
Vocabulary List

afraid กลวั: เกรง, กลวัเกรง, หวาดกลวั, หวาดหวัน [Lex2]
เกรงวา่[Lex2]
(อะเฟรด\') adj. กลวั,เกรง ###S. scared, fearful ###A. confident, fearless) [Hope]
(adj) กลวั,เกรงกลวั,หวาดกลวั [Nontri]
/AH0 F R EY1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

agree เขา้กนั: ลงรอยกนั, ไปดว้ยกนัได,้ เหมาะกบั [Lex2]
ตกลง: ยอมรับ, ยนิยอม [Lex2]
ตดัสนิ[Lex2]
ยอมรับ: ยอมรับความจรงิ [Lex2]
ลงรอยกนั: สอดคลอ้งกนั [Lex2]
เหน็ดว้ย: เหน็พอ้ง [Lex2]
(อะกร\ี') vt.,vi. ตกลง, เหน็พอ้ง, ยอมรับ, เหน็ดว้ย, ยนิยอม,สนับสนนุ, ตกลงกาํหนด, เขา้กนั
ได,้ลงรอย, เหมอืน, เหมาะ สมกบั. agreeingly adv. ###S. concur, comply, assent [Hope]
(vt) เหน็ดว้ย,ตกลง,ยนิยอม,ถกูตอ้ง,เขา้กนัได ้[Nontri]
/AH0 G R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

angry โกรธ: โมโห, เดอืด, แคน้, โกรธเคอืง, ขุ่นเคอืง, ขุ่นขอ้ง, ขดัเคอืง [Lex2]
ทีมพีายแุรง[Lex2]
อกัเสบ[Lex2]
(แอง\' กร)ี adj. โกรธ, ฉนุเฉยีว, อกัเสบ ###S. wrathful, irate) [Hope]
(adj) โกรธ,ฉนุเฉยีว [Nontri]
/AE1 NG G R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

arrive เกดิ: กาํเนดิ [Lex2]
แกปั้ญหาได:้ หาทางออกได ้[Lex2]
ประสบความสาํเรจ็ (ไมเ่ป็นทางการ): ถงึ [Lex2]
มาถงึ: ถงึ, สง่ถงึ [Lex2]
มใีช:้ ปรากฏ [Lex2]
เริมตน้: เริม [Lex2]
(อะไรว\') vi. มาถงึ,มา,บรรลถุงึ,ปรากฎ,ขึนฝัง arriver n. ###S. come ###A. depart [Hope]
(vi) มาถงึ,ไปถงึ,บรรลถุงึ,ปรากฏ [Nontri]
/ER0 AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attack การโจมต[ีLex2]
บกุ: โจมต,ี รกุราน, รกุ, ต ี[Lex2]
เริมทาํอยา่งกระตอืรอืรน้[Lex2]
วจิารณ[์Lex2]
(อะแทค\') vt.,vi.,n. โจมต,ีเขา้ต,ีทาํรา้ย,เลน่งาน,ลงมอืทาํ, (โรค) เป็น, (ไข)้ จับ,ลงมอืทาํ,เริม
ขึน,เริมตน้,ขม่ขนื, พยายามขม่ขนื [Hope]
(vt) ตอ่สู้,โจมต,ีจู่โจม,ทาํรา้ย,เลน่งาน [Nontri]
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/AH0 T AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bottom ตําสดุ[Lex2]
สว่นทีลกึทีสดุ: กน้, สว่นตําทีสดุ [Lex2]
ฐาน: กน้, ปลาย [Lex2]
กน้: ตดู [Lex2]
ทา้ย[Lex2]
(บอท\'เทมิ) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. กน้,พืนฐาน,ขา้งใต,้พืนนํา,ตอนทา้ย
สดุ,ปลาย,ทอ้งเรอื,ปลายตรอก vt.,vi. ใสพ่ืนใหแ้ก,่พบความหมายเตม็ของ ตรวจสอบขอ้เทจ็
จรงิ vt. บรรลถุงึพืนลา่ง สรา้งพืนฐาน ###S. foot [Hope]
(n) กน้,ทอ้งเรอื,ขา้งใต,้พืนนํา [Nontri]
/B AA1 T AH0 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clever เฉลยีวฉลาด[Lex2]
ฉลาดแกมโกง มไีหวพรบิ (มคีวามหมายตา่งจาก intelligent เลก็นอ้ย) [LongdoDE]
(คล\ี'เวอะ) adj. เฉลยีวฉลาด,วอ่งไว,ชาํนาญ,สรา้งสรรค,์รเิริมเกง่,ประณตี,เหมาะ,นา่พอใจ
[Hope]
(adj) ฉลาด,หลกัแหลม,ปราดเปรือง,เกง่,วอ่งไว [Nontri]
/K L EH1 V ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cruel ซึงกอ่ใหเ้กดิความเจบ็ปวด: รา้ยแรง [Lex2]
โหดรา้ย[Lex2]
(คร\ู'เอลิ) adj. ทารณุ,โหดรา้ย,เหียมโหด ###SW. cruelness n. ดcูruel ###S.
brutal,barbarous [Hope]
(adj) โหดรา้ย,ทารณุ,อาํมหติ,เหียมโหด [Nontri]
/K R UW1 AH0 L/ [CMU]
/K R UW1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

finally ในทีสดุ: จนแลว้จนรอด, ในทา้ยทีสดุ, ทา้ยทีสดุ [Lex2]
(ไฟ\'เนลิล)ี adv. ในทีสดุ,ในบันปลาย,โดยสรปุ,โดยเดด็ขาด ###S. ultimately [Hope]
(adv) ในทีสดุ,เดด็ขาด,ในบันปลาย,ในตอนทา้ย [Nontri]
/F AY1 N AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

hide ซอ่น: ซกุซอ่น, ปกปดิ [Lex2]
หนังสตัว:์ หนัง [Lex2]
(ไฮด)ฺ {hide,hid,hidden} v. ชอ่นไว,้ปดิบงั,บงั,ปกคลมุ,อาํพราง n. หนังสตัว,์หนังฟอก,หนัง
คน. vt. เฆียน,หวด [Hope]
(n) หนังสตัว,์หนัง [Nontri]
(vi,vt) ซอ่น,ปดิบงั,แอบ,ปกคลมุ,อาํพราง [Nontri]
/HH AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hunt การคน้หา: การตดิตาม [Lex2]



การลา่สตัว[์Lex2]
คน้หา: ตดิตาม [Lex2]
ลา่: ไล,่ ลา่สตัว,์ จับ, ไลล่า่, วิงลา่, ไลต่าม, คน้หา [Lex2]
(ฮนัท)ฺ vt. vi. ลา่,ลา่สตัว,์คน้หา,ตามหา,n. การลา่,การลา่สตัว,์บรเิวณทีตามลา่,การคน้หา
###SW. huntable adj. huntedly adv. [Hope]
(vt) ลา่สตัว,์คน้หา,ตามลา่ [Nontri]
/HH AH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lot การจับสลาก[Lex2]
จับสลาก: จับฉลาก [Lex2]
จาํนวนทังหมด (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
โชคชะตา: พรหมลขิติ, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะหก์รรม [Lex2]
ทีดนิ: ผนืดนิ, แปลงทีดนิ [Lex2]
บอ่ยครัง: บอ่ย [Lex2]
แบง่ออกเป็นสว่นๆ: แบง่, แบง่ปัน, แบง่สว่น [Lex2]
พืนทีทีใชป้ระโยชนโ์ดยเฉพาะ[Lex2]
มาก (จาํนวน, ปรมิาณ, ระดบั): เป็นอนัมาก [Lex2]
สถานทีถา่ยทาํภาพยนตร:์ โรงถา่ยทาํภาพยนตร ์[Lex2]
สลาก[Lex2]
สว่นแบง่: สว่นทีกาํหนดให ้[Lex2]
สิงของในการประมลู: สิงของในการขายทอดตลาด [Lex2]
สิงของหรอืคนทีอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น: กลุ่มคนหรอืสิงของชนดิเดยีวกนั [Lex2]
(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,สว่นแบง่,โชคชะตา,ชตา
กรรม,ผนืดนิ,ประเภทของคน,ชดุ,รุ่น,ภาษ,ีทังมวล,กอง,ทังหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบง่
ออกเป็นสว่น ๆ abbr. left occiput transverse ###S. part,quota [Hope]
(n) จาํนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห ์[Nontri]
(vt) กะให,้แบง่เป็นกองๆ,จับสลาก [Nontri]
/L AA1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

middle ตรงกลาง: กลาง, กึงกลาง [Lex2]
ปานกลาง: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ [Lex2]
จดุกึงกลาง: จดุกลาง [Lex2]
(มดิ\'เดลิ) adj.,n. กึงกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ. ###S. central [Hope]
(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,กึงกลาง,พอประมาณ [Nontri]
(n) ตอนกลาง,สว่นกลาง,จดุกลาง,สือกลาง [Nontri]
/M IH1 D AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moment ชัวขณะ: ชัวครู่ [Lex2]
โอกาสสาํคญั: เวลาสาํคญั [Lex2]
ความสาํคญั[Lex2]
(โม\'เมนิท)ฺ n. ขณะนัน,ชัวครู่,ขณะ,ความสาํคญั,ความสาํคญัของขณะนัน,โอกาส,ผลทีตาม
มา,ลกัษณะของสิงของ (ปรัชญา) ###S. minute,weight ###A. triviality [Hope]
(n) ขณะ,ชัวครู่,กาํหนดเวลา,โอกาส,ความสาํคญั [Nontri]
/M OW1 M AH0 N T/ [CMU]



(n) / / [OALD]

pleased พอใจ: ยนิด,ี อภริมย,์ มคีวามสขุ [Lex2]
/P L IY1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[please]
ไดโ้ปรด (ใชแ้สดงการขอรอ้ง): กรณุา, โปรด [Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหถ้กูใจ [Lex2]
ใหค้วามพอใจ: ใหค้วามเพลดิเพลนิ [Lex2]
ชอบ: พอใจ, พงึปรารถนา, ตอ้งการ [Lex2]
(พลซี) vi.,vt. (ทาํ) ใหค้วามเพลดิเพลนิ,ใหค้วามพอใจ,พอใจ,ตอ้งการ. ###SW. pleasable
adj. pleaseness n. pleaser n. [Hope]
(vt) ทาํใหพ้อใจ,โปรด,ทาํใหช้อบ,ทาํใหถ้กูใจ [Nontri]
/P L IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

promise คาํสญัญา: คาํมันสญัญา, คาํปฏญิาณ [Lex2]
สญัญา: รับปาก, ใหค้าํมัน [Lex2]
สญัญา: รับปาก, ยนืยนั, ทาํใหม้ันใจ [Lex2]
ใหส้ญัญา, คาํสญัญา [LongdoEN]
(พรอม\'มสิ) n. สญัญา,คาํมันสญัญา,ลกัษณะหรอืทา่ททีีด.ี vt. สญัญา,ใหค้าํมันสญัญา,เป็น
เครืองบอก,รับปากจะแตง่งาน,ทาํใหม้ันใจ. vi. เป็นเครืองบอก,แสดงอาการวา่จะเป็น, [Hope]
(n) ขอ้ตกลง,คาํสญัญา,คาํมันสญัญา [Nontri]
(vt) สญัญา,ตกลง,แสดงทา่ทวีา่,รับปากวา่ [Nontri]
/P R AA1 M AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reply ตอบ[Lex2]
การตอบ: คาํตอบ [Lex2]
การตอบสนอง[Lex2]
(รไีพล\') vi. ตอบ,ตอบได,้สนองตอบ,สะทอ้น,กอ้งกลบั,ตอบคาํรอ้งของจาํเลย vt. ตอบ n.
คาํตอบ,การตอบ,การตอบแก,้ ###SW. replier n. [Hope]
(n) การตอบ,คาํตอบ,การโตต้อบ,การสนองตอบ [Nontri]
(vi) โตต้อบ,ตอบ,สะทอ้น,สนองตอบ [Nontri]
/R AH0 P L AY1/ [CMU]
/R IY0 P L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

safe ด!ี: เหน็ดว้ย, ตกลง, โอเค [Lex2]
ปลอดภยั: ซึงไดรั้บการปกปอ้ง, ซึงไดรั้บการคุ้มครอง [Lex2]
ซึงประสบความสาํเรจ็ (กฬีาเบสบอล)[Lex2]
ตู้นริภยั: ตู้เซฟ [Lex2]
ถงุยางคมุกาํเนดิ (คาํสแลง)[Lex2]
(เซฟ) adj. ปลอดภยั,มันคง,n. ตู้นริภยั,ถงุยางคมุกาํเนดิ. ###SW. safely adv. safeness n.
###S. secure,unhurt,intact [Hope]
(adj) ไวใ้จได,้ปลอดภยั,มันคง,แนน่หนา [Nontri]
(n) ตู้นริภยั,ตู้เซฟ,ถงุยางคมุกาํเนดิ [Nontri]
/S EY1 F/ [CMU]



(n) / / [OALD]

trick ลกูคา้ขายบรกิารทางเพศ[Lex2]
เลห่เ์หลียม: เพทบุาย, เลห่,์ เลห่ก์ล [Lex2]
การเลน่ตลก[Lex2]
วธิพีลกิแพลง: เทคนคิพเิศษ [Lex2]
มายากล: กล, การเลน่กล [Lex2]
ใชเ้ลห่เ์หลียม: เลน่แง ่[Lex2]
(ทรคิ) n.,adj.,vt.,vi. (ใช)้ อบุาย,กลอบุาย,เลห่เ์หลียม,ภาพหลอน,วธิพีลกิแพลง,นสิยัแปลก ๆ
,เคลด็ลบั,การเลน่กล,เดก็,เดก็ผู้หญงิ,ไพก่องหนึง Phr. (do (turn) the trick ไดผ้ล) ###SW.
tricker n. trickingly adv. ###S. decepti [Hope]
(n) เลห่ก์ระเทห่,์นสิยั,กลเมด็,การตบตา [Nontri]
(vt) โกง,หลอกลวง,ออกอบุาย,ตบตา,พลกิแพลง [Nontri]
/T R IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

well อยา่งสดุๆ[Lex2]
บอ่นํา: บอ่แร,่ บอ่นํามนั [Lex2]
แหลง่ (ความอดุมสมบรูณ,์ ขอ้มลูฯลฯ)[Lex2]
ปลอ่ง: ชอ่ง [Lex2]
หอ้งเกบ็ปลาในเรอืหาปลา[Lex2]
ทว่มทน้: พุ่งออกมา, ทะลกัออกมา, เออ่ลน้, ไหลออกมา [Lex2]
ด:ี อยา่งด,ี เรยีบรอ้ย, เป็นทีพอใจ [Lex2]
อยา่งมทีกัษะ: อยา่งชาํนาญ [Lex2]
อยา่งสขุสบาย: อยา่งสะดวกสบาย, อยา่งราบรืน [Lex2]
ด:ี พอใจ, เรยีบรอ้ย, เหมาะสม [Lex2]
หายด:ี ซึงหายเป็นปกต,ิ ซึงมสีขุภาพด ี[Lex2]
อยา่งมสีขุภาพด[ีLex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งไมต่อ้งสงสยั, อยา่งเหมาะสม, อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
คาํอทุานแสดงอารมณค์วามรู้สกึ (เชน่ ดใีจ, ประหลาดใจ, เหน็ดว้ย)[Lex2]
(เวล) adv. ด,ีอยา่งด,ีเรยีบรอ้ย,สบาย,เป็นทีพอใจ,ดว้ยความระมดัระวงั,อยา่งนา่สรรเสรญิ,ดว้ย
ความถกูตอ้ง,อยา่งมเีหตผุล,มากมาย,ไดเ้รยีบ,เตม็ที adj.
สบาย,ด,ีพอใจ,เรยีบรอ้ย,พอควร,เหมาะสม interj. ดลีะ! โอ!,โอ!้ n. ความสบาย,ความมี
สขุภาพด,ีโชคด,ีความสาํเรจ็ n. บอ่, [Hope]
(adv) ด,ีเรยีบรอ้ย,สบายด,ีทเีดยีว,ชอบแลว้,เตม็ที [Nontri]
(n) บอ่,อา่ง,แอง่,สระ,นําพ,ุปลอ่งอากาศ,ชอ่งใสข่อง,ชอ่งลฟิต ์[Nontri]
(vi) พุ่ง,ซมึ,ไหล,ทะลกั [Nontri]
/W EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

adventure การเกง็กาํไร[Lex2]
การผจญภยั: การเสียงภยั [Lex2]
ประสบการณท์ีนา่ตืนเตน้[Lex2]
เสียง: เสียงอนัตราย [Lex2]
(แอดเวน\' เชอะ) n. การเสียงภยั, อนัตรายทีคาดไมถ่งึ, ความตืนเตน้, ประสบการณท์ีตืนเตน้,
การรว่มในกจิกรรมหรอืเหตกุารณท์ีตืนเตน้, การเสียง (เรืองการเงนิ) , อนัตราย, โอกาส. 
vt.,vi. เสียง, ถอืโอกาส, เสียงพดู. adventureful adj. [Hope]
(n) การผจญภยั,การเสียงภยั,การฝ่าอนัตราย [Nontri]



(vi,vt) ผจญภยั,เสียงภยั,ฝ่าอนัตราย [Nontri]
/AE0 D V EH1 N CH ER0/ [CMU]
/AH0 D V EH1 N CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

approach การเขา้ใกล[้Lex2]
เขา้ใกล[้Lex2]
เขา้ตสีนทิ: เขา้หา [Lex2]
คลา้ย: ใกลจ้ะ, ใกลเ้คยีง, เกอืบจะเป็น [Lex2]
ความคลา้ยกนั[Lex2]
ปฎบิตัติอ่: จัดการ [Lex2]
วธิกีารทาํใหถ้งึจดุหมาย[Lex2]
สิงทีคลา้ยกนั[Lex2]
(อะโพรช\') vt.,vi. เขา้ใกล,้ ประชดิ, ใกลเ้ขา้มาทกุท,ีจวน,มคีวามสามารถเกอืบเทา่กบั,เริม. 
n. การเขา้ใกล,้ ความใกล,้วธิกีารเขา้ไป (เชน่ ถนน) , วธิกีาร,วถิทีาง (come near,near) [Hope]
(n) การเขา้ใกล,้วธิกีารเขา้ไป [Nontri]
(vi,vt) เขา้ใกล,้เขา้หา,ประชดิ,ทาบทาม,เขา้ถงึ [Nontri]
/AH0 P R OW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

carefully อยา่งระมดัระวงั[Lex2]
/K EH1 R F AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

chemical ทางเคม[ีLex2]
สารเคม[ีLex2]
(เคม\'มเิคลิ) n. สารเคม\ี'adj. เกียวกบัวชิาเคมหีรอืสารเคม ี[Hope]
(adj) ทางเคม,ีเกียวกบัสารเคม ี[Nontri]
(n) วตัถเุคม,ีเคมภีณัฑ,์สารเคม ี[Nontri]
/K EH1 M AH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

create แตง่ตัง[Lex2]
สรา้ง[Lex2]
สรา้งสรรค:์ ประดษิฐ ์[Lex2]
(ครเีอท\') {created,creating,creates} vt. สรา้ง,สรา้งสรรค,์ประดษิฐข์ึน,กอ่ใหเ้กดิขึน,ทาํให้
เกดิขึน,แตง่ตัง vt. ทาํในสิงทีเป็นการสรา้งสรรค ์adj. ซึงสรา้งขึน ###SW. createdness n.
ดcูreate ###S. make,originate [Hope]
(vt) สรา้ง,กอ่,ประดษิฐ,์รังสรรค,์ตัง,ทาํใหเ้กดิขึน [Nontri]
/K R IY0 EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

evil ชัวรา้ย: เลว, อบุาทว,์ โฉด, รา้ย, ไมด่ ี[Lex2]
ปีศาจ: ผ,ี ภตู, อมนษุย ์[Lex2]
สิงทีชัวรา้ย: สิงไมด่,ี สิงทีเป็นอนัตราย [Lex2]
(อ\ี'เวลิ) adj.,n. (สิงที,ความ) ชัว,ไมด่,ีรา้ย,เลว,โชครา้ย,ไมเ่ป็นมงคล,บาป,อกศุล,เป็นภยั,เป็น



อนัตราย,เกียวกบัอารมณร์า้ย, Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ) ###SW. evilness n. ดeูvil
###S. wicked [Hope]
(adj) ชัวรา้ย,ชัว,ไมด่,ีเลว,รา้ย,เป็นภยั,บาป,อกศุล [Nontri]
(n) สิงชัวรา้ย,คนชัวรา้ย,ความอปัมงคล,ความเลว,ความชัว [Nontri]
/IY1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

experiment การทดลองทางวทิยาศาสตร:์ การทดสอบ [Lex2]
ทดลอง (ทางวทิยาศาสตร)์: ทดสอบ [Lex2]
(อคิซเฺพอ\'รเิมนิท)ฺ n. การทดลอง ###SW. experimental adj. experimentation n.
experimenter n. ###S. trial [Hope]
(n) การทดลอง,การทดสอบ,การพสิจูน ์[Nontri]
(vt) ทดลอง,ทดสอบ,พสิจูน ์[Nontri]
/IH0 K S P EH1 R AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kill การเขน่ฆา่: การฆา่, การสงัหาร, การฆา่ฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
ฆา่: เขน่ฆา่, สงัหาร, ฆา่ฟัน, สงัหาร, ประหตัประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
ทาํใหต้าย: ทาํใหเ้สยีชวีติ, เป็นเหตใุหต้าย, เป็นเหตใุหเ้สยีชวีติ [Lex2]
(คลิ) {killed,killing,kills} v. ฆา่,สงัหาร,ทาํใหต้าย,ทาํลาย,ประหาร,ทาํใหห้ยดุ,ระงับ,ทาํ,ให้
เป็นกลาง,ถกูฆา่ตาย,เอาชนะโดยสินเชงิ n. การฆา่,การสงัหาร,สตัวท์ีถกูฆา่ Phr. (kill off ฆา่
หรอืทาํลายโดยสินเชงิ) ###S. slay [Hope]
(vt) ฆา่,ประหารชวีติ,ปราบ,กาํจัด,หยดุ,ทาํลาย [Nontri]
/K IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

laboratory หอ้งปฏบิตักิาร: หอ้งทดลอง, หอ้งปฏบิตักิารวจัิย [Lex2]
(แลบ\'ระทอร)ี n.,adj. หอ้งปฏบิตักิาร,หอ้งทดลอง,หอ้งวจัิย [Hope]
(n) หอ้งทดลอง,หอ้งคน้ควา้,หอ้งวจัิย,หอ้งแลบ็ [Nontri]
/L AE1 B R AH0 T AO2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

laugh คนหรอืเหตกุารณท์ีนา่หวัเราะหรอืขบขนั (คาํไมเ่ป็นทางการ): เรืองตลก, เรืองนา่ขาํขนั, เรือง
ชวนหวั [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหห้วัรอ่ [Lex2]
เสยีงหวัเราะ: เสยีงฮา, เสยีงขบขนั [Lex2]
หวัเราะ: หวัรอ่, สง่เสยีงหวัเราะ [Lex2]
(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หวัเราะ,ยิม vt. หวัเราะเยาะ,เยาะเยย้. n. การหวัเราะ 
Phr. (laugh off พดูจาเยาะเยย้เยาะ) . ###SW. laughter n. ###S. chuckle,snicker [Hope]
(n) เสยีงหวัเราะ,การหวัเราะ [Nontri]
(vi) หวัเราะ [Nontri]
/L AE1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loud ดงั: สง่เสยีงดงั, อกึทกึ, กกึกอ้ง [Lex2]
เนน้[Lex2]
บาดตา (แตง่ตวั): ฉดูฉาด [Lex2]
อยา่งเสยีงดงั: อยา่งอกึทกึ, อยา่งกกึกอ้ง [Lex2]



(เลาด)ฺ adj.,adv. ดงั, (เสยีง) สงู,กกึกอ้ง,อกึทกึ,ฉดูฉาด,บาดตา,ยนืยนั,เนน้,หยาบคาย
###SW. loudly adv. ดlูoud loudness n. ดlูoud [Hope]
(adj) ดงั,กกึกอ้ง,จุ้นจา้น,อกึทกึ [Nontri]
/L AW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

nervous กระวนกระวาย: กระสบักระสา่ย, รอ้นรน, ประหมา่, กลวัลนลาน [Lex2]
เกียวกบัประสาท: ทางประสาท [Lex2]
(เนริฟ์\'เวสิ) adj. หงดุหงดิ,เป็นประสาท,กงัวลใจ,เกียวกบัประสาท,แขง็แรง. ###SW.
nervousness n. ###S. shaky,timid [Hope]
(adj) เป็นโรคเสน้ประสาท,หงดุหงดิ,กงัวลใจ,ขวญัออ่น [Nontri]
/N ER1 V AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

noise เสยีงดงั: เสยีงรบกวน [Lex2]
ป่าวประกาศ: แพรก่ระจายขา่ว, เผยแพร ่(ขา่วลอื) [Lex2]
พดูมาก: แพรก่ระจายขา่ว, ทาํเสยีงดงั [Lex2]
จดุสรีบกวน, จดุสไีมพ่งึประสงคท์ีเกดิขึนในภาพ [LongdoEN]
(นอยซ) n. เสยีง,เสยีงรบกวน,เสยีงดงัอกึทกึ [Hope]
(n) เสยีงรบกวน,เสยีงอกึทกึ,เสยีงดงั [Nontri]
(vt) สง่เสยีง,ทาํเสยีงดงั,ประกาศลัน [Nontri]
/N OY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

project แผนงาน: โครงการ, โครงการวจัิย [Lex2]
เสนอ: เสนอแผนงาน [Lex2]
ทาํใหเ้หน็หรอืไดย้นิชดัเจน[Lex2]
ยืนออกมา: โผลอ่อก, นนูออก [Lex2]
(พรอจ\'เจคท)ฺ n. โครงการ,แผนการ,โครงการวจัิย,โครงการคน้ควา้,โครงการเคหะ. vt. (โพร
เจคท\ฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยืนออกมา,ตอ่,สอ่ง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถา่ยแผนที,ถา่ยทอด.
vi. ปรากฎตวั,แสดงออก,จนิตนาการตวัเอง ###S. plan,venture [Hope]
(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ [Nontri]
(vi) ยงิออกไป,ปลอ่ยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถา่ยแผนที [Nontri]
(vt) กะโครงการ,วางแผน,ทดลอง,พุ่ง,ฉาย,เสนอ,ออกแบบ [Nontri]
/P R AA1 JH EH0 K T/ [CMU]
/P R AH0 JH EH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

scare ทาํใหก้ลวั: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
ตกใจ: กลวั [Lex2]
ความหวาดกลวั: ความตืนตระหนก, ความกลวั [Lex2]
(สแคร)ฺ vt. ทาํใหต้กใจ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหอ้กสันขวญัหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอก
ตกใจ,อกสันขวญัหาย. ###SW. scaringly adv. ###S. frighten,intimidate,daunt [Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ทาํใหอ้กสันขวญัแขวน,ทาํใหต้ืนตระหนก [Nontri]
/S K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



secret เป็นความลบั: ซอ่นเรน้, ปดิบงั, ลกึลบั, แอบซอ่น, หลบ [Lex2]
ความลบั: ความใน [Lex2]
เคลด็ลบั: ตาํราลบั, กลวธิลีบั [Lex2]
(ซ\ี'ครทิ) adj.เป็นความลบั,เรน้ลบั,ลกึลบั,ลบัเฉพาะ,ปดิบงั,อาํพราง,ปดิปาก. n. สิงทีเป็น
ความลบั,สิงทีอาํพราง,ความลบั,ความลกึลบั,วธิกีารลกึลบั,ตาํราลบั, Phr. (in secret เป็น
ความลบั,ลกึลบั,เป็นการสว่นตวั) ###SW. secretly adv. secretness n. [Hope]
(adj) ลบัเฉพาะ,ลบั,เป็นความลบั,ปกปดิ,ปดิบงั,อาํพราง [Nontri]
(n) สิงทีปดิบงั,ความลบั,ความลบัเฉพาะ [Nontri]
/S IY1 K R AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shout ตะโกน: สง่เสยีงดงั, ตะเบง็เสยีง, รอ้งเรยีก [Lex2]
การตะโกน: เสยีงตะโกน [Lex2]
(เชาท)ฺ vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,รอ้งตะโกน,รอ้งเรยีก,รอ้งเสยีงดงั,ตะเบง็เสยีง,การรอ้ง
เรยีก,เสยีงรอ้งเรยีก,เสยีงตะโกน. ###SW. shouter ###S. yell [Hope]
(n) การตะคอก,การตะโกน,การตะเบง็เสยีง,การรอ้งเรยีก [Nontri]
(vi) ตะคอก,ตะโกน,ตะเบง็เสยีง,รอ้งเรยีก [Nontri]
/SH AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smell ดมกลิน: ไดก้ลิน [Lex2]
ดมกลิน[Lex2]
กลิน[Lex2]
(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิน,ตรวจสอบ,สงัเกต,สบืสาว,ทดสอบ
จากกลิน vi. ไดก้ลิน,กลินฟุ้ง,มกีลิน,มกีลินเหมน็,ปลอ่ยกลิน,มรีอ่งรอย,มนัีย, Phr. (smell a
rat สงสยั.) n. กลิน,ประสาทกลิน,นาสกิประสาท,ความสามารถในการดมกลิน,สิงทีใชด้ม
กลิน,การดมกลิน,รสชาด,อทิธพิล [Hope]
(n) การดมกลิน,กลิน [Nontri]
(vi,vt) ไดก้ลิน,ดม,มกีลิน,สง่กลิน,ฟุ้ง,คลุ้ง [Nontri]
/S M EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

terrible นา่กลวั: นา่เกรงขาม, สยองขวญั [Lex2]
ซึงแยม่าก: ซึงไมย่อมรับ, ซึงไมเ่หน็ดว้ย [Lex2]
(เทอ\'ระเบลิ) adj. นา่กลวั,นา่เกรงขาม,รา้ยแรง,สยองขวญั,มหนัต ์###S. distressing [Hope]
(adj) นา่กลวั,นา่สยดสยอง,มหนัต,์รา้ยแรง [Nontri]
/T EH1 R AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

worse แยล่ง (เป็นรปูขันกวา่ของ bad, badly และ ill): หนักขึน, รนุแรงขึน, เลวกวา่, แยก่วา่ [Lex2]
สิงทีเลวกวา่: สิงทีแยก่วา่ [Lex2]
(เวริส์)ฺ adj.,adv.,n. (สิงที) เลวลง,เลวกวา่,แยก่วา่,แยล่ง,หนักขึน,รนุแรงขึน [Hope]
(adj,adv) เลวลง,แยล่ง,หนักขึน,รนุแรงขึน [Nontri]
/W ER1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[bad]
ตํากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นทียอมรับบ [Lex2]
เลว: ชัว, เลวทราม, ชัวชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็นอนัตราย [Lex2]



(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นทีนา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชัว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบนํา ซึงอาจหมายถงึ หอ้งอาบนํา [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชัว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alien คนตา่งดา้ว: คนตา่งประเทศ, ชาวตา่งชาต,ิ ชาวตา่งประเทศ [Lex2]
คนนอก[Lex2]
ตา่งดา้ว: ตา่งประเทศ, ทีเป็นคนตา่งชาต ิ[Lex2]
แปลก: ไมเ่ขา้กนั, ไมเ่ป็นโดยธรรมชาต ิ[Lex2]
มนษุยต์า่งดาว: มนษุยจ์ากนอกโลก [Lex2]
โอน (ทรัพยส์นิ)[Lex2]
(แอล\' เยนิ, เอ\' เลยีน) n.,adj. คนตา่งดา้ว, ความแตกตา่งกบัตน, คนแปลกหนา้, ตา่งดา้ว,
ตา่งประเทศ, แตกตา่งกบัตวัเอง ###S. outlander) [Hope]
(adj) ตา่งดา้ว,ตา่งประเทศ,ตา่งลกัษณะ,แปลก [Nontri]
(n) คนตา่งดา้ว,คนแปลกหนา้,มนษุยต์า่งดาว,คนตา่งชาต ิ[Nontri]
/EY1 L IY0 AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

among ทา่มกลาง: ในจาํนวน, ในระหวา่ง, ในพวก, ในหมู่ [Lex2]
(อะมงั\') prep. ในระหวา่ง, ในหมู่, ในจาํพวก, ระหวา่ง (surrounded by) [Hope]
(pre) ทา่มกลาง,ในหมู่,ระหวา่ง [Nontri]
/AH0 M AH1 NG/ [CMU]
(in) / / [OALD]

chart กาํหนดแผนการ: วางแผน [Lex2]
ตาราง: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภมู ิ[Lex2]
ทาํแผนที: ทาํแผนภาพ, ทาํแผนภมู ิ[Lex2]
แผนที: แผนทีการบนิ, แผนทีทะเล, ผังอากาศ [Lex2]
(ชารท์) n. ผัง,แผนภมู,ิบญัช.ี vt. ทาํแผนภมู,ิวางแผนการ [Hope]
(n) แผนภมู,ิแผนที,แผนผัง,บญัช,ีตาราง,แผนภาพ [Nontri]
/CH AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cloud กลุ่มควนั: หมอก [Lex2]
กอ่ใหเ้กดิปัญหา[Lex2]
เกดิปัญหา[Lex2]
ทาํใหม้ดื: ทาํใหม้วั [Lex2]
ปกคลมุดว้ยเมฆ[Lex2]
มเีมฆมาก[Lex2]
เมฆ[Lex2]
สิงของจาํนวนมากทีอยู่รวมกนั[Lex2]
(เคลาด)ฺ {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามดื,ความมดืมวั,รอยดา่ง,มลทนิ Phr. (on a
cloud มคีวามสขุทีสดุ) Phr. (under a cloud ภาวะเสือมเสยี,ภาวะทีนา่สงสยั,ภาวะทีขายหนา้)
vt. ปกคลมุไปดว้ยเมฆ,ทาํใหม้ดืสลวั,ทาํใหเ้ป็นเงา,ใหร้า้ย,ใสร่า้ย,ทาํใหยุ้่งเหยงิใจ [Hope]



(n) เมฆ,ความมดืมวั,มลทนิ [Nontri]
(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ [Nontri]
(vt) มดืมวั,มเีมฆ,ทาํใหเ้ป็นเงา,ทาํใหม้ดืสลวั [Nontri]
/K L AW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

comprehend ทาํใหเ้ขา้ใจ[Lex2]
รวมถงึ[Lex2]
(คอมพรเิฮนด\ฺ') {comprehended,comprehending,comprehends} vt. เขา้ใจ,หยังรู้,รวมทัง,กนิ
ความกวา้ง,ครอบคลมุ ###S. perceive ###A. exclude Conf. apprehend [Hope]
(vt) เขา้ใจ,หยังรู้,ทราบ [Nontri]
/K AA2 M P R IY0 HH EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

describe ทาํเป็นรปูรา่งในอากาศ (คาํทางการ): วาดภาพในอากาศ [Lex2]
บรรยาย: เลา่, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบ ุ[Lex2]
(ดสิไครบ\์') vt. พรรณนา,บรรยาย,อา่น,บอก,แถลง,ระบ,ุวาด,ทาํแผนภมู.ิ ###SW. describable
adj. ดdูescribe describer n. ดdูescribe ###S. relate [Hope]
(vt) พรรณนา,แถลง,บอก,วาด,บรรยาย,อธบิาย [Nontri]
/D AH0 S K R AY1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ever เคย: เทา่ทีเคยมา [Lex2]
ตลอด: เสมอๆ [Lex2]
(เอฟ\'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไมม่ทีีสินสดุ,เรือยไป ###S. always [Hope]
(adv) เสมอ,เคย,แตเ่ดมิ,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรือยไป,นรัินดร,ไมส่ินสดุ [Nontri]
/EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

fail ลม้เหลว: ประสบความลม้เหลว, เพลียงพลํา, ผดิพลาด, เหลว, ไมผ่า่นการพจิารณา, เจง๊, พัง,
เสยี, ตก, ไมไ่ดผ้ล [Lex2]
ผ้ดิหวงั[Lex2]
ส้อบไมผ่า่น: สอบตก [Lex2]
(เฟล) {failed,failing,fails} vi. สม้เหลว,ไมส่ามารถ,ไดต้ํากวา่กาํหนด,สอบ
ตก,ขาดแคลน,ลม้,ออ่นกาํลงั,เสือมถอย,ไมส่ามารถชาํระหนีได,้แตก,หยดุ,ใชก้ารไมไ่ด.้ vt.
ไมส่ามารถ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ไดน้อ้ยกวา่ทีกาํหนด. n. ความลม้เหลว. without fail แนน่อน คาํ
ทีมคีวามหมายเห [Hope]
(vi) ลม้เหลว,ไมส่าํเรจ็,ไมเ่กดิผล,ไมส่ามารถ,สอบตก [Nontri]
/F EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

friendly เป็นมติร: เป็นกนัเอง, เหมอืนเป็นเพือน [Lex2]
อยา่งเป็นมติร: อยา่งเป็นกนัเอง, อยา่งเพือน [Lex2]
(เฟรนด\ฺ'ล)ี adj.,adv. เป็นมติร,กรณุา,ใหค้วามชว่ยเหลอื,ใหค้วามสนับสนนุ,เหมาะ friendlily
adv. ###SW. friendliness n. ###S. helpful,kind [Hope]
(adj) ฉันเพือน,ฉันมติร,เป็นมติร [Nontri]
/F R EH1 N D L IY0/ [CMU]
/F R EH1 N L IY0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

grade ชนชัน: นักเรยีนในชัน [Lex2]
ระดบั: ระดบัคะแนน, เกรด [Lex2]
แบง่ระดบั: แบง่ชัน, ทาํเป็นชันๆ, ใหค้ะแนน, ใหต้าํแหนง่ [Lex2]
ทาํทางลาด: ทาํถนน [Lex2]
เดนิ: เคลือนที [Lex2]
(เกรด) n. ชัน,ระดบั,ขัน,ขดี,ตอน,ชนดิ. ###SW. grades n. โรงเรยีนประถม,การเอยีงลาด,พันธ์
ผสม vt. แบง่ออกเป็นขัน ๆ ,แบง่ออกเป็นชนดิ,ทาํใหร้าบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขันเป็น
ระดบั ###S. step,slope,rank [Hope]
(n) ชัน,ลาํดบั,ชนดิ,ระดบั,ขดี,ขัน [Nontri]
(vt) จัดลาํดบั,แบง่ชัน,แบง่ชนดิ,จัดเกรด,แบง่ระดบั [Nontri]
/G R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

instead แทน: แทนที [Lex2]
(อนิสเทด\') adv. แทนที,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
(adv) แทนที,แทน [Nontri]
/IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

library การเกบ็ตน้ฉบบั สิงพมิพ ์เทป หรอืวสัดใุนการคน้ควา้วจัิย[Lex2]
การเกบ็รวมโปรแกรมของคอมพวิเตอร[์Lex2]
หอ้งสมดุ: หอสมดุ, หอเกบ็หนังสอื [Lex2]
(ไล\'บราร)ี n. หอ้งสมดุ,หอเกบ็หนังสอื,การเกบ็รวมโปรแกรมมาตรฐานของคอมพวิเตอร์
[Hope]
(n) หอสมดุ,หอ้งสมดุ [Nontri]
/L AY1 B R EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

planet โลก: ดาวเคราะหท์ีมสีิงมชีวีติอาศยัอยู่ [Lex2]
|der, pl. Planeten| ดาวเคราะห ์[LongdoDE]
(แพลน\'นทิ) n. ดาวนพเคราะห,์ดาวเคราะห ์[Hope]
(n) ดาวเคราะห ์[Nontri]
/P L AE1 N AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

report รายงาน: ประกาศ, เสนอ [Lex2]
บนัทกึ: ทาํบนัทกึ [Lex2]
รายงานตวั[Lex2]
ขา่ว: ขา่วลอื [Lex2]
รายงาน[Lex2]
ชือเสยีง: ความเลืองลอื, ความโดง่ดงั, กติตศิพัท ์[Lex2]
(รพีอรท์\') n. รายงาน,คาํแถลง,คาํประกาศ,ขา่วลอื,เรืองซบุซบิ,บนัทกึ,บนัทกึการบรรยาย,ชือ
เสยีง,เสยีงดงัระเบดิ vt.,vi. รายงาน,เขยีนรายงาน,ทาํรายงาน,ทาํบนัทกึ,เขยีนขา่ว,ฟอ้ง
รอ้ง,จดคาํบรรยาย,บอก,เลา่ ###SW. reporter ผู้สือขา่ว [Hope]
(n) กติตศิพัท,์รายงาน,ขา่วลอื,บนัทกึ,ชือเสยีง,คาํประกาศ [Nontri]
(vi,vt) เลา่,รายงาน,เขยีนขา่ว,เขยีนรายงาน,บอก,ฟอ้งรอ้ง [Nontri]



/R IY0 P AO1 R T/ [CMU]
/R AH0 P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

several หลาย: เยอะแยะ, มากกวา่สอง [Lex2]
(เซฟ\'เวอเรลิ) adj. หลาย,แยะ,มากกวา่สอง,นานา n. หลายคน,หลายสิง,นานา ###SW.
severally adv. [Hope]
(adj) หลาย,ตา่งๆนานา,รายตวั,เฉพาะตวั [Nontri]
/S EH1 V R AH0 L/ [CMU]
/S EH1 V ER0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

solve แกปั้ญหา[Lex2]
(ซอลว) vt. แกปั้ญหา,แกไ้ข,แก,้อธบิาย,หาคาํตอบ. ###SW. solver n. ###S. unravel [Hope]
(vt) แกไ้ข,แกปั้ญหา,หาคาํตอบ [Nontri]
/S AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suddenly อยา่งกะทนัหนั: โดยทนัททีนัใด, อยา่งรวดเรว็, อยา่งปัจจบุนัทนัดว่น [Lex2]
(adv) โดยฉับพลนั,ทนัใดนัน,โดยกะทนัหนั,อยา่งรวดเรว็ [Nontri]
/S AH1 D AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

suppose สมมตุ:ิ เดา, คาดการณ,์ ทกึทกัเอา, คาดคะเน [Lex2]
(ซะโพซ\') vt.,vi. ทกึทกัเอา,คาดคะเน,สมมตุ,ิอนมุาน,นกึเอา,คดิ,จนิตนาการ. ###SW.
supposable adj. supposably adv. supposer n. ###S. guess,conjecture [Hope]
(vi) สมมตุวิา่,คาดคะเน,ทกึทกัเอา,จนิตนาการ [Nontri]
/S AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

universe ประสบการณท์ังมวล[Lex2]
จักรวาล: สิงทังมวล, สากล, โลกทังหมด [Lex2]
โลกและมนษุยชาต[ิLex2]
(ย\ู'นเิวอส) n. จักรวาล,สิงทังมวล,สากล,เอกภาพ,มนษุยช์าตทิังหลาย,โลกทังหมด,ปรากฎ
การณท์ังหลาย,สตัวท์ังหลาย. ###S. macrocosm,creation,cosmos,infinity [Hope]
(n) จักรวาล,สากล,ทอ้งฟา้,มวลมนษุย ์[Nontri]
/Y UW1 N IH0 V ER2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

view การมอง[Lex2]
ระยะทีมองเหน็[Lex2]
ภาพทวิทศัน:์ ทศันยีภาพทีมองเหน็ [Lex2]
มมุมองหรอืมติทิีมองเหน็[Lex2]
ความคดิเหน็: ทรรศนะ, ขอ้คดิเหน็, ความคดิเหน็ [Lex2]
การสาํรวจ: การสาํรวจทัวไป, การตรวจตราอยา่งละเอยีด, การพจิารณา [Lex2]
พจิารณา: เพง่พนิจิ [Lex2]
มคีวามคดิเหน็[Lex2]
ดโูทรทศัน[์Lex2]



(ววิ) n. ภาพ,ทวิทศัน,์ทศันวสิยั,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสงัเกต,ขอ้คดิเหน็,ทศันคต,ิจดุ
ประสงค,์เจตนา,จดุมุ่งหมาย,การสาํรวจทัวไป,Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใตก้าร
พจิารณา) Phr. (in view of เมือพจิารณาถงึในเรืองเกียวกบั) vt. ด,ูมอง,สงัเกต,สาํรวจ,ตรวจ
สอบ [Hope]
(n) การมองเหน็,ภาพ,ทวิทศัน,์ทศันวสิยั [Nontri]
(vt) มองด,ูสงัเกต,พจิารณา,ตรวจด,ูเจตนา [Nontri]
/V Y UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

appropriate จัดสรรไว:้ สาํรองไว,้ กนัไวเ้พือจดุประสงคบ์างอยา่ง [Lex2]
นาํเอามาใชส้ว่นตวั: ยดึเอา, นาํมาใชป้ระโยชนโ์ดยมชิอบ [Lex2]
เหมาะสม: เขา้กนั, พอเหมาะ [Lex2]
(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ไดฤ้กษ ์[Nontri]
(vt) ยดึครอง,จัดสรรไว,้ตังเงนิไว ้[Nontri]
/AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

avoid หลกีเลียง: หลบเลียง, หลบหลกี, เลียง, หลบ [Lex2]
(อะวอยด\์') vt. ออกหา่งจาก,หลกีเลียง,หลบหลกี,ทาํใหไ้มไ่ดผ้ล,ยกเลกิ,ทาํใหโ้มฆะ.
[Hope]
(vt) เลียง,หลกีเลียง,หลกีหน ี[Nontri]
/AH0 V OY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

behave ประพฤตติวั: ประพฤต,ิ วางตวั, ปฏบิตัติวั [Lex2]
หยดุทาํโง ่ๆ[Lex2]
(บเิฮฟว\์') {behaved,behaving,behaves} vi.,vt. ปฎบิตัติวั,ประพฤต,ิกระทาํตวั ###S. conduct
[Hope]
(vi,vt) ประพฤต,ิปฏบิตัติวั,ทาํตวั,กระทาํ [Nontri]
/B AH0 HH EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

calm ความสงบ[Lex2]
ทาํใหส้งบ[Lex2]
ทีมอีารมณส์งบ[Lex2]
ทีสงบเงยีบ: ทีมสีถานการณส์งบ, ทีไมม่คีลืนลม [Lex2]
(คาลม์) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงยีบสงบ,ไรล้มพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความ
เงยีบสงบ,ภาวะนิงเฉย,ภาวะไรล้มพัด,ภาวะใจสงบ. vt. ทาํใหส้งบ. vi. สงบ ###SW. calmness
n. ###S. quiet [Hope]
(adj) เงยีบสงบ,ใจเยน็,ไมต่ืนเตน้ [Nontri]
(n) ความเงยีบ,ความสงบ,ความใจเยน็ [Nontri]
(vi) สงบเงยีบ,เงยีบ [Nontri]
/K AA1 M/ [CMU]
/K AA1 L M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concern เกียวขอ้งกบั[Lex2]



ความกงัวล[Lex2]
ความสมัพันธ[์Lex2]
ทาํใหก้งัวล[Lex2]
มคีวามสมัพันธ[์Lex2]
เรืองทีสาํคญักบับคุคลหนึง: เรืองราว [Lex2]
(คนัเซริน์\') {concerned,concerning,concerns} vt. เกียวกบั,พัวพัน,กงัวล,เป็นหว่ง n. ความ
เกียวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นหว่ง,ความสนใจ,ธรุะ,ธรุกจิ,บรษัิท ###S.
affect,involve,pertain [Hope]
(n) ความเป็นหว่ง,ความกงัวล,ธรุะ,หา้งรา้น,บรษัิท [Nontri]
(vt) เกียวขอ้ง,พัวพัน,ทาํใหส้นใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,ทาํใหเ้ป็นกงัวล [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

content จาํนวนของสิงทีบรรจอุยู่[Lex2]
ปรมิาณความจ[ุLex2]
สาร: ความหมายทีตอ้งการสือ [Lex2]
หวัขอ้[Lex2]
ความพงึพอใจ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหม้คีวามสขุกบัสภาพของตนเอง [Lex2]
ทีพรอ้มจะยอมรับ: ทีพรอ้มจะปรับตวัได ้[Lex2]
พอใจในสภาพของตนเอง[Lex2]
(คอน\'เทนท)ฺ n. ปรมิาณความจ,ุความสามารถในการจ,ุสิงทีบรรจอุยู่,ความสาํคญั,ความ
หมาย,เนือหา,สาระ adj. พอใจ,ซึงเหน็ดว้ย,เตม็ใจ. vt. ทาํใหพ้อใจ,พอใจ. [Hope]
(n) ความจ,ุความพงึพอใจ,เนือเรือง,เนือหา,สาระ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้าํราญใจ,ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ [Nontri]
/K AA1 N T EH0 N T/ [CMU]
/K AH0 N T EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

expect คาดวา่: คาดหวงั, คาดการณ,์ คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายวา่, หวงัวา่, ปรารถนาวา่
[Lex2]
ตังครรภ ์(คาํทีไมเ่ป็นทางการ): ทอ้ง, ตังทอ้ง [Lex2]
(อคิซเฺพคท\ฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดวา่ vi. ตังครรภ.์ ###SW.
expectable adj. expectably adv. [Hope]
(vt) คาดหวงั,คาดหมาย,คาดคดิ,เขา้ใจวา่,คอยทา่ [Nontri]
/IH0 K S P EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frequently บอ่ยๆ: เนอืงๆ [Lex2]
(ฟร\ี'เควนิทลฺ)ี adv. บอ่ย,หลายครัง,ถีเป็นประจาํ,เป็นนจิศลี. ###S. regularly,often [Hope]
(adv) เสมอๆ,บอ่ยๆ,ถี,เป็นประจาํ,เป็นนจิสนิ,หลายครัง [Nontri]
/F R IY1 K W AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

habit การตดิยาเสพยต์ดิ[Lex2]
กจิวตัร: สิงทีทาํเป็นประจาํ [Lex2]



ธรรมเนยีม: ประเพณ ี[Lex2]
นสิยั: ความเคยชนิ [Lex2]
(แฮบ\'บทิ) n. นสิยั,ความเคยชนิ vt. การแตง่ตวั,สวมเสือผา้,อาศยัอยู่ใน ###S.
custom,fashion [Hope]
(n) นสิยั,อปุกรณ,์เครืองแตง่กาย,ความเคยชนิ [Nontri]
(vt) แตง่กาย,แตง่ตวั,สวมเสือผา้,อาศยัอยู่ใน [Nontri]
/HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

instruct สังสอน: สอน, ใหค้วามรู้ [Lex2]
(อนิสทรัคท\ฺ') vt. สังสอน,แนะนาํ,ชีแนะ. ###SW. instructible adj. ###S. inform [Hope]
(vt) สอน,แจง้,แนะนาํ,ชีแนะ [Nontri]
/IH2 N S T R AH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

issue การแจกจา่ย: การออกมา, การประกาศ [Lex2]
แจกจา่ย (เสือผา้, อาหาร) แกท่หาร[Lex2]
ฉบบั: ชดุ, จาํนวน [Lex2]
ตพีมิพ:์ พมิพ,์ จัดทาํ [Lex2]
ตพีมิพเ์พือจาํหนา่ยหรอืแจก: จัดทาํ, พมิพอ์อกมา [Lex2]
ประเดน็: หวัขอ้ทีหยบิยกขึนมาพจิารณา [Lex2]
ปัญหา: ความวติกกงัวล [Lex2]
ผล: ผลประโยชน,์ ผลสดุทา้ย [Lex2]
ลกูหลาน: ผู้สบืสกลุ [Lex2]
ไหลออก: ปรากฏออกมา, โผลอ่อกมา [Lex2]
ออก (แถลงการณ,์ ประกาศ)[Lex2]
(อชิ\'ชวิ) n. การปลอ่ยออกมา,การออกคาํสัง,การตพีมิพอ์อกมา,สิงทีปลอ่ยออก,สิงตี
พมิพ,์จาํนวนหรอืปรมิาณทีปลอ่ยออกมาแตล่ะครัง,ฉบบั,ชดุ,คราว,ปัญหา,ผลทีเกดิ
ขึน,บตุร,ทายาท,ทางออก,ผลผลติ,ผลกาํไร. Phr. (at issue ทีกาํลงัเป็นปัญหา ทีกาํลงัถก
เถยีงกนั) vt.,vi. ไหล [Hope]
(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลพัธ,์ผลประโยชน,์การสง่ออกไป,รุ่น,ชดุ,ฉบบั [Nontri]
(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกดิผลขึน,ปลอ่ยออก [Nontri]
(vt) สง่ออกไป,ออกคาํสัง,แจกจา่ย,เป็นผล,ตพีมิพ ์[Nontri]
/IH1 SH UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

none ไมม่สีกัสิง: ไมม่สีกัคน [Lex2]
ไมเ่ลย: ไมม่ทีาง, ไมใ่ชเ่ลย [Lex2]
(นัน) pron.,adv.,adj. ไม,่ไมใ่ช ่[Hope]
(adj,adv) ไม ่,ไมม่เีลย,ไมใ่ช,่ไม ่[Nontri]
(pro) ไมม่ใีคร [Nontri]
/N AH1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

patient คนป่วย: คนไข,้ ผู้ป่วย, คนเจบ็ [Lex2]
อดทน: อดกลัน, หกัหา้มใจ [Lex2]
(เพ\'เวนิท) adj. อดทน n. คนไข,้ลกูคา้ [Hope]
(adj) อดทน,มขีนัต,ิทรหดอดทน [Nontri]



(n) คนไข,้ผู้ป่วย,คนเจบ็,ลกูคา้,ลกูความ,เหยือ [Nontri]
/P EY1 SH AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

positive ทางบวก: แงบ่วก, ซึงมองในแงด่ ี[Lex2]
แนใ่จ: มันใจ, ยนืยนั [Lex2]
(พอส\'ซทิฟิว) adj. แนน่อน,แนใ่จ,เชือถอืได,้ยนืยนัได,้เดด็ขาด,มันใจ,มปีระจบุวก, (การ
ทดสอบ) ไดผ้ลบวกของพยาธสิภาพ,มอียู่จรงิ, (รปูถา่ย) มสีถีกูตอ้ง. n. สิงทีเป็น
บวก,สญัลกัษณห์รอืเครืองหมายบวก,ภาพทีมสีถีกูตอ้ง (ตรงกนัขา้มกบัภาพเป็นกาตฟิว)์
,ฐานะทีชดัเจน,รปูแบบทีแนน่อน [Hope]
(adj) บวก,เชือถอืได,้มันใจ,เป็นประโยชน ์[Nontri]
/P AA1 Z AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

punish ทาํโทษ: ลงโทษ, ลงทณัฑ,์ ลงอาญา [Lex2]
(พัน\'นชิ) vt.,vi. ลงโทษ,ทาํใหไ้ดรั้บโทษ,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทารณุ,ใชส้ินเปลอืง. ###SW.
punisher n. ###S. penalize,injure,hurt [Hope]
(vt) ลงโทษ,ลงทณัฑ,์ตอ่ย,ทาํทารณุ [Nontri]
/P AH1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

represent ทาํหนา้ทีแทน: ทาํแทน, เป็นตวัแทน [Lex2]
เป็นสญัลกัษณข์อง: เป็นเครืองหมายของ [Lex2]
อธบิาย[Lex2]
แสดงใหเ้หน็: แสดง [Lex2]
(เรพรเิซนท\ฺ') vt. แทน,พดูแทน,แสดง,แสดงใหเ้หน็,เป็นตวัอยา่ง,เป็นเครืองหมาย,หมาย
ถงึ,เทา่กบั,บรรยาย,พรรณนา ###SW. representability n. representable adj.
typicfy,impersonate [Hope]
(vt) แสดง,แทนตวั,เป็นตวัอยา่ง,หมายถงึ,เทา่กบั,บรรยาย [Nontri]
/R EH2 P R AH0 Z EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

shake เขยา่: สัน, สันสะเทอืน, หวันไหว, สะเทอืนใจ [Lex2]
เขยา่: สัน, โยก, ทาํใหส้ัน [Lex2]
ทาํใหต้กใจและสะเทอืนใจ: ทาํใหว้า้วุ่นใจ, ไมม่ันคง [Lex2]
การเขยา่: การสัน, การโยก, การทาํใหต้วัสัน [Lex2]
(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขยา่,สัน,โยก,ทาํให้
สัน,สลดั,สะบดั,ทอดทิง,ทาํใหก้ระวนกระวาย,กวนใจ,ทาํใหส้งสยั,ขจัด,สันสะเทอืน,ตวั
สัน,สะทา้น,แกวง่,ไมม่ันคง,หวันไหว,จับมอืกนั (แสดงความเคารพการทกัทายหรอืการเหน็
ดว้ย) ,สิงทีเกดิจากการส ั[Hope]
(vt) โยก,เขยา่,ไหว,ทาํใหส้ันสะเทอืน,ขจัด [Nontri]
/SH EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spread ทาํใหก้ระจาย: แพรห่ลาย, แพรก่ระจาย [Lex2]
กระจายไปทัว: แพรก่ระจาย [Lex2]
การกระจาย: การแพรก่ระจาย [Lex2]



ระยะหา่ง: ระยะกวา้ง [Lex2]
ผา้ป ู(เตยีง, โตะ๊)[Lex2]
อาหารทีใชท้าขนมปัง[Lex2]
ซึงแพรก่ระจาย[Lex2]
(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ)
แผ,่แพร,่กระจาย,กาง,คลี,ป,ูละเลง,ทา,ทาํใหก้ระจาย,แยกออก,ยดึออก,ลาม,ซมึ,ผนืแผน่ดนิ
อนักวา้งใหญ,่นา่นนําอนักวา้งใหญ,่ผา้ป,ูฟารม์,ไรน่า. ###SW. spreadable adj. S... [Hope]
(n) ระยะกวา้ง,ผา้ป,ูการแผ,่การกระจาย,การคลี [Nontri]
/S P R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stroll เดนิเลน่: เดนิทอดนอ่ง [Lex2]
การเดนิเลน่: การเดนิเทียว, การเดนิทอดนอ่ง [Lex2]
(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดนิทอดนอ่ง,เดนิเลน่,เดนิเตร,่รอ่นเร,่พเนจร ###S.
ramble,saunter,walk [Hope]
(n) การเดนิเตร,่การเดนิเลน่,การเดนิทอดนอ่ง [Nontri]
(vt) เดนิเตร,่เดนิเลน่,เดนิทอดนอ่ง [Nontri]
/S T R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

village ไรป้ระโยชน:์ ไมม่คีา่ [Lex2]
หมู่บา้น: ชมุชน, นคิม [Lex2]
(วลิ\'ลจิ)ฺ n. หมู่บา้น,คนในหมู่บา้น,ชาวชนบท,กลุ่มทีอยู่ของสตัว.์ adj. เกียวกบัหมู่บา้น ###S.
municipality,suburb [Hope]
(n) หมู่บา้น [Nontri]
/V IH1 L IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

aware ตระหนักรู้[Lex2]
(อะแวร\์') adj. รู้ตวั,รู้สกึตวั,ทราบ. [Hope]
(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สกึตวั [Nontri]
/AH0 W EH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

badly เลว: แย ่[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ทรมาน [Lex2]
รนุแรง[Lex2]
(แบด\'ล)ี adj.,adv. เลว,รา้ย,บกพรอ่ง,ไมถ่กูตอ้ง,มอีารมณก์ลดักลุ้ม,ป่วย ###S. not well
[Hope]
/B AE1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

belong เป็นของ[Lex2]
เป็นสว่นหนึงของ: อยู่ใน, อยู่สงักดั, เป็นสมาชกิของ [Lex2]
(บลิอง\') {belonged,belonging,belongs} vi. เป็นของ,เป็นสว่นหนึงของ,ขึนอยู่กบั,อยู่ใน,อยู่
สงักดั,อยู่,พัก,เกียวกบั,ขึนอยู่กบั [Hope]
(vi) เป็นของ,อยู่ในสงักดั,ขึนอยู่กบั [Nontri]



/B AH0 L AO1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

continue ดาํเนนิตอ่ไป[Lex2]
เริมอกีครัง[Lex2]
(คนัทนิ\'นวิ) {continued,continuing,continues} vi. ตดิตอ่,ตอ่เนือง vt. ทาํใหต้อ่เนือง,.
###SW. continuable adj. ดcูontinue continuedly adv. ดcูontinue continuedness n.
ดcูontinue continuer n. ดcูontinue continuingly adv. ดcูontinue [Hope]
(vi) ยดืเยือ,สบืเนือง,ตอ่ไป,ตดิตอ่ [Nontri]
(vt) ทาํเรือยไป,ทาํตอ่ไป,ทาํใหย้ดืออกไป [Nontri]
/K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

error ขอ้ผดิพลาด: ความผดิพลาด [Lex2]
ความเชือทีผดิ[Lex2]
(เอ\'เรอะ) n. ความผดิ, การกระทาํผดิ,บาป,สิงทีกระทาํผดิ,คาํผดิ,ขอ้ผดิพลาด ###S. blunder
[Hope]
(n) ขอ้ผดิพลาด,ความคลาดเคลือน,ความผดิ,บาป [Nontri]
/EH1 R ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

experience ประสบการณ:์ ความชาํนาญ, ความเชียวชาญ, ความรู้จากประสบการณ ์[Lex2]
มปีระสบการณ:์ ไดรั้บประสบการณ,์ ประสบกบั, พบกบั [Lex2]
(อคิซเฺพยี\'เรยีนซ)ฺ n. ประสบการณ,์ความชดัเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สกึ. ###S. exposure
[Hope]
(n) ความเคยชนิ,ประสบการณ,์ความเจนจัด [Nontri]
(vt) รู้สกึ,ประสบ,พบเหน็,เคยชนิ [Nontri]
/IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

field ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ทีโลง่, อาณาเขต [Lex2]
วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
รับลกูบอล: เกบ็ลกู, รับลกู [Lex2]
(ฟลีด)ฺ {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกวา้ง,เขตเหมอืง
แร,่สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พืน,ลาน vt. เกบ็ไดล้กู (บอล) ,จับลกูได ้vi. เป็นคนรับลกูใน
การเลน่ (บาสเกต็บอล,ครคิเกต๊) ###S. area หมายถงึ ทีซึงใชเ้กบ็ขอ้มลูเฉพาะในโปรแกรม
ประเภทการจัดการฐานขอ้มลู โดยจัดแบง่ใหแ้ตล่ะเขตเกบ็ขอ้มลูแตล่ะ เรือง เชน่ แบง่เป็น
เขต ชือ นามสกลุ ทีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อาย ุเพศ ฯ ถา้เรานาํเขตขอ้มลูเหลา่นี หลาย ๆ
เขตมารวมกนั จะเรยีกวา่ "ระเบยีน" (record) [Hope]
(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญา้,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภมู,ิขอบเขต,แผนก [Nontri]
/F IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hurt การทาํรา้ย: การทาํอนัตราย, การทาํลาย, ความปวดรา้ว, ความเสยีใจ, ความเจบ็ปวด, ความ
เสยีหาย, อาการเจบ็ปวด [Lex2]
ซึงเจบ็ปวด: ทีบาดเจบ็, ทีเป็นทกุข ์[Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: เจบ็, ปวด, บอบชํา [Lex2]
ทาํใหเ้สยีใจ: ทาํรา้ย (จติใจ), ทาํรา้ยจติใจ, ทาํอนัตราย [Lex2]



