย [Lex2]
หลบหน:ี เผน่หน,ี โกย, หน ี[Lex2]
(ฟล)ี {fled,fled,fleeing,flees} vi. หน,ีหลบหน,ีเคล㠀ื�อนท㠀ี�อยา่ง
รวดเรว็,บนิ. vt. หลบหนจีาก ###S. vanish [Hope]
(vi) จากไป,หนไีป,บนิหน,ีรบีไป,หลบหน ี[Nontri]
/F L IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

graze กนิหญา้: เลม็หญา้ [Lex2]
ครดู: ถาก, ขดู, ทาํใหถ้ลอก [Lex2]
การขดู: การเสยีดส ี[Lex2]
รอยขดู: รอยถลอก [Lex2]
(เกรซ) v. เล㘀ี�ยงหญา้,ใหส้ตัวเ์ล㘀ี�ยงกนิหญา้,ดแูลสตัวท์㠀ี�อยู่บนทุ่ง
หญา้,แตะหรอืถเูบา ๆ ,ถากไป,เฉยีดไป,เชด็,ครดู,ทาํใหถ้ลอก.
n. การถเูบา ๆ ,การถากไป,การเฉยีดไป,แผลถลอก,รอยขว่น
เบา ๆ ###SW. grazer n. grazingly adv. ###S. tou [Hope]
(vi) เลม็หญา้,กนิหญา้ [Nontri]
(vt) เฉยีดไป,ถากไป,ครดูไป,ทาํใหถ้ลอก [Nontri]
/G R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

greed ความโลภ: ความละโมบ [Lex2]
(กรดี) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได ้###S. avidity
###A. generosity [Hope]
(n) ความตะกละ,ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้
[Nontri]
/G R IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

herd ตอ้น (ฝงูสตัว)์[Lex2]
ฝงูสตัว[์Lex2]
รวมกลุ่ม: รวมตวั [Lex2]
คนเล㘀ี�ยงสตัว:์ คนตอ้นฝงูสตัว ์[Lex2]
(เฮริด์) n. ฝงูสตัว,์ฝงูคน,กลุ่มคน,คนเล㘀ี�ยงสตัว.์ Phr. (The herb
สามญัชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เล㘀ี�ยงสตัว,์นาํเป็นกลุ่มไป [Hope]
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(n) ฝงูสตัว,์ฝงูชน [Nontri]
(vi) ตอ้นสตัว,์รวมกลุ่ม,เล㘀ี�ยงสตัว ์[Nontri]
/HH ER1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

initiate ผู้เร㠀ิ�มตน้: ผู้ท㠀ี�เขา้เป็นสมาชกิ [Lex2]
รเิร㠀ิ�ม: เร㠀ิ�ม, นาํ, เสนอ, ชกันาํ [Lex2]
(อนิชิ\'ชเีอท) vt. รเิร㠀ิ�ม,เร㠀ิ�มนาํ,นาํเขา้,นาํไปใหรู้้จัก. adj. เร㠀ิ�มแรก
n. ผู้ถกูพาไปใหรู้้จัก. ###SW. initiator n. initiatress n. ###S.
start, [Hope]
(vt) เร㠀ิ�มตน้,ทาํพธิรัีบเขา้,นาํมาใหรู้้จัก,รเิร㠀ิ�ม [Nontri]
/IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lane ชอ่งทางเดนิรถ: ทาง, เลน, ชอ่งทาง [Lex2]
ซอย: ตรอก, ทางเดนิ [Lex2]
(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ชอ่งถนนท㠀ี�ใหร้ถผา่นไดห้น㠀ึ�ง
คนัตอ่ครั㘀�ง,ทางว㠀ิ�งแขง่ของนักกรฑีาแตล่ะคน,ทางว㠀ิ�งของลกู
บลิเลยีด adj. เด㠀ี�ยว,โดด,สนัโดษ [Hope]
(n) ตรอก,ชอ่งเดนิรถ,ทางแคบ,ลู่ว㠀ิ�ง [Nontri]
/L EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

luggage กระเป๋าเดนิทาง: หบีหอ่เดนิทาง [Lex2]
(ลกั\'กจิ)ฺ n. กระเป๋าเดนิทาง. ###S. baggage,bags [Hope]
(n) หบี,กระเป๋าเดนิทาง,หบีหอ่ [Nontri]
/L AH1 G AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nerve เสน้ประสาท[Lex2]
ความกลา้: ความกลา้หาญ [Lex2]
(เนริฟ์ว) n. เสน้ประสาท,กาํลงั,พลงังาน,ความหนักแนน่,ความ
กลา้หาญ,ความหงดุหงดิ,ความทะล㠀ึ�ง,เสน้ใบ,ลายเสน้, get on
one\'s nerves ยั㠀�วย,ุกระตุ้น. vt. ใหก้าํลงั,ใหก้าํลงัใจ ###S.
strength [Hope]
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(n) เสน้ประสาท,เสน้เอน็,กาํลงั,ความกลา้หาญ [Nontri]
(vt) กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,สาํรวมกาํลงั [Nontri]
/N ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

optimist ผู้ท㠀ี�มองโลกในแงด่[ีLex2]
(ออพ\'ทะมสิท)ฺ n. ผู้มองในแงด่,ีผู้มองโลกในแงด่ ี[Hope]
(n) ผู้มองโลกในแงด่ ี[Nontri]
/AA1 P T AH0 M IH2 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

parade ขบวนแห[่Lex2]
การเดนิแถว: การเดนิแถวเพ㠀ื�อรับการตรวจพล, การเดนิขบวน
[Lex2]
เดนิขบวน: เดนิพาเหรด, เดนิแห ่[Lex2]
เดนิอวด[Lex2]
(พะเรด) n. ขบวนแห.่ vi. เดนิแห ่[Hope]
(n) ขบวนแห,่การสวนสนาม,การเดนิขบวน [Nontri]
(vi) เดนิแห,่สวนสนาม,เดนิแถว,เดนิขบวน [Nontri]
/P ER0 EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pave เตรยีมทาง: ปทูาง [Lex2]
ปพู㘀ื�น[Lex2]
(เพฟว) vt. ปพู㘀ื�น,ลาดทาง ###SW. paver n. [Hope]
(vt) ป,ูลาด,ดาด,แผว้ทาง [Nontri]
/P EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

phantom ส㠀ิ�งท㠀ี�ไมม่ตีวัตน: ภาพลวงตา, ภาพหลอน, ส㠀ิ�งลวงตา [Lex2]
ผ:ี ภตูผ,ี ปีศาจ, วญิญาณ [Lex2]
ซ㠀ึ�งลวงตา: ซ㠀ึ�งหลอกลวง, ท㠀ี�ไมม่อียู่จรงิ [Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัภตูผปีีศาจ[Lex2]
(แฟน\'เทมิ) n. ผที㠀ี�หลอกหลอน,ปีศาจท㠀ี�หลอก
หลอน,เงามดื,ส㠀ิ�งท㠀ี�นา่กลวั,ภาพประทบัใจ. ภาพหลอกหลอน.
adj. เก㠀ี�ยวกบั phantom,หลอกหลอน,จนิตนาการ ###S.
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apparition,ghost,illusion,specter,illusory,unreal [Hope]
(n) ผ,ีปีศาจ,ภาพหลอน,เงามดื,ความนา่กลวั [Nontri]
/F AE1 N T AH0 M/ [CMU]
/F AE1 N AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

portable ห㘀ิ�วได:้ พกพาได ้[Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ออกแบบใหพ้กพาได[้Lex2]
(พอรท์\'ทะเบลิ) adj.,n. (ส㠀ิ�งท㠀ี�) ห㘀ิ�วได,้เคล㠀ื�อนยา้ยไดด้ว้ย
มอื,สะดวก,เบา ###SW. portability,n. [Hope]
(adj) เคล㠀ื�อนยา้ยได,้ยกได,้สะดวกพก [Nontri]
/P AO1 R T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

poster ปา้ย: โปสเตอร,์ ปา้ยโฆษณา, แผน่ประกาศ, แผน่ปา้ย, ปา้ย
ประกาศ [Lex2]
มา้ดว่น[Lex2]
(โพส\'เทอะ) n. ใบประกาศ,ปา้ยโฆษณา,ปา้ย
ประกาศ,โปสเตอร,์มา้ดว่นของเท㠀ี�ยวเมล,์ผู้เดนิทางอยา่ง
รวดเรว็,มา้ดว่นของเท㠀ี�ยวเมล,์ผู้เดนิทางอยา่งรวดเรว็ [Hope]
(n) ปา้ยประกาศ,ใบโฆษณา,ปา้ยโฆษณา,ประกาศแจง้
ความ,ภาพโปสเตอร ์[Nontri]
/P OW1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scratch ครดูออก: ขดูออก, ตะกยุออก, ขดั [Lex2]
เกา[Lex2]
ดาํเนนิชวีติดว้ยความยากลาํบาก[Lex2]
ถอนตวัจากการแขง่ขนั[Lex2]
รอยขว่น: รอยถลอก, รอยกรดี, รอยครดู [Lex2]
(สแครทช)ฺ vt..vi. ขว่น,เกา,ถ,ูครดู,ขดุ,ขดี,ตะกยุ,คุ้ยเข㠀ี�ย,ถอน
ตวัออกจากการแขง่ขนั,ขดีออก,ขดีท㘀ิ�ง ,ดาํเนนิชวีติไปดว้ย
ความลาํบากมาก,ถอนตวัออกจากการแขง่ขนั,ไมส่ามารถ
ปฎบิตัติามคาํมั㠀�นสญัญา,รวบรวมหรอืกนิอยา่งรบีเรง่. n. รอย
ขว่น (เกา,ถ,ูครดู,ขดุ,ขดี,ตะกยุ) ,การถอนตวัจากการ
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แขง่ขนั,บคุคลท㠀ี�ไมส่าํคญั,เงนิสด [Hope]
(n) การเกา,รอยขว่น,รอยขดู,เสน้ออกว㠀ิ�ง,การถอนตวัจากการ
แขง่ขนั [Nontri]
(vt) เกา,ขว่น,ขดู,ตะกยุ,คุ้ยเข㠀ี�ย,ถ,ูครดู [Nontri]
/S K R AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

symphony ดนตรวีงใหญ:่ ดนตรปีระสานเสยีงวงใหญ ่[Lex2]
ความสอดคลอ้งกนั: ความกลมกลนืกนั, ความประสานกนั
[Lex2]
(ซมิ\'ฟะน)ี n. วงดนตรใีหญ,่ดนตรวีงใหญ,่ความสอดคลอ้งกนั
ของเสยีง,ความสอดคลอ้งกนั ###SW. symphonic adj. . ###S.
euphony,harmony [Hope]
(n) วงซมิโฟน,ีความคลอ้งจอง,ความไพเราะ [Nontri]
/S IH1 M F AH0 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

widow แมม่า่ย: หญงิมา่ย, หญงิท㠀ี�สามตีาย [Lex2]
เป็นมา่ย: ทาํใหเ้ป็นมา่ย [Lex2]
(วดิ\'โด) n. หญงิมา่ย,แมม่า่ย vt. ทาํใหเ้ป็นมา่ย,กลายเป็นแม่
มา่ย ###SW. widowhood n. [Hope]
(n) แมม่า่ย,หญงิมา่ย [Nontri]
/W IH1 D OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

circulate เคล㠀ื�อนไหวอยา่งอสิระ: เคล㠀ื�อนท㠀ี�จากท㠀ี�หน㠀ึ�งไปอกีท㠀ี�หน㠀ึ�งโดย
อสิระ [Lex2]
โคจรเป็นวงกลม[Lex2]
ทาํใหเ้คล㠀ื�อนไหวอยา่งอสิระ[Lex2]
(เซอ\'ควิเลท) {circulated,circulating,circulates} vi.
หมนุเวยีน,แพรก่ระจาย vt. ทาํใหห้มนุเวยีน,แพรก่ระจาย
###SW. circulative adj. circulator n. ดcูirculate circulatory
adj. ดcูirculate ###S. revolve [Hope]
(vi,vt) หมนุเวยีน,ไหลเวยีน,แผซ่า่น,สง่ตอ่ๆไป,ออกจาํหนา่ย
[Nontri]
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/S ER1 K Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

consequent ท㠀ี�เป็นผลท㠀ี�ตามมา[Lex2]
(คอน\'ซะเควนิท)ฺ adj. เป็นผลเน㠀ื�องมาแต ่n. ผลท㠀ี�ตามมา,ผลท㠀ี�
เกดิข㘀ึ�น [Hope]
(adj) เป็นผลลพัธ,์เป็นผลเน㠀ื�องมาจาก [Nontri]
(n) ผลท㠀ี�เกดิข㘀ึ�น,ผลสบืเน㠀ื�อง [Nontri]
/K AA1 N S AH0 K W AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

