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Vocabulary List

aroma กล䎽ิ耀นหอม[Lex2]
(อะโร\'มะ) n. กล䎽ิ耀นหอม,ความหอม [Hope]
(n) ความหอม,กล䎽ิ耀นหอม [Nontri]
/ER0 OW1 M AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beverage เคร䎽ื耀องด䎽ื耀ม[Lex2]
(เบฟ\'เวอเรจ)ฺ n. เคร䎽ื耀องด䎽ื耀ม,ของเหลวท䎽ี耀ด䎽ื耀มได ้[Hope]
(n) เคร䎽ื耀องด䎽ื耀ม [Nontri]
/B EH1 V ER0 IH0 JH/ [CMU]
/B EH1 V R IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cluster กลุ่ม (ส䎽ิ耀งของหรอืคน): พวง, ชอ่, กระจกุ, หยอ่ม, กอ้น [Lex2]
ทาํใหอ้ยู่รวมเป็นกลุ่ม[Lex2]
รวมเป็นกลุ่ม: อยู่เป็นกลุ่ม [Lex2]
(n) กลุ่ม,กอ้น,หมู่,ฝงู,พวก,พวง,ชอ่ [Nontri]
(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝงู,เป็นพวก [Nontri]
/K L AH1 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

combine การรวมกนั: การรวมกลุ่ม [Lex2]
เคร䎽ื耀องจักรตดัและนวดเมลด็ขา้ว[Lex2]
นาํมารวมกนั: ทาํใหร้วมกนั, นาํมารวมเขา้ดว้ยกนั [Lex2]
ป้ระสานกนั[Lex2]
รวมกนั: รวมเป็นอนัหน䎽ึ耀งอนัเดยีวกนั [Lex2]
(คมัไบน\์',คอม\'ไบน)์ {combined,combining,combines} v. รวม
กนั,ทาํใหร้วมกนั,ประกอบกนั n. การรวมกนั,กลุ่มคน,เคร䎽ื耀องจักรตดั
และนวดเมลด็ขา้ว ###SW. combinability n. ดcูombine combinable
adj. ดcูombine ###S. unite [Hope]
(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกนั [Nontri]
/K AA1 M B AY0 N/ [CMU]
/K AH0 M B AY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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condensed /K AH0 N D EH1 N S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[condense]
ทาํใหน้อ้ยลง: ทาํใหล้ดลง [Lex2]
ยอ่[Lex2]
(คนัเดนซ\ฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทาํใหแ้นน่
ข䌮ึ�น,ลดปรมิาตร,ทาํใหส้ั䌮�น,ทาํใหก้ะทดัรัด,ยอ่ใหส้ั䌮�น,ทาํใหข้น้, (ไอน䌮ํ�า)
จับตวักนัเป็นของเหลวหรอืน䌮ํ�าแขง็,ทาํใหเ้ป็นของเหลว. ###SW.
condensability n. ดcูondense condensibility n. ดcูondense [Hope]
(vt) กลั䎽耀น,สงัเขป,ทาํใหก้ะทดัรัด,ทาํใหส้ั䌮�น,ยอ่ [Nontri]
/K AH0 N D EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contemporary คนรว่มสมยั[Lex2]
ซ䎽ึ耀งกาํลงัมชีวีติอยู่[Lex2]
ซ䎽ึ耀งท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�นพรอ้มกนั[Lex2]
ทนัสมยั: ท䎽ี耀อยู่ในปัจจบุนั [Lex2]
(คนัเทม\'พะระร)ี adj. ซ䎽ึ耀งเกดิข䌮ึ�นพรอ้มกนั,เก䎽ี耀ยวกบัสมยัเดยีวกนั n.
บคุคลท䎽ี耀 (รว่มสมยั,รว่มยคุ) ###SW. contemporily adv.
ดcูontemporary contemporariness n. ดcูontemporary ###S.
contemporaneous [Hope]
(adj) รว่มสมยั,รุ่นเดยีวกนั,รว่มยคุ,อยู่ในสมยัเดยีวกนั,รว่มรุ่น [Nontri]
(n) คนรุ่นเดยีวกนั,คนในยคุเดยีวกนั,คนรว่มสมยั [Nontri]
/K AH0 N T EH1 M P ER0 EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cultivate เตรยีมดนิสาํหรับเพาะปลกู[Lex2]
ไถดนิ: พรวนดนิ [Lex2]
ทาํใหพั้ฒนาข䌮ึ�น[Lex2]
ฝกึฝน: ใหก้ารศกึษา, ปลกูฝัง [Lex2]
เพาะปลกู[Lex2]
(คลั\'ทะเวท) {cultivated.cultivating,cultivates} vt. เพาะ
ปลกู,เพาะ,ปลกู (พชื) ,เล䌮ี�ยง,พัฒนาหรอืทาํใหด้ขี䌮ึ�น อทุศิตวัใหก้บั
[Hope]
(vt) เพาะปลกู,ศกึษา,ฝกึฝน,อบรม,ปลกูฝัง [Nontri]
/K AH1 L T AH0 V EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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divine เก䎽ี耀ยวกบัสวรรค:์ เก䎽ี耀ยวกบัพระเจา้, เก䎽ี耀ยวกบัวญิญาณ [Lex2]
คาดการณ:์ ทาํนาย, พยากรณ ์[Lex2]
ผู้รับใชศ้าสนา: สาวก, ผู้เล䎽ื耀อมใส, นักบวช [Lex2]
พระผู้เป็นเจา้: พระเจา้ [Lex2]
เย䎽ี耀ยมยอด: เป็นเลศิ, ดเีย䎽ี耀ยม, ยอดเย䎽ี耀ยม [Lex2]
ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ�: ลกึลบั [Lex2]
(ดไิววน\ฺ') adj. เก䎽ี耀ยวกบัพระเจา้,ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ�,เครง่ศาสนา,เก䎽ี耀ยวกบั
เทววทิยาดเีลศิ,ยอดเย䎽ี耀ยม,เหนอืมนษุย,์เป็นพรสวรรคn์. นักศาสน
ศาสตร,์ผู้ศกึษาเก䎽ี耀ยวกบัศาสนา,พระ ###SW. the Divine
พระเจา้,เทพเจา้,จติวญิญาณ vi.,vt. ทาํนาย,คาดการณ,์พยากรณ.์
divin [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัพระเจา้,เก䎽ี耀ยวกบัเทพเจา้,ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ� [Nontri]
(vt) ทาํนาย,หยั䎽耀งรู้,เดา,พยากรณ,์คาดการณ ์[Nontri]
/D IH0 V AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

humid ช䌮ื�น: ชุ่ม [Lex2]
(ฮวิ\'มดิ) adj. ช䌮ื�น,เปียกช䌮ื�น. ###SW. humidly adv. humidness n.
###S. moist [Hope]
(adj) ช䌮ื�น,เปียก,แฉะ [Nontri]
/HH Y UW1 M AH0 D/ [CMU]
/Y UW1 M AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

odor กล䎽ิ耀น[Lex2]
(โอ\'เดอะ) n. กล䎽ิ耀น,ช䎽ื耀อเสยีงท䎽ี耀ไมด่ ี###SW. odourless adj., odorless
adj. [Hope]
/OW1 D ER0/ [CMU]

palate เพดานปาก[Lex2]
ความรู้สกึในการรับรส[Lex2]
(แพล\'ลทิ) n. เพดานปาก,รสชาต\' ###S. taste ตวัอยา่ง: (These
grapes please my palate) [Hope]
(n) เพดานปาก [Nontri]
/P AE1 L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

paradise สวรรค:์ วมิาน, สขุาวด ี[Lex2]
(แพ\'ระไดซ)ฺ n. สวรรค,์แดนสขุาวด ี[Hope]
(n) สวรรค,์แดนสขุาวด ี[Nontri]
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/P EH1 R AH0 D AY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plantation สวน: ไร,่ นา, ฟารม์, พ䌮ื�นท䎽ี耀เพาะปลกู [Lex2]
(แพลนเท\'เชนิ) n. สวน,ไร,่ฟารม์,นคิม,การเพาะปลกูเมลด็ [Hope]
(n) สวน,ไร,่นคิม,ฟารม์เพาะปลกู [Nontri]
/P L AE2 N T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rapid รวดเรว็: เรว็, ฉับไว [Lex2]
(แรพ\'พดิ) adj. เรว็,รวดเรว็,วอ่งไว,ฉับพลนั,กะทนัหนั. n. สว่นของ
สายน䌮ํ�าท䎽ี耀ไหลเช䎽ี耀ยว ###SW. rapidly adv. ###S. swift,quick,fast
[Hope]
(adj) วอ่งไว,รวดเรว็,กะทนัหนั,ฉับพลนั [Nontri]
/R AE1 P AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rate อตัราความเรว็: อตัราเรว็, ความเรว็ [Lex2]
ราคา: อตัรา [Lex2]
อตัราตอ่หนว่ย[Lex2]
ตรีาคา: ประมาณราคา [Lex2]
ประเมนิคา่[Lex2]
จัดลาํดบั[Lex2]
(เรท) n. อตัรา,อตัราเปรยีบเทยีบ,อตัราคา่โดยสาร,อตัราความเรว็,คา่
บรรทกุ,ราคา,ทนุ,คา่ใชจ้า่ย,อตัราภาษอีากร,คา่ประกนั
ภยั,ขั䌮�น,ระดบั,ขนาด, Phr. (at any rate ทกุกรณอียา่งนอ้ยท䎽ี耀สดุยงัคง)
vt. ประเมนิคา่,ตรีาคา,กะ,วางราคา,vi. มคีา่,ถกูประเมนิคา่,มตีาํแหนง่
หรอืขั䌮�นสงูมาก,มฐีานะ vt. vi. ดา่ ดดุา่ วา่ดว้ยความโกรธ [Hope]
(vt) กาํหนดชั䌮�น,ตรีาคา,ประเมนิ,เกบ็ภาษ,ีกะ,ตอ่วา่ [Nontri]
/R EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soothing (ซธู\'ธงิ) adj. มลีกัษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวญั,ประโลม
ใจ,ทาํใหบ้รรเทา,ลด) ###S. relieving,alleviative,emollient [Hope]
/S UW1 DH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[soothe]
บรรเทาความเจบ็ปวด[Lex2]
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สงบลง[Lex2]
ทาํใหส้งบ[Lex2]
(ซธู) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวญั,ประโลมใจ,ทาํให้
บรรเทา,ลด. ###SW. soother n. soothingly adv. soothingness n.
###S. calm,allay [Hope]
(vt) ปลอบขวญั,พดูปลอบ,ปลอบประโลม [Nontri]
/S UW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

subtle บาง: เบาบาง, บอบบาง [Lex2]
ซ䎽ึ耀งบอกเป็นนัยๆ: ซ䎽ึ耀งบอกไมห่มด, ซ䎽ึ耀งเขา้ใจลาํบาก [Lex2]
เฉยีบแหลม: ฉลาด, หลกัแหลม [Lex2]
มเีลห่เ์หล䎽ี耀ยม: เจา้เลห่ ์[Lex2]
(ซบั\'เทลิ) adj. บาง,ละเอยีด,บอบบาง,เขา้ใจยาก,ลกึลบั,เฉยีบ
แหลม,มเีลห่เ์หล䎽ี耀ยม,ชาํนาญ,ฉลาด. ###SW. subtleness n. subtlety
n. subtly adv. ###S. fine,delicate,dainty,gentle [Hope]
(adj) ออ่นโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอยีด,ลกึลบั [Nontri]
/S AH1 T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

texture เน䌮ื�อผา้[Lex2]
การจัดเสน้ดา้ยในการทอ[Lex2]
การจัดองคป์ระกอบ: โครงสรา้งพ䌮ื�นฐาน [Lex2]
พ䌮ื�นผวิของงานศลิปะ: ความหยาบละเอยีด, เน䌮ื�อ [Lex2]
วตัถทุ䎽ี耀ทาํมาจากส䎽ิ耀งทอ[Lex2]
ทอผา้[Lex2]
(เทคซ\ฺ'เชอะ) n. เน䌮ื�อผา้,องคป์ระกอบ,เน䌮ื�อหนัง,แกน่สาร,ธาตแุท,้ส䎽ิ耀ง
ทอ,วตัถทุาํส䎽ิ耀งทอ. vt. ทอ (ส䎽ิ耀งทอ) ,ทอผา้. ###SW. texturally adv.
[Hope]
(n) การทอ,ส䎽ิ耀งทอ,เน䌮ื�อผา้,แกน่สาร,โครงรา่ง,เน䌮ื�อหนัง,องคป์ระกอบ
[Nontri]
/T EH1 K S CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

toxic มพีษิ: กนิไมไ่ด,้ เป็นพษิ [Lex2]
(ทอค\'ซคิ) adj. เป็นพษิ ###S. poisonous [Hope]
(adj) เป็นพษิ,มพีษิ [Nontri]
/T AA1 K S IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 6/163

vary ปรวนแปร: แปรปรวน, ผันแปร, แตกตา่ง [Lex2]
เปล䎽ี耀ยนแปลง: ทาํใหแ้ตกตา่ง, ทาํใหแ้ปรปรวน, ทาํใหห้ลากหลาย
[Lex2]
(แว\'ร)ี vt.,vi. เปล䎽ี耀ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ข䌮ึ�น ๆ ลง ๆ
###SW. varier n. varingly adv. ###S. modify,change,alter [Hope]
(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกตา่ง,เปล䎽ี耀ยนแปลง [Nontri]
/V EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

accident การตั䌮�งครรภโ์ดยไมไ่ดเ้ตรยีมตวั[Lex2]
เหตบุงัเอญิ[Lex2]
เหตรุา้ย: อปัุทวเหต ุ[Lex2]
อบุตัเิหต[ุLex2]
โอกาส[Lex2]
(แอค\' ซเิดนิท)ฺ adj.,n. บงัเอญิ, อบุตัเิหต,ุสว่นประกอบ,พ䌮ื�นทไีมเ่รยีบ
###S. mischance) [Hope]
(n) อบุตัเิหต,ุอปัุทวเหต,ุเหตบุงัเอญิ [Nontri]
/AE1 K S AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

admiral นาวกิโยธนิ[Lex2]
ผเีส䌮ื�อขนาดใหญช่นดิหน䎽ึ耀งมสีสีวย[Lex2]
พลเรอืเอก[Lex2]
เรอืธงท䎽ี耀มผีู้บงัคบัการกองเรอือยู่[Lex2]
(แอด\' มเีรลิ) n. นายพลเรอื, พลเรอืเอก, หวัหนา้หนว่ยเรอืประมงหรอื
เรอืสนิคา้ [Hope]
(n) พลเรอืเอก [Nontri]
/AE1 D M ER0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arc เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀เป็นแนวโคง้[Lex2]
สว่นโคง้: ความโคง้ [Lex2]
(อารค์) 1. n. สว่นโคง้,ความโคง้,สะพานเรอืงแสงท䎽ี耀อยู่ระหวา่งปลาย
หรอื conductors ทั䌮�งสอง,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มรีปูคลา้ยคนัศร S...curve,arch,bend
2. เป็นช䎽ื耀อโปรแกรมหน䎽ึ耀งท䎽ี耀ใชใ้นการหลอมรวมขอ้มลูจากหลาย ๆ แฟม้
เขา้เป็นแฟม้เดยีวกนั เพ䎽ื耀อใหใ้ชเ้น䌮ื�อท䎽ี耀ในการเกบ็นอ้ยลง โปรแกรมน䌮ี�
เคยไดรั้บความนยิมอยา่งสงูมากอ่น ตอ่มาความนยิมไดล้ดลงเพราะมี
โปรแกรมใหมก่วา่ มผีู้นยิมใชม้ากกวา่ มชี䎽ื耀อเรยีกวา่ ZIP โปรแกรม



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 7/163

ประเภทน䌮ี�จะสามารถอดั (compress) ขอ้มลูจาํนวนมาก ๆ ใหเ้กบ็ไดใ้น
เน䌮ื�อท䎽ี耀นอ้ย ๆ เชน่ในจานบนัทกึ (floppy disk) แตเ่ม䎽ื耀อจะใช ้จะตอ้งนาํ
มาขยายเป็นขนาดปกตกิอ่น เรยีกวา่ decompress (ด ูcompress)
[Hope]
(n) ความโคง้,เสน้โคง้ [Nontri]
/AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

character คนท䎽ี耀มนีสิยัไมเ่หมอืนใคร: คนแปลก, คนนสิยัประหลาดๆ [Lex2]
คณุลกัษณะ: คณุประโยชน ์[Lex2]
ช䎽ื耀อเสยีงด:ี ช䎽ื耀อเสยีง [Lex2]
ตวัแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
ท䎽ี耀แสดงบทบาท: ท䎽ี耀สวมบท, ท䎽ี耀สวมบทบาท [Lex2]
นสิยั: ลกัษณะ, บคุลกิ, ลกัษณะนสิยั, อปุนสิยั [Lex2]
บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร ์[Lex2]
ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจา้ง [Lex2]
สถานภาพ: สถานะ, ตาํแหนง่ [Lex2]
สลกัอกัษร: แกะสลกัอกัษร [Lex2]
อกัษร: อกัขระ, สญัลกัษณ,์ ตวัอกัษร [Lex2]
(แค\'รคิเทอะ) n. ตวัอกัษร,อกัขระ,อปุนสิยั,คณุสมบตั,ิลกัษณะ
พเิศษ,หลกัความประพฤต,ิความรักหรอืหย䎽ิ耀งในศกัด䌬ิ�ศร,ีช䎽ื耀อเสยีงท䎽ี耀
ด,ีเกยีรตคิณุ,ฐานะตวัในเร䎽ื耀อง,บทบาทในละครหรอื
ภาพยนตร,์สญัลกัษณ ์###SW. characterisation,characterization n.
[Hope]
(n) ความประพฤต,ิลกัษณะ,อปุนสิยั,ตวัอกัษร,เคร䎽ื耀องหมาย,ตวัละคร
[Nontri]
/K EH1 R IH0 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

conscience ความรู้สกึผดิชอบชั䎽耀วด[ีLex2]
(คอน\'เชนิซ)ฺ n. สตริู้ผดิรู้ชอบ,สตสิมัปชญัญะ,หริโิอตตปัปะ,ความ
กลวับาป Phr. (for conscience\'s sake เพราะมคีวามบรสิทุธ䌬ิ�ใจ) Phr.
(in all conscience แนน่อน อยา่งไมต่อ้งสงสยั โดยเหตผุล) Conf.
conscious Conf. conscientous,conscious [Hope]
(n) สต,ิสตสิมัปชญัญะ,ความรู้สกึผดิชอบ,คณุธรรม [Nontri]
/K AA1 N SH AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fiery ซ䎽ึ耀งลกุเป็นไฟ: ซ䎽ึ耀งลกุไหม ้[Lex2]
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เรา่รอ้น: เผด็รอ้น, รนุแรง [Lex2]
(ไฟเออ\'ร)ี adj. ซ䎽ึ耀งลกุเป็นไฟ,เป็นไฟ,รอ้นมาก,ซ䎽ึ耀งมอีารมณ์
รนุแรง,เผด็รอ้น, (มา้) คะนอง,ตดิไฟได,้อกัเสบ,แสบรอ้น. ###SW.
fieriness n. ###S. flaming [Hope]
(adj) เหมอืนไฟ,ซ䎽ึ耀งลกุเป็นไฟ,รอ้นเป็นไฟ,เผด็รอ้น,รนุแรง [Nontri]
/F AY1 ER0 IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

flesh เน䌮ื�อ: เน䌮ื�อสตัว,์ เน䌮ื�อผลไม,้ ผวิเน䌮ื�อของคน [Lex2]
(เฟลช) n. เน䌮ื�อ,เน䌮ื�อหนังมงัสา,ความอว้น,น䌮ํ�าหนัก,รา่งกาย,มนษุย,์ส䎽ิ耀งมี
ชวีติทั䌮�งหลาย,ญาตพิ䎽ี耀นอ้ง,ลกูในไส,้เน䌮ื�อผลไม,้ผวิหนัง ###SW.
fresher พอ่คา้เน䌮ื�อ [Hope]
(n) รา่งกาย,เน䌮ื�อหนัง,เลอืดเน䌮ื�อ,เน䌮ื�อสตัว,์เน䌮ื�อผลไม ้[Nontri]
/F L EH1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grapefruit ผลไมจ้าํพวกสม้: สม้โอ [Lex2]
n. สม้โอ [Hope]
(n) สม้โอ [Nontri]
/G R EY1 P F R UW2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hay เปล䎽ี耀ยนเป็นหญา้แหง้: ทาํใหเ้ป็นหญา้แหง้ [Lex2]
หญา้แหง้: ฟาง [Lex2]
(เฮ) n. หญา้แหง้สาํหรับใหส้ตัวก์นิ,หญา้หั䎽耀น [Hope]
(n) หญา้แหง้ [Nontri]
(vt) ทาํหญา้แหง้ [Nontri]
/HH EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

horrified นา่หวาดกลวั: นา่ตกใจ [Lex2]
/HH AO1 R AH0 F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[horrify]
ทาํใหห้วาดกลวั: ทาํใหต้กใจ, ทาํใหข้ยะแขยง [Lex2]
(ฮอ\'ระไฟ) vt. ทาํใหน้า่กลวั ###S. appall,shock [Hope]
(vt) ทาํใหก้ลวั,ทาํใหข้ยะแขยง,ทาํใหต้กใจ [Nontri]
/HH AO1 R AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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kerosene ท䎽ี耀ใชน้䌮ํ�ามนักา๊ด[Lex2]
น䌮ํ�ามนักา๊ด[Lex2]
(เคอ\'โรซนี) n. น䌮ํ�ามนักา๊ด,น䌮ํ�ามนัเช䌮ื�อเพลงิท䎽ี耀ไดจ้ากการกลั䎽耀นน䌮ํ�ามนั
ปโิตรเลยีม [Hope]
(n) น䌮ํ�ามนักา๊ด [Nontri]
/K EH1 R AH0 S IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

loop การตลีงักา (การบนิ)[Lex2]
เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀เป็นรปูวงแหวน[Lex2]
ตลีงักา (เคร䎽ื耀องบนิ)[Lex2]
ทางรถไฟท䎽ี耀ทาํเป็นวงสาํหรับเล䌮ี�ยวกลบั[Lex2]
ทาํใหเ้คล䎽ื耀อนท䎽ี耀เป็นรปูวงแหวน[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นหว่ง: ผกูเป็นหว่ง [Lex2]
ผกูเป็นหว่ง: กลายเป็นหว่ง [Lex2]
รกูาํแพง[Lex2]
วงจรปดิ (กระแสไฟฟา้)[Lex2]
เสน้หรอืรปูรา่งท䎽ี耀มลีกัษณะเป็นวงกลม[Lex2]
หว่ง: บว่ง, ขมวด [Lex2]
หว่งคมุกาํเนดิท䎽ี耀ใสเ่ขา้ไปในชอ่งคลอด[Lex2]
(ลพู) n. หว่ง,ขมวด,วง,บว่ง,รหูว่ง,การตลีงักา,วงจรปดิของไฟฟา้หรอื
แมเ่หลก็,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เสน้กลบั,การกลบั,รกูาํแพง,รเูลก็
ๆ หรอืแคบ ๆ vt. กลายเป็นหว่ง,ทาํเป็นหว่ง,ทาํใหเ้คล䎽ื耀อนท䎽ี耀เป็นรปู
วงแหวน. vi. ทาํใหเ้ป็นหว่ง,กลายเป็นหว่ง Phr. (the Loop ยา่นธรุกจิ
ในกรงุชคิาโก,หว่งคมุกาํเนดิท䎽ี耀ใชใ้สเ่ขา่ไปในชอ่งคลอด [Hope]
(n) รปูบว่ง,หว่ง,วง,ขมวด [Nontri]
(vt) ทาํเป็นบว่ง,ผกูหว่ง,เวยีน,ทาํเป็นวง [Nontri]
/L UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

paddle ไมพ้าย (สาํหรับพายเรอื): ท䎽ี耀แจวเรอื [Lex2]
ไมส้าํหรับตเีทนนสิหรอืปงิปอง[Lex2]
ครบีนกเพนกวนิหรอืเตา่[Lex2]
ใบจักรเรอื: ใบพัดน䌮ํ�า [Lex2]
พาย: แจว, กรรเชยีง, พายเรอื [Lex2]
ต:ี หวด, ฟาด, เฆ䎽ี耀ยน [Lex2]
กวนดว้ยพาย[Lex2]
เดนิเตาะแตะ: เดนิโซเซ [Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 10/163

แกวง่แขนหรอืขาในน䌮ํ�า[Lex2]
(แพค\'เดลิ) n.,vt.,vi. พาย,แกวง่,กวน,แกวง่น䌮ํ�า,เดนิเตาะแตะ,เข䎽ี耀ยดว้ย
มอื แพดเดลิ <คาํอา่น>หมายถงึ อปุกรณน์าํเขา้ขอ้มลูอกีตวัหน䎽ึ耀ง มี
ลกัษณะคลา้ยกบักา้นควบคมุ (joystick) ผดิกนัแตว่า่ ท䎽ี耀จับของ
แพดเดลิน䌮ี�จะมลีกัษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนท䎽ี耀จะเป็นแทง่ยาวแบบกา้น
ควบคมุ ปุ่มดงักลา่ว จะใชม้อืบดิหมนุไปในทศิทางตา่ง ๆ ได ้มกัใชใ้น
การเลน่เกมสเ์ทา่นั䌮�น ###SW. paddler n. [Hope]
(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครบีสตัว ์[Nontri]
(vi) พายเรอื,ลงน䌮ํ�า,แกวง่เทา้,เดนิเตาะแตะ [Nontri]
(vt) พายเรอื,แกวง่ [Nontri]
/P AE1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

raft แพ[Lex2]
ลอ่งแพ: เดนิทางโดยแพ, ขนสง่ทางแพ [Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
(ราฟท,ฺแรฟท)ฺ n.,v. (ขนสง่ทาง) แพ,แพชชูพี,ซงุหรอืกระดานท䎽ี耀ผกู
ตดิกนัเป็นแพ,คนจาํนวนมาก [Hope]
(n) แพ [Nontri]
/R AE1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sour เปร䌮ี�ยว: มรีสเปร䌮ี�ยว [Lex2]
บดู: เสยี, เหมน็บดู [Lex2]
ขุ่นเคอืง: บดูบ䌮ึ�ง [Lex2]
เปร䌮ี�ยว[Lex2]
ทาํใหเ้ปร䌮ี�ยว[Lex2]
ความเปร䌮ี�ยว[Lex2]
(เซา\'เออะ) adj. เปร䌮ี�ยว,บดูบ䌮ึ�ง,บดู,ฟขู䌮ึ�น,ไมส่มใจ,ไมม่รีสชาด,เลว,มี
อารมณบ์ดูบ䌮ึ�ง,ขุ่นเคอืง n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เปร䌮ี�ยว vi.,vt. (ทาํให)้ กลายเป็น
เปร䌮ี�ยว,หมกั,หมกัฟ,ูทาํใหเ้ส䎽ื耀อมเสยี,ทาํใหเ้ปรอะเปื䌮�อน, (ดนิ) เป็นกรด
มากเกนิไป,ทาํใหเ้นา่,ทาํใหข้มข䎽ื耀น,ทาํใหขุ้่นเคอืง. [Hope]
(adj) ไมม่รีสชาต,ิเปร䌮ี�ยว,ไมพ่อใจ,บดูบ䌮ึ�ง,ขุ่นเคอืง [Nontri]
(vi) บดู,เปร䌮ี�ยว,หมกั,เป็นกรดมาก [Nontri]
/S AW1 ER0/ [CMU]
/S AW1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stake เสาหลกั: เสาเขม็ [Lex2]
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การประหารชวีติแบบผกูตดิกบัเสาแลว้เผา[Lex2]
ปักเสา: ลงเสา [Lex2]
ปักเขต: ลอ้มเขต [Lex2]
ผกูไวก้บัเสา: ผกูไวก้บัหลกั [Lex2]
เงนิเดมิพัน[Lex2]
ดอกเบ䌮ี�ยหรอืสว่นแบง่ผลประโยชน[์Lex2]
วางเดมิพัน: พนัน, พนันขนัตอ่ [Lex2]
(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลกั,เสาเขม็,เสาหมดุ,เสา
บา้น,หลกั,หมดุ,หลกัปักเขต,ทั䎽耀งไม,้เงนิเดมิพัน,เงนิรางวลั หรอืผล
ประโยชนท์䎽ี耀จะได,้สว่นไดเ้สยี,การเส䎽ี耀ยง,การแขง่มา้,หุ้นผล
ประโยชน,์การเผาทั䌮�งเป็น vi. เลน่การพนันขนัตอ่,พนัน, ###SW.
stakes n. เงนิเดมิพัน [Hope]
(n) เงนิเดมิพัน,สลกั,ไมเ้รยีว,หมดุ,การเผาทั䌮�งเป็น,การแขง่มา้,เสาเขม็
[Nontri]
(vt) ผกู,กั䌮�นหลกั,วางเงนิเดมิพัน,ปักเขต,เส䎽ี耀ยง,ลงเสาเขม็ [Nontri]
/S T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steward บรกิรบนเคร䎽ื耀องบนิ: สจว็ต [Lex2]
(สท\ู'เอดิ) n. เจา้หนา้ท䎽ี耀บรกิารในเคร䎽ื耀องบนิหรอืเรอืโดยสารหรอื
รถไฟ,เจา้หนา้ท䎽ี耀จัดการอาหารของโรงแรม โรงพยาบาลเป็นตน้,ผู้พิ
ทกัษท์รัพยส์นิของผู้อ䎽ื耀น,มหาดเลก็,พอ่บา้น,ผู้จัดการแขง่ขนังาน
เตน้ราํ,งานชมุนมุ. vt.,vi. เป็นเจา้หนา้ท䎽ี耀ดงักลา่ว,จัดการ [Hope]
(n) สจว๊ตเคร䎽ื耀องบนิ,คนจัดการทรัพยส์นิ,คนรับใชใ้นเรอื,พอ่บา้น
[Nontri]
/S T UW1 ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

string เชอืก: สายผกู, สายป่าน [Lex2]
การเรยีงตอ่เน䎽ื耀องของเหตกุารณห์รอืส䎽ิ耀งตา่งๆ[Lex2]
แถว: ทาง [Lex2]
ฝงูสตัวท์䎽ี耀มเีจา้ของเป็นคนเดยีวกนั[Lex2]
สายดนตร[ีLex2]
สายสรอ้ย: สายประคาํคอ, สายรอ้ย [Lex2]
ใสส่าย: รอ้ยสาย [Lex2]
จัดเรยีงเป็นแถว[Lex2]
ผกูดว้ยเชอืก: มดัดว้ยเชอืก, มดัดว้ยสายรัด [Lex2]
ทาํจากเชอืก: ทาํจากสายป่าน [Lex2]
(สทรงิ) {strung,strung,stringing,strings} n. เชอืก,ดา้ย,ป่าน,สาย
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ดงึ,เชอืกรอ้ย,สายรอ้ย,บรรทดั,แถว,หว่ง,ทาง,อนกุรม,vt. จัดใหม้ี
สาย,รอ้ย,สน,เช䎽ื耀อมตอ่เป็นสาย,จัดเป็นอนกุรม,จัดเป็นลาํดบั,ประดบั
ดว้ยสาย,ดงึสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรยีงกนัเป็นแถว [Hope]
(n) สาย,เชอืก,เสน้,ฝงู,แถว,บรรทดั,ทาง [Nontri]
(vt) ขงึสาย,ผกูเชอืก,รอ้ย,สน,ทาํใหต้งึ,จัดลาํดบั [Nontri]
/S T R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thorn หนาม[Lex2]
พชืมหีนาม: พชืไมห้นาม [Lex2]
อปุสรรค: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยงิ, ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํใหยุ้่งยาก [Lex2]
(ธอรน์) n. หนาม,พชืมหีนาม,ความยุ่งเหยงิ,หอกขา้งแคร,่ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํให้
ยุ่งยากหรอืโมโห vt. ตาํดว้ยหนาม. [Hope]
(n) หนาม,ตน้ไมท้䎽ี耀มหีนาม,ความยุ่งยาก,หอกขา้งแคร ่[Nontri]
/TH AO1 R N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wreck ทาํใหเ้สยีหาย: ทาํใหห้ายนะ [Lex2]
ทาํให ้(เรอื) อบัปาง: ทาํใหจ้ม, ทาํใหล้ม่ [Lex2]
(เรค) n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀อบัปาง,ซากปรักพัง,ซากเรอืแตก,บคุคลท䎽ี耀มสีขุภาพ
เส䎽ื耀อมโทรม. vi.,vt. (ทาํให)้ อบัปาง,ประสบความหายนะ,พัง
พนิาศ,เป็นผู้ทาํลาย ###S. raze,destroy,wrack,ruin [Hope]
(n) เรอืแตก,การอบัปาง,ซากปรักหกัพัง [Nontri]
/R EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

admonish แนะนาํ: ตกัเตอืน, เตอืน [Lex2]
(แอดมอน\' นชิ) vt. ตกัเตอืน, ใหส้ต,ิ วา่กลา่ว, หา้ม. admonishment
n. [Hope]
(vt) หา้ม,ตกัเตอืน,วา่กลา่ว,ใหส้ต ิ[Nontri]
/AE0 D M AA1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

audible ซ䎽ึ耀งดงัพอท䎽ี耀จะไดย้นิได:้ สามารถไดย้นิได ้[Lex2]
(ออ\'ดเิบลิ) adj. ดงัพอท䎽ี耀จะไดย้นิ,สามารถไดย้นิ,ไดย้นิ,ฟังไดย้นิ
###S. distinct) [Hope]
(adj) พอไดย้นิ [Nontri]
/AA1 D AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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awesome ดเีลศิ (คาํสแลง)[Lex2]
นา่สะพรงึกลวั: ซ䎽ึ耀งทาํใหส้ะเทอืนขวญั, นา่หวาดเสยีว [Lex2]
เย䎽ี耀ยม: ดเีลศิ, สดุยอด [Lex2]
สดุยอด: เจง๋, ดเีย䎽ี耀ยม [Lex2]
(ออ\'ซมั) adj. นา่กลวั,ทาํใหน้า่ยาํเกรง,รา้ยแรง. awesomeness n.
[Hope]
(adj) นา่กลวั,รา้ยแรง,นา่หวาดเสยีว,นา่ยาํเกรง [Nontri]
/AA1 S AH0 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

beware ระวงั: ระมดัระวงั [Lex2]
(บแิวร\์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวงั,โปรดระวงั,ระวงั
ตวั ###S. shun,mind [Hope]
(vi) ระวงั [Nontri]
/B AH0 W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brag คาํพดูอวดด:ี การพดูอวดด ี[Lex2]
พดูอวดด:ี ฝอย [Lex2]
(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คยุโว,โม ้n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀คยุโว,คนคยุ
โว adj. ชั䌮�นหน䎽ึ耀ง,อนัดบัหน䎽ึ耀ง ###SW. bragger n. ดbูrag braggy adj.
ดbูrag [Hope]
(n) การคยุโว,การโม,้การพดูอวด [Nontri]
(vi) คยุโว,โม,้พดูอวด [Nontri]
/B R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conscious ท䎽ี耀ตระหนักได[้Lex2]
ท䎽ี耀รู้สกึตวั[Lex2]
ท䎽ี耀รู้สกึหรอืคดิได[้Lex2]
(คอน\'เชสิ) adj. ซ䎽ึ耀งมจีติสาํนกึ,มสีต,ิมเีจตนา,พชิาน ###S.
sensible,aware [Hope]
(adj) มสีตอิยู่,ไดส้ต,ิรู้สกึตวั,ซ䎽ึ耀งมจีติสาํนกึ [Nontri]
/K AA1 N SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

disagree ไมเ่ขา้กนั: ไมส่อดคลอ้งกนั [Lex2]
ไมเ่หน็ดว้ย: ขดัแยง้ [Lex2]
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(ดสิอะกร\ี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไมเ่หน็ดว้ย,ไม่
เหน็พอ้ง,โตแ้ยง้,ทะเลาะ,ไมเ่หมาะ,ทาํความเสยีหายแก ่###S.
dissent,quarrel [Hope]
(vi) ไมเ่หน็ดว้ย,ไมต่กลงกนั,ทะเลาะกนั,โตแ้ยง้ [Nontri]
/D IH2 S AH0 G R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

echo การซ䌮ํ�า: การเลยีนแบบ [Lex2]
ทาํใหก้อ้ง: ทาํใหส้ะทอ้น, ทาํใหก้งัวาน [Lex2]
สะทอ้น: กอ้ง, กงัวาน [Lex2]
เสยีงสะทอ้น: เสยีงกอ้ง, เสยีงกงัวาน [Lex2]
(เอค\'โค) n. เสยีงสะทอ้น,เสยีงกอ้ง,การซ䌮ํ�า,การเลยีนแบบ,การหวน
กลบั,ผู้เลยีนแบบ,การสะทอ้นกลบัของคล䎽ื耀นวทิย.ุ v. สะทอ้น,หวน
กลบั,เลยีนแบบ,ทาํซ䌮ํ�า ###SW. echoer n. ดeูcho ###S.
reverberation,imitation,imitate pl. echoes [Hope]
(n) เสยีงกอ้ง,เสยีงสะทอ้น,เสยีงกกึกอ้ง,การสะทอ้นกลบั [Nontri]
(vi) สง่เสยีงกอ้ง,หวนกลบั,กลา่วซ䌮ํ�า,สะทอ้นกลบั [Nontri]
/EH1 K OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

eventual ท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�นในขั䌮�นสดุทา้ย: ซ䎽ึ耀งเกดิข䌮ึ�นในตอนทา้ย, ซ䎽ึ耀งเกดิข䌮ึ�นในท䎽ี耀สดุ
[Lex2]
(อเีวน\'ชวล) adj. เก䎽ี耀ยวกบัผลสดุทา้ย,ในท䎽ี耀สดุ [Hope]
(adj) ในตอนทา้ย,ในขั䌮�นสดุทา้ย,ทา้ยท䎽ี耀สดุ,ในท䎽ี耀สดุ [Nontri]
/AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L/ [CMU]
/IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hint การพดูเป็นนัย: การแยม้, การพดูเปรย, การบอกใบ,้ การเสนอแนะเป็น
นัยๆ [Lex2]
เกร䎽ิ耀น: บอกใบ,้ พดูเป็นนัย, แยม้, เปรย [Lex2]
จาํนวนเลก็นอ้ย[Lex2]
(ฮนิท)ฺ vt.,n. (การ) บอกใบ,้พดูเป็นนัย,แยม้,พดูเปรย. ###SW. hinter
n. hintingly adv. ###S. tip,trace,allude [Hope]
(n) ขอ้แนะ,การบอกใบ,้การพดูเปรย [Nontri]
(vt) แนะ,บอกใบ,้พดูเปรย,แยม้ [Nontri]
/HH IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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idiot คนโงเ่งา่ (คาํหยาบ): คนท䎽ึ耀ม, คนปัญญาออ่น, คนบอ้งต䌮ื�น, อเีดยีด
[Lex2]
(อดิ\'เดยีท) n. คนโงบ่รม ###S. simpleton,fool [Hope]
(n) คนโง,่คนบา้,คนปัญญาออ่น [Nontri]
/IH1 D IY0 AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

immense มโหฬาร: กวา้งใหญ,่ ใหญโ่ต, มหมึา, มากมาย [Lex2]
(อเิมนซ\ฺ') adj. ใหญม่าก,มหมึา,มโหฬาร,มากมาย,กวา้งขวาง,ไมม่ี
ขอบเขต,เหลอืคณานับ,ดมีาก,เลศิ,ยอดเย䎽ี耀ยม. ###SW. immensely
adv. immenseness n. ###S. huge,vast ###A. small,little [Hope]
(adj) มหมึา,ใหญโ่ตมโหฬาร,กวา้งขวาง,ยอดเย䎽ี耀ยม,ดเีลศิ [Nontri]
/IH2 M EH1 N S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

indirect โดยออ้ม: อยา่งออ้มๆ [Lex2]
ออ้มคอ้ม[Lex2]
(อนิดะเรคท\ฺ') adj. ไมต่รง, ออ้มคอ้ม, ไมต่รงไปตรงมา, รา้ย. ###SW.
indirectly adv. indirectness n. ###S. roundabout, circuitous,
secondary ###A. straight, direct, explicit, direct, intended [Hope]
(adj) ออ้มคอ้ม,ไมต่รง [Nontri]
/IH2 N D ER0 EH1 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

option การเลอืก[Lex2]
อาํนาจในการเลอืก: สทิธใินการเลอืก [Lex2]
ทางเลอืก: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เลอืกได ้[Lex2]
(ออพ\'เชนิ) n. การเลอืก,ทางเลอืก ###S. choice,voice [Hope]
(n) ทางเลอืก,สทิธกิารเลอืก [Nontri]
/AA1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pastime ส䎽ิ耀งบนัเทงิท䎽ี耀ทาํเพ䎽ื耀อฆา่เวลา: งานอดเิรก [Lex2]
(พาส\'ไทม) n. ส䎽ิ耀งบนัเทงิ,การฆา่เวลา,งานอดเิรก [Hope]
(n) งานอดเิรก,กฬีา,การฆา่เวลา [Nontri]
/P AE1 S T AY2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

perfect ถกูตอ้ง: ซ䎽ึ耀งแมน่ยาํ [Lex2]
เหมาะสม: สมควร [Lex2]
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ทาํใหส้มบรูณ:์ สมบรูณแ์บบ, เรยีบรอ้ย [Lex2]
เช䎽ี耀ยวชาญ: ชาํนาญ [Lex2]
บรสิทุธ䌬ิ�: ซ䎽ึ耀งไมเ่จอืปน [Lex2]
ซ䎽ึ耀งสมบรูณแ์บบ: ครบถว้น, สมบรูณ,์ ซ䎽ึ耀งไมม่ที䎽ี耀ต ิ[Lex2]
กาลสมบรูณ ์(ทางไวยากรณ)์[Lex2]
(เพอ\'เฟคท)ฺ adj. สมบรูณ,์ดพีรอ้ม,ดเีลศิ,ไรม้ลทนิ,ไมม่ตีาํหน,ิถกู
ตอ้งทั䌮�งเพ,ทเีดยีว,แทจ้รงิ,แมน่ยาํ,สาํเรจ็ n. กาล (tense) สมบรูณ,์รปู
แบบท䎽ี耀สมบรูณ.์ vi. ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํใหส้าํเรจ็,ทาํใหด้ขี䌮ึ�น,ปรับปรงุ.
###SW. perfectedly adv. perfecter n. perf [Hope]
(adj) สมบรูณ,์ดพีรอ้ม,ดเีลศิ,แมน่ยาํ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํใหด้เีลศิ,ทาํใหด้ขี䌮ึ�น [Nontri]
/P ER0 F EH1 K T/ [CMU]
/P ER1 F IH2 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

pinpoint ปลายเขม็: หวัเขม็หมดุ [Lex2]
เร䎽ื耀องเลก็นอ้ย: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ไมส่าํคญั [Lex2]
หาตาํแหนง่[Lex2]
แนน่อน: แมน่ยาํ [Lex2]
(พนิ\'พอยท)ฺ n. ปลาเขม็,เร䎽ื耀องเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,หวัเขม็หมดุ vt. หา
ตาํแหนง่แนน่อน,เจาะจง,เนน้ adj. แนน่อน,แมน่ยาํ [Hope]
/P IH1 N P OY2 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

switch สวติช:์ เคร䎽ื耀องปดิ/เปดิไฟฟา้ [Lex2]
การเปล䎽ี耀ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั: การเปล䎽ี耀ยนแปลงอยา่งทนัที
[Lex2]
การสบัเปล䎽ี耀ยน: การแทนท䎽ี耀 [Lex2]
ไมเ้รยีว: ไมย้างสาํหรับเฆ䎽ี耀ยนต ี[Lex2]
เปล䎽ี耀ยน: สบัเปล䎽ี耀ยน [Lex2]
สบัเปล䎽ี耀ยนสวติชไ์ฟฟา้[Lex2]
สบัรางรถไฟ: เปล䎽ี耀ยนรางรถไฟ [Lex2]
แกวง่ไปมา: กระดกิไปมา [Lex2]
(สวทิช)ฺ n. ท䎽ี耀เปดิปดิ,หวัเปดิปดิ,การเปดิปดิ,การเปล䎽ี耀ยน,เคร䎽ื耀อง
เปล䎽ี耀ยน,สะพานไฟ,ไมเ้ฆ䎽ี耀ยน,ไมเ้ทา้,การหวด,การเฆ䎽ี耀ยน vt.,vi.
เปล䎽ี耀ยน,สบัเปล䎽ี耀ยน,สบัเปล䎽ี耀ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆ䎽ี耀ยนหรอืหวดดว้ย
ไมเ้รยีว,หนั,หนัเห,แกวง่,กระดกิหาง. ###SW. switcher n. [Hope]
(n) ทางหลกีรถไฟ,ไมเ้รยีว,สวชิทไ์ฟฟา้,ไมเ้ทา้,สะพานไฟ,การ
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เปล䎽ี耀ยน [Nontri]
(vt) เปล䎽ี耀ยน,เฆ䎽ี耀ยน,กระดกิ,ฉวย,ฉก,หนัเห [Nontri]
/S W IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thorough ละเอยีดถ䎽ี耀ถว้น: ละเอยีดรอบคอบ, รอบคอบ [Lex2]
ท䎽ี耀ทาํอยา่งเตม็ท䎽ี耀: ท䎽ี耀ทาํอยา่งสมบรูณ ์[Lex2]
(เธอ\'โร) adj. ถ䎽ี耀ถว้น,ทั䎽耀วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั䎽耀ว
ถงึ,ละเอยีด,สมบรูณ,์เตม็ท䎽ี耀,เตม็ตวั. adv. ผา่น. ###SW. thoroughly
adv. thoroughness n. ###S. complete [Hope]
(adj) เตม็ท䎽ี耀,ทั䎽耀วถงึ,ตลอด,สมบรูณ,์ถ䎽ี耀ถว้น [Nontri]
/TH ER1 OW0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

torment ทาํใหท้รมาน: ทารณุ [Lex2]
รบกวน: กวนโมโห, ทาํใหร้าํคาญ [Lex2]
ความทรมาน: ความปวดรา้ว [Lex2]
สาเหตทุ䎽ี耀ทาํใหเ้จบ็ปวดทรมาน[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀รบกวน: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํใหร้าํคาญ [Lex2]
(ทอร\์'เมนิท)ฺ n. ความระทมทกุข,์ความเจบ็ปวด,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํใหค้วามทกุข์
ทรมาน,เคร䎽ื耀องทรมาน,การทรมาน. ###SW. tormentedly adv.
tormentingly adv. ###S. trouble,afflict,pain,affliction [Hope]
(n) ความทรมาน,เคร䎽ื耀องทรมาน,ความทกุขท์รมาน [Nontri]
(vt) ทรมาน,ทกุขร์ะทม,เจบ็ปวด [Nontri]
/T AO1 R M EH2 N T/ [CMU]
/T AO0 R M EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

beak จงอยปากนก[Lex2]
(บคี) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,สว่นท䎽ี耀คลา้ยจะงอบปาก,จมกู,ผู้
พพิากษา,คร ู###SW. beaked adj. ###S. bill,nib,neb [Hope]
(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมกู,คร,ูผู้พพิากษา [Nontri]
/B IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

damp ความช䌮ื�น: อากาศช䌮ื�น [Lex2]
ช䌮ื�น: ชุ่ม, หมาด, ชุ่มช䌮ื�น [Lex2]
ทาํใหช้䌮ื�น[Lex2]
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ทาํใหบ้รรเทา: ทาํใหเ้บาบาง, ทาํใหล้ดลง, ทาํใหน้อ้ยลง, ทาํให้
ทเุลา [Lex2]
ยบัยั䌮�ง: สกดักั䌮�น, กดีกนั [Lex2]
(แดมพ)ฺ {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n.
(ความ,ทาํให,้กลายเป็น) ช䌮ื�น,หมาด,หดหู่,ไรช้วีติชวีา Phr. (damp off
เนา่,เปื䎽耀อย,เห䎽ี耀ยว) ###SW. dampness n. ดdูamp . ###S. humidity
[Hope]
(adj) ช䌮ื�น,หมาด,เปียก,แฉะ,หดหู่,ไมม่ชีวีติชวีา [Nontri]
(n) ความช䌮ื�น,อากาศช䌮ื�น,ความหดหู่ใจ,ความสลดใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหช้䌮ื�น,ทาํใหห้มาดๆ,ทาํใหห้ดหู่ใจ,ทาํใหบ้รรเทา [Nontri]
/D AE1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disapprove ไมเ่หน็ดว้ย: ไมช่อบ, ไมย่อมรับ [Lex2]
(ดสิอะพรฟูว\') vt. ไมเ่หน็ดว้ย,ไมพ่อใจ,รังเกยีจ,ไมอ่นญุาต. ###SW.
disapprover n. ดdูisapprove ###S. criticize [Hope]
(vt) ไมพ่อใจ,ไมช่อบ,ไมอ่นญุาต,รังเกยีจ [Nontri]
/D IH2 S AH0 P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

except นอกจาก[Lex2]
นอกจากวา่ (คาํโบราณ): เวน้แต ่[Lex2]
ยกเวน้: เวน้, ไมร่วม [Lex2]
(อคิเซพท\ฺ') prep.,conj.,vt. นอกจาก,ยกเวน้,ไมนั่บ,ยกเวน้. vi.
คดัคา้น. ###SW. exceptable adj. ดeูxcept [Hope]
(pre) ยกเวน้,นอกจาก,ไมนั่บ,ไมร่วม [Nontri]
(vt) ยกเวน้,ไมร่วม,ไมนั่บ [Nontri]
/IH0 K S EH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flight การบนิ[Lex2]
เท䎽ี耀ยวบนิ[Lex2]
การเดนิทางดว้ยเคร䎽ื耀องบนิ[Lex2]
นกหรอืเคร䎽ื耀องบนิท䎽ี耀บนิเป็นฝงูองทพั[Lex2]
บนิเป็นฝงู[Lex2]
การเคล䎽ื耀อนท䎽ี耀ของวตัถผุา่นอากาศ: การพุ่งตวัของวตัถ ุ[Lex2]
ขั䌮�นบนัไดระหวา่งชั䌮�น[Lex2]
การหน:ี การหลบหน ี[Lex2]
(ไฟลท)ฺ n. การบนิ,กองบนินอ้ย,ขั䌮�นบนัได,การเคล䎽ื耀อนท䎽ี耀อยา่ง
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รวดเรว็,การหายวบั,การเจรญิอยา่งรวดเรว็,การหน,ีการจากไปอยา่ง
เรง่รบี. Phr. (take flight,take to flight ลา่ถอย,หน)ี [Hope]
(n) สายการบนิ,การบนิ,ฝงูบนิ,กองบนินอ้ย,การหน ี[Nontri]
/F L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fond ดว้ยความรักใคร:่ เตม็ไปดว้ยความรักใคร ่[Lex2]
ลมๆ แลง้ๆ (ความหวงั): เล䎽ื耀อนลอย [Lex2]
(ฟอนด)ฺ adj. ชอบ,รัก,ตดิอกตดิใจ,โง,่งมงาย. v. เอาอก
เอาใจ,รัก,ชอบ,ทาํใหโ้ง.่ ###S. affectionate,A. averse [Hope]
(adj) ท䎽ี耀รัก,ชอบ,ตดิอกตดิใจ,หลงงมงาย [Nontri]
/F AA1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

immoral ซ䎽ึ耀งผดิทาํนองคลองธรรม: ผดิศลีธรรม, ผดิศลี, ซ䎽ึ耀งไมเ่หมาะสม, ซ䎽ึ耀งไม่
ซ䎽ื耀อสตัย,์ ซ䎽ึ耀งขดักบัหลกัคาํสอน [Lex2]
(อมิอ\'เรลิ) adj. ผดิศลีธรรม,ผดิทาํนองคลองธรรม,เลว,ชั䎽耀ว. [Hope]
(adj) ผดิศลีธรรม,เลวทราม,ชั䎽耀ว,ผดิทาํนองคลองธรรม [Nontri]
/IH2 M AO1 R AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ivy (ไอ\'ว)ี n. ไมเ้ล䌮ื�อยจาํพวก Hedera helix pl. ivies [Hope]
(n) ตน้ไมเ้ล䌮ื�อย [Nontri]
/AY1 V IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

moan คราง: รอ้งครวญคราง, สง่เสยีงรอ้งอยา่งเจบ็ปวด [Lex2]
บน่: บน่พมึพาํ [Lex2]
เสยีงคราง: เสยีงรอ้ง, เสยีงครวญอยา่งเจบ็ปวด [Lex2]
การบน่ (คาํไมเ่ป็นทางการ): การบน่พมึพาํ [Lex2]
(โมน) n. การครวญคราง,เสยีงครวญคราง,เสยีงลมท䎽ี耀คลา้ยเสยีงครวญ
คราง,การโทมนัส vt. ครวญคราง,คราง ###S. groan,bemoan [Hope]
(n) การรอ้งคร䎽ํ耀าครวญ,การคราง [Nontri]
(vi) รอ้งคร䎽ํ耀าครวญ,คราง [Nontri]
/M OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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oblivious ซ䎽ึ耀งไมต่ระหนักถงึ: ซ䎽ึ耀งไมน่กึถงึ [Lex2]
อยา่งลมืเลอืน[Lex2]
(อะบลฟิ\'เวยีส) adj. ไมค่าํนงึถงึ,ไมรู่้ถงึ,ลมื,ซ䎽ึ耀งทาํใหล้มื. ###SW.
obliviousness n. ###S. unaware [Hope]
(adj) หลงลมื,ลมืเลอืน,ลบเลอืน,ไมน่กึถงึ [Nontri]
/AH0 B L IH1 V IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

perish พังทลาย: ฉบิหาย, ยอ่ยยบั [Lex2]
ตาย: ถงึแกก่รรม, ถงึแกอ่นจิกรรม [Lex2]
(เพอ\'รชิ) vt. ตาย,แตกดบั,สาปสญู,ยอ่ยยบั,เนา่เปื䎽耀อย,เห䎽ี耀ยวแหง้
###S. pass away [Hope]
(vi) เนา่เปื䎽耀อย,ยอ่ยยบั,สญูส䌮ิ�น,ตาย,เนา่สลาย,แตกดบั [Nontri]
/P EH1 R IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pit หลมุ: รอยโหว,่ ร ู[Lex2]
หลมุพราง: หลมุดกัสตัว ์[Lex2]
อโุมงคใ์นเหมอืง[Lex2]
เหมอืง: บอ่แร ่หรอืถา่นหนิ [Lex2]
นรก[Lex2]
ท䎽ี耀นั䎽耀งตอนหลงัๆ ชั䌮�นลา่งในโรงภาพยนตร[์Lex2]
บรเิวณหยดุเตมิน䌮ํ�ามนัหรอืเปล䎽ี耀ยนยางสาํหรับรถแขง่ในสนาม
แขง่[Lex2]
สงัเวยีนชนไกห่รอืสตัว[์Lex2]
กลายเป็นหลมุ: กลายเป็นรอยโบ ๋[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยโบ:๋ ทาํใหเ้ป็นร,ู ทาํใหเ้ป็นหลมุ [Lex2]
ฝังในหลมุ[Lex2]
เกบ็ไวใ้นหลมุ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นแผลเป็น[Lex2]
ใชส้ตปัิญญาโตต้อบ[Lex2]
ปลอ่ยใหไ้กช่นกนั[Lex2]
เมลด็ในของผลไม[้Lex2]
เอาเมลด็ในออก[Lex2]
(พทิ) n. หลมุ,บอ่,บอ่แร,่เมลด็ในของผลไม,้ปลกั,ถงัดกั,หลมุ
พราง,รอยโบ,๋รอบโหว,่เหมอืง,นรก,อโุมงคเ์กบ็พชืผล,เลา้
สตัว,์สงัเวยีนไกห่รอืสตัว,์เมลด็ในของผลไม.้ vt.อาเมลด็ในออก,เกบ็
ไวใ้นหลมุ,ทาํใหเ้ป็นหลมุเป็นบอ่,ฝังในหลมุ,ขดุหลมุ,ปลอ่ยไกใ่หช้น
กนั,ทาํใหต้อ่สู้กนัvt. กลายเป็นหลมุ [Hope]
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(n) หลมุ,บอ่,ร,ูหลมุพราง,ขมุนรก,ปลกั [Nontri]
/P IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rim ขอบ: รมิ, รอบ [Lex2]
ขอบลอ้: กรอบลอ้ [Lex2]
ทาํใหม้ขีอบ: ทาํใหม้รีมิ [Lex2]
(รมิ) n. ขอบ,รมิ,ขอบลอ้,กรอบลอ้,ขอบเหว vt. ทาํใหม้ขีอบ,ทาํใหม้ี
รมิ,กล䌮ิ�งรอบขอบ ###S. outer edge,border [Hope]
(n) กรอบ,ขอบ,รมิ [Nontri]
(vt) ทาํใหม้ขีอบ,ทาํเป็นขอบ [Nontri]
/R IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roost คอนสาํหรับนกเกาะนอน[Lex2]
กลุ่มนกท䎽ี耀เกาะคอนรว่มกนั[Lex2]
ท䎽ี耀พักอาศยัชั䎽耀วคราว[Lex2]
นอนบนคอน: เกาะนอน [Lex2]
(รสูท)ฺ n. ราวเกาะ,คานเกาะ,คานนอน,กรงนกขนาดใหญ,่กรงไกข่นาด
ใหญ,่ท䎽ี耀พัก,สตัวป์ีกท䎽ี耀เกาะอยู่กนัเป็นฝงู vi. เกาะบนราว,พัก,พัก
อาศยั,คา้งคนื vt. จัดท䎽ี耀พักให,้จัดท䎽ี耀เกาะให ้###S. henhouse [Hope]
(n) กรงนก,ท䎽ี耀พาํนัก,คอนเกาะ,ราวเกาะ [Nontri]
(vi) เกาะบนราง,นอน,พัก,คา้งคนื [Nontri]
/R UW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slippery ล䎽ื耀น: ล䎽ื耀นไถล, เล䎽ื耀อนไหล [Lex2]
(สลพิ\'เพอร)ี adj. ล䎽ื耀น,ล䎽ื耀นงา่ย,หลดุงา่ย,ลอดหลดุไดง้า่ย,มี
เลห่เ์หล䎽ี耀ยม,กลบีดอก,ไมน่า่ไวว้างใจ,ข䌮ี�โกง,ไมม่ั䎽耀นคง ###SW.
slipperiness n. [Hope]
(adj) ไว,ล䎽ื耀น,ซ䎽ึ耀งเขา้ใจยาก,มเีลห่เ์หล䎽ี耀ยม [Nontri]
/S L IH1 P ER0 IY0/ [CMU]
/S L IH1 P R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