(เฮริท์) vt.,vi. ทาํให ้(รู้สกึ) บาดเจบ็,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํอนัตราย,ทาํใหเ้จบ็ใจ,ทาํใหเ้สยีใจ. n.
การทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,บาดแผล,ความเจบ็ปวด,ความเสยีหาย ###S. injure,wound,harm
[Hope]
(n) ความบาดเจบ็,อนัตราย,บาดแผล [Nontri]
(vi) บาดเจบ็,เสยีหาย,เป็นอนัตราย, ทาํอนัตราย [Nontri]
/HH ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

judgment การตดัสนิใจ: การพจิารณา [Lex2]
การประเมนิ: การคาดคะเน [Lex2]
การพพิากษา: การตดัสนิความ, การพจิารณาคด ี[Lex2]
(จัดจ\ฺ'เมนิท)ฺ n. การพจิารณา,การพจิารณาอรรถคด,ีการตดัสนิ,การลงความเหน็,ความเหน็,คาํ
วนิจิฉัย,การพพิากษาครังสดุทา้ยของพระเจา้ทีมตีอ่มนษุยท์ังหลาย,วาระสดุทา้ยของโลก
(หรอื Last judg (e) ment) ###S. consideration,ruling,opinion,wisdom [Hope]
(n) การตดัสนิ,การพจิารณา,คาํตดัสนิ,คาํพพิากษา [Nontri]
/JH AH1 JH M AH0 N T/ [CMU]

likely ทา่ทางดดู[ีLex2]
นา่เชือถอื: นา่เป็นจรงิ [Lex2]
เป็นไปได:้ นา่จะเป็นไปได ้[Lex2]
เป็นไปได:้ นา่จะเป็นไปได,้ มทีา่ทางวา่, มแีนวโนม้ [Lex2]
เหมาะสม: สมควร [Lex2]
(ไลค\ฺ'ล)ี adj. เป็นไปได,้นา่จะเป็นไปได,้เหมาะสม,สมควร,มหีวงั. ###SW. likeliness n.
ดlูikely [Hope]
(adj) อาจเป็นไปได,้นา่จะ,มทีทีา่วา่ [Nontri]
(adv) อาจเป็นไปได,้อาจจะ,นา่จะ [Nontri]
/L AY1 K L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

normal ภาวะปกต[ิLex2]
ปกต:ิ ธรรมดา, ประจาํ [Lex2]
(นอร\์'เมลิ) adj. ปกต,ิธรรมดา,โดยธรรมชาต,ิเป็นประจาํ,เป็นมาตรฐาน,มจีติปกต,ิเป็น
มมุฉาก,ตังฉาก,ซึงปราศจากการตดิเชือ. n. มาตรฐาน,ปกตวิสิยั,รปูแบบธรรมดา,คา่เฉลีย,เสน้
ตังฉาก. ###SW. normality n. ###S. usual [Hope]
(adj) โดยธรรมชาต,ิธรรมดา,ปกต,ิเป็นมาตรฐาน,เป็นประจาํ [Nontri]
/N AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rare ซึงหายาก: ไมค่อ่ยม,ี ไมบ่อ่ย [Lex2]
ซึงมคีา่: เลศิ, ประเสรฐิ [Lex2]
เบาบาง (อากาศ)[Lex2]
ไมส่กุมาก: กึงสกุ [Lex2]
สดุยอด: ดเียียม [Lex2]
ซึงหายาก,ไมค่อ่ยม,ีไมบ่อ่ย เชน่ un nom rare [LongdoFR]
(แรร)์ adj. หายาก,นอ้ย,บาง,เบาบาง,ไมค่อ่ยม,ีไมบ่อ่ย,เลศิ,ประเสรฐิ,นา่ชมเชย ###SW.
rareness n. ###S. uncommon [Hope]
(adj) มนีอ้ย,หายาก,ไมส่กุมาก [Nontri]
/R EH1 R/ [CMU]



(j) / / [OALD]

relax ผอ่นคลาย: พักผอ่น [Lex2]
ทาํใหผ้อ่นคลาย: คลายเครยีด, คลายอารมณ ์[Lex2]
(รแีลคซ\ฺ') vt.,vi. ผอ่น,คลาย,ปลอ่ย,ทาํใหห้ายกงัวล,ระบายทอ้ง ###SW.
relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv. ###S. slacken [Hope]
(vi,vt) ผอ่นคลาย,หยอ่นลง,ผอ่น,ปลอ่ย,ระบาย [Nontri]
/R AH0 L AE1 K S/ [CMU]
/R IY0 L AE1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

request ขอรอ้ง: ขอ, เรยีกรอ้ง [Lex2]
การขอรอ้ง: การขอ, คาํขอรอ้ง, การเรยีกรอ้ง [Lex2]
เพลงทีถกูขอตามรายการวทิยหุรอืในสถานเรงิรมย ์(เชน่ ไนตค์ลบั, บาร)์[Lex2]
ความตอ้งการ[Lex2]
(รเีควสท\ฺ') n. การขอรอ้ง,ความตอ้งการ,คาํขอรอ้ง,คาํเรยีกรอ้ง,คาํออ้นวอน,สิงที
ขอรอ้ง,ความตอ้งการ Phr. (at (by) request ตามคาํขอรอ้ง) vt. ขอรอ้ง,เรยีก
รอ้ง,ออ้นวอน,ขอ,ถามหา ###SW. requester n. ###S. desire,wish,appeal [Hope]
(n) คาํรอ้ง,การขอรอ้ง,คาํขอ,การเรยีกรอ้ง,ความตอ้งการ [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,ขอรอ้ง,ขอ,เรยีกรอ้ง,ถามหา [Nontri]
/R IH0 K W EH1 S T/ [CMU]
/R IY0 K W EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reside อยู่อาศยั: อาศยัอยู่, พักอยู่ [Lex2]
มอียู่ใน[Lex2]
(รไีซด\ฺ') vi. อยู่อาศยั,อยู่เป็นเวลานาน,พาํนักอยู่อยา่งถาวร,อยู่ประจาํ,อยู่กบั ,ตังใหมเ่ป็นปุ่ม
หนึงบนเครืองพซีบีางเครือง การกดทีปุ่มนีจะเป็นการเริมเปดิเดนิเครืองใหมใ่ชเ้หมอืนการกด
แปน้ Ctrl + Alt + Del ในระบบดอส บางทใีนกรอบสนทนากจ็ะมปีุ่มนี ในกรณนัีน จะเป็นคาํสัง
ใหย้กเลกิคา่ทีกาํหนดใหม ่แลว้กลบัไปใชค้า่เดมิ ###SW. resider n. ###S. dwell,live,stay
[Hope]
(vi) อยู่อาศยั,อาศยัอยู่,อยู่ประจาํ [Nontri]
/R AH0 Z AY1 D/ [CMU]
/R IY0 Z AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

result เป็นผล: บงัเกดิผล, ใหผ้ล [Lex2]
ผลลพัธ:์ ผลตอบ, ผลทีตามมา [Lex2]
คาํอทุานเมือประสบผลสาํเรจ็[Lex2]
(รซีลัท\ฺ') vi. เป็นผล,ลงเอย,n. ผล,ผลลพัธ,์ผลทีตามมา,คาํตอบ,มต ิ[Hope]
(n) คาํตอบ,ผลลพัธ,์มต ิ[Nontri]
(vi) บงัเกดิผล,เป็นผล [Nontri]
/R AH0 Z AH1 L T/ [CMU]
/R IY0 Z AH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roll มว้น: กลิง, หมนุ [Lex2]
กลิง: หมนุ, มว้น [Lex2]



ขบัเคลือนบนลอ้[Lex2]
บดิงอ: บดิตวัเคลือนไป [Lex2]
เดนิโซเซ: โคลงเคลง, โอนเอน [Lex2]
เคลือนเป็นลกูคลืน[Lex2]
คลงึดว้ยลกูกลิง: นวดดว้ยลกูลิง [Lex2]
ดาํเนนิการ: เริมปฏบิตักิาร [Lex2]
มว้นเอกสาร[Lex2]
สิงทีมลีกัษณะเป็นมว้นกลม[Lex2]
กอ้นขนมปัง: อาหารทีอยู่ในหอ่ [Lex2]
การหมนุ[Lex2]
การคลงึดว้ยลกูกลิง[Lex2]
การโยนลกูเตา๋[Lex2]
การบนิควงสวา่น[Lex2]
การหมนุแบบวงลอ้[Lex2]
การเดนิโคลงเคลง: การโคลง [Lex2]
เสยีงรัว: เสยีงรัวกลอง [Lex2]
ลกูกลิง: เครืองบด [Lex2]
(โรล) vi.,vt. มว้น,มวน,กลิง,กลอก,บด,หมนุ,คลงึ,ผา่นพน้ไป,หนั,พเนจร,ออกเดนิทาง,เริม
ปฏบิตักิาร,ดาํเนนิการ,ทาํใหห้มนุ,หอ่,พับ,ใสห่มกึเขา้ทีลกูกลิง,ปลน้,ชงิทรัพย ์n. เอกสารที
มว้น,มวนบหุรี,สมดุรายชือ,บญัชหีางวา่ว,ทะเบยีน,ลกูโม,่ลกูรอก,เพลากลิง,เครืองลกูกลิง
[Hope]
(n) การกลิง,รายชือ,มว้นกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลกูกลิง,ลกูโม ่[Nontri]
(vi) บด,กลิง,คลงึ,หมนุ,ออกเดนิทาง [Nontri]
(vt) กลิง,มว้น,ทาํใหห้มนุ,บด,หอ่,ชงิทรัพย,์ปลน้ [Nontri]
/R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

since ตังแต[่Lex2]
เนืองจาก[Lex2]
เมือหลายปีมาแลว้: เมือกอ่น, จากนันมา, ตังแตนั่นมา [Lex2]
(ซนิซ)ฺ adj.,prep.,conj.นับตังแตนั่นมา,ตังแต,่ในเมือ,เนืองดว้ย,เนืองจาก,โดยเหตทุี,เมือ
(หลายปี) มาแลว้. ###SW. since long นานมาแลว้,แตก่อ่นนานมาแลว้ ###S. from then till
now,ago [Hope]
(adv) เนืองจาก,ตังแตนั่นมา,เนืองดว้ย,โดยเหตทุี [Nontri]
(con) เพราะวา่,นับตังแต,่เนืองจาก,เนืองดว้ย [Nontri]
(pre) หลงัจาก,ตังแต,่จาก [Nontri]
/S IH1 N S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

visible ทีสามารถมองเหน็ได:้ มองเหน็ได ้[Lex2]
เดน่: ชดัเจน, แนช่ดั, ชดัเจน [Lex2]
(วสิ\'ซะเบลิ) adj. เหน็ได,้มองเหน็ได,้แนช่ดั,ชดัเจน,ชดัแจง้,เกียวกบัระบบเกบ็ขอ้มลูที
สามารถเหน็ไดช้ดัทนัท.ี ###SW. visibly adv. [Hope]
(adj) มองเหน็ได,้ชดัเจน,ชดัแจง้ [Nontri]
/V IH1 Z AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wild ไมเ่ชือง: ดรุา้ย [Lex2]



ซึงเกดิขึนเองตามธรรมชาต:ิ ซึงมาจากป่า, ซึงไมไ่ดจ้ากการเพาะปลกู, ซึงอยู่ในป่า [Lex2]
แหง้แลง้: หา่งไกล, รกรา้ง [Lex2]
ซึงกระตอืรอืรน้[Lex2]
ซึงไมม่กีารยบัยังชังใจ: ซึงไมม่คีวามอดกลัน [Lex2]
(ไวลด)ฺ adj.,adv. เป็นป่า,ไมเ่ชือง,ป่าเถือนไมม่อีารยธรรม,ดรุา้ย,รนุแรง,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ยุ่งเหยงิไมม่กีาร ควบคมุ,ไมไ่ดย้บัยัง,ฟุ่มเฟอืย,คลัง,เตลดิเปดิเปงิ,เอะอะ,n. ความ
รกรา้งวา่งเปลา่,พง,ทุ่งวา่งเปลา่ Phr. (the wild ความรกรา้งวา่งเปลา่,ความเป็นป่า) [Hope]
(adj) เป็นป่า,ดรุา้ย,รนุแรง,ป่าเถือน,เดอืด,บา้คลัง,เอะอะ [Nontri]
/W AY1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

advantage ความไดเ้ปรยีบ: ขอ้ไดเ้ปรยีบ, ขอ้ด ี[Lex2]
ผลประโยชน:์ ผลกาํไร, คณุประโยชน,์ ผลด ี[Lex2]
ใหป้ระโยชน:์ ทาํใหด้ขีึน [Lex2]
โอกาส[Lex2]
(แอดวาน\' ทจิ)ฺ n.,vt. ผลประโยชน,์ ความไดเ้ปรยีบ, คณุ, โอกาส, จดุด,ี จดุเดน่. take
advantage of เอาเปรยีบ. to advantage มปีระโยชนห์รอืกาํไร ###S. profit, benefit, help
###A. hindrance, handicap) [Hope]
(n) ผลประโยชน,์คณุ,ความไดเ้ปรยีบ [Nontri]
/AE0 D V AE1 N T IH0 JH/ [CMU]
/AH0 D V AE1 N T IH0 JH/ [CMU]
/AE0 D V AE1 N IH0 JH/ [CMU]
/AH0 D V AE1 N AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cause ทาํใหเ้กดิ: กอ่ใหเ้กดิ [Lex2]
สาเหต[ุLex2]
หวัเรืองของการอภปิราย[Lex2]
เหตผุลทีด:ี เหตผุลทีเหมาะ [Lex2]
(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหต,ุจดุประสงค,์มลูฟอ้ง,สิงจาํเป็นสาํหรับชวีติ vt.
ทาํใหเ้กดิขึน,กอ่ใหเ้กดิ,ให,้ทาํให ้###S. motive [Hope]
(n) สาเหต,ุตน้เหต,ุชนวน,มลูเหต ุ[Nontri]
(vt) กอ่ใหเ้กดิ,เป็นชนวน,เป็นสาเหต,ุเป็นตน้เหต ุ[Nontri]
/K AA1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

choice การเลอืก[Lex2]
ทางเลอืก: ตวัเลอืก [Lex2]
ทีมคีณุภาพด:ี ชันด,ี ชันเยียม [Lex2]
สว่นทีดทีีสดุ: สว่นประกอบทีดทีีสดุ [Lex2]
สิงทีถกูเลอืก: ผู้ทีถกูเลอืก [Lex2]
ดเียียม[Lex2]
(ชอยซ)ฺ n. การเลอืก,สิงทีถกูเลอืก,ทางเลอืก,ความพถิพีถินั,เนือชันดaีdj. ดเียียม,เดน่
ทีสดุ,ซึงเลอืกสรรแลว้,คดัเลอืก ###SW. choiceness n. ดcูhoice Phr. (at choice เลอืกได้
ตามชอบใจ) [Hope]
(n) สิงทีเลอืก,ทางเลอืก,โอกาสในการเลอืก [Nontri]
/CH OY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]



community ชมุชน[Lex2]
สงัคม[Lex2]
(คะมวิ\'นทิ)ี n. ชมุชน,สงัคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,สิงมชีวีติทีเป็นพชื และสตัวข์องเขต
หนึง,ลกัษณะรว่ม,ลกัษณะทีเหมอืนกนั ###SW. Phr. (the community
ชมุชน,สงัคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
(n) ประชาคม,สงัคม,ชมุชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
/K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dead คนตาย (พหพูจน)์: ผู้ตาย [Lex2]
เฉือยชา: เงืองหงอย, อยู่นิงๆ, เกยีจครา้น [Lex2]
ซึงไมเ่คลือนไหว: แนน่ิง, ซึงหยดุนิง, ซึงไมไ่หวตงิ, ซบเซา, เฉือยชา, นิง [Lex2]
ซึงไมใ่ชแ้ลว้ (ภาษา): ซึงสญูสิน, ซึงตายไปแลว้, ซึงเลกิใชแ้ลว้ [Lex2]
ซึงไมม่ผีดิพลาด: ซึงไมพ่ลาด, ซึงแมน่ยาํ [Lex2]
ซึงไมม่เีสยีงสะทอ้น (หอ้ง): ซึงไมม่เีสยีงกอ้ง [Lex2]
ซึงไรค้วามรู้สกึ: ซึงไมต่อบสนอง [Lex2]
ดบั (ไฟ): ซึงไมท่าํงาน, เสยี, หมด (เชน่ แบตเตอรี, ไฟ เป็นตน้) [Lex2]
ตรง[Lex2]
ตายแลว้: ซึงไมม่ชีวีติ, ถงึแกก่รรม, ดบั [Lex2]
แทจ้รงิ: เตม็ที, สมบรูณ,์ ทังหมด [Lex2]
สงบเงยีบ: เงยีบเชยีบ, สงัด [Lex2]
สนทิ (จอด)[Lex2]
สญูพันธุ์: สาบสญู, สญูสิน [Lex2]
เหนด็เหนือย: ซึงหมดแรง, เหนือยมาก, เมือยลา้ [Lex2]
เหมอืนตาย: เหมอืนไมม่ชีวีติ, ราวกบัตาย, ราวกบัสินชวีติ [Lex2]
แหง้แลง้: เสือมสภาพ [Lex2]
อยา่งทนัท:ี อยา่งฉับพลนั, อยา่งทนัททีนัใด [Lex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งแทจ้รงิ, อยา่งมาก, อยา่งทีสดุ, ทังหมด [Lex2]
(เดด) adj.ตาย,สินลมหายใจ,ไมม่ชีวีติ,ไมม่คีวามรู้สกึ,ทือ,จดืชดื,โดยสิน
เชงิ,แมน่ยาํ,กะทนัหนั,ตรง,จรงิ ๆ ,ไมม่กีระแสไฟฟา้ adv. โดยสินเชงิ,เตม็ที,อยา่งกะทนัหนั n.
คนตาย ###S. deceased [Hope]
(adj) ตาย,ดบั,สินลม,สญูสิน,แนน่อน,ทังสิน,ตายดา้น,เป็นหมนั [Nontri]
(adj) โดยถอ่งแท,้แนน่อน,เตม็ที,โดยสินเชงิ,อยา่งกะทนัหนั [Nontri]
(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
/D EH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

distance ความหา่งไกล: ความหา่งเหนิ [Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะทาง [Lex2]
(ดสิ\'เทนิซ)ฺ n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ชว่งเวลา,จดุหรอืบรเิวณทีอยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิง
ระยะไกล ###S. length,space,remove [Hope]
(n) ระยะทาง,หนทาง,ชว่งเวลา [Nontri]
/D IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

escape การหน ี(จากการถกูขงั): การหลบ, การหลบหน ี[Lex2]
หน ี(จากการถกูขงั): ลี, หนภียั, หลบภยั, หลบหน ี[Lex2]



หน ี(จากการถกูขงั): หลบหน ี[Lex2]
(อสีเคพ\') vi.,vt.,n. (การ) หลบหน,ีหน,ีลอด,หลบเลียง,หลบหลกี. ###SW. escapable adj.
ดeูscape escapee n. ดeูscape escaper n. ดeูscape ###S. flee [Hope]
(vi) หลบหน,ีหลกีเลียง,ลอด,หลบเลียง,หลบหลกี [Nontri]
/AH0 S K EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

face ใบหนา้: ใบหนา้, หนา้ตา [Lex2]
สหีนา้[Lex2]
พืนผวิ: ผวิสมัผัส, ดา้นหนา้ [Lex2]
รปูลกัษณ:์ ลกัษณะภายนอก [Lex2]
ชือเสยีง[Lex2]
เผชญิหนา้: เผชญิ, พบ, เจอ [Lex2]
หนัหนา้ออกไปทาง: หนัหนา้ไปทาง [Lex2]
มองสิงหนึงสิงใด[Lex2]
(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหนา้,หนา้,โฉม,รปูโฉม,หนา้ตา,ดา้นหนา้,ความหนา้
ดา้น,ความทะลึง,การแสแสรง้,ชือเสยีง,ผวิหนา้,การเผชญิหนา้,สว่นหนา้กวา้ง vt. หนัหนา้ไป
ทาง,เผชญิหนา้โดยตรง,เผชญิหนา้อยา่งกลา้หาญกบั,หงาย (ไพ)่ Phr. (in one\'s face
โดยตรง) vi. หนัหน [Hope]
(n) หนา้,โฉมหนา้,ผวิหนา้,ชือเสยีง,การเผชญิหนา้ [Nontri]
(vt) เผชญิหนา้,หนัหนา้ไปทาง,หงาย(ไพ)่,เหลยีว,ฉาบ [Nontri]
/F EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

follow ตาม: เดนิตาม, ตดิตาม, เจรญิรอยตาม, ตามอยา่ง [Lex2]
ไลต่าม: ตดิตาม, ตามหลงั [Lex2]
ปฏบิตัติาม: เชือฟัง, ทาํตาม [Lex2]
การตดิตาม: การตดิตามผล, การไลต่าม [Lex2]
สนใจตดิตาม (เรือง, ขา่วสาร)[Lex2]
เขา้ใจ (คาํอธบิาย, ความหมาย)[Lex2]
เป็นผลมาจาก[Lex2]
เลยีนแบบ: เอาอยา่ง, พยายามทาํใหเ้หมอืน [Lex2]
(ฟอล\'โล) vt. ตดิตาม,ตาม,ตามหลงั,ยอมตาม,ทาํตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอยา่ง,เดนิไป
ตาม,เชือฟัง,เนืองมาจาก,เป็นผลสบืเนืองจาก,ดาํเนนิตอ่ไป,เขา้ใจ vi. ตอ่มา,เป็นผลสบืเนือง
มาจาก,รับใช,้ตามไป. Phr. (follow up ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ.) ###SW. followable adj.
[Hope]
(vt) ทาํตาม,ตามหลงั,เชือฟัง,ตดิตาม,เนืองมาจาก [Nontri]
/F AA1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fright การสะดุ้งตกใจ: ความหวาดกลวัขึนมาอยา่งกระทนัหนั [Lex2]
ประสบการณข์องการหวาดกลวั[Lex2]
สิงทีนา่เกลยีด: สิงทีไมด่งึดดูใจ, สิงทีไมน่า่ด ู[Lex2]
(ไฟรท)ฺ n. ความ (นา่) กลวัอยา่งมากและกะทนัหนั,ความสะดุ้งตกใจ,บคุคล (สิง) ทีนา่กลวั
มาก vt. ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ ###S. panic [Hope]
(n) ความตกใจ,ความนา่กลวั [Nontri]
/F R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



ghost ผ:ี ปีศาจ, วญิญาณ, ภตูผ ี[Lex2]
(โกสท)ฺ n. ภตู,ผ,ีภาพลวงตา,เงา,วญิญาณ [Hope]
(n) ผ,ีปีศาจ,ภตูผิ,ีภาพลวงตา,เงา,วญิญาณ [Nontri]
/G OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

individual แตล่ะบคุคล: สว่นตวั, สว่นบคุคล [Lex2]
บคุคล: ปัจเจกชน [Lex2]
(อนิดะวดิ\'จวล) n. ตวับคุคล,คน ๆ เดยีว,สิงมชีวีติเดยีว,ปัจเจกชน. adj. ตวับคุคล,เฉพาะ
ราย,สว่นบคุคล,สว่นตวั,ตวัตอ่ตวั,โดยลาํพัง ###S. single,unique [Hope]
(adj) เฉพาะบคุคล,เฉพาะราย [Nontri]
(n) เอกชน,ปัจเจกชน,บคุคล [Nontri]
/IH2 N D AH0 V IH1 JH AH0 W AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pet สตัวเ์ลียง[Lex2]
คนโปรด: คนทีโปรดปราน [Lex2]
สิงอนัเป็นทีรัก[Lex2]
ทีเลียงไวเ้ป็นสตัวเ์ลียง: ถอืเป็นสตัวเ์ลียง [Lex2]
ซึงเป็นทีโปรดปราน: ซึงเป็นทีรักใครเ่ป็นพเิศษ, ซึงพอใจยิง [Lex2]
ซึงสมัผัสเบาๆ อยา่งคุ้นเคย (มกักบัเดก็หรอืสตัวเ์ลียง)[Lex2]
กอดดว้ยความรัก: ลบูไลอ้ยา่งเอน็ด ู[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณโ์กรธ [Lex2]
มอีารมณเ์สยี: โกรธ, ไมพ่อใจ [Lex2]
(เพท) n. สตัวเ์ลียง,สตัวท์ีเลียงไวด้เูลน่,บคุคลหรอืสิงอนัเป็นทีรัก. adj. เป็นสตัวเ์ลียงเป็น
ทีรัก,ซึงแสดงความรัก. vt. ถอืเป็นสตัวเ์ลียง,เลียงไวเ้ป็นสตัว์
เลียง,คลาํ,ลบู,ลบูคลาํ,รัก,ทะนถุนอม,กอด. vi. ลบูคลาํและกอด ###SW. pettable,adj.
[Hope]
(n) สตัวเ์ลียง,คนรัก [Nontri]
(vt) กอด,ลบูคลาํ [Nontri]
/P EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reach เอือม: ยืนถงึ, เอือมถงึ [Lex2]
ไปถงึ[Lex2]
มาถงึ[Lex2]
ตดิตอ่สือสาร[Lex2]
ครอบงาํ: มอีทิธพิลหรอืผลกระทบตอ่, เขา้ถงึ [Lex2]
บรรลผุลสาํเรจ็: ประสบความสาํเรจ็ [Lex2]
การไปถงึ: การเอือมถงึ [Lex2]
การบรรลผุลสาํเรจ็[Lex2]
ขอบเขต: อาณาเขต [Lex2]
จาํนวนผู้เขา้ชมเวบไซดห์รอืรายการทวี ี(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(รชี)ฺ vt.,vi. (การ) ถงึ,มาถงึ,ไปถงึ,บรรล,ุยืน,เอือม,เป็นจาํนวนถงึ,ขอบเขต,ระยะทีไปถงึ,ชว่ง
ระยะทาง,ชว่งแขนของนักมวย ###SW. reachable adj reacher n. ###S. extend,present,touch
[Hope]
(n) ขอบเขต,การบรรล,ุการยืน,การเอือม [Nontri]



(vi) ยืนออกมา,เอือม,ไปถงึ,ครอบงาํ,เจาะทะล ุ[Nontri]
(vt) บรรล,ุมาถงึ,ไปถงึ,เอือม,ยืน [Nontri]
/R IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

return กลบัคนื: หวนกลบั, กลบัมา, คนืกลบั [Lex2]
ตอบ: โตต้อบ [Lex2]
ชดเชย: ชดใช ้[Lex2]
ใหผ้ล: ไดผ้ลกาํไร [Lex2]
เลอืกกลบัเขา้ไปอกี[Lex2]
เตะลกูกลบั: เตะกลบั [Lex2]
การกลบัคนื: การกลบัมา [Lex2]
ผลตอบแทน[Lex2]
ผลกาํไร[Lex2]
ลกูตกีลบั[Lex2]
เกียวกบัการกลบัมา[Lex2]
(รเีทริน์\') vi.,vt.,adj. กลบั,กลบัมา,กลบัคนื,คนื,สง่คนื,ยอ้นกลบั,โตต้อบ,ไดผ้ล,ไดผ้ล
กาํไร,ชกั (อาวธุ) กลบั,ตไีพ ่n. การกลบั,การกลบัคนื,การกลบัมา,การคนืสู่,การตอบ,การ
โตต้อบ,การโตแ้ยง้,ผลลพธ,์ผลกาํไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลอืกตัง,รายงาน,สถติ,ิราย
ได,้รายรับ,จาํนวนขาย [Hope]
(n) ผลกาํไร,ผลกลบั,การตอบแทน,รายได,้การตอบ [Nontri]
(vi) ตอบกลบั,กลบั,แจง้ผล,คนืสู่,ยอ้นกลบั,สง่คนื [Nontri]
(vt) ใหผ้ลตอบ,สง่คนื,ยอ้นกลบั,โตต้อบ [Nontri]
/R AH0 T ER1 N/ [CMU]
/R IY0 T ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

survive ดาํรงอยู่: มชีวีติอยู่, มชีวีติรอด, อยู่รอด [Lex2]
มชีวีติสบืตอ่: คงอยู่ตอ่ไป, รอดชวีติอยู่, มอีายยุนืกวา่ [Lex2]
(เซอไวว\') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดาํรงอยู่,เหลอือยู่,ยงัคงมชีวีติอยู่,ยงัชพีอยู่,อยู่รอด,มชีวีติอยู่
ตอ่ไป. ###SW. survivability n. survivable adj. ###S. outlast,outlive,persist [Hope]
(vi) รอดชวีติ,มเีหลอื,มอีายยุนืกวา่,ดาํรงอยู่ [Nontri]
/S ER0 V AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

upset ทีพา่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
การพลกิควํา: การควํา, การเปลียนแปลงสินเชงิ [Lex2]
ควํา: ทาํใหพ้ลกิควํา [Lex2]
ควํา: พลกิควํา [Lex2]
ทาํใหก้ลดักลุ้ม: ทาํใหอ้ารมณเ์สยี [Lex2]
ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน: ทาํใหค้ลืนไสอ้าเจยีน [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
ปัญหาทีคาดไมถ่งึ[Lex2]
การปราชยัอยา่งคาดไมถ่งึ: การพา่ยแพ ้[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่ ี[Lex2]
ทีควําลง[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่,ี หงดุหงดิ [Lex2]



สบัสนวุ่นวาย[Lex2]
(อพัเซท\') vt.,vi. ทาํใหค้วํา,ควํา,ทาํใหพ้ลกิควํา,ทาํใหเ้สยี,กอ่กวนสินเชงิ,ทาํให้
ปราชยั,ทาํให ้(รา่งกาย) ไมป่กต.ิ n. การทาํใหค้วํา,การพลกิควํา,การปราชยัอยา่งคาดไม่
ถงึ,ความวา้วุ่นของจติใจ,ความสบัสน. adj. พลกิควํา,หงายทอ้ง,สบัสน,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ยุ่งเหยงิ,วา้วุ่น [Hope]
(n) การหก,ความปันป่วน,ความราํคาญ,อารมณเ์สยี [Nontri]
(vi) หก,พลกิควํา,กอ่กวน,เสยี [Nontri]
/AH0 P S EH1 T/ [CMU]
/AH1 P S EH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

voice เสยีงพดู: เสยีงทีเปลง่จากปาก, เสยีงรอ้งเพลง [Lex2]
การพดู: การออกเสยีง [Lex2]
ประกาศ: เปลง่เสยีง, ทาํใหม้เีสยีง [Lex2]
ความคดิเหน็: ความตอ้งการ, ความรู้สกึ [Lex2]
สทิธใินการแสดงความคดิเหน็[Lex2]
เสยีงใดใด เชน่ เสยีงของทะเล (the voice of the sea)[Lex2]
นักรอ้ง[Lex2]
วาจกในไวยากรณ[์Lex2]
(วอยซ)ฺ n. เสยีงรอ้ง,เสยีงรอ้งของคน,เสยีงพดู,เสยีงเปลง่,ความสามารถในการพดูหรอื
รอ้ง,สทิธใินการแสดงความคดิเหน็,ความตอ้งการ,ความปรารถนา,ความคดิเหน็,สทิธใินการ
ออกเสยีง,ปากเสยีง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ,์นักรอ้ง,สว่นทีขบัรอ้งของบทดนตร,ีความ
สามารถในการขบัรอ้ง [Hope]
(n) เสยีง,วาจก,ความคดิเหน็ [Nontri]
(vt) เปลง่เสยีง,ประกาศ,ออกความคดิ [Nontri]
/V OY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weather สภาพอากาศ: อากาศ, ภมูอิากาศ [Lex2]
สภาพอากาศทีไมด่:ี สภาพอากาศทีเลวรา้ย [Lex2]
ตา้นลม (เกียวกบัการเดนิเรอื)[Lex2]
รอดพน้จากอปุสรรค: รอดพน้จากความยากลาํบาก [Lex2]
(เวธ\'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟา้,อณุหภมู,ิความชืน,เมฆ,หมอก,ความกดดนั
เป็นตน้) ,อากาศ,ลมแรง,พาย ุvi. มกีารเปลียนแปลง (เมือปลอ่ยใหถ้กูอากาศ) ,ทนตอ่สภาวะ
การเปลียนแปลงของอากาศ. adj. ตา้นลม,under the weather ไม่
สบาย,ป่วย,สถานการณ,์สภาวะ,สภาพ [Hope]
(n) ลมฟา้อากาศ [Nontri]
(vt) ตากฝน,ตากลม,ผกุรอ่น [Nontri]
/W EH1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wise วธิ:ี การกระทาํ [Lex2]
เฉลยีวฉลาด: มสีตปัิญญา, รู้แจง้ [Lex2]
ทา่ทาง: กรยิาทา่ทาง [Lex2]
(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลยีวฉลาด,มสีตปัิญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจง้ vi.,vt. ตระหนักเขา้ใจ n. วถิี
ทาง,ทา่ทาง,รปูแบบ,วธิกีาร get wise ใหรู้้แจง้,ทะลึง,ทะนง ###SW. wisely adv. [Hope]
(adj) ฉลาด,รอบรู้,สขุมุ,ไตรต่รอง [Nontri]



(n) วธิ,ีแบบ,อาการ,ทาํนอง,วถิทีาง [Nontri]
/W AY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

allow แบง่สรร[Lex2]
ยอมรับ: รับ [Lex2]
สาํรอง: กนัไว,้ สงวน [Lex2]
ใหเ้งนิ: ใหย้มืเงนิ [Lex2]
อนญุาต: ยนิยอม, ปลอ่ย, ยอม [Lex2]
(อะเลา\') vt.,vi. ยอมให,้ อนญุาตให,้ จา่ยให,้ ยกให,้ พจิารณา, คดิ, ใหอ้ภยั,เพือให ้###S.
permit, confess ###A. refuse, deny, withhold) [Hope]
(vt) อนญุาต,ให,้ยกให,้ใหอ้ภยั [Nontri]
/AH0 L AW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

announce ทาํหนา้ทีเป็นโฆษก[Lex2]
บอก: แจง้, แจง้ใหท้ราบ [Lex2]
ป่าวประกาศ: ประกาศ [Lex2]
(อะเนาซ\ฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจง้, แสดง, ทาํใหรู้้, ทาํหนา้ทีเป็นโฆษก, โฆษณา [Hope]
(vt) ประกาศ,แถลง,แจง้ [Nontri]
/AH0 N AW1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beside อยู่ขา้ง: อยู่ใกล ้[Lex2]
เทยีบกบั: เมือเทยีบกบั [Lex2]
นอกเหนอืไปจาก: นอกจากนี [Lex2]
(บไิซด\ฺ') prep. นอกจาก,หา่งจาก,ไมเ่กียวกบั,อยู่นอก,อยู่ขา้ง,เทยีบกบั Conf. besides,aside
from,apart from [Hope]
(pre) ขา้ง,เทยีบกบั,เคยีงกบั,ใกล,้ชดิ,ตดิกบั,หา่งจาก [Nontri]
/B AH0 S AY1 D/ [CMU]
(in) / / [OALD]

challenge กระตุ้น[Lex2]
การทา้ทาย[Lex2]
ทา้ทาย[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
สิงทีทา้ทาย[Lex2]
(แชล\'ลนิจ)ฺ v.,n. (การ) ทา้,ทา้ทาย,ทา้ดวล,ขอประลองฝีมอื,เรยีกรอ้ง,แสดงขอ้คดิเหน็ขดั
แยง้ [Hope]
(n) การทา้ทาย,คาํทา้,การขอดวล,การรอ้งถาม [Nontri]
(vt) ทา้ทาย,ทา้ดวล,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/CH AE1 L AH0 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

claim การเรยีกรอ้ง[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
อา้ง: กลา่วอา้ง [Lex2]
(เคลม) vt.,n. (การ) เรยีกรอ้ง,อา้งสทิธ,ิอา้ง,สทิธเิรยีกรอ้ง,สทิธ,ิสทิธเิรยีกรอ้ง,สิงทีเรยีกรอ้ง



[Hope]
(n) สทิธ,ิคาํรอ้ง,การเรยีกรอ้งสทิธิ,การอา้งสทิธ ิ[Nontri]
(vt) อา้งสทิธ,ิเรยีกรอ้งสทิธิ,ยนืยนั [Nontri]
/K L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

condition ความเจบ็ป่วย[Lex2]
เงือนไข[Lex2]
ปัจจัยแวดลอ้ม[Lex2]
สถานะภาพทางสงัคม[Lex2]
สภาวะ[Lex2]
สขุภาพ[Lex2]
(คนัดชิ\'เชนิ) n. เงือนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กาํหนด,ตกลง,กาํหนดเงือนไข,ทาํใหช้นิกบั
สิงแวดลอ้ม vi. กาํหนดเงือนไข [Hope]
(n) ภาวะ,สภาพ,เงือนไข,ขอ้แม,้ขอ้จาํกดั [Nontri]
(vt) วางเงือนไข,จาํกดั,ตกลง [Nontri]
/K AH0 N D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contribute มสีว่นทาํให[้Lex2]
ให ้(เพือชว่ยเหลอื)[Lex2]
(คนัทรบิ\'บวิท)ฺ {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ใหเ้งนิชว่ยเหลอื,ชว่ย
เหลอื,อดุหนนุ,สนับสนนุ,สง่เรืองเขยีนตพีมิพ ์###SW. contributive adj. ###S. give [Hope]
(vt) ชว่ยเหลอื,อดุหนนุ,สนับสนนุ,ใหเ้งนิชว่ย,มสีว่นชว่ย [Nontri]
/K AH0 N T R IH1 B Y UW0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

difference ขอ้โตแ้ยง้: การทะเลาะเบาะแวง้, ความขดัแยง้ [Lex2]
ความแตกตา่ง: ขอ้แตกตา่ง, ความตา่ง [Lex2]
ทาํใหแ้ตกตา่ง: แยกความแตกตา่ง [Lex2]
(ดฟิ\'เฟอเรนิซ)ฺ n. ความแตกตา่ง,ขอ้แตกตา่ง,จาํนวนแตกตา่งกนั. vt. ทาํใหแ้ตกตา่ง,แบง่
แยกขอ้แตกตา่ง ###S. distinction [Hope]
(n) ความแตกตา่ง,ความไมเ่หมอืนกนั [Nontri]
/D IH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
/D IH1 F R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

divide แบง่: แยก, แบง่แยก, แยกเป็นสองสว่น [Lex2]
หาร (ทางคณติศาสตร)์[Lex2]
(ดไิวด\ฺ') {divided,dividing,divides} vt.,vi. แบง่,แบง่แยก,แตกกิงกา้นสาขา,หาร n. ทาง
แยก,การแบง่สรรปันสว่น,เสน้แบง่เขต,ภาวะวกิฤต ิ###S. separate,part [Hope]
(vt) หาร,แบง่,แยก,จาํแนก [Nontri]
/D IH0 V AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expert ซึงเชียวชาญ: ซึงมคีวามชาํนาญ, ซึงมปีระสบการณ ์[Lex2]
ผู้เชียวชาญ: ผู้ชาํนาญ, ผู้ชาํนาญพเิศษ, ผู้มปีระสบการณ ์[Lex2]
|der, pl. Experten| ผู้ชาํนาญ [LongdoDE]
(เอค\'ซเฺพริท์)ฺ adj. ผู้เชียวชาญ,ผู้มปีระสบการณ ์adj. เกียวกบัความชาํนาญ. ###SW.



expertness n. ###S. master [Hope]
(adj) เชียวชาญ,ชาํนาญ,ชําชอง,จัดเจน [Nontri]
(n) ผู้เชียวชาญ,ผู้ชาํนาญ,ผู้ชําชอง,ผู้จัดเจน [Nontri]
/EH1 K S P ER0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

famous มชีือเสยีง: โดง่ดงั, ขึนชือ, เป็นรู้จักกนัด ี[Lex2]
(เฟม\'มสั) adj. มชีือเสยีง,โดง่ดงั,ดยีิง,ชันหนึง,ยอดเยียม. ###SW. famously adv.
famousness n. ###S. celebrated ###A. obscure [Hope]
(adj) มชีือเสยีง,โดง่ดงั,ดยีิง,ชันหนึง,เป็นหนึง [Nontri]
/F EY1 M AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

force กาํลงั: แรง, กาํลงัแรง, พลงั [Lex2]
คนหรอืสิงทีมอีาํนาจหรอือทิธพิล[Lex2]
หนว่ยวดัความแรงของลม[Lex2]
อาํนาจในการชกัจงู: อาํนาจในการโนม้นา้ว [Lex2]
ความรนุแรง: การบงัคบั, การขม่ขู่บงัคบั [Lex2]
บงัคบั: บบีคัน, บบีบงัคบั, ยดัเยยีด [Lex2]
กองทหาร: กองทพั, กองกาํลงั [Lex2]
งัด: บดิ, กระชาก, ดงึ [Lex2]
ฝืน: ฝืนใจ [Lex2]
ยดัเยยีด: บงัคบัใหรั้บ [Lex2]
(ฟอรส์) n. กาํลงั,แรง,พลงั,อาํนาจ,อทิธพิล,ผลบงัคบัทางกฎหมาย,พลงัจติ,กอง
กาํลงั,กองทพั,กลุ่ม,คณะบคุคล Phr. (in force ซึงปฏบิตักิารอยู่,มผีล) . vt. บงัคบั,ผลกั
ดนั,บบีบงัคบั,รนุ,ดนั,ยดั,เรง่. vi. บากบัน,บกุเบกิ,ไปดว้ยกาํลงั. ###SW. able adj. force
[Hope]
(n) แรง,อาํนาจ,การบงัคบั,กาํลงั,พละกาํลงั,กองทพั,อทิธพิล [Nontri]
(vt) บงัคบั,ขบัเคียว,คาดคัน,ฝืนใจ,ดนั,รนุ [Nontri]
/F AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

harm ความชัวรา้ย[Lex2]
ความเสยีหาย: การบาดเจบ็ [Lex2]
ทาํรา้ย: ทาํอนัตราย, ทาํลาย, ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็ [Lex2]
(ฮารม์) n. อนัตราย,การทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,ความเสยีหาย,การเป็นภยั,ความชัว,ความผดิ. vt.
ทาํอนัตราย,ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็. ###SW. harmer n. ###S. injury,damage [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,ความเสยีหาย,ความผดิ,ความชัว [Nontri]
(vt) ทาํอนัตราย,ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํใหเ้สยีหาย [Nontri]
/HH AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lay กอ่ตัง: สรา้ง, จัดตัง, วางราก [Lex2]
กาํหนด (หนา้ที, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
คลี: ลาด, ป ู[Lex2]
คู่นอน: คู่รว่มสงัวาส [Lex2]
จัดโตะ๊: จัดเตรยีมโตะ๊อาหาร [Lex2]
จัดวางใหเ้หมาะสม: วางใหเ้ป็นระเบยีบ [Lex2]



ทา้พนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ[Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ในสภาพใดสภาพหนึง[Lex2]
นาํเสนอ: นาํไปแจง้ [Lex2]
ฝัง (ศพ)[Lex2]
วางไข:่ ออกไข ่[Lex2]
วางลง: วาง, พาด [Lex2]
เสพสงัวาส (คาํสแลง): มเีพศสมัพันธ ์[Lex2]
อา้งเหตผุล: ใหเ้หตผุล [Lex2]
กรยิาชอ่งที 2 ของคาํกรยิา lie[Lex2]
เกียวกบัฆราวาส: ไมใ่ชพ่ระ [Lex2]
ไมเ่ชียวชาญพเิศษ: ไมม่คีวามรู้พเิศษ [Lex2]
เรืองเลา่หรอืบทกลอนสันๆ: บทกวสีันๆ [Lex2]
(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ป,ูพาด,ลาด,ป,ูปลอ่ย,ทา,ตแีผน่,เผยแพร,่นาํ
เสนอ,ฝัง,ลงราก,กาํหนด,ตัง,วางแผน,วางโครง,ออกไข,่ทิงระเบดิ,กาํหนดโทษ,วางเดมิ
พัน,พนัน,กะ,วดั,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เลง็ปืน vi. วางไข,่ออกไข,่พนัน,วางเดมิ
พัน,ขนัตอ่,วางโครงการ,นอ [Hope]
(adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
(n) บทเพลง,กลอนสัน,เรืองเลา่สันๆ [Nontri]
(vi) pt ของ lie [Nontri]
(vt) วางลง,ออกไข,่จัด,กาํหนด,วางเงนิพนัน,ป,ูตแีผ,่เผยแพร ่[Nontri]
/L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lie]
การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตังอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัที, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ทีตังอยู่: การตังอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
ตาํแหนง่ทีวางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ทีซอ่น (ของสตัว)์[Lex2]
นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
แผก่วา้ง: เหยยีดยาว, ขยาย [Lex2]
ยงัคงอยู่: มอียู่ [Lex2]
วาง[Lex2]
(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คาํเทจ็,คาํโกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดู
โกหก,สิงทีหลอกลวง,แยง้. vi. พดูโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอกลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie
by หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็ [Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peace



สนธสิญัญาสนัตภิาพ[Lex2]
ความสงบเรยีบรอ้ย: สนัตภิาพ, ความสงบ, สนัต ิ[Lex2]
(พสี) n. ความสงบ,สนัตภิาพ [Hope]
(n) สนัตภิาพ,ความสงบ,ความสงบสขุ [Nontri]
/P IY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prince เจา้ชาย[Lex2]
คนเกง่ทีสดุในขอบขา่ยงานหรอืกจิกรรมทีทาํ[Lex2]
(พรนิซ)ฺ n. เจา้ชาย,พระราชนัดดา,กษัตรยิ,์เจา้ผู้ครองนคร,ผู้ดเีดน่ ###SW. princeship,n.
[Hope]
(n) เจา้ชาย,เจา้ผู้ครองนคร,พระยา [Nontri]
/P R IH1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

protect ปอ้งกนั: ปกปอ้ง, คุ้มครอง, อารักขา [Lex2]
ตังภาษสีนิคา้นาํเขา้เพือคุ้มครองสนิคา้ในประเทศ[Lex2]
(โพรเทคท\ฺ') vt. ปอ้งกนั,พทิกัษ,์รักษา,อารักขา,คุ้มกนัอตุสาหกรรมในประเทศไทย โดยการ
จัดเกบ็ภาษอีากรขาเขา้. vi. ปอ้งกนั [Hope]
(vt) ปอ้งกนั,อารักขา,คุ้มกนั,พทิกัษ,์รักษา [Nontri]
/P R AH0 T EH1 K T/ [CMU]
/P ER0 T EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sense อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
ประสาทสมัผัส: การรู้สกึ, การไดก้ลิน, การเหน็, การรับรส, การไดย้นิ [Lex2]
สตสิมัปชญัญะ: เชาวปั์ญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพนิจิพเิคราะห ์[Lex2]
ความหมายของคาํ: ความหมาย [Lex2]
สมัผัส: รู้สกึ [Lex2]
ตระหนัก: เขา้ใจ, รับรู้ [Lex2]
(เซนซ)ฺ n. ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ประสาททังหา้,ประสาทสมัผัส,อนิทรยีส์มัผัส,เหตผุล,ความ
สามารถในการพนิจิพเิคราะห,์สตสิมัปชญัญะ,ความฉลาด,ความสงัหรณ,์ความ
หมาย,นัย,แนวทาง,ทศิทาง vt. รู้สกึ,ตระหนัก,เขา้ใจความหมาย,เขา้ใจ,ฟืนขึน (จากการสลบ)
,สาํนกึ,สงัหรณ,์ตืนตวั.  [Hope]
(n) ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ความเขา้ใจ,ประสาทสมัผัส,สตปัิญญา,เหตผุล [Nontri]
(vt) ตระหนัก,รู้สกึ,เขา้ใจ,สาํนกึ,ตืนตวั [Nontri]
/S EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sudden ทนัททีนัใด: กะทนัหนั, ฉับพลนั, โดยไมค่าดคดิ [Lex2]
(ซดั\'เดนิ) adj.,adv. ทนัท,ีทนัใด,ฉับพลนั,กะทนัหนั,รวดเรว็,โดยปัจจบุนั,อยา่งไมม่กีารเตอืน
มากอ่น. n. การ (เรืองที) เกดิขึนอยา่งกะทนัหนั ###SW. suddenly adv. suddenness n. ###S.
swift,guick [Hope]
(adj) ฉับพลนั,ทนัททีนัใด,กะทนัหนั,รวดเรว็,ปัจจบุนัทนัดว่น [Nontri]
/S AH1 D AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

therefore เพราะฉะนัน: ดงันัน [Lex2]



(แธร\์'ฟอ) เพราะฉะนัน [Hope]
(adv) เพราะฉะนัน,ดงันัน,เชน่นัน,เนืองจากนัน,โดยเหตนัุน [Nontri]
/DH EH1 R F AO2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

accept เชือ: ยอมรับวา่จรงิ [Lex2]
ตอ้นรับ: ยอมรับเขา้กลุ่ม [Lex2]
ทาํใหผ้า่นกระบวนการ[Lex2]
ยอมทน[Lex2]
ยอมรับการตาํหน:ิ รับผดิชอบ [Lex2]
รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
รับคาํเชญิ[Lex2]
รับภาระ: รับชว่ง, รับเอา [Lex2]
เหน็ดว้ย: เหน็ดว้ยกบั, ยอมรับ, ยนิยอม [Lex2]
(แอคเซพท\ฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เหน็ดว้ย. accepter n. ###S. agree) [Hope]
(vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
/AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
/AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arrange จัดเตรยีม: เตรยีมการ [Lex2]
ปรับแตง่บทเพลงใหม ่(ใหต้า่งจากตน้ฉบบัเดมิ)[Lex2]
(อะเรนจ\ฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรยีม,เตรยีมการ,ปรกึษา,ไกลเ่กลีย,ปรับปรงุ, ตกลง,กาํหนด
arrangeable adj. arranger n. ###S. assort, adjust ###A. disarrange) [Hope]
(vi,vt) จัดการ,เตรยีมการ [Nontri]
/ER0 EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attend เขา้รว่ม[Lex2]
ไปกบั: ตาม [Lex2]
ฟังหรอืดอูยา่งตังใจ[Lex2]
รับใช[้Lex2]
(อะเทนด\ฺ') vt.,vi. อยู่กบั,ไป,ไปกบั,รับใช,้ดแูล,เชือฟัง,คาดหมาย,ใหค้วามสนใจ,ตาม.
[Hope]
(vi) เอาใจใส,่ตังใจ,สนใจ,พรอ้ม,ดแูล,รับใช ้[Nontri]
(vt) เขา้(ประชมุ),อยู่,ไปกบั,มาพรอ้มกบั,ตาม [Nontri]
/AH0 T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

balance ความสมดลุ[Lex2]
สภาพคงที[Lex2]
การทรงตวั[Lex2]
ทาํใหส้มดลุ: ทาํใหเ้ขา้สู่ดลุยภาพ [Lex2]
งบดลุ[Lex2]
คดิงบดลุ[Lex2]
(แบล\'เลนิซ)ฺ n. ความสมดลุ,ดลุยภาพ,สต,ิความสขุมุ,ตาชัง,ตาเตง็,ตาช,ูคนัชัง,งบดลุ,ยอด
ยกไป,ปดิบญัชคีงเหลอื,จาํนวนเหลอื,กลุ่มดาวตราช ูvt. ทาํใหส้มดลุ ###S. symmetry Conf.
rest [Hope]



(n) ความสมดลุ,ดลุยภาพ,คนัชัง,ตาช,ูตาเตง็,ตาชัง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ทา่กนั,ทาํใหส้มดลุ [Nontri]
/B AE1 L AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contrast ความแตกตา่ง: ความตรงกนัขา้ม [Lex2]
ความแตกตา่งระหวา่งความสวา่งและความมดื[Lex2]
แตกตา่งกนั[Lex2]
เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
สิงทีตา่งกนัอยา่งสินเชงิ: ขอ้แตกตา่ง, ขอ้เปรยีบเทยีบ [Lex2]
(n. คอน\'แทรสท,ฺคนัแทรสท\ฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผดิแผกกนั,ความ
ตรงกนัขา้ม,สิงหรอืบคุคลทีผดิแผกกนัอยา่งชดัเจน,ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณดาํและขาว
ในภาพถา่ย. v. เปรยีบเทยีบความคดิแผกกนั. ###SW. contrastable adj. ดcูontrast [Hope]
(n) การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง,ความแตกตา่ง,ความตรงขา้ม [Nontri]
(vi) ตดักนั,ผดิแผกกนั,แตกตา่ง,ตรงกนัขา้ม [Nontri]
(vt) เทยีบเคยีง,เปรยีบ,เทยีบ [Nontri]
/K AA1 N T R AE0 S T/ [CMU]
/K AH0 N T R AE1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

encourage ปลกุใจ: ใหก้าํลงัใจ, กระตุ้น [Lex2]
สง่เสรมิ, สนับสนนุ, เกือหนนุ[Lex2]
(เอนเคอ\'รจิ)ฺ vt. ใหก้าํลงัใจ,บาํรงุนําใจ,ย,ุกระตุ้น,สนับสนนุ ###SW. encouragement n.
ดeูncourage encourager n. ดeูncourage ###S. inspirit [Hope]
(vt) สง่เสรมิ,ย,ุเรา้ใจ,ใหก้าํลงัใจ,สนับสนนุ [Nontri]
/EH0 N K ER1 IH0 JH/ [CMU]
/EH0 N K ER1 AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

familiar คุ้นเคย: เคยชนิ, ซึงเป็นทีรู้จัก [Lex2]
เพือนสนทิ: คนคุ้นเคย, คนสนทิสนม [Lex2]
(ฟะมลิ\'ยะ) adj. คุ้นเคย,คุ้น,ชนิ,เคย,สนทิสนม,รู้,เหน็เสมอ,รู้จัก,ใกลช้ดิ,ตามสบาย,ไมม่ี
[Hope]
(adj) สนทิสนม,คุ้นเคย,เคยชนิ,รู้จัก [Nontri]
/F AH0 M IH1 L Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grab ควา้: ฉกฉวย, ไขวค่วา้ [Lex2]
การยดึเกาะ: การควา้, การแยง่, สิงทีถกู (ฉวย, ยดึ, เกาะ) [Lex2]
เรอืแบบตะวนัออก: เรอืทีมเีสากระโดง3 เสาและขงึผา้ใบ [Lex2]
(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,ควา้,แยง่,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิง
ทีถกู (ฉวย,ควา้,แยง่,โฉบ) ###SW. grabber n. ###S. seize [Hope]
(vt) ฉกชงิ,ตะครบุ,ฉวย,ควา้,โฉบ,เฉียว,แยง่,จับ [Nontri]
/G R AE1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hang แขวน: หอ้ย [Lex2]



ฆา่ดว้ยการแขวนคอ[Lex2]
(แฮง) {hungซhanged,hanging,hangs} vt. แขวน,หอ้ย,เกาะ,เหนียว,ยดึ,ตดิ,แขวนคอ vi.
แขวน,หอ้ย,ยดืเยือ,แกวง่,ลงัเล,สองจติสองใจ,คา้ง,เกาะ,ยงัคง. Phr. (hang around (about)
ออ้ยองิ,เถลไถล) n. ทา่แขวน ###S. depend,suspend [Hope]
(vt) แขวน,หอ้ย,โหน,เกาะ,จับ,เหนียว [Nontri]
/HH AE1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

huge ใหญโ่ต: เบอ้เรอ่, ใหญ,่ มหมึา [Lex2]
(ฮวิจ)ฺ adj. ใหญม่าก,ใหญโ่ต,มหมึา,มหาศาล. ###SW. hugely adv. hugeness n. [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,เบอ้เรอ่,มหมึา,มหาศาล [Nontri]
/HH Y UW1 JH/ [CMU]
/Y UW1 JH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

necessary จาํเป็น: ซึงเลียงไมไ่ด,้ ซึงเป็นทีตอ้งการ, สาํคญั [Lex2]
ปัจจัย: สิงจาํเป็น [Lex2]
(เนส\'ซเิซอร)ี adj. จาํเป็น,ไมม่ทีางอืน,สาํคญั n. สิง จาํเป็น,ความจาํเป็น [Hope]
(adj) จาํเป็น,ไมม่ทีางเลียง,สาํคญั,แนแ่ท ้[Nontri]
/N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pattern แบบ (สาํหรับตดัเสือผา้): แบบสาํหรับกอ่สรา้ง [Lex2]
แบบแผน: รปูแบบ, ธรรมเนยีม, รปูแบบ, แบบพมิพ,์ แบบฉบบั [Lex2]
ลวดลาย: งานศลิป์ [Lex2]
ธรรมเนยีมปฏบิตั:ิ ประเพณนียิม, จารตีประเพณ ี[Lex2]
รปูรา่ง: รปูทรง [Lex2]
ลอกแบบ[Lex2]
ออกแบบ: วางแบบ, เป็นแบบ, เป็นตวัอยา่ง [Lex2]
(แพท\'เทริน์) n. แบบแผน. v. ออกแบบ [Hope]
(n) กระสวน,แบบฉบบั,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตวัอยา่ง,แบบเสือ [Nontri]
(vt) เอาแบบอยา่ง,ทาํตามแบบ,วาดแบบ,เลยีนแบบ [Nontri]
/P AE1 T ER0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

propose เสนอ: เสนอเพือใหพ้จิารณา [Lex2]
วางแผน[Lex2]
เสนอชือ: เสนอชือเพือแตง่ตัง [Lex2]
ขอแตง่งาน[Lex2]
(โพรโพซ\') vt. เสนอ,เสนอขอ้คดิเหน็,ขอ (แตง่งาน) ,แนะนาํ,แตง่ตัง,วางแผน vi.
เสนอ,เสนอขอ้คดิเหน็. ###SW. proposable adj. proposer n. ###S. offer,present [Hope]
(vi) เสนอความเหน็,ขอแตง่งานดว้ย [Nontri]
/P R AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

purpose จดุประสงค:์ เปา้หมาย, วตัถปุระสงค ์[Lex2]
ความตอ้งการ: ความประสงค,์ ความปรารถนา [Lex2]



หนา้ที[Lex2]
ตังใจ: ตังเปา้หมาย [Lex2]
(เพอ\'เพสิ) n. วตัถปุระสงค,์ความมุ่งประสงค,์เปา้หมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ
โยชน,์เจตนา,vt. มุ่งประสงค,์ประสงค,์ตังเปา้หมาย,มเีจตนา,ตังใจเดด็เดียว. vi. มุ่งประสงค.์
###SW. purposeful adj. purposely adj. ###S. inte [Hope]
(n) จดุประสงค,์ความประสงค,์เจตนา,ผลประโยชน,์เปา้หมาย [Nontri]
/P ER1 P AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

release ปลดปลอ่ย: ปลอ่ยตวั [Lex2]
ปลดหนี[Lex2]
ปลดออกจากงาน: ขบัออก, ไลอ่อก [Lex2]
ออกวางจาํหนา่ย: ออกวางตลาด [Lex2]
การปลดปลอ่ย: การปลดเปลือง, การปลอ่ยเป็นอสิระ [Lex2]
การออกขา่ว: การนาํออกแสดง, การตพีมิพ ์[Lex2]
n. ขา่วสาํหรับหนังสอืพมิพ ์[Hope]
(n) การหลดุพน้,การปลอ่ย,การปลด,การสละสทิธิ,การยกเวน้ [Nontri]
(vt) หลดุพน้,ปลอ่ย,ปลด,แก,้โอนสทิธิ [Nontri]
/R IY0 L IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

require ตอ้งการ: ประสงค,์ ปรารถนา [Lex2]
บงัคบัใช ้(กฎหมาย): กาํหนด [Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
(รไีคว\'เออะ) vt.,vi. ตอ้งการ,ประสงค,์ปรารถนา,ขอรอ้ง,เรยีกรอ้ง,กาํหนด ###SW. requirable
adj. requirer n. ###S. need,demand [Hope]
(vt) เรยีกรอ้ง,ตอ้งการ,บงัคบั,ปรารถนา,ประสงค ์[Nontri]
/R IY2 K W AY1 ER0/ [CMU]
/R IY0 K W AY1 R/ [CMU]
/R IH0 K W AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

single เดียว: โดดๆ, ลาํพัง, โดดเดียว [Lex2]
โสด: ซึงยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน [Lex2]
(ซงิ\'เกลิ) adj. เดียว,เดยีว,อยา่งเดยีว,คนเดยีว,อนัเดยีว,โดดเดียว,รายตวั,เฉพาะคน,ใจ
ซือ,บรสิทุธิใจ,จรงิใจ,ไมแ่บง่แยก,เป็นเอก,ใชไ้ดก้บัทังหมด,ไปเทียวเดยีว,เจาะจง. vt. เลอืก
เฟน้,เจาะจง,คดัเลอืก. vi. (กฬีาเบสบอล) ตไีดห้นึงปอ้ม. n.. คนเดยีว,สิงเดยีว,อนัเดยีว
[Hope]
(adj) โสด,เดียว,โทน,เดยีว,รายตวั,เฉพาะคน [Nontri]
(vt) เลอืกเฟน้,เลอืก,เจาะจง,คดัเลอืก [Nontri]
/S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

success ความสาํเรจ็: การประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ผู้ประสบผลสาํเรจ็: ผู้ไดรั้บความสาํเรจ็ [Lex2]
(ซคัเซส\') n. ความสาํเรจ็,ผลสาํเรจ็,การประสบความสาํเรจ็,ชยัชนะ,สิงทีประสบความ
สาํเรจ็,บคุคลทีประสบความสาํเรจ็. ###S. accomplishment,achievement ###A. loss [Hope]
(n) ชยัชนะ,ความสาํเรจ็,ผลสาํเรจ็,การประสบความสาํเรจ็ [Nontri]



