
Vocabulary List

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,การทาํใหไ้ดรั้บ
อนัตราย ###SW. damages n.,pl. คา่เสยีหาย เงนิ
ชดเชยคา่เสยีหาย vt. ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํใหไ้ดรั้บ
อนัตราย,เป็นภยั n. เสยีหาย. damageable adj.
damager n. ดdูamage [Hope]
(n) อนัตราย,ความเสยีหาย,คา่เสยีหาย [Nontri]
(vt) ทาํใหไ้ดรั้บอนัตราย,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํให้
แตกหกั,เป็นภยั [Nontri]
/D AE1 M AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dance การเตน้ราํ: ศลิปการเตน้ราํ, การเตน้ระบาํ, การ
ฟอ้นราํ, การราํ, การรา่ยราํ, การลลีาศ, นาฏกรรม,
นาฎศลิป์ [Lex2]
งานเตน้ราํ: งานลลีาศ, งานบอล [Lex2]
เตน้ราํ: ราํ, รา่ยราํ, เตน้, เตน้ระบาํ, เตน้ลลีาศ,
เคลꇾื�อนไหวเหมอืนเตน้ราํ [Lex2]
(ดานซ)ฺ {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ)
เตน้ราํ,เตน้ระบาํ,กระโดดโลดเตน้ ,กระโดดข뇽ึ�นลง
[Hope]
(n) การเตน้ราํ,การด뇽ิ�น,การลลีาศ,การฟอ้นราํ,การ
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เรงิระบาํ [Nontri]
(vi) เตน้ราํ,ด뇽ิ�น,ลลีาศ,ฟอ้นราํ,เรงิระบาํ [Nontri]
/D AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

danger คนหรอืสꇾิ�งทꇾี�กอ่ใหเ้กดิอนัตราย[Lex2]
อนัตราย: ภยั, ภยัอนัตราย, ภยนัตราย, การเสꇾี�ยง
ภยั, ความไมป่ลอดภยั, สถานการณอ์นัตราย
[Lex2]
(เดน\'เจอะ) n. อนัตราย,ภยั,ความไมป่ลอดภยั
###S. peril [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,ภยนัตราย,ความไมป่ลอดภยั
[Nontri]
/D EY1 N JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dangerous ซꇾึ�งเป็นอนัตราย: ไมป่ลอดภยั, เป็นภยั, อยู่ใน
ระหวา่งอนัตราย [Lex2]
อนัตราย [LongdoEN]
(เดน\'เจอรัส) adj. อนัตราย,เป็นภยั,ไมป่ลอดภยั
###SW. dangerousness n. ดdูangerous ###S.
risky [Hope]
(adj) มอีนัตราย,ไมป่ลอดภยั,เป็นภยั,เป็น
อนัตราย,นา่กลวั [Nontri]
/D EY1 N JH ER0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

dare กลา้: กลา้เผชญิ, กลา้เผชญิหนา้, กลา้เสꇾี�ยง,
อาจหาญ, ทา้ทาย, บงัอาจ [Lex2]
กลา้ทꇾี�จะ: เสꇾี�ยงทꇾี�จะ [Lex2]
ความกลา้หาญ: การกลา้เผชญิ, ความทา้ทาย
[Lex2]



(แดร)์ {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กลา้
ทาํ,กลา้เผชญิหนา้,หาญ,ทา้ทาย [Hope]
(adj) กลา้หาญ,ใจกลา้,อาจหาญ,บงัอาจ [Nontri]
(vt) กลา้,ทา้ทาย,กา๋กัꇾ�น,กลา้หาญ [Nontri]
/D EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

daring กลา้หาญ: เสꇾี�ยง, โลดโผน, กลา้, กลา้ไดก้ลา้เสยี
[Lex2]
ความกลา้หาญ: ความกลา้, ความกลา้ไดก้ลา้เสยี
[Lex2]
(แด\'รงิ) n. ความกลา้,ความอาจหาญ adj.
กลา้,อาจหาญ,กลา้ผจญภยั ###SW. daringly adv.
ดdูaring daringness n. ดdูaring ###S. brave,bold
[Hope]
(adj) กลา้หาญ,ใจกลา้,อาจหาญ,บงัอาจ [Nontri]
(n) ความกลา้หาญ,ความใจกลา้,ความ
อาจหาญ,ความบงัอาจ [Nontri]
/D EH1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[dare]
กลา้: กลา้เผชญิ, กลา้เผชญิหนา้, กลา้เสꇾี�ยง,
อาจหาญ, ทา้ทาย, บงัอาจ [Lex2]
กลา้ทꇾี�จะ: เสꇾี�ยงทꇾี�จะ [Lex2]
ความกลา้หาญ: การกลา้เผชญิ, ความทา้ทาย
[Lex2]
(แดร)์ {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กลา้
ทาํ,กลา้เผชญิหนา้,หาญ,ทา้ทาย [Hope]
(adj) กลา้หาญ,ใจกลา้,อาจหาญ,บงัอาจ [Nontri]
(vt) กลา้,ทา้ทาย,กา๋กัꇾ�น,กลา้หาญ [Nontri]
/D EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



dark คล뇽ํ�า: เขม้, (ส)ีแก ่[Lex2]
ความมดื: ความมดืมดิ, ทꇾี�มดื, มมุมดื, เงามดื, การ
ปราศจากแสง [Lex2]
ชว่งเวลาดกึ: กลางคนื, ตอนดกึ, เวลาดกึ, เวลาคꇾํ�า
[Lex2]
ชัꇾ�วรา้ย: ชัꇾ�วชา้, ป่าเถꇾื�อน [Lex2]
มดื: มดืมดิ, มดืมน, มดืคร뇽ึ�ม [Lex2]
ลกึลบั: คลมุเครอื, เรน้ลบั, ซอ่นเรน้, ไมช่ดัเจน
[Lex2]
สลดใจ: ไมเ่บกิบาน, หมดหวงั, ใจคอเหꇾี�ยวแหง้,
หดหู่, ซมึเซา, หมน่หมอง [Lex2]
(ดารค์) adj. มดื,มดืมน,มวั,ดาํคล뇽ํ�า,ซอ่นเรน้,เรน้ลบั
คลมุเครอื,ชัꇾ�วชา้ n. ความมดื,กลางคนื,ทꇾี�มดื,สดีาํ 
Phr. (in the dark ไมรู่้ เป็นความลบั) vi. มดื.
###SW. darkish adj. ดdูark darkishness n. ดdูark
###S. dim, [Hope]
(adj) มดื,ดาํ,มดืมน,มดืมวั,คล뇽ํ�า,แก,่ลกึลบั,เคลอืบ
คลมุ [Nontri]
(n) ความมดื,ทꇾี�มดื,เวลากลางคนื,ความลกึลบั,สดีาํ
[Nontri]
/D AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

date การนัดหมาย: การนัดพบ [Lex2]
คู่นัดหมาย: คู่นัด, คู่เดท, ผู้ถกูนัดหมาย [Lex2]
นัดพบ: นัดหมาย, ออกไปพบตามนัด [Lex2]
ระบวุนัทꇾี�: กาํหนดวนั, ลงวนัทꇾี� [Lex2]
วนัทꇾี�: วนัเดอืนปี [Lex2]
สมยั: ยคุ, ยคุสมยั, อาย ุ[Lex2]
ผลอนิทผลมั[Lex2]
(เดท) {dated,dating,dates} n. วนัทꇾี�,วนัเดอืนปี,วนั



นัด,การนัด,ผู้ถกูนัดหมาย (เพศตรงขา้ม) ,อาย,ุยคุ
สมยั v. ระบวุนัทꇾี�,เป็นของยคุสมยั,นัดหมาย,ลา้
สมยั,ออกไปพบตามนัด,ผลอนิผลมั,date palm (ด)ู
###SW. datable adj. ดdูate dateable adj. ดdูate
data [Hope]
(n) วนัทꇾี�,ยคุ,สมยั,อาย,ุวนัเดอืนปี,อนิทผลมั
[Nontri]
(vt) ลงวนัทꇾี�,กาํหนดวนัทꇾี�,ระบวุนัทꇾี�,นัดหมาย,ลา้
สมยั [Nontri]
/D EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

daughter ลกูสาว: ธดิา, บตุร ี[Lex2]
(ดอ\'เทอะ) n. ลกูสาว,ธดิา,บตุร ี[Hope]
(n) ลกูสาว,บตุร,ีธดิา [Nontri]
/D AO1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

day กลางวนั: เวลากลางวนั [Lex2]
ชว่งเวลา: เวลา [Lex2]
วนั: 24 ชัꇾ�วโมง, เวลาหนꇾึ�งวนั [Lex2]
(เด) n. กลางวนั,วนั,สมยั,ยคุ. Phr. (day in day out
ทกุวนัตอ่เนꇾื�องกนัตลอดไป) ###S. age [Hope]
(n) กลางวนั,วนั,ทวิา,ยคุ,สมยั [Nontri]
/D EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dead คนตาย (พหพูจน)์: ผู้ตาย [Lex2]
เฉꇾื�อยชา: เงꇾื�องหงอย, อยู่นꇾิ�งๆ, เกยีจครา้น [Lex2]
ซꇾึ�งไมเ่คลꇾื�อนไหว: แนน่ꇾิ�ง, ซꇾึ�งหยดุนꇾิ�ง, ซꇾึ�งไมไ่หว
ตงิ, ซบเซา, เฉꇾื�อยชา, นꇾิ�ง [Lex2]
ซꇾึ�งไมใ่ชแ้ลว้ (ภาษา): ซꇾึ�งสญูส뇽ิ�น, ซꇾึ�งตายไปแลว้,