soar บนิสงูข䌮ึ�นไปในอากาศ: ทะยานสู่อากาศ [Lex2]
(ซอร)์ vi.,n. (การ) บนิถลา,บนิเฉ䎽ี耀ยว,ทะยาน,ลอยสงู,รอ่นสงู,บนิสงู,มี
ความหวงัสงู,ทะเยอทะยาน ###SW. soarer n. soaringly adv. ###S.
rise,fly,ascend [Hope]
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(vi) โผผนิ,ถบีตวัข䌮ึ�น,ทะยาน,ลอย [Nontri]
/S AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trivial ไมส่าํคญั: เลก็ๆ นอ้ยๆ, เลก็นอ้ย [Lex2]
ธรรมดา[Lex2]
นา่เบ䎽ื耀อ: ซ䌮ํ�าซาก [Lex2]
ไมเ่อาจรงิเอาจัง: เลน่ๆ [Lex2]
เลก็ๆ นอ้ยๆ: เลก็นอ้ย, ปลกียอ่ย, กระจอ้ยรอ่ย [Lex2]
(ทรฟิ\'เวยีล) adj. ไมส่าํคญั,ไมเ่ป็นสาระ,ไมค่อ่ยด,ีดา่,หยมุหยมิ,เลก็
ๆ นอ้ย ๆ ,พ䌮ื�น ๆ ###SW. trivially adv. trivialness n. ###S.
insignificant,petty,trifling [Hope]
(adj) เลก็นอ้ย,ไมเ่ป็นสาระ,นา่ราํคาญ [Nontri]
/T R IH1 V IY0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

typical ซ䎽ึ耀งเป็นตวัอยา่ง: ซ䎽ึ耀งเป็นแบบอยา่ง [Lex2]
ซ䎽ึ耀งเป็นสญัลกัษณ[์Lex2]
(ทพิ\'พเิคลิ) adj. เป็นตวัอยา่ง,เป็นแบบฉบบั,เป็นสญัลกัษณ,์เขา้กบั
แบบหรอืตวัอยา่ง. ###S. typic ###SW. typically adv. typicalness n.
[Hope]
(adj) ตามแบบอยา่ง,เป็นตวัอยา่ง,เป็นเคร䎽ื耀องหมาย [Nontri]
/T IH1 P AH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

utterly อยา่งท䎽ี耀สดุ[Lex2]
(อทั\'เทอะล)ี adj. อยา่งเตม็ท䎽ี耀,อยา่งสดุขดี,อยา่งสมบรูณ,์อยา่ง
ย䎽ิ耀งยวด,อยา่งเดด็ขาด [Hope]
(adv) อยา่งเตม็ท䎽ี耀,โดยทั䌮�งหมด,โดยเดด็ขาด [Nontri]
/AH1 T ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

weep รอ้งไห:้ รอ้ง, ร䎽ํ耀าไห ้[Lex2]
คร䎽ํ耀าครวญในขณะท䎽ี耀รอ้งไห[้Lex2]
ชว่งเวลาท䎽ี耀กาํลงัรอ้งไห:้ ชว่งเวลาท䎽ี耀กาํลงัร䎽ํ耀าไห ้[Lex2]
(วพี) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ) รอ้งไห,้ร䎽ํ耀าไห,้หลั䎽耀ง
น䌮ํ�าตา,หยด,รั䎽耀ว, (หนอง) ไหล,ซมึออก ###S. sob,cry,wail,bawl
[Hope]
(vt) รอ้งไห,้รั䎽耀ว,เย䌮ิ�ม,ไหล [Nontri]
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/W IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

awhile ชั䎽耀วครู่: สกัประเดี̃ยว,สกัครู่, ประเดี̃ยว [Lex2]
(อะไวล\ฺ') adv. สกัประเดี̃ยว,ชั䎽耀วครู่ [Hope]
(adv) ชั䎽耀วขณะ,ประเดี̃ยว,สกัครู่,ชั䎽耀วครู่ [Nontri]
/AH0 W AY1 L/ [CMU]
(a) / / [OALD]

cyberspace (ไซ\' เบอสเพส) n. คาํแสลงคาํหน䎽ึ耀งซ䎽ึ耀งหมายถงึอนิเตอรเ์นต็หรอื
คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมท䎽ี耀จะทาํงานรว่มกนั [Hope]
/S AY1 B ER0 S P EY2 S/ [CMU]

edit แกไ้ข: ทาํใหถ้กูตอ้ง [Lex2]
เป็นบรรณาธกิาร: ทาํหนา้ท䎽ี耀บรรณาธกิารใหก้บั [Lex2]
(เอด,\'ดทิ) {edited,editing,edits} vt. เรยีบเรยีง,แกไ้ข,ตดัตอน,ตดั
ยอ่,เป็นบรรณาธกิาร,ลาํดบัเร䎽ื耀อง,พมิพโ์ฆษณา ###S. correct,revise
[Hope]
(vt) จัดการพมิพ,์เรยีบเรยีง,แกไ้ข,ลาํดบัเร䎽ื耀อง,ตดัตอ่ [Nontri]
/EH1 D AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

essay ความพยายาม (คาํทางการ): การทาํใหส้าํเรจ็ [Lex2]
ความเรยีง: ขอ้เขยีน, บทความ, เรยีงความ [Lex2]
ทดสอบ[Lex2]
พยายาม (คาํทางการ)[Lex2]
(เอส\'เส) n. เรยีงความรอ้ยแกว้,ขอ้เขยีนสั䌮�น ๆ ,ปกณิกะ,ความ
พยายาม,การทดลอง vt. (เอสเซ\') พยายาม,ทดสอบ. ###SW.
essayer n. ดeูssay essayistic adj. ดeูssay [Hope]
(n) เรยีงความ,การทดลอง,ความพยายาม,ปกณิกะ [Nontri]
(vt) ทดสอบ,ลอง,ทดลอง,พยายาม [Nontri]
/EH0 S EY1/ [CMU]
/EH1 S EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

evaluate ประเมนิผล: ประเมนิคา่ [Lex2]
(อแีวล\'ลเูอท) vt. ประเมนิคา่,หาคา่,ตรีาคา. ###SW. evaluation n.
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ดeูvaluate evaluative adj. ดeูvaluate evaluator n. ดeูvaluate ###S.
weigh [Hope]
(vt) ประเมนิคา่,ตรีาคา,หาคา่,คดิราคา [Nontri]
/IH0 V AE1 L Y UW0 EY2 T/ [CMU]
/IY0 V AE1 L Y UW0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

faint เจอืจาง: เลอืนๆ, เลอืน, มวั, บาง, จาง, ออ่น, เบาบาง [Lex2]
ออ่นกาํลงั: ออ่นแอ [Lex2]
เฉ䎽ื耀อย: ไมก่ระตอืรอืรน้ [Lex2]
เป็นลม: หมดสต ิ[Lex2]
ภาวะของคนท䎽ี耀เป็นลม[Lex2]
(เฟนท)ฺ {fainted,fainting,faints} adj. สลวั ๆ ,เลอืน ๆ ,ออ่นกาํลงั,เป็น
ลม,หนา้มดื,วงิเวยีน,ขาดความกลา้, [Hope]
(adj) วงิเวยีน,เป็นลม,หนา้มดื,ออ่นเปล䌮ี�ย,สลวั,เลอืนๆ [Nontri]
(n) อาการเป็นลม,อาการวงิเวยีน,อาการหนา้มดื,ความออ่นแรง
[Nontri]
(vi) วงิเวยีน,เป็นลม,สลบ,ส䌮ิ�นสต,ิออ่นกาํลงั,หนา้มดื [Nontri]
/F EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

global ซ䎽ึ耀งมรีปูรา่งกลม: กลมเหมอืนโลก [Lex2]
โดยรวม: ทั䎽耀วโลก, กวา้งๆ [Lex2]
(โกล\'เบลิ) adj. ทั䎽耀วโลก,ทั䌮�งโลก,ทั䌮�งหมด,เป็นรปูโลก. ###S.
universal,worldwide [Hope]
/G L OW1 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gymnasium โรงพลศกึษา: โรงกฬีา, โรงกายกรรม [Lex2]
(จมิเน\'เซยีม) n., (pl. siums,sia) โรงพลศกึษา,โรงกายกรรม,โรงยมิ
###SW. gymnasial adj. [Hope]
(n) โรงพละ,โรงยมิ,ยมิเนเซยีม [Nontri]
/JH IH2 M N EY1 Z IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

highlight เนน้[Lex2]
(ไฮ\'ไลท)ฺ vt. เนน้,ทาํใหเ้ดน่,ฉายแสงจา้ไปท䎽ี耀. n. เหตกุารณท์䎽ี耀
สาํคญั,บรเิวณท䎽ี耀มแีสงสวา่งจา้ท䎽ี耀สดุบนเวท ี###S. core,crux [Hope]
(n) เหตกุารณส์าํคญั,จดุสาํคญั,บรเิวณท䎽ี耀จา้ท䎽ี耀สดุ [Nontri]
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/HH AY1 L AY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ignorant ซ䎽ึ耀งเป็นผลจากความไมรู่้[Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมต่ระหนักถงึบางส䎽ิ耀ง[Lex2]
ไรก้ารศกึษา: ขาดความรู้, ซ䎽ึ耀งไมไ่ดรั้บการอบรม [Lex2]
(adj) เขลา,โง,่ไมรู่้ [Nontri]
/IH1 G N ER0 AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

index ดชัน:ี ดรรชน ี[Lex2]
ตวัช䌮ี�: ตวัวดั, ตวับง่ช䌮ี� [Lex2]
ทาํดชัน[ีLex2]
(อนิ\' เดคซ)ฺ n. ดรรชน,ี เคร䎽ื耀องช䌮ี�, เขม็ช䌮ี�, น䌮ิ�วช䌮ี�, เลขกาํลงัใน
เคร䎽ื耀องหมายพชีคณติ, สารบญัส䎽ิ耀งตพีมิพท์䎽ี耀ตอ้งหา้มในศาสนา
โรมนัคาทอลกิ (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสอืหรอืวตัถทุ䎽ี耀
ตอ้งหา้ม, สารบญั, คาํนาํ. vt. จัดใหม้สีารบญั, จัดใหม้ดีรรชน,ี ใส่
ดรรชน,ี เ [Hope]
(n) สารบญั,เคร䎽ื耀องช䌮ี�,น䌮ิ�วช䌮ี�,เขม็ช䌮ี� [Nontri]
(vt) ทาํสารบญั,เป็นเคร䎽ื耀องช䌮ี� [Nontri]
/IH1 N D EH0 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lecture การบรรยาย[Lex2]
บรรยาย[Lex2]
วา่กลา่ว: ตาํหน,ิ ดา่วา่ [Lex2]
(เลค\'เชอะ) {lectured,lecturing,lectures} n. คาํบรรยาย,คาํ
ปราศรัย,คาํปาฐกถา. vi. บรรยาย,ปราศรัย,แสดงปาฐกถา [Hope]
(n) ปาฐกถา,การเทศน,์การบรรยาย,คาํปราศรัย,คาํบรรยาย [Nontri]
(vi) แสดงปาฐกถา,บรรยาย,เทศน,์ปราศรัย [Nontri]
/L EH1 K CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moral ทางศลีธรรม: เก䎽ี耀ยวกบัศลีธรรม, เก䎽ี耀ยวกบัความรู้สกึผดิชอบชั䎽耀วดี
[Lex2]
เร䎽ื耀องสอนใจ: คาํสอน, คตธิรรม, ประโยคสอนใจ [Lex2]
|die, nur Sg.| ศลีธรรม, จรรยา [LongdoDE]
(มอ\'เรลิ,โม\'เรลิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัศลีธรรม,เก䎽ี耀ยวกบัจรรยา,เก䎽ี耀ยวกบัความ
รู้สกึผดิชอบ,บรสิทุธ䌬ิ�,เก䎽ี耀ยวกบัจติใจ,ข䌮ึ�นอยู่กบัการสงัเกต. n. หลกัศลี
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ธรรม,หลกัธรรมจรยิา ###SW. morals n. หลกัความประพฤต ิ###S.
ethical [Hope]
(adj) มศีลีธรรม,ถกูศลีธรรม,สอนใจ,แทจ้รงิ [Nontri]
(n) ศลีธรรม,จรรยา,ความประพฤต ิ[Nontri]
/M AO1 R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

operate ปฏบิตั:ิ ปฏบิตังิาน, ปฏบิตักิาร, ทาํงาน [Lex2]
ผา่ตดั[Lex2]
กอ่ใหเ้กดิผล[Lex2]
(ออพ\'พะเรท) v. ทาํงาน,ทาํ,ปฏบิตั,ิผา่ตดั,เดนิ,แลน่,หมนุ,ขบั,ทาํให้
เกดิข䌮ึ�น,สู้รบ ###SW. operatable adj. [Hope]
/AA1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

private ท䎽ี耀เป็นสว่นตวั[Lex2]
พลทหาร[Lex2]
(ไพร\'วทิ) adj. สนัโดษ,สว่นตวั,ไมป่ลอ่ยใหค้นอ䎽ื耀นรู้,เป็นความ
ลบั,เฉพาะตวั,บคุคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เก䎽ี耀ยวกบัพลทหาร. n. พล
ทหาร,อวยัวะสบืพันธุ์. Phr. (in private สว่นตวัเป็นความลบั) ###SW.
privateness n. ###S. personal [Hope]
(adj) สว่นตวั,เฉพาะตวั,รโหฐาน,สนัโดษ [Nontri]
/P R AY1 V AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

recent เรว็ๆ น䌮ี�: ไมน่านมาน䌮ี� [Lex2]
(ร\ี'เซนท)ฺ adj. เม䎽ื耀อเรว็ ๆ น䌮ี�,เม䎽ื耀อไมน่าน,เก䎽ี耀ยวกบัยคุปัจจบุนั n.
ยคุHolocene (ด)ู ###SW. recentness n. recently adv. ###S.
modern,fresh,new,late [Hope]
(adj) เม䎽ื耀อไมน่านมาน䌮ี�,เม䎽ื耀อเรว็ๆน䌮ี� [Nontri]
/R IY1 S AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

resolution การแกปั้ญหา[Lex2]
การลงมต[ิLex2]
การตดัสนิใจอยา่งเดด็ขาด: ความตั䌮�งใจอยา่งแนว่แน ่[Lex2]
มต:ิ ความเหน็ [Lex2]
ปณธิาน เชน่ ตั䌮�งปณธิานวา่ ในปีหนา้จะทาํอะไรบา้ง [LongdoEN]
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(เรซซะล\ู'เชนิ) n. ความแนว่แน,่ความเดด็เด䎽ี耀ยว,การยนืหยดั,การ
ตดัสนิใจแลว้,มติ,ิการลงมต,ิการแกปั้ญหา,การยบุลงของสว่นท䎽ี耀บวม
หรอือกัเสบ ,ความคมชดัหมายถงึ ความละเอยีดของภาพ โดยจะนับ
จดุเลก็ ๆ ในภาพนั䌮�น ย䎽ิ耀งมมีากจดุตอ่น䌮ิ�วกย็䎽ิ耀งแสดงวา่ภาพนั䌮�นมคีวามคม
ชดั เชน่ อาจใชว้ดัประสทิธภิาพของเคร䎽ื耀องพมิพเ์ลเซอร ์(laser
printer) วา่ สามารถพมิพไ์ด ้300  600 จดุตอ่น䌮ิ�ว เป็นตน้ ถา้เป็นชนดิดี
มากควรจะพมิพไ์ดถ้งึ 2,400 จดุตอ่น䌮ิ�ว สว่นความละเอยีดของจอภาพ
มกัจะวดัทั䌮�งความกวา้งและยาว เชน่ 320 X 200 แสดงวา่จดุมขีนาด
ใหญ ่แตถ่า้เป็น 1240 X 800 แสดงวา่จดุมขีนาดเลก็ หมายความวา่
ภาพคมชดักวา่ เม䎽ื耀อใชอ้ธบิายถงึภาพส ีคาํ resolution ใชบ้อกจาํนวน
สที䎽ี耀สามารถแสดงไดใ้นแตล่ะครั䌮�ง ถา้ความคมชดัต䎽ํ耀า จะแสดงสไีดค้รั䌮�ง
ละมาก ๆ ซ䎽ึ耀งทาํใหม้คีวามรู้สกึเหมอืนกบัวา่ ภาพนั䌮�นมคีวามคมชดัมาก
ภาพท䎽ี耀มคีวามคมชดัมากจรงิ ๆ จะแสดงสไีดน้อ้ยสใีนคราวเดยีวกนั
โดยปกต ิมกัใชค้าํ high res และ low res เป็นคาํยอ่วา่ ความคมชดั
มากหรอืนอ้ยด ูhigh resolutution และ low resolution ประกอบ ###S.
resolve,determination [Hope]
(n) การแกปั้ญหา,มต,ิความเดด็เด䎽ี耀ยว,ความแนว่แน ่[Nontri]
/R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

semester ภาคการศกึษา: ภาคเรยีน, ภาคการเรยีน, เทอม [Lex2]
(ซเีมส\'เทอะ) n. ภาคเรยีนคร䎽ึ耀งปีการศกึษา (ประมาณ 1518 อาทติย)์
, (ในมหาวทิยาลยัเยอรมนั) ภาคเรยีนคร䎽ึ耀งปี (6 เดอืน) ###SW.
semestral adj. semestrial adj. [Hope]
(n) ภาคการศกึษา,ภาคเรยีน [Nontri]
/S AH0 M EH1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

typewritten เก䎽ี耀ยวกบัการพมิพ[์Lex2]
(\'รทิเทนิ) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ typewrite [Hope]
/T AY1 P R IH2 T AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[typewrite]
พมิพด์ดี: พมิพ ์[Lex2]
(ไทพ\ฺ'ไรท)ฺ vt.,vi. พมิพด์ดี,พมิพด์ว้ยเคร䎽ื耀องพมิพด์ดี ###S. type
[Hope]
(vi,vt) พมิพด์ดี [Nontri]

weird แปลกประหลาด: อศัจรรย,์ อภนิหิาร, เหนอืธรรมชาต ิ[Lex2]
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เก䎽ี耀ยวกบัโชคชะตา (คาํโบราณ)[Lex2]
(เวยีรด์) adj. ประหลาด,อาเพท,อศัจรรย,์อภนิหิาร ###SW. weirdly
adv. weirdness n. ###S. uncanny,eerie,wild ###A. normal,natural
[Hope]
(adj) ,พกิล,อศัจรรย,์แปลก,ประหลาด,อาเพศ [Nontri]
/W IH1 R D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

absolute กฎซ䎽ึ耀งเป็นจรงิเสมอ[Lex2]
เตม็ท䎽ี耀 (ใชใ้นการเนน้): สมบรูณ,์ ทั䌮�งหมด [Lex2]
แทจ้รงิ: แนน่อน [Lex2]
ไมเ่จอืปน: เพยีวๆ [Lex2]
ไมม่ขีอบเขต: ไมจ่าํกดั [Lex2]
(แอบ\' โซลทู) adj. สมบรูณ,์ เดด็ขาด, เผดจ็การ, อยา่งแทจ้รงิ, ลว้น,
สทุธ,ิจรงิ [Hope]
(adj) สมบรูณ,์จรงิ,แนน่อน,แท,้ลว้น,ครบถว้น [Nontri]
/AE1 B S AH0 L UW2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

alas คาํอทุานแสดงความเศรา้หรอืเสยีใจ: อนจิจา, พทุโธ,่ โถ [Lex2]
(อะลาส\', อะแลส\') interj. อนจิจา, โถ, (คาํอทุานแสดงความ
เสยีใจ,ความสงสาร,ความเป็นหว่ง) (too bad lamentation) [Hope]
/AH0 L AE1 S/ [CMU]
(uh) / / [OALD]

attentive ระมดัระวงั[Lex2]
ใสใ่จ: เป็นหว่งเป็นใย [Lex2]
(อะเทน\'ทฟิว) adj. ซ䎽ึ耀งใหค้วามสนใจ,สนใจ, ระมดัระวงั,เป็นหว่ง,มี
มารยาท, เอาอกเอาใจ ###S. alert, thoughtful) [Hope]
(adj) สนใจ,เอาใจใส,่เป็นหว่ง [Nontri]
/AH0 T EH1 N T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cape เส䌮ื�อคลมุไมม่แีขน[Lex2]
แหลม: สว่นของผนืดนิท䎽ี耀ย䎽ื耀นเขา้ไปในน䌮ํ�า [Lex2]
(เคพ) n. แหลม,ผา้คลมุไหล ่###SW. caped adj. ด ูcape [Hope]
(n) ผา้คลมุไหล,่แหลม [Nontri]
/K EY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 29/163

envision (เอนวซิ\'เชนิ) vt. นกึ,คดิ,หลบัตา,แลเหน็ [Hope]
/EH0 N V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]

evenly อยา่งเทา่เทยีม: อยา่งเทา่ๆ กนั, อยา่งเสมอกนั [Lex2]
/IY1 V AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

folk ประชาชน: ชาวบา้น, กลุ่มชน [Lex2]
ดนตรแีนวลกูทุ่ง: ดนตรแีนวพ䌮ื�นบา้น [Lex2]
ผู้คนท䎽ี耀อยู่ในถ䎽ิ耀นและมวีถิชีวีติเฉพาะตน[Lex2]
ท䎽ี耀มพี䌮ื�นฐานความเช䎽ื耀อของชาวบา้น[Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัขนบประเพณขีองชาวบา้น: เก䎽ี耀ยวกบัพ䌮ื�นบา้น [Lex2]
(โฟลค์) n. ประชาชน,ชาวบา้น,คนทั䎽耀วไป,ญาตสิมาชกิของ
ครอบครัว,พอ่แม.่ adj. เก䎽ี耀ยวกบัชาวบา้น หรอืสามญัชน. ซ䎽ึ耀งกาํเนดิใน
หมู่สามญัชน. ###SW. folkish adj. folkishness n. ###S.
persons,people [Hope]
(n) ผู้คน,พอ่บา้น,พลเมอืง,ประชาชน [Nontri]
/F OW1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

melt ละลาย: หลอมละลาย [Lex2]
ล้ะลาย: ทาํใหล้ะลาย, หลอมละลาย [Lex2]
เลอืนหาย: คอ่ยๆ จางหายไป [Lex2]
ใจออ่นลง[Lex2]
ทาํใหใ้จออ่นลง[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀หลอมละลาย: ปรมิาณส䎽ิ耀งท䎽ี耀ละลาย [Lex2]
(เมลท)ฺ {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทาํให)้
ละลาย,หลอม,สญูไป,ผา่นไป,เปล䎽ี耀ยนเป็น,ใจออ่น. n. การ
หลอมเหลว,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀หลอมเหลว ###S. fuse [Hope]
(vi,vt) หลอมเหลว,ละลาย,สญูไป [Nontri]
/M EH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

patch ปะ: ชนุ [Lex2]
ตดิตั䌮�ง (ระบบโทรศพัท,์ เคร䎽ื耀องใชไ้ฟฟา้)[Lex2]
แผน่ปะ: แผน่เสรมิ [Lex2]
รอยปะ: รอยซอ่ม [Lex2]
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รอยแตม้: จดุดา่ง [Lex2]
ท䎽ี耀ดนิ[Lex2]
ชว่งเวลายากลาํบาก[Lex2]
ตวัตลก: คนโง ่[Lex2]
(แพช) n. แผน่ปะหยอ่ม,แตม้,คนโง ่vt. เสรมิ,ปะซอ่ม ###SW. patchy
adj. [Hope]
(n) ช䌮ิ�น,รอยแตม้,รอยปะ,ท䎽ี耀ดนิเลก็ๆ [Nontri]
(vt) ปะ,แกไ้ข,เสรมิ,แตง่ [Nontri]
/P AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pleasure ความปติยินิด:ี ความยนิด,ี ความรู้สกึพอใจ, ความดใีจ [Lex2]
ความสนกุสนาน: ความร䎽ื耀นเรงิ, ความหรรษา, ความบนัเทงิ [Lex2]
ความตอ้งการ: ความปรารถนา [Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหถ้กูใจ [Lex2]
เพลดิเพลนิ: พอใจ, มคีวามสขุ, สนกุ [Lex2]
(เพลส\'เชอะ) n. ความพอใจ,ความถกูใจ,ความสบาย,ความสขุ,ความ
ยนิด,ีความตอ้งการ,ความปรารถนา. vt. ทาํใหพ้อ,ทาํใหถ้กูใจ,ทาํให้
สบาย. vi. ยนิด,ีพอใจ. ###SW. pleasureless adj. pleasurelessly adv.
pleasureful adj. ###S. happine [Hope]
(n) ความพอใจ,ความเพลดิเพลนิ,ความยนิด,ีความสขุ [Nontri]
/P L EH1 ZH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pop เสยีงดงัเปาะ: เสยีงระเบดิ เชน่ เสยีงฝาขวดระเบดิ [Lex2]
ปืนสั䌮�น[Lex2]
ความพยายาม[Lex2]
ทาํเสยีงดงัป๊อบ: ทาํใหเ้สยีงระเบดิดงัป๊อบ [Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงดงัป๊อบ: ระเบดิดงัป๊อบ [Lex2]
แวะเย䎽ี耀ยมชว่งสั䌮�นๆ[Lex2]
อยา่งไมไ่ดค้าดหวงั[Lex2]
พอ่[Lex2]
เพลงท䎽ี耀เป็นท䎽ี耀นยิมกนั[Lex2]
ท䎽ี耀เป็นท䎽ี耀นยิม[Lex2]
เพลงป๊อบ: เพลงท䎽ี耀นยิมกนัทั䎽耀วไป (มุ่งไปท䎽ี耀คนทั䎽耀วไปหรอืเดก็วยัรุ่น)
[Lex2]
(พอพ) n.,adj. (เก䎽ี耀ยวกบั) ดนตรที䎽ี耀นยิมกนั,ทว่งทาํนองท䎽ี耀นยิมกนั,ศลิปะ
ท䎽ี耀แพรห่ลาย vi. ทาํใหเ้กดิเสยีงป๊อก,การยงิ,การปะท ุn. เสยีงปะทเุบา
ๆ ,การยงิ. adv. ดว้ยเสยีงดงัเบา ๆ [Hope]
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(n) เสยีงเปดิขวด,เสยีงดงั,การยงิ,การปะท,ุรอยแตม้ [Nontri]
/P AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pudding ขนมพดุด䌮ิ�ง[Lex2]
อาหารหวาน[Lex2]
(พดุ\'ดงิ) n. ขนมพดุดงิ,ขนมแปง้ตม้ใสน่ม ไข ่น䌮ํ�าตาลและอ䎽ื耀น ๆ หรอื
ยดัไสผ้ลไม,้ไสก้รอก [Hope]
(n) ขนมพดุด䌮ิ�ง [Nontri]
/P UH1 D IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rail ราว[Lex2]
รั䌮�ว[Lex2]
รางรถไฟ: ราง [Lex2]
ใสร่าว[Lex2]
ดา่วา่: กลา่วโทษ [Lex2]
นกกวกั[Lex2]
(เรล) n.,v. (ใส)่ ราว,ราวไม,้รั䌮�ว,ราง,รางรถไฟ,วงกบ,นก
กวกั,ตอ่วา่,ดา่,กลา่วคบัแคน้ใจ [Hope]
(n) รางรถ,ทอ่นเหลก็,ทางรถไฟ,ราว,รั䌮�ว,วงกบ,นกกวกั [Nontri]
(vt) ตอ่วา่,ตาํหน,ิกั䌮�นรั䌮�ว,กั䌮�นราว [Nontri]
/R EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recipe ตาํรากบัขา้ว: วธิปีรงุ [Lex2]
สตูร[Lex2]
ใบสั䎽耀งยาของแพทย:์ ใบสั䎽耀งแพทย,์ ใบสั䎽耀งยา [Lex2]
(เรส\'ซะพ)ี n. ตาํรับ,ตาํรับยา,ใบสั䎽耀งแพทย,์วธิปีรงุอาหารหรอืปรงุ
ยา,วธิกีารบรรลเุปา้หมาย,เคลด็ลบั,วธิกีาร [Hope]
(n) ตาํรา,ตาํรับ,วธิปีรงุ,วธิทีาํ,ใบสั䎽耀งยา,เคลด็ลบั [Nontri]
/R EH1 S AH0 P IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

role บทละคร: บทแสดง [Lex2]
บทบาท: หนา้ท䎽ี耀, ภารกจิ [Lex2]
?le (โรล) n. บทบาท,หนา้ท䎽ี耀,ภารกจิ [Hope]
(n) หนา้ท䎽ี耀,บทบาท,ภารกจิ [Nontri]
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/R OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shrink หด: หดตวั, เลก็ลง, เห䎽ี耀ยว, ยน่ [Lex2]
กลวั: ตวังอดว้ยความกลวั [Lex2]
ทาํใหเ้ลก็ลง: ทาํใหห้ดตวั, ทาํใหย้น่, ทาํใหเ้ห䎽ี耀ยว [Lex2]
การหดตวั[Lex2]
ความกลวั[Lex2]
จติแพทย ์[LongdoEN]
(ชรงิค)ฺ vi.,vt.,n. (ทาํให,้การ) หดตวั,หลบหนา้,ตวัหด,ยน่,เห䎽ี耀ยว,
(ขนาด) ลดลง,กลวั vt. ทาํใหห้ดตวั,ทาํใหล้ดลง,ทาํใหย้น่ ###SW.
shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv. [Hope]
(vi) หดตวั,สั䌮�นลง,นอ้ยลง,หงอ,เห䎽ี耀ยว,ยน่,กลวั [Nontri]
/SH R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soak จุ่ม: แช,่ หมกั [Lex2]
จุ่ม: แช,่ ทาํใหเ้ปียก [Lex2]
(โซค) vi.,n. (การ) จุ่ม,ทาํใหโ้ชก,ทาํใหชุ้่ม,หมกั,แช.่ vt. จุ่ม,ทาํให้
โชก,ทาํใหชุ้่ม,หมกั,แช,่ทาํใหเ้มา,จาํนาํ,ลงโทษอยา่งหนัก,เกบ็ภาษี
มากเกนิไป,เกบ็เงนิมากเกนิไป. soaking adj. เปียกชุ่ม ###S.
seep,steep [Hope]
(vt) ดดู,แช,่ซมึ,ทาํใหโ้ชก,ทาํใหชุ้่ม,ทาํใหเ้ปียก [Nontri]
/S OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spark ประกายไฟ[Lex2]
เกดิประกายไฟ[Lex2]
(สพารค์) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนยีง,การลกุเป็นไฟ,ประกาย
แวววาว,ประกายเพชรพลอย,จาํนวนเลก็นอ้ย,รอ่งรอยเลก็นอ้ย,รอ่ง
รอยแหง่ชวีติหรอืพลงั,ความมชีวีติชวีา,ความเฉยีบแหลม,เจา้ชู้,เจา้
หนา้ท䎽ี耀ควบคมุวทิยบุนเรอืหรอืเคร䎽ื耀องบนิ.vi. ปลอ่ยประกายไฟ vt.
ทาํใหเ้กดิประกายไฟ,กระตุ้น [Hope]
(n) ลกูไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนยีง,ความมชีวีติชวีา,คนเจา้ชู้ [Nontri]
(vi) ปลอ่ยไฟพะเนยีง,เป็นประกาย,สง่แสงแวววบั,เก䌮ี�ยว [Nontri]
/S P AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spirit วญิญาณ: จติใจ [Lex2]
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เจตนา: ความมุ่งมั䎽耀น [Lex2]
อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
ลกัพาไป[Lex2]
(สพ\ิ'รทิ) n. จติใจ,วญิญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หวัใจ,ความใน
ใจ,อารมณ,์ความเดด็เด䎽ี耀ยว,ความมุ่งมั䎽耀น,ความองอาจ,ภตูผิปีีศาจ,หวัน䌮ํ�า
หอม,ของเหลวระเหยท䎽ี耀ไดจ้ากการกลั䎽耀น,สารละลาย
แอลกอฮอล,์แอลกอฮอล ์vt. เรา้ใจ,ปลกุใจ,กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,ลกัพา
ไปอยา่งลกึลบั adj. เก䎽ี耀ยวกบัของเหลวระเหยท䎽ี耀ไดจ้ากการกลั䎽耀น,เก䎽ี耀ยว
กบัสารละลายแอลกอฮอลล ์[Hope]
(n) ผ,ีจติใจ,กาํลงัใจ,ความกลา้,วญิญาณ,อารมณ,์ความมุ่งมั䎽耀น
[Nontri]
(vt) ใหก้าํลงัใจ,ลกัพา,กระตุ้น,ปลกุใจ,เรา้ใจ [Nontri]
/S P IH1 R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suit ชดุเส䌮ื�อผา้: เส䌮ื�อผา้ท䎽ี耀เป็นชดุเดยีวกนั [Lex2]
ชดุไพส่าํรับเดยีวกนั[Lex2]
การฟอ้งรอ้งคด:ี คด,ี ฎกีา [Lex2]
คาํรอ้ง: คาํรอ้งเรยีน, การขอรอ้ง [Lex2]
การเก䌮ี�ยวพาราส ี(คาํโบราณ): การขอแตง่งาน, การขอความรัก
[Lex2]
ทาํใหเ้หมาะสม: ทาํใหเ้หมาะกบั [Lex2]
เหมาะสมกนั: เหมาะกบั [Lex2]
(ซทู) n. คาํรอ้ง,คาํขอรอ้ง,การขอรอ้ง,การขอแตง่งาน,การเก䌮ี�ยวพารา
ส,ีการฟอ้งรอ้ง,การฟอ้งรอ้งคด,ีคด,ีฎกีา,ชดุเส䌮ื�อผา้,ชดุ,ชดุไพด่อกสี
เดยีวกนั,ผู้ตดิตาม. vt.,vi. ทาํใหเ้หมาะกบั,เหมาะสม,จัดใหม้ชีดุ
เส䌮ื�อผา้หรอือ䎽ื耀น ๆ [Hope]
(n) คดคีวาม,คาํขอรอ้ง,หนา้ไพ,่เส䌮ื�อผา้ทั䌮�งชดุ,การเก䌮ี�ยว [Nontri]
(vt) ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหเ้ขา้ชดุกนั [Nontri]
/S UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

account การคาํนวณ[Lex2]
การบรรยาย: การอธบิาย [Lex2]
ทาํรายการบญัช:ี ทาํบญัชรีายรับรายจา่ย [Lex2]
บญัช:ี บญัชรีายรับรายจา่ย, รายการบญัช ี[Lex2]
บญัชเีงนิฝาก: บญัชธีนาคาร [Lex2]
พจิารณา: ประเมนิคา่ [Lex2]
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รายงาน: บนัทกึ, ประวตั,ิ เร䎽ื耀องราว [Lex2]
(อะเคานท\ฺ') n.,vi. บญัช,ี หน䌮ี�, รายงาน, สาเหต,ุ คาํอธบิาย, เร䎽ื耀อง
ราว,ลกูคา้, ทาํบญัช,ี ช䌮ี�แจงรายการ, อธบิาย, จับ, สงัหาร, ทาํใหเ้กดิ,
นับ, พจิารณา, ถอืเหต,ุ ถอืสา ###S. description, narrative, consider,
regard, rate) [Hope]
(n) บญัช ี[Nontri]
(vi) นับวา่,ถอืวา่,เหน็วา่ [Nontri]
(vt) กาํจัด,ใหเ้หตผุล,เป็นเหตใุห ้[Nontri]
/AH0 K AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

architect ผู้สรา้ง: ผู้สรรคส์รา้ง [Lex2]
สถาปนกิ: ผู้ออกแบบอาคาร, นักออกแบบอาคาร [Lex2]
(อาร\์'คเิทคท)ฺ n. นักสถาปนกิ [Hope]
(n) สถาปนกิ [Nontri]
/AA1 R K AH0 T EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

conceal ปกปดิ: ซอ่น, เกบ็เป็นความลบั [Lex2]
(คนัซลี\') {concealed,concealing,conceals} vt.
ซอ่น,ปดิบงั,ปกปดิ,บงั. ###SW. concealedly adv. ดcูonceal
concealedness n. ดcูonceal concealer n. ดcูonceal ###S. hide,cover
###A. display [Hope]
(vt) ซอ่น,ปดิบงั,บงั,ซอ่นเรน้,ปกปดิ [Nontri]
/K AH0 N S IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crime การกระทาํท䎽ี耀ผดิศลีธรรม[Lex2]
อาชญากรรม[Lex2]
(ไครม)ฺ n. อาชญากรรม,การกระทาํอาชญากรรมและผู้กระทาํ,ความ
ผดิรา้ยแรง,บาป,การกระทาํท䎽ี耀โงไ่รค้วามสาํนกึหรอืนา่อบัอาย ###S.
offense,tort,violation [Hope]
(n) คดอีาญา,อาชญากรรม,ความผดิทางอาญา [Nontri]
/K R AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deed การกระทาํ: กรรม [Lex2]
โฉนด: สญัญา [Lex2]
(ดดี) n. การกระทาํ,พฤตกิารณ,์สารตรา,โฉนด,สญัญาหรอืขอ้ตกลง
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###S. act [Hope]
(n) การกระทาํ,โฉนด,เอกสาร
สาํคญั,สารตรา,เกยีรตปิระวตั,ิสญัญา,ขอ้ตกลง [Nontri]
/D IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gratitude ความรู้สกึขอบคณุ: ความรู้สกึซาบซ䌮ึ�งใจ, ความรู้สกึสาํนกึในบญุคณุ,
ความกตญัญ [Lex2]
(แกรท\'ททิดู) n. ความรู้สกึขอบคณุ,ความกตญั䎷� ู###S. thanks
[Hope]
(n) ความกตญั䎷�,ูความรู้คณุ,การขอบคณุ [Nontri]
/G R AE1 T AH0 T UW2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

habitat ถ䎽ิ耀นท䎽ี耀อยู่: ถ䎽ิ耀นท䎽ี耀อยู่ของพชืหรอืสตัว,์ ท䎽ี耀อยู่อาศยั [Lex2]
ส䎽ิ耀งแวดลอ้ม[Lex2]
(แฮบ\'บแิทท) n. ถ䎽ิ耀นท䎽ี耀อยู่ของพชืหรอืสตัว,์ส䎽ิ耀งแวดลอ้มของถ䎽ิ耀นท䎽ี耀อยู่
ของพชืหรอืสตัว.์ ท䎽ี耀อยู่อาศยั ###S. habitation [Hope]
(n) ถ䎽ิ耀นท䎽ี耀อยู่,เคหสถาน,ท䎽ี耀พักอาศยั,ท䎽ี耀พาํนัก,ท䎽ี耀อยู่อาศยั [Nontri]
/HH AE1 B AH0 T AE2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

intervene เกดิข䌮ึ�น[Lex2]
สอดแทรก: แทรก, ย䎽ื耀นมอืเขา้มายุ่ง, เขา้ขวาง [Lex2]
(อนิเทอวนี\') vt. แทรกแซง,กา้วกา่ย,เกดิข䌮ึ�นระหวา่ง,เกดิข䌮ึ�นโดย
บงัเอญิและขดัขวาง,ยุ่ง ###SW. intervener,intervenor n.
intervenient adj. ###S. interfere [Hope]
(vi) อยู่ระหวา่ง,กา้วกา่ย,แทรกแซง [Nontri]
/IH2 N T ER0 V IY1 N/ [CMU]
/IH2 N ER0 V IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

landmark จดุสงัเกต: สถานท䎽ี耀ท䎽ี耀เป็นจดุสงัเกต [Lex2]
หลกัเขต[Lex2]
(แลนด\ฺ'มารค์) n. หลกัปักปันเขตท䎽ี耀ดนิ,หลกัเขตท䎽ี耀ดนิ,เคร䎽ื耀องหมายช䌮ี�
บง่ ###S. watershed [Hope]
(n) หลกัปักเขตท䎽ี耀ดนิ,ท䎽ี耀หมาย [Nontri]
/L AE1 N D M AA2 R K/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

legal เก䎽ี耀ยวกบักฎหมาย: เก䎽ี耀ยวกบัศาลกฎหมาย [Lex2]
ไดรั้บอนญุาตตามกฎหมาย[Lex2]
ถกูตอ้งตามกฎหมาย: ถกูกฎหมาย, ชอบดว้ยกฎหมาย [Lex2]
(ล\ี'เกลิ) adj. ถกูตอ้งตามกฎหมาย,ชอบดว้ยกฎหมาย,ตาม
กฎหมาย,แหง่นตินัิย. ###SW. legals n. สทิธติามกฎหมาย,พันธบตัร
ท䎽ี耀นาํมาลงทนุไดต้ามกฎหมาย. [Hope]
(adj) ถกูกฎหมาย,เก䎽ี耀ยวกบักฎหมาย,ชอบดว้ยกฎหมาย [Nontri]
/L IY1 G AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

memorable ซ䎽ึ耀งมคีา่นา่จดจาํ: โดดเดน่, สะดดุตา, นา่สนใจ [Lex2]
(adj) นา่จาํ,ควรระลกึถงึ,ควรจาํ [Nontri]
/M EH1 M ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

oblige บงัคบั: ทาํใหจ้าํเป็นตอ้ง [Lex2]
ทาํบญุคณุให[้Lex2]
ชว่ยเหลอื: ใหค้วามสะดวก, กรณุา [Lex2]
(อะไบลจ)ฺ {obliged,obliging,obliges} vt. บงัคบั,บบีบงัคบั,เกณฑ,์ขอ
ใหท้าํ,ผกูมดั,ทาํบญุคณุให,้กรณุา,ทาํใหเ้ป็นหน䌮ี�,vi. ชว่ยเหลอื,กระทาํ
เพ䎽ื耀อแสดงเจตนาท䎽ี耀ด.ี ###SW. obligedly adv. obligedness n. obliger
n. ###S. gratif [Hope]
(vt) กรณุา,บงัคบั,ผกูมดั,เอ䌮ื�อเฟ䌮ื�อ,ทาํบญุคณุให ้[Nontri]
/AH0 B L AY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

offence การรกุ[Lex2]
ความรู้สกึขุ่นเคอืง[Lex2]
การกระทาํผดิกฎหมาย[Lex2]
การทาํใหขุ้่นเคอืง: การทาํใหไ้มพ่อใจ [Lex2]
(อะเฟนซ\ฺ') n. การกระทาํผดิ,การกระทาํผดิกฎหมาย,การรกุ,การ
โจมต,ีการทาํใหขุ้่นเคอืง,การกา้วรา้ว,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํใหขุ้่นเคอืง,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀
ละเมดิ,ความรู้สกึขุ่นเคอืง,ฝ่ายรกุ,ฝ่ายโจมต ี[Hope]
(n) การรกุราน,การละเมดิ,การกระทาํผดิ [Nontri]
(n) / / [OALD]

proclaim ประกาศอยา่งเป็นทางการ: ป่าวประกาศ [Lex2]
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(โพรเคลม\') vt. ประกาศ,แถลง,ประกาศสงคราม,ประกาศอยา่งเปดิ
เผย,ประกาศสรรเสรญิ. ###SW. proclaimer n. ###S.
announce,declare [Hope]
(vt) ประกาศ,ป่าวรอ้ง,แถลง [Nontri]
/P R OW0 K L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rally การฟ䌮ื�นตวั: การหายดขี䌮ึ�น [Lex2]
การชมุนมุ[Lex2]
การชมุนมุแขง่รถยนตท์างไกล[Lex2]
การตลีกูกลบั: การตโีต ้[Lex2]
ชมุนมุ[Lex2]
ฟ䌮ื�นตวั: หายเป็นปกต ิ[Lex2]
ตลีกูกลบั: ตโีต ้[Lex2]
ลอ้เลยีน: หยอกลอ้ [Lex2]
(แรล\'ล)ี vt. ชมุนมุ,รวบรวม,ระดมพล,รวมกาํลงั,สาํรวม,ปลกุ
ระดม,ปลกุเรา้จติใจ. vi. รวมกนั,มาชว่ยเหลอื,หายเป็นปกต,ิตโีต,้ตลีกู
กลบั,แลกหมดั. n. การชมุนมุ,การรวบรวม,การระดมพล,การ
สาํรวม,งานชมุนมุ,การชมุนมุแขง่รถยนตท์างไกล,การโตก้ลบั,การตี
ลกูกลบั,การแลกหมดั,การสงูข䌮ึ�นอยา่งรวดเรว็ของราคา [Hope]
(n) การแขง่รถทางไกล,การชมุนมุ,การระดมพล,การรวบรวม,การแลก
หมดั [Nontri]
(vi) มารวมกนั,มาชมุนมุ,แลกหมดั,ตโีต ้[Nontri]
(vt) รวมกาํลงั,รวบรวม,ระดมพล,ชมุนมุ [Nontri]
/R AE1 L IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resolve ตกลงใจ: ตดัสนิใจ [Lex2]
แยกแยะ: แยก, แยกออก [Lex2]
ตดัสนิใจแนว่แน:่ ตกลงใจแนว่แน ่[Lex2]
แกปั้ญหา: ตอบขอ้ขอ้งใจ, ขจัดขอ้สงสยั [Lex2]
มมีต:ิ ตดัสนิ, ลงความเหน็ช䌮ี�ขาด [Lex2]
วเิคราะห ์(ปัญหา)[Lex2]
แนว่แน:่ ความตั䌮�งใจ, ความมุ่งมั䎽耀น [Lex2]
การตดัสนิใจ: การตกลงใจแนว่แน ่[Lex2]
(รซีอลว\') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,มมีต,ิแยกออก,แยก
วเิคราะห ์แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตดัสนิใจ,ความแนว่แน,่มต\'
###S. determine [Hope]
(n) การลงมต,ิการตกลงใจ,การตดัสนิใจ,ความแนว่แน ่[Nontri]
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(vi,vt) แกปั้ญหา,ตกลงกนั,ตดัสนิใจ,ลงมต,ิกระจาย [Nontri]
/R IY0 Z AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resource แหลง่ท䎽ี耀มา: วธิกีาร [Lex2]
ทรัพยากร[Lex2]
ปฏภิาน: ไหวพรบิ [Lex2]
(รซีอรส์\') n. แหลง่ท䎽ี耀มา,หนทาง,วธิกีาร,ทรัพยส์มบตั,ิทรัพยากร
###SW. resources n. ทรัพยากรของประเทศ,กาํลงัเงนิ,กาํลงั
วตัถ,ุความสามารถในการจัดการกบัสถานการณ ์resourceless adj.
###S. resort,means [Hope]
(n) ทรัพยากร,วธิการ,แหลง่ท䎽ี耀มา,หนทาง [Nontri]
/R IY1 S AO0 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sentence ประโยค[Lex2]
การตดัสนิ: การพพิากษา, การช䌮ี�ขาด [Lex2]
พพิากษา: ตดัสนิ, ตดัสนิความ, ช䌮ี�ขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(เซน\'เทนิซ)ฺ n. ประโยค,การตดัสนิ,การตดัสนิลงโทษ,การ
พพิากษา,การลงโทษ,คตพิจน,์คาํคม,สภุาษติ. vt. ตดัสนิ,พพิากษา.
###SW. sentencer n. ###S. judgment,opinion,verdict [Hope]
(n) คาํตดัสนิ,ประโยค,การพพิากษา,การลงโทษ,คตพิจน ์[Nontri]
(vt) พพิากษา,ตดัสนิ,ลงโทษ [Nontri]
/S EH1 N T AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

volunteer อาสาสมคัร: ผู้สมคัร, ผู้กระทาํโดยใจสมคัร, ทหารอาสาสมคัร, ผู้
กระทาํโดยเจตนา, พชืตามธรรมชาต ิ[Lex2]
เลอืกท䎽ี耀จะทาํโดยสมคัรใจ: รับอาสา, เสนอตวัโดยสมคัรใจ, อาสา
สมคัร [Lex2]
อาสาสมคัร: ใจสมคัร, เกดิข䌮ึ�นเอง, เกดิข䌮ึ�นเองตามธรรมชาต ิ(พชื)
[Lex2]
(วอล\'เลนิเทยีร)์ n.,adj.,vt. อาสาสมคัร [Hope]
(n) ทหารอาสา,อาสาสมคัร,ผู้สมคัร [Nontri]
(vi) อาสา,สมคัร [Nontri]
/V AA2 L AH0 N T IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

witness พยาน: ผู้รู้เหน็, ผู้รับรู้ [Lex2]
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ผู้ลงช䎽ื耀อเป็นพยาน: พยาน [Lex2]
เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรอือบุตัเิหต)ุ: รู้เหน็ [Lex2]
ลงนามเป็นพยาน: ลงช䎽ื耀อเป็นพยาน [Lex2]
รว่มเป็นพยาน (ในเหตกุารณส์าํคญั): เป็นสกัขพียาน [Lex2]
กลา่วคาํสาบานตน (ทางครสิตศ์าสนา)[Lex2]
(วทิ\'นสิ) n. พยาน,ผู้เหน็,ผู้เซน็ช䎽ื耀อรวมเป็นพยาน,หลกัฐาน,คาํใหก้าร
เป็นพยาน vt.,vi. ด,ูเหน็,เหน็ดว้ยตา,เป็นผู้ลงนามรว่ม,เป็นพยาน,ลง
นามเป็นพยาน,เป็นหลกัฐาน ###SW. witnessable adj. witnesser n.
###S. testifier,evidence [Hope]
(n) หลกัฐาน,ผู้เหน็,พยาน [Nontri]
(vt) มองเหน็,ลงนามเป็นพยาน [Nontri]
/W IH1 T N AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

access การระเบดิอารมณ:์ การปะทขุองอารมณ ์[Lex2]
เขา้: เขา้ไป [Lex2]
ไดรั้บสทิธ䌬ิ�หรอืโอกาสในการใช[้Lex2]
ทางเขา้[Lex2]
สทิธ䌬ิ�ในการเขา้พบ[Lex2]
สทิธ䌬ิ�หรอืโอกาสในการใช[้Lex2]
(แอค\' เซส) n. ทางเขา้, การเขา้ไปได,้ วธิเีขา้,อารมณร์นุแรงและ
กระทนัหนั ###S. way [Hope]
(n) วธิเีขา้ถงึ [Nontri]
/AE1 K S EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

conduct การจัดการ[Lex2]
ความประพฤต[ิLex2]
จัดการ: ควบคมุ [Lex2]
นาํ[Lex2]
นาํ: นาํใหด้,ู นาํใหท้าํตาม [Lex2]
ประพฤต[ิLex2]
(คอน\'ดคัท)ฺ {conducted,conducting,conducts} n. ความ
ประพฤต,ิการปฎบิตั,ิการช䌮ี�นาํ. vt. (คอนดคัท\ฺ') นาํไปซ䎽ึ耀ง,ชกันาํ. vi.
นาํ,ชกันาํ,เป็นคนนาํ ###SW. conductible adj. ดcูonduct
conductibility n. ดcูonduct ###S. deportment,b [Hope]
(n) การช䌮ี�นาํ,การทาํ,ความประพฤต,ิการปฏบิตั ิ[Nontri]
(vt) ดาํเนนิ,ชกันาํ,ช䌮ี�นาํ,ปฏบิตั,ิเป็นส䎽ื耀อ [Nontri]
/K AH0 N D AH1 K T/ [CMU]
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/K AA1 N D AH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

constant ท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�นตลอดเวลา: ท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�นอยา่งตอ่เน䎽ื耀อง [Lex2]
ท䎽ี耀ไมเ่ปล䎽ี耀ยนแปลง[Lex2]
(คอน\'สเทนิท)ฺ adj. มั䎽耀นคง,คงท䎽ี耀,แนว่แน,่ไมเ่ปล䎽ี耀ยนแปลง,ตอ่
เน䎽ื耀อง,ซ䎽ื耀อสตัย ์###S. steady Conf. consistent [Hope]
(adj) มั䎽耀นคง,เป็นอยู่เสมอ,แนน่แฟน้,แนว่แน,่คงท䎽ี耀,ซ䎽ื耀อสตัย ์[Nontri]
/K AA1 N S T AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crack กะเทาะออก[Lex2]
การหวด[Lex2]
ความออ่นแอ: ขอ้เสยี, ขอ้บกพรอ่ง [Lex2]
คาํเหนบ็แนม[Lex2]
ดเีย䎽ี耀ยม[Lex2]
แตกรา้ว[Lex2]
แตกละเอยีด[Lex2]
ถอดรหสั[Lex2]
ทาํใหก้ะเทาะออก[Lex2]
ทาํใหแ้ตกรา้ว[Lex2]
ทาํใหแ้ตกละเอยีด[Lex2]
ทาํใหล้ม้เหลว[Lex2]
รอ่ง[Lex2]
รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
ลม้เหลว[Lex2]
เสยีงแตกเปร䌮ี�ยงๆ[Lex2]
หวด: ตอียา่งแรง [Lex2]
(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มเีสยีงดงัเฟ䌮ี�ยว (สะบดัแส)้ ,มี
เสยีงแครก ๆ ,มเีสยีงแตกดงัเปร䌮ี�ยง ๆ ,ระเบดิแตก,ตใีห้
แตก,ทบุ,ตอ่ย,สลายตวั (เน䎽ื耀องจากถกูความรอ้น) ,คยุโว vt. ทาํใหเ้กดิ
เสยีงดงัเปร䌮ี�ยง,ทาํใหแ้ตกรา้ว,กลา่ว,บอก. ###SW. crack a crib บกุเข
[Hope]
(vt) กะเทาะ,ทาํใหแ้ตก [Nontri]
/K R AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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device อปุกรณ:์ เคร䎽ื耀องประดษิฐ,์ เคร䎽ื耀องใช,้ กลไก [Lex2]
(ดไิวซ\ฺ') n. อปุกรณ,์เคร䎽ื耀องประดษิฐ,์เคร䎽ื耀องกลไก,แผนการ,หลกัใน
ใจ,เคร䎽ื耀องหมาย ###S. contrivance อปุกรณห์มายถงึ อปุกรณต์า่ง ๆ ท䎽ี耀
ใชร้ว่มกบัเคร䎽ื耀องคอมพวิเตอร ์เชน่ จอภาพ เคร䎽ื耀องพมิพ ์เมาส ์หนว่ย
จานบนัทกึ หรอืโมเดม็ ซ䎽ึ耀งสามารถรับและแสดงผลขอ้มลูได ้อปุกรณ์
บางชนดิตอ้งมโีปรแกรมชว่ย โปรแกรมน䌮ี�เรยีกวา่ device driverดู
device driver ประกอบ [Hope]
(n) แผนการ,อบุาย,โครงการ,อปุกรณ,์เคร䎽ื耀องมอื [Nontri]
/D IH0 V AY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enclose สรา้งรั䌮�วลอ้ม: สรา้งกาํแพงลอ้มรอบ [Lex2]
หอ่หุ้ม[Lex2]
โอบรอบ: โอบลอ้ม [Lex2]
(เอนโคลซ\') vt. ปดิ,ลอ้มรอบ,สอดใสไ่ว,้มอียู่ใน,ประกอบดว้ย.
###SW. enclosable adj. ดeูnclose ###S. inclose. [Hope]
(vt) ลอ้มรั䌮�ว,ปดิลอ้ม,สอดไว,้แนบมาให ้[Nontri]
/EH0 N K L OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grip การยดึเกาะ: การฉวย, การจับ, การกาํ [Lex2]
ความเขา้ใจ[Lex2]
ยดึ: ฉวย, จับ, ยดึ, เกาะ [Lex2]
(กรพิ) n. การจับ,การยดึ,การกาํ,กาํลงัยดึจับ,ความสามารถในการ
เขา้ใจ,วธิกีารจับมอื,เคร䎽ื耀องยดึ,เคร䎽ื耀องหนบี,เคร䎽ื耀องดาม,ความเจบ็ปวด
อยา่งกะทนัหนั,อาการปวดเกรง็,ไขห้วดัใหญ,่ภาพยนตร,์โทรทศัน.์ 
come to grips with เผชญิ,พบ. vi. ยดึมั䎽耀น,เขา้ใจ. ###SW. grip
[Hope]
(vt) จับแนน่,ยดึ,เกาะ,กาํ [Nontri]
/G R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