derive กลายมาจาก (ทางภาษาศาสตร)์: กาํเนดิจาก, กลายมา, กาํเนดิ
จาก [Lex2]
ไดรั้บจาก: มาจาก [Lex2]
(ดไิรฟว\') vt. ไดม้าจาก,ไดรั้บ,สบื. vi. กาํเนดิมาจาก ###SW.
derivable adj. ###S. deduce [Hope]
(vt) ไดรั้บ,สบืมา,ไดม้า [Nontri]
/D ER0 AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drown จมน㘀ํ�า: จม [Lex2]
ทว่มทน้[Lex2]
(เดราน) vt.,vi. เอาไปถว่งน㘀ํ�าใหห้ายใจไมอ่อก,ทาํใหจ้ม
น㘀ํ�าตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,กลบ,ใสน่㘀ํ�ามากเกนิไป. ###SW.
drowner n. ดdูrown [Hope]
(vi,vt) จมน㘀ํ�าตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,ถว่งน㘀ํ�า [Nontri]
/D R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dynasty ราชวงศ[์Lex2]
(ได\'นัสท)ี n. ราชวงศ,์ขตัตยิวงศ.์ ###SW. dynastic adj.
ดdูynasty dynastical adj. ดdูynasty dynastically adv.
ดdูynasty [Hope]
(n) ราชวงศ,์ขตัตยิวงศ ์[Nontri]
/D AY1 N AH0 S T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 152/188

fraction เลขเศษสว่น: จาํนวนเลก็นอ้ย, เศษ, การแตกออกเป็นเศษ
[Lex2]
จาํนวนเลก็นอ้ย: สว่นนอ้ย, สว่นปลกียอ่ย, จาํนวนเลก็นอ้ย,
เศษ, การแตกออกเป็นเศษ [Lex2]
ช㘀ิ�นสว่น: สว่น [Lex2]
การตกผลกึเป็นช㘀ิ�นเลก็ๆ (เคม)ี[Lex2]
(แฟรค\'เชนิ) n. เศษสว่น,สว่นนอ้ย,เศษนอ้ย,เศษ,นดิหน㠀ึ�ง vt.
หารหรอืแบง่ออกเป็นเศษสว่น ###S. part,A. whole ###SW.
fractional adj. [Hope]
(n) เศษสว่น,เศษ,ปลกียอ่ย,สว่นหน㠀ึ�ง,สว่นเลก็นอ้ย [Nontri]
/F R AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

frost น㘀ํ�าคา้งแขง็[Lex2]
ความเยน็ชา: การไรค้วามรู้สกึ [Lex2]
ถกูปกคลมุดว้ยน㘀ํ�าคา้งแขง็[Lex2]
ปกคลมุดว้ยน㘀ํ�าคา้งแขง็[Lex2]
(ฟรอสท)ฺ n. ความเยน็จัดจนน㘀ํ�าคา้งแขง็,ความเยอืกเยน็ของ
อารมณ,์ความลม้เหลวส㘀ิ�นเชงิ vt. ปกคลมุไปดว้ย
น㘀ํ�าคา้งแขง็,จับตวัเป็นน㘀ํ�าแขง็บน,ทาํใหเ้ยน็จัดจนเป็นน㘀ํ�าแขง็
vi. แขง็ตวั,กลายเป็นน㘀ํ�าแขง็. [Hope]
(n) น㘀ํ�าคา้งแขง็,การแขง็ตวั,ความเยอืกเยน็ [Nontri]
/F R AO1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

illusion ความเขา้ใจผดิ: ความเช㠀ื�อผดิๆ, ความคดิผดิๆ [Lex2]
ภาพหลอน: ภาพมายา, ภาพลวงตา [Lex2]
(อลิ\ู'เชนิ) n. มายา,ส㠀ิ�งลวงตา,การหลอกลวง,ภาพหลอน,ดา้ย
บาง. ###S. aberration, [Hope]
(n) ความหลอกลวง,มายา,ส㠀ิ�งลวงตา,ภาพหลอน [Nontri]
/IH2 L UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invade บกุรกุ: บกุ, รกุราน [Lex2]
เหยยีบย㠀ํ�า: ยุ่มยา่ม, ย㠀ํ�าย ี[Lex2]
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(อนิเวด\') vt. บกุรกุ,รกุราน,ลว่งล㘀ํ�า,ย㠀ํ�าย,ีเหยยีบย㠀ํ�า,แผไ่ป
ทั㠀�ว,แพรห่ลาย. ###SW. invader n. invadable adj. ###S.
attack,spread [Hope]
(vt) บกุรกุ,ย㠀ํ�าย,ีรา้วราน [Nontri]
/IH2 N V EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lieutenant ผู้แทน[Lex2]
รอ้ยโท: เรอืโท [Lex2]
(ลเูทน\'เนนิท)ฺ n. รอ้ยโท,เรอืโท [Hope]
(n) รอ้ยโท,เรอืโท [Nontri]
/L UW0 T EH1 N AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

marine เก㠀ี�ยวกบัการเดนิเรอื: เก㠀ี�ยวกบัเรอืเดนิทะเล, เก㠀ี�ยวการพาณชิย์
นาว ี[Lex2]
ท㠀ี�พบในทะเล: ท㠀ี�ไดจ้ากทะเล [Lex2]
เก㠀ี�ยวกบัทะเล: เก㠀ี�ยวกบัสตัวท์ะเล [Lex2]
นาวกิโยธนิ: ทหารเรอื [Lex2]
เรอืเดนิทะเล: เรอืเดนิสมทุร [Lex2]
(มะรนี\') adj. เก㠀ี�ยวกบั (ทะเล,การเดนิเรอื) n นาวกิโยธนิ,เรอื
เดนิสมทุร,ภาพทะเล,กรมทางเรอื [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัการเดนิเรธื,ท㠀ี�อยู่ในทะเล,เก㠀ี�ยวกบัทะเล [Nontri]
(n) การเดนิเรอื,นาวกิโยธนิ,เรอืเดนิทะเล,เรอืเดนิสมทุร
[Nontri]
/M ER0 IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

merit คณุความด:ี ความดงีาม, คณุคา่ [Lex2]
ขอ้ด:ี จดุด,ี คณุสมบตัทิ㠀ี�นา่ยกยอ่ง [Lex2]
ควรไดรั้บ: สมควรไดรั้บ, คู่ควรกบั [Lex2]
(เมอ\'รทิ) n. ความดเีลศิ,ขอ้ด,ีคณุความด,ีบญุกศุล. ###SW.
merits n.,pl. ขอ้ถกูผดิ,ความสมควร vt. สมควรกบั,ควรไดรั้บ
###S. excellence [Hope]
(n) คณุความด,ีคณุคา่,ขอ้ด,ีกศุล,บญุ [Nontri]
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(vt) สมควรจะไดรั้บ,เหมาะกบั,สมควรกบั [Nontri]
/M EH1 R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

navy กองทพัเรอื[Lex2]
สนี㘀ํ�าเงนิเขม้[Lex2]
(เน\'ว)ี n. กองทพัเรอื,ราชนาว,ีนาว [Hope]
(n) นาว,ีราชนาว,ีกองทพัเรอื [Nontri]
/N EY1 V IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

polar เก㠀ี�ยวกบัขั㘀�วโลก[Lex2]
ซ㠀ึ�งมลีกัษณะตรงขา้ม[Lex2]
ซ㠀ึ�งเป็นเคร㠀ื�องนาํทาง[Lex2]
สาํคญัย㠀ิ�ง: สาํคญั, ซ㠀ึ�งเป็นศนูยก์ลาง, เป็นใจกลาง [Lex2]
(โพ\'ลาร)์ adj. เก㠀ี�ยวกบัขั㘀�ว,จดุกลางเก㠀ี�ยวกบัดาวเหนอื,เก㠀ี�ยวกบั
ขั㘀�วโลก [Hope]
(adj) แถบขั㘀�วโลก,เก㠀ี�ยวกบัขั㘀�วโลก [Nontri]
/P OW1 L ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ray รังส:ี รัศม,ี ลาํแสง [Lex2]
ส㠀ิ�งเลก็นอ้ยท㠀ี�คาดหวงั: ความคาดหวงัเลก็นอ้ยเก㠀ี�ยวกบับางส㠀ิ�ง,
แสงแหง่ความหวงั [Lex2]
สอ่งแสง: ฉายแสง [Lex2]
ปลอ่ยรังส:ี ปลอ่ยรัศม ี[Lex2]
ปลากระเบน[Lex2]
(เร) n. รังส,ีสว่นหรอืเสน้ท㠀ี�ออกเป็นรัศมจีากโครงรา่ง
หน㠀ึ�ง,แฉก,แววแสง,แววแหง่ความหวงั,ปลากระเบน,เสยีงหน㠀ึ�ง
ในจาํนวนเสยีงดนตรทีั㘀�ง7 vi. ปลอ่ยรังส ีvt. ปลอ่ยรังส,ีทาํใหถ้กู
รังส,ีทาํใหม้เีสน้รัศม,ีทาํใหเ้ป็นแฉก ###S. beam,spark [Hope]
(n) รังส,ีปลากระเบน [Nontri]
(vi) ปลอ่ยแสง,ปลอ่ยรังส,ีปลอ่ยรัศม ี[Nontri]
/R EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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resign ลาออก: ลาออกจากตาํแหนง่ [Lex2]
ยอม: สละ [Lex2]
(รไีซน\์') vt.,vi. ลาออก,ลาออกจากตาํแหนง่,ยอม,สละ,ยอมอยู่
ใตอ้ทิธพิล ###S. give up [Hope]
(vi) ยอมตาม,ลาออก,เลกิ,มอบตวั,สละ [Nontri]
/R AH0 Z AY1 N/ [CMU]
/R IY0 Z AY1 N/ [CMU]
/R IY0 S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suicide การฆา่ตวัตาย: อตัวนิบิาตกรรม, การฆา่ตวัเอง [Lex2]
ผู้ท㠀ี�ทาํลายผลประโยชนข์องตนเอง: ผู้ท㠀ี�ทาํลายอนาคตตนเอง
[Lex2]
ฆา่ตวัตาย[Lex2]
(ซ\ู'อไิซด)ฺ vi.,vt.,n. (การ) ฆา่ตวัตาย,ฆา่ตวัเอง,กระทาํ
อตัวนิบิาตกรรม,ทาํลายตวัเอง ###S. selfdestruction [Hope]
(n) การฆา่ตวัตาย [Nontri]
/S UW1 AH0 S AY2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tremble กระเทอืน: สั㠀�น, สั㠀�นสะเทอืน, ไหว [Lex2]
สั㠀�น: เขยา่ [Lex2]
การสั㠀�น: อาการสั㠀�น [Lex2]
(เทรม\'เบลิ) vi.,n. (การ) สั㠀�น,สั㠀�นเทา,สั㠀�นไหว,ตวัสั㠀�น,สั㠀�น
ระรกิ,กลวั,เป็นทกุข,์สั㠀�นสะเทอืน . ###SW. trembler n.
tremblingly adv. ###S. shake,quiver,teeter,sway [Hope]
(n) การสั㠀�นสะทา้น,การสั㠀�นสะเทอืน [Nontri]
(vi) สั㠀�นสะทา้น,ขยกุขยกิ,สั㠀�นเทา,กลวั [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ั㠀�นสะทา้น,ทาํใหส้ั㠀�นเทา,ทาํใหก้ลวั [Nontri]
/T R EH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

underlying ท㠀ี�อยู่ในตาํแหนง่ต㠀ํ�ากวา่[Lex2]
ท㠀ี�สาํคญัและซอ่นอยู่[Lex2]
จาํเป็น[Lex2]
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(อนั\'เดอะไลองิ) adj. อยู่ขา้งใต,้อยู่ชั㘀�นใต,้เป็นรากฐาน,แฝง
อยู่,มบีรุมิสทิธ漀ิ�,มสีทิธกิอ่น vi. กรยิาเตมิ?ing?ของunderlie
[Hope]
/AH2 N D ER0 L AY1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[underlie]
เป็นหลกัพ㘀ื�นฐาน: เป็นตน้เหต ุ[Lex2]
(อนัเดอะไล\') vt. วางอยู่ขา้งใต,้อยู่ขา้งใต,้หนนุ,ค㘀ํ�า,เป็นฐาน,มี
บรุมิสทิธ漀ิ�,มสีทิธ漀ิ�กอ่น. ###SW. underlier n. ###S. underscore
[Hope]
(vt) อยขูา้งลา่ง,รองรับ,เป็นรากแหง่ [Nontri]
/AH2 N D ER0 L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

via โดยทาง: โดยเสน้ทาง, ทาง [Lex2]
ดว้ยวธิกีาร[Lex2]
(ไว\'อะ) prep. โดยทาง,โดยเสน้ทาง,ทาง [Hope]
(pre) โดยตรง,โดยทาง,ผา่นทาง [Nontri]
/V AY1 AH0/ [CMU]
/V IY1 AH0/ [CMU]
(in) / / [OALD]

