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act กฎหมาย[Lex2]
การกระทํา: พฤตกิรรม [Lex2]
การทําหนา้ที:่ การปฏบิตัหินา้ที ่[Lex2]
การแสรง้ทํา: มารยา [Lex2]
ทําหนา้ทีเ่ป็น: เป็นเสมอืน, ทําหนา้ทีเ่สมอืน [Lex2]
บนัทกึทีเ่ป็นทางการ[Lex2]
ปฏบิตัติวั: ประพฤตติน, ทําตวั, วางตวั [Lex2]
ผูแ้สดง[Lex2]
พฤตกิรรมสว่นตวั (คําไมเ่ป็นทางการ): ลักษณะนสิยั [Lex2]
สิง่ทีก่ระทําดว้ยความตัง้ใจ[Lex2]
แสดง: รับบท, แสดงเป็น [Lex2]
แสรง้ทํา[Lex2]
องก ์(ละคร): เหตกุารณ์ในละคร [Lex2]
(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทํา, พฤตกิารณ์, ฉาก, องก ์(ละคร) , การเลน่ละคร,
ฤทธิ,์ อํานาจ, การดําเนนิคด,ี การปฏบิตัหินา้ที,่ การบงัเกดิผล, การแกลง้ทํา,
เหตกุารณใ์นละครหรอืหนังสอื, เครือ่งจักร, การเคลือ่นไหว, การรบ ###S.
perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme [Hope]
(n) การกระทํา,พฤตกิารณ,์พระราชบญัญัต,ิกฎหมาย,องก(์ละคร) [Nontri]
(vi,vt) ปฏบิตั,ิแสดง,กระทํา,แกลง้ทํา,เลน่ละคร [Nontri]
/AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

add คดิผลรวม: รวม, คดิยอดรวม [Lex2]
เตมิสว่นผสม: เพิม่สว่นผสม [Lex2]
ทําใหร้นุแรงขึน้: เสรมิ, เพิม่ [Lex2]
นําเขา้: เผยแพร ่[Lex2]
พดูตอ่: พดูเตมิ, พดูเพิม่ [Lex2]
รวม: เชือ่ม [Lex2]
(แอด) vt.,vi. เตมิ,บวก,เพิม่,เสรมิ,พดูเตมิ. [Hope]
(vt) เพิม่,บวก,รวม,เสรมิ,เตมิ,แถม [Nontri]
/AE1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aft ทางทา้ยเรอื: ตอนทา้ยของยานหรอืเครือ่งบนิ [Lex2]
(แอฟทฺ, อาฟทฺ) adj.,adv. ทางทา้ยเรอื, ไปทางทา้ยเรอื, อยูท่างทา้ยเรอื (at
the stern) [Hope]
(adv) ไปทางทา้ยเรอื,ขา้งทา้ยเรอื [Nontri]
/AE1 F T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

alp (แอลพฺ) n. ภเูขาสงูลกูหนึง่ abbr. alkaline phosphatase ,anterior lobe of
pituitary [Hope]
(n) ภเูขาแอลป์ [Nontri]
(n) / / [OALD]



amp แอมป์ (คํายอ่ของ ampere เป็นหน่วยวัดกําลังกระแสไฟฟ้า): กําลงักระแส
ไฟฟ้า [Lex2]
(แอมพ) n. = ampere, = amplifier [Hope]
/AE1 M P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

and จากนัน้: แลว้ก็ [Lex2]
ดงันัน้[Lex2]
รวมกบั: รวม [Lex2]
และ: ยิง่ไปกวา่นัน้, มากไปกวา่นัน้ [Lex2]
(แอนดฺ) conj. และ, แลว้ก็, อกี, พรอ้มทัง้, รวมทัง้, ตอ่เนือ่งกนั, บวกอกี, ถา้
เชน่นัน้ก็, ขณะเดยีวกนั ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
(con) และ,รวมทัง้ [Nontri]
/AE1 N D/ [CMU]
/AH0 N D/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

ant มด: ปลวก [Lex2]
ตา้น[Lex2]
ระบกุารเป็นบคุคล สิง่ของ หรอืภาวะบางอยา่ง[Lex2]
(แอนทฺ) n. มด,ปลวก -antlike adj. [Hope]
(n) มด,ปลวก [Nontri]
/AE1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

apt เฉลยีวฉลาด: เรยีนรูเ้ร็ว, สามารถเป็นพเิศษ [Lex2]
เป็นไปได:้ มคีวามโนม้เอยีง [Lex2]
เหมาะสม[Lex2]
(แอพทฺ) adj. โนม้เอยีง,งา่ยตอ่การ, เรยีนเกง่,ฉลาด,เหมาะสม,พรอ้ม,เต็มใจ.
-aptness n. ###S. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
[Hope]
(adj) เหมาะ,พรอ้ม,ฉลาด,หวัไว [Nontri]
/AE1 P T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ash เถา้ถา่น: ขีเ้ถา้, อฐั ิ[Lex2]
สเีทาๆ: สเีถา้ถา่น [Lex2]
(n) ตน้แอ็ช,เถา้ [Nontri]
/AE1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ask ขอรอ้ง: ขอ [Lex2]
เชญิ: เชือ้เชญิ [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค ์[Lex2]
ถาม[Lex2]
บอกราคา: เสนอราคาทีต่อ้งการ, ขอราคา [Lex2]
(อาสคฺ) n. คนแรกทีเ่ทพเจา้สรา้งจากไม ้ash (นยิายในประเทศสแกนดเิน
เวยีน) . -S... [Hope]



(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอรอ้ง,เชือ้เชญิ [Nontri]
/AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

asp (แอสพฺ) n. งพูษิชนดิหนึง่ (ในอาฟรกิาและยโุรป) , งพูษิจําพวก Vipera
berus, = aspen -aspish adj. (Egyptian cobra) [Hope]
(n) งพูษิ,งเูหา่ [Nontri]
/AE1 S P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

back หลัง (สว่นของรา่งกาย): แผน่หลงั [Lex2]
กระดกูสนัหลงั[Lex2]
สว่นหลงั: ดา้นหลงั, สว่นทา้ย, ดา้นทา้ย [Lex2]
พนักเกา้อี:้ ทีพ่งิ, พนักพงิ [Lex2]
กองหลงั[Lex2]
ถอยหลงั: ถอย (รถ) [Lex2]
สนับสนุน: หนุนหลงั, ผลกัดนั [Lex2]
เดนิทางกลบั: กลบัมา [Lex2]
หนัหลังพงิกนั: หนัหลงัชดิ [Lex2]
เขยีนสลกัหลงั: สลักหลงั (เชค็), เขยีนบนัทกึกํากบั [Lex2]
วางเดมิพัน[Lex2]
ซึง่ผา่นมาแลว้[Lex2]
คา้งชาํระ: คา้งจา่ย [Lex2]
ซึง่อยูด่า้นหลงั[Lex2]
กลบัคนืไปทีเ่ดมิ (หรอืสภาพเดมิ)[Lex2]
หนัไปขา้งหลงั[Lex2]
หวนกลบัคนืมา: ยอ้นกลบั [Lex2]
ตอบกลบั: ตอบรับ, ตอบโต ้[Lex2]
ผา่นมา: ผา่นมาแลว้, ในอดตี [Lex2]
(แบค) {backed,backing,backs} n.,adj.,vi.,vt.,adv. หลงั,ขา้งหลงั,สว่นหลงั,
ดา้นหลงั,กองหลงั,ทีเ่ปลีย่ว,กลบัคนื,ตรงกนัขา้ม,คา้งจา่ย,กลบั,ถอย,สนับ
สนุน,ถอืหาง,วางเดมิพันใน ###S. rear -Conf. re- [Hope]
(adj) ดา้นหลงั,ขา้งหลงั,สว่นหลงั [Nontri]
(adv) ถอยหลงั,ยอ้นหลัง,กลบั [Nontri]
(n) หลัง,สว่นหลงั,ดา้นหลงั,ขา้งหลงั [Nontri]
(vt) สนับสนุน,หนุนหลงั,ถอืหาง,วางเดมิพัน [Nontri]
/B AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



bad ตํา่กวา่มาตรฐาน: ีไมเ่ป็นทีย่อมรับบ [Lex2]
เลว: ชัว่, เลวทราม, ชัว่ชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็นอนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทํา) ไมเ่ป็นทีน่่าพอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวัง [Lex2]
ความไมด่:ี ความชัว่, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน้ํา ซึง่อาจหมายถงึ หอ้งอาบน้ํา [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright -Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชัว่,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

badge เข็ม: เครือ่งหมาย [Lex2]
ตดิเข็ม: ตดิเครือ่งหมาย [Lex2]
|m| บตัรประจําตวั เชน่ Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans
l’École. [LongdoFR]
(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรยีญเข็มเหน็บหรอืกระดมุทีป่ระดบั
เป็นเครือ่งหมาย,เครือ่งสญัลกัษณ์ vt. ตดิดว้ยสิง่ดงักลา่ว ###S.
shield,emblem [Hope]
(n) เหรยีญตรา,สญัลกัษณ์ [Nontri]
/B AE1 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bag ยา่ม: ถงุ [Lex2]
ความมัง่คัง่: ความรํ่ารวย, ความลํา่ซํา [Lex2]
กระเป๋าถอื: กระเป๋าถอืสตร ี[Lex2]
จํานวนสิง่ของทีก่ระเป๋าสามารถจะบรรจไุด[้Lex2]
หญงิไรเ้สน่ห:์ ผูห้ญงิทีไ่มม่เีสน่ห ์[Lex2]
ฐาน[Lex2]
ใสถ่งุ: เอาใสก่ระเป๋า [Lex2]
บวม: พอง, รอยโป่ง [Lex2]
ฆา่หรอืจับ (ในการลา่สตัว)์[Lex2]
หอ้ย: แขวน [Lex2]
ฆา่: ลา่เหยือ่ [Lex2]
(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถงุ,กระสอบ,ยา่ม,กระเป๋าถอื,ความ
ม่ังคัง่,อาชพี,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึน้,มทีอ้ง
vt. ใสเ่ขา้ไปในถงุ,ลา่,ฆา่,ทําใหบ้วมหรอืพอง ###S. pouch [Hope]
(n) ถงุ,กระสอบ,กระเป๋าถอื,ยา่ม [Nontri]
(vt) ใสถ่งุ,หอ่ [Nontri]
/B AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ban หา้ม: สัง่หา้ม [Lex2]
คําสัง่หา้ม: การหา้ม [Lex2]
(แบน) {banned,banning,bans} vt.,n. หา้ม,ประกาศหา้ม,สัง่หา้ม,ขบัออกนอก
ศาสนา,ประณาม,สาปแชง่ [Hope]
(n) การหา้ม,การประกาศหา้ม,การสัง่หา้ม [Nontri]
(vt) หา้ม,สัง่หา้ม,ประกาศหา้ม [Nontri]
/B AE1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

band วงดนตร:ี แตรวง [Lex2]
กลุม่คน: พวก, คณะ [Lex2]
ผกู: ประดบัดว้ยสายหรอืแถบ, รัดดว้ยสายรัด [Lex2]
เชอืก[Lex2]
สายคาด: สายรัด, แถบ [Lex2]
คาดดว้ยผา้แถบ: ผกูดว้ยผา้แถบ [Lex2]
แถบคลืน่ความถี:่ แถบคลืน่วทิย ุ[Lex2]
พันธะ: ขอ้ผกูพัน, ขอ้ผกูมัด [Lex2]
(แบนดฺ) {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู,่พวก,
คณะ,วงดนตร,ีคณะตนตร,ีชว่งความถีข่องคลืน่วทิย,ุสิง่ผกูมัดคน,โซต่รวน,
ปลอกรัด,พันธะ,ขอ้ผกูพัน vt.,vi. ใชส้ายผกูรัด,รวมกลุม่,ประดบัดว้ยสายหรอื
แถบ ###SW. bander n. [Hope]
(n) ปลอก,แถบ,ผา้พันหมวก,สายคาด,พวก,หมู,่คณะ,แตรวง [Nontri]
(vt) มัด,ผกู,รัด,รวมกลุม่ [Nontri]
/B AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bang เสยีงดงัมาก: เสยีงระเบดิ, เสยีงปัง, ลัน่ดงัปัง, [Lex2]
การตอียา่งแรง: การฟาด [Lex2]
ความสนุก[Lex2]
ตอียา่งแรง: ฟาด [Lex2]
ปิดอยา่งแรง: กระแทกปิด, ปิดดงัปัง [Lex2]
ทําเสยีงดงัปึงปัง: ทํากระแทกกระทัน้ [Lex2]
กะทันหัน: อยา่งไมค่าดฝัน [Lex2]
การระเบดิของพลงังาน[Lex2]
ตดัผมมา้: ตดัผมปรกหนา้ผาก [Lex2]
ผมมา้: ผมปรกหนา้ผาก [Lex2]
(แบง) {banged,banging,bangs} n. เสยีงระเบดิ,การทบุอยา่งแรง,การชนหรอื
กระทบอยา่งแรง,การเคลือ่นไหวทันท,ีความยนิดอียา่งกะทันหนั,การรว่มเพศ
vt.,vi. กระทบหรอืตอียา่งแรงหรอืดงั adj. ดงัตมู,ดงัฉับพลนั,โดยตรง,ถกูตอ้ง
###S. wallop [Hope]
(n) เสยีงดงั,เสยีงระเบดิ [Nontri]
/B AE1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bank ธนาคาร[Lex2]
เงนิทีไ่ดจ้ากการเลน่การพนัน: เงนิพนัน [Lex2]
ทีเ่ก็บขอ้มลู อาหารหรอืเลอืดเพือ่ใชต้อนฉุกเฉนิ: สิง่ทีสํ่ารองเอาไว ้[Lex2]
เอาเงนิฝากธนาคาร: เอาเงนิเขา้ธนาคาร [Lex2]
สะสม[Lex2]
ตลิง่: ชายฝ่ัง, เขือ่น, ฝ่ัง [Lex2]
หาดตืน้ๆ (ใตน้ํ้าทะเล): ทีต่ืน้เขนิ [Lex2]
ทีล่าดชนั: การลาดเอยีง [Lex2]
ทวิยาว: เทอืก, แถว, แนว [Lex2]
เอามากอง: ทําใหเ้ป็นกอง [Lex2]
ทําใหเ้อยีง: (เครือ่งบนิ) เอยีงเล็กนอ้ย [Lex2]



ใสข่ีเ้ถา้ลงในไฟเพือ่ใหค้วามรอ้นลดลงและไหมช้า้[Lex2]
|die, pl. Banken| ธนาคาร [LongdoDE]
(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝ่ัง,มลูดนิ,ตลิง่,ฝ่ัง,ชายฝ่ัง,เขือ่น,แถว,แนว,แถวของพาย
ของเรอื vt. เอาเงนิฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอยีงขา้ง,ฝากเงนิ
ธนาคาร ###S. mass [Hope]
(n) ฝ่ัง,ตลิง่,เขือ่น,ธนาคาร [Nontri]
/B AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bask อาบแดด: ผึง่แดด [Lex2]
ไดรั้บความพงึพอใจ[Lex2]
(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากใหอุ้น่,ตากแดด,อาบแดด,ไดรั้บ
ความสขุ vt. เผยกบัความอุน่หรอืความรอ้น [Hope]
(vi,vt) ตากแดด,อาบแดด,ไดรั้บความสขุ [Nontri]
/B AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bass เสยีงรอ้งตํา่: เสยีงรอ้งตํา่ทีส่ดุ [Lex2]
โทนเสยีงตํา่: เสยีงทุม้ [Lex2]
เบส(เครือ่งดนตร)ี: เครือ่งดนตรเีสยีงตํา่ [Lex2]
ทีม่เีสยีงตํา่: เสยีงทุม้ [Lex2]
ปลาน้ําจดืชนดิหนึง่คลา้ยปลาตะเพยีน: ปลาทีถ่กูจับมาเป็นอาหาร [Lex2]
พันธุไ์มช้นดิหนึง่[Lex2]
(เบส) n. เสยีงตํา่ของผูช้าย,ทว่งทํานองเสยีงตํา่,นักรอ้งเสยีงตํา่,ดนตรเีสยีง
ตํา่ adj. เกีย่วกบัเสยีงตํา่ ###SW. bassdrum n. กลองใหญ ่[Hope]
(adj) เกีย่วกบัเสยีงหา้ว,เกีย่วกบัเสยีงตํา่ [Nontri]
(n) เสยีงหา้ว,เสยีงตํา่ [Nontri]
/B AE1 S/ [CMU]
/B EY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

bash วจิารณ์อยา่งรนุแรง[Lex2]
ชนแรง: ชนจนพังหรอืบบุ [Lex2]
(แบช) vt. โจมต,ีตแีรง,ทบุบูบ้ี,้ทบุเสยีงดงั n. การตอียา่งแรง,การสโมสรหรอื
การเลีย้งทีร่ืน่เรงิ ###S. wallop [Hope]
/B AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bat กระบอง[Lex2]
ไมต้ลีกูเบสบอลหรอืลกูครกิเก็ต: ไมต้ลีกูบอล [Lex2]
แสไ้วใ้ชห้วดหรอืตมีา้เวลาแขง่[Lex2]
ไดเ้ปรยีบจากการตลีกู[Lex2]
ตดีว้ยไม[้Lex2]
คา้งคาว[Lex2]
กระพรบิตา: ขยบิตา [Lex2]
(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสัน้,ไมต้ลีกูบอล,การต,ีแผน่