halt การหยดุชั䎽耀วคราว: การยตุชิั䎽耀วคราว, การยั䌮�ง, การยบัยั䌮�งชั䎽耀วคราว [Lex2]
ทาํใหห้ยดุ[Lex2]
หยดุ: ทาํใหส้䌮ิ�นสดุ, ยบัยั䌮�ง [Lex2]
ท䎽ี耀เป็นงอ่ย: ท䎽ี耀ขาเป๋ [Lex2]
ลงัเล: สองจติสองใจ [Lex2]
(ฮอลท)ฺ vi.,n.adj. (การ) หยดุ,ชะงัก,เป็นงอ่ย,ขาเป๋,ลงัเล,สองจติ
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สองใจ interj. หยดุ ###S. stand,check ชะงัก1. การท䎽ี耀เคร䎽ื耀อง
คอมพวิเตอรห์ยดุปฏบิตังิานตามชดุคาํสั䎽耀ง ซ䎽ึ耀งอาจเกดิจากการ
ขดัจังหวะหรอืมที䎽ี耀ผดิมคีวามหมายเหมอืน hang2. มคีาํสั䎽耀งใดคาํสั䎽耀ง
หน䎽ึ耀งในชดุคาํสั䎽耀งนั䌮�นเองท䎽ี耀สั䎽耀งใหห้ยดุคาํสั䎽耀งในชดุคาํสั䎽耀งหรอืในโปรแกรม
เพยีงชั䎽耀วขณะใดขณะหน䎽ึ耀ง เพ䎽ื耀อทาํการตรวจสอบโปรแกรมเปล䎽ี耀ยนแถบ
บนัทกึหรอืจานบนัทกึ การหยดุแบบน䌮ี� ถา้ผู้คมุเคร䎽ื耀อง (operator) กด
ปุ่ม START โปรแกรมจะทาํงานตอ่ไดท้นัทมีคีวามหมายเหมอืน
pause [Hope]
(n) การหยดุ,การชะงัก,ท䎽ี耀หยดุรถไฟ [Nontri]
(vi) หยดุ,สั䎽耀งใหห้ยดุ,หยดุชะงัก [Nontri]
/HH AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

impending ซ䎽ึ耀งกาํลงัจะเกดิข䌮ึ�นในไมช่า้: ท䎽ี耀ใกลจ้ะเกดิข䌮ึ�น, ใกลเ้ขา้มา [Lex2]
(อมิเพน\' ดงิ) adj. ใกลเ้ขา้มา, ใกลจ้ะบงัเกดิข䌮ึ�น, คกุคาม. ###S.
imminent, above [Hope]
/IH2 M P EH1 N D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

influence การจงูใจ: การโนม้นา้ว, การชกัจงู [Lex2]
กาํหนด: วางกฎเกณฑ,์ วางแนวทาง [Lex2]
เจา้ถ䎽ิ耀น: ผู้ทรงอทิธพิล [Lex2]
ทาํใหห้ลงเสนห่:์ ยั䎽耀วยวน [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: ชกัจงู อาํนาจบงัคบั [Lex2]
อาํนาจ: อทิธพิล, การบงัคบัควบคมุ [Lex2]
(อนิ\'ฟลเูอนิซ)ฺ n. อทิธพิล,อาํนาจชกัจงู,ส䎽ิ耀งชกัจงู,ผู้มอีทิธพิลโนม้
นา้ว. vt. มอีทิธพิลตอ่,มอีาํนาจโนม้นา้ว. ###SW. influenceable adj.
influencer n. ###S. control,power [Hope]
(n) อทิธพิล,บารม,ีอาํนาจ,การโนม้นา้ว [Nontri]
(vt) ใชอ้ทิธพิลตอ่,ชกัจงู,ชกัชวน,บบีบงัคบั [Nontri]
/IH1 N F L UW0 AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

law กฎหมาย: ระเบยีบ, กฎเกณฑ,์ ขอ้บงัคบั, ขอ้กาํหนด, กฎขอ้บงัคบั
[Lex2]
วชิากฎหมาย: นติศิาสตร ์[Lex2]
(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎขอ้บงัคบั,คาํสั䎽耀ง,วชิา
กฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชพีกฎหมาย,หลกัความ
ประพฤต,ิกฎทางคณติศาสตร ์Phr (the Law บญัญัตสิบิประการของ
โมเซส,คาํสั䎽耀งสอนในพระคมัภรีไ์บเบลิ) . vi.,vt. ดาํเนนิคด,ีฟอ้งรอ้ง
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[Hope]
(n) กฎหมาย,ขอ้บงัคบั,กฎเกณฑ,์ศลี,คาํสั䎽耀ง [Nontri]
/L AA1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mode วธิกีาร: วถิทีาง, หนทาง, รปูแบบ [Lex2]
แบบนยิม: สมยันยิม, ตวัอยา่ง, แฟชั䎽耀น [Lex2]
(โมด) n. วธิกีาร,แบบ,ลกัษณะการกระทาํ (เก䎽ี耀ยวกบัปรัชญาKant)
,ความเป็นจรงิหรอืการเป็นอยู่หรอืความเป็นไปได,้แบบ
นยิม,แฟชั䎽耀น,สมยันยิม [Hope]
(n) วธิ,ีแบบ,สมยั,มาลา,แฟชั䎽耀น [Nontri]
/M OW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

perspire เหง䎽ื耀อออก[Lex2]
เหง䎽ื耀อออก: ขบัเหง䎽ื耀อ [Lex2]
(เพอสไพ\'เออ) vi. เหง䎽ื耀อออก [Hope]
(vi) ขบัเหง䎽ื耀อ [Nontri]
/P ER0 S P AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

replace แทนท䎽ี耀: แทน [Lex2]
นาํมาไวท้䎽ี耀เดมิ: นาํมาคนื [Lex2]
(รเีพลส\') vt. แทนท䎽ี耀,สวมตาํแหนง่,ทาํหนา้ท䎽ี耀แทน,รับชว่ง,ชดใชค้นื
###SW. replaceability n. replaceable adj. replacer n. [Hope]
(vt) แทนท䎽ี耀,สวมตาํแหนง่,รับชว่ง [Nontri]
/R IY2 P L EY1 S/ [CMU]
/ER0 P L EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snap แตกและมเีสยีงดงัแหลม: เกดิเสยีงดงัแหลม [Lex2]
ทาํใหแ้ตกและเกดิเสยีงดงัแหลม[Lex2]
เสยีงดงัแหลม: เสยีงขบฟัน, เสยีงกดั, เสยีงดดีน䌮ิ�ว [Lex2]
รปูถา่ย (ท䎽ี耀ถา่ยดว้ยกลอ้งถา่ยรปูงา่ยๆหรอืกลอ้งสมคัรเลน่)[Lex2]
(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดดีน䌮ิ�ว,หวดแส,้ปดิดงั,งับกดัอยา่ง
แรง,ตะครบุ,ทาํใหแ้ตกอยา่งฉับพลนั,ทาํหกั,พดูตะคอก,พดูอยา่งรบี
รอ้น,ถา่ยรปู,เป็นประกาย,ยงิรวดเรว็,สบัไกปืน,ชงิ,ชว่งชงิ,กระทาํอยา่ง
รวดเรว็,หวดแส,้ปดิดงั,โอกาสท䎽ี耀จะรวยอยา่งรวดเรว็,ชว่งระยะเวลาอนั
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สั䌮�น [Hope]
(n) เสยีงแหลม,การหยบิฉวย,ความเรว็,ลกูดมุขอ,การตะครบุ [Nontri]
(vi) สง่เสยีงแหลม,พดูเรว็,พดูสวน,ตะคอก [Nontri]
(vt) ฉวย,ดดีน䌮ิ�ว,ตะครบุ,สะบดั,กดกลอ้งถา่ยรปู [Nontri]
/S N AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sly ซ䎽ึ耀งมเีลห่เ์หล䎽ี耀ยม: ฉลาดแกมโกง, ซ䎽ึ耀งไมซ่䎽ื耀อ [Lex2]
ซ䎽ึ耀งทาํอยา่งลบัๆ: ซ䎽ึ耀งแอบทาํ, ซ䎽ึ耀งทาํลบัๆ ลอ่ๆ, ซ䎽ึ耀งลกัลอบทาํ, ซ䎽ึ耀งทาํ
แบบหลบๆ ซอ่นๆ [Lex2]
(ซลาย) adj. มเีลห่ก์ระเทห่,์ปล䌮ิ�นปลอ้น,มี
นัย,เหนบ็แนม,เสยีดส,ีแคลว่คลอ่ง. n. Phr. (on the sly อยา่งล䌮ี�ลบั
เป็นความลบั) ###SW. slyly adv. slyness n. [Hope]
(adj) มเีลห่เ์หล䎽ี耀ยม,ข䌮ี�โกง,ปากวา่ตาขยบิ,กลบักลอก [Nontri]
/S L AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tend เล䌮ี�ยง (สตัว)์[Lex2]
คอยรับใช[้Lex2]
โนม้เอยีง: โนม้นา้ว [Lex2]
(เทนด)ฺ vt. เล䌮ี�ยง (สตัว)์ ,เฝ้าดแูล,ดแูล,คอยรับใช,้โนม้เอยีง,โนม้
นา้ว,มกัชอบvi. คอยรับใช,้ Phr. (tend on (upon) ตอ้นรับ,บรกิาร)
###S. lean,incline,verge [Hope]
(vi) มกัจะ,โนม้เอยีง,ชอบ [Nontri]
(vt) ดแูล,เฝ้า,คอยรับใช,้เล䌮ี�ยง(สตัว)์ [Nontri]
/T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

valid ซ䎽ึ耀งมเีหตผุล: ซ䎽ึ耀งหาเหตผุลสนับสนนุได ้[Lex2]
ถกูตอ้งตามกฎหมาย: ซ䎽ึ耀งชอบดว้ยกฎหมาย [Lex2]
(แวล\'ลดิ) adj. มเีหตผุล,มมีลู,มหีลกัฐาน,มผีล,ใหผ้ลท䎽ี耀ตอ้งการ,เป็น
ทางการ,ใชไ้ด,้ฟังข䌮ึ�น,ชอบดว้ยกฎหมาย,แขง็แรง,มสีขุภาพด.ี
###SW. validly adv. validness n. ###S. cogent [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,มเีหตผุล,ใชไ้ด,้สมบรูณ ์[Nontri]
/V AE1 L AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

version เร䎽ื耀องราว: เร䎽ื耀องเลา่ [Lex2]
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ฉบบั: ชดุ, เวอรช์ั䎽耀น [Lex2]
บทแปล: คาํแปล, หนังสอืแปล [Lex2]
(เวอ\'เชนิ) n. เร䎽ื耀องราว,เร䎽ื耀องเลา่,คาํแปล,หนังสอืแปล,บทแปล,การหนั
ตาํแหนง่ทารกในครรภเ์พ䎽ื耀อชว่ยใหค้ลอดไดง้า่ย,ตาํแหนง่ หรอื
ทศิทางท䎽ี耀ผดิปกตขิองทารกในครรภ.์ ###SW. versional adj. ###S.
translation [Hope]
(n) พากย,์เร䎽ื耀องเลา่,คาํแปล,บทแปล [Nontri]
/V ER1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

whatsoever ไมว่า่อะไรกต็าม (แสดงการเนน้และใชใ้นแงม่มุลบ)[Lex2]
อะไรกต็าม[Lex2]
(วอทโซเอฟ\'เวอะ) pron.,adv. =whatever [Hope]
(pro,adj) อะไรกต็าม,อยา่งใดกต็าม,ใดๆ,เลย,ทั䌮�งหมด,หมดส䌮ิ�น
[Nontri]
/W AH2 T S OW0 EH1 V ER0/ [CMU]
/HH W AH2 T S OW0 EH1 V ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

alongside ขา้งๆ: อยู่ถดัไป [Lex2]
อยู่ขา้ง[Lex2]
(อะลอง\' ไซด,ฺ อะลอง\' ไซด)ฺ adv.,prep. อยู่ขา้ง, อยู่ตดิกบั, เทยีบ
ทา่,เคยีง [Hope]
(pre) ใกลช้ดิ,เทยีบ(ทา่),อยู่ตดิกบั,เคยีงกบั [Nontri]
/AH0 L AO2 NG S AY1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

appetite ความอยาก: ความปรารถนา [Lex2]
ความอยากอาหาร: ความกระหาย, ความหวิ [Lex2]
(แอพ\'พไิทท)ฺ n. ความอยากอาหารหรอืเคร䎽ื耀องด䎽ื耀ม,ความตอ้งการของ
รา่งกาย,ความปรารถนา,ความชอบ ###S. desire,craving, relish,
liking ###A. aversion, distaste) [Hope]
(n) ความหวิ,ความกระหาย,ความอยากอาหาร [Nontri]
/AE1 P AH0 T AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assist การชว่ย: การชว่ยเหลอื [Lex2]
ชว่ย: ชว่ยเหลอื [Lex2]
(อะซสิท\ฺ') vt.,vi. ชว่ยเหลอื, สงเคราะห,์ สนับสนนุ,สงเคราะห,์เขา้



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 46/163

รว่ม. assister, assistor n. ###S. aid,help, support,tend ###A. hinder,
hamper) [Hope]
(vt) ชว่ยเหลอื,สงเคราะห,์สนับสนนุ [Nontri]
/AH0 S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

breeze สายลมท䎽ี耀พัดเบาๆ[Lex2]
เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀อยา่งรวดเรว็[Lex2]
(บรซี) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลม
เบา,ไปขา้งหนา้อยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย ###S. gale [Hope]
(n) ลมเฉ䎽ื耀อย [Nontri]
/B R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

defy ทา้ทายอาํนาจ: ทา้, เป็นปฏปัิกษ ์[Lex2]
ฝ่าฝืน: ด䌮ื�อดงึ, ขดัขนื, ไมเ่ช䎽ื耀อฟัง [Lex2]
(ดไิฟ\') vt. ทา้,ทา้ทาย,เป็นปฏปัิกษ,์ตอ่ตา้น ###S. oppose [Hope]
(vt) ทา้ทาย,ฝ่าฝืน,ด䌮ื�อดงึ,ตา้นทาน,ขดัขนื,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/D AH0 F AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

display แสดง: นาํเสนอ, สาธติ, โชว ์[Lex2]
(ดสิเพล\') vt. แสดง,เปดิเผย,โออ้วด,แผอ่อก,เรยีงพมิพใ์หเ้ดน่ชดั n.
การแสดง,การโออ้วด, ส䎽ิ耀งท䎽ี耀แสดงใหเ้หน็ชดั,นทิรรศการ ###S.
exhibit แสดงผลหนว่ยแสดงผลหมายถงึการแสดงผลลพัธท์䎽ี耀ไดจ้าก
การประมวลผล สาํหรับไมโครคอมพวิเตอรแ์ลว้ หนว่ยแสดงผลกค็อื
จอภาพของเคร䎽ื耀องคอมพวิเตอร ์นั䎽耀นเอง นอกจากนั䌮�น การแสดงผลอาจ
แสดงไดท้างเคร䎽ื耀องพมิพ ์(printer) , พลอ็ตเตอร ์(plotter) ฯ [Hope]
(n) การเปดิเผย,การอวด,นทิรรศการ,การแสดง [Nontri]
(vt) เปดิเผย,แผอ่อก,อวด,ทาํใหเ้หน็เดน่ชดั,แสดง [Nontri]
/D IH2 S P L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

efficient ซ䎽ึ耀งมปีระสทิธภิาพ: ท䎽ี耀ใชเ้วลา, พลงังานหรอืเงนินอ้ยแตม่ปีระสทิธภิาพ
มาก [Lex2]
(อฟิชิ\'เชนิท)ฺ adj. ซ䎽ึ耀งมปีระสทิธภิาพ,มคีวามสามารถ,มผีลตอ่,ซ䎽ึ耀งรับ
ภาระไดอ้ยา่งสบาย [Hope]
(adj) สามารถ,ซ䎽ึ耀งมปีระสทิธภิาพ,ซ䎽ึ耀งไดผ้ลตอ่ [Nontri]
/AH0 F IH1 SH AH0 N T/ [CMU]
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(j) / / [OALD]

feeble ออ่นกาํลงั: ออ่นแรง, กะปลกกะเปล䌮ี�ย [Lex2]
(ฟ\ี'เบลิ) adj. ออ่นกาํลงั,ออ่นแอ,ออ่นปัญญา,ออ่น
คณุธรรม,ดอ้ย,เบาบาง. ###SW. feebly adv. ###S. infirm,frail
[Hope]
(adj) ออ่นกาํลงั,ออ่นแอ,ออ่นแรง,ปัญญาออ่น,ไมเ่ตม็บาท [Nontri]
/F IY1 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

forgive ยกโทษให:้ อภยัให,้ เลกิผกูพยาบาท, ยกโทษ, ใหอ้ภยั [Lex2]
ขอโทษ: ขออภยั [Lex2]
(ฟอรก์ฟิว\') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให,้อภยั,ยก
หน,ีvi. อภยั. ###SW. forgivable adj. forgiver n. forgiveness n.
###S. remit,pardon [Hope]
(vt) ยกโทษ,ใหอ้ภยั,อภยั,ยกหน䌮ี� [Nontri]
/F ER0 G IH1 V/ [CMU]
/F AO0 R G IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lively กระตอืรอืรน้: มพีลงั, กระฉับกระเฉง, แขง็แรง, กระปร䌮ี�กระเปรา่, มชีวีติ
ชวีา [Lex2]
คลอ่งแคลว่: วอ่งไว [Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
เตม็ไปดว้ยการเคล䎽ื耀อนไหว: ซ䎽ึ耀งเคล䎽ื耀อนไหว [Lex2]
เตม็ไปดว้ยเหตกุารณท์䎽ี耀นา่สนใจ[Lex2]
รา่เรงิ: สนกุสนาน, เบกิบาน [Lex2]
(ไลว\'ล)ี adj. มชีวีติชวีา,มพีลงั,มชีวีติจติใจ,รา่เรงิ,ฮกึเหมิ,เรา้
อารมณ,์ชดัเจน,แขง็แรง,สดใส,ไดผ้ล,เป็น
ฟอง,กระดอน,เดง้,กระฉับกระเฉง adv. คลอ่งแคลว่,วอ่งไว ###SW.
livelily adv. ดlูively liveliness n. ดlูively S... [Hope]
(adj) มชีวีติจติใจ,รา่เรงิ,สนกุสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง [Nontri]
/L AY1 V L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

majestic สงูสง่: นา่เคารพนับถอื, นา่เกรงขาม, ซ䎽ึ耀งมอีาํนาจ [Lex2]
ย䎽ิ耀งใหญ:่ หรหูราโออ่า่, สงา่งาม, มอีาํนาจ [Lex2]
(มะเจส\'ทคิ) adj. สงา่ผา่เผย,สงูสง่,ตระหงา่น,มอีาํนาจ,นา่เกรงขาม
และนา่เคารพนับถอื,ใหญโ่ต ###S. majestical. ###SW. majestically
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adv. ###S. grand,splendid [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,ตระหงา่น,โออ่า่,สงา่ผา่เผย,สงูสง่,นา่เกรงขาม [Nontri]
/M AH0 JH EH1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

nor ไม ่(มกัใชคู้่กบั neither)[Lex2]
(นอร)์ conj. ใชคู้่กบั neither,=ไม,่ไมเ่หมอืนกนั,และไม ่[Hope]
(con) ไมใ่ช,่ไมเ่หมอืนกนั,และไม ่[Nontri]
/N AO1 R/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

outraged (ถกูทาํให)้ชอ็ค, ตะลงึ, เจบ็แคน้ [LongdoEN]
/AW1 T R EY2 JH D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[outrage]
การกระทาํท䎽ี耀โหดเห䌮ี�ยม: การกระทาํท䎽ี耀รนุแรง [Lex2]
ความโกรธอยา่งรนุแรง: ความโมโหอยา่งรนุแรง [Lex2]
ทาํใหโ้กรธอยา่งรนุแรง[Lex2]
ขม่ขนื: ขม่ขนืกระทาํชาํเรา [Lex2]
(เอาท\ฺ'เรจ)ฺ vt.,n. (การ) ทาํใหเ้จบ็แคน้ใจ,ทาํให้
โกรธ,กา้วรา้ว,ทาํรา้ย,ขม่ขนืกระทาํชาํเรา [Hope]
(n) การขม่ขนื,การทาํรา้ย,การทาํลาย [Nontri]
(vt) ขม่ขนื,ทาํลาย,กา้วรา้ว [Nontri]
/AW1 T R EY2 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pessimistic ท䎽ี耀มองโลกในแงร่า้ย[Lex2]
(เพสซะมสิ\'ทคิ) adj. มองดใูนแงร่า้ย,มองโลกในแงร่า้ย,หมดอาลยั
ตายอยาก ###S. depressed [Hope]
(adj) ซ䎽ึ耀งมองโลกในแงร่า้ย [Nontri]
/P EH2 S AH0 M IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

rumor ขา่วลอื: ขา่วโจษจัน [Lex2]
ลอื: เลา่ลอื [Lex2]
(ร\ู'เมอะ) n. ขา่วลอื,ขา่วเลา่ลอื,เร䎽ื耀องโจษจัน,vt. ปลอ่ยขา่วลอื,เลา่
ลอื,ซบุซบิ ###S. report,tale,gossip [Hope]
/R UW1 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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slap การตบ: การตบหนา้, การชกหนา้ [Lex2]
เสยีงตบ[Lex2]
ตบ: ตบหนา้, ชกหนา้, ฟาด [Lex2]
(สแลพ) n. การตบ,การตบหนา้,การวางส䎽ิ耀งท䎽ี耀แบนลงโครม,เสยีง
ตบ,เสยีงวางลงโครม,คาํเสยีดส,ีคาํเหนบ็แนม,การหม䎽ิ耀นประมาท,การ
ปฎเิสธ vt. ตบ,ตบหนา้,วางลงโครม,เหนบ็แนม,หม䎽ิ耀นประมาท,สบ
ประมาท. adv. อยา่งแรง,อยา่งฉับพลนั,โดยตรง ###SW. slapper n.
[Hope]
(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหนบ็แนม,การสบประมาท
[Nontri]
(vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหนบ็แนม,สบประมาท [Nontri]
/S L AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smash แตกเป็นเส䎽ี耀ยงๆ: แตกเป็นช䌮ิ�นๆ, ป่นปี䌮�, ยบัเยนิ [Lex2]
ทาํใหแ้ตกเป็นเส䎽ี耀ยงๆ: ทาํใหแ้ตกเป็นช䌮ิ�นๆ, ทาํใหป้่นปี䌮�, ทาํใหย้บัเยนิ
[Lex2]
ชนโครม: ชนอยา่งจัง [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ ทาํใหพั้งพนิาศ, ทาํลาย [Lex2]
เสยีงแตกละเอยีด: เสยีงดงัเพลง้ [Lex2]
การชนดงัโครม: การชนอยา่งแรง, การพุ่งเขา้ชน [Lex2]
ความพา่ยแพ:้ ความลม่จม [Lex2]
(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทาํใหแ้ตกละเอยีด,ตแีตกละเอยีด,ทาํลายส䌮ิ�น
เชงิ,ตอียา่งแรง,ตแีตกพา่ย,ขวา้งอยา่งแรง,เหว䎽ี耀ยงอยา่งแรง,ชนอยา่ง
แรง,ชนพัง,แตกละเอยีด,การลม้ละลาย,ความหายนะทางการเงนิ,การ
ประสบความสาํเรจ็อยา่งใหญห่ลวง,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ประสบความสาํเรจ็,น䌮ํ�าผลไม้
คั䌮�น. adj. เก䎽ี耀ยวกบัความสาํเรจ็อยา่งมาก [Hope]
(n) การตอ่ย,การชน,การต,ีการลม้ละลาย,ความหายนะ [Nontri]
(vi,vt) ชน,ทบุ,ตอ่ย,ทาํใหล้ม้ครนื,ตแีตก [Nontri]
/S M AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

subject หวัขอ้: ประเดน็, เน䌮ื�อหาสาระ [Lex2]
สาขาวชิา: วชิา [Lex2]
ประชากร: พลเมอืง, ไพรฟ่า้ขา้แผน่ดนิ, ผู้อยู่ภายใตก้ารปกครอง
[Lex2]
ประธานของประโยค[Lex2]
มแีนวโนม้: โนม้เอยีงไปทาง [Lex2]
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อยู่ใตบ้งัคบับญัชา: ใตก้ารควบคมุ, เป็นบรวิาร [Lex2]
ซ䎽ึ耀งข䌮ึ�นอยู่กบั[Lex2]
นาํไปสู่[Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ใตอ้าํนาจ: ควบคมุ, ทาํใหย้อม [Lex2]
(ซบั\'จคิท)ฺ n. เร䎽ื耀อง,กรณ,ีประเดน็,บญัหา,ขอ้,หวัขอ้,สาขา
วชิา,สาเหต,ุมลูเหต,ุประชากร,ขา้,ไพรฟ่า้ขา้แผน่ดนิ,ผู้อยู่ใตบ้งัคบั
บญัชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ)์ ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตวั
หลกั,ตวัของตวัเอง. adj. ภายใตก้ารควบคมุ,เปดิเผย,อยู่ในสงักดั,อยู่
ในความควบคมุ, [Hope]
(adj) อยู่ในสงักดั,อยู่ในอาํนาจ,จาํตอ้ง [Nontri]
(n) เร䎽ื耀อง,คนในบงัคบั,ประธาน,วชิา,หวัขอ้ [Nontri]
(vt) ควบคมุ,เอาไวใ้นอาํนาจ,ทาํใหย้อม,เสนอ [Nontri]
/S AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
/S AH1 B JH IH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

wage คา่จา้ง: คา่แรง [Lex2]
เขา้รว่ม (ตอ่สู้)[Lex2]
(เวจ)ฺ n. คา่จา้ง,เงนิเดอืน,คา่แรง,คา่ตอบแทน,ความมั䎽耀นคง vt. ดาํเนนิ
ตอ่ไป,วา่จา้ง,ใหค้าํมั䎽耀น vi. ตอ่สู้,ด䌮ิ�นรน ###S. earnings,emolument
[Hope]
(n) คา่จา้ง,คา่แรง,ผลแหง่กรรม,เวร [Nontri]
(vt) กระทาํ,ดาํเนนิ,วา่จา้ง [Nontri]
/W EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whereas ในทางตรงกนัขา้ม (ใชเ้ปรยีบเทยีบ): แตท่วา่, แต ่[Lex2]
เพราะวา่ (คาํทางการ): เน䎽ื耀องจากวา่, เน䎽ื耀องดว้ย, เพราะเหตวุา่ [Lex2]
(แวรแ์อซ\') conj. ในทางตรงกนัขา้ม,ในกรณที䎽ี耀เหต,ุดว้ยเหตุ
ท䎽ี耀,อยา่งไรกต็าม,แตท่วา่ [Hope]
(con) ดว้ยเหตทุ䎽ี耀,แตท่วา่,ในกรณที䎽ี耀,ในทางตรงกนัขา้ม [Nontri]
/W EH0 R AE1 Z/ [CMU]
/HH W EH0 R AE1 Z/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

animate ซ䎽ึ耀งมชีวีติ[Lex2]
ซ䎽ึ耀งมชีวีติชวีา: รา่เรงิ [Lex2]
ดลใจ: สรา้งแรงบนัดาลใจ [Lex2]
ทาํใหด้จุมชีวีติ[Lex2]
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ทาํใหม้ชีวีติ[Lex2]
ทาํใหม้ชีวีติชวีา[Lex2]
ท䎽ี耀มชีวีติชวีา[Lex2]
(แอน\' นเิมท) vt. ทาํใหม้ชีวีติชวีา, ทาํใหแ้คลว่คลอ่ง, ทาํใหม้ี
กาํลงัวงัชา,ใหก้าํลงัใจ, กระตุ้น. adj. มชีวีติชวีา, มชีวีติ, เก䎽ี耀ยวกบัชวีติ
สตัว,์ สามารถเคล䎽ื耀อนไหวไดเ้อง. animateness n. animation n.
###S. activate, incite) [Hope]
(adj) มชีวีติ,เป็นสตัว ์[Nontri]
(vt) กระตุ้น,ทาํใหม้ชีวีติ [Nontri]
/AE1 N AH0 M AH0 T/ [CMU]
/AE1 N AH0 M EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

classify จัดกลุ่ม[Lex2]
(แคลส\'ซไิฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยก
ประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดใหเ้ป็นประเภทความลบั. ###SW.
classifiable adj. ดcูlassify [Hope]
(vt) แบง่ประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบง่ชั䌮�น
[Nontri]
/K L AE1 S AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concede ยอมรับวา่ถกู[Lex2]
(คนัซดี\') {conceded,conceding,concedes} vt. ยอมรับ,ยนิยอม,ยอม
ให,้ยอมตาย. vi. ยอมออ่นขอ้ให,้ยอม ###SW. conceder n. ดcูoncede
###S. yield,assent ###A. deny [Hope]
(vt) ยอมรับ,ยกให,้ยอมให,้ยอมตาม,ยนิยอม [Nontri]
/K AH0 N S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concept ความคดิ: ความคดิรวบยอด, กรอบความคดิ [Lex2]
(คอน\'เซพท)ฺ n. ขอ้คดิเหน็,ความคดิ,มโนคต,ิมโนภาพ ###S.
thought,idea [Hope]
(n) มโนภาพ,ความคดิ,มโนคต ิ[Nontri]
/K AA1 N S EH0 P T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

construct ผกูเร䎽ื耀อง: ผกูประโยค, สรา้งประโยค [Lex2]
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สรา้ง: กอ่ [Lex2]
(คนัสทรัคท\ฺ') {constructed,constructing,constructs} vt. สรา้ง,ผกู
เร䎽ื耀อง. n. (คอน\'สทรัคท)ฺ ส䎽ิ耀งปลกูสรา้ง,ความนกึคดิท䎽ี耀กอ่ข䌮ึ�น. ###SW.
constructor,constructer n. constructible adj. ###S. build ###A.
destroy [Hope]
(vt) สรา้ง,ตั䌮�ง,ทาํ,กอ่,กอ่สรา้ง,ผกูเร䎽ื耀อง [Nontri]
/K AH0 N S T R AH1 K T/ [CMU]
/K AA1 N S T R AH0 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

decade กลุ่มท䎽ี耀ประกอบดว้ยสบิ[Lex2]
ทศวรรษ: รอบสบิปี, สบิปี, ระยะเวลา 10 ปี [Lex2]
ระยะเวลา 10 ปี[Lex2]
(เดค\'เคด) n. ระยะเวลา 10 ปี,กลุ่มท䎽ี耀ประกอบดว้ย10 ###SW. decadal
adj. ดdูecade [Hope]
(n) ทศวรรษ,รอบสบิปี [Nontri]
/D EH0 K EY1 D/ [CMU]
/D EH1 K EY0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

diagram แผนภาพ: ไดอะแกรม, แผนผัง [Lex2]
แสดงดว้ยแผนภาพ[Lex2]
(ได\'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธบิาย,โครงการ. vt.
ใชแ้ผนภาพแสดง ###SW. digrammatic adj. ดdูiagram
digrammatical adj. ดdูiagram [Hope]
(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง [Nontri]
/D AY1 AH0 G R AE2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ferry เรอืขา้มฟาก: แพขนานยนต,์ เรอืรับสง่ขา้มฟาก [Lex2]
การดาํเนนิกจิการเรอืขา้มฟาก: การใหบ้รกิารเรอืขา้มฟาก [Lex2]
ทา่เรอืขา้มฟาก[Lex2]
(เฟอ\'ร)ี n. การขา้มฟาก,เรอืขา้มฟาก vt. สง่ขา้มฟาก. vi. ขา้มฟาก
[Hope]
(n) เรอืขา้มฟาก,ทา่เรอื,การขา้มฟาก,เรอืจา้ง,การขนสง่ทางเคร䎽ื耀องบนิ
[Nontri]
(vi) ลงเรอืจา้ง,ขา้มฟาก [Nontri]
/F EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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handy สะดวก: ใกลม้อื [Lex2]
|das, pl. Handys/Handies| โทรศพัทม์อืถอื, โทรศพัทเ์คล䎽ื耀อนท䎽ี耀
[LongdoDE]
(แฮน\'ด)ี adj. สะดวก,งา่ย,ใกลม้อื,มปีระโยชน,์คลอ่งแคลว่ ###S.
ready [Hope]
(adj) เหมาะมอื,คลอ่งมอื,ใชง้า่ย,สะดวก,ใกลม้อื,มปีระโยชน ์[Nontri]
/HH AE1 N D IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

isolate คนหรอืของท䎽ี耀แยกออกมาเพ䎽ื耀อจดุประสงคใ์นการศกึษา[Lex2]
โดดเด䎽ี耀ยว[Lex2]
แยก (ความคดิ, ปัญหา, สถานการณ)์[Lex2]
แยกตวัออกจากสงัคมหรอืกลุ่มคน: ปลกีตวัออก [Lex2]
แยกสารตวัหน䎽ึ耀งออกจากสารตวัอ䎽ื耀นๆ เพ䎽ื耀อใชใ้นการศกึษา[Lex2]
(ไอ\'ซะเลท) vt. แยกออก,แยกตวัออก,ทาํใหเ้ป็นฉนวน. adj. ซ䎽ึ耀งแยก
ตวัออกตา่งหาก. ###SW. isolator n. ###S.
separate,detach,quarantine [Hope]
(vt) แยกจากกนั,ปลกีออกไป,ตตีวัออกหา่ง [Nontri]
/AY1 S AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

longing ความปรารถนา: ความตอ้งการ [Lex2]
ท䎽ี耀มคีวามปรารถนา: เฝ้าปรารถนา [Lex2]
(ลอง\'กงิ) adj. ยดืยาว,ไมห่ยดุหยอ่น,เฝ้าปรารถนา. n. ความ
ตอ้งการ,ความปรารถนา. ###SW. longingness n. ดlูonging [Hope]
(adj) ปรารถนา,ใครไ่ด,้อยากได,้ไมห่ยดุหยอ่น [Nontri]
/L AO1 NG IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[long]
กางเกงขายาว[Lex2]
ยาว (จาํนวน, ความสงู, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
ยาวนาน: นาน, มรีะยะนาน [Lex2]
ยาวนาน (อดตี, ความทรงจาํ): นาน [Lex2]
ยดืยาว (รายการตา่งๆ)[Lex2]
เวลานาน: เวลาท䎽ี耀ยาวนาน [Lex2]
ปรารถนา: อยากได,้ รอคอย, ตอ้งการ [Lex2]
(ลอง) {longed,longing,longs} adj.
ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ชา้,สงู,เสยีงยาว n. ระยะเวลาอนัยาวนาน,ส䎽ิ耀ง
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ท䎽ี耀ยาว,ผู้ลงทนุซ䌮ื�อสนิคา้เพ䎽ื耀อหวงักาํไรจากราคาท䎽ี耀คาดวา่จะสงูข䌮ึ�น. vi.
ปรารถนา,ใครจ่ะ,อยาก Phr. (before long ไมช่า้) adv.
ยาวนาน,ชั䎽耀ว,ตลอดระยะเวลาท䎽ี耀กาํหนดไว,้ตลอดระยะเวลาท䎽ี耀กาํหนด
ไว,้ตลอด,ทั䌮�ง,ไกล (as long as ตราบใดท䎽ี耀) [Hope]
(adj) ยาว,นาน,ไกล,ชา้ [Nontri]
(vi) ปรารถนา,ใครไ่ด,้อยากได,้ตอ้งการ [Nontri]
/L AO1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

numerous มากมาย: มาก, เยอะแยะ [Lex2]
(นวิ\'เมอรัส) adj. มมีาก,มากมาย ###SW. numerosity n. ###S. many
[Hope]
(adj) มาก,หลายอยา่ง,นานา [Nontri]
/N UW1 M ER0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

particle อนภุาค: อณ,ู สว่นท䎽ี耀เลก็ท䎽ี耀สดุ, สว่นท䎽ี耀นอ้ยท䎽ี耀สดุ [Lex2]
(พาร\์'ทเิคลิ) n. อนภุาค,สว่นท䎽ี耀นอ้ยท䎽ี耀สดุ,ปรมิาณท䎽ี耀นอ้ยท䎽ี耀สดุ,ธลุ,ีผลคุ
ล,ีอณ,ูคาํศพัทเ์ลก็นอ้ย [Hope]
(n) อนภุาค,ธลุ,ีผงคล,ีอณ ู[Nontri]
/P AA1 R T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plea คาํรอ้ง: คาํขอ, คาํขอรอ้ง, คาํวงิวอน [Lex2]
คาํแกต้า่ง: คาํแกฟ้อ้ง, ขอ้แกต้วั [Lex2]
การขอรอ้ง: การวงิวอน [Lex2]
(พล)ี n. คาํแกต้วั,คาํแกต้า่ง,คาํแกฟ้อ้ง,ขอ้ตอ่สู้ในอรรถคด,ีคาํขอ
รอ้ง,การขอรอ้ง,การวงิวอน [Hope]
(n) คาํขอรอ้ง,คาํแกต้วั,ขอ้อา้ง,การวงิวอน,การออ้นวอน [Nontri]
/P L IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

refrain ระงับไว:้ กลั䌮�นไว ้[Lex2]
ระงับไว:้ ยบัยั䌮�ง [Lex2]
งดเวน้: หลกีเล䎽ี耀ยง, ละเวน้, เลกิ [Lex2]
บทกวหีรอืโคลงทอ่นท䎽ี耀กลา่วซ䌮ํ�า[Lex2]
ดนตรหีรอืเพลงทอ่นท䎽ี耀ลกูคู่รอ้งรับ[Lex2]
ทาํนองเพลง[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀กลา่วถงึซ䌮ํ�าๆ[Lex2]
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(รเีฟรน\') vi.,vt. ระงับ,ขม่จติ,กลั䌮�น,ละเวน้,เลกิ,หยดุยั䌮�ง n. (เพลงหรอื
บทกว)ี ลกูคู่,บทลกูคู่,บทซ䌮ํ�า,บทรับ,ทาํนอง ###SW. refrainment n.
[Hope]
(n) ลกูคู่,ทาํนอง,บทรับ [Nontri]
(vi) งด,ละเวน้,กลั䌮�น,ระงับ,ขม่จติ [Nontri]
/R AH0 F R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

review การทบทวน: การตรวจสอบอกี, การพจิารณาใหม ่[Lex2]
บทวจิารณ[์Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
เขยีนบทวจิารณ[์Lex2]
ทบทวน: พจิารณาใหม ่[Lex2]
(รวีวิ\') n. การทบทวน,การพจิารณาใหม,่ส䎽ิ耀งตพีมิพป์ฏทิศัน,์บทนพินธ์
ปฏทิศัน,์การวจิารณ,์บทวจิารณ,์การตรวจพล,การสงัเกตการณ ์vt.
ทบทวน,ตรวจสอบอกี,พจิารณาใหม,่วจิารณ,์ตรวจพล,สงัเกตการณ์
vi. เขยีนบทวจิารณ,์เขยีนบทปฏทิศัน ์###SW. reviewal n. review
[Hope]
(n) การวจิารณห์นังสอื,การสวนสนาม,บทวจิารณ,์การทบทวน
[Nontri]
(vt) ทบทวน,วจิารณ,์สงัเกตการณ,์พจิารณาใหม ่[Nontri]
/R IY2 V Y UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sophisticated ซ䎽ึ耀งมปีระสบการณม์าก: เจนโลก, ซ䎽ึ耀งรอบรู้ในทางโลก, ซ䎽ึ耀งผา่นโลกมา
มาก [Lex2]
(ซะฟสิ\'ทเิคทดิ) adj. ช䎽ํ耀าชองโลก,มลีกัษณะของชาวกรงุ,ขาดความ
ไรเ้ดยีงสา,ขาดลกัษณะธรรมชาต,ิซ䎽ึ耀งอา้งเหตผุลผดิ ๆ ,ตบตา,หลอก
ลวง,ทาํใหห้ลงผดิ,ซบัซอ้น. ###S. sophisticate. [Hope]
(adj) ซบัซอ้น,ตบตา [Nontri]
/S AH0 F IH1 S T IH0 K EY2 T AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

surrender ยอมแพ:้ จาํนน, ยอมจาํนน, ยอมให ้[Lex2]
สละ: ละท䌮ิ�ง, ปลอ่ย, ยกเลกิ [Lex2]
การยอมแพ:้ การยอมจาํนน [Lex2]
การยอมปลอ่ย: การสละ, การละท䌮ิ�ง [Lex2]
การสง่มอบตวั: การสง่ตวัผู้รา้ย [Lex2]
(ซะเรน\'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ,้ยอมจาํนน,ยอม
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ตาม,ตามใจ,สละ,ละท䌮ิ�ง,ปลอ่ย,ทอดท䌮ิ�ง,คนื,ยกเลกิ,มอบตวั ###SW.
surrenderer n. ###S. yield,give [Hope]
(vi) จาํนน,ยอมแพ,้ยอมมอบตวั [Nontri]
(vt) สละ,ทาํใหย้อมแพ,้ท䌮ิ�ง,ปลอ่ย,คนื,มอบตวั [Nontri]
/S ER0 EH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

upright ท䎽ี耀ตั䌮�งข䌮ึ�น: ท䎽ี耀ตั䌮�งตรง [Lex2]
ในสภาพท䎽ี耀ตั䌮�งข䌮ึ�น: ในสภาพท䎽ี耀ตั䌮�งตรง [Lex2]
การตั䌮�งข䌮ึ�น[Lex2]
(อพั\'ไรท)ฺ adj.,adv. ตั䌮�งข䌮ึ�น,ตั䌮�งตรง,ยกสงูข䌮ึ�น,ซ䎽ื耀อตรง,เท䎽ี耀ยง
ตรง,ยตุธิรรม. n. ความซ䎽ื耀อตรง,ความเท䎽ี耀ยงธรรม,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ตั䌮�งตรง vt. ทาํให้
ตั䌮�งตรง. ###SW. uprightly adv. uprightness n. ###S.
vertical,upstanding [Hope]
(adj) ตรง,เท䎽ี耀ยงตรง,ยตุธิรรม,ซ䎽ื耀อตรง [Nontri]
/AH0 P R AY1 T/ [CMU]
/AH1 P R AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worthwhile คุ้มคา่กบัความพยายาม: คุ้มกบัเวลาท䎽ี耀เสยีไป [Lex2]
(adj) คุ้มเวลา,คุ้มคา่ [Nontri]
/W ER1 TH W AY1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

alliance ความสมัพันธใ์กลช้ดิ[Lex2]
สมาชกิ: แนวรว่ม, ผู้สนับสนนุ [Lex2]
สหพันธ:์ สมาพันธ,์ องคก์ร, พันธมติร [Lex2]
(อะไล\' เอนิซ)ฺ n. พันธมติร, สนันบิาต, การแตง่งาน, ความสมัพันธท์䎽ี耀
เกดิจากการแตง่งาน, สหพันธ,์ ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ###S.
fusion, union A.difference, disparity) [Hope]
(n) พันธมติร,การเก䎽ี耀ยวดอง,การผกูพัน,การเก䎽ี耀ยวพัน [Nontri]
/AH0 L AY1 AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

applause การปรบมอืแสดงความช䎽ื耀นชม[Lex2]
(อะพลอซ\') n. การปรบมอื,เสยีงปรบมอื,การสรรเสรญิ. applausive
adj. [Hope]
(n) การปรบมอื,การสรรเสรญิ [Nontri]
/AH0 P L AO1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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armed ตดิอาวธุ[Lex2]
ท䎽ี耀มแีขน[Lex2]
/AA1 R M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[arm]
แขน[Lex2]
แขนเส䌮ื�อ[Lex2]
ท䎽ี耀วางแขน[Lex2]
สาขา[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀คลา้ยแขน (ในดา้นรปูรา่งและหนา้ท䎽ี耀): ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ย䎽ื耀นออกมาคลา้ยแขน
[Lex2]
ตดิอาวธุ: พรอ้มรบ, พรอ้มสาํหรับปฎบิตัหินา้ท䎽ี耀, เตรยีมอาวธุ, มอีาวธุ
[Lex2]
เตรยีมอปุกรณ[์Lex2]
อาวธุ[Lex2]
|der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
abbr. Armenian [Hope]
(n) แขน,เทา้แขน,อาวธุ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมพรอ้ม,เตรยีมรบ,คมุเชงิ,ตดิอาวธุ,เตรยีมปอ้งกนั
[Nontri]
/AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

authoritative ซ䎽ึ耀งเช䎽ื耀อถอืได:้ ซ䎽ึ耀งไวใ้จได ้[Lex2]
ซ䎽ึ耀งมอีาํนาจสนับสนนุ: ซ䎽ึ耀งแสดงถงึอาํนาจ [Lex2]
(ออธอ\'รเิททฟิว) adj. ซ䎽ึ耀งมอีาํนาจ,เช䎽ื耀อถอืได,้มหีลกัฐานพสิจูน์
ได,้เผดจ็การ [Hope]
(adj) เผดจ็การ,มอีาํนาจ [Nontri]
/AH0 TH AO1 R AH0 T EY2 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ceremony ความเป็นทางการ[Lex2]
ความมรีะเบยีบแบบแผน[Lex2]
พฤตกิรรมท䎽ี耀เป็นทางการ[Lex2]
พธิกีาร: พธิ ี[Lex2]
(เซอ\'รโิมน)ี n. พธิ,ีระเบยีบแบบแผน,พธิกีาร,พธิรีตีอง ###S. ritual
[Hope]
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(n) พธิ,ีพธิกีาร,ระเบยีบแบบแผน [Nontri]
/S EH1 R AH0 M OW2 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

culture การเตรยีมท䎽ี耀ดนิเพ䎽ื耀อเพาะปลกู[Lex2]
การพัฒนา: การปรับปรงุ [Lex2]
การเพาะเช䌮ื�อจลุนิทรยี[์Lex2]
คนท䎽ี耀เช䎽ื耀อและปฏบิตัเิหมอืนกนั[Lex2]
คา่นยิมและความเช䎽ื耀อ[Lex2]
วฒันธรรม[Lex2]
(คลั\'เชอะ) n. วฒันธรรม,การอบรม,การเล䌮ี�ยง,การปลกูฝัง,การเพาะ
กาย,การเพาะใจ,การเพาะปลกู,การเพาะเล䌮ี�ยง,ผลติผลการเพาะ
ปลกู,เช䌮ื�อจลุนิทรยีท์䎽ี耀เพาะเล䌮ี�ยงข䌮ึ�น [Hope]
(n) วฒันธรรม,การเพาะปลกู,การปลกูฝัง,การเพาะเล䌮ี�ยง,การอบรม
[Nontri]
/K AH1 L CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

defense กองทพับก: กองทพั [Lex2]
การคุ้มครอง: การปกปอ้ง, การคุ้มกนั, การอารักขา [Lex2]
คาํใหก้าร: คาํแกต้วั, คาํอา้งเหตผุล, คาํแกต้า่ง, การแสดงหลกัฐาน,
หลกัฐาน, การเป็นพยาน [Lex2]
ทนายฝ่ายจาํเลย[Lex2]
ฝ่ายรับ (ทางกฬีา): ฝ่ายตั䌮�งรับ [Lex2]
ส䎽ิ耀งคุ้มกนั: วธิปีอ้งกนั, เคร䎽ื耀องกั䌮�นขวาง, ดา่น, ปราการ [Lex2]
(ดเิฟนซ\ฺ') n. ดdูefence ###SW. defenseness n. ดdูefence [Hope]
(n) การปอ้งกนั,เคร䎽ื耀องปอ้งกนั,การปกปอ้ง,การแกต้า่ง [Nontri]
/D AH0 F EH1 N S/ [CMU]

detail รายละเอยีด: ขอ้ปลกียอ่ย, สว่นยอ่ย, สว่นเลก็ๆ นอ้ยๆ [Lex2]
อธบิายโดยละเอยีด: ทาํโดยละเอยีด, ช䌮ี�แจงรายละเอยีด [Lex2]
(ด\ี'เทล) n. รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย,สว่นยอ่ย vt. แจง้ราย
ละเอยีด,แตง่ตั䌮�งหรอืสั䎽耀งใหป้ฎบิตักิารพเิศษ [Hope]
(n) รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย [Nontri]
(vt) แจกแจงรายละเอยีด,กลา่วโดยละเอยีด [Nontri]
/D AH0 T EY1 L/ [CMU]
/D IY1 T EY0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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diverse ประกอบไปดว้ยของหลายส䎽ิ耀งหลายอยา่ง: หลากหลาย, มากมาย,
หลายอยา่ง [Lex2]
(ไดเวริซ์\ฺ') adj. หลายอยา่ง,หลากหลาย,แตกตา่งกนั. [Hope]
(adj) ตา่งๆนานา,หลากหลาย,แตกตา่งกนั,มากมาย [Nontri]
/D AY0 V ER1 S/ [CMU]
/D IH0 V ER1 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

enchant ทาํใหห้ลงใหล: ทาํใหป้ล䌮ื�มปติ ิ[Lex2]
รา่ยมนตใ์ส:่ เป่ามนตใ์ส ่[Lex2]
vt. ทาํใหลุ้่มหลง,ทาํใหห้ลงใหล,ทาํใหห้ลงเสนห่,์ทาํใหป้ล䌮ื�มปติ,ิมี
เสนห่ ์###S. bind [Hope]
(vt) ทาํใหห้ลงเสนห่,์ทาํใหลุ้่มหลง,ทาํใหห้ลงใหล,ทาํใหเ้บกิ
บาน,ทาํใหป้ล䌮ื�มปีต ิ[Nontri]
/EH0 N CH AE1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

equip จัดหามาให:้ จัดหาส䎽ิ耀งจาํเป็นไวใ้ห ้[Lex2]
(อคีวพิ\') {equipped,equipping,equips} vt. จัดใหม้,ีตดิตั䌮�ง,ใหม้เีคร䎽ื耀อง
มอื. ###SW. equipper n. ดeูquip [Hope]
(vt) จัดเตรยีม,หามาให,้จัดหาให,้ตดิตั䌮�ง [Nontri]
/IH0 K W IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exception ขอ้ยกเวน้: การยกเวน้ [Lex2]
คนท䎽ี耀ไดรั้บการยกเวน้: คนท䎽ี耀ถกูยกเวน้ [Lex2]
(อคิเซพ\'เชนิ) n. การยกเวน้,ขอ้ยกเวน้,กรณพีเิศษ,การคดัคา้น,ขอ้
คดัคา้น. Phr. (with the exception of (that) ยกเวน้) ###SW.
exceptional adj. เป็นท䎽ี耀ยกเวน้ n. ###S. objection [Hope]
(n) ขอ้ยกเวน้,กรณพีเิศษ [Nontri]
/IH0 K S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

genre ชนดิ: ประเภท, จาํพวก, แบบ [Lex2]
(จาน\'ระ) n.จาํพวก,ชนดิ,แบบ,ประเภท,ภาพเขยีนเก䎽ี耀ยวกบัชวีติประจาํ
วนั adj. เก䎽ี耀ยวกบัชนดิ pl. genres [Hope]
/ZH AA1 N R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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impact การอดั: การชน [Lex2]
ผลกระทบ: ผลสะทอ้น [Lex2]
สง่ผลกระทบ: มผีลกระทบ [Lex2]
(อมิ\'แพคท)ฺ n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระ
ทบ,อทิธพิล,ผล. vt. กระทบ,ปะทะ,อดัแนน่. vi. มผีลตอ่,กระทบ,ปะทะ
###S. shock,collision [Hope]
(vi) ประกนั,สะเทอืน,กระทบ,ปะทะ [Nontri]
/IH2 M P AE1 K T/ [CMU]
/IH1 M P AE0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lure พลงัหรอืแรงดงึดดู: เสนห่ ์[Lex2]
ลอ่ใจ: หลอกลอ่, ยั䎽耀วยวน [Lex2]
ส䎽ิ耀งลอ่: เคร䎽ื耀องลอ่ [Lex2]
เหย䎽ื耀อลอ่ (เหย䎽ื耀อตกปลา)[Lex2]
(เลยีว\'เออะ) {lured,luring,lures} n. ส䎽ิ耀งลอ่,เคร䎽ื耀องลอ่,เหย䎽ื耀อ
ลอ่,เสนห่,์แรงดงึดดู,เหย䎽ื耀อตกปลา. vi. ลอ่,ดงึดดูใจ,ลอ่ใจ. ###SW.
luringly adv. ดlูure ###S. temptation [Hope]
(n) เหย䎽ื耀อลอ่,นกตอ่,เคร䎽ื耀องลอ่,แรงดงึดดู  [Nontri]
(vt) ลอ่ใจ,ดงึดดูใจ [Nontri]
/L UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

obstacle อปุสรรค: ส䎽ิ耀งกดีขวาง [Lex2]
(ออบ\'สทะเคลิ) n. อปุสรรค,ส䎽ิ耀งกดีขวาง [Hope]
(n) อปุสรรค,เคร䎽ื耀องกดีขวาง [Nontri]
/AA1 B S T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shelter ท䎽ี耀กาํบงั: ท䎽ี耀หลบซอ่น, ท䎽ี耀หลบ, ท䎽ี耀พัก [Lex2]
(เชล\'เทอะ) n. ท䎽ี耀กาํบงั,ท䎽ี耀หลบภยั,ท䎽ี耀หลบซอ่น,ท䎽ี耀พักอาศยั,ท䎽ี耀ล䌮ี�ภยั,ท䎽ี耀
เป็นรม่ไมช้ายคา,การปอ้งกนัหรอืหลบภยัจากสถานท䎽ี耀ดงักลา่ว,การ
คุ้มครอง vt. เป็นท䎽ี耀กาํบงัหรอืท䎽ี耀หลบภยั,ใหท้䎽ี耀กาํบงัหรอืท䎽ี耀หลบ
ภยั,คุ้มครอง,ปกปอ้ง vi. หลบภยั,หลบซอ่น,ล䌮ี�ภยั. [Hope]
(n) ท䎽ี耀กาํบงั,ท䎽ี耀ซอ่น,ท䎽ี耀หลบภยั,ท䎽ี耀พัก [Nontri]
(vt) ใหท้䎽ี耀กาํบงั,ใหท้䎽ี耀พัก,ปกปอ้ง,คุ้มครอง [Nontri]
/SH EH1 L T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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sort ผู้หญงิ (ท䎽ี耀เป็นคู่ขา)[Lex2]
ชนดิ: จาํพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
การแบง่ชนดิ: การจัดประเภท [Lex2]
จัดเขา้ประเภท: แยกประเภท [Lex2]
(ซอรท์) n.
ชนดิ,ประเภท,จาํพวก,ตวัอยา่ง,ลกัษณะ,ทา่ทาง,อากปักริยิา vt. แยก
ประเภท,แยกกลุ่ม แบง่กลุ่ม. vi. คบคา้สมาคม,ผสมผสาน,ผกูมติร
กบั,เหมาะกบั,ตกลง. Phr. (of sorts ชนดิเลวหรอืปานกลาง) Phr.
(sort of คอ่นขา้งทเีดยีว) ###SW. sortable adj. [Hope]
(n) จาํพวก,ชนดิ,ประเภท,ลกัษณะ,กริยิาทา่ทาง [Nontri]
(vt) จัดเป็นพวก,จาํแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
/S AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