ซꇾึ�งเลกิใชแ้ลว้ [Lex2]
ซꇾึ�งไมม่ผีดิพลาด: ซꇾึ�งไมพ่ลาด, ซꇾึ�งแมน่ยาํ [Lex2]
ซꇾึ�งไมม่เีสยีงสะทอ้น (หอ้ง): ซꇾึ�งไมม่เีสยีงกอ้ง
[Lex2]
ซꇾึ�งไรค้วามรู้สกึ: ซꇾึ�งไมต่อบสนอง [Lex2]
ดบั (ไฟ): ซꇾึ�งไมท่าํงาน, เสยี, หมด (เชน่
แบตเตอรꇾี�, ไฟ เป็นตน้) [Lex2]
ตรง[Lex2]
ตายแลว้: ซꇾึ�งไมม่ชีวีติ, ถงึแกก่รรม, ดบั [Lex2]
แทจ้รงิ: เตม็ทꇾี�, สมบรูณ,์ ทั뇽�งหมด [Lex2]
สงบเงยีบ: เงยีบเชยีบ, สงัด [Lex2]
สนทิ (จอด)[Lex2]
สญูพันธุ์: สาบสญู, สญูส뇽ิ�น [Lex2]
เหนด็เหนꇾื�อย: ซꇾึ�งหมดแรง, เหนꇾื�อยมาก, เมꇾื�อยลา้
[Lex2]
เหมอืนตาย: เหมอืนไมม่ชีวีติ, ราวกบัตาย, ราวกบั
ส뇽ิ�นชวีติ [Lex2]
แหง้แลง้: เสꇾื�อมสภาพ [Lex2]
อยา่งทนัท:ี อยา่งฉับพลนั, อยา่งทนัททีนัใด
[Lex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งแทจ้รงิ, อยา่งมาก, อยา่ง
ทꇾี�สดุ, ทั뇽�งหมด [Lex2]
(เดด) adj.ตาย,ส뇽ิ�นลมหายใจ,ไมม่ชีวีติ,ไมม่คีวาม
รู้สกึ,ทꇾื�อ,จดืชดื,โดยส뇽ิ�น
เชงิ,แมน่ยาํ,กะทนัหนั,ตรง,จรงิ ๆ ,ไมม่กีระแส
ไฟฟา้ adv. โดยส뇽ิ�นเชงิ,เตม็ทꇾี�,อยา่งกะทนัหนั n.
คนตาย ###S. deceased [Hope]
(adj) ตาย,ดบั,ส뇽ิ�นลม,สญูส뇽ิ�น,แนน่อน,ทั뇽�งส뇽ิ�น,ตาย
ดา้น,เป็นหมนั [Nontri]
(adj) โดยถอ่งแท,้แนน่อน,เตม็ทꇾี�,โดยส뇽ิ�นเชงิ,อยา่ง
กะทนัหนั [Nontri]



(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
/D EH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

deal การแจกจา่ย: การจัดสรร, การแบง่ปัน [Lex2]
การแจกไพ:่ ถงึกาํหนดตอ้งรับหรอืวางไพ ่[Lex2]
การซ뇽ื�อขาย: การตกลงซ뇽ื�อขาย, ขอ้ตกลง, การ
ตกลง, การตกลงราคา, การทาํความตกลง, ขอ้
สญัญา, สญัญา, การตดิตอ่ธรุก [Lex2]
จัดการ: เตรยีมการ, ดาํเนนิงาน, จัดเตรยีม,
ประสานงาน [Lex2]
แจกไพ[่Lex2]
ชดุของไพซ่ꇾึ�งอยู่ในมอื: ไพใ่นมอื [Lex2]
ตดิตอ่ธรุกจิ: คา้ขาย, ตกลงซ뇽ื�อขาย, ทาํความ
ตกลง, ทาํการตดิตอ่ [Lex2]
ปฏบิตัติวั: ทาํ, ทาํตาม, กระทาํ, ปฏบิตั,ิ ประพฤติ
[Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
แผน่กระดานทาํดว้ยตน้ไมจ้าํพวกสน (มขีนาดของ
ตา่งๆ กนั)[Lex2]
(ดลี) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจก
ไพ,่ตดิตอ่ธรุกจิ,คา้ขาย,ประพฤต.ิ n. การตดิตอ่
ธรุกจิ,การตกลงลบั,การซ뇽ื�อขาย,จาํนวน
มาก,ปรมิาณมาก,การแจกไพ,่สญัญา,นโยบาย
[Hope]
(n) การซ뇽ื�อขาย,การตกลง,การตดิตอ่,การ
จัดการ,สว่นใหญ ่[Nontri]
(vi,vt) เกꇾี�ยวขอ้ง,ตดิตอ่ดว้ย,จาํหนา่ย,แจก,แบง่
ปัน,ปฏบิตั,ิคา้ขาย,จัดการ [Nontri]
/D IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



dear ซꇾึ�งเป็นทꇾี�รักยꇾิ�ง: ซꇾึ�งเป็นสดุทꇾี�รัก [Lex2]
ทꇾี�รัก: สดุทꇾี�รัก, ทนูหวั, ยอดรัก, ผู้เป็นทꇾี�รัก [Lex2]
มคีา่: มเีกยีรตอิยา่งยꇾิ�ง [Lex2]
มรีาคาสงู: มรีาคา, มมีลูคา่สงู [Lex2]
(เดยีร)์ adj. ทꇾี�รัก,เป็นทꇾี�รัก,นา่รัก,แพง,ทกุข์
ใจ,ขุ่นใจ,เขม้งวด n. บคุคลอนัเป็นทꇾี�รัก,บคุคลทꇾี�
ด,ีคนรัก adv. เป็นทꇾี�รัก,มรีาคาแพง interj. คาํ
อทุานทꇾี�แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศรา้
เชน่ อนจิจา! ตายจรงิ! โอ!้. ###SW. dearness n.
ดdูear คาํท ี[Hope]
(adj) แพง,ราคาสงู,เป็นทꇾี�รัก,สดุสวาท,นา่รัก
[Nontri]
/D IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

death การตาย: การเสยีชวีติ, การถงึแกก่รรม, การส뇽ิ�น
ชวีติ, การส뇽ิ�นใจ [Lex2]
การทาํลาย: การถกูทาํลาย [Lex2]
การสาบสญู[Lex2]
การส뇽ิ�นสดุ: การยตุ,ิ การจบส뇽ิ�น, การถกูทาํลาย, การ
ดบั [Lex2]
ความตาย: มรณกรรม, การส뇽ิ�นชวีติ, การเสยีชวีติ
[Lex2]
(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะทꇾี�ตาย,การ
ดบั,การถกูทาํลาย to death สดุเหวꇾี�ยงอยา่งยꇾิ�ง
###SW. deathful adj. ดdูeath ###S. end [Hope]
(n) ความตาย,ความสญูส뇽ิ�น,การดบัสญู,มรณกรรม
[Nontri]
/D EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]



debt ภาวะทꇾี�เป็นหน뇽ี�: ภาวะลกูหน뇽ี�, ความมหีน뇽ี�, การเป็น
หน뇽ี� [Lex2]
หน뇽ี�สนิ: หน뇽ี�, จาํนวนหน뇽ี�สนิ [Lex2]
(เดบท)ฺ n. หน뇽ี�,หน뇽ี�สนิ,ภาวะทꇾี�เป็นหน뇽ี� [Hope]
(n) หน뇽ี�สนิ,หน뇽ี� [Nontri]
/D EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decay การยอ่ยสลาย: การเนา่เปืꇾ�อย, การผพัุง [Lex2]
การสลายกมัมนัตรังส ี(ทางนวิเคลยีรฟ์สิกิส)์: การ
สลายอนภุาคหรอืรังส ี[Lex2]
การเสꇾื�อมลง: ความตกตꇾํ�า, ความทรดุโทรม, การ
เลวลง, การดอ้ยลง, การเสꇾื�อมถอย [Lex2]
ทาํใหเ้สꇾื�อมลง: ทาํใหด้อ้ยลง, ทาํใหต้กตꇾํ�า, ทาํให้
เลวลง, ทาํใหเ้สꇾื�อมโทรม, ทาํใหท้รดุโทรม [Lex2]
ยอ่ยสลาย: ผพัุง, สลาย, ยอ่ย, เนา่, เปืꇾ�อย [Lex2]
เสꇾื�อมลง: ดอ้ยลง, ตกตꇾํ�า, เลวลง, เสꇾื�อมโทรม,
เสꇾื�อมถอย, ทรดุโทรม [Lex2]
(ดเิค\') {decayed,decaying,decays} vt.,n. (การ)
เนา่เปืꇾ�อย,ผพัุง,เสꇾื�อมลง,ปลอ่ยกมัมนัตภาพรังส ีvi.
ทาํใหเ้นา่เปืꇾ�อย,ทาํใหผ้พัุง,ทาํใหเ้สꇾื�อมลง. ###S.
deteriorate [Hope]
(n) ความเนา่เปืꇾ�อย,การเสꇾื�อมสลาย,ความผุ
พัง,ความทรดุโทรม [Nontri]
(vi) ผ,ุทรดุโทรม,เสꇾื�อมโทรม,เนา่เปืꇾ�อย [Nontri]
/D AH0 K EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deceit การหลอกลวง: การหลอก [Lex2]
(ดซิที\') n. การหลอกลวง,การโกง,กลอบุาย,ความ
ไมซ่ꇾื�อ ###S. cheating [Hope]



(n) การโกหก,การโกง,การหลอกลวง,กลอบุาย
[Nontri]
/D AH0 S IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

decide ตดัสนิใจ: ตกลงใจ, ช뇽ี�ขาด [Lex2]
(ดไิซด\ฺ') vt. ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,ตดัสนิ,ช뇽ี�ขาด vi.
ตดัสนิ,ช뇽ี�ขาด ###S. determine ###A. waver
[Hope]
(vi,vt) ตดัสนิใจ,ช뇽ี�ขาด,ตกลงใจ [Nontri]
/D AH0 S AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

decimal เลขทศนยิม[Lex2]
(adj) ตามแบบทศนยิม,เกꇾี�ยวกบัทศนยิม [Nontri]
(n) ทศนยิม [Nontri]
/D EH1 S AH0 M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

decision การตดัสนิใจ: การตกลงใจ, การกาํหนด, การสรปุ
[Lex2]
คาํพพิากษา: คาํตดัสนิ, การพพิากษา [Lex2]
(ดซิสิ\'เชนิ) n. การตดัสนิใจ,สꇾิ�งทꇾี�ไดต้ดัสนิใจ,ขอ้



ตกลงใจ,ญัตต,ิความแนว่แน ่###S. resolve [Hope]
(n) การตกลงใจ,การตดัสนิใจ,การปลงใจ,คาํตดัสนิ
[Nontri]
/D AH0 S IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

declaration การยนืยนั: คาํยนืยนั, การลงนามเป็นพยาน, คาํ
ใหก้าร, หลกัฐาน [Lex2]
การอทุธรณ:์ คาํอทุธรณ ์[Lex2]
คาํประกาศ: แถลงการณ,์ การประกาศ, คาํสัꇾ�ง,
ประกาศติ [Lex2]
(เดคคละเร\'เชนิ) n. การประกาศ ###SW.
declarative (ดแิคล\'ระทฟิว) adj. ###S. statement
[Hope]
(n) คาํประกาศ,การประกาศ,การเปดิเผย,การ
แจง้,แถลงการณ ์[Nontri]
/D EH2 K L ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

declare ประกาศ: กาํหนด, แถลง, แจง้ [Lex2]
เปดิเผย: เผย (ความลบั), เปดิโปง [Lex2]
ยนืยนั: รับรอง, แสดงหลกัฐาน [Lex2]
สาํแดง: แสดงรายการตามขอ้กาํหนด เชน่ ภาษ,ี
สนิคา้ [Lex2]
ออกคาํสัꇾ�ง: กาํหนด, ประกาศ, แถลงการณ,์ แจง้
[Lex2]
(ดแิคลร\์') v. ประกาศ,แถลงการณ,์แจง้ (การชาํระ
ภาษ)ี ,เรยีก (ไพ)่ ###SW. declarer n. ###S. avow
[Hope]
(vi,vt) ประกาศ,แถลง,เปดิเผย,บอกกลา่ว,แจง้
[Nontri]
/D IH0 K L EH1 R/ [CMU]