อฐิ,กอ้นดนิเหนยีว,ความเร็ว,กา้ว,คา้งคาว,โสเภณี vt. ตดีว้ยไม,้ไดค้ะแนนตี
ถกูลกู,พจิารณาหรอือธบิายอยา่งละเอยีด vi. ตดีว้ยไม,้ถงึตาตลีกู 2. ใชเ้ป็น
นามสกลุ (file type) ของแฟ้มคําสัง่รวม หรอืทีเ่รยีกวา่ batch file เชน่
autoexec.bat ด ูbatch file ประกอบ [Hope]
(n) ไมต้,ีกระบอง,คา้งคาว,โสเภณี [Nontri]
(vt) ต(ีดว้ยไม)้ [Nontri]
/B AE1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

batch หมู:่ พวก, ชดุ, กลุม่ [Lex2]
ปรมิาณอาหารทีห่งุตม้ในหนึง่ครัง้[Lex2]
นํามารวมเขา้ดว้ยกนั[Lex2]
(แบทชฺ) n. ชดุ,หมู,่พวก,ยกุ,ปรมิาณวตัถทุีทํ่าแตล่ะครัง้ [Hope]
(n) หมู,่พวก,ชดุ [Nontri]
/B AE1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bath อาบน้ํา[Lex2]
น้ําทีใ่ชอ้าบ[Lex2]
อา่งอาบน้ํา[Lex2]
การอาบน้ําเพือ่การรักษา[Lex2]
(บาธ) n. การอาบน้ํา,น้ําอาบ,ทีอ่าบน้ํา,ถังอาบน้ํา,หอ้งน้ํา,สถานทีอ่าบน้ํา,โรง
อาบน้ํา -Conf. bathe [Hope]
(n) การอาบน้ํา [Nontri]
/B AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

black ดํา: สดํีา [Lex2]
ผวิดํา[Lex2]
มดื: มดืมวั, ไมส่วา่ง [Lex2]
ไรค้วามหวงั: สิน้หวัง, มดืมน [Lex2]
ชัว่รา้ย[Lex2]
สดํีา[Lex2]
คนผวิดํา[Lex2]
ทําใหดํ้า[Lex2]
(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ดา่,สดํีา,สวมเสือ้สดํีา,เกีย่วกบั
นโิกร,เป้ือน,ผวิดํา,มุง่รา้ย,เป็นอนัตราย,แหง้แลง้,มลทนิ,ดา่งพรอ้ย,มดืมน,
นโิกร,อารมณ์เสยี,ไมใ่สค่รมี (กาแฟ) n. คนผวิดํา,จดุดํา,เครือ่งดํา,เครือ่งไว ้
ทกุข,์ตาฟกชํา้,สารสดํีา,มา้ดํา,เสือ้สดํีา vt. ท [Hope]
(adj) ดํา,มดื,มดืมน,สดํีา,เศรา้ใจ [Nontri]
(n) คนผวิดํา,สิง่ทีม่สีดํีา [Nontri]
/B L AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bland ทีไ่มน่่าสนใจ[Lex2]
ขาดรสชาต:ิ ไมม่รีสชาต ิ[Lex2]
(แบลนดฺ) adj. นิม่นวล,ออ่นโยน,บรรเทา,ไมร่ะคายเคอืง,ไมก่ระตุน้,ไรอ้ารมณ์,



อเุบกขา,ขาดรสชาต,ิธรรมดา ๆ ###SW. blandness n. ###S. mild [Hope]
(adj) สภุาพ,นิม่นวล,ออ่นโยน,ไมร่ะคายเคอืง [Nontri]
/B L AE1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

blank วา่ง: เปลา่, วา่งเปลา่ [Lex2]
ชอ่งวา่ง: ทีว่า่ง [Lex2]
ไมแ่สดงความรูส้กึ: วา่งเปลา่, เฉย [Lex2]
ความวา่งเปลา่ของจติใจ[Lex2]
(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. วา่ง,วา่งเปลา่,ปราศจากเรือ่งราว,
ยังไมไ่ดเ้ขยีนหรอืพมิพอ์ะไร,จดืชดื,ไมน่่าสนใจ,โดยสิน้เชงิ,ทัง้สิน้,ซดี,ไรส้ี
n. สถานทีว่า่งเปลา่,ชอ่งวา่งสําหรับเตมิ,แบบฟอรม์ทีว่า่งเปลา่,จดุขาวตรง
กลางของเป้า,เป้า,กระสนุเปลา่,เครือ่งห [Hope]
(adj) วา่ง,วา่งเปลา่,จดืชดื,ไมน่่าสนใจ [Nontri]
(n) ชอ่งวา่ง,ทีว่า่ง [Nontri]
/B L AE1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blast ระเบดิ[Lex2]
การระเบดิ[Lex2]
(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบดิ,การเป่าแตร,การเป่า
นกหวดี,เสยีงระเบดิ,เสยีงอกึกระทกึ,ลมแรงจัด,ลมอดัเขา้ไปในเตา,คลืน่
กระทบ,ความเร็วสดุขดี,กําลงัสดุขดี vt. ทําใหเ้กดิเสยีงดงัมาก,เป่าแตร,ทําให ้
เหีย่ว,ทําลาย,ระเบดิ,สง่ลมเขา้ไป,โจมต,ีวจิารณ์อยา่งเผ็ [Hope]
(n) เสยีงระเบดิ,การระเบดิ,ลมกรรโชก,เสยีงอกึทกึ [Nontri]
(vt) ทําลาย,ระเบดิ,ทําใหเ้กดิเสยีงดงั [Nontri]
/B L AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brag คําพดูอวดด:ี การพดูอวดด ี[Lex2]
พดูอวดด:ี ฝอย [Lex2]
(แบรก) {bragged,bragging,brags} v. คยุโว,โม ้-n. สิง่ทีค่ยุโว,คนคยุโว adj.
ชัน้หนึง่,อนัดบัหนึง่ ###SW. bragger n. ดbูrag braggy adj. ดbูrag [Hope]
(n) การคยุโว,การโม,้การพดูอวด [Nontri]
(vi) คยุโว,โม,้พดูอวด [Nontri]
/B R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bran รําขา้ว[Lex2]
อาหารทีไ่ดจ้ากรําขา้วและเมล็ดธัญพชื[Lex2]
n. รําขา้ว. vt. ตม้ในน้ําผสมรําขา้ว ###SW. branner n. ดbูran [Hope]
(n) รําขา้ว [Nontri]
/B R AE1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

branch สาขา: แผนก [Lex2]
แตกแขนง: แตกกิง่ [Lex2]
กิง่กา้นสาขา: แขน, ทีเ่ทา้แขน [Lex2]



(เบรานชฺ) {branched,branching,branches} n. กิง่กา้น,กิง่,สาขา,แขนง,วชิา
ยอ่ย,ทางแยก,สายยอ่ย,แคว vt. แตกกิง่กา้นสาขา, ###S. bough แยกแตก
กิง่1. หมายถงึ การแยกตวัออกไปจากโปรแกรมทีทํ่าอยู ่ไปทําโปรแกรมอกี
อนัหนึง่ เชน่ แยกออกจากโปรแกรมหลกั (main program) ไปทํางานที่
โปรแกรมยอ่ย (subprogram) ตามคําสัง่ Go to2. ความหมายทีใ่ชก้บั "ตน้ไม"้
(tree) มคีวามหมายถงึการแตกกิง่กา้นสาขา เชน่ในการแสดงแฟ้มขอ้มลูใน
โปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95 [Hope]
(n) กิง่ไม,้สาขา,แขนง,แถว,ปลกียอ่ย,แผนก,ทางแยก,วชิายอ่ย [Nontri]
(vi,vt) แบง่,แยกเป็นสาขา,แผก่ิง่กา้น,แตกแขนง [Nontri]
/B R AE1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brand ตรา: ยีห่อ้, ตราสนิคา้ [Lex2]
ประทับตรา: ประทบัยีห่อ้, ประทบัตราสนิคา้, ประทับเครือ่งหมายการคา้
[Lex2]
เครือ่งหมายการคา้: ตรา, ยีห่อ้, ตราสนิคา้ [Lex2]
ถา่นไฟ[Lex2]
ดาบ[Lex2]
(แบรนดฺ) {branded,branding,brands} n. ตราประทับ,เหล็กตตีรา,ตราไฟนาบ,
ชนดิ,ตรา,เครือ่งหมายผดิกฎหมาย,มลทนิ,ยีห่อ้,เครือ่งหมายการคา้,ป้าย,ดาบ
vt. ประทบัตรา,นาบ,จารกึ,ฝัง,ตราตรงึ,ใสร่า้ย,ป้ายส ี###SW. brander n.
###S. trad [Hope]
(n) เหล็กไฟ,ตรา,ยีห่อ้,เครือ่งหมายการคา้,ป้าย,ชนดิ,ดาบ [Nontri]
(vt) ตตีรา,นาบ,จารกึ,ฝัง,ประทบัตรา [Nontri]
/B R AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brass ทองเหลอืง[Lex2]
แผน่ทองเหลอืงทีจ่ารกึนามหนา้ประต[ูLex2]
ความกลา้: ความใจกลา้ [Lex2]
เครือ่งเป่าทองเหลอืง[Lex2]
กลุม่คนใหญค่นโต[Lex2]
การมเีพศสมัพันธก์บัหญงิบรกิาร[Lex2]
เงนิ[Lex2]
(บราส) n. ทองเหลอืง,ผลติภณัฑท์องเหลอืง,เครือ่งดนตรปีระเภทTrumpet,
ความทะลึง่,ความหนา้ดา้น,ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ,่เงนิทหารชัน้ผูใ้หญ ่adj.
เกีย่วกบัทองเหลอืง ###SW. brassish adj. ###S. effrontery [Hope]
(n) ทองเหลอืง,เครือ่งทองเหลอืง,ความทะลึง่,ความไมล่ะอาย [Nontri]
/B R AE1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cab โดยสารในรถรับจา้ง[Lex2]
รถรับจา้ง: รถเชา่, รถมา้, หอ้งคนขบัในรถ [Lex2]
(แคบ) n. รถแท็กซี,่รถมา้,รถเชา่,หอ้งคนขบัในรถ abbr. cooronary artery
bypass [Hope]
(n) รถรับจา้ง,รถแท็กซี,่รถมา้ [Nontri]
/K AE1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]



Vocabulary List

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

bass เสยีงรอ้งต䔗ํ　า: เสยีงรอ้งต䔗ํ　าท䔗ี　สดุ [Lex2]
โทนเสยีงต䔗ํ　า: เสยีงทุ้ม [Lex2]
เบส(เคร䔗ื　องดนตร)ี: เคร䔗ื　องดนตรเีสยีงต䔗ํ　า [Lex2]
ท䔗ี　มเีสยีงต䔗ํ　า: เสยีงทุ้ม [Lex2]
ปลาน䎀ํ耀าจดืชนดิหน䔗ึ　งคลา้ยปลาตะเพยีน: ปลาท䔗ี　ถกู
จับมาเป็นอาหาร [Lex2]
พันธุ์ไมช้นดิหน䔗ึ　ง[Lex2]
(เบส) n. เสยีงต䔗ํ　าของผู้ชาย,ทว่งทาํนองเสยีง
ต䔗ํ　า,นักรอ้งเสยีงต䔗ํ　า,ดนตรเีสยีงต䔗ํ　า adj. เก䔗ี　ยวกบั
เสยีงต䔗ํ　า ###SW. bassdrum n. กลองใหญ ่[Hope]
(adj) เก䔗ี　ยวกบัเสยีงหา้ว,เก䔗ี　ยวกบัเสยีงต䔗ํ　า [Nontri]
(n) เสยีงหา้ว,เสยีงต䔗ํ　า [Nontri]
/B AE1 S/ [CMU]
/B EY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]
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(n) / / [OALD]

bathe อาบน䎀ํ耀า[Lex2]
ชาํระลา้ง[Lex2]
(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน䎀ํ耀า,จุ่ม
น䎀ํ耀า,ชาํระ,ทาํใหเ้ปียก,วา่ยน䎀ํ耀า,อาบแดด ###SW.
bather n. ###S. dip [Hope]
(vi) อาบน䎀ํ耀า,อาบแดด,วา่ยน䎀ํ耀า [Nontri]
(vt) อาบน䎀ํ耀า,ทาํใหเ้ปียก,ชาํระลา้ง [Nontri]
/B EY1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

change การตอ่รถ (หรอืรถไฟ)[Lex2]
การแทนท䔗ี　[Lex2]
ของแปลกใหม[่Lex2]
ความเปล䔗ี　ยนแปลง: ความผันแปร [Lex2]
เงนิทอน[Lex2]
เงนิยอ่ย (ท䔗ี　แลกมา)[Lex2]
ตอ่รถ (หรอืรถไฟ)[Lex2]
ทาํใหแ้ตกตา่ง[Lex2]
เปล䔗ี　ยน[Lex2]
เปล䔗ี　ยนความเรว็[Lex2]
เปล䔗ี　ยนเส䎀ื耀อ[Lex2]
แลกเงนิยอ่ย[Lex2]
แลกเปล䔗ี　ยน: แลก [Lex2]
แลกเปล䔗ี　ยนเงนิตรา[Lex2]
เศษสตางค[์Lex2]
ส䔗ิ　งทดแทน[Lex2]
(เชนจ)ฺ vt.,vi. เปล䔗ี　ยนแปลง,เปล䔗ี　ยน n. การ
เปล䔗ี　ยนแปลง,การเปล䔗ี　ยนใหม,่เงนิปลกี,เงนิ



ทอน,สถานท䔗ี　ซ䎀ื耀อขาย,ส䔗ิ　งท䔗ี　ถกูเปล䔗ี　ยน ###S.
alter,replace [Hope]
(n) การแลกเปล䔗ี　ยน,ส䔗ิ　งท䔗ี　เปล䔗ี　ยน,เงนิปลกี,เงนิทอน
[Nontri]
(vt) แลกเปล䔗ี　ยน,ผลดั,ยา้ย,เปล䔗ี　ยนแปลง,ปรับปรงุ
[Nontri]
/CH EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

haste ความรบีเรง่: ความเรง่ดว่น, ความรบีรอ้น, ความ
ตะลตีะลาน [Lex2]
ความหนุหนัพลนัแลน่: การปราศจากความ
ไตรต่รอง [Lex2]
(เฮสท)ฺ n. ความรวดเรว็,ความเรง่ดว่น,ความเรง่
รบี,ความหุ่นหนัพลนัแลน่,การปราศจากการ
ไตรต่รอง. vt.,vi. เรง่,เรง่รบี,รบี. ###SW. hasteful
adj. [Hope]
(n) ความเรง่รบี,ความรบี,ความเรง่ดว่น,ความฉับไว
[Nontri]
/HH EY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

paste ส䔗ิ　งท䔗ี　มลีกัษณะเหนยีว: แปง้เปียก [Lex2]
ส䔗ิ　งท䔗ี　ทาํดว้ยดนิเหนยีว[Lex2]
วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์สามารถ
เลอืก text หรอื object อ䔗ื　นๆ, ตดั (cut) ลบออก หรอื
ทาํสาํเนา (copy) (ซ䔗ึ　งจะนาํเกบ็เขา้ในกระดานทด
หรอื clipboard ไวด้ว้ย) แลว้ วาง, แปะ (paste) ไป
ยงัท䔗ี　อ䔗ื　นๆ เป็นการยา้ย หรอืทาํสาํเนา text, object
นั䎀耀นๆ) [LongdoEN]



 

(n) แปง้เปียก,ยาพอก [Nontri]
(vt) ทาํดว้ยแปง้เปียก,ปดิแปง้เปียก,ทาแปง้เปียก
[Nontri]
/P EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

range ขอบเขตหรอืแนว[Lex2]
แถว: ลาํดบั [Lex2]
วถิกีระสนุ: วถิยีงิ, ระยะทางจากอาวธุถงึเปา้
[Lex2]
สถานท䔗ี　ฝกึซอ้ม: สถานฝกึยงิ [Lex2]
บรเิวณกวา้งใหญส่าํหรับเล䎀ี耀ยงสตัว:์ ทุ่งเล䎀ี耀ยงสตัว์
[Lex2]
ทวิเขา: แนวเขา, เทอืกเขา [Lex2]
เตาหงุตม้ชนดิหน䔗ึ　ง[Lex2]
คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรท䔗ี　นอ้ยท䔗ี　สดุกบัมาก