supply จัดหาให:้ จัดสง่, หาให,้ บรรจ ุ[Lex2]
จัดหาให:้ จัดสง่ให ้[Lex2]
ชดเชย (คาํทางการ): ทดแทน, เสรมิให ้[Lex2]
ทาํหนา้ท䎽ี耀แทน (คาํทางการ): ทาํการแทน, เขา้ทาํแทน [Lex2]
อปุทาน [LongdoEN]
(ซะไพล\') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดสง่,สง่
เสบยีง,บรรจ,ุเสรมิ,ให,้ชดเชย,แทนท䎽ี耀,พัสด,ุเสบยีง,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀จัดหา
ให,้ส䎽ิ耀งของจาํเป็นทางทหาร,คา่ใชส้อย,ผู้ทาํการแทน adv. อยา่ง
ออ่นนอ้ม,อยา่งน䎽ิ耀มนวล ###SW. suppliable adj. supplier n. [Hope]
(n) เสบยีง,การจัดหา,การให,้คา่ใชส้อย,ผู้ทาํการแทน [Nontri]
(vt) สง่เสบยีง,จัดหา,ให,้ผนวก,ชดใช,้แทนท䎽ี耀 [Nontri]
/S AH0 P L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vain ซ䎽ึ耀งไรป้ระโยชน:์ ซ䎽ึ耀งไมม่สีาระ [Lex2]
(เวน) adj. ไรป้ระโยชน,์ไมม่สีาระ,ไมส่าํคญั,ทะนงตวั,ถอืตวั,ทฐิ,ิโง,่ in
vain เปลา่ประโยชน ์ไมไ่ดผ้ล ไมเ่หมาะสม. ###SW. vainly adv.
[Hope]
(adj) หย䎽ิ耀ง,ถอืตวั,ทะนงตวั,ไรส้าระ,เปลา่ประโยชน ์[Nontri]
/V EY1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

alternative ซ䎽ึ耀งไมต่ามประเพณ:ี ซ䎽ึ耀งไมเ่ป็นไปตามแผนเดมิ [Lex2]
ทางเลอืก[Lex2]
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ท䎽ี耀มตีวัเลอืก: รอง, สาํรอง [Lex2]
อยา่งเดยีว: แตผู่้เดยีว, หน䎽ึ耀งเดยีว [Lex2]
โอกาสในการเลอืก[Lex2]
(ออลเทอ\' นะทฟิว) n. ทางเลอืก, ของท䎽ี耀จะเลอืก, วธิกีารท䎽ี耀พอจะ
เลอืกได,้ อกีทางหน䎽ึ耀ง, อกีวธิกีารหน䎽ึ耀ง. adj. ซ䎽ึ耀งใหเ้ลอืกไดร้ะหวา่ง
สอง (ส䎽ิ耀ง,วธิกีาร) . alternativeness, alternativity n. ###S.
preference, alternate) [Hope]
(adj) ซ䎽ึ耀งเลอืกได,้เผ䎽ื耀อเลอืก [Nontri]
(n) ทางเลอืก [Nontri]
/AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

avenue ถนนใหญ:่ ถนนสายหลกั [Lex2]
วธิกีาร: ลู่ทาง [Lex2]
(แอฟ\'วะนวิ) n. ถนนกวา้งใหญ,่ถนนเอก,วถิทีาง,เสน้ทาง,ลู่ทาง
###S. thoroughfare, lane,approach,walk) [Hope]
(n) ถนนหลวง [Nontri]
/AE1 V AH0 N UW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

belly ชอ่งทอ้ง: กระเพาะ [Lex2]
ทอ้ง (ของคนหรอืสตัว)์: สว่นทอ้ง, พงุ [Lex2]
ทาํใหโ้ป่ง: กางเตม็ท䎽ี耀, โป่ง [Lex2]
สว่นโป่ง: สว่นนนู [Lex2]
ความปรารถนาท䎽ี耀จะมหีรอืทาํบางส䎽ิ耀ง[Lex2]
ความอยากอาหาร[Lex2]
(เบล\'ล)ี bellied,bellying,bellies} n. พงุ,ทอ้ง,ชอ่ง
ทอ้ง,กระเพาะ,มดลกู,ความอยากอาหาร,สว่นภายใน,สว่นย䎽ื耀น,สว่น
หนา้ vt.,vi. ย䎽ื耀นออก ###S. stomach [Hope]
(n) ทอ้ง,พงุ,กระเพาะ [Nontri]
/B EH1 L IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bid เช䌮ื�อเชญิ (ชอ่ง 2 โดยทั䎽耀วไปจะใช ้bade)[Lex2]
พยายามท䎽ี耀จะทาํใหส้าํเรจ็[Lex2]
ประมลู ใหร้าคา[Lex2]
สั䎽耀งใหก้ระทาํ[Lex2]
การใหร้าคา: การเรยีกราคา, จาํนวนท䎽ี耀ใหร้าคา [Lex2]
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อวยพร (ชอ่ง 2 โดยทั䎽耀วไปจะใช ้bade)[Lex2]
การประมลู: การใหร้าคา, การเสนอราคา [Lex2]
ความพยายามท䎽ี耀จะทาํบางส䎽ิ耀ง[Lex2]
(บดิ) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคาํ
สั䎽耀ง,สั䎽耀ง,กลา่ว,บอก,ใหร้าคา,ประมลูราคา,เช䌮ื�อเชญิ,ประกาศอยา่งเปดิ
เผย,รับเป็นสมาชกิ,ความพยายามเพ䎽ื耀อใหไ้ดม้า vi. ออกคาํสั䎽耀ง, กรยิา
ชอ่ง 3 ของ bide ###SW. bidder n. ด ูbid Conf. bade [Hope]
(vt) สั䎽耀ง,เช䌮ื�อเชญิ,เสนอราคา,ใหร้าคา,ประมลูราคา [Nontri]
(vt) pp ของ bide [Nontri]
/B IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blow พัด: โชย, ราํเพย [Lex2]
สดูจมกู[Lex2]
เป่า: เป่าลม, พน่ลม [Lex2]
เป่า (แกว้)[Lex2]
ลมแรง (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
การเป่า[Lex2]
สง่จบู[Lex2]
พลาดโอกาส (คาํสแลง)[Lex2]
ระเบดิ: ขาด, ไหม ้[Lex2]
เป่า (เคร䎽ื耀องดนตร)ี ใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ผลาญ (คาํสแลง): ใชอ้ยา่งสรุุ่ยสรุา่ย [Lex2]
การต:ี การตอ่ย [Lex2]
บาน: ทาํใหบ้าน [Lex2]
(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทาํใหเ้กดิกระแส
ลม,ผวิปาก,พน่ลมหายใจ,พน่น䌮ํ�า,คยุโต,ระเบดิออก (ยางรถ) จาก
ไป,ว䎽ิ耀งหน\'vt. พัด,เป่าใหเ้คล䎽ื耀อนไหว,เป่า (แกว้) ,ทาํใหโ้กรธ,ทาํให้
ระเบดิ,ทาํให ้(มา้) เหน䎽ื耀อยหอบ,ใชจ้า่ยฟุ่มเฟอืย,ไปจาก n. ลม
แรง,พาย,ุการเป่าลม,การต [Hope]
(n) การต,ีการชก,การตอ่ย,การโจมต,ีเสยีงพัด [Nontri]
(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผวิปาก,ต,ีชก,ตอ่ย [Nontri]
/B L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conflict การตอ่สู้[Lex2]
ขดัแยง้[Lex2]
ความขดัแยง้[Lex2]
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ตอ่สู้[Lex2]
(คอน\'ฟลคิท)ฺ n. การตอ่สู้,การเป็นปรปักษ,์การขดัแยง้,การ
ทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ตอ่สู้,ทะเลาะ ###SW.
conflictingly adv. confliction n. ดcูonflict conflictive adj. ดcูonflict
conflictory adj. ดcูonflict คาํท䎽ี耀มคีวามหมายเหมอื [Hope]
(n) การตอ่สู้,การปะทะกนั,สงคราม,การสู้รบ [Nontri]
(vt) ตรงกนัขา้ม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขดักนั [Nontri]
/K AA1 N F L IH0 K T/ [CMU]
/K AH0 N F L IH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

continent ทวปี[Lex2]
ท䎽ี耀สามารถกลั䌮�น (ปัสสาวะหรอือจุจาระ)[Lex2]
(คอน\'ทะเนนิท)ฺ n. ทวปี,ผนืแผน่ดนิใหญ ่(ซ䎽ึ耀งตา่งจากเกาะหรอื
คาบสมทุร) ,สว่นท䎽ี耀ตอ่เน䎽ื耀องกนั,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นท䎽ี耀บรรจหุรอืพรมแดน Phr.
(the Continent ผนืแผน่ดนิใหญข่องยโุรป (ซ䎽ึ耀งตา่งจากเกาะองักฤษ)
,adj. ซ䎽ึ耀งควบคมุตวัเอง ###S. abstinent ###A. le [Hope]
(n) ภาคพ䌮ื�นยโุรป [Nontri]
(adj) ไมม่กัมาก,รู้จักละเวน้ [Nontri]
(n) ทวปี,ผนืแผน่ดนิใหญ,่ภาคพ䌮ื�นทวปี [Nontri]
/K AA1 N T AH0 N AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

current กระแสเงนิ[Lex2]
กระแสน䌮ํ�า: กระแสลม [Lex2]
ท䎽ี耀ใชก้นัอยู่ในปัจจบุนั: ซ䎽ึ耀งเกดิข䌮ึ�นอยู่ [Lex2]
แนวโนม้[Lex2]
เป็นท䎽ี耀ยอมรับ[Lex2]
อตัราการไหลของกระแสไฟ[Lex2]
(เคอ\'เรนิท)ฺ n.,adj. แพรห่ลาย,เป็นท䎽ี耀ยอมรับโดยทั䎽耀วไป,ปัจจบุนั,ซ䎽ึ耀ง
หมนุเวยีนอยู่,ทั䎽耀ว ๆ ไป n. กระแสน䌮ํ�า,กระแสลม,กระแสไฟฟา้,ความเรว็
ของกระแส [Hope]
(adj) ประจาํวนั,ทั䎽耀วๆ ไป,ซ䎽ึ耀งหมนุเวยีนอยู่,แพรห่ลาย [Nontri]
(n) กระแส,ความเหน็,กระแสน䌮ํ�า,กระแสลม [Nontri]
/K ER1 AH0 N T/ [CMU]
/K ER1 N T/ [CMU]
/K AA1 R AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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disrespect การขาดความเคารพ: การดหูม䎽ิ耀น; ความหยาบคาย [Lex2]
(ดสิรสิเพคท\ฺ') n. การขาดความเคารพนับถอื,การดหูม䎽ิ耀น,ความไม่
เคารพยาํเกรง [Hope]
(n) ความไมนั่บถอื,ความไมม่สีมัมาคารวะ,การดหูม䎽ิ耀น [Nontri]
(vt) ไมนั่บถอื,ไมม่สีมัมาคารวะ,ดหูม䎽ิ耀น [Nontri]
/D IH2 S R AH0 S P EH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enthusiasm ความกระตอืรอืรน้[Lex2]
ส䎽ิ耀งกระตุ้นความสนใจ: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ทาํใหเ้กดิความสนใจ [Lex2]
(n) ความกระตอืรอืรน้,ความกลุกีจุอ,ความศรัทธาอยา่งแรงกลา้
[Nontri]
/EH0 N TH UW1 Z IY0 AE2 Z AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

harsh กระดา้ง: รนุแรง, หา้ว, เกร䌮ี�ยวกราด, แขง็กรา้ว [Lex2]
ท䎽ี耀ไมส่ามารถทนได ้(ตอ่สภาพอากาศหรอืสภาพความเป็นอยู่)[Lex2]
แสบ (แกว้ห)ู[Lex2]
หยาบ: สาก, แขง็ [Lex2]
(ฮารช์) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แกว้ห)ู ,หา้ว,ไมน่า่ดู
###SW. harshness n. ###S. rigorous,rough [Hope]
(adj) ดรุา้ย,เกร䌮ี�ยวกราด,รนุแรง,หยาบ,หา้ว,ปรา่,สาก [Nontri]
/HH AA1 R SH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

lean การเอยีง: การเอน [Lex2]
พงิ: พาด, ยนั, องิ [Lex2]
พ䎽ึ耀งพา: พ䎽ึ耀งพงิ [Lex2]
เอยีง: เอน [Lex2]
โอนเอยีง (ความรู้สกึ, ความคดิ, การกระทาํ, ฯลฯ): โนม้เอยีง, มแีนว
โนม้ [Lex2]
(เน䌮ื�อ) ไมม่มีนั[Lex2]
ประหยดั: กระเหมด็กระแหม,่ มธัยสัถ,์ จาํกดัจาํเข䎽ี耀ย [Lex2]
ผอม: บาง, แบบบาง, ผอมบาง, ไมค่อ่ยมเีน䌮ื�อ, ซบูซดี [Lex2]
ฝืดเคอืง: ไมอ่ดุมสมบรูณ,์ ขาดแคลน, พรอ่ง [Lex2]
(ลนี) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi.
เอยีง,เอน,ลาด,โนม้เอยีง,พาดพงิ,พ䎽ึ耀งพา. vt. เอยีง,เอน,ทาํให้
เอยีง,ทาํใหเ้อน n. การเอยีง,การเอน,สว่นของเน䌮ื�อท䎽ี耀มเีน䌮ื�อมากกวา่
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มนั,สว่นท䎽ี耀ผอม,สว่นท䎽ี耀ไมค่อ่ยมเีน䌮ื�อ adj. ผอม,ไมค่อ่ยมเีน䌮ื�อ,ไมค่อ่ย
เตม็,ไมอ่ดุมสมบรูณ,์ขาดแคลน,ซ䎽ึ耀งมสีารมสีมีากกวา่น䌮ํ�ามนั [Hope]
(adj) ผอม,นอ้ย,ซบูซดี,พรอ่ง,ขาดแคลน,ฝืดเคอืง,ไมบ่รบิรูณ์
[Nontri]
(vi) เอนกาย,ทาบ,ทบั,หงาย,พงิ,พาด,ยนั [Nontri]
/L IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meantime เวลาในระหวา่งนั䌮�น[Lex2]
ในระหวา่งนั䌮�น[Lex2]
(มนี\'ไทม)ฺ n. เวลาแทรก,เวลาในระหวา่งนั䌮�น. adv. ในเวลาระหวา่งนั䌮�น
[Hope]
(adv) ในระหวา่งนั䌮�น,บดันั䌮�น,ในเวลาเดยีวกนั [Nontri]
/M IY1 N T AY2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mischief การกอ่กวน: การสรา้งปัญหา, การสรา้งความปั䎽耀นป่วน, การสรา้งความ
ชั䎽耀วรา้ย [Lex2]
ความเสยีหาย: การทาํใหบ้าดเจบ็, ความโชครา้ย [Lex2]
(มสิ\'ชฟี) n. ความซกุซน,การชอบรบกวน,ความประพฤตหิรอืการกระ
ทาํท䎽ี耀ทาํใหเ้กดิอนัตรายหรอืความลาํบาก,อนัตราย,ความลาํบาก,ความ
รา้ย ###S. harm ###A. advantage [Hope]
(n) อนัตราย,ความเสยีหาย,ความซน,การประสงคร์า้ย [Nontri]
/M IH1 S CH AH0 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

muscle กลา้มเน䌮ื�อ: กลา้ม [Lex2]
กาํลงัของกลา้มเน䌮ื�อ: กาํลงัวงัชา, ความแขง็แรง [Lex2]
(มสั\'เซลิ) n. กลา้มเน䌮ื�อ ###SW. muscly adj. [Hope]
(n) กลา้มเน䌮ื�อ [Nontri]
/M AH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rescue ชว่ยชวีติ: ชว่ยเหลอื [Lex2]
การชว่ยชวีติ: การชว่ยเหลอื [Lex2]
(เรส\'ควิ) vt. ชว่ยเหลอื,ชว่ยชวีติ,ชว่ยใหร้อด,ใหก้าํลงัแยง่เอาไป,n.
การชว่ยเหลอื,การชว่ยชวีติ,การชว่ยใหร้อด,การใชก้าํลงัแยง่เอาไป
###SW. rescuable adj. rescuer n. ###S. save,free,release,liberate
[Hope]
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(n) การชว่ยเหลอื,การชว่ยชวีติ,การแยง่ชงิ [Nontri]
(vt) ชว่ยเหลอื,ชว่ยชวีติ,แยง่ชงิ [Nontri]
/R EH1 S K Y UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

succession การตอ่เน䎽ื耀องกนั: การตามกนัมาตดิๆ, ลกัษณะท䎽ี耀ตอ่เน䎽ื耀องกนั [Lex2]
การรับชว่งตอ่: การสบืทอดตอ่ [Lex2]
การสบืสนัตตวิงศ:์ การสบืสกลุ [Lex2]
(ซคัเซส\'เชนิ) n. การตอ่เน䎽ื耀อง,ลาํดบั,การสบืมรดก,การรับชว่ง,สทิธิ
การรับชว่ง,สทิธกิารสบืมรดก,ผู้สบืชว่งตอ่,ทายาท,ผู้สบืสนัดาน,ผู้สบื
ตระกลู,ลกัษณะตอ่เน䎽ื耀อง. ###SW. successional adj. successionally
adv. ###S. cntinuatio [Hope]
(n) อนัดบั,การสบืตอ่,ทายาท,การรับชว่ง,ผู้สบืสนัดาน [Nontri]
/S AH0 K S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

terrain ภมูปิระเทศ: ผนืดนิ [Lex2]
/T ER0 EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

timid ข䌮ี�ขลาด: ตาขาว, ข䌮ี�กลวั [Lex2]
(ทมิ\'มดิ) adj. ข䌮ี�ขลาด,ตาขาว,เหนยีมอาย,ขวยเขนิ,ข䌮ี�ต䎽ื耀น. ###SW.
timidity,timidness n. timidly adv. ###S. shy,fearful [Hope]
(adj) ขลาด,ข䌮ี�อาย,กระดาก,ข䌮ี�ต䎽ื耀น [Nontri]
/T IH1 M AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

violence ความรนุแรง[Lex2]
การใชก้าํลงัทาํลาย: การทาํลาย [Lex2]
ความดเุดอืด (ใชก้บัอารมณห์รอืคาํพดู)[Lex2]
(ไว\'อะเลนิซ)ฺ n. ความรนุแรง,ความดเุดอืด,การใชก้าํลงั,ความ
พลการ,การทาํลาย,การลว่งละเมดิ,การสบประมาท,การทาํใหบ้าด
เจบ็ [Hope]
(n) ความรนุแรง,การลว่งละเมดิ,การหกัโหม [Nontri]
/V AY1 AH0 L AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

affect กระทบ: สง่ผล, มผีลตอ่ [Lex2]
ทาํใหก้ระทบจติใจ: ทาํใหก้ระทบความรู้สกึ, กนิใจ [Lex2]
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ทาํใหเ้ป็นโรค[Lex2]
ชอบท䎽ี耀จะ (ใส,่ ทาํ)[Lex2]
แสรง้ทาํ[Lex2]
(vi.,vt. อะเฟคท\ฺ'; n. เอฟ\' แฟคท,ฺ อะเฟคท\')ฺ vt.,vi. มผีลตอ่, สง่
ผลตอ่, กระทบกระเทอืน, ทาํใหเ้สยีใจ, ทาํใหส้งสาร, เป็น (โรค) , เส
แสรง้, ชอบ, โนม้เอยีงไปทางn. ความรู้สกึ, อารมณ ์[Hope]
(vt) มผีลตอ่,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสรง้ [Nontri]
/AH0 F EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

autograph ลายเซน็[Lex2]
(ออ\'โทกราฟ) n. ลายเซน็ของตวัเอง (เพ䎽ื耀อเกบ็ไวเ้ป็นอนสุรณ)์ ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀
เขยีนดว้ยมอืตวัเอง,ตน้ฉบบั. adj. เขยีนดว้ยมอืตวัเอง. vt. เซน็ช䎽ื耀อตวั
เองบน,เขยีนดว้ยมอืของตวัเอง. autographic (al) adj. autography
n. [Hope]
(n) ลายเซน็,ลายมอื,ตน้ฉบบั [Nontri]
(vt) ลงช䎽ื耀อ,เซน็ช䎽ื耀อ [Nontri]
/AO1 T AH0 G R AE2 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bead ลกูปัด: ลกูประคาํ, ส䎽ิ耀งใดท䎽ี耀กลมเหมอืนลกูปัด [Lex2]
หยดเหง䎽ื耀อ[Lex2]
ประดบัดว้ยส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นลกูกลมๆ[Lex2]
(บดี) n. ลกูปัด,ลกูประคาํ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นลกูทรงกลมเลก็ ๆ ,ลายนนูกลม
vt.,vi. ประดบัดว้ยส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นลกูทรงกลมเลก็ ๆ ###SW. beaded adj.
###S. globule [Hope]
(n) ลกูปัด,ลกูประคาํ [Nontri]
(vt) ประดบัดว้ยลกูปัด [Nontri]
/B IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

brew ตม้ (เหลา้)[Lex2]
ชง[Lex2]
การหมกั (เหลา้)[Lex2]
กาแฟหรอืชา[Lex2]
ชาหรอืเคร䎽ื耀องด䎽ื耀มรอ้นๆ หน䎽ึ耀งแกว้[Lex2]
เหลา้หรอืเบยีร[์Lex2]
(บร)ู v. ทาํเบยีร,์ทาํเหลา้,ตั䌮�งเคา้,ทาํใหเ้กดิ n. ปรมิาณท䎽ี耀กลั䎽耀น
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(เหลา้,เบยีร)์ ไดแ้ตล่ะครั䌮�ง ###SW. brewer n. [Hope]
(n) เบยีร,์เหลา้ [Nontri]
(vt) ตม้,ปรงุ,ชง(น䌮ํ�าชา),กลั䎽耀น [Nontri]
/B R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

charm การรา่ยเวทยม์นตร:์ การรา่ยคาถา [Lex2]
เคร䎽ื耀องรางของขลงั: เคร䎽ื耀องราง [Lex2]
ใชเ้วทมนตรค์าถาหรอืยนัตค์ุ้มครอง[Lex2]
ใชเ้สนห่:์ ทาํใหห้ลงใหล [Lex2]
เวทยม์นตร:์ เวทย,์ มนตร,์ คาถา [Lex2]
สะกดดว้ยเวทมนตรค์าถา: สะกดมนตร ์[Lex2]
เสนห่:์ ความเยา้ยวนใจ [Lex2]
(ชารม์) {charmed,charming,charms} n. เสนห่,์เคร䎽ื耀องราง,เวทมนตร์
คาถา,ส䎽ิ耀งประดบักระจุ๋มกระจิ̃ม,การทอ่งคาถาอาคม vt.ดงึดดูใจ,ใช้
เวทมนตรค์าถา,ทาํเสนห่ ์vi. ประทบัใจ,หลงเสนห่,์ใชเ้วทมนตร์
คาถา. ###SW. charmedly adv. charmer n. คาํท䎽ี耀มคีวามหมาย [Hope]
(n) เสนห่,์ความดงึดดูใจ,ความจับใจ,ความยั䎽耀วยวนใจ,คาํสาป [Nontri]
(vt) ทาํใหลุ้่มหลง,ทาํใหจั้บใจ,ดงึดดูใจ,ทาํเสนห่ ์[Nontri]
/CH AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

destiny ชะตากรรม: เคราะหก์รรม [Lex2]
(เดส\'ทนิ)ี n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะหก์รรม,พรหมลขิติ ###S.
fate [Hope]
(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะหก์รรม,พรหมลขิติ [Nontri]
/D EH1 S T AH0 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

horn เขา: เขาสตัว ์[Lex2]
เคร䎽ื耀องเป่าในดนตรแีจส๊[Lex2]
แตร (รถยนต)์[Lex2]
แทง (ดว้ยเขา): ขวดิ (ดว้ยเขา) [Lex2]
(ฮอรน์) n. เขาสตัว,์แตรรปูเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขา
แหลม vt. แทงดว้ยเขา,ท䎽ิ耀มดว้ยเขา. Phr. (horn in บกุรกุ) . adj. ทาํ
ดว้ยเขา ###S. outgrowth, [Hope]
(n) แตรรถยนต,์เขาสตัว ์[Nontri]
/HH AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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irritable ข䌮ี�โมโห: โมโหงา่ย [Lex2]
(เออ\'รทิะเบลิ) adj.ไวตอ่การกระตุ้น,สนองการเรา้ไดง้า่ย,โกรธ
งา่ย,ฉนุเฉยีวงา่ย,ระคายเคอืง ###SW. irritableness n. irritably adv.
###S. susceptible,sensitive [Hope]
(adj) โกรธงา่ย,ฉนุเฉยีวงา่ย,หงดุหงดิ,ระคายเคอืง [Nontri]
/IH1 R AH0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

lag คอ่ยๆ ออ่นลา้ลง: คอ่ยๆ ออ่นแรง [Lex2]
ลา้หลงั: เคล䎽ื耀อนไหวชา้, พัฒนาอยา่งเช䎽ื耀องชา้ [Lex2]
(แลก) {lagged,lagging,lags} vi. ลา้หลงั,อยู่หลงั,ลา้,เดนิชา้,สญูเสยี
กาํลงั,ออ่นลง. n. ความลา้หลงั,คนท䎽ี耀ลา้หลงั,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ลา้หลงั abbr.
lymphangiogram ###SW. lagger n. ดlูag n. ###S. linger,delay,tarry
[Hope]
(n) ความลา้หลงั,ความลา่ชา้ [Nontri]
(vi) ลา้หลงั,ลา่ชา้,ลา้สมยั,เดนิชา้ [Nontri]
/L AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maximize ทาํใหม้สีงูสดุ[Lex2]
/M AE1 K S AH0 M AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nightmare ฝันรา้ย: ฝันนา่กลวั [Lex2]
(ไนท\ฺ'แมร)์ n. ฝันรา้ย,สภาวะท䎽ี耀โศกเศรา้ [Hope]
(n) ฝันรา้ย [Nontri]
/N AY1 T M EH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nutritious ซ䎽ึ耀งบาํรงุสขุภาพ: ซ䎽ึ耀งบาํรงุรา่งกาย [Lex2]
(นวิทรชิ\'เชสิ) adj. ซ䎽ึ耀งบาํรงุเล䌮ี�ยง,ซ䎽ึ耀งใหอ้าหาร, ###S. nutrient
[Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัอาหาร,ซ䎽ึ耀งบาํรงุรา่งกาย,ซ䎽ึ耀งบาํรงุกาํลงั [Nontri]
/N UW0 T R IH1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

protein โปรตนี[Lex2]
(โพร\'ทนี) n. โปรตนี. adj. ประกอบดว้ยโปรตนี. ###SW.
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proteinaceous adj. proteinic adj. proteinous adj. ###S. proteid.
[Hope]
(n) ธาตโุปรตนี [Nontri]
/P R OW1 T IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

signature ลายเซน็: สญัลกัษณ,์ สญัญาณ [Lex2]
การเซน็ช䎽ื耀อ: การลงนาม [Lex2]
เพลงประจาํ[Lex2]
(ซกิ\'นะเชอะ) n. ลายเซน็,ลายมอืช䎽ื耀อ,การเซน็ช䎽ื耀อ,การลงนาม,สณั
ญาณ,สญัลกัษณ ์###S. name,autograph [Hope]
(n) ลายมอืช䎽ื耀อ,ลายเซน็,การลงนาม,การเซน็ช䎽ื耀อ [Nontri]
/S IH1 G N AH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stuff ยดัไส:้ ใสไ่ส ้[Lex2]
บรรจ:ุ อดัแนน่ [Lex2]
ส䎽ิ耀งของ: วตัถ ุ[Lex2]
คาํพดูหรอืการกระทาํ[Lex2]
เน䌮ื�อแท:้ แกน่แท,้ ธาตแุท ้[Lex2]
เร䎽ื耀องเหลวไหล: คาํพดูท䎽ี耀ไรส้าระ [Lex2]
(สทฟั) n. ปัจจัย,วตัถดุบิ,ไสข้นม,ยดัไส,้เน䌮ื�อแท,้แกน่แท,้ธาตุ
แท,้ความเช䎽ี耀ยวชาญ,ความเช䎽ี耀ยวชาญเฉพาะอยา่ง,การกระทาํเฉพาะ
อยา่ง,สระ,สพัเพเหระ,ของเลว,คาํพดูท䎽ี耀ไรส้าระ,เร䎽ื耀องเหลวไหล. vt. ยดั
ไส,้ใสไ่ส,้บรรจ,ุอดั,เบบีด. vi. กนิจนอ䎽ิ耀มเกนิไป,กนิอยา่งตะกละ
[Hope]
(n) ส䎽ิ耀งของ,เน䌮ื�อแท,้ปัจจัย,วตัถดุบิ,ความเช䎽ี耀ยวชาญ [Nontri]
(vt) ยดัไส,้บรรจ,ุใส,่อดุ,จัด [Nontri]
/S T AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

subconscious อยู่ในจติใตส้าํนกึ[Lex2]
จติใตส้าํนกึ: จติไรส้าํนกึ [Lex2]
(ซบัคอน\'เชสิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัจติใตส้าํนกึ,เก䎽ี耀ยวกบัภวงัคจ์ติ,เก䎽ี耀ยวกบั
อปุวชิาญ,ภายในไมส่มบรูณ,์รู้สกึตวับางสว่น n. จติใตส้าํนกึ,ภวงัค์
จติ,อปุวชิาญ,ความรู้สกึตวับางสว่น. subconsciously adv. ###SW.
subconsciousness n. [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัจติใตส้าํนกึ,ซ䎽ึ耀งหมดความรู้สกึ [Nontri]
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/S AH0 B K AA1 N SH AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

van รถตู้: รถบรรทกุ, รถสนิคา้, รถแวน [Lex2]
รถขนสนิคา้ (ในขบวนรถไฟ): รถบรรทกุสมัภาระ [Lex2]
ขบวนรถยนต:์ ขบวนนักเดนิทาง, ขบวนพาหนะ [Lex2]
ขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ[Lex2]
(แวน) n. กองหนา้,กองกาํลงัสว่นหนา้,แนวหนา้มรถบรรทกุ,รถ
สนิคา้,รถตู้,เกวยีนบรรทกุสนิคา้ ###S. wagon,truck, lorry [Hope]
(n) ทพัหนา้,แนวหนา้,รถบรรทกุ,รถตู้,รถสนิคา้ [Nontri]
/V AE1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

warn เตอืน (ถงึส䎽ิ耀งท䎽ี耀จะเป็นอนัตราย)[Lex2]
บอกใหรู้้ลว่งหนา้[Lex2]
ดดุา่: วา่กลา่ว [Lex2]
หา้ม: ทดัทาน [Lex2]
(วอรน์) vt. เตอืน,เตอืนสต,ิแจง้ใหท้ราบ ###SW. warning n.,adj.
###S. caution,notify [Hope]
(vt) เตอืน,แจง้ลว่งหนา้,บอกเหต ุ[Nontri]
/W AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

workout การฝกึฝนรา่งกาย: การฝกึซอ้ม [Lex2]
(เวริค์\'เอาท)ฺ n. การทดลอง,การทดสอบ,การออกกาํลงักาย,ระยะ
เวลาออกกาํลงักาย [Hope]
/W ER1 K AW2 T/ [CMU]

zoom เคล䎽ื耀อนตวัรวดเรว็ดว้ยเสยีงกระห䎽ึ耀ม[Lex2]
เพ䎽ิ耀มข䌮ึ�นหรอืสงูข䌮ึ�นรวดเรว็มาก[Lex2]
เปล䎽ี耀ยนการขยายภาพขณะท䎽ี耀จับภาพ[Lex2]
การเคล䎽ื耀อนตวัรวดเรว็ดว้ยเสยีงกระห䎽ึ耀ม: การเปล䎽ี耀ยนการขยายในการจับ
ภาพ [Lex2]
(ซมู) vi.,vt.,n. (การ) เคล䎽ื耀อนตวัอยา่งรวดเรว็ดว้ยเสยีงกระห䎽ึ耀ม, (ในการ
ถา่ยภาพ) เปล䎽ี耀ยนการขยายในขณะจับภาพ,ไดม้าโดยไมเ่สยีคา่ใช้
จา่ย,ทาํใหบ้นิข䌮ึ�นเป็นมมุชนัอยา่งรวดเรว็. ###S. buzz,roar,speed
[Hope]
/Z UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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brick อิฐิ: ดนิเผา [Lex2]
คนด[ีLex2]
ทาํดว้ยอฐิ: ทาํดว้ยดนิเผา [Lex2]
(สแลง) เสยี, พัง, ถกูทาํลาย, ไมท่าํงาน, หมดคา่ลง (เหมอืนเป็น
เพยีงแคก่อ้นอฐิ) เชน่ Apple says unlocked iPhones will brick after
software update. [LongdoEN]
(บรคิ) n. อฐิ,กอ้นอฐิ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀คลา้ยอฐิ,คนด,ีคนใจด.ี vt. กอ่อฐิ. adj. ทาํ
ดว้ยอฐิ,คลา้ยอฐิ [Hope]
(n) อฐิ [Nontri]
(vt) กอ่อฐิ [Nontri]
/B R IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crumble แตกละเอยีด[Lex2]
ทาํใหแ้ตกละเอยีด[Lex2]
พังทลาย: แตกสลาย [Lex2]
เศษเลก็เศษนอ้ย[Lex2]
(ครัม\'เบลิ) {crumbled,crumbling,crumbles} vt. ทาํใหเ้ป็นเศษเลก็
เศษนอ้ย vi. แตกเป็นเศษเลก็เศษนอ้ย,สลายตวัหรอืเนา่เปื䎽耀อยเป็น
เศษเลก็เศษนอ้ย [Hope]
(vi) รว่น,ละลาย,สลายตวั,แตกเป็นเส䎽ี耀ยง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นเศษเลก็ๆ [Nontri]
/K R AH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dough สว่นผสมของแปง้ น䌮ํ�า และอ䎽ื耀นๆ เชน่ ยสีต,์ น䌮ํ�ามนั, เนย, น䌮ํ�าตาล (เพ䎽ื耀อ
นาํไปอบขนมปัง): สว่นผสมขนมปัง [Lex2]
(โด) n. แปง้ผสมน䌮ํ�า,ขนมเคก้,แปง้ผสมของเหลว,แปง้ตม้,เงนิ [Hope]
/D OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

express การสง่แบบเรง่ดว่น (ไปรษณยี)์[Lex2]
ชดัเจน: ชดัแจง้, เดน่ชดั [Lex2]
ดว่น (พาหนะขนสง่, ไปรษณยี)์: เรว็เป็นพเิศษ [Lex2]
รถดว่น: รถไฟดว่น, รถโดยสารดว่น [Lex2]
สง่ไปรษณยีแ์บบดว่น: สง่จดหมายดว่น [Lex2]
แสดงออก (ทางความคดิหรอืความรู้สกึ) โดยใชค้าํพดู: พดูออกมา
[Lex2]
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อยา่งเรง่ดว่น (พาหนะขนงสง่, ไปรษณยี)์: อยา่งเรว็เป็นพเิศษ [Lex2]
(อคิซเฺพรส\') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคาํ
พดู,แสดงความคดิเหน็,แสดงเป็นเคร䎽ื耀องหมายหรอืเป็นสตูร,สง่
ดว่น,บบี,คั䌮�น adj. ชดัเจน,ชดัแจง้,แนน่อน,เหมาะสม,ดว่น,เรว็เป็น
พเิศษ,โดยเฉพาะ,พเิศษ. n. ขบวนรถดว่น,การสง่ดว่น,บรษัิทขนสง่
ดว่น,คนเดนิหนังสอืพ ิ[Hope]
(adj) ดว่น,ดว่นพเิศษ,ชดัแจง้,ชดัเจน,โดยเฉพาะ [Nontri]
(n) รถดว่น,การสง่ดว่น,คนเดนิหนังสอืพเิศษ [Nontri]
(vt) บบี,คั䌮�น,แสดง,บอก,สง่ดว่น [Nontri]
/IH0 K S P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fist กาํปั䌮�น: หมดั [Lex2]
กาํหมดั: กาํมอื [Lex2]
(ฟสิท)ฺ n. หมดั,กาํปั䌮�น,เคร䎽ื耀องหมายน䌮ิ�ว,มอื,ลายมอื vt. กาํหนัด,ใชห้มดั
ชก [Hope]
(n) หมดั,กาํปั䌮�น [Nontri]
(vt) ทบุดว้ยกาํปั䌮�น,กาํหมดั,ชกดว้ยหมดั [Nontri]
/F IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flexible ท䎽ี耀ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ:์ ยดืหยุ่น, ผอ่นสั䌮�นผอ่นยาว [Lex2]
ท䎽ี耀ดดังอไดโ้ดยไมแ่ตกหกั: ท䎽ี耀โคง้งอได,้ ท䎽ี耀ยดืหดได ้[Lex2]
(เฟลค\'ซะเบลิ) adj. งอได,้งอไดง้า่ย,เปล䎽ี耀ยนแปลงได,้แกไ้ด,้ด䌮ิ�น
ได,้ละมนุละไม,คลอ่ง,พลกิแพลงได ้###SW. flexibility,flexibleness
n. flexibly adv. ###S. supple,pliant [Hope]
(adj) บดิงอได,้สามารถดดัได,้สามารถกล䌮ิ�งได,้พลกิแพลงได ้[Nontri]
/F L EH1 K S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

flush ทาํใหห้นา้แดง[Lex2]
หนา้แดง[Lex2]
กดชกัโครก[Lex2]
การกดชกัโครก[Lex2]
สาดหรอืฉดีน䌮ํ�าเพ䎽ื耀อทาํความสะอาด[Lex2]
อารมณห์รอืความรู้สกึรนุแรงท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�นฉับพลนั[Lex2]
ความกระปร䌮ี�กระเปรา่: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
ร䎽ํ耀ารวยในชว่งเวลาสั䌮�นๆ (คาํไมเ่ป็นทางการ): มั䎽耀งม,ี มั䎽耀งคั䎽耀ง [Lex2]
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ราบเป็นระดบัเดยีวกนั: ราบเรยีบเป็นระดบัเดยีวกนั [Lex2]
ทาํใหต้䎽ื耀นตกใจจนบนิหน ี(การลา่สตัว)์[Lex2]
ฝงูนกท䎽ี耀บนิหนเีพราะต䎽ื耀นตกใจ[Lex2]
(ฟลชั) {flushed,flushing,flushes} n. อาการหนา้แดง,การ (อารมณ)์
ไหลทะลกั,กาํลงัวงัชา,ความกระชุ่มกระชวย,การออกหนอ่,การแตก
หนอ่,ไพช่ดุเดยีว,ไพช่ดุเดยีว 5 ใบ v. หนา้แดงข䌮ึ�น,ทาํใหห้นา้แดง
ข䌮ึ�น,ทว่ม,ลา้งดว้ยน䌮ํ�าท䎽ี耀ไหลพุ่ง,ทาํใหต้䎽ื耀นเตน้,แดงข䌮ึ�น,ไหลพุ่ง,ไหล
ทะลกั. vt. ทาํ [Hope]
(vi) แลน่,ไหลทะลกั,ทว่ม,หนา้แดง [Nontri]
/F L AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

injure ทาํรา้ย: ทาํใหบ้าดเจบ็, ทารณุ [Lex2]
(อนิ\'เจอะ) vt. ทาํอนัตราย,ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํ
ผดิ,ทาํรา้ย,ประทษุรา้ย,กระทบกระเทอืน,รา้วราน. ###SW. injurable
adj. injurer n. ###S. hurt [Hope]
(vt) ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํรา้ย,ทาํอนัตราย,ทาํใหบ้าดเจบ็ [Nontri]
/IH1 N JH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lump กอ้น: กอ้นบวม, กอ้นนนู [Lex2]
กอ้นน䌮ํ�าตาลส䎽ี耀เหล䎽ี耀ยม[Lex2]
คนโงเ่ซอะซะ (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนท䎽ึ耀ม [Lex2]
ท䎽ี耀เป็นกอ้น: ท䎽ี耀รวมกนัเป็นกอ้น [Lex2]
ยอมรับ (แมจ้ะไมช่อบ)[Lex2]
รวมกนัเป็นกอ้น: รวบรวมเป็นกลุ่มกอ้น [Lex2]
สว่นมาก: สว่นใหญ ่[Lex2]
อดทน (คาํไมเ่ป็นทางการ): อดกลั䌮�น [Lex2]
(ลมัพ)ฺ {lumped,lumping,lumps} n. กอ้น,กอ้นบวม,กอ้น
นนู,กอง,กอ้นน䌮ํ�าตาลส䎽ี耀เหล䎽ี耀ยม,จาํนวนมาก,สว่นมาก,สว่นใหญ ่adj.
เป็นกอ้น,ประกอบจากหลาย ๆ กอ้นรวมกนั. vt. รวมกนั,โป๊ะ,ทาํใหเ้ป็น
กอ้น. vi. กลายเป็นกอ้น,เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀หรอืขยบัตวัอยา่งอุ้ยอา้ย. [Hope]
(n) กอง,กอ้น [Nontri]
(vt) รวมกนั,รวบรวม,โปะ,ทาํใหเ้ป็นกอ้น,เหมา [Nontri]
/L AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mixture การผสม: การรวมกนั, การปนเปกนั, ความหลากหลาย [Lex2]
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สว่นผสม: ของผสม, สารผสม [Lex2]
(มคิซ\ฺ'เชอะ) n. สารผสม,สว่นผสม,ส䎽ิ耀งทอดว้ยเสน้ใยหลายส,ีการ
ผสม,สภาพท䎽ี耀ผสมกนั [Hope]
(n) การผสม,สว่นผสม,ของผสม [Nontri]
/M IH1 K S CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reconcile ทาํใหป้รองดองกนั: ประนปีระนอม, ไกลเ่กล䎽ี耀ย [Lex2]
ทาํใหย้อมรับ: ทาํใหย้อมจาํนน [Lex2]
(เรค\'เคนิไซล)ฺ vt. ประนปีระนอม,ไกลเ่กล䎽ี耀ย,ทาํใหป้รองดอง
กนั,ทาํใหค้นืดกีนั,ทาํใหล้งรอยกนั,ทาํใหเ้ช䎽ื耀อมกนั, ###SW.
reconciler n. reconcilingly adv. ###S. conciliate [Hope]
(vt) ทาํใหป้รองดอง,ทาํใหค้นืด,ีไกลเ่กล䎽ี耀ย [Nontri]
/R EH1 K AH0 N S AY2 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ruin ซากปรักหกัพัง[Lex2]
ความพนิาศ: ความหายนะ, การทาํลาย [Lex2]
ความลม่จม: ความลม้ละลาย [Lex2]
ทาํใหพ้นิาศ: ทาํลาย [Lex2]
ทาํใหล้ม่จม: ทาํใหล้ม้ละลาย [Lex2]
|der, nur Sg.| ความพนิาศ, ความหายนะ, ความลม่จม [LongdoDE]
(ร\ู'อนิ) n. ความพนิาศ,ความหายนะ,ซากปรักหกัพัง,สถานท䎽ี耀ปรักหกั
พัง,ความลม่จม,การลม้ละลาย vi. ทาํใหพ้นิาศ,ทาํลาย ให้
ลม่จม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ลอ่ลวง (ผู้หญงิ) vi. ประสบความพนิาศ,ประสบ
ความหายนะ,ลม่จม,ลม้ละลาย,ยอ่ยยบั ###SW. ruinable adj. ruiner
n. [Hope]
(n) ส䎽ิ耀งปรักหกัพัง,ความเส䎽ื耀อมโทรม,ความหายนะ,ความพนิาศ
[Nontri]
(vt) ทาํลาย,เส䎽ื耀อมโทรม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ทาํใหล้ม่จม,ทาํใหพ้นิาศ
[Nontri]
/R UW1 AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shatter แตกละเอยีด: แตกเป็นช䌮ิ�น, ป่นปี䌮� [Lex2]
ทาํใหแ้ตกละเอยีด: ทาํใหแ้ตกเป็นช䌮ิ�น, ทาํใหป้่นปี䌮� [Lex2]
ทาํลายความหวงั: ทาํใหห้มดหวงั, ทาํใหพั้งทลาย [Lex2]
(แชท\'เทอะ) vi.,vt. (ทาํให)้ แตกละเอยีด,แตกเป็นช䌮ิ�น ๆ ,เส䎽ื耀อม
เสยี,เสยีหาย. ###SW. shatterer n. shatteringly adv. ###S.
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bust,break [Hope]
(vt) ทาํใหป้่นปี䌮�,ทาํใหแ้ตกเป็นเส䎽ี耀ยงๆ,ทาํใหแ้ตกละเอยีด [Nontri]
/SH AE1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shutter ท䎽ิ耀ปดิเปดิรแูสงของกลอ้งถา่ยรปู[Lex2]
บานเกลด็หนา้ตา่ง[Lex2]
ปดิดว้ยบานเกลด็[Lex2]
(ชทั\'เทอะ) n. หนา้ตา่งบานเกลด็,บานเกลด็ของหนา้ตา่ง,แผน่มู่ล䎽ี耀ปดิ
หนา้รา้น,เคร䎽ื耀องปดิเปดิรแูสงของกลอ้งถา่ยรปู,ยานอนหลบั [Hope]
(n) ยานอนหลบั,หนา้ตา่งบานเกลด็,แผน่มู่ล䎽ี耀,ท䎽ี耀ปดิเปดิหนา้กลอ้ง
[Nontri]
/SH AH1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sift กรอง: รอ่นดว้ยตะแกรง [Lex2]
กรอง: รอ่น [Lex2]
วนิจิฉัย: ตรวจอยา่งละเอยีด, กลั䎽耀นกรอง, คดัเลอืก [Lex2]
(ซฟิท)ฺ vt. รอ่น,ตรวจอยา่งละเอยีด,สอบถามอยา่งละเอยีด,เลอืก
พันธุ์,คดัเลอืก. vi. รอ่น. ###SW. sifter n. ###S. sieve,analyze
[Hope]
(vt) กลั䎽耀นกรอง,รอ่น,ลอด,โรย,เลอืกเฟน้,คดัเลอืก [Nontri]
/S IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slight เลก็นอ้ยมาก: นอ้ยมาก, นดิเดยีว [Lex2]
เอวบางรา่งนอ้ย: แบบบาง, ไมค่อ่ยแขง็แรง [Lex2]
มองขา้ม: ไมส่นใจ, ไมแ่ยแส [Lex2]
(สไลท)ฺ adj. เลก็นอ้ย,เบา,เบาบาง,บอบบาง,อรชร,สะโอดสะอง,ไม่
แขง็แรง,ออ่นแอ. vt.,n. (การ) มองขา้ม,ดถูกู,ดแูคลน,ดเูบา,ไมส่นใจ.
###SW. slightly adv. slightness n. [Hope]
(adj) เบา,เลก็นอ้ย,อรชร,แบบบาง [Nontri]
(vt) ดหูม䎽ิ耀น,ดถูกู,ดแูคลน,มองขา้ม [Nontri]
/S L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sparkle เกดิประกายไฟ[Lex2]
สอ่งแสงแวววาว: เป็นประกาย [Lex2]
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ทาํใหส้อ่งแสงแวววบั: ทาํใหเ้ป็นประกาย [Lex2]
แสงแวววาว: ประกาย [Lex2]
ความมชีวีติชวีา[Lex2]
(สพารค์\'เคลิ) n.,vi.,vt. (ทาํใหเ้กดิ) ประกายไฟ,แสงแวววบั,แสง
ระยบิระยบั,ความสกุสกาว,ความมชีวีติชวีา ###S.
glisten,glitter,flash,twinkle [Hope]
(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยบิระยบั,ความสกุสกาว [Nontri]
(vi) สอ่งแสงแวววบั,เป็นประกาย,เดอืดเป็นฟอง [Nontri]
/S P AA1 R K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sprinkle โปรย: พรม, โรย [Lex2]
ตกปรอยๆ (ฝน): ตกพราํๆ [Lex2]
การโปรย: การพรม, การโรย [Lex2]
ฝนท䎽ี耀ตกปรอยๆ: ฝนท䎽ี耀ตกพราํๆ [Lex2]
(สพรงิ\'เคลิ) vt.,vi.,n. (การ) พรม,โปรย,โรย,หวา่น, (ฝน) ลง
ประปราย,ฉดีใหเ้ปียก.,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ใชพ้รม (โรย,โปรย) ,การหวา่น,ฝนท䎽ี耀ลง
ประปราย,จาํนวนเลก็นอ้ย [Hope]
(n) การพรม,จาํนวนนอ้ย,การโปรย,การหวา่น,ฝนโปรยปราย [Nontri]
(vt) โปรย,พรม,ตกปรอยๆ,โรย,หวา่น [Nontri]
/S P R IH1 NG K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stale ไมส่ด (อาหาร): เกา่, คา้ง, เหมน็หนื (อาหาร) [Lex2]
ไมถ่า่ยเท (อากาศ): อบั (อากาศ) [Lex2]
นา่เบ䎽ื耀อ (ขา่ว, เร䎽ื耀องขาํขนั): ซ䌮ํ�าซาก, นา่เอยีน (ขา่ว, เร䎽ื耀องขาํขนั)
[Lex2]
ทาํใหเ้กา่ (อาหาร): ทาํใหไ้มส่ด [Lex2]
เกา่: กลายเป็นของเกา่ [Lex2]
ทาํใหน้า่เบ䎽ื耀อ (ขา่ว, เร䎽ื耀องขาํขนั): ทาํใหน้า่เอยีน (ขา่ว, เร䎽ื耀องขาํขนั)
[Lex2]
กลายเป็นเร䎽ื耀องนา่เบ䎽ื耀อ: กลายเป็นส䎽ิ耀งท䎽ี耀นา่เบ䎽ื耀อ [Lex2]
ถา่ยปัสสาวะ (สตัวเ์ล䌮ี�ยง)[Lex2]
ปัสสาวะของสตัวเ์ล䌮ี�ยง[Lex2]
(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทาํให)้ ไมส่ด,เกา่,เกา่คร䎽ํ耀าคร,ึเหมน็อบั,เนา่
เปื䎽耀อย,คา้ง,ราข䌮ึ�น,มรีสเปล䎽ี耀ยน,เห䎽ี耀ยวยน่,จดืชดื,นา่เบ䎽ื耀อ,ลา้สมยั,น䎽ิ耀ง
เฉย,ไมไ่หล,ไรผ้ล (เน䎽ื耀องจากการไมเ่รยีกรอ้ง) ###S.
old,trite,rusty,insipid [Hope]
(adj) จดืชดื,เกา่,เหมน็อบั,ฟกช䌮ํ�า,เนา่เปื䎽耀อย,คา้ง [Nontri]
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/S T EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

utter พดู: กลา่ว, เอย่, คยุ, เลา่ [Lex2]
เปลง่เสยีง: ออกเสยีง [Lex2]
แจง้ใหท้ราบ: ทาํใหรู้้กนัทั䎽耀ว [Lex2]
ทั䌮�งหมด: ทั䌮�งส䌮ิ�น อยา่งสมบรูณ ์[Lex2]
(อทั\'เทอะ) vt. เปลง่เสยีง,ออกเสยีง,พดู,กลา่วคาํพดู,เลา่,ทาํใหรู้้กนั
ทั䎽耀ว,ทาํใหห้มนุเวยีน,ขบัออก,อาเจยีน. adj. สมบรูณ,์ทั䌮�งหมด,เดด็
ขาด,ไมม่เีง䎽ื耀อนไข. ###SW. utterable adj. utterer n. utterness n.
###S. express [Hope]
(adj) เตม็ท䎽ี耀,ท䎽ี耀สดุ,เดด็ขาด,ทเีดยีว,ทั䌮�งหมด [Nontri]
(vt) เปลง่เสยีง,เลา่,ขบัออก,อาเจยีน [Nontri]
/AH1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

although ถงึแมว้า่: แมน้วา่, ถงึแม,้ ทั䌮�งท䎽ี耀, ทั䌮�งๆ, ทั䌮�งๆ ท䎽ี耀 [Lex2]
(ออล\' โธ) conj. ถงึแมว้า่, อยา่งไรกต็าม ###S. though, even though
[Hope]
(con) แมว้า่,ถงึแมว้า่,อยา่งไรกต็าม [Nontri]
/AO2 L DH OW1/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

apply ใช:้ นาํมาใช,้ ประยกุตใ์ช,้ ใชป้ระโยชน,์ ปรับใช,้ ดดัแปลง [Lex2]
ทา: ไล,้ ฉาบ, ปา้ย [Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
นาํมาใชก้บั[Lex2]
(อะไพล\') vt.,vi. ใช,้ใชเ้ป็นประโยชน,์ ประยกุต,์แผบ่น,สมคัร,ขอ,รอ้ง
เรยีน, บอกกลา่ว, [Hope]
(vi) สมคัรงาน,รอ้งเรยีน,ขอ,รอ้งขอ,บอกกลา่ว [Nontri]
(vt) ใช,้ประยกุต,์นาํมาใช ้[Nontri]
/AH0 P L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

await รอคอย: เฝ้าคอย, คอย, ตั䌮�งตาคอย, ตั䌮�งตารอ, รอ [Lex2]
(อะเวท\') vt.,vi. คอย,รอคอย,เฝ้าคอย,กาํลงัคอยอยู่. awaiter n.
###S. wait for) [Hope]
(vt) รอคอย,คอย,เฝ้าคอย [Nontri]
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/AH0 W EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beloved เป็นท䎽ี耀รัก: ท䎽ี耀รักมาก [Lex2]
ท䎽ี耀รัก: ขวญัใจ [Lex2]
(บเิลฟิ\'วดิ) adj. สดุท䎽ี耀รัก n. ผู้เป็นท䎽ี耀รักย䎽ิ耀ง ###S. cherished [Hope]
(adj) ท䎽ี耀รัก,สดุท䎽ี耀รัก,เป็นท䎽ี耀รักย䎽ิ耀ง [Nontri]
(n) ผู้เป็นท䎽ี耀รัก [Nontri]
/B AH0 L AH1 V D/ [CMU]
/B AH0 L AH1 V AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bury ฝังศพ[Lex2]
ฝัง[Lex2]
บงั[Lex2]
จม[Lex2]
(เบ\'ร)ี {buried,burying,buries} vt.
ฝัง,ซอ่น,ปดิ,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคดิ) ออก Id. (bury the
hatchet อโหส)ิ ###S. inhume [Hope]
(vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซอ่น,ปดิ [Nontri]
/B EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

climate สภาพอากาศ[Lex2]
(ไคล\'เมท) n. อากาศตามฤดกูาล,แนวโนม้ทั䎽耀วไปของสงัคม,ประเพณี
นยิมท䎽ี耀เป็นอยู่ ###SW. climatic adj. ดcูlimate climatical adj.
ดcูlimate climatal adj. ดcูlimate ###S. trend Conf. weather [Hope]
(n) อากาศ,ภมูอิากาศ [Nontri]
/K L AY1 M AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

complain บน่[Lex2]
รอ้งทกุข[์Lex2]
(คมัเพลน\') {complained,complaining,complains} vi.
บน่,คร䎽ํ耀าครวญ,รอ้งทกุข,์กลา่วหา,ฟอ้ง,แสดงความขอ้งใจ ###SW.
complainer n. ดcูomplain ###S. murmur,lament [Hope]
(vi) บน่,รอ้งทกุข,์คร䎽ํ耀าครวญ,ฟอ้ง,กลา่วหา [Nontri]
/K AH0 M P L EY1 N/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

confuse ผสมปนเปกนั[Lex2]
สบัสน[Lex2]
(คนัฟวิซ\') confused,confusing,confuses} vt. ทาํใหไ้มช่ดั,ทาํให้
ยุ่ง,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหง้ง,ทาํใหข้วยเขนิ. ###SW. confusable adj.
ดcูonfuse confusably adv. ดcูonfuse confusedly adv. ดcูonfuse
confusedness n. ดcูonfuse คาํท䎽ี耀มคีวามหมายเหมอื [Hope]
(vt) ทาํใหง้ง,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหยุ้่งเหยงิ,ทาํใหยุ้่ง [Nontri]
/K AH0 N F Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