(v) / / [OALD]

decorate ประดบั: ตกแตง่, ประดบัประดา, เสรมิแตง่ [Lex2]
มอบหรอืประดบัรางวลัเพꇾื�อยกยอ่งความกลา้หาญ:
ตดิเหรยีญกลา้หาญ, ประดบัเกยีรตยิศ [Lex2]
(เดค\'คะเรท) vt.,vi. ประดบั,ตกแตง่ ###SW.
decorateness n. การประดบัหรอืตกแตง่ [Hope]
(vt) ประดบั,ตกแตง่ [Nontri]
/D EH1 K ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

decoration การตกแตง่: การประดบัประดา [Lex2]
เครꇾื�องตกแตง่: เครꇾื�องประดบั [Lex2]
เครꇾื�องราชอสิรยิาภรณ:์ เครꇾื�องยศ, เครꇾื�องหมาย
เกยีรตยิศ [Lex2]
(เดคคะเร\'เชนิ) n. การตกแตง่,เครꇾื�อง
ตกแตง่,เครꇾื�องยศ,อสิรยิาภรณ,์หนังสอืชมเชย
###S. ornamentation [Hope]
(n) การประดบั,เครꇾื�องตกแตง่,เครꇾื�องประดบั,เครꇾื�อง
ยศ [Nontri]
/D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decrease การลดลง: การตกลง, การนอ้ยลง [Lex2]
ทาํใหล้ดลง: ทาํใหป้รมิาณนอ้ยลง, ทาํใหต้ꇾํ�าลง
[Lex2]
ลดลง: ตก, นอ้ยลง, สั뇽�นลง, บรรเทา [Lex2]
(ดคีรสี\') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทาํใหน้อ้ย
ลง,บรรเทา,ปรมิาณทꇾี�ลดลง ###S. lessen [Hope]
(n) การบรรเทา,ความลดลง [Nontri]
(vi,vt) บรรเทา,ลดนอ้ยลง,สั뇽�นลง [Nontri]
/D IH0 K R IY1 S/ [CMU]



/D IY1 K R IY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

deep เขม้ (เชน่ ส,ี แสง): คล뇽ํ�า, จัด [Lex2]
ซꇾึ�งมใีจจดจอ่: หมกมุ่น, ครꇾํ�าเครง่ [Lex2]
ดกึมาก[Lex2]
ตꇾํ�า (เสยีง): ทุ้ม [Lex2]
มาก: อยา่งยꇾิ�ง [Lex2]
ลกึ (เชน่ ตู้ลกึ): มติกิารวดัจากดา้นหนา้ไปดา้น
หลงั [Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ไกลเขา้ไปดา้นใน [Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ลกึจากผวิหนา้, ลกึจากดา้นนอก
[Lex2]
ลกึซ뇽ึ�ง (เชน่ ความคดิ, ความรู้): ล뇽ํ�าลกึ (ฉลาด)
[Lex2]
ลกึมาก[Lex2]
ลกึลบั (เชน่ บคุคล): ซอ่นความรู้สกึ [Lex2]
ลกึๆ (เชน่ หายใจ, ถอนหายใจ): เตม็ทꇾี� [Lex2]
สนทิ (หลบั): ลกึ (หลบั) [Lex2]
สว่นลกึ: ระยะลกึ [Lex2]
หนา[Lex2]
อยา่งหา่งไกล: อยา่งลกึมาก (ป่า) [Lex2]
(ดพี) adj.,adv. ลกึ,ลกึล뇽ํ�า,ลกึซ뇽ึ�ง,มาก,เหลอื
เกนิ,หา่งไกล,อยู่ตามเสน้ขอบ,มใีจจดจอ่,ใจจรงิ n.
สว่นลกึของทะเล แมน่뇽ํ�า,ความกวา้งใหญไ่พศาล
สว่นทꇾี�เขม้ขน้นอ้ยทꇾี�สดุ [Hope]
(adj) ลกึ,ลกึซ뇽ึ�ง,เขม้,สดุซ뇽ึ�ง,หา่งไกล [Nontri]
/D IY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deer กวาง[Lex2]



(เดยีร)์ n. กวาง [Hope]
(n) กวาง [Nontri]
/D IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

defense กองทพับก: กองทพั [Lex2]
การคุ้มครอง: การปกปอ้ง, การคุ้มกนั, การอารักขา
[Lex2]



คาํใหก้าร: คาํแกต้วั, คาํอา้งเหตผุล, คาํแกต้า่ง,
การแสดงหลกัฐาน, หลกัฐาน, การเป็นพยาน
[Lex2]
ทนายฝ่ายจาํเลย[Lex2]
ฝ่ายรับ (ทางกฬีา): ฝ่ายตั뇽�งรับ [Lex2]
สꇾิ�งคุ้มกนั: วธิปีอ้งกนั, เครꇾื�องกั뇽�นขวาง, ดา่น,
ปราการ [Lex2]
(ดเิฟนซ\ฺ') n. ดdูefence ###SW. defenseness n.
ดdูefence [Hope]
(n) การปอ้งกนั,เครꇾื�องปอ้งกนั,การปกปอ้ง,การแก้
ตา่ง [Nontri]
/D AH0 F EH1 N S/ [CMU]

degree ความเขม้ขน้: ความแตกตา่ง [Lex2]
ปรญิญา[Lex2]
ระดบั: ขั뇽�น, ลาํดบั, ฐานะ, ชว่ง [Lex2]
องศา (หนว่ยวดัมมุทางเราขาคณติ)[Lex2]
องศา (หนว่ยวดัอณุหภมู)ิ (ทางฟสิกิส)์[Lex2]
(ดกีร\ี') n. ปรญิญา,ขั뇽�น,ระดบั,ขดี,ขั뇽�น,องศา,ความ
หนักเบา,ฐานะ ###S. order [Hope]
(n) ระดบั,ขั뇽�น,ปรญิญา,องศา,ขนาด [Nontri]
/D IH0 G R IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

delay ความชกัชา้: ความยดืยาด, การหนว่งเหนꇾี�ยว, การ
เถลไถล, การเสยีเวลา [Lex2]
ทาํใหล้า่ชา้: ทาํใหช้า้, ทาํใหห้ยดุยั뇽�ง, ทาํใหเ้สยี
เวลา, เลꇾื�อน [Lex2]
ลา่ชา้: หยดุยั뇽�ง, ยดืเวลา, เลꇾื�อนเวลา, ถว่งเวลา
[Lex2]
(ดเิล\') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ)



เลꇾื�อน,ผลดั,ทาํใหถ้ว่งเวลา,ถว่งเวลา,เสยีเวลา
###S. defer [Hope]
(n) การรรีอ,ความเฉꇾื�อยชา,ความลา่ชา้,การถว่ง
เวลา [Nontri]
(vi,vt) ชา้ไป,เลꇾื�อน,รรีอ,ชกัชา้,ถว่งเวลา,ยดื
เวลา,ผัดผอ่น [Nontri]
/D AH0 L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

delicate ยุ่งยาก: ลาํบาก, ซบัซอ้น [Lex2]
ละเอยีดออ่น: ประณตี, แบบบาง, บอบบาง [Lex2]
ไวตอ่ความรู้สกึ: ออ่นแอ, สะเทอืนอารมณไ์ดง้า่ย
เปราะบาง [Lex2]
เสยีงา่ย: แตกงา่ย [Lex2]
(เดล\'ละคทิ) adj. ละเอยีดออ่น,ประณตี,ออ่น
ชอ้ย,บรรจงแตกงา่ย,ออ่นแอ,แคลว่คลอ่ง,ยากทꇾี�จะ
จัดการ,ลาํบาก ###SW. delicateness n. ดdูelicate
###S. precise [Hope]
(adj) ออ่นแอ,แบบบาง,ละเอยีด
ลออ,ประณตี,ละเอยีดออ่น,มรีสด ี[Nontri]
/D EH1 L AH0 K AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

delight ความยนิด:ี ความปติยินิด,ี ความสขุใจ, ความดใีจ
[Lex2]
ทาํใหด้ใีจ: ทาํใหย้นิด,ี ทาํใหป้ล뇽ื�มปติ ิ[Lex2]
พอใจ: มคีวามสขุ, ยนิด,ี ปลาบปล뇽ื�ม [Lex2]
(ดไิลท\ฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความ
ยนิด,ีความปีตยินิด,ีความสขุใจ,สꇾิ�งทꇾี�ใหค้วามสขุใจ.
vt. ใหค้วามสขุใจ,ใหค้วามพอใจ. vi. มคีวาม
ยนิด,ีมคีวามปล뇽ื�มปีต ิ###S. enjoymentA. disgust
[Hope]