 



ท䔗ี　สดุ[Lex2]
ผันแปรภายในขอบเขตหน䔗ึ　ง: เปล䔗ี　ยนแปลงในชว่ง
หน䔗ึ　ง [Lex2]
ปลอ่ยใหส้ตัวไ์ปกนิหญา้ในทุ่ง[Lex2]
จัดแถว: จัดแนว, จัดลาํดบั [Lex2]
ตั䎀耀งวถิยีงิ[Lex2]
(เรนจ)ฺ n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลาํดบั,ชอ่ง
ระยะ,ทวิ,ทวิเขา,เทอืกเขา,ขอบเขต,เขต,วถิี
กระสนุ,วถิยีงิ,คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรนอ้ยท䔗ี　สดุ
กบัตวัแปรมากท䔗ี　สดุ,ตาํแหนง่,ชั䎀耀น,ประเภท,การจัด
ลาํดบั,กลุ่มคา่ทางสถติทิั䎀耀งหมด vi. ผันแปรภายใน
ขอบเขตหน䔗ึ　ง,เปล䔗ี　ยนแปลงในชว่งหน䔗ึ　ง,ขยายออก
[Hope]
(n) เทอืกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเล䎀ี耀ยงสตัว,์หมอ้น䎀ํ耀า,วถิี
กระสนุ [Nontri]
(vt) เท䔗ี　ยวไป,จัดแถว,แผอ่าณาเขต,จัด
ระเบยีบ,แบง่ประเภท,ตั䎀耀งระยะ [Nontri]
/R EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



(j) / / [OALD]

taste รสชาต:ิ รส [Lex2]
รสนยิม: ความพอใจ, ความช䔗ื　นชอบ [Lex2]
ประสาทในการรับรส[Lex2]
การชมิ: การล䎀ิ耀มรส, การชมิรส [Lex2]
ประสบการณ ์(ครั䎀耀งแรกกบับางส䔗ิ　ง)[Lex2]
ชมิ: ลองล䎀ิ耀ม, ล䎀ิ耀มรส, ล䎀ิ耀มลอง, ชมิรส [Lex2]
ประสบกบั (โดยเฉพาะเป็นครั䎀耀งแรกหรอืระยะสั䎀耀น):
ไดม้ปีระสบการณใ์นเร䔗ื　อง, ไดรู้้ถงึ [Lex2]
(เทสท)ฺ n. รส,รสนยิม,รสชาต,ิการชมิรส,ประสาท
รส,ความพอใจ,ความสามารถในการเลอืก
เฟน้,ความสามารถในการพจิาณา,จาํนวนเลก็นอ้ย.
vt. ชมิรส,ล䎀ิ耀มรส ###S. relish,savour,feel [Hope]
(n) รสชาต,ิรสนยิม,ความพอใจ,การเลอืกเฟน้
[Nontri]
(vt) ชมิ,ล䎀ิ耀มรส [Nontri]
/T EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vague คลมุเครอื: ไมช่ดัเจน, ไมช่ดัแจง้ [Lex2]
(เวก) adj. คลมุเครอื,เคลอืบคลมุ,ไมช่ดั
แจง้,เลอืน,เลอะเลอืน. ###SW. vaguely adv.
vagueness n. ###S. unsettled,uncertain [Hope]
(adj) คลมุเครอื,เลอืน,ไมแ่จม่แจง้,ไมช่ดั [Nontri]
/V EY1 G/ [CMU]
(j) / / [OALD]

waste ฆา่[Lex2]
ใชไ้ปโดยเปลา่ประโยชน:์ สญูเสยีไปโดยเปลา่
ประโยชน ์[Lex2]



ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
ไมส่บาย[Lex2]
ทาํใหไ้มส่บาย[Lex2]
ทาํใหอ้อ่นเพลยี: ทาํใหเ้หน䔗ื　อย [Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ฆา่ (คาํสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
พดูไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
การสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน:์ การหมด
เปลอืง [Lex2]
พ䎀ื耀นท䔗ี　ท䔗ี　ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน:์ บรเิวณรา้ง, ท䔗ี　รกรา้งวา่ง
เปลา่ [Lex2]
พ䎀ื耀นท䔗ี　ท䔗ี　ถกูทาํลาย[Lex2]
ของเสยี: ขยะ [Lex2]
ท䔗ี　ไมเ่ป็นท䔗ี　ตอ้งการ[Lex2]
ซ䔗ึ　งไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
(เวสท)ฺ vt. vi.,n.,adj. (การ) สญูเสยี,ส䎀ิ耀น
เปลอืง,หมดเปลอืง,เปลา่ประโยชน,์ผอมลง,ลด
ลง,เสยีเวลา,ส䔗ิ　งท䔗ี　สญูเสยีไปโดยเปลา่
ประโยชน,์บรเิวณรา้ง,ของเสยี,ขยะ,ส䔗ิ　ง
ปฏกิลู,อจุจาระ Phr. (lay waste ทาํลาย) ###SW.
wastable adj. S... [Hope]
(adj) รา้ง,โลง่เตยีน,สญูเสยี,เสยี,ไรป้ระโยชน์
[Nontri]
(n) ของเสยี,ความเสยีหาย,การส䎀ิ耀นเปลอืง,ท䔗ี　รา้ง
[Nontri]
/W EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

all จาํนวนทัⲄ̀งหมด: ส㲃ิ̀งทัⲄ̀งหมด [Lex2]
ทัⲄ̀งหมด: ทัⲄ̀งมวล, ทัⲄ̀งสⲄิ̀น, ทัⲄ̀งผอง, ทัⲄ̀งปวง, ทัⲄ̀ง
หลาย, ลว้นแต,่ ลว้นแลว้แต,่ สรรพ, ตลอด [Lex2]
ทกุคน: จาํนวนทัⲄ̀งหมด, ส㲃ิ̀งทัⲄ̀งหมด [Lex2]
ทกุๆ: ทกุ, ใดๆ [Lex2]
มาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งย㲃ิ̀ง [Lex2]
(ออล) n.,adj.,adv. ทัⲄ̀งหมด, จาํนวนทัⲄ̀งหมด, ทัⲄ̀ง
มวล, ทั㲃̀วทกุ, ตลอด, เทา่ท㲃ี̀มทีัⲄ̀งหมด, ลว้น, แท,้
สงูสดุ, ท㲃ี̀สดุ. above all กอ่นอ㲃ื̀น. after all
อยา่งไรกต็าม,ในท㲃ี̀สดุ. once and for all ในท㲃ี̀สดุ.
all but เกอืบจะ,จวนเจยีน [Hope]
(adj) ทัⲄ̀งสⲄิ̀น,ทัⲄ̀งหมด,ทัⲄ̀งปวง,ทัⲄ̀งมวล [Nontri]
/AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bald ลา้น: ศรษีะลา้น [Lex2]
โลง่[Lex2]
เรว็ๆ นⲄี̀ เชน่ Er kommt bald wieder. เขาจะกลบัมา
เรว็ๆ นⲄี̀, so bald wie möglich เรว็ท㲃ี̀สดุเทา่ท㲃ี̀จะเป็น
ไปได ้[LongdoDE]
(บอลด)ฺ {balded,balding,balds} adj.
ลา้น,โลง่,เตยีน,โจง่แจง้,มจีดุขาวบนหวั vi. กลาย
เป็นหวัลา้น ###SW. baldish adj. ###S. hairless
###A. hairy [Hope]
(adj) [Nontri]
/B AO1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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balk หยดุอยา่งกระทนัหนั: ชะงัก [Lex2]
ขดัขวาง: คดัคา้น, ตา้นทาน, หยดุยัⲄ̀ง [Lex2]
การหยดุยัⲄ̀ง[Lex2]
ความผดิหวงั: ความพา่ยแพ ้[Lex2]
(บอลค์) vi.,vt. หยดุ,ชะงัก,ขดัขวาง,คดัคา้น n.
การหยดุยัⲄ̀ง,ความพา่ยแพ,้ความผดิหวงั,ท㲃ี̀ดนิท㲃ี̀ไม่
ไดไ้ถ,ไมข้นาดใหญส่าํหรับกอ่สรา้ง ###SW.
balker n. ดbูalk ###S. frustrate [Hope]
(n) การหยดุชะงัก,การหยดุยัⲄ̀ง,การชะงักงัน
[Nontri]
(vi,vt) หยดุชะงัก,หยดุน㲃ิ̀ง [Nontri]
/B AO1 K/ [CMU]
/B AA1 L K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ball ลกูบอล[Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀เป็นรปูทรงกลม: ลกูบอล, กอ้นกลม, ลกู
ลกัษณะกลมๆ [Lex2]
การขวา้งบอล[Lex2]
สว่นของรา่งกายท㲃ี̀มลีกัษณะกลม[Lex2]
ลกูตา[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูกลม: จับกอ้นเป็นลกูบอล [Lex2]
งานบอล: งานเลⲄี̀ยง [Lex2]
งานลลีาศ: งานราตรสีโมสร, สโมสรสนันบิาต
[Lex2]
(บอลล)์ {balled,balling,balls} n. ลกูบอล,ลกู
ตา,บคุคล vt. ทาํใหเ้ป็นลกูบอล,สงัวาส,งานร㲃ื̀นเรงิ
ขนาดใหญท่㲃ี̀หรหูราและมกีารเตน้ราํ,สโมสร
สนันบิาต,เวลาท㲃ี̀มคีวามสขุ vi. จับเป็นกอ้น
ลกูบอล,สงัวาส,เป็นเวลาท㲃ี̀มคีวามสขุ ###SW.
baller n. คาํท㲃ี̀มคีวามหมายเหม [Hope]



(n) ลกูบอล,ลกูฟตุบอล,ลกูหนัง,การเตน้ราํ,งาน
ร㲃ื̀นเรงิ,งานบอล [Nontri]
/B AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

call การมาเย㲃ี̀ยม[Lex2]
การเรยีก: การตะโกนเรยีก [Lex2]
การสนทนาทางโทรศพัท[์Lex2]
ความตอ้งการ[Lex2]
โทรศพัทไ์ปหา[Lex2]
เรยีก: รอ้งเรยีก, ตะโกนเรยีก [Lex2]
เรยีกวา่[Lex2]
สญัญาณ[Lex2]
(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ)
เรยีก,รอ้งเรยีก,รอ้งขอ,เรยีกใหต้㲃ื̀น,อา่นออก
เสยีง,เขา้ใจวา่,ถอืวา่,ใหช้㲃ื̀อ,มชี㲃ื̀อ,มนีามวา่,เรยีก
ไพ,่โทรศพัท,์สั㲃̀ง,ออกคาํสั㲃̀ง,ไปเย㲃ี̀ยม,แวะ
รับ,ตาํหน,ิเลยีนแบบ ###S. exclaim เรยีกเป็นคาํ
สั㲃̀งท㲃ี̀ใชใ้นโปรแกรม หมายถงึ การสั㲃̀งใหโ้อนยา้ย
การทาํงานชั㲃̀วคราวจากโปรแกรมหลกั (main
program) ท㲃ี̀ทาํอยู่ ไปทาํงานท㲃ี̀โปรแกรมยอ่ย
(subprogram) เป็นการชั㲃̀วคราว เม㲃ื̀อทาํงาน ใน
โปรแกรมยอ่ยเสรจ็แลว้ กจ็ะสง่ผลท㲃ี̀ไดก้ลบัไปทาํ
ในโปรแกรมหลกัตอ่ โดยจะกลบัไปเร㲃ิ̀มท㲃ี̀คาํสั㲃̀งถดั
จากคาํสั㲃̀ง "call" นัⲄ̀น [Hope]
(vt) รอ้ง,รอ้งเรยีก,เรยีก
หา,มาหา,เย㲃ี̀ยมเยยีน,โทรศพัท ์[Nontri]
/K AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



calm ความสงบ[Lex2]
ทาํใหส้งบ[Lex2]
ท㲃ี̀มอีารมณส์งบ[Lex2]
ท㲃ี̀สงบเงยีบ: ท㲃ี̀มสีถานการณส์งบ, ท㲃ี̀ไมม่คีล㲃ื̀นลม
[Lex2]
(คาลม์) {calmed,calming,calms} adj. สงบ,เงยีบ
สงบ,ไรล้มพัด,ใจสงบ. n. ความสงบ,ความเงยีบ
สงบ,ภาวะน㲃ิ̀งเฉย,ภาวะไรล้มพัด,ภาวะใจสงบ. vt.
ทาํใหส้งบ. vi. สงบ ###SW. calmness n. ###S.
quiet [Hope]
(adj) เงยีบสงบ,ใจเยน็,ไมต่㲃ื̀นเตน้ [Nontri]
(n) ความเงยีบ,ความสงบ,ความใจเยน็ [Nontri]
(vi) สงบเงยีบ,เงยีบ [Nontri]
/K AA1 M/ [CMU]
/K AA1 L M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chalk เขยีนดว้ยชอลก์[Lex2]
ชอลก์[Lex2]
(ชอลก์) n. ชอลก์,ปนูขาว vt. เขยีนดว้ยชอลก์ 
Phr. chalk up ทาํคะแนน,ไดรั้บ [Hope]
(n) ชอลก์,ปนูขาว [Nontri]
/CH AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fall สะดดุลม้: เดนิโซเซจนลม้ [Lex2]
รว่ง: ตก, ลม้, หลน่ [Lex2]
ตกลง: ต㲃ํ̀าลง, ลดลง, นอ้ยลง [Lex2]
สญูเสยี (ทางวรรณคด)ี: ตาย, โดนยงิ [Lex2]
มขีⲄึ̀น: จัดขⲄึ̀น [Lex2]
แพ:้ ถกูโคน่ลม้, โดนยดึอาํนาจ [Lex2]



การตก: การรว่ง, การหลน่ [Lex2]
การลดลง: การลดต㲃ํ̀าลง, ความตกต㲃ํ̀า, การเส㲃ื̀อม
[Lex2]
ฤดใูบไมร้ว่ง[Lex2]
(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi.
ตก,รว่ง,หลน่,ลม้,ลด,ถอย,เหนิหา่ง,สญู
เสยี,ตาย,พังลง,เส㲃ื̀อม, (แสง) สอ่ง,เกดิปราก
ฎ,กลายเป็น,ผดิหวงั,เคล㲃ื̀อนลง. vt. ลม้ (ตน้ไม)้ 
Phr. (fall short ไมเ่พยีงพอ) . Phr. (all due ถงึ
กาํหนด) . n. การตก,การรว่ง,การลด,การ
ถอย,การเ [Hope]
(n) การตก,การรว่งหลน่,ความเส㲃ื̀อม,การลม้,ฤดู
ใบไมร้ว่ง,นⲄํ̀าตก [Nontri]
(vi) ตก,หลน่,รว่ง,เคล㲃ื̀อนลง,เกดิ
ขⲄึ̀น,ปรากฏ,หกลม้,ตาย,ผดิหวงั [Nontri]
/F AA1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

false เทจ็: ปลอมๆ, ไมจ่รงิ, ผดิ [Lex2]
ปลอม: ซ㲃ึ̀งไมธ่รรมชาต,ิ ซ㲃ึ̀งผลติขⲄึ̀นมา, ซ㲃ึ̀ง
สงัเคราะหข์Ⲅึ̀นมา, เทยีม [Lex2]
ซ㲃ึ̀งไมซ่㲃ื̀อสตัย:์ ไมน่า่ไวใ้จ, ไมจ่รงิใจ, คบไมไ่ด้
[Lex2]
(ฟอลซ)ฺ adj. ไมจ่รงิ,ไมถ่กู
ตอ้ง,ผดิ,ปลอม,เก,๊เทจ็,ไมแ่ท,้หลอกลวง,ไม่
ซ㲃ื̀อสตัย,์ไมถ่กูทาํนอง,adv. อยา่งไม่
ซ㲃ื̀อสตัย,์ทรยศ. Phr. (play someone false
ทรยศ,หกัหลงั) . adv. ###SW. falseness n. 
falsehood n. ###S. untrue [Hope]
(adj) ปลอม,ไมจ่รงิ,ไมม่วีาจาสตัย,์เทจ็,ทจุรติ,ไม่