due คา่ธรรมเนยีม: คา่สมาชกิ [Lex2]
เงนิท䎽ี耀ตอ้งชาํระ[Lex2]
โดยตรง: อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
ถงึกาํหนด: ครบกาํหนด, ตามกาํหนดถงึเวลา, ไดเ้วลา [Lex2]
ท䎽ี耀คา้งชาํระ: ยงัไมไ่ดจ้า่ย, ท䎽ี耀เป็นหน䌮ี� [Lex2]
พรอ้ม[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สมควรไดรั้บ[Lex2]
เหมาะสม: ถกูตอ้ง [Lex2]
(ดวิ) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพยีง,พอควร,ครบกาํหนด,ถงึ
กาํหนด,ถกูตอ้ง,ถกูทาํนองคลองธรรม,ตรง,หลกีเล䎽ี耀ยงไมไ่ด.้ n. สทิธทิ䎽ี耀
ควรไดรั้บ,หน䌮ี�,เงนิท䎽ี耀พงึชาํระ,คา่ธรรมเนยีม,ความยตุธิรรม. adv.
โดยตรง,แนน่อน. Phr. (due to เน䎽ื耀องจาก,เน䎽ื耀องดว้ย,เพราะ) . ###SW.
d [Hope]
(adj) เป็นหน䌮ี�,ถงึกาํหนด,ครบกาํหนด,สมควร,เหมาะสม,ถกูตอ้ง
[Nontri]
(n) หน䌮ี�,เงนิท䎽ี耀ตอ้งชาํระ,ความยตุธิรรม,คา่ธรรมเนยีม [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
/D Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

entire ทั䌮�งหมด: ทั䌮�งมวล [Lex2]
(เอนไท\'เออะ) adj. ทั䌮�งหมด,ทั䌮�งส䌮ิ�น,ทั䌮�งปวง,อยา่งละเอยีดถ䎽ี耀ถว้น,อยา่ง
แทจ้รงิ. n. ทั䌮�งหมด,ทั䌮�งส䌮ิ�น,จาํนวนหรอืปรมิาณทั䌮�งหมด. ###SW.
entireness n. ดeูntire ###S. complete [Hope]
(adj) ทั䌮�งปวง,ทั䌮�งส䌮ิ�น,ครบถว้น,ทกุสว่น [Nontri]
/EH0 N T AY1 ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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establish สรา้ง: สถาปนา, กอ่ตั䌮�ง, จัดตั䌮�ง [Lex2]
แสดงใหเ้หน็: พสิจูน ์[Lex2]
(อสีแทบ\'ลชิ) vt. สรา้ง,สถาปนา,กอ่ตั䌮�ง,ตั䌮�งมั䎽耀น,กาํหนด,บญัญัต,ิทาํให้
เป็นท䎽ี耀ยอมรับ,พสิจูน ์###SW. establisher n. ดeูstablish [Hope]
(vt) สถาปนา,ตั䌮�ง,จัดตั䌮�ง,กอ่ตั䌮�ง,กาํหนด,สรา้ง [Nontri]
/AH0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
/IY0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

furnace เตาหลอม[Lex2]
(เฟอร\์'เนส) n. เตา,การทดสอบท䎽ี耀เขม้งวดท䎽ี耀สดุ. vt. หลอมในเตา,เผา
ใหร้อ้นในเตา. [Hope]
(n) เตาไฟ,เตาหลอมโลหะ [Nontri]
/F ER1 N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

leash บงัเหยีน[Lex2]
(ลชี) {leashed,leashing,leashes} n. สายหนังรั䌮�งศรีษะสนัุขหรอืสตัว์
อ䎽ื耀น,การขม่,การหยดุยั䌮�ง,การบงัคบั,การควบคมุ. vt. รั䌮�ง,ขม่,หยดุ
ยั䌮�ง,บงัคบั,เช䎽ื耀อมตอ่ ###S. line,lead [Hope]
(n) สายรั䌮�ง,เชอืกจงูสนัุข [Nontri]
(vt) รั䌮�งไว,้ผกูเชอืก,ควบคมุ,บงัคบั,ขบั [Nontri]
/L IY1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mature เตบิโตเตม็ท䎽ี耀: เจรญิเตม็ท䎽ี耀, โตเตม็ท䎽ี耀, เป็นผู้ใหญ ่[Lex2]
(ผลไม)้ สกุ: (ผลไม)้ งอม, แกจั่ด [Lex2]
ถงึกาํหนด: ครบกาํหนด, ครบอาย ุ[Lex2]
เจรญิเตบิโต: มพัีฒนาการ [Lex2]
ทาํใหเ้จรญิเตบิโต: ทาํใหพั้ฒนา [Lex2]
ทาํใหส้กุ: บม่, ทาํใหไ้ดท้䎽ี耀 [Lex2]
เสรจ็สมบรูณ:์ เสรจ็ส䌮ิ�น, เสรจ็ [Lex2]
ทาํใหส้มบรูณ:์ ทาํใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ย [Lex2]
ท䎽ี耀มวีฒุภิาวะ เชน่ This 14 week parttime preparation program has
been specifically designed for mature aged students who want to
enter University. [LongdoEN]
(มะเทยีว\') adj.,v. เจรญิเตบิโตเตม็ท䎽ี耀,เป็นผู้ใหญ,่ครบ
อาย,ุสกุ,สมบรูณ,์ทาํใหส้กุ,บม่,ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํใหเ้จรญิเตบิโตเตม็
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ท䎽ี耀. ###SW. maturely adv. matureness n. ###S. aged,grown [Hope]
(adj) โตเตม็ท䎽ี耀,ครบกาํหนด,เจรญิวยั,แก,่สกุ,เป็นผู้ใหญ ่[Nontri]
(vi,vt) โตเตม็ท䎽ี耀,ครบกาํหนด,ครบอาย,ุไดท้䎽ี耀,สกุ,บม่,เป็นผู้ใหญ่
[Nontri]
/M AH0 CH UH1 R/ [CMU]
/M AH0 T Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

measure ขนาด: ปรมิาณ, จาํนวน, น䌮ํ�าหนัก [Lex2]
การวดั: การตวงวดั, ระบบการวดั [Lex2]
มาตรการ: วธิกีารประเมนิ, วธิตีดัสนิ [Lex2]
หนว่ยวดั[Lex2]
เคร䎽ื耀องวดั: เคร䎽ื耀องมอื [Lex2]
กฎหมาย: พระราชบญัญัต,ิ รา่งพระราชบญัญัต ิ[Lex2]
จังหวะ (ของคาํประพันธ)์[Lex2]
วดัขนาด (ความยาว, ความสงู, ความเรว็ ฯลฯ): หาคา่, กะประมาณ
[Lex2]
(เมช\'เชอฺะ) n. มาตรการ,ปรมิาณท䎽ี耀วดัได,้เคร䎽ื耀องมอื,หนว่ยการ
วดั,ปรมิาณท䎽ี耀แนน่อน,กฎหมาย,จังหวะ,หนว่ยเมตรกิ,การเตน้ราํท䎽ี耀สงา่
และชา้ v. วดั,หาคา่,ประมาณ,กะ,ประเมนิ,เป็นวธิกีาร,ปรับ,เดนิทาง 
Phr. (for good measure เป็นสว่นพเิศษ) ###S. extent [Hope]
(n) ขนาด,เคร䎽ื耀องวดั,มาตราวดั,เคร䎽ื耀องมอื,จังหวะดนตร,ีการกระทาํ
[Nontri]
(vt) วดั,เกง็,ประมาณ,หาคา่,กะ,ปรับ [Nontri]
/M EH1 ZH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

midst ตรงกลาง: สว่นกลาง [Lex2]
(มดิซทฺ)ฺ n. สว่นท䎽ี耀อยู่ตรงกลาง,แกน่กลาง prep. amidst [Hope]
(n) ตอนกลาง,แกน่กลาง,อาณาบรเิวณ [Nontri]
(pre) ทา่มกลาง,กลาง,ระหวา่งกลาง [Nontri]
/M IH1 D S T/ [CMU]
/M IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

misery ความทกุขย์าก: ความยากแคน้, ความเดอืดรอ้น, ความลาํเคญ็, ความ
ทกุขท์รมาน, การไมม่คีวามสขุอยา่งมาก [Lex2]
(มซิ\'เซอะร)ี n. ความทกุขย์าก,ความยากเขญ็,ความไมม่คีวามสขุ
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อยา่งมาก,ความเจบ็ปวด ###S. suffering [Hope]
(n) ความทกุขท์รมาน,ความยากไร,้ความขดัสน,ความนา่สงัเวช
[Nontri]
/M IH1 Z ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prior ท䎽ี耀มมีากอ่น[Lex2]
ท䎽ี耀สาํคญักวา่[Lex2]
(ไพร\'เออะ) adj. กอ่น,อนักอ่น,อยู่กอ่น. Phr. (prior to กอ่นจนกวา่)
###S. earlier [Hope]
(adj) กอ่น,อยู่กอ่น,อนักอ่น [Nontri]
(n) รองเจา้อาวาส,รองอธกิารวดั,ทา่นปลดั [Nontri]
/P R AY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

research การวจัิย: การศกึษา, การคน้ควา้ [Lex2]
วจัิย: ศกึษาคน้ควา้ [Lex2]
(รเีซริช์\ฺ',ร\ี'เซริช์)ฺ n. การวจัิย,การคน้ควา้,การวนิจิฉัย,การสบืเสาะ,การ
สาํรวจ vi.,vt. วจัิย,คน้ควา้ ###SW. researchable adj. researcher n.
researchist n. ###S. scrutiny,study,inquire,investigation [Hope]
(n) การวจัิย,การคน้ควา้,การสาํรวจ,การวนิจิฉัย [Nontri]
/R IY0 S ER1 CH/ [CMU]
/R IY1 S ER0 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

variety ประเภท ชนดิ หรอืลกัษณะ: กลุ่มท䎽ี耀มลีกัษณะ ชนดิ หรอืประเภทตา่ง
กนั [Lex2]
ความหลากหลาย: การมหีลายรปูแบบ [Lex2]
(วะไร\'อทิ)ี n. ลกัษณะหลากหลาย,ความแตกตา่ง
กนั,ชนดิ,ประเภท,ชนดิตา่ง ๆ ,ประเภทตา่ง ๆ ,การแสดงรว่ม,การ
แสดงหลายชนดิ ###S. difference,diversity,sort,mixture [Hope]
(n) ความหลากหลาย,ความแตกตา่งกนั [Nontri]
/V ER0 AY1 AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

altogether ดว้ยประการทั䌮�งปวง: โดยส䌮ิ�นเชงิ [Lex2]
ทั䌮�งหมด[Lex2]
แนน่อน[Lex2]
(ออลทเูกธ\' เธอะ) adv. ทั䌮�งหมด, พรอ้มกนั, ดว้ยประการทั䌮�งปวง, โดย
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ส䌮ิ�นเชงิ, ทั䌮�งส䌮ิ�น, โดยสรปุ, รวมทั䌮�งส䌮ิ�นเป็น (entirely, completely)
[Hope]
(adv) ทั䌮�งหมด,ทั䌮�งส䌮ิ�น,โดยส䌮ิ�นเชงิ,พรอ้มกนั [Nontri]
/AO2 L T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

bind รัด: คาด [Lex2]
มดั: รัด, ผกู [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀กอ่ใหเ้กดิความไมส่ะดวกสบาย: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀นา่ราํคาญ [Lex2]
(ไบด)ฺ {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ)
ผกู,มดั,พัน,เขา้ปก,เยบ็เลม่,เช䎽ื耀อมผนกึ,ทาํใหท้อ้ง
ผกู,ผกูพัน,ยบัยั䌮�ง,ยดึแนน่,แขง็ตวั ###SW. bindable adj. ดbูind ###S.
tie [Hope]
(vt) ผกู,มดั,พัน,ตดิ,เยบ็,หุ้มปก,เยบ็เลม่ [Nontri]
/B AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bruise แผลฟกช䌮ํ�า: รอยฟกช䌮ํ�า [Lex2]
ตอ่ย: ทาํใหเ้ป็นรอยช䌮ํ�า [Lex2]
(บรซู) vi.,vt. (ทาํให)้ เป็นแผลถลอกแผลฟกช䌮ํ�าดาํเขยีวหรอืแผลครดู
ขดี n. แผลถลอก,แผลฟกช䌮ํ�าดาํเขยีว,แผลครดูขดี [Hope]
(n) บาดแผล,รอยขดี,แผลถลอก,แผลฟกช䌮ํ�าดาํเขยีว [Nontri]
(vi) ถลอก,มบีาดแผล [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหฟ้กช䌮ํ�าดาํเขยีว,ทาํใหถ้ลอก,ทาํใหเ้ป็น
รอยขดีขดูน้ [Nontri]
/B R UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

custom กจิวตัร[Lex2]
ขนบธรรมเนยีม: ประเพณ ี[Lex2]
ซ䎽ึ耀งทาํตามสั䎽耀ง[Lex2]
ซ䎽ึ耀งปรับปรงุใหเ้หมาะสม[Lex2]
(คสั\'เทมิ) n. ประเพณ,ีธรรมเนยีมปฏบิตั,ิจารตีประเพณ,ีกจิวตัร,ความ
เคยชนิ,การอดุหนนุ,ภาษ ีPhr. (customs พกิดัอตัราภาษี
อากร,ลกูคา้,ขาประจาํ) adj. ซ䎽ึ耀งสั䎽耀งตดั,ซ䎽ึ耀งสั䎽耀งทาํ ###S.
habit,tariff,duty [Hope]
(n) จารตีประเพณ,ีประเพณ,ีขนบธรรมเนยีม,การ
อดุหนนุ, กจิวตัร, ภาษ ี[Nontri]
/K AH1 S T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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disobedient ซ䎽ึ耀งไมเ่ช䎽ื耀อฟัง: ซ䎽ึ耀งขดัขนื [Lex2]
(ดสิโอบ\ี'เดยีนท)ฺ adj. ไมเ่ช䎽ื耀อฟัง [Hope]
(adj) ด䌮ื�อดงึ,ด䌮ื�อรั䌮�น,ด䌮ื�อแพง่,ขดัขนื,ไมเ่ช䎽ื耀อฟัง [Nontri]
/D IH2 S AH0 B IY1 D IY0 AH0 N T/ [CMU]
/D IH2 S OW0 B IY1 D IY0 AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

foresee รู้ลว่งหนา้: รู้, หยั䎽耀งรู้, คาดคะเน [Lex2]
(ฟอรซ์\ี') {foresaw,foreseen,foreseeing,foresees} vt. รู้ลว่งหนา้,มอง
ไกล,มองเหน็ลว่งหนา้. vi. มองลว่งหนา้,มองไกล. foreseeability n.
###SW. foreseeable adj. foreseer n. ###S. anticipate [Hope]
(vt) รู้ลว่งหนา้,เหน็ลว่งหนา้,มองการณไ์กล [Nontri]
/F AO0 R S IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

glimpse เหลอืบมอง: เหลอืบด,ู ชาํเลอืง, ชายตามอง [Lex2]
(กลมิซ)ฺ n. การมองแวบเดยีว,การปรากฎข䌮ึ�นแวบเดยีว,ความคดิชั䎽耀ว
ขณะ,การสะดดุใจ,แสงรบิหร䎽ี耀. v. มองแวบเดยีว. ###S. glance,inkling
[Hope]
(n) การมองผาด,การเหน็แวบหน䎽ึ耀ง,การมองผา่น,การมองปราด
[Nontri]
(vi) มองผาด,เหน็แวบหน䎽ึ耀ง,มองผา่น,มองปราด [Nontri]
/G L IH1 M P S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hoop หว่ง: บว่ง, วง [Lex2]
(ฮพู) n.,vt. (ใส)่ ขอบตะแกรง,เหลก็พดื,หว่งเหลก็,วตัถทุ䎽ี耀เป็น
วงแหวน,หว่งบาสเกตบอล,ลอ้มรอบ ###S. ring,band [Hope]
(n) ลกูลอ้,หว่ง,บว่ง,สุ่มกระโปรง [Nontri]
/HH UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

misfortune โชครา้ย: ความอาภพั, เคราะหร์า้ย [Lex2]
(มสิฟอร\์'เชนิ) n. โชคไมด่,ีโชครา้ย,ความทกุขย์าก,ความยากเขญ็
###S. adversity [Hope]
(n) โชครา้ย,โชคไมด่ ี[Nontri]
/M IH2 S F AO1 R CH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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negative เป็นการปฏเิสธ: เป็นการคดัคา้น [Lex2]
ท䎽ี耀เป็นดา้นลบ: เชงิลบ [Lex2]
คาํปฏเิสธ[Lex2]
เคร䎽ื耀องหมายลบ (ทางคณติศาสตร)์[Lex2]
คดัคา้น: ตอ่ตา้น [Lex2]
(เนก\'กะทฟิว) adj.,n. (การ) คดัคา้น,ปฏเิสธ,ไดผ้ลขั䌮�วลบ,ฟลิม์หรอื
กระจกถา่ยรปูท䎽ี耀กลบัสดีาํเป็นขาว,คา่หรอืสญัลกัษณท์䎽ี耀เป็น
ลบ,เคร䎽ื耀องหมายลบ [Hope]
(adj) เชงิลบ,เป็นการปฏเิสธ,เป็นการคดัคา้น [Nontri]
(n) คาํปฏเิสธ,การคดัคา้น,ฟลิม์ถา่ยรปู,ทางลบ,เคร䎽ื耀องหมายลบ
[Nontri]
/N EH1 G AH0 T IH0 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

per ผา่น: ตลอด, ทั䎽耀ว [Lex2]
ตามท䎽ี耀[Lex2]
ตอ่[Lex2]
โดยผา่นทาง: ดว้ยวธิกีาร, ผา่น, ทาง, โดย [Lex2]
แตล่ะ: ตอ่หน䎽ึ耀ง [Lex2]
โดยวธิ ีเชน่ per Telex สง่ดว้ยเทเลก็ซ ์[LongdoDE]
(เพอ) prep. แตล่ะ,ตอ่,ทกุ,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศยั,ผา่น [Hope]
(pre) โดย,ตอ่,อนัละ,ทกุ,โดยตรง,ผา่น [Nontri]
/P ER1/ [CMU]
(in) / / [OALD]

plead รอ้งขอ: วงิวอน, ออ้นวอน [Lex2]
สารภาพ[Lex2]
อา้งเป็นขอ้แกต้วั: เอาเป็นขอ้อา้ง [Lex2]
ใหก้าร เชน่ A new possibility for consumers to plead before court
has been implemented into Swedish legislation. [LongdoEN]
(พลดี) vt.,vi. แกต้า่ง,แกฟ้อ้ง,ขอรอ้ง,วงิวอน. ###SW. pleadable adj.
pleader n. pleading n. [Hope]
(vt) ขอรอ้ง,วงิวอน,แกต้วั,สู้คด,ีออ้นวอน [Nontri]
/P L IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rip ขอใหไ้ปสู่สคุต ิ(คาํยอ่ของ rest in peace): ขอใหไ้ปท䎽ี耀สงบ [Lex2]
ฉกี: กรดี, ตดั [Lex2]
การฉกี: การกรดี, การตดั [Lex2]
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คล䎽ื耀นยกัษ[์Lex2]
คนเสเพล: คนไรค้า่ [Lex2]
(รพิ) vt.,n. (การ) ตดั,ฉกี,ผา่,ชาํแหละ,กรดีขาด,ควา้น,เล䎽ื耀อย,สว่นท䎽ี耀ตดั
หรอืผา่ออก ###SW. rippable adj. [Hope]
(n) รอยฉกี,รอยขาด,การตดั,การผา่,การชาํแหละ [Nontri]
/R IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

sake ผลประโยชน[์Lex2]
วตัถปุระสงค:์ เปา้หมาย, จดุมุ่งหมาย [Lex2]
เหลา้สาเก (ของญ䎽ี耀ปุ่น)[Lex2]
(เซค) n. ผลประโยชน,์ความเหน็แก.่....วตัถปุระสงค,์จดุมุ่งหมาย,มลู
เหต,ุเหต,ุเหลา้สาเกของญ䎽ี耀ปุ่นทาํจากขา้ว. ###S.
motive,purpose,aim [Hope]
(n) ประโยชน,์เหต,ุเปา้หมาย,ความเหน็แกส่䎽ิ耀งใดส䎽ิ耀งหน䎽ึ耀ง [Nontri]
/S EY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scrape ขดู: ไถ, โกน, ถาก [Lex2]
ขดัส:ี เชด็ออก, ถ ู[Lex2]
อดออม[Lex2]
การขดู: การโกน, เสยีงขดูหรอืเสยีงโกน [Lex2]
รอยถลอก[Lex2]
สถานการณท์䎽ี耀ลาํบาก: สถานการณย์ุ่งยาก [Lex2]
(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขดู,ขดูออก,ครดู,ถ,ูเชด็,เชด็
ออก,โกน,เบยีด,เฉยีด,แฉลบ,รวบรวมดว้ยความยาก
ลาํบาก,อดออม,กระทาํไดอ้ยา่งหวดุหวดิ,พอดาํเนนิชวีติผา่นไปไดว้นั
ๆ หน䎽ึ耀ง,เสยีงกรอบแกรบ,เสยีงถ,ูเสยีงเสยีดส,ีบรเิวณขดู
(ถลอก,เชด็,โกน) ,สถานการณท์䎽ี耀ลาํบาก,สภาพท䎽ี耀ลาํบาก,ความ
[Hope]
(vt) ถ,ูขดัส,ีขดู,โกน,ทาํใหเ้กล䌮ี�ยงเกลา [Nontri]
/S K R EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

source ตน้กาํเนดิ: ท䎽ี耀มา, แหลง่กาํเนดิ [Lex2]
แหลง่ขอ้มลู: ผู้ใหข้อ้มลู [Lex2]
แหลง่ขา่ว, สาย เชน่ You have a source inside the company.
[LongdoEN]
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(ซอรส์) n. แหลง่,แหลง่ท䎽ี耀มา ###S. fountain,origin [Hope]
(n) แหลง่กาํเนดิ,ตน้เคา้,ท䎽ี耀มา,ราก,ตน้แมน่䌮ํ�า,แหลง่ [Nontri]
/S AO1 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stern เขม้งวด[Lex2]
|der, pl. Sterne| ดวงดาว, ดารา [LongdoDE]
(สเทริน์) adj. เขม้งวด,กวดขนั,พถิพีถินั,เครง่ครัด,รนุแรง,ไมผ่อ่น
ผัน,บดูบ䌮ึ�ง n. สว่นหลงัของเรอื,ทา้ยเรอื,สว่นหลงั,สว่น
ทา้ย,บั䌮�นทา้ย,ตะโพก,กน้,หาง ###SW. sternly adv. sternness n.
###S. austere,severe [Hope]
(adj) โหดเห䌮ี�ยม,เขม้งวด,รนุแรง,ดรุา้ย,นา่เกรงขาม [Nontri]
(n) กน้,ทา้ยเรอื,หาง,ตะโพก,บั䌮�นทา้ย [Nontri]
/S T ER1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stitch รอยเยบ็: ตะเขบ็ [Lex2]
เยบ็[Lex2]
(สททิช)ฺ n. ตะเขบ็,เขม็หน䎽ึ耀ง,วธิกีารเยบ็ปักหรอืตะเขบ็,ผลงานเยบ็ปัก
หรอืตะเขบ็,จาํนวนเลก็นอ้ย,สว่นหน䎽ึ耀ง,อาการเจบ็ปวดอยา่งกะทนัหนั.
vt.,vi. ปักเขม็,เยบ็ตะเขบ็,เยบ็ปัก,เยบ็ตดิ,เยบ็เลม่. [Hope]
(n) การรอ้ย,การเยบ็,อาการเสยีดยอก,ตะเขบ็,ชว่ง,ฝีเขม็ [Nontri]
(vt) รอ้ย,เยบ็,ปัก,สอย [Nontri]
/S T IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thump (ธมัพ)ฺ vi.,vt. (การ,เสยีง) ทบุหรอืตใีหเ้กดิเสยีงดงั,เดนิดว้ยฝีเทา้
หนัก, (หวัใจ) เตน้. ###SW. thumper n. ###S. slam,thud [Hope]
(n) เคร䎽ื耀องบบีน䌮ิ�วหวัแมม่อืในสมยัโบราณ [Nontri]
/TH AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vehement เรา่รอ้น: รนุแรง [Lex2]
(ว\ี'ฮะเมนิท)ฺ adj. เรา่รอ้น,แรงกลา้,รนุแรง,ดเุดอืด,โกรธเคอืง,มพีลงั
สงู,กระตอืรอืรน้. ###S. impassioned [Hope]
(adj) รนุแรง,เรา่รอ้น,ดเุดอืด,มพีลงัสงู [Nontri]
/V IY1 AH0 M AH0 N T/ [CMU]
/V AH0 HH IY1 M AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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civilization ความศวิไิลซ[์Lex2]
(ซฟิวลิไลเซ\'เชนิ) n. อารยธรรม,การมวีฒันธรรมประเพณ ี[Hope]
(n) อารยธรรม,ความเจรญิ [Nontri]
/S IH2 V AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

convenient สะดวก: ท䎽ี耀ใชส้ะดวก [Lex2]
สะดวก [LongdoEN]
(คนัว\ี'เนยีนท)ฺ adj. สะดวก,เหมาะสม,ใกลม้อื,ใกลเ้คยีง ###S.
handy,fit Conf. suitable [Hope]
(adj) สะดวกสบาย,เหมาะ,เหมาะสม,ใกลเ้คยีง [Nontri]
/K AH0 N V IY1 N Y AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

den ซอ่งโจร: รังโจร [Lex2]
ถ䌮ํ�าสตัว:์ กรงสตัว,์ ท䎽ี耀อยู่ของสตัว ์[Lex2]
ท䎽ี耀ซอ่นสาํหรับเดก็: ท䎽ี耀หลบซอ่น [Lex2]
หอ้งนั䎽耀งเลน่: หอ้งพักผอ่น, หอ้งสว่นตวั [Lex2]
คาํนาํหนา้นามท䎽ี耀เฉพาะเจาะจง (คลา้ย the ในภาษาองักฤษ) 1. ท䎽ี耀อยู่
ในรปู Akkusativ สาํหรับคาํนามเพศชาย der เชน่ für den Mann
สาํหรับผู้ชายคนนั䌮�น 2. ท䎽ี耀อยู่ในรปู Dativ สาํหรับคาํนามพหพูจนเ์พศ
ใดๆ เชน่ mit den Männern กบัผู้ชายเหลา่นั䌮�น [LongdoDE]
(เดน) {denned,denning,dens} n. ถ䌮ํ�าสตัว,์รัง,กรงสตัว,์ซอ่งโจร,หอ้ง
สกปรกเลก็ ๆ ,หอ้งสว่นตวั vi. อาศยัอยู่ในถ䌮ํ�า vt. ไลเ่ขา้ถ䌮ํ�า [Hope]
(n) ซอ่งโจร,บอ่น,รัง,ถ䌮ํ�า,กรงสตัว ์[Nontri]
/D EH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dew ทาํใหเ้ปียกดว้ยน䌮ํ�าคา้ง: ทาํใหชุ้่มดว้ยน䌮ํ�าคา้ง [Lex2]
น䌮ํ�าคา้ง: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เหมอืนหยดน䌮ํ�าคา้ง [Lex2]
หยดเลก็ๆ (ทางวรรณคด)ี: หยดเหง䎽ื耀อ, หยาดน䌮ํ�าตา [Lex2]
(ดวิ) {dewed,dewing,dews} n. น䌮ํ�าคา้ง,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀คลา้ยน䌮ํ�าคา้ง,น䌮ํ�าตา vt.
เปียกชุ่มดว้ยน䌮ํ�าคา้ง ###S. moisture [Hope]
(n) น䌮ํ�าคา้ง [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drastic รนุแรงมาก: รา้ยแรง [Lex2]
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(แครส\'ทคิ) adj. รนุแรงมาก,ดเุดอืดมาก,อยา่งสดุขดี ###S. radical
[Hope]
(adj) เขม้งวด,ดเุดอืดมาก,รนุแรง,สดุขดี [Nontri]
/D R AE1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

exit การออกไป: การจากไป [Lex2]
ความตาย (คาํทางการ)[Lex2]
จบการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร[์Lex2]
ทางออก[Lex2]
ออกจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
ออกไปจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
(เอค\'ซทิ,เอค\'ซทิ) n. ทางออก,ประตฉูกุเฉนิ,การจากไป,การลงจาก
เวท,ีการตาย. vi. ออกไป,จากไป,ลงจากเวท,ีตาย. make one\'s exit
ออกไป,จากไป ###S. outlet, ออกทางออกหมายถงึคาํสั䎽耀งท䎽ี耀ผู้ใช้
โปรแกรมใช ้เม䎽ื耀อตอ้งการหยดุหรอืเลกิใชโ้ปรแกรมนั䌮�นเพ䎽ื耀อกลบัออก
ไปสู่ระบบปฏบิตักิาร (operating systems) หลงัจากท䎽ี耀ใชง้านเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้ โปรแกรมตา่ง ๆ ของแมคอนิทอชมกัจะใชค้าํวา่ Quit
แทน ซ䎽ึ耀งกม็คีวามหมายเหมอืนกนั ในระบบวนิโดวข์องพซี ีทกุ
โปรแกรมจะมคีาํสั䎽耀งน䌮ี�ไวใ้หเ้ลอืกใตเ้มน ูFile ซ䎽ึ耀งเป็นคาํสั䎽耀งกลบัออกไป
ยงัระบบวนิโดวนั์䌮�นเอง [Hope]
(n) ทางออก,ประตฉูกุเฉนิ,การจากไป,การตาย [Nontri]
/EH1 G Z AH0 T/ [CMU]
/EH1 K S AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flock ฝงูสตัว:์ กลุ่ม, โขยง, หมู่ [Lex2]
ฝงูชน: ขบวนประชาชน, หมู่ชน [Lex2]
การชมุนมุในโบสถข์องชาวครสิต[์Lex2]
แูหก่นัไปป: จับกลุ่ม, กร ู, รวมตวั, รวมกลุ่ม [Lex2]
(ฟลอค) n. ฝงู,โขยง,กลุ่ม,หมู่,ผู้คนจาํนวนมาก,ฝงูชน,กอ้น,กลุ่มกอ้น.
vi. รวมกลุ่ม,จับกลุ่ม,ออ ###S. herd,group [Hope]
(n) ฝงู,พวก,โขยง,กลุ่มคน,ฝงูชน,กอ้น [Nontri]
(vi) ชมุนมุ,จับกลุ่ม,รวมหมู่,รวมกลุ่ม,ออ [Nontri]
/F L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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fold พับ: ทบ [Lex2]
รอยพับ: รอยยน่, รอยจบี, กลบี [Lex2]
หอ่: หุ้มหอ่, หม่ [Lex2]
แอง่หรอืท䎽ี耀วา่งระหวา่งเนนิเขา[Lex2]
กอดหรอืประสาน (แขน): ไขว ้[Lex2]
เกบ็ (ปีก): ปดิ, หบุ [Lex2]
คว䎽ํ耀าไพ ่(ยอมแพใ้นเกมนั䌮�น): พับไพ ่[Lex2]
ลม้เลกิ: ปดิกจิการ, หยดุทาํงาน [Lex2]
คอกแกะ[Lex2]
เอาแกะเขา้คอก: ใสค่อก [Lex2]
โบสถ[์Lex2]
กลุ่มผู้ท䎽ี耀มคีวามเช䎽ื耀อรว่มกนั: กลุ่มผู้ท䎽ี耀มคีวามคดิเดยีวกนั [Lex2]
เป็นทวคีณู: เทา่ [Lex2]
(โฟลด)ฺ {folded,folding,folds} vt.
พับ,ทบ,หอ่,ไขว,้ปดิ,ผนกึ,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปดิ. Phr. (fold up ลม้
เหลว,ประสบความลม้เหลว) . n. สว่นพับ,สว่นทบ,สว่นไขว.้ foldable
adj. ###S. pleat [Hope]
(n) การพับ,คอก,การไขว,้ความลม้เหลว,การทบ [Nontri]
(vt) พับ,ไขว,้ทบ,กอดรัด,ใสค่อก,ปดิผนกึ,ผสม,หอ่,หุ้ม [Nontri]
/F OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lid เปลอืกตา: หนังตา [Lex2]
ฝาปดิภาชนะ: ฝา, ฝาครอบ, ท䎽ี耀ครอบ [Lex2]
หมวก (คาํสแลง)[Lex2]
(ลดิ) n. ฝา,ฝาปดิ,ฝาปดิภาชนะ,หนังตา,ส䎽ิ耀งปกปดิ Phr. (flip one\'s
lid ควบคมุอารมณไ์มอ่ยู่ บนัดาลโทสะ,คลั䎽耀ง) ###SW. lidded adj.
ดlูid ###S. top,cover [Hope]
(n) ฝา,หนังตา,เปลอืกตา,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ปกปดิ [Nontri]
/L IH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

loom เคร䎽ื耀องทอผา้: ก䎽ี耀, หกู [Lex2]
ทอผา้ดว้ยเคร䎽ื耀อง: ทอ [Lex2]
ปรากฏข䌮ึ�นมาลางๆ: จวนจะเกดิอยู่แลว้, ใกลจ้ะมาถงึ [Lex2]
สว่นหน䎽ึ耀งของพายท䎽ี耀อยู่ระหวา่งดา้มพายกบัใบพาย[Lex2]
(ลมู) {loomed,looming,looms} n. เคร䎽ื耀องทอผา้,หกู,ก䎽ี耀,ศลิปะและ
กระบวนการทอ,สว่นของพายท䎽ี耀อยู่ระหวา่งดา้มพายกบัใบพาย vi.
ปรากฎข䌮ึ�น ลาง ๆ คอ่ย ๆ ปรากฎข䌮ึ�น n. การปรากฎข䌮ึ�นลาง ๆ [Hope]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 93/163

(n) หกูทอผา้,ก䎽ี耀 [Nontri]
(vi) ปรากฏรางๆ,ปรากฎรปู [Nontri]
/L UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mighty ทรงพลงั: มกีาํลงั, เขม้แขง็ [Lex2]
อยา่งมากมาย: อยา่งมาก [Lex2]
(adj) มกีาํลงั,มอีาํนาจ,มหมึา,พลิกึกกึกอื [Nontri]
/M AY1 T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mushroom เหด็: ดอกเหด็, ส䎽ิ耀งท䎽ี耀คลา้ยเหด็ [Lex2]
คลา้ยเหด็: เหมอืนเหด็ [Lex2]
ซ䎽ึ耀งเจรญิเตบิโตรวดเรว็และอยู่ไดไ้มน่าน[Lex2]
กระจายอยา่งรวดเรว็: เกดิข䌮ึ�นมากมาย, ผดุข䌮ึ�นราวกบัดอกเหด็, ขยาย
อยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(มชั\'รมู) n. เหด็ [Hope]
(n) เหด็ [Nontri]
/M AH1 SH R UW0 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

native ตามธรรมชาต:ิ ตามสญัชาตญาณ, สนัดาน [Lex2]
พ䌮ื�นเมอืง: พ䌮ื�นบา้น [Lex2]
ชาวพ䌮ื�นเมอืง: คนทอ้งถ䎽ิ耀น, เจา้ของประเทศ [Lex2]
(เน\'ทฟิว) adj. แตก่าํเนดิ,โดยกาํเนดิ,ของพ䌮ื�นเมอืง,ของทอ้งถ䎽ิ耀น,โดย
สนัดาน,ไมเ่ปล䎽ี耀ยนแปลง. n. คน (ตน้ไม,้สตัว)์ พ䌮ื�นเมอืง ###SW.
nativeness n. ###S. indigenous [Hope]
(adj) พ䌮ื�นเมอืง,โดยสนัดาน,มมีาแตเ่กดิ [Nontri]
(n) คนพ䌮ื�นเมอืง,คนทอ้งถ䎽ิ耀น,ของพ䌮ื�นเมอืง [Nontri]
/N EY1 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

poison ยาพษิ: พษิ [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นอนัตราย[Lex2]
วางยาพษิ: ใสย่าพษิ, ลอบเอายาพษิใหก้นิ, ฆา่ดว้ยยาพษิ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นพษิ: ทาํใหเ้ป็นมลพษิ, ทาํใหเ้ส䎽ื耀อม [Lex2]
ซ䎽ึ耀งมพีษิ[Lex2]
(พอย\'เซนิ) n. ยาพษิ,ภยัอนัตราย. vt. ใหย้าพษิ,ทาํลาย,ทาํใหเ้สยี.
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adj. เป็นพษิ [Hope]
(n) ยาพษิ [Nontri]
(vt) ใสย่าพษิ,ใหย้าพษิ,ทาํใหผ้ดิสาํแดง [Nontri]
/P OY1 Z AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reed ตน้ไมจ้าํพวกออ้หรอืกก: ออ้, กก [Lex2]
ขลุ่ย: ปี䎽耀 [Lex2]
(รดี) n. พชืจาํพวกกกหรอืออ้,ขลุ่ย,ปี䎽耀,เพลงท䎽ี耀รอ้งกบัเคร䎽ื耀องดนตรดีงั
กลา่ว,ลาํแฝก,ไมร้วก [Hope]
(n) ไมร้วก,ตน้ออ้,ปี䎽耀,ขลุ่ย [Nontri]
/R IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shield โล:่ เกราะ, ส䎽ิ耀งปอ้งกนั [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
(ชลีด) n. โล,่ตราประจาํตระกลู,สมาคมหรอืโรงเรยีน,เกราะหรอื
กระดองท䎽ี耀หนา้อก,ตราตาํรวจหรอืนายอาํเภอ,ผู้ปกครอง,ส䎽ิ耀ง
คุ้มครอง,ฝาครอบกะบงั vt. ปกปอ้ง,ปอ้งกนั,คุ้มครอง,ซอ่น,ซอ่นเรน้.
vi. เป็นโลป่อ้งกนั. ###SW. shielder n. S... [Hope]
(n) เกราะ,โล,่กะบงั,ฝาครอบ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vt) คุ้มครอง,ปอ้งกนั,กาํบงั,ซอ่น,ปกปอ้ง [Nontri]
/SH IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stormy มพีาย:ุ ราวกบัพาย ุ[Lex2]
รนุแรง: ดเุดอืด, สบัสนวุ่นวาย [Lex2]
(สทอรม์\'ม)ี adj. มลีมพาย,ุมมีรสมุ,โกลาหล,สบัสนวุ่นวาย,ดุ
เดอืด,รนุแรง. ###SW. stormily adv. storminess n. ###S.
boisterous,turbulent,violent,rough [Hope]
(adj) รนุแรง,มพีายจัุด,ดเุดอืด,โกลาหล [Nontri]
/S T AO1 R M IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sway แกวง่ไปมา: โซเซ, สา่ย, แกวง่ไกว, โคลงเคลง [Lex2]
เอยีง: เอน, โอนเอน [Lex2]
ลงัเลใจ: ตดัสนิใจไมไ่ด,้ สองจติสองใจ [Lex2]
ครอบงาํ: มอีทิธพิลตอ่, เหน䎽ี耀ยวนาํ, ชกัจงู [Lex2]
การแกวง่ไกว: การโคลงเคลง, การแกวง่ไปมา [Lex2]
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อาํนาจครอบงาํ: การครอบงาํ, การมอีทิธพิลตอ่ [Lex2]
(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกวง่,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป ๆ มา ๆ ,ไหว,ข䌮ึ�น ๆ
ลง ๆ ,ใชอ้าํนาจ,ปกครอง,ครอบงาํ,ทาํใหเ้ปล䎽ี耀ยนแปลง,ใชอ้าวธุ,ราํ
หรอืตวดัดาบ,ปกครอง,อาํนาจปกครอง,อทิธพิล,อาํนาจครอบงาํ
###SW. swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly adv. คาํที
[Hope]
(vi) โยก,เซ,ไกว,แกวง่,โอนเอน,ไหว,ข䌮ึ�นๆลงๆ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้อน,กวดัแกวง่,ทาํใหเ้อยีง,ปกครอง,ครอบงาํ [Nontri]
/S W EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

urban เก䎽ี耀ยวกบัเมอืง: ในเมอืง [Lex2]
เป็นลกัษณะของเมอืง: ทเีป็นลกัษณะของชมุชนเมอืง [Lex2]
(เออ\'เบนิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัเมอืง,อาศยัอยู่ในเมอืง [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัเมอืง,ในเมอืง [Nontri]
/ER1 B AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wade เดนิลยุในน䌮ํ�าหรอืโคลน[Lex2]
ผา่นไปอยา่งยากลาํบาก[Lex2]
การเดนิลยุในน䌮ํ�าหรอืโคลน[Lex2]
|die, pl. Waden| นอ่ง [LongdoDE]
(เวด) vi.,n. (การ) ลยุ,เดนิลยุ,ตะลยุ,ลยุน䌮ํ�า,เลน่น䌮ํ�า,ไปอยา่งยาก
ลาํบาก vt. ผา่นอยา่งลาํบาก,ลยุ Phr. (wade in (into) เร䎽ิ耀มอยา่งกระ
ฉับกระเฉงมโจมตอียา่งรนุแรง) ###SW. wadable adj. wadeable adj.
[Hope]
(vi) ลยุน䌮ํ�า,ตะลยุ,บกุ,เลน่น䌮ํ�า [Nontri]
/W EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

accent การเนน้: การเนน้หนัก [Lex2]
การเนน้เสยีง[Lex2]
การออกเสยีงสงูต䎽ํ耀า (เพ䎽ื耀อแสดงอารมณ)์: น䌮ํ�าเสยีง [Lex2]
เคร䎽ื耀องหมายแสดงการเนน้เสยีง[Lex2]
เนน้[Lex2]
ลงเสยีงหนัก: ออกเสยีงหนัก [Lex2]
ลกัษณะเฉพาะ[Lex2]
สาํเนยีง[Lex2]
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(n. แอค\' เซนิท,ฺ v. แอค\' เซนิท,ฺ แอค\' เซนท\ฺ') n. เสยีงหนัก, เสยีง
เนน้,เคร䎽ื耀องหมายเสยีงหนัก, การเนน้เสยีงหนักตรงพยางคห์น䎽ึ耀งพยางค์
ใด, สาํเนยีงเปลง่, ลกัษณะจาํพวก, ความเนน้หนัก. [Hope]
(n) เสยีงเนน้,สาํเนยีง,การเนน้เสยีง [Nontri]
(vt) เนน้เสยีง [Nontri]
/AH0 K S EH1 N T/ [CMU]
/AE1 K S EH2 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

barber ชา่งตดัผม[Lex2]
(บาร\์'เบอร)์ {barbered,barbering,barbers} n. ชา่งตดัผม,ชา่งโกน
หนวดเครา,กลับก,คนท䎽ี耀พดูมาก vt. ตดัหรอืโกนหนวดเครา [Hope]
(vt) ตดัผม,โกนหนวด [Nontri]
/B AA1 R B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

basement หอ้งใตด้นิ[Lex2]
(เบส\'เมนิท)ฺ n. หอ้งใตด้นิ,รากฐาน [Hope]
(n) หอ้งใตถ้นุตกึ,หอ้งใตด้นิ [Nontri]
/B EY1 S M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blank วา่ง: เปลา่, วา่งเปลา่ [Lex2]
ชอ่งวา่ง: ท䎽ี耀วา่ง [Lex2]
ไมแ่สดงความรู้สกึ: วา่งเปลา่, เฉย [Lex2]
ความวา่งเปลา่ของจติใจ[Lex2]
(แบลงค)ฺ {blanked,blanking,blanks} adj. วา่ง,วา่งเปลา่,ปราศจาก
เร䎽ื耀องราว,ยงัไมไ่ดเ้ขยีนหรอืพมิพอ์ะไร,จดืชดื,ไมน่า่สนใจ,โดยส䌮ิ�น
เชงิ,ทั䌮�งส䌮ิ�น,ซดี,ไรส้ ีn. สถานท䎽ี耀วา่งเปลา่,ชอ่งวา่งสาํหรับเตมิ,แบบ
ฟอรม์ท䎽ี耀วา่งเปลา่,จดุขาวตรงกลางของเปา้,เปา้,กระสนุเปลา่,เคร䎽ื耀องห
[Hope]
(adj) วา่ง,วา่งเปลา่,จดืชดื,ไมน่า่สนใจ [Nontri]
(n) ชอ่งวา่ง,ท䎽ี耀วา่ง [Nontri]
/B L AE1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blink กะพรบิตา[Lex2]
กระพรบิตาเพ䎽ื耀อเอาบางส䎽ิ耀งออกมา: กะพรบิไลน่䌮ํ�าตา [Lex2]
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การกะพรบิตา[Lex2]
(บลงิค)ฺ vi.,vt. กะพรบิตา,หยตีา,เมนิเฉย,สอ่งแสงเป็นระยะ,ให้
สญัญาณไฟกะพรบิ n. การกะพรบิตา,การมองแวบเดยีว,แสงรบิหร䎽ี耀 
Phr. (on the blinkใชก้ารไมไ่ด ้ตอ้งการซอ่มแซม) [Hope]
(vi) กะพรบิตา,ขยบิตา,หล䎽ิ耀วตา [Nontri]
/B L IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

choir คณะประสานเสยีง[Lex2]
รอ้งประสานเสยีง[Lex2]
(ไคว\'เออะ) n. กลุ่มนักรอ้งประสานเสยีงในโบสถ ์vt.,vi รอ้งประสาน
เสยีง ###SW. choirboy n. ดcูhoir choirgirl n. ดcูhoir [Hope]
(n) คณะนักรอ้งประสานเสยีงในโบสถ ์[Nontri]
/K W AY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

comic เก䎽ี耀ยวกบัละครตลก: เก䎽ี耀ยวกบัเร䎽ื耀องตลก, เก䎽ี耀ยวกบัหสันาฏกรรม, เก䎽ี耀ยว
กบัสขุนาฏกรรม [Lex2]
ตลกขบขนั: ชวนหวั, นา่หวัเราะ, นา่ขนั [Lex2]
ตวัละครตลก: ตวัตลก [Lex2]
หนังสอืการต์นู[Lex2]
(คอม\'มคิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัละครตลก,เก䎽ี耀ยวกบัเร䎽ื耀องขบขนั. n. ภาพ
การต์นูท䎽ี耀ตอ่เน䎽ื耀องกนั,หนังสอืการต์นู, ###SW. comics n.,pl. ภาพ
การต์นูท䎽ี耀ลงตอ่เน䎽ื耀อง ###S. comedian,comical Conf. comical
[Hope]
(adj) ขบขนั,ตลก,เก䎽ี耀ยวกบัละครชวนหวั,เก䎽ี耀ยวกบัเร䎽ื耀องขบขนั [Nontri]
/K AA1 M IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

complicate ทาํใหย้าก: ทาํใหซ้บัซอ้น [Lex2]
ยาก: ซบัซอ้น [Lex2]
(คอม\'พลเิคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทาํให้
ซบัซอ้น,ทาํใหล้าํบาก,ทาํใหยุ้่งเหยงิ adj. ยุ่งเหยงิ,ยุ่งยาก,ซบั
ซอ้น,พับหรอืซอ้นตวัเอง,พับหรอืซอ้นตวัเองตามยาว ###S.
confuse,confound [Hope]
(vt) ทาํใหซ้บัซอ้น,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก [Nontri]
/K AA1 M P L AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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decline ทางลาด: การเอยีงลาด [Lex2]
ปฏเิสธ: บอกปัด, ไมย่อมรับ, ไมรั่บสมคัร [Lex2]
ภาวะตกต䎽ํ耀า: ความตกต䎽ํ耀า, ความเส䎽ื耀อม, การถดถอย [Lex2]
แยล่ง: เส䎽ื耀อม, โทรม, ตกต䎽ํ耀า, เลวลง, ลดลง [Lex2]
ลาด: เอยีง, ลาดลง [Lex2]
(ดไิคลน\') vi.,n. (การ) เอยีง,ลาด,เส䎽ื耀อมลง,ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมย่อม
###S. lessen [Hope]
(n) ความทรดุโทรม,ความเส䎽ื耀อม,การปฏเิสธ,ตอนจบ [Nontri]
(vi) เส䎽ื耀อมลง,บา่ยเบน,ลดถอย,คลอ้ยต䎽ํ耀า,เอยีงลง [Nontri]
(vt) ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมรั่บ,ไมย่อม,กระจายคาํ [Nontri]
/D IH0 K L AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

errand งานท䎽ี耀ใชใ้หท้าํ: การใชใ้หไ้ปทาํธรุะ [Lex2]
(เออ\'เรนิด)ฺ n. การเดนิทางไปสง่จดหมายหรอืทาํธรุะ,การใชใ้หไ้ปสง่
จดหมาย,การใชใ้หไ้ปทาํธรุะ,ธรุะ,ธรุกจิพเิศษ,จดุประสงคข์องการ
เดนิ ###S. mission [Hope]
(n) ธรุกจิ,กจิ,กจิการ,การใชไ้ปทาํธรุะ [Nontri]
/EH1 R AH0 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

glove ถงุมอื: นวม, ถงุมอื [Lex2]
สวมถงุมอื[Lex2]
(กลฟัว) n. ถงุมอื,นวมตอ่ยมวย Id. (throw down the glove ทา้ทาย) .
Id. (take up the glove รับคาํทา้) [Hope]
(n) ถงุมอื,นวมชกมวย [Nontri]
/G L AH1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hermit ฤๅษ:ี ดาบส, ผู้ท䎽ี耀อยู่สนัโดษ [Lex2]
(เฮอร\์'มทิ) n. ฤาษ,ีบคุคลท䎽ี耀เกบ็ตวั,ผู้ตดัขาดจากโลกภายนอก
###SW. hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
[Hope]
(n) ฤาษ,ีดาบส,ผู้ถอืสนัโดษ [Nontri]
/HH ER1 M AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

justly อยา่งเป็นธรรม: อยา่งยตุธิรรม [Lex2]
อยา่งสอดคลอ้งกบัความจรงิ: อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
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(จัสท\ฺ'ล)ี adv. อยา่งยตุธิรรม,อยา่งซ䎽ื耀อสตัย,์โดยความเป็นธรรม,ตาม
ขอ้เทจ็จรงิ,แมน่ยาํ,แนช่ดั ###S. honestly,fairly [Hope]
/JH AH1 S T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

leather หนัง: หนังสตัว ์[Lex2]
(เลธ\'เธอะ) {leathered,leathering,leathers} n. หนังฟอก,ผลติภณัฑ์
หนังฟอก. adj. เก䎽ี耀ยวกบัหรอืคลา้ยหนังฟอก. vt. คลมุดว้ยหนังฟอก
[Hope]
(adj) ทาํดว้ยหนังสตัว,์คลา้ยหนังฟอก [Nontri]
(n) หนังสตัว,์หนังฟอก,ลกูหนัง,ลกูบอล [Nontri]
/L EH1 DH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ponder ครุ่นคดิ: พจิารณา, ไตรต่รอง [Lex2]
(พอน\'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคดิ,คาํนงึ,ไตรต่รอง,พจิารณา. [Hope]
(vt) ใครค่รวญ,ครุ่นคดิ,พจิารณา [Nontri]
/P AA1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reserve สาํรอง: สงวนไว ้[Lex2]
จอง[Lex2]
เงนิสาํรอง: เงนิสะสม [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สาํรองไว[้Lex2]
ตวัสาํรอง[Lex2]
กองหนนุ: กองกาํลงั, กาํลงัพล [Lex2]
เขตสงวน: พ䌮ื�นท䎽ี耀สงวน [Lex2]
แหลง่หรอืส䎽ิ耀งท䎽ี耀มสีาํรองอยู่ เชน่ oil reserve แหลง่น䌮ํ�ามนัสาํรอง, gas
reserve แหลง่กา๊ซธรรมชาตสิาํรอง, coal reserve แหลง่ถา่นหนิ
สาํรอง [LongdoEN]
(รเีซริฟ์ว\') vt. สงวน,จอง,รักษาไวส้าํรอง n. ทนุสาํรอง,เงนิสะสม,คน
สาํรอง,ท䎽ี耀สงวน,กองหนนุ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สงนไว,้ป่าสงวน,เขตสงวน,ความ
สงบเสง䎽ี耀ยม,การสงวนทา่ท,ีการไมพ่ดูมาก, Phr. (in reserve สาํรองไว้
ในอนาคต,ส䎽ิ耀งทดแทน,อะไหล,่สว่นสาํรอง,อวยัวะสาํรอง) [Hope]
(n) การสงวนทา่ท,ีเขตสงวน [Nontri]
(vt) สาํรองไว,้สงวน,ถนอม,รักษาไว,้อนรัุกษไ์ว ้[Nontri]
/R AH0 Z ER1 V/ [CMU]
/R IY0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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script ลายมอื[Lex2]
งานเขยีน (เชน่ บทละคร): ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เขยีน [Lex2]
ตวัเขยีน: แบบตวัเขยีน [Lex2]
เขยีนบท: เขยีนตน้รา่ง [Lex2]
(สครพิท)ฺ n. ลายมอื,แบบตวัเขยีน,เอกสารตน้ฉบบั,ฉบบัเขยีน,ตน้รา่ง,
ระบบการเขยีน, vt. เขยีนตน้รา่ง,เขยีน,รา่ง. ###SW. scripter n. ###S.
handwriting [Hope]
(n) ตวัเขยีน,ตน้ฉบบั,ลายมอื,ตน้รา่ง [Nontri]
/S K R IH1 P T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

search คน้หา: สบืเสาะ, ตรวจหา, ตรวจคน้, ตรวจสอบ, มองหา [Lex2]
สบืคน้ขอ้มลู (ทางคอมพวิเตอร)์: เสาะหาขอ้มลู, คน้ควา้ขอ้มลู
[Lex2]
การคน้หา: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจคน้,
การตรวจจับ [Lex2]
การสบืคน้ขอ้มลู (ทางคอมพวิเตอร)์: การหาขอ้มลู, คน้ควา้ [Lex2]
(เซริช์)ฺ vt.,vi. คน้,หา,ตรวจสอบ,สอด
สอ่ง,สอบถาม,สบืหา,สบืสวน,พนิจิพเิคราะห ์Phr. (search me คาํ
อทุานแสดงการปฎเิสธ) n. การคน้,การหา,การตรวจสอบ,การ
สบืสวน,การสอบสวน. ###SW. searchable adj. searchness ###S.
probe [Hope]
(vt) สบืหา,คน้หา,สอบถาม,ตรวจคน้,สบืสวน [Nontri]
/S ER1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slam ปดิดงัปัง: ปดิเสยีงดงั, กระแทก, ขวา้ง [Lex2]
วพิากษว์จิารณอ์ยา่งรนุแรง[Lex2]
เสยีงดงัปัง: เสยีงกระแทก [Lex2]
(สแลม) vt.,vi.,n. (การ) ปดิประตดูงัและแรง,วางดงัโครม,ตเีสยีง
ดงั,ตอ่วา่อยา่งรนุแรง,เสยีงดงัท䎽ี耀เกดิจากการกระทบดงักลา่ว ###S.
clap,shut,push,bang [Hope]
(n) การตเีสยีง,เสยีงดงัปัง,การตอ่วา่อยา่งแรง [Nontri]
(vt) วางดงัปัง,ปดิดงัปัง,ไดช้ยัชนะ,ตเีสยีงดงั [Nontri]
/S L AE1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

staircase บนัไดทอดหน䎽ึ耀ง[Lex2]
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n. ขั䌮�นบนัไดทอดหน䎽ึ耀ง [Hope]
(n) ขั䌮�นบนัได [Nontri]
/S T EH1 R K EY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

afflicted /AH0 F L IH1 K T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[afflict]
ทาํใหเ้จบ็ป่วย: ทาํใหเ้จบ็ปวด, ทาํใหเ้ดอืดรอ้น, ทาํใหร้าํคาญ, ทาํให้
ทรมาน [Lex2]
(อะฟลคิท\ฺ') vt. ทาํใหเ้จบ็ปวด, ลาํบาก, เสยีใจ ราํคาญหรอืทรมาน,
ถอ่มตวั affliction n., afflictive adj. ###S. trouble, plague) [Hope]
(vt) ทาํใหเ้ดอืดรอ้น,ทาํใหล้าํบาก,ทาํใหเ้สยีใจ,ทาํใหท้รมาน
[Nontri]
/AH0 F L IH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aisle ทางเดนิระหวา่งชั䌮�นวางสนิคา้ (ในรา้นขายของ, ซเูปอรม์ารเ์กต็)
[Lex2]
ทางเดนิระหวา่งท䎽ี耀นั䎽耀ง (ในโบสถ,์ โรงภาพยนตร,์ เคร䎽ื耀องบนิ)[Lex2]
(ไอล)ฺ n. ทางเดนิระหวา่งท䎽ี耀นั䎽耀ง (ในรถ, โรงหนัง, เคร䎽ื耀องบนิ, โบสถ)์ , ท䎽ี耀
นั䎽耀งฟังธรรมท䎽ี耀แบง่เป็นตอนในโบสถ.์ in the aisles หวัเราะทอ้งแขง็.
[Hope]
(n) ทางเดนิระหวา่งแถว,ทางเดนิระหวา่งท䎽ี耀นั䎽耀ง [Nontri]
/AY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