(n) ความยนิด,ีความปรดีิ�เปรม,ความปีต,ิความเบกิ
บานใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหย้นิด,ีทาํใหป้ีต,ิทาํใหส้ขุใจ,ทาํใหเ้บกิ
บานใจ [Nontri]
/D AH0 L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deliver ขวา้ง: ปา [Lex2]
คลอด (มกัใชร้ปู passive voice): ใหก้าํเนดิ, คลอด
ลกู [Lex2]
ชว่ยทาํคลอด: ชว่ยคลอดลกู [Lex2]
ประกาศ: แจง้, บอกกลา่ว, บอกใหท้ราบ [Lex2]
ปลอ่ย: ชว่ยใหพ้น้จากทꇾี�คมุขงั, ปลดปลอ่ย, ปลอ่ย
ตวั [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,สง่จดหมาย,สง่,สง่
ตอ่,เสนอ,ชว่ยคลอดลกู,คลอดลกู,ใหก้าํเนดิ,สง่.
adj. เรว็,คลอ่งแคลว่. ###SW. deliverable adj.
ดdูeliver deliverer n. ดdูeliver [Hope]
(vt) ชว่ยใหร้อดพน้,ชว่ยทาํคลอด,นาํ
สง่,มอบ,โยน,กลา่ว [Nontri]
/D AH0 L IH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]



demand ความตอ้งการ: อปุสงค,์ ความตอ้งการซ뇽ื�อและ
อาํนาจซ뇽ื�อ, ปรมิาณทꇾี�ตอ้งการซ뇽ื�อ [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค,์ ปรารถนา, เรยีกรอ้ง, ถาม,
สอบถาม, สัꇾ�งซ뇽ื�อ [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]

department แผนก: ภาค, คณะ, กรม [Lex2]
(ดพิารท์\'เมนิท)ฺ n.
แผนก,ภาค,กอง,กรม,ทบวง,กระทรวง,เขต,จังหวดั.
###SW. departmental adj. ดdูepartment ###S.
section [Hope]
(n)
ภาค,แผนก,กระทรวง,กรม,กอง,ทบวง,จังหวดั,เขต
[Nontri]
/D AH0 P AA1 R T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

depend ข뇽ึ�นอยู่กบั: พꇾึ�งพงิ, อาศยั, พꇾึ�งพา [Lex2]
แขวน: หอ้ย, หอ้ยลงมา [Lex2]
ไวว้างใจ: เชꇾื�อมัꇾ�น, มัꇾ�นใจ [Lex2]
อยู่ระหวา่งการพจิารณา (ทางกฎหมาย)[Lex2]
(ดเีพนด\ฺ') {depended,depending,depends} vi. ข뇽ึ�น
อยู่กบั,อาศยั,อยู่ทꇾี�,สดุแลว้แต,่พꇾึ�งพา,แขวนหรอื
หอ้ยอยู่,เชꇾื�อถอื [Hope]
(vi) เชꇾื�อถอื,ไวใ้จ,พꇾึ�งพงิ,อาศยั,ข뇽ึ�นอยู่กบั [Nontri]



/D AH0 P EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dependent (ดเิพน\'เดนิท)ฺ adj. ข뇽ึ�นอยู่กบั,แลว้แต,่ซꇾึ�งหอ้ยอยู่.
n. ผู้อาศยั,ผู้อยู่ในความอปุถมัภ ์###S. dependant
[Hope]
(adj) เป็นผลมาแต,่ข뇽ึ�นอยู่กบั,ตอ้งอาศยั,ตอ้งพꇾึ�งพา
[Nontri]
(n) คนทꇾี�คอยพꇾึ�งผู้อꇾื�น,ผู้อาศยั,คนรับใช ้[Nontri]
/D AH0 P EH1 N D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

depth ความเขม้ของส[ีLex2]
ความรู้ความสามารถ[Lex2]
ความลกึ[Lex2]
ความลกึซ뇽ึ�ง: ความรู้สกึซาบซ뇽ึ�ง, ความรู้สกึสดุซ뇽ึ�ง,
ความซมึซาบ [Lex2]
สว่นทꇾี�ลกึทꇾี�สดุ: สว่นทꇾี�รนุแรงทꇾี�สดุ [Lex2]
เสยีงตꇾํ�า: ระดบัเสยีงตꇾํ�า [Lex2]
(เดพธ)ฺ n. ความลกึ,ความซบัซอ้น,ความ
รนุแรง,ความคดิลกึซ뇽ึ�ง,ความเขม้ขน้,ความตꇾํ�าของ
ระดบัเสยีง,สว่นลกึ, Phr. (in depth อยา่งยꇾิ�ง,เตม็
ทꇾี�) adj. มาก,ละเอยีด ###S. bottom ###A. surface
[Hope]
(n) ความลกึ,ความลกึซ뇽ึ�ง,ความเขม้ขน้,ความ
รนุแรง,สว่นลกึ [Nontri]
/D EH1 P TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

descend (เครꇾื�องบนิ) รอ่นลงมาใกลพ้뇽ื�นดนิ: เคลꇾื�อนเขา้ใกล้
พ뇽ื�นดนิ, เกอืบถงึพ뇽ื�นดนิ [Lex2]



ลงมา: เคลꇾื�อนลง, เดนิลงมา (จากบนัได, ภเูขา)
[Lex2]
สบืทอดมา: สบืเช뇽ื�อสายจาก [Lex2]
เอยีง: ลาดลงมา [Lex2]
(ดเิซนด\ฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สบืสายโลหติ,ตกเป็น
สมบตัขิอง,โจมต,ีถอ่มตวั,ลดเกยีรต.ิ vi. เคลꇾื�อน
ลง,นาํไปสู่ [Hope]
(vi) ลงมา,สบืทอด,สบืสายเลอืด,ตกลงมา,เขา้
โจมต ี[Nontri]
/D AH0 S EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

describe ทาํเป็นรปูรา่งในอากาศ (คาํทางการ): วาดภาพใน
อากาศ [Lex2]
บรรยาย: เลา่, พรรณนา, บอก, แถลง, ระบ ุ[Lex2]
(ดสิไครบ\์') vt.
พรรณนา,บรรยาย,อา่น,บอก,แถลง,ระบ,ุวาด,ทาํ
แผนภมู.ิ ###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]

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



(n) / / [OALD]

descriptive ซꇾึ�งพรรณา: ซꇾึ�งบรรยาย [Lex2]
(ดสิครพิ\'ทฟิว) adj. เป็นการพรรณนา,เป็นการ
บรรยาย,ซꇾึ�งบอกรปูรา่งลกัษณะ ###SW.
descriptiveness n. ดdูescriptive ###S. illustrative
###A. vague [Hope]
(adj) เป็นการพรรณนา,เป็นการบรรยาย,ซꇾึ�งบอก
ลกัษณะ,ซꇾึ�งบอกประเภท [Nontri]
/D AH0 S K R IH1 P T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

desert เกꇾี�ยวกบัทะเลทราย: ซꇾึ�งมลีกัษณะของทะเลทราย
[Lex2]
ทะเลทราย: พ뇽ื�นทꇾี�แหง้แลง้, บรเิวณแหง้แลง้
[Lex2]
ทอดท뇽ิ�ง: ท뇽ิ�ง, ละท뇽ิ�ง [Lex2]
หนทีหาร (ทางทหาร)[Lex2]
(เดส\'เซริท์) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเล
ทราย adj.แหง้แลง้,รกรา้ง,อา้งวา้ง vt. ละท뇽ิ�ง,ละท뇽ิ�ง
หนา้ทꇾี�,หนทีพั. n. ผู้ละท뇽ิ�ง,ผู้หนทีพั [Hope]
(n) ทะเลทราย,ทꇾี�แหง้แลง้ [Nontri]
(vi,vt) จากไป,หนทีพั,หลบหน,ีทอดท뇽ิ�ง,ท뇽ิ�งหนา้ทꇾี�
[Nontri]
/D EH1 Z ER0 T/ [CMU]
/D AH0 Z ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

deserve สมควรไดรั้บ: ควรคา่แกก่ารไดรั้บ, คู่ควร [Lex2]
(ดเีซริฟ์ว\') vt.,vi. สมควรจะไดรั้บ. ###SW.
deserver n. ดdูeserve ###S. merit,earn,rate



[Hope]
(vt) สมควรไดรั้บ [Nontri]
/D AH0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

desirable เป็นทꇾี�นา่พอใจ: นา่ปรารถนา, เป็นทꇾี�ตอ้งการ, นา่
ปรารถนา, เป็นทꇾี�ชꇾื�นชอบ [Lex2]
(ดไิซ\'ระเบลิ) adj. นา่เอา,ดเีลศิ,นา่ยนิด,ีซꇾึ�งถกูอก
ถกูใจ,นา่ปรารถนา. n. บคุคลหรอืสꇾิ�งของทꇾี�นา่
ปรารถนา. ###SW. desirability n. ###S.
good,acceptable [Hope]
(adj) นา่ยนิด,ีนา่พอใจ,เป็นทꇾี�ถกูใจ,เป็นทꇾี�พงึ
ปรารถนา [Nontri]
/D AH0 Z AY1 R AH0 B AH0 L/ [CMU]
/D AH0 Z AY1 ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

desk โตะ๊: เคานเ์ตอรบ์รกิารในโรงแรมหรอืสนามบนิ
[Lex2]



แผนก: ฝ่าย, กอง [Lex2]
(เดสค)ฺ โตะ๊ทาํงาน,แทน่อา่น ,กอง ฝ่ายหรอื
แผนก,ทꇾี�ตั뇽�งโนต๊ดนตร,ีกองบรรณาธกิาร adj. เกꇾี�ยว
กบัโตะ๊ [Hope]
(n) โตะ๊,โตะ๊ทาํงาน,กองบรรณาธกิาร,แทน่อา่น
คมัภรี,์ฝ่าย,แผนก [Nontri]
/D EH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

detail รายละเอยีด: ขอ้ปลกียอ่ย, สว่นยอ่ย, สว่นเลก็ๆ
นอ้ยๆ [Lex2]
อธบิายโดยละเอยีด: ทาํโดยละเอยีด, ช뇽ี�แจงราย
ละเอยีด [Lex2]



(ด\ี'เทล) n. รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย,สว่นยอ่ย vt.
แจง้รายละเอยีด,แตง่ตั뇽�งหรอืสัꇾ�งใหป้ฎบิตักิารพเิศษ
[Hope]
(n) รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย [Nontri]
(vt) แจกแจงรายละเอยีด,กลา่วโดยละเอยีด
[Nontri]
/D AH0 T EY1 L/ [CMU]
/D IY1 T EY0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

determination การคาํนวณ: ผลของการคาํนวณ [Lex2]
การตดัสนิใจ: การตกลงใจ, การลงความเหน็, การ
สรปุ [Lex2]
ความมุ่งมัꇾ�น: ความตั뇽�งใจมัꇾ�น, ความมมุานะ, ความ
แนว่แน ่[Lex2]
(ดเิทอรม์เิน\'เชนิ) n. การกาํหนดความแนน่อน,การ
ตกลงใจ,ความตั뇽�งใจ,การยตุ,ิการส뇽ิ�นสดุ S.decision
###A. uncertainty [Hope]
(n) การตกลงใจ,ความตั뇽�งใจ,ความแนน่อน,การ
กาํหนด [Nontri]
/D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N/
[CMU]
(n) / / [OALD]

determined ด뇽ื�อดงึ: ไมป่ระนปีระนอม, ดงึดนั, ซꇾึ�งไมย่อมเปลꇾี�ยน
[Lex2]
เดด็เดꇾี�ยว: ตั뇽�งใจจรงิ, ซꇾึ�งมุ่งมัꇾ�น, แนว่แน,่ ซꇾึ�งตดัสนิ
ใจแลว้ [Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิด)ฺ adj. แนน่อน,ซꇾึ�งตดัสนิใจแลว้,ซꇾึ�ง
ตดัสนิแลว้ ###SW. determinedness n. ###S.
resolved,fixed [Hope]
(adj) มัꇾ�นคง,แนน่อน,ซꇾึ�งตดัสนิใจแลว้,ซꇾึ�งตกลงแลว้