ซ㲃ื̀อตรง,เก,๊เทยีม [Nontri]
/F AO1 L S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hall บา้นหลงัใหญท่㲃ี̀ตัⲄ̀งอยู่ในท㲃ี̀ดนิท㲃ี̀กวา้งขวาง
มาก[Lex2]
ระเบยีงหรอืทางเดนิในตกึ[Lex2]
หอ้งซ㲃ึ̀งมขีนาดใหญท่㲃ี̀อยู่ดา้นหนา้บา้นหรอื
ตกึ[Lex2]
หอประชมุ: หอ้งโถง [Lex2]
หอพักสาํหรับนักศกึษา: หอ [Lex2]
(ฮอล) n. หอ้งโถง,หอ้งประชมุ,หอ้งรับประทาน
อาหาร,ศาล,หอ,หอ้งนันทนาการ,คฤหาสน,์ทาง
เดนิจากประตหูนา้ไปยงัหอ้งโถง, [Hope]
(n) หอประชมุ,หอ้งประชมุ,ศาล,หอ้งโถง,คฤหาสน์
[Nontri]
/HH AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

halt การหยดุชั㲃̀วคราว: การยตุชิั㲃̀วคราว, การยัⲄ̀ง, การ
ยบัยัⲄ̀งชั㲃̀วคราว [Lex2]
ทาํใหห้ยดุ[Lex2]
หยดุ: ทาํใหส้Ⲅิ̀นสดุ, ยบัยัⲄ̀ง [Lex2]
ท㲃ี̀เป็นงอ่ย: ท㲃ี̀ขาเป๋ [Lex2]
ลงัเล: สองจติสองใจ [Lex2]
(ฮอลท)ฺ vi.,n.adj. (การ) หยดุ,ชะงัก,เป็นงอ่ย,ขา
เป๋,ลงัเล,สองจติสองใจ interj. หยดุ ###S.
stand,check ชะงัก1. การท㲃ี̀เคร㲃ื̀องคอมพวิเตอรห์ยดุ
ปฏบิตังิานตามชดุคาํสั㲃̀ง ซ㲃ึ̀งอาจเกดิจากการ
ขดัจังหวะหรอืมที㲃ี̀ผดิมคีวามหมายเหมอืน hang2.
มคีาํสั㲃̀งใดคาํสั㲃̀งหน㲃ึ̀งในชดุคาํสั㲃̀งนัⲄ̀นเองท㲃ี̀สั㲃̀งให้



หยดุคาํสั㲃̀งในชดุคาํสั㲃̀งหรอืในโปรแกรมเพยีงชั㲃̀ว
ขณะใดขณะหน㲃ึ̀ง เพ㲃ื̀อทาํการตรวจสอบโปรแกรม
เปล㲃ี̀ยนแถบบนัทกึหรอืจานบนัทกึ การหยดุแบบนⲄี̀
ถา้ผู้คมุเคร㲃ื̀อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรม
จะทาํงานตอ่ไดท้นัทมีคีวามหมายเหมอืน pause
[Hope]
(n) การหยดุ,การชะงัก,ท㲃ี̀หยดุรถไฟ [Nontri]
(vi) หยดุ,สั㲃̀งใหห้ยดุ,หยดุชะงัก [Nontri]
/HH AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mall ทางเดนิเทา้[Lex2]
หา้งสรรพสนิคา้[Lex2]
(มอล) n. บรเิวณกวา้งใหญส่าํหรับเป็นท㲃ี̀เดนิเลน่
(มกัมตีน้ไมท้㲃ี̀ใหร้ม่เงา) ,แถบท㲃ี̀ดนิท㲃ี̀อยู่ระหวา่ง
กลางระหวา่งถนนสองสาย,ตะลมุพกุ,ทางเดนิเลน่
ท㲃ี̀มหีลงัคา. vt. ทบุต,ีทาํลาย,ทาํใหเ้สยีโฉม
[Hope]
(n) ท㲃ี̀เดนิเลน่สาธารณะ [Nontri]
/M AO1 L/ [CMU]

malt ขา้วมอลต ์(ใชใ้นการกลั㲃̀นเหลา้หรอืเบยีร)์: ขา้ว
หมกั [Lex2]
(มอลท)ฺ n. ขา้วหมกั,ขา้วมอลท์ v. เปล㲃ี̀ยนให้
(กลาย) เป็นขา้วหมกั,ผสมกบัขา้วมอลท์,ทาํเหลา้
จากขา้วหมกั [Hope]
(n) ขา้วหมกั,ขา้วมอลต ์[Nontri]
/M AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

palm ฝ่ามอื: อุ้งมอื [Lex2]



ฝ่าเทา้หนา้ของสตัว[์Lex2]
มาตราวดัโดยฝ่ามอื[Lex2]
ปลายเหลก็สมอเรอื[Lex2]
ซอ่นไวใ้นฝ่ามอื: คอ่ยๆ แอบหยบิขⲄึ̀น [Lex2]
เอามอืลบู: เอามอืหยบิ [Lex2]
คอ่ยๆ หยบิขⲄึ̀น[Lex2]
ตน้ปาลม์: ตน้ไมจ้าํพวกตาล [Lex2]
รางวลัสาํหรับผู้มชียั: เหรยีญตราแหง่เกยีรตยิศ
[Lex2]
(พาลม์) n. ฝ่ามอื,ตน้ปาลม์,รางวลัสาํหรับผู้มี
ชยั,เหรยีญตราแหง่เกยีรตยิศ ชยัชนะ ความสาํเรจ็
[Hope]
(n) ตน้ปาลม์,ฝ่ามอื [Nontri]
/P AA1 M/ [CMU]
/P AA1 L M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

psalm เพลงสวด[Lex2]
(ซาลม์) n. เพลงสวด,เพลงศาสนา vt. รอ้งเพลง
สวด,รอ้งเพลงศาสนา. ###SW. psalmic adj.
[Hope]
(n) บทสวด,เพลงสวด [Nontri]
/S AA1 L M/ [CMU]
/S AA1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quad ส㲃ี̀เหล㲃ี̀ยมจัตรัุส[Lex2]
ชⲄิ̀นสว่นโลหะท㲃ี̀ใชใ้นการเรยีงพมิพ:์ แทง่ตะกั㲃̀ว ชⲄิ̀น
ใหญท่㲃ี̀ใชใ้นการเรยีงพมิพ ์[Lex2]
ฝาแฝดท㲃ี̀เกดิมาพรอ้มกนั 4 คน[Lex2]
ประกอบดว้ยคน 4 คน: ประกอบดว้ยของ 4 อยา่ง



[Lex2]
(ควอด) n. รปูส㲃ี̀เหล㲃ี̀ยม,ลานส㲃ี̀เหล㲃ี̀ยม,กอ้น
ตะกั㲃̀ว,คกุ ###S. quadrangle,quadruplet [Hope]
/K W AA1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

salt ผู้หญงิ (ท㲃ี̀เป็นคู่ขา)[Lex2]
เกลอืแกง: เกลอื [Lex2]
เตมิเกลอื: โรยเกลอื [Lex2]
ซ㲃ึ̀งมเีกลอืผสม: ซ㲃ึ̀งมรีสเคม็ [Lex2]
(ซอลท)ฺ n. เกลอื,กลาสเีรอื,บอ่เกลอื; vt. ใส่
เกลอื,จัดใหไ้ดรั้บเกลอื, salt away เกบ็สงวน. adj.
มเีกลอืเจอืปน. Phr. (grain of salt สงสยั) Phr.
(worth one\'s salt สมกบัคา่จา้งหรอืเงนิเดอืน)
###SW. saltness n. ###S. sodi [Hope]
(n) บอ่เกลอื,เกลอื,กระปกุเกลอื,กะลาส ี[Nontri]
/S AO1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

scald ลวก: ราดดว้ยนⲄํ̀ารอ้นหรอืนⲄํ̀าเดอืด, ใสน่Ⲅํ̀ารอ้นหรอื
นⲄํ̀าเดอืด [Lex2]
ลวก: ถกูลวก, โดนลวก [Lex2]
แผลนⲄํ̀ารอ้นลวก: แผลถกูไอนⲄํ̀า, แผลท㲃ี̀เกดิจาก
การถกูความรอ้นสงู, แผลไหม ้[Lex2]
(สคอลด)ฺ vt. ลวก vi. ลวก,ถกูลวก n. แผลนⲄํ̀ารอ้น
ลวก,แผลถกูไอนⲄํ̀า,แผลไหม ้,= skald [Hope]
(n) นⲄํ̀ารอ้นลวก [Nontri]
(vt) ทาํใหร้อ้นจัด,ลวกดว้ยนⲄํ̀ารอ้น,ลา้งดว้ยนⲄํ̀า
เดอืด [Nontri]
/S K AO1 L D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

small เลก็: นอ้ย, เลก็นอ้ย, ไมพ่อเพยีง, ไมม่าก, ไม่
สาํคญั [Lex2]
ยงัเดก็: ยงัเลก็ [Lex2]
(สมอล) adj. เลก็,นอ้ย,จอ้ย,นดิ,บอบบาง,ถอ่ม
ตวั,ตวัเลก็,ออ่นแรง,ออ่นกาํลงั,เสยีงออ่น adv.
ต㲃ํ̀าตอ้ย,เลก็นอ้ย,เป็นชⲄิ̀นเลก็ชⲄิ̀นนอ้ย,ดว้ยเสยีง
ออ่น. n.. ส㲃ิ̀งท㲃ี̀เลก็. ###SW. smallness n. ###S.
wee,little,mean [Hope]
(adj) จ骅̀ว,เลก็,นอ้ย,เตⲄี̀ย,จอ้ย,ยอ่ม,ปลกี [Nontri]
/S M AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

squad กลุ่มทหาร[Lex2]
กลุ่มคน: กลุ่ม, หมู่, ทมี [Lex2]
(สควอด)ฺ n. กลุ่มคน,หมู่คน,กลุ่ม,หมู่,ทมี,คณะ,หมู่
ทหาร. vt. จัดเป็นกลุ่ม,จัดเขา้กลุ่ม [Hope]
(n) กลุ่ม,หมู่ทหาร,หมู่คณะ,ทมี [Nontri]
/S K W AA1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

squash พชืตระกลูนⲄํ̀าเตา้[Lex2]
บด: บบี, คัⲄ̀น [Lex2]
เบยีดเสยีด: อดัแนน่ [Lex2]
กฬีาสควอซ: การเลน่สควอซ [Lex2]
ฝงูชนท㲃ี̀เบยีดเสยีด: ฝงูชนท㲃ี̀แออดัยดัเยยีด [Lex2]
การบด: การคัⲄ̀น [Lex2]
(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บบี,คัⲄ̀น,บด,อดั,เบยีด,ถกู
กด (รัด,บบี,คัⲄ̀น,บด,อดั,เบยีด) ,ทาํใหย้บั
เยนิ,ทาํลาย,ทาํใหเ้กดิเสยีงกด



 

(รัด,บบี,คัⲄ̀น,บด,อดั,เบยีด) ,นⲄํ̀าผลไม,้ส㲃ิ̀งท㲃ี̀อดั
แนน่,พชืสกลุฟักทอง แตง นⲄํ̀าเตา้,กลุ่มท㲃ี̀เบยีด
แนน่,กฬีาเทนนสิแบบหน㲃ึ̀งท㲃ี̀ใชไ้มส้ัⲄ̀น (หรอืเรยีกวา่
กฬีา squash tennis) [Hope]
(n) นⲄํ̀าผลไมค้ัⲄ̀น,ฟักทอง,ความแออดัยดัเยยีด,กฬีา
ชนดิหน㲃ึ̀ง [Nontri]
(vt) บบี,คัⲄ̀น,อดัแนน่,กดใหแ้บน,ทาํลาย,รัด,เบยีด
[Nontri]
/S K W AA1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squat นั㲃̀งยองๆ[Lex2]
หมอบ[Lex2]
อว้นเตⲄี̀ย: มอ่ตอ้, เตⲄี̀ยล㲃ํ̀า [Lex2]
การนั㲃̀งยองๆ[Lex2]
(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้ (การ) นั㲃̀งยอง ๆ
,นั㲃̀งขดัสมาธ,ินั㲃̀งราบ,นั㲃̀งถา่ย,หมอบ,นั㲃̀งพับ
เพยีบ,นั㲃̀งบนพⲄื̀น,ขดตวั,หกัรา้งถางพง. adj.
มอ่ตอ้,อว้นเตⲄี̀ย,กวา้งเตⲄี̀ย. ###S. stocky,chunky,
[Hope]
(adj) อว้นเตⲄี̀ย,หมอบ,มอ่ตอ้ [Nontri]
(vi) ขดตวั,หมอบลง,นั㲃̀งขดัสมาธ,ินั㲃̀งพับเพยีบ
[Nontri]
/S K W AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stall แผงขายของ: แผงลอย, รา้นเลก็ๆ [Lex2]
คอก: คอกสตัว ์[Lex2]
การหยดุกลางคนัของเคร㲃ื̀องยนต[์Lex2]
หอ้งเลก็ๆ[Lex2]

 



การสญูเสยีการทรงตวัของเคร㲃ื̀องบนิ[Lex2]
ท㲃ี̀นั㲃̀งแถวยาวในโบสถฝ์รั㲃̀ง[Lex2]
ชอ่งจอดรถยนตใ์นท㲃ี̀จอดรถ[Lex2]
ปลอกนⲄิ̀ว[Lex2]
ท㲃ี̀นั㲃̀งแถวหนา้ในโรงละคร[Lex2]
ทาํใหเ้คร㲃ื̀องยนตห์ยดุกลางคนั[Lex2]
หยดุกลางคนั[Lex2]
ขงัไวใ้นคอก: นาํเขา้คอก [Lex2]
ถว่งเวลา: ทาํใหเ้สยีเวลา, ทาํใหช้า้ [Lex2]
ขอ้อา้ง: ขอ้แกต้วั [Lex2]
|der, Ställe| คอกสตัว ์(ววั, แพะ, แกะ, หม)ู
[LongdoDE]
(สทอล) n. คอก,คอกสตัว,์แผงลอย,ท㲃ี̀นั㲃̀งยกพⲄื̀น
ของพระในโบสถฝ์รั㲃̀ง,ท㲃ี̀นั㲃̀งแถวยาวในโบสถห์รอื
โรงละคร,ขอ้อา้ง,หนา้มา้,การหนว่งเหน㲃ี̀ยว vt. ใส่
คอก,ทาํใหห้ยดุ vi. หยดุกลางคนั,หยดุ,ตดิขดั,อยู่
ในคอก vi.,vt. หนว่งเหน㲃ี̀ยว,ลอ่,ถว่งเวลา ###SW.
stalls n. ท㲃ี̀นั㲃̀ง [Hope]
(n) แผงลอย,คอก,ท㲃ี̀นั㲃̀งตอนหนา้ในโรงละคร
[Nontri]
(vt) ขดัขวาง,กัⲄ̀นคอก,ทาํใหห้ยดุ [Nontri]
/S T AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swamp หนองนⲄํ̀า: ปลกั, ตม, ท㲃ี̀ลุ่มหนอง, บงึ [Lex2]
ทาํใหแ้บกรับภาระ: ทาํใหห้นักอⲄึ̀ง [Lex2]
ทาํใหท้ว่ม: ทาํใหจ้มอยู่ในนⲄํ̀า [Lex2]
ทว่มทน้ดว้ยงาน (เป็นภาษาพดูในอเมรกิา) เชน่
Some offices will be swamped next week.
อาทติยห์นา้บางสาํนักงานจะมงีานทว่มหวั
[LongdoEN]



(สวอมพ)ฺ n. หนอง,หนองนⲄํ̀า,ท㲃ี̀ลุ่ม
หนอง,บงึ,ปลกั,ตม. vt.,vi. ทว่ม,ทาํให้
ทว่ม,จุ่ม,ทาํใหอ้ยู่ในหนองนⲄํ̀า,ทาํใหห้มดหนทาง
###SW. swampish adj. ###S. mire [Hope]
(n) หนอง,บงึ,ปลกั,ตม [Nontri]
/S W AA1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swan หงส[์Lex2]
เท㲃ี̀ยวเตร ่(คาํไมเ่ป็นทางการ): เตรด็เตร,่ พเนจร
[Lex2]
(สวอน) n. หงส ์[Hope]
(n) หงส,์หา่น [Nontri]
/S W AA1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swap แลกเปล㲃ี̀ยน (คาํไมเ่ป็นทางการ): แลกเปล㲃ี̀ยน
สนิคา้, คา้ขาย [Lex2]
การแลกเปล㲃ี̀ยน (คาํไมเ่ป็นทางการ): การคา้ขาย,
การแลกเปล㲃ี̀ยนสนิคา้ [Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀แลกเปล㲃ี̀ยน (คาํไมเ่ป็นทางการ): ส㲃ิ̀งท㲃ี̀คา้ขาย
กนั [Lex2]
สญัญาแลกเปล㲃ี̀ยน: สญัญาซⲄื̀อขาย [Lex2]
(สวอพ) vt. แลกเปล㲃ี̀ยน,แลกของ,คา้ขาย vi. แลก
เปล㲃ี̀ยน. n. การแลกเปล㲃ี̀ยน. ###S.
swop,barter,trade [Hope]
/S W AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swat ตอียา่งแรง: ตบอยา่งแรง [Lex2]
การตอียา่งแรง: การตบอยา่งแรง [Lex2]