atmosphere ชั䌮�นบรรยากาศ[Lex2]
บรรยากาศท䎽ี耀นา่สนใจของสถานท䎽ี耀[Lex2]
ภมูอิากาศ: สภาวะอากาศ [Lex2]
อากาศ[Lex2]
อารมณห์รอืการใหส้ขีองงานศลิป์[Lex2]
(แอท\'เมสิเฟยีร)์ n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แกส๊รอบ
ดาวนพเคราะห,์ ความกดดนับรรยากาศ, ทา่ทาง (งานศลิป์) ,
คณุภาพท䎽ี耀เดน่ (the air, surroundings, pervading influence) [Hope]
(n) บรรยากาศ,อากาศ,ทา่ทาง,อาการ [Nontri]
/AE1 T M AH0 S F IH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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author ประพันธ:์ เขยีนหนังสอื, แตง่หนังสอื, เขยีน [Lex2]
ผู้เขยีน: นักประพันธ,์ นักเขยีน, ผู้แตง่ [Lex2]
ผู้คดิสรา้ง: ผู้สรา้ง [Lex2]
(ออ\'เธอร)์ n. ผู้ประพันธ,์นักเขยีน,ผลงานประพันธ,์ผู้สรา้งสรรค.์ vt.
ประพันธ.์ [Hope]
(n) ผู้แตง่,ผู้เขยีน [Nontri]
/AO1 TH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breakdown การหยดุลง[Lex2]
(เบรค\'ดาวน)์ n. ความลม้เหลว,การลม้เจบ็,การไมส่บาย,การสลาย
ตวั,การวเิคราะห,์การแบง่ออกเป็นสว่น Conf.break down เสยีหมาย
ถงึ การท䎽ี耀เคร䎽ื耀องคอมพวิเตอรห์ยดุทาํงาน ซ䎽ึ耀งเกดิจากความผดิปกติ
อยา่งใดอยา่งหน䎽ึ耀ง [Hope]
/B R EY1 K D AW2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cargo สนิคา้ท䎽ี耀บรรทกุ[Lex2]
(คาร\์'โก) n. สนิคา้,สนิคา้บรรทกุบนเรอื (เคร䎽ื耀องบนิ,รถไฟและอ䎽ื耀น ๆ)
###S. goods pl. cargoes, cargos [Hope]
(n) สนิคา้ [Nontri]
/K AA1 R G OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chapter บท (ของหนังสอืหรอืงานเขยีน): เร䎽ื耀อง, ตอน, สว่นยอ่ย [Lex2]
สว่นท䎽ี耀สาํคญั (ของประวตัศิาสตรห์รอืชวีติคน): ชว่งเวลา, ตอน [Lex2]
สาขา (ขององคก์ร สโมสรหรอืสมาคม)[Lex2]
(แชพ\'เทอะ) n. บทในหนังสอื,ตอน,ขั䌮�นตอน,สว่นแบง่ท䎽ี耀สาํคญั,คณะ
พระ,คณะสงฆ,์สาขา (ของสโมสรสมาคมและอ䎽ื耀น ๆ) . vt.แบง่ออกเป็น
บท,จัดเป็นตอน ๆ ###SW. chapteral adj. ###S. part [Hope]
(n) บท,ตอน,สาขา,คณะสงฆ ์[Nontri]
/CH AE1 P T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

connect เช䎽ื耀อมตอ่[Lex2]
ตดิตอ่ทางโทรศพัท[์Lex2]
บรรลเุปา้หมาย[Lex2]
(คะเนคท\ฺ') {connected,connecting,connects} vt.,vi.เช䎽ื耀อม
กบั,เก䎽ี耀ยวขอ้ง,สมัพันธก์บั ###SW. connectedness n. ดcูonnect
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connecter n. ดcูonnect connector ดcูonnect ###S. link [Hope]
(vi,vt) ตดิตอ่กนั,เก䎽ี耀ยวขอ้ง,เก䎽ี耀ยวดอง,ตอ่เน䎽ื耀อง,สมัพันธ ์[Nontri]
/K AH0 N EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

etc /EH2 T S EH1 T ER0 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flip กดปุ่มปดิเปดิเคร䎽ื耀องกล[Lex2]
การโยน (เหรยีญ): การดดี [Lex2]
โยน (เหรยีญ): ดดี, เหว䎽ี耀ยงข䌮ึ�นไปในอากาศ [Lex2]
พลกิกลบัอยา่งรวดเรว็[Lex2]
พลกิตวักลางอากาศ: ตลีงักา [Lex2]
โกรธหรอือารมณเ์สยีทนัททีนัใด (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เคร䎽ื耀องด䎽ื耀มผสมแอลกอฮอล,์ น䌮ํ�าตาลและไข[่Lex2]
ไมจ่รงิจัง: เลน่ๆ, ตลกคะนอง [Lex2]
ต䎽ื耀นเตน้[Lex2]
คาํอทุานเม䎽ื耀อราํคาญใจ[Lex2]
(ฟลพิ) vt.,n. (การ) โยน,ตดิ (เหรยีญ) ,เหว䎽ี耀ยงข䌮ึ�นในอากาศใหห้มนุ
ควา้ง,สะบดั,พลกิ (ไพ)่ ,โบก,กระตกุ (เบด็) ,ตลีงักา,หวด (แส)้ . vi.
ดดีน䌮ิ�ว,กระพอื,มปีฏกิริยิาโตต้อบอยา่งต䎽ื耀นเตน้,ตลีงักา ###S.
flick,jerk,twirl [Hope]
(n) การดดี,การกระตกุ,การบดิ,การหยกิ,การฟาด,การหวด,การสะบดั
[Nontri]
(vt) ดดี,กระตกุ,บดิห,ูหยกิ,หวด,ฟาด,เหว䎽ี耀ยง,สะบดั [Nontri]
/F L IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

idle เกยีจครา้น: ข䌮ี�เกยีจ, ซ䎽ึ耀งไมท่าํอะไร [Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมม่ปีระโยชน:์ ซ䎽ึ耀งไรส้าระ [Lex2]
ซ䎽ึ耀งยงัไมไ่ดใ้ชก้าร: ซ䎽ึ耀งยงัไมท่าํงาน [Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหเ้สยีไปโดยเปลา่ประโยชน:์ อยู่วา่งๆ [Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหเ้สยีไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
(ได\'เดลิ) adj. ไมท่าํงาน,วา่ง,เฉย ๆ ,เกยีจครา้น,อยู่วา่ง, ไมม่ี
เหตผุล,ไรผ้ล,ไมม่ปีระโยชน,์ไรส้าระ,หมนุเปลา่ ๆ (เคร䎽ื耀องยนต)์ . vi.
ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งเลยไปโดยเปลา่ประโยชน,์เดนิเตร,่ (เคร䎽ื耀องยนต)์
หมนุเปลา่. vt. ทาํใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ ๆ ,ทาํใหไ้มท่าํงาน. คาํศพัท์
ยอ่ย: [Hope]
(adj) เกยีจครา้น,อยู่เฉยๆ,ไรผ้ล,ไมม่ธีรุะ [Nontri]
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(vt) เดนิทอดนอ่ง,ปลอ่ยเวลา,อยู่วา่ง [Nontri]
/AY1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

notify แจง้ความ: บอกกลา่ว, บอก, ประกาศ [Lex2]
(โน\'ทไิฟ) vt. แจง้ความ,แจง้,ประกาศ,บอกใหท้ราบ. ###SW.
notifiable adj. notifier n. ###S. inform [Hope]
(vt) เตอืนลว่งหนา้,แจง้ความ,บอกใหท้ราบ,ประกาศ [Nontri]
/N OW1 T AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pea ถั䎽耀ว: พชืตะกลูถั䎽耀ว, เมลด็ถั䎽耀ว [Lex2]
ท䎽ี耀ใชถ้ั䎽耀ว[Lex2]
(พ䎽ี耀) n. ถั䎽耀ว,พชืถั䎽耀ว [Hope]
(n) ถั䎽耀ว [Nontri]
/P IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

raisin ลกูเกด: ลกูองุ่นแหง้ [Lex2]
(เร\'ซนิ) n. ลกูเกด,องุ่นแหง้ ###SW. raisiny adj. [Hope]
(n) ลกูเกด,ผลองุ่นแหง้ [Nontri]
/R EY1 Z IH2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

retain เกบ็ไว:้ รักษาไว,้ สงวนไว,้ กกั [Lex2]
จดจาํ[Lex2]
ผกูขาด[Lex2]
วา่จา้งทนาย: จา้งทนาย [Lex2]
(รเีทน\') vt. สงวนไว,้รักษาไว,้เอาไว,้ผกูขาด,จดจาํ ###SW.
retainability n. retainableness n. retainable adj. retainment n. ###S.
keep,maintain [Hope]
(vt) จา้ง,เกบ็ไว,้รักษา,ผกูขาด,สงวนไว ้[Nontri]
/R AH0 T EY1 N/ [CMU]
/R IY0 T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

state สภาพ: สถานการณ,์ สภาพแวดลอ้ม [Lex2]
บอกกลา่ว: แถลง, กลา่ว [Lex2]
(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ,์ฐานะ,ลกัษณะ,อาการ,สภาพทาง



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 105/163

อารมณ,์อารมณ,์มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กจิการของรัฐ,กจิการปกครอง vt.
กลา่ว,แถลง,แจง้,กาํหนด,สาธยาย,สาธก, (คณติศาสตร)์ ใช้
เคร䎽ื耀องหมายแสดงถงึ. adj. เก䎽ี耀ยวกบัอาํนาจหนา้ท䎽ี耀,เก䎽ี耀ยวกบั
ราชการ,เก䎽ี耀ยวกบัพธิ,ีเก䎽ี耀ยวกบัรัฐ [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัอาํนาจหนา้ท䎽ี耀,ซ䎽ึ耀งมพีธิรีตีอง,ของรัฐ [Nontri]
(vt) แจง้,เลา่,แถลง,กลา่ว,สาธยาย,กาํหนด [Nontri]
/S T EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tray ถาด: กระบะ [Lex2]
(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดลา้งรปู,ถาดรอง,จานรอง,ชั䌮�นเล䎽ื耀อนท䎽ี耀ใชเ้กบ็
เอกสาร,ล䌮ิ�นชกัโตะ๊หนังสอื [Hope]
(n) ถาด,จานลา้งรปู,ล䌮ิ�นชกั [Nontri]
/T R EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unfortunate โชครา้ย: ฤกษไ์มด่, เคราะหไ์มด่ ี[Lex2]
คนโชครา้ย: คนเคราะหร์า้ย [Lex2]
(อนัฟอร\์'ชะเนท) adj. โชคไมด่ ี[Hope]
(adj) โชครา้ย,อปัมงคล [Nontri]
/AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T/ [CMU]
/AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vivid เจดิจา้: สวา่งไสว [Lex2]
มชีวีติชวีา[Lex2]
ท䎽ี耀ชดัแจง้[Lex2]
(วฟิ\'วดิ) adj. สวา่งจา้,สจีา้,สแีจด๊,มชีีวติชวีา,เตม็ไปดว้ยชวีติ,เตม็ไป
ดว้ยพลงัชวีติ,รา่เรงิ,สดใส,เหน็จรงิเหน็จัง,ชดัแจง้,ชดัเจน. ###SW.
vividly adv. vividness n. ###S. striking,lively,strong ###A.
dispirited,pale [Hope]
(adj) ชดัแจง้,สดใส,รา่เรงิ,แจม่ใส [Nontri]
/V IH1 V AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

vomit การอาเจยีน: การสาํรอก, การอว้ก [Lex2]
อาเจยีน: อว้ก [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀อาเจยีนออกมา[Lex2]
(วอม\'มทิ) n. การอาเจยีน,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀อาเจยีนออกมา,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀พน่ออกมา.
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vi.,vt. อาเจยีน,สาํรอก,อว้ก,พน่. ###SW. vomitive adj. vomitous
adj. vomiter,n. ###S. throw up,retch,erupt [Hope]
(n) การอาเจยีน,การอว้ก,การสาํรอก [Nontri]
(vi) อาเจยีน,สาํรอก,อว้ก,พน่ออกมา [Nontri]
/V AA1 M AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

betray ทรยศ: ทรยศตอ่, หกัหลงั [Lex2]
แพรง่พราย (ความลบั): เปดิเผย (ความลบั) [Lex2]
ทาํใหผ้ดิหวงั: เนรคณุ [Lex2]
แสดงใหรู้้: แสดงใหเ้หน็ถงึ, รู้ได ้[Lex2]
หลอกลวง: ลอ่ลวง, ชกัชวนไปใหเ้สยีช䎽ื耀อเสยีง [Lex2]
(บเิทร\') {betrayed,betraying,betrays} vt. ทรยศ,นอกใจ,เผยความ
ลบั,ไมซ่䎽ื耀อสตัย,์ทาํใหผ้ดิหวงั,แสดง,เผย,หลอกลวง ###SW. betrayal
n. betrayer n. [Hope]
(vt) หกัหลงั,ทรยศ,ซอ้นกล,นอกใจ,หลอกลวง,เผย(ความลบั)
[Nontri]
/B AH0 T R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blast ระเบดิ[Lex2]
การระเบดิ[Lex2]
(บลาสท)ฺ {blasted,blasting,blasts} n. การระเบดิ,การเป่าแตร,การเป่า
นกหวดี,เสยีงระเบดิ,เสยีงอกึกระทกึ,ลมแรงจัด,ลมอดัเขา้ไปใน
เตา,คล䎽ื耀นกระทบ,ความเรว็สดุขดี,กาํลงัสดุขดี vt. ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั
มาก,เป่าแตร,ทาํใหเ้ห䎽ี耀ยว,ทาํลาย,ระเบดิ,สง่ลมเขา้ไป,โจมต,ีวจิารณ์
อยา่งเผ ็[Hope]
(n) เสยีงระเบดิ,การระเบดิ,ลมกรรโชก,เสยีงอกึทกึ [Nontri]
(vt) ทาํลาย,ระเบดิ,ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั [Nontri]
/B L AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bracelet ทองกร: กาํไลขอ้มอื, วลยั, ทองกร, ทองปลายแขน, พาหรัุด [Lex2]
(เบรส\'ลทิ) n. กาํไลมอื,กญุแจมอื ###SW. bracelets n. กญุแจมอื
###S. handcuffs [Hope]
(n) กาํไล,สรอ้ยขอ้มอื,กญุแจมอื [Nontri]
/B R EY1 S L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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cease การส䌮ิ�นสดุ: การยตุ,ิ การจบ, การหยดุ [Lex2]
จบ: ยตุ,ิ ส䌮ิ�นสดุ [Lex2]
หยดุ[Lex2]
(ซสี) vi. หยดุ,ยตุ,ิเลกิ,เวน้,ตาย vt. หยดุ,เลกิ ###S. quit Conf. seize
[Hope]
(vi,vt) ยตุ,ิเลกิ,หยดุ,ส䌮ิ�นสดุ,เวน้ [Nontri]
/S IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

choke ทาํใหห้ายใจไมอ่อก[Lex2]
ทาํใหอ้ดุตนั: ทาํใหท้อ่อดุตนั [Lex2]
สาํลกั: หายใจขดั [Lex2]
อาการสาํลกั[Lex2]
กลไกชนดิหน䎽ึ耀งท䎽ี耀ควบคมุเคร䎽ื耀องยนต[์Lex2]
ควบคมุเคร䎽ื耀องยนตใ์หอ้ากาศเขา้ไปในคาบวิเรเตอรน์อ้ยลง[Lex2]
(โชค) vt. ทาํใหห้ายใจขดั,ทาํใหส้าํลกั,สกดั,กลั䌮�น,จกุ
แนน่,ดบั,หา้ม,ยบัยั䌮�ง vi. สาํลกั,ถกูอดุ,ถกูสกดั,ตนั n. การสาํลกั,การ
อดุตนั ###S. garrotte ###SW. choker n. [Hope]
(n) การสาํลกั,การอดุตนั [Nontri]
(vi) สาํลกั,ตนั,อดุ,หายใจไมอ่อก [Nontri]
(vt) ทาํใหส้าํลกั,ทาํใหห้ายใจขดั,ทาํใหห้ายใจไมอ่อก [Nontri]
/CH OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

civil ท䎽ี耀เก䎽ี耀ยวกบัพลเมอืง[Lex2]
ท䎽ี耀มวีฒันธรรม[Lex2]
(ซฟิ\'เวลิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัพลเรอืน (พลเมอืง,ประชากร) อยา่งพลเมอืงท䎽ี耀
ด,ีเก䎽ี耀ยวกบัคดแีพง่,มอีารยธรรม,มมีารยาท,ไมเ่ก䎽ี耀ยวกบัศาสนา [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัพลเมอืง,ในฐานะพลเมอืง,ของพลเมอืง,สภุาพ [Nontri]
/S IH1 V AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

comment ขอ้คดิเหน็[Lex2]
แสดงความคดิเหน็[Lex2]
อยา่งไร (คาํข䌮ึ�นตน้ประโยคคาํถาม) เชน่ Elle danse comment? =
Comment estce qu\'elle danse? หลอ่นเตน้ราํอยา่งไร [LongdoFR]
(คอม\'เมนิท)ฺ {commented,commenting,comments} n.,vi.,vt. (ให)้
ขอ้คดิเหน็,ความเหน็,ขอ้สงัเกต,คาํอธบิาย,คาํวจิารณ ์###SW.
commenter n. [Hope]
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(n) คาํวจิารณ,์คาํอธบิาย,ความเหน็,ขอ้สงัเกต [Nontri]
(vt) วจิารณ,์อธบิาย,ใหข้อ้สงัเกต,เสนอความเหน็ [Nontri]
/K AA1 M EH0 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cross กากบาท[Lex2]
การผสมขา้มพันธุ์: ลกูผสม [Lex2]
การผสมผสาน[Lex2]
ขดัขวาง: ตอ่ตา้น [Lex2]
ขา้ม[Lex2]
ฉนุเฉยีว: โกรธ [Lex2]
เตะบอลขวางสนาม[Lex2]
ทาํใหม้อีาณาเขตถงึ[Lex2]
แทง่หนิรปูไมก้างเขน (สรา้งเพ䎽ื耀อเป็นอนสุรณ)์[Lex2]
ผสมขา้มพันธุ์[Lex2]
มอีาณาเขตถงึ[Lex2]
ไมก้างเขน (ของศาสนาครสิต)์[Lex2]
(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไมก้างเขน,Phr.
(the Crossไมก้างเขนท䎽ี耀พระเยซถูกูตรงึตนตาย) ,สญัลกัษณศ์าสนา
ครสิต,์ศาสนาครสิต,์แกงไต,รปูไขว,้ตรา,การตดัสลบักนั,การประสบ
อปุสรรค,ความลาํบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมขา้มพันธ ์(สตัวห์รอื
พชื) ,พันธุ์ผสม,หมดัเหว [Hope]
(n) ไมก้างเขน,กากบาท,ตรา,เคร䎽ื耀องราชอสิรยิาภรณ ์[Nontri]
(vt) ขา้ม,กากบาท,ขดีฆา่,ผสมขา้มพันธุ์,ไขว,้ขดัขวาง,ตอ่ตา้น
[Nontri]
/K R AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dent ทาํใหเ้ป็นรอยตอก: ทาํใหเ้ป็นหลมุ, ทาํใหเ้ป็นแอง่ [Lex2]
ทาํใหเ้ส䎽ื耀อมเสยี: ทาํลาย, ทาํใหน้อ้ยลง [Lex2]
แอง่: หลมุ, รอยบุ๋ม, รอยจม, สว่นเวา้ [Lex2]
(เดนท)ฺ {dented,denting,dents} n. สว่นท䎽ี耀ย䎽ื耀นท䎽ี耀คลา้ยฟัน,ฟั䎽耀น
เฟอืง,แอง่,รอยเวา้,รอยตอก,vt. ทาํเป็นรอยตอก,ทาํเป็นรอยบุ๋มหรอื
แอง่. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเวา้ [Hope]
(n) รอยบบุสลาย,รอยเวา้,แอง่,รอยตอก [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้บุสลาย,ทาํใหเ้ป็นรอยเวา้,ทาํใหเ้ป็นแอง่ [Nontri]
/D EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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distrust คลางแคลงใจ: ไมเ่ช䎽ื耀อใจ [Lex2]
ความคลางแคลงใจ: ความไมเ่ช䎽ื耀อใจ [Lex2]
(ดสิทรัสท\ฺ') vt. สงสยั,แคลงใจ,ไมไ่วว้างใจ n. ความแคลงใจ,ความ
ไมไ่วว้างใจ,ความสงสยั ###SW. distruster n. ดdูistrust ###S.
mistrust [Hope]
(n) ความเคลอืบแคลงใจ, ความไมไ่วใ้จ,ความสงสยั [Nontri]
(vt) เคลอืบแคลงใจ,ไมไ่วใ้จ,ไมเ่ช䎽ื耀อใจ,สงสยั [Nontri]
/D IH2 S T R AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fort ปอ้มปราการ[Lex2]
(ฟอรท์) n. ปอ้ม,ปอ้มปราการ,แหลง่คา้ขาย [Hope]
(n) ปอ้ม,ปราการ,กาํแพง,เคร䎽ื耀องปอ้งกนัขา้ศกึ,แนวลวดหนาม
[Nontri]
/F AO1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

found สรา้ง: กอ่ตั䌮�ง, สถาปนา [Lex2]
หลอม: หลอ่หลอ, หลอ่ [Lex2]
กรยิาชอ่งท䎽ี耀 2 และ 3 ของ find: คน้พบ, พบ [Lex2]
(เฟาด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ find. adj. ซ䎽ึ耀งตดิตั䌮�งเคร䎽ื耀องใช้
และอปุกรณต์า่ง ๆ ,v. กอ่ตั䌮�ง,สรา้ง,หลอมหลอ่,หลอม,หลอ่ n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ตดิ
ตั䌮�งเพ䎽ิ耀มเตมิโดยไมค่ดิมลูคา่เพ䎽ิ耀มเตมิ. [Hope]
(vt) สถาปนา,กอ่ตั䌮�ง,สรา้งข䌮ึ�น,วางราก,หลอม,หลอ่(ระฆงั) [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ find [Nontri]
/F AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[find]
พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
ส䎽ิ耀งของหรอืคนท䎽ี耀มคีณุคา่ท䎽ี耀ไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิช䌮ี�ขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้
รับ,จัดหา,ไปถงึ,ตดัสนิ,ช䌮ี�ขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็
วา่,ตดัสนิ,ช䌮ี�ขาด,ลงความเหน็. ###SW. find oneself รู้ถงึความ
สามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุส䎽ิ耀งทกุอยา่งท䎽ี耀ตอ้ง
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หาเป็นคาํสั䎽耀งหน䎽ึ耀งท䎽ี耀ใหต้รวจคน้หาขอ้มลูท䎽ี耀ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หน䎽ึ耀ง
ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผลคาํ (word processing) เราอาจคน้หาได้
เป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็นโปรแกรมฐานขอ้มลู (database management) เรา
จะสามารถคน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการ
คน้หาแฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสั䎽耀งหน䎽ึ耀งใน
ระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มน ูFile) มคีวามหมายเหมอืน search
[Hope]
(vi,vt) พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ช䌮ี�ขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ
[Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lining การบรุอง[Lex2]
ผา้ซบัใน: ซบัใน, ท䎽ี耀บรุอง [Lex2]
(ไล\'นงิ) n. ชั䌮�นบใุน,ซบัใน,เคร䎽ื耀องบใุน,ส䎽ิ耀งบรุอง,การบรุอง,การเขยีน
หรอืลากเสน้,ลายเสน้,เคร䎽ื耀องตกแตง่ท䎽ี耀เป็นลายเสน้ ###S.
coating,interfacing [Hope]
(n) ผา้ซบัใน,นวม,เคร䎽ื耀องบใุน [Nontri]
/L AY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[line]
การผลติทลีะมากๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม[Lex2]
ความสนใจในงานหรอืกจิกรรม: สายงาน, อาชพี, แวดวง [Lex2]
โครงรา่ง: รปูรา่ง [Lex2]
โคลงบรรทดัหน䎽ึ耀ง: บาทหน䎽ึ耀งของโคลง [Lex2]
จดหมายสั䌮�นๆ: ขอ้ความ [Lex2]
เชอืก: สายไฟ [Lex2]
เช䌮ื�อสาย: ตระกลู, วงศต์ระกลู [Lex2]
แถว: ควิ, แนว [Lex2]
ทางรถไฟ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอย: ทาํใหม้รี䌮ิ�วรอย [Lex2]
ทศิทางในการเคล䎽ื耀อนไหว[Lex2]
ธรุกจิการขนสง่[Lex2]
แนวทาง: นโยบาย, วถิทีาง [Lex2]
รอยยน่: ร䌮ิ�วรอย, รอยตนีกา [Lex2]
เรยีงราย: เป็นแถว [Lex2]
ลากเสน้: วาดเสน้, เขยีนเสน้ [Lex2]
สายโทรศพัท:์ สายโทรเลข [Lex2]
สนิคา้ท䎽ี耀ผลติจากเคร䎽ื耀องจักร[Lex2]
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เสน้: สาย [Lex2]
เสน้ทางคมนาคม: เสน้ทางเดนิรถ, เดนิเรอื [Lex2]
เสน้บรรทดั: บรรทดั [Lex2]
เสน้แบง่เขต: เสน้เขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
เสน้ศนูยส์ตูร[Lex2]
เตมิ: แตง่เตมิ [Lex2]
ปกคลมุ[Lex2]
ใสซ่บัใน: บ ุ[Lex2]
(ไลน)ฺ {lined,lining,lines} n. เสน้,สาย,เชอืก,เสน้แบง่,เสน้ระดบั,ลาย
เสน้,สายโทรเลข,สายโทรศพัท,์เสน้โลหะ,เสน้เขต,เสน้ทาง
คมนาคม,เสน้โนต้เพลง,เสน้ว䎽ิ耀ง,เสน้ทางเดนิรถเดนิเรอื,สายการ
บนิ,สายเบด็,สายเชอืก,แถว,แนว,แนวหนา้,วธิกีาร vi. เรยีงเป็น
แนว,เรยีงเป็นเสน้ตรง, [Hope]
(n) เสน้ตรง,แนว,เสน้ทาง,แถว,สายโทรศพัท,์สาย
โลหติ,บรรทดั,เชอืก [Nontri]
(vt) ตเีสน้,ขดีเสน้,บ,ุตั䌮�งแถว,เรยีงแถว [Nontri]
/L AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mass พธิรีาํลกึถวนัสวรรคตของพระเยซใูนศาสนาครสิต[์Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
กอง: กลุ่ม, กอ้น, ช䌮ิ�น, สว่น [Lex2]
สว่นใหญ[่Lex2]
ซ䎽ึ耀งมจีาํนวนมาก: มากมาย [Lex2]
รวมตวัเป็นกอ้น: รวมกนัเป็นกลุ่ม, รวมกนัเป็นกอง, รวมกนัหนาแนน่
[Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัคนจาํนวนมาก: เก䎽ี耀ยวขอ้งกบัคนจาํนวนมาก [Lex2]
กวา้งมาก: ทั䎽耀วไป, ถว้นทั䎽耀ว, เป็นวงกวา้ง [Lex2]
(แมส) n. มวล,กอ้น,กอง,ปกึ,จาํนวนมาก,ปรมิาณมาก,ภาพหรอืขนาด
สามมติ,ิสว่นใหญ,่สว่นสาํคญั,ขนาด,ความใหญโ่ต,ทั䌮�งมวล,ความ
เทอะทะ,ความหนาแนน่ adj. กวา้งขวาง,ครอบคลมุ,จาํนวน
มาก,มากมาย.vi. รวมกนัเป็นกอ้น vt. ทาํใหร้วมกนัเป็นกอ้นหรอื
กอง,วาดภาพหรอืใหส้ใีนลกัษณะทั䎽耀วไป. Phr [Hope]
(n) กอ้น,กอง,มวลชน,ความหนาแนน่ [Nontri]
(vt) รวมเป็นกอง,รวมเป็นกอ้น [Nontri]
/M AE1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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pray ภาวนา: สวดมนต,์ อธษิฐาน [Lex2]
(เพร) vt. สวดมนต,์อธษิฐาน,ขอรอ้ง,วงิวอน,ภาวนา,ขอไดโ้ปรด.
###SW. prayingly adv. [Hope]
(vt) สวดมนตร,์ออ้นวอน,โปรด,ภาวนา,ขอรอ้ง,อธษิฐาน [Nontri]
/P R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rife ซ䎽ึ耀งแพรก่ระจาย: แพรห่ลาย, อดุมสมบรูณ ์[Lex2]
มอียู่ทั䎽耀วไป: มอียู่ทั䎽耀วทกุหวัระแหง [Lex2]
(ไรฟ)ฺ adj. มอียู่ทั䎽耀วไป,แพรห่ลาย,อดุม,อดุมสมบรูณ,์แนน่
หนา,ปัจจบุนั,เรว็ ๆ น䌮ี� ###SW. rifeness n. ###S. prevalent [Hope]
(adj) เตม็,มากมาย,อดุม,แพรห่ลาย,แนน่หนา [Nontri]
/R AY1 F/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sole ฝ่าเทา้[Lex2]
โดดเด䎽ี耀ยว[Lex2]
(โซล) adj. เพยีงคนเดยีว,อนัเดยีว,คนเดยีว,โดดเด䎽ี耀ยว n. ฝ่าเทา้,พ䌮ื�น
รองเทา้,สว่นพ䌮ื�น [Hope]
(adj) เพยีงผู้เดยีว,เดยีว,โดดเด䎽ี耀ยว,เพยีงลาํพัง [Nontri]
(n) ฝ่าเทา้,พ䌮ื�นรองเทา้,ปลาล䌮ิ�นหมา [Nontri]
/S OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sweep กวาด: ปัด, ปัดกวาด [Lex2]
เคล䎽ื耀อนไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
พัดพาเอาไป: กวาดเอาไปดว้ย [Lex2]
ชนะทว่มทน้: มชียัทว่มทน้ [Lex2]
การกวาด: การปัดกวาด [Lex2]
การเล䌮ี�ยวโคง้: การเคล䎽ื耀อนเป็นเสน้โคง้ [Lex2]
ขอบเขต: บรเิวณท䎽ี耀แผข่ยายไป, บรเิวณวงกวา้ง [Lex2]
การมชียัอยา่งทว่มทน้: การชนะอยา่งทว่มทน้ [Lex2]
คนกวาดปลอ่งไฟ: คนทาํความสะอาดปลอ่งไฟ [Lex2]
(สวพี) {swept,swept,sweeping,sweeps} vt. กวาด,ปัด,ปัด
กวาด,ขยบั,ขจัด,ทาํใหผ้วิหนา้สะอาด,พัด,หนัไปทาง,มองไป
ทาง,กวาดตา,พาเอาไป,ชนะทว่มทนั,กวาดทุ่นระเบดิ. vi. ปัด
พ䌮ื�น,กวาด,ปัดกวาด,ผา่นไปอยา่งรวดเรว็,โฉบ,เคล䎽ื耀อนยา้ยอยา่ง
รวดเรว็. n. การกวาด,การปัดกวาด,การกวาดสายตา [Hope]
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(n) วง,ขอบเขต,การปัดกวาด,การกวาดสายตา [Nontri]
(vi) ซดั,โฉบ,พัด,ขจัด,กวาด,ปัดกวาด [Nontri]
(vt) ปัด,กวาด,ขยบัขยาย,กวาดตามอง [Nontri]
/S W IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

treachery การทรยศ[Lex2]
(เทรช\'เชอร)ี n. การทรยศ,การหกัหลงั,ความอกตญั䎷�,ูการไมม่ี
สจัจะ,การไรส้ตัย,์ความไมน่า่ไวว้างใจ,การมเีลห่เ์พทบุาย,ความไม่
มั䎽耀นคง,อนัตราย ###S. disloyalty [Hope]
(n) การทรยศ,การขายชาต,ิการหกัหลงั,การอกตญั䎷� ู[Nontri]
/T R EH1 CH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tuck อาหาร[Lex2]
สอดเขา้ไป[Lex2]
เกบ็ไวใ้นท䎽ี耀มดิชดิ[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สอดเขา้ไป[Lex2]
(ทคิ) vt.,vi. จับผา้,พับผา้,พับ,พับแขนเส䌮ื�อ,รด,ด䎽ื耀ม,หดสั䌮�น n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀พับ
สั䌮�น,ผา้ท䎽ี耀พับ,รอยจบี,ขนม,ของรับประทาน. ###S. cover,wrap,swathe
[Hope]
(n) ผา้คลอ้งคอ,ผา้คลมุไหล,่ผู้พับ [Nontri]
(vt) รัด,รดู,ซกุ,ยดัใส,่พับ,เกบ็,หด [Nontri]
/T AH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

background ภมูหิลงั: เบ䌮ื�องหลงั, เบ䌮ื�องหนา้เบ䌮ื�องหลงั, หลงัฉาก, ความเป็นมา,
ประวตั,ิ พ䌮ื�นเพ [Lex2]
ฉากหลงั: มา่น, พ䌮ื�นหลงัภาพ [Lex2]
(แบค\'กราวนด์)ฺ n. พ䌮ื�น,สว่นท䎽ี耀อยู่ขา้งหลงั,ถ䎽ิ耀นท䎽ี耀มา,ภมูหิลงั ###S.
past,environment [Hope]
(n) ภมูหิลงั,พ䌮ื�นหลงั,ประวตั,ิขา้งหลงั [Nontri]
/B AE1 K G R AW2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bait เหย䎽ื耀อ: ส䎽ิ耀งลอ่ใจ [Lex2]
การดงึดดูใจ: การลอ่หลอก [Lex2]
หยอกลอ้: เยา้แหย ่[Lex2]
ใสเ่หย䎽ื耀อตกปลา: ลอ่เหย䎽ื耀อ, เอาเหย䎽ื耀อตดิเบด็ [Lex2]
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(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหย䎽ื耀อ,ส䎽ิ耀งลอ่ใจ vi. พัก vt. ลอ่
เหย䎽ื耀อ,ใสเ่หย䎽ื耀อ,หลอกลอ่,รังแก,ขม่เหง,ใหอ้าหาร,กนิเหย䎽ื耀อ ###S. lure
###A. calm Conf. bate [Hope]
(n) เหย䎽ื耀อ,ส䎽ิ耀งลอ่ [Nontri]
(vt) หลอกลอ่,ใหอ้าหาร,กนิเหย䎽ื耀อ [Nontri]
/B EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chronicle บนัทกึเหตกุารณ:์ บนัทกึเร䎽ื耀องราวมตามลาํดบัเวลา [Lex2]
เหตกุารณใ์นอดตี: ประวตัศิาสตร,์ เร䎽ื耀องราวในอดตี [Lex2]
(ครอน\'นเิคลิ) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บนัทกึ
เหตกุารณเ์ป็นลาํดบัเวลา,ประวตัศิาสตร,์เหตกุารณป์ระจาํ
ปี,จดหมายเหต,ุช䎽ื耀อหนังสอืพมิพ.์ vt. บนัทกึเหตกุารณ ์###SW.
chronicler n. [Hope]
(n) บนัทกึเหตกุารณ,์รายงานเหตกุารณ,์จดหมายเหต ุ[Nontri]
(vt) บนัทกึเหตกุารณ ์[Nontri]
/K R AA1 N AH0 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

copper ทองแดง[Lex2]
เป็นสทีองแดง[Lex2]
สทีองแดง[Lex2]
หุ้มดว้ยทองแดง: ชบุทองแดง, คลมุดว้ยทองแดง [Lex2]
เหรยีญทองแดง เชน่ เพนน[ีLex2]
ตาํรวจ (คาํสแลง)[Lex2]
ตาํรวจ[Lex2]
(คอพ\'เพอะ) n. ทองแดง,ธาตทุองแดง,ตาํรวจ [Hope]
(n) ทองแดง,เหรยีญทองแดง,ภาชนะทองแดง [Nontri]
/K AA1 P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disease ปัญหา: ภยัสงัคม [Lex2]
โรคภยัไขเ้จบ็: โรค, การเจบ็ไขไ้ดป้่วย, ความเจบ็ป่วย [Lex2]
(ดซิซี\') n. โรค ###S. sickness [Hope]
(n) เช䌮ื�อโรค,โรค [Nontri]
/D IH2 Z IY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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folklore ประเพณแีละความเช䎽ื耀อของผู้คน: คตชิาวบา้น [Lex2]
การศกึษาเก䎽ี耀ยวกบัขนบประเพณพี䌮ื�นบา้น[Lex2]
(โฟลค์\'ลอร)์ n. คตชิาวบา้น,ความเช䎽ื耀อหรอืขนบธรรมเนยีมประเพณี
ของชาวบา้น. folkloric adj. ###SW. folklorist n. folkloristic adj.
[Hope]
(n) นทิานพ䌮ื�นบา้น,คตชิาวบา้น [Nontri]
/F OW1 K L AO2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

infect ตดิโรค: ตดิเช䌮ื�อ [Lex2]
ทาํใหต้ดิเช䌮ื�อ: ทาํใหต้ดิโรค, ทาํใหเ้ปื䌮�อน, ทาํใหม้วัหมอง, มผีลตอ่
ความรู้สกึหรอืการกระทาํ [Lex2]
(อนิเฟคท\ฺ') vt. ทาํใหต้ดิเช䌮ื�อ ทาํใหต้ดิโรค,ทาํใหเ้ปื䌮�อน,ทาํใหม้วั
หมอง,มผีลตอ่ความรู้สกึหรอืการกระทาํ. vi. ตดิเช䌮ื�อ. ###SW.
infector,infecter n. ###S. disease,contaminate [Hope]
(vt) ทาํใหต้ดิเช䌮ื�อ,ระบาด,ตดิตอ่,ทาํใหต้ดิโรค [Nontri]
/IH2 N F EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

itch ทาํใหค้นั[Lex2]
ปรารถนา: ตอ้งการ [Lex2]
รบกวน: ทาํใหร้าํคาญ [Lex2]
รู้สกึคนั: คนั [Lex2]
อาการคนั[Lex2]
(อทิช)ฺ vi. รู้สกึคนั,ทาํใหค้นั. vt. ทาํใหค้นั,รบกวน,ทาํใหร้ะคายเคอืง.
n. ความรู้สกึคนั,ความอยากได,้ความปรารถนา,โรคหดิ [Hope]
(n) ความคนั,ความกระหาย,โรดหดิ,ความโลภ,ความปรารถนา
[Nontri]
(vt) ทาํใหค้นั,อยาก,กระหาย,ปรารถนา [Nontri]
/IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

literature การประพันธ:์ การเขยีนหนังสอื, การแตง่หนังสอื [Lex2]
งานประพันธ:์ งานวรรณกรรม, งานเขยีน, ผลงานวรรณคด ี[Lex2]
วรรณคด:ี วรรณกรรม [Lex2]
ส䎽ิ耀งตพีมิพ[์Lex2]
(ลทิทะเร\'เชอะ) n. วรรณคด,ีอกัษรศาสตร,์อาชพีนักอกัษรศาสตร,์ผล
งานประพันธ,์ผลงานวรรณคด,ีส䎽ิ耀งตพีมิพ,์สรรพหนังสอื ###S.
writings,letters [Hope]
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(n) วรรณกรรม,วรรณคด,ีการประพันธ,์อกัษรศาสตร ์[Nontri]
/L IH1 T ER0 AH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

millennium ระยะเวลาหน䎽ึ耀งพันปี: รอบพันปี, การฉลองครบรอบหน䎽ึ耀งพันปี [Lex2]
สหสัวรรษ, ชว่งเวลาหน䎽ึ耀งพันปี [LongdoEN]
(มเิลน\'เนยีม) n. ระยะเวลาหน䎽ึ耀งพันปี pl.millenniums,millennia
[Hope]
(n) เวลาหน䎽ึ耀งพันปี,วนัครบรอบพันปี [Nontri]
/M AH0 L EH1 N IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

myth นทิานปรัมปรา: ตาํนาน [Lex2]
เร䎽ื耀องโกหก: เร䎽ื耀องหลอกลวง, เร䎽ื耀องท䎽ี耀แตง่ข䌮ึ�น [Lex2]
(มธิ) n. เร䎽ื耀องอภนิหิารท䎽ี耀เป็นนยิายหรอืตาํนานท䎽ี耀เลา่ตอ่ ๆ กนัมา ###S.
story,legend,folk,tale [Hope]
(n) นยิายโบราณ,เทพนยิาย,เร䎽ื耀องอภนิหิาร,ตาํนาน [Nontri]
/M IH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

promote เล䎽ื耀อนตาํแหนง่[Lex2]
ชว่ยเหลอืใหด้ขี䌮ึ�น: สง่เสรมิ, โฆษณา [Lex2]
(พระโมท\') vt. สนับสนนุ,สง่เสรมิ,เล䎽ื耀อน,กระตุ้น,กอ่การ,กอ่ตั䌮�ง.
###SW. promotable adj. ###S. further,upgrade [Hope]
(vt) สนับสนนุ,สง่เสรมิ,เล䎽ื耀อนชั䌮�น,กอ่ตั䌮�ง,กระตุ้น [Nontri]
/P R AH0 M OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

relate เก䎽ี耀ยวขอ้ง: เก䎽ี耀ยวโยง, เก䎽ี耀ยวกบั, สมัพันธก์บั [Lex2]
ทาํใหเ้ก䎽ี耀ยวขอ้งกนั: ทาํใหส้มัพันธก์นั [Lex2]
เลา่: บรรยาย, เลา่เร䎽ื耀อง [Lex2]
(รเีลท\') vt. บอก,เลา่,บรรยาย,ทาํใหม้คีวามสมัพันธก์นั,ทาํให้
เก䎽ี耀ยวขอ้งกนั,vi. เก䎽ี耀ยวขอ้ง,สมัพันธ,์สอดคลอ้ง,เป็นญาตกินั ###SW.
relatability n. relatable adj. relater n. ###S. tell,narrate,delineate
[Hope]
(vt) เก䎽ี耀ยวพันกนั,บอกเลา่,เทยีบเคยีง,สมัพันธ ์[Nontri]
/R AH0 L EY1 T/ [CMU]
/R IY0 L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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religion ความเช䎽ื耀อในศาสนา: ความศรัทธา, ความเล䎽ื耀อมใส [Lex2]
ศาสนา: ลทัธคิวามเช䎽ื耀อ [Lex2]
(รลีจิ\'เจนิ) n. ศาสนา,ลทัธ,ิความเล䎽ื耀อมใสในศาสนา,เร䎽ื耀องศาสนา,กลุ่ม
นักบวช,ความเล䎽ื耀อมใส,ชวีติในศาสนา,ธรรมะ,หลกัธรรม ###SW.
religions n. พธิศีาสนา,ความเครง่ครัดในศาสนา [Hope]
(n) ศาสนา [Nontri]
/R AH0 L IH1 JH AH0 N/ [CMU]
/R IY0 L IH1 JH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sum จาํนวนรวม: ผลรวม, ผลบวก [Lex2]
จาํนวนเงนิ[Lex2]
การคาํนวณทางคณติศาสตร[์Lex2]
สาระสาํคญั: ขอ้สรปุ, ใจความสาํคญั [Lex2]
รวมยอดทั䌮�งหมด: รวมทั䌮�งหมด [Lex2]
(ซมั) n. ผลบวก,ยอด,จาํนวนรวม,จาํนวนเงนิ,เลขคณติ,ขอ้
สรปุ,หวัขอ้,สาระสาํคญั,จดุสดุยอด. vt. รวม,รวบยอด,มใีจความ
ยอ่,สรปุ, Phr. (sum up สรปุ) vi. เป็นจาํนวน ###S. cash [Hope]
(n) จาํนวนเงนิ,ผลบวก,ยอดรวม,ขอ้สรปุ,โจทยเ์ลข [Nontri]
(vt) รวม,บวก,สรปุ,ยอ่,รวบยอด [Nontri]
/S AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

teller พนักงานรับฝากถอนเงนิในธนาคาร[Lex2]
เคร䎽ื耀องฝากถอนเงนิ[Lex2]
ผู้นับคะแนนเสยีงในสภา[Lex2]
ผู้เลา่นทิาน เร䎽ื耀องราว ฯลฯ[Lex2]
|der, pl. Teller| จาน [LongdoDE]
(เทล\'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เลา่,พนักงานธนาคารท䎽ี耀มหีนา้ท䎽ี耀รับหรอืจา่ย
เงนิ,ผู้นับ คะแนนเสยีง ###SW. tellership n. ###S. raconteur [Hope]
(n) ผู้บอกเลา่,ผู้นับคะแนนเสยีง,พนักงานรับจา่ยเงนิของธนาคาร
[Nontri]
/T EH1 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

trustworthy นา่ไวว้างใจ[Lex2]
(ทรัสท\ฺ'เวริท์ธ)ี adj. นา่ไวว้างใจ,เช䎽ื耀อถอืได.้ ###SW. trustworthiness
n. [Hope]
(adj) นา่ไวว้างใจ,ซ䎽ื耀อสตัย,์เช䎽ื耀อถอืได ้[Nontri]
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/T R AH1 S T W ER2 DH IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

update ทาํใหท้นัสมยั[Lex2]
ขอ้มลูทนัสมยั: ขอ้มลูใหม่ๆ [Lex2]
(อพัเดท\',อพั\'เดท) vt. ทาํใหท้นัสมยั. n. ขอ้มลูใหม ่ๆ ###SW.
updater n. ###S. renew [Hope]
/AH0 P D EY1 T/ [CMU]
/AH1 P D EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vein เสน้เลอืดดาํ: เสน้โลหติดาํ [Lex2]
(เวน) n. เสน้โลหติดาํ,สายแร,่ทางแร,่ลาํเหมอืง,เสน้ใบไม,้เสน้บนปีก
แมลง,ลายเน䌮ื�อไม,้สายเน䌮ื�อหนิ,อารมณ,์นสิยั,ลลีา. vt. ทาํใหม้ลีายเสน้.
[Hope]
(n) เสน้โลหติดาํ,เสน้ใบไม,้ปีกแมลง,สายแร,่ลายเน䌮ื�อไม,้อารมณ์
[Nontri]
/V EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

venom พษิจากการถกูสตัวก์ดัตอ่ย: พษิสตัว,์ ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มพีษิ [Lex2]
ความโกรธ: ความเกลยีดชงั, ส䎽ิ耀งชั䎽耀วรา้ย [Lex2]
(เวน\'เนมิ) n. พษิ (พษิง,ูพษิแมงมมุหรอืของสตัวห์รอือ䎽ื耀น ๆ) ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มี
พษิ,พษิโดยทั䎽耀วไป,ทาํใหเ้ป็นพษิ,ปลอ่ยพษิ ###S. poison [Hope]
(n) พษิ,ความเคยีดแคน้,ความชงิชงั,ความมุ่งรา้ย [Nontri]
/V EH1 N AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

charity การทาํการกศุล: การกศุล, การทาํบญุสนุทาน [Lex2]
ความเอ䌮ื�อเฟ䌮ื�อเผ䎽ื耀อแผ:่ ความโอบออ้มอาร,ี ความใจบญุสนุทาน [Lex2]
เงนิบรจิาค: ส䎽ิ耀งของท䎽ี耀บรจิาค [Lex2]
มลูนธิ:ิ กจิการกศุล, งานบญุ, งานกศุล [Lex2]
แช\'รทิ)ี n. ความใจบญุ,การกศุล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็น
เจา้,เงนิทาํทาน,งานสงเคราะห,์มลูนธิสิงเคราะห,์สถาบนัสงเคราะห์
###S. benevolence [Hope]
(n) ความใจบญุ,การกศุล,การทาํทาน,ความกรณุา,ความเอ䌮ื�อเฟ䌮ื�อเผ䎽ื耀อ
แผ ่[Nontri]
/CH EH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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commerce การคา้ขายสนิคา้: ธรุกจิการคา้ [Lex2]
การตดิตอ่สมัพันธใ์นสงัคม[Lex2]
(คอม\'เมริซ์)ฺ n. การคา้,การพาณชิย,์การแลกเปล䎽ี耀ยน (ขอ้คดิเหน็
ความรู้หรอือ䎽ื耀น ๆ) ,การรว่มประเวณ ี[Hope]
(n) การคา้ขาย,การคา้,การพาณชิย,์วงการคา้ [Nontri]
/K AA1 M ER0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

condemn ประกาศวา่ทาํผดิ: กลา่วโทษ [Lex2]
วจิารณอ์ยา่งแรง[Lex2]
(คนัเดมน\์') {condemned,condemning,condemns} vt.
ประณาม,ตาํหน,ิตดัสนิวา่มคีวามผดิ ###SW. condemnable adj.
ดcูondemn condemningly adv. ดcูondemn ###S. blame,censure
###A. praise,approve [Hope]
(vt) กลา่วโทษ,ประณาม,ตาํหน,ิตราหนา้,ดา่วา่,ลงโทษ,ตดัสนิความ
[Nontri]
/K AH0 N D EH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cozy เป็นกนัเอง[Lex2]
อบอุ่นและสะดวกสบาย[Lex2]
(โค\'ซ)ี adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก [Hope]
(adj) ผาสกุ,นา่สบาย [Nontri]
/K OW1 Z IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

deplete ทาํใหห้มดส䌮ิ�น: ทาํใหล้ดลง, ทาํใหพ้รอ่ง, ทาํใหว้า่งเปลา่ [Lex2]
(ดพิลที\') vt. ทาํใหห้มดส䌮ิ�นหรอืลดนอ้ยลงมาก,ทาํใหส้ญูเสยี,ทาํให้
วา่งเปลา่,บรรเทา ###SW. depletion n. ดdูeplete depletive adj.
ดdูeplete ###S. empty ###A. fill [Hope]
(vt) ใชห้มด,ทาํใหส้ญูเสยี,ทาํใหส้䌮ิ�นเปลอืง,ทาํใหล้ดนอ้ยลง [Nontri]
/D AH0 P L IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

economy ความมธัยสัถ:์ การประหยดั, ความข䌮ี�เหนยีว [Lex2]
ท䎽ี耀ราคาถกูกวา่: ท䎽ี耀ประหยดักวา่ [Lex2]
ระบบ[Lex2]
เศรษฐกจิ: รายได ้[Lex2]
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(อคีอน\'นะม)ี n. เศรษฐกจิ,การประหยดั,รายได,้การเคหะ. adv.
โดยสารชั䌮�นประหยดั ###S. frugality [Hope]
(n) ความมธัยสัถ,์ความประหยดั,รายได,้เศรษฐกจิ [Nontri]
/IH0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
/IY0 K AA1 N AH0 M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

empire เครอืบรษัิทท䎽ี耀ย䎽ิ耀งใหญ[่Lex2]
อาณาจักร: พระราชอาณาจักร, จักรวรรด ิ[Lex2]
(เอม\'ไพเออ) n. อาณาจักร,จักรวรรด,ิอาํนาจเดด็ขาด,การปกครอง
อยา่งเฉยีบขาด [Hope]
(n) จักรวรรด,ิอาณาจักร [Nontri]
/EH1 M P AY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

goods สนิคา้: ส䎽ิ耀งของ [Lex2]
(กดูซ)ฺ n. สนิคา้ [Hope]
(n) สนิคา้,ขา้วของเคร䎽ื耀องใช,้ทรัพยส์นิ [Nontri]
/G UH1 D Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[good]
ด[ีLex2]
เหมาะสม: ถกูตอ้ง [Lex2]
เกง่: ฉลาด, มคีวามสามารถ [Lex2]
ซ䎽ึ耀งเช䎽ี耀ยวชาญ: ซ䎽ึ耀งชาํนาญ [Lex2]
มนี䌮ํ�าใจ: ใจด ี[Lex2]
มเีกยีรต[ิLex2]
นา่พอใจ: นา่เช䎽ื耀อถอื, ไวใ้จได,้ มชี䎽ื耀อเสยีง [Lex2]
มาก: เตม็ท䎽ี耀 [Lex2]
แทจ้รงิ: ไมป่ลอม [Lex2]
ความดงีาม: ความด,ี ผลประโยชน,์ คณุธรรม [Lex2]
(กดู) adj. ด,ีกรณุา Id. (all in good time ถกูกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n.
คณุคา่,ผลประโยชน,์ความดเีลศิ,ความกรณุา ###SW. goods n.
สนิคา้. Phr. (for good ตลอดไป) interj. คาํอทุานแสดงความพอใจ
หรอืความเหน็ดว้ย,ด ีadv. ด.ี S... [Hope]
(adj) ด,ีถกู,เกง่,ใจด,ีเป็นประโยชน,์ใชไ้ด,้เหมาะสม [Nontri]
(n) ความด,ีคณุประโยชน,์ผลประโยชน ์[Nontri]
/G UH1 D/ [CMU]
/G AH0 D/ [CMU]
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(n) / / [OALD]

heed การเอาใจใส:่ การระมดัระวงั [Lex2]
เอาใจใส:่ ระมดัระวงั [Lex2]
(ฮดี) v.,n. (การ) สนใจ,เอาใจใส,่สงัเกต. ###SW. heeder n. heedful
adj. heedness n. ###S. attention [Hope]
(vt) สนใจ,เอาใจใส,่ฟัง,ระมดัระวงั,ระวงั [Nontri]
/HH IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hitchhike ขออาศยัโดยสารรถคนอ䎽ื耀นฟร:ี โบกรถขออาศยัโดยสารรถคนอ䎽ื耀นฟรี
[Lex2]
(ฮทิช\ฺ'ไฮค)ฺ vi. อาศยัโดยสารรถคนอ䎽ื耀นฟรแีละลงเดนิบา้งในระหวา่ง
การทศันาจร. ###SW. hitchhiker n. [Hope]
/HH IH1 CH HH AY2 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mock เยาะเยย้: หวัเราะเยาะ, เยย้หยนั, ดถูกู [Lex2]
เลยีนแบบ: ลอ้เลยีน [Lex2]
ท䎽ี耀แกลง้ทาํ: ท䎽ี耀จาํลองข䌮ึ�น, ปลอม, ท䎽ี耀เลยีนแบบ [Lex2]
(มอค) v. เยาะเยย้,เยย้หยนั,ลอ้เลยีน,ยั䎽耀ว,ทา้ทาย,หลอกลวง,ทาํใหผ้ดิ
หวงั. Phr. (mock up สรา้งหุ่นจาํลอง) n. การหวัเราะเยาะ,ส䎽ิ耀ง
จาํลอง,ส䎽ิ耀งเลยีนแบบ,ส䎽ิ耀งลอ้เลยีน,การเลยีนแบบ,ส䎽ิ耀งไมบ่งัควร ###S.
defy [Hope]
(vt) เยาะเยย้,ลอ้เลยีน,ยั䎽耀ว,หลอกลวง [Nontri]
/M AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neutral ซ䎽ึ耀งเป็นกลาง: ซ䎽ึ耀งไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน䎽ึ耀ง [Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมม่สี[ีLex2]
ซ䎽ึ耀งไมเ่ป็นกรดหรอืดา่ง (ทางเคม)ี: ซ䎽ึ耀งเป็นกลาง [Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมน่าํไฟฟา้ (ทางฟสิกิส)์: ซ䎽ึ耀งเป็นฉนวน [Lex2]
(นวิ\'เทรลิ) adj. เป็นกลาง,ไมม่ลีกัษณะเฉพาะ,ไรส้,ีสเีทา,เขา้ไดก้บั
ทกุสหีรอืหลายส,ีไรอ้วยัวะเพศ n. บคุคลหรอืรัฐท䎽ี耀วางตวัเป็นก
ลาง,เกยีรว์า่ง. ###S. indifferent [Hope]
(adj) เป็นกลาง,ไมเ่ขา้ขา้งใด [Nontri]
(n) ชาตทิ䎽ี耀เป็นกลาง [Nontri]
/N UW1 T R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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persecute กอ่กวน (ทางเช䌮ื�อชาต,ิ ศาสนา, การเมอืง, พวกรักรว่มเพศ): กลั䎽耀น
แกลง้, กอ่กวน, ตามรังควาน [Lex2]
จับมาลงโทษ[Lex2]
(เพอ\'ซคีวิท)ฺ vt. กอ่กวน,แกลง้,รบกวน,ประหาร,ขม่เหง. ###SW.
persecutive adj. persecutor n. persecutory adj. [Hope]
(vt) ขม่เหง,รบกวน,แกลง้,รังแก,ประหตัประหาร [Nontri]
/P ER1 S AH0 K Y UW2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pity ความเสยีดาย: ความอบัอาย [Lex2]
ความสงสาร: ความเหน็ใจ, ความเวทนา, ความเหน็อกเหน็ใจ, ความ
สงัเวช [Lex2]
สงสาร: เมตตา, เวทนา, เหน็ใจ [Lex2]
(พทิ\'ท)ี n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเหน็อกเหน็ใจ Phr. (take
(have) on pity แสดงความปรานตีอ่) vt.,vi. รู้สกึสงสาร,รู้สกึเมตตา
เหน็อกเหน็ใจ. ###S. sympathy [Hope]
(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเหน็ใจ
[Nontri]
(vt) สงสาร,เวทนา,เมตตา,สมเพช,เหน็ใจ [Nontri]
/P IH1 T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reduce ลดลง: ทาํใหน้อ้ยลง [Lex2]
ลดราคา: ทาํใหถ้กูลง [Lex2]
รวบยอด: สรปุ, รวบรวม [Lex2]
ลดระดบั: ลดขั䌮�น [Lex2]
เค䎽ี耀ยวจนขน้: ทาํใหเ้ขม้ขน้ข䌮ึ�น [Lex2]
ตดัทอน: ลดหยอ่น, ลดทอน [Lex2]
บงัคบั: ปราบปราม [Lex2]
(รดีวิซ\ฺ') vt. ทาํใหน้อ้ยลง,ลด,ยอ่,ทาํให้
หมด,ทด,ปรับปรงุ,ทอน,ทาํใหเ้บาบาง,ทาํใหเ้จอืจาง,แยก
สลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกดิขบวน (ด)ู ###SW.
reducibility n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish,lessen
[Hope]
(vt) ลด,ทอนลง,ยอ่,หด,รวบuวม [Nontri]
/R AH0 D UW1 S/ [CMU]
/R IY0 D UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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scribe ผู้คดัลอก: อาลกัษณ,์ เจา้หนา้ท䎽ี耀คดัลอก [Lex2]
(สไครบ\ฺ') n. เสมยีน,ผู้คดัลอก,เจา้หนา้ท䎽ี耀คดัลอก,อาลกัษณ,์เจา้
หนา้ท䎽ี耀สารบรรณ,นักเขยีน,นักประพันธ,์ผู้สอนกฎหมายยวิ,ผู้เช䎽ี耀ยวชาญ
กฎหมาย,ยวิ,นักขา่ว,เคร䎽ื耀องขดีเขยีน,เคร䎽ื耀องขดีไม.้ vt. ใชเ้คร䎽ื耀องขดี
เขยีน,ขดีเขยีน,ขดีเขยีนไมด้ว้ยเคร䎽ื耀องขดีเขยีน [Hope]
(n) อาลกัษณ,์เสมยีน,คนคดัลอก [Nontri]
/S K R AY1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

temper อารมณ[์Lex2]
อารมณโ์กรธ: ความโกรธ [Lex2]
ความสงบ: อารมณส์งบ [Lex2]
ทาํใหบ้รรเทาหรอืนอ้ยลง[Lex2]
ทาํใหเ้ขม้แขง็ข䌮ึ�น[Lex2]
(เทม\'เพอะ) n. อารมณ,์นสิยั,ภาวะแหง่จติ,สารท䎽ี耀เตมิเขา้ไปเปล䎽ี耀ยน
คณุสมบตั,ิทางสายกลาง,การประนปีระนอม. vi.,vt. (ทาํให)ั
บรรเทา,แบง่เบา,สงบลง ###SW. temperability temperable adj.
temperer n. ###S. disposition,anger,rag [Hope]
(n) สารเจอืปน,อารมณ,์นสิยั,การประนปีระนอม,ทางสายกลาง
[Nontri]
(vt) ทาํใหเ้หมาะ,ทาํใหส้งบ,เจอืปน,ทาํใหอ้อ่นน䎽ิ耀ม [Nontri]
/T EH1 M P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

throne บลัลงัก:์ ท䎽ี耀ประทบั, แทน่, ราชบลัลงัก,์ พระท䎽ี耀นั䎽耀ง [Lex2]
ผู้ครองบลัลงัก:์ ประมขุผู้ครองบลัลงัก,์ กษัตรยิ ์[Lex2]
ตาํแหนง่กษัตรยิ:์ อาํนาจกษัตรยิ ์[Lex2]
ข䌮ึ�นครองบลัลงัก[์Lex2]
ทาํใหข้䌮ึ�นครองบลัลงัก[์Lex2]
นั䎽耀งบนบลัลงัก[์Lex2]
(โธรน) n. ราชบลัลงัก,์บลัลงัก,์ตาํแหนง่กษัตรยิ,์อาํนาจกษัตรยิ,์ผู้
ครองบลัลงัก,์รัฎฐาธปัิตย,์ลาํดบัชั䌮�นของเทพดา. vt. ทาํใหข้䌮ึ�นครอง
บลัลงัก.์ vi. ข䌮ึ�นครองบลัลงัก ์[Hope]
(n) บลัลงัก,์ราชบลัลงัก ์[Nontri]
/TH R OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unity ความเป็นเอกภาพ: ความเป็นอนัหน䎽ึ耀งอนัเดยีวกนั [Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 124/163