alter ทาํหมนั: ตอน [Lex2]
ปรับเปล㠀ี�ยน: เปล㠀ี�ยน [Lex2]
เยบ็ซอ่มเส㘀ื�อผา้ใหพ้อด:ี แปลง [Lex2]
|das, nur Sing.| อาย,ุ อายขุยั, ขวบปี [LongdoDE]
(ออล\' เทอะ) vt.,vi. เปล㠀ี�ยน ,แปลง, แกไ้ข, ดดัแปลง, ผันแปร 
alteration n. ทาํหมนั [Hope]
(vi) เปล㠀ี�ยนแปลง,ดดัแปลง,แกไ้ข [Nontri]
/AO1 L T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aside ขา้งๆ: ไปดา้นขา้ง [Lex2]
สาํรอง: เกบ็เอาไวใ้ช ้[Lex2]
ออกไปจาก: ออกไปจากใจ, ออกไปจากความคดิ [Lex2]
(อะไซด\ฺ') adj. ไปทางขา้ง,ไปดา้นหน㠀ึ�ง,เล㠀ี�ยงไป,ไปจากความ
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นกึคดิ,นอกเหนอืจาก. [Hope]
(adv) ไปทางหน㠀ึ�ง,ไปดา้นหน㠀ึ�ง,เล㠀ี�ยงไป [Nontri]
(n) การพดูปอ้งปาก [Nontri]
/AH0 S AY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

autumn ฤดใูบไมร้ว่ง[Lex2]
วยัเจรญิเตบิโตเตม็ท㠀ี�[Lex2]
(ออ\'ทมัน)์ n. ฤดใูบไมร้ว่ง,วยัเจรญิเตบิโตเตม็ท㠀ี� ###S. harvest
time,fall) [Hope]
(n) ฤดใูบไมร้ว่ง [Nontri]
/AO1 T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blend ผสม: ผสมใหเ้ขา้กนั, รวมกนั [Lex2]
การผสม: การรวมตวั [Lex2]
สว่นผสม[Lex2]
คาํประสม[Lex2]
(เบลนด)ฺ {blended/blent,blended/blent, blending,blends}
vt.,vi.,n. (การ) ผสม,คลกุ,กลมกลนื vi. คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนัจน
แยกไมอ่อก,ทาํใหเ้หมาะกบั,คาํสนธ,ิของผสม,ของเจอืปน
###S. mix [Hope]
(n) การคลกุเคลา้,การผสมผสาน [Nontri]
(vt) คลกุ,คลกุเคลา้,ผสมผสาน [Nontri]
/B L EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

collapse การพังทลาย[Lex2]
การลม้ป่วย[Lex2]
ความลม้เหลว[Lex2]
ทาํใหพั้งทลาย: ทาํใหย้บุลง, ทาํใหพั้งครนื [Lex2]
พังทลาย: ยบุลง, พังครนื [Lex2]
พับ[Lex2]
พับได[้Lex2]
ลม้ (ธรุกจิ): ลม้เหลว [Lex2]
ลม้ป่วย (คน): ลม้เจบ็, หมดแรงลม้ลง, ทรดุ [Lex2]
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(คะแลพซ\ฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n.
(ทาํให)้ (การ) ลม้ลง,ยบุลง,พังลง,ทรดุลง,พับเกบ็ได,้ลม้หมด
สต,ิสญูเสยีการควบคมุตวัเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา) ###SW.
collapsible adj. ดcูollapse collapsable adj. ดcูollapse
collapsibility n. ดcูoll [Hope]
(n) การทรดุลง,การยบุ,การพัง [Nontri]
(vi) พังทลาย,ลม้เหลว,ยบุลง [Nontri]
/K AH0 L AE1 P S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crush กด: บบีอดั [Lex2]
ความหลงใหลอยา่งมาก[Lex2]
คั㘀�น (น㘀ํ�าผลไม)้[Lex2]
เคร㠀ื�องด㠀ื�มผสมน㘀ํ�าผลไม[้Lex2]
ทาํใหข้ายหนา้[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยยน่[Lex2]
บดละเอยีด[Lex2]
บบีคั㘀�น[Lex2]
ปราบการประทว้ง[Lex2]
เป็นรอยยน่[Lex2]
ฝงูคน[Lex2]
สภาพท㠀ี�คนเบยีดเสยีด[Lex2]
เอาชนะ[Lex2]
(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทาํให้
แตก,ขย㘀ี�,บ㘀ี�,คั㘀�น,บด,เหยยีบ,กาํจัด,ทาํลาย,ทาํใหโ้ศกเศรา้. n.
การขย㘀ี� (บ㘀ี�คั㘀�น,บด,กาํจัด,ทาํลาย,ทาํใหโ้ศกเศรา้) ฝงูชนท㠀ี�
แนน่ขนัด,ความหลงใหลอยา่งมาก,ส㠀ิ�งท㠀ี�หลงไหลอยา่งมาก,น㘀ํ�า
ผลไมค้ั㘀�น ###S. smash, [Hope]
(vt) ทาํลาย,บด,ขย㘀ี�,คั㘀�น,ทาํใหแ้ตก,กาํจัด [Nontri]
/K R AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curve เสน้โคง้: ทางโคง้, แนวโคง้ [Lex2]
(เคริฟ์ว) n. เสน้โคง้,ทางโคง้,แนวโคง้ [Hope]
(n) ทางโคง้,เสน้โคง้,แนวโคง้ [Nontri]
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(vt) ทาํใหโ้คง้,เล㘀ี�ยวโคง้ [Nontri]
/K ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disgusting นา่รังเกยีจ: นา่เกลยีด, นา่สะอดิสะเอยีน, นา่ขยะแขยง [Lex2]
(ดสิกสั\'ทงิ) adj. นา่รังเกยีจ,นา่ชงั,นา่อาเจยีน,นา่ขยะแขยง.
###S. offensive,odious ###A. attractive [Hope]
/D IH2 S G AH1 S T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disgust]
ความขยะแขยง: ความนา่รังเกยีจ, ความสะอดิสะเอยีน, ความ
ไมส่บอารมณ ์[Lex2]
ทาํใหข้ยะแขยง: ทาํใหน้า่รังเกยีจ, ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน, ทาํให้
ไมส่บอารมณ ์[Lex2]
(ดสิกสัท\ฺ') n. ความนา่รังเกยีจ,ความนา่ขยะแขยง,ความ
สะอดิสะเอยีน,ความนา่ชงั. vt. ทาํใหอ้าเจยีน, ทาํให้
นา่ชงั,ทาํใหน้า่ขยะแขยง. ###SW. disgustedness n. ดdูisgust
###S. offend,irk,repulsion [Hope]
(n) ความขยะแขยง,ความรังเกยีจ,ความสะอดิสะเอยีน,ความชั㠀�ว
[Nontri]
(vt) ทาํใหข้ยะแขยง,รังเกยีจ,ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน,ทาํใหน้า่ชงั
[Nontri]
/D IH2 S G AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drain การใชจ้นหมดส㘀ิ�น[Lex2]
ใชจ้นหมด[Lex2]
ทอ่ระบายน㘀ํ�า: ระบบการระบายน㘀ํ�า [Lex2]
ทาํใหเ้หน㠀ื�อย: ทาํใหอ้อ่นเพลยี [Lex2]
ระบายออก: ระบาย, ถา่ยออก, ไหลออก [Lex2]
หมด: ไมม่เีหลอื [Lex2]
(เดรน) vt. ระบายน㘀ํ�า,ปลอ่ยน㘀ํ�า vi. คอ่ย ๆ ไหลออก,ถา่ยออก. n.
เคร㠀ื�องระบาย,ส㠀ิ�งท㠀ี�ใชร้ะบาย,การคอ่ย ๆ ไหลออก,ทาง
ระบาย,การหมดเปลอืง,การสญูเสยี,นดิหน㠀ึ�ง. Phr. (go down
the drain ไรค้า่ไมม่กีาํไร,ลม้เหลว) . ###SW. drainer n. S...
[Hope]
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(n) ทอ่ระบายน㘀ํ�า,คลองระบายน㘀ํ�า,เคร㠀ื�องระบาย [Nontri]
/D R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

embrace การสวมกอดอยา่งรักใคร:่ การโอบกอด, การกอดแสดงความ
รัก [Lex2]
นาํมาใช ้(โดยเฉพาะความเช㠀ื�อ)[Lex2]
รวบรวมเขา้มาใหเ้ป็นสว่นหน㠀ึ�ง[Lex2]
โอบกอด: โอบ, สวมกอด, กอด [Lex2]
(เอมเบรส\') vt. สวมกอด,อุ้ม,อา้แขนรับ,รวบรวม,ลอ้มรอบ,ยดึ
เอา,รวม,ประกอบดว้ย,ลงมอืทาํ,เขา้ใจ. vi. สวมกอด,โอบลอ้ม.
###SW. embossable adj. ดeูmbrace embossment n.
ดeูmbrace embossr n. ดeูmbrace ###S. encircle [Hope]
(n) การสวมกอด,การโอบกอด,การกอด [Nontri]
(vt) สวมกอด,รัด,อา้แขนรับ,โอบกอด,ลอ้มรอบ [Nontri]
/EH0 M B R EY1 S/ [CMU]
/EH0 M B R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

envy ความอจิฉา: ความรษิยา [Lex2]
รษิยา: อจิฉา [Lex2]
(เอน\'ว)ี {envied,envying,envies} n. ความอจิฉา,ความ
รษิยา,ส㠀ิ�งท㠀ี�ถกูอจิฉา vt. อจิฉา,รษิยา. ###SW. envier n.
ดeูnvy ###S. jealousy [Hope]
(n) ความอจิฉา,ความรษิยา,ความอจิฉารษิยา [Nontri]
(vt) อจิฉา,รษิยา,อจิฉาตารอ้น [Nontri]
/EH1 N V IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fireworks n. ดอกไมเ้พลงิ,ประทดั [Hope]
(n) ดอกไมเ้พลงิ,ดอกไมไ้ฟ,ประทดั [Nontri]
/F AY1 R W ER2 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[firework]
ดอกไมไ้ฟ: ดอกไมเ้พลงิ, พล,ุ ไฟพะเนยีง, ตะไล, ดอกมะตาด,
ดอกไมต้าด [Lex2]
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n. ดอกไมเ้พลงิ,ประทดั [Hope]
/F AY1 R W ER2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flour แปง้ทาํอาหาร เชน่ ขนมปัง[Lex2]
(เฟลา\'เออะ) n. แปง้,แปง้หม㠀ี�,แปง้ขา้ว,ผงละเอยีดออ่น. vt.
ทาํใหเ้ป็นแปง้,บดใหป้่นเป็นแปง้,โรยแปง้,ลงแปง้ vi. ไมย่อม
รวมตวักบัโลหะอ㠀ื�นเลยเป็นเมด็เลก็ ๆ อยู่บนผวิหนา้ของโลหะ
นั㘀�น [Hope]
(n) แปง้,ผงละเอยีด [Nontri]
(vt) โรยแปง้,ปะแปง้,ทาแปง้,ลงแปง้,ทาํใหเ้ป็นแปง้ [Nontri]
/F L AW1 ER0/ [CMU]
/F L AW1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fuse ฟวิส:์ ลวดตะกั㠀�วนริภยั [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: เช㠀ื�อมตอ่เขา้ดว้ยกนั [Lex2]
(ฟวิซ) n. ลวดตะกั㠀�วนริภยั,ฟวิส.์ v. ทาํใหล้ะลาย,ละลายรว่ม
กนั,หลอมรวม,ละลายรวม,ชนวนระเบดิ,ชนวน,สายชนวน,ตอ่
สายชนวนเขา้กบัวตัถรุะเบดิ ###S. melt,weld,A. separate
[Hope]
(n) ชนวน,ชนวนระเบดิ,ฟวิส ์[Nontri]
(vt) หลอมรวมกนั,ทาํใหล้ะลาย,ผสมกนั,เช㠀ื�อม [Nontri]
/F Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ginger ขงิ: ขงิผง, ตน้ขงิ [Lex2]
(จนิ\'เจอะ) n. ขงิ,สนี㘀ํ�าตาลแดงอมเหลอืง [Hope]
(n) ขงิ [Nontri]
/JH IH1 N JH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jealous ข㘀ี�หงึ: หงึหวง, หงึ [Lex2]
หวาดระแวง: ระแวง, ไมไ่วใ้จ [Lex2]
อจิฉา: รษิยา, อจิฉาตารอ้น [Lex2]
(เจล\'ลสั) adj. อจิฉา,รษิยา,ข㘀ี�หงึ,หงึ
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หวง,หวงแหน,ระแวง,เตรยีม,พรอ้ม,ทนไมไ่ด.้ ###SW.
jealously adv. ดjูealous jealousness n. ดjูealous [Hope]
(adj) อจิฉา,ข㘀ี�หงึ,รษิยา [Nontri]
/JH EH1 L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