/S AH0 K S EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tear ฉกีออก[Lex2]
เคลือนทีหรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, รี, รบีตะบงึ [Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
นําตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
นําตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. นําตา,ของเหลวทีคลา้ยนําตา vi. นา้ตาไหลออกมา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกี
ออก,ดงึ,ทิง,รือ,รือทิง,รือออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกูดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งทีฉกีออก adj.
นําตาไหล,นําตาคลอ,ทาํใหน้ําตาไหล,โศกเศรา้ Phr. (tear into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) นําตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]
(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,รือออก,ทึง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]
/T IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

theory ทฤษฎ:ี หลกัวชิา, หลกัการ [Lex2]
สมมตฐิาน[Lex2]
(เธยี\'ร)ี n. ทฤษฎ ี[Hope]
(n) ทฤษฎ,ีกฎ,หลกั,ขอ้สมมตุ,ิเหตผุล,ความเหน็ [Nontri]
/TH IH1 R IY0/ [CMU]
/TH IY1 ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

against เกียวขอ้งกบัเหตกุารณ[์Lex2]
ดขูดัแยง้กบั: ดขูดักบั [Lex2]
ตอ่ตา้น: สู้กบั [Lex2]
ตา้น: ทวน, ทวนนํา [Lex2]
ทาบ: พงิ, พาด, แนบ [Lex2]
ปกปอ้งจาก[Lex2]
ปะทะกบั: กระทบกบั [Lex2]
เป็นขอ้เสยีของ[Lex2]
เปรยีบเทยีบกบั[Lex2]
ฝืน: ฝ่าฝืน, ขดั, ตรงกนัขา้มกบั [Lex2]
เพือใชค้นืใหก้บั[Lex2]
(อะเกนสทฺ\ฺ') prep. ตอ่ตา้น, ตา้น, สู้, ทวนนํา, ยอ้น, ผดิกฎหมาย, แนบเนือ,ประชดิกบั, อยู่ขา้ง



หนา้, เทยีบกบั, ปอ้งกนั, ไมเ่หน็ดว้ย, ตรงกนัขา้ม ###S. counter or contrary to) [Hope]
(pre) ตอ่,เพือ,กบั,ตดิกบั,ทวน,ยอ้น,เทยีบกบั,ตรงกนัขา้ม [Nontri]
/AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
(in) / / [OALD]

beach ชายหาด: ชายทะเล, หาดทราย [Lex2]
ลากมาเกยหาด: เขา้จอดทีชายหาด [Lex2]
(บชี)ฺ {beached,beaching,beaches} n. หาดทราย,ชายหาด vi.,vt. เกยหาด,เอา (เรอื) เกยหาด
Conf. coast,shore [Hope]
(n) ชายหาด [Nontri]
/B IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

damage การทาํรา้ย: การประทษุรา้ย [Lex2]
ความเสยีหาย: ผลเสยีหาย, ผลรา้ย, ผลเสยี [Lex2]
ทาํความเสยีหาย: ทาํใหเ้สยีหาย, กอ่ผลเสยีหาย, สง่ผลรา้ย, ทาํลาย, ลา้งผลาญ [Lex2]
รายจา่ย[Lex2]
(แดม\'มจิ)ฺ {damaged,damaging,damages} n. ความเสยีหาย,การทาํใหเ้สยีหาย,การทาํใหไ้ด้
รับอนัตราย ###SW. damages n.,pl. คา่เสยีหาย เงนิชดเชยคา่เสยีหาย vt. ทาํใหเ้สยี
หาย,ทาํใหไ้ดรั้บอนัตราย,เป็นภยั n. เสยีหาย. damageable adj. damager n. ดdูamage [Hope]
(n) อนัตราย,ความเสยีหาย,คา่เสยีหาย [Nontri]
(vt) ทาํใหไ้ดรั้บอนัตราย,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํใหแ้ตกหกั,เป็นภยั [Nontri]
/D AE1 M AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

discover คน้พบ: เจอ, พบ, คน้หา, ตรวจพบ, ทาํใหรู้้กนัทัว [Lex2]
(ดสิคฟั\'เวอะ) vt. คน้พบ,มองออก,เปดิเผย. ###SW. discoverable adj. ดdูiscover discoverer
n. ดdูiscover ###S. discern ###A. miss [Hope]
(vt) พบ,คน้พบ,เปดิเผย [Nontri]
/D IH2 S K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

emotion อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
(อโิม\'เชนิ) n. อารมณ,์สิงทีทาํใหเ้กดิอารมณ,์ความสะเทอืนใจ,อาวรณ ์###SW. emotionable
adj. ดeูmotion emotive adj. ดeูmotion emotionalist n. ดeูmotion ###S. feeling [Hope]
(n) อารมณ,์ความรู้สกึ [Nontri]
/IH2 M OW1 SH AH0 N/ [CMU]
/IY1 M OW0 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fix ซอ่มแซม: ซอ่ม, แก ้[Lex2]
ตดิ: ยดึ, ผนกึ, ตดิแนน่ [Lex2]
กาํหนด (วนั, เวลา, ราคา)[Lex2]
จอ้ง (ตา): เพง่ (ความสนใจ) [Lex2]
จัดการ: จัดใหเ้ป็นระบบ [Lex2]
จัดหาอาหาร: เตรยีมอาหาร [Lex2]
ลงโทษ: ทาํโทษ [Lex2]
การแกปั้ญหา[Lex2]



สถานการณท์ียากลาํบาก[Lex2]
(ฟคิซ)ฺ {fixed,fixing,fixes} vt. ทาํใหแ้นน่,ตดิ,ตดิแนน่,กาํหนดแนน่อน,เพง่มอง,เพง่ความ
สนใจ,ปา้ยความผดิ,ซอ่มแซม,จัดใหเ้รยีบรอ้ย,จัดใหเ้ป็นระเบยีบ,เตรยีมอาหาร,แก้
แคน้,ลงโทษ,จัดการ,เปลียนไนโตรเจนในอากาศใหเ้ป็นสารประกอบทีมปีระโยชน ์(เชน่ปุ๋ย)
,ทาํใหภ้าพเกาะแนน่โด [Hope]
(vi) อยู่กบัที,ประจาํที,ยดึ,ไมเ่คลือนไหว,ตดิแนน่,เกาะแนน่ [Nontri]
(vt) กาํหนด,เจาะจง,ซอ่มแซม,ทาํใหค้นืด,ีทาํใหต้ดิแนน่,ตรงึตรา,จัดการ [Nontri]
/F IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frank เปดิเผย: ตรงไปตรงมา, ไมอ่อ้มคอ้ม [Lex2]
ดว้ยใจจรงิ: จรงิใจ [Lex2]
ประทบัตราใหผ้า่นโดยไมต่อ้งชาํระคา่ผา่น[Lex2]
ตราประทบัแสดงการยกเวน้การชาํระคา่แสตมป์[Lex2]
ลายเซน็หรอืเครืองหมายบนไปรษณยีภณัฑ ์แสดงการอนญุาตใหผ้า่นโดยไมต่อ้งชาํระ
เงนิ[Lex2]
จากไป: ไป [Lex2]
(แฟรงค)ฺ adj. เปดิเผย,ตรงไปตรงมา,ชดัแจง้,frankfurter (ด)ู ###S. candid [Hope]
(adj) เปดิเผย,ตรงไปตรงมา,ไมป่ดิบงั,ไมอ่อ้มคอ้ม,จรงิใจ,ไมแ่อบแฝง [Nontri]
/F R AE1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

identify ระบชุือ: ชีตวั, แสดงตวั, ชนัสตูร, พสิจูน ์[Lex2]
(ไอเดน\'ทไิฟ) vt. ชีตวั,หาเอกลกัษณ,์บอกชือ,จาํแนกแยกแยะ,พสิจูนเ์อกลกัษณ.์ ###SW.
identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S. recognize,name [Hope]
(vt) ทาํใหเ้หมอืนกนั,ชนัสตูร(ศพ),ชีตวั(จาํเลย) [Nontri]
/AY0 D EH1 N T AH0 F AY2/ [CMU]
/AY0 D EH1 N AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

island เกาะ: isle [Lex2]
เกาะกลางถนน[Lex2]
(ไอ\'เลนิด)ฺ n. เกาะ,เนนิเดียว [Hope]
(n) เกาะ [Nontri]
/AY1 L AH0 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ocean มหาสมทุร[Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
(โอ\'เชนิ) n. มหาสมทุร,ความมหาศาล. ###SW. oceanic adj. [Hope]
(n) มหาสมทุร [Nontri]
/OW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

perhaps บางท:ี อาจเป็นได,้ อยา่งเป็นไปได ้[Lex2]
(เพอแฮพซ\ฺ') adv. บางท,ีอยา่งเป็นไปได,้กระมงั ###S. possibly [Hope]
(adv) บางท,ีกระมงั [Nontri]
/P ER0 HH AE1 P S/ [CMU]



(a) / / [OALD]

pleasant นา่ยนิด:ี นา่พอใจ, เพลดิเพลนิ [Lex2]
นา่สบาย: นา่อยู่ [Lex2]
สนกุสนาน: ตลก, ซึงใหค้วามเพลดิเพลนิ, ซึงใหค้วามพอใจ [Lex2]
นา่คบ: เป็นมติร, ถกูใจ, นา่คบหา [Lex2]
สภุาพเรยีบรอ้ย[Lex2]
(เพลส\'เซนิท)ฺ adj. สบายใจ,พอใจ,ใหค้วามพอใจ,ถกูใจ,สภุาพ,เรยีบรอ้ย,รา่เรงิ,มมีติรไมตรี
จติ. ###SW. pleasantness n. ###S. pleasing [Hope]
(adj) สนกุสนาน,พอใจ,สบายใจ [Nontri]
/P L EH1 Z AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

prevent ขดัขวาง: กนั, กดีขวาง [Lex2]
(พรเีวนท\ฺ') vt.,vi. ปอ้งกนั,ขดัขวาง,ไปกอ่น,คาดการณ,์ทาํลว่งหนา้,เป็นอปุสรรค. ###SW.
preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n. ###S. avert,forestall [Hope]
(vt) ปอ้งกนั,ขดัขวาง,คาดการณ,์ทาํลว่งหนา้ [Nontri]
/P R IH0 V EH1 N T/ [CMU]
/P R IY0 V EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rock หนิ: กอ้นหนิ, โขดหนิ [Lex2]
ลกูกวาดทีเป็นแทง่แขง็มหีลากส[ีLex2]
เพชร: เพชรพลอย [Lex2]
โยก: โล,้ แกวง่, เขยา่ [Lex2]
ทาํใหต้กใจ: ทาํใหส้ันสะเทอืน [Lex2]
การโยก: การแกวง่, การเขยา่ [Lex2]
ดนตรรีอ็ค[Lex2]
|der, pl. Röcke| กระโปรง [LongdoDE]
(รอค) n. หนิ,โขดหนิ,กอ้นหนิ,หนิโสโครก,อนัตราย,ภยัพบิตั,ิรากฐานอนัมันคง,เพชร,พลอย
vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกวง่,ไกว,เขยา่,ทาํใหส้ันสะเทอืน,รอ่นแร,่โคลงเคลง,ปลอบโยน adj.
โยกไปมา Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภยัพบิตั,ิลม้ละลาย,ไมม่เีงนิ) [Hope]
(n) เพชรพลอย,หนิ [Nontri]
(vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขยา่,แกวง่,ไกว,โยก [Nontri]
/R AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

save ชว่ยชวีติ: ชว่ยใหป้ลอดภยั, ชว่ยเหลอื [Lex2]
ประหยดั[Lex2]
เกบ็รักษา: สงวน, รักษา, เกบ็ [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
ไถบ่าป[Lex2]
บนัทกึ เกบ็รักษา เชน่ save data บนัทกึขอ้มลู [LongdoEN]
(เซฟว) vt. ชว่ยเหลอื,ชว่ย,ชว่ยชวีติ,ประหยดั,สงวน,รักษา,คงไว,้ปอ้งกนั,กู้,กอบกู้,รบีไปให้
ทนั,ไถบ่าป vi. ประหยดั,เกบ็เงนิ,สงวน,ไถบ่าป. ###SW. savable adj. saveable adj. saver n.
###S. salvage,rescue,preserve,hoard [Hope]
(pre) ยกเวน้,นอกจาก,เวน้แต,่แต ่[Nontri]
(vt) ประหยดั,ชว่ยชวีติ,รักษา,ปอ้งกนั,กอบกู้,ชว่ยเหลอื,คุ้มครอง [Nontri]



/S EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

step กา้ว[Lex2]
(สเทพ) n. กา้ว,จังหวะ,ฝีเทา้,เสยีงกา้ว,ทา่ทางในการกา้ว,ตาํแหนง่,ฐานะ,ขัน,ระดบั,ชัน,ขัน
บนัได,แผน่เหยยีบ,ธรณปีระต,ูวธิกีาร,มาตรการ,ระยะสัน,ชว่งสัน,แทน่ตังเสา,จังหวะ
เตน้ราํ,vi.,vt. กา้ว,กา้วเป็นจังหวะ,เหยยีบ,ยา่งกา้ว,เดนิบน,เตน้ราํ,กา้ววดั,ตังเสาบนแทน่ 
[Hope]
(n) ฝีเทา้,กา้ว,ระยะ,ขันบนัได,ธรณปีระต,ูจังหวะ,ตาํแหนง่ [Nontri]
(vi) กา้วเดนิ,ยา่งเทา้,เหยยีบ,เตน้ราํ [Nontri]
/S T EH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

still นิง: หยดุนิง, ไมเ่คลือนไหว [Lex2]
ไมม่ฟีอง (ไวน)์: ไรฟ้อง [Lex2]
สงบ: เงยีบสงบ [Lex2]
ความเงยีบสงบ[Lex2]
ภาพนิง: ฉากในภาพยนตร ์[Lex2]
ทาํใหน้ิง: ทาํใหส้งบ [Lex2]
นิง: เงยีบ, สงบ [Lex2]
บรรเทา: ทาํใหล้ดลง [Lex2]
ยงัคง: เชน่เดมิ [Lex2]
แมใ้นขณะนี: แมบ้ดันี [Lex2]
แมก้ระนัน[Lex2]
เครืองกลัน[Lex2]
โรงกลัน[Lex2]
(สทลิ) adj. ยงัคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสยีง,ปราศจากสิงรบกวน,นิง,ไมไ่หล,ไมม่ฟีอง,เกียว
กบัภาพนิง n. ความเงยีบ,ความเงยีบสงบ,ภาพนิง,ภาพเดียว,เครืองกลัน,โรงกลัน adv. ในขณะ
นี,บดันี,จนกระทังขณะนี,แมก้ระนัน,ยงัคง,คง,ยงั,แนน่ิง,เงยีบสงัด,ยนืหยดั,ตลอดเวลา [Hope]
(adj) เงยีบ,นิง,สงบ,ราบรืน,ไมม่ฟีอง,ไมไ่หล [Nontri]
(adv) ในขณะนี,ยงัคง,แมก้ระนัน,ตลอดเวลา [Nontri]
(n) โรงกลัน,เครืองกลัน [Nontri]
(vt) หยดุ,ทาํใหเ้งยีบ,ทาํใหส้งบ,ระงับ,ทาํใหน้ิง,บรรเทา [Nontri]
/S T IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

taste รสชาต:ิ รส [Lex2]
รสนยิม: ความพอใจ, ความชืนชอบ [Lex2]
ประสาทในการรับรส[Lex2]
การชมิ: การลิมรส, การชมิรส [Lex2]
ประสบการณ ์(ครังแรกกบับางสิง)[Lex2]
ชมิ: ลองลิม, ลิมรส, ลิมลอง, ชมิรส [Lex2]
ประสบกบั (โดยเฉพาะเป็นครังแรกหรอืระยะสัน): ไดม้ปีระสบการณใ์นเรือง, ไดรู้้ถงึ [Lex2]
(เทสท)ฺ n. รส,รสนยิม,รสชาต,ิการชมิรส,ประสาทรส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลอืก
เฟน้,ความสามารถในการพจิาณา,จาํนวนเลก็นอ้ย. vt. ชมิรส,ลิมรส ###S. relish,savour,feel
[Hope]



(n) รสชาต,ิรสนยิม,ความพอใจ,การเลอืกเฟน้ [Nontri]
(vt) ชมิ,ลิมรส [Nontri]
/T EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

throw ขวา้ง: โยน, ปา, ซดั [Lex2]
เหวียง (แขน, คน ฯลฯ)[Lex2]
ทาํใหอ้อกไปจาก: ไลอ่อก, ทาํใหห้มดสถานภาพจาก [Lex2]
สอ่ง (ไฟ): ฉาย, สาด (ไฟ) [Lex2]
ทาํใหส้บัสน: ทาํใหง้ง [Lex2]
จอ้งมองอยา่งฉับพลนั[Lex2]
ทาํใหแ้ปลกใจ[Lex2]
ระเบดิอารมณ[์Lex2]
ทาํใหเ้คลือนทีอยา่งเรง่รบี[Lex2]
เหวียงหมดั[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปู: ปันใหเ้ป็นรปูรา่ง [Lex2]
เป็นเจา้ภาพงานเลียง[Lex2]
แกลง้แพ ้(โดยการตดิสนิบน): ตังใจใหแ้พ ้(โดยการตดิสนิบน) [Lex2]
ปันดา้ย[Lex2]
การขวา้ง: การโยน, การปา [Lex2]
ระยะทางทีขวา้งได[้Lex2]
คะแนนทีไดจ้ากการขวา้ง[Lex2]
(โธร) vt.,vi.,n. (การ)
ขวา้ง,ปา,โยน,ทอด,เหวียง,สาด,ยงิ,พน่,สอ่ง,สาด,เหยยีด,พุ่ง,สลดั,ผลกั,สวมอยา่งรบี
รอ้น,แกลง้,แพ,้ทาํใหยุ้่งเหยงิใจ,การทอดลกูเตา๋,จาํนวนครังทีทอด (ลกูเตา๋) ,ระยะที
ขวา้ง,ระยะตก Phr. (throw a party จัดงานเลียง) [Hope]
(vt) ขวา้ง,ทิง,เหวียง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลกั [Nontri]
/TH R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wave โบกมอื: โบกเพือทกัทายหรอืสง่สญัญาณ [Lex2]
โบกไปมา: ทาํใหข้ึนๆลงๆ [Lex2]
เป็นลอน: เป็นคลืน [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นลอน: ทาํใหห้ยกัเป็นลอน [Lex2]
คลืน: ระลอกคลืน [Lex2]
การโบกมอืเพือทกัทายหรอืสง่สญัญาณ[Lex2]
(เวฟว) n. คลืน,ลอน,ความหวันไหว,การเคลือนตวัเป็นกลุ่ม,การแกวง่,การโบกไปมา,การเป็น
ลอน,นา่นนํา,ทะเล,การหลังไหล,การเปลียนแปลงอยา่งกะทนัหนั,ชัวครังชัวคราว,พักหนึง vi.
vi. โบกไปมา,โบกมอื,เคลือนตวัเป็นรปูคลืน,โคง้สลบัทศิทาง,ทาํใหเ้ปลียนแปลง [Hope]
(n) คลืน,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกวง่,นา่นนํา [Nontri]
(vi) เป็นคลืน,แกวง่,สะบดั,โบก,ปัด [Nontri]
/W EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

benefit ผลประโยชน:์ ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Lex2]
เงนิสงเคราะห:์ เงนิชว่ยเหลอื, เงนิสว่นเพิม, เงนิชดเชยการประกนั [Lex2]
มปีระโยชนต์อ่: มผีลดตีอ่ [Lex2]
ไดรั้บประโยชน:์ ไดรั้บผลด ี[Lex2]



เงนิทีไดจ้ากประกนัชวีติ[Lex2]
การแสดงเพือการกศุล: การแขง่ขนัเพือการกศุล [Lex2]
(เบน\'นฟิทิ) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน ์vt. เป็นประโยชนต์อ่vi. ไดรั้บ
ผลประโยชน ์###S. favour [Hope]
(vi) ไดรั้บผลด,ีไดรั้บประโยชน,์ไดก้าํไร [Nontri]
(vt) ใหค้ณุ,เป็นประโยชนต์อ่,เป็นผลดกีบั [Nontri]
/B EH1 N AH0 F IH2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

certain แนน่อน: แนใ่จ, มันใจ [Lex2]
บา้ง[Lex2]
บางอยา่ง[Lex2]
ไมส่ามารถหลกีเลียงได:้ หนไีมพ่น้ [Lex2]
ไวใ้จได[้Lex2]
สมาชกิทีเจาะจงจาํนวนหนึง[Lex2]
(เซอ\'เทนิ) adj. แนใ่จ,แนน่อน,ไมม่พีลาด,บา้ง ###SW. certainly adv. Conf. sure [Hope]
(adj) แนใ่จ,แน่ๆ,แนน่อน,เทียง [Nontri]
/S ER1 T AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

chance การเสียง: ความเสียง [Lex2]
เกดิขึนโดยบงัเอญิ[Lex2]
ความเป็นไปได:้ ความนา่จะเป็น [Lex2]
โชค: โอกาส [Lex2]
โดยบงัเอญิ[Lex2]
โอกาส[Lex2]
|die, pl. Chancen| โอกาส [LongdoDE]
(ชานซ)ฺ n. โอกาส,หนทาง,ลกัษณะทีเป็นไปได,้หนทางสาํเรจ็,ความเป็นไปได,้การเสียง,ชอ่ง
ทาง,ทา่ทาง,โชค,วาสนา,เคราะห,์ยถากรรม,ความบงัเอญิ. vi. ถอืโอกาส,เสียง,พบโดย
บงัเอญิ vt. เกดิขึนโดยบงัเอญิ ###S. happening,risk,opening,happen [Hope]
(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ชอ่งทาง,อปัุทวเหต,ุโชค,เหตบุงัเอญิ [Nontri]
(vi) เกดิขึนโดยบงัเอญิ,ประจวบเหมาะ,พอด ี[Nontri]
/CH AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

effect กอ่ใหเ้กดิ: ทาํใหเ้กดิ, บงัเกดิผล, ออกฤทธิ [Lex2]
ความตังใจ[Lex2]
ความรู้สกึทีเกดิขึน: ความรู้สกึจากสิงทีเหน็หรอืไดย้นิ [Lex2]
ผลกระทบ: ผล [Lex2]
(อเิฟคท\ฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อทิธพิล, ปรากฎการณท์ีลวงตา,ความ
หมาย,ทรัพยส์นิ vt. ทาํใหเ้กดิผล,ทาํใหเ้กดิ. ###SW. effectible adj. ดeูffect Phr. (of no
effect ไรผ้ล) Phr. (take effect ทาํใหเ้กดิผล) S... [Hope]
(n) ผล,ผลกระทบ,ประสทิธภิาพ,อทิธพิล,ปรากฏการณ,์ทรัพยส์นิ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิผล,ยงัผล,แสดงผล [Nontri]
/AH0 F EH1 K T/ [CMU]
/IY1 F EH0 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



essential จาํเป็น: ซึงสาํคญั, ซึงเป็นสิงทีสาํคญัทีสดุ, ซึงเป็นสว่นจาํเป็นทีสดุ [Lex2]
องคป์ระกอบสาํคญั: เนือแท,้ ปัจจัยพืนฐาน, สิงจาํเป็น [Lex2]
จาํเป็นทีสดุ, ซึงขาดเสยีมไิด,้ เป็นสว่นประกอบทีสาํคญั, เป็นเนือแท,้ เป็นปัจจัยพืนฐาน,
เกียวกบัตวัยาสาํคญั, เกียวกบัหวันําหอม, เป็นธรรมชาต,ิ ซึงเกดิขึนเอง [LongdoEN]
(อะเซน\'เชลิ) adj. จาํเป็นทีสดุ,ซึงขาดเสยีมไิด,้เป็นสว่นประกอบทีสาํคญั,เป็นปัจจัย,เกียวกบั
ตวัยาสาํคญั,เกียวกบัหวันํามนั,เกียวกบัหวันําหอม,เป็นธรรมชาต,ิซึงเกดิขึนเอง. ###SW.
essentialness n. ดeูssential ###S. funda [Hope]
(adj) จาํเป็น,สาํคญั,เป็นหวัใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเนือแท,้เป็นธรรมชาต ิ[Nontri]
/AH0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/IY0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/AH0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
/IY0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

far ไกล: หา่ง, หา่งไกล [Lex2]
อยา่งมาก: มาก [Lex2]
(ระยะเวลา) หา่งไกล: ไกล, หา่ง, ยาวนาน [Lex2]
(ระยะทาง) ไกล: หา่งไกล, กวา้งไกล [Lex2]
(ฟาร)์ adv. ไกล,หา่ง,มาก,ทเีดยีว Phr. (by far มาก,เป็นปรมิาณมาก.) ###SW. Phr. (far and
away มาก) . farness n. [Hope]
(adj,adv) หา่งไกล,หา่ง,ไกล,ไกลหา่ง [Nontri]
/F AA1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

focus จดุรวมแสง: จดุโฟกสั, จดุรวมแสงจากเลนส ์[Lex2]
จดุสนใจ: จดุศนูยร์วม, จดุสาํคญั, จดุหลกั, หวัใจ [Lex2]
เพง่ความสนใจ: สนใจ [Lex2]
ปรับ (ภาพ) ใหเ้หน็ชดัเจน: เพง่, เลง็, โฟกสั [Lex2]
(โฟ\'คสั) {focused,focusing,focuses} n.โฟกสั,จดุรวมแสง,จดุความสนใจ,จดุศนูยร์วม,จดุ
แรกเริมของโรค. vt. ทาํใหร้วมกนัทีจดุหนึง,ทาํใหร้วมแสง,เพง่ความคดิ. vi. รวมกนัทีจดุ
หนึง,รวมแสง ###S. hub,center,eye,heart pl. focuses,foci [Hope]
(n) จดุโฟกสั,จดุรวมแสง,จดุศนูยร์วม,จดุสนใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหร้วมแสง,สาํรวม,เพง่ความคดิ [Nontri]
/F OW1 K AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

function การทาํงาน: การทาํหนา้ที, การปฏบิตัหินา้ที [Lex2]
หนา้ที: บทบาท [Lex2]
ทาํงาน: ทาํหนา้ที, ปฏบิตัหินา้ที [Lex2]
ความสมัพันธท์างคณติศาสตรเ์กียวกบัจาํนวนทีขึนอยู่กบัจาํนวนอืน มสีญัลกัษณค์อื f[Lex2]
(ฟังค\ฺ'เชนิ) หนา้ที,การปฏบิตังิาน,ภาระกจิ,งาน,พธิ,ีบทบาท,ประสทิธภิาพ,การชมุนมุใหญ,่
(คณติศาสตร)์ จาํนวนทีขึนอยู่กบัจาํนวนอืน,ฟังคช์นั. vi. ปฏบิตัหินา้ที,กระทาํ,ใชต้าํแหนง่
หนา้ที ###S. perform,work,do, [Hope]
(n) การกระทาํ,หนา้ที,ภารกจิ,งาน,บทบาท,ประสทิธภิาพ [Nontri]
(vi) ทาํหนา้ที,ปฏบิตังิาน,ปฏบิตัหินา้ที [Nontri]
/F AH1 NG K SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



grass หญา้: บรเิวณทีมหีญา้, ทุ่งหญา้ [Lex2]
ผู้ทีบอกขอ้มลู[Lex2]
กญัชา[Lex2]
(กราส) n. หญา้,สนามหญา้,ทุ่งหญา้ [Hope]
(n) หญา้,สนามหญา้,ทุ่งหญา้ [Nontri]
/G R AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guard คุ้มกนั: ระวงั, พทิกัษ,์ ปอ้งกนั [Lex2]
อปุกรณป์อ้งกนั: เครืองปอ้งกนัภยั [Lex2]
เฝ้ายาม: ดแูล, รักษาความปลอดภยั [Lex2]
เครืองปอ้งกนัภยั[Lex2]
ยาม: ผู้ดแูล, ยามรักษาการณ,์ คนเฝ้า, ผู้คุ้มกนั, คนเฝ้ายาม [Lex2]
ตาํแหนง่การด์ในการเลน่กฬีาฟตุบอล: การด์ [Lex2]
ตวัเบียของกฬีาหมากรกุ[Lex2]
(การด์) n.,vt. (ผู้) พทิกัษ,์เฝ้า,ปอ้งกนัรักษา,ดแูล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องครั์กษ.์ ###SW.
guarder n. ###S. watch,oversee [Hope]
(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเลก็,เครืองปอ้งกนั,พนักงานเดนิรถ,คนอารักขา [Nontri]
(vt) เฝ้า,ระวงั,รักษา,ปอ้งกนั,ปกปอ้ง,เตรยีมพรอ้ม,คุ้มกนั,พทิกัษ ์[Nontri]
/G AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

image นกึฝัน: วาดภาพ, นกึคดิ [Lex2]
ภาพสะทอ้น (เชน่ ในกระจก, เลนส)์[Lex2]
มโนภาพ: ภาพนกึคดิ, ภาพในความคดิ [Lex2]
รปูปัน: รปูบชูา, รปูแทน, สิงแทน [Lex2]
รปูภาพ: ภาพถา่ย [Lex2]
(อมิ\'มจิ)ฺ n. รปูภาพ,รปูจาํลอง,รปูถา่ย,รปูปัน,รปูจาํลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รปู
แบบ,ภาพถอด,สิงทีปรากฎขึน,ภาพพจน,์มโนภาพ,จนิตนาการ,สญัลกัษณ,์เครืองหมาย,รปู
บชูา vt. วาดภาพ,นกึภาพในใจ,คดิคะนงึ,สะทอ้นภาพ,แสดงเครืองหมาย,เหมอืนกบั [Hope]
(n) รปู,เงา,รปูแบบ,ภาพ,ภาพพจน ์[Nontri]
(vt) ทาํใหม้เีงา,วาดภาพ,เป็นรปู,แสดงเครืองหมาย [Nontri]
/IH1 M AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

immediate ทนัททีนัใด: ฉับพลนั, ปบุปับ, รวดเรว็, กะทนัหนั, ปัจจบุนัทนัดว่น [Lex2]
ทีสง่ผลโดยตรง[Lex2]
(อมิ\ี'เดยีท) adj. ฉับพลนั,ไมร่รีอ,ทนัท,ีกะทนัหนั,โดยตรง,ใกลช้ดิ ###SW. immediateness n.
conj. ทนัททีี ###S. suddenly,primary,next [Hope]
(adj) ทนัททีนัใด,ปัจจบุนั,ใกลช้ดิ,ถดัมา,โดยกะทนัหนั,ฉับพลนั [Nontri]
(adv) โดยทนัททีนัใด,อยา่งกะทนัหนั,เดี̃ยวนี,อยา่งฉับพลนั [Nontri]
/IH2 M IY1 D IY0 AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

primary ในขันแรก: อนัดบัแรก, ระยะแรก [Lex2]
ทีสาํคญัทีสดุ[Lex2]



ในขันพืนฐาน[Lex2]
ทีมมีาดังเดมิ[Lex2]
ในชันประถม[Lex2]
สิงทีเป็นลาํดบัแรก[Lex2]
สิงทีเป็นพืนฐาน[Lex2]
รปูแบบดังเดมิ[Lex2]
ปฐมภมู ิ[LongdoEN]
(ไพร\'มะร)ี adj. สาํคญัทีสดุ,อนัดบัแรก,ครังแรก,ดเีลศิ,ดังเดมิ,เบืองตน้,ประถม,ระยะแรก,ขัน
แรก. n. ทีสาํคญัทีสดุ,สิงทีอยู่ในอนัดบัหนึง,ตาํแหนง่อารบ์ชิอพ,การเลอืกตังครัง
แรก,แมส่,ีดาวทีสวา่งกวา่ในกลุ่มดาวคู่. ###SW. primariness n. คาํท ี[Hope]
(adj) ประถม,ขันแรก,เบืองตน้,อนัดบัแรก,ครังแรก [Nontri]
/P R AY1 M EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

proud ภมูใิจในตนเอง[Lex2]
ทะนงตวั: หยิง, ซึงหยิงทะนง [Lex2]
(เพราด)ฺ adj. ภมูใิจ,ลาํพองใจ,ถอืด,ีมทีฐิ,ิสงา่งาม. adv. Phr. (do one proud เป็นทีภมูใิจ,ให้
เกดิความภมูใิจ) ###SW. proudness n. ###S. contented,selfimportant [Hope]
(adj) ภมูใิจ,หยิงจองหอง,อวดด,ีถอืทฐิ,ิยโส [Nontri]
/P R AW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

remain ยงัเหลอือยู่: เหลอือยู่, คงอยู่ [Lex2]
พักอยู่: รออยู่ [Lex2]
ยงัเหมอืนเดมิ: ยงัเป็นอยู่ [Lex2]
(รเีมน\') vi. ยงัคง,ยงัอยู่,เหลอื,คา้ง,พักอย,่n. สิงทีเหลอือยู่,สิงทีคา้งอยู่, ###SW. remains
บทประพันธข์องผู้ตายทียงัไมไ่ดต้พีมิพ,์ลกัษณะทีเหลอือยู่,ซากศพ,ซากสตัวห์รอื
พชื,เศษ,เศษอาหาร ###S. stay behind,survive, [Hope]
(n) ซากศพ,เศษอาหาร [Nontri]
(vi) คงอยู่,อยู่,คา้ง,เหลอือยู่,พักอยู่,รอนแรม [Nontri]
/R AH0 M EY1 N/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rest การพักผอ่น[Lex2]
การหยดุชัวขณะ: การนิงเฉย [Lex2]
ความตาย[Lex2]
ทีพัก[Lex2]
พักผอ่น: นอนพัก [Lex2]
สงบนิง: หยดุนิง [Lex2]
อาศยั: ไวว้างใจ [Lex2]
สว่นทีเหลอื[Lex2]
ยงัเป็น: ยงัคง [Lex2]
(เรสท)ฺ n. การพักผอ่น,การพัก,การนิงเฉย,การตาย,การหยดุ,ชว่งเงยีบ,จังหวะ
หยดุ,ทีพัก,ทีพักผอ่น,ทีสาํหรับพัก,ทีคํา,สว่นทีเหลอื,สว่นอืน,สว่นทีเหลอืหลงัการหกัคา่ใช้
จา่ย,สว่นทีเป็นกไร,ทนุสาํรอง vi. พักผอ่นเอาแรง,นอนพัก,หลบั,หยดุนิง,พัก อาศยั,ไวใ้จ,วาง
บน,นัง [Hope]



(n) ของเหลอื,การหยดุพัก,ทีรอง,การพักผอ่น,การอยู่เฉย [Nontri]
/R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

separate แยก: จับแยก, แบง่แยก [Lex2]
บอกความแตกตา่ง: แยกแยะ, วนิจิฉัย [Lex2]
แยกทาง: แตกกนั, แยกกนั, ถอนตวั [Lex2]
ซึงแยกออกจากกนั[Lex2]
ซึงแบง่ออก: ซึงแตกตา่งกนั [Lex2]
ซึงไมต่อ่เนือง: ซึงไมเ่ชือมกนั [Lex2]
เดน่ชดั: ชดัเจน [Lex2]
ซีึงเป็นอสิระ: ซีึงไมข่ึนกบัใคร, เฉพาะบคุคล [Lex2]
สิงทีแยกออก[Lex2]
เสือผา้สตรทีีไมเ่ป็นชดุเดยีวกนั[Lex2]
(เซพ\'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกนั,แบง่สรร,แยกแยะ,วนิจิฉัย,สกดั,กระจาย
ออก,ไมต่อ่เนือง,เดน่ชดั,ชดัเจน,กระจาย,โดดเดียว,อสิระ,เฉพาะบคุคล,เอกเทศ,เดยีวดาย,
(วญิญาณ) หลดุออกจากกาย n. สิงทีแยกออก,ลกูหลาน. ###SW. separateness n. [Hope]
(vi,vt) แบง่แยก,แยก,แยกยา้ย,สกดั,กระจายออก [Nontri]
/S EH1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
/S EH1 P ER0 AH0 T/ [CMU]
/S EH1 P R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

site สถานทีตัง: ไซตง์าน, สถานทีเกดิเหตกุารณ ์[Lex2]
จัดตังขึนในสถานที[Lex2]
(ไซท)ฺ n. ตาํแหนง่,สถานที,จดุ,ทีตัง,แหลง่ทีตัง,แปลงทีดนิ,ทีทาํเล,สถานทีเกดิเหต ุvt. ตัง
อยู่,ประจาํอยู่,ตดิตัง,เอาไปตังไว.้ ###S. perch [Hope]
(n) แหลง่,ทีตัง,ตาํแหนง่,จดุ,ทาํเล,ทีเกดิเหต ุ[Nontri]
/S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tail หาง (สตัว)์[Lex2]
ชายเสือ: ปลาย, ชาย [Lex2]
สว่นทา้ย (เครืองบนิ, เรอื): สว่นทา้ย, ตอนหลงั [Lex2]
กน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): บันทา้ย [Lex2]
เวลาสดุทา้ย: ชว่งสดุทา้ย [Lex2]
ผู้ตดิตาม[Lex2]
ตดิตาม: ตาม, แอบตาม, สะกดรอย [Lex2]
ตดัหางสตัว:์ ตดัหาง [Lex2]
ปลดิกา้นผลไม[้Lex2]
ซึงเกียวกบัสว่นหลงั: ซึงเกียวกบัขา้งทา้ย, ซึงเกียวกบัสว่นทา้ย, เกียวกบัหาง [Lex2]
(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ทา้ย,สว่นทา้ย,สว่นใน,สว่นทีไมต่อ้งการ,เปีย (ผม) ,ดา้นกอ้ยของ
เหรยีญ,การสงัวาสหญงิ. vt. เป็นสว่นหาง,เป็นสว่นปลาย,ใสห่าง,ตดัหาง,ตามหลงั. vi. ตาม
หลงั,ลา้หลงั,ลากหาง,คอ่ย ๆ หายไป, (ทา้ยเรอื) เกยตืน. [Hope]
(n) หาง,ขา้งหลงั,ทา้ย,ปลาย,ชาย,การสงัวาส [Nontri]
/T EY1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

trouble ปัญหา[Lex2]
ความกงัวลใจ[Lex2]
อปุสรรค: ความลาํบาก [Lex2]
ความทกุขย์าก: ความเดอืดรอ้น, ความยากลาํบาก [Lex2]
กีารตังทอ้งโดยไมต่อ้งการ[Lex2]
รบกวน: กอ่กวน, วุ่นวาย, ทาํใหวุ้่นวาย, ทาํใหปั้นป่วน [Lex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ: ทาํใหก้งัวล [Lex2]
(ทรัพ\'เบลิ) n. ความยุ่งยาก,ความยากลาํบาก,การรบกวน,สิงรบกวน,อปุสรรค,ความเป็น
ทกุข,์ความเจบ็ปวด,ความขดัแยง้,ความไมส่บาย vt. รบกวน,ทาํใหยุ้่งยาก,ทาํใหเ้ป็น
ทกุข,์ทาํใหล้าํบาก. Phr. (in trouble ยุ่งยาก,ตังครรภก์อ่นสมรส) ###SW. troubledly adv.
troub [Hope]
(n) ความเดอืดรอ้น,การรบกวน,ความยุ่งยาก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ดอืดรอ้น,ทาํใหเ้ป็นทกุข,์รบกวน [Nontri]
/T R AH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

anymore ตังแตเ่ดี̃ยวนี (ใชใ้นเชงิลบ): อกีตอ่ไป [Lex2]
(เอน\'นมีอร)์ adv. อกี [Hope]
/EH2 N IY0 M AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

asleep ชา: ไมม่คีวามรู้สกึเนืองจากมเีลอืดไปเลียงไมพ่อ [Lex2]
นอนหลบั: หลบั [Lex2]
ไมต่ืนตวั: เฉือย [Lex2]
(อสัลพี\') adj.,adv. นอนหลบั,ชา,หยดุนิง,ตาย ###S. dozing,in bed,sleeping) [Hope]
(adj) หลบั,นอนหลบั [Nontri]
/AH0 S L IY1 P/ [CMU]
(j) / / [OALD]

berry ผลเบอรร์ี[Lex2]
(เบอ\'ร)ี {berried,berrying,berries} n. ลกูผลไมเ้ลก็ ๆ ,เมลด็แหง้,เมด็ไข ่(กุ้ง,ปลา,แมงดา)
vi. ออกผลเป็นลกูผลไมเ้ลก็ ๆ ,เกบ็ผลไมเ้ลก็ ๆ [Hope]
(n) ลกูเบอร ี[Nontri]
/B EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

collect เกบ็เงนิ: เกบ็คา่เชา่ [Lex2]
เกบ็รวบรวม: รวบรวม [Lex2]
คมุสต:ิ รวบรวมสต ิ[Lex2]
ซึงเกบ็เงนิปลายทาง[Lex2]
โดยเกบ็เงนิปลายทาง: โดยใหผู้้รับเป็นคนจา่ยเงนิ [Lex2]
ไปนาํมา: ไปเอามา, ไปพาตวัมา [Lex2]
เพิมพนู: คอ่ยๆ เพิมขึน [Lex2]
เรียไรเงนิ: ขอเงนิเพือการกศุล [Lex2]
สะสม (แสตมป์, เหรยีญ)[Lex2]
คาํสวดแบบยอ่ๆ: คาํสวดแบบสันๆ, คาํอธษิฐานแบบสันๆ [Lex2]



(คะเลคท\ฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เกบ็ (เงนิ,บญัช,ีคา่
เชา่,ฯลฯ) ,คมุสต,ิสาํรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ใหผู้้รับจา่ยเงนิ. ###S.
obtain,receive,gather [Hope]
(vi,vt) เกบ็รวบรวม,เกบ็สะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม [Nontri]
/K AH0 L EH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

compete แขง่ขนั[Lex2]
(คมัพที\') {competed,competing,competes} vi. แขง่ขนั,แขง่,ชงิกนั,ชงิชยั ###S.
contend,engage in a contest [Hope]
(vt) แขง่ขนั,แขง่,ชงิชยั [Nontri]
/K AH0 M P IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conversation การสนทนา: การพดูคยุ [Lex2]
(คอนเวอเซ\'เชนิ) n. การสนทนา การคยุกนั,การคบคา้สมาคม,ความสามารถในการสงัคมกบั
คนอืน,ลกัษณะการครองชพี ###S. talk [Hope]
(n) การสนทนา,การปฏสินัถาร,การตดิตอ่,การพดูคยุกนั [Nontri]
/K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

creature ทาส[Lex2]
ลกัษณะของคน[Lex2]
สตัวป์ระหลาด[Lex2]
สิงมชีวีติ (คน, สตัว)์[Lex2]
สิงสรา้งสรรค[์Lex2]
(คร\ี'เชอะ) n. สรรพสิงทีสรา้งขึน,สตัว,์คน,บคุคล,เครืองมอื,ทาส. ###SW. creatural n.
ดcูreature creatureliness n. ดcูreature ###S. animal,being [Hope]
(n) สตัว,์บคุคล,สิงทีพระเจา้สรา้งขึน [Nontri]
/K R IY1 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decision การตดัสนิใจ: การตกลงใจ, การกาํหนด, การสรปุ [Lex2]
คาํพพิากษา: คาํตดัสนิ, การพพิากษา [Lex2]
(ดซิสิ\'เชนิ) n. การตดัสนิใจ,สิงทีไดต้ดัสนิใจ,ขอ้ตกลงใจ,ญัตต,ิความแนว่แน ่###S. resolve
[Hope]
(n) การตกลงใจ,การตดัสนิใจ,การปลงใจ,คาํตดัสนิ [Nontri]
/D AH0 S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

either เชน่กนั: ดว้ย, เชน่เดยีวกนั, เหมอืนกนั [Lex2]
ถา้ไม.่..ก.็..: หรอืวา่ [Lex2]
อยา่งใดอยา่งหนึงในจาํนวนสอง[Lex2]
(ไอ\'เธอะ,อ\ี'เธอะ) adj.,pron. แตล่ะ,อนัละ,ชินละ,อนัใดอนัหนึง (ของ2อนั) conj. ถา้
ไม.่..ก.็..หรอืวา่ adj. ดว้ย,เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั [Hope]
(adj) ทกุ,แตล่ะ,อนัละ,ชินละ [Nontri]
(con) ไมอ่นัใดกอ็นัหนึง,ถา้ไม.่..ก.็..,หรอืวา่ [Nontri]



(pro) ไมอ่นัใดกอ็นัหนึง,อยา่งใดอยา่งหนึง,หนึงในระหวา่งสอง [Nontri]
/IY1 DH ER0/ [CMU]
/AY1 DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

forest ป่าไม:้ ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาล,ี พนาล ี[Lex2]
ปลกูป่า[Lex2]
(ฟอ\'รสิท)ฺ n. ป่า,ตน้ไมท้ีเป็นป่า,สิงของจาํนวนมาก. vt. ทาํใหก้ลายเป็นป่า. ###SW.
forestless adj. ###S. woods [Hope]
(n) ป่า,พนา,ไพร [Nontri]
/F AO1 R AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ground ผวิดนิ: ผวิโลก, พืนดนิ, พืน [Lex2]
สนาม[Lex2]
เหตผุล: สาเหต ุ[Lex2]
หวัเรือง: เรือง [Lex2]
พืนหลงั: ภมูหิลงั [Lex2]
กน้ทะเล / แมน่ํา / ทะเลสาบ[Lex2]
วางทีพืน: วางพืน [Lex2]
ใหพ้ืนฐาน: ฝกึสอนพืนฐานให ้[Lex2]
สรา้ง: กอ่ตัง [Lex2]
ตอ่สายดนิ: ตอ่สายลงพืน [Lex2]
ใหร้อ่นลง (เครืองบนิ): ลงจอด, ลงสู่พืน [Lex2]
กระทบพืน: ถงึพืน [Lex2]
ีกรยิาชอ่งที 2 และ 3 ของ grind:  ี[Lex2]
กรยิารปูอดตีของ grind แปลวา่ บด ลบั(มดี)เชน่ Mix together ground ham and ground pork
with other ingredients. [LongdoEN]
(เกราด)ฺ n. พืน,พืนดนิ,ดนิ,ทีดนิ,สนาม,สถานที,บรเิวณ,เขต,เรืองราว,หวัเรือง,ทอ้งนํา,ทอ้ง
ทะเล,กน้นํา,หลกัฐาน,พืนฐาน,เหต,ุทีมัน,หลกัฐานอา้งองิ,ทีมัน. v. กรยิาชอ่ง 2 และ
3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแลว้ above ground มชีวีติ. below ground ตายและฝัง. h
[Hope]
(n) พืนดนิ,ดนิ,มลูฐาน,ทีมัน,หลกัฐาน,รากฐาน,ทีดนิ [Nontri]
(vt) ตดิแนน่,วางรากฐาน,ลงหลกั,ตังมัน,ปัก [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ grind [Nontri]
/G R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[grind]
บด: ขยี, โม ่[Lex2]
ลบั: ขดู, เสยีดส ี[Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
งานทีนา่เบือ: งานหนัก [Lex2]
เดก็เรยีน[Lex2]
(ไกรด)ฺ {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม,่ถอูยา่งแรง,บรรเลงเพลงดงั
ลัน,กดขี,เคียวเขญ็,รบกวน,เสยีงฝน,งานหนัก,นักเรยีนทีขยนัมากผดิปกต,ิ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]

introduce แนะนาํตวั: แนะนาํใหรู้้จักกนั [Lex2]
เพิม: เสรมิ, เตมิ, แทรก [Lex2]
เริมนาํ: เริม, รเิริม, ตัง, เกรินนาํ [Lex2]
(อนิทระดซู\') vt. แนะนาํ,นาํเขา้,นาํสู่,เขา้สู่,เริมนาํ,อรัมภบท,เกริน,เผยแพร.่ ###SW.
introducer n. introducible adj. ###S. present [Hope]
(vt) นาํเขา้มา,แนะนาํตวั,เกริน [Nontri]
/IH2 N T R AH0 D UW1 S/ [CMU]
/IH2 N T R OW0 D UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

marry แตง่งาน: สมรส [Lex2]
ประกอบพธิแีตง่งาน: ทาํพธิสีมรส [Lex2]
จับเขา้คู่กนั: เขา้กนัไดด้ ี[Lex2]
(แม\'ร)ี v. แตง่งาน,สมรส,ทาํพธิสีมรส,รว่มกนัอยา่งสนทิสนม, ###SW. marrier n. [Hope]
(vt) แตง่งาน,สมรส,เขา้พธิวีวิาห ์[Nontri]
/M EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prepare จัดเตรยีม: ตระเตรยีม, เตรยีม, เตรยีมตวั, เตรยีมพรอ้ม [Lex2]
วางแผนลว่งหนา้[Lex2]
เตรยีมอาหาร[Lex2]
(พรแีพร\์') vt..vi. เตรยีม,ฝกึ,ปรงุ,ผลติ. ###SW. preparer n. [Hope]
(vi,vt) ตระเตรยีม,เตรยีมการ,เตรยีมพรอ้ม,ประกอบ,จัดทาํ,ปรงุ [Nontri]
/P R IY0 P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sail ใบเรอื: เรอืใบ [Lex2]
การลอ่งเรอื[Lex2]
เดนิเรอื: แลน่เรอื, ออกเรอื [Lex2]
(เซล) n. ใบเรอื,ปีกกงัหนั,การเดนิทาง,การแลน่เรอื,เรอืใบ vi. แลน่เรอื เดนิเรอื ขบัเรอื. vt.
แลน่เรอื ขบัเรอื Phr. (set sail เริมเดนิทะเล) Phr. (under sail แลน่เรอื กางใบเรอืออก) Phr.;
(make sail กางใบเรอื,เริมเดนิทาง) ###S. g [Hope]
(n) ใบเรอื,การลอ่งเรอื,การแลน่เรอื,การเดนิเรอื [Nontri]
(vi,vt) เดนิเรอื,แลน่เรอื,ขบัเรอื [Nontri]
/S EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

serious เครง่ขรมึ: เครง่ครัด, จรงิจัง, เอาจรงิเอาจัง, ซเีรยีส [Lex2]
สาหสั: หนัก, อนัตราย, รา้ยแรง [Lex2]
(เซยี\'เรยีส) adj. เครง่ขรมึ,ขรมึ,จรงิจัง,เอาจรงิเอาจัง,ไมเ่หลาะแหละ,ไมล่อ้
เลน่,ขงึขงั,สาํคญั,สาหสั,รา้ยแรง ###SW. seriousness n. ###S.
grave,solemn,earnest,important,severe [Hope]
(adj) สาํคญั,จรงิจัง,เครง่เครยีด,เอาจรงิเอาจัง,สาหสั,รา้ยแรง [Nontri]
/S IH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



spend ใช (้เวลา)[Lex2]
ใชเ้งนิ: ใชจ้า่ย [Lex2]
จา่ยเงนิ: ใหเ้งนิ [Lex2]
(สเพนด)ฺ {spent,spent,spending,spends} vt.,vi. ใชเ้งนิ,ใชจ้า่ย,ใช,้ใชเ้วลา,ใชห้มด,ใช้
ชวีติ,ถลงุ ###S. exhause [Hope]
(vt) ถลงุ,ใชจ้า่ย,ใชเ้งนิ [Nontri]
/S P EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strange แปลก: ประหลาด, ผดิธรรมดา, ผดิแปลก [Lex2]
แปลกหนา้: ไมคุ่้นเคย, ไมเ่คยชนิ [Lex2]
ตา่งถิน: ตา่งประเทศ, แปลกถิน, ตา่งดา้ว [Lex2]
(สแทรนจ)ฺ adj. แปลก,ประหลาด,ผดิแปลก,ผดิตา,แปลกหนา้,ไมรู่้จัก,ไมคุ่้นเคย,ไม่
เคยชนิ,คาดไมถ่งึ,แปลกถิน,ตา่งถิน. adv. แปลกประหลาด. ###SW. strangeness n. ###S.
off,queer,unfamiliar [Hope]
(adj) ประหลาด,แปลก,ผดิตา,ไมคุ่้นเคย,ตา่งถิน [Nontri]
/S T R EY1 N JH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

truth ความจรงิ[Lex2]
ขอ้เทจ็จรงิ[Lex2]
(ทรธู) n. ความจรงิ,สจัธรรม,ความซือสตัย,์ความแนแ่ท,้ความถกูตอ้ง, Phr. (in truth ตาม
ความเป็นจรงิ) ###S. veracity ###A. falsehood [Hope]
(n) ความจรงิ,ความซือสตัย,์สจัธรรม,ความถกูตอ้ง [Nontri]
/T R UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wake ปลกุใหต้ืน: ทาํใหต้ืน [Lex2]
ตืนนอน[Lex2]
ทาํใหต้ืนตวั[Lex2]
ตืนตวั[Lex2]
ทาํใหรั้บรู้[Lex2]
รับรู้[Lex2]
เฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
การเฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
รอ่งรอยทางนําทีเรอืหรอืสิงอืนใดแลน่ผา่นไป[Lex2]
รอ่งรอยทางอากาศหลงัจากเครืองบนิบนิผา่นไป[Lex2]
ตาํแหนง่หรอืพืนทีดา้นหลงั[Lex2]
ผลกระทบทีตามมา[Lex2]
การพบปะพดูคยุกนัหลงัจากทีมเีหตกุารณท์ีสาํคญัผา่นไป โดยมากหมายถงึ การไปชมุนมุกนั
ทีบา้นของผู้ทีเสยีชวีติกอ่นจะมพีธิฝัีงศพ (โดยมกัถกูอา้งวา่มทีีมาจาก การปลกุใหผู้้ตายมี
ชวีติขึนมาอกี) เชน่ A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral
takes place. [LongdoEN]
(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตืน,ตืนนอน,ตืนตวั,สาํนกึตวั vt. ทาํใหต้ืน,ปลกุให้
ตืน,กวน,ปลกุเรา้,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW.
waker n. ###S. watch vigil [Hope]
(n) รอ่งรอย,ทางเดนิ,ทางผา่น,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
(vi,vt) ปลกุ,ทาํใหต้ืน,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สาํนกึตวั [Nontri]



/W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

alone โดยลาํพัง: แตล่าํพัง, ตามลาํพัง, เพยีงลาํพัง, ลาํพัง [Lex2]
(อะโลน\') adj.,adv. คนเดยีว, ลาํพังตนเอง, โดดเดียว, เปลา่เปลียว, เอกเทศ. aloneness n.
###S. unique, single, solitary, isolated ###A. befriended, together) [Hope]
(adj,adv) โดยลาํพัง,เปลา่เปลียว,โดดเดียว,เดยีวดาย,เดียว,เอกา [Nontri]
/AH0 L OW1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

apartment หอ้งชดุ: อพารท์เมนท ์[Lex2]
อาคารทีมหีอ้งชดุ[Lex2]
(อะพารท์\'เมนิท)ฺ n. หอ้ง,หอ้งเชา่,หอ้งชดุในโรงแรม,อาคารทีมหีอ้งใหเ้ชา่. [Hope]
(n) อพารท์เมนท,์หอ้งเดียว,ทีพัก,หอ้งเชา่,หอ้งชดุ [Nontri]
/AH0 P AA1 R T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

article ขอ้ยอ่ย: ขอ้, มาตรา, อนมุาตรา [Lex2]
คาํนาํหนา้นามในภาษาองักฤษ[Lex2]
ทาํสญัญา: ทาํขอ้ตกลงกนั, ผกูมดัดว้ยขอ้ตกลง [Lex2]
บทความ[Lex2]
สิงของ: เครืองใช,้ ของ, สิง, พัสด,ุ วสัด,ุ วตัถ,ุ ผลติภณัฑ,์ ขา้วของ [Lex2]
(อาร\์'ทเิคลิ) n. สิงของ,ชิน,สนิคา้,บทความ, มาตรา,ขอ้,ขอ้บงัคบั, รายการ,คาํนาํหนา้นาม. 
vt. กลา่วหา,ฟอ้ง,ทาํใหข้อ้บงัคบัผกูมดั ###S. item, object, piece,essay) [Hope]
(n) บทความ,สิงของ,คาํนาํหนา้นาม [Nontri]
/AA1 R T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

artist คนทีเจา้เลห่ ์(คาํสแลง)[Lex2]
นักแสดง[Lex2]
ผู้ทีมทีกัษะ: ผู้มฝีีมอื [Lex2]
ศลิปนิ: ชา่งเขยีน, จติรกร [Lex2]
(อาร\์'ทสิท)ฺ n. นักศลิปะ, จติรกร,นักแสดง,ผู้เชียวชาญ, ชา่งฝีมอื (artificer, adept) [Hope]
(n) ศลิปนิ,จติรกร,ชา่งฝีมอื,ชา่งเขยีน,ผู้ชาํนาญ [Nontri]
/AA1 R T AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

attitude ทศันคต:ิ ความคดิเหน็, ทศันะ, ความเหน็ [Lex2]
ลกัษณะทา่ทาง[Lex2]
(แอท\'ททิดู) n. ทา่ทาง,กริยิาทา่ทาง,การวางตวั,ทศันคต,ิทา่ในการบนิ,ทา่ท,ีเจตคต ิ###S.
manner, mood, behaviour [Hope]
(n) อาการ,ทา่ท,ีทา่ทาง [Nontri]
/AE1 T AH0 T UW2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

compare เปรยีบเทยีบ[Lex2]
(คมัแพร ์\') {compared,comparing,compares} vt .เปรยีบเทยีบ,เทยีบเคยีง,อปุมา. vi. เทยีบ
ไดก้บั,สู้ได,้เทยีบไดก้บั,การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง. ###SW. comparer n. ดcูompare 



Conf. contrast [Hope]
(vt) เปรยีบเทยีบ,เทยีบเคยีง,อปุมา [Nontri]
/K AH0 M P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

judge คาดคะเน: ประมาณ, กะ [Lex2]
ตดัสนิ: พจิารณา, ลงความเหน็ [Lex2]
ตดัสนิความ: พจิารณาคด ี[Lex2]
ผู้ตดัสนิ (กฬีา): กรรมการผู้ตดัสนิ [Lex2]
ผู้พพิากษา: ตลุาการ [Lex2]
(จัดจ)ฺ {judged,judging,judges} n. ผู้พพิากษา,ตลุาการ,ผู้ตดัสนิ v.
พพิากษา,ตดั,สนิ,ชีขาด,วนิจิฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง. ###SW. judgeable adj. ดjูudge
judger n. ดjูudge judgeship n. ดjูudge [Hope]
(n) ผู้พพิากษา,ผู้พจิารณา,ผู้ตดัสนิ,ตลุาการ [Nontri]
(vt) พพิากษา,ตดัสนิ,พจิารณา,วจิารณ,์ลงความเหน็ [Nontri]
/JH AH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

magazine นติยสาร: วารสาร, หนังสอืรายเดอืน, หนังสอืรายสปัดาห,์ แมก็กาซนี [Lex2]
กลอ่ง: ทีใสก่ระสนุ [Lex2]
(แมก\'กะซนี) n. นติยสาร,หอ้งเกบ็ดนิปืนหรอืวตัถรุะเบดิอืน ๆ ,กลอ่งใสก่ระสนุในปืน
อตัโนมตั,ิกระสนุปืนรวมทังแกป๊,ปลอกกระสนุและหวัตะกัว ###SW. magazinish adj.
magaziny adj. [Hope]
(n) นติยสาร,วารสาร,หนังสอืพมิพร์ายเดอืน,คลงักระสนุ,ซองปืน [Nontri]
/M AE1 G AH0 Z IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

material วตัถ:ุ สิงของ, สสาร [Lex2]
ขอ้เทจ็จรงิ: ขอ้มลู, เนือหา, ใจความ, สาระ, ความคดิ [Lex2]
ผา้: สิงทอ [Lex2]
ผู้เหมาะสม: คนเหมาะสม [Lex2]
ทางกาย: ทางกายภาพ [Lex2]
ทีเกียวขอ้งกบัวตัถ:ุ ซึงประกอบดว้ยวตัถ,ุ ในโลกของวตัถ,ุ ทางโลก, ทางวตัถ ุ[Lex2]
สาํคญั: จาํเป็น, ทีสมัพันธก์นั [Lex2]
(มะเทยี\'เรยีล) n. วตัถ,ุสว่นประกอบ,วสัด,ุปัจจัย,เนือหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคดิ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลู,สิงทอ adj. ประกอบดว้ยวตัถ,ุทางกาย,เป็นปัจจัยสาํคญั,เกียวกบัวตัถุ
พยาน. ###SW. materials n. อปุกรณเ์ครืองมอื [Hope]
(adj) เกียวกบัรา่งกาย,เป็นรปูธรรม,สาํคญั,ประกอบดว้ยวตัถ ุ[Nontri]
(n) สิงของ,วตัถ,ุเนือหา,สว่นประกอบ,ปัจจัย,สิงทอ [Nontri]
/M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

meal มือ: มืออาหาร [Lex2]
อาหาร[Lex2]
ธญัพชืบด: ขา้วบด, ขา้วป่น [Lex2]
กาก เชน่ peanut meal หรอื soybean meal หมายถงึกากถัวลสิงทีคันเอานํามนัออกแลว้ เหลอื
สว่นทีเป็นผงคอ่นขา้งหยาบ ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอืนอกีมาก เชน่เป็นอาหารสตัว ์สกดัเป็นกาว