ความพยายาม[Lex2]
(สวอท) vt.,n. (การ) ตบ,ต,ีตลีกูอยา่งแรง (โดย
เฉพาะเพ㲃ื̀อไปใหไ้กล) ,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ
sweat (ด)ู ###S. swot ###S. whack [Hope]
(n) การต,ีการตบ [Nontri]
(vt) ต,ีตบ [Nontri]
/S W AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stalk ลาํตน้: กา้นพชื [Lex2]
ขาแกว้[Lex2]
ยอ่งเขา้ใกล:้ ยอ่งตาม [Lex2]
เดนิอาดๆ: ยา่งสามขมุ [Lex2]
การเดนิยอ่งเขา้ใกล:้ การเดนิยอ่งตาม [Lex2]
การเดนิอาดๆ: การยา่งสามขมุ [Lex2]
(สทอลค)ฺ n. กา้นพชื,ลาํตน้,กา้น,แกน,ปลอ่งไฟ
สงู,ขาแกว้เหลา้,ลาํเนⲄื̀อสตัวท์㲃ี̀ไมม่กีระดกูสนัหลงั
vi.,vt.,n. (การ) ไลต่าม,ไลต่ามสตัว,์ยอ่งเขา้
ใกล,้เดนิเขยง่เทา้เขา้ใกล,้ยา่งลามขมุ,ยา่ง. ###S.
axis,stem,peduncle,pedicel [Hope]
(n) กา้น,ลาํตน้,อวยัวะ,ใบไม,้ถว้ยเหลา้,ปลอ่งไฟ
โรงส ี[Nontri]
(vi) เดนิทอดนอ่ง,เดนิกรดีกราย,ยา่งสามขมุ,ยอ่ง
[Nontri]
(vt) ไลต่าม,แอบตาม,ยา่งสามขมุ [Nontri]
/S T AO1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

talk พดูคยุ: สนทนา, เจรจา, กลา่วคาํ [Lex2]
อภปิรายกนัในเร㲃ื̀อง: พจิารณากนัในเร㲃ื̀อง, ถกเร㲃ื̀อง,



พดูถงึเร㲃ื̀อง [Lex2]
แสดงปาฐกถา: บรรยาย [Lex2]
นนิทา[Lex2]
การสนทนา: การพดูคยุ [Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀กลา่วถงึ: ส㲃ิ̀งท㲃ี̀พดูถงึ [Lex2]
การอภปิราย: การพจิารณา, การถกเร㲃ื̀อง [Lex2]
การแสดงปาฐกถา[Lex2]
การนนิทา[Lex2]
คาํนนิทา: คาํพดูนนิทา, คาํเลา่ลอื [Lex2]
วธิกีารพดู[Lex2]
(ทอลค์) vi.,vt.,n. (การ)
พดู,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เร㲃ื̀องสนทนา
###SW. talkability n. talkable adj. talker n. Phr.
(talk big คยุโต คยุโว) ###S.
converse,utter,speech [Hope]
(n) การพดู,การสนทนา,การเจรจา,ปาฐกถา
[Nontri]
(vi) พดู,สนทนา,เจรจา,คยุ [Nontri]
/T AO1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tall สงูมาก (ของคน, สตัว,์ ส㲃ิ̀งของหรอือ㲃ื̀นๆ): สงูกวา่
ปกต ิ[Lex2]
ซ㲃ึ̀งมรีปูรา่งสงู (ของคนหรอืส㲃ิ̀งตา่งๆ): สงู [Lex2]
มากเกนิไป: มากเกนิควร [Lex2]
เหลอืเช㲃ื̀อ: ไมน่า่เช㲃ื̀อ, ไมน่า่เป็นไปได ้[Lex2]
ดว้ยทา่ทสีงา่งาม: ดว้ยทา่ทภีาคภมูใิจ, ดว้ยทา่ทที㲃ี̀
มั㲃̀นใจ [Lex2]
ขⲄี̀คยุ: โออ้วด, ขⲄี̀โม,้ คยุโว [Lex2]
(ทอล) adj. สงู,คยุโว,โกหก,มากมาย,งาม ###SW.
tallness n. ###S. high,lofty,elevated [Hope]



(adj) สงู,โว,โกหก,หนักมอื [Nontri]
/T AO1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

walk เดนิ: กา้วเดนิ [Lex2]
ทอ่งเท㲃ี̀ยวไปดว้ยการเดนิเทา้: เดนิทางดว้ยเทา้
[Lex2]
การเดนิทางโดยทางเทา้[Lex2]
พาสตัวเ์ลⲄี̀ยงไปออกกาํลงัดว้ยการเดนิ[Lex2]
ชว่ยใหเ้ดนิ: พยงุใหเ้ดนิ [Lex2]
ระยะทางท㲃ี̀เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ชว่งเวลาท㲃ี̀เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ทว่งทา่ในการเดนิ[Lex2]
เคล㲃ื̀อนยา้ยวตัถขุนาดใหญใ่นลกัษณะคลา้ยการ
เดนิ[Lex2]
วดัความยาวดว้ยจาํนวนกา้ว[Lex2]
หายไป (คาํไมเ่ป็นทางการ): ถกูขโมยไป [Lex2]
ประทว้งดว้ยการเดนิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ไดรั้บการปลอ่ยตวัจากคกุ (คาํสแลง): ไดรั้บการ
พจิารณาวา่บรสิทุธ㒆ิ̀ [Lex2]
การเหยาะยา่งของมา้[Lex2]
(วอลค์) vi. vt. เดนิ,ดาํเนนิวถิชีวีติ Phr. (walk out
ประทว้งโดยการเดนิออกจากท㲃ี̀ประชมุ) n. การ
เดนิ,ระยะท㲃ี̀เดนิ,ทา่ทางการเดนิ,ฐานะ,สภาพ,ทาง
เดนิ,สถานท㲃ี̀เดมิ,ไรน่า,กลุ่ม,ฝงู,ทางเรข่าย
###SW. walkable adj. [Hope]
(n) การเดนิ,ทา่เดนิ,การเดนิเลน่,ทางเดนิ,ฐานะ
[Nontri]
(vi) เดนิ,เดนิเลน่,ดาํเนนิชวีติ [Nontri]
(vt) เดนิขา้มไป,พาเดนิ,เดนิผา่น [Nontri]



/W AA1 K/ [CMU]
/W AO1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wall ผนังหอ้ง[Lex2]
กาํแพง: หนิท㲃ี̀กอ่ขⲄึ̀นเป็นรัⲄ̀ว [Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀ไมอ่าจทะลผุา่นไปได[้Lex2]
ตัⲄ̀งกาํแพงลอ้มรอบ: ลอ้มรอบดว้ยกาํแพง, สรา้ง
กาํแพงลอ้มรอบ [Lex2]
แบง่พⲄื̀นท㲃ี̀ดว้ยกาํแพง[Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀เป็นอปุสรรค[Lex2]
ผนังของอวยัวะในรา่งกาย (เชน่ ผนังมดลกู)
[Lex2]
(วอล) n. กาํแพง,ผนัง,ปอ้มปราการ,ฉาก
กาํบงั,เข㲃ื̀อน, Phr. (drive (push) to the wall)
ทาํใหเ้ขา้ตาจนทาํใหป้ราชยั,adj. เก㲃ี̀ยวกบักาํแพง
vt. ตัⲄ̀งกาํแพง [Hope]
(n) กาํแพง,ฝา,ผนัง,เข㲃ื̀อน,เคร㲃ื̀องกัⲄ̀น,ฉากกาํบงั
[Nontri]
(vt) ลอ้มกาํแพง,ปดิกัⲄ̀น,สกดักัⲄ̀น [Nontri]
/W AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

waltz จังหวะวอลทซ ์(ดนตร)ี[Lex2]
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀ทาํไดโ้ดยงา่ยหรอืไมต่อ้งเปลอืงแรง (คาํไม่
เป็นทางการ)[Lex2]
(วอลทซฺ)ฺ n. vt. vi.,adj. (การ) เตน้ราํจังหวะ
วอลทซด์นตรจัีงหวะวอลทซ ์[Hope]
(n) เพลงเตน้ราํ,การเตน้ราํชนดิหน㲃ึ̀ง [Nontri]
(vi) เตน้ราํเพลงวอลซ ์[Nontri]
/W AO1 L T S/ [CMU]



/W AO1 L S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wand ไมก้ายสทิธ㒆ิ̀[Lex2]
ไมท้㲃ี̀เป็นสญัลกัษณข์องอาํนาจ[Lex2]
|die, pl. Wände| ผนัง [LongdoDE]
(วอนด)ฺ n. ไมเ้รยีว,คทา,ไมย้าวกลมของหวัหนา้วง
ดนตร,ีก㲃ิ̀งไมย้าว,ลาํตน้ยาวเรยีว [Hope]
(n) ไมถ้อื,คทา,ไมเ้รยีว [Nontri]
/W AA1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

want ตอ้งการ: ปรารถนาท㲃ี̀จะได,้ อยากได ้[Lex2]
รู้สกึขาด(บางส㲃ิ̀ง)ไป: ขาดไป [Lex2]
ลา่ตวั (ผู้ตอ้งสงสยั) (ปกตใิชร้ปู passive voice):
ตอ้งการตวั (ผู้ตอ้งสงสยั) [Lex2]
ตอ้งการมคีวามสมัพันธท์างเพศกบั[Lex2]
ความยากจน[Lex2]
(วอนท)ฺ vt.
vi.,ตอ้งการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ลา่ n.
ส㲃ิ̀งท㲃ี̀ตอ้งการ,ส㲃ิ̀งท㲃ี̀จาํเป็น,ความขาดแคลน,ความ
ยากจน,การขาดแคลนส㲃ิ̀งจาํเป็นของชวีติ,ความ
รู้สกึตอ้งการ Phr. (want out ตอ้งการออก)
###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความปรารถนา,ความ
อยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพรอ่ง,หา
[Nontri]
/W AA1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



wash ลา้งออกไป: ซกั, ลา้ง, ซกัลา้ง, ชะลา้ง [Lex2]
สามารถซกัได ้(โดยไมห่ดและสไีมต่ก)[Lex2]
ทาํความสะอาดโดยการเลยี[Lex2]
ทาํใหเ้ปียกชⲄื̀น (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
ทาํใหบ้รสิทุธ㒆ิ̀ (โดยแยกส㲃ิ̀งท㲃ี̀ไมด่อีอก)[Lex2]
แยกแร[่Lex2]
การชาํระลา้ง: การลา้ง, การซกัลา้ง [Lex2]
เสⲄื̀อผา้ท㲃ี̀ตอ้งซกั[Lex2]
ผลติภณัฑส์าํหรับผวิ[Lex2]
การไหลของนⲄํ̀า[Lex2]
(วอช) vt. vi. ลา้ง,ชะลา้ง,ซกั,ซกั
ลา้ง,ซดั,เซาะ,สระ (ผม) ,กลัⲄ̀ว,โกรก,ทาํให้
บรสิทุธ㒆ิ̀,ทาํใหช้Ⲅื̀น,ทาํใหเ้ปียก n. การลา้ง,การ
ซกั,เสⲄื̀อผา้ท㲃ี̀ซกั,นⲄํ̀ายาซกัลา้ง,นⲄํ̀ายาสระ
ผม,ระลอก,นⲄํ̀าบว้นปาก,นⲄํ̀าเสยีจากครัว,รา้นซกัรดี
adj. ซกัไดโ้ดยไมห่ดและสไีมต่ก Phr. (wash up
ลา้งหนา้) [Hope]
(n) การซกั,การลา้ง,ยาสระผม,นⲄํ̀ายาบว้นปาก
[Nontri]
(vt) ลา้ง,สระ,ซกั,กลัⲄ̀ว,ทาํใหส้ะอาด [Nontri]
/W AA1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wasp ตวัตอ่ตระกลู Vespidae Sphecidae: แตน, ตอ่
[Lex2]
ชาวอเมรกินัผวิขาวท㲃ี̀มบีรรพบรุษุเป็นโปรแตสแตน
ท:์ (คาํยอ่ของ White AngloSaxon Protestant)
[Lex2]
(วอสพ)ฺ n. ตวัตอ่ [Hope]
(n) ตวัตอ่,มดตะนอย,หมารา่ [Nontri]
/W AA1 S P/ [CMU]



(n) / / [OALD]

watch นาฬกิาขอ้มอื[Lex2]
การเฝ้าด:ู การเฝ้าระวงั [Lex2]
ด:ู คอยด,ู เฝ้าด ู[Lex2]
(วอทช)ฺ vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ด,ูชม,จอ้งมอง,รอ
คอย,ระมดัระวงั,เฝ้ายาม ,นาฬกิาขอ้มอื,การเฝ้า
ยาม,การดแูล,เวลาอยู่เวรในเรอื,คนยาม,กะ
เวลา,ยาม (เวลา) , Phr. (on the watch ต㲃ื̀นตวั
ระมดัระวงั) ###S.
guard,sentry,sentinel,look,observe [Hope]
(n) การอยู่ยาม,การเฝ้าด,ูนาฬกิาพก,การระวงัระไว
[Nontri]
(vt) อยู่ยาม,คอย,เฝ้าด,ูรอ,ระวงัระไว,ต㲃ื̀น [Nontri]
/W AA1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

watt ห์นว่ยวดักาํลงัไฟฟา้ (สญัลกัษณค์อื W): วตัต์
[Lex2]
(วอท) หนว่ยกาํลงัไฟฟา้เป็นเมตรกโิลกรัมวนิาท
\'มคีา่เทา่กบัหน㲃ึ̀ง joule ตอ่วนิาทแีละเทา่กบักาํลงั
ไฟฟา้ของกระแสไฟฟา้หน㲃ึ̀งแอมแปรท์㲃ี̀ไหลผา่น
ความตา่งศกัยห์น㲃ึ̀งโวลท ์[Hope]
(n) หนว่ยกาํลงัไฟฟา้,วตัต ์[Nontri]
/W AA1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

what อะไร[Lex2]
อะไร: อนัไหน; ส㲃ิ̀งไหน [Lex2]
อะไรกต็าม[Lex2]
มากเทา่ท㲃ี̀[Lex2]



คาํอทุานแสดงความผดิหวงั ตกใจ ประหลาดใจ
หรอืต㲃ื̀นเตน้[Lex2]
คาํแสดงการคาดเดาหรอืกะประมาณ[Lex2]
อยา่งไร (เพ㲃ื̀อวดัระดบัมากนอ้ย)[Lex2]
(วอท) pron. อะไร,เทา่ไร,ใด ๆ ,ส㲃ิ̀งท㲃ี̀,คนท㲃ี̀,เทา่
ท㲃ี̀,ชนดิใด,n. อะไร,ลกัษณะท㲃ี̀แทจ้รงิ,adj. อะไร
กต็าม,เทา่ไร interj. อะไรกนั! conj. มากเทา่ท㲃ี̀จะ
ตราบใด so what แลว้มอีะไรละ่ [Hope]
(adj) อะไร,ส㲃ิ̀งท㲃ี̀,เทา่ท㲃ี̀,แท้ๆ,พลิกึ,เทา่ไร [Nontri]
(pro) อะไร,ใดๆ,เทา่ไร,ชนดิใด [Nontri]
/W AH1 T/ [CMU]
/HH W AH1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

yacht เรอืใบท㲃ี̀ใชส้าํหรับทอ่งเท㲃ี̀ยวหรอืแขง่เรอื: เรอืทอ่ง
เท㲃ี̀ยว, เรอืแขง่ [Lex2]
เรอืยนตท์㲃ี̀ใชใ้นการทอ่งเท㲃ี̀ยว: เรอืทอ่งเท㲃ี̀ยว, เรอื
ยอชท ์[Lex2]
แลน่เรอืทอ่งเท㲃ี̀ยว[Lex2]
(ยอท) n. เรอืทอ่งเท㲃ี̀ยว,เรอืเท㲃ี̀ยวเลน่,เรอืแขง่,เรอื
ยอชท,์แลน่ในเรอืดงักลา่ว [Hope]
(n) เรอืเท㲃ี̀ยว,เรอืสาํราญ,เรอืยอชท ์[Nontri]
(vi) เท㲃ี̀ยวเรอื,แลน่เรอืสาํราญ [Nontri]
/Y AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