paste ส㠀ิ�งท㠀ี�มลีกัษณะเหนยีว: แปง้เปียก [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํดว้ยดนิเหนยีว[Lex2]
วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์สามารถ เลอืก text หรอื
object อ㠀ื�นๆ, ตดั (cut) ลบออก หรอื ทาํสาํเนา (copy) (ซ㠀ึ�งจะนาํ
เกบ็เขา้ในกระดานทด หรอื clipboard ไวด้ว้ย) แลว้ วาง, แปะ
(paste) ไปยงัท㠀ี�อ㠀ื�นๆ เป็นการยา้ย หรอืทาํสาํเนา text, object
นั㘀�นๆ) [LongdoEN]
(n) แปง้เปียก,ยาพอก [Nontri]
(vt) ทาํดว้ยแปง้เปียก,ปดิแปง้เปียก,ทาแปง้เปียก [Nontri]
/P EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

receipt ใบเสรจ็รับเงนิ: ใบรับ, ใบเสรจ็ [Lex2]
การไดรั้บ[Lex2]
จาํนวนเงนิท㠀ี�ไดรั้บ: ปรมิาณ (ของส㠀ิ�งของ) ท㠀ี�ไดรั้บ [Lex2]
ออกใบเสรจ็รับเงนิ[Lex2]
(รซีที\') n. ใบเสรจ็รับเงนิ,ใบเสรจ็รับของ vt.,vi. ระบวุา่ได้
รับ,ออกใบเสรจ็รับของหรอืเงนิ,ประทบัตรารับเงนิ ###SW.
receipts n.,pl. จาํนวนหรอืปรมิาณท㠀ี�ไดรั้บ,การไดรั้บ,ส㠀ิ�งท㠀ี�ได้
รับ,รายรับ ###S. reception [Hope]
(n) ใบเสรจ็รับเงนิ,การรับ,รายรับ [Nontri]
/R AH0 S IY1 T/ [CMU]
/R IY0 S IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wipe เชด็: เชด็ใหส้ะอาด, ถ,ู ขดั [Lex2]
การเชด็: การถ,ู การขดั [Lex2]
(ไวพ)ฺ vt.,n. (การ) เชด็,เชด็ใหส้ะอาด,ถ,ูลบ,ปา้ย,ขจัด,ทาํให้
สญูส㘀ิ�น,คนเชด็,ท㠀ี�ปัดน㘀ํ�าฝน,ผา้เชด็หนา้, Phr. (wipe out
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ทาํลายใหส้㘀ิ�น,ฆา่,กระทาํฆาตกรรม) ###S.
brush,rub,mop,swipe [Hope]
(vt) เชด็,ถ,ูปา้ย,ลบ,กาํจัด [Nontri]
/W AY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wire ลวด: สายโลหะ [Lex2]
สายไฟ: สายไฟฟา้, สายเคเบลิ [Lex2]
โทรเลข[Lex2]
พันดว้ยลวด: พันดว้ยสายไฟหรอิสายโลหะ [Lex2]
ตอ่สายไฟ: เดนิสายไฟ [Lex2]
สง่โทรเลข[Lex2]
(ไว\'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สาย
โทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชกัใย,สายลวดของเคร㠀ื�อง
ดนตรปีระเภทสาย (เชน่ กตีาร)์ ,สายเบด็ตกปลา,ส㠀ื�อสาร,เสน้
ปลายทางของกฬีาแขง่มา้ vt. จัดใหล้วด (สายไห,สายโลหะ..)
ผกูหรอืพันดว้ยสายลวด,สง่โทรเลข vi. สง่โทรเลข, [Hope]
(adj) ทาํดว้ยลวด,ทาํจากลวด [Nontri]
(n) โทรเลข,สายใย,เสน้ลวด,สายไฟ,สายเบด็ [Nontri]
(vt) สง่โทรเลข,ขงึลวด,ตอ่สาย,รอ้ย,ผกู [Nontri]
/W AY1 ER0/ [CMU]
/W AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

acknowledge ขอบคณุ: แสดงความขอบคณุ [Lex2]
ตอบรับ: แจง้วา่ไดรั้บ [Lex2]
ยอมรับ[Lex2]
(แอคนอล\' เลจ)ฺ vt. ยอมรับ (เป็นความจรงิ) , รับรอง, แจง้วา่
ไดรั้บ,เหน็คณุคา่. acknowledgeable adj., acknowledgment,
acknowledgement n. [Hope]
(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับวา่ [Nontri]
/AE0 K N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
/IH0 K N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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ambassador ตวัแทน: ผู้แทน [Lex2]
เอกอคัรราชทตู: ทตู, นักการทตู, ราชทตู [Lex2]
(แอมแบส\' ซะดอร)์ n. เอกอคัรราชทตู. ambassadorial adj.
ambassadorship n. ###S. embassdor, envoy, minister) [Hope]
(n) ทตู,เอกอคัรราชทตู [Nontri]
/AE0 M B AE1 S AH0 D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blonde เป็นสทีอง[Lex2]
(บลอนด)ฺ n. สบีลอนด,์สอีอ่น,สเีหลอืงออ่น, (ผวิ) ขาว n. คน
ผวิขาว ###SW. blondeness,blondness n. blondish adj.
[Hope]
(adj) สบีลอนด,์สทีอง,สเีหลอืงออ่นๆ [Nontri]
(n) ผมสบีลอนด,์ผมสทีอง,คนผวิขาว [Nontri]
/B L AA1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

conquer ชนะ[Lex2]
ไดม้าดว้ยการชนะสงคราม[Lex2]
(คอง\'เคอะ) {conquered,conquering,conquers} vt.
ปราบ,เอาชนะดว้ยกาํลงั,ไดม้าโดยกาํลงั,พชิติ,ยดึได,้เอาชนะ
ดว้ยอาํนาจทางใจ. vi. ไดช้ยัชนะ . ###SW. conquerableness
n. ดcูonquer conqueringly adv. ดcูonquer ###S. overcome,p
[Hope]
(vt) ปราบ, เอาชนะ,พชิติ,ทาํใหเ้ป็นทาส [Nontri]
/K AA1 NG K ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drag การดงึ: การลาก [Lex2]
การอดัควนับหุร㠀ี�เขา้ปอด[Lex2]
คนนา่เบ㠀ื�อ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
พน่ควนั[Lex2]
ลาก: ดงึ, ขดุ, สาว, ชกั [Lex2]
(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt.
ลาก,ดงึ,กวาด,คราด,เล㠀ื�อน,ลอก,นาํเร㠀ื�องท㠀ี�ไมเ่ก㠀ี�ยวขอ้งเขา้
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มา,เออ้ระเหย,เฉ㠀ื�อยชา vi. ถกูลากหรอืดงึไปตาม,เล㠀ื�อนบนพ㘀ื�น
ดนิ,เคล㠀ื�อนอยา่งอดือาด,ลา้หลงั,ขดุลอก. n. เคร㠀ื�องมอืลาก,
การลากอวน,คนท㠀ี�นา่เบ㠀ื�อท㠀ี�สดุ,ส㠀ิ�งท㠀ี�เบ㠀ื�อท㠀ี�สดุ หมายถงึ การใช้
เมาสล์ากเอาส㠀ิ�งใดส㠀ิ�งหน㠀ึ�งบนจอภาพจากตาํแหนง่เดมิไปยงั
ตาํแหนง่ใหม ่บางทใีชห้มายถงึการ "ลากดาํ" หรอื "ทาํแถบส"ี
บนขอ้ความบางตอนเพ㠀ื�อเป็นการบอกคอมพวิเตอรว์า่ไดเ้ลอืก
ขอ้ความน㘀ี�ไว ้แลว้จะใชค้าํสั㠀�ง cut หรอื copy ตอ่ไป [Hope]
(vi) ยดืเย㘀ื�อ,เช㠀ื�องชา้,ไปชา้ๆ,เร㠀ื�อยเฉ㠀ื�อย [Nontri]
(vt) ลาก,ดงึ,สาว,คราด,กวาด [Nontri]
/D R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exaggerate กลา่วเกนิจรงิ: พดูขยายเกนิกวา่ความจรงิ [Lex2]
(อกิแซจ\'จะเรท) vt.,vi. พดูเกนิความจรงิ,อวดโต,เพ㠀ิ�มหรอื
ขยายเกนิกวา่ปกต.ิ ###SW. exaggeration n. ดeูxaggerate
exaggerator n. ดeูxaggerate exaggerated adj. ดeูxaggerate
[Hope]
(vi) พดูเกนิจรงิ,พดูโออ้วด,พดูเลยเถดิ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กนิจรงิ,ขยายเกนิปกต,ิโออ้วด [Nontri]
/IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heritage มรดก[Lex2]
(เฮอ\'รทิจิ)ฺ n. มรดก,ส㠀ิ�งท㠀ี�สบืชว่ง,ประเพณตีกทอด ###SW.
heritable adj. [Hope]
(n) มรดก,ประเพณ ี[Nontri]
/HH EH1 R AH0 T AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insult การดถูกู: การประชดประชนั, การสบประมาท, การเยย้หยนั
[Lex2]
พดูแดกดนั: พดูจาบจว้ง, พดูหยาบคาย, กระทาํหยาบคาย
[Lex2]
วาจาหยาบคาย: คาํหยาบ, การกระทาํท㠀ี�หยาบคาย [Lex2]
(อนิ\'ซลัท)ฺ vt.,ดถูกู,สบประมาท,โจมต,ีจู่โจม. n. การสบ
ประมาท,การโจมต,ีส㠀ิ�งท㠀ี�สบประมาท,บาดแผล. ###SW.
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insulter n. insultingly adv. ###S. abuse [Hope]
(n) การดถูกู,การหม㠀ิ�นประมาท,การดหูม㠀ิ�น,การสบประมาท
[Nontri]
(vt) ดถูกู,ดหูม㠀ิ�น,สบประมาท,หม㠀ิ�นประมาท [Nontri]
/IH2 N S AH1 L T/ [CMU]
/IH1 N S AH2 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

meanwhile ขณะท㠀ี�: ในขณะท㠀ี�, ในระหวา่ง [Lex2]
(มนี\'ไวล)์ n.,adv. เวลาในระหวา่งนั㘀�น [Hope]
(adv) ในระหวา่งนั㘀�น,บดันั㘀�น,ในเวลาเดยีวกนั [Nontri]
/M IY1 N W AY2 L/ [CMU]
(a) / / [OALD]

necklace สรอ้ยคอ: สายสรอ้ยคอ [Lex2]
(เนค\'ลสิ) n. สรอ้ยคอ [Hope]
(n) สรอ้ยคอ,ลกูประคาํ [Nontri]
/N EH1 K L AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

noble ชั㘀�นสงู: มตีระกลู, สงูศกัด漀ิ� [Lex2]
คนชั㘀�นสงู: คนสงูสง่, คนสงูศกัด漀ิ� [Lex2]
(โน\'เบลิ) adj. ชั㘀�นสงู,มตีระกลู,สงูศกัด漀ิ�,ชั㘀�น
ขนุนาง,สงา่,ประเสรฐิ, (เคม)ี เฉ㠀ื�อย n. คนชั㘀�นสงู,ผู้มตีระกลู
สงู,ขนุนาง ###SW. nobleness n. ###S. high,grand [Hope]
(adj) สงา่งาม,มชี㠀ื�อเสยีง,มตีระกลู,ชั㘀�นสงู,มคีณุธรรมสงู [Nontri]
(n) พวกผู้ด,ีคนสงูศกัด漀ิ�,คนชั㘀�นสงู [Nontri]
/N OW1 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

precious ล㘀ํ�าคา่: เลอคา่, สงูคา่, ยอดเย㠀ี�ยม, ดเีลศิ [Lex2]
อนัเป็นท㠀ี�รัก: เป็นท㠀ี�รัก [Lex2]
(เพรช\'เชสิ) adj. มคีา่,ล㘀ํ�าคา่,เป็นท㠀ี�รัก,ทนูหวั,อยา่งย㠀ิ�ง,เตม็
ท㠀ี�,พถิพีถินั,ละเอยีดถ㠀ี�ถว้น,สาํคญัมาก. n. ผู้เป็นท㠀ี�รัก,ทนูหวั.
###SW. preciousness n. ###S. beloved,costly [Hope]
(adj) ล㘀ํ�าคา่,เป็นท㠀ี�รัก,มคีา่มาก,สาํคญัมาก,อยา่งย㠀ิ�ง [Nontri]
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/P R EH1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