ทาํกระดาษกาว (gummed paper) หรอืเทปกาว (gummed tape) [LongdoEN]
(มลี) n. มืออาหาร,อาหารทีกนิในมือหนึง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของขา้วบด,ขา้ว
ป่น,สารป่น [Hope]
(n) อาหาร,มืออาหาร [Nontri]
/M IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

method วธิ:ี วธิกีาร, แนวทาง, ระเบยีบ, แบบแผน [Lex2]
(เมธ\'เธดิ) n. วธิกีาร,วธิดีาํเนนิการ ###S. procedure [Hope]
(n) ระเบยีบ,วธิ,ีแบบแผน,วธิกีาร [Nontri]
/M EH1 TH AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

neighbor เพือนบา้น: บา้นใกลเ้รอืนเคยีง, ประเทศเพือนบา้น [Lex2]
ใกลเ้คยีง: ขา้งเคยีง, ใกล ้[Lex2]
/N EY1 B ER0/ [CMU]

professional ทีมคีวามเชียวชาญ: ชาํนาญ [Lex2]
เกียวกบัอาชพี[Lex2]
ทีทาํเป็นอาชพี[Lex2]
ผู้เชียวชาญในวชิาชพี: ผู้เชียวชาญ, มอือาชพี [Lex2]
ผู้ทีเลน่กฬีาหรอืทาํงานศลิปะเป็นอาชพี[Lex2]
(โพรเฟส\'เชนิเนลิ) adj. เกียวกบัอาชพี,โดยอาชพี,เป็นอาชพี,ชาํนาญ,เชียวชาญ n. ผู้
เชียวชาญในวชิาชพี,ผู้มวีชิาชพี,ผู้เชียวชาญ,นักเลน่อาชพี. ###S. expert [Hope]
(adj) ในวชิาชพี,เป็นอาชพี,เชียวชาญ [Nontri]
/P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

profit ผลประโยชน:์ ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Lex2]
กาํไร: ผลกาํไร [Lex2]
ไดป้ระโยชน:์ ไดเ้ปรยีบ [Lex2]
มกีาํไร: มผีลด ี[Lex2]
(พรอฟ\'ฟทิ) n. กาํไร,ผลกาํไร,ผลประโยชน,์ผลตอบแทน,ขอ้ไดเ้ปรยีบ. vi. มกีาํไร,ได้
ประโยชน,์ไดเ้ปรยีบเทยีบ,เอือผล,มผีลด.ี ###SW. profiter n. ###S. return, [Hope]
(n) ผลกาํไร,ประโยชน,์ผลตอบแทน,ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Nontri]
(vt) มกีาํไร,ไดป้ระโยชน,์ใหป้ระโยชน,์ถอืโอกาส,ไดเ้ปรยีบ [Nontri]
/P R AA1 F AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quality คณุภาพ[Lex2]
คณุลกัษณะ: คณุสมบตั ิ[Lex2]
ซึงมคีณุภาพ[Lex2]
เกียวกบัสงัคมชันสงู[Lex2]
(ควอล\'ลทิ)ี n. คณุภาพ,ลกัษณะ,ความดเีลศิ,คณุภาพสงู,นําเพชร,การประสบความสาํเรจ็
adj. ชันดเีลศิ,มคีณุภาพสงู ###S. attribute,excellence [Hope]
(n) ลกัษณะ,คณุภาพ,ชนดิ,ระดบั,เนือหา [Nontri]
/K W AA1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



shape รปูรา่ง: สณัฐาน, รปูทรง, ทรวดทรง, โครงรา่ง, รปูแบบ, ฟอรม์, ทา่ทาง [Lex2]
สภาพ: สขุภาพ, ความสมบรูณ ์[Lex2]
มอีทิธพิลตอ่บางสิง[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นรปูแบบ [Lex2]
บงัเกดิขึน: ปรับใหเ้ขา้รปูเขา้รา่ง, เป็นรปูเป็นรา่งขึน, เป็นรปูแบบขึนมา [Lex2]
สภาพ, สขุภาพ เชน่ In the middle of a very difficult period of my life, when I was in
really, really bad shape, somebody very nice showed up. [LongdoEN]
(เชพ) n. สณัฐาน,รปู,รปูแบบ,รปูโฉม,รา่ง,รปูรา่ง,โฉม,ทรวดทรง,การกาํหนดสณัฐาน (รปู,รปู
แบบ,รปูโฉม..) การจัดอยา่งมรีะเบยีบ,การซอ่มแซม,วถิทีางชวีติ,สภาพการณ,์เครืองอาภรณ์
แสดงละคร, Phr. (take shape กอ่รา่ง,เป็นรปูเป็นรา่งขึน) vt.,vi. กอ่รา่ง,แสดงออกเป็นถอ้ยคาํ
[Hope]
(n) สณัฐาน,รปูรา่ง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ,์วถิทีาง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นรปูเป็นรา่ง,ปรับ,กาํหนด,วถิทีาง [Nontri]
/SH EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

space ทีวา่ง: พืนทีวา่ง [Lex2]
อวกาศ[Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะ, ระยะเวลา, ชว่ง [Lex2]
เวน้ระยะ: เวน้วรรค, เวน้ชอ่ง, เวน้ชว่ง [Lex2]
(คณติ.) ปรภิมู ิ[LongdoEN]
(สเพส)ฺ n. อวกาศ,ชอ่งวา่ง,ทีวา่งเปลา่,ทีนัง ชอ่งวา่งระหวา่งบรรทดั,ระยะหา่ง,ระยะชอ่ง,ระยะ
ทาง,ระยะเวลา,หนา้กระดาษ,สลกัเปดิ vt.,vi. เวน้ชอ่ง,เวน้ชอ่งบรรทดั,เวน้ระยะ,เวน้วรรค adj.
เกียวกบัชอ่งวา่ง,เกียวกบัอวกาศ ###S. range,area, [Hope]
(n) ชอ่งวา่ง,อวกาศ,ทีวา่ง,เนือที,ระยะ,หนา้กระดาษ [Nontri]
(vt) เวน้ชอ่ง,เวน้ระยะ,เวน้วรรค [Nontri]
/S P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stair ขันบนัได[Lex2]
บนัได[Lex2]
(สแทร)์ n. บนัได,ขันบนัได, stairs ขันบนัไดหลายชัน,ทุ่นหรอืแพลอยของทา่เรอื [Hope]
(n) บนัได [Nontri]
/S T EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

symbol สญัลกัษณ:์ เครืองหมาย, เครืองแสดง [Lex2]
(ซมิ\'เบลิ) n. สญัลกัษณ,์เครืองหมาย vt. เป็นสญัลกัษณ,์เป็นเครืองหมาย. ###S.
token,emblem,signal [Hope]
(n) สญัลกัษณ,์เครืองหมาย,นัย,ลาง [Nontri]
/S IH1 M B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thin บาง[Lex2]
ผอมบาง: บาง, บอบบาง, เรยีวเลก็ [Lex2]
นอ้ย: เบาบาง, มปีระปราย [Lex2]
เจอืจาง: ทีมนีําผสมอยู่มาก, เหลว, ไมเ่ขม้ขน้ [Lex2]
เบา: ทีมนีําหนักนอ้ย [Lex2]



ทีสามารถมองผา่นไปได:้ บาง, ทีมองทะลไุด ้[Lex2]
แผว่เบา: ทีมเีสยีงเบา [Lex2]
(ส)ี ซดี: (ส)ี จาง, ไมม่สี ี[Lex2]
ทีไมน่า่เชือถอื[Lex2]
อยา่งบาง[Lex2]
บางลง: นอ้ยลง [Lex2]
ทาํใหน้อ้ยลง: ทาํใหเ้ลก็ลง, ทาํใหเ้บาบาง [Lex2]
(ธนิ) adj.,adv.,vt.,vi. (ทาํใหห้รอืกลายเป็น) บาง,ผอม,นอ้ย, (เลียง)
เลก็,ออ่น,จาง,ซดี,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดสว่นสาํคญั,ไมม่สี.ี ###SW. thinly adv. thinness n.
###S. slim,skinny [Hope]
(adj) บาง,ผอม,นอ้ย,จาง,ซดี,ใส [Nontri]
/TH IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blood เลอืด: โลหติ [Lex2]
การนองเลอืด: การเสยีเลอืดเนือ [Lex2]
นาํกองทหารใหอ้อกรบเป็นครังแรก[Lex2]
สายเลอืด: สายโลหติ [Lex2]
ชายหนุ่ม[Lex2]
(บลดั) n. โลหติ,เลอืด,ชวีติ,สว่นสาํคญั,พลงัชวีติ,กาํลงั,การฆา่,ฆาตกรรม,การหลังเลอืด,นํา
ตน้ไม,้อารมณ,์ภาวะจติ,หนุ่มทีชอบผจญภยั,สายเลอืด,วงศต์ระกลู,ชนชาต,ิบรรพบรุษุ Phr.
(blood and thunder นองเลอืดและสบัสนวุ่นวาย) Phr. (blue blood สายเลอืดผู้ด)ี Phr. (in
[Hope]
(n) เลอืด,สายเลอืด,วงศต์ระกลู,บรรพบรุษุ [Nontri]
/B L AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

burn ไหม:้ เผา, เผาไหม ้[Lex2]
การเผาผลาญ[Lex2]
แดดเผา: ไหมแ้ดด, เกรยีมแดด [Lex2]
ทาํใหไ้หม:้ เผา [Lex2]
บรเิวณทีถกูเผา: บรเิวณทีไหม ้[Lex2]
(เบริน์) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม,้มไีฟ,ตดิไฟ,ลกุ,โกรธ
จัด ,เดอืดดาล n. สถานทีเผาไหม,้บรเิวณลกุไหม,้บาดแผลเนืองจากการเผาไหม ้[Hope]
(n) แผลไฟลวก,แผลพพุอง,การเผาไหม ้[Nontri]
(vi,vt) เผา,ไหม,้ลวก,กดั,ลกุ,โกรธจัด [Nontri]
/B ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cell เซลล:์ หนว่ยพืนฐานของสิงมชีวีติ [Lex2]
เซลลไ์ฟฟา้[Lex2]
โพรงหรอืชอ่งเลก็ๆ[Lex2]
หนว่ยเลก็ๆในหนว่ยใหญ ่เชน่ กลุ่มเลก็ๆในพรรคการเมอืง[Lex2]
หอ้งเลก็ๆ[Lex2]
อาศยัอยู่ในหอ้งเลก็ๆ[Lex2]
(เซลล)์ n. เซลล,์หอ้งเลก็ ๆ ,กฎุ,ิกลุ่มเลก็ ๆ ,หอ้งขงันักโทษ,ชอ่งหนึง ๆ ในหมอ้
แบตเตอรี,อปุกรณก์าํเนดิไฟฟา้,ชอ่งในรังผึง,กลอ่ง,ตลบั ###S. compartment [Hope]
(n) ตวัเซลล,์หอ้งขงั,กรง,กฏุ,ิหอ้งเลก็,ร,ูโพรงเลก็ๆ,หมอ้ไฟฟา้ [Nontri]



/S EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

contain จาํกดั[Lex2]
จ:ุ บรรจ ุ[Lex2]
ประกอบดว้ย[Lex2]
ม[ีLex2]
ยบัยัง: ควบคมุความรู้สกึ [Lex2]
(คนัเทน\') {contained,containing,contains} vt. บรรจ,ุจ,ุม,ียบัยัง,จาํกดั,จาํกดัวง [Hope]
(vt) บรรจ,ุมอียู่,จาํกดัวง [Nontri]
/K AH0 N T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

correct แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง: ทาํใหถ้กูตอ้ง, ตรวจแก,้ ตรวจใหถ้กูตอ้ง [Lex2]
ตาํหน:ิ ตาํหนเิพือแกไ้ข [Lex2]
ถกูตอ้ง: ไมม่ผีดิพลาด, แมน่ยาํ [Lex2]
(คะเรคท\ฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทาํใหถ้กูตอ้ง,แกไ้ข,แก,้ตาํหน\' (เพือแกไ้ข)
,ลงโทษ (เพือแกไ้ข) ,ตรวจ,แก,้ตอ่ตา้น adj. ถกูตอ้ง,ไรค้วามผดิ,สมควร,เหมาะ,สอดคลอ้ง
###SW. correctable adj. correctible adj. correctness n. ดcูorrect [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,เหมาะ,สมควร [Nontri]
(vt) แกไ้ข,ตรวจ,ทาํใหถ้กูตอ้ง [Nontri]
/K ER0 EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crop กระเพาะยอ่ยอาหารของสตัวบ์างชนดิ[Lex2]
กลุ่ม: กลุ่มคนหรอืของทีรวมกนัอยู่ [Lex2]
กนิยอดหญา้[Lex2]
เกบ็เกียวพชืผล[Lex2]
ตดัใหส้ัน[Lex2]
ทรงผมแบบสัน[Lex2]
ปลกูพชื[Lex2]
ผลผลติทีเกบ็เกียว[Lex2]
พชืผล[Lex2]
แส[้Lex2]
(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พชืผล,ธญัพชื,การเพาะปลกู vt. เกบ็
เกียว,ตดั,ตดัผม,เดด็ vi. [Hope]
(n) พชื,ธญัพชื,การเกบ็เกียว,การเพาะปลกู,การตดัผมสัน,ดา้มแส,้เหนยีงไก ่[Nontri]
(vt) เกบ็เกียว,เดด็,ตดั,เกียว,เพาะปลกู [Nontri]
/K R AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

demand ความตอ้งการ: อปุสงค,์ ความตอ้งการซือและอาํนาจซือ, ปรมิาณทีตอ้งการซือ [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค,์ ปรารถนา, เรยีกรอ้ง, ถาม, สอบถาม, สังซือ [Lex2]
(ดมีานด\ฺ') n. ความตอ้งการ,อปุสงค ์vt. ตอ้งการ,เรยีกรอ้ง,ถาม,ขอทราบ [Hope]
(n) ความตอ้งการ,คาํขอรอ้ง,อปุสงค,์การเรยีกรอ้ง [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,ขอรอ้ง,เรยีกรอ้ง,ขอทราบ,ถาม [Nontri]
/D IH2 M AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



equal คนหรอืสิงของทีมคีณุสมบตัเิทา่ๆ กนั[Lex2]
ซึงเทา่กนั: ซึงพอกนั, ทดัเทยีม, เสมอภาค, เทา่เทยีม [Lex2]
ทาํใหเ้ทยีมกนั[Lex2]
เทา่กนั: เทยีบเทา่, พอกนั, ทดัเทยีมกนั [Lex2]
(อ\ี'ควอล) adj. เทา่กนั,เสมอกนั,ราบ,เรยีบ n. ผู้ทีเทา่เทยีมกนั,สิงทีเทา่เทยีมกนั vt. เทา่
กนั,เสมอกบั,พอกบั,ไดเ้ทา่กนั,ขึนทนั,พอ. vt. ทาํใหเ้ทา่กบั,ทาํใหเ้สมอภาค,จัดแบง่ใหเ้ทา่
กนั ###S. even,equable [Hope]
(adj) เทา่กนั,สมนําสมเนือ,เสมอกนั,เสมอภาค,สมดลุ [Nontri]
(n) สิงทีเทา่กนั,ผู้ทีเทา่เทยีมกนั [Nontri]
(vt) เสมอกนั,เสมอภาคกนั,ทาํใหเ้ทา่กนั [Nontri]
/IY1 K W AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feed กนิ[Lex2]
ใหอ้าหาร: ขนุอาหาร, ปอ้นอาหาร, ใสปุ่๋ย [Lex2]
อาหาร: อาหารสตัว ์[Lex2]
(ฟดี) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ปอ้น,ใหอ้าหาร,เลียง,ให,้จัดให,้ทาํใหพ้อใจ,กระตุ้น. vi.
กนิ,กนิอาหาร,เขา้มา,การกระตุ้น. Phr. (be fed up (with) เบือ,เบือหนา่ย) . ###SW. feedable
adj. ###S. nourish,nurture [Hope]
(vt) เลียง,ใหอ้าหาร,ปอ้น,ขนุ,กระตุ้น,กระเดอืก,กนิอาหาร [Nontri]
/F IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hole ร:ู ปร,ุ ชอ่ง, รอ่ง, ชอ่งวา่ง, รอยโหว,่ โพรง [Lex2]
สถานการณท์ีนา่อดึอดัใจ: สถานการณท์ีเคอะเขนิ [Lex2]
(โฮล) n. ร,ูโพรง,ถํา,ชอ่ง,รอ่ง,รอย,รอยโหว,่หลมุ,จดุออ่น,ขอ้บกพรอ่ง,หอ้งขงั,ทีหลบซอ่น. v.
เจาะร,ูขดุหลมุ,เจาะผา่น,ลงหลมุ. ###S. aperture [Hope]
(n) ร,ูชอ่ง,โพรง,หลมุ,รอ่ง,ทีหลบซอ่น [Nontri]
(vt) เจาะร,ูไช,ขดุหลมุ [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

increase การเพิมขึน: การงอกเงย, การขยาย [Lex2]
จาํนวนทีเพิมขึน[Lex2]
เพิม: เพิมขึน, เพิมมากขึน [Lex2]
(อนิครสิ\') vt., vi. เพิม, ทาํใหม้ากขึน, เพิมพนู. n. (อนิ\'ครสี) การเพิมมากขึน, การเพิมพนู,
ผลจากการเพิมพนู, ผลติผล, ผลกาํไร, ดอกเบีย. ###SW. increasable adj. increasingly adv.
increaser n. ###S. addition [Hope]
(n) การเพิม,การทวคีณู,สิงทีเพิม,ดอกเบีย,ผลกาํไร [Nontri]
(vi) เพิมขึน,ทว,ีเพิมพนู [Nontri]
/IH2 N K R IY1 S/ [CMU]
/IH1 N K R IY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lord ขนุนาง: สมาชกิของสภาขนุนาง [Lex2]



เจา้ของทีดนิ: เจา้ของคฤหาสน,์ ผู้ทีเป็นเจา้ของทรัพยส์มบตั ิ[Lex2]
เจา้นายผู้มอีาํนาจปกครองแควน้: พระยา, เจา้นาย, เจา้เหนอืหวั [Lex2]
ทา่นลอรด์ (ใชเ้รยีกขนุนางทีมบีรรดาศกัดิระดบัสงู)[Lex2]
บรรดาศกัดิของเจา้หนา้ทีระดบัสงูในองักฤษ[Lex2]
บรรดาศกัดิอยา่งเป็นทางการของพระในครสิตศาสนา[Lex2]
ผู้ทรงอทิธพิลในอาชพี[Lex2]
พระเยซคูรสิต:์ พระผู้เป็นเจา้ [Lex2]
มอีาํนาจหรอือทิธพิลเหนอื[Lex2]
(ลอรด์) n. เจา้ศกัดนิา,ขนุนาง,เจา้ของทีดนิ,ทา่นลอรด์,สมาชกิสภาขนุนาง,ผู้นาํในการคา้,เจา้
นาย,เจา้เหนอืหวั,พระผู้เป็นเจา้,พระเยซคูรสิต,์ดาวนพเคราะหท์ีมอีทิธพิลครอบงาํ. interj. คาํ
อทุานแสดงความประหลาดใจ. vi. มอีาํนาจหรอือทิธพิล,ตังตวัเป็นเจา้เหนอืหวั [Hope]
(n) ทา่นลอรด์,พระเจา้,พระเยซคูรสิต ์[Nontri]
(n) ขนุนาง,ผู้มอีาํนาจเหนอื,เจา้ของคฤหาสน,์เจา้ของทีดนิ [Nontri]
(vt) บงัคบับญัชา,ปกครอง,มอีาํนาจเหนอื,มอีทิธพิล [Nontri]
/L AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

owe เป็นหนี: ตดิเงนิ [Lex2]
เป็นหนีบญุคณุ[Lex2]
(โอ) vt.,vi. เป็นหนี [Hope]
(vt) ตดิหนี,คา้งอยู่,เป็นหนีบญุคณุ [Nontri]
/OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

position ตาํแหนง่: ฐานะ, สถานะ, ตาํแหนง่, ทีตัง [Lex2]
มมุมอง: สถานะ [Lex2]
การจัดวาง: การวางเขา้ที, การวางตามตาํแหนง่ [Lex2]
การวางตวั: ทา่ทาง [Lex2]
ระดบัทางสงัคม: สถานภาพ, สภาพ [Lex2]
จัดวาง: วางที, วางตาํแหนง่, หาตาํแหนง่, วางตวั [Lex2]
|die, pl. Positionen| ตาํแหนง่, จดุยนื [LongdoDE]
(พะซชิ\'เชนิ) n. ตาํแหนง่,ทีมัน,ฐานะ,ฐานะสงัคมทีสงู,สภาพ,ชัน,งาน,การจัดวาง,การ
สนันษิฐาน vt. จัดวาง,หาตาํแหนง่. ###S. location [Hope]
/P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

raise ยกขึน: ชขูึน [Lex2]
เลียงด:ู เลียง [Lex2]
ทาํใหเ้พิมขึน: ทาํใหม้ากขึน [Lex2]
ปลกู: เพาะปลกู [Lex2]
รวบรวมเงนิ: เรียไร [Lex2]
กระตุ้น: ยัวย,ุ ปลกุปัน [Lex2]
เพิมเงนิพนัน[Lex2]
ตดิตอ่ทางวทิย[ุLex2]
ทาํใหค้นืชพี[Lex2]
ยกระดบั: สง่เสรมิ, เลือนขึน [Lex2]
สรา้ง[Lex2]
การยกขึน[Lex2]



รายไดท้ีเพิมขึน: เงนิเดอืนทีเพิมขึน [Lex2]
(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกขึน,ชขูึน,ทาํใหส้งูขึน,เงย,ยกระดบั,สรา้ง,ตังเสา,สนับสนนุ,สง่
เสรมิ,เลือนขัน,เลียง (เดก็,ไก.่..) ,ระดมพล,ปลกุ,ยัวย,ุทาํใหค้นืชพี,เพิมคา่,ทาํใหข้นม
ฟ,ูรวบรวมเงนิ,เกบ็ภาษ,ีเพาะปลกู,วางเงนิพนันมากขึน,ตดิตอ่ทางวทิย ุ[Hope]
(vt) ตังขึน,ยกขึน,เลือนขัน,เลียงสตัว,์เพาะปลกู,สง่เสรมิ [Nontri]
/R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

responsible มคีวามรับผดิชอบ[Lex2]
เชือถอืได[้Lex2]
(รสีพอน\'ซะเบลิ) adj. รับผดิชอบ,เป็นภาระ,เป็นภาระหนา้ที,เชือถอืได ้###SW.
responsibleness n. ###S. accountable [Hope]
(adj) รู้จักหนา้ที,รับผดิชอบ,เป็นภาระ [Nontri]
/R IY0 S P AA1 N S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sight การเหน็: สายตา, กาํลงัสายตา, การมองเหน็ [Lex2]
ภาพ: ววิ, ทวิทศัน,์ สิงทีมองเหน็ [Lex2]
เหน็: มองเหน็, สงัเกตเหน็ [Lex2]
เลง็: เลง็วดั, สอ่ง [Lex2]
(ไซท)ฺ n. สายตา,การเหน็,กาํลงัสายตา,ความสามารถในการเหน็,ภาพ,ทวิทศัน,์ขอบขา่ยใน
การเหน็,การพจิารณา,การสงัเกต,สิงทีเหน็,สิงทีเหน็แลว้ทาํใหส้ะดุ้งตกใจหรอืเศรา้
สลด,จาํนวนมาก,ปรมิาณมาก,vt. เหน็,มองเหน็,สงัเกต,ทอด สายตา,ปรับภาพ,เลง็. vi.
สอ่ง,เลง็,เลง็วดั [Hope]
(n) สายตา,การเหน็,ภาพ,สิงทีเหน็,การเลง็,การสงัเกต [Nontri]
(vt) สอ่ง,เหน็,เลง็,สงัเกต,ทอดสายตา [Nontri]
/S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spot จดุ: แตม้, ดวง [Lex2]
จดุดา่งพรอ้ย: รอยดา่ง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ [Lex2]
สถานที: แหลง่, ที, ตาํแหนง่ [Lex2]
พบเหน็[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นจดุดา่ง: ทาํใหด้า่งพรอ้ย [Lex2]
ทนัททีนัใด[Lex2]
(สพอท) n. จดุ,แตม้,ดวง,หยด,จดุดา่ง,จดุดาํ,มลทนิ,สถานที,ตาํแหนง่,เงนิสด,จาํนวนเลก็
นอ้ย,ปรมิาณทีดืม,ไฟจา้สาํหรับสอ่งใหส้วา่งมาก,ไนทค์ลบั,บาร,์สนิคา้ทีอยู่ vt. ทาํใหเ้ป็น
จดุ,ทาํใหเ้ปือนเปรอะ,จาํได,้กาํหนดตาํแหนง่,ทาํใหก้ระจาย,เลง็เปา้,เปือน,เปรอะ. adj.
ทนัท,ีฉับพลนั [Hope]
(n) จดุ,ตาํแหนง่,ตาํบล,ที,แหง่,เงนิสด,มลทนิ [Nontri]
(vi) เป็นทๆี,เป็นจดุๆ,เปือน,เปรอะ [Nontri]
(vt) หยด,ทาํใหเ้ป็นจดุๆ,กาํหนดตาํแหนง่,ชาํระดว้ยเงนิสด [Nontri]
/S P AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

structure สิงกอ่สรา้ง: อาคาร, สิงทีสรา้งขึน [Lex2]
โครงสรา้ง: โครง, แบบแผน [Lex2]



สว่นประกอบ: องคป์ระกอบ [Lex2]
สรา้งโครงสรา้ง: ประกอบโครงสรา้ง [Lex2]
(สทรัค\'เชอะ) n. โครงสรา้ง,โครง,โครงรา่ง,องคป์ระกอบ,ลกัษณะ,วธิกีารสรา้ง,สิง
กอ่สรา้ง,สว่นประกอบทีหยาบกวา่ของหนิ,แบบแผน,โครงสรา้งสงัคม. vt. สรา้ง,ประกอบ,จัด
ทาํ,จัดตัง,กอ่สรา้ง. ###S. construction [Hope]
(n) โครงสรา้ง,การสรา้ง,อาคาร,สิงกอ่สรา้ง,องคป์ระกอบ [Nontri]
/S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

whole ทังหมด: ทังสิน [Lex2]
สมบรูณ:์ ครบถว้น [Lex2]
สิงทีครบถว้น: สิงทีสมบรูณ ์[Lex2]
(โฮล) adj.,n. ทังหมด,ทังสิน,พรอ้มมลู,สมบรูณ,์ไมม่กีารแบง่แยก,ครบถว้น,เตม็,ไมบ่บุ
สลาย,ไมเ่จอืปน,ลว้น ๆ ###SW. wholeness n. [Hope]
(adj) ทังหมด,ทังสิน,ทังกอง,ทังเพ,ทัวไป,เตม็,สากล [Nontri]
(n) ทังหมด,ทังสิน,ทังกอง,ทังเพ,ทังมวล [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coach ครฝูกึกฬีา[Lex2]
ครพูเิศษ: ครสูว่นตวั [Lex2]
ชันโดยสารราคาถกู (รถไฟ, เครืองบนิ)[Lex2]
ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ[Lex2]
ทาํหนา้ทีเป็นครฝูกึ[Lex2]
ฝกึกฬีาให:้ สอนกฬีาให ้[Lex2]
รถมา้สีลอ้ขนาดใหญ[่Lex2]
รถยนตข์นาดเลก็ราคาถกู[Lex2]
(โคช)ฺ {coached,coaching,coaches} n. รถมา้สีลอ้ขนาดใหญ,่รถยนตโ์ดยสาร,รถไฟโดยสาร
ชันถกูทีสดุ,เครืองบนิโดยสารชัน2,บตัรโดยสารชัน 2 ของเครืองบนิ,ผู้ฝกึนักกฬีา,ครพูเิศษ,ครู
สว่นตวั v. ฝกึ,ฝกึสอน. ###S. trainer,tutor [Hope]
(n) รถมา้,รถโดยสาร,รถไฟ,ครพูเิศษ,ครสูว่นตวั,โคช้ [Nontri]
(vt) สอน,ฝกึ,ฝกึสอน [Nontri]
/K OW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

control การจาํกดั[Lex2]
ควบคมุดแูล[Lex2]
เครืองควบคมุ[Lex2]
จัดการ: กาํกบั [Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ทกัษะ[Lex2]
ผู้ควบคมุ[Lex2]
มาตรฐานเปรยีบเทยีบในการทดลอง[Lex2]
สถานทีทีใชใ้นการควบคมุ[Lex2]
อาํนาจในการควบคมุ[Lex2]
(คนัโทรล\') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคมุ,มอีาํนาจ
เหนอื,บงัคบั,บงัคบับญัชา,ยบัยัง ###SW. controllability n. ดcูontrol controllableness n.
ดcูontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]



(n) การควบคมุ,การบงัคบับญัชา,การบงัคบั,อาํนาจ,การบงการ [Nontri]
(vt) ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงัคบั,บงการ,มอีาํนาจเหนอื [Nontri]
/K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

description การพรรณา: การบรรยาย, การอธบิาย, การบอก, การเลา่ [Lex2]
(ดสิครพิ\'เชนิ) n. การพรรณนา,การบรรยาย,รปูรา่งลกัษณะ,ลกัษณะ,ชนดิ,ประเภท,การวาด
หรอืเขยีนรปู ###S. report,account,statement [Hope]
(n) การพรรณนา,การวาดรปู,การบรรยาย,ชนดิ,ลกัษณะ,ประเภท [Nontri]
/D AH0 S K R IH1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

direct จัดการ: ควบคมุ, สังการ, กาํกบั [Lex2]
จา่หนา้ซอง[Lex2]
ชีทาง: บอกทาง, นาํทาง [Lex2]
ตรงไป: ไมเ่บียงเบน [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรงๆ, ไมค่ลมุเครอื, เปดิเผย [Lex2]
ทนัท[ีLex2]
มุ่งความสนใจไปที[Lex2]
สังสอน (คาํทางการ): สอน, แนะนาํ, ชีแนะ [Lex2]
(ดเิรคท\ฺ',ไดเรคท\ฺ') v. ชีทาง,นาํทาง,ชีแนว,แนะแนว,ควบคมุ,อาํนวยการ,บญัชาการ,จา่หนา้
ซอง,มุ่งสง่,เลง็,บา่ย adj.,adv. โดยตรง,เปดิเผย,แนน่อน,เดด็ขาด ###SW. directness n.
###S. control,straight,candid [Hope]
(adj) โดยตรง,แนน่อน,ไมม่ทีางเลียง,เดด็ขาด [Nontri]
(vt) มุ่ง,นาํ,ชีทาง,ชีแนว,เพง่เลง็,บญัชา,สัง,ควบคมุ,บา่ย [Nontri]
/D ER0 EH1 K T/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K T/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K T/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exam การสอบ: การทดสอบ [Lex2]
(อกิแซม\') n. ดeูxamination [Hope]
/IH0 G Z AE1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

example ตวัอยา่ง: แบบอยา่ง [Lex2]
(อกิแซม\'เพลิ) {exampled,exampling,examples} n. ตวัอยา่ง,อทุาหรณ,์แบบอยา่ง vt. ยก
ตวัอยา่ง. Id. (set (give) a (good) example (to) เป็นแบบอยา่งแก)่ ###S. model, lesson
[Hope]
(n) ตวัอยา่ง,แบบอยา่ง,แบบฉบบั,อทุาหรณ ์[Nontri]
/IH0 G Z AE1 M P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

limit ขอบเขต: เขต [Lex2]
ขดีจาํกดั: วงจาํกดั, ขดีกาํหนด [Lex2]
ขดีสงูสดุ: ขดีสดุ [Lex2]
จาํกดั: กาํหนด, จาํกดัวง [Lex2]



(ลมิ\'มทิ) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจาํกดั,ขดีจาํกดั,วงจาํกดั,จาํนวน
จาํกดั. vt. จาํกดั,กาํหนด,ขดีขัน. ###SW. limitable adj. ดlูimit limitableness n. ดlูimit
limiter n. ดlูimit limitation n. ดlูimit [Hope]
(n) ขอบเขต,ขดีจาํกดั,ขอ้บกพรอ่ง [Nontri]
(vt) จาํกดั,กันวง,ขดีวง,กาํหนดขอบเขต [Nontri]
/L IH1 M AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

local ของพืนเมอืง: ของชาวพืนเมอืง [Lex2]
คนพืนเมอืง: คนทอ้งถิน [Lex2]
ประจาํทอ้งถิน: สว่นทอ้งถิน, เฉพาะทอ้งถิน, แหง่ทอ้งถิน [Lex2]
มผีลเฉพาะทีในรา่งกาย: มผีลเฉพาะแหง่ [Lex2]
รา้นเหลา้[Lex2]
ลกัษณะพเิศษของเฉพาะทอ้งถิน[Lex2]
รา้นเหลา้: ผับ [Lex2]
(โล\'เคลิ) adj. เฉพาะแหง่,เฉพาะที,ซึงหยดุทกุสถานที. n. รถไฟหรอืรถเมลท์ีหยดุทกุ
สถาน,ีสาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรอืองคก์าร,คนทอ้งถิน,รา้นเหลา้ประจาํทอ้งถิน.
###SW. localness n. ###S. limited,regional ###A. general,worl [Hope]
(adj) ประจาํทอ้งถิน,ภายในเมอืง,ของตาํบล,เฉพาะแหง่ [Nontri]
/L OW1 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

magical วเิศษ: มหศัจรรย,์ ซึงมเีวทมนตร ์[Lex2]
สนกุสนานอยา่งมาก (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(adj) ขลงั,วเิศษ,นา่หลงใหล,เกียวกบัเวทมนตร ์[Nontri]
/M AE1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mail จดหมาย[Lex2]
ระบบไปรษณยี[์Lex2]
การขนสง่ทางไปรษณยี[์Lex2]
ไปรษณยีภณัฑ:์ ของทีสง่ทางไปรษณยี ์[Lex2]
พาหนะบรรทกุไปรษณยีภณัฑ[์Lex2]
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์(คาํไมเ่ป็นทางการของ email)[Lex2]
สง่ทางไปรษณยี:์ สง่ไปรษณยีภณัฑ ์[Lex2]
เกราะ[Lex2]
หุ้มเกราะ: ปอ้งกนัรา่งกายดว้ยเกราะ [Lex2]
(เมล) n. ไปรษณยีภ์ณัฑ,์ไปรษณยี ์adj. เกียวกบัไปรษณยี.์ vi. สง่ทางไปรษณยี ์[Hope]
(n) จดหมายสง่ทางไปรษณยี,์เกราะ [Nontri]
(vt) สง่ทางไปรษณยี,์หุ้มเกราะ,สวมเกราะ [Nontri]
/M EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

novel นวนยิาย: นยิาย, หนังสอือา่นเลน่ [Lex2]
ใหม:่ ไมเ่คยมมีากอ่น [Lex2]
นยิาย [LongdoEN]
(นอฟ\'เวลิ) n. นวนยิาย,กฎหมายเพิมเตมิ [Hope]
(adj) ใหม,่แปลก,แตกตา่ง [Nontri]



(n) นวนยิาย [Nontri]
/N AA1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

outline เสน้รอบนอก: เสน้ขอบ [Lex2]
ภาพรา่ง: ภาพครา่วๆ [Lex2]
แผนการอยา่งครา่วๆ[Lex2]
สว่นสรปุโดยยอ่[Lex2]
รา่งภาพ: รา่ง [Lex2]
สรปุสว่นสาํคญั: สรปุ, แสดงจดุสาํคญั, สรปุความ [Lex2]
(เอาท\ฺ'ไลน)ฺ n. เคา้โครง,รปูรา่ง,สณัฐาน,เคา้หนา้,เสน้รอบนอก,ภาพครา่ว ๆ ,แผนผัง
สงัเขป,ตน้รา่ง. vt. รา่งเคา้โครง,สรปุความ ###SW. outlines n.,pl. สว่นทีสาํคญัขอ้ความ
สาํคญั ###S. sketch,plan,draw [Hope]
(n) เคา้โครง,รปูรา่ง,ภาพ,สณัฐาน,โครงรา่ง,ตน้รา่ง [Nontri]
(vt) รา่ง,เขยีนโครงรา่ง,สรปุความ,สงัเขปความ [Nontri]
/AW1 T L AY2 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

poet กว:ี นักแตง่โคลงกลอน, คนเขยีนบทประพันธ,์ คนแตง่บทกว ี[Lex2]
(โพ\'อทิ) n. นักกว ี###S. versifier,bard [Hope]
(n) กว,ีผู้ประพันธ ์[Nontri]
/P OW1 AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

print ตวัพมิพ[์Lex2]
สิงทีใชพ้มิพ[์Lex2]
ผา้พมิพ:์ ภาพพมิพ ์[Lex2]
วธิกีารพมิพ:์ การพมิพ ์[Lex2]
รปูถา่ยทีอดัออกมาจากฟลิม์: รปูถา่ยทีอดัออกมาจากฟลิม์หรอืกระจก [Lex2]
พมิพ:์ ประทบั, พมิพห์นังสอื [Lex2]
เขยีนดว้ยตวัพมิพ[์Lex2]
ประทบัใจ[Lex2]
(พรนิท)ฺ vt. พมิพ,์ฝัง,ประทบั,สลกั,ทาํใหเ้กดิภาพแทจ้รงิ (จากภาพเนก็กาตฟิว)์ . vi. ทาํให้
เกดิภาพ,เกดิภาพ,อดัรปู,พมิพ.์ n. ภาพพมิพ,์รอยพมิพ,์ตวัพมิพ,์วธิกีารพมิพ,์ผา้
พมิพ,์เครืองพมิพ,์ตราพมิพ,์ลวดลายพมิพ,์ลายดอก. Phr. (n print ตพีมิพแ์ลว้) Phr. (out of
prin ไมต่พีพิม)์ [Hope]
(n) การพมิพ,์ตวัพมิพ,์รอยจารกึ,รอยฝัง,ภาพพมิพ,์ลายพมิพ ์[Nontri]
(vt) พมิพ,์จารกึ,ฝัง,อดั,ประทบั,สลกั [Nontri]
/P R IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scene สถานทีเกดิเหต:ุ ทีเกดิเหต,ุ จดุเกดิเหต ุ[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
ฉาก: ตอน [Lex2]
ทวิทศัน:์ ทศันยีภาพ, สิงแวดลอ้ม [Lex2]
การแสดงความไมพ่อใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
(ซนี) n. ฉาก,เวท,ีภาพ,เหตกุารณ,์สถานทีเกดิเหต,ุ (ละคร) บทหนึง, (ภาพยนตร)์ ตอน
หนึง,เรืองราว,อปุกรณป์ระกอบฉาก,สิงแวดลอ้ม,ทศันยีภาพ,ภาพภมูปิระเทศ, Phr. (behind



the scenes สว่นตวั,เป็นความลบั) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
(n) ฉาก,ภาพ,เวท,ีตอน,เหตกุารณ,์เรืองราว,ทศันยีภาพ [Nontri]
/S IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sheet ผา้ปทูีนอน[Lex2]
สิงทีเป็นแผน่แบน (เชน่ แผน่กระดาษ, แผน่เหลก็, แผน่แกว้)[Lex2]
หนังสอืพมิพ[์Lex2]
(ชที) n. ผา้ปทูีนอน,ผา้สีเหลียมขนาดใหญ,่ผา้คลมุศพ,แผน่กระดาษ,หนา้หนังสอื,ยก
หนังสอื,แผน่,แผน่บนัทกึ,แผน่ใหญ,่ผนื,ผนืใหญ,่หนังสอืพมิพ,์สิงตี
พมิพ,์วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกวา้งขวาง,แผน่หนิผา. vt. คลมุ,ปกคลมุ,ปผูา้,กาง
ออก,ขยายออก,หอ่ดว้ยแผน่หรอืผนืใหญ ่[Hope]
(n) แผน่กระดาษ,ผา้ปทูีนอน,แผน่,สิงตพีมิพ,์ผา้ตราสงั [Nontri]
/SH IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

silly โง:่ ทึม, เขลา [Lex2]
ไรส้าระ: เหลวไหล, ไรเ้หตผุล [Lex2]
มนึ: งง [Lex2]
ออ่นแอ[Lex2]
นา่เวทนา: นา่สมเพท [Lex2]
คนโง[่Lex2]
(ซลิ\'ล)ี adj. เซอ่,โง,่เงา่,เหลวไหล,ไรเ้หตผุล,งงงัน,ออ่นแอ. n.. คนเซอ่,คนโง,่คนเงา่.
###SW. sillily adv. silliness n. [Hope]
(adj) เซอ่,โง,่เหลวไหล,บา้,ไรเ้หตผุล [Nontri]
/S IH1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

store กกัตนุ: สะสม, กกัเกบ็, เกบ็รักษา [Lex2]
เกบ็ขอ้มลู: ปอ้นขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์[Lex2]
รา้นคา้: หา้ง, หา้งรา้น [Lex2]
สิงทีกกัตนุไว:้ การเกบ็กกัตนุไว ้[Lex2]
คลงัสนิคา้: โกดงั [Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
(สทอร)์ n. รา้น,รา้นคา้,หอ้งพัสด,ุหอ้งเกบ็ของ,พัสด,ุสิงทีเกบ็สะสมไว,้การเกบ็สะสม,ปรมิาณ
มาก,จาํนวนมาก vt. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา,ใสไ่วใ้นหอ้งพัสด,ุปอ้นขอ้มลูลงในเครือง
คอมพวิเตอร,์เกบ็ขอ้มลูไว.้ vi. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา stores เสบยีงอาหาร เครืองใชแ้ละพัสดทุี
จาํเป็น [Hope]
(n) ทีเกบ็ของ,หอ้งพัสด,ุหา้งรา้น [Nontri]
(vt) เกบ็รักษา,สะสม,เกบ็ขอ้มลู [Nontri]
/S T AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suffer ทนทกุขท์รมาน: ทกุขใ์จ, หนักใจ, ประสบความทกุข ์[Lex2]
อดทน: ทนทาน [Lex2]
(ซฟั\'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ไดรั้บ,ไดผ้า่น,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนญุาต. ###SW.
sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n. ###S. bear,feel,undergo [Hope]



(vi) เจบ็ปวด,ตกทกุข,์ประสบ,ทนทกุข,์อดทน [Nontri]
(vt) ทนทกุข,์เสยีหาย,อดทน,อนญุาต,ยอม [Nontri]
/S AH1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

technology เทคโนโลย:ี การนาํเอาวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบิตั,ิ วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์[Lex2]
เครืองมอืหรอืเครืองยนตท์ีสรา้งขึนจากความรู้ทางเทคโนโลย[ีLex2]
(เทคนอล\'โลจ)ี n. วชิาทีเกียวกบัศลิปของอตุสาหกรรมวทิยาศาสตรป์ระยกุต์
วศิวกรรมศาสตรแ์ละอืน ๆ ,ประยกุตว์ทิยา,วชิาการ,เทคโนโลย ี###SW. technologist n.
[Hope]
(n) วชิาเทคนคิ,เทคโนโลย,ีวชิาชา่ง,วชิาการ [Nontri]
/T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

across ขา้ม: ขา้มพรมแดน [Lex2]
ขา้ม[Lex2]
ตลอด: ทัว [Lex2]
ตามขวาง: ขวาง, แนวนอน [Lex2]
(อะครอส\') prep. จากขา้งหนึงไปยงัอกีขา้งหนึง, ขา้ม, ขวาง, ตามขวาง, ผา่,ทะล,ุ อยู่อกีขา้ง
หนึง, ประสานกนั, พาด,ไขว,้ สะพายแลง่, กา่ยกนั, ตดัผา่นกนั ###S. athwart) [Hope]
(adv) ไขว,้ตดัผา่น,ขวาง [Nontri]
(pre) ขา้ม,พาด,ขวาง,ผา่น [Nontri]
/AH0 K R AO1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

breathe หายใจ: พักเหนือย, หยดุชัวหายเหนือย, พักผอ่น,คลายเครยีด [Lex2]
(บรธี) vi.,vt. หายใจเขา้ออก,หายใจ,มชีวีติ,อดึใจ,ระบายลม,เป่า,ปลอ่ยกลินออกมา,พัก
หายใจ,กระซบิ Id. (breath one\'s last ตาย) ###S. exhale,inhale Conf.breath,breadth
[Hope]
(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซบิ [Nontri]
/B R IY1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

characteristic ลกัษณะนสิยั[Lex2]
ลกัษณะพเิศษ: ลกัษณะเฉพาะ, ลกัษณะเดน่ [Lex2]
(แครคิเทอรสิ\'ทคิ) adj. เป็นลกัษณะเฉพาะ n. ลกัษณะเฉพาะ การรู้จาํอกัขระหมายถงึ
เทคโนโลยใีนการทาํใหเ้ครืองคอมพวิเตอรรั์บรู้ความแตกตา่งของรปูลกัษณะตวัอกัษร ตา่ง ๆ
ทีมนษุยเ์ขยีนหรอืพมิพข์ึน โดยใชแ้สงหรอืสนามแมเ่หลก็ แลว้ถอดรหสัเป็นภาษาเครือง
(machine language) เพือนาํไปประมวลผลตอ่ไปไดด้ ูpattern recognition ประกอบ [Hope]
(adj) มลีกัษณะพเิศษ,เชน่เคย,เป็นนสิยั,เป็นประจาํ,มลีกัษณะเฉพาะ [Nontri]
(n) ลกัษณะพเิศษ,ลกัษณะเฉพาะ,คณุสมบตั,ิอปุนสิยั [Nontri]
/K EH2 R AH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consume ใชจ้นหมด[Lex2]
ซือ[Lex2]
ทาํลายอยา่งสินเชงิ[Lex2]
บรโิภค[Lex2]
(คนัซมู\') {consumed,consuming,consumes} vt. บรโิภค,ผลาญ,กนิ,กลนืใชอ้ยา่ง



ฟุ่มเฟอืย,ครอบงาํ. vi. สญูสลาย,สินเปลอืง,สญูสิน [Hope]
(vt) บรโิภค,อปุโภค,กนิ,ผลาญ,ใชอ้ยา่งฟุ่มเฟอืย [Nontri]
/K AH0 N S UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excite กระตุ้น (ใหเ้กดิความรู้สกึทีไมด่)ี: ปลกุปัน [Lex2]
ทาํใหร้ะลกึถงึ: ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางรา่งกาย)[Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางอารมณค์วามรู้สกึ)[Lex2]
(เอคไซท\ฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลกุปัน,เรา้,ใชไ้ฟฟา้กระตุ้นหรอืทาํใหเ้กดิ
สนามแมเ่หลก็ [Hope]
(vt) ทาํใหต้ืนเตน้,กระตุ้น,ปลกุเรา้,ปลกุปัน [Nontri]
/IH0 K S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

extreme ทีรา้ยแรงมาก: ทีรนุแรงมาก [Lex2]
ทีสดุ[Lex2]
ทีหา่งทีสดุ (โดยเฉพาะจากจดุศนูยก์ลาง)[Lex2]
ระดบัทีมากทีสดุ: ระดบัทีสงูทีสดุ [Lex2]
(อคิซทฺรมี\') adj.,n. (ความ) สดุ,ปลายสดุ,สดุขดี,จัด,เกนิไป,เกนิขอบเขต,ไกลสดุ,หนัก
ทีสดุ,สดุทา้ย,ผดิธรรมดาทีสดุ ###SW. extremeness n. ###S. final [Hope]
(adj) ปลาย,สดุขดี,เกนิไป,จัด,ปลายสดุ,ไกลสดุ [Nontri]
(n) ตอนปลาย,ทีสดุ,ความสงูสดุ,ความรนุแรงเกนิไป [Nontri]
/IH0 K S T R IY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fear ความกลวั: ความเกรงกลวั, ความตกใจ [Lex2]
กลวั: ตระหนกตกใจ, เกรงกลวั, หวาดหวัน [Lex2]
ทาํใหก้ลวั: ทาํใหห้วันเกรง [Lex2]
(เฟยีร)์ n. ความกลวั,สิงทีกลวั vt. กลวั,หวาดกลวั [Hope]
(n) ความกลวั,ความหวาดกลวั,ความวติกกงัวล,วติกจรติ [Nontri]
(vt) กลวั,หวาดกลวั,เกรงกลวั,วติกกงัวล,ไมก่ลา้ [Nontri]
/F IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fortunate โชคด:ี เคราะหด์ ี[Lex2]
(ฟอร\์'ชะเนท) adj. โชคด,ีเคราะหด์.ี ###SW. fortunately adv. fortunateness n. [Hope]
(adj) โชคด,ีเคราะหด์,ีดวงด ี[Nontri]
/F AO1 R CH AH0 N AH0 T/ [CMU]
/F AO1 R CH UW0 N AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

happen ปรากฏ: เกดิขึน, อบุตั,ิ อบุตัขิึน [Lex2]
พบโดยบงัเอญิ: เกดิขึนโดยบงัเอญิ, บงัเอญิเกดิขึน [Lex2]
(แฮพ\'เพนิ) vi. ปรากฎ,บังเกดิขึน,เกดิขึน,อบุตัขิึน ###S. occur,bechance,fall [Hope]
(vi) เกดิขึน,บงัเอญิ,อบุตัขิึน,ปรากฏขึน [Nontri]
/HH AE1 P AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



length ความยาว: สว่นยาว [Lex2]
ระยะทาง[Lex2]
ระยะเวลา: ชว่งระยะเวลา [Lex2]
(เลงธ)ฺ n. ความยาว,สว่นยาว,ระยะเวลา,ชว่งเวลา,ระยะทาง,สว่นใหญ.่ at length เตม็ทีโดย
สมบรูณ.์ Phr (go to any lengths ไมค่าํนงึถงึอปุสรรค ทีอาจขวางอยู่) . ###S.
extent,term,segment [Hope]
(n) ความยาว,ระยะทาง,ชว่งเวลา [Nontri]
/L EH1 NG K TH/ [CMU]
/L EH1 NG TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mistake ความผดิพลาด: ขอ้ผดิพลาด [Lex2]
ความเขา้ใจผดิ: ความสาํคญัผดิ, ความนกึคดิทีผดิ [Lex2]
ทาํใหเ้ขา้ใจผดิ: ทาํใหห้ลงผดิ, ทาํใหส้าํคญัผดิ [Lex2]
ทาํผดิ: ทาํพลาด [Lex2]
(มสิเทค\ฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผดิพลาด,ความเขา้ใจผดิ,ความ
นกึคดิทีผดิ. v. เขา้ใจผดิ,ตคีวามหมายผดิ,ประเมนิคา่ผดิ ###SW. mistakingly adv. ###S.
error,blunder [Hope]
(n) ความผดิ,การสาํคญัผดิ,ขอ้ผดิพลาด,การเขา้ใจผดิ [Nontri]
(vt) ทาํผดิ,สาํคญัผดิ,เขา้ใจผดิ,ผดิพลาด,หลงผดิ [Nontri]
/M IH2 S T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

observe สงัเกต: สงัเกตการณ ์[Lex2]
เฝ้าด[ูLex2]
ออกความเหน็: วจิารณ ์[Lex2]
ยนิยอมทาํตาม (ทางกฎหมายหรอืประเพณ)ี[Lex2]
(อบัเซอฟว\') vt. สงัเกต,มองด,ูคอยด,ูสงัเกตการณ,์ปฏบิตัติาม,ปฏบิตัหินา้ที,รักษาวนัิย,รักษา
กฎหมาย,ประกอบพธิ,ีฉลอง,เชือฟัง. [Hope]
(vt) สงัเกต,ปฏบิตัติาม,กลา่ว,ประกอบพธิ ี[Nontri]
/AH0 B Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

opportunity โอกาสทีด:ี จังหวะทีด,ี โอกาส [Lex2]
(ออพเพอท\ู'นทิ)ี n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสทีด,ีจังหวะทีด,ี ###S. occasion [Hope]
(n) ชอ่ง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ [Nontri]
/AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prize ตรีาคาสงู: ประเมนิคา่สงู [Lex2]
รางวลั[Lex2]
ของมคีา่: ของชันยอด [Lex2]
ทีไดรั้บรางวลั[Lex2]
ยอดเยียม: ชันยอด, ดพีอทีจะไดรั้บรางวลั [Lex2]
การจับกมุ[Lex2]
สิงของทียดึได:้ ทรัพยส์นิทียดึได ้[Lex2]
(ไพรซ) n. รางวลั,เงนิรางวลั,ของด\' ๆ ,ทรัพยเ์ชลย,ลาภลอย,การแขง่ขนั adj.ไดรั้บรางวลั vt.