 

[Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[determine]
กาํหนด: ระบ ุ[Lex2]
คน้ความจรงิอยา่งแนว่แน:่ มุ่งมัꇾ�นคน้หา [Lex2]
ตดัสนิใจ: ตกลงใจ, ลงความเหน็ [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: กระตุ้น [Lex2]
ส뇽ิ�นสดุ: ยตุ ิ[Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิ) vt. กาํหนด,ตดัสนิใจ,ตกลง
ใจ,ตั뇽�งใจ,ยตุ,ิทาํใหส้뇽ิ�นสดุ vi. ตกลงใจ. ###SW.
determinable adj. determinability n. ###S. decide
[Hope]
(vi,vt) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,ตั뇽�งใจ,กาํหนด,แสดงผล
[Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

develop บกุเบกิ: เรꇾิ�มตน้, รเิรꇾิ�ม [Lex2]
พัฒนา: เตบิโต, เจรญิ, ววิฒันาการ [Lex2]
พัฒนา: ทาํใหเ้ตบิโต, ทาํใหเ้จรญิ, ทาํใหด้ขี뇽ึ�น,
ววิฒันาการ [Lex2]
ใหร้ายละเอยีด: ขยายความ [Lex2]
(ดเีวล\'เลพิ) {developed,developing,develops}
vt. พัฒนา,ทาํใหเ้จรญิ,ทาํใหป้รากฎชดัข뇽ึ�นมา,ลา้ง
รปู,คอ่ย ๆ ปรากฎชดัข뇽ึ�นมาตามลาํดบั. vi. พัฒนา,วิ
วฒันา ###SW. developability n. ดdูevelop ###S.
mature [Hope]
(vi) พัฒนา,กา้วหนา้,เจรญิ,ลา้งรปู,ลา้งฟลิม์
[Nontri]
/D IH0 V EH1 L AH0 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



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

diamond เพชร[Lex2]
ไพร่ปูขา้วหลามตดั[Lex2]
รปูสꇾี�เหลꇾี�ยมขนมเปียกปนู[Lex2]
สนามเบสบอล[Lex2]
(ได\'อะเมนิด)ฺ n. เพชร,รปูสꇾี�เหลꇾี�ยมขนมเปียก
ปนู,รปูขา้วหลามตดั [Hope]
(n) เพชร,แหวนเพชร,รปูขา้วหลามตดั,รปูสꇾี�เหลꇾี�ยม
ขนมเปียกปนู [Nontri]
/D AY1 M AH0 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

die ตาย: ส뇽ิ�นอายขุยั, หมดอาย ุ[Lex2]



พนิาศ: ยอ่ยยบั, หายนะ, ลม่จม [Lex2]
หยดุ: หยดุทาํงาน [Lex2]
แมพ่มิพต์อกโลหะ[Lex2]
ลกูเตา๋: สꇾิ�งทꇾี�คลา้ยลกูเตา๋ [Lex2]
คาํนาํหนา้นามทꇾี�เฉพาะเจาะจงสาํหรับเพศหญงิ
หรอืพหพูจน ์(เหมอืน the ในภาษาองักฤษ)
[LongdoDE]
(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยดุ,หยดุ
ทาํงาน,อวสาน,พนิาศ,สงบลง,สลาย
ตวั,ทรมาน,ตอ้งการอยา่งมาก. vt. ตาย. ###SW.
Id. (die hard ด뇽ื�อรั뇽�น) n. ลกูเตา๋,สꇾิ�งทꇾี�คลา้ย
ลกูเตา๋,แมพ่มิพ,์แบบเหลก็,เบา้เท vt. พมิพด์ว้ยแม่
พมิพ ์pl. dies,dice [Hope]
(n) ลกูเตา๋,ลกูบาศก,์แมพ่มิพ,์เบา้หลอ่ [Nontri]
(vi) ตาย,ส뇽ิ�นอายขุยั,อวสาน,พนิาศ,หมดอาย,ุหยดุ
[Nontri]
/D AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

difference ขอ้โตแ้ยง้: การทะเลาะเบาะแวง้, ความขดัแยง้
[Lex2]
ความแตกตา่ง: ขอ้แตกตา่ง, ความตา่ง [Lex2]
ทาํใหแ้ตกตา่ง: แยกความแตกตา่ง [Lex2]
(ดฟิ\'เฟอเรนิซ)ฺ n. ความแตกตา่ง,ขอ้แตก
ตา่ง,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]



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

difficult ยาก: ลาํบาก, ยุ่งยาก, ลาํเคญ็, ทกุขย์าก [Lex2]
(ดฟิ\'ฟะคลัท)ฺ adj. ยาก,ลาํบาก,มี
อปุสรรค,ขดัสน,ด뇽ื�อรั뇽�น ###S. hard ###A. easy
[Hope]
(adj) ยาก,ยุ่งยาก,ลาํบาก,มอีปุสรรค,ขดัสน
[Nontri]
/D IH1 F AH0 K AH0 L T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

difficulty ความยากลาํบาก: ความยุ่งยาก, ความเดอืดรอ้น,
อปุสรรค [Lex2]
(ดฟิ\'ฟะคลัท)ี n. ความยากลาํบาก,ความยุ่ง
ยาก,อปุสรรค,ความด뇽ื�อรั뇽�น,ความขดัสน make
difficulties ทาํใหยุ้่งยาก,คดัคา้น ###S. quarrel
[Hope]
(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความ
ลาํบาก,อปุสรรค,ขวากหนาม [Nontri]
/D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

dinner งานเล뇽ี�ยงอาหารคꇾํ�า: อาหารม뇽ื�อทꇾี�จัดเป็นเกยีรตแิก่
บคุคลเนꇾื�องในโอกาสสาํคญั [Lex2]
อาหารม뇽ื�อเยน็: อาหารเยน็, ขา้วเยน็, อาหารคꇾํ�า
[Lex2]
(ดนิ\'เนอะ) n. อาหารม뇽ื�อเยน็,อาหารม뇽ื�อคꇾํ�า [Hope]
(n) อาหารเยน็,อาหารม뇽ื�อคꇾํ�า [Nontri]
/D IH1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dip การจุ่ม: การแช ่[Lex2]
การตกลง: การลดลง [Lex2]
ความเอยีงลาด[Lex2]
จุ่ม: แช,่ จม [Lex2]
นักลว้งกระเป๋า (คาํสแลง): คนลว้งกระเป๋า [Lex2]
ลดลง: ลดธงลง, กม้ลง, ลดคา่ลง, ลดตꇾํ�าลง
[Lex2]



เอยีง: ลาด [Lex2]
(ดพิ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ)
จุ่ม,แช,่จอ่ม,จม,ลด,ตกั,เอยีง,ลว้ง,ลว้งความ,พลกิ
อา่น. [Hope]
(vt) จมน뇽ํ�า,จุ่มน뇽ํ�า,แชน่뇽ํ�า,ตกั,ลา้ง,ลดตꇾํ�าลง [Nontri]
/D IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

direct จัดการ: ควบคมุ, สัꇾ�งการ, กาํกบั [Lex2]
จา่หนา้ซอง[Lex2]
ช뇽ี�ทาง: บอกทาง, นาํทาง [Lex2]
ตรงไป: ไมเ่บꇾี�ยงเบน [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรงๆ, ไมค่ลมุเครอื, เปดิเผย
[Lex2]
ทนัท[ีLex2]
มุ่งความสนใจไปทꇾี�[Lex2]
สัꇾ�งสอน (คาํทางการ): สอน, แนะนาํ, ช뇽ี�แนะ [Lex2]
(ดเิรคท\ฺ',ไดเรคท\ฺ') v. ช뇽ี�ทาง,นาํทาง,ช뇽ี�
แนว,แนะแนว,ควบคมุ,อาํนวยการ,บญัชาการ,จา่
หนา้ซอง,มุ่งสง่,เลง็,บา่ย adj.,adv. โดยตรง,เปดิ
เผย,แนน่อน,เดด็ขาด ###SW. directness n. ###S.
control,straight,candid [Hope]
(adj) โดยตรง,แนน่อน,ไมม่ทีางเลꇾี�ยง,เดด็ขาด
[Nontri]
(vt) มุ่ง,นาํ,ช뇽ี�ทาง,ช뇽ี�แนว,เพง่
เลง็,บญัชา,สัꇾ�ง,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]



direction การควบคมุ: การจัดการ [Lex2]
คาํสัꇾ�ง[Lex2]
ทศิทาง: แนวโนม้ [Lex2]
คาํสัꇾ�ง คาํแนะนาํ (ใหป้ฏบิตัหิรอืใหท้าํ)
[LongdoEN]
(ดเิรค\'เชนิ,ไดเรค\'เชนิ) n.การช뇽ี�ทาง,ทศิทาง,การ
บญัชา,การควบคมุ,การเลง็,การจา่หนา้ซอง,การมุ่ง
หมาย,ชꇾื�อและตาํบลทꇾี�อยู่ของผู้รับ ###S. way,aim
[Hope]
(n) ทศิทาง,การควบคมุ,แนวโนม้,คาํสัꇾ�ง,การ
ช뇽ี�แนะ,การจา่หนา้ซอง [Nontri]
/D ER0 EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dirt ดนิ: โคลน [Lex2]
เรꇾื�องสกปรก: เรꇾื�องซบุซบินนิทา, เรꇾื�องอ뇽ื�อฉาว
[Lex2]
สꇾิ�งสกปรก[Lex2]
(เดริท์) n. สꇾิ�งสกปรก,ดนิ,สꇾิ�งทꇾี�ตꇾํ�าชา้,สꇾิ�งทꇾี�ไร้
คา่,ความชัꇾ�ว,คาํผรสุวาท,ภาษาลามก,การนนิทา 
Id. (do someone dirt กระทาํสꇾิ�งทꇾี�ชัꇾ�วแกเ่ขา) ###S.
filth,obscenity [Hope]
(n) สꇾิ�งสกปรก,สꇾิ�งทꇾี�ไรค้า่,ความชัꇾ�ว,ความเลวทราม
[Nontri]
/D ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dirty ทาํใหส้กปรก: ทาํใหเ้ปรอะเปื뇽�อน [Lex2]