prejudice ความลาํเอยีง: อคต ิ[Lex2]
ทาํใหม้อีคต:ิ ทาํใหล้าํเอยีง [Lex2]
ทาํใหเ้สยีหาย: ทาํใหเ้ป็นผลรา้ย [Lex2]
(เพรจ\'จะดสิ) n. อคต,ิความรู้สกึไมด่ที㠀ี�มอียู่กอ่น,ความรู้สกึท㠀ี�
ไมม่เีหตผุล,ความเสยีหาย,ขอ้เสยีเปรยีบ. vt. ทาํใหม้ี
อคต,ิทาํใหเ้สยีหาย,ละเมดิ,เป็นผลรา้ย. ###SW. prejudicedly
adv. ###S. bias,partiality [Hope]
(n) ความลาํเอยีง,ความรังเกยีจเดยีดฉันท,์อปุาทาน,ความเสยี
หาย [Nontri]
/P R EH1 JH AH0 D AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rumor ขา่วลอื: ขา่วโจษจัน [Lex2]
ลอื: เลา่ลอื [Lex2]
(ร\ู'เมอะ) n. ขา่วลอื,ขา่วเลา่ลอื,เร㠀ื�องโจษจัน,vt. ปลอ่ยขา่ว
ลอื,เลา่ลอื,ซบุซบิ ###S. report,tale,gossip [Hope]
/R UW1 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sin บาป: อกศุล, ความผดิ [Lex2]
การทาํผดิศลีธรรม: การทาํผดิหลกัปฏบิตั ิ[Lex2]
อกัษรตวัท㠀ี� 21 ของภาษาฮบิร[ูLex2]
กระทาํบาป: กระทาํบาป, กระทาํผดิ [Lex2]
(ซนิ) n. บาป,อกศุล,ความชั㠀�ว,ความชั㠀�วรา้ย vi. กระทาํ
บาป,กระทาํความชั㠀�ว,ละเมดิตอ่หลกัการ. vt. กระทาํผดิ.
###SW. sinningly adv. ###S.
trespass,wrongdoing,wickedness,err [Hope]
(n) อกศุล,บาป,ความชั㠀�ว,การทาํชั㠀�ว [Nontri]
(vi) ประพฤตชิั㠀�ว,ทาํบาป,ประทษุรา้ย,นอกใจ,ละเมดิ [Nontri]
/S IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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spectacle ภาพท㠀ี�นา่ต㠀ื�นเตน้[Lex2]
(สเพค\'ทะเคลิ) n. ภาพ,ส㠀ิ�งท㠀ี�ปรากฎใหเ้หน็,ปรากฎการณ,์ภาพ
ท㠀ี�นา่ต㠀ื�นเตน้,การแสดงตอ่หนา้สาธารณชน,การแสดง,
spectacles แวน่ตาส㠀ิ�งท㠀ี�คลา้ยแวน่ตา ###S. display,event,scene
[Hope]
(n) ภาพท㠀ี�ปรากฏ,การแสดง,ปรากฏการณ ์[Nontri]
/S P EH1 K T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stack กองท㠀ี�ซอ้นกนั: กองส㠀ิ�งของท㠀ี�ซอ้นกนัอยู่ [Lex2]
กองหญา้: กองฟาง [Lex2]
ปลอ่งควนั: ปลอ่งไฟ [Lex2]
จาํนวนมาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): จาํนวนมากมาย [Lex2]
ห㘀ิ�วหนังสอืในหอ้งสมดุ[Lex2]
วางตั㘀�งซอ้นกนั: กองซอ้นกนั [Lex2]
(สแทค)ฺ n. กองท㠀ี�ซอ้นกนั,ซุ้มปืน,สมุ,จาํนวนมากมาย,กลุ่ม
ปลอ่งไฟบนหลงัคา vt.,vi. กอง,ลมุ,กา่ยข㘀ึ�น,จัดไพเ่พ㠀ื�อโกง
เรยีงทบัซอ้นใชใ้นเร㠀ื�องโครงสรา้งการเกบ็ขอ้มลู หมายถงึ การ
เกบ็ขอ้มลูโดยเรยีงทบัซอ้นกนัเป็นชั㘀�น ๆ การเรยีงทบัแบบน㘀ี�จะ
ทาํใหเ้กดิภาวะเขา้กอ่น ออกหลงั เพราะกวา่จะออกมาได ้ก็
ตอ้งร㘀ื�อกองท㠀ี�ทบัซอ้นอยู่ ออกไปใหห้มดเสยีกอ่น ###S.
bundle,pile,gather [Hope]
(n) กองขา้ว,กองฟาง,กองหญา้,กองฟนื,ซุ้มปืน [Nontri]
/S T AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suspicious นา่สงสยั: ไมช่อบมาพากล, ไมน่า่ไวใ้จ [Lex2]
หวาดระแวง: ข㘀ี�สงสยั, ข㘀ี�ระแวง [Lex2]
(ซสัพชิ\'เชสิ) adj. นา่สงสยั,เตม็ไปดว้ยความสงสยั,ข㘀ี�สงสยั,ข㘀ี�
ระแวง ###SW. suspiciousness n. ###S. doubtful,dubious
[Hope]
(adj) ข㘀ี�ระแวง,ข㘀ี�สงสยั,มพีริธุ [Nontri]
/S AH0 S P IH1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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tin ดบีกุ: แรด่บีกุ [Lex2]
กระป๋อง[Lex2]
ภาชนะท㠀ี�ทาํจากดบีกุ[Lex2]
เคลอืบดว้ยดบีกุ: ชบุดบีกุ [Lex2]
บรรจกุระป๋อง[Lex2]
ซ㠀ึ�งทาํดว้ยแผน่ดบีกุ[Lex2]
(ทนิ) n. ดบีกุ (มสีญัลกัษณ ์Sn) ,แผน่ดบีกุ,แผน่เหลก็เคลอืบ
ดบีกุ,ภาชนะท㠀ี�ทาํดว้ยดบีกุ,เคร㠀ื�องหมายตาํรวจ,ตาํรวจ. adj. ทาํ
ดว้ยแผน่ดบีกุ,ปลอม,ไรค้า่,เลว,ครั㘀�งท㠀ี� 10. vt. เคลอืบดบีกุ,ชบุ
ดบีกุ,บรรจกุระป๋อง. ###SW. tinlike adj. [Hope]
(n) ดบีกุ,กระป๋อง,สงักะส,ีเคร㠀ื�องหมายตาํรวจ [Nontri]
(vt) บดุว้ยดบีกุ,ใสก่ระป๋อง,เคลอืบ,หุ้ม,ชบุ [Nontri]
/T IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vase แจกนั: ขวด, กระถาง, ภาชนะทรงสงู [Lex2]
(Bฺritish:วาซ,Ameri.:เวส,เวซ) n. แจกนั,ขวด,ภาชนะ
กลวง,โถ,กระถาง. ###S. pot,urn [Hope]
(n) แจกนั,โถ,ขวด,กระถาง [Nontri]
/V EY1 S/ [CMU]
/V AA1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ache ความปวดรา้ว: ความเจบ็ปวด, ความรู้สกึเจบ็ปวด [Lex2]
เจบ็ปวด: เจบ็, ปวด [Lex2]
ปรารถนา: ตอ้งการ, ประสงค,์ อยาก [Lex2]
(เอค) vi.,n. รู้สกึปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. 
achingly adv. ###S. suffer, yearn, hurt, want) [Hope]
(n) ความปวด,ความเจบ็,ความเจบ็ปวด [Nontri]
(vi) ปวด,เจบ็,เจบ็ปวด [Nontri]
/EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arctic ท㠀ี�อยู่ใกลบ้รเิวณขั㘀�วโลกเหนอื[Lex2]
หนาวจัด: หนาวมาก [Lex2]
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(อารค์\'ทคิ) adj. เก㠀ี�ยวกบัขั㘀�วโลกเหนอืมภีมูอิากาศคลา้ยขั㘀�วโลก
เหนอื,เหมาะสาํหรับใชท้㠀ี�ขั㘀�วโลกเหนอื. n. บรเิวณขั㘀�วโลกเหนอื.
arctics รองเทา้กนัน㘀ํ�ากนัหนาว ###S. frozen, wintry) [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัขั㘀�วโลกเหนอื [Nontri]
/AA1 R K T IH0 K/ [CMU]
/AA1 R T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

canal คลอง[Lex2]
(คะแนล\') {canalled,canalling,canals} n. คลอง,ชอ่งทาง,ทาง
น㘀ํ�า,ค,ูหลอด,ทอ่,ชอ่ง. vt. ทาํทางน㘀ํ�าผา่น [Hope]
(n) คลอง,ค,ูรอ่ง,ทางน㘀ํ�า [Nontri]
/K AH0 N AE1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chemist นักเคม[ีLex2]
(เคม\'มสิท)ฺ n.นักเคม,ีเภสชักร,นักเลน่แรแ่ปรธาต ุ[Hope]
(n) นักเคม,ีคนขายยา,คนปรงุยา,เภสชักร [Nontri]
/K EH1 M IH2 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chill ความกลวั (จนรู้สกึหนาวเยน็)[Lex2]
ความหนาวเยน็[Lex2]
ทาํใหเ้ยน็[Lex2]
เยน็ชา: มนึตงึ [Lex2]
หนาวเยน็: หนาว [Lex2]
(ชลิ) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยอืก
เยน็,ความหมดสนกุ,ความเฉยเมย adj. หนาว,หนาว
สะทา้น,เฉยเมย,ซ㠀ึ�งทาํใหห้มดกาํลงัใจ. v. เปล㠀ี�ยนเป็นหนาว
เยน็,ทาํใหห้นาวสั㠀�น,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหห้วาดกลวั,แช่
เยน็ ###S. coldness [Hope]
(adj) เยน็เยอืก,หนาว,หนาวสั㠀�น,เฉยเมย [Nontri]
(n) ความเยอืกเยน็,ความหนาว,หวดั,ความเฉยเมย [Nontri]
(vi) รู้สกึเยน็,รู้สกึหนาว,สะทา้น [Nontri]
/CH IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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congress การพบปะกนั[Lex2]
การมเีพศสมัพันธ[์Lex2]
(คอง\'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n.
รัฐสภา,สภานติบิญัญัต,ิการชมุนมุ,การสงัวาส. vi. รวม
กลุ่ม,ชมุนมุ ###SW. congressional adj. ดcูongress
congressionalist n. ดcูongress ###S.
council,assembly,concourse, [Hope]
(n) ท㠀ี�ประชมุ,รัฐสภา,สภานติบิญัญัต,ิสภาคองเกรส [Nontri]
/K AA1 NG G R AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dairy เก㠀ี�ยวกบัผลติภณัฑน์ม[Lex2]
ผลติภณัฑท์㠀ี�ทาํจากนม[Lex2]
โรงรดีนมขายนม: ธรุกจินม [Lex2]
(แด\'ร)ี n. โรงรดีนม,รา้นหรอืธรุกจิขายนมและผลติภณัฑข์อง
นม adj.เก㠀ี�ยวกบัผลติภณัฑน์ม [Hope]
(n) โรงรดีนม,รา้นขายนม [Nontri]
/D EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

descend (เคร㠀ื�องบนิ) รอ่นลงมาใกลพ้㘀ื�นดนิ: เคล㠀ื�อนเขา้ใกลพ้㘀ื�นดนิ, เกอืบ
ถงึพ㘀ื�นดนิ [Lex2]
ลงมา: เคล㠀ื�อนลง, เดนิลงมา (จากบนัได, ภเูขา) [Lex2]
สบืทอดมา: สบืเช㘀ื�อสายจาก [Lex2]
เอยีง: ลาดลงมา [Lex2]
(ดเิซนด\ฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สบืสายโลหติ,ตกเป็นสมบตัิ
ของ,โจมต,ีถอ่มตวั,ลดเกยีรต.ิ vi. เคล㠀ื�อนลง,นาํไปสู่ [Hope]
(vi) ลงมา,สบืทอด,สบืสายเลอืด,ตกลงมา,เขา้โจมต ี[Nontri]
/D AH0 S EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grocer คนขายของชาํ[Lex2]
(โกร\'เซอะ) n. คนขายของชาํ [Hope]
(n) คนขายของชาํ [Nontri]
/G R OW1 S ER0/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

hesitate ลงัเล: อกึอกั, ละลา้ละลงั, ชกัชา้ [Lex2]
(เฮช\'ชเิทท) vi. ลงัเลใจ ###SW. hesitater,hesitator n.
hesitatingly adv. [Hope]
(vi) ลงัเล,ยบัยั㘀�ง,ชกัชา้,อลกัเอล㠀ื�อ [Nontri]
/HH EH1 Z AH0 T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