จาํนวนหน䎽ึ耀งหนว่ย: หน䎽ึ耀ง [Lex2]
(ย\ู'นทิ)ี n. ความสามคัค,ีความพรอ้มเพรยีงกนั,การรวมกนั,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀รว่ม
กนั,หน䎽ึ耀ง,จาํนวนหน䎽ึ耀งหนว่ย ###S. oneness,identity,harmony [Hope]
(n) ความเป็นอนัหน䎽ึ耀งอนัเดยีว,ความสามคัคกีนั,เอกภาพ [Nontri]
/Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

victor ผู้ชนะ: ผู้รบชนะ [Lex2]
(วคิ\'เทอะ) n. (ศพัทส์䎽ื耀อสาร) =V [Hope]
(n) ผู้ชนะ,ผู้พชิติ [Nontri]
/V IH1 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

accurate ถกูตอ้ง: แนน่อน, แมน่ยาํ, ไรข้อ้ผดิพลาด [Lex2]
ระมดัระวงั: เท䎽ี耀ยงตรง [Lex2]
(adj) ถกูตอ้ง,เท䎽ี耀ยงตรง,แมน่ยาํ [Nontri]
/AE1 K Y ER0 AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

analyze วเิคราะห:์ ศกึษา, ตรวจสอบ, พจิารณา [Lex2]
(แอน\' นะไนซ) vt. =analyse (ด)ู [Hope]
(vt) วเิคราะห,์จาํแนก,วภิาค,แยกแยะ [Nontri]
/AE1 N AH0 L AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

asteroid ท䎽ี耀มลีกัษณะเหมอืนดาว[Lex2]
(แอส\'เทอรอยด) n. กลุ่มวตัถใุนอวกาศท䎽ี耀มเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง
ประมาณ 1480 ไมล ์หรอืนอ้ยกวา่โคจรอยุ่ระหวา่งดาวองัคารกบัดาว
พฤหสั. adj. คลา้ยดาว. asteroidal adj. (minor planet) [Hope]
(adj) คลา้ยดาว,เป็นรปูดาว [Nontri]
(n) ดาวเคราะห ์[Nontri]
/AE1 S T ER0 OY2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

controversy การโตเ้ถยีงอยา่งรนุแรง[Lex2]
(คอน\'ทระเวอซ)ี n. การโตเ้ถยีง,การโตค้วาม,การทะเลาะววิาท
###S. discussion [Hope]
(n) ความขดัแยง้,การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง,การเถยีง,การโตค้ารม
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[Nontri]
/K AA1 N T R AH0 V ER2 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

evolve คอ่ยๆ พัฒนา[Lex2]
(อวิอลฟว\') v. คอ่ย ๆ ปรากฎข䌮ึ�น,ววิฒัน,์คอ่ยเป็นคอ่ยไป,เจรญิ.
###SW. evolvable adj ดeูvolve evolvement n. ดeูvolve evolver n.
ดeูvolve ###S. develop [Hope]
(vt) คอ่ยเป็นคอ่ยไป,คอ่ยๆเจรญิข䌮ึ�น [Nontri]
/IH0 V AA1 L V/ [CMU]
/IY0 V AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

factor ปัจจัย: ตวัประกอบ, ปัจจัยท䎽ี耀ทาํใหเ้กดิผลหรอืมอีทิธพิลตอ่ส䎽ิ耀งตา่งๆ
[Lex2]
ตวัประกอบ (ทางคณติศาสตร)์[Lex2]
ระดบัตา่งๆ ในระบบท䎽ี耀ใชว้ดัมาตรฐาน[Lex2]
(แฟค\'เทอะ) n. ปัจจัย,เหต,ุกรณ,ีตวัคณู,ตวัหาร,ผู้แทนบรษัิท. vt.
แสดงวา่เป็นผลคณู. ###SW. factorial n.,adj. factorable adj.
factorship n. ###S. agent [Hope]
(n) สว่นประกอบ,ปัจจัย,สว่นยอ่ย,เหต,ุกรณ ี[Nontri]
/F AE1 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

genetic (จะเนท\'ทคิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัพันธศาสตร,์ยนี (gene) ใน
โครโมโซม,เก䎽ี耀ยวกบัการสรา้ง ###SW. genetical adj. genetically adv.
###S. evolutionary,basic [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัการเตบิโต,เก䎽ี耀ยวกบัการเกดิ,เก䎽ี耀ยวกบัพันธศุาสตร์
[Nontri]
/JH AH0 N EH1 T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

genome กลุ่มยนีในเซลลข์องส䎽ิ耀งมชีวีติ[Lex2]
/JH IY1 N OW2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

identical เหมอืนกนั: ตรงกนั, เทา่กนั, แบบเดยีวกนั [Lex2]
(ไดเดน\'ทเิคลิ) adj. เหมอืนกนั,เหมอืนกนัทกุอยา่ง,อยา่งเดยีวกนั.
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###SW. identically adv. identicalness n. ###S. equal [Hope]
(adj) เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั,อยา่งเดยีวกนั [Nontri]
/AY0 D EH1 N T IH0 K AH0 L/ [CMU]
/AY0 D EH1 N IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

intellectual เก䎽ี耀ยวกบัปัญญา: ทางสตปัิญญา, เก䎽ี耀ยวกบัความคดิและการใชเ้หตผุล
[Lex2]
ซ䎽ึ耀งมสีตปัิญญา: ซ䎽ึ耀งรอบรู้ [Lex2]
ผู้มสีตปัิญญาสงู: ผู้รอบรู้, ผู้มคีวามรู้, ปัญญาชน [Lex2]
(อนิทะเลค\'ชวล) adj. เก䎽ี耀ยวกบัปัญญา,ซ䎽ึ耀งมปัีญญาสงู,ใชส้ตปัิญญา n.
ผู้มปัีญญาสงู,ผู้ท䎽ี耀มเีหตผุลสงู,ผู้ท䎽ี耀ใชส้ตปัิญญา (แทนการใชอ้ารมณ)์
,intellectuals อาํนาจในการเขา้ใจเหตผุล,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เก䎽ี耀ยวกบัปัญญา.
###SW. intellectuality n. คาํท䎽ี耀มคีวามหมายเหมอื [Hope]
(adj) มเีชาวน,์มคีวามรู้ [Nontri]
(n) คนมคีวามรู้,ผู้มปัีญญา [Nontri]
/IH2 N T AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L/ [CMU]
/IH2 N AH0 L EH1 K CH UW0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

majority สว่นใหญ:่ สว่นใหญท่䎽ี耀สดุของกลุ่ม [Lex2]
เสยีงขา้งมาก: เสยีงสว่นมาก, สว่นรวม, ฝ่ายขา้งมาก [Lex2]
พลตร ี(ยศ)[Lex2]
ซ䎽ึ耀งเป็นสว่นใหญ[่Lex2]
(มะจอ\'รทิ)ี n.,adj. สว่นใหญ,่สว่นมาก,คะแนนเสยีงขา้งมาก,ตาํแหนง่
พันตร,ีนติภิาวะ. [Hope]
(n) หมู่มาก,คะแนนเสยีงสว่นมาก,วยัผู้ใหญ ่[Nontri]
/M AH0 JH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mammal สตัวเ์ล䌮ี�ยงลกูดว้ยนม[Lex2]
(แมม\'เมลิ) n. สตัวเ์ล䌮ี�ยงลกูดว้ยนม [Hope]
(n) สตัวเ์ล䌮ี�ยงลกูดว้ยนม [Nontri]
/M AE1 M AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

multiply คณู[Lex2]
เพ䎽ิ耀มจาํนวน: เพ䎽ิ耀มข䌮ึ�น, ทวคีณู, ทบัทว,ี เพ䎽ิ耀มพนู [Lex2]
อยา่งมากมาย: อยา่งเพ䎽ิ耀มข䌮ึ�นหลายเทา่, หลายครั䌮�ง [Lex2]
(มลั\'ทไิพล) vt. คณู,ใหก้าํเนดิ adv. ซ䎽ึ耀งเพ䎽ิ耀มข䌮ึ�นหลายเทา่ [Hope]
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(vt) คณู,ทบัทว,ีทบัถม,เพ䎽ิ耀มจาํนวน,ทวคีณู [Nontri]
/M AH1 L T AH0 P L AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

offspring ลกูหลาน: ผู้สบืสกลุ [Lex2]
ผลท䎽ี耀เกดิข䌮ึ�น[Lex2]
(ออฟ\'สพรงิ) n.,ทายาท,บตุร,ผู้สบืเช䌮ื�อสาย,ผล,ลกูสตัว,์หนอ่ออ่น pl.
offspring,offsprings ###S. descendant [Hope]
(n) ลกูหลาน,ผล,ผลติผล,ทายาท [Nontri]
/AO1 F S P R IH2 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pesticide ยา่ฆา่แมลง[Lex2]
(เพส\'ทไิซด)ฺ n. ยาฆา่แมลง,ยาปราบศตัรพูชื,ยาฆา่สตัวท์䎽ี耀รบกวนหรอื
ทาํลายสตัวอ์䎽ื耀น ###SW. pesticidal adj. [Hope]
/P EH1 S T AH0 S AY2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

regulate ควบคมุ (ทางวศิวกรรม): ดแูล [Lex2]
วางระเบยีบ (ทางกฎหมาย): กาํหนด, บญัญัต ิ[Lex2]
(เรก\'กวิเลท) vt. ควบคมุ,ดแูล,ปรับ,ทาํใหเ้ป็นระเบยีบ,วาง
ระเบยีบ,กาํหนด,บญัญัต ิ###SW. regulative adj. regulatory adj.
###S. control,adjust,rule [Hope]
(vt) วางระเบยีบ,ออกกฎ,บงัคบั,กาํหนด,ตั䌮�ง [Nontri]
/R EH1 G Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reinforce เพ䎽ิ耀มกาํลงัทางทหาร: เสรมิกาํลงัทหาร [Lex2]
ทาํใหแ้ขง็แกรง่ข䌮ึ�น: เสรมิ, สนับสนนุ [Lex2]
(รอีนิฟอรส์\') vt. เพ䎽ิ耀มกาํลงัใหม,่เสรมิกาํลงั,สนับสนนุ,ทาํใหแ้ขง็
แรง,ทาํใหไ้ดผ้ลย䎽ิ耀งข䌮ึ�น,เพ䎽ิ耀ม,เสรมิ ###S. strengthen,reenforce [Hope]
(vt) เสรมิกาํลงั,เพ䎽ิ耀มกาํลงั,บาํรงุกาํลงั [Nontri]
/R IY2 IH2 N F AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stricken กรยิาชอ่ง 3 ของ strick[Lex2]
ไดรั้บความเดอืดรอ้น: เป็นทกุข,์ ไดรั้บผลกระทบ [Lex2]
เป็นโรค: เจบ็ป่วย [Lex2]
บาดเจบ็[Lex2]
(สทรคิ\'เคนิ) adj. กรยิาชอ่ง 2 ของ strike,ไดรั้บความเดอืดรอ้น,เป็น
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โรค,เสยีใจ,ถกูต,ีถกูตอ่ย,ไดรั้บผลกระทบ,บาดเจบ็ ###S.
hurt,crippled,impaired [Hope]
(vt) pp ของ strike [Nontri]
/S T R IH1 K AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[strike]
ต:ี โขก, เขก, ดดี, เคาะ [Lex2]
ปะทะ: กระแทก, ชน [Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
หยดุงานประทว้ง: กอ่การจลาจล [Lex2]
การต:ี การเคาะ, การโขก [Lex2]
การหยดุงานประทว้ง[Lex2]
การโจมตทีางอากาศ[Lex2]
การคน้พบน䌮ํ�ามนั: การคน้พบสายแร ่[Lex2]
การโยนลกูสไตรค์: การโยนลกูกระทบลกูตั䌮�งโบวล์䎽ิ耀งลม้หมด [Lex2]
(สไทรค)ฺ {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi.
ต,ีตอก,ทบุ,ตอ่ย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมต,ีจู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขดู,ขดี
(ไมข้ดีไฟ) ,ตกีรรเชยีง,พมิพ,์ประทบัตรา,ทาํเหรยีญ,กด,อดั,เจาะพบ
(น䌮ํ�ามนั) จับ,กอ่,ประสบ,ตกลง,ตบมอืเป็น
สญัญาณ,ยกเลกิ,ร䌮ื�อ,ถอน,ประทบัใจ [Hope]
(n) การนัดหยดุงาน,การต,ีการลดลง,การโจมต,ีการกระตกุ [Nontri]
(vi) โจมต,ีนัดหยดุงาน,ทบุ,ร䌮ื�อถอน,ยกเลกิ,ชกัธงขาว [Nontri]
(vt) กระทบื,ต,ีตอก,ชก,ทบุ,กด,ประทบัตรา [Nontri]
/S T R AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vast ใหญโ่ต: มโหฬาร, กวา้งใหญ ่[Lex2]
(adj) กวา้งใหญ,่ไพศาล,มากมาย,กวา้งขวาง,มหมึา [Nontri]
/V AE1 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

vegetarian คนท䎽ี耀กนิแตผั่กเป็นอาหาร: คนท䎽ี耀ไมก่นิเน䌮ื�อสตัว,์ คนกนิมงัสวรัิต ิ[Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมก่นิเน䌮ื�อสตัว:์ ซ䎽ึ耀งกนิมงัสวรัิต ิ[Lex2]
(เวจจแิท\'เรยีน) n. คนกนิเจ,คนกนิอาหารมงัสวรัิต.ิ adj. เก䎽ี耀ยวกบัการ
กนิเจหรอืการกนิอาหารมงัสวรัิต,ิประกอบดว้ยผักหรอืพชืลว้น.
###SW. vegetarianism n. [Hope]
(n) คนกนิเจ,คนกนิมงัสวรัิต ิ[Nontri]
/V EH2 JH AH0 T EH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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cherish รักและใสใ่จ: ช䎽ื耀นชม [Lex2]
(เชอ\'รชิ) {cherished,cherishing,cherishes} vt. ทะนถุนอม,รัก,ยดึ
มั䎽耀น,สงวนในดวงใจดว้ยความรัก. ###SW. cherishingly adv. ###S.
sustain ###A. neglect [Hope]
(vt) ทะนถุนอม,เล䌮ี�ยง,รัก,สงวนไว,้ยดึมั䎽耀น [Nontri]
/CH EH1 R IH2 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

compassion ความเหน็ใจ: ความรู้สกึเศรา้ใจไปกบัความทกุขข์องผู้อ䎽ื耀น [Lex2]
(คมัแพซ\'เชนิ) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเหน็อกเหน็ใจ
###S. pity [Hope]
(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเหน็อกเหน็ใจ
[Nontri]
/K AH0 M P AE1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consent การอนญุาต[Lex2]
ยอมรับ: เหน็ดว้ย [Lex2]
ยอมใหท้าํ: อนญุาต [Lex2]
(คนัเซนท\ฺ') {consented,consenting,consents} n. การอนญุาต,ความ
เหน็ชอบ,การยนิยอม. vt. อนญุาต,เหน็ชอบ,ยนิยอม Id. (Silence
gives consent การน䎽ิ耀งเฉยคอืการเหน็ดว้ย) ###S. compliance ###A.
dissent [Hope]
(n) ความเหน็ชอบ,การอนมุตั,ิความยนิยอม [Nontri]
(vi) เหน็ชอบ,อนมุตั,ิยนิยอม [Nontri]
/K AH0 N S EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

core กอ้นหนิท䎽ี耀คนโบราณนาํมาทบุเป็นเกลด็ใชเ้ป็นเคร䎽ื耀องมอื[Lex2]
แกนของผลไม[้Lex2]
แกนโลก[Lex2]
ใจความสาํคญั[Lex2]
ซ䎽ึ耀งเป็นสว่นสาํคญั[Lex2]
สว่นสาํคญั[Lex2]
หนว่ยความจาํคอมพวิเตอร[์Lex2]
เอาสว่นในออก: ควา้นไส,้ เอาไสอ้อก [Lex2]
(คอร,์โคร)์ n. ไสผ้ลไม,้แกน่แท,้แกน,สว่นในสดุ,เอาสว่นในออก,กลุ่ม
เลก็ ๆ ,บรษัิทเลก็ ๆ ###S. middle Conf. corps,corpse [Hope]
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(n) แกน,ไส,้แกน่แท,้ใจกลาง [Nontri]
(vt) ควา้นไส,้เอาไสใ้นออก [Nontri]
/K AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cunning ความเจา้เลห่[์Lex2]
เจา้เลห่:์ ฉลาดแกมโกง [Lex2]
ซ䎽ึ耀งฉลาดหลกัแหลม[Lex2]
นา่รัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ซ䎽ึ耀งดงึดดู [Lex2]
ผลงานท䎽ี耀มฝีีมอื[Lex2]
(คนั\'นงิ) n. ความหลกัแหลม,ความชาํนาญ,ความประณตี,ความฉลาด
แกมโกง,ความแคลว่คลอ่ง adj. หลกัแหลม,ชาํนาญ,มี
ฝีมอื,ประณตี,ฉลาดแกมโกง,แคลว่คลอ่ง ###SW. cunningness n.
ดcูunning ###S. artifice [Hope]
(adj) มไีหวพรบิ,หลกัแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคลว่คลอ่ง [Nontri]
/K AH1 N IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dizzy โง:่ ไมม่สีมอง, โงเ่งา่ [Lex2]
เวยีนศรีษะ: หนา้มดื, วงิเวยีน, มนึศรีษะ [Lex2]
(ดซิ\'ซ)ี adj. วงิเวยีนศรีษะ,หนา้มดื,ตาลาย,ยุ่งเหยงิ,สบัสน,ซ䎽ึ耀งทาํให้
สบัสน,ไมร่ะมดัระวงั,โง.่ vt. ทาํใหว้งิเวยีนศรีษะ ###SW. dizzily adv.
ดdูizzy dizziness n. ดdูizzy ###S. lightheaded,giddy [Hope]
(adj) เวยีนศรีษะ,ตาลาย,หนา้มดื,วงิเวยีน,หวัหมนุ,งง,สบัสน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้วยีนศรีษะ,ทาํใหว้งิเวยีน,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหห้วัหมนุ
[Nontri]
/D IH1 Z IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

equilibrium ความสงบของจติใจ[Lex2]
ความสมดลุของรา่งกาย[Lex2]
ดลุยภาพ, สภาวะสมดลุ [LongdoEN]
(อคีวลิบิ\'เบรยีม) n. ความสมดลุ,ดลุยภาพ,ความเสมอภาค,สภาพ
คงท䎽ี耀,ความสงบใจ. ###SW. equilibratory adj. ดeูquilibrium
equilibrious adj. ดeูquilibrium ###S. stability [Hope]
(n) ความสมดลุ,ความคงท䎽ี耀,ดลุยภาพ,ความเสมอภาค [Nontri]
/IY2 K W AH0 L IH1 B R IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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foster เล䌮ี�ยงดเูดก็: ดแูล, อปุการะ, อปุถมัภ ์[Lex2]
(ฟอส\'เทอะ) v.,adj. เล䌮ี�ยงด,ูสนับสนนุ,ใหก้าํลงัใจ,อปุถมัภ.์ fosterer
n. ###S. nurse [Hope]
(vt) เล䌮ี�ยง,อปุถมัภ,์สง่เสรมิ,สนับสนนุ [Nontri]
/F AA1 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grind บด: ขย䌮ี�, โม ่[Lex2]
ลบั: ขดู, เสยีดส ี[Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
งานท䎽ี耀นา่เบ䎽ื耀อ: งานหนัก [Lex2]
เดก็เรยีน[Lex2]
(ไกรด)ฺ {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม,่ถอูยา่ง
แรง,บรรเลงเพลงดงัลั䎽耀น,กดข䎽ี耀,เค䎽ี耀ยวเขญ็,รบกวน,เสยีงฝน,งาน
หนัก,นักเรยีนท䎽ี耀ขยนัมากผดิปกต,ิระบาํสา่ยตะโพก. ###SW. grindable
adj. grindingly adv. ###S. cr [Hope]
(vt) โม,่ป่น,บด,ลบั(มดี),ขบ(ฟัน),เจยีระไน,ฝน,ถ ู[Nontri]
/G R AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

growl คาํราม: ขู่คาํราม [Lex2]
เสยีงคาํราม: การคาํราม [Lex2]
(โกรล) v. คาํราม,บน่ดว้ยความโกรธ. ###SW. growlingly adv. ###S.
snarl,grumble [Hope]
(n) เสยีงคาํราม,การคาํราม [Nontri]
(vi) คาํราม [Nontri]
/G R AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moderation การทาํใหน้อ้ยลง: การทาํใหล้ดลง [Lex2]
ความพอประมาณ: ความรู้จักพอด,ี ความรู้จักประมาณ [Lex2]
(มอดดะเร\'เชนิ) n. ความไมร่นุแรง,การกระทาํท䎽ี耀พอประมาณ,ความ
พอควร,การละเวน้ของมนึเมา. Phr. (in moderation พอควร,พอ
ประมาณ) ###S. temperance [Hope]
(n) การสงบใจ,ความรู้จักประมาณ,ความไมร่นุแรง [Nontri]
/M AA2 D ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

predator ผู้ลา่: นักลา่ [Lex2]
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ผู้ปลน้สะดม[Lex2]
(เพรด\'เด เทอะ) n. ผู้ปลน้สะดม,สตัวท์䎽ี耀จับสตัวอ์䎽ื耀นเป็นอาหาร,ผู้
เบยีดเบยีน,ส䎽ิ耀งเบยีดเบยีน [Hope]
/P R EH1 D AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sane มสีขุภาพจติด:ี มจีติปกต ิ[Lex2]
มเีหตผุล[Lex2]
(เซน) adj. มสีขุภาพจติด,ีมเีหตผุล,มจีติปกต,ิมสีต,ิมั䎽耀นคง,มสีขุภาพดี
###SW. sanely adv. saneness n. ###S. normal,rational [Hope]
(adj) มสีขุภาพจติด,ีมสีต,ิมเีหตผุล [Nontri]
/S EY1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

saucer จานรอง[Lex2]
(ซอ\'เซอะ) n. ชามกลมต䌮ื�นและเลก็,ชามรองถว้ย [Hope]
(n) จานรองแกว้,จานรองถว้ย [Nontri]
/S AO1 S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

snatch ควา้: ฉวย, ฉดุ, ฉก, ดงึ, กระชาก [Lex2]
ควา้โอกาส: ฉวยโอกาส, รบีทาํบางส䎽ิ耀ง [Lex2]
ลกัพาตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ): ขโมย [Lex2]
การฉกฉวย: การชงิ, การฉวย, การควา้ [Lex2]
ชว่งเวลาสั䌮�นๆ[Lex2]
การลกัพาตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(สแนทช)ฺ vi.,n. (การ) ฉก,ฉวย,ฉวยโอกาส,แยง่ชงิ,ควา้
ไป,จกิ,ตอด,กระชาก,ดงึ,ลกัพา,ครา่,จ䌮ี�เอาตวัไป,เศษ,ส䎽ิ耀งเลก็ส䎽ิ耀ง
นอ้ย,ตอน,ชว่งระยะเวลาอนัสั䌮�น,การลกัตวัไป ###SW. snatcher n.
###S. seize,grab,clutch [Hope]
(n) การฉก,การฉวย,การตอด,การว䎽ิ耀งราว,การฉดุครา่,การขโมย
[Nontri]
/S N AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stagger เซ: เอยีง, โซเซ, โงนเงน [Lex2]
ทาํใหส้ะดดุ: ทาํใหโ้ซเซ [Lex2]
ทาํใหล้งัเล: ทาํใหส้งสยั, ทาํใหง้งงวย [Lex2]
การเซ: การโซเซ, การสา่ย, การเอยีง [Lex2]
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(สแทก\'เกอะ) vi.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้ เดนิโซเซ,ยนื
โซเซ,โงนเงน,เซ,สา่ย,ลงัเลใจ,ตะกกุตะกกั,สบัหลกี,จัดหลกี. adj. สบั
หลกี,จัดหลกี ###S. totter,stun [Hope]
(vi) ตปัุดตเุป๋,เซ,ยา้ย,เอยีง,สา่ย,โงนเงน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้หล䎽ื耀อมกนั,ทาํใหเ้ซ,ทาํใหเ้อยีง,สบัหลกี [Nontri]
/S T AE1 G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stumble สะดดุ: เดนิสะดดุ [Lex2]
เดนิโซเซ[Lex2]
พดูตะกกุตะกกั: พดูอกึอกั [Lex2]
พบโดยบงัเอญิ[Lex2]
การสะดดุ: การกา้วพลาด [Lex2]
การผดิพลาด: การทาํพลาด [Lex2]
(สทมั\'เบลิ) vi.,n. (การ) สะดดุ,สะดดุเทา้,พลาดเทา้,เตะเอาตอ,ผดิ
พลาด,เดนิโซเซ,ทาํผดิพลาด,ลงัเล,พดูตดิอา่ง,พบโดยบงัเอญิ,มาถงึ
โดยบงัเอญิ. vt.,n. (การ) ทาํใหส้ะดดุ,เก䎽ี耀ยวขา,ทาํใหส้งสยั,ทาํใหฉ้งน
สนเทห่.์ ###SW. stumblingly adv. คาํท䎽ี耀มคีวามหมายเหมอืนกนั
[Hope]
(vi) เดนิโซเซ,สะดดุ,ทาํผดิ,พดูตดิอา่ง,ลงัเล [Nontri]
/S T AH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tense ตงึ: แนน่ [Lex2]
ตงึเครยีด: เครง่เครยีด, เครยีด [Lex2]
ทาํใหต้งึ[Lex2]
ตงึ[Lex2]
กาล (เป็นรปูของกรยิาแสดงเวลา)[Lex2]
(เทนซ)ฺ n. กาล (ในไวยากรณ)์ ,กรยิาแสดงเวลา,กลุ่มของกรยิาหรอื
กาลดงักลา่ว adj. ตงึ,ตรงึแนน่,รัดแนน่,เครยีด ###SW. tenseness n.
###S. stretched,taut [Hope]
(adj) ตงึ,เครยีด,ตรงึ,แนน่ [Nontri]
(n) กาล,รปูกรยิาท䎽ี耀แสดงเวลา [Nontri]
/T EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tumble ลม้: หกคะเมน, ตลีงักา, กล䌮ิ�งไปมา [Lex2]
(ทมั\'เบลิ) vi.,vt. (ทาํให)้ ลม้,ลม้ลง,ตกลง,หกคะเมน,ตลีงักา,ถลา,พัง
ลง,กล䌮ิ�งไปมา,พลกิไปมา,ทาํใหยุ้่งเหยงิ,รบีเรง่,กระทาํอยา่งรบี
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รอ้น,เขา้ใจขอ้เทจ็จรงิ n. การลม้ลง,การตกลง,การพังลง,การแสดง
กายกรรม,การหมดอาํนาจ,ความสนใจ,ความยุ่งเหยงิ,กองท䎽ี耀ซอ้นกนั
ยุ่งเหยงิ,ความสบัสน [Hope]
(n) การลม้,ความยุ่งเหยงิ,ความสบัสน [Nontri]
(vi) ลม้,หกคะเมน,กล䌮ิ�งเกลอืก,พัง,ถลา,โผ [Nontri]
/T AH1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

withhold ระงับ: ยบัยั䌮�ง, ไมอ่นมุตั ิ[Lex2]
(วธิ\'โฮลด)ฺ vt.,vi. ระงับ,ยบัยั䌮�ง,ขดัขวาง,อายดั,ไมอ่นมุตั,ิไม่
อนญุาต,ยั䌮�งมอื,ถอนกลบั ###SW. withholder n. ###S. restrain
[Hope]
(vt) ยบัยั䌮�ง,ระงับ,อายดั,ไมอ่นมุตั,ิขดัขวาง [Nontri]
/W IH2 TH HH OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aircraft ส䎽ิ耀งตา่งๆ ท䎽ี耀สรา้งสาํหรับการบนิ[Lex2]
(แอร\์' คราฟท)ฺ n., (pl. craft) เคร䎽ื耀องบนิ ###S. airplane, aeroplane,
plane) [Hope]
(n) เคร䎽ื耀องบนิ,อากาศยาน [Nontri]
/EH1 R K R AE2 F T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

celebrity ความมชี䎽ื耀อเสยีง[Lex2]
ผู้มชี䎽ื耀อเสยีง: ผู้โด่ง่ดงั [Lex2]
(ซะเลบ\'บรทิ)ี n. บคุคลผู้มชี䎽ื耀อเสยีง,ช䎽ื耀อเสยีง,ความโดง่ดงั ###S.
fame [Hope]
(n) ช䎽ื耀อเสยีง,ผู้มชี䎽ื耀อเสยีง,ความดงั [Nontri]
/S AH0 L EH1 B R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

concrete คอนกรตี[Lex2]
ทาํจากคอนกรตี[Lex2]
ท䎽ี耀กลายเป็นของแขง็[Lex2]
ท䎽ี耀เป็นรปูธรรม: ท䎽ี耀ทาํใหเ้ป็นจรงิได ้[Lex2]
รปูธรรม: ท䎽ี耀สมัผัสจับตอ้งได ้[Lex2]
(คอน\'ครที) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชดัแจง้,ซ䎽ึ耀งเหน็
ประจักษ,์มตีวัตน,เป็นรปูธรรม,จรงิ ๆ n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀เป็นรปูธรรม,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มตีวั
ตน,คอนกรตี,ดนิท䎽ี耀แขง็เป็นกอ้น. vt. วางคอนกรตี,ใสค่อนกรตี,ทาํให้
เกาะตวัแนน่,ทาํใหแ้ขง็. ###SW. concreteness n. ด [Hope]
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(adj) เป็นรปูธรรม,มรีปู,มตีวัตน,เหน็ประจักษ ์[Nontri]
(n) คอนกรตี,ปนูซเีมนตแ์ขง็ [Nontri]
(vt) ทาํใหแ้ขง็,วางคอนกรตี,สรา้งดว้ยคอนกรตี [Nontri]
/K AH0 N K R IY1 T/ [CMU]
/K AA1 N K R IY0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

decisive ซ䎽ึ耀งเดด็เด䎽ี耀ยว: ซ䎽ึ耀งเดด็ขาด, ซ䎽ึ耀งมั䎽耀นใจ, ซ䎽ึ耀งแนว่แน ่[Lex2]
ซ䎽ึ耀งแนน่อน: ซ䎽ึ耀งตดัสนิใจแลว้, ซ䎽ึ耀งแนว่แน ่[Lex2]
ซ䎽ึ耀งลงความเหน็แลว้: ซ䎽ึ耀งแนน่อน, ซ䎽ึ耀งตดัสนิแลว้ [Lex2]
(ดไิซ\'ซฟิว) adj. ซ䎽ึ耀งมลีกัษณะช䌮ี�ขาด,แนว่แน,่ซ䎽ึ耀งตดัสนิใจแลว้.
###SW. decisiveness n. [Hope]
(adj) อยา่งเดด็ขาด,อยา่งแนน่อน,อยา่งมั䎽耀นใจ,ซ䎽ึ耀งช䌮ี�ขาด,แนว่แน่
[Nontri]
/D AH0 S AY1 S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

esteemed ซ䎽ึ耀งไดรั้บการยกยอ่ง: นา่เคารพ, นา่นับถอื [Lex2]
/EH0 S T IY1 M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[esteem]
ความเคารพ: ความนับถอื, ความนยิม, ความช䎽ื耀นชอบ [Lex2]
เคารพ: ยกยอ่ง, เคารพนับถอื, นับถอื [Lex2]
(อสีทมี\') vt.,n. (ความ) เคารพ,นับถอื,นยิม,ยกยอ่ง,สรรเสรญิ,เขา้ใจ
วา่,ถอืวา่,ประเมนิคา่ ###S. regard [Hope]
(n) การยกยอ่ง,การนับถอื,การเคารพ,ความนยิม,การสรรเสรญิ
[Nontri]
(vt) ยกยอ่ง,เคารพ,นับถอื,นยิม,สรรเสรญิ [Nontri]
/AH0 S T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ethical ตามหลกัจรรยา: ตามหลกัจรยิธรรม [Lex2]
(เอธ\'ธเิคลิ) adj. (เก䎽ี耀ยวกบั) หลกัจรยิธรรม,ศลีธรรม,ยาท䎽ี耀ขายโดย
ใบสั䎽耀งแพทยเ์ทา่นั䌮�น. ###SW. ethicalness n. ดeูthical ethicality n.
ดeูthical ###S. moral ###A. immoral [Hope]
(adj) มจีรรยา,ตามหลกัจรยิธรรม,เก䎽ี耀ยวกบัศลีธรรม [Nontri]
/EH1 TH IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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extinct สญูพันธุ์: ไมม่เีหลอือยู่ [Lex2]
(อคิซทฺงิท\ฺ') adj. สญูพันธุ์,สญูส䌮ิ�น,หมด,ดบัลง,ไมม่อียู่. ###SW.
extinction n. [Hope]
(adj) สญูพันธุ์,สญูส䌮ิ�น,หมดส䌮ิ�น,ดบัสญู [Nontri]
/IH0 K S T IH1 NG K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hardy ใจกลา้: เดด็เด䎽ี耀ยว [Lex2]
ทรหด: อดทน [Lex2]
(ฮารด์\'ด)ี adj. อดทน,ทนทาน,แขง็แรง,แขง็แกรง่,ลาํบาก,ยาก,กลา้
หาญ,บา้ระห䎽ํ耀า ###S. enduring [Hope]
(adj) กลา้หาญ,ทรหด,แขง็แกรง่,อดทน,บกึบนึ,ทนทาน [Nontri]
/HH AA1 R D IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

institute (อนิ\'สททิวิท)ฺ n. สถาบนั,องคก์าร,วทิยาลยั,สถาบนัหน䎽ึ耀งของ
มหาวทิยาลยั vt. จัดตั䌮�ง,จัดใหม้,ีรเิร䎽ิ耀ม,สรา้ง,กอ่ตั䌮�ง. ###SW.
institutor,instituter n. ###S. establish [Hope]
(n) ส䎽ิ耀งท䎽ี耀จัดข䌮ึ�น,องคก์าร,สถาบนั,หลกัฐาน,วทิยาลยั [Nontri]
(vt) จัดตั䌮�งข䌮ึ�น,ตั䌮�ง,สรา้ง,กอ่ตั䌮�ง [Nontri]
/IH1 N S T AH0 T UW2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jealousy ความข䌮ี�หงึ: ความหงึหวง [Lex2]
ความรษิยา: ความอจิฉารษิยา, ความอจิฉาตารอ้น [Lex2]
(เจล\'ละซ)ี n. ความอจิฉา,ความรษิยา,ความหงึหวง ###S.
distrust,envy,misgiving [Hope]
(n) ความอจิฉา,ความหงึหวง,ความรษิยา [Nontri]
/JH EH1 L AH0 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

migrate อพยพ: ยา้ย, โยกยา้ย, ยา้ยถ䎽ิ耀น [Lex2]
(สตัว)์ อพยพตามฤดกูาล: (สตัว)์ โยกยา้ยหรอืยา้ยถ䎽ิ耀นตามฤดกูาล
[Lex2]
(ไม\'เกรท) vi. อพยพ,ยา้ยถ䎽ิ耀น,อยู่ไมเ่ป็นท䎽ี耀. ###SW. migrator n.
###S. journey,move [Hope]
(vi) ทอ่งเท䎽ี耀ยวไป,อพยพ,ยา้ยถ䎽ิ耀น,โยกยา้ย,อยู่ไมเ่ป็นท䎽ี耀 [Nontri]
/M AY1 G R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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nurture การใหก้ารอบรม: การใหก้ารเล䌮ี�ยงด,ู การอบรมบม่นสิยั, การเล䌮ี�ยงดู
[Lex2]
บาํรงุ: เล䌮ี�ยงด,ู เอาใจใส,่ ทะนบุาํรงุ [Lex2]
(เนอ\'เชอะ) vt. อปุถมัภ,์เล䌮ี�ยง,บาํรงุ,ทะนถุนอม,ฝกึฝน,ใหก้ารศกึษา
n. อาหาร,เคร䎽ื耀องบาํรงุ,การบาํรงุ ###SW. nurturable adj. nurturer n.
###S. feed,raise [Hope]
(n) การเล䌮ี�ยงด,ูการทะนถุนอม,การอบรม,การบาํรงุ [Nontri]
(vt) เล䌮ี�ยงด,ูทะนถุนอม,อบรม,อปุถมัภ ์[Nontri]
/N ER1 CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

overhead ท䎽ี耀อยู่เหนอืหวั: ท䎽ี耀มตีาํแหนง่อยู่เหนอืหวั [Lex2]
คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนนิการทางธรุกจิ เชน่คา่เชา่ คา่น䌮ํ�า คา่ไฟ[Lex2]
(adj) อยู่เหนอืหวั,อยู่ขา้งบน,ทั䎽耀วไป,โดยเฉล䎽ี耀ย [Nontri]
(adv) เหนอืหวั,ขา้งบน,ทว่มหวั,ลอยอยู่ [Nontri]
/OW1 V ER0 HH EH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(a) / / [OALD]

principle แหลง่ท䎽ี耀มา: สาเหต ุ[Lex2]
กฎ: ขอ้ปฏบิตั,ิ หลกัปฏบิตั ิ[Lex2]
ทฤษฎ[ีLex2]
องคป์ระกอบท䎽ี耀สาํคญั[Lex2]
(พรนิ\'ซะเพลิ) n. หลกั,หลกัการ,กฎ,ศลีธรรม,ลทัธ,ิหลกัศลีธรรม,ตวั
ยา. Phr. (in principle ในแงท่ฤษฎ)ี ###S. rule [Hope]
(n) กฎ,หลกั,ศลีธรรม,เน䌮ื�อ,หลกัการ,หลกัศลีธรรม,ตวัยา [Nontri]
/P R IH1 N S AH0 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rural ในชนบท: ของชนบท [Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัชนบท: เก䎽ี耀ยวกบับา้นนอก [Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัการเกษตร: เก䎽ี耀ยวกบัไรน่า, เก䎽ี耀ยวกบัการทาํเรอืกสวนไรน่า
[Lex2]
(ร\ู'เรลิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัชนบท,เก䎽ี耀ยวกบับา้นนอก,เก䎽ี耀ยวกบั
การเกษตร,เก䎽ี耀ยวกบัไรน่า ###SW. ruralism n. ruralist,ruralite n.
ruralness n. ###S. country,rustic [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัการเพาะปลกู,เก䎽ี耀ยวกบัชนบท,เก䎽ี耀ยวกบัการเกษตร
[Nontri]
/R UH1 R AH0 L/ [CMU]
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(j) / / [OALD]

secluded เป็นสว่นตวั: เกบ็ตวั, สนัโดษ, ไมต่ดิตอ่โลกภายนอก, โดดเด䎽ี耀ยว, สงบ
[Lex2]
(ซคีล\ู'ดดิ) adj. แยกตวั,เกบ็ตวั,สนัโดษ,ตดัขาดจากโลก
ภายนอก,เงยีบสงบ. ###SW. secludedly adv. secludedness n.
[Hope]
/S IH0 K L UW1 D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[seclude]
แยกตวั: เกบ็ตวั, ตดัขาดจากโลกภายนอก, อยู่โดดเด䎽ี耀ยว, ซอ่นตวั, อยู่
อยา่งสนัโดษ [Lex2]
(vt) เกบ็ตวั,แยกตวั,ตดัขาด,อยู่อยา่งสนัโดษ [Nontri]
/S IH0 K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

species ประเภท: ชนดิ [Lex2]
(สพ\ี'ชซี,สพ\ี'ซซี) n.ชนดิ, (พชื) ชนดิของสกลุพชื,จาํพวก, Phr.
(the species มนษุย ์มนษุยชาต)ิ pl. species [Hope]
(n) ชนดิ,พันธ,์จาํพวก,รปูแบบ [Nontri]
/S P IY1 SH IY0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

swamp หนองน䌮ํ�า: ปลกั, ตม, ท䎽ี耀ลุ่มหนอง, บงึ [Lex2]
ทาํใหแ้บกรับภาระ: ทาํใหห้นักอ䌮ึ�ง [Lex2]
ทาํใหท้ว่ม: ทาํใหจ้มอยู่ในน䌮ํ�า [Lex2]
ทว่มทน้ดว้ยงาน (เป็นภาษาพดูในอเมรกิา) เชน่ Some offices will be
swamped next week. อาทติยห์นา้บางสาํนักงานจะมงีานทว่มหวั
[LongdoEN]
(สวอมพ)ฺ n. หนอง,หนองน䌮ํ�า,ท䎽ี耀ลุ่มหนอง,บงึ,ปลกั,ตม. vt.,vi.
ทว่ม,ทาํใหท้ว่ม,จุ่ม,ทาํใหอ้ยู่ในหนองน䌮ํ�า,ทาํใหห้มดหนทาง ###SW.
swampish adj. ###S. mire [Hope]
(n) หนอง,บงึ,ปลกั,ตม [Nontri]
/S W AA1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

traverse เดนิขา้ม[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ขวาง[Lex2]
ท䎽ี耀กดีขวาง[Lex2]
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(แทรฟ\'เวริส์) vt. เดนิขา้ม,ขวาง,ขดัขวาง,ตดัผา่น,ตดัทะล,ุกระโดด
เชอืก,เดนิข䌮ึ�นลงขา้มเขา,ทาํใหเ้ดนิขวาง,สาํรวจ,พจิารณาอยา่ง
ละเอยีด,ตรวจตรา,ตา้น,ปฎเิสธ,หนัและเลง็ปืนไปยงั. vi. เดนิ
ขา้ม,ผา่น,หนักระบอกปลายปืนไปยงั,ปืนเขาในรปูตวัZ,การเดนิ
ขา้ม,การเดนิผา่น,การขวาง [Hope]
(adj) ตดักนั,ขวาง [Nontri]
(n) เคร䎽ื耀องกดีขวาง,เสน้ขวาง,การเดนิขา้ม,การสาํรวจ [Nontri]
(vt) ขา้ม,ตดัผา่น,คา้น,สาํรวจ,ตรวจตรา [Nontri]
/T R AE1 V ER0 S/ [CMU]
/T R AH0 V ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

zoology สตัววทิยา: เร䎽ื耀องเขยีนเก䎽ี耀ยวกบัสตัววทิยา, ชวีติสตัวใ์นบรเิวณหน䎽ึ耀งโดย
เฉพาะ [Lex2]
(โซออ\'โลจ)ี n. สตัววทิยา ###S. zo?logy [Hope]
(n) สตัววทิยา [Nontri]
/Z OW0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assumption การสมมต:ิ การสนันษิฐาน, การนกึคะเน [Lex2]
สมมตฐิาน: ขอ้สมมตฐิาน [Lex2]
ฐานคต ิ[LongdoEN]
(อะซมัพ\ฺ'เชนิ) n. การสนันษิฐาน,การนกึเอา,ขอ้สมมตุ,ิการเขา้รับ
ตาํแหนง่,ความหย䎽ิ耀ง,การเสแสรง้,เทศกาลพระแม ่(Virgin Mary) ข䌮ึ�น
สวรรค ์(conjecture, supposition) [Hope]
(n) การสมมตุ,ิการสนันษิฐาน,การทกึทกั [Nontri]
/AH0 S AH1 M P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

barley ขา้วบารเ์ลย:์ เมลด็ขา้วบารเ์ลย ์[Lex2]
(บาร\์'ลยี)์ n. ขา้วบารเ์ลย,์ตน้ขา้วบารเ์ลย ์[Hope]
(n) ขา้วบาเลย ์[Nontri]
/B AA1 R L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beast สตัว:์ สตัวเ์ดรัจฉาน, สงิหส์าราสตัว ์[Lex2]
คนเลวทราม: คนซ䎽ึ耀งรา้ย, คนดรุา้ยเหมอืนสตัว,์ มนษุยร์า้ยกาจ [Lex2]
ผู้หญงิท䎽ี耀นา่เกลยีด[Lex2]
(บสีท)ฺ n. สตัว ์(ยกเวน้คน) ,สตัวเ์ดรัจฉาน [Hope]
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(n) สตัวป์่า,สตัวเ์ดรัจฉาน,สงิสาราสตัว ์[Nontri]
/B IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

colonel พันเอก: พันเอก (ทหารบกองักฤษ), นาวาเอก (ทหารนาวกิโยธนิ),
นายพัน [Lex2]
(เคอ\'เนลิ) n. นายพัน,พันเอก,นาวาเอก ###SW. colonelcy n.
ดcูolonel colonelship n. ดcูolonel [Hope]
(n) พันเอก,นาวาเอก [Nontri]
/K ER1 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

contagious ซ䎽ึ耀งแพรก่ระจายไดง้า่ย[Lex2]
ท䎽ี耀แพรก่ระจายดว้ยการสมัผัส[Lex2]
(คนัเท\'เจสิ) adj. มลีกัษณะของโรคตดิตอ่,แพรห่ลายงา่ย ###SW.
contagiousness n. ดcูontagious contagiosity n. ดcูontagious ###S.
communicable Conf. infectious Conf. contiguous,infectious
[Hope]
(adj) แพรห่ลายงา่ย,เป็นโรคตดิตอ่,ตดิตอ่กนัได ้[Nontri]
/K AH0 N T EY1 JH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

corpse ซากศพ: ศพ [Lex2]
(คอรพ์ซ)ฺ n. ศพ,ซากศพ ###S. cadaver [Hope]
(n) ซากศพ,ซากมนษุย ์[Nontri]
/K AO1 R P S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crisis ชว่งท䎽ี耀มปัีญหารา้ยแรง: ชว่งวกิฤต [Lex2]
ชว่งเวลาท䎽ี耀เป็นตายเทา่กนั: ชว่งเวลาท䎽ี耀อาจเกดิการเปล䎽ี耀ยนแปลงอยา่ง
ฉับพลนัของโรค [Lex2]
(ไคร\'ซสิ) n. วกิฤตกิาล,เหตกุารณฉ์กุเฉนิ,ขั䌮�นฉกุเฉนิ,ขั䌮�นท䎽ี耀เป็นตาย
เทา่กนั,ชว่งเวลาช䌮ี�ขาด,ขั䌮�นหวัเล䌮ี�ยวหวัตอ่ ###SW. crisic adj. ดcูrisis 
pl. crises Conf. crises ###S. turning point,emergency [Hope]
(n) วกิฤตกิาล,ภาวะฉกุเฉนิ,ภาวะลอ่แหลม [Nontri]
/K R AY1 S AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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cure กระบวนการถนอมอาหาร[Lex2]
การแกไ้ขปัญหา[Lex2]
การฟ䌮ื�นฟ[ูLex2]
แกไ้ขปัญหา[Lex2]
ถนอมอาหาร[Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ชว่ยฟ䌮ื�นฟรูา่งกาย: การรักษา [Lex2]
(ควิ\'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาใหห้าย,แกใ้หห้าย vi.
บงัเกดิผลในการบาํบดัรักษา,ผา่นกรรมวธิไีมใ่หเ้นา่
(ยา่ง,บม่,อบ,รม,ผ䎽ึ耀ง) n. การรักษาใหห้าย ###S. treatment, [Hope]
(vt) แก,้รักษา,เยยีวยา,บาํบดั [Nontri]
/K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deformed พกิลพกิาร: ผดิรปูรา่ง, ผดิปกต,ิ นา่เกลยีด [Lex2]
(ดฟิอรม์ด\ฺ') adj. ผดิรปู,เสยีโฉม,พกิาร [Hope]
/D AH0 F AO1 R M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[deform]
ทาํใหพ้กิลพกิาร: ทาํใหผ้ดิรปูรา่ง, ทาํใหร้ปูรา่งผดิปกต ิ[Lex2]
พกิลพกิาร: ผดิรปูรา่ง, (รปูรา่ง) ผดิปกต,ิ พกิาร [Lex2]
(ดฟิอรม์\') vt.,vi. ทาํใหผ้ดิรปูรา่ง,ทาํใหเ้สยีโฉม ###SW. deformer n.
ดdูeform ###S. distort [Hope]
(vt) ทาํใหผ้ดิรปู,ทาํใหเ้สยีโฉม,ทาํใหผ้ดิปกต,ิทาํใหพ้กิาร [Nontri]
/D IY2 F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

discriminate ทาํใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
แบง่แยกเช䌮ื�อชาต:ิ แบง่แยกสผีวิหรอืเผา่พันธุ์ [Lex2]
แยกแยะ: วนิจิฉัย, เหน็ความแตกตา่ง [Lex2]
(ดสิครมิ\'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบง่แยก,เลอืกท䎽ี耀รักมกัท䎽ี耀ชงั,วนิจิฉัย.
###S. distinguish [Hope]
(vi) แยกแยะได,้เหน็ความแตกตา่ง,รู้จักเลอืก,พนิจิพเิคราะห ์[Nontri]
/D IH2 S K R IH1 M AH0 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

embassy คณะทตู: ราชทตู [Lex2]
สถานเอกอคัรราชทตู[Lex2]
(เอม\'บะซ)ี n. สถานเอกอคัรราชฑตู [Hope]
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(n) คณะทตู,สถานเอกอคัรราชทตู [Nontri]
/EH1 M B AH0 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

extinguish ทาํลาย: ทาํใหห้มดไป [Lex2]
ทาํใหไ้ฟดบั: ดบัไฟ, ดบัแสง [Lex2]
(อคิซทฺงิ\'กวชิ) vt. ดบั,ทาํใหส้䌮ิ�น,ยกเลกิ,ยตุ,ิชาํระหน䌮ี�. ###SW.
extinguishable adj. extinguishment n. ###S. douse [Hope]
(vt) ดบั,ทาํใหส้䌮ิ�น,ยตุ,ิระงับ,เลกิ [Nontri]
/IH0 K S T IH1 NG G W IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flint หนิเหลก็ไฟ: หนิไฟ [Lex2]
หนิท䎽ี耀ใชเ้ป็นเคร䎽ื耀องมอืของคนในยคุกอ่นประวตัศิาสตร[์Lex2]
(ฟลนิท)ฺ n. หนิไฟ,หนิเหลก็ไฟ vt. จัดใหม้หีนิไฟ [Hope]
(n) หนิเหลก็ไฟ [Nontri]
/F L IH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

harass ทาํใหล้าํบากใจ: ทาํใหอ้ดัอั䌮�นตนัใจ, ทาํใหเ้บ䎽ื耀อหนา่ย, ทาํใหเ้จบ็ปวด
[Lex2]
รบกวน: กอ่ความราํคาญ, รังควาน, แกลง้ [Lex2]
(แฮ\'รัส) vt. รบกวน,กอ่กวน,รังควาญ,ราว,ีทาํใหก้ลดักลุ้ม. ###SW.
harasser n. harassment n. ###S. vex [Hope]
(vt) คอยรังควาน,ทาํใหล้าํบากใจ,ราว,ีกวนใจ [Nontri]
/HH ER0 AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

integrate ผสมผสาน: รวมเขา้ดว้ยกนั [Lex2]
(อนิ\'ทะเกรท) vt. ทาํใหร้วมตวักนัเป็นกอ้น,รวบรวม vi. รวมตวักนั
เป็นกลุ่ม,ประสานกนั. ###SW. integrative adj. ###S. unify [Hope]
(vt) รวมเป็นอนัหน䎽ึ耀งอนัเดยีว,เป็นตวั, รวบรวม [Nontri]
/IH1 N T AH0 G R EY2 T/ [CMU]
/IH1 N AH0 G R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