ไมพ่อใจ: ขุ่นเคอืง [Lex2]
ลามก[Lex2]
สกปรก: ไมส่ะอาด, เปรอะเปื뇽�อน, เลอะ, ไมบ่รสิทุธิ�,
ไมจ่รงิใจ, ไมซ่ꇾื�อสตัย ์[Lex2]
(เดอร\์'ท)ี adj. สกปรก, นา่เกลยีด,ชัꇾ�วชา้,เลว
ทราม,ไมช่ดัเจน,ลามก,แพศยา,นา่เบꇾื�อหนา่ย,โชค
รา้ย,สลวั,ทมึทบึ,นา่เสยีใจ,ซꇾึ�งปลอ่ย
กมัมนัตภาพรังสอีอกมาคอ่นขา้งมาก,เป็น
หนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทาํใหส้กปรก,ทาํให้
เปรอะเปื뇽�อน ###S. soiled [Hope]
(adj) สกปรก,โสมม,ชัꇾ�วชา้,เลวทราม,ลามก
[Nontri]
(vt) ทาํใหส้กปรก,ทาํใหเ้ปรอะเปื뇽�อน,ทาํใหเ้ปื뇽�อน
[Nontri]
/D ER1 T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappoint ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหส้뇽ิ�นหวงั, ทาํใหเ้สยีใจ [Lex2]
(ดสิอะพอยท\ฺ') vt. ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหส้ญูเสยี
ความหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน. ###SW. disappointer n.
###S. fail [Hope]
(vt) ทาํใหห้มดหวงั,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหผ้ดิ
หวงั,ทาํใหเ้สยีแผน [Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



(v) / / [OALD]

discouragement การทาํใหห้มดกาํลงัใจ: การทาํใหท้อ้ใจ [Lex2]
n. การทาํใหห้มดกาํลงัใจ,สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหห้มดกาํลงั
ใจ,ภาวะทꇾี�นา่ทอ้ใจ ###S. dejection, [Hope]
(n) ความทอ้ใจ,การหมดกาํลงัใจ [Nontri]
/D IH2 S K ER1 IH0 JH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

discover คน้พบ: เจอ, พบ, คน้หา, ตรวจพบ, ทาํใหรู้้กนัทัꇾ�ว
[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]

discovery การคน้พบ: การเปดิเผย [Lex2]
(ดสิคฟั\'เวอร)ี n. การคน้พบ,สꇾิ�งทꇾี�คน้พบ,การเปดิ
เผย,การแสดงตวั ###S. finding [Hope]
(n) การคน้พบ,การพบ,การเปดิเผย,สꇾิ�งทꇾี�คน้พบ
[Nontri]
/D IH2 S K AH1 V ER0 IY0/ [CMU]
/D IH2 S K AH1 V R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dish จาน: ชาม [Lex2]
อาหาร[Lex2]
(ดชิ) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จาน
กบัขา้ว,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]

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

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

distant หา่งไกล: ไกลลบัตา [Lex2]
(ดสิ\'เทนิท)ฺ adj. ไกล,ยาวนาน,ไมต่อ่เนꇾื�องกนั,แยก
กนั,ไมคุ่้นเคย. ###SW. distantness n. ###S.
far,apart,reserved ###A. near [Hope]



(adj) นาน,ไกล,ไมคุ่้นเคย,หา่งเหนิ,ไมต่อ่เนꇾื�อง
[Nontri]
/D IH1 S T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ditch คนู뇽ํ�า: ค,ู ทอ่, รอ่งน뇽ํ�า, รอ่ง, รอ่งดนิ [Lex2]
ท뇽ิ�ง: กาํจัด, ละท뇽ิ�ง, โยนท뇽ิ�ง [Lex2]
ละท뇽ิ�ง: ท뇽ิ�งไว ้[Lex2]
(ดทิช)ฺ n. ทอ่,ค,ูทอ้งรอ่ง,ชอ่งแคบองักฤษ. vt. ขดุ
ทอ่,ขดุค,ูกาํจัด,หน.ี vi. ขดุทอ่,นาํเครꇾื�องบนิลงน뇽ํ�า
###S. channel,trench [Hope]
(n) ทอ่,ทอ้งรอ่ง,ค ู[Nontri]
(vt) ขดุทอ่,ขดุค,ูตกค,ูหน,ีกาํจัด [Nontri]
/D IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

division กองทหาร: หนว่ยทหาร [Lex2]
การแบง่: การแบง่สนัปันสว่น, การจัดสรร [Lex2]
การหาร[Lex2]
ความแตกตา่ง: การแตกแยก, ความไมล่งรอยกนั
[Lex2]
แผนก: กอง [Lex2]



(ดวิสิ\'เชนิ) n. การแบง่แยก,การแบง่สรร,การปัน
สว่น,ความแตกแยก,สꇾิ�งทꇾี�แบง่แยก,เสน้แบง่
เขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,สว่น,หนว่ย ###SW.
divisional adj. ดdูivision divisionary adj.
ดdูivision ###S. seperation,part,section,discord
[Hope]
(n) การหาร,การแบง่,การแบง่แยก,การปัน
สว่น,ฝ่าย,แผนก,หนว่ย [Nontri]
/D IH0 V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

do จัดการ: กระทาํ, ทาํ, ปฏบิตั,ิ เตรยีม [Lex2]
เดนิทาง: วꇾิ�ง [Lex2]
พอเพยีง: เหมาะสมกนั [Lex2]
มพีอเพยีง: เหมาะสม [Lex2]
ลงโทษ[Lex2]
เลยีนแบบ[Lex2]
แวะเยꇾี�ยม: แวะเทꇾี�ยว [Lex2]
ศกึษา: ทาํงาน, เรยีนรู้ [Lex2]
เสพยา[Lex2]
(ด)ู {did,done,does} vt.
ทาํ,กระทาํ,ปฏบิตั,ิจัดการ,แสดงทา่,วา่ดว้ยvi.
ทาํ,กระทาํ n. การกระทาํ [Hope]
(vt) กระทาํ,ทาํ,ปฏบิตั,ิจัดการ,กอ่ใหเ้กดิ,แสดง
ทา่,มอีาการ [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

doctor ซอ่ม: ซอ่มแซม [Lex2]
ดษุฎบีณัฑติ: ผู้ไดรั้บปรญิญาเอก [Lex2]
ปลอมแปลงเพꇾื�อหลอกลวง[Lex2]



แพทย:์ หมอ [Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
(n) หมอ,แพทย,์ดอกเตอร ์[Nontri]
/D AA1 K T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dog คนนา่เบꇾื�อ (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนหวัโบราณ, คน
เชย, คนนา่รังเกยีจ [Lex2]
ตะแกรงเหลก็: ตะแกรงเหลก็ในเตาไฟ [Lex2]
ไลต่าม: ตดิตาม, ตามหลงั, ไลก่วด [Lex2]
สนัุข: หมา, สตัวต์ระกลูสนัุข [Lex2]
ผู้หญงิทꇾี�นา่เกลยีด[Lex2]
สนัุข, หมา [LongdoEN]
(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n.
สนัุข,หมา,ชายทꇾี�นา่ชงั vt. ตดิตาม,ตามหลงั,ไล่
ตาม. Phr. (go to the dogs เสꇾื�อม,เสꇾื�อมโทรม) .
[Hope]
(n) สนัุข,หมา [Nontri]
/D AO1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dollar ดอลลาร ์(หนว่ยเงนิตรา): สกลุเงนิดอลลาร ์[Lex2]
|der, pl. Dollars| เงนิดอลลา่ร ์[LongdoDE]
(ดอล\'ละ) n. ดอลลาร ์[Hope]
(n) เงนิดอลลาร,์เหรยีญ,ธนบตัร [Nontri]
/D AA1 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

door ประต:ู ทางเขา้ออก, ชอ่งทาง [Lex2]
(ดอร,์โดร)์ n. ประต,ูทางเขา้,ทางผา่น,บา้นทꇾี�มี
ประตรูมิทาง,วธิกีาร Id. (show someone the door



ขอใหอ้อกไปได)้ ###S. doorway,means [Hope]
(n) ประต,ูทางเขา้,ทางผา่น [Nontri]
/D AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

doorway ทางเขา้ออก: ประต ู[Lex2]
โอกาสรอด[Lex2]
(n) ทางเขา้ประต ู[Nontri]
/D AO1 R W EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dot จดุ: แตม้, จดุทศนยิม, จดุประ [Lex2]
ใสจ่ดุ: จดุ, แตม้ [Lex2]
(ดอท) {dotted,dotting,dots} n.จดุ,แตม้,จดุ
กลม,แตม้กลม,ตวัอยา่งเลก็นอ้ย,จดุ
เครꇾื�องหมาย,จดุทศนยิม,สนิเดมิของหญงิvt.,vi.
จดุ,แตม้,ประ,พรม,ใสจ่ดุ,ใสแ่ตม้. Id. (dot one\'s
i\'s and cross one\'s t\'s ทาํอยา่งละเอยีด,ทาํอยา่ง
พถิพีถินั) S... [Hope]
(n) จดุ,รอยแตม้,จดุทศนยิม [Nontri]
(vt) แตม้จดุ,ใสจ่ดุ,พรม [Nontri]
/D AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

double การเพꇾิ�มเป็นสองเทา่: การทาํซ뇽ํ�า [Lex2]
จาํนวนสองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
ทาํเป็นสองเทา่: ทาํซ뇽ํ�า [Lex2]
เป็นคู่: ประกอบดว้ยสองสว่นทꇾี�เหมอืนกนั / เทา่กนั
[Lex2]
สองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�ทาํสาํเนา: สꇾิ�งทꇾี�ทาํเหมอืนกนั [Lex2]
(ดบั\'เบลิ) {doubled,doubling,doubles} adj.