institution ธรรมเนยีม: ขนบประเพณ,ี ส㠀ิ�งท㠀ี�ปฏบิตักินัมานาน [Lex2]
สถาบนั: องคก์รสาํคญัๆ เชน่ มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล
ธนาคาร [Lex2]
(อนิสททิวิ\'เชนิ) n. สถาบนั,หนว่ยงาน,สถานท㠀ี�ตั㘀�งของสถาบนั
###SW. institutional adj. [Hope]
(n) การจัดตั㘀�งข㘀ึ�น,หนว่ยงาน,สถาบนั [Nontri]
/IH2 N S T AH0 T UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jog กระตกุเบาๆ: กระทุ้งเบาๆ, เขยา่เบาๆ [Lex2]
การกระทุ้งเบาๆ: การกระตกุเบาๆ, การเขยา่เบาๆ, การสะกดิ
เบาๆ [Lex2]
การว㠀ิ�งเหยาะๆ: การว㠀ิ�งชา้ๆ [Lex2]
ว㠀ิ�งเหยาะๆ: ว㠀ิ�งชา้ๆ [Lex2]
พ㘀ื�นผวิท㠀ี�ไมเ่รยีบหรอืไมส่ม㠀ํ�าเสมอ: รอยบากหรอืส㠀ิ�งท㠀ี�นนูออกมา
[Lex2]
เล㘀ี�ยว: หวัเล㘀ี�ยว [Lex2]
(จอก) {jogged,jogging,jogs} vt.,n. (การ) ชนเบา ๆ ,กระทุ้ง
เบา ๆ ,ผลกัเบา ๆ ,เขยา่เบา ๆ ,ทาํใหท้าํงาน,โดยการกระทุ้ง
เบา ๆ ,กระตุ้น,เตอืน,กระทุ้งใหม้า้ว㠀ิ�งเหยาะ ๆ vt. เดนิ
เหยาะ,ยา่ง,เดนิเอ㠀ื�อย ๆ ,ย㠀ํ�าตอ๊ก,เดนิเนบิ ๆ ,ว㠀ิ�งเหยาะยา่ง (มา้) .
S.jar,shake [Hope]
(vt) ว㠀ิ�งเหยาะๆ,เขยา่,กระตกุ,กระทุ้ง,ท㠀ิ�ม,ผลกั [Nontri]
/JH AA1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

merchant พอ่คา้: ผู้จาํหนา่ย, คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, เซลลแ์มน
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[Lex2]
เก㠀ี�ยวการคา้: ใชเ้พ㠀ื�อการคา้, สาํหรับการคา้, เก㠀ี�ยวกบัเรอื
พาณชิย ์[Lex2]
(เมอ\'เชนิท)ฺ n. พอ่คา้,ผู้คา้,เจา้ของรา้น,คนขายของ. adj. เก㠀ี�ยว
กบัพาณชิย,์เก㠀ี�ยวกบัเรอืพาณชิยส์มทุร [Hope]
(adj) เก㠀ี�ยวกบัธรุกจิ,เก㠀ี�ยวกบัพาณชิย,์เก㠀ี�ยวกบัการคา้ [Nontri]
(n) พอ่คา้,ผู้คา้ขาย,เจา้ของรา้น [Nontri]
/M ER1 CH AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

poke เขา้ไปยุ่ง: แส,่ ย㠀ื�นจมกู [Lex2]
แหย ่(น㘀ิ�ว, ไม ้ฯลฯ)[Lex2]
เข㠀ี�ย (ถา่น, ไฟ) ใหค้[ุLex2]
โผลอ่อกมา: ย㠀ื�นออกมา, ล㘀ํ�า [Lex2]
คุ้ยหา[Lex2]
การท㠀ิ�ม: การแทง, การจ㘀ิ�ม, การศอก, การกระทุ้ง, การผลกั, การ
ดนั [Lex2]
กระเป๋าสตางค[์Lex2]
ปีกหมวกซ㠀ึ�งมเีชอืกผกูปลายคาง[Lex2]
(โพค) v. แหย,่กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสยีบ,ดนั,กระตุ้น,คน้หา.
###SW. poke fun at หวัเราะ. n. การผลกั,การดนั ###S. prod,
โพก <คาํอา่น>เป็นคาํสั㠀�งหน㠀ึ�งในภาษาเบสกิ (BASIC) ท㠀ี�สั㠀�ง
กาํหนดใหเ้กบ็คา่ใดคา่หน㠀ึ�งในเลขท㠀ี�อยู่ (address) ท㠀ี�แนน่อนใน
หนว่ยความจาํได ้[Hope]
/P OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

postpone เล㠀ื�อนเวลาออกไป: เปล㠀ี�ยน, ผลดั, ถว่งเวลา [Lex2]
(โพสทโฺพน\') vt. เล㠀ื�อน,เล㠀ื�อนไป,เล㠀ื�อนเวลา,ยดึเวลา,ถว่ง
เวลา,จัดไวใ้นตาํแหนง่รอง. ###SW. postponable adj.
postponement n. postponer n. ###S. defer [Hope]
(vt) ยดืเวลา,เล㠀ื�อนกาํหนด,ถว่งเวลา [Nontri]
/P OW0 S T P OW1 N/ [CMU]
/P OW0 S P OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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splash กระเดน็เปื㘀�อน: สาดกระเดน็ [Lex2]
เร㠀ื�องครกึโครม: ขา่วครกึโครม [Lex2]
เสยีงสาดกระเดน็[Lex2]
รอยแตม้: รอยดา่ง [Lex2]
(สแพลช) vt.,vi.,n. (การ) สาด,กระเดน็,ทาํใหเ้ปียก,ทาํให้
เปรอะเปื㘀�อน,พรม,กระเดน็เปื㘀�อน,กระโดดน㘀ํ�า,เลน่น㘀ํ�า,ลยุน㘀ํ�า,ยงิ
ตก,ปรมิาณของเหลวท㠀ี�กระเดน็,รอยสาด,สดีา่ง,รอยดา่ง,การ
แสดงโออ้วด ###SW. splasher n. [Hope]
(n) การสาด,การกระเซน็,รอยจดุ,รอยดา่ง,เร㠀ื�องครกึโครม
[Nontri]
(vi) อาบน㘀ํ�า,สาดน㘀ํ�า,โดดน㘀ํ�า,ลยุน㘀ํ�า,เลน่น㘀ํ�า [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ปรอะ,ทาํใหเ้ปื㘀�อน,พรม,ทาํใหเ้ปียก [Nontri]
/S P L AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stubborn ด㘀ื�อรั㘀�น: ด㘀ื�อดงึ, หวัแขง็ [Lex2]
รับมอืยาก: วา่ยาก, ควบคมุยาก [Lex2]
(สทบั\'เบริน์) adj. ด㘀ื�อดงึ,ด㘀ื�อรั㘀�น,หวัรั㘀�น,แขง็กระดา้ง,ควบคมุ
ยาก,วา่ยาก,รับมอืยาก,แนว่แน ่###SW. stubbornly adv.
stubbornness n. ###S. adamant,dogged ###A. flexible
[Hope]
(adj) ดนัทรัุง,ด㘀ื�อดงึ,ด㘀ื�อรั㘀�น,วา่ยาก,ยนืหยดั [Nontri]
/S T AH1 B ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

suburb ชานเมอืง: รอบนอกเมอืง [Lex2]
ชานเมอืง [LongdoEN]
(ซบั\'เบริบ์) n. ชานเมอืง,รอบนอกเมอืง,สว่นท㠀ี�อยู่รอบนอก.
###SW. suburbed adj. [Hope]
(n) รอบนอกเมอืง,ชานเมอืง [Nontri]
/S AH1 B ER0 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tide กระแสน㘀ํ�า[Lex2]
ปรากฏการณน์㘀ํ�าข㘀ึ�นน㘀ํ�าลง: กระแสน㘀ํ�าข㘀ึ�นน㘀ํ�าลง [Lex2]
ส㠀ิ�งท㠀ี�ข㘀ึ�นๆ ลงๆ[Lex2]
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ชว่งเวลา[Lex2]
ลอยตามกระแสน㘀ํ�า: ไหลตามกระแสน㘀ํ�า, ไหลไปไหลมา [Lex2]
ทาํใหล้อยตามกระแสน㘀ํ�า: ทาํใหไ้หลตามกระแสน㘀ํ�า, ทาํใหไ้หล
ไปไหลมา [Lex2]
ข㘀ึ�นและลงเหมอืนกระแสน㘀ํ�า[Lex2]
เกดิข㘀ึ�น[Lex2]
(ไทด)ฺ n. น㘀ํ�าข㘀ึ�นน㘀ํ�าลง,กระแสน㘀ํ�า,ส㠀ิ�งท㠀ี�ข㘀ึ�น ๆ ลง ๆ สลบักนั,แนว
โนม้,วกิฤตกิาล,ฤด,ูเทศกาล,โอกาสท㠀ี�เหมาะ,ชว่งระยะเวลา
หน㠀ึ�ง, Phr. (turn the tide กลบัทศิทาง) vi. ไหลตามกระแส
น㘀ํ�า,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน㘀ํ�า vt. ทาํใหล้อยไปตาม
กระแสน㘀ํ�า, Phr. (tide over ชว่ยใหพ้น้ความลาํบาก [Hope]
(n) เวลาน㘀ํ�าข㘀ึ�นลง,กระแสน㘀ํ�า,ฤดกูาล,เทศกาล,วกิฤตกิารณ,์แนว
โนม้ [Nontri]
/T AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tragedy เหตกุารณร์า้ยแรง: โศกนาฏกรรม [Lex2]
(แทรจ\'จดิ)ี n. ละครโศก,บทประพันธโ์ศก,เร㠀ื�องโศก,ภยัพบิตัิ
[Hope]
(n) โศกนาฏกรรม,เร㠀ื�องเศรา้,ละครโศก [Nontri]
/T R AE1 JH AH0 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bomb ท㘀ิ�งระเบดิทาํลาย[Lex2]
ระเบดิ: ลกูระเบดิ [Lex2]
คนเย㠀ี�ยมยอด (คาํสแลง): ส㠀ิ�งของท㠀ี�เย㠀ี�ยมยอด (ภาษาสแลง)
[Lex2]
(บอมบ)์ {bombed,bombing,bombs} n. ระเบดิ,ลกูระเบดิ,กอ้น
วตัถเุหลวท㠀ี�ขบัออกจากภเูขาไฟ,ระเบดิภเูขาไฟ,ความลม้เหลว
ส㘀ิ�นเชงิ,อาวธุนวิเคลยีร ์vi. ปลอ่ยลกูระเบดิ,ท㘀ิ�งลกูระเบดิ,ยงิลกู
ระเบดิ,ลม้เหลว ###S. missile [Hope]
(n) ลกูระเบดิ,อาวธุนวิเคลยีร ์[Nontri]
(vt) ท㘀ิ�งระเบดิ [Nontri]
/B AA1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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certificate ประกาศนยีบตัร[Lex2]
รับรองดว้ยหนังสอืรับรอง: รับรองดว้ยเอกสารรับรอง [Lex2]
หนังสอืรับรอง[Lex2]
หลกัฐานทางการเงนิ[Lex2]
ใหห้นังสอืรับรอง: ใหป้ระกาศนยีบตัร [Lex2]
(เซอทฟิ\'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n.
หนังสอืรับรอง,ประกาศนยีบตัร,ใบรับรอง,ในสทุธ,ิใบสาํคญั,ขอ้
พสิจูน ์vt. รับรองดว้ยหนังสอืรับรอง ###SW. certificatory adj.
[Hope]
(n) ประกาศนยีบตัร,ใบสทุธ,ิใบรับรอง,หนังสอืรับรอง [Nontri]
/S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

circumstance โชค: โอกาส [Lex2]
สภาวะแวดลอ้ม[Lex2]
เหตกุารณ[์Lex2]
(เซอ\'คมัสเฺทนิซ)ฺ
{circumstanced,circumstancing,circumstances} n.
สถานการณ,์กรณ,ีสภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วธิี
การ,โอกาส,สภาพแวดลอ้ม,รายละเอยีด. vt. ใหอ้ยู่ในสภาวะ
หน㠀ึ�งเฉพาะ,ควบคมุหรอืนาํโดยสถานการณ ์###S. condition
[Hope]
(n) พฤตกิารณ,์โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตกุารณ์
แวดลอ้ม,เหต,ุกรณ ี[Nontri]
/S ER1 K AH0 M S T AE2 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coffin บรรจศุพในโลงศพ: บรรจศุพ, บรรจใุนโลง, นาํใสโ่ลง [Lex2]
โลงศพ: หบีศพ [Lex2]
(คอฟ\'ฟนิ) n. โลงศพ [Hope]
(n) หบีศพ,โลงศพ [Nontri]
/K AO1 F IH2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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cope รับมอืได:้ รับมอืกบัปัญหาไดด้ ี[Lex2]
(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ตอ่สู้
ด㘀ิ�นรน,รับมอื,จัดการ,พบ ###S. manage [Hope]
(vi) สู้,ตอ่สู้,รับมอื,จัดการ [Nontri]
/K OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

criticism การประเมนิผลงาน[Lex2]
การวจิารณ[์Lex2]
บทวจิารณ[์Lex2]
(ครทิ\'ทซิสิซมึ) n. การวจิารณ,์การตเิตยีน,การจับผดิ,บท
วจิารณ,์วธิกีารวจิารณ ์[Hope]
(n) การวจิารณ,์การวเิคราะห,์การตเิตยีน,บทวจิารณ ์[Nontri]
/K R IH1 T AH0 S IH2 Z AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