ace (คะเเนนในการเลน่ไพ)่ หน攊ึ㸾งแตม้[Lex2]
การตลีกูโฮลอนิวนั (กฬีากอลฟ์)[Lex2]
การเสริฟ์ลกูไดค้ะแนน (โดยท攊ี㸾คู่ตอ่สู้ไมม่โีอกาสสมัผัสลกูบอลสาํหรับ
กฬีาวอลเลย่บ์อลหรอืเทนนสิ)[Lex2]
ชนะดว้ยลกูเสริฟ์[Lex2]
ตวัเอก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ผู้ท攊ี㸾มคีวามสามารถมาก [Lex2]
ตลีกูกอลฟ์ลงหลมุไดใ้นการตคีรั扯摮งเดยีว (กฬีากอลฟ์): ตโีฮลอนิวนั
[Lex2]
นักบนิท攊ี㸾ยงิเคร攊ื㸾องบนิศตัรไูดต้ั扯摮งแตห่า้ลาํข扯ึ摮นไป[Lex2]
เพ攊ื㸾อนสนทิท攊ี㸾สดุ (คาํสแลง)[Lex2]
ยอดเย攊ี㸾ยม (คาํสแลง): ดเีลศิ, ดเีย攊ี㸾ยม, เกง่ [Lex2]
เอาชนะไดอ้ยา่งราบคาบ (คาํสแลง)[Lex2]
ยอดเย攊ี㸾ยม (มกัใชโ้ดยเดก็ๆ): ดเีลศิ, สดุยอด [Lex2]
abbr. angiotensin converting enzyme [Hope]
(n) แตม้หน攊ึ㸾ง,รปูเอ攊ี㸾ยว,ตวัยง,คนเกง่ [Nontri]
/EY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

age การเป็นผู้ใหญต่ามกฎหมาย: นติภิาวะ [Lex2]
ความแก[่Lex2]
ชว่งชวีติ: ชว่ง, ชว่งวยั [Lex2]
ทาํใหแ้กข่扯ึ摮น: ทาํใหอ้ายเุพ攊ิ㸾มข扯ึ摮น [Lex2]
มอีายเุพ攊ิ㸾มข扯ึ摮น: มอีายมุากข扯ึ摮น, แกข่扯ึ摮น [Lex2]
ระดบัการพัฒนา[Lex2]
รุ่น[Lex2]
สมยั: ยคุสมยั, ยคุ [Lex2]
อาย[ุLex2]
เก攊ี㸾ยวกบัภาวะ ตาํแหนง่ ราคา[Lex2]
(เอจ)ฺ n.,vi.,vt. อาย,ุ วยัชรา, แกเ่ขา้, เกา่, ยคุ, สมยั, นติภิาวะ, ทาํให้
เกา่,ทาํใหส้กุงอม ###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
(n) อาย,ุวยัชรา,ความชราภาพ,ความแก,่ยคุ,สมยั [Nontri]
/EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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ale เคร攊ื㸾องด攊ื㸾มมแีอลกอฮอลช์นดิหน攊ึ㸾งท攊ี㸾ทาํจากขา้วมอลต[์Lex2]
(เอล) n. เคร攊ื㸾องด攊ื㸾มท攊ี㸾ทาํจากขา้ว, มแีอลกอฮอล ์6% โดยปรมิาตร 
alehouse n. [Hope]
(n) เหลา้อยา่งออ่น,เบยีรช์นดิหน攊ึ㸾ง [Nontri]
/EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ape คนท攊ี㸾งุ่มงา่ม (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ผู้เลยีนแบบ: ผู้เอาอยา่ง [Lex2]
ลงิไมม่หีาง[Lex2]
เลยีนแบบ: ลอกเลยีน, เอาอยา่ง [Lex2]
สตัวเ์ล扯ี摮ยงลกูดว้ยนมตระกลูมนษุยแ์ละลงิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(เอพ) n. ลงิไรห้างหรอืมหีางสั扯摮น,วานร,ผู้เลยีนแบบ. vt. เลยีนแบบ. 
apelike adj. [Hope]
(n) ลงิชนดิหน攊ึ㸾ง [Nontri]
/EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ate กรยิาชอ่ง 2 ของ eat[Lex2]
เก攊ี㸾ยวกบับคุคล หนา้ท攊ี㸾 หรอืลกัษณะเฉพาะ[Lex2]
ผลการกระทาํ[Lex2]
(เอท) อดตีกาลของ eat [Hope]
(vt) pt ของ eat [Nontri]
/EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[eat]
กดักนิ: กดักรอ่น, กรอ่น [Lex2]
กนิ: ทาน, รับประทาน [Lex2]
ใชห้รอืบรโิภคไปจาํนวนมาก (คาํสแลง)[Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ทาํใหเ้บ攊ื㸾อ (คาํสแลง): ทาํใหร้าํคาญ (คาํสแลง) [Lex2]
(อที) vt. กนิ,รับประทาน,กดักรอ่น,กดักนิ,ทาํลาย vi. กนิ,รับ
ประทาน,กดักรอ่น n. อาหาร Phr. (eat one\'s words ถอนคาํพดู,ยอมรับ
วา่ผดิ) ###S. consume [Hope]
(vt) กนิ,รับประทาน,ทาน,แดก,ยดั [Nontri]
/IY1 T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

bale เมอืงเบล (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์[Lex2]
หบีหอ่: บรรจภุณัฑ ์[Lex2]
บรรจหุบีหอ่[Lex2]
(เบล) n. หอ่ใหญ,่มดัใหญ,่มว้นใหญ,่ความชั攊㸾ว,ความหายนะ,ความ
เคราะหร์า้ย,ความทกุขท์รมาน,ความเสยีใจ vt. บรรจหุบีหอ่ ###SW.
baler,n. [Hope]
(n) มดั,หอ่,มว้น,กอ้น [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นมดั,ทาํใหเ้ป็นกอ้น,บรรจหุอ่ [Nontri]
/B EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bare เปลอืยเปลา่: เปลอืย, ไมม่เีส扯ื摮อผา้, ไมม่เีคร攊ื㸾องหุ้มหอ่ [Lex2]
โกรน๋: เกรยีน, ไมม่ใีบ [Lex2]
ไมม่สี攊ิ㸾งยนืยนั[Lex2]
นอ้ยมาก: แทบจะไมพ่อ [Lex2]
เกอืบจะไมร่อด: หวดุหวดิ [Lex2]
เผยใหเ้หน็: เปดิ, เผย [Lex2]
ทาํใหเ้ตยีนโลง่: ถาง, แผว้ถาง [Lex2]
(แบร)์ adj. เปลอืย,เปลา่,ไรส้攊ิ㸾งตกแตง่,โกรน๋,นอ้ยมาก,นดิเดยีว,เปดิ
เผย,แท ้ๆ ,ไมป่ดิบงั vt. เปดิเผย,เปดิออก,เอาส攊ิ㸾งคลมุออก,เปลอืย
###S. naked [Hope]
(adj) เปลอืย,โกรน๋,โลง่เตยีน,วา่งเปลา่ [Nontri]
(vt) แกอ้อก,เปลอืย,เปดิออก [Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

base พ扯ื摮นฐาน: รากฐาน, สว่นท攊ี㸾ต攊ํ㸾าท攊ี㸾สดุ [Lex2]
ฐานทพั: ฐานท攊ี㸾มั攊㸾น [Lex2]
จดุศนูยก์ลาง[Lex2]
วางรากฐาน[Lex2]
มาจากรากฐาน[Lex2]
ประจาํการ[Lex2]
ดา่ง: น扯ํ摮ายารักษาส ี[Lex2]
ต攊ํ㸾าชา้: เลวทราม, ชั攊㸾ว, รา้ย, เลวรา้ย, เลวทราม [Lex2]



คณุภาพไมด่:ี เส攊ื㸾อม [Lex2]
|die, pl. Basen| เบส, ดา่ง [LongdoDE]
(เบส) n. พ扯ื摮นฐาน,รากฐาน,หลกั,ท攊ี㸾มั攊㸾น,ฐาน,ดา่ง,น扯ํ摮ายารักษาส,ีสี
ฟัน,พ扯ื摮น,จดุเร攊ิ㸾ม,เปา้ (เบสบอล) adj. ต攊ํ㸾าชา้,เลวทราม,ชั攊㸾ว,ชั扯摮นต攊ํ㸾า,วบิตัิ
(ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A. noble Conf. basis
[Hope]
(adj) ต攊ํ㸾าตอ้ย,ต攊ํ㸾าชา้,เลวทราม,ชั攊㸾ว [Nontri]
(n) ฐาน,ราก,หลกั,ท攊ี㸾ตั扯摮ง,ท攊ี㸾มั攊㸾น,พ扯ื摮น [Nontri]
/B EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blade ใบมดี[Lex2]
ดาบ[Lex2]
ใบพัด[Lex2]
ใบไมท้攊ี㸾มลีกัษณะเรยีวยาว โดยเฉพาะใบหญา้[Lex2]
(เบลด) n. ใบมดี,คมมดี,ใบหญา้,ใบ,ใบพาย,ุใบจักร,ใบกงัหนั,ใบพัด
ลม,กระดกูหวัไหล,่นักเลง ###S. cutter [Hope]
(n) ใบมดี,คมมดี,ใบดาบ,ใบจักร,ใบพัด,ใบกงัหนั [Nontri]
/B L EY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blame ตาํหน:ิ วา่กลา่ว [Lex2]
การรับผดิชอบตอ่ส攊ิ㸾งไมด่ที攊ี㸾เกดิข扯ึ摮น[Lex2]
รับผดิชอบตอ่ส攊ิ㸾งไมด่ที攊ี㸾เกดิข扯ึ摮น[Lex2]
(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กลา่ว
โทษ,ตาํหน,ิประณาม,นนิทา,กลา่วรา้ย,โยนความผดิให ้Phr. (be to
blame ควรถกูตาํหน,ิควรรับผดิชอบ) n. การตาํหน,ิความรับผดิ
ชอบ,ภาระ ###SW. blamer n. blameful adj. ดbูlame blameless adj.
ดbูlame Conf. put [Hope]
(n) การตเิตยีน,การตาํหน,ิคาํตเิตยีน,คาํตาํหน ิ[Nontri]
(vt) กลา่วโทษ,ตเิตยีน,ตาํหน,ิประณาม,กลา่วรา้ย [Nontri]
/B L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blare สง่เสยีงดงั[Lex2]
เสยีงดงั[Lex2]



(แบลร)์ vi. สง่เสยีงดงั n. เสยีงประโคม [Hope]
(n) เสยีงดงั,เสยีงประโคม [Nontri]
(vi) สง่เสยีงดงั [Nontri]
/B L EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blaze เปลวไฟ[Lex2]
(ดวงตา)สอ่งแสงจา้เน攊ื㸾องจากมอีารมณร์นุแรง[Lex2]
ลกุโพลง: ลกุ, พลุ่ง [Lex2]
สอ่งแสงจา้[Lex2]
(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟท攊ี㸾ลกุโชตชิว่ง,ความสวา่งโชติ
ชว่ง,เปลวไฟ,ลาํแสงเจดิจา้,ความแวววาว,การระเบดิออก,จดุขาวดา่ง
บนใบหนา้สตัว,์รอ่งรอยตามตน้ไม ้vi. สวา่งชว่งโชต,ิลกุโพลง,ลกุไหม้
เป็นเปลวไฟ,เปลง่แสงเจดิจา้,ประท,ุระเบดิ,มอีารมณร์นุแรง,ยงิอยา่งไม่
หย [Hope]
(n) แสงไฟ,ความสวา่งชว่งโชต,ิเปลวไฟ [Nontri]
(vi) ลกุโพลง,สวา่งชว่งโชต ิ[Nontri]
(vt) แพร,่กระจาย,เผยแพร,่แถลง,ประกาศ [Nontri]
/B L EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brace รัด: มดั, ยดึ, ค扯ํ摮า [Lex2]
(เบรส) n. เสาค扯ํ摮า,เคร攊ื㸾องค扯ํ摮าจนุ,เคร攊ื㸾องเหน攊ี㸾ยวรั扯摮ง,เชอืกโยงเสา,เฝือก,ท攊ี㸾
รั扯摮ง,ท攊ี㸾พาด,สายหน攊ึ㸾ง,วงเลบ็ปีกกา vt. หนนุไว,้ค扯ํ摮าไว,้รั扯摮งไว,้มดั
แนน่,กระตุ้น,หนนุ,ตดัสนิใจแนว่แน ่###S. fortify [Hope]
(n) เคร攊ื㸾องค扯ํ摮าจนุ,เคร攊ื㸾องเหน攊ี㸾ยวรั扯摮ง,ท攊ี㸾รั扯摮ง,เคร攊ื㸾องหมายปีกกา [Nontri]
(vt) ค扯ํ摮าไว,้รั扯摮งไว,้เหน攊ี㸾ยวไว,้มดัแนน่,หนนุไว ้[Nontri]
/B R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brake หา้มลอ้: เบรค, หยดุ [Lex2]
เคร攊ื㸾องหา้มลอ้: เบรก, ส攊ิ㸾งท攊ี㸾มผีลยบัยั扯摮งทาํใหช้า้ [Lex2]
ไมป้ระเภทเฟริน์[Lex2]
ป่าละเมาะ: พุ่มไม,้ ตน้เฟริน์ [Lex2]
(เบรค) {braked,braking,brakes} n. เคร攊ื㸾องหา้มลอ้,เบรก,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ยบัยั扯摮งหรอื
ทาํใหช้า้,เคร攊ื㸾องทรมาน v. หา้มลอ้,ทาํใหช้า้,หยดุ,ใสเ่บรก,อดตีกาล



ของ break [Hope]
(n) หา้มลอ้รถ,พุ่มไม,้ป่าละเมาะ [Nontri]
(vt) หยดุ,เบรค,หา้มลอ้ [Nontri]
/B R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brave กลา้: กลา้หาญ, อาจหาญ [Lex2]
(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กลา้หาญ,อดทน,ไมเ่กรงกลวั
นา่ชมเชย,ประเสรฐิ n. คนท攊ี㸾กลา้หาญ,นักรบ vt. เส攊ี㸾ยงอนัตราย,ฝ่า
ผจญ,ทา้ทาย,กลา้ทาํ,ทาํใหด้เีดน่ vt. คยุโว,โม ้###SW. braveness n.
ดbูrave [Hope]
(adj) กลา้,กลา้หาญ,ไมเ่กรงกลวั,อาจหาญ,อดทน [Nontri]
(vt) กลา้เผชญิ,ไมเ่กรงกลวั,อดทน,เส攊ี㸾ยงอนัตราย [Nontri]
/B R EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cage กรง[Lex2]
(เคจ)ฺ {caged,caging,cages} n. กรง,กรงนก,คกุ,ท攊ี㸾คมุขงั,ท攊ี㸾
กกัขงั,โครง,โครงกระดกู,โครงเหลก็ค扯ํ摮าปืน vt. ใสใ่นกรง [Hope]
(n) กรง,ท攊ี㸾คมุขงั,ท攊ี㸾กกัขงั [Nontri]
(vt) คมุขงั,ใสก่รง,ขงักรง,กกัขงั [Nontri]
/K EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cake เคก้[Lex2]
สว่นแบง่[Lex2]
(เคด) {caked,caking,cakes} n.ขนมเคก้,กอ้น vt.,vi. เกาะกนัเป็นกอ้น
[Hope]
(n) ขนมเคก้ [Nontri]
/K EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

came กรยิาชอ่งท攊ี㸾 2 ของ come[Lex2]
(เคม) v. อดตีกาลของcome [Hope]
(vi) pt ของ come [Nontri]
/K EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]



[come]
เกดิข扯ึ摮น: ปรากฏ [Lex2]
ถงึ (ยาวมาถงึ): มาถงึ [Lex2]
เป็น: กลายเป็น [Lex2]
มา: มาถงึ, มาแลว้ [Lex2]
มาจาก (ภมูลิาํเนา, บา้นเกดิ): เกดิใน [Lex2]
ถงึจดุสดุยอด[Lex2]
(คมั) {came,come,coming,comes} vi. มา,เขา้มา,ปรากฎ,มาถงึ,บรรลุ
ถงึ,เกดิข扯ึ摮น,กลายเป็น,จะมาอกี,เป็นรปูรา่ง,ม ีvt. กระทาํ ###SW. Phr.
(come about เกดิข扯ึ摮น,ปรากฎข扯ึ摮น) . Phr. (come across พบ (โดยบงัเอญิ))
Phr. (come after ตามหา สบืมรดก ตามหลงั) [Hope]
(vi) มา,บรรลถุงึ,เขา้มา,ปรากฏ [Nontri]
/K AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cane ไมเ้ทา้[Lex2]
ไมไ้ผ[่Lex2]
ไมเ้รยีว[Lex2]
(เคน) {caned,caning,canes} n. กา้นไมส้ั扯摮น,ไมเ้ทา้,ไมเ้รยีว,ไมจ้าํพวกท攊ี㸾
มตีน้ยาวเป็นปลอ้ง,ไมต้ะพด vt. ใชห้วายสาน,ใชไ้มห้วดหรอืต ี###S.
stick [Hope]
(n) ไมเ้ทา้,ไมต้ะพด,ไมเ้รยีว,ปลอ้ง [Nontri]
(vt) เฆ攊ี㸾ยน,ต,ีโบย,ลงแส,้หวด [Nontri]
/K EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

care การดแูล: การปกปอ้ง [Lex2]
ความระมดัระวงั[Lex2]
ความหว่งใย[Lex2]