คู่,สองเทา่,สองหน,ทว,ีซ뇽ํ�า,สองชั뇽�น n. สꇾิ�งทꇾี�เป็น2
เทา่,สองเทา่,หอ้งเตยีงคู่,พับสองทบ,การออ้ม
กลบั,การกลบั,เลห่อ์บุาย,กลลวง, ###SW. doubles
n. กฬีาทꇾี�เลน่ขา้งละคู่ (เชน่กฬีาเทนนสิ) ,การโยน
ลกูโบวล์ꇾิ�งทั뇽�งห [Hope]
(adj) สองเทา่,ซ뇽ํ�า,ทวคีณู [Nontri]
(n) คู่,สองเทา่,สองครั뇽�ง,สองหน,จาํนวนสอง
[Nontri]
(vt) เป็นสองเทา่,ทวคีณู,พับสองทบ,ทาํซ뇽ํ�า,เป็นอยู่
[Nontri]
/D AH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

down การลดตꇾํ�าลง[Lex2]



ดꇾื�มรวดเดยีว: รบีดꇾื�ม [Lex2]
ทาํใหต้กลงมา[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
ไปทางใต:้ ลงใต ้[Lex2]
ลงขา้งลา่ง: ขา้งลา่ง, ดา้นลา่ง, ตꇾํ�าลง [Lex2]
ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
หนา้เศรา้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ไม่เ่บกิบาน, ซมึ
เศรา้ [Lex2]
ขนออ่น: ขนละเอยีด [Lex2]
ทุ่งหญา้บนเนนิ[Lex2]
(ดาวน)ฺ {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep.
ขา้งลา่ง,อยู่ขา้งลา่ง,ลงขา้งลา่ง,ลง Phr. (down
and out ไมม่เีพꇾื�อน,ไมม่เีงนิ,ไมม่อีนาคต) n. การ
เคลꇾื�อนลง,การลดลง vi.,vt. (ทาํให)้ ลง ###S.
dejected,fell,descent [Hope]
(adj) ขา้งลา่ง,ตꇾํ�า,ลงมา,กดลง [Nontri]
(n) ขนนุ่ม,ขนออ่น,ทꇾี�โลง่,เนนิ [Nontri]
(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกตꇾํ�า [Nontri]
/D AW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

drag การดงึ: การลาก [Lex2]
การอดัควนับหุรꇾี�เขา้ปอด[Lex2]
คนนา่เบꇾื�อ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
พน่ควนั[Lex2]
ลาก: ดงึ, ขดุ, สาว, ชกั [Lex2]
(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt.
ลาก,ดงึ,กวาด,คราด,เลꇾื�อน,ลอก,นาํเรꇾื�องทꇾี�ไม่
เกꇾี�ยวขอ้งเขา้มา,เออ้ระเหย,เฉꇾื�อยชา vi. ถกูลาก
หรอืดงึไปตาม,เลꇾื�อนบนพ뇽ื�นดนิ,เคลꇾื�อนอยา่ง



อดือาด,ลา้หลงั,ขดุลอก. n. เครꇾื�องมอืลาก, การ
ลากอวน,คนทꇾี�นา่เบꇾื�อทꇾี�สดุ,สꇾิ�งทꇾี�เบꇾื�อทꇾี�สดุ หมายถงึ
การใชเ้มาสล์ากเอาสꇾิ�งใดสꇾิ�งหนꇾึ�งบนจอภาพจาก
ตาํแหนง่เดมิไปยงัตาํแหนง่ใหม ่บางทใีชห้มายถงึ
การ "ลากดาํ" หรอื "ทาํแถบส"ี บนขอ้ความบาง
ตอนเพꇾื�อเป็นการบอกคอมพวิเตอรว์า่ไดเ้ลอืก
ขอ้ความน뇽ี�ไว ้แลว้จะใชค้าํสัꇾ�ง cut หรอื copy ตอ่ไป
[Hope]
(vi) ยดืเย뇽ื�อ,เชꇾื�องชา้,ไปชา้ๆ,เรꇾื�อยเฉꇾื�อย [Nontri]
(vt) ลาก,ดงึ,สาว,คราด,กวาด [Nontri]
/D R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

draw ชกั: ดงึ, ลาก [Lex2]
ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ดดู[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ถอนเงนิ: ถอน [Lex2]
รา่งเอกสาร[Lex2]
วาดภาพ: รา่งภาพ, วาดรปู [Lex2]
วธิกีารเลน่ฟตุบอลแบบหนꇾึ�ง[Lex2]
สꇾิ�งดงึดดู[Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�สุ่มดงึออกมา: สꇾิ�งทꇾี�เลอืกออกมา [Lex2]
สดูลมเขา้ปอด: สดูควนัเขา้ปอด [Lex2]
(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi.
ดงึ,ลาก,โกง่,นา้ว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดงึ
ออก,ชกันาํ,วาด,สเกต็ช,์เขยีน,บรรยาย,รอ้ย
กรอง,พรรณนา Phr. (draw on ใกลเ้ขา้มา) . Phr.
(draw up ยกรา่ง,รา่ง,ออกแบบ) n. การดงึ,การ
ลาก,สꇾิ�งทꇾี�ดงึดดูใจ,การเสมอกนั,สว่นทꇾี�ชกัข뇽ึ�น
[Hope]



(n) การจับฉลาก,การดงึ,การลาก,ความเสมอ
กนั,สว่นทꇾี�ชกัข뇽ึ�น [Nontri]
(vi,vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,ลาก,ดงึ,ลอ่
ใจ,ชกัจงู,ดงึดดู,เคลꇾื�อนตวั [Nontri]
/D R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drawer คนทꇾี�ผสมเหลา้ (คาํโบราณ): บารเ์ทนเดอร ์[Lex2]
ชา่งวาดภาพ: จติรกร [Lex2]
ผู้ถอนเงนิ: ผู้เซน็เชค็ [Lex2]
ภาพเขยีน[Lex2]
ล뇽ิ�นชกั[Lex2]
(ดรอ\'เออะ) n. ผู้ถอนเงนิ (โดยตัว̃เงนิ) ล뇽ิ�นชกั,ผู้
ดงึ,ผู้ลาก,สꇾิ�งทꇾี�ลาก [Hope]
(n) ผู้ถอนเงนิ,ล뇽ิ�นชกั,ผู้ดงึ,ผู้ลาก [Nontri]
/D R AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dream ความฝัน: จตินาการ, ความคดิฝัน, ความใฝ่ฝัน,
ความทะเยอทะยาน [Lex2]
ฝัน: เพอ้ฝัน [Lex2]
(ดรมี) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n.
ปรารถนา,สꇾิ�งทꇾี�สวยงามประดจุฝัน. vi.,vt. ฝัน,นกึ
ฝัน,เพอ้ฝัน Phr. (dream up วางแผน) . adj. ดเีลศิ
เป็นทꇾี�ปรารถนา. ###SW. dreamer n.
dreaminglyadv. ###S. illusion,fantasy,vis [Hope]
(n) ความฝัน,ความเพอ้ฝัน,ความนกึฝัน [Nontri]
(vi) ฝัน,นกึฝัน,เพอ้ฝัน [Nontri]
/D R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dress เครꇾื�องแตง่กาย: เครꇾื�องแตง่ตวั, เส뇽ื�อชดุของผู้หญงิ,



ชดุตดิกนั, ชดุ [Lex2]
ตกแตง่: ประดบั [Lex2]
ตดัแตง่: แตง่, เลม็ (ขนหรอืผม) [Lex2]
ใสเ่ส뇽ื�อผา้: แตง่ตวั, แตง่กาย [Lex2]
(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครꇾื�องแตง่
ตวั,เส뇽ื�อผา้อาภรณ ์adj. เกꇾี�ยวกบัเครꇾื�องแตง่ตวั,ตอ้ง
ใชเ้ส뇽ื�อชดุ vt.,vi. แตง่ตวั,สวม
เส뇽ื�อผา้,ตกแตง่,ประดบั,ทาํแผล,ทายาและพัน
บาดแผล,ทายา,ตดั,เลม็,แตง่,จัดเป็นแนวตรง,ปรับ
พ뇽ื�นดนิ. Phr. (dress up แตง่ตวัใหส้วยหร [Hope]
(n) เครꇾื�องแตง่กาย,เส뇽ื�อผา้อาภรณ,์เส뇽ื�อ
ชดุ,กระโปรงชดุ [Nontri]
(vt) แตง่กาย,สวมเส뇽ื�อผา้,แตง่,ประดบั,ทาํแผล
[Nontri]
/D R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drink เครꇾื�องดꇾื�ม: การดꇾื�มเหลา้, การบรกิารเครꇾื�องดꇾื�ม
[Lex2]
ดꇾื�ม[Lex2]
(ดร뇽ิ�งค)ฺ {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดꇾื�ม,อกึ,ดꇾื�ม
ใหพ้ร,ดꇾื�มเหลา้ n. เครꇾื�องดꇾื�ม,เครꇾื�องดꇾื�มหนꇾึ�งอกึ,การ
ดꇾื�มเหลา้,การดꇾื�มเหลา้เมา,ของเหลวหนꇾึ�งอกึ,เหลา้
[Hope]
(n) เครꇾื�องดꇾื�ม,การดꇾื�มเหลา้,เหลา้,ทะเล,มหาสมทุร
[Nontri]
(vt) ดꇾื�ม,ดꇾื�มอวยพร,กลนื [Nontri]
/D R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drive การขบัรถ: การขบัขꇾี� [Lex2]
การต ี(ลกูกอลฟ์)[Lex2]



การผลกัดนั: แรงขบั, แรงผลกัดนั [Lex2]
ขบัรถ: ขบัขꇾี�, เดนิทางโดยรถยนต ์[Lex2]
ถนน[Lex2]
บงัคบั: ควบคมุ [Lex2]
พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขบั,ขบั
ไล,่ไล,่ผลกั,ไส,ผลกัดนั,ขบัขꇾี�,ตอ้น (สตัวเ์ล뇽ี�ยง)
,ลอย (ซงุ) vi. แลน่,พุ่ง,ขบัรถ,ต ี(ลกูกอลฟ์,ตะป)ู
,มุ่งหมาย n. การขบั,การขบัขꇾี�,ทางรถ,สตัวท์ꇾี�ไล่
ตาม,สตัว ์(ทꇾี�ตอ้น) ,การรกุทางทหาร,พลงังาน,แรง
กระตุ้น,กลไกในการขบั,หนว่ยขบัหนว่ยบนัทกึ
ไดรฟ์ <คาํอา่น>อปุกรณข์องคอมพวิเตอรท์ꇾี�มหีนา้
ทꇾี�อา่นและบนัทกึขอ้มลู เชน่ หนว่ยขบัแถบบนัทกึ
(tape drive) หนว่ยขบัจานบนัทกึ (disk drive)
[Hope]
(n) การขบัรถ,แรงขบั,แรงกระตุ้น,ความ
พยายาม,พลงังาน [Nontri]
(vt) ขบัรถ,ขบั,ไล,่กระตุ้น,ผลกัไส,ผลกัดนั,ตอ้น
[Nontri]
/D R AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drop การท뇽ิ�ง: การปลอ่ย, การตก, การหลน่ [Lex2]
ตก: ยอ้ย, หลน่, ลง, จม [Lex2]
ทาํคะแนน: ทาํแตม้ [Lex2]
ทาํเสยีงตꇾํ�าลง[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
มองขา้ม: มองผา่น [Lex2]
แยล่ง: ออ่นแอ [Lex2]
โยนท뇽ิ�ง: ท뇽ิ�ง, ปลอ่ย, หยอ่น [Lex2]
เลกิ: ยกเลกิ, หยดุ [Lex2]