ตรีาคาสงู,ประเมนิคา่สงู ###S. reward,award [Hope]
(n) รางวลั,ทรัพยเ์ชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแขง่ขนั [Nontri]
(vt) นับถอื,บชูา,ประเมนิคา่สงู [Nontri]
/P R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

race การแขง่ขนั: การแขง่ขนัดา้นความเรว็ [Lex2]
แขง่ขนั (ความเรว็): วิงแขง่ [Lex2]
วิงอยา่งเรว็: เรง่รบี, รบีไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
กระแสนํา[Lex2]
รอ่งนํา: รางนํา [Lex2]
มนษุยชาต[ิLex2]
เชือชาต:ิ กลุ่มชาตพัินธุ์, เผา่พันธุ์ [Lex2]
กลุ่ม: ชนดิ, ประเภท, จาํพวก [Lex2]
พันธุ์ (พชืหรอืสตัว)์[Lex2]
(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิงแขง่,วิงอยา่งรวดเรว็,แขง่มา้.,แขง่ขนัความเรว็,การแขง่ขนั,ความ
เชียว,เชือชาต,ิชนชาต,ิเผา่พันธุ์,วงศต์ระกลู,เชือสาย,พันธุ์, ชนชัน,รสนยิม [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การวิงแขง่,ชนชาต,ิเชือสาย [Nontri]
(vi) ไหลเชียว,วิงแขง่,แขง่มา้ [Nontri]
/R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

realize เขา้ใจ[Lex2]
ตระหนัก: รู้, สาํนกึ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นจรงิ: ทาํใหส้มปรารถนา [Lex2]
แลกเป็นเงนิสด[Lex2]
ไดก้าํไร: ขายไดก้าํไร, มรีายได ้[Lex2]
(ร\ี'อะไลซ) vt. เขา้ใจ,สาํนกึ,ทาํใหเ้ป็นจรงิ,ทาํใหส้มปรารถนา,ทาํใหบ้รรลผุล,เปลียนเป็น
เงนิสดหรอืเงนิ,ไดก้าํไรหรอืมรีายได,้ขายไดก้าํไร vi. เปลียนทรัพยส์นิหรอืสนิคา้ใหเ้ป็น
เงนิสดหรอืเงนิ ###SW. realisable adj. realizable adj. realisably adv. [Hope]
(vi) เขา้ใจ,ตระหนักแกใ่จ,เหน็จรงิ,สาํนกึ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้มปรารถนา,ทาํใหเ้ป็นจรงิ,ทาํใหบ้รรลผุล,สาํนกึ [Nontri]
/R IY1 L AY2 Z/ [CMU]
/R IY1 AH0 L AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

respond ตอบ: พดูตอบ [Lex2]
ตอบสนอง: ตอบรับ, โตต้อบ [Lex2]
(รสีพอนด\ฺ') vi. ตอบ,พดูตอบ,ตอบสนอง,โตต้อบ,ขานรับ,รับ,vt. พดูตอบ n. ผลตอบ,การ
ตอบ,ฝาผนังทีตอ่กนั ###S. reply ###A. ignore [Hope]
(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง [Nontri]
/R AH0 S P AA1 N D/ [CMU]
/R IY0 S P AA1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

risk ภยัอนัตราย: อนัตราย, การเสียงภยั [Lex2]
การเสียง[Lex2]



 

เสียงภยั: เสียงอนัตราย [Lex2]
เสียงทาํ: เสียง, ลอง [Lex2]
(รสิค)ฺ n. การเสียง,ภยั,อนัตราย, (ประกนัภยั) อตัราการเสียง vt. เสียง,เสียงภยั,เสียงทาํ,ลอง
###S. dangerous chance,venture [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,การเสียง,อตัราการเสียง [Nontri]
(vt) เสียง,เสียงภยั [Nontri]
/R IH1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wonder ความพศิวง (โดยเฉพาะกบัสิงใหมห่รอืสวยงามมาก): ความรู้สกึประหลาดใจ, ความประหลาด
ใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย [Lex2]
สิงนา่พศิวง: สิงประหลาด [Lex2]
สงสยั: ฉงนใจ, งงงวย, กงัขา, ขอ้งใจ [Lex2]
รู้สกึประหลาดใจ: รู้สกึพศิวง [Lex2]
(วนั\'เดอะ) vi.,vt. รู้สกึประหลาดใจ,รู้สกึงงงวย,รู้สกึกงัขา,รู้สกึสงสยั n. สิงทีทาํใหป้ระหลาด
ใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพศิวง,การกระทาํหรอืเหตกุารณท์ีทาํใหป้ระหลาดใจ
###SW. wonderer n. ###S. surprise,miracle,doubt, [Hope]
(n) ความประหลาดใจ,ความพศิวง,สิงประหลาด [Nontri]
(n) ความประหลาดใจ,สิงประหลาด,ความพศิวง [Nontri]
(vi) ประหลาดใจ,สนเทห่,์อศัจรรยใ์จ,พศิวง,งงงวย,สงสยั,กงัขา [Nontri]
(vt) ประหลาดใจ,อศัจรรยใ์จ,สนเทห่,์พศิวง,งงงวย,สงสยั,กงัขา [Nontri]
/W AH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

yet ตราบจนกระทังบดันี[Lex2]
ขณะนี: เดี̃ยวนี, บดันี [Lex2]
ยงั: ยงัคง, ยิงกวา่นัน [Lex2]
ถงึอยา่งนัน: อยา่งไรกต็าม [Lex2]
(เยท) adv. ยงั,ยงัคง,กระนัน,เชน่เดมิ,ซํา,เดี̃ยวนี,ไมช่กัชา้,แลว้,เรยีบรอ้ย,นอกจากนัน,นอกไป
กวา่นี,อยา่งกต็าม conj. แมก้ระนัน,กระนัน [Hope]
(adv) ยงั,เดี̃ยวนี,กระนัน,แลว้,เรยีบรอ้ย,อยา่งไรกต็าม [Nontri]
(con) ถงึกระนันกด็,ีจนกระทังบดันี,แมก้ระนัน [Nontri]
/Y EH1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

academy โรงเรยีน: สถานศกึษา, สถาบนัการศกึษา, วทิยาลยั(เฉพาะดา้น) [Lex2]
สมาคมสง่เสรมิความรู้หรอืวฒันธรรม[Lex2]
(อะแคด\' ดมิ)ี โรงเรยีน, สาํนัก, สภา, สถาบนัการศกึษา, กลุ่มผู้ทรงคณุวฒุ,ิสาํนักปัญญา
ปรัชญาของ Plato, วทิยสถาน ###S. school) [Hope]
(n) สถานศกึษา [Nontri]
/AH0 K AE1 D AH0 M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ancient เกา่: เกา่แก ่[Lex2]
คนสมยัโบราณ: คนเกา่แก ่[Lex2]
โบราณ: เกา่แก,่ โบราณกาล, อดตี [Lex2]
ผู้ทีชรามาก[Lex2]
(เอน\' เชนิท)ฺ adj. โบราณ, เกา่แก.่ n. คนสมยัโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถอืธง, ธง,แบบ [Hope]

 



(adj) เกา่แก,่โบราณ [Nontri]
/EY1 N CH AH0 N T/ [CMU]
/EY1 N SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

board แผงวงจรของอปุกรณไ์ฟฟา้[Lex2]
อาหาร[Lex2]
กระดาน[Lex2]
คณะกรรมการ[Lex2]
ขึน (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร[Lex2]
(บอรด์)ฺ {boarded,boarding,boards} n. ไมก้ระดาน,แผน่กระดาน,แผน่กระดาษแขง็,กระดาน
หมากรกุ,ขา้งเรอื,คา่อาหาร,อาหาร,ทีพัก,โตะ๊ประชมุ,โตะ๊อาหาร,เวท,ีคณะ
กรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บรหิารของหนว่ยงาน,แปน้สวติชไ์ฟฟา้บนผลฝาผนัง,ขอบ,ขา้ง vt. ใช้
กระดานป,ูบรกิารอาหาร,บรกิาร แผงวงจรแผงหมายถงึ แผน่พลาสตกิทีมกีารตดิตังวงจร
ไฟฟา้ซึงใชใ้นเครืองคอมพวิเตอร ์แผงเหลา่นีจะทาํหนา้ทีตา่ง ๆ เชน่ แผงวงจรเรง่ความเรว็
(accelerator board) จะมตีวัประมวลผลทีทาํงานเรว็กวา่ตวัประมวลผลทมีอียู่เดมิ แผงวงจร
ภาพ (video board) แผงวงจรเสยีง (sound board) กจ็ะเป็นตวัเพิมภาพและเสยีง เป็นตน้
[Hope]
(n) กระดาน,กระดาษแขง็,ทีพัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บรหิาร [Nontri]
/B AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

century 100 ดอลลา่ร ์(คาํสแลง)[Lex2]
จาํนวนหนึงรอ้ย[Lex2]
ศตวรรษ[Lex2]
(เซน\'ชวิร)ี n. ศตวรรษ,หนึงรอ้ยปี,หนึงรอ้ยชิน,กองรอ้ยทหารโรมนั,กองรอ้ย, [Hope]
(n) ศตวรรษ,รอ้ยปี,หนึงรอ้ย [Nontri]
/S EH1 N CH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

clue บอกเป็นนัยๆ: บอกใบ,้ บอกเงือนงาํให,้ เป็นรอ่งรอยสู่, ชีทาง [Lex2]
รอ่งรอย: เงือนงาํ, เบาะแส [Lex2]
(คล)ู n. รอ่งรอย,เงือนงาํ vt. ชีทาง Phr. (clue in บอกความจรงิ) ###S. hint [Hope]
(n) รอ่งรอย,เงือนงาํ,เงือนไข,เบาะแส,ปม [Nontri]
/K L UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

concert การเหน็พอ้งรว่มกนั[Lex2]
คอนเสริต์: การแสดงดนตร ี[Lex2]
ระดมความคดิ: ชว่ยกนัคดิ, วางแผนรว่มกนั [Lex2]
(คอน\'เซริท์) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตร,ีมโหร,ีความ
สอดคลอ้ง,การรว่มมอืกนั,ความพรอ้มเพรยีงกนั Phr. (in concert รว่มกนั) adj. สาํหรับการ
แสดงดนตร,ีเกียวกบัการแสดงดนตร.ี vt. กระทาํหรอืกาํหนดรว่มกนั ###S. unity,harm [Hope]
(n) การแสดงดนตร,ีมโหร,ีสงัคตี,คอนเสริต์,การเหน็พอ้งตอ้งกนั,ความรว่มมอื [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมการ,ประสานงาน,ทาํงานรว่มกนั [Nontri]
/K AA1 N S ER0 T/ [CMU]
/K AH0 N S ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



(v) / / [OALD]

county เขตปกครอง[Lex2]
(เคา\'ท)ี n. เขต,มณฑล [Hope]
(n) มณฑล,จังหวดั,อาํเภอ,เขตการปกครอง [Nontri]
/K AW1 N T IY0/ [CMU]
/K AW1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dictionary พจนานกุรม: ปทานกุรม, นามานกุรม, ประมวลคาํศพัท,์ อภธิานคาํศพัท ์[Lex2]
(ดคิ\'เชนินะร)ี n. พจนานกุรม,ปทานกุรม a walking dictionary ผู้ทีรู้ศพัทม์าก ###S.
lexicon,thesaurus [Hope]
(n) พจนานกุรม,ปทานกุรม,หนังสอืรวมคาํศพัท,์อภธิานศพัท ์[Nontri]
/D IH1 K SH AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exist มชีวีติ: รอดชวีติ, มชีวีติอยู่ [Lex2]
มอียู่[Lex2]
(เอคซสิท\ฺ') {existed,existing,exists} vi. ดาํรงอยู่,มอียู่,คงอยู่ ###S. live [Hope]
(vi) ดาํรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มจีรงิ,มชีวีติอยู่ [Nontri]
/IH0 G Z IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flat ราบ (พืนดนิ): ราบเรยีบ [Lex2]
แบน: แบนราบ [Lex2]
ทีราบ: พืนราบ [Lex2]
ราบ (นอน, เหยยีดตวั)[Lex2]
แบน (สใีนภาพถา่ยหรอืภาพวาด): ไมต่ดักนัอยา่งชดัเจน [Lex2]
ราบเรยีบระดบัเดยีวกนั (เสยีง): ไมม่เีสยีงสงูเสยีงตํา [Lex2]
ทาํใหแ้บนเรยีบ[Lex2]
แ้บนราบบ[Lex2]
ทีลดเสยีงลงตําครึงหนึง (ดนตร)ี[Lex2]
เสยีงโนต้ทีตําครึงเสยีง[Lex2]
แฟบ (ยาง): แบน [Lex2]
ยางแบน: ยางแฟบ [Lex2]
สน้เตีย (รองเทา้): ไมม่สีน้ [Lex2]
นา่เบือ: ไมน่า่สนใจ, ไมม่ชีวีติชวีา, ซมึ [Lex2]
ซบเซา (ธรุกจิ): ไมก่ระเตือง [Lex2]
ทีแนช่ดั (คาํปฏเิสธ): ทีไมเ่ปลียนแปลง, ตรงไปตรงมา [Lex2]
อยา่งชดัเจน: อยา่งไมอ่อ้มคอ้ม, อยา่งตรงไปตรงมา [Lex2]
หมดฟอง (เครืองดืม)[Lex2]
หอ้งชดุ: แฟลต [Lex2]
(แฟลท)ฺ adj. แบน,ราบ,เรยีบ,แฟบ,ตืน,ซึงถกูโคน่หรอืปราบเรยีบ,แนน่นอน,เดด็ขาด,ไรช้วีติ
ชวีา,ไมม่รีสชาต,ิไรฟ้อง,ไรส้าระ,ไมม่จีดุหมายปลายทาง,ไมช่ดัเจน (ส)ี ,ไมค่ม (ภาพ) ,ทือ
(เสยีง) ,ตก (เสยีง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมอืนกนัหมด (ราคา) n. สิงทีแบน,สว่นทีราบ,พืน
ราบ,เสยีงต [Hope]
(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรยีบ,ไมม่รีสชาต,ิไมค่มชดั,ทือ,ซบเซา [Nontri]



(n) พืนราบ,สิงทีแบนราบ,หอ้งชดุ,แฟลต,ทีพัก [Nontri]
/F L AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gentleman สภุาพบรุษุ: ชายชาตติระกลูด,ี ผู้มกีริยิาสภุาพ [Lex2]
(เจน\'เทลิเมนิ) n. สภุาพบรุษุ,หอ้งนําชาย pl. gentlemen [Hope]
(n) สภุาพบรุษุ [Nontri]
/JH EH1 N T AH0 L M AH0 N/ [CMU]
/JH EH1 N AH0 L M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hidden กรยิาชอ่งที 3 ของ hide[Lex2]
ซึงปกปดิ: ซึงแฝงเรน้, ซึงซอ่น, ทีมองไมเ่หน็ [Lex2]
(ฮคิ\'ดนั) adj. ซึงปดิบงัอยู่,ซอ่นเรน้,ลีลบั ###SW. hiddenness n. ###S. concealed [Hope]
(vt) pp ของ hide [Nontri]
/HH IH1 D AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[hide]
ซอ่น: ซกุซอ่น, ปกปดิ [Lex2]
หนังสตัว:์ หนัง [Lex2]
(ไฮด)ฺ {hide,hid,hidden} v. ชอ่นไว,้ปดิบงั,บงั,ปกคลมุ,อาํพราง n. หนังสตัว,์หนังฟอก,หนัง
คน. vt. เฆียน,หวด [Hope]
(n) หนังสตัว,์หนัง [Nontri]
(vi,vt) ซอ่น,ปดิบงั,แอบ,ปกคลมุ,อาํพราง [Nontri]
/HH AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maybe บางท:ี อาจจะ, เป็นไปได ้[Lex2]
(เม\'บ)ี adv. บางท,ีอาจจะ,เป็นไปได ้[Hope]
(adv) อาจเป็นได,้บางท,ีอาจจะ [Nontri]
/M EY1 B IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

officer นายทหาร[Lex2]
พนักงาน: เจา้หนา้ที [Lex2]
นายตาํรวจ: เจา้พนักงานตาํรวจ [Lex2]
(ออฟ\'ฟสิเซอะ) n. เจา้หนา้ที ###SW. officerial adj. ###S. official [Hope]
(n) เจา้หนา้ที,พนักงาน,นายทหาร [Nontri]
/AO1 F AH0 S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

original ซึงเป็นแบบฉบบั: ซึงเป็นตน้ฉบบั, ทีเป็นอนัแรก [Lex2]
ใหม:่ แปลกใหม ่[Lex2]
ทีสรา้งสรรค[์Lex2]
ตน้ฉบบั: ของเดมิ, สิงตน้แบบ, ตน้แบบ [Lex2]
คนทีแปลกไมเ่หมอืนใคร[Lex2]
ทีเป็นตน้แบบ, ตน้ฉบบั, ของแท ้เชน่ Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei dem
Hotel Sacher. ขนมเคก้ Sacher ตน้ตาํรับหาทานไดท้ีโรงแรม Sacher เทา่นัน [LongdoDE]



(อะรจิ\'จเินลิ) adj.,n. แรกเริม,ตน้ตอ,ตน้ฉบบั,เดมิ,ซึงมมีาแตเ่ดมิ,เป็นราก,เป็น
ฐาน,ใหม,่สด,เป็นครังแรก,เป็นของแท ้,มลูเหต,ุรากฐาน [Hope]
(adj) ดังเดมิ,แรกเริม,เป็นราก,เป็นตน้ฉบบั [Nontri]
/ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pound ตกีระหนํา[Lex2]
ตาํ: บด, ทบุ, โขลก [Lex2]
เตน้อยา่งหนัก: กระเพือมมาก, สันมาก [Lex2]
โจมตตีอ่เนือง[Lex2]
วิงดว้ยการกา้วหนักๆ[Lex2]
พรําสอน[Lex2]
เครืองตาํ: เครืองบด [Lex2]
หนว่ยเงนิตราขององักฤษ: ปอนด,์ ปอนดส์เตอลงิก ์[Lex2]
หนว่ยวดันําหนัก[Lex2]
ทีขงัสตัว:์ กรงขงัสนัุขจรจัด [Lex2]
(เพาด)ฺ n. ปอนด ์(หนว่ยนําหนัก) ,ปอนด ์vt.,n. (การ) ทบุ,ตอ่ย,ต,ีตาํ,บด,กรอกใส,่ยงิ
กระหนํา,เดนิดว้ยฝีเทา้ทีหนักหนว่ง. [Hope]
(n) นําหนักเป็นปอนด,์เงนิปอนด,์การทบุ,ทีคมุขงั,คอกสตัว ์[Nontri]
(vt) ทบุ,บด,โขลก,ตาํ,ตอ่ย,บกุ,ยงิกระหนํา [Nontri]
/P AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

process แนวทางปฏบิตั:ิ กระบวน, วธิกีาร, ขันตอน [Lex2]
การพัฒนาตอ่เนือง: การเปลียนแปลงทีดขีึน [Lex2]
สว่นทีเจรญิเตบิโตจากโครงสรา้งใหญ ่(เชน่ กระดกู)[Lex2]
ดาํเนนิการ: ลงมอืปฏบิตั ิ[Lex2]
(โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแหก่ระบวนการ,ระบบ,การดาํเนนิ
การ,แนวทาง,กรรมวธิ,ีวธิปีฏบิตั,ิขันตอนการปฏบิตั,ิหมายศาล,ปุ่ม,สว่นยืน,สิงงอก,เนือ
งอก,การทาํแมพ่มิพ,์การเปลียนแปลง,การลา้งรปู vt. ทาํใหผ้า่นกระบวนการ,ปฏบิตัิ
การ,จัดการ,ทาํแมพ่มิพส์อดส,ีลา้งรปู, [Hope]
(n) การดาํเนนิการ,การปฏบิตั,ิแนวทาง,กระบวนการ,กรรมวธิ ี[Nontri]
/P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

publish จัดพมิพ:์ ตพีมิพ,์ ออกหนังสอื, จัดพมิพอ์อกจาํหนา่ย [Lex2]
ลงขา่ว: ลงพมิพ,์ ลงหนังสอื, ตพีมิพ,์ จัดพมิพ ์[Lex2]
(พับ\'ลชิ) vt. ประกาศ,โฆษณา,แถลง,ตพีมิพ.์ vi. ตพีมิพ,์ออกหนังสอื ###SW. publishable
adj. ###S. issue,announce,promulgate [Hope]
(vt) โฆษณา,ประกาศ,พมิพโ์ฆษณา,ตพีมิพ ์[Nontri]
/P AH1 B L IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

theater โรงละคร: โรงมหรสพ [Lex2]
โรงภาพยนตร[์Lex2]
หอ้งบรรยาย: หอ้งเรยีน, หอ้งประชมุ [Lex2]



การละคร: เรืองละคร [Lex2]
การสรา้งละคร[Lex2]
|das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปรา่ [LongdoDE]
(เธยี\'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร,์โรงละครกลางแจง้,ผู้ชมในโรงดงั
กลา่ว,หอ้งบรรยาย,PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรืองละคร,สถานทีแสดง,การ
เกดิผนืดนิเป็นชัน ๆ) ###S. cinema [Hope]
/TH IY1 AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wealth ทรัพยส์มบตัมิากมาย: สมบตัมิากมาย, ทรัพยส์นิมากมาย [Lex2]
ความมังคัง: ความรํารวย, ความมังม ี[Lex2]
มลูคา่ของทรัพยส์นิ (ทางเศรษฐศาสตร)์[Lex2]
(เวลธ)ฺ n. ความมังม,ีทรัพยส์นิ ###SW. wealthless adj. [Hope]
(n) ความมังคัง,ทรัพยส์มบตั,ิความสมบรูณ,์โภคทรัพย ์[Nontri]
/W EH1 L TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

appreciate (ราคา) ขึน[Lex2]
ขึนราคา[Lex2]
ยกยอ่ง: ชืนชม [Lex2]
สาํนกึบญุคณุ: เหน็คณุคา่, สาํนกึคณุคา่ [Lex2]
(อะพร\ี'ชเีอท) vt. เหน็คณุคา่,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชืนชม,ตระหนัก. vi. มคีา่สงูขึน. 
appreciator n. appreciatingly adv. ###S. recognize,acknowledge [Hope]
(vt) เหน็คณุคา่,เลง็เหน็,ยกยอ่ง,ชมเชย,สาํนกึบญุคณุ,ซาบซึง [Nontri]
/AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

available ใชป้ระโยชนไ์ด:้ ทีสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้[Lex2]
มอียู่: ทีหางา่ย [Lex2]
(อะเวล\'ละเบลิ) adj. เหมาะทีใช,้ม,ีหาได,้หางา่ย,ใชป้ระโยชนไ์ด,้เทา่ทีจะหาได,้กาํไร. 
availability,availableness n. ###S. accessible, obtainable [Hope]
(adj) หางา่ย,หาได,้ใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้[Nontri]
/AH0 V EY1 L AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

beat ใจเตน้: หอบ, ใจสัน [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ เอาชนะ [Lex2]
ต:ี เคาะ, หวด, ตบ, เฆียน [Lex2]
(ชพีจร) เตน้เป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เตน้, เตน้เป็นจังหวะ [Lex2]
ตไีข:่ ตหีรอืคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
มาถงึหรอืทาํบางสิงเรว็กวา่[Lex2]
หลกีเลียงการลา่ชา้[Lex2]
กระพอืปีก[Lex2]
จังหวะ[Lex2]
เสยีง (ตกีลอง): เสยีงเคาะ [Lex2]
การลาดตระเวน[Lex2]
เหนือยมาก: เพลยี, ออ่นแรง, ซบู [Lex2]
(บที) {beat,beaten,beating,beats} vt. ต,ีเคาะ,หวด,ตบ,เฆียน,กระทบ,รบชนะ,พชิติ,ฟัน,ดี



กวา่,เกง่กวา่,โกง,คน้หา n. จังหวะ,การเตน้,เสยีงเดนิตก ๆ ของนาฬกิา,ทางเดนิปกต,ิการเนน้
adj. เหนือยออ่น [Hope]
(n) การต,ีความชนะ,จังหวะ,การเตน้ [Nontri]
(vt) ต,ีตบ,ทบุ,เฆียน,หวด,ฟาด,ซดั,ปราบ,ชนะ [Nontri]
/B IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bright จา้: ฉาน [Lex2]
ฉดูฉาด: สสีดใส, สเีจดิจา้ [Lex2]
เฉยีบแหลม: หลกัแหลม, หวัไว, เรว็ [Lex2]
(ไบรท)ฺ adj. สวา่ง,โชตชิว่ง,ใส,สดใส,แจม่ใส,รา่เรงิ,ฉลาด,หลกัแหลม,มชีวีติชวีา,มชีือเสยีง
โดง่ดงั. ###SW. brights n. ไฟหนา้รถทีใชส้อ่งใหส้วา่งจา้,ความสวา่งจา้ brightish adj.
ดbูright [Hope]
(adj) สวา่งไสว,ชว่งโชต,ิแจม่ใส,แจม่แจง้,สดใส,รา่เรงิ,ฉลาด [Nontri]
(adv) สวา่งไสว,แจม่ใส,แจม่แจง้,สดใส,รา่เรงิ,ฉลาด,หลกัแหลม [Nontri]
/B R AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

celebrate เฉลมิฉลอง: ฉลอง [Lex2]
ประกาศ[Lex2]
สรรเสรญิ: ยกยอ่ง [Lex2]
(เซล\'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบ
พธิ,ีเฉลมิ,ประกาศ,สรรเสรญิ,ยกยอ่ง,ทาํพธิ,ีจัดงานเลียงฉลอง ###SW. celebrative adj.
ดcูelebrate celebrator n. ดcูelebrate Conf. celibate [Hope]
(vt) ประกอบพธิ,ีเฉลมิฉลอง,สมโภช,สรรเสรญิ,ยกยอ่ง [Nontri]
/S EH1 L AH0 B R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

determine กาํหนด: ระบ ุ[Lex2]
คน้ความจรงิอยา่งแนว่แน:่ มุ่งมันคน้หา [Lex2]
ตดัสนิใจ: ตกลงใจ, ลงความเหน็ [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: กระตุ้น [Lex2]
สินสดุ: ยตุ ิ[Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิ) vt. กาํหนด,ตดัสนิใจ,ตกลงใจ,ตังใจ,ยตุ,ิทาํใหส้ินสดุ vi. ตกลงใจ. ###SW.
determinable adj. determinability n. ###S. decide [Hope]
(vi,vt) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,ตังใจ,กาํหนด,แสดงผล [Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappear หายไป: สาบสญู, สญูหาย, ไมป่รากฏตวั [Lex2]
(ดสิซะเพยีร\์') vt. หายไป,สาบสญู,สญูหาย,หายลบั ###S. vanish [Hope]
(vt) สาบสญู,หายไป,สญูหาย [Nontri]
/D IH2 S AH0 P IH1 R/ [CMU]
/D IH2 S AH0 P IY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

else ทีแตกตา่ง[Lex2]
อยา่งแตกตา่ง[Lex2]



อืนๆ: อยา่งอืน, อืนๆอกี [Lex2]
(เอลซ)ฺ adv. อืนอกี,อืน,มฉิะนัน,ถา้ไมเ่ชน่นัน adj. อืน,อยา่งอืน,อกี or else มฉิะนันแลว้
[Hope]
(adj) อืน,อกี,อืนอกี,อยา่งอืนอกี [Nontri]
(adv) นอกจากนี,นอกเหนอืจากนัน,มฉิะนัน,ถา้ไมเ่ชน่นัน [Nontri]
/EH1 L S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

fair เทา่เทยีม: ไมม่อีคต ิ[Lex2]
ยตุธิรรม: เป็นธรรม, เทียงตรง, ถกูตอ้ง, ซือสตัย,์ สมเหตสุมผล [Lex2]
เกียวกบัทศันวสิยัทีด:ี กระจา่ง, ไมม่พีาย ุ[Lex2]
สอีอ่น[Lex2]
ปานกลาง: คอ่นขา้งด ี[Lex2]
มากพอประมาณ: มากพอสมควร [Lex2]
ของสผีวิหรอืสผีม: สขีาวซดี, ซดี [Lex2]
สวยงาม: งาม, ออ่นหวาน [Lex2]
สภุาพ: ออ่นโยน, มมีารยาท [Lex2]
ไมม่ตีาํหน:ิ ไมม่จีดุดา่งพรอ้ย [Lex2]
อยา่งยตุธิรรม: อยา่งเทียงธรรม, ถกูตอ้งตามกฎ [Lex2]
ตรงเปา้หมาย[Lex2]
สวนสนกุ[Lex2]
งานออกรา้นขายสนิคา้: งานประกวดสนิคา้ดา้นการเกษตร [Lex2]
งานแสดงสนิคา้: งานแสดงสนิคา้ทางอตุสาหกรรม [Lex2]
(แฟร)ฺ adj. ยตุธิรรม,ถกูตอ้ง,ซือสตัย,์ใหญพ่อสมควร,มาก,ปานกลาง,ดี
พอใช,้สภาพ,สวยงาม,ไมม่จีดุดา่งพรอ้ย,สะอาด,ชดัเจน,มผีวิพรรณด,ีมเีสนห่.์ ###SW.
fairness n. adv. สภุาพ,ยตุธิรรม. Phr. (fair and square ซือสตัย,์ตรงไปตรงมา) . Phr. (see
fair ตดั [Hope]
/F EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flow ไหล: ระบาย, ไหลเวยีน, ไหลออก, หลัง [Lex2]
การไหล: การไหลเวยีน, การหลังไหล, การลืนไหล [Lex2]
ลืนไหล: ไหลคลอ่ง, ดาํเนนิไปอยา่งราบรืน [Lex2]
ทว่ม: ไหลบา่, ลน้หลาม [Lex2]
นําขึน (กระแส)[Lex2]
การมปีระจาํเดอืน: การมรีะด ู[Lex2]
(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวยีน,ออกจาก,หลัง,มปีระจาํเดอืน,ดาํเนนิไปอยา่งราบรืนและตดิตอ่
กนั,เตม็ไปดว้ย,ขึน,ปลวิ,ปลวิสะบดั,โบกสะบดั vt. ทาํใหไ้หล,ทว่ม,ไหลบา่. n. การไหล,การ
ไหลเวยีน,สิงทีไหล,กระแสนํา,การไหลบา่,การหลัง,การมปีระจาํเดอืน,การเคลือนตวัของ
พลงังาน,ลกูศรช [Hope]
(n) การเหยยีดหยาม,การเยาะเยย้,การดถูกู,การหมินประมาท [Nontri]
(n) การไหล,การลอย,สายนํา,กระแสนํา,ความคลอ่งตวั,การมปีระจาํเดอืน [Nontri]
(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปียม,เป็นริว,โบกสะบดั [Nontri]
/F L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forward โดยไปขา้งหนา้: โดยอยู่ขา้งหนา้, โดยลําหนา้ [Lex2]



กา้วหนา้: คบืหนา้ [Lex2]
ซึงไปขา้งหนา้[Lex2]
เกียวกบัอนาคตขา้งหนา้: เกียวกบัวนัขา้งหนา้ [Lex2]
ตาํแหนง่กองหนา้: กองหนา้, ผู้เลน่กองหนา้ [Lex2]
สง่ตอ่ (จดหมาย)[Lex2]
สนับสนนุ: สง่เสรมิ [Lex2]
(ฟอร\์'เวริด์) adv. ไปขา้งหนา้,ขา้งหนา้,อยู่ขา้งหนา้,กา้วหนา้,ลําหนา้,ลว่งหนา้. adj. เรว็,ไว,ไป
ขา้งหนา้,เกียวกบัอนาคต,กลา้,รนุแรง. n. กองหนา้. vt. สง่ไป,สง่ออก,สง่ลว่งหนา้,สิง
ตอ่,สนับสนนุ,เรง่,เรง่รัด,เยบ็เลม่หนังสอื ###S. help, [Hope]
(adj) ลว่งหนา้,กา้วหนา้,แกแ่ดด,ทะลึง,เรว็,ไว [Nontri]
(adv) ไปขา้งหนา้,ลําหนา้,ตอ่ไป,กา้วหนา้,ลว่งหนา้ [Nontri]
(vt) ทาํตอ่ไป,สง่ออก,สง่ตอ่ไป,ลว่งหนา้,เรง่รัด [Nontri]
/F AO1 R W ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hill กอง[Lex2]
เนนิ: เขาเตียๆ, ดอน [Lex2]
(ฮลิ) n. เนนิเขา,ภเูขาลกูเลก็ ๆ ,เขาเตีย ๆ Phr. (over the hill ผา่นพน้สมยัรุ่งเรอืงหรอืสมยัมี
อาํนาจ) . vt. ลอ้มรอบเนนิเขา,กลายเป็นเนนิ [Hope]
(n) ภเูขา,ดอย,เนนิเขา,ดอน [Nontri]
/HH IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

level คงที: ไมเ่ปลียนแปลง [Lex2]
เครืองมอืวดัระดบั[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ: ทาํใหร้าบ, ทาํใหเ้สมอ, ทาํใหไ้ดร้ะดบั [Lex2]
ระดบั (มาตรฐาน, คณุภาพ): ระดบัชัน [Lex2]
ระดบัเดยีวกนั: เสมอกนั, เทา่กนั [Lex2]
ระดบัตามแนวราบ: แนวนอน, พืนราบ, ระนาบ, พืนเรยีบ [Lex2]
ระดบัตาํแหนง่[Lex2]
ราบเรยีบ: แบนราบ, แบน, เรยีบ [Lex2]
(เลฟ\'เวลิ) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรยีบ,เป็นแนวนอน,เทา่กนั,ระดบั
เดยีวกนั,สขุมุ,รอบคอบ. vt. ทาํใหร้าบ,ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหไ้ดร้ะดบั,ยกหรอืลดระดบั,ทาํใหล้ม้
ลงสู่แนวพืนดนิ,ชกลม้ลง,ทาํใหเ้สมอภาคกนั,ทาํใหเ้ขา้กนั (ส)ี ,เลง็เปา้,หนัตาไปทางทศิใด
ทศิหนึง vi. ทาํใหร้าบ,เลง็,ใชเ้ครืองวดัระดบั,บนิขนานกบัพืน,บอกความจรงิ,adv. โดยแนว
ราบ,เป็นเสน้แนวนอน Phr. (on the level ซือสตัย ์จรงิใจ) [Hope]
(adj) ไดร้ะดบั,ราบ,สมําเสมอ,คู่คี,เทา่กนั [Nontri]
(n) ระดบั,พืนราบ,ชัน,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน [Nontri]
(vt) ทาํใหไ้ดร้ะดบั,เลง็ปืน,เพง่เลง็,ปรับใหเ้สมอ [Nontri]
/L EH1 V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lone โดดเดียว: คนเดยีว [Lex2]
(โลน) adj. โดดเดียว,คนเดยีว,สนัโดษ,โทน,ไรเ้พือน,อา้งวา้ง,ไมม่คีน
อยู่,หงอยเหงา,วงัเวง,โสด ###SW. loneness n. ดlูone ###S. isolated,solitary [Hope]
(adj) โดดเดียว,สนัโดษ,โดด,โทน,อา้งวา้ง [Nontri]
/L OW1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]



puddle แอง่นําขนาดเลก็: หลม่, บอ่ดนิ [Lex2]
(พัด\'เดลิ) n. แอง่นําเลก็ ๆ (โดยเฉพาะบนพืนดนิ) ,หลมุ,ความสบัสน,ความ
ยุ่งเหยงิ,โคลน,เลน,ดนิเลน,โลหะทีกาํลงัหลอม. vt.,vi. ทาํใหเ้ป็นแอง่หรอื
หลมุ,กวน,คลกุ,ผสม,เลน่โคลน,ลยุโคลน. ###SW. puddler n. puddly adj. [Hope]
(n) บอ่โคลน,หลมุ,แอง่,ดนิเลน [Nontri]
/P AH1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

response คาํตอบ: การตอบ [Lex2]
การตอบสนอง: การโตต้อบ [Lex2]
(รสีพอนซ\ฺ') n. คาํตอบ,การตอบ,คาํรับ,ผลตอบ,ความรู้สกึตอบ,การโตต้อบ,การขานรับ ###S.
answer,reply [Hope]
(n) การตอบสนอง,คาํตอบ,การตอบ,การขานรับ,ผลตอบ [Nontri]
/R AH0 S P AA1 N S/ [CMU]
/R IY0 S P AA1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

season ฤดกูาล: หนา้, ชว่งเวลา, ระยะเวลา, เวลาทีเหมาะสม [Lex2]
เทศกาล: ชว่งเทศกาล [Lex2]
ปรงุรส: เพิมรสชาต ิ[Lex2]
สรา้งประสบการณ:์ ฝกึฝน, ทาํใหคุ้้นเคย [Lex2]
เพิมชวีติชวีา: เพิมสสีนั, ทาํใหน้า่สนใจ [Lex2]
(ซ\ี'เซนิ) n. ฤด,ูคราว,กาล,ฤดกูาล,เทศกาล,หนา้,ตวักาํหนดเวลา,ตัว̃ฤด,ูระยะเวลา,ชว่งเวลา
vt. ปรงุ,ปรงุรส,เพิมรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ,์ตากใหแ้หง้. vi. ปรงุ,ปรงุรส,คุ้นเคย.
###SW. seasonedly adv. seasoner n. Phr. (in season หนา้ (มะมว่ง,ลินจี [Hope]
(n) ฤด,ูคราว,ชว่งเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล [Nontri]
(vt) ตบแตง่,ปรงุรส,เพิมรสชาต ิ[Nontri]
/S IY1 Z AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

solution วธิแีกปั้ญหา: คาํตอบ, คาํอธบิาย [Lex2]
สารละลาย[Lex2]
(ซอลลวิ\'เชนิ) n. ทางออก,วธิแีก,้การแกปั้ญหา,การอธบิาย,คาํตอบ,วธิกีาร,สารละลาย,การ
ละลาย,สว่นผสมเป็นเนือเดยีวกนัของสารตังแตส่องอยา่งขึนไป. ###S.
mix,mixture,compound,explanation [Hope]
(n) การละลายนํา,การแกปั้ญหา,ทางออก,คาํตอบ,วธิแีก ้[Nontri]
/S AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

waste ฆา่[Lex2]
ใชไ้ปโดยเปลา่ประโยชน:์ สญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน ์[Lex2]
ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
ไมส่บาย[Lex2]
ทาํใหไ้มส่บาย[Lex2]
ทาํใหอ้อ่นเพลยี: ทาํใหเ้หนือย [Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ฆา่ (คาํสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
พดูไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]



การสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน:์ การหมดเปลอืง [Lex2]
พืนทีทีไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน:์ บรเิวณรา้ง, ทีรกรา้งวา่งเปลา่ [Lex2]
พืนทีทีถกูทาํลาย[Lex2]
ของเสยี: ขยะ [Lex2]
ทีไมเ่ป็นทีตอ้งการ[Lex2]
ซึงไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
(เวสท)ฺ vt. vi.,n.,adj. (การ) สญูเสยี,สินเปลอืง,หมดเปลอืง,เปลา่ประโยชน,์ผอมลง,ลด
ลง,เสยีเวลา,สิงทีสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน,์บรเิวณรา้ง,ของเสยี,ขยะ,สิงปฏกิลู,อจุจาระ 
Phr. (lay waste ทาํลาย) ###SW. wastable adj. S... [Hope]
(adj) รา้ง,โลง่เตยีน,สญูเสยี,เสยี,ไรป้ระโยชน ์[Nontri]
(n) ของเสยี,ความเสยีหาย,การสินเปลอืง,ทีรา้ง [Nontri]
/W EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whether ไมว่า่จะ...หรอืไม[่Lex2]
ทังสอง: ทังคู่ [Lex2]
(เวธ\'เธอะ) adj. หรอืไม ่Phr. (whether or no โดยไมค่าํนงึถงึ ไมว่า่จะมอีะไรเกดิขึนกต็าม)
pron อนัไหน ###S. if [Hope]
(con) หรอืไม ่[Nontri]
/W EH1 DH ER0/ [CMU]
/HH W EH1 DH ER0/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

argue โตเ้ถยีง: โตแ้ยง้, เถยีง [Lex2]
ใหเ้หตผุล: อา้งเหตผุล [Lex2]
ใหเ้หตผุล: อา้งเหตผุล, อภปิราย [Lex2]
(อาร\์'กวิ) vt.,vi. ถกเถยีง,เถยีง, โตค้ารม, อา้งเหตผุล,อภปิราย,พดูใหย้อม,โตแ้ยง้พสิจูน์
วา่,แสดงใหเ้หน็วา่arguer n. ###S. debate) [Hope]
(vi,vt) โตแ้ยง้,เถยีง,ถกเถยีง,โตเ้ถยีง,โตค้ารม [Nontri]
/AA1 R G Y UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

communicate เชือมตดิกนั[Lex2]
ตดิตอ่สือสาร[Lex2]
สง่ตอ่: สง่ผา่น [Lex2]
(คะมวิ\'นเิคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ใหค้วาม
รู้,สง่,ถา่ยทอด,ตดิตอ่,บอกแจง้ vi. แลกเปลียนขอ้คดิเหน็กบั ###SW. communicator n.
###S. convey [Hope]
(vt) ตดิตอ่,แจง้,บอกใหท้ราบ,ถา่ยทอด,สง่,ใหค้วามรู้ [Nontri]
/K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crowd กดดนั: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]
ชมุนมุ[Lex2]
เบยีดเสยีด[Lex2]
ผลกัไปขา้งหนา้[Lex2]
ผู้ชม[Lex2]



ฝงูชน: กลุ่มคน, มวลชน [Lex2]
มดัรวมกนั[Lex2]
(เคราด)ฺ {crowded,crowding,crowds} n. ฝงูชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนทีชมการแสดง
หรอือืน ๆ vt. เบยีดเสยีด [Hope]
(n) ฝงูชน,มหาชน,กลุ่มคน,พวก,ฝงู [Nontri]
(vi) มาชมุนมุกนั,ยดัเยยีด,เบยีดเสยีด,อดั,เบยีด [Nontri]
/K R AW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depend ขึนอยู่กบั: พึงพงิ, อาศยั, พึงพา [Lex2]
แขวน: หอ้ย, หอ้ยลงมา [Lex2]
ไวว้างใจ: เชือมัน, มันใจ [Lex2]
อยู่ระหวา่งการพจิารณา (ทางกฎหมาย)[Lex2]
(ดเีพนด\ฺ') {depended,depending,depends} vi. ขึนอยู่กบั,อาศยั,อยู่ที,สดุแลว้
แต,่พึงพา,แขวนหรอืหอ้ยอยู่,เชือถอื [Hope]
(vi) เชือถอื,ไวใ้จ,พึงพงิ,อาศยั,ขึนอยู่กบั [Nontri]
/D AH0 P EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dish จาน: ชาม [Lex2]
อาหาร[Lex2]
(ดชิ) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกบัขา้ว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญงิสวย. vt. ใส่
จาน,ทาํคลา้ยรปูจาน,คยุกนัเลน่ ###S. vessel,container [Hope]
(n) จาน,อาหาร [Nontri]
(vt) ตกัใสจ่าน [Nontri]
/D IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

empty ทาํใหว้า่งเปลา่: ขจัด, เททิง, ทิง [Lex2]
ทาํใหว้า่งเปลา่: ขจัดออก, เอา(ของ)ออกใหห้มด, ทิงหมด, เททิง [Lex2]
ทีไมจ่รงิใจ[Lex2]
ทีไมม่คีวามหมาย[Lex2]
วา่งเปลา่: โลง่, วา่ง, เปลา่ๆ [Lex2]
(เอมพ\ฺ'ท)ี {emptied,emptying,empties} adj. วา่งเปลา่,ไมม่คีนอยู่,ไมม่อีะไร,ไมม่คีวาม
หมาย,ไรส้าระ,เปลา่ประโยชน,์ไมม่ขีองบรรทกุ,หวิ,โง,่ไรค้วามรู้,เปลียว,เงยีบ,ยงัไมต่ังครรภ์
vt. ทาํใหว้า่งเปลา่,ปลอ่ยทิง. vi. วา่งเปลา่,เททิง,หมดไป,ไหลเกลียง. n. สิงที [Hope]
(adj) วา่งเปลา่,ไมม่คีน,ไมม่ขีอง,เปลา่ประโยชน,์เปลียว [Nontri]
(vt) ทาํใหว้า่งเปลา่,เปลือง,วดิ,เทนําออก,ปลอ่ยนําทิง [Nontri]
/EH1 M P T IY0/ [CMU]
/EH1 M T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exact ตอ้งการ[Lex2]
ถกูตอ้งแมน่ยาํ[Lex2]
(อดิแซคท\ฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แนน่อน,แนช่ดั,ถกูตอ้ง,เทียง,แมน่ยาํ. vt. บบี
บงัคบั,เรยีกรอ้ง,ตอ้งการ. ###SW. exactable adj. ดeูxact exacter n. ดeูxact exactor n. ดeูxact
exactness n. ดeูxact S... [Hope]
(adj) แนน่อน,แนช่ดั,ถกูตอ้ง,เทียง,แมน่ยาํ [Nontri]



(vt) เกณฑเ์อามา,บบีบงัคบั,ตอ้งการ [Nontri]
/IH0 G Z AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fresh สด: ใหม ่[Lex2]
สดชืน: กระชุ่มกระชวย, มชีวีติชวีา [Lex2]
ไมม่ปีระสบการณ[์Lex2]
จดื: ไมใ่สเ่กลอื [Lex2]
(เฟรช) adj. สด,ใหม,่สดใส,สไีมต่ก,ไมม่ปีระสบการณ ์n. การเริมตน้ vt. vi. ทาํใหส้ด. adv.
ใหม,่เมือเรว็ ๆ นี,เดยีวนี adj. ทะลึง,ไมม่มีารยาท ###SW. freshly adv. freshness n. ###S.
recent,new [Hope]
(adj) สด,ใหม,่จดื,สดๆรอ้นๆ,บรสิทุธิ,สดใส,เพิงมาถงึ,ไมซ่ดี [Nontri]
/F R EH1 SH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gather ชมุนมุ: รวมกลุ่ม, รวมตวักนั, จับกลุ่มกนั [Lex2]
ชมุนมุ: รวมกลุ่ม, รวมตวั, จับกลุ่ม [Lex2]
เกบ็เกียว: รวบรวม [Lex2]
รวมความคดิ[Lex2]
(แกธ\'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดคิว,สิงทีเกบ็รวม ###SW. gatherable
n. ###S. assemble,mass [Hope]
(vi,vt) รวม,เกบ็,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกนั,ชมุนมุ [Nontri]
/G AE1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

indicate ชีทาง: บอกทาง, บง่บอก, ชีใหเ้หน็ [Lex2]
แสดง: ใหส้ญัญาณของ, บง่บอกถงึ, ระบ ุ[Lex2]
(อนิ\' ดะเคท) vt. ชีบอก, ชีแนะ, แสดง, ทาํใหรู้้. ###SW. indicatable, indicatory adj. ###S.
betoken, imply) [Hope]
(vt) ชีบอก,บง่บอก,แสดง,ทาํใหรู้้ [Nontri]
/IH1 N D AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

item ของ: สิงของ [Lex2]
ขา่ว: รายงานขา่ว [Lex2]
รายการ: รายการสิงของ; บญัชรีายการ [Lex2]
(ไอ\'เทมิ) n. เรือง,อนั,ชิน,สิงของในรายการ,รายการในบญัช,ีขา่ว,มาตรา,ขอ้. adv. ดว้ย,เชน่
เดยีวกนั. vt. ลงรายการ,ลงบนัทกึ [Hope]
(n) เรือง,ขา่ว,รายการ,ขอ้,ชิน,อนั [Nontri]
/AY1 T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

offer เสนอเพือใหพ้จิารณา[Lex2]
อาสา: แสดงความเตม็ใจ [Lex2]
เสนอราคา[Lex2]
บชูา (ทางศาสนา)[Lex2]
ขอ้เสนอ: สิงทีเสนอ [Lex2]
ราคาทีลดลง[Lex2]



(ออฟ\'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กลา่ววา่จะยกให,้มอบ,ถวาย,ให,้เสนอราคา,บอกราคา,บอก
ขาย,ขอแตง่งาน,แสดง,ทาํใหป้รากฎ,ประมลู,บชูา ###SW. offerer n. offeror n. [Hope]
(n) คาํขอ,ขอ้เสนอ,การยกให,้การเสนอ,การถวาย [Nontri]
/AO1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

price ราคา: มลูคา่ [Lex2]
คณุคา่: คา่ [Lex2]
ผลตอบแทน[Lex2]
รางวลันาํจับ[Lex2]
สนิบน[Lex2]
กาํหนดราคา: ตังราคา, ตรีาคา [Lex2]
เปรยีบเทยีบราคา[Lex2]
(ไพรซ)ฺ n. ราคา,เงนิรางวลั,รางวลั,คา่,คณุคา่,มลูคา่,สิงทีแลกมา,คา่ตอบแทน. Phr. (at any
price) ไมว่า่จะเสยีเทา่ไรกต็าม Phr. (beyond (without) price ซึงคาํนวณคา่ไมไ่ด)้ vt.
กาํหนดราคา,ตังราคา,สอบถามราคา ###SW. priceable adj. pricer n. [Hope]
(n) ราคา,คา่,โทษ,รางวลั,คา่ตอบแทน [Nontri]
(vt) ตังราคา,สบืราคา [Nontri]
/P R AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

product ผลติผล: ผลติภณัฑ,์ สนิคา้, ของทีประกอบขึน [Lex2]
ผลทีเกดิขึน[Lex2]
สารทีเกดิจากปฎกิริยิาทางเคม:ี สารทีไดจ้ากสารอืนหลงัจากการเปลียนแปลงทางเคมี
[Lex2]
ผลคณู: ผลของการคณู [Lex2]
(พรอด\'ดคัท)ฺ n. ผลติภณัฑ,์ผลติผล,ผลคณู ###S. result [Hope]
(n) ผลติภณัฑ,์ผลคณู,สนิคา้,ผลติผล [Nontri]
/P R AA1 D AH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

property สทิธคิรอบครอง: กรรมสทิธิ [Lex2]
ทรัพยส์มบตั:ิ ทรัพยส์นิ [Lex2]
ทีดนิ: อสงัหารมิทรัพย ์[Lex2]
คณุสมบตั:ิ คณุลกัษณะ [Lex2]
อปุกรณป์ระกอบฉากละคร: อปุกรณก์ารแสดง [Lex2]
(พรอพ\'เพอท)ี n. ทรัพยส์นิ,ทรัพยส์มบตั,ิสมบตั,ิทีดนิ,สทิธคิรอบครอง,กรรมสทิธิ, (ปรัชญา)
,ลกัษณะทีไมส่าํคญั, (ละคร) เครืองประดบัหรอือปุกรณ ์###S.
possessions,holding,attibute,trait,feature [Hope]
(n) ทรัพยส์มบตั,ิคณุสมบตั,ิกรรมสทิธิ [Nontri]
/P R AA1 P ER0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

purchase ซือ[Lex2]
ไดม้า (ดว้ยความพยายาม): ไดรั้บ [Lex2]
ทาํใหเ้คลือนทีดว้ยเครืองมอืสาํหรับงัด[Lex2]
การซือ[Lex2]



ของทีซือมา[Lex2]
การไดม้าดว้ยความพยายาม[Lex2]
(เพอ\'เชสิ) vt. ซือ,จัดซือ n. การซือ ,คานงัด,อปุกรณย์กของ,กาํลงังัด ###SW. purchasable
adj. purchaser n. ###S. buy [Hope]
(n) การซือ,ของซือขาย,คา่,ราคา,สิงทีซือมา [Nontri]
(vt) ซือ,ซือขาย,จัดซือ [Nontri]
/P ER1 CH AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recommend แนะนาํ: ชีแนะ [Lex2]
รับรอง: สนับสนนุ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นทีดงึดดูใจ: ทาํใหอ้ยากได ้[Lex2]
ฝากฝัง: มอบ [Lex2]
(เรค\'คะเมนด)ฺ vt. แนะนาํ,ชีแนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทาํใหอ้ยากได,้ทาํใหเ้ป็นทีดงึดดูใจ
vi. แนะนาํ ###SW. recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj. [Hope]
(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชีแนะ,เสนอแนะ [Nontri]
/R EH2 K AH0 M EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

select คดัเลอืก: เลอืก, คดั, เลอืกสรร, สรรหา [Lex2]
ดเีลศิ: ดทีีสดุ, ชันหนึง, ชันเยียม, คณุภาพสงู [Lex2]
ซึงไดรั้บการคดัเลอืก: ซึงผา่นการเลอืกสรร [Lex2]
(ซเีลคท\ฺ') vt. เลอืก,เลอืกเฟน้,คดั,คดัเลอืก,เลอืกสรร,สรรหา. adj. ผา่นการเลอืกเฟน้มา
แลว้,ดเีลศิ,ชันหนึง,ชันหวักะท.ิ ###SW. selectly adv. selectness n. selector n. 
S.choose,chosen,choice [Hope]
(adj) ชันหนึง,ไดค้ดัเลอืกแลว้,ชันหวักะท ิ[Nontri]
(vt) เลอืก,เลอืกเฟน้,คดัเลอืก,เลอืกสรร [Nontri]
/S AH0 L EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tool อวยัวะเพศชาย[Lex2]
คนโง[่Lex2]
เครืองมอื[Lex2]
สว่นใบมดีของเครืองมอื[Lex2]
วธิกีาร[Lex2]
สิงทีใชใ้นงานตา่งๆ[Lex2]
คนทีเป็นเครืองมอืของผู้อืน[Lex2]
อวยัวะเพศชาย (คาํสแลง): ลงึค ์[Lex2]
ใชเ้ครืองมอืทาํงาน: ทาํงานดว้ยเครืองมอื [Lex2]
ขบัรถ: ขบัรถ [Lex2]
ใหค้รืองมอื[Lex2]
ขบัรถ[Lex2]
(ทลู) n. เครืองมอื,อปุกรณ ์vt. จัดใหม้เีครืองมอื,ใชเ้ครืองมอื,ขบัรถ. ###SW. tooler n. ###S.
implement,utensil [Hope]
(n) เครืองมอื,อปุกรณ ์[Nontri]
(vt) ใชเ้ครืองมอื [Nontri]
/T UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



treat ปฏบิตั:ิ ปฏบิตั(ิตอ่), จัดการ [Lex2]
รักษา: บาํบดัรักษา [Lex2]
เลียง: ซือให ้[Lex2]
ใหค้วามเพลดิเพลนิ: รับรอง [Lex2]
เกียวกบั[Lex2]
ทาํตามกระบวนการ[Lex2]
อาหารทีนา่รับประทาน: ของนา่ทาน [Lex2]
(ทรที) vt.,vi.,n. (การ) กระทาํกบั,ปฎบิตักิบั,รักษา,เยยีวยา,จัดการ,พจิารณา,ใส่
กบั,เลียง,ตอ้นรับ,จัดหาอาหารให.้ vi. จัดการ,เลียง,เจรจา. ###SW. treatable adj. treater n.
treatment n. ###S. behave,medicate,entertainment [Hope]
(n) การเลียงด,ูการปฎบิตั,ิการรักษา,การสญัญา [Nontri]
(vt) กระทาํกจิ,รักษา,บรรยาย,เลียงด,ูทาํสญัญา [Nontri]
/T R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

alive เตม็ไปดว้ย[Lex2]
มชีวีติชวีา[Lex2]
มชีวีติอยู่: ยงัอยู่, อยู่, ยงัคงอยู่ [Lex2]
รู้ (ถงึอนัตราย): ระวงัตวั [Lex2]
(อะไลว\') adj. มชีวีติอยู่, คงอยู่, กระปรีกระเปรา่, รา่เรงิ, ครกึครืน, เตม็ไปดว้ยชวีติ, สนใจตอ่,
ตระหนักถงึ ###S. living, existing ###A. dead) [Hope]
(adj) มชีวีติอยู่,คงอยู่,ดาํรงอยู่,รา่เรงิ,กระปรีกระเปรา่ [Nontri]
/AH0 L AY1 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bone กระดกู[Lex2]
วตัถหุรอืสารสขีาวจากรา่งกายสตัว[์Lex2]
ถอดกระดกู: เอากระดกูออก [Lex2]
เรยีนอยา่งหนัก: มมุานะ, ครําเครง่ [Lex2]
(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดกู vt. เอากระดกูออก vi. มุ่งเรยีนอยา่งหนัก Phr.
(bone of connection เรืองทีทะเลาะกนั) [Hope]
(n) กระดกู,อฐั,ิโครงกระดกู,กา้ง [Nontri]
(vt) แคะกระดกูออก [Nontri]
/B OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bother ทาํใหต้วัเองยุ่งยาก[Lex2]
ตวักอ่ปัญหา: ตวัปัญหา [Lex2]
ทาํใหเ้กดิปัญหา: ทาํใหยุ้่งยาก [Lex2]
การรบกวน[Lex2]
(บอธ\'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทาํใหง้ง,ทาํใหยุ้่งใจ vi. ยุ่งกบั n. สิง
ทีนา่ราํคาญ,คนทีนา่ราํคาญ,งาน,ความกงัวลใจ ###S. pester [Hope]
(n) สิงรบกวน,ความราํคาญ,ความนา่เบือ [Nontri]
(vt) กอ่กวน,รบกวน,ทาํใหร้าํคาญ,ยุ่ง,เอาธรุะ [Nontri]
/B AA1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]



captain กปัตนั: หวัหนา้ผู้ควบคมุเรอื [Lex2]
หวัหนา้ทมี[Lex2]
(แคพ\'เทน) {captained,captaining,captains} n. รอ้ยเอก,เรอืเอก,เรอือากาศเอก,นาวา
เอก,หวัหนา้,ผู้นาํ,กปัตนัเรอื,หวัหนา้นักบนิ,ไตก้ง๋,หวัหนา้ชดุนักกฬีา vt. เป็นผู้นาํ,เป็น
หวัหนา้,บญัชาการ ###SW. captancy n. ด ูcaptain, captainship n. ด ูcaptain [Hope]
(n) หวัหนา้,ผู้นาํ,นายทหาร,ไตก้ง๋เรอื,กปัตนัเรอื,หวัหนา้นักกฬีา [Nontri]
/K AE1 P T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conclusion สว่นสดุทา้ย[Lex2]
(คนัคล\ู'เชนิ) n. การลงเอย,การสินสดุลง,การสรปุ,บทสรปุ,ผล,การตกลงขันสดุทา้ย,การ
ตดัสนิใจครังสดุทา้ย ###S. inference [Hope]
(n) การจบ,การตดัสนิใจ,ขอ้ยตุ ิ[Nontri]
/K AH0 N K L UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

doubt ความสงสยั: ความคลางแคลงใจ, ความไมแ่นใ่จ, ความไมเ่ชือถอื [Lex2]
สงสยั: ไมแ่นใ่จ, คลางแคลงใจ [Lex2]
(เดาท)ฺ {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสยั,ความไมแ่นใ่จ,ความกลวั. vt. สงสยั,ไม่
แนใ่จ,ไมไ่วว้างใจ,กลวั vi. สงสยั Phr. (beyond the shadow of a doubt แนใ่จ,มันใจ) .
###SW. doubtable adj. ดdูoubt doubtably adv. ดdูoubt doubter n. ดdูoub [Hope]
(n) ความสงสยั,ความไมแ่นใ่จ,ความสนเทห่,์ความคลางแคลงใจ,ความขอ้งใจ [Nontri]
(vt) สงสยั,ไมไ่วว้างใจ,ฉงนสนเทห่,์แคลงใจ,ขอ้งใจ,กริงเกรง,ไมแ่นใ่จ [Nontri]
/D AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

explore สาํรวจ: ขดุคุ้ย, เสาะหา [Lex2]
(เอคซพฺลอร\์') (explored,exploring,explores} v. สาํรวจตรวจคน้,สาํรวจ,ตรวจ,วนิจิฉัย
[Hope]
(vt) สาํรวจ,ตรวจคน้,ตรวจ,วนิจิฉัย,วเิคราะห ์[Nontri]
/IH0 K S P L AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foreign เกียวกบัตา่งประเทศ: เกียวกบัตา่งชาต ิ[Lex2]
(ฟอร\์'รนิ) adj. ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ินอกประเทศ,ตา่งถิน,ตา่งเขต,ไมเ่กียวขอ้ง,ไมเ่หมาะ
สม,ตา่งประเภท,แปลก,ไมคุ่้นเคย. ###SW. foreignly adv. foreignness n. ###S. alien [Hope]
(adj) ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ิตา่งเมอืง,นอกประเทศ,ตา่งถิน [Nontri]
/F AO1 R AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

glad ดใีจ: พอใจ, ปติยินิด,ี สขุใจ [Lex2]
(แกลด) adj. ดใีจ,ยนิด,ีเบกิบานใจ. vt,ทาํใหด้ใีจ. ###SW. gladly adv. gladness n. [Hope]
(adj) นา่ยนิด,ีดใีจ,ปีต,ิเบกิบาน,ชืนชม [Nontri]
/G L AE1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

however ไมว่า่จะ … ขนาดไหน: แมจ้ะ … เพยีงใดกต็าม [Lex2]
อยา่งไรกต็าม: แมก้ระนัน, โดยวธิใีดกต็าม, อยา่งไรกด็ ี[Lex2]



(เฮาเอฟ\'เวอะ) adv. อยา่งไรกต็าม,แมว้า่,ยงัคง,แตก่ระนันกด็,ีอยา่งไร conj. อยา่งไรกต็าม
###S. nevertheless [Hope]
(adv) อยา่งไรกด็,ีอยา่งไรกต็าม,กระนันกด็,ีแมว้า่ [Nontri]
/HH AW2 EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

injustice ความอยตุธิรรม[Lex2]
(อนิจัส\'ทสิ) n. ความอยตุธิรรม,ความไมเ่ป็นธรรม,การลว่งละเมดิสทิธขิองผู้อืน,การกระทาํที
ไมย่ตุธิรรม,ความผดิ ###S. grievance [Hope]
(n) ความไมเ่ป็นธรรม,ความผดิ,การลว่งละเมดิ [Nontri]
/IH2 N JH AH1 S T AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

international ระหวา่งประเทศ: สากล, นานาชาต,ิ เกียวกบัประชากรหลายประเทศ, เกียวกบัความสมัพันธ์
ระหวา่งประเทศ [Lex2]
องคก์รระหวา่งประเทศ[Lex2]
ระหวา่งประเทศ, นานาชาต ิเชน่ internationaler Flughafen สนามบนินานาชาต ิ[LongdoDE]
(อนิเทอแนช\'เชนิเนลิ) adj. ระหวา่งประเทศ ###SW. internationality n. [Hope]
(adj) เกียวกบันานาชาต,ิสากล,ระหวา่งประเทศ,ทัวโลก [Nontri]
/IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lawyer ทนายความ: ทนาย, นติกิร, นักกฎหมาย [Lex2]
เป็นทนายความ[Lex2]
(ลอ\'เยอะ) n. ทนายความ,นักกฎหมาย [Hope]
(n) ทนายความ,หมอความ,นติกิร,นักกฎหมาย [Nontri]
/L AO1 Y ER0/ [CMU]
/L OY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mention กลา่วถงึ: อา้งถงึ, เอย่ถงึ, พดูถงึ [Lex2]
การกลา่วถงึ: การเอย่ถงึ, การพดูถงึ [Lex2]
(เมน\'เชนิ) vt. กลา่วถงึ,เอย่ถงึ,อา้งองิ,พดูพาดพงิ. n. การกลา่วถงึ,คาํอา้ง Phr. (not to
mention นอกเหนอืจาก) ###SW. mentioner n. ###S. refer,name,cite [Hope]
(n) การกลา่วถงึ,การพาดพงิถงึ,การอา้งถงึ,คาํอา้ง,คาํชมเชย [Nontri]
(vt) กลา่วถงึ,พาดพงิถงึ,อา้งถงึ,เอย่ถงึ [Nontri]
/M EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

policy นโยบาย: หลกัการ, แผนการ, วถิทีาง, อบุาย [Lex2]
กรมธรรมป์ระกนัภยั[Lex2]
อบุาย: วธิกีารอนัแยบยล, วธิกีารอนัแยบคาย [Lex2]
(พอล\'ลซิ)ี n. นโยบาย,วถิทีาง,ยทุธวธิ,ีหลกัการ,ความฉลาด,ความสขุมุ,กรมธรรมป์ระกนั
ภยั,ลอตเตอร ี###S. strategy [Hope]
(n) นโยบาย,แนวทาง,หลกัการ,อบุาย,ยทุธวธิ ี[Nontri]
/P AA1 L AH0 S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



social เกียวกบัสงัคม: เกียวกบัการอยู่รว่มกนั [Lex2]
เกียวกบัสงัคมนยิม[Lex2]
การชมุนมุกนั: การรวมกลุ่มกนั [Lex2]
(โซ\'เชลิ) adj. เกียวกบัสงัคม,เกียวกบัการอยู่เป็นหมู่ ###SW. socially adv. socialness n.
###S. amiable [Hope]
(adj) ชอบสมาคม,ในวงสงัคม,เป็นกนัเอง,ฉันมติร [Nontri]
/S OW1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

speech คาํพดู: ถอ้ยคาํ, คาํบรรยาย, คาํปราศรัย, สนุทรพจน ์[Lex2]
การพดู: การกลา่ว [Lex2]
(สพชี)ฺ n. การพดู,วธิกีารพดู,คาํพดู,คาํบรรยาย,คาํสนุทรพจน,์วชิาเกียวกบัการพดู,ขา่ว
ลอื,ภาษาชนชาต,ิภาษา. ###S. utterance [Hope]
(n) สนุทรพจน,์คาํพดู,คาํปราศรัย,คาํบรรยาย,วาทะ [Nontri]
/S P IY1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

staff คณะผู้ทาํงาน: คนงาน [Lex2]
เสนาธกิาร: คณะเสนาธกิาร [Lex2]
เสาคํา: ไมค้ํา [Lex2]
เสน้ขวาง 5 เสน้ทีใชเ้ป็นโนต้เพลง[Lex2]
ซึงวา่จา้งเป็นพนักงานประจาํ[Lex2]
จัดหาคณะทาํงาน[Lex2]
(สทาฟ) n. ไมเ้ทา้,ไมร้าว,เสาคํา,เครืองคําจนุ,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ดา้ม,ไมรั้งวดั,ไม้
สญัญาณ,ไมแ้สดง อาํนาจ,คทา,ดา้ม,ปา้ยทาง,เสน้ขดีขวางทีเป็นโนต๊เพลงหา้เสน้,คณะผู้รว่ม
งาน,คณะเสมยีนพนักงาน,คณะเสนาธกิาร,เสนาธกิาร adj. เกียวกบัคณะเสนาธกิาร,เกียวกบั
คณะผู้รว่มงาน [Hope]
(n) คณะคนงาน,ไมถ้อื,ไมเ้ทา้,เสาธง,คทา,ปา้ยบอกทาง [Nontri]
(vt) จัดคณะทาํงาน,บรรจคุนทาํงาน [Nontri]
/S T AE1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

toward ไปสู่[Lex2]
ใกลจ้ะถงึ: เกอืบจะถงึ [Lex2]
ในเรืองเกียวกบั[Lex2]
ชว่ยเหลอืทางการเงนิตอ่[Lex2]
ในไมช่า้[Lex2]
(โท\'เอริด์) prep. ไปยงั,ไปถงึ,ไปทาง,ใกล ้ๆ กบั,หนัไปทาง,เกียวกบั,เนืองจาก,ตอ่. adj. ใกล้
จะเกดิขึน,จวนแจ,อยู่ในระหวา่ง,เป็นมงคล,ใหป้ระโยชน ์[Hope]
(pre) ไปตอ่,ในเรือง,ไปทาง,เกียวกบั,เนืองจาก [Nontri]
/T AH0 W AO1 R D/ [CMU]
/T AO1 R D/ [CMU]
(in) / / [OALD]

wood ป่าไม:้ พืนทีป่า [Lex2]
เนือไม:้ ไม ้[Lex2]
ไมต้กีอลฟ์ชนดิหวัไม[้Lex2]
ทาํดว้ยไม:้ ทาํจากไม ้[Lex2]



ปกคลมุ (พืนที) ดว้ยตน้ไม[้Lex2]
(วดู) n. ไม ้adj. ทาํดว้ยไม,้อยู่ในป่า vt. ปกคลมุดว้ยตน้ไม,้ปลกูตน้ไม ้vi. สะสมหรอืจัดใหม้ไีม้
Phr. (out of the woods ปลอดภยั,พน้อนัตราย) ###SW. woods n. ป่าไม ้[Hope]
(n) ป่า,ไม,้เนือไม ้[Nontri]
/W UH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

achieve สาํเรจ็: สมัฤทธผิล, ประสบผลสาํเรจ็, บรรล ุ[Lex2]
(อะชฟีว\') vt.,vi. บรรลผุล, ไดรั้บ ###S. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry) [Hope]
(vt) ทาํใหบ้รรลผุล,ทาํใหส้มัฤทธิผล,ทาํใหส้าํเรจ็ [Nontri]
/AH0 CH IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

advise แจง้: แจง้ใหท้ราบ, แจง้ขา่ว [Lex2]
แนะนาํ: ชีแนะ, แนะแนว, ใหค้าํปรกึษา, ใหค้าํแนะนาํ [Lex2]
(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนาํ,เตอืน,ใหค้วามเหน็, บอก ขา่ว,ใหค้าํปรกึษา ###S. direct) [Hope]
(vt) แนะนาํ,ใหค้วามเหน็,ใหค้าํปรกึษา,ตกัเตอืน [Nontri]
/AE0 D V AY1 Z/ [CMU]
/AH0 D V AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

already แลว้: ทีเกดิแลว้กอ่นหนา้นี, เรยีบรอ้ย, เรยีบรอ้ยแลว้ [Lex2]
(ออลเรด\' ด)ี adj. อยู่แลว้, เสยีแลว้,แลว้, เรยีบรอ้ยแลว้ ###S. before now, by now) [Hope]
(adv) เรยีบรอ้ยแลว้,แลว้ [Nontri]
/AO0 L R EH1 D IY0/ [CMU]
/AO0 R EH1 D IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

basic จาํเป็นทีสดุ: สาํคญัทีสดุ [Lex2]
พืนฐาน: รากฐาน, มลูฐาน, อนัดบัแรก, สาํคญั [Lex2]
ธรรมดา[Lex2]
เป็นดา่ง: ลกัษณะดา่ง [Lex2]
ภาษาเบสกิ: โปรแกรมภาษาของคอมพวิเตอร ์[Lex2]
(เบ\'ซคิ) 1. adj. เกียวกบัฐาน,เกียวกบัดา่ง 2. เป็นภาษาระดบัสงู (high level language) ภาษา
หนึงใชใ้นการเขยีนโปรแกรม ภาษาเบสกินีเขยีนงา่ย ๆ เหมาะกบัผู้เริมตน้เรยีน คาํวา่ BASIC
นันยอ่มาจาก Beginner\'s Allpurpose Symbolic Instruction Code แปลไดว้า่ รหสัคาํสังที
เป็นสญัลกัษณเ์อนกประสงคส์าํหรับผู้เริมตน้ใชค้อมพวิเตอร ์เมือเริมนาํออกใชใ้หม ่ๆ ภาษานี
มขีอ้จาํกดัมาก ในปัจจบุนัแมจ้ะมกีารพัฒนาภาษานีไปไกลแลว้ แตนั่กทาํโปรแกรมทัวไปมกั
จะดถูกูวา่ เป็นภาษาสาํหรับผู้เริมตน้ และไมน่ยิมนาํมาใชใ้นการเขยีนโปรแกรมใหญ ่ๆ ขอ้ดี
ของภาษานีกค็อื จะทราบทีผดิและแกไ้ขไดท้นัท ี[Hope]
(adj) เกียวกบัฐาน,เกียวกบัมลูฐาน [Nontri]
/B EY1 S IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bit ดอกสวา่น[Lex2]
เหลก็ทีขวางปากมา้สาํหรับดงึบงัเหยีน[Lex2]
ชินสว่นเลก็ๆนอ้ยๆ[Lex2]
หนว่ยวดัความจขุอ้มลู: บติ [Lex2]