ดแูล: ปกปอ้ง [Lex2]
หว่งใย[Lex2]
(แคร)์ {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส,่ระมดัระวงั,ดแูล,เป็น
หว่ง,อยากได,้ชอบ,รัก ###S. attention [Hope]
(n) การดแูล,ความระมดัระวงั,การเอาใจใส,่ความกงัวล,การระวงัรักษา
[Nontri]
(vi) เป็นหว่ง,ดแูล,เอาใจใส,่ระวงัรักษา,กงัวล,รัก,ชอบ [Nontri]
/K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

case คด:ี ขอ้คด,ี คดคีวาม [Lex2]
คนท攊ี㸾ไมป่กต[ิLex2]
คนหรอืส攊ิ㸾งท攊ี㸾เป็นกรณศีกึษา[Lex2]
ปัญหา[Lex2]
เร攊ื㸾องราว[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
เหตผุลสนับสนนุ: ขอ้สนับสนนุ [Lex2]
กรอบ[Lex2]
กลอ่งเลก็ๆ[Lex2]
จาํนวนคู่หน攊ึ㸾ง[Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ปลอกหมอน[Lex2]
ปพู扯ื摮น[Lex2]
ใสก่ลอ่ง[Lex2]
(เคส) {cased,casing,cases} n. เร攊ื㸾อง,กรณ,ีสภาพ,ขอ้เทจ็จรงิ,หลกัฐาน
พยาน,ตวัอยา่งท攊ี㸾เป็นจรงิ,รปูการ,โรค,คนไข,้ราย,ขอ้สนับสนนุ,การฟอ้ง
รอ้ง,คด,ีกลอ่ง,ลงั,หบี,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อปุกรณบ์รรจ,ุถาดซองตวั
พมิพ ์vt. บรรจใุนกลอ่ง (ลงั,หบี ฯลฯ) หอ่หุ้ม,ลอ้ม,ตรวจสอบด ู [Hope]
(n) กรณ,ีคด,ีเร攊ื㸾อง,ตวัอยา่ง,อทุาหรณ,์คนไข,้หบีของ,กลอ่ง,ซอง
[Nontri]
/K EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cave ถ扯ํ摮า: อโุมงค,์ โพรง [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นโพรง[Lex2]



หอ้งเกบ็ของใตด้นิ[Lex2]
(เคฟว) {caved,caving,caves} n. ถ扯ํ摮า,อโุมงคใ์ตด้นิ,โพรง vt. ขดุถ扯ํ摮า,ขดุ
อโุมงค,์ตกลงใจ,ทาํใหล้ม้ลง,ทาํใหต้กลงใจ,ยอมแพ ้[Hope]
(n) ถ扯ํ摮า,อโุมงค,์คหูา,โพรง [Nontri]
/K EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chase การไลต่าม: การตดิตาม [Lex2]
ขบัไล:่ ไลจั่บ [Lex2]
เรง่รบี: เรง่ [Lex2]
ไลต่าม: กวด, ไลก่วด, ว攊ิ㸾งไล,่ ว攊ิ㸾งกวด, ว攊ิ㸾งตาม, ตาม, ตดิตาม [Lex2]
รอ่งในกาํแพงหรอืพ扯ื摮นสาํหรับวางทอ่น扯ํ摮า[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอ่ง: สลกัลาย, แกะ [Lex2]
ประดบัตกแตง่โดยการสลกัหรอืดนุลวดลาย[Lex2]
(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไลต่าม n. การไลต่าม,สตัวท์攊ี㸾ถกู
ไล,่การแสวงหา,สตัวท์攊ี㸾ลา่มาได,้ผู้ลา่,สถานท攊ี㸾ลา่สตัว ์Phr. the chase
กฬีาหรอือาชพีการลา่สตัว ์[Hope]
(n) การไลต่าม,การไลล่า่,การลา่สตัว ์[Nontri]
(vt) แสวงหา,ลา่สตัว,์ตามลา่,คน้หา [Nontri]
/CH EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crane เคล攊ื㸾อนท攊ี㸾โดยปั扯摮นจั攊㸾น[Lex2]
ชะเงอ้[Lex2]
ปั扯摮นจั攊㸾นยกของหนัก[Lex2]
รางสาํหรับใหก้ลอ้งเคล攊ื㸾อนท攊ี㸾[Lex2]
(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั扯摮นจั攊㸾นยกของหนัก,นกกระเรยีน vt.
เอาปั扯摮นจั攊㸾นยกของข扯ึ摮นลง,ยดืคอ vi. ยดืคอ,ชะงัก ###SW.
cranelike,cranely adj. [Hope]
(n) ปั扯摮นจั攊㸾น,นกกระเรยีน,นกกระสา [Nontri]
/K R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crate กลอ่งขนาดใหญ:่ ลงัไม ้[Lex2]
ใสใ่นลงั[Lex2]
รถปโุรทั攊㸾ง: รถท攊ี㸾เกา่มาก [Lex2]



(เครท) {crated,crating,crates} n. ลงัไมท้攊ี㸾ตกีระดานหา่ง ๆ ,กระชรุถยนต์
หรอืเคร攊ื㸾องบนิท攊ี㸾เกา่มาก. vt. บรรจใุนลงัไม ้###S. framework,pack
[Hope]
(n) กระช,ุลงัไม,้หบีใสข่อง [Nontri]
(vt) ใสห่บี,บรรจ,ุใสล่งกลอ่ง [Nontri]
/K R EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crave ปรารถนา: ตอ้งการ [Lex2]
(เครฟว) ชcraved,craving,craves} vt. กระหาย,อยากได้
มาก,เง攊ื㸾อน,ตอ้งการ,ปรารถนา,ออ้นวอน vi. ปรารถนา,ตอ้งการ ###S.
ask,desire [Hope]
(vt) อยาก,เง攊ี㸾ยน,กระหาย,ตอ้งการ,ออ้นวอน [Nontri]
/K R EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

craze ความนยิม (ในชว่งระยะสั扯摮นๆ)[Lex2]
ทาํใหม้รีอยแตกบนผวิเซรามกิ[Lex2]
มรีอยแตกบนผวิเซรามกิ[Lex2]
รอยแตกบนผวิเซรามกิ[Lex2]
(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทาํใหบ้า้,ทาํใหผ้วิหนา้แตกเป็นเสน้
รา่งแหเลก็ ๆ ,ทาํใหอ้อ่นแอ,ทาํใหเ้ส攊ื㸾อม. vi. กลายเป็นบา้,เกดิเป็นรอย
รา่งแห,แตกเป็นช扯ิ摮นเลก็ช扯ิ摮นนอ้ย n. ความบา้,ความนยิมท攊ี㸾แพรห่ลาย,รอย
เสน้แตกเป็นรา่งแหบนเคร攊ื㸾องเคลอืบซแีรมมคิส ์คาํท攊ี㸾มคีวามห [Hope]
(n) ความบา้,ความบา้คลั攊㸾ง,ความนยิม,รอยแตกลายงา [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้า้คลั攊㸾ง,ทาํใหอ้อ่นแอ,ทาํใหจ้ติเส攊ื㸾อม,ทาํใหผ้วิแตก [Nontri]
/K R EY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dale (เดล) n. หบุเขา [Hope]
(n) หบุเขา,หบุเหว [Nontri]
/D EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dare กลา้: กลา้เผชญิ, กลา้เผชญิหนา้, กลา้เส攊ี㸾ยง, อาจหาญ, ทา้ทาย, บงัอาจ



[Lex2]
กลา้ท攊ี㸾จะ: เส攊ี㸾ยงท攊ี㸾จะ [Lex2]
ความกลา้หาญ: การกลา้เผชญิ, ความทา้ทาย [Lex2]
(แดร)์ {dared,daring,dared} vt.,n. (การ) กลา้ทาํ,กลา้เผชญิ
หนา้,หาญ,ทา้ทาย [Hope]
(adj) กลา้หาญ,ใจกลา้,อาจหาญ,บงัอาจ [Nontri]
(vt) กลา้,ทา้ทาย,กา๋กั攊㸾น,กลา้หาญ [Nontri]
/D EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

date การนัดหมาย: การนัดพบ [Lex2]
คู่นัดหมาย: คู่นัด, คู่เดท, ผู้ถกูนัดหมาย [Lex2]
นัดพบ: นัดหมาย, ออกไปพบตามนัด [Lex2]
ระบวุนัท攊ี㸾: กาํหนดวนั, ลงวนัท攊ี㸾 [Lex2]
วนัท攊ี㸾: วนัเดอืนปี [Lex2]
สมยั: ยคุ, ยคุสมยั, อาย ุ[Lex2]
ผลอนิทผลมั[Lex2]
(เดท) {dated,dating,dates} n. วนัท攊ี㸾,วนัเดอืนปี,วนันัด,การนัด,ผู้ถกูนัด
หมาย (เพศตรงขา้ม) ,อาย,ุยคุสมยั v. ระบวุนัท攊ี㸾,เป็นของยคุสมยั,นัด
หมาย,ลา้สมยั,ออกไปพบตามนัด,ผลอนิผลมั,date palm (ด)ู ###SW.
datable adj. ดdูate dateable adj. ดdูate data [Hope]
(n) วนัท攊ี㸾,ยคุ,สมยั,อาย,ุวนัเดอืนปี,อนิทผลมั [Nontri]
(vt) ลงวนัท攊ี㸾,กาํหนดวนัท攊ี㸾,ระบวุนัท攊ี㸾,นัดหมาย,ลา้สมยั [Nontri]
/D EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

daze ทาํใหง้งงวย: ทาํใหต้กตะลงึ [Lex2]
ภาวะท攊ี㸾งงงวย: ความงนุงง [Lex2]
(เดซ) {dazed,dazing,dazes} vt. ทาํใหง้งงวย n. ภาวะท攊ี㸾งงงวย ###SW.
dazedly adv. [Hope]
(n) ความงนุงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหง้นุงง,ทาํใหง้ง,ทาํใหยุ้่งใจ [Nontri]
/D EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drake เป็ดตวัผู้[Lex2]
(เดรค) n. เป็ดตวัผู้. [Hope]



(n) เป็ดตวัผู้ [Nontri]
/D R EY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

face ใบหนา้: ใบหนา้, หนา้ตา [Lex2]
สหีนา้[Lex2]
พ扯ื摮นผวิ: ผวิสมัผัส, ดา้นหนา้ [Lex2]
รปูลกัษณ:์ ลกัษณะภายนอก [Lex2]
ช攊ื㸾อเสยีง[Lex2]
เผชญิหนา้: เผชญิ, พบ, เจอ [Lex2]
หนัหนา้ออกไปทาง: หนัหนา้ไปทาง [Lex2]
มองส攊ิ㸾งหน攊ึ㸾งส攊ิ㸾งใด[Lex2]
(เฟส) {faced,facing,faces} n. ใบหนา้,หนา้,โฉม,รปูโฉม,หนา้ตา,ดา้น
หนา้,ความหนา้ดา้น,ความทะล攊ึ㸾ง,การแสแสรง้,ช攊ื㸾อเสยีง,ผวิหนา้,การ
เผชญิหนา้,สว่นหนา้กวา้ง vt. หนัหนา้ไปทาง,เผชญิหนา้โดยตรง,เผชญิ
หนา้อยา่งกลา้หาญกบั,หงาย (ไพ)่ Phr. (in one\'s face โดยตรง) vi.
หนัหน [Hope]
(n) หนา้,โฉมหนา้,ผวิหนา้,ช攊ื㸾อเสยีง,การเผชญิหนา้ [Nontri]
(vt) เผชญิหนา้,หนัหนา้ไปทาง,หงาย(ไพ)่,เหลยีว,ฉาบ [Nontri]
/F EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

fake ของปลอม: ของเทยีม, ของเก,๊ ของไมแ่ท ้[Lex2]
ปลอม: เทยีม, เก,๊ ไมแ่ท ้[Lex2]
ปลอมแปลง: ทาํเทยีม [Lex2]



สรา้งเร攊ื㸾องข扯ึ摮น: แสรง้ทาํ, แกลง้ทาํ [Lex2]
(เฟค)ฺ {faked,faking,fakes} v.,adj.,n. (ส攊ิ㸾งท攊ี㸾,ผู้ท攊ี㸾) ปลอมแปลง,ทาํ
เทยีม,กขุ扯ึ摮น,เสแสรง้,แกลง้. [Hope]
(n) การกเุร攊ื㸾องข扯ึ摮น,การอปุโลกน,์การปลอมแปลง,การหลอกหลวง
[Nontri]
(vt) กเุร攊ื㸾องข扯ึ摮น,อปุโลกนข์扯ึ摮น,ปลอมแปลง,ทาํเทยีม [Nontri]
/F EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fame ช攊ื㸾อเสยีง: กติตศิพัท,์ ความเล攊ื㸾องลอื [Lex2]
(เฟม) n. ช攊ื㸾อเสยีง,กติตศิพัท,์เกยีรตยิศ,เกยีรตคิณุ,ศกัด㰊ิ橢ศร,ีขา่วลอื,การ
เลา่ลอื. vt. ทาํใหม้ชี攊ี㸾อเสยีง,เล攊ื㸾องลอื. [Hope]
(n) กติตศิพัท,์ช攊ื㸾อเสยีง,เกยีรตศิกัด㰊ิ橢,ศกัด㰊ิ橢ศร ี[Nontri]
/F EY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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



(vt) ทาํใหเ้กดิเคราะหก์รรม [Nontri]
/F EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flake ช扯ิ摮นยอ่ยท攊ี㸾แตกออกมา: ช扯ิ摮นเลก็ๆ, สะเกด็, เกลด็ [Lex2]
ทาํใหแ้ตกเป็นช扯ิ摮นเลก็ช扯ิ摮นนอ้ย: ทาํใหเ้ป็นแผน่บางๆ [Lex2]
หลดุลอกออกมาเป็นแผน่ๆ[Lex2]
คนท攊ี㸾ดปูระหลาดๆ (แสลง): คนท攊ี㸾ดผูดิปกต ิ[Lex2]
แผน่ไมส้าํหรับตากหรอืผ攊ึ㸾งปลา[Lex2]
งบีหลบั (แสลง): มอ่ยหลบั, งบี [Lex2]
(เฟลค) {flaked,flaking,flakes} n. แผน่บาง ๆ ,ช扯ิ摮นเลก็ ๆ ,กอ้นเลก็ ๆ
,ชั扯摮น. vi. ปลอกเป็นแผน่บาง ๆ vt. ทาํใหแ้ตกออกเป็นช扯ิ摮นเลก็ช扯ิ摮นนอ้ย,หั攊㸾น
เป็นแผน่บาง ๆ ,ปกคลมุไปดว้ยเกลด็หมิะ,กลายเป็นแผน่บาง ๆ [Hope]
(n) แผน่,ช扯ิ摮นบาง,เกลด็,สะเกด็,ชั扯摮น,ฝอย [Nontri]
/F L EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flame เปลวไฟ: เปลวเพลงิ, ไฟ [Lex2]
ลกุไหม:้ ลกุเป็นไฟ, ลกุไหม ้[Lex2]
แดงข扯ึ摮นเพราะความโกรธ (ใบหนา้)[Lex2]
สแีดงจา้: สสีม้ [Lex2]
ความรู้สกึท攊ี㸾รนุแรง: ความรุ่มรอ้น, ความเรา่รอ้นของอารมณ ์[Lex2]
คู่รัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท攊ี㸾รัก, คนรัก [Lex2]
ทาํรา้ยผู้อ攊ื㸾นดว้ยคาํพดูทางอเีมล[์Lex2]
(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลงิ,การลกุเป็น
ไฟ,ความสวา่งโชตชิว่ง,ความเรา่รอ้นแหง่อารมณ,์ความเจดิจา้ของ
ส,ีความเขม้ขน้,คนรัก. vi. ลกุเป็นไฟ,มอีารมณ์
เรา่รอ้น,ระเบดิ,ปะท,ุเดอืดดาล. vt. ทาํใหล้กุเป็นไฟ,ทาํใหแ้ดงฉาน,ใช้
เปลวไฟแจง้สญัญาณ. คาํศพั [Hope]
(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชตชิว่ง,ความเรา่รอ้น [Nontri]
(vi) ลกุเป็นไฟ,สอ่งแสงกลา้,บนัดาลโทสะ,เรา่รอ้น,ปะท ุ[Nontri]
/F L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]