เลกิคบหา[Lex2]
สง่ของหรอืผู้โดยสาร: สง่จดหมาย [Lex2]
หยดน뇽ํ�า[Lex2]
(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n.
หยด,หยาด,จาํนวนเลก็นอ้ย,หยดยา,ลกูตุ้ม,การ
ตกลง vi.,vt. (ทาํให)้ หยดลง,หยอ่น
ลง,ตก,จมลง,ส뇽ิ�นสดุ,ถอน,ยตุ,ิหายไป,หมอบ,ตกตꇾํ�า
ลง,ถอยหลงั,เคลꇾื�อนตꇾํ�าลง Phr. (drop behind ลา้
หลงั,ไมค่รบ,ไมถ่งึ) [Hope]
(n) หยด,การตก,หยาด,ลกูตุ้ม,ของเลก็นอ้ย
[Nontri]
(vi) หยด,ตก,หยอ่นลง,เคลꇾื�อนตꇾํ�าลง,จมลง,ยตุ,ิส뇽ิ�น
สดุ [Nontri]
(vt) เลกิ,ทาํตก,ปลด,สง่ขา่วคราว,ทาํใหจ้มลง
[Nontri]
/D R AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drown จมน뇽ํ�า: จม [Lex2]
ทว่มทน้[Lex2]
(เดราน) vt.,vi. เอาไปถว่งน뇽ํ�าใหห้ายใจไม่
ออก,ทาํใหจ้มน뇽ํ�าตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,กลบ,ใส่
น뇽ํ�ามากเกนิไป. ###SW. drowner n. ดdูrown
[Hope]
(vi,vt) จมน뇽ํ�าตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,ถว่งน뇽ํ�า
[Nontri]
/D R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drug ยา: โอสถ, ผลติภณัฑ,์ สารเสพตดิ [Lex2]
ใหย้า: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เครꇾื�องดꇾื�ม [Lex2]
(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n.



ยา,ผลติภณัฑย์า,เครꇾื�องยา,ยาเสพตดิ vt. ผสมกบั
ยา,ทาํใหต้ดิยา [Hope]
(n) ยา,ยาเสพตดิ,เครꇾื�องยา [Nontri]
(vt) ใหย้า,ทาํใหต้ดิยา,ผสมยา [Nontri]
/D R AH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drum กลอง[Lex2]
เคาะเป็นจังหวะซ뇽ํ�าๆ[Lex2]
ตกีลอง: รัวกลอง [Lex2]
เยꇾื�อแกว้ห:ู แกว้ห ู[Lex2]
เสยีงเคาะจังหวะสมꇾํ�าเสมอ: เสยีงรัว [Lex2]
บา้น[Lex2]
(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n.
กลอง,เสยีงกลอง,เยꇾื�อแกว้ห ูvt.,vi. ตกีลอง,เคาะ
จังหวะ. ดรัม <คาํอา่น>หมายถงึสꇾื�อเกบ็ขอ้มลูชนดิ
หนꇾึ�ง มลีกัษณะเป็นวสัดรุปูทรงกระบอกทꇾี�หมนุรอบ
แกนดว้ยความเรว็ ทꇾี�ผวินอกฉาบดว้ยสารแมเ่หลก็
การบนัทกึขอ้ความลงเกบ็ จะตอ้งบนัทกึลงบนผวิ
ดรัม ผา่นหวับนัทกึ (write head) และอา่นขอ้ความ
ออกโดยหวัอา่น (read head) จงึเป็นไดท้ั뇽�งหนว่ยรับ
ขอ้มลู (input) และหนว่ยแสดงผล (output) มี
ความเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู สงูกวา่เทปแมเ่หลก็
(magnetic tape) แตย่งัชา้กวา่จานแมเ่หลก็
(magnetic disk) โดยปกตจิะตอ้งเรยีกเตม็ ๆ วา่
magnetic drum [Hope]
(n) กลอง,เยꇾื�อแกว้ห ู[Nontri]
(vi) ตกีลอง,เคาะกลอง,เคาะจังหวะ [Nontri]
/D R AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]



drunk คนเมา: ข뇽ี�เมา, คนข뇽ี�เมา [Lex2]
เมา: มนึเมา [Lex2]
(ดรังค)ฺ adj. เมา,เมาเหลา้, n. คนเมาเหลา้ v. กริยิา
ชอ่ง 3 ของ drink ###S. inebriated [Hope]
(adj) เมา,เมาเหลา้ [Nontri]
(vt) pp ของ drink [Nontri]
/D R AH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[drink]
เครꇾื�องดꇾื�ม: การดꇾื�มเหลา้, การบรกิารเครꇾื�องดꇾื�ม
[Lex2]
ดꇾื�ม[Lex2]
(ดร뇽ิ�งค)ฺ {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดꇾื�ม,อกึ,ดꇾื�ม
ใหพ้ร,ดꇾื�มเหลา้ n. เครꇾื�องดꇾื�ม,เครꇾื�องดꇾื�มหนꇾึ�งอกึ,การ
ดꇾื�มเหลา้,การดꇾื�มเหลา้เมา,ของเหลวหนꇾึ�งอกึ,เหลา้
[Hope]
(n) เครꇾื�องดꇾื�ม,การดꇾื�มเหลา้,เหลา้,ทะเล,มหาสมทุร
[Nontri]
(vt) ดꇾื�ม,ดꇾื�มอวยพร,กลนื [Nontri]
/D R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dry ทาํใหแ้หง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
ฝืด: (ตลก) รา้ย [Lex2]
ไมด่ꇾื�มเหลา้: หา้มขายเหลา้, หา้มจาํหนา่ยสรุา
[Lex2]
ไมน่าํกระแสไฟฟา้[Lex2]
ไมม่นี뇽ํ�านม: น뇽ํ�านมแหง้ [Lex2]
ไมห่วาน: จดืชดื, ขาดความหวาน [Lex2]
เยน็ชา: ไรอ้ารมณ,์ เฉยๆ, เงยีบๆ [Lex2]
แหง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
แหง้: ไมเ่ปียกช뇽ื�น, แหง้แลง้, แหง้ตงึ, ไอแหง้ๆ,



คอแหง้ผาก [Lex2]
(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แหง้,แหง้
ผาก,แหง้แลง้,ไรน้뇽ํ�า,กระหายน뇽ํ�า,เฉยเมย,ไร้
อารมณ,์ไมห่วาน. vi.,vt. (ทาํให)้ แหง้,สญูเสยี
ความช뇽ื�น Phr. (dry up แหง้หมดหยดุระเหย,หยดุ
พดู) . ###SW. dryable adj. ด ูdry dryly adv. ดdูry
dryness n.ดdูry [Hope]
(adj) แหง้,แหง้แลง้,กระหายน뇽ํ�า,ไมม่นี뇽ํ�า,เรยีบๆ
[Nontri]
(vi) แหง้,ไมม่นี뇽ํ�า,ไมเ่ปียก [Nontri]
/D R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spindry]
(v) /  / [OALD]

duck ดาํน뇽ํ�า: ผลบุๆ โผล่ๆ, จุ่มตวัลงน뇽ํ�า [Lex2]
เน뇽ื�อเป็ด[Lex2]
บา่ยเบꇾี�ยง: ตอบไมต่รงคาํถาม [Lex2]
เป็ด: เป็ดตวัเมยี [Lex2]
(ดคั) n. เป็ด,ทꇾี�รัก,ทนูหวั,สตัวเ์ล뇽ี�ยง ###S.
immerse,submerse,dip [Hope]
(n) เป็ด [Nontri]
(vi,vt) จุ่มหวัลงในน뇽ํ�า,ดาํน뇽ํ�า,มดุน뇽ํ�า,กดน뇽ํ�า,กม้,หลบ
หน ี[Nontri]
/D AH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dull โง:่ ทบึ, หวัทบึ [Lex2]
ทาํใหก้ระตอืรอืรน้ลดลง: ทาํใหล้ดลง, ทาํใหอ้อ่น
แรง, ทาํใหไ้มค่ลอ่งแคลว่ [Lex2]
ทาํใหช้า: ทาํใหห้มดความรู้สกึ [Lex2]
ทาํใหท้ꇾื�อ: ทาํใหไ้มค่ม [Lex2]



ทาํใหห้มอง: ทาํใหม้วั, ทาํใหเ้กา่ [Lex2]
ทꇾื�อ[Lex2]
นา่เบꇾื�อ: ไมน่า่สนใจ, ไมม่ชีวีติชวีา [Lex2]
มวั: ขุ่น, หมอง, ทบึ [Lex2]
(ดลั) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi.
ทꇾื�อ,ทꇾึ�ม,ปัญญาทบึ,ไมม่ชีวีติชวีา,ดา้น,จดืชดื,ไมม่ี
รสชาต,ิซบเซา,เชꇾื�องชา้,ทู่,พรา่มวั,นา่เบꇾื�อ,ไมน่า่
สนใจ. ###SW. dullish adj. ดdูull dulness n. ดdูull
dullness n. ดdูull dully adv. ดdูull [Hope]
(adj) โง,่จดืชดื,ไมน่า่สนใจ,ทꇾื�อ,ทꇾึ�ม,ปัญญาทบึ,ไม่
สดใส,มวั,มดืคร뇽ึ�ม [Nontri]
/D AH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

during ในระหวา่ง[Lex2]
(เดยีว\'รงิ) prep. ระหวา่งเวลา,ในระหวา่ง [Hope]
(pre) ระหวา่ง,ในระหวา่ง [Nontri]
/D UH1 R IH0 NG/ [CMU]
/D Y UH1 R IH0 NG/ [CMU]
/D ER1 IH0 NG/ [CMU]
(in) / / [OALD]

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



duty ความรับผดิชอบ: หนา้ทꇾี�รับผดิชอบ, หนา้ทꇾี� [Lex2]
ภาษ:ี ภาษศีลุกากร, อากร [Lex2]
(ดวิ\'ท)ี n. ภาษ,ีอากร,หนา้ทꇾี�,ภาระ
หนา้ทꇾี�,ประสทิธภิาพของเครꇾื�อง [Hope]
(n) หนา้ทꇾี�,ภาระหนา้ทꇾี�,อากร,ภาษ,ีความรับผดิชอบ
[Nontri]
/D UW1 T IY0/ [CMU]
/D Y UW1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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