(บทิ) 1. n. ดอกสวา่น,สิงคํา,ของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,ครู่เดยีว,การกระทาํ,บทบาทเลก็นอ้ย,เหรยีญ
เลก็ ๆ ,หนว่ย,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ bite, บติ, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถงึตวัเลข 0 และ
1, หนว่ยขอ้มลูทีเลก็ทีสดุ โดยทีหนึงบติจะตอ้งเพยีงพอตอ่การบอกความแตกตา่งระหวา่ง
ขอ้มลูประเภท "ใช"้ ในปัจจบุนัมกัใชบ้ติเป็นหนว่ยวดัตวัประมวลผล (microprocessor) ของ
ไมโครคอมพวิเตอร ์วา่เป็นขนาด 8 บติ 16 บติ หรอื 32 บติ ถา้จัดบติเป็นชดุทีเรยีกวา่ไบต์
(byte) ซึงปกตจิะม ี8 บติ จะใชเ้ป็นรหสัเกบ็ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้ไมว่า่จะเป็นตวัเลข ตวัอกัษร ฯ ดู
byte ประกอบ [Hope]
(n) ของเลก็นอ้ย,เหรยีญเลก็ๆ,ชินอาหาร,เศษ,การกดั [Nontri]
(vt) pt ของ bite [Nontri]
/B IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bite]
กดั: ขบ, งับ [Lex2]
(แมลง) ตอ่ย: กดั [Lex2]
รอยกดั: แผลทีถกูกดั [Lex2]
หนึงคาํอาหาร[Lex2]
(ไบท)ฺ {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กดั,กนิ,ตอด,กนิอาหาร,ตอ่ย (แมลง) ,ยดึแนน่,เกาะ
แนน่,โกง,มผีลตอ่,งับ,ตดิเหยือ,ยดึ,ตดิ,ทาํไดผ้ล n. การกดั,แผลกดั,ความคม,ความไดผ้ล,ชิน
อาหาร,มือนอ้ย ๆ ###S. nibble [Hope]
(n) การกดั,ความคม,สว่นทีกดัออก,ชินอาหาร [Nontri]
(vt) กดั,กนิ,ตอด,ขบ,ตอ่ย [Nontri]
/B AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

consider พจิารณา: คดิอยา่งละเอยีด [Lex2]
(คนัซดิ\'เดอะ) {considered,considering,considers} vt. พจิารณา,ครุ่นคดิ,คดิ,คาํนงึถงึ
###SW. considerer n. ดcูonsider ###S. examine,ponder [Hope]
(vt) คดิ,คาํนงึถงึ,นกึถงึ,พจิารณา,สนใจ [Nontri]
/K AH0 N S IH1 D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

destroy ฆา่: สงัหาร, ครา่ชวีติ [Lex2]
ทาํลาย: ผลาญ, ทาํใหพั้ง, ทาํใหส้ินซาก [Lex2]
ทาํลาย: ทลาย, พัง, ลม้ลา้ง, ทาํลายลา้ง [Lex2]
(ดสิทรอย\') vt. ทาํลาย,ผลาญ,ดบั,ฆา่ ###S. ruin [Hope]
(vt) ทาํลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ลา้งผลาญ,สงัหาร,ฆา่ [Nontri]
/D AH0 S T R OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

entertain ตอ้นรับแขก: ตอ้นรับ [Lex2]
ทาํใหเ้พลดิเพลนิ: ทาํใหส้นกุสนาน [Lex2]
รับพจิารณา: พนิจิพจิารณา [Lex2]
(เอนเทอะเทน\') vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหส้นกุสนาน,ตอ้นรับ,รับรองแขก,เชญิไป
เลียง,ยอมรับ,รับ,รับพจิารณา. vi. รับรองแขก [Hope]
(vt) ความสนกุสนาน,ความเพลดิเพลนิ,มหรสพ,การรับรองแขก [Nontri]
/EH2 N T ER0 T EY1 N/ [CMU]
/EH2 N ER0 T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



extra เป็นพเิศษ: เหนอืกวา่, ดกีวา่ปกต ิ[Lex2]
สิงทีเพิมเตมิเขา้มา[Lex2]
อยา่งพเิศษ[Lex2]
เลย: ขา้งนอก [Lex2]
(เอคซ\ฺ'ทระ) adj.,n. (สิงที) พเิศษ,ใหญก่วา่หรอืดกีวา่ปกต,ิเพิมเตมิ. adv. เป็นพเิศษ,เพิม
เตมิ,นอกรายการ ###S. more [Hope]
(adj) พเิศษ,ใหญก่วา่,ดกีวา่ปกต,ิเพิมเตมิ [Nontri]
(n) สิงพเิศษ,สิงทีใหญก่วา่ปกต,ิสิงทีเพิมเตมิ,ฉบบัพเิศษ [Nontri]
/EH1 K S T R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

goal ประต[ูLex2]
จดุมุ่งหมาย: ความมุ่งหมาย, ความประสงค,์ จดุหมายปลายทาง [Lex2]
(โกล) n. เปา้หมาย,ประตฟูตุบอล ###S. aim,end [Hope]
(n) จดุหมายปลายทาง,หลกัชยั,ประตฟูตุบอล,เปา้หมาย [Nontri]
/G OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lie การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตังอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัที, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ทีตังอยู่: การตังอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
ตาํแหนง่ทีวางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ทีซอ่น (ของสตัว)์[Lex2]
นอน: เอนลง, หมอบ, เอกเขนก [Lex2]
แผก่วา้ง: เหยยีดยาว, ขยาย [Lex2]
ยงัคงอยู่: มอียู่ [Lex2]
วาง[Lex2]
(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คาํเทจ็,คาํโกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดู
โกหก,สิงทีหลอกลวง,แยง้. vi. พดูโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอกลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie
by หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็ [Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meat เนือสตัว[์Lex2]
เนือผลไม:้ สว่นทีรับประทานได,้ อาหาร [Lex2]
เนือหา: สาระสาํคญั, ใจความสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
(มที) n. เนือสตัวท์ีใชเ้ป็นอาหาร,อาหาร,สว่นทีกนิได,้สว่นสาํคญั,จดุสาํคญั,ของโปรด,สิงที
ชอบทาํ,อาหารมือสาํคญั. [Hope]
(n) เนือสด,อาหาร [Nontri]



/M IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

opinion ความเหน็: ความคดิเหน็, ขอ้คดิเหน็, ทศันคต ิ[Lex2]
ขอ้วนิจิฉัย: คาํวนิจิฉัย [Lex2]
(โอพนิ\'เยนิ) n. ขอ้คดิเหน็,ความคดิเหน็,ทศันะ ###S. notion [Hope]
(n) ความคดิเหน็,ทศันะ,ขอ้เสนอ [Nontri]
/AH0 P IH1 N Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

real แทจ้รงิ[Lex2]
มตีวัตน[Lex2]
จรงิใจ: ซือสตัย ์[Lex2]
ความเป็นจรงิ: สภาพทีเป็นจรงิ [Lex2]
เหรยีญสเปน[Lex2]
(เรยีล) adj. แท,้จรงิ,แทจ้รงิ,โดยแท,้ไมป่ลอม,จรงิใจ,เกียวกบัตวัเลขจรงิ (ไมใ่ชเ่ศษสว่นหรอื
เลขผสม) adv. มาก,อยา่งมาก ###SW. realness n. ###S. true,actual,genuine [Hope]
(adj) แท,้จรงิ,แทจ้รงิ [Nontri]
/R IY1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

reflect สะทอ้นกลบั: สอ่งกลบั [Lex2]
สะทอ้นใหเ้หน็: แสดงใหเ้หน็, สอ่ใหเ้หน็ [Lex2]
ไตรต่รอง: ครุ่นคดิ [Lex2]
(รเีฟลคท\ฺ') vt.,vi. สะทอ้นกลบั,สอ่งกลบั,สะทอ้นภาพใหเ้หน็,ครุ่นคดิ,ไตรต่รอง,สอ่ให้
เหน็,นาํมาสู่ (ชือเสยีง,การตาํหน)ิ ###SW. reflectibility n. reflectingly adv. ###S. cast
back,mirror,show,ponder [Hope]
(vi) ใครค่รวญ,ไตรต่รอง,ครุ่นคดิ,สะทอ้นกลบั,สอ่ใหเ้หน็ [Nontri]
(vt) สอ่ใหเ้หน็,ทาํใหส้ะทอ้นกลบั,นาํมาสู่ [Nontri]
/R AH0 F L EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

regard พจิารณา[Lex2]
เอาใจใส:่ สนใจ [Lex2]
จอ้งมอง: ด,ู เพง่ [Lex2]
ความเอาใจใส:่ ความสนใจ [Lex2]
ความเป็นทีนับถอื: ความเคารพ [Lex2]
การจอ้งมอง[Lex2]
(รกีารด์\') vt. พจิารณา,ถอืวา่,เหน็วา่,จอ้งมอง,เอาใจใส,่นับถอื,เคารพ vi. สนใจ,จอ้งมอง n.
การอา้งองิ,ความสมัพันธ,์ความคดิ,ความสนใจ,การมอง,การจอ้งมอง,ความนับถอื,ความ
เคารพ,ไมตรจีติ ###SW. regards n. ความเคารพนับถอื regardable adj. [Hope]
(n) ความเอาใจใส,่การมองด,ูความนับถอื,มติรภาพ,การพจิารณา [Nontri]
(vt) เหน็วา่,มองด,ูคาํนงึถงึ,เกียวกบั,พจิารณา,ฟัง,นับถอื [Nontri]
/R AH0 G AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



serve รับใช:้ บรกิาร, คอยปรนนบิตั,ิ ตอ้นรับแขก, ใหค้วามชว่ยเหลอื, มปีระโยชน ์[Lex2]
รับใช:้ บรกิาร, คอยปรนนบิตั,ิ ตอ้นรับแขก, ใหค้วามชว่ยเหลอื, มปีระโยชน [Lex2]
เสริฟ์ลกู[Lex2]
การเสริฟ์ลกู[Lex2]
(เซริฟ์ว) vi.,vt. รับใช,้บรกิาร,คอยรับใช,้ปรนนบิตั,ิบรกิารอาหาร,ตอ้นรับแขก,ใหค้วามชว่ย
เหลอื,ชว่ยเหลอื,มปีระโยชน,์อาํนวย,สง่เสรมิ,เหมาะกบั,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลกู,เสริฟ์
ลกู,ชดใช,้แกเ้ผด็,แจกจา่ย, (สตัวต์วัผู้) ผสมพันธุ์กบั,รับหนา้ที,สนองความตอ้งการ,สง่หมาย
ศาล, [Hope]
(vi) ยืนหมายศาล,ใชป้ระโยชน,์ผกูเชอืก,ตอบรับ,ชดใช ้[Nontri]
(vt) ให,้รับใช,้ปรนนบิตั,ิเสริฟ์(ลกูเทนนสิ),ชว่ยเหลอื [Nontri]
/S ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vegetable ผัก: พชืผัก [Lex2]
(เวจ\'จทิะเบลิ) n. ผัก,พชืผัก,พชื,บคุคลทีนา่เบือหนา่ย,ชวีติทีนา่เบือหนา่ย. adj. ประกอบดว้ย
หรอืทาํดว้ยผัก,เกียวกบัพชื. ###SW. vegetably adv. [Hope]
(n) ผัก [Nontri]
/V EH1 JH T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

war สงคราม: สถานการณต์อ่สู้กนัดว้ยอาวธุรา้ยแรง [Lex2]
ระยะเวลาทีทาํสงคราม: ชว่งเวลาระหวา่งสงคราม [Lex2]
ความพยายามทีจะกาํจัดสิงทีเป็นอนัตรายใหห้มดไป[Lex2]
ทาํสงคราม: ตอ่สู้ [Lex2]
เป็น อยู่ คอื (คลา้ย was ในภาษาองักฤษ) [LongdoDE]
(วอร)์ n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทาํสงครามรบ,ตอ่สู้,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น adj. เกียวกบั
สงคราม ###S. warfare,fight [Hope]
(n) สงคราม,การตอ่สู้,การรบ [Nontri]
(vi) ทาํสงคราม,ตอ่สู้,สู้รบ,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น,ทาํศกึ [Nontri]
/W AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worth มลูคา่: มลูคา่เป็นเงนิ, ราคา, คา่ [Lex2]
คณุคา่ทางจติใจ: คณุประโยชน ์[Lex2]
ความมังคัง: ความรํารวย [Lex2]
ซึงมคีา่: ซึงคุ้มคา่ [Lex2]
(เวริธ์) n.,prep (ม)ี คณุคา่,คา่,ประโยชน,์ความสาํคญั,ราคา,สมกบั,จาํนวนมลูคา่เป็นเงนิคา่เป็น
เงนิ,ทรัพยส์มบตั,ิทรัพยส์นิ vi. ปรากฎ,เกดิขึน,มาสู่ Phr. (for all one is worth ดว้ยความ
พยายามทีสดุ เตม็ที สดุขดี) ###S. estimation,value [Hope]
(adj) สมควร,คุ้มคา่,มคีณุคา่,มรีาคา [Nontri]
(n) มลูคา่,ราคา,คณุคา่,ประโยชน,์ทรัพยส์นิ,ความสาํคญั [Nontri]
/W ER1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

appear ดเูหมอืนจะ: ดเูหมอืนวา่ [Lex2]
ปรากฏตวั: แสดงตวั, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มขีึน [Lex2]
ปรากฏตวัตอ่สาธารณะ[Lex2]



ปรากฏตวัอยา่งเป็นทางการในศาล[Lex2]
พมิพจ์าํหนา่ย[Lex2]
(อะเพยีร\์') vi. ปรากฎ,ดเูหมอืน,แสดงตวั, ประจักษ,์ มาถงึ, เกดิขึน ###S. arise, emerge)
[Hope]
(vi) ปรากฏ,ประจักษ,์แสดงตวั,เหน็ [Nontri]
/AH0 P IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

base พืนฐาน: รากฐาน, สว่นทีตําทีสดุ [Lex2]
ฐานทพั: ฐานทีมัน [Lex2]
จดุศนูยก์ลาง[Lex2]
วางรากฐาน[Lex2]
มาจากรากฐาน[Lex2]
ประจาํการ[Lex2]
ดา่ง: นํายารักษาส ี[Lex2]
ตําชา้: เลวทราม, ชัว, รา้ย, เลวรา้ย, เลวทราม [Lex2]
คณุภาพไมด่:ี เสือม [Lex2]
|die, pl. Basen| เบส, ดา่ง [LongdoDE]
(เบส) n. พืนฐาน,รากฐาน,หลกั,ทีมัน,ฐาน,ดา่ง,นํายารักษาส,ีสฟัีน,พืน,จดุเริม,เปา้ (เบสบอล)
adj. ตําชา้,เลวทราม,ชัว,ชันตํา,วบิตั ิ(ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A. noble 
Conf. basis [Hope]
(adj) ตําตอ้ย,ตําชา้,เลวทราม,ชัว [Nontri]
(n) ฐาน,ราก,หลกั,ทีตัง,ทีมัน,พืน [Nontri]
/B EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brain สมอง: มนัสมอง [Lex2]
สตปัิญญา[Lex2]
ความฉลาด[Lex2]
(เบรน) {brained,braining,brains} n. สมอง,มนัสมอง,สตปัิญญา,หวัคดิ,คนฉลาดมาก vt. ตหีวั
สมองของ [Hope]
(n) สมอง,มนัสมอง,สตปัิญญา,หวัคดิ,คนฉลาด [Nontri]
/B R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

career อาชพี: การงาน [Lex2]
(คะเรยีร\')์ {careered,careering,careers} n. อาชพี,งานการ vi.แลน่อยา่งรวดเรว็,วิงอยา่ง
รวดเรว็ ###S. pursuit [Hope]
(n) อาชพี,งานการ,การวิงเตน้ [Nontri]
(vi) วิงเตน้,ปลวิ,ประกอบอาชพี [Nontri]
/K ER0 IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clerk พนักงานโรงแรมทีทาํหนา้ทีเกียวกบัการลงทะเบยีน, พาแขกไปทีหอ้งพัก[Lex2]
เสมยีน[Lex2]
(คลารค์,เคลคิ) {clerked,clerking,clerks} n. เสมยีน,เสมยีนขายของ,พนักงานรา้นคา้,พระ,คน
ทีอา่นออกเขยีนได,้ผู้คงแกเรยีน vi. ทาํหนา้ทีเป็นเสมยีน ###SW. clerkish adj. ดcูlerk



clerkship n. ดcูlerk [Hope]
(n) เสมยีน,อาลกัษณ,์คนขายของ [Nontri]
/K L ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

effort ความพยายาม[Lex2]
(เอฟ\'เฟริท์) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอตุสาหะ,การทดลองทียากลาํบาก,กาํลงั
ของเครืองจักร,ผลของความพยายาม ###S. exertion,attempt [Hope]
(n) ความพยายาม,ความมมุานะ,ความพากเพยีร,ความอตุสาหะ [Nontri]
/EH1 F ER0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enter เขา้: เขา้มา, เขา้สู่ [Lex2]
เขา้รว่ม: เขา้ไปมสีว่นรว่ม, เป็นสมาชกิ [Lex2]
นาํขึนเสนออยา่งเป็นทางการ[Lex2]
ใสข่อ้มลูลงในคอมพวิเตอร:์ บนัทกึลงไปในหนังสอื [Lex2]
(เอน\'เทอะ) v. เขา้,เขา้ไป,เขา้มา,เริม.,แทง,สอด,รว่ม,เป็นสมาชกิ,ลงทะเบยีน,สมคัรเขา้
เป็น,ยืน,เสนอ, Phr. (enter into เริม) ###SW. enterable adj. enterer n. [Hope]
(vt) เขา้ไป,เขา้มา,เริม [Nontri]
/EH1 N T ER0/ [CMU]
/EH1 N ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excellent ยอดเยียม: ดเียียม, ดเีลศิ, เป็นเลศิ, เยียมยอด [Lex2]
(เอค\'ซะเลนิท)ฺ adj. ดเีดน่,ดงีาม,ดยีิง,ยอดเยียม. ###S. exceptional [Hope]
(adj) ดเีลศิ,ดงีาม,ดยีิง,ยอดเยียม,เป็นเยียม [Nontri]
/EH1 K S AH0 L AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hero วรีบรุษุ[Lex2]
อาหารชนดิหนึงประกอบดว้ยเนือ เนยแขง็ มะเขอืเทศ หวัหอม และกะหลําปล ีบน
ขนมปัง[Lex2]
(ฮ\ี'โร) n. วรีบรุษุ,คนเกง่,พระเอก ###S. champion [Hope]
(n) วรีบรุษุ,ผู้กลา้,พระเอก,คนเกง่,ตวัสาํคญั [Nontri]
/HH IH1 R OW0/ [CMU]
/HH IY1 R OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hurry ความรบีรอ้น: ความรบีเรง่ [Lex2]
รบี: รบีเรง่, เรง่รบี, รบีรอ้น [Lex2]
(เฮอ\'ร)ี vi.,vt.,n. (ความ,ทาํให)้ รบีเรง่,รบีรอ้น,เรง่ดว่น,จากไปอยา่งรวดเรว็ ###SW.
hurriedly adv. hurriedness n. ###S. rush,hasten,move [Hope]
(n) ความรบีเรง่,ความรบี,ความรบีดว่น,ความรบีรอ้น [Nontri]
(vi) รบีเรง่,รบีดว่น,รบีรอ้น [Nontri]
/HH ER1 IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]



inform แจง้ใหท้ราบ: บอกใหท้ราบ, รายงาน [Lex2]
ซึงไมม่รีปูรา่ง (คาํโบราณ)[Lex2]
(อนิฟอรม์\') v. บอก,แจง้,ทาํใหเ้ตม็ไปดว้ย,ดลใจ,ฟอ้งรอ้ง. ###SW. informble adj.
informedly adv. informingly adv. ###S. apprise,advise [Hope]
(vt) บอก,แจง้,ใหค้วามรู้,ฟอ้ง,รายงาน [Nontri]
/IH2 N F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

later ในภายหลงั: ตอ่มา, ภายหลงั, ในไมช่า้ [Lex2]
(เล\'เทอะ) adj. adv. คณุศพัทห์รอืกรยิาวเิศษณเ์ปรยีบเทยีบของ late [Hope]
/L EY1 T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[late]
ดกึ: คํา, มดื [Lex2]
ทีผา่นมา[Lex2]
ทีเพิงเสยีชวีติ[Lex2]
ลา่สดุ[Lex2]
สาย: ลา่ชา้, ชา้กวา่ปกต ิ[Lex2]
(เลท) adj. สาย,ชา้,ลา่,ลว่งเลยมานาน,ดกึ,คํา,มดื,เรว็ ๆ นี,อนักอ่น,ไมน่านมานี,เพิง
ตาย,อดตี,ภายหลงั,ตอนหลงั. Phr. (of late เรว็ ๆ นี) ###SW. lateness n. [Hope]
(adj) สาย,อนักอ่น,อดตี,แก,่ชา้,ตอ่มา,ทหีลงั [Nontri]
/L EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

leave ทอดทิง: ปลอ่ยไว,้ ทิงไว,้ ทิง [Lex2]
ฝากไว:้ ฝาก, ใหไ้ว,้ มอบ, มอบไว,้ มอบหมาย [Lex2]
เหลอื: เหลอือยู่, เหลอืไว ้[Lex2]
ออกจาก: จาก [Lex2]
ออกเดนิทาง[Lex2]
การลาหยดุ: การลาพัก, การลา [Lex2]
การอนญุาต[Lex2]
การอาํลา: การกลา่วลา [Lex2]
แตกใบออ่น[Lex2]
(ลฟีว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิงไว,้เหลอืไว,้หยดุ,ยกเลกิ,ไม่
สนใจ,ปลอ่ย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนญุาต,การอนญุาตใหล้า,ระยะเวลาทีอนญุาตให้
ลา,การจากไป. Phr. (leave off หยดุ ทอดทิง) [Hope]
(n) การอนญุาต,การจากไป,การลา [Nontri]
(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,รําลา,ลาหยดุ [Nontri]
(vt) ทิง,ออกจาก,เหลอืไว,้ยกเลกิ,ปลอ่ย [Nontri]
/L IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

locate กอ่ตัง: สรา้ง, ตัง [Lex2]
กอ่ตังธรุกจิ: สรา้งธรุกจิหรอืบรษัิท [Lex2]
หาทีตัง: หาตาํแหนง่ทีตัง, หา [Lex2]
(โล\'เคท) vt. หาทีตัง,กาํหนดทีตัง,หาแหลง่ทีตัง,ตังอยู่,ตังรกราก,สาํรวจทีดนิหรอืถินทีอยู่.
vi. ตังอยู่,ตังรกราก,กอ่ตัง. ###SW. locatable adj. ดlูocate locater n. ดlูocate locator n.
ดlูocate ###S. find [Hope]



(vt) ตังขึน,หาทาํเล,หาทีตัง,ตังรกราก [Nontri]
/L OW1 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nurse พยาบาล: นางพยาบาล, ผู้ชว่ยแพทย ์[Lex2]
แมน่ม: ผู้หญงิทีดแูลเดก็เลก็ [Lex2]
ใหน้ม: เลียงดว้ยนํานมมารดา [Lex2]
พยาบาล: ดแูล, ปรนนบิตั,ิ เฝ้าไข ้[Lex2]
(เนริซ์)ฺ {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญงิเลียงเดก็,แมน่ม,ผึงงาน vt.,vi.
พยาบาล,ดแูล,รักษา,ให ้(ทารก) กนินม,ถนอมอยา่งด,ีเลียงด.ู [Hope]
(n) นางพยาบาล,พีเลียง,แมน่ม [Nontri]
/N ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

operation การดาํเนนิการ[Lex2]
การผา่ตดั: การศลัยกรรม [Lex2]
การใช ้(เครืองจักร): การเดนิเครือง [Lex2]
กจิการทางธรุกจิ: กจิการ [Lex2]
(ออพพะเร\'เชนิ) n. การกระทาํ,การทาํงาน,ปฏบิตักิาร,ศลัยกรรม,การเดนิเครือง,การสู้รบ,วธิี
การทางคณติศาสตร ์(เชน่การบวก,การลบหรอือืน ๆ) ,กจิการ,ปฏบิตักิารทางทหาร,ยทุธการ
###S. working,act,maneuver [Hope]
(n) การปฏบิตักิาร,ยทุธการ,การเคลือนไหวทางทหาร,การทาํงาน,การผา่ตดั [Nontri]
/AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pain ความเจบ็ปวด: ความเจบ็, ความปวด [Lex2]
ความทกุข:์ ความเศรา้, ความเสยีใจมาก [Lex2]
ทาํใหเ้สยีใจ: ทาํใหป้วดรา้ว [Lex2]
รู้สกึเจบ็: เจบ็ [Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด[Lex2]
(เพน) n. ความเจบ็ปวด,ความทกุขท์รมาน ###SW. pained adj. painful adj. [Hope]
(n) ความเจบ็ปวด,ความปวด,ความเจบ็แสบ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํใหป้วด,ทาํใหเ้จบ็แสบ [Nontri]
/P EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

refuse ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ [Lex2]
ขยะ: ของเสยี [Lex2]
(รฟีวิซ\') vt.,vi. ปฏเิสธ,ไมย่อม,ไมย่อมให,้ไมย่อมรับสทิธ ิn. (เรฟ\'ฟวิซ) ขยะ,กาก,สิงของที
ทิงแลว้,เศษทีใชแ้ลว้ adj. ถกูทิง,ทิงแลว้,ไรค้า่ ###SW. refusable adj. ###S. decline ###A.
accept [Hope]
(n) กาก,ขยะมลูฝอย,เดน,เศษ,ของเสยี [Nontri]
(vi,vt) บอกปัด,ปฏเิสธ,ไมย่อมรับ [Nontri]
/R AH0 F Y UW1 Z/ [CMU]
/R EH1 F Y UW2 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

though ถงึแมว้า่: แมว้า่ [Lex2]



อยา่งไรกต็าม: อยา่งไรกด็,ี แตท่วา่, เพยีงแตว่า่, ถงึกระนัน, แตก่ระนัน [Lex2]
(โธ) conj. แมว้า่,ถงึแมว้า่,หากวา่,Phr. (as though ยงักบัวา่) . adv. อยา่งไรกต็าม,สาํหรับสิง
นันทังหมด ###S. even if,that,however [Hope]
(adv) ถงึแมว้า่,อยา่งไรกด็,ีมาตรวา่,หากวา่ [Nontri]
/DH OW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

various ซึงแตกตา่งกนั: หลากหลาย, ตา่งชนดิ, ตา่งประเภท, สารพัด [Lex2]
(แว\'เรยีส) adj. ตา่ง ๆ กนั,หลากหลาย,ตา่งชนดิ,ตา่งประเภท,หลายลกัษณะ,มากมาย.
###SW. variously adv. ###S. many,varying [Hope]
(adj) ตา่งๆ,หลาย,หลากหลาย,มากมาย,นานาชนดิ [Nontri]
/V EH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

actual ซึงมอียู่ในเวลานี: ซึงเป็นอยู่ในขณะนี [Lex2]
แทจ้รงิ: แท,้ แท้ๆ, จรงิ, ทีเป็นตามความจรงิ [Lex2]
(แอค\'ชวล) adj. ตามความเป็นจรงิ, ซึงเป็นอยู่ปัจจบุนั, จรงิ สภาพปัจจบุนั ###S. positive)
[Hope]
(adj) ทีจรงิ,ตามความเป็นจรงิ [Nontri]
/AE1 K CH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/AE1 K SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

amaze ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ [Lex2]
(อะเมซ\') vt.,n. ทาํใหป้ระหลาดใจมาก,ทาํใหง้งงวย amazement n. ###S. astonish [Hope]
(vt) ทาํใหส้นเทห่,์ทาํใหป้ระหลาดใจ,ทาํใหพ้ศิวงงงงวย [Nontri]
/AH0 M EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

charge กลา่วหา: กลา่วโทษ, ใสค่วาม [Lex2]
ขอ้กลา่วหา: คาํกลา่วหา [Lex2]
ความดแูล: หนา้ที, สิงทีตอ้งรับผดิชอบ [Lex2]
คา่ใชจ้า่ย[Lex2]
คา่ธรรมเนยีม[Lex2]
คาํสัง: คาํชีแจง [Lex2]
จา่ยเงนิโดยตดัจากบญัช:ี จา่ยเงนิโดยใชบ้ตัรเครดติ [Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
ชาํระเงนิ[Lex2]
ตราประจาํบนโล:่ ตรา [Lex2]
เตม็ไปดว้ย: มากไปดว้ย, ปกคลมุดว้ย [Lex2]
แตง่ตัง[Lex2]
ทาํใหรั้บหนา้ที: ทาํใหแ้บกรับภาระหนา้ที, มอบหมายให ้[Lex2]
บรรจ ุ(กระสนุ)[Lex2]
ใบแจง้หนี: ใบเรยีกเกบ็เงนิ [Lex2]
ประจไุฟฟา้: ขัวไฟฟา้ [Lex2]
ประทบัตรา: ตดิตรา [Lex2]
ผัดหนี: ตดิเงนิไวก้อ่น, ตดิหนี [Lex2]
ผู้ทีอยู่ในความดแูล: คนทีอยู่ในความดแูล [Lex2]



ฟอ้ง: ฟอ้งรอ้ง, ดาํเนนิคด ี[Lex2]
ภาระ: ความรับผดิชอบ [Lex2]
มอบ: สง่มอบ [Lex2]
ยมื (หนังสอื): ยมืหนังสอืจากหอ้งสมดุ [Lex2]
รับภาระ[Lex2]
เรยีกเกบ็[Lex2]
เรยีกเกบ็เงนิ: เรยีบเกบ็คา่ใชจ้า่ย [Lex2]
ลงบนัทกึการยมื: ลงบนัทกึการยมืหนังสอื (จากหอ้งสมดุ) [Lex2]
สง่เขา้องคก์ารหรอืสถาบนัเฉพาะกาล[Lex2]
สัง: สังให ้[Lex2]
อดัแนน่อยู่ในใจ: อดัแนน่, อดัอยู่ในจติใจ [Lex2]
อดัไฟ: ชารจ์ไฟ [Lex2]
(ชารด์จ)ฺ vt. บรรจ,ุประจ,ุอดัไฟ,ทาํใหเ้ตม็,วางเงือนไข,สัง,ตกัเตอืน,แนะนาํ,กลา่วหา,ฟอ้ง
รอ้ง,เรยีกเกบ็เงนิ,โจมต,ีเป็นภาระ บนัทกึเป็นหนี vi. พุ่งเขา้ไป,พุ่งไปขา้งหนา้,โจมต,ีเรยีก
เกบ็,หมอบลง (ตามคาํสัง) n. การอดัประจไุฟฟา้,กระแสไฟทีอดั,ปรมิาณดนิระเบดิ,ภาระ
[Hope]
(n) หนา้ที,ความรับผดิชอบ,ภาระ,คา่ธรรมเนยีม,มลูคา่,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
(vi) คดิราคา,กลา่วหา,ฟอ้ง,บรรจ,ุมอบหมาย,มอบใหท้าํ [Nontri]
/CH AA1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

comfort คนหรอืสิงอาํนวยความสะดวก: เครืองบรรเทาทกุข ์[Lex2]
ความสบายกาย: ความสบาย, ความรู้สกึสบาย [Lex2]
ความสบายใจ: ความสขุสบาย, ความอบอุ่นใจ [Lex2]
ปลอบประโลม: ปลอบใจ [Lex2]
สิงปลอบใจ: คาํปลอบใจ [Lex2]
อาํนวยความสะดวก: ทาํใหส้ะดวกสบาย [Lex2]
(คมั\'เฟริท์) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ใหก้งัวลใจ,ชว่ยเหลอื n. การ
ปลอบโยน,คาํปลอบโยน,สิงปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การชว่ยเหลอื. ###S. solace [Hope]
(n) คาํปลอบโยน,การปลอบใจ,การใหก้าํลงัใจ,การชว่ยเหลอื [Nontri]
(vt) ใหก้าํลงัใจ,ปลอบใจ,ชว่ยเหลอื,ปลอบโยน [Nontri]
/K AH1 M F ER0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

contact การตดิตอ่สือสาร[Lex2]
การสมัผัส[Lex2]
ชอ่งทางการตดิตอ่[Lex2]
ซึงเกดิโดยการสมัผัส[Lex2]
ตดิตอ่: ตดิตอ่สือสาร [Lex2]
ทีใชใ้นการตดิตอ่[Lex2]
ผู้ทีเป็นสือกลางชว่ยเหลอืได:้ คนกลางทีสามารถชว่ยเหลอืได ้[Lex2]
สมัผัส[Lex2]
(คอน\'แทคท)ฺ {contacted,contacting,contacts} n. การสมัผัส,การพบปะ,การตดิตอ่,จดุ
เชือม,คนรู้จักหรอืคุ้นเคย,ผู้ใกลช้ดิกบัคนเป็นโรคตดิตอ่. vt.,vi. ตดิตอ่กบั. ###SW. contactual
adj. [Hope]
(n) การตดิตอ่,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสมัผัส [Nontri]



(vt) ตดิตอ่,พบปะ,คบหาสมาคม,สมัผัส [Nontri]
/K AA1 N T AE2 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

customer ลกูคา้: ผู้ซือ [Lex2]
(คสั\'เทมิเมอะ) n. ลกูคา้,ผู้ซือ,ผู้จา่ยตลาด,คนเขา้รา้น,ผู้วา่จา้ง [Hope]
(n) ผู้บรโิภค,ลกูคา้,ผู้ซือ [Nontri]
/K AH1 S T AH0 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deliver ขวา้ง: ปา [Lex2]
คลอด (มกัใชร้ปู passive voice): ใหก้าํเนดิ, คลอดลกู [Lex2]
ชว่ยทาํคลอด: ชว่ยคลอดลกู [Lex2]
ประกาศ: แจง้, บอกกลา่ว, บอกใหท้ราบ [Lex2]
ปลอ่ย: ชว่ยใหพ้น้จากทีคมุขงั, ปลดปลอ่ย, ปลอ่ยตวั [Lex2]
พดูสนุทรพจน:์ แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา [Lex2]
มอบ: เสนอ, สง่คนื, คนื [Lex2]
ยอม: ยกให,้ สละ, ยอมยกให,้ ทาํตามสญัญา [Lex2]
สง่: นาํสง่, สง่จดหมาย, สง่สนิคา้, สง่พัสด ุ[Lex2]
สรา้ง: ผลติ [Lex2]
ออกเสยีง (คาํไมเ่ป็นทางการ): สนับสนนุ [Lex2]
(ดลิฟิ\'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นาํสง่,สง่,ปลอ่ย,มอบ,นาํขา้ม,สง่
จดหมาย,สง่,สง่ตอ่,เสนอ,ชว่ยคลอดลกู,คลอดลกู,ใหก้าํเนดิ,สง่. adj. เรว็,คลอ่งแคลว่.
###SW. deliverable adj. ดdูeliver deliverer n. ดdูeliver [Hope]
(vt) ชว่ยใหร้อดพน้,ชว่ยทาํคลอด,นาํสง่,มอบ,โยน,กลา่ว [Nontri]
/D AH0 L IH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

earn ไดก้าํไร[Lex2]
ไดรั้บ: สมควรไดรั้บ [Lex2]
ไดรั้บรายได:้ ไดเ้งนิจากการทาํงาน [Lex2]
(เอริน์) v. หาได,้หามาได,้ไดก้าํไร,ไดรั้บ,สมควรไดรั้บ,มรีายได,้อยากได,้ปรารถนา ###SW.
earner n. [Hope]
(vt) ไดรั้บ,หาเลียงชพี,หาได,้ไดก้าํไร [Nontri]
/ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gate ประตรัูว: ทางเขา้ออก, ประตเูขา้ออก, ประต ู[Lex2]
(เกท) n. ประตรัูว, ประตใูหญ ่###S. doorway,door,gateway,exit [Hope]
(n) ประต,ูชอ่งแคบ,ทางผา่น,ทางเขา้ออก [Nontri]
/G EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

include ประกอบดว้ย: รวมเขา้, รวมเขา้ไว,้ รวม, รวมถงึ, รวมทัง [Lex2]
(อนิคลดู\') vt. ประกอบดว้ย, รวมอยู่, ใสไ่วใ้น, คลมุถงึ, นับรวมเขา้. ###SW. includable,
includible adj. ###S. incorporate [Hope]
(vt) ม,ีประกอบดว้ย,ครอบคลมุถงึ,รวมถงึ [Nontri]
/IH2 N K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



manage สาํเรจ็: จัดการไดส้าํเรจ็, ทาํไดส้าํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหส้าํเรจ็ (โดยเฉพาะกบัสิงทียากหรอืเป็นไปไมไ่ด)้: จัดการไดส้าํเรจ็, ทาํไดส้าํเรจ็, หา
ทางทาํจนสาํเรจ็ [Lex2]
จัดการ (โดยเฉพาะกบัสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิงเชน่ ทรัพยส์มบตั,ิ เงนิ)
[Lex2]
บรหิาร: จัดการ, ควบคมุ, ปกครอง, ดแูล [Lex2]
(แมน\'นจิ)ฺ v. จัดการ,จัด,ควบคมุ,ดแูล,บรหิาร,ปกครอง,ทาํใหเ้กดิขึน,ประสบความสาํเรจ็,มี
อทิธพิลตอ่,พลกิแพลง,ปฏบิตั,ิถอื (อาวธุ,เครืองมอื) , ###S. direct [Hope]
(vi,vt) จัดการ,ใช,้ควบคมุ,ดแูล,ปกครอง,บรหิาร,ดาํเนนิการ,พลกิแพลง [Nontri]
/M AE1 N AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mystery ความลกึลบั: ความลบั, ความซบัซอ้น, ความแปลกประหลาด [Lex2]
เงือนงาํ: ปรศินา [Lex2]
สิงแปลกประหลาด: สิงลีลบั, สิงทีไมส่ามารถอธบิายได ้[Lex2]
ศลิปะของการคา้ขาย[Lex2]
(มสิ\'เทอร)ี n. ความลกึลบั,สิงทีไมส่ามารถอธบิายได ้###S. puzzle,riddle, [Hope]
(n) ความลกึลบั,ความพศิวง,ความประหลาดมหศัจรรย ์[Nontri]
/M IH1 S T ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

occur เกดิขึน: อบุตั,ิ บงัเกดิ, อบุตัขิึน [Lex2]
มอียู่[Lex2]
เขา้มาในจติใจ[Lex2]
(อะเคอ\') vi. ปรากฎขึน ###S. come about [Hope]
(vi) เกดิขึน,มขีึน,ปรากฏขึน,บงัเกดิขึน [Nontri]
/AH0 K ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

opposite ทีอยู่ตรงกนัขา้ม: ตรงขา้ม [Lex2]
ซึงอยู่คนละดา้น: ซึงอยู่คนละขา้ง [Lex2]
ทีแตกตา่งกนัอยา่งสินเชงิ[Lex2]
คนหรอืสิงทีแตกตา่งจากคนหรอืสิงอืน[Lex2]
สิงทีอยู่ตรงกนัขา้ม[Lex2]
(ออพ\'พะซทิ) adj.,prep.,adv. ตรงกนัขา้ม n. ผู้ (สิงที) อยู่ตรงกนัขา้ม ###SW. oppositeness
n. ###S. facing,opposed [Hope]
(adj) ตรงขา้ม,เป็นศตัร,ูสวนกนั,อยู่คนละขา้ง [Nontri]
/AA1 P AH0 Z AH0 T/ [CMU]
/AA1 P Z AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plate จาน: จานใสอ่าหาร [Lex2]
อาหารในจาน: อาหารและการบรกิารมือหนึง [Lex2]
จานสาํหรับเรียไรเงนิบรจิาค (ในโบสถค์รสิต)์[Lex2]
แผน่โลหะทีจารกึไวเ้ป็นปา้ยชือ[Lex2]
แผน่กระจก[Lex2]
โลร่างวลั[Lex2]
แมพ่มิพโ์ลหะ: แผน่พมิพ ์[Lex2]



เครืองใชท้ีเป็นโลหะ[Lex2]
แผน่เหลก็ตอ่เรอื[Lex2]
การแขง่ขนัเพือโลร่างวลั[Lex2]
โลหะสาํหรับชบุ[Lex2]
ภาพทีพมิพอ์อกมา: ภาพทีพมิพส์อดใสใ่นหนังสอื [Lex2]
แผน่โลหะทีใชเ้ป็นเครืองปอ้งกนั[Lex2]
พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ[์Lex2]
ตอกแผน่โลหะ[Lex2]
ชบุ: ชบุเหลก็ [Lex2]
แผน่ธรณภีาค,แผน่เปลอืกโลก [LongdoEN]
(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบรกิารมือหนึง,แผน่โลหะ,ปา้ยโลหะ
(โดยเฉพาะปา้ยชือ) ,แผน่เหลก็ตอ่เรอื,แผน่กระจก,แผน่พมิพ,์เครืองใชท้ีเป็นโลหะ,โล่
รางวลั,การแขง่ขนัเพือโลร่างวลั,จานเรียไรหรอืรับเงนิบรจิาค,ภาชนะทอ้งเรยีบ,ขัวบวกไฟสงู
ของหลอดวทิย ุvi. ชบุ,ชบุดว้ยไฟฟา้,ตอกแผน่โลหะ,พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ ์[Hope]
(n) จาน,แผน่พมิพ,์ปา้ยชือ,โลร่างวลั [Nontri]
(vt) ชบุ,พมิพ,์ตอก [Nontri]
/P L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

receive รับ: ไดรั้บ [Lex2]
รับและแปลงสญัญาณไฟฟา้[Lex2]
ตอ้นรับ: ใหก้ารตอ้นรับ [Lex2]
ยอมรับ[Lex2]
(รซีฟีว\') vt. รับ,ไดม้าซึง,รับ,ตอ้นรับ,ประสบ,ประสบการณ,์รับภาระ,รับเขา้มา,รับนําหนัก,ตา้น
ไว,้รับฟัง,รับพจิารณา,ยอมรับความจรงิ,ยอมรับวา่ถกูตอ้ง vi. รับ,ยอมรับ,ตอ้นรับ ###S.
hold,contain ###A. reject,tell avoid [Hope]
(vt) ตอ้นรับ,ไดรั้บ,ยอมรับ,ประสบ,รับฟัง [Nontri]
/R AH0 S IY1 V/ [CMU]
/R IY0 S IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reward รางวลั: สิงตอบแทน [Lex2]
ใหร้างวลั: ตอบแทน [Lex2]
(รวีอรด์\') n. รางวลั,เงนิรางวลั,สิงตอบแทน vt. ใหร้างวลั,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน ###SW.
rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n. ###S. pay,remuneration
[Hope]
(n) เงนิรางวลั,รางวลั,ของตอบแทน [Nontri]
(vt) ตอบแทน,ใหร้างวลั,ทดแทน [Nontri]
/R AH0 W AO1 R D/ [CMU]
/R IY0 W AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

set วาง: ตัง, จัดวาง [Lex2]
ทาํใหเ้กดิขึน: จัดขึน, สรา้งขึน [Lex2]
จัดเตรยีม: เตรยีมเพือใชง้าน [Lex2]
ตังเวลา: ตังระบบ, กาํหนด [Lex2]
การจัดตัง: สิงทีถกูจัดขึน [Lex2]
ฉาก: มา่นหลงัเวท ี[Lex2]



ทา่ทาง: การวางทา่ทาง [Lex2]
ชดุ: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตัง,ตังตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรยีมการ vi. เคลือน
ลง,ตก,เหมาะกบั,เหมาะสม,ออกเดนิทาง,เริมทาํ,ลงลายเซน็. n. การตัง,การจัดตัง,ชดุ,เครือง
ชดุ,การเคลือนลงของตะวนั,ตะวนัตกดนิ,อนกุรมสิงตพีมิพ,์พวก,กลุ่มเกม,ทศิทาง,เครืองรับ
(วทิย,ุโทรทศัน)์ [Hope]
(adj) กาํหนดลว่งหนา้,จัดไว,้เจาะจง,แนว่แน,่แขง็ตวั [Nontri]
(n) ชดุ,สาํรับ,ทศิทาง,เกมเทนนสิ,รปูรา่ง,ฉาก,สิงตพีมิพ ์[Nontri]
(vi) เริมทาํ,ตังตน้,เคลือนลง,ตก(พระอาทติย)์,ลงนาม [Nontri]
/S EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steal ขโมย[Lex2]
(สทลี) {stole,stolen,stealing,steals} vt.,vi. ขโมย,ลกัลอบ,ชงิ,แอบเอาไป,แอบหยบิเอา n.
สิงทีถกูขโมย,สิงทีไดม้าดว้ยราคาถกูกวา่ราคาจรงิ,การตอ่รอง stealer n. ###S.
pilfer,rob,take,filch [Hope]
(vt) ขโมย,ฉกชงิ,แอบ,หลบซอ่น [Nontri]
/S T IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thief ขโมย: โจร [Lex2]
(ธฟี) n. ขโมย,ผู้ลกัทรัพย ์pl. thieves [Hope]
(n) ขโมย,ผู้รา้ย,ผู้ลกัเลก็ขโมยนอ้ย [Nontri]
/TH IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

advance การขึนราคา: การเพิมคา่ [Lex2]
การเคลือนไปขา้งหนา้[Lex2]
การจา่ยเงนิลว่งหนา้[Lex2]
การพัฒนา: การรดุหนา้, การเดนิหนา้, การกา้วหนา้ [Lex2]
กา้วหนา้: รดุหนา้, ลําหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
คบืหนา้: รดุหนา้, ลําหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
เคลือนไปขา้งหนา้[Lex2]
เงนิกู้[Lex2]
จา่ยลว่งหนา้: ใหล้ว่งหนา้ [Lex2]
ดา้นหนา้: แถวหนา้, แนวหนา้ [Lex2]
ทาํใหเ้คลือนไปขา้งหนา้[Lex2]
เพิมขึน: เพิม [Lex2]
เรง่: ทาํใหเ้รว็ขึน [Lex2]
เลือนขึน: เลือนตาํแหนง่ [Lex2]
ใหย้มื[Lex2]
(แอดวานซ\')ฺ vt.,vi.,n. นาํหรอืสง่ไปขา้งหนา้, กา้วหนา้, เสนอความเหน็, เจรญิ,เลือน
(ตาํแหนง่) , เพิม (อตัรา) , เรง่,จัดให,้ ยก (ธง) , ลว่งหนา้, อา้ง,ทาบทาม,เกียว ###S.
forward) [Hope]
(n) ความกา้วหนา้,ความเจรญิ,ความรดุหนา้ [Nontri]
(vi,vt) ใหล้ว่งหนา้,กา้วหนา้,เจรญิ,ขึนหนา้,สง่ไปขา้งหนา้,เลือน(ตาํแหนง่,ยศ,ขัน) [Nontri]
/AH0 D V AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



athlete นักกฬีา[Lex2]
(แอธ\'ลที) n. นักกฬีา,นักกรฑีา [Hope]
(n) นักกรฑีา,นักกฬีา [Nontri]
/AE1 TH L IY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

average คา่เฉลีย[Lex2]
โดยเฉลีย: เฉลีย [Lex2]
ปานกลาง[Lex2]
หาคา่เฉลีย: เฉลีย [Lex2]
(แอฟ\'เวอะเรจ)ฺ n. คา่เฉลีย,อตัราเฉลีย,จาํนวนเฉลีย vt,vi. คดิเฉลีย,คดิถวัเฉลีย. [Hope]
(adj) โดยเฉลีย,โดยทัวไป,โดยมาก [Nontri]
(n) คา่เฉลีย,สว่นมาก,คนทัวไป [Nontri]
(vi) คดิเฉลีย,เฉลียเทา่ๆกนั [Nontri]
/AE1 V ER0 IH0 JH/ [CMU]
/AE1 V R IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

behavior พฤตกิรรม: การกระทาํตวั, พฤตกิารณ,์ การแสดงอาการ, ทา่ท ี[Lex2]
(บเิฮฟ\'วเิออะ) n. ความประพฤต,ิการกระทาํตวั,พฤตกิรรม,อาการ,ทา่ท ี###S. manners
[Hope]
/B AH0 HH EY1 V Y ER0/ [CMU]

behind ขา้งหลงั[Lex2]
ลา้หลงักวา่: ชา้กวา่, ตามหลงั [Lex2]
ทีคา้งชาํระเงนิ: ชาํระเงนิ [Lex2]
เหตกุารณท์ีผา่นมาแลว้[Lex2]
ทีเหลอือยู่[Lex2]
ซอ่นเรน้อยู่ภายใน: ไมเ่ปดิเผย, แฝง [Lex2]
ชา้ (ใชก้บันาฬกิา)[Lex2]
สนับสนนุ: อยู่เบืองหลงั [Lex2]
(บไิฮด\ฺ') adv.,prep. ขา้งหลงั,หลงั,ลา้หลงักวา่,ชา้กวา่ n. ผู้สนับสนนุ,กน้ ###S. aback Conf.
at the back of [Hope]
(adv) ลา้หลงั,ชา้กวา่ [Nontri]
(n) ผู้หนนุหลงั,ผู้สนับสนนุ,ผู้อยู่เบืองหลงั [Nontri]
(pre) หลงั,ขา้งหลงั [Nontri]
/B AH0 HH AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

course ชว่งเวลา[Lex2]
ทอ่งเทียวไป[Lex2]
แนวทางปฏบิตั:ิ แนวความคดิ, แนวคดิ [Lex2]
ลาํดบัของเหตกุารณ[์Lex2]
วิงอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เสน้ทาง: แนวทาง, วถิทีาง [Lex2]
หลกัสตูร: วชิา, กระบวนวชิา [Lex2]
อาหารจานหนึง: จานหนึง, ชดุหนึง (อาหาร) [Lex2]
n.f. การวิง, การวิงแขง่ขนั(กฬีา), การแขง่มา้ (หรอืสตัวช์นดิอืน เชน่ กระตา่ย) [LongdoFR]



(คอรส์) {coursed,coursing,courses} n. เสน้ทาง,วถิทีาง,แนวทางเดนิ,แนวทางปฏบิตั,ิแนว
ความคดิ,ลาํนํา,สาย,หลกัสตูร,กระบวนวชิา,ชว่งระยะเวลาการรักษา,จานหนึง (อาหาร) ,ชดุ
หนึง (ยา,การบรรยาย) ,ระด,ูการไลล่า่ (โดยสนัุขลา่เนือ) vt. วิงผา่น,วิงขา้ม,ไล,่ไลต่าม,ไล่
ลา่,ก ่[Hope]
(n) เสน้ทางเดนิเรอื,ทางเดนิ,หลกัสตูร,กระบวนวชิา,อาหารมือหนึง [Nontri]
(vt) ตดิตาม,ไลต่าม,แลน่,ไหล,วิง [Nontri]
/K AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lower จมลง: จม [Lex2]
ตํากวา่ (ขันเปรยีบเทยีบ): นอ้ยกวา่ [Lex2]
ทาํใหต้ําตอ้ย: ทาํใหเ้สือมเสยี, ลดเกยีรต ิ[Lex2]
ทาํใหต้ําลง: ลดตําลง [Lex2]
ทาํใหน้อ้ยลง (ราคา, ปรมิาณ, จาํนวน, กาํลงั): ลดลง [Lex2]
ทีนอนชันลา่งในเรอืหรอืรถไฟ[Lex2]
ทีอยู่ชันลา่ง: ขา้งลา่ง [Lex2]
ฟันลา่ง: ขากรรไกรลา่ง [Lex2]
ลดตวัลงไป[Lex2]
ลดระดบัความดงัของเสยีง: ลดเสยีง [Lex2]
ลดลง: นอ้ยลง [Lex2]
การขมวดคิว: หนา้ตาบดูบึง [Lex2]
ทอ้งฟา้หรอือากาศมดืครึม[Lex2]
ทาํหนา้บดูบึง: ขมวดคิว [Lex2]
มดืลง (ทอ้งฟา้): ดาํมดื [Lex2]
(โล\'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทาํใหต้ําลง,ลดลง,ลดเสยีง,ทาํใหต้ําตอ้ย,ลด
เกยีรต,ิทาํใหร้ะดบัเสยีงตําลง. vi. ลดลง,นอ้ยลง,จมลง, (ทอ้งฟา้) มดืลง,มดืมน,ขมวดคิว,บดู
บึง. n. ทอ้งฟา้มดืลง,ลกัษณะอาการทีคกุคาม,การขมวดคิว,หนา้ตาบดูบึ,ฟันลา่ง,ขากรรไกร
ลา่ง. [Hope]
(adj) ตําลงมา,ลดลงมา,ตกตํา,หยอ่น [Nontri]
(vi,vt) ตํากวา่,ตกตํา,หยอ่นลง,จมลง,ลดตําลง,ตําตอ้ย [Nontri]
/L OW1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[low]
คณุภาพตํา[Lex2]
ชันตํา: เลว, หยาบชา้, หยาบคาย [Lex2]
ตํา (เกยีร)์[Lex2]
ตํากวา่ระดบัปกต[ิLex2]
ตําตอ้ย: ตอ้ยตํา [Lex2]
ตําลง (ระดบั, ระดบันํา, จดุ, ตาํแหนง่): ลดลง [Lex2]
ตําลกึ (เสยีง)[Lex2]
นอ้ย[Lex2]
นอ้ย (แสง): (แสง) มวั [Lex2]
ในราคาทีตํา: ถกู [Lex2]
มคีณุคา่อาหารตํา[Lex2]
ระดบัตํา (การเรยีน, การงาน)[Lex2]
รู้สกึไมส่บาย[Lex2]



เสยีงตํา: เสยีงแผว่, เสยีงเบา [Lex2]
หดหู่ใจ: หดหู่, เศรา้ใจ [Lex2]
หมด: พรอ่ง, ไมม่เีหลอื [Lex2]
ออ่นแรง: ออ่นเพลยี, ไรพ้ละกาํลงั, ไมม่เีรียวแรง [Lex2]
รอ้ง (ววั): สง่เสยีงคลา้ยเสยีงววั [Lex2]
(โล) adj.,adv. ตํา, นอ้ย, เตีย,หยอ่น,งอลง,ออ่นเพลยี,ออ่นแรง,คา่ตํา,หดหู่
ใจ,ตําตอ้ย,เลว,ชัว,หยาบชา้,เกยีรต์ํา,เสยีงตํา,เสยีงแผว่ n. สิงทีอยู่ตํา,ราคาตํา,คา่ตํา,เกยีร์
แรก,เกยีรต์ํา,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (ววั) รอ้ง,เปลง่เสยีงคลา้ยเสยีงววั n. การรอ้งเสี
[Hope]
(adj) ตํา,เตีย,คอ่ย,เลว,แผว่ลง,พรอ่ง [Nontri]
(n) เสยีงรอ้งเหมอืนววั [Nontri]
(vi) รอ้งเหมอืนววั [Nontri]
/L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

match การแขง่ขนั[Lex2]
คู่ทีเหมอืนกนั: คนทีเทา่เทยีมกนั, ผู้ทีคลา้ยกนั [Lex2]
คู่สมรส: คู่รักหวานชืน, คู่แตง่งาน, คู่ครอง [Lex2]
เขา้กนั (กบั): เหมาะ (กบั), ลงรอย (กบั), สมัพันธก์บั [Lex2]
เทา่กนักบั: เทา่เทยีมกนักบั [Lex2]
ไมข้ดีไฟ[Lex2]
(แมช)ฺ n. ไมข้ดีไฟ,คู่ปรับ,ผู้ทีเทา่เทยีม,การสมรส,การเขา้คู่กนั,เกมกฬีา,การแขง่ขนั,การเขา้
แขง่ขนั. v. เทา่เทยีม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตวั,เหมาะกบั,ตอ่ตา้น,เผชญิคู่ปรับ,สมรส,เขา้คู่,เขา้ชดุ.
###SW. matchable adj. matcher n. [Hope]
(n) ไมข้ดีไฟ,สิงทีคู่ควรกนั,คู่ปรับ,การแขง่ขนั,เกมกฬีา,การแตง่งาน [Nontri]
(vt) เทา่เทยีม,แขง่ขนั,คู่ควรกนั,แตง่งาน,เขา้คู่ [Nontri]
/M AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

member สมาชกิ (คาํยอ่คอื mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นสว่นหนึงของกลุ่ม, พวกองคป์ระกอบ, สว่นประกอบ
[Lex2]
สมาชกิ [LongdoEN]
(เมม\'เบอะ) n. สมาชกิ,ชาวคณะ,สว่นของรา่งกาย,องคป์ระกอบ,องค,์หนว่ย,สว่น, [Hope]
(n) สมาชกิ,องค,์หนว่ย,อวยัวะ,สว่นประกอบ [Nontri]
/M EH1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mental เกียวกบัจติใจ: ซึงเกดิขึนในใจ, ซึงผดุขึนในใจ [Lex2]
บา้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เป็นโรคจติ [Lex2]
โกรธอยา่งบา้คลัง[Lex2]
(เมน\'เทลิ) adj. เกียวกบัจติใจ,สาํหรับคนไขโ้รคจติ [Hope]
(adj) ทางใจ,ในใจ,เกียวกบัจติใจ [Nontri]
/M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

passenger ผู้โดยสาร: ผู้เดนิทาง, คนโดยสาร [Lex2]
(แพส\'เซนเจอะ) n. ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดนิทาง [Hope]
(n) ผู้โดยสาร,คนโดยสาร,คนเดนิทาง [Nontri]
/P AE1 S AH0 N JH ER0/ [CMU]