devastate ทาํลายลา้ง: ทาํใหเ้สยีหายอยา่งรนุแรง [Lex2]
ทาํใหท้ว่มทน้ดว้ยความรู้สกึ (มกัใชร้ปู passive voice): ทาํให้
หมดหวงั, ทาํใหต้กตะลงึ [Lex2]
(เดฟ\'เวสิเทท) vt. ทาํลายลา้ง,ลา้งผลาญ,มชียัทว่มทน้
###SW. devastation n. ดdูevastate devastative adj.
ดdูevastate devastator n. ดdูevastate ###S. ravage [Hope]
(vt) ทาํลายลา้ง,สงัหาร,ลา้งผลาญ,ทาํใหฉ้บิหาย [Nontri]
/D EH1 V AH0 S T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frown ทาํหนา้บ㘀ึ�ง: ยน่หนา้ผาก, ขมวดค㘀ิ�ว, ทาํหนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด [Lex2]
การทาํหนา้บ㘀ึ�ง: การทาํหนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด, การทาํหนา้ถมงึทงึ
[Lex2]
(เฟราน) vi. ค㘀ิ�วขมวด,ทาํหนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด,บ㘀ึ�ง,แสดงความไม่
พอใจ,ถมงึตงึ. vt. ทาํหนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด. n. หนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด.
###SW. frowner n. frowningly adv. ###S. sulk,scowl [Hope]
(n) การขมวดค㘀ิ�ว,ความถมงึทงึ,การถลงึตา,ความบ㘀ึ�งตงึ,ความไม่
พอใจ [Nontri]
(vi) ขมวดค㘀ิ�ว,ทาํหนา้บ㘀ึ�ง,ทาํหนา้น㠀ิ�วค㘀ิ�วขมวด,ถลงึตา [Nontri]
/F R AW1 N/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

gaze เพง่: เพง่มอง, จอ้งมอง [Lex2]
การเพง่มอง: การจอ้ง [Lex2]
(เกซ) vi.,n. (การ) จอ้งมอง,เพง่มอง,มองเขมง็. ###S.
stare,gape [Hope]
(n) การเพง่,การจอ้ง,การจอ้งเขมง็ [Nontri]
(vt) เพง่,จอ้งเขมง็,จอ้งมอง [Nontri]
/G EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

glance ชาํเลอืง: ชายตามอง, แวบมอง, เหลอืบด ู[Lex2]
การชาํเลอืง: การเหลอืบมอง, การแวบมอง [Lex2]
(กลานซ)ฺ vi.,vt. ชาํเลอืงมอง,มองแวบเดยีว,มองผาด ๆ vt.
ชาํเลอืงมอง,โฉบผา่นหนา้. ###SW. glancingly ###S.
peek,graze [Hope]
(n) การชาํเลอืง,การมองผาด,การเหลยีวด ู[Nontri]
(vi) ชาํเลอืงด,ูมองผาดๆ,เหลอืบตาด,ูชายตามอง [Nontri]
/G L AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grief ความเศรา้โศก: ความอาลยั, ความเสยีใจ [Lex2]
ปัญหา: ความยุ่งยาก [Lex2]
(กรฟี) n. ความเศรา้โศก,ความเสยีใจมาก,ส㠀ิ�งท㠀ี�ทาํใหเ้สยีใจ
มาก. come to grief ผดิหวงั,สลดใจ ###S. sadness [Hope]
(n) ความเศรา้โศก,ความทกุขใ์จ,ความเสยีใจ,ความโทมนัส
[Nontri]
/G R IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

groom เจา้บา่ว[Lex2]
คนเล㘀ี�ยงมา้: คนใชผู้้ชาย [Lex2]
เตรยีมพรอ้ม: เตรยีมการ, ทาํใหส้ะอาดและเรยีบรอ้ย, ทาํให้
พรอ้ม [Lex2]
(กรมู) n. เจา้บา่ว,คนเล㘀ี�ยงมา้,อศัวรักษ,์คนใชผู้้ชาย. vt. แตง่
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ตวั,ตกแตง่,ทาํใหส้ะอาดหมดจด,ดแูลมา้,เตรยีมการ,เตรยีมตวั.
###SW. groomer n. [Hope]
(n) คนใช,้คนเล㘀ี�ยงมา้,เจา้บา่ว,ขา้ราชบรพิาร [Nontri]
/G R UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

license การอนญุาต[Lex2]
ใบอนญุาต[Lex2]
เสรภีาพ: ความเป็นอสิระท㠀ี�จาํทาํส㠀ิ�งใดส㠀ิ�งหน㠀ึ�ง [Lex2]
อนญุาต: ยนิยอม, ยอมให,้ ใหอ้าํนาจ [Lex2]
(ไล\'เซนิซ)ฺ n. ใบอนญุาต,การอนญุาต,การอนมุตั,ิสทิธกิาร
ดาํเนนิการ,สทิธใินการใชส้ทิธบิตัรของคนอ㠀ื�นโดยถกูตอ้งตาม
กฎหมาย vt. ออกใบอนญุา,ใหอ้าํนาจ. ###SW. licenser n.
ดlูicence licensor n. ดlูicence ###S. permit [Hope]
(n) ใบอนญุาต,การไดรั้บอนญุาต,สทิธ,ิอาํนาจ,การอนมุตัิ
[Nontri]
(vt) อนญุาต,ออกใบอนญุาต [Nontri]
/L AY1 S AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

microscope กลอ้งจลุทรรศน:์ เคร㠀ื�องจลุทรรศน ์[Lex2]
(ไม\'โครสโคพ) n. เคร㠀ื�องจลุทรรศน ์[Hope]
(n) กลอ้งจลุทรรศน ์[Nontri]
/M AY1 K R AH0 S K OW2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nuclear เก㠀ี�ยวกบันวิเคลยีร:์ เก㠀ี�ยวกบัพลงังานนวิเคลยีร ์[Lex2]
(นวิ\'เคลยีร)์ adj. นวิเคลยีร ์[Hope]
(adj) ท㠀ี�เป็นใจกลาง,เก㠀ี�ยวกบัอาวธุนวิเคลยีร ์[Nontri]
/N UW1 K L IY0 ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

portray วาดภาพ[Lex2]
พรรณนา[Lex2]
แสดง[Lex2]
(พอรเ์ทร\',โพรเ์ทร\') vt. วาดภาพ,เขยีนภาพ,รา่งภาพ,พรรณนา
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เป็นคาํ,แสดง. ###SW. portrayable adj. portrayer n. [Hope]
(vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,พรรณนา,รา่งภาพ [Nontri]
/P AO0 R T R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rotate ทาํใหห้มนุ: ทาํใหห้มนุรอบ [Lex2]
หมนุ: หมนุรอบ [Lex2]
ปลกูพชืหมนุเวยีน: หมนุรอบ, หมนุเวยีน [Lex2]
สบัเปล㠀ี�ยน: ทาํใหห้มนุเวยีน [Lex2]
สบัเปล㠀ี�ยน: หมนุเวยีน [Lex2]
(โร\'เทท) vi. หมนุ,หมนุรอบ,หมนุเวยีน,โคจรรอบ,สบัเปล㠀ี�ยน
vt. ทาํใหห้มนุรอบ,ทาํใหห้มนุเวยีน,ทาํใหส้บัเปล㠀ี�ยน ###SW.
rotatable adj. [Hope]
(vi,vt) หมนุเวยีน,หมนุ,สบัเปล㠀ี�ยน,โคจร [Nontri]
/R OW1 T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

souvenir ของท㠀ี�ระลกึ: ส㠀ิ�งเตอืนใจ [Lex2]
(ซวูะเนยีร\์') n. ของท㠀ี�ระลกึ,ของท㠀ี�เป็นอนสุรณ,์ความทรงจาํ,ท㠀ี�
ระลกึ ###S. memento [Hope]
(n) ของท㠀ี�ระลกึ [Nontri]
/S UW2 V AH0 N IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

submarine เรอืดาํน㘀ํ�า: เรอืใตน้㘀ํ�า [Lex2]
ขนมปังแซนดว์ชิขนาดใหญ[่Lex2]
ซ㠀ึ�งอยู่ใตน้㘀ํ�า: ซ㠀ึ�งอยู่ใตท้ะเล [Lex2]
(ซบั\'มะรนิ) n. เรอืดาํน㘀ํ�า,เรอืใตน้㘀ํ�า,ส㠀ิ�งท㠀ี�อยู่ในน㘀ํ�า,สตัวน์㘀ํ�า,ส㠀ิ�งมี
ชวีติท㠀ี�อาศยัอยู่ใตผ้วิน㘀ํ�า. adj. ใตน้㘀ํ�า,ในน㘀ํ�า,ใตผ้วิน㘀ํ�า,เก㠀ี�ยวกบัเรอื
ใตน้㘀ํ�า [Hope]
(adj) ในน㘀ํ�า,ใตน้㘀ํ�า [Nontri]
(n) เรอืดาํน㘀ํ�า [Nontri]
/S AH1 B M ER0 IY2 N/ [CMU]
/S AH2 B M ER0 IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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trace รอ่งรอย: ว㠀ี�แวว [Lex2]
จาํนวนบางเบา: จาํนวนเลก็นอ้ย [Lex2]
รอยเทา้[Lex2]
ทาง (ท㠀ี�มนษุยห์รอืสตัวเ์ดนิผา่นไป)[Lex2]
การวาด: การรา่งภาพ [Lex2]
การตามหา[Lex2]
ตามหา[Lex2]
ตดิตาม: ตามรอย [Lex2]
สบืหารอ่งรอย: สะกดรอย [Lex2]
รา่งครา่วๆ: อธบิายครา่วๆ [Lex2]
บงัเหยีน[Lex2]
(เทรส) n. สายบงัเหยีน,สายดงึ,สายโยงมา้กบั
บงัเหยีน,รอย,รอ่งรอย,รอยเทา้,รอยทาง,ทางเลก็,รอยความ
ทรงจาํในสมอง (หรอืengram) การลากเสน้,การวาด
เลน่,ปรมิาณเลก็นอ้ยมาก,รอยภาพโทรทศัน,์รอยบนัทกึ,จดุ
หรอืเสน้ท㠀ี�ตดักนั vt. ตามรอย,ตดิตาม,สบื
เสาะ,สบืสวน,สอบสวน,ลากเสน้,วางแผน [Hope]
(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบงัเหยีน [Nontri]
(vt) ลากเสน้,เขยีน,วาด,คดัลอก,ตดิตาม [Nontri]
/T R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

appliance เคร㠀ื�องใช[้Lex2]
(อะไพล\'เอนิซ)ฺ n. เคร㠀ื�องมอื,อปุกรณ,์เคร㠀ื�องกลสาํหรับใชส้อย
ในบา้น [Hope]
(n) การใชป้ระโยชน,์เคร㠀ื�องมอื,เคร㠀ื�องใช,้อปุกรณ ์[Nontri]
/AH0 P L AY1 AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

basin อา่งน㘀ํ�า: ชามอา่ง, กะละมงั [Lex2]
ลุ่มน㘀ํ�า: แอง่น㘀ํ�า, อู่เรอื, ท㠀ี�จอดเรอืซ㠀ึ�งขดุเขา้ไปจากแมน่㘀ํ�าหรอื
ทะเล [Lex2]
(เบ\'ซนิ) n. อา่ง,อา่งน㘀ํ�า,ชามอา่ง,อา่งลา้งหนา้,อู่น㘀ํ�า,สระน㘀ํ�า,อู่
เรอื,ลุ่มน㘀ํ�า,อา่วดา้นใน ###S. bowl,tub [Hope]
(n) อา่ง,ชามอา่ง,ตุ่มน㘀ํ�า,อา่งลา้งหนา้ [Nontri]
/B EY1 S AH0 N/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

broom กวาด[Lex2]
ไมก้วาด[Lex2]
ขา้วฟ่าง[Lex2]
(บรมู) {broomed,brooming,brooms} n. ไมก้วาด,ขา้ราชการท㠀ี�
รับตาํแหนง่ใหม ่vt. ปัดกวาด ###SW. broomy,adj. [Hope]
(n) ไมก้วาด [Nontri]
(vt) กวาด,ปัดกวาด,ทาํความสะอาด [Nontri]
/B R UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

caterpillar คนท㠀ี�รดีไถจากผู้อ㠀ื�น[Lex2]
หนอนผเีส㘀ื�อ[Lex2]
(แคท\'ทะพลิละ) n. หนอนผเีส㘀ื�อ,หนอนผเีส㘀ื�อราตร,ีรถ
แทรกเตอร ์[Hope]
(n) หนอนแกว้,หนอนผเีส㘀ื�อ,ดกัแด,้ตวับุ้ง,ตวัดว้ง,ตนีตะขาบ
[Nontri]
/K AE1 T AH0 P IH2 L ER0/ [CMU]
/K AE1 T ER0 P IH2 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cupboard ตู้[Lex2]
n. ตู้ถว้ยชาม,ตู้เส㘀ื�อผา้,ตู้อาหาร [Hope]
(n) ตู้,ตู้กบัขา้ว,ตู้อาหาร,ตู้เส㘀ื�อผา้ [Nontri]
/K AH1 B ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