miniature ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มขีนาดเลก็มาก: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มขีนาดจิ̃ว [Lex2]
ภาพวาดขนาดเลก็มาก: รปูเลก็, ภาพเลก็, ภาพท䎽ี耀ยอ่สว่นลงมา [Lex2]
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เลก็มาก: ขนาดเลก็, จิ̃ว [Lex2]
(มนิ\'นเิอเชอะ) n. รปูเลก็,ภาพเลก็,แบบท䎽ี耀ยอ่สว่นลงมาก,in miniature
เก䎽ี耀ยวกบัขนาดท䎽ี耀ยอ่สว่นลงมาก. adj. ซ䎽ึ耀งยอ่สว่นลงมาก,ลดลง ###S.
small,diminutive [Hope]
(n) รปูยอ่,รปูเลก็ [Nontri]
/M IH1 N IY0 AH0 CH UH2 R/ [CMU]
/M IH1 N IH0 CH UH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nutrition โภชนาการ[Lex2]
(นวิทรชิ\'เช นิ) n. การบาํรงุเล䌮ี�ยง,การให้
อาหาร,อาหาร,โภชนาการ,โภชนาวทิยา. ###SW. nutritionary adj.
[Hope]
(n) อาหาร,เคร䎽ื耀องบาํรงุรา่งกาย,โภชนาการ [Nontri]
/N UW0 T R IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

promptly อยา่งทนัทว่งท:ี อยา่งทนัการ [Lex2]
/P R AA1 M P T L IY0/ [CMU]
/P R AA1 M P L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

technician นายชา่ง[Lex2]
ผู้ท䎽ี耀ทาํงานในหอ้งปฏบิตักิาร[Lex2]
ผู้ท䎽ี耀มคีวามชาํนาญเฉพาะดา้น[Lex2]
(เทคนชิ\'เชนิ) n. เจา้หนา้ท䎽ี耀เทคนคิ,ผู้ชาํนาญในวชิาหน䎽ึ耀งเฉพาะ,ชา่ง
###S. expert [Hope]
(n) ชา่ง,เจา้หนา้ท䎽ี耀เทคนคิ [Nontri]
/T EH0 K N IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tropics (ทรอพ\'พคิซ)ฺ n. บรเิวณท䎽ี耀อยู่ระหวา่งเสน้tropic of CancerและTropic
of Capricorn,เขตรอ้นของโลก,บรเิวณเขตรอ้นของโลก [Hope]
/T R AA1 P IH0 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beneficial เป็นประโยชน:์ เป็นผลด,ี ใหป้ระโยชน,์ ใหค้ณุ, มสีว่นเสรมิหรอืชว่ย
เหลอื [Lex2]
(เบนนะฟชิ\'เชยีล) adj. เป็นประโยชน,์เป็นผลด,ีซ䎽ึ耀งชว่ยเหลอื,มสีทิธิ
ในการใชส้อย ###SW. beneficialness n. ดbูeneficial ###S. helpful 
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Conf. beneficent [Hope]
(adj) เป็นประโยชน,์เป็นผลด ี[Nontri]
/B EH2 N AH0 F IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

birthplace สถานท䎽ี耀เกดิ: บา้นเกดิ [Lex2]
n. สถานท䎽ี耀เกดิ,แหลง่กาํเนดิ [Hope]
(n) ท䎽ี耀เกดิ,แหลง่กาํเนดิ,ภมูลิาํเนา,บา้นเกดิ [Nontri]
/B ER1 TH P L EY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

capacity ความสามารถทางรา่งกายหรอืจติใจ[Lex2]
ปรมิาณสงูสดุท䎽ี耀จะรับได[้Lex2]
ความสามารถท䎽ี耀จะรับได ้[LongdoEN]
(คะแพซ\'ซทิ)ี n. ความสามารถท䎽ี耀จะรับ,ความจ,ุปรมิาณ,สติ
ปัญญา,ความสามารถ,สมรรถภาพ,ประสทิธภิาพ,การปฎบิตัิ
หนา้ท䎽ี耀,ความจไุฟฟา้ adj. จเุตม็ท䎽ี耀,รับเตม็ท䎽ี耀 ###S. size,power,position
[Hope]
(n) ปรมิาตร,ฐานะ,ความจ,ุความสามารถ,สมรรถภาพ,อตัรา,หนา้ท䎽ี耀
[Nontri]
/K AH0 P AE1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

comparative ท䎽ี耀เปรยีบเทยีบกนั[Lex2]
(คมัแพ\'ระทฟิว) adj. เก䎽ี耀ยวการเปรยีบเทยีบ,ซ䎽ึ耀งเทยีบเคยีง,พอสมควร.
###SW. comparativist ผู้เปรยีบเทยีบ ###S. parallel Conf.
superlative [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัการเปรยีบเทยีบ,พอเปรยีบได,้พอเทยีบได ้[Nontri]
/K AH0 M P EH1 R AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

comprehensive ท䎽ี耀ครอบคลมุ: ท䎽ี耀มเีน䌮ื�อหาครอบคลมุ [Lex2]
(คอมพรเิฮน\'ซฟิว) adj. กวา้งขวาง,ครอบคลมุ,เขา้ใจไดก้วา้ง,ซ䎽ึ耀งหยั䎽耀ง
รู้,ซ䎽ึ耀งประกนัความเสยีหายอยา่งกวา้งขวาง n. การทดสอบความรู้อยา่ง
กวา้งขวาง ###SW. comprehensiveness n. ดcูomprehensive ###S.
farreaching,wide [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัความเขา้ใจ,กนิวงกวา้ง,กวา้งขวาง,ครอบคลมุ [Nontri]
/K AA2 M P R IY0 HH EH1 N S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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conserve ถนอมอาหาร (ผลไม)้[Lex2]
ทาํใหป้ลอดภยั: ทาํใหค้งไว ้[Lex2]
|f, pl. conserves| อาหารท䎽ี耀ถกูถนอมไว,้ อาหารแหง้ เชน่ En général,
les Francais n\'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés.
โดยทั䎽耀วไปคนฝรั䎽耀งเศสไมช่อบอาหารท䎽ี耀ถกูถนอมและอาหารแชแ่ขง็
มาก [LongdoFR]
(คนัเซริฟ์ว\') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เกบ็
รักษา,ดองหรอืกวน (ผลไม)้ n. ของดอง (ผลไม)้ ,ผลไมก้วน ###S.
preserve, [Hope]
(n) ผลไมก้วน,ผลไมแ้ชอ่䎽ิ耀ม,ผลไมด้อง,ของดอง [Nontri]
(vt) อนรัุกษ,์สงวน,รักษา,พทิกัษ,์ปอ้งกนั,เกบ็รักษา,ออม [Nontri]
/K AH0 N S ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crucial สาํคญัมาก[Lex2]
โหดรา้ย[Lex2]
ดมีาก: ดเีย䎽ี耀ยม [Lex2]
(คร\ู'เชลิ) adj. เดด็ขาด,ซ䎽ึ耀งช䌮ี�ขาด,รนุแรง,ถงึพรกิถงึขงิ,เก䎽ี耀ยวกบัความ
เป็นความตาย,เป็นรปูกากบาทหรอืรปูกางเขน ###S. critical [Hope]
(adj) สาํคญัมาก,เก䎽ี耀ยวกบัความเป็นความตาย,ถงึพรกิถงึ
ขงิ,รนุแรง,รา้ยแรง [Nontri]
/K R UW1 SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cumulative ซ䎽ึ耀งสะสมเพ䎽ิ耀มข䌮ึ�น[Lex2]
ท䎽ี耀เพ䎽ิ耀มมากข䌮ึ�น: ท䎽ี耀รนุแรงข䌮ึ�น [Lex2]
(ควิ\'มวิเลทฟิว) adj. ทบัทวขี䌮ึ�น,สะสมข䌮ึ�น,เพ䎽ิ耀มข䌮ึ�น,เพ䎽ิ耀มทว ี###SW.
cumulativeness n. ###S. increasing [Hope]
(adj) เพ䎽ิ耀มข䌮ึ�น,กองข䌮ึ�น,มากข䌮ึ�น,ทบัทว ี[Nontri]
/K Y UW1 M Y AH0 L AH0 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

deposit เกบ็ไวใ้นท䎽ี耀ปลอดภยั[Lex2]
เงนิฝาก[Lex2]
เงนิมดัจาํ: คา่มดัจาํ, เงนิดาวน ์[Lex2]
ทบัถม: สะสม [Lex2]
ฝากเงนิ (ทางการธนาคาร): ฝากธนาคาร, สะสมเงนิ [Lex2]
ฝากไว:้ วางลง, วางไว,้ ตั䌮�งไว ้[Lex2]
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(ดพิอส\'ซทิ) {deposited,depositing,deposits} vt.
ทบัถม,สะสม,กอง,ฝากไว,้ฝากเงนิ,วางไข ่vi. ฝากไว.้ n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀
ทบัถม,การฝาก,ท䎽ี耀เกบ็เงนิฝาก,เงนิมดัจาํ [Hope]
(n) เงนิฝาก,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สะสม,การวางลง,เงนิมดัจาํ,การฝากเงนิ [Nontri]
(vt) ฝากเงนิ,สะสม,วางลง,วางมดัจาํ,วางไข,่กองไว ้[Nontri]
/D AH0 P AA1 Z AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

distribute แจกจา่ย: แจก, แบง่ปัน, จาํหนา่ย, ขาย [Lex2]
เผยแพร:่ กระจาย [Lex2]
(ดสิทรบิ\'บวิท)ฺ vt. แจก,แบง่สรรปัน
สว่น,แพร,่กระจาย,จาํหนา่ย,จาํแนก,ร䌮ื�อแมพ่มิพ ์###S.
dispense,assign ###A. collect [Hope]
(vt) แจก,จาํหนา่ย,แบง่สนัปันสว่น,จาํแนก [Nontri]
/D IH2 S T R IH1 B Y UW0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

equator เสน้ศนูยส์ตูร[Lex2]
(อเีคว\'เทอะ) n. เสน้ศนูยส์ตูรของโลก [Hope]
(n) เสน้ศนูยส์ตูร [Nontri]
/IH0 K W EY1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exotic มาจากตา่งประเทศ: มาจากดนิแดนอ䎽ื耀น, มาจากภมูภิาคอ䎽ื耀น [Lex2]
(อกิซอท\'ทดิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัหรอืมาจากตา่งประเทศ,ไมใ่ชข่องพ䌮ื�น
เมอืง,ผดิธรรมดา,ประหลาด. n. ส䎽ิ耀งท䎽ี耀มาจากตา่งประเทศ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ผดิ
ธรรมดา. ###SW. exotically adv. ###S. alien [Hope]
(adj) เป็นของตา่งประเทศ,ไมใ่ชข่องพ䌮ื�นเมอืง,แปลกประหลาด,ผดิ
ธรรมดา [Nontri]
(n) ของตา่งประเทศ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ผดิธรรมดา [Nontri]
/IH0 G Z AA1 T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

federal สหพันธรัฐ: สหรัฐ, สหพันธ,์ สหภาพ [Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัสหพันธรัฐ[Lex2]
(เฟด\'เดอเรลิ) adj.
สหพันธ,์สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สนันบิาต,พันธมติร,กลาง [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัสหพันธ,์เก䎽ี耀ยวกบัสนันบิาต,เก䎽ี耀ยวกบัพันธมติร [Nontri]
/F EH1 D ER0 AH0 L/ [CMU]
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/F EH1 D R AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

formation การพัฒนา[Lex2]
การกอ่รปูแบบ: การสรา้ง [Lex2]
(ฟอรเ์ม\'เชนิ) n. การสรา้ง,การวดัขนาดแถว,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สรา้งข䌮ึ�น. al adj.
###S. evolution [Hope]
(n) การสรา้ง,การกอ่รปู,ขบวน,แถว,แนว [Nontri]
/F AO0 R M EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

frequency ความถ䎽ี耀: ความบอ่ย, อตัราการปรากฏ [Lex2]
(ฟรเีควนิ\'ซ)ี n. ความถ䎽ี耀,การเกดิข䌮ึ�นถ䎽ี耀,ความบอ่ย,ความชกุ,อตัราการ
ปรากฎข䌮ึ�น [Hope]
(n) ความถ䎽ี耀,นจิสนิ,ความบอ่ย [Nontri]
/F R IY1 K W AH0 N S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

objective ไมล่าํเอยีง: ยตุธิรรม [Lex2]
ท䎽ี耀อยู่บนพ䌮ื�นฐานของความเป็นจรงิ[Lex2]
เปา้หมาย: วตัถปุระสงค ์[Lex2]
(อบัเจค\'ทฟิว) n. เปา้หมาย,วตัถปุระสงค,์เปา้,จดุประสงค ์aูdj. เก䎽ี耀ยว
กบัรปูธรรม,เก䎽ี耀ยวกบัวตัถ,ุเก䎽ี耀ยวกบัส䎽ิ耀งของ,เป็นจรงิ,ไมล่าํเอยีง,ไมม่ี
อคต,ิเก䎽ี耀ยวกบัภาวะวสิยั,เก䎽ี耀ยวกบักรรมการ,เก䎽ี耀ยวกบัเปา้หมาย ###SW.
objectiveness n. [Hope]
(adj) เป็นจรงิ,ท䎽ี耀เป็นกรรม,เก䎽ี耀ยวกบัวตัถ,ุเก䎽ี耀ยวกบัรปูธรรม [Nontri]
(n) วตัถปุระสงค,์จดุมุ่งหมาย,เปา้หมาย,ท䎽ี耀หมาย [Nontri]
/AH0 B JH EH1 K T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

oxygen ออกซเิจน[Lex2]
กา๊ซออกซเิจน[Lex2]
(ออค\'ซเิจน) n. ธาตอุอกซเิจน [Hope]
(n) กา๊ซออกซเิจน [Nontri]
/AA1 K S AH0 JH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rainforest ป่าหนาทบึในเขตรอ้นซ䎽ึ耀งมฝีนตกมาก[Lex2]
/R AY1 N F AO2 R AH0 S T/ [CMU]
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strategy ยทุธวธิ:ี กลวธิ,ี ยทุธศาสตร ์[Lex2]
แผนการ: วธิกีาร, โครงการ [Lex2]
(สแทรท\'ทจิ)ี n. แผนการณ,์วธิกีาร,อบุาย,กโล
บาย,ยทุธศาสตร,์ยทุธวธิ,ีกลยทุธ [Hope]
(n) ยทุธวธิ,ีกลยทุธ,์แผนการณ,์อบุาย,กศุโลบาย,ยทุธศาสตร์
[Nontri]
/S T R AE1 T AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wooded ปกคลมุไปดว้ยตน้ไม:้ ประกอบดว้ยตน้ไม ้[Lex2]
(วดู\'ดดิ) adj. มตีน้ไมห้รอืป่าเตม็ไปหมด,เป็นป่า [Hope]
(adj) มตีน้ไมม้าก,เป็นป่า [Nontri]
/W UH1 D AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

avail ใชป้ระโยชน:์ ใหป้ระโยชน,์ เป็นคณุ [Lex2]
ประโยชน:์ ความชว่ยเหลอื [Lex2]
เป็นประโยชน:์ ใหป้ระโยชน,์ เป็นคณุ [Lex2]
ใหป้ระโยชน:์ ใหป้ระโยชน,์ เป็นคณุ [Lex2]
(อะเวล\') vi. มปีระโยชน,์ไดผ้ล,มสีว่นชว่ย. vt. มปีระโยชนต์อ่,มสีว่น
ชว่ยตอ่. n. ประโยชน,์ คณุคา่,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,ผลกาํไร ###S. assist,
benefit, good) [Hope]
(n) ประโยชน,์ผลกาํไร,คณุคา่,ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Nontri]
(vi,vt) ไดผ้ล,มสีว่นชว่ย,เป็นประโยชน ์[Nontri]
/AH0 V EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expand เจรญิรุ่งเรอืง[Lex2]
ทาํใหก้วา้ง: ทาํใหข้ยาย, ทาํใหม้ากข䌮ึ�น [Lex2]
แผข่ยาย: ยดืออก, กวา้งออก, มากข䌮ึ�น [Lex2]
ใหค้วามหมายเตม็ (จากตวัยอ่, คาํยอ่)[Lex2]
อธบิายอยา่งละเอยีด[Lex2]
(อคิซแฺพนด\ฺ') v. ขยาย,แผ,่ทาํใหก้วา้งออก,เพ䎽ิ耀ม,คล䎽ี耀ออก,ยดื
ออก,บาน ###SW. expandable,expandible adj. expander ###S.
widen [Hope]
(vi,vt) ขยายตวั,แพร,่แผ,่เพ䎽ิ耀ม,คล䎽ี耀ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยดื
[Nontri]
/IH0 K S P AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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define กาํหนด: ระบ,ุ ทาํใหช้ดัเจน [Lex2]
นยิาม: จาํกดัความ, ใหค้าํจาํกดัความ [Lex2]
เป็นเคร䎽ื耀องหมายแสดง: บอกขอบเขต, กาํหนดเขตแดน [Lex2]
(ดไิฟน\์') vt. ใหค้าํจาํกดัความ,อธบิาย,บญัญัตศิพัท,์ทาํให้
ชดัเจน,กาํหนด,จาํกดัวง ###SW. definability n. ดdูefine definer n.
ดdูefine [Hope]
(vt) จาํกดัความ,กาํหนดเขต,จาํกดัวง,บญัญัตศิพัท ์[Nontri]
/D AH0 F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dread กลวัมาก[Lex2]
กลวัมาก: กงัวลมาก [Lex2]
ความนา่กลวั: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀นา่กลวัมาก [Lex2]
รู้สกึแยม่าก[Lex2]
(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n. (ความ) กลวัมาก,หวาด
กลวั,ลงัเลท䎽ี耀จะทาํ adj. นา่กลวัมาก,นา่หวาดกลวั,รา้ยกาจ ###S.
fear,alarm,worry,fright,terror [Hope]
(vt) หวั䎽耀น,หวาดกลวั,เกรงกลวั,กลวั [Nontri]
/D R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fundamental ซ䎽ึ耀งเก䎽ี耀ยวกบัรากฐาน: ซ䎽ึ耀งเก䎽ี耀ยวกบัพ䌮ื�นฐาน [Lex2]
รากฐาน: หลกัเบ䌮ื�องตน้, พ䌮ื�นฐาน [Lex2]
(ฟันดะเมน\'เทลิ) adj. ซ䎽ึ耀งเป็นสว่นสาํคญั,เป็นรากฐาน,แทจ้รงิ,เป็น
แหลง่แรกเร䎽ิ耀ม,มลูฐาน. ###SW. fundamentality,fundamentalness n.
fundamentally adv. ###S. basic,chief [Hope]
(adj) ซ䎽ึ耀งเป็นรากฐานสาํคญั,เป็นรากเหงา้,โดยสนัดาน,เป็นมลูฐาน
[Nontri]
/F AH2 N D AH0 M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
/F AH2 N D AH0 M EH1 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

horrifying /HH AO1 R AH0 F AY2 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[horrify]
ทาํใหห้วาดกลวั: ทาํใหต้กใจ, ทาํใหข้ยะแขยง [Lex2]
(ฮอ\'ระไฟ) vt. ทาํใหน้า่กลวั ###S. appall,shock [Hope]
(vt) ทาํใหก้ลวั,ทาํใหข้ยะแขยง,ทาํใหต้กใจ [Nontri]
/HH AO1 R AH0 F AY2/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

incredulous ซ䎽ึ耀งเหลอืเช䎽ื耀อ: ซ䎽ึ耀งไมน่า่เช䎽ื耀อ, ท䎽ี耀ไมอ่ยากจะเช䎽ื耀อ [Lex2]
(อนิเครด\' ดเูลสิ) adj. ไมเ่ช䎽ื耀อ, กงัขา, สงสยั. ###SW. incredulously
adv. incredulousness n. ###S. skeptical [Hope]
(adj) ยงัไมเ่ช䎽ื耀อ,ยงัไมเ่ล䎽ื耀อมใส [Nontri]
/IH2 N K R EH1 JH AH0 L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

linger ใกลต้าย[Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปอยา่งไมร่บีรอ้น: เออ้ระเหย [Lex2]
ยงัเหลอือยู่: ไมรู่้จักหาย, ยงัคา้งอยู่ [Lex2]
ออ้ยอ䎽ิ耀ง: รรีอท䎽ี耀จะไป [Lex2]
(ลงิ\'เกอะ) v. ออ้ยอ䎽ิ耀ง,เกร,่เออ้ระเหย,ยงัคงมชีวีติอยู่,ยงัเหลอือยู่,ไมรู่้
จักหาย,อดือาด ###SW. lingerer n. ดlูinger lingeringly adv. ดlูinger
[Hope]
(vi) รรีอ,ออ้ยอ䎽ิ耀ง,ชกัชา้,เออ้ระเหย [Nontri]
/L IH1 NG G ER0/ [CMU]
/L IH1 NG ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

organism ส䎽ิ耀งมชีวีติ[Lex2]
ระบบ[Lex2]
(ออร\์'กะนสิซมึ) n. รา่งของส䎽ิ耀งมชีวีติ,ส䎽ิ耀งมชีวีติ,ระบบ,องคก์าร,องคก์ร.
###SW. organismic,organismal adj. ###S. creature [Hope]
(n) อนิทรยี,์ส䎽ิ耀งมชีวีติ,องคก์าร,องคก์ร [Nontri]
/AO1 R G AH0 N IH2 Z AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

paraphrase การถอดความ: การแปลความ [Lex2]
ถอดความ: แปลความ [Lex2]
n. (การ) ถา่ยขอ้ความ [Hope]
(n) การแปลความ,การถา่ยความ,การถอดความ [Nontri]
(vt) แปลความ,ถา่ยความ,ถอดความ [Nontri]
/P EH1 R AH0 F R EY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plague โรคระบาดรนุแรง[Lex2]
กาฬโรค (หนเูป็นพาหะนาํโรค)[Lex2]
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สตัวห์รอืแมลงจาํนวนมาก (มกัทาํใหเ้กดิภยัรา้ย)[Lex2]
ทาํใหเ้กดิภยัพบิตั[ิLex2]
ทาํใหร้าํคาญ: รังควาน [Lex2]
(เพลก) n.,vt. (ทาํใหเ้กดิ) โรคระบาดท䎽ี耀ทาํใหเ้กดิการตาย
มาก,กาฬโรค,โรคหา่,ภยัพบิตั,ิส䎽ิ耀งท䎽ี耀นา่ราํคาญ ###SW. plaguer n.
[Hope]
(n) กาฬโรค,โรคระบาด,ภยัพบิตั ิ[Nontri]
(vt) รบกวน,ทาํใหร้าํคาญ,ทาํใหเ้กดิภยัพบิตั ิ[Nontri]
/P L EY1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

presently อยา่งปัจจบุนั: ในขณะน䌮ี� [Lex2]
ในไมช่า้: เรว็ๆ น䌮ี� [Lex2]
ในชว่งเวลาน䌮ี�[Lex2]
(เพรส\'เซนิทลฺ)ี adv. ไมช่า้,ประเดี̃ยว,อกีสกัครู่,ปัจจบุนั ###S. soon
[Hope]
(adv) ในเวลาน䌮ี�,เดี̃ยวน䌮ี�,ในไมช่า้,อกีสกัครู่,ประเดี̃ยว,ปัจจบุนั [Nontri]
/P R EH1 Z AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

random โดยการสุ่ม[Lex2]
ซ䎽ึ耀งไมม่แีบบแผน: ตามอาํเภอใจ [Lex2]
(แรน\'เดมิ) adj. โดยการสุ่ม,สง่เดช,ไมเ่ลอืก,เป็นไปโดยบงัเอญิ,ตาม
บญุตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบญุตามกรรม Phr.
(at random โดยการสุ่ม,ตามบญุตามกรรม) ###SW. randomly adv.
randomness n. ###S. haphazard,chance [Hope]
(adj) สง่เดช,ตามเร䎽ื耀อง,ตามบญุตามกรรม,โดยบงัเอญิ [Nontri]
/R AE1 N D AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

riot การจลาจล: การกอ่ความไมส่งบ [Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀สนกุสนานเพลดิเพลนิอยา่งเตม็ท䎽ี耀[Lex2]
คนท䎽ี耀สนกุสนาน[Lex2]
การนาํเสนอท䎽ี耀วเิศษงดงาม: การแสดงท䎽ี耀วเิศษ [Lex2]
ความสาํมะเลเทเมา[Lex2]
กอ่การจลาจล: กอ่ความไมส่งบ [Lex2]
สาํมะเลเทเมา: หลงระเรงิ [Lex2]
(ไร\'เอทิ) n.,vi. (กอ่) จลาจล,ความอลหมา่น,ความอกึทกึครกึโครม
vt. หลงระเรงิ สาํมะเลเทเมา ###SW. rioter n. ###S.
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disorder,outburst [Hope]
(n) ความวุ่นวาย,ความอลหมา่น,การจลาจล,ความโกลาหล [Nontri]
(vi) กอ่จลาจล,กอ่ความอลหมา่น,กอ่ความไมส่งบ [Nontri]
/R AY1 AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scribble เขยีนหวดัๆ: เขยีนรบีๆ, เขยีนอยา่งไกเ่ข䎽ี耀ย [Lex2]
ลายมอืหวดั: ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ขดีเขยีนอยา่งหวดัๆ [Lex2]
การเขยีนแบบหวดัๆ: การเขยีนแบบไกเ่ข䎽ี耀ย [Lex2]
(สครบิ\'เบลิ) vt.,vi. เขยีนอยา่งรบีเรง่,ประพันธอ์ยา่งลวก ๆ ,สาง (ขน)
อยา่งหยาบ ๆ n. ลายมอืหวดั,บทประพันธเ์ลว ๆ ###S. scratch,scrawl
[Hope]
(vi,vt) เขยีนลวกๆ,เขยีนหวดั [Nontri]
/S K R IH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shrine แทน่บชูา: ห䌮ิ�งบชูา [Lex2]
ศาลเจา้: อาราม, สถปู, ปชูนยีสถาน, สถานท䎽ี耀ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ�, สถานท䎽ี耀บชูา
[Lex2]
ใชเ้ป็นท䎽ี耀บชูา: ทาํใหเ้ป็นท䎽ี耀ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ� [Lex2]
(ชไรน)ฺ n. แทน่บชูา,ห䌮ิ�งบชูา,ศาลเจา้,อาราม,สถานท䎽ี耀บชูา,สถปู,เจดยี์
ปชูนยีสถาน. vt. ทาํใหเ้ป็นท䎽ี耀ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ�,วางไวใ้นท䎽ี耀ศกัด䌬ิ�สทิธ䌬ิ� ###S.
altar [Hope]
(n) เจดยี,์สถปู,ศาลเจา้,อาราม,ห䌮ิ�งบชูา,ปชูนยีสถาน [Nontri]
/SH R AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

solitude การอยู่โดดเด䎽ี耀ยว: การอยู่ลาํพัง [Lex2]
(ซอล\'ลทิดู) n. การอยู่โดดเด䎽ี耀ยว,ความสนัโดษ,ความอา้งวา้ง,สถานท䎽ี耀
วงัเวง. ###SW. solitudinous adj. solitudinarian n. ###S. privacy
[Hope]
(n) ความสนัโดษ,ความเปลา่เปล䎽ี耀ยว,ความอา้งวา้ง,ความโดดเด䎽ี耀ยว
[Nontri]
/S AA1 L AH0 T UW2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stark ตายตวั: ส䌮ิ�นเชงิ [Lex2]
แขง็, แรง [LongdoDE]
(สทารค์) adj.,adv. ตายตวั,โทนโท,ส䌮ิ�นเชงิ,เครง่ครัด,เตม็
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ตวั,ท䎽ี耀สดุ,แขง็,แขง็ท䎽ื耀อ,แขง็ (ตาย) ###SW. starkly adv. starkness n.
###S. bleak [Hope]
(adj) ทั䌮�งหมด,แขง็ท䎽ื耀อ,ส䌮ิ�นเชงิ [Nontri]
(adv) ทั䌮�งหมด,ทั䌮�งส䌮ิ�น,ส䌮ิ�นเชงิ,ตายตวั [Nontri]
/S T AA1 R K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

summon ใชห้มายศาลเรยีก: ออกหมายเรยีก [Lex2]
เรยีกประชมุ: เรยีกตวั [Lex2]
ขอรอ้ง: เรยีกรอ้ง [Lex2]
รวบรวม (พละกาํลงั, ความกลา้)[Lex2]
(ซมั\'เมนิ) vt. เรยีก,เรยีกตวั,เรยีกประชมุ,ออกหมายเรยีก,ปลกุ
เรา้,ปลกุใหต้䎽ื耀น,กระตุ้น. ###SW. summonable adj. summoner n.
###S. call [Hope]
(vt) ออกหมายเรยีก,เรยีกประชมุ,กระตุ้น,ปลกุเรา้ [Nontri]
/S AH1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worsen เลวลง: แยล่ง, ทรดุลง [Lex2]
ทาํใหเ้ลวลง: ทาํใหแ้ยล่ง, ทาํใหท้รดุ [Lex2]
(เวริส์\'เซนิ) vt.,vi. ทาํใหเ้ลวลง,ทาํใหแ้ยล่ง,กลายเป็นเลวลง,กลาย
เป็นแยล่ง [Hope]
/W ER1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

automobile รถยนต:์ รถเกง๋, รถ [Lex2]
(ออโทโมบลี\',ออโทโม\'บลี) adj. รถยนต.์ n. เก䎽ี耀ยวกบั
รถยนต,์อตัโนมตั.ิ [Hope]
(n) รถยนต ์[Nontri]
/AO1 T AH0 M OW0 B IY2 L/ [CMU]
/AO2 T AH0 M OW0 B IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

candidate ผู้ทา้ชงิ: ผู้แขง่ขนั [Lex2]
ผู้สมคัร[Lex2]
(แคน\'ดเิดท) n. ผู้สมคัรรับเลอืกตั䌮�ง,ผู้ไดรั้บการเลอืกใหเ้ขา้แขง่ขนั
###SW. candidature,candidacy n. [Hope]
(n) ผู้สมคัร,ผู้ลงสมคัรรับเลอืกตั䌮�ง [Nontri]
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/K AE1 N D AH0 D EY0 T/ [CMU]
/K AE1 N AH0 D AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

confidential ท䎽ี耀เป็นความลบั[Lex2]
(คอนฟเิดน\'เชลิ) adj. ลบั,เป็นท䎽ี耀ไวว้างใจ,ซ䎽ึ耀งแสดงวา่เช䎽ื耀อถอื.
###SW. confidentiality,confidentialness n. ###S. honest [Hope]
(adj) ลบั,ไวว้างใจ,เป็นท䎽ี耀เช䎽ื耀อถอื [Nontri]
/K AA2 N F AH0 D EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/K AA2 N F AH0 D EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

corporate ท䎽ี耀เก䎽ี耀ยวกบับรษัิท[Lex2]
ท䎽ี耀รว่มกนั: ท䎽ี耀แชรร์ว่มกนั [Lex2]
(คอร\์'เพอรทิ) adj. เก䎽ี耀ยวกบัหมู่คณะ/สมาคม นติบิคุคล/บรษัิทหรอือ䎽ื耀น
ๆ ,ซ䎽ึ耀งรวมกนัเป็นหมู่,ทั䌮�งหมู่,ทั䌮�งคณะ ###S. collective [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัหมู่คณะ,ทั䌮�งคณะ,เก䎽ี耀ยวกบับรษัิท [Nontri]
/K AO1 R P ER0 AH0 T/ [CMU]
/K AO1 R P R AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

enhance ทาํใหด้เีพ䎽ิ耀มข䌮ึ�น: ปรับปรงุ [Lex2]
vt. ทาํใหส้งูข䌮ึ�น,ทาํใหม้ากข䌮ึ�น,เพ䎽ิ耀ม,เสรมิ,ยกระดบั. ###SW.
enhancement n. ดeูnhance enhancer n. ดeูnhance enhancive adj.
ดeูnhance ###S. improve [Hope]
(vt) เพ䎽ิ耀มพนู,เสรมิ,ทาํใหม้ากข䌮ึ�น,ยกระดบั [Nontri]
/EH0 N HH AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

era ยคุ: สมยั [Lex2]
(เอยี\'ระ) n. ยคุ,สมยั,ศก,ศกัราช,ชว่ง,ตอน,ระยะ ###S. epoch [Hope]
(n) ศกัราช,ศก,ยคุ,สมยั,ชว่ง,ระยะ,ตอน [Nontri]
/EH1 R AH0/ [CMU]
/IH1 R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guideline ตวัช䌮ี�นาํ: เคร䎽ื耀องนาํทาง [Lex2]
(ไกด\ฺ'ไลน)ฺ n. เคร䎽ื耀องช䌮ี�แนว,นโยบาย ###S. description [Hope]
(n) เคร䎽ื耀องช䌮ี�แนะ,แนวนโยบาย [Nontri]
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/G AY1 D L AY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

incorporate ซ䎽ึ耀งรวมเขา้เป็นหน䎽ึ耀งเดยีวกนั (คาํทางการ)[Lex2]
รวมกนัเป็นกลุ่มบรษัิท[Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: ทาํใหร้วมกนั [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: รวมกนั [Lex2]
(vt) รวมเขา้ดว้ยกนั [Nontri]
/IH2 N K AO1 R P ER0 EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

interact มปีฏกิริยิาตอ่กนั: มผีลกระทบตอ่กนั [Lex2]
(อนิเทอแรคท\ฺ') vi. ทาํปฏกิริยิากบั,มปีฏกิริยิาตอ่. n. ละครสลบั
ฉาก,การหยดุพักระหวา่งฉาก ###SW. interactive adj. [Hope]
(vt) มปีฏกิริยิาตอ่กนั,มผีลกระทบตอ่กนั [Nontri]
/IH2 N T ER0 AE1 K T/ [CMU]
/IH2 N ER0 AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interval ชว่งเวลา: ชว่ง, ระยะเวลา [Lex2]
หยดุพักเป็นชว่งๆ[Lex2]
(อนิ\'เทอเวลิ) n. เวลาระหวา่ง,ชว่งระหวา่ง,ชว่งหา่ง,เวลาวา่ง,เวลา
พัก,ความแตกตา่งของเสยีง at intervals เป็นชว่ง ๆ ,เป็นครั䌮�งคราว
###S. rest,pause,break,recess [Hope]
(n) เวลาพัก,เวลาวา่ง,ระยะหา่ง,ชอ่งโหว ่[Nontri]
/IH1 N T ER0 V AH0 L/ [CMU]
/IH1 N ER0 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mobile ซ䎽ึ耀งเคล䎽ื耀อนท䎽ี耀ไดง้า่ย: เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀งา่ย, เคล䎽ื耀อนไหวได ้[Lex2]
แปรเปล䎽ี耀ยนไดง้า่ย: แปรเปล䎽ี耀ยนเรว็, เปล䎽ี耀ยนแปลงงา่ย [Lex2]
เคร䎽ื耀องแขวนหมนุไปมาตามลมได:้ โมบาย [Lex2]
(โม\'ไบล)ฺ adj. ซ䎽ึ耀งเคล䎽ื耀อนท䎽ี耀ได,้ซ䎽ึ耀งเคล䎽ื耀อนไหวไปมาได้
รวดเรว็,เปล䎽ี耀ยนแปลงไดง้า่ย,เปล䎽ี耀ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รปูปั䌮�นท䎽ี耀
เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀ได ้[Hope]
(adj) เคล䎽ื耀อนท䎽ี耀งา่ย,เคล䎽ื耀อนไหวงา่ย,เปล䎽ี耀ยนแปลงอยู่เสมอ [Nontri]
/M OW1 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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modify เปล䎽ี耀ยนแปลง: แกไ้ข, ทาํใหแ้ตกตา่ง [Lex2]
ลดหยอ่น: ลดความรนุแรง, ทาํใหล้ดลง [Lex2]
เปล䎽ี耀ยนแปลง: แกไ้ข [Lex2]
ประกอบคาํกรยิา (ทางไวยากรณ)์: ขยายความ [Lex2]
(มอด\'ดะไฟ) vt.,vi. แกไ้ข,ดดัแปลง,แปร,เปล䎽ี耀ยนแปลง,ปรับปรงุ,ลด
ความรนุแรง,ลดหยอ่น. ###SW. modifiability n. modifiable adj.
###S. soften, [Hope]
(vt) เปล䎽ี耀ยนแปลง,แกไ้ข,ดดัแปลง,ลดหยอ่น [Nontri]
/M AA1 D AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

parallel ขนาน[Lex2]
คลา้ยกนั[Lex2]
(วงจรไฟฟา้) ขนาน[Lex2]
ความตรงกนั: ความเหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนั [Lex2]
การเปรยีบเทยีบ[Lex2]
เสน้ขนาน[Lex2]
ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ขนานกนั[Lex2]
ทาํใหค้ลา้ยกนั: ทาํใหเ้หมอืนกนั [Lex2]
ทาํใหข้นาน[Lex2]
เปรยีบเทยีบ[Lex2]
(แพ\'ระเลล) adj. ขนาน,เสมอ vt. เทยีบเทา่ [Hope]
(adj) ขนาน,เสมอ,เทา่เทยีมกนั [Nontri]
(n) เสน้ขนาน,การเปรยีบเทยีบ [Nontri]
(vt) เสมอกนั,เปรยีบเทยีบ [Nontri]
/P EH1 R AH0 L EH2 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

phenomenon ปรากฏการณ[์Lex2]
ส䎽ิ耀งหรอืคนพสิดาร: ผู้มคีวามสามารถพเิศษ, ส䎽ิ耀งมหศัจรรย ์[Lex2]
ส䎽ิ耀งประทบัใจ[Lex2]
|pl. phenomena| ปรากฏการณ ์[LongdoEN]
(ฟนิอม\'มะนอน) n. ปรากฎการณ,์ขอ้เทจ็จรงิ,ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ประทบัใจ,บคุคลท䎽ี耀
ประทบัใจ,คนท䎽ี耀ยอดเย䎽ี耀ยม pl. phenomena ###S. fact [Hope]
(n) ปรากฏการณ,์ส䎽ิ耀งท䎽ี耀ประทบัใจ,ขอ้เทจ็จรงิ,ความประหลาด [Nontri]
/F AH0 N AA1 M AH0 N AA2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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pollute ทาํใหเ้ป็นมลพษิ: ทาํใหส้กปรก, ทาํใหเ้ปรอะเปื䌮�อน [Lex2]
ทาํใหเ้สยีหาย[Lex2]
(พะลทู\') vt. ทาํใหส้กปรก ###SW. polluter n. pollution (n.)
มลภาวะ,การทาํใหส้กปรก ###S. defile [Hope]
(vt) ทาํใหส้กปรก,ทาํใหเ้ปรอะเปื䌮�อน,ทาํใหเ้ปื䌮�อน,ทาํใหเ้สยีหาย
[Nontri]
/P AH0 L UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ridicule เยาะเยย้: ลอ้เลยีน, ยั䎽耀วเยา้, เยาะหยนั [Lex2]
การเยาะเยย้: การเยาะหยนั, การหวัเราะเยาะ [Lex2]
(รดิ\'ดะควิ) vt.,n. (การ) หวัเราะเยาะ,เยาะเยย้,ยั䎽耀วเยา้,หยอกลอ้
###SW. ridiculer n. [Hope]
(vt) เยาะเยย้,หวัเราะเยาะ,หยอกลอ้,ยั䎽耀วเยา้ [Nontri]
/R IH1 D AH0 K Y UW2 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

solar เก䎽ี耀ยวกบัดวงอาทติย[์Lex2]
(โซ\'ลาร)์ adj. เก䎽ี耀ยวกบัดวงอาทติย,์ตามสรุยิคต ิ[Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัแสงอาทติย,์เก䎽ี耀ยวกบัดวงอาทติย,์ทางสรุยิคต ิ[Nontri]
/S OW1 L ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

territory อาณาเขต: เขต, เขตแดน [Lex2]
ดนิแดน: พ䌮ื�นท䎽ี耀 [Lex2]
แนวความคดิ[Lex2]
(เท\'รทิอ\'ร)ี n. อาณาเขต,ดนิแดน,เขต,ดนิแดนในแผนท䎽ี耀,ดนิแดนใน
อาณัต,ิแนวการปฎบิตั,ิแนวความคดิ,ขอบขา่ย,อาณาจักร [Hope]
(n) ดนิแดน,ขอบขา่ย,อาณาเขต,แนวความคดิ,แนวทางปฎบิตัิ
[Nontri]
/T EH1 R AH0 T AO2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tournament การแขง่ขนั[Lex2]
(ทวั\'นะเมนิท)ฺ n. การแขง่ขนั,การแขง่ขนัชงิชนะเลศิ [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การประลองยทุธ ์[Nontri]
/T UH1 R N AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

transportation การขนสง่: การลาํเลยีง [Lex2]



3/31/2015 Longdo PopThai Service

http://dict2003.longdo.com/ 158/163

การคมนาคม[Lex2]
ระบบการขนสง่: เสน้ทางขนสง่ [Lex2]
วธิกีารขนสง่[Lex2]
คา่โดยสาร[Lex2]
ตัว̃เดนิทาง[Lex2]
ธรุกจิการขนสง่[Lex2]
การเนรเทศ[Lex2]
(แทรนสเพอเท\'เชนิ) n. การขนสง่,การนาํสง่,การลาํเลยีง,การขน
ยา้ย,การเนรเทศ,วธิกีารขนสง่,พาหนะขนสง่,ธรุกจิการขนสง่,คา่
ขนสง่,คา่เดนิทาง,การเนรเทศ [Hope]
(n) การขนสง่,การลาํเลยีง,พาหนะขนสง่,คา่ขนสง่ [Nontri]
/T R AE2 N S P ER0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bill ใบแจง้หน䌮ี�: ใบสาํคญัเกบ็เงนิ [Lex2]
แจง้หน䌮ี�: วางบลิ [Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
รา่งกฎหมาย: รา่งพระราชบญัญัต,ิ รา่งรัฐธรรมนญู [Lex2]
อธบิายหรอืใหร้ายละเอยีด[Lex2]
ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก ่[Lex2]
ใบปลวิ: ใบโฆษณา [Lex2]
รายการ: โปรแกรม [Lex2]
(บลิ) {billed,billing,bills} n. ตัว̃เงนิ,พันธบตัร,ธนบตัร,บลิ,ใบเสรจ็,ใบ
แสดงรายงานซ䌮ื�อขาย,พระราชบญัญัต,ิญัตต,ิรา่งญัตต,ิคาํ
โฆษณา,รายการ,หนังสอืย䎽ื耀นฟอ้ง,จะงอยปาก,ปากนก Phr. (a Bill of
Oblivion พระราชบญัญัตอิภยัโทษ) Id. (bill the bill สนองความ
ตอ้งการทั䌮�งหมด [Hope]
(n) บลิ,ใบเสรจ็,ธนบตัร,พันธบตัร,ตัว̃เงนิ,ใบแจง้ความ,พระราช
บญัญัต,ิรา่งญัตต ิ[Nontri]
/B IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

boundary ขอบเขต: เขตแดน, อาณาเขต [Lex2]
(เบา\'ดะร)ี n. เขตแดน,เสน้แบง่เขต [Hope]
(adj) ซ䎽ึ耀งเก䎽ี耀ยวพันกนั,ซ䎽ึ耀งผกูพันกนั,มพัีนธะ,พรอ้มท䎽ี耀จะ,ไปทาง,กาํลงัจะ
[Nontri]
(n) ขอบเขต,เขตแดน,บรเิวณ,อาณาเขต [Nontri]
/B AW1 N D ER0 IY0/ [CMU]
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/B AW1 N D R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chaos ความยุ่งเหยงิ: ความสบัสน [Lex2]
(เค\'ออส) n. ความอลหมา่น,ความสบัสนวุ่นวาย,ความไมม่รีะเบยีบ
###S. disarray [Hope]
(n) ความสบัสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยงิ,ความโกลาหล,กลยีคุ [Nontri]
/K EY1 AA0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consistent ท䎽ี耀สอดคลอ้งกนั[Lex2]
(คนัซสิ\'เทนิท)ฺ adj. มั䎽耀นคง,ซ䎽ึ耀งยดึมั䎽耀นเหนยีวแนน่,เหน็พอ้ง,ลงรอยกนั.
###S. according ###A. inconsistent Conf. constant [Hope]
(adj) มั䎽耀นคง,เหนยีวแนน่,คงเสน้คงวา,ไมเ่ปล䎽ี耀ยนแปลง,เหมาะ [Nontri]
/K AH0 N S IH1 S T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cyclone พายหุมนุไซโคลน[Lex2]
(ไซ\'โคลน) n. พายไุซโคลน,พายหุมนุ ###SW. cyclonic adj.
ดcูyclone cyclonical,cyclonal adj. ดcูyclone [Hope]
(n) ลมบา้หม,ูลมวน,พายไุซโคลน,พายหุมนุ [Nontri]
/S IH0 K L OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

doomed ซ䎽ึ耀งถกูกาํหนดไว:้ ซ䎽ึ耀งถกูตดัสนิไว ้[Lex2]
/D UW1 M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[doom]
กาํหนด: ตดัสนิ, ช䌮ี�ชะตา [Lex2]
คาํพพิากษา: คาํตดัสนิ [Lex2]
เคราะหร์า้ย: เคราะหก์รรม, ความหายนะ, ชะตากรรม, ความตาย
[Lex2]
(ดมู) n. เคราะหร์า้ย,ชะตาขาด,ความตาย,ความหายนะ,คาํ
พพิากษา,วาระสดุทา้ย,วาระท䎽ี耀โลกาวนิาศ vi. กาํหนด,ถงึ
วาระ,ประณาม,พพิากษา,ช䌮ี�ชะตากรรม ###S. fate,adverse fate
[Hope]
(n) คาํพพิากษา,คาํตดัสนิ,เคราะหก์รรม,ความหายนะ,ความ
ตาย,ชะตาขาด [Nontri]
(vt) พพิากษา,ตดัสนิ,ลงโทษ,ช䌮ี�ชะตา [Nontri]
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/D UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heir ทายาท: ผู้สบืสกลุ, ผู้รับมรดก, ผู้สบืสนัดาน [Lex2]
(แอร)์ n. ทายาท,ผู้สบืทอด,ผู้สบืมรดก [Hope]
(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สบืทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับชว่ง [Nontri]
/EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

martial เก䎽ี耀ยวกบัสงคราม: ซ䎽ึ耀งเก䎽ี耀ยวขอ้งกบัสงคราม, เก䎽ี耀ยวกบัการสู้รบ [Lex2]
เหมาะกบัชวีติทหาร: เป็นของทหาร, เก䎽ี耀ยวกบัทหาร [Lex2]
เหมอืนสงคราม: เตรยีมพรอ้มรบ [Lex2]
(มาร\์'เชลิ) adj. ชอบรบ,เก䎽ี耀ยวกบัหรอืคลา้ยสงคราม,กลา้หาญ,เหมาะ
สาํหรับการรบ,เก䎽ี耀ยวกบันักรบ,เก䎽ี耀ยวกบักองทพั. ###SW. martialism n.
martialist n. martially adv. [Hope]
(adj) ชอบการรบพุ่ง,ฮกึเหมิ,กลา้หาญ,เก䎽ี耀ยวกบัสงคราม [Nontri]
/M AA1 R SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

organic เก䎽ี耀ยวกบัส䎽ิ耀งมชีวีติ: เก䎽ี耀ยวกบัสารอนิทรยี,์ ซ䎽ึ耀งมาจากส䎽ิ耀งมชีวีติ [Lex2]
เก䎽ี耀ยวกบัอวยัวะ[Lex2]
สารอนิทรยี[์Lex2]
(ออรแ์กน\'นคิ) adj. (เก䎽ี耀ยวกบั) อวยัวะ,อนิทรยี,์องคป์ระกอบ,เน䌮ื�อเย䎽ื耀อ
ชวีติ,กฎ,องค,์องคก์าร. n. อนิทรยีสาร. ###SW. organicity n. [Hope]
(adj) เก䎽ี耀ยวกบัอวยัวะ,เป็นองคป์ระกอบ [Nontri]
/AO0 R G AE1 N IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

poultry สตัวป์ีก[Lex2]
(โพล\'ทร)ี n. สตัวป์ีก,เป็ด,ไก ่[Hope]
(n) เป็ด,ไก ่[Nontri]
/P OW1 L T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scramble ปีน: ปีนป่าย, ไต,่ ตะกาย [Lex2]
แยง่ชงิ: ชว่งชงิ, แยง่, ชงิ, ย䌮ื�อแยง่กนั [Lex2]
ทาํอยา่งรบีเรง่: กระทาํอยา่งรบีรอ้น [Lex2]
รวมส䎽ิ耀งตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั: ผสม [Lex2]
กวน (ไข)่: คน (ไข)่ [Lex2]
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สง่สญัญาณรบกวน[Lex2]
นาํเคร䎽ื耀องบนิข䌮ึ�นสกดักั䌮�นเคร䎽ื耀องบนิอ䎽ื耀นอยา่งรวดเรว็[Lex2]
การปีน: การปีนป่าย, การไต,่ การตะกาย, การตะเกยีกตะกาย [Lex2]
การแยง่ชงิ: การแยง่, การชงิ, การชว่งชงิ, การรมุกนัย䌮ื�อแยง่ [Lex2]
การแขง่ขนัจักรยานยนตว์บิาก[Lex2]
การนาํเคร䎽ื耀องบนิข䌮ึ�นสกดักั䌮�นเคร䎽ื耀องบนิอ䎽ื耀นอยา่งรวดเรว็[Lex2]
(สแครม\'เบลิ) vi.,vt.,n. (การ) ปีนป่าย,ตะกาย,ชว่งชงิ,แยง่หา,เบยีด
เสยีดเขา้ไป,นาํเคร䎽ื耀องบนิข䌮ึ�นสกดักั䌮�นเคร䎽ื耀องบนิขา้ศกึอยา่ง
รวดเรว็,กระทาํอยา่งรบีรอ้น ###S. crawl,clamber,mix [Hope]
(n) การแยง่ชงิ,การปีนป่าย,การชว่งชงิ,การเบยีดเสยีด [Nontri]
(vi) ชว่งชงิ,แยง่กนั,เบยีดเสยีด [Nontri]
(vt) ตะกาย,ปีน,ไต,่กวน,ทาํใหยุ้่ง,ทอดไข ่[Nontri]
/S K R AE1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sergeant จา่: นายสบิ [Lex2]
ทนายความชั䌮�นสงูสดุ[Lex2]
(ซาร\์'เจนิท)ฺ n. นายสบิ (ทหารหรอืตาํรวจ) นายสบิเอก (ทหารบก
องักฤษ) ,นายสบิโท (ทหารบกของอเมรกิา) ,นายจา่ (ทหารนาวกิโย
ธนิอเมรกิา) ,นายตาํรวจ,ตาํรวจหญงิ,ตาํรวจสภา,นายตาํรวจรักษา
การณ,์ทนายความชั䌮�นสงูสดุ (องักฤษ) ###SW.
sergeancy,sergeantship n. [Hope]
(n) นายสบิ,สบิเอก,จา่,นายตาํรวจ [Nontri]
/S AA1 R JH AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sheer เตม็ท䎽ี耀: ท䎽ี耀สดุ, ทเีดยีว [Lex2]
ท䎽ี耀ไมร่วมอยา่งอ䎽ื耀น: ท䎽ี耀ไมเ่ก䎽ี耀ยวกบัอยา่งอ䎽ื耀น [Lex2]
ชนัมาก[Lex2]
(เชยีร)์ vi.,vt. เบน,บา่ยเบน,เห,หนัทศิทาง,เล䎽ี耀ยง. adj. เตม็ท䎽ี耀,ที
เดยีว,ท䎽ี耀สดุ,แท,้บางใส,ไมไ่ดเ้จอืปน,ไมเ่หมาะสม,สงูชนั,ตรงด䎽ิ耀ง n.
เย䎽ื耀อบาง,ส䎽ิ耀งทอ,ท䎽ี耀โปรง่ใส,การเบน,การเบน,การเล䎽ี耀ยง ###SW. sheerly
adv. sheerness n. [Hope]
(adj) ตรงไปตรงมา,แทจ้รงิ,เตม็ท䎽ี耀,ทเีดยีว [Nontri]
(vi) เบน,หนัเห,เล䎽ี耀ยง,เบ䎽ี耀ยงเบน [Nontri]
/SH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stance ทา่ตลีกูกอลฟ์[Lex2]
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(สแทนช)ฺ n. ทา่ยนื,ทา่ตกีอลฟ์,ทา่ตลีกู,ตาํแหนง่ท䎽ี耀ตั䌮�ง,ทา่ทา่
ง,ทศันคต.ิ ###S. posture [Hope]
/S T AE1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

telegraph ระบบการสง่โทรเลข[Lex2]
สง่โทรเลข: สง่สญัญาณทางไกล [Lex2]
ส䎽ื耀อสารแบบไมใ่ชค้าํพดู[Lex2]
(เทล\'ละกราฟ) n. เคร䎽ื耀องสง่โทรเลข,เคร䎽ื耀องสง่สญัญาณทางไกล.
vt.,vi. สง่โทรเลข,สง่สญัญาณทางไกล. ###SW. telegrapher n.
telegraphist n. telegraphic adj. telegraphical adj. [Hope]
(n) เคร䎽ื耀องสง่โทรเลข,เคร䎽ื耀องสง่สญัญาณทางไกล [Nontri]
(vi) สง่โทรเลข,สง่สญัญาณทางไกล [Nontri]
/T EH1 L AH0 G R AE2 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

textile ส䎽ิ耀งทอ: ผา้ [Lex2]
วตัถดุบิท䎽ี耀นาํมาทาํส䎽ิ耀งทอ[Lex2]
(เทคซ\ฺ'ไทล)ฺ n. ส䎽ิ耀งทอ,วตัถสุ䎽ิ耀งทอ adj. ทอได,้เก䎽ี耀ยวกบัการทอ. ###S.
cloth,fabric,goods [Hope]
(adj) อาจทอได,้เก䎽ี耀ยวกบัการทอผา้ [Nontri]
(n) ส䎽ิ耀งทอ,วตัถดุบิ [Nontri]
/T EH1 K S T AY2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tornado พายทุอรน์าโด: พายหุมนุ [Lex2]
คนท䎽ี耀ไมส่ามารถควบคมุอารมณไ์ด[้Lex2]
(ทอรเ์น\'โด) n. พายหุมนุ. ###SW. tornadic adj. pl.
tornadoes,tornados [Hope]
(n) ลมสลาตนั,พายหุมนุทอรน์าโด [Nontri]
/T AO0 R N EY1 D OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

typhoon พายไุตฝุ้่น[Lex2]
(n) พายไุตฝุ้่น [Nontri]
/T AY2 F UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wail รอ้งไหค้ร䎽ํ耀าครวญ[Lex2]
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สง่เสยีงรอ้งแหลมยาว[Lex2]
การสง่เสยีงรอ้งแหลมยาว: เสยีงรอ้งคร䎽ํ耀าครวญ [Lex2]
(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสยีง) คร䎽ํ耀าครวญ,รอ้งคร䎽ํ耀าครวญ,ร䎽ํ耀าไห,้รอ้ง
โหยหวน, (ลม) พัดเสยีงดงัโหยหวน,รอ้งสะอกึสะอ䌮ื�น ###SW. wailer
n. wailingly adv. ###S. mourn,grieve,cry [Hope]
(n) การครวญคราง,การโอดครวญ,การร䎽ํ耀าไห ้[Nontri]
(vi) ครวญคราง,โอดครวญ,ร䎽ํ耀าไห ้[Nontri]
/W EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wardrobe ตู้เส䌮ื�อผา้[Lex2]
เส䌮ื�อผา้ทั䌮�งหมดของผู้ใดผู้หน䎽ึ耀ง[Lex2]
(วอรบ์\'โรบ) n. ตู้เส䌮ื�อผา้,เส䌮ื�อผา้,ทั䌮�งหมด,หอ้งเกบ็เส䌮ื�อผา้,ชดุเส䌮ื�อผา้
[Hope]
(n) หอ้งเกบ็เส䌮ื�อผา้,ตู้เส䌮ื�อผา้,เส䌮ื�อผา้ [Nontri]
/W AO1 R D R OW2 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Copyright (c) 20032009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM 
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the
use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really
grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page). 

http://www.mm.co.th/
http://longdo.com/
http://dict2003.longdo.com/
http://dict2003.longdo.com/?page=about
http://truehits.net/stat.php?login=longdo