(n) / / [OALD]

personality บคุลกิลกัษณะ: ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะคน, ลกัษณะเฉพาะตวั [Lex2]
คนทีมชีือเสยีง: บคุคลมชีือเสยีง, คนทีเป็นทีรู้จักกนัด ี[Lex2]
(เพอซะแนล\'ลทิ)ี n. บคุลกิภาพ,บคุลกิลกัษณะ,บคุคล ###S. character,nature [Hope]
(n) บคุลกิภาพ,ทา่ทาง,บคุคล,ความมตีวัตน [Nontri]
/P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

poem บทกว:ี กาพย,์ คาํกลอน, โคลง, กลอน, รอ้ยกรอง, ฉันท,์ กวนีพินธ,์ บทประพันธร์อ้ยแกว้
[Lex2]
(โพ\'เอมิ) n. บทกว,ีโคลง,กลอน,ฉันท,์กาพย,์กวนีพินธ,์บทประพันธร์อ้ยแกว้ [Hope]
(n) โคลง,บทกว,ีบทรอ้ยกรอง [Nontri]
/P OW1 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pole ชาวโปแลนด[์Lex2]
ขัวโลก[Lex2]
สิงทีตา่งกนัมาก (ในดา้นความคดิ ความชอบ หลกัการ ตาํแหนง่)[Lex2]
ขัวแมเ่หลก็[Lex2]
ขัวไฟฟา้[Lex2]
ไมค้ําถอ่: ไมค้าน, ไมถ้อ่ [Lex2]
เสา: หลกั, คาน [Lex2]
ใชไ้มค้ํา: ใชไ้มย้นั [Lex2]
จัดใหม้ไีมค้ํา: จัดใหม้ไีมย้นั, จัดใหม้ไีมถ้อ่ [Lex2]
ถอ่เรอื: คําถอ่สก ี[Lex2]
|der, pl. Polen| ชาวโปแลนด ์เชน่ Die Polen waren jetzt auch im Weltall., Warum haben die
Polen ihre Innenstädte wieder aufgebaut? [LongdoDE]
(โพล) n.,v. (ใช)้ ไมย้าว,ไมเ้สา,เสาโทรเลข,ไมร้าว,เสาธง,ไมถ้อ่,ไมค้าน,ขัว,จดุแหง่ความ
สนใจ,จดุทีอยู่ตรงกนัขา้ม [Hope]
/P OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

remove นาํออกไป: เอาออก [Lex2]
โยกยา้ย: ยา้ย, ปลดตาํแหนง่ [Lex2]
ถอดออก (เสือผา้): ถอด [Lex2]
ลบออก: ลา้งออก, ขจัด [Lex2]
กาํจัด (ปัญหาหรอือปุสรรค): ขจัดปัญหา [Lex2]
ไลอ่อก[Lex2]
ระยะหา่ง: ความหา่ง [Lex2]
(รมีฟูว\') vt. เอาออก,ยา้ย,โยกยา้ย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กาํจัด,ปลด,ปลดเปลือง,ไล่
ออก,ฆา่,ลอบฆา่ vi. ยา้ย,โยกยา้ย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ยา้ย,โยกยา้ย...) , ระยะ
ทางทีอยู่แยกหา่งจากกนั,การคันกลาง,การเลือนชัน,ระดบัความแตกตา่ง ###SW. remover n.
[Hope]
/R IY0 M UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]



safety ความปลอดภยั[Lex2]
อปุกรณรั์กษาความปลอดภยั: สถานทีทีปลอดภยั [Lex2]
ถงุยางอนามยั (คาํสแลง)[Lex2]
(เซฟ\'ท)ี n. ความปลอดภยั,การไมไ่ดรั้บบาดเจบ็,ความไมม่ภียั,อปุกรณป์อ้งกนัภยั,เครือง
ปอ้งกนั,ถงุยางคมุกาํเนดิ ###S. security,safeness,surety [Hope]
(n) เครืองปอ้งกนั,ความปลอดภยั [Nontri]
/S EY1 F T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shoot ยงิ: ยงิปืน [Lex2]
พุ่ง: พุ่งเขา้ใส ่[Lex2]
ถา่ยภาพ: ถา่ยรปู, ถา่ยภาพยนตร ์[Lex2]
ปฏบิตักิารอยา่งรวดเรว็: รบีเรง่, รวดเรว็ [Lex2]
ต ี(ลกูกอลฟ์, ลกูบอล): เตะลกู [Lex2]
งอก (หนอ่, ตน้กลา้, ตน้ออ่น): โผล,่ ยืน [Lex2]
การยงิ: การยงิปืน [Lex2]
การแตกหนอ่: การงอกใหม ่[Lex2]
การปลอ่ยจรวด: การยงิจรวด, การปลอ่ยขปีนาวธุ [Lex2]
การถา่ยภาพ: การถา่ยภาพยนตร ์[Lex2]
การตลีกู (ทางกฬีา): การเตะลกู [Lex2]
(ชทู) vt.,vi.,n. (การ) ยงิ,พุ่ง,งอก,ออกหนอ่,ถา่ยภาพ,ตลีกูกอลฟ์,โยนลกูเตา๋,เริม,เริมพดู,การ
ปฎบิตักิารอยา่งรวดเรว็,การเตะลกู,พักหนึง,ปรมิาณเลก็นอ้ย,ลาํแสง ###SW. shooter n.
###S. hit,wound [Hope]
(n) การยงิปืน,การปลอ่ยขปีนาวธุ,การถา่ยภาพ,การเตะลกู [Nontri]
(vi) โผลอ่อกมา,ผดุขึน,ปลอ่ยออก,พุ่ง,ยงิ,โยนลกู [Nontri]
/SH UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sound เสยีง[Lex2]
ระยะทีไดย้นิได[้Lex2]
ดเูหมอืนวา่[Lex2]
เ้กดิเสยีง[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ทีไมเ่สยีหาย: ซึงไมบ่บุสลาย, ซึงอยู่ในสภาพด ี[Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
วดัความลกึดว้ยคลืนเสยีง[Lex2]
(เซานด์)ฺ n. เสยีง vi.,vt. ทาํใหเ้กดิเสยีง,ปลอ่ยเสยีง,ไดย้นิ,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออก
เสยีง,ใชเ้ครืองตรวจฟังเสยีง,adj. แขง็แรง,มสีขุภาพด,ีสมบรูณ,์ไมม่โีรค,มฐีานะการเงนิด,ีมี
ความสามารถ,ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง,ชอบดว้ยกฎหมาย,ไมถ่กูขดัขวาง,ไมถ่กูรบกวน,ถว้น
ทัว,ตลอด vt. [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,แขง็แรง,หลบัสนทิ,สมบรูณ ์[Nontri]
(n) เสยีง,อา่ว [Nontri]
(vi) เปลง่เสยีง,มเีสยีง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
(vt) ออกเสยีง,เป่าแตร,หยังด,ูตรวจสอบ,วดั [Nontri]
/S AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



swim วา่ยนํา: วา่ย [Lex2]
เวยีนศรีษะ: วงิเวยีน, ตาลาย, สบัสน [Lex2]
ลอย: ลอยนํา, ลอยควา้ง [Lex2]
การวา่ยนํา: การวา่ย [Lex2]
การเวยีนศรีษะ: การวงิเวยีน, การสบัสน [Lex2]
(สวมิ) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) วา่ย,วา่ยนํา,ลอยนํา,ลอยควา้ง,ลอ่ง
ลอย,ทว่ม,จุ่ม,แช,่วงิเวยีนศรษีะ,ทาํใหว้า่ยนํา,ทาํใหล้อยตวั. in the swim มบีทบาทมาก
###SW. swimmer n. [Hope]
(vi) ลอย,วา่ยนํา,ทว่ม,จุ่ม,อาบ,แช ่[Nontri]
/S W IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

web ใยแมงมมุ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นใยแมงมมุ: ปกคลมุดว้ยใยแมงมมุ [Lex2]
(เวบ) n. ใยแมงมมุ,ใย,พังผดืทีอยู่ระหวา่งนิวเทา้ของกบ คา้งคาวและสตัวอ์ืน ๆ บางชนดิ,มว้น
กรดาษขนาดใหญ,่ชดุ,รา่งแห,ขา่ยงาน vt. vi. คลมุดว้ยสิงดงักลา่ว,ทาํใหเ้ป็นสิงดงักลา่ว เวบ็
เป็นคาํเรยีกสัน ๆ ของเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) ซึงหมายถงึสถานทีรวมของกลุ่ม
คอมพวิเตอรท์ีมขีอ้มลูเตรยีมพรอ้มไวใ้หผู้้คนอา่นผา่นทางอนิเตอรเ์นต็ (Internet) โดยใช้
ภาษา เอชททีพี ี(HTTP หรอื Hypertext Tranfer Protocol) ทกุหนา้จะมทีังเนือหาเรืองราว
ตา่ง ๆ มเีมนพูรอ้มทีจะใหเ้ราสังงาน มคีาํหลายคาํทีมแีถบสซีึงเราสามารถกดเมาสถ์ามหาราย
ละเอยีดตา่ง ๆ ในเรืองนันตอ่ ซึงอาจเป็นการเรยีกหาจากแหลง่เดยีวกนั หรอืจากแหลง่
คอมพวิเตอรอ์ืนไดท้ัวโลกด ูinternet, HTML ประกอบ ###SW. weblike adj. ###S.
trap,network [Hope]
(n) สิงทอ,ผา้บาง,เยือ,ใยแมงมมุ,พังพดื [Nontri]
/W EH1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

block ตกึใหญ[่Lex2]
ทีวางของโชวใ์นการประมลู[Lex2]
ชินของวสัดทุีเป็นของแขง็และมลีกัษณะแบนราบ[Lex2]
กดีขวาง[Lex2]
อดัใหเ้ขา้รปู[Lex2]
หยดุ: หา้ม, ขวาง [Lex2]
สิงกดีขวาง[Lex2]
ชว่งตกึ, [แถวตดิตอ่กนัของอาคาร][Lex2]
ถว่งความเจรญิ[Lex2]
การหยดุชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคดิหยดุชะงัก[Lex2]
(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ทอ่นไม,้ทอ่นหนิ,กอ้นใหญ,่ชินใหญ,่หอ่ดนิ
ระเบดิ,แทน่โลหะ,เขยีง,แมพ่มิพ,์ลกูรอก,ตะแลงแกง,ตกึทีแบง่ออกเป็นสว่น,เครือง
กดีขวาง,ทังแถว,ทังกอ้น,ทังปีก,ตกึใหญ,่คฤหาสนใ์หญ,่อปุสรรค,การขดัขวาง,เขตหนึงของ
ตวัเมอืง,เขตหา่งไกลท [Hope]
(n) ทอ่นไม,้ตกึทังแถว,แมพ่มิพ,์เครืองกดีขวาง [Nontri]
(vt) สกดั,กดีกนั,ขดัขวาง,ตา้น,ปดิลอ้ม [Nontri]
/B L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheer การสง่เสยีงเชยีร[์Lex2]
ความสดชืนรืนเรงิ[Lex2]



ทาํใหม้กีาํลงัใจ: ใหก้าํลงัใจ [Lex2]
ทาํใหส้ดชืน: ทาํใหร้ืนเรงิ [Lex2]
เปลง่เสยีงแสดงความยนิด:ี เชยีร ์[Lex2]
รืนเรงิขึน: มกีาํลงัใจขึน [Lex2]
(เชยีร)์ {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) รอ้งเสยีงไชโย,ไชโย,โหร่อ้ง,ย,ุปลกุเรา้ดว้ย
การโหร่อ้ง n. การรอ้งเสยีงไชโย,สิงทีใหค้วามปลืมปติยินิด,ีความดใีจ,อาหาร,เสบยีง,สหีนา้
การปลอบใจ,การทาํใหใ้จชุ่มชืน,การตอ้นรับ interj. คาํอวยพรเวลาดืมหรอืเวลาจากกั
[Hope]
(n) การโหร่อ้ง,ความยนิด,ีความเบกิบาน,ความชืนบาน [Nontri]
(vi,vt) โหร่อ้งยนิด,ีทาํใหย้นิด,ีทาํใหช้ืนบาน,ทาํใหเ้บกิบาน [Nontri]
/CH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

complex ความคดิหรอืกจิกรรมทีสมัพันธก์นั[Lex2]
ซบัซอ้น[Lex2]
ทีประกอบดว้ยสองสว่นขึนไป[Lex2]
(คอม\'เพลคซ)ฺ adj. ประกอบดว้ยสว่นตา่ง ๆ ,ซบัซอ้น,เชงิซอ้น,ซึงประกอบดว้ย2สว่น (คาํ) n.
ความซบัซอ้น,ภาวะเชงิซอ้น,ความคดิเหน็ทีครอบงาํ,จติครอบงาํ ###S. complicated,maze
###A. integral [Hope]
(adj) ซบัซอ้น,ยุ่ง,จกุจกิ [Nontri]
(n) ความลาํเอยีง,จติวปิลาส,ปมดอ้ย [Nontri]
/K AA1 M P L EH0 K S/ [CMU]
/K AH0 M P L EH1 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

critic นักวจิารณ[์Lex2]
ผู้ทีชอบตเิตยีน: ผู้ทีชอบจับผดิ [Lex2]
(ครทิ\'ทคิ) n. นักวจิารณ,์ผู้วเิคราะห,์ผู้ตชิม,ผู้ชอบนนิทา ###S. connoisseur [Hope]
(n) นักวจิารณ,์นักวเิคราะห,์ผู้ต ิ[Nontri]
/K R IH1 T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

event การแขง่ขนักฬีา[Lex2]
ผลลพัธ ์(คาํโบราณ): ผลทีได,้ ผล [Lex2]
เหตกุารณส์าํคญั[Lex2]
ผลการฟอ้งรอ้ง [LongdoEN]
(อเีวนท\ฺ') n. เหตกุารณ,์เหตกุารณส์าํคญั,กรณ,ีผลทีเกดิขึน,ผลทีตามมา,การแขง่ขนั. Phr.
(at all events จะอยา่งไรกต็าม) Phr. (in the event ถา้) [Hope]
(n) เหตกุารณ,์กรณ,ีผลทีเกดิ,การแขง่ขนั [Nontri]
/IH0 V EH1 N T/ [CMU]
/IY0 V EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exercise การใช:้ การดาํเนนิการ [Lex2]
การออกกาํลงักาย: การบรหิารรา่งกาย, การออกกาํลงั [Lex2]
ดาํเนนิการ: ปฏบิตั,ิ ใช ้[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นหว่ง (คาํทางการ): ทาํใหก้งัวล [Lex2]



บรหิารกาย: ออกกาํลงักาย, บรหิารรา่งกาย, ออกกาํลงั [Lex2]
แบบฝกึหดั[Lex2]
(เอค\'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกาํลงักาย,ฝกึหดั,การฝกึฝน,ปฏบิตั,ิดาํเนนิการ,เป็น
หว่ง,ทาํใหเ้ป็นหว่ง. ###SW. exercisable adj. exerciser n. [Hope]
(n) แบบฝกึหดั,การบา้น,การออกกาํลงักาย,การฝกึหดั,การฝกึฝน [Nontri]
(vi,vt) ใช,้ฝกึหดั,ฝกึฝน,ฝกึ,ปฏบิตั,ิออกกาํลงักาย [Nontri]
/EH1 K S ER0 S AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fit ทีเหมาะสม: ทีสมควร, ทีเหมาะเจาะ [Lex2]
พอด ี(ขนาด): พอเหมาะ [Lex2]
ความพอด:ี ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การไดส้ดัสว่น [Lex2]
เตรยีม: ตระเตรยีม [Lex2]
ทีเตรยีมพรอ้ม: พรอ้ม [Lex2]
ตดิ: ตดิตัง [Lex2]
ทีมสีขุภาพด:ี แขง็แรง [Lex2]
อาการชกั: อาการกระตกุอยา่งฉับพลนั [Lex2]
อารมณห์รอืความรู้สกึ (โกรธ, เศรา้) ทีเกดิขึนชัวขณะ: การระเบดิอารมณ ์[Lex2]
นทิาน: โคลง, เพลง [Lex2]
คนทีนา่สนใจ: คนทีนา่ดงึดดู [Lex2]
(ฟทิ) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคลอ้ง,ถกูตอ้ง, (สขุภาพ)
ปกต,ิ (สขุภาพ) สมบรูณ.์ vt. ทาํใหเ้หมาะสม,ปรับ,ปรับปรงุ,ทาํใหพ้อด,ีเตรยีม,จัดหา. vi.
เหมาะกบั,เหมาะสมกบั,คู่ควรกบั,สอดคลอ้งกบั. Phr. (fit out (up) จัดหาเตรยีม,จัดหา
เสือผา้,เ [Hope]
(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกนั,พอด,ีเหมาะสม,สมบรูณ ์[Nontri]
(n) โรคปัจจบุนั,อาการเป็นลม [Nontri]
(vi,vt) เหมาะกนั,สมควร,คู่ควร,เหมาะสม,จัดหา,เตรยีม,ปรับ [Nontri]
/F IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

friendship มติรภาพ: ความเป็นมติร, ความเป็นเพือน, ความสมัพันธอ์ยา่งเพือน [Lex2]
(เฟรนด\ฺ'ชพิ) n. มติรภาพ [Hope]
(n) มติรภาพ,มติรไมตรจีติ,ความสมัพันธฉั์นเพือน [Nontri]
/F R EH1 N D SH IH2 P/ [CMU]
/F R EH1 N SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guide แนะนาํ: แนะแนว, กาํหนดทศิทาง, นาํทาง, บอกทาง, นาํไป, ชีทาง [Lex2]
มคัคเุทศก:์ ผู้นาํรอ่ง, ผู้ชีทาง,ไกด ์[Lex2]
ปา้ยชีทาง: สิงบอกทาง, เครืองนาํทาง [Lex2]
คู่มอืทอ่งเทียว: คู่มอืทศันาจร, หนังสอืแนะนาํนักทอ่งเทียว, คู่มอื [Lex2]
(ไกด)ฺ vt. แนะแนว,แนะนาํ,นาํทาง,ชีแนะ,ควบคมุ. n. คนนาํทาง,มคัคเุทศก,์เครืองนาํทาง,สิง
ชีนาํ,รางนํา,เขม็ทศิ,เนตรนาร.ี ###SW. guidingly adv. ###S. lead,direct [Hope]
(n) มคัคเุทศก,์คนนาํทาง,ไกด ์[Nontri]
(vt) แนะนาํ,ชีทาง,ชกันาํ,นาํทาง,ชีแนะ [Nontri]
/G AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



lack ขาด: ไร,้ ปราศจาก, ไมม่,ี มไีมพ่อ [Lex2]
ความขาดแคลน: ความไมพ่อเพยีง, ความไมเ่พยีงพอ [Lex2]
ตอ้งการ[Lex2]
(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไมม่,ีความบกพรอ่ง. v.
ขาดแคลน,ขาด,ไมม่,ีมนีอ้ย [Hope]
(n) ความขาดแคลน,ความไมม่,ีความไมเ่พยีงพอ,ความบกพรอ่ง [Nontri]
(vt) ไมม่,ีขาดแคลน,บกพรอ่ง,ไมพ่อ [Nontri]
/L AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

passage ทางผา่น: ทางเดนิ [Lex2]
คา่โดยสารเรอื[Lex2]
การเดนิทางทางนํา[Lex2]
สทิธกิารผา่น[Lex2]
การแลกเปลียนตดิตอ่ระหวา่งบคุคล[Lex2]
ตอน: สว่น(บทความ), ขอ้ความ, บทความ, ทอ่น(เพลง) [Lex2]
ความเจรญิกา้วหนา้[Lex2]
ผา่น[Lex2]
(พาส\'ซจิ) n. ขอ้เขยีน,การผา่น,การขา้ม [Hope]
(n) การขา้ม,ทางเดนิ,การผา่น,คา่โดยสาร,ขอ้ความ [Nontri]
/P AE1 S AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

perform ปฏบิตัหินา้ที: กระทาํ, ทาํ, ปฏบิตั,ิ ประกอบหนา้ที, ทาํงาน [Lex2]
แสดง (ดนตร)ี: เลน่ดนตร ี[Lex2]
ทาํใหส้าํเรจ็[Lex2]
(เพอฟอรม์\') vt.,vi. กระทาํ,ปฎบิตั,ิดาํเนนิการ,ทาํใหบ้รรลคุวามสาํเรจ็,แสดง,บรรเลง.
###SW. performable adj. performer n. [Hope]
(vt) แสดง,กระทาํ,ปฏบิตั,ิเดนิเครือง,ประกอบ,ดาํเนนิการ [Nontri]
/P ER0 F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pressure การกด[Lex2]
ความกดดนั[Lex2]
แรงกระตุ้น[Lex2]
แรงกดบนพืนผวิ[Lex2]
ความกดอากาศ[Lex2]
กดดนัใหท้าํ: กระตุ้นใหท้าํ [Lex2]
(เพรส\'เชอะ) n. ความกดดนั,การกด,การอดั,การเบยีด,การบบีคัน,แรงกดดนั,ความกดดนัของ
บรรยากาศ,การรบกวน,การบบีบงัคบั,ความดนักระแสไฟฟา้. vt. บบี,บบีบงัคบั,กดดนั,อดั
###S. pressing [Hope]
(n) ความดนั,ความกดดนั,การบบีบงัคบั,แรงอดั [Nontri]
/P R EH1 SH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

probable ทีนา่จะเป็นไปได[้Lex2]
(พรอบ\'อะเบลิ) adj. เป็นไปได,้นา่จะเป็นไปได,้คอ่นขา้งแน,่คง,นา่จะเกดิขึน [Hope]
(adj) นา่จะเป็น,นา่เชือ,เป็นไปได ้[Nontri]



/P R AA1 B AH0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

public ทีเกียวขอ้งกบัสว่นรวม: ทีเป็นของสาธารณะ [Lex2]
ทีรู้กนัโดยทัวไป[Lex2]
มหาชน: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน [Lex2]
(พับ\'ลคิ) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เกียวกบัสาธารณชน,โดยสว่นรวม,มชีือเสยีง,เลือง
ลอื,ระดบัชาต ิPhr. (go public ขายหุ้นแกส่าธารณะ) Phr. (in public โดยเปดิเผย,ไมใ่ชส่ว่น
ตวั,ในทีสาธารณะ) [Hope]
(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพือประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยสว่นรวม [Nontri]
(n) ทีสาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชมุชน [Nontri]
/P AH1 B L IH0 K/ [CMU]
(n) / / [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]
การคน้พบนํามนั: การคน้พบสายแร ่[Lex2]
การโยนลกูสไตรค์: การโยนลกูกระทบลกูตังโบวล์ิงลม้หมด [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) ,ตี
กรรเชยีง,พมิพ,์ประทบัตรา,ทาํเหรยีญ,กด,อดั,เจาะพบ (นํามนั) จับ,กอ่,ประสบ,ตกลง,ตบมอื
เป็นสญัญาณ,ยกเลกิ,รือ,ถอน,ประทบัใจ [Hope]
(n) การนัดหยดุงาน,การต,ีการลดลง,การโจมต,ีการกระตกุ [Nontri]
(vi) โจมต,ีนัดหยดุงาน,ทบุ,รือถอน,ยกเลกิ,ชกัธงขาว [Nontri]
(vt) กระทบื,ต,ีตอก,ชก,ทบุ,กด,ประทบัตรา [Nontri]
/S T R AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

support คํา: ยนั, พยงุ, หนนุ [Lex2]
สนับสนนุ: ชว่ยเหลอื, อดุหนนุ [Lex2]
สิงคํา: สิงทีหนนุอยู่ [Lex2]
การชว่ยเหลอื: การสงเคราะห,์ การอนเุคราะห,์ การสนับสนนุ [Lex2]
(ซะพอรท์\') vt.,n. (สิง,การ,ผู้) คํา,จนุ,ยนั,สนับสนนุ,หนนุ,อดุหนนุ,รับ,พยงุ,ชว่ย
เหลอื,อดทน,อดกลัน,เป็นตวัประกอบ,เป็นตวัรอง ###SW. supportly adv. ###S.
bear,sustain,uphold [Hope]
(n) ผู้สนับสนนุ,เครืองชว่ย,การครองชพี,ตวัประกอบ [Nontri]
(vt) คําจนุ,อดุหนนุ,สนับสนนุ,พยงุ,ชว่ยเหลอื [Nontri]
/S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

task งานหนัก: งานทียาก, ภารกจิ, งานทีสาํคญั [Lex2]
ใชค้วามพยายามในการทาํงานอยา่งหนัก: ทาํใหท้าํงานหนักเกนิไป, ใชส้มองหนัก, ทาํให้



เหนด็เหนือย [Lex2]
(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรืองทียาก,ภาระหนา้ที,vt. ทาํใหท้าํงานหนักมากหรอืเกนิไป,ใช้
สมองหนัก,ทาํใหเ้หนด็เหนือย. Phr. (take to task ประณามหรอืตาํหน)ิ ###S.
job,work,burden [Hope]
(n) งาน,ภาระหนา้ที,เรืองทียาก,งานหนัก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้หนด็เหนือย,ใชส้มองหนัก,ใหท้าํงานหนัก [Nontri]
/T AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

term ระยะเวลาทีกาํหนด: ระยะเวลาหนึง, เวลาทีกาํหนด [Lex2]
ภาคเรยีน[Lex2]
สมยั: คราว, ครัง, วาระ [Lex2]
คาํศพัท[์Lex2]
ตังชือ: เรยีกชือ [Lex2]
(เทอม) n. เวลาทีกาํหนด,คราว,ครัง,ระยะเวลา,ภาคเรยีน,สมยั,วาระ,ระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหนง่,คาํศพัท,์พจน,์จาํนวนในคณติศาสตร,์ภาคศาล,ระยะเวลาการตังครรภ,์ขอ้สรปุ,ขอ้
สญัญา,เกณฑ,์ขอบเขต,ฐานะ,ความสมัพันธ,์เครืองหมายเขตvt. ใชค้าํ,ตังชือ ###SW. terms
n. เง [Hope]
(n) ขอบเขต,ภาคเรยีน,ขอ้ตกลง,กาํหนดเวลา,ครัง,วาระ,สมยั [Nontri]
(vt) เรยีก,ตังชือให,้ใชค้าํ [Nontri]
/T ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

unite ทาํใหร้วมกนั: รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั [Lex2]
รวมตวักนั: รวมกนัเป็นหนึงเดยีว [Lex2]
สมรสกนั: แตง่งานกนั [Lex2]
สมรสกนั[Lex2]
เชือมเขา้ไวด้ว้ยกนั: สมาน, ทาํใหย้ดึตดิกนั [Lex2]
ตดิกนั[Lex2]
(ยไูนท\ฺ') vt. รวมกนั,รว่มกนั,สามคัค,ีสมรสกนั,ปรองดองกนั,สอดคลอ้งกนั,ทาํใหย้ดึตดิกนั
###S. merge,combine,merge,associate,ally,join [Hope]
(vi) รวมกนั,ผกูกนั,สมรสกนั,ปรองดองกนั,สามคัคกีนั [Nontri]
/Y UW1 N AY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

associate เชือมโยง: เชือม [Lex2]
ซึงเกียวเนือง: ซึงมสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหรู้้จักกนั[Lex2]
ผู้ทีมคีวามสมัพันธก์นั (เชน่ เพือน, ผู้รว่มงาน, หุ้นสว่น)[Lex2]
รวมกลุ่ม: เขา้รวมกนั [Lex2]
รู้จักเป็นเพือนกนั: คบคา้สมาคมกนั [Lex2]
(อะโซ\'ชเีอท) vt.,vi. เกียวเนือง,เขา้รว่ม,มสีว่นรว่ม,เชือมสมัพันธก์นั,คบคา้สมาคม. [Hope]
(adj) รอง [Nontri]
(n) มติรสหาย,เพือนฝงู,พรรคพวก,ผู้รว่มงาน,ภาค ี[Nontri]
(vi,vt) คบหา,สมาคม,เขา้รว่ม [Nontri]
/AH0 S OW1 S IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 S IY0 EY2 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 SH IY0 AH0 T/ [CMU]



/AH0 S OW1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

environment สภาพแวดลอ้ม: สภาวะแวดลอ้ม, สิงแวดลอ้ม [Lex2]
สิงแวดลอ้ม [LongdoEN]
(เอนไว\'เรนิเมนิท)ฺ n. สิงแวดลอ้ม,ภาวะสิงแวดลอ้ม,การโอบลอ้ม, ภาวะทีถกูหุ้มหอ่,สิงทีหุ้ม
หอ่ ###SW. environmental adj. ดeูnvironment ###S. surroundings, [Hope]
(n) สิงแวดลอ้ม,สภาพแวดลอ้ม,ภาวะแวดลอ้ม,การโอบลอ้ม [Nontri]
/AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

factory โรงงาน: โรงงานอตุสาหกรรม [Lex2]
(แฟค\'ทะร)ี n. โรงงาน [Hope]
(n) โรงงาน [Nontri]
/F AE1 K T ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

feature ลกัษณะหนา้ตา: รปูหนา้, รปูพรรณสณัฐาน, เคา้โครงหนา้ [Lex2]
สารคดพีเิศษ: บทความพเิศษ [Lex2]
ภาพยนตร[์Lex2]
ทาํใหเ้ดน่: ทาํใหเ้ดน่ชดั, ทาํใหแ้จม่แจง้, ทาํใหเ้หน็ลกัษณะสาํคญั [Lex2]
จนิตนาการ: นกึคดิ [Lex2]
(ฟ\ี'เชอะ) n. หนา้ตา,ลกัษณะโฉมหนา้,ภมูปิระเทศ,ลกัษณะเฉพาะ,สารคดพีเิศษ,รปู,แบบ. vt.
เป็นลกัษณะเฉพาะ,เป็นลกัษณะสาํคญั,ทาํใหเ้ดน่ ###S. attribute [Hope]
(n) ลกัษณะเฉพาะ,รปู,แบบ,หนา้ตา,สารคดพีเิศษ,ภมูปิระเทศ [Nontri]
(vt) เป็นลกัษณะเฉพาะ,แสดงลกัษณะ,ทาํใหเ้ดน่,แสดงใหเ้หน็ [Nontri]
/F IY1 CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

instance กรณ:ี ราย, ประการ, คราว, ตวัอยา่ง [Lex2]
การดาํเนนิคด ี(กฎหมาย)[Lex2]
ยกตวัอยา่ง: เชน่วา่, เชน่, ตวัอยา่งเชน่ [Lex2]
(อนิ\'สเทนิซ)ฺ n. กรณ,ีตวัอยา่ง,การฟอ้งรอ้งคด,ีความรบีดว่น. at the instance of โดยการ
ดลใจหรอืการแนะนาํของ. for instance ตวัอยา่งเชน่. vt. ยกตวัอยา่ง,ยกอทุาหรณ ์[Hope]
(n) ตวัอยา่ง,คาํขอรอ้ง,กรณ,ีโอกาส,ความรบีดว่น,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
(vt) ยกตวัอยา่ง,ยกอทุาหรณ ์[Nontri]
/IH1 N S T AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

involve เกียวพัน: โยงใยถงึ, ขอ้งเกียว, พัวพัน [Lex2]
ทาํใหพั้วพัน: พาดพงิถงึ, เกียวขอ้ง, มสีว่นรว่ม [Lex2]
(อนิวอลว\') vt. รวมทัง,รวมถงึ,มว้นเขา้,มว้นในหอ่,พับ,ลอ้มรอบ. ###SW. involvement n.
involver n. ###S. implicate [Hope]
(vt) รวมอยู่ดว้ย,พาดพงิถงึ,นาํไปสู่,กอ่ใหเ้กดิ,พัวพัน,มผีลตอ่ [Nontri]
/IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]



medicine ยารักษาโรค: ยา, สิงทีใชใ้นการบาํบดัโรค [Lex2]
การบาํบดัโรคดว้ยยา: การรักษาโรคทางยา, อายรุกรรม, เวชศาสตร ์[Lex2]
แพทยศาสตร:์ การแพทย,์ วทิยาศาสตรแ์พทย ์[Lex2]
(เมด\'ดซินิ) n. ยา,สารทีใชเ้ป็นยา,สิงทีใชใ้นการบาํบดัโรค,แพทยศ์าสตร,์เวชกรรม,อายรุ
กรรม,การบาํบดัโรคดว้ยยา (ไมร่วมศลัยกรรมและสตูกิรรม) vt. ใหย้า,เยยีวยา Phr. (to take
one\'s medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสาํหรับการกระทาํความผดิทีตนกระทาํ) . [Hope]
(n) ยา,เวชกรรม,แพทยศาสตร,์อายรุกรรม [Nontri]
/M EH1 D AH0 S AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mix ผสม: รวมกนั, ผสมกนั, ปรงุ [Lex2]
ทาํใหร้วมตวักนั[Lex2]
พบปะผู้คน: เขา้สงัคม, เขา้สมาคม [Lex2]
ของผสม: สิงทีไดจ้ากการผสม, สว่นผสม, เครืองปรงุ [Lex2]
การผสมกนั: การรวมกนั, การปนกนั [Lex2]
(มคิซ)ฺ v.,n. (การ) ผสม,ปรงุ,ปนกนั,ใสร่วมกนั,รวมกนัยุ่งเหยงิ,รวมกนั,คบคา้,ผสมพันธ,์สว่น
ผสม,นําโซดา,สตูร. ###SW. mixability n. mixable adj mixible adj. ###S. mingle ###A.
separate [Hope]
(vt) ผสม,ปะปน,ปรงุ,ทาํใหยุ้่งเหยงิ [Nontri]
/M IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

organize จัดตัง: จัดตังเป็นองคก์ร, รวบรวมขึน [Lex2]
จัดระบบ: จัดระเบยีบ, จัด [Lex2]
(ออร\์'กะไนซ) vt.,vi. สรา้ง,ทาํใหเ้ป็นระบบ,จัดตัง,รวบรวม,ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพ. ###SW.
organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n. ###S. systematize,sort
[Hope]
(vt) จัดระเบยีบ,รวบรวม,ทาํใหเ้ป็นระบบ,จัดตัง [Nontri]
/AO1 R G AH0 N AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

period ชว่งมรีอบเดอืน: ชว่งมปีระจาํเดอืน, ชว่งเวลาทีมรีะด ู[Lex2]
เกียวกบัชว่งเวลาในประวตัศิาสตร:์ สมยั [Lex2]
จดุ: มหพัภาค, จดุฟลุสตอ๊บ [Lex2]
ระยะเวลา: ระยะเวลา, เวลา, ชว่ง, กาล, ยคุ [Lex2]
(เพยี\'เรยีด) n. ระยะเวลา,สมยั,ยคุ,ประจาํเดอืน (ระด)ู ,ยคุปัจจบุนั,รอบ,ระยะเวลาหนึงวงจร
สมบรูณ,์ชัวโมงเรยีน,ยคุปัจจบุนั,เครืองหมาย".?" (มหพัภาค) ,ประโยคสมบรูณ,์การหยดุที
ปลายประโยค,ตอนของดนตร,ีวธิกีารของนักพดู. adj. เกียวกบัระยะเวลาแหง่ประวตัศิาสตร์
[Hope]
(n) สมยั,ยคุ,ชัวโมงเรยีน,คาบ,เครืองหมายมหพัภาค,ระยะเวลา [Nontri]
/P IH1 R IY0 AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

populate อาศยัอยู่: พาํนักอยู่, ตังถินฐานใน [Lex2]
(พอพ\'พวิเลท) vt. อาศยัอยู่,ตังถินฐานใน,นาํผู้คนเขา้ไปตังรกรากในบรเิวณหนึง [Hope]
(vt) พาํนักอยู่,ตังบา้นเรอืนอยู่,ตังถินฐาน,อาศยัอยู่ [Nontri]
/P AA1 P Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



produce สรา้ง: ผลติ, ทาํใหม้ขีึน, ทาํใหเ้กดิขึน [Lex2]
สรา้งขึน: ผลติขึน [Lex2]
ผลติผล: ผลผลติ [Lex2]
(พระดวิซ\ฺ') v. ใหก้าํเนดิ,ผลติ,กอ่,กอ่ใหเ้กดิ,จัดหา,แสดง,เสนอn. ผลติผล,ผลติภณัฑ,์ลกู
###SW. producibility n. producible,produceable adj. ###S. yield [Hope]
(n) ผลติผล,พชืผล,ประโยชน,์ผลติภณัฑ ์[Nontri]
(vt) ผลติ,ทาํ,กอ่,ออกผล,แสดง [Nontri]
/P R AH0 D UW1 S/ [CMU]
/P R OW1 D UW0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

range ขอบเขตหรอืแนว[Lex2]
แถว: ลาํดบั [Lex2]
วถิกีระสนุ: วถิยีงิ, ระยะทางจากอาวธุถงึเปา้ [Lex2]
สถานทีฝกึซอ้ม: สถานฝกึยงิ [Lex2]
บรเิวณกวา้งใหญส่าํหรับเลียงสตัว:์ ทุ่งเลียงสตัว ์[Lex2]
ทวิเขา: แนวเขา, เทอืกเขา [Lex2]
เตาหงุตม้ชนดิหนึง[Lex2]
คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรทีนอ้ยทีสดุกบัมากทีสดุ[Lex2]
ผันแปรภายในขอบเขตหนึง: เปลียนแปลงในชว่งหนึง [Lex2]
ปลอ่ยใหส้ตัวไ์ปกนิหญา้ในทุ่ง[Lex2]
จัดแถว: จัดแนว, จัดลาํดบั [Lex2]
ตังวถิยีงิ[Lex2]
(เรนจ)ฺ n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลาํดบั,ชอ่งระยะ,ทวิ,ทวิเขา,เทอืกเขา,ขอบเขต,เขต,วถิี
กระสนุ,วถิยีงิ,คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรนอ้ยทีสดุกบัตวัแปรมาก
ทีสดุ,ตาํแหนง่,ชัน,ประเภท,การจัดลาํดบั,กลุ่มคา่ทางสถติทิังหมด vi. ผันแปรภายใน
ขอบเขตหนึง,เปลียนแปลงในชว่งหนึง,ขยายออก [Hope]
(n) เทอืกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลียงสตัว,์หมอ้นํา,วถิกีระสนุ [Nontri]
(vt) เทียวไป,จัดแถว,แผอ่าณาเขต,จัดระเบยีบ,แบง่ประเภท,ตังระยะ [Nontri]
/R EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recognize จาํได:้ รู้จัก [Lex2]
สาํนกึ[Lex2]
ยอมรับ[Lex2]
แสดงวา่เหน็คณุคา่[Lex2]
(เรค\'คะไนซ) vt. จาํได,้จาํแนกออก,รู้จัก,ยอมรับ,ทกัทาย,แสดงวา่เหน็คณุคา่,แสดงวา่
รู้จัก,สาํนกึ ###SW. recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably
adv. recognizably adv. [Hope]
(vt) จาํได,้สาํนกึ,เอาใจใส,่รู้จัก,ทกัทาย,ยอมรับ [Nontri]
/R EH1 K AH0 G N AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

regular เป็นประจาํ: สมําเสมอ [Lex2]
ปกต:ิ สามญั, ธรรมดา [Lex2]
ลกูคา้ประจาํ[Lex2]



ทหารประจาํการ[Lex2]
(เรก\'กวิละ) adj. ปกต,ิธรรมดา,สามญั,เป็นประจาํ,สมําเสมอ,เป็นกจิวตัร,ตามกฎ,มกีฎเกณฑ,์มี
ระเบยีบ,ตามระเบยีบ,ตามแบบแผน,ถกูตอ้งตามกฎเกณฑ,์เกียวกบัทหารประจาํการ, (กาแฟ)
มปีรมิาณปกตขิองนมหรอืครมี n. ลกูคา้ประจาํ,ทหารอาชพี,ทหารประจาํการ,สมาชกิพรรคที
ยดึถอืนโยบายของพรรค [Hope]
(adj) สมําเสมอ,เป็นระเบยีบ,ปกต,ิธรรมดา,ประจาํ,เทียงตรง [Nontri]
/R EH1 G Y AH0 L ER0/ [CMU]
/R EY1 G Y AH0 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sign สญัลกัษณ:์ เครืองหมาย, ปา้ย [Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]
ภาษาใบ:้ ภาษาทา่ทาง, ภาษามอื [Lex2]
รอ่งรอย: อาการ, สญัญาณ, ตวับง่ชี [Lex2]
ลงนาม: ลงชือ, เซน็ชือ, เซน็สญัญา [Lex2]
ทาํเครืองหมาย: ทาํสญัลกัษณ ์[Lex2]
ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ: สง่สาร [Lex2]
แสดงอากปักริยิา[Lex2]
(ไซน)์ n. เครืองหมาย,สญัลกัษณ,์ลาง,นมิติ,การบอกใบ,้อาการ,รอ่งรอย,รอยเทา้,ราศ.ี vt.,vi.
ลงนาม,เซน็ชือ,เขยีนเครืองหมาย,เขยีนสญัลกัษณ,์ทาํเครืองหมายกางเขน,ตดิตอ่กนัดว้ย
สญัญาณ,เขยีนสญัลกัษณ,์แสดงอากปักริยิา, sign away เซน็ชือโอน, Phr. (sign off หยดุ
กระจายเสยีง [Hope]
(n) เครืองหมาย,เครืองแสดง,สญัลกัษณ,์สญัญาณ,พยาน,การบอกใบ ้[Nontri]
(vi,vt) เขยีนเครืองหมาย,ลงนาม,ทาํสญัญา,บุ้ยใบ ้[Nontri]
/S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tip จดุปลายสดุ[Lex2]
สว่นทีสวมปลาย[Lex2]
ทาํใหม้ปีลาย: จัดใหม้ปีลาย [Lex2]
หุ้มปลาย[Lex2]
เอาปลายออก[Lex2]
เ้อยีง[Lex2]
ทาํใหเ้อยีง: ทาํใหเ้อน, ทาํใหก้ระดก, ทาํใหล้าด [Lex2]
ควําลง[Lex2]
ทาํใหค้วํา[Lex2]
เทขยะ[Lex2]
ขยบัหมวกหรอืเอาหมวกออก (แสดงการทกัทาย)[Lex2]
การทาํใหเ้อยีง[Lex2]
การลาดเอยีง[Lex2]
สถานทีสาํหรับเทขยะ[Lex2]
เงนิรางวลัพเิศษ: เงนิตอบแทนการบรกิาร [Lex2]
คาํแนะนาํ: ขอ้แนะนาํ, ขอ้คดิเหน็ทีมปีระโยชน ์[Lex2]
ใหเ้งนิรางวลั: ใหร้างวลั [Lex2]
ใหเ้งนิรางวลั[Lex2]
แจง้ขอ้มลู[Lex2]
การตเีบาๆ[Lex2]



ตเีบาๆ[Lex2]
เคลด็ลบั [LongdoEN]
|der, pl. Tips| คาํแนะนาํ, เคลด็ลบั (เป็นการเขยีนทีลา้สมยั ในปัจจบุนัมกัใช ้der Tipp แทน)
[LongdoDE]
(ทพิ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรยีว,ยอด,สดุ,สว่นทีอยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสอื,งนิ
ตอบแทนเลก็นอ้ย,เงนิรางวลั,คาํแนะนาํ,ขอ้แนะนาํ,การเคาะเบา ๆ ,การตเีบา ๆ ,การตลีกู
กระโดด vt. ทาํใหม้ปีลาย,จัดใหม้ปีลาย,ประดบัปลาย,เอาปลายออก,ตดิผนวกปลาย,ตอ่
ปลาย,แทรก,เสรมิปลาย,ทาํใหเ้อยีง [Hope]
(n) รางวลัคนใช,้ความลบั,ปลาย,การเคาะ,คาํแนะนาํ,ใบแทรก [Nontri]
(vt) ใหร้างวลัคนใช,้เคาะ,เอยีง,กระดก,เท,ผลกั,โยน [Nontri]
/T IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tradition ประเพณ:ี ขนบธรรมเนยีม, วฒันธรรม, ธรรมเนยีม, ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี[Lex2]
สิงทีทาํสบืตอ่กนัมา[Lex2]
(ทระดชิ\'เชนิ) n. ธรรมเนยีม,จารตี,ประเพณ,ีจารตีนยิม, ###SW. traditional adj. ###S.
custom,usage [Hope]
(n) ธรรมเนยีม,ประเพณ,ีจารตี [Nontri]
/T R AH0 D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

trash ขยะ[Lex2]
เรืองเหลวไหล: เรืองไรส้าระ [Lex2]
คนไรค้า่: เดนมนษุย ์[Lex2]
โจมต:ี วจิารณ(์ในทางลบ), ประณาม [Lex2]
ทิง: โยนทิง [Lex2]
(แทรช) n. ของเสยี,ของเหลวไหล,ขยะ,หนังสอืไรส้าระ,กากออ้ย,ของสวะ,คาํพดู,ขอ้คดิเหน็
หรอืขอ้เขยีนทีเหลวไหล,คนเหลวไหล,คนสวะ,คนผวิขาวทียากจน. vt. เลม็กิง,ตดักิง,เดด็ใบ
ทิง,ทาํลายขา้วของ. ###S. stuff,waste,rags,nonsense,refuse ###A. trea [Hope]
(n) เศษของ,ใบออ้ยแหง้,ขยะ,สิงเหลวไหล [Nontri]
/T R AE1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wide กวา้ง: กวา้งขวาง [Lex2]
ลกูครกิเกต็ทีตอีอกหา่งจากประต ู(กฬีาครกิเกต็)[Lex2]
(ไวด)ฺ adj.,adv. กวา้ง,กวา้งขวาง,หลวม,ใจกวา้ง,ไพศาล,ขยาย,แพรห่ลาย,หา่ง,ไกล,n. ลกูค
รกิเกต็ทีถกูตหีา่งจากประต ู###SW. wideness n. ###S. broad,far,inclusive [Hope]
(adj) กวา้งขวาง,ใจกวา้ง,แพรห่ลาย,หา่ง,ไกล [Nontri]
(adv) อยา่งกวา้งขวาง,กวา้ง,แพรห่ลาย,ไพศาล [Nontri]
/W AY1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

advice ขอ้มลูอยา่งเป็นทางการ: ขา่วสารอยา่งเป็นทางการ [Lex2]
คาํแนะนาํ: ขอ้เสนอแนะ, การเสนอแนะ, คาํปรกึษา, ขอ้คดิเหน็ [Lex2]
(แอดไวส\ฺ') n. คาํแนะนาํ, ขอ้คดิเหน็, ความเหน็, ความประพฤต,ิการบอกขา่ว, ขา่ว, รายงาน
###S. counsel, notification) [Hope]
(n) คาํแนะนาํ,ขอ้คดิเหน็,ขา่ว [Nontri]



/AE0 D V AY1 S/ [CMU]
/AH0 D V AY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

along คลา้ยกบั[Lex2]
คู่กนักบั: ขนานไปกบั, ไปขา้งๆ [Lex2]
ดว้ย: กบั, มากบั [Lex2]
ตอ่ไป: ไปขา้งหนา้ [Lex2]
ไปยงั[Lex2]
(อะลอง\') prep. ตาม (ถนน,ทาง) , ระหวา่ง, รว่มดว้ย, ดว้ยกนั, สาย (เวลา) , เป็นเพือนชายมา
ดว้ย. all along ตลอดเวลา ###S. through) [Hope]
(adv) รว่มดว้ย,ดว้ยกนั,พรอ้มดว้ย,ตอ่ไป [Nontri]
(pre) ตาม [Nontri]
/AH0 L AO1 NG/ [CMU]
(a) / / [OALD]

attention การคาํนงึถงึ: การพจิารณาอยา่งสนใจ [Lex2]
การรักษาทีเหมาะสม: การปฏบิตัทิีสมควร, การดแูล [Lex2]
การเอาอกเอาใจ: การกระทาํอยา่งรักใคร ่[Lex2]
ความสนใจ: ความตังใจ [Lex2]
(อะเทน\'เชนิ) n. การเอาใจใส,่ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดแูล,การพจิารณา,คาํสังให้
ยนืตรง (แถวทหาร) ,การมคีาํสังดงักลา่ว [Hope]
(n) ความสนใจ,การเอาใจใส,่การดแูล [Nontri]
/AH0 T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

attract ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ทาํใหเ้ขา้มาใกล[้Lex2]
มคีวามนา่สนใจ[Lex2]
(อะแทรคท\ฺ') vt.,vi. ดงึดดู,จงูใจ,กระตุ้นความสนใจ,มเีสนห่,์ลอ่ใจ. attractable adj. [Hope]
(vt) ดงึดดูใจ,จงูใจ,ชวนมอง,ลอ่ใจ [Nontri]
/AH0 T R AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

climb คอ่ยๆ เพิมขึน[Lex2]
ปีน[Lex2]
(ไคลบ)ฺ v.,n. (การ) ปีน,ไต,่ลอยขึน,เลือยพันขึน,ไตเ่ตา้ขึน. ###S. ascend [Hope]
(n) การปีน,การไต,่การขึน [Nontri]
(vt) ปีน,ไต,่ขึน,เลือย,ตะกาย [Nontri]
/K L AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drop การทิง: การปลอ่ย, การตก, การหลน่ [Lex2]
ตก: ยอ้ย, หลน่, ลง, จม [Lex2]
ทาํคะแนน: ทาํแตม้ [Lex2]
ทาํเสยีงตําลง[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
มองขา้ม: มองผา่น [Lex2]



แยล่ง: ออ่นแอ [Lex2]
โยนทิง: ทิง, ปลอ่ย, หยอ่น [Lex2]
เลกิ: ยกเลกิ, หยดุ [Lex2]
เลกิคบหา[Lex2]
สง่ของหรอืผู้โดยสาร: สง่จดหมาย [Lex2]
หยดนํา[Lex2]
(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จาํนวนเลก็นอ้ย,หยดยา,ลกูตุ้ม,การตกลง
vi.,vt. (ทาํให)้ หยดลง,หยอ่นลง,ตก,จมลง,สินสดุ,ถอน,ยตุ,ิหายไป,หมอบ,ตกตําลง,ถอย
หลงั,เคลือนตําลง Phr. (drop behind ลา้หลงั,ไมค่รบ,ไมถ่งึ) [Hope]
(n) หยด,การตก,หยาด,ลกูตุ้ม,ของเลก็นอ้ย [Nontri]
(vi) หยด,ตก,หยอ่นลง,เคลือนตําลง,จมลง,ยตุ,ิสินสดุ [Nontri]
(vt) เลกิ,ทาํตก,ปลด,สง่ขา่วคราว,ทาํใหจ้มลง [Nontri]
/D R AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

final สดุทา้ย[Lex2]
ทีสินสดุ: ขันสดุทา้ย [Lex2]
(ไฟ\'เนลิ) adj. สดุทา้ย,ในทีสดุ,เดด็ขาด,เป็นการสรปุ. n. สิงสดุทา้ย,ตอนจบ [Hope]
(adj) สดุทา้ย,ในทีสดุ,ทีสดุ,จบ,ขันทา้ย [Nontri]
(n) ขันทา้ย,ตอนจบ,ฉากสดุทา้ย,อวสาน [Nontri]
/F AY1 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

further ซึงเพิมเขา้มา: ซึงเสรมิ, ซึงเพิมเตมิ [Lex2]
มากขึน: เพิมขึน [Lex2]
สนับสนนุ: สง่เสรมิ [Lex2]
(เฟอ\'เธอะ) adv. ตอ่ไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี. adj. ไกลกวา่,ขยายออกไป
อกี,เพิมเตมิ,มากขึน. vt. ชว่ยทาํใหก้า้วไปขา้งหนา้,สง่เสรมิ,ผลกัดนั,กา้วหนา้. ###SW.
furtherer n. ###S. farther [Hope]
(adj) มากขึน,ไกลกวา่,ขยายออกไปอกี [Nontri]
(adv) หา่งออกไป,ไกล,ไกลหา่ง,ตอ่ไป,นอกจากนี [Nontri]
(vt) สง่เสรมิ,ทาํใหค้บืหนา้,ตอ่ไป,ทาํใหก้า้วหนา้,ผลกัดนั [Nontri]
/F ER1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

imply บอกเป็นนัย: แสดงนัย [Lex2]
(อมิไพล\') vt. บอกเป็นนัย, แสดงนัย, มคีวามหมายวา่. ###SW. impliedly adv. (indicate)
[Hope]
(vt) สอ่ใหเ้หน็,บอกเป็นนัย [Nontri]
/IH2 M P L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maintain รักษา: ดแูลตอ่ไป, คงอยู่, ดาํรง, คงเอาไว,้ ทรงไว,้ รักษาไว ้[Lex2]
(เมนเทน\') vt. ผดงุไว,้ธาํรงไว,้บาํรงุ,รักษาไว,้คํา,เกือกลู,อนรัุกษ,์ยดึมัน,ออกคา่ใชจ้า่ย.
###SW. maintainable adj. maintainer n. ###S. continue,support,uphold ###A. cease
[Hope]
(vt) เกบ็รักษา,เลียงด,ูบาํรงุ,คําจนุ,ผดงุไว,้ตัง [Nontri]
/M EY0 N T EY1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

neither ตา่งกไ็ม:่ ไมใ่ช,่ ไมท่ังสอง [Lex2]
ตา่งกไ็ม:่ ไม,่ ทังไม,่ ไมใ่ช,่ ไมท่ังสอง [Lex2]
ตา่งกไ็ม:่ ไมท่ังสอง [Lex2]
(น\ี'เธอะ) conj.,adj.,pron. ไมใ่ชท่ังสอง,ไมใ่ช,่ไมอ่กี ###S. nor [Hope]
(adj) ไมใ่ชท่ังสองอยา่ง [Nontri]
/N IY1 DH ER0/ [CMU]
/N AY1 DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

otherwise มฉิะนัน: ไมเ่ชน่นัน, หาไมแ่ลว้ [Lex2]
มฉิะนัน: อยา่งเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม [Lex2]
(อธั\'เธอะไวซ)ฺ adv. อกีอยา่งหนึง,หาไมแ่ลว้,ถา้ไมเ่ชน่นัน,มฉิะนัน,อกีอยา่งหนึง,ประการอืน.
adj. อืน,เป็นอยา่งอืน,แตกตา่ง,ตรงกนัขา้ม [Hope]
(adv) อกีอยา่งหนึง,อกีนัยหนึง,อยา่งอืน,คนละอยา่ง [Nontri]
(con) มฉิะนัน,ไมเ่ชน่นัน,ตรงกนัขา้ม,ในประการอืน [Nontri]
/AH1 DH ER0 W AY2 Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

physical เกียวกบัรา่งกาย[Lex2]
เกียวกบัรปูธรรม: เกียวกบัสิงทีจับตอ้งได,้ ทีสามารถสมัผัสได ้[Lex2]
เกียวกบัธรรมชาต:ิ เกียวกบักฎของธรรมชาต,ิ เกียวกบัลกัษณะตามธรรมชาตขิองโลก [Lex2]
ทางวตัถ:ุ ทืางกายภาพ, เกียวกบัวตัถ ุ[Lex2]
เกียวกบัฟสิกิส:์ เชงิฟสิกิส ์[Lex2]
เกียวกบัตณัหาราคะ: เกียวกบัความปรารถนาทางโลก, เกียวกบักเิลสตณัหา [Lex2]
การตรวจรา่งกาย (ทางการแพทย)์[Lex2]
(ฟสิ\'ซเิคลิ) adj. เกียวกบัรา่งกาย,เกียวกบัเนือหนังมงัสา,ทางวตัถ,ุโดยรปูรา่ง,โดยพละของ
ธรรมชาต,ิแทจ้รงิ,แนแ่ท,้เกียวกบัวทิยาศาสตรธ์รรมชาต.ิ n. การตรวจรา่งกาย. ###SW.
physicalness n. ###S. somatic,carnal [Hope]
(adj) ทางรา่งกาย,กายภาพ,ทางวตัถ,ุเกียวกบัธรรมชาต,ิแทจ้รงิ [Nontri]
/F IH1 Z IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

prove พสิจูน:์ ตรวจสอบ [Lex2]
(พรฟูว) vt. พสิจูน,์พสิจูนใ์หป้รากฎความจรงิ,ทดสอบความถกูตอ้ง,ทดลองพมิพ.์ vi. ปรากฎ
ความจรงิ,แสดงวา่ ###SW. provability n. provable adj. provably adv. ###S.
confirm,substantiate [Hope]
(vi) ปรากฏวา่,แสดงวา่ [Nontri]
(vt) พสิจูน,์ทดสอบ,ทาํใหเ้หน็จรงิ,ทดลอง [Nontri]
/P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

react ตอบสนอง[Lex2]
เกดิปฏกิริยิาตอ่ตา้น[Lex2]
เกดิปฏกิริยิาทางเคม[ีLex2]
(รแีอคท\ฺ') vi. แสดงปฏกิริยิาโตต้อบ,โตต้อบ,ตอ่ตา้น,คดัคา้น,แวดงปฏกิริยิาทางเคม ี###S.
response [Hope]



(vt) ทาํซํา,กระทาํตอบ,แสดงอกี [Nontri]
/R IY0 AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ride ขี: ควบมา้ [Lex2]
ขีจักรยานหรอืจักรยานยนต[์Lex2]
เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ[Lex2]
ขึนลฟิท[์Lex2]
ควบคมุ: บงัคบั [Lex2]
ลอย: ลอ่งลอย [Lex2]
อาศยั[Lex2]
โต ้(คลืน)[Lex2]
การเดนิทางโดยยานพาหนะหรอืหลงัมา้[Lex2]
การขียานพาหนะ[Lex2]
เครืองเลน่ทีขบัขีเพือความเพลดิเพลนิ[Lex2]
(ไรด)ฺ {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ขีมา้,ควบมา้,ขีรถ,เดนิเรอื,ลอยลาํ,จอดเรอื,โต้
คลืน,อยู่บน,ดาํเนนิการตอ่ไป,วางเดมิพัน,อาศยั,ควบคมุ,ครอบงาํ,ทาํใหข้ี n. การเดนิทางดว้ย
มา้,การเดนิทางดว้ยพาหนะ,ทางสาํหรับขีหรอืขบัรถ Phr. (ride down ใชอ้ยา่งปรานลีงแส)้
[Hope]
(n) การขบั,การขี,การไป,การควบมา้ [Nontri]
(vi) ขี,ไป,ควบ,เดนิเรอื,จอดเรอื,โตค้ลืน [Nontri]
(vt) ขบั,ขี,ควบ,ครอบงาํ,เทยีบทา่,จอดเรอื [Nontri]
/R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

situated (ซชิ\'ชเุอทดิ) adj. ซึงตังอยู่,ซึงมตีาํแหนง่อยู่,อยู่ในฐานะ ###S. set,located,sited [Hope]
/S IH1 CH UW0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[situate]
ตังอยู่ที[Lex2]
(ซซิ\'ชเุอท) vt. ตังอยู่,วางอยู่,ทาํใหม้ตีาํแหนง่อยู่. adj. ซึงตังอยู่,ซึงมตีาํแหนง่อยู่ [Hope]
(vt) วางอยู่,ตังอยู่,ทาํใหม้ตีาํแหนง่อยู่ [Nontri]
/S IH1 CH UW0 EY2 T/ [CMU]

society สงัคม: ชมุชน, หมู่ชน [Lex2]
ชนชันสงู[Lex2]
เกียวกบัสงัคมชันสงู[Lex2]
(โซไซ\'อทิ)ี n. สมาคม,มติรไมต่รจีติ,ความเป็นมติร. adj. เกียวกบัสงัคมชันสงู ###S. group
[Hope]
(n) การสมาคม,สงัคม,วงสงัคม,การชมุนมุ [Nontri]
/S AH0 S AY1 AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

standard ซึงเป็นมาตรฐาน[Lex2]
มาตรฐาน: บรรทดัฐาน, ตวัชีวดั [Lex2]
|der, pl. Standards| มาตรฐาน [LongdoDE]
|der, pl. Standards| คณุภาพ เชน่ ein niedriger Standard คณุภาพตํา [LongdoDE]



(สแทน\'เดริด์) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ,์กฎเกณฑ,์ขอ้บงัคบั,กรอบ,ขอ้กาํหนด,อตัรา
เปรยีบเทยีบ,สิงทีเป็นมาตรฐานเปรยีบเทยีบ,หนว่ยเงนิตรา,ธงราชการ,ธง,ชันปีโรงเรยีน
ประถมในองักฤษ,สิงคําจนุทีตังตรง,เสาไฟฟา้,แทน่ตังเทยีน standards ศลีธรรมจรรยา,
[Hope]
(adj) ตามกาํหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ,์เป็นสากล [Nontri]
(n) ระดบั,มาตรฐาน,อตัรา,เกณฑ,์ฐาน,ชันนักเรยีน,ขอ้บงัคบั [Nontri]
/S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

suggest แนะนาํ: ชีแนะ, เสนอแนะ [Lex2]
ทาํใหน้กึถงึ: เตอืน, บอกเป็นนัย [Lex2]
(ซกัเจสท\ฺ') vt. แนะนาํ,ชกัชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แยม้,กระตุ้น,ชวนใหน้กึถงึ
###SW. suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv. ###S.
propose,imply [Hope]
(vt) เสนอ,แนะ,ชกัชวน,กระตุ้น [Nontri]
/S AH0 G JH EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

actually อยา่งทีเกดิขึนตามจรงิ: ตามความเป็นจรงิ [Lex2]
(แอค\' ชวลล)ี adv. ตามความเป็นจรงิ ###S. really) [Hope]
(adv) ตามจรงิ [Nontri]
/AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
/AE1 K SH L IY0/ [CMU]
/AE1 K CH L IY0/ [CMU]
/AE1 K SH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

bite กดั: ขบ, งับ [Lex2]
(แมลง) ตอ่ย: กดั [Lex2]
รอยกดั: แผลทีถกูกดั [Lex2]
หนึงคาํอาหาร[Lex2]
(ไบท)ฺ {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กดั,กนิ,ตอด,กนิอาหาร,ตอ่ย (แมลง) ,ยดึแนน่,เกาะ
แนน่,โกง,มผีลตอ่,งับ,ตดิเหยือ,ยดึ,ตดิ,ทาํไดผ้ล n. การกดั,แผลกดั,ความคม,ความไดผ้ล,ชิน
อาหาร,มือนอ้ย ๆ ###S. nibble [Hope]
(n) การกดั,ความคม,สว่นทีกดัออก,ชินอาหาร [Nontri]
(vt) กดั,กนิ,ตอด,ขบ,ตอ่ย [Nontri]
/B AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coast เคลือนทีดว้ยแรงดงึดดู (โดยไมใ่ชพ้ลงังานขบัเคลือน)[Lex2]
ชายฝัง: รมิฝัง, ชายหาด, ฝังทะเล [Lex2]
ทางลาดเอยีง (เหมาะแกก่ารไหลเลือน)[Lex2]
แลน่ (เรอืเลยีบฝัง)[Lex2]
สาํเรจ็อยา่งงา่ยดาย[Lex2]
(โคสท)ฺ {coasted,coasting,coasts} n. ฝังทะเล v. แลน่แครเ่ลือนหมิะ,แลน่เรอืไปตาม
ชายฝัง,แลน่ไหลลงเนนิเขา,ไปเรือยเปือย ###SW. coaster n. ดcูoast [Hope]
(n) ชายฝัง,ฝังทะเล,เขตแดน,พรมแดน [Nontri]
(vt) แลน่เลยีบฝัง,แลน่ตามชายฝัง [Nontri]
/K OW1 S T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

deal การแจกจา่ย: การจัดสรร, การแบง่ปัน [Lex2]
การแจกไพ:่ ถงึกาํหนดตอ้งรับหรอืวางไพ ่[Lex2]
การซือขาย: การตกลงซือขาย, ขอ้ตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทาํความตกลง, ขอ้
สญัญา, สญัญา, การตดิตอ่ธรุก [Lex2]
จัดการ: เตรยีมการ, ดาํเนนิงาน, จัดเตรยีม, ประสานงาน [Lex2]
แจกไพ[่Lex2]
ชดุของไพซ่ึงอยู่ในมอื: ไพใ่นมอื [Lex2]
ตดิตอ่ธรุกจิ: คา้ขาย, ตกลงซือขาย, ทาํความตกลง, ทาํการตดิตอ่ [Lex2]
ปฏบิตัติวั: ทาํ, ทาํตาม, กระทาํ, ปฏบิตั,ิ ประพฤต ิ[Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
แผน่กระดานทาํดว้ยตน้ไมจ้าํพวกสน (มขีนาดของตา่งๆ กนั)[Lex2]
(ดลี) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ,่ตดิตอ่ธรุกจิ,คา้ขาย,ประพฤต.ิ n. การ
ตดิตอ่ธรุกจิ,การตกลงลบั,การซือขาย,จาํนวนมาก,ปรมิาณมาก,การแจกไพ,่สญัญา,นโยบาย
[Hope]
(n) การซือขาย,การตกลง,การตดิตอ่,การจัดการ,สว่นใหญ ่[Nontri]
(vi,vt) เกียวขอ้ง,ตดิตอ่ดว้ย,จาํหนา่ย,แจก,แบง่ปัน,ปฏบิตั,ิคา้ขาย,จัดการ [Nontri]
/D IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

desert เกียวกบัทะเลทราย: ซึงมลีกัษณะของทะเลทราย [Lex2]
ทะเลทราย: พืนทีแหง้แลง้, บรเิวณแหง้แลง้ [Lex2]
ทอดทิง: ทิง, ละทิง [Lex2]
หนทีหาร (ทางทหาร)[Lex2]
(เดส\'เซริท์) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แหง้แลง้,รกรา้ง,อา้งวา้ง vt.
ละทิง,ละทิงหนา้ที,หนทีพั. n. ผู้ละทิง,ผู้หนทีพั [Hope]
(n) ทะเลทราย,ทีแหง้แลง้ [Nontri]
(vi,vt) จากไป,หนทีพั,หลบหน,ีทอดทิง,ทิงหนา้ที [Nontri]
/D EH1 Z ER0 T/ [CMU]
/D AH0 Z ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

earthquake แผน่ดนิไหว[Lex2]
(เอริธ์\'เควค) n. แผน่ดนิไหว [Hope]
(n) แผน่ดนิไหว [Nontri]
/ER1 TH K W EY2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

effective ไดผ้ลด:ี มปีระสทิธผิล, ชะงัด, เกดิผล, มผีล [Lex2]
(adj) มปีระสทิธภิาพ,เป็นผล,ไดผ้ล,มผีลบงัคบัใช ้[Nontri]
/AH0 F EH1 K T IH0 V/ [CMU]
/IY1 F EH0 K T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

examine ไตส่วน: สอบสวน [Lex2]