delicate ยุ่งยาก: ลาํบาก, ซบัซอ้น [Lex2]
ละเอยีดออ่น: ประณตี, แบบบาง, บอบบาง [Lex2]
ไวตอ่ความรู้สกึ: ออ่นแอ, สะเทอืนอารมณไ์ดง้า่ยเปราะบาง
[Lex2]
เสยีงา่ย: แตกงา่ย [Lex2]
(เดล\'ละคทิ) adj. ละเอยีดออ่น,ประณตี,ออ่นชอ้ย,บรรจงแตก
งา่ย,ออ่นแอ,แคลว่คลอ่ง,ยากท㠀ี�จะจัดการ,ลาํบาก ###SW.
delicateness n. ดdูelicate ###S. precise [Hope]
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(adj) ออ่นแอ,แบบบาง,ละเอยีดลออ,ประณตี,ละเอยีดออ่น,มรีส
ด ี[Nontri]
/D EH1 L AH0 K AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

emerge ปรากฏออกมา: ปรากฏตวั, ปรากฏ [Lex2]
เป็นท㠀ี�รู้จัก[Lex2]
ออกมา, โผลอ่อกมา, ปรากฎออกมา [LongdoEN]
(อเีมริจ์\ฺ') vi. โผลอ่อกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มตีวัตน
[Hope]
(vt) ออกไป,โผล,่ปรากฏออกมา [Nontri]
/IH2 M ER1 JH/ [CMU]
/IY1 M ER0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

handicap ความพกิาร[Lex2]
เป็นอปุสรรคแก:่ เป็นเคร㠀ื�องกดีขวาง [Lex2]
อปุสรรค: ขอ้เสยีเปรยีบ [Lex2]
n. อปุสรรค,ขอ้เสยีเปรยีบ,ความบกพรอ่งทางกาย,การแขง่ขนั
ตอ่แตม้ vt. ทาํใหเ้สยีเปรยีบ,ขดัขวาง,กดีขวาง [Hope]
(n) การตอ่ให,้การเสยีเปรยีบ,ความบกพรอ่ง,อปุสรรค [Nontri]
(vt) ตอ่ให,้ทาํใหเ้สยีเปรยีบ,ขดัขวาง,เป็นอปุสรรค,กดีขวาง
[Nontri]
/HH AE1 N D IY0 K AE2 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hook เก㠀ี�ยว: ตดิตะขอ [Lex2]
ขโมย (คาํสแลง): ฉก, ชงิ, ว㠀ิ�งราว [Lex2]
งอ: โคง้,งุ้ม [Lex2]
ตะขอ: ท㠀ี�เก㠀ี�ยว, ตะขอแขวน, ขอ [Lex2]
เป็นโสเภณ[ีLex2]
ทาํใหต้ดิบางอยา่ง (อาจไมใ่ชย่า)[Lex2]
(ฮคุ) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบด็ปลา,เคยีว,สบั,กบัดกั,หลมุ
พราง,หญงิโสเภณ,ีหมดัสอยดาว,คุ้งแมน่㘀ํ�า Phr. (by hook or
by crook โดยวธิกีารวธิหีน㠀ึ�ง) vt. เก㠀ี�ยวตดิ,ใชต้ะขอเก㠀ี�ยว,ใชเ้บด็
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ตก,ลอ่,หลอกลวง,ลว้งกระเป๋า,ขโมย,ตอ่ยหมดัตวดัหรอื
สอยดาว. vi. ยดึตดิหรอืเก㠀ี�ยวโดย [Hope]
(n) ขอ,เบด็,เคยีว,หว่ง,หลมุพราง [Nontri]
(vt) เก㠀ี�ยวขอ,เกาะ,ตวดั,เหว㠀ี�ยง,ลอ่,ลว้งกระเป๋า [Nontri]
/HH UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hop กระโดดขาเดยีว[Lex2]
(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รบีเดนิทางใน
ระยะสั㘀�น. vt. กระโดดขา้ม,ข㘀ึ�นรถ,ข㘀ึ�นเคร㠀ื�องบนิ n. การกระ
โดด,การกระโดดขาเดยีว,การข㘀ึ�นเคร㠀ื�องบนิ,การเดนิทางในระยะ
สั㘀�น,การเตน้ราํ,งานเตน้ราํ,การกระดอนของลกูบอล,ตน้ฮอพ.
###SW. hops n. ดอกฮอพ (ใชป้รงุ [Hope]
(vi) กระโดด,บนิ,เตน้ราํ [Nontri]
/HH AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

laundry กจิกรรมซกัรดีเส㘀ื�อผา้[Lex2]
(ลอน\'ดร)ี n. เส㘀ื�อผา้ท㠀ี�จะซกั,หอ้งซกัผา้,สถานท㠀ี�ซกัผา้ [Hope]
(n) เส㘀ื�อผา้ท㠀ี�ซกัฟอก,รา้นซกัรดี [Nontri]
/L AO1 N D R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pursue ไลต่าม[Lex2]
ทาํใหล้ลุว่ง[Lex2]
(เพอซ\ู') vt.,vi. ตดิตาม,ไลต่าม,ตามจับ,ดาํเนนิตาม,ปฏบิตัิ
ตาม,ดาํเนนิการตอ่ไป. ###SW. pursuer n. ###S.
chase,proceed [Hope]
(vt) ดาํเนนิตาม,เจรญิรอยตาม,ตดิตาม,ตามหา [Nontri]
/P ER0 S UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reluctant ไมเ่ตม็ใจ: ฝืนใจ [Lex2]
ตอ่ตา้น (คาํโบราณ): คดัคา้น [Lex2]
(รลีคั\'เทนิท)ฺ adj. ไมเ่ตม็ใจ,ไมส่มคัรใจ,ฝืนใจ,ตอ่ตา้น,ฝืด
###S. unwilling,loath,averse [Hope]
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(adj) อกึอกั,ไมเ่ตม็ใจ,ไมส่มคัรใจ,ฝืนใจ,ตอ่ตา้น [Nontri]
/R AH0 L AH1 K T AH0 N T/ [CMU]
/R IY0 L AH1 K T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sleeve แขนเส㘀ื�อ[Lex2]
ปลอกหุ้ม: กระบอกสวม, ปลอก, ซอง [Lex2]
ใสแ่ขนเส㘀ื�อ[Lex2]
(สลฟีว) n.แขนเส㘀ื�อ,ขอ้มอืเส㘀ื�อ,ชดุสวมแผน่เสยีง,จาํปาจับดอก
สวา่น,ปลอกหุ้ม,กระบอกสวม vt. จัดใหม้แีขนเส㘀ื�อ ###SW.
sleeved มแีขนเส㘀ื�อ [Hope]
(n) ปลอกหุ้ม,แขนเส㘀ื�อ,กระบอกสวม [Nontri]
/S L IY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spine กระดกูสนัหลงั[Lex2]
สนัหนังสอื[Lex2]
หนาม[Lex2]
(สไพน)์ n. ลาํกระดกูสนัหลงั,กระดกูสนัหลงั,สว่นท㠀ี�คลา้ย
กระดกูสนัหลงั,หนาม,หนามกระดอง,ส㠀ิ�งท㠀ี�แหลม,ความ
แขง็แกรง่ของจติใจ,ความแนว่แน,่สนั,แงง่,สนัหนังสอื. ###SW.
spined adj. ###S. spinal column,ridge [Hope]
(n) หนาม,กระดกูสนัหลงั,ความแขง็ขนั,สนั,แงง่ [Nontri]
/S P AY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stain คราบ: รอยเปื㘀�อน, รอยเลอะ [Lex2]
สทีา: สแีตม้ [Lex2]
สยีอ้ม[Lex2]
ดา่งพรอ้ย: มลทนิ [Lex2]
เป็นคราบ: เปรอะเปื㘀�อน [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยเลอะ: ทาํใหเ้ป็นคราบ, ทาํใหเ้ปื㘀�อน [Lex2]
(สเทน) vt.,vi. ทาํใหเ้ปรอะเปื㘀�อน,ทาํใหเ้ป็นรอยดา่ง,แตม้
ส,ีทาํใหม้มีลทนิ. n. สแีตม้,สยีอ้ม,สที㠀ี�เปรอะเปื㘀�อน,ดา่งพรอ้ย,ส㠀ิ�ง
สกปรก,แตม้สกปรก. ###SW. stainability n. stainable adj.
stainer n. ###S. speck,blot,tarnish,st [Hope]
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(n) รอยดา่ง,รอยเปื㘀�อน,ส㠀ิ�งสกปรก [Nontri]
(vt) ทาํใหด้า่ง,ทาํเปื㘀�อน,แตม้ส,ีทาํใหส้กปรก [Nontri]
/S T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strip เปลอืยกาย: เปล㘀ื�องผา้ [Lex2]
ถอดผา้: แกผ้า้ [Lex2]
ระบาํแกผ้า้: ระบาํเปล㘀ื�องผา้ [Lex2]
การเตน้ระบาํเปล㘀ื�องผา้[Lex2]
ช㘀ิ�นยาว: ร㘀ิ�ว, แผน่ยาว [Lex2]
ทางยาวสาํหรับเคร㠀ื�องบนิข㘀ึ�นลง: ลานสนามบนิ [Lex2]
การต์นูเร㠀ื�องยาว: ภาพแสดงเร㠀ื�องราวเป็นตอนๆ [Lex2]
ถนนท㠀ี�มรีา้นคา้สองขา้งทาง[Lex2]
ฉกีเป็นแผน่เลก็ยาว[Lex2]
รดีนมววัหรอืแพะจนหมด: รดีนมสว่นสดุทา้ยจนหมด [Lex2]
(สทรพิ) vt.
ลอก,ปอก,เปล㘀ื�อง,ร㘀ื�อ,ถอน,ขจัด,ปลน้,กวาด,ถอด,แกผ้า้,รดี
นม,ตดัเน㘀ื�อหา,ตดัฉกีหรอืทาํใหเ้ป็นแผน่เลก็ยาวvi. เปล㘀ื�อง
ผา้,ถอดผา้,ระบาํเปล㘀ื�องผา้ n. สายยาว,แผน่ยาวเลก็,ลานสนาม
บนิ,แผน่แสตมป์,ระบาํเปล㘀ื�องผา้,สายแผน่เหลก็,การขดุกลาง
แจง้. [Hope]
(n) ร㘀ิ�ว,แผน่ยาว,แผน่แสตมป์,ระบาํเปล㘀ื�องผา้,ลานสนามบนิ
[Nontri]
(vt) ถอดออก,ปอก,ลอก,ร㘀ื�อถอน,กลอ้น,รดีนม,แกผ้า้ [Nontri]
/S T R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swear สาบาน: ยนืยนั, สญัญา, ปฏญิาณ [Lex2]
สาบแชง่: สบถ, กน่ดา่ [Lex2]
(สแวร)์ {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิ
ญาณ,กลา่วคาํปฎญิาณ,ใหค้าํปฎญิาณ,สบถ,สาปแชง่,กลา่วคาํ
สาปแชง่, swear by กลา่วคาํปฎญิาณเขา้รับตาํแหนง่, swear
off ตดัสนิใจเลกิ (โดยเฉพาะของมนึเมา) swear out ทาํใหศ้าล
ออกหมายศาลโดยการกลา่วหาภายใตก้ารปฎญิาณตน s
[Hope]
(vi) ปฏญิาณ,สาบาน,สบถ [Nontri]
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/S W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swing แกวง่: แกวง่ไปมา [Lex2]
หมนุรอบ: หมนุ, หมนุวน [Lex2]
แขวน: หอ้ย [Lex2]
ชงิชา้: เกา้อ㘀ี�ท㠀ี�หอ้ยแกวง่ไปมา [Lex2]
การแกวง่: การแกวง่ไปมา, การแกวง่ไกว [Lex2]
การเหว㠀ี�ยงหมดั[Lex2]
การตลีกูบอล[Lex2]
(สวงิ) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ)
แกวง่,ไกว,แกวง่ไกว,กวดัแกวง่,โล,้หอ้ย,แขวน,แขวน
คอ,หนั,หนัเห,เปล㠀ี�ยนแปลง,ระยะท㠀ี�แกวง่,เสน้ทางท㠀ี�
แกวง่,จังหวะ,การสา่ยตะโพก,กา้วของจังหวะ,การ
เปล㠀ี�ยนแปลง,การข㘀ึ�น ๆ ลง ๆ ,อสิรภาพ,การดาํเนนิการ,ส㠀ิ�งท㠀ี�
แกวง่,ช [Hope]
(n) ชงิชา้,การแกวง่,การหนั,การแขวนคอ,การโล,้จังหวะ
[Nontri]
(vt) หมนุไปมา,แกวง่,หนั,แขวน,โล,้หอ้ย [Nontri]
/S W IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

utilize ใชป้ระโยชน:์ ใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นประโยชน[์Lex2]
(ย\ู'ทะไลซ) vt. ใชเ้ป็นประโยชน,์ทาํใหเ้ป็นประโยชน ์###SW.
utilisable adj. utilizable adj. utlisation n. utilization n. utiliser
adj. utilizer n. ###S. use [Hope]
(vt) ใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์[Nontri]
/Y UW1 T AH0 L AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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