พนิจิพจิารณา: พนิจิ, ตรวจ, สงัเกต, จับตามอง, พเิคราะห ์[Lex2]
(อกิแซม\'มนิ) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ ###SW.
examinable adj. ดeูxamine examiner n. ด ูexamine examingly adv ดeูxamine ###S.
scrutinize [Hope]
(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไตถ่าม,สอบสวน [Nontri]
/IH0 G Z AE1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

false เทจ็: ปลอมๆ, ไมจ่รงิ, ผดิ [Lex2]
ปลอม: ซึงไมธ่รรมชาต,ิ ซึงผลติขึนมา, ซึงสงัเคราะหข์ึนมา, เทยีม [Lex2]
ซึงไมซ่ือสตัย:์ ไมน่า่ไวใ้จ, ไมจ่รงิใจ, คบไมไ่ด ้[Lex2]
(ฟอลซ)ฺ adj. ไมจ่รงิ,ไมถ่กูตอ้ง,ผดิ,ปลอม,เก,๊เทจ็,ไมแ่ท,้หลอกลวง,ไมซ่ือสตัย,์ไมถ่กู
ทาํนอง,adv. อยา่งไมซ่ือสตัย,์ทรยศ. Phr. (play someone false ทรยศ,หกัหลงั) . adv.
###SW. falseness n. falsehood n. ###S. untrue [Hope]
(adj) ปลอม,ไมจ่รงิ,ไมม่วีาจาสตัย,์เทจ็,ทจุรติ,ไมซ่ือตรง,เก,๊เทยีม [Nontri]
/F AO1 L S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gift ของขวญั: ของกาํนัล, ของฝาก, ของเยียม [Lex2]
พรสวรรค:์ ความสามารถพเิศษ [Lex2]
|das, pl. Gifte| พษิ, สารทีเป็นพษิตอ่รา่งกาย [LongdoDE]
(กฟิท)ฺ n. ของขวญั,พรสวรรค ์vt. ให,้มอบให ้[Hope]
(n) ของขวญั,ของกาํนัล,ของชาํรว่ย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค ์[Nontri]
/G IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hunger ความหวิ: ความระโหย, ความอดอยาก, ความโหยหวิ [Lex2]
ความหวิ[Lex2]
หวิ: หิวทอ้ง [Lex2]
|der| ความหวิ [LongdoDE]
(ฮงั\'เกอะ) n.ความหวิ,ความตอ้งการมาก. vi. รู้สกึอยาก,รู้สกึหวิ. ###S. famine,starvation
[Hope]
(n) ความหวิ,ความอยาก,ความกระหาย,ความตะกละ,ความโลภ [Nontri]
/HH AH1 NG G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

imagine คดิสรปุเอาเอง: นกึเอาเอง, คาดคดิ [Lex2]
จนิตนาการ: นกึฝัน, นกึคดิ [Lex2]
มจีนิตนาการ: นกึฝัน, นกึคดิ [Lex2]
(อแิมจ\'จนิ) v. จนิตนาการ,นกึเอาเอง,วาดมโนภาพ,นกึคดิ,วางแผน,คาดการณ ์[Hope]
(vi,vt) นกึฝัน,เขา้ใจ,คดิ,คาดการณ,์จนิตนาการ [Nontri]
/IH2 M AE1 JH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

journey การเดนิทาง: การทศันาจร, การทอ่งเทียว [Lex2]
ชว่งระยะเวลาทีเดนิทาง[Lex2]
เดนิทาง: ทอ่งเทียว [Lex2]
(เจอร\์'น)ี {journied,journeying,journies} n. การเดนิทาง,ระยะทางทีเดนิ,ระยะเวลาของการ



เดนิทาง,ชว่งวถิ ีvt. เดนิทาง. ###SW. journeyer n. นักเดนิทาง ###S. voyage, [Hope]
(n) การเดนิทาง,ระยะทาง,หนทาง [Nontri]
(vi) เดนิทาง [Nontri]
/JH ER1 N IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

puzzle ทาํใหง้ง: ทาํใหส้บัสน [Lex2]
ปัญหาหรอืสถานการณท์ียากลาํบาก[Lex2]
คนทีเขา้ใจยาก[Lex2]
(พัส\'เซลิ) n. ปัญหา,ปัญหายุ่งยาก,ปรศินา,เรืองฉงนสนเทห่,์สภาวะทีซบัซอ้น vt. ทาํใหฉ้งน
สนเทห่,์ทาํใหง้งงวย,ทาํใหยุ้่ง. vi. ครุ่นคดิหนัก,ใครค่รวญ,ไตรต่รอง ###SW. puzzle out แก้
ปัญหาโดยความพยายามหรอืไตรต่รอง puzzledly adv. puzzlingly adv. [Hope]
(n) ปรศินา,ปัญหา,ควานงนุงง,ความสนเทห่,์ความฉงน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นปรศินา,ทาํใหฉ้งน,ทาํใหง้ง,ทาํใหส้นเทห่ ์[Nontri]
/P AH1 Z AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quite ทังหมด[Lex2]
คอ่นขา้งจะ[Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ[Lex2]
(ไควท)ฺ adv. ทเีดยีว,โดยสมบรูณ,์ทังหมด,จรงิ ๆ ,โดยแทจ้รงิ,มากมาย ###S. entirely [Hope]
(adv) แท้ๆ,ทเีดยีว,ทังหมด,ทังสิน [Nontri]
/K W AY1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

rather คอ่นขา้ง: คอ่นขา้งจะ, ออกจะ, อยากจะ [Lex2]
มากกวา่[Lex2]
ถา้จะพดูใหถ้กู[Lex2]
ในทางตรงกนัขา้ม[Lex2]
(รา\'เธอะ) adv. คอ่นขา้ง,คอ่นขา้งจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกวา่,ตรงกนัขา้ม,แนน่อนที
เดยีว interj. คาํอทุานแสดงการยนืยนั [Hope]
(adv) ดเูหมอืนจะ,คอ่นขา้งจะ,อยา่งไรกต็าม [Nontri]
/R AE1 DH ER0/ [CMU]
/R AH1 DH ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

specific โดยเฉพาะ: เฉพาะเจาะจง [Lex2]
(สพซิฟิ\'ฟคิ) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พเิศษ,จาํเพาะ,ตามชนดิ,ระบ,ุกาํหนด, (ฟสิกิส)์ เปรยีบ
เทยีบ. n. สิงทีเจาะจง,ยาสาํหรับโรคเฉพาะ,นําหนักพกิดั,เกณฑ.์ ###SW. specifically adv.
specificity n. ###S. definite,particular [Hope]
(adj) แนน่อน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พเิศษ [Nontri]
/S P AH0 S IH1 F IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tour การทอ่งเทียวไปชมสถานทีตา่งๆ[Lex2]
เกมการแขง่ขนัทีแขง่ตอ่เนืองกนัโดยทมีเดยีว[Lex2]
ระยะเวลาการปฏบิตัหินา้ที[Lex2]
ทอ่งเทียวไปชมสถานทีตา่งๆ[Lex2]



(ทวัร)์ vi.,vt.,n. (การ) ทอ่งเทียว,ทศันาจร,ดงูาน,เตรด็เตร,่ตระเวน. ###SW. tourer n. ###S.
visit [Hope]
(n) การทอ่งเทียว,การทศันาจร,การเตรด็เตร,่การตระเวน [Nontri]
(vi) ทอ่งเทียวไป,เตรด็เตร,่ทศันาจร,ตระเวน [Nontri]
/T UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trip การเดนิทาง[Lex2]
ความผดิพลาด[Lex2]
ชว่งเวลาทีเคลิมจากยาเสพยต์ดิ (คาํสแลง)[Lex2]
ประสบการณน์า่ตืนเตน้[Lex2]
สะดดุ[Lex2]
กระโดด[Lex2]
พดูผดิพลาด[Lex2]
เดนิทาง[Lex2]
(ทรพิ) vi.,vt.,n. (การ) เดนิทาง,เดนิทาง,เดนิสะดดุ,สะดดุลม้,ขดัขวาง,ทาํใหล้ม้,เดนิหรอืวิง
อยา่งรวดเรว็,จับผดิ,ปลอ่ย,ทาํพลาด,ภาวะเคลิมจติ,ระยะการเดนิทาง ###S. journey [Hope]
(n) การหกลม้,การเดนิทาง,การเดนิเรว็,การกระทาํผดิพลาด [Nontri]
(vi) ทาํผดิไป,เตน้,หกลม้,เดนิทาง,พลาดพลัง [Nontri]
/T R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

value มลูคา่: คา่, ราคา, คา่ตอบแทน [Lex2]
คณุคา่: คณุประโยชน,์ ความสาํคญั [Lex2]
ประเมนิคา่: ประมาณคา่, คาํนวณคา่เป็นเงนิ [Lex2]
ใหค้วามสาํคญั: ใหเ้กยีรต,ิ นับถอือยา่งสงู [Lex2]
(แวล\'ลวิ) n. คา่,คณุคา่,มลูคา่,ราคา,คา่เป็นเงนิ,คา่ตอบแทน,หนว่ยเงนิ
ตรา,ขนาด,ปรมิาณ,ความนยิม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดบั,คณุภาพของเสยีง. vt. ประเมนิ
คา่,ประมาณคา่,คาํนวณคา่เป็นเงนิ,ใหค้วามสาํคญั,ใหเ้กยีรต,ินับถอือยา่งสงู ###S. merit,wort
[Hope]
(n) ราคา,คณุคา่,มลูคา่,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด [Nontri]
(vt) ตรีาคา,ประเมนิคา่,นับถอื [Nontri]
/V AE1 L Y UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

band วงดนตร:ี แตรวง [Lex2]
กลุ่มคน: พวก, คณะ [Lex2]
ผกู: ประดบัดว้ยสายหรอืแถบ, รัดดว้ยสายรัด [Lex2]
เชอืก[Lex2]
สายคาด: สายรัด, แถบ [Lex2]
คาดดว้ยผา้แถบ: ผกูดว้ยผา้แถบ [Lex2]
แถบคลืนความถี: แถบคลืนวทิย ุ[Lex2]
พันธะ: ขอ้ผกูพัน, ขอ้ผกูมดั [Lex2]
(แบนด)ฺ {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วง
ดนตร,ีคณะตนตร,ีชว่งความถีของคลืนวทิย,ุสิงผกูมดัคน,โซต่รวน,ปลอกรัด,พันธะ,ขอ้ผกูพัน
vt.,vi. ใชส้ายผกูรัด,รวมกลุ่ม,ประดบัดว้ยสายหรอืแถบ ###SW. bander n. [Hope]
(n) ปลอก,แถบ,ผา้พันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง [Nontri]
(vt) มดั,ผกู,รัด,รวมกลุ่ม [Nontri]



/B AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

barely เกอืบไมพ่อ: นอ้ยมาก [Lex2]
เรยีบงา่ย: ไมต่กแตง่ [Lex2]
(adv) เกอืบไมม่ ี[Nontri]
/B EH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

boring นา่เบือ[Lex2]
การเจาะ: การขดุ [Lex2]
การขดุนํามนั: การเจาะนํามนั [Lex2]
(บอ\'รงิ) n. การเจาะร,ูรเูจาะ Phr. (borings ขีไมข้ีเหลก็จากการเจาะร)ู [Hope]
/B AO1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bore]
ทะล:ุ เจาะ, ไช, ดน้, ไชชอน [Lex2]
ระอา: เบือหนา่ย [Lex2]
(บอร)์ {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดตีกาลของbear,เจาะร,ูไซ,เจาะชอ่ง,ควา้น,เปดิ
ทาง,แหวกทาง,ความราํคาญ,คนนา่เบือ,คนพดูมาก,สิงทีนา่เบือ,ทาํใหเ้บือหนา่ย,ทาํใหน้า่
เบือ,รเูจาะ,ชอ่ง,สว่นกวา้งของลกูสบู,ปากกระบอกลาํกลอ้งปืน,เครืองเจาะร,ูกระแสนําทีขึน
อยา่ [Hope]
(n) การไช,การเจาะ,ร,ูชอ่ง,ความนา่เบือ,คนพดูมาก [Nontri]
(vt) เจาะร,ูทาํใหเ้บือหนา่ย [Nontri]
(vt) pt ของ bear [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cancel การยกเลกิ[Lex2]
ยกเลกิ[Lex2]
ลบทิง: ตดัทิง [Lex2]
(แคน\'เซลิ) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลกิ,ขดีฆา่,ทาํใหเ้ป็นโมฆะ,หกั
กลบลบหนี. vi.ชดเชย. ###SW. canceler n. ดcูancel canceller n. ดcูancel หมายถงึ การ
ยกเลกิคาํสังทีสังไปแลว้ อาจจะเนืองมาจากไดส้ังการผดิลงไปดว้ยความพลังเผลอ หรอืมี
การเปลียนใจ ในระบบวนิโดว ์คาํสังบางคาํสังจะมกีารถามเพือใหม้กีารยําเตอืน (corfir
mation) เชน่เมือสังลบ ยา้ย ฯ ในกรณเีชน่นี จะมปีุ่มคาํสังนีไวใ้หเ้ลอืกทกุครัง (มคีู่กบัปุ่ม OK)
เพือใหม้โีอกาสแกไ้ขหรอืเปลียนใจได ้ถา้ไมต่อ้งการยกเลกิ ใหก้ดทีปุ่ม OK [Hope]
(vt) ยกเลกิ,บอกเลกิ,ขดีฆา่,เพกิถอน,ไมเ่อา [Nontri]
/K AE1 N S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

driveway ถนนสว่นบคุคล[Lex2]
(ไดรฟว\'เว) n. ถนน (โดยเฉพาะสว่นตวั) ทีเขา้หาถนนใหญ,่ทางรถ [Hope]
/D R AY1 V W EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

garbage ขยะ: เศษขยะ, ขยะมลูฝอย [Lex2]
(การ\์'เบจ)ฺ n. ขยะ,มลูฝอย,เศษสิงของ,สิงทีไรค้า่,ของเลว,การพดูปด,การพดูทีไรส้าระ ###S.
refuge,rubbish [Hope]



(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมลูฝอย,สิงปฏกิลู [Nontri]
/G AA1 R B IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

instrument เครืองดนตร[ีLex2]
เครืองตรวจวดั[Lex2]
ตดิตังเครืองควบคมุ: ตดิตังเครืองตรวจวดั [Lex2]
ผู้ทีถกูใชเ้ป็นเครืองมอื: ลกูมอื [Lex2]
เรยีบเรยีงดนตร:ี เรยีบเรยีงเพลง [Lex2]
วธิกีาร[Lex2]
อปุกรณ:์ เครืองมอื [Lex2]
เอกสาร: นติกิรรม [Lex2]
(อนิ\'สทรเูมนิท)ฺ n. เครืองมอื,อปุกรณ,์วธิกีาร,เอกสารสทิธ\ิ'vi. ตดิตังเครือง [Hope]
(n) เครืองมอื,เครืองใช,้อปุกรณ,์วธิกีาร,เอกสารสทิธ ิ[Nontri]
/IH1 N S T R AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

list รายการ: บญัช,ี รายชือ, บญัชรีายชือ, สารบญั [Lex2]
ลงรายการ: ลงรายชือ, ลงบญัช ี[Lex2]
ขอบผา้: รมิ, แถบ, ขอบ [Lex2]
ตดัออกเป็นแผน่ยาวๆ (ไม)้[Lex2]
ทาํดว้ยแถบหรอืริวผา้[Lex2]
ทาํเป็นรอ่ง: ทาํใหเ้ป็นแนว [Lex2]
ไมท้ีตดัเป็นแผน่ๆ: กระดานไม ้[Lex2]
ใสข่อบ: ใสบ่วั [Lex2]
การเอยีงไปขา้งหนึง[Lex2]
ทาํใหเ้อยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
เอยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
(ลสิท)ฺ n.,v. (ลง) รายการ,รายชือ,บญัชรีายชือ,สารบาญ,รายชือหลกัทรัพย.์ [Hope]
(n) บญัชรีายชือ,รายการ,สารบาญ [Nontri]
(vt) ทาํบญัชรีายชือ,ลงรายชือ,เอยีง,ฟัง,ไดย้นิ [Nontri]
/L IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

magic มายากล: กล, ศลิปะการเลน่กล [Lex2]
เวทมนตร:์ อทิธฤิทธิ, อาํนาจวเิศษ [Lex2]
การใชม้นตรว์เิศษ[Lex2]
วเิศษ: นา่พศิวง [Lex2]
(แมก\'จคิ) n. เวทมนตรค์าถา,อาถรรพ,์ของวเิศษ,อาํนาจวเิศษ,การเลน่กล. adj. นา่
อศัจรรย,์สวยงามจนนา่หลงใหล,เกียวกบัเวทมนตรค์าถา ###SW. magically adv. magical
adj. [Hope]
(adj) เกียวกบัเวทมนตร,์อาถรรพณ,์วเิศษ,นา่อศัจรรย ์[Nontri]
(n) เวทมนตรค์าถา,มนตรด์าํ,อาถรรพณ,์อาํนาจลกึลบั [Nontri]
/M AE1 JH IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]



message ขา่วสาร: ขา่วคราว, ขอ้ความ, สาร [Lex2]
ประเดน็: เนือความ, เนือหา, ความหมาย [Lex2]
(เมส\'ซจิ)ฺ n. สาร,ขา่วสาร,ขา่วคราว,จดุหมายหรอืคาํพดูทีฝากไปใหบ้คุคลอืน,ความ
หมาย,ถอ้ยคาํ (โทรเลขหรอืโทรศพัท)์ [Hope]
(n) ขา่วสาร,ความหมาย,ถอ้ยคาํ [Nontri]
/M EH1 S AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

notice ขอ้สงัเกต[Lex2]
การสงัเกต[Lex2]
การแจง้ลว่งหนา้: ใบแจง้หนี [Lex2]
สงัเกตเหน็: พบ, เจอ [Lex2]
ประกาศ: ปา้ยประกาศ [Lex2]
(โน\'ทสิ) {noticed,noticing,notices} n. ขา่วสาร,ขอ้ความทีเตอืน,หมายเหต,ุขอ้สงัเกต,การ
เตอืน,การสงัเกต,ความสนใจ. vt. สงัเกต,ระวงั,แจง้ความ,ประกาศ,แจง้ลว่งหนา้,ออกความ
เหน็,ใหค้วามสนใจ ###S. remark,note,heed [Hope]
(n) ขอ้สงัเกต,การเตอืน,ขา่วสาร,หมายเหต,ุความสนใจ [Nontri]
(vt) สงัเกตเหน็,ประกาศ,ออกความเหน็,แจง้ลว่งหนา้,สนใจ [Nontri]
/N OW1 T AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

own เป็นเจา้ของ: ครอบครอง [Lex2]
ยอมรับ: สารภาพ [Lex2]
ทีเป็นของตวัเอง[Lex2]
ของตวัเอง[Lex2]
(โอน) adj.,n. (สิงทีเป็นของ) ตวัเอง,เป็นเจา้ของ Phr. (hold one\'s own ยนืหยดั,ทนอยู่)
vi.,vt. ม,ียอมรับ,รับวา่เป็นของ,คลอ้ยตาม,เชือฟัง. [Hope]
(adj) ของตนเอง,ดว้ยตวัเอง,เป็นเจา้ของ [Nontri]
(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ [Nontri]
(vt) เป็นเจา้ของ,ม,ีเชือฟัง,คลอ้ยตาม [Nontri]
/OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

predict ทาํนาย[Lex2]
(พรดีคิท\ฺ') vt.,vi. ทาํนาย,บอกลว่งหนา้,พยากรณ.์ ###SW. predictability n. predictable adj.
predictor n. ###S. prophesy,foretell [Hope]
(vt) พยากรณ,์ทาํนาย,บอกลว่งหนา้ [Nontri]
/P R AH0 D IH1 K T/ [CMU]
/P R IY0 D IH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

professor ผู้เชียวชาญในวชิาชพีหนึง[Lex2]
อาจารยม์หาวทิยาลยั[Lex2]
(โพรเฟส\'เซอะ) n. ศาสตราจารย,์อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรอืวทิยาลยั,ผู้แสดงความ
เลือมใส,ผู้สอนวชิาทางศลิปกรรม,ผู้สอนวชิากฬีา,ผู้เชียวชาญ. ###SW. professorial adj.
professorship n. professorate n. professoriate n. คาํทีมคีวามหมายเหมอืน [Hope]
(n) ศาสตราจารย ์[Nontri]
/P R AH0 F EH1 S ER0/ [CMU]



(n) / / [OALD]

rush วิง: พรวดพราด [Lex2]
รบีเรง่: เรง่, ผลกัไส [Lex2]
พาหรอืนาํไปอยา่งรบีเรง่[Lex2]
จู่โจม: โจมต ี[Lex2]
การเรง่รบี: ความเรง่รบี [Lex2]
การวิงกรกูนัไป[Lex2]
ชัวโมงเรง่รบี[Lex2]
การจู่โจมกะทนัหนั[Lex2]
การเคลือนทีผา่นรวดเรว็[Lex2]
ความรู้สกึทีเกดิขึนรวดเรว็และแรงกลา้[Lex2]
ภาพยนตรท์ียงัไมไ่ดต้ดัตอ่[Lex2]
เรง่ดว่น: เรง่รบี [Lex2]
พชืจาํพวกกกชนดิหนึง[Lex2]
(รัช) vi.,n. (การ) วิง,วิงเขา้ไป,วิงแร,่พุ่ง,พรวดพราด,ถลนั,เรง่,รบีเรง่,ผลกั,ไส,ปรากฎขึนฉับ
พลนั vt. กระทาํอยา่งเรง่รบี,เรง่รบี,กรกูนัไป,ยือแยง่,แยง่ซือ adj. เรง่รบีฉุ
กละหกุ,พรวดพราด,กลุกีจุอ ###SW. rushingly adv. [Hope]
(n) การจู่โจม,ความเรง่รบี,ความกลุกีจุอ,การพรวดพราด,ตน้กก [Nontri]
(vi,vt) โจมต,ีเรง่,ผลกัไส,พรวดพราด,กรกูนัไป,ยือแยง่,ถลนั [Nontri]
/R AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

schedule กาํหนดการ: กาํหนดรายการ [Lex2]
ตารางเวลา[Lex2]
ทาํตารางเวลา: ทาํกาํหนดการ, กาํหนดรายการ, กาํหนด, ระบ ุ[Lex2]
(เชด\'ดลู,สเคด\'ดลู) n. รายการ,รายละเอยีด,หมายกาํหนดการ,ตาราง
เวลา,ตาราง,แผนการ,กาํหนดการประจาํวนั. vt. กาํหนดการ,กาํหนด,เรยีงลาํดบั,วางแผน
###SW. schedular adj. ###S. timetable,agenda [Hope]
(n) ตาราง,พกิดั,รายการ,หมายกาํหนดการ,แผนการ [Nontri]
(vt) ทาํตาราง,วางแผน,กาํหนดเวลา,ทาํรายการ [Nontri]
/S K EH1 JH UH0 L/ [CMU]
/S K EH1 JH UW0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

share ใชร้ว่มกนั: มสีว่นแบง่, รับผดิชอบรว่มกนั, รว่มกนัทาํ [Lex2]
แบง่สว่น: แบง่สรรปันสว่น, แบง่ผลกาํไร, แบง่เทา่ๆ กนั [Lex2]
สว่น: สว่นแบง่, สว่นรว่ม, หุ้นสว่น [Lex2]
(แชร)์ n. สว่น,สว่นหนึง,สว่นแบง่,สว่นรว่มมอื,สว่นทีรับผดิชอบ,หุ้นสว่น vt. แบง่สว่น,แบง่
สรร,แบง่เฉลีย,แบง่,แบง่กาํไร. vi. มสีว่น,รว่มสว่น,รว่มหุ้น,รว่มกนัทาํ,รว่มกนัรับ,รว่มกนัรับผดิ
ชอบ ###SW. sharable adj. shareable adj. sharer n. [Hope]
(n) หุ้น,สว่นแบง่ [Nontri]
(vi) รว่มหุ้น,มสีว่น [Nontri]
(vt) แบง่สรร,แบง่,แบง่กาํไร,แบง่สว่น [Nontri]
/SH EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



stage รถมา้โดยสาร[Lex2]
ระยะเวลา: ระยะ, ชว่ง, ตอน [Lex2]
เวท:ี แทน่ [Lex2]
ฉาก: ฉากละคร [Lex2]
ออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
(สเทจ)ฺ n. เวท,ีเวทลีะคร,ศลิปะละคร,รา้น,แทน่,รถมา้โดยสาร,ระยะการเจรญิ
เตบิโต,ตอน,ระยะ,สมยั,ชว่ง,โป๊ะ,ทา่เรอืพืนราบ,ชัน,ขัน,ขันบนัได vt. แสดงละคร,นาํขึนแสดง
Phr. (the stage อาชพีการแสดงละคร) [Hope]
/S T EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

storm พาย:ุ ลมมรสมุ [Lex2]
การโหมกระหนํา: สิงทีกระหนําลงมาอยา่งแรง [Lex2]
การแสดงออกอยา่งรนุแรง: อารมณท์ีแสดงออกอยา่งรนุแรง [Lex2]
การโจมตอียา่งรนุแรง[Lex2]
จู่โจม: โจมตอียา่งรนุแรง [Lex2]
โกรธอยา่งรนุแรง: ถลนัออกไปดว้ยความโกรธ [Lex2]
โหมกระหนํา: พัดอยา่งรนุแรง [Lex2]
(สทอรม์) n. พาย,ุมรสมุ,ลมมรสมุ,การระดมยงิ,การโหม กระหนํา,ฝนหมิะหรอืลกูเหบ็ทีตก
กระหนําลงมาอยา่งรนุแรง,ความโกลาหล,ความเกรยีวกราว,การโจมตหีรอืกลา่วหาอยา่ง
รนุแรง,vi.,vt. (ฝน,หมิะ,ลกูเหบ็,พาย)ุ โหมกระหนํา,ระดมยงิ,ยงิกระหนํา,ถลนัออกไปดว้ย
ความโกรธ,พดูอยา่งรนุแรง [Hope]
(n) ลมมรสมุ,พาย,ุการระดมยงิ,ความโกลาหล [Nontri]
(vi,vt) ระดมยงิ,เขา้โจมต,ีโหมกระหนํา,พดูรนุแรง [Nontri]
/S T AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

within ภายใน: ขา้งใน, อยู่ภายใน [Lex2]
(ซึงเกดิขึน) ภายใน (สงัคม, องคก์ร, ระบบ)[Lex2]
ภายในขอบเขตของ[Lex2]
ภายในรา่งกายหรอืจติใจ[Lex2]
ภายในรา่งกายหรอืจติใจ: ในรา่งกาย, ในจติใจ [Lex2]
(วธิ\'อนิ) adv.,prep.,n. ภายใน,สว่นใน [Hope]
(adv) ภายใน,ขา้งใน,ใน [Nontri]
(pre) ภายใน,เขา้ขา้งใน,วงใน [Nontri]
/W AH0 DH IH1 N/ [CMU]
/W IH2 TH IH1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

advertise ลงโฆษณา[Lex2]
ลงประกาศ: แจง้ความ, เสนอขา่ว [Lex2]
(แอด\' เวอไทซ, แอดเวอไทซ\') vt.,vi. แจง้ความ, โฆษณา, ประกาศ. [Hope]
(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจง้ความ [Nontri]
/AE1 D V ER0 T AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

assign กาํหนด: ระบ,ุ ตัง [Lex2]



มอบหมาย: สังงาน [Lex2]
สง่ให:้ แจกจา่ย, แบง่ปัน [Lex2]
โอนทรัพยส์นิ: โอนสทิธใิห ้[Lex2]
(อะไซน\ฺ') vt. กาํหนด,มอบหมาย, นัด,ระบ,ุจัดให,้มอบหมายให,้อา้งวา่,โอนสทิธใิหแ้ก.่ vi.
โอนทรัพยส์นิ. assigner, assignor n. ###S. designate,appoint, attribute) [Hope]
(vt) กาํหนด,มอบหมาย,แตง่ตัง,จัดให ้[Nontri]
/AH0 S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

audience ผู้ชม: ผู้ด,ู ผู้ฟัง, คนด,ู คนฟัง [Lex2]
(ออ\'เดยีนซ)ฺ n. ผู้ชม,ผู้ฟัง,ผู้อา่น,การไดย้นิ,การสมัภาษณอ์ยา่งเป็นทางการ,การเขา้พบเป็น
ทางการ ###S. congregation, assembly, public, readership) [Hope]
(n) การฟัง,ผู้ฟัง [Nontri]
/AA1 D IY0 AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breakfast อาหารเชา้: อาหารมือเชา้ [Lex2]
ทานอาหารเชา้: กนิอาหารเชา้ [Lex2]
(เบรค\'ฟาสท)ฺ n. อาหารมือเชา้ [Hope]
(n) อาหารเชา้ [Nontri]
/B R EH1 K F AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

competition การแขง่ขนั[Lex2]
(คอมพทิชิ\'เชนิ) n. การแขง่ขนั,การชงิชยั,ผู้แขง่ขนั,การดินรนตอ่สู้ในการดาํรงชพี [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การแขง่,การชงิชยั [Nontri]
/K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cool ความทนัสมยั[Lex2]
ความสงบเยอืกเยน็[Lex2]
ใจเยน็[Lex2]
ซึงมจัีงหวะทีผอ่นคลาย (บทเพลง)[Lex2]
ดเีลศิ (คาํสแลง): ดเียียม [Lex2]
ทนัสมยั[Lex2]
ทาํใหเ้ยน็ลง[Lex2]
ทาํใหล้ดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความกระตอืรอืรน้)[Lex2]
เยน็: หนาวเยน็ [Lex2]
เยน็ชา: ซึงไรค้วามรู้สกึ, ซึงไมเ่ป็นมติร [Lex2]
เยน็ลง[Lex2]
ลดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความกระตอืรอืรน้)[Lex2]
เจง๋: สดุยอด [Lex2]
โอเค: ตกลง [Lex2]
(คลู) {cooled,cooling,cools} adj. เยน็,เยน็สบาย,เยอืกเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,หนา้ดา้น,หนา้
หนา,ไรค้วามกระตอืรอืรน้,ไรอ้ารมณ,์ดเีลศิ (แสลง) vi. เยน็ลง,มอีารมณน์อ้ยลง,กระตอืรอืรน้
นอ้ยลง. vt. ทาํใหเ้ยน็ลง,ทาํใหส้งบลง,ทาํใหล้ดนอ้ยลง (ความโกรธอารมณ)์ ###SW. co
[Hope]
(adj) เยน็,เยอืกเยน็,ใจเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,ไรอ้ารมณ ์[Nontri]



(vt) ไมแ่ยแส,เหนิหา่ง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
/K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gain ไดรั้บ: สาํเรจ็, บรรล,ุ ไดก้าํไร, ไดป้ระโยชน,์ เอาชนะจนไดบ้างสิงมา [Lex2]
เพิม: ทาํใหม้ากขึน [Lex2]
ไปถงึ: มาถงึ [Lex2]
ผลประโยชน:์ ผลกาํไร [Lex2]
จาํนวนทีเพิมขึน: ปรมิาณทีขยายออก [Lex2]
(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ไดม้า,ไดรั้บ,กาํไร,ชนะ,บรรล,ุไดเ้ปรยีบ,มภีาษดีกีวา่,ไดเ้ป็น
พวก. vi. กา้วหนา้,คบืหนา้, (นาฬกิา) เรว็ไป,ใกลเ้ขา้ไป. n. ผลกาํไร,ผลประโยชน,์การมี
ชยั,การเพิม,จาํนวนทีเพิมขึน,การกา้วหนา้,ความคบืหนา้,การไดม้าซึง,ของทีไดม้า,รอ่ง,
[Hope]
(n) ผลกาํไร,ทรัพยส์มบตั,ิผลประโยชน,์ของทีไดม้า [Nontri]
(vt) ไดม้า,ไดก้าํไร,ไดเ้ปรยีบ,มชียั [Nontri]
/G EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

importance ความสาํคญั[Lex2]
(อมิพอร\์' เทนิซ)ฺ n. ความสาํคญั, การวางทา่ทาง ###S. moment, weight) [Hope]
(n) ความสาํคญั,การวางมาด [Nontri]
/IH2 M P AO1 R T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knowledge ความรู้: ภมู,ิ ความสามารถ, ความเขา้ใจ [Lex2]
(นอล\'ลดิจ)ฺ n. ความรู้,ความคุ้นเคย,การเขา้ใจ,ความตระหนัก,ขา่ว ###S. learning [Hope]
(n) ความรู้,ความเขา้ใจ,ความรู้จัก [Nontri]
/N AA1 L AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

major สว่นใหญ:่ สว่นมาก [Lex2]
สาํคญัมาก[Lex2]
(เม\'เจอะ) n. พันตร,ีผู้บรรลนุติภิาวะ,วชิาเอกadj. ใหญ,่สาํคญั,สว่นใหญ,่บรรลนุติภิาวะ vi.
เรยีนวชิาเอก ###S. larger,leading [Hope]
(adj) สาํคญั,เขือง,ใหญ,่สว่นใหญ,่สว่นมาก [Nontri]
(n) พันตร,ีวชิาเอก,คนสว่นมาก,ผู้บรรลนุติภิาวะ [Nontri]
/M EY1 JH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mean หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตังใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตังใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉลีย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตังใจ,หมายถงึ,ทาํใหเ้กดิขึน,นาํมาซึง,มคีวามหมายตอ่,มคีวาม



สาํคญัตอ่. vi. ตังใจ,มุ่งหมาย adj. ตําตอ้ย,ชันตํา,ไมส่าํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขี
เหนยีว,เหน็แกต่วั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เชียวชาญ,ประทบัใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉลีย n.
คา่เฉลีย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prefer ชอบมากกวา่[Lex2]
ใหค้วามสาํคญัเป็นลาํดบัแรก[Lex2]
เลือนตาํแหนง่[Lex2]
(พรเีฟอร\์') vt. ชอบมากกวา่,โอนเอยีงมากกวา่,เสนอ,ยืน,เลือนตาํแหนง่. ###SW. preferredly
adv. preferredness n. preferably adv. ###S. like bette [Hope]
(vt) ชอบมากกวา่,สมคัรใจ,เลือนตาํแหนง่,ฝักใฝ่ในทาง,ยืน,เสนอ [Nontri]
/P R AH0 F ER1/ [CMU]
/P R IY0 F ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

president ประธานาธบิด[ีLex2]
ประธาน: อธกิารบด,ี ผู้มอีาํนาจในการบรหิาร, บคุคลสาํคญัขององคก์ร [Lex2]
(เพรส\'ซเิดนิท)ฺ n. ประธาน,นายก,ประธานาธบิด,ีประมขุ,ประธานบรษัิท,อธกิารบด\' (ของ
มหาวทิยาลยัอเมรกิา) ,คณบด ี(ของมหาวทิยาลยัในองักฤษ) ###S. chairman [Hope]
(n) ประธานาธบิด,ีประธาน,ประมขุ,ผู้อาํนวยการ,ผู้จัดการใหญ ่[Nontri]
/P R EH1 Z AH0 D EH2 N T/ [CMU]
/P R EH1 Z AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

progress การเดนิไปขา้งหนา้: การเคลือนทีไปขา้งหนา้ [Lex2]
ความกา้วหนา้: ความเจรญิ, ความเจรญิกา้วหนา้ [Lex2]
เดนิไปขา้งหนา้: เดนิหนา้ [Lex2]
กา้วหนา้: คบืหนา้, รดุหนา้ [Lex2]
(โพร\'เกรส) n. ความกา้วหนา้,การกา้วไปขา้งหนา้,ความเจรญิ,การเดนิหนา้,การคบืหนา้ Phr.
(in progress เดนิหนา้ คบืหนา้) vi. (โพรเกรส\') กา้วหนา้,เดนิหนา้,คบืหนา้ ###S. advance
[Hope]
(n) ความกา้วหนา้,ความเจรญิ,ความคบืหนา้,การเดนิหนา้,ความรดุหนา้ [Nontri]
(vi) กา้วหนา้,เจรญิ,คบืหนา้,เพิมขึน,เดนิหนา้ [Nontri]
/P R AA1 G R EH2 S/ [CMU]
/P R AH0 G R EH1 S/ [CMU]
/P R OW0 G R EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

respect ประเดน็[Lex2]
ความเคารพ: ความนับถอื [Lex2]
ความเอาใจใส[่Lex2]
เคารพ: นับถอื [Lex2]
เอาใจใส:่ คาํนงึถงึ [Lex2]
(รสีเพคท\ฺ') n. ความนับถอื,ความเคารพ,ความยาํเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส,่ความ
สมัพันธ,์ความเกียวขอ้ง,ประเดน็,ขอ้,ประการ vt. นับถอื,เคารพ,สมัพันธก์บั,เกียว
กบั,คาํนงึ,พจิารณา ###SW. respecter n. ###S. regard,esteem [Hope]



(n) ความเคารพ,ความนับถอื,ความเกียวเนือง,ความสมัพันธ ์[Nontri]
(vt) เคารพ,นับถอื,พาดพงิ,เกียวกบั,คาํนงึถงึ [Nontri]
/R AH0 S P EH1 K T/ [CMU]
/R IY0 S P EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rich รวย: รํารวย, มังคัง [Lex2]
อดุมสมบรูณ[์Lex2]
มคีา่: หรหูรา [Lex2]
(อาหาร) มนั: มนัยอ่ง, เลียน [Lex2]
เขม้ขน้ (รสชาต,ิ ส)ี: เขม้ [Lex2]
(รชิ)ฺ adj. รวย,มคีา่,อดุม,อดุมสมบรูณ,์มผีลติผลมาก,สวยงาม,หรหูรา, (รส) จัด, (รส) เขม้ขน้,
(ส)ี เขม้, (เสยีง) นิมนวล, (กลิน) หอมมาก,ขบขนั,นา่หวัเราะ,ชอุ่ม n. คนรํารวยทังหลาย
###SW. richly adv. richness n. ###S. wealthy,abu [Hope]
(adj) อดุมสมบรูณ,์รวย,สวยงาม,หรหูรา,มังคัง [Nontri]
/R IH1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

skill ฝีมอื[Lex2]
ความเชียวชาญ[Lex2]
(สคลิ) n. ความเชียวชาญ,ความชาํนาญ,ความสามารถ,ฝีมอื,ความชําชอง,ความแคลว่คลอ่ง.
vi. ชว่ยเหลอื,เป็นประโยชน,์มผีล ###SW. skillless adj. [Hope]
(n) ความคลอ่งแคลว่,ความชาํนาญ,ความฉลาด,ทกัษะ,ความสามารถ [Nontri]
/S K IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

somehow ดว้ยวธิใีดกต็าม: อยา่งไรกต็าม [Lex2]
(ซมั\'เฮา) adv. ดว้ยเหตใุดเหตหุนึง,ดว้ยเหตผุลบางประการ [Hope]
/S AH1 M HH AW2/ [CMU]
(a) / / [OALD]

strength พลงั: กาํลงั, เรียวแรง, พละกาํลงั [Lex2]
ความตา้นทาน: ความทนทาน [Lex2]
ความเขม้ขน้: ความหนาแนน่ [Lex2]
(สเทรง) n. กาํลงั,พลงั,แรง,ความแขง็แรง,อาํนาจจติ,ความกลา้หาญ,ความหนักแนน่,กาํลงั
ทหาร,กาํลงักองทพั,จาํนวนทหารหรอืเรอื,อาํนาจความตา้นทาน,แหลง่พลงั,อาํนาจการขึน
หรอืพยงุราคา Phr. (on the strength of ขึนอยู่กบับนรากแหง่) ###S. power,forc [Hope]
(n) ความแขง็แรง,กาํลงั,พลงั,ความกลา้หาญ,อาํนาจจติ [Nontri]
/S T R EH1 NG K TH/ [CMU]
/S T R EH1 NG TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vote การลงคะแนนเสยีง: การออกเสยีง [Lex2]
ลงคะแนน: ออกเสยีง, ลงคะแนนเสยีง [Lex2]
ผู้ทีมสีทิธอิอกเสยีง[Lex2]
จาํนวนคะแนนเสยีง[Lex2]
สทิธใินการออกเสยีงเลอืกตัง[Lex2]
เสนอแนะ[Lex2]



(โวท)ฺ n. การออกเสยีง,การเลอืกตัง,คะแนนเสยีง,บตัรคะแนนเสยีง,สทิธกิารออก
เสยีง,จาํนวนคะแนนเสยีง,มต ิvt.,vt. ออกเสยีง,ลงคะแนนเสยีง,เลอืกตัง,ลงมต,ิเสนอ [Hope]
(vi,vt) ลงคะแนนเสยีง,ลงมต,ิเลอืกตัง [Nontri]
/V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

above ขา้งบน: เหนอื [Lex2]
ดงักวา่เสยีงอืน[Lex2]
ดา้นเหนอื: ในทศิเหนอื [Lex2]
ดเีกนิกวา่[Lex2]
ทีมอีาํนาจมากกวา่[Lex2]
มากกวา่[Lex2]
ยากเกนิกวา่[Lex2]
เหนอืกวา่: สงูกวา่ [Lex2]
(อะบฟัว\') adv.,prep. เหนอื, เบืองตน้, เกนิ, พน้เหลอื, กวา่ ###S. overhead, aloft [Hope]
(adj,adv,p บน,เหนอื,สงูกวา่,ดกีวา่,เกนิ [Nontri]
/AH0 B AH1 V/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ahead กอ่นหนา้นี[Lex2]
ดา้นหนา้[Lex2]
แตม้นาํไป: ชนะไป [Lex2]
ในอนาคต: ตอ่ไป [Lex2]
ไปขา้งหนา้: ขึนหนา้ไป, ออกหนา้ [Lex2]
ลําหนา้[Lex2]
(adv) ลว่งหนา้,นาํหนา้,กอ่น,ขึนหนา้,ตรงไปขา้งหนา้ [Nontri]
/AH0 HH EH1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

amount จาํนวนรวม[Lex2]
มผีลรวม: มจีาํนวนรวม [Lex2]
(อะเมานท\ฺ') n. จาํนวน, ปรมิาณ, รวมทังหมด, คา่เตม็, จาํนวนเงนิ,สรปุความ. vi. รวมเป็น,มี
คา่เทา่กบั ###S. total, sum [Hope]
(n) ผลรวม,จาํนวน,ปรมิาณ [Nontri]
(vi) มรีาคา,รวมเป็น,รวมเงนิ [Nontri]
/AH0 M AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

belief ความเชือ[Lex2]
ความมันใจ: ความศรัทธา [Lex2]
ความคดิเหน็[Lex2]
(บลิฟี\') n. ความเชือ,ความเชือถอื,ศรัทธา,ขอ้บญัญัตทิางศาสนา ###S. faith [Hope]
(n) ความเชือ,ความเชือถอื,ความเลือมใส,ความศรัทธา [Nontri]
/B AH0 L IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

center กลาง[Lex2]



คนหรอืกลุ่มทีอยู่ในตาํแหนง่ตรงกลาง[Lex2]
จดุสาํคญั[Lex2]
ตน้เหต:ุ ทีมา [Lex2]
ผู้เลน่ในแดนกลาง[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ศนูยก์ลาง: ใจกลาง, แกนกลาง [Lex2]
ศนูยก์ารคา้[Lex2]
ศนูยเ์ฉพาะกจิ เชน่ ศนูยช์ว่ยเหลอืผู้ประสบภยันําทว่ม[Lex2]
ศนูยร์วมความสนใจ: จดุสนใจ [Lex2]
ศนูยร์วมเซลลป์ระสาท[Lex2]
สถานทีทีเป็นศนูยร์วม: ศนูยร์วม, ใจกลาง, จดุรวม, จดุศนูยร์วม, ทีรวม [Lex2]
อยู่ตรงกลาง: อยู่กึงกลาง [Lex2]
(เซน\'เทอะ) n.,vi.,vt. ดcูentre [Hope]
(n) ศนูยก์ลาง,ใจกลาง,เปา้,หวัใจ,จดุสาํคญั [Nontri]
(vt) ตังอยู่ตรงกลาง,รวมอยู่ [Nontri]
/S EH1 N T ER0/ [CMU]
/S EH1 N ER0/ [CMU]

common ทีเกดิขึนทกุวนั[Lex2]
ทีเป็นของสว่นรวม[Lex2]
ทีรว่มกนั[Lex2]
(คอม\'เมนิ) adj. รว่มกนั,ธรรมดา,สามญั,ซึงรู้จักกนัดใีนทางเลว,พรอ้มกนั,เหมอืน
กนั,สาธารณะ n. ###SW. commons n.,pl. คนสามญั,สมาชกิสภาลา่ง,หอ้งอาหารขนาดใหญ่
(โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยั) ###S. habitual,ordinary,usual Conf. mutu [Hope]
(adj) สามญั,ธรรมดา,ชันตํา,ไพร,่เลวทราม,สามานย ์[Nontri]
(n) ทุ่งวา่ง,ทุ่งสาธารณะ,หอ้งอาหารขนาดใหญ ่[Nontri]
/K AA1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cost ความเสยีหาย[Lex2]
คา่ใชจ้า่ย: จาํนวนเงนิทีตอ้งใช ้[Lex2]
คาํนวณเงนิทีตอ้งการ[Lex2]
ตน้ทนุ[Lex2]
ทาํใหส้ินเปลอืง: ทาํใหส้ญูเสยี [Lex2]
มมีลูคา่: มรีาคาเทา่กบั [Lex2]
มรีาคาแพง[Lex2]
(คอสท)ฺ {cost,cost,costing,costs} n. ทนุ,ตน้ทนุ,ทนุทีซือมา,คา่โสหุ้ย,คา่ใชจ้า่ย,คา่
ตอบแทน,คา่เสยีหาย,คา่ฤชาธรรมเนยีม,คา่ธรรมเนยีมฟอ้งรอ้ง. at all costs โดยทกุวถิทีาง
vt. เป็นมลูคา่,เป็นราคา,ตอ้งใช,้ตอ้งเสยี vi. หมดเปลอืง,สินเปลอืง,หาคา่ประเมนิ Conf.
[Hope]
(n) ราคา,คา่โสหุ้ย,ทนุ,มลูคา่,ตน้ทนุ,คา่ใชจ้า่ย,คา่เสยีหาย [Nontri]
(vt) มรีาคา,เป็นมลูคา่,ทาํใหต้อ้งเสยี [Nontri]
/K AA1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

demonstrate ประทว้ง[Lex2]
พสิจูน:์ ทดลองใหเ้หน็ [Lex2]



สาธติ: แสดง, แสดงใหเ้หน็ [Lex2]
อธบิาย: ใหเ้หตผุล [Lex2]
(เดม\'เมนิสเทรท) vt. แสดง,สาธติ,เดนิขบวน,พสิจูน,์แสดงความรู้สกึ,ทดลองใหเ้หน็จรงิ
###SW. demonstration n. ดdูemonstrate demonstrative adj. ดdูemonstrate demonstrator n.
ดdูemonstrate [Hope]
(vt) สาธติ,แสดงใหเ้หน็จรงิ,พสิจูน,์ทดลอง,เดนิขบวน [Nontri]
/D EH1 M AH0 N S T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

different ตา่งกนั: ผดิแปลก, แตกตา่งกนั [Lex2]
ไมธ่รรมดา: ไมป่กต,ิ ผดิปกต,ิ ผดิธรรมดา [Lex2]
หลากหลาย[Lex2]
(ดฟิ\'เฟอเรนิท)ฺ adj. แตกตา่งกนั,ผดิกนั,ไมเ่หมอืนกนั,หลากหลาย,ผดิปกต\ิ' ###S.
dissimilar [Hope]
(adj) ซึงแตกตา่ง,หลากหลาย,ผดิกนั,ไมเ่หมอืนกนั [Nontri]
/D IH1 F ER0 AH0 N T/ [CMU]
/D IH1 F R AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

evidence พสิจูนห์ลกัฐาน: พสิจูนว์า่, แสดงใหเ้หน็ [Lex2]
หลกัฐาน: พยานหลกัฐาน [Lex2]
หลกัฐาน [LongdoEN]
(เอฟ\'วเิดนิซ)ฺ n. หลกัฐาน,ความชดัแจง้. Phr. (in evidence ชดัแจง้) . vt. ทาํใหช้ดัแจง้,
พสิจูนใ์หเ้หน็ดว้ยพยานหลกัฐาน ###S. proof [Hope]
(n) หลกัฐาน,ขอ้แสดง,พยานหลกัฐาน,พยานบคุคล [Nontri]
(vt) เป็นหลกัฐาน,ทาํใหช้ดัเจน,ทาํใหช้ดัแจง้,ปรากฏชดัเจน [Nontri]
/EH1 V AH0 D AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

honesty ความจรงิใจ[Lex2]
ความซือสตัย:์ ความเทียงตรง, ความเทียงธรรม [Lex2]
(ออน\'นสิท)ี n. ความซือสตัย,์ความสจุรติ,ความจรงิใจ ###S. integrity,openness [Hope]
(n) ความซือตรง,ความซือสตัยส์จุรติ, ความเถรตรง,ความจรงิใจ [Nontri]
/AA1 N AH0 S T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

idiom การใชภ้าษาอยา่งเป็นธรรมชาตขิองเจา้ของภาษา: สาํนวนภาษาแบบเจา้ของภาษา [Lex2]
ภาษาถิน[Lex2]
รปูแบบทีแตกตา่งกนั (ทางดนตรหีรอืศลิปะ)[Lex2]
สาํนวน: กลุ่มคาํทีนาํมารวมกนัแลว้เกดิความหมายใหมแ่ละแตกตา่งจากความหมายของคาํ
แตล่ะคาํทีอยู่ลาํพ [Lex2]
(อดิ\'เดยีม) n. สาํนวน,ภาษาเฉพาะทอ้งถิน, ลกัษณะจาํเพาะ ###S. dialect,colloquialism
[Hope]
(n) โวหาร,สาํนวน,ภาษาเฉพาะถิน,ลกัษณะเฉพาะ [Nontri]
/IH1 D IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

independent คนทีพึงตนเอง: ผู้เป็นอสิระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไมอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของใคร [Lex2]



ซึงเป็นอสิระ: ซึงปกครองตนเอง, ซึงไมอ่ยู่ในบงัคบั, ซึงไมเ่ป็นเมอืงขึน, ซึงเป็นเอกราช
[Lex2]
(อนิดเิพน\' เดนิท)ฺ adj. อสิระ, ไมข่ึนใคร, เป็นตวัของตวัเอง, ไมอ่ยู่ภายใตก้ารชว่ยเหลอืหรอื
สนับสนนุจากผู้อืน, มเีงนิเพยีงพอทีจะชว่ยตวัเอง, มคีวามเชือมันในตวัเอง. n. คนทีอสิระ, คน
ทีเป็นตวัของตวัเอง, ผู้ออกเสยีงอสิระ (ไมข่ึนอยู่พรรคการเมอืงใด ๆ) [Hope]
(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไมเ่ขา้ฝ่ายใด,อสิระ,ไมข่ึนกบัใคร [Nontri]
/IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inside ถกูจาํคกุ(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ภายใน: ขา้งใน [Lex2]
ภายใน: ภายในบา้น, ภายในอาคาร, ภายในรม่ [Lex2]
วงใน: เป็นความลบั, ไมเ่ปดิเผย, ในสว่นลกึ, ในใจ [Lex2]
สว่นใน: เครืองใน, ลกัษณะภายใน [Lex2]
ในคกุ[Lex2]
(อนิไซด\ฺ') prep.,adv. ขา้งใน,ภายใน,ดา้นใน,ในรม่,ลีลบั n. สว่นใน,เครืองใน,ลกัษณะภายใน.
###SW. inside out กลบัขา้งในออก,กลบัดา้นในออก,โดยสมบรณู.์ [Hope]
(adj) ขา้งใน,ภายใน,ดา้นใน,ในรม่ [Nontri]
(adv) ขา้งใน,ภายใน,ดา้นใน [Nontri]
(n) ตอนใน,เครืองใน,สว่นใน,ลกัษณะภายใน [Nontri]
/IH2 N S AY1 D/ [CMU]
/IH1 N S AY2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

master เจา้นาย: นายจา้ง, หวัหนา้, ผู้ควบคมุ, ผู้ปกครอง [Lex2]
ผู้เชียวชาญ: ผู้ชําชอง, ผู้ชาํนชิาํนาญ, คนมฝีีมอื [Lex2]
ศลิปนิผู้ยิงใหญ:่ นักวาดรปูทีมชีือเสยีงในอดตี [Lex2]
หวัหนา้ครอบครัว: เจา้บา้น [Lex2]
ครผูู้ชาย: คร ู[Lex2]
ตน้ฉบบั[Lex2]
กปัตนัเรอืสนิคา้: กปัตนั, นายเรอืสนิคา้ [Lex2]
สาํคญัทีสดุ: ใหญท่ีสดุ [Lex2]
ชาํนาญ: เชียวชาญ, เกง่กาจ [Lex2]
เขา้ใจถอ่งแท:้ รู้อยา่งละเอยีด, รอบรู้ [Lex2]
ควบคมุ: ปกครอง, บงัคบั [Lex2]
(มาส\'เทอะ,แมส\'เทอะ) n. นาย,เจา้นาย,นายจา้ง,กปัตนัเรอืสนิคา้,กปัตนัเรอื,ผู้
บงัคบัการ,หวัหนา้ครอบครัว,เจา้บา้น,ผู้เชียวชาญ,ผู้มชียั,ผู้มอีาํนาจ,คนเกง่,ผู้ชว่ยผู้
พพิากษา,มหาบณัฑติ,ผู้สาํเรจ็ปรญิญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหวัหนา้,เป็นผู้นาํ,เกียวกบัการ
ควบคมุ,เกียวกบัการนาํ,วางอาํนาจ,ใหญย่ิง,เชียวชาญ [Hope]
(n) หวัหนา้,ผู้บงัคบัการ,คร,ูเจา้นาย,มหาบณัฑติ [Nontri]
(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคมุ,ปราบปราม [Nontri]
/M AE1 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

memory ความจาํ: ความทรงจาํ, ระบบความจาํ [Lex2]
การจาํได:้ การระลกึถงึ [Lex2]
หนว่ยความจาํ (ในคอมพวิเตอร)์: ความจขุองขอ้มลู [Lex2]



(เมม\'มะร)ี n. ความจาํ,ความทรงจาํ,บคุคลหรอืสิงทีจาํไว,้หนว่ยความจาํของเครือง
คอมพวิเตอร ์pl. memories [Hope]
(n) ชือเสยีง,ความทรงจาํ,ความหลงั,อนสุรณ ์[Nontri]
/M EH1 M ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

proper เหมาะสม[Lex2]
ทีเป็นไปโดยธรรมชาต[ิLex2]
ถกูตอ้ง[Lex2]
สมบรูณ[์Lex2]
ดเียียม[Lex2]
อยา่งสมบรูณ[์Lex2]
อยา่งถกูตอ้ง[Lex2]
(พรอพ\'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถกูตอ้ง,ถกูกาลเทศะ,ถกูมารยาท,เกียวกบับคุคล
ใดหรอืสิงใดโดยเฉพาะ,อนัแทจ้รงิ,ดังเดมิ,กบัตา,โดยตวัของมนัเอง,เครง่ครัด,สมบรูณ,์เตม็
ที,ด.ี n. พธิกีาร,มารยาท,ความประพฤต ิ###S. fit,suitable [Hope]
(adj) เหมาะสม,สมควร,ถกูตอ้ง,ถกูกาลเทศะ [Nontri]
/P R AA1 P ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

scan ตรวจรายละเอยีด: ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรวจดอูยา่งละเอยีด [Lex2]
อา่นผา่นๆ: อา่นลวกๆ , อา่นเรว็ๆ, ดอูยา่งผวิเผนิ [Lex2]
วเิคราะหเ์สยีงสมัผัสของบทกว[ีLex2]
กวาดภาพ: ปรากฏภาพ [Lex2]
การกวาดภาพ (จอโทรทศัน)์: การกวาดสญัญาณ [Lex2]
(สแคน) vt.,vi. ตรวจอยา่งละเอยีด,มองกวาด,ดผูา่น ๆ ตา,วเิคราะหเ์สยีงสมัผัสของบท
กว,ีอา่นบทกวโีดยพจิารณาเสยีงสมัผัส, (โทรทศัน,์เรดาร)์ กวาดภาพ ปรากฎภาพ. ###SW.
scannable adj. scanner n. ###S. inspect,scrutinize,peruse,glan [Hope]
(vt) วเิคราะห,์พจิารณา,ดผูา่นตา [Nontri]
/S K AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

section สว่นทีตดัออก: สว่นยอ่ย, สว่นทีแยกออก, ทอ่น, ตอน [Lex2]
กลุ่ม: หนว่ย, คณะ, แผนก, เหลา่, ตอน [Lex2]
หมวด: มาตรา, หมู่, ขอ้ [Lex2]
เขต (ทางภมูศิาสตร)์: เขต, สว่น, เขตพืนที, สว่นยอ่ย [Lex2]
การผา่ตดั (ทางการแพทย)์: การตดั [Lex2]
แบง่ออก: แยกสว่น, ตดัออก, ผา่ตดั [Lex2]
(เซค\'เชนิ) n. การตดัออก,สว่นทีตดัออก,สว่น
ตดั,ทอ่น,สว่น,ตอน,ขอ้,ชิน,ชว่ง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หนว่ย,เหลา่,กลุ่ม,วงการ,เครืองหมาย
แบง่ตอน vt. ตดั,แบง่,แยก,ผา่,ผา่ตดั ###SW. sectional adj. ###S. part,division,district
[Hope]
(n) ตอน,สว่น,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ [Nontri]
(vt) ตดั,แบง่,ผา่,แยก [Nontri]
/S EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

surface ผวิหนา้: ผวิภายนอก, ดา้นนอก [Lex2]



พืนดนิหรอืพืนนํา: พืนผวิโลกทีสมัผัสกบัอากาศ [Lex2]
พืนผวิทีเป็นของแขง็: บรเิวณทีราบแขง็ [Lex2]
ลกัษณะภายนอก: โฉมภายนอก, การแสดงออก, สิงทีปรากฏ [Lex2]
เกียวกบัพืนผวิ: เกียวกบัผวิภายนอก [Lex2]
ผวิเผนิ: ตืนๆ [Lex2]
ซึงขนสง่ทางพืนดนิหรอืทางทะเล[Lex2]
โผลข่ึนมาทีพืนผวิ: ปรากฏบนพืนผวิ [Lex2]
เป็นทีปรากฏ: เป็นทีรู้, ปรากฏ, เปดิเผย [Lex2]
เคลอืบผวิ: คลมุผวิ, ปกคลมุผวิ [Lex2]
ทาํใหเ้กลียงเกลา: ทาํใหม้นั, ขดัมนั [Lex2]
(เซอ\'ฟสิ) n.,adj. ผวิหนา้,ผวิ,ผวินอก,ผวิพืน,โฉมภายนอก,ดา้นหนา้,โฉมหนา้,ผวิเผนิ,ตืน ๆ
vt. ทาํใหม้นั,ขดัมนั,vi. โผลข่ึนเหนอืพืนนํา,กระทาํบนผวิหนา้ ###SW. surfacer n. [Hope]
(n) พืนผวิ,ผวิ,พืนดนิ,ดา้นหนา้,โฉมหนา้,ผวิเผนิ [Nontri]
/S ER1 F AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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