flare 攊ี㸾ลกุวบูวาบ (ไฟ): แลบ (เปลวไฟ) [Lex2]
การลกุไหมอ้ยา่งรวดเรว็และสวา่งไสว[Lex2]
เคร攊ื㸾องมอืท攊ี㸾ทาํใหเ้กดิเปลวไฟ เพ攊ื㸾อใชเ้ป็นสญัญาณ[Lex2]
ระเบดิ (อารมณ,์ ความรนุแรง): ปะท,ุ พลุ่ง [Lex2]
กวา้งข扯ึ摮น: ผายออก, บานออก [Lex2]
แถบหรอืแนวจดุสวา่งท攊ี㸾ปรากฏบนภาพถา่ย อนัเกดิจากการท攊ี㸾แสงจาก
แหลง่กาํเนดิ เชน่ ดวงอาทติยห์รอืหลอดไฟฟา้ สอ่งเขา้หนา้เลนสใ์นมมุ
ท攊ี㸾เหมาะสม แลว้สะทอ้นกบัผวิแกว้ช扯ิ摮นเลนสห์รอืวตัถอุ攊ื㸾นๆท攊ี㸾อยู่ในเลนส์
ไปตกลงบนผวิฟลิม์รับภาพ สามารถบรรเทาไดด้ว้ยการสวมหนา้กาก
กนัแสงหนา้เลนส ์(hood) [LongdoEN]
(แฟลร)์ {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลกุไหมเ้ป็นเพลงิโชตชิว่ง
อยา่งกระทนัหนั,สอ่งแสงสวา่งแวววบั,เดอืดดาล,เกดิอารมณข์扯ึ摮นอยา่ง
กะทนัหนั,กางออก,บานออก,แผอ่อก,ผายออก,แสดงออกอยา่ง
โออ้วด,ใหส้ญัญาณดว้ยแสงสวา่งท攊ี㸾วอบแวบ. ###S. burn [Hope]
(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผอ่อก [Nontri]
(vi) ลกุเป็นไฟ,แผอ่อกไป,สอ่งแสงแวววาว,กางออก,บาน
ออก,เดอืดดาล [Nontri]
/F L EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frame โครงสรา้งพ扯ื摮นฐาน: โครงสรา้ง [Lex2]
กรอบ: กรอบหนา้ตา่ง, กรอบภาพ, กรอบประต ู[Lex2]
โครง: ฉาก [Lex2]
รา่งกาย: โครงสรา้งรา่งกาย [Lex2]
ใสก่รอบ: ตกีรอบ, วางกรอบ [Lex2]
วางแผน: รา่ง [Lex2]
ภาพหน攊ึ㸾งในฟลิม์ภาพยนตร[์Lex2]
รอบในกฬีาโบวล์攊ิ㸾ง[Lex2]
ใสร่า้ย (คาํสแลง): ใสค่วาม [Lex2]
(เฟรม) n. กรอบ,โครง,รา่ง,รา่งกาย,โครงสรา้ง,องค์
ประกอบ,ระบบ,สภาพของจติใจ,รอบหน攊ึ㸾ง (การตเีบสบอล) ,ยกหน攊ึ㸾ง ๆ
(มวย) vt. ประกอบกอ่,สรา้ง,ตดิ
ตั扯摮ง,รา่ง,กาํหนด,คดิ,วางแผน,ประพันธ,์ใสก่รอบ,ใสว่งกบ,ใสค่วาม,ใส่
รา้ย vi. พยายาม,ใหค้วามหวงั,พาตวัไป. framable,frameable ad
[Hope]



(n) โครง,รปูรา่ง,โครงรา่ง,กรอบ,สะดงึ,องคป์ระกอบ [Nontri]
(vt) ประกอบ,ตดิตั扯摮ง,ทาํโครงรา่ง,วางโครง,ใสก่รอบ,กาํหนด,วางแผน
[Nontri]
/F R EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gale ลมแรง: พาย ุ[Lex2]
การระเบดิออกดว้ยเสยีงอนัดงั[Lex2]
(เกล) n. ลมแรง,ลมท攊ี㸾มคีวามเรว็3263ไมลต์อ่ชั攊㸾วโมง,การปะทอุอกดว้ย
เสยีงท攊ี㸾ดงั [Hope]
(n) พาย,ุลมพาย ุ[Nontri]
/G EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

game กฬีา: การละเลน่, การแขง่ขนั, เกม [Lex2]
แตม้คะแนนท攊ี㸾ทาํใหช้นะการแขง่ขนั[Lex2]
กฎการแขง่ขนั: กตกิาในเกมกฬีา [Lex2]
กลเมด็: กลวธิ,ี กล [Lex2]
สตัวป์่าท攊ี㸾ถกูลา่เพ攊ื㸾อการกฬีา[Lex2]
กลา้ไดก้ลา้เสยี: กลา้เส攊ี㸾ยง, กลา้ [Lex2]
เลน่พนัน: พนัน [Lex2]
(เกม) {gamed,gaming,games} n. กฬีา,เกม,เน扯ื摮อสตัวท์攊ี㸾ลา่มา,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ตาม
ลา่ Phr. (play the game เลน่อยา่งยตุธิรรม,เลน่ตามกตกิา) . adj. เก攊ี㸾ยว
กบัสตัวท์攊ี㸾ลา่,อยา่งนักกฬีา,กลา้ไดก้ลา้เสยี,เตม็ใจเลน่. vi. เลน่
พนัน,พนัน,ขนัตอ่. vt. พนันหมด,เสยีพนัน คาํศพัทย์อ่ย [Hope]
(adj) เป็นนักเลง,ราวกบันักกฬีา,กลา้ไดก้ลา้เสยี [Nontri]
(n) การละเลน่,เกม,เคร攊ื㸾องเลน่,กฬีา,สตัวท์攊ี㸾ถกูลา่,การแขง่ขนั,กลวธิี
[Nontri]
/G EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gape อา้ปากคา้ง: หาว [Lex2]
(เกพ) {gaped,gaping,gapes} vi.,n. (การ) อา้ปากคา้ง,อา้ปาก
หาว,หาวนอน,เปดิออกกวา้ง,ความกวา้งของปากท攊ี㸾เปดิ. ###SW. gaper
n. gapingly adv. ###S. stare,gaze,glare [Hope]
(n) อาการอา้ปากคา้ง,การหาว [Nontri]



(vi) อา้ปากคา้ง,หาว [Nontri]
/G EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

gave กรยิาชอ่งท攊ี㸾 2 ของคาํกรยิา give[Lex2]
(เกฟว) v. อดตีกาลของgive [Hope]
(vt) pp ของ give [Nontri]
/G EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[give]
ให:้ สง่ให,้ ยอมยกให,้ มอบให ้[Lex2]
แสดง[Lex2]
(กฟิว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให,้มอบให,้เอาให,้แจก Phr.
(give in ยอมแพ,้หยดุสู้,หยดุเถยีง) . Id. (give (something) out แจก
จา่ย) . n. สภาพท攊ี㸾ยดืหยุ่นได,้ความเดง้ได ้[Hope]
(vi,vt) ให,้มอบ,ยกให,้อทุศิ,สละให,้แจก,ถงึ,เสนอ,ยอม,ออกคาํสั攊㸾ง
[Nontri]
/G IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

glare เปลง่แสง[Lex2]



ถลงึตา: ขมงึ [Lex2]
(แกลร)์ n. แสงเจดิจา้ท攊ี㸾เขา้ตา,การจอ้งเขมง็,ผวิหนา้เรยีบท攊ี㸾เจดิจา้,ความ
ครกึโครม vi. สอ่งแสงเจดิจา้,จอ้งเขมง็ [Hope]
(n) การจอ้ง,การจอ้งเขมง็,การจอ้งมอง,แสงจา้ [Nontri]
(vi) สอ่งแสงจา้,แสงเขา้ตา,จอ้งเขมง็,จอ้งมอง [Nontri]
/G L EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

glaze ขดัเงา: เคลอืบ [Lex2]
การเคลอืบ: การฉาบ, การชบุ [Lex2]
(เกลซ) vt. ตดิกระจก,เคลอืบ,โรยหนา้. vi. เป็นเงามนั. n. วตัถเุคลอืบ,สี
เคลอืบ,ความเป็นเงามนั,แผน่น扯ํ摮าแขง็บาง ตามพ扯ื摮นดนิ ###S. polish
[Hope]
(n) ของเป็นมนั,ความเป็นเงามนั,สเีคลอืบ [Nontri]
(vt) ตดิกระจก,ทาํใหเ้ป็นมนั,ขดัเงา,เคลอืบเงา [Nontri]
/G L EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

grade ชนชั扯摮น: นักเรยีนในชั扯摮น [Lex2]
ระดบั: ระดบัคะแนน, เกรด [Lex2]
แบง่ระดบั: แบง่ชั扯摮น, ทาํเป็นชั扯摮นๆ, ใหค้ะแนน, ใหต้าํแหนง่ [Lex2]
ทาํทางลาด: ทาํถนน [Lex2]
เดนิ: เคล攊ื㸾อนท攊ี㸾 [Lex2]
(เกรด) n. ชั扯摮น,ระดบั,ขั扯摮น,ขดี,ตอน,ชนดิ. ###SW. grades n. โรงเรยีน
ประถม,การเอยีงลาด,พันธผ์สม vt. แบง่ออกเป็นขั扯摮น ๆ ,แบง่ออกเป็น
ชนดิ,ทาํใหร้าบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั扯摮นเป็นระดบั ###S.



step,slope,rank [Hope]
(n) ชั扯摮น,ลาํดบั,ชนดิ,ระดบั,ขดี,ขั扯摮น [Nontri]
(vt) จัดลาํดบั,แบง่ชั扯摮น,แบง่ชนดิ,จัดเกรด,แบง่ระดบั [Nontri]
/G R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grape องุ่น: ผลองุ่น [Lex2]
(เกรพ) n. ผลองุ่น,ตน้องุ่น,สมีว่งอมแดง,เหลา้องุ่น [Hope]
(n) ผลองุ่น [Nontri]
/G R EY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grate ตะแกรง: ตาขา่ย [Lex2]
เตาผงิ[Lex2]
บดขย扯ี摮: เค扯ี摮ยว, ครดู, ส ี[Lex2]
พดูเสยีงแหบ[Lex2]
ทาํใหก้ระวนกระวาย: ทาํใหเ้ดอืดดาล [Lex2]
(เกรท) n.,vt. (ใส)่ ตะแกรง,ลกูกรง,ตาขา่ย,ตะกรับในเตาไฟ,ท攊ี㸾รอ่น
ตะแกรงรอ่น vi.,vt. ขดู,เสยีดส,ีครดู,เค扯ี摮ยวฟัน,ขดั,บดใหล้ะเอยีด,ขดู
ดงั,ขดัดงั ###SW. grater,n. [Hope]
(n) ลกูกรงเหลก็,ตะราง,รั扯摮ว,ตะแกรง,ตาขา่ย [Nontri]
(vt) ถ,ูขดู,ส,ีครดู,ใสล่กูกรงเหลก็,ใสต่ะแกรงรอ่น [Nontri]
/G R EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grave หลมุศพ: หลมุฝังศพ, สสุาน, ป่าชา้ [Lex2]
เสยีงต攊ํ㸾า[Lex2]
รา้ยแรง: รนุแรง, อนัตราย, เครง่เครยีด, เอาจรงิเอาจัง, สาํคญั, เศรา้ซมึ,
ถมงึทงึ, ขรมึ, เสยีงต攊ํ㸾า, เสยีงเค [Lex2]
(เกรฟว) n. สสุาน,หลมุฝังศพ,ป่าชา้,ความตาย adj. รา้ย
แรง,รนุแรง,สาํคญั,เอาจรงิเอาจัง,ขงึขงั,วกิฤต,ิมดืมวั,เศรา้ซมึ,คร扯ึ摮ม,เสยีง
หนัก n. เสยีงหนัก. ###SW. gravely adv. graveness n. [Hope]
(adj) เอาการเอางาน,เอาจรงิเอาจัง,หนัก,มหนัต,์สาํคญั,รา้ยแรง,รนุแรง
[Nontri]
(n) หลมุฝังศพ,สสุาน,ป่าชา้,ความตาย [Nontri]
(vt) แกะสลกั,ฝัง,จารกึ [Nontri]



/G R EY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

hare กระตา่ยป่า เป็นสตัวใ์นตระกลู Lepus[Lex2]
ว攊ิ㸾งอยา่งรวดเรว็: เคล攊ื㸾อนท攊ี㸾อยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(แฮร)์ n. กระตา่ยป่า [Hope]
(n) กระตา่ยป่า [Nontri]
/HH EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hate เกลยีด: ไมพ่อใจ, ชงิชงั, ชงั, เกลยีดชงั [Lex2]
ความเกลยีด: ความชงั, ความไมพ่อใจ, ความเกลยีดชงั [Lex2]
(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลยีด,ชงั,รังเกยีจ,ไมช่อบ,ไมเ่ตม็ใจ. ###S.
abominate,abhor [Hope]
(n) ความเกลยีด,ความรังเกยีจ,ความชงั,ความไมช่อบ,โทสาคติ
[Nontri]
(vt) เกลยีด,ไมช่อบ,รังเกยีจ,ชงั,เกลยีดชงั [Nontri]
/HH EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

haze เมฆหมอก[Lex2]
ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ทาํใหค้ลมุเครอื: ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ทาํใหไ้มแ่นช่ดั [Lex2]



แกลง้ (ผู้ท攊ี㸾มตีาํแหนง่ต攊ํ㸾ากวา่): กลั攊㸾นแกลง้ [Lex2]
(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลวั,ความมดืสลวั,ความเลอะเลอืน vt.
กลั攊㸾นแกลง้,ยั攊㸾วเยา้,ระราน ###S. vagueness [Hope]
(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมดืสลวั [Nontri]
/HH EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jade สเีขยีวสวา่งแบบหยก[Lex2]
หยก[Lex2]
(เจด) {jaded,jading,jades} n. หยก,แรห่ยก,มา้รา้ย,หญงิรา้ย.vt.,vi.
ทาํใหอ้อ่นเพลยี,ทาํใหน้า่เบ攊ื㸾อ ###SW. jadish adj. [Hope]
(n) หยก,มา้เลว,มา้แก,่หญงิเจา้ชู้,หญงิรา้ย [Nontri]
/JH EY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knave คนโกง (คาํเกา่): ทรชน [Lex2]
(เนฟว) n. คนไมซ่攊ื㸾อ,คนโกง,คนพาล,ไพต่วัแจค๊,คนต攊ํ㸾าตอ้ย,คนใชผู้้ชาย,
[Hope]
(n) คนเลว,คนข扯ี摮โกง,คนไมซ่攊ื㸾อ [Nontri]
/N EY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lace เฆ攊ี㸾ยนใหเ้ป็นแนว (คาํไมเ่ป็นทางการ): เฆ攊ี㸾ยน [Lex2]
เจอืแอลกอฮอลห์รอืสารอ攊ื㸾นๆ: ผสมแอลกอฮอล ์[Lex2]
เชอืกรอ้ย (รองเทา้): เชอืกถกัรองเทา้ [Lex2]
ด扯ิ摮นเงนิด扯ิ摮นทอง: ด扯ิ摮น [Lex2]
ประดบัดว้ยลายลกูไม:้ ขลบิดว้ยลกูไม ้[Lex2]
ปัก: ถกั, รอ้ย, ถกัลกูไม,้ ถกัเชอืก, ปักลกูไม ้[Lex2]
ผกูเชอืกรองเทา้[Lex2]
ลกูไม:้ ส攊ิ㸾งทอลายฉล ุ[Lex2]
แอลกอฮอลท์攊ี㸾เตมิในอาหารหรอืเคร攊ื㸾องด攊ื㸾มเพยีงเลก็นอ้ย[Lex2]
(เลส) {laced,lacing,laces} n. ลกูไม,้ด扯ิ摮น,ด扯ิ摮นเงนิ,ด扯ิ摮นทอง,สายถกั,สายรัด
รองเทา้,ส攊ิ㸾งทอลายฉล ุvt. ผกูสาย,รัก,ปัก,ถกั,ประดบัดว้ยลาย
ลกูไม,้รอ้ย,สอด,เฆ攊ี㸾ยนเป็นแนว vi. ผกูดว้ยสายรัดรองเทา้,ผกู
เชอืก,ตอ่วา่,โจมต ี[Hope]
(n) ลกูไมถ้กั,เชอืกผกูรองเทา้,ด扯ิ摮นเงนิด扯ิ摮นทอง,ส攊ิ㸾งทอลายฉล ุ[Nontri]



/L EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lake ทะเลสาบ: บงึขนาดใหญ ่[Lex2]
บอ่น扯ํ摮ามนั[Lex2]
สแีดงเขม้[Lex2]
(เลค็) n. ทะเลสาบ,บงึขนาดใหญม่าก [Hope]
(n) ทะเลสาบ,บงึใหญ,่กวา๊น [Nontri]
/L EY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lame (ขา) พกิาร: (เดนิ) กะโผลกโซเซ, เป๋ [Lex2]
ไมไ่ดเ้ร攊ื㸾อง: ใชไ้มไ่ด,้ ออ่น [Lex2]
(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสยี,ขาพกิาร,ขาเป๋,พกิาร,ใชไ้ม่
ได,้ออ่นแอ, (เหตผุล) ไมเ่พยีงพอ,ฟังไมข่扯ึ摮น. vt. ทาํใหพ้กิาร,ทาํให้
บกพรอ่ง. ###SW. lameness n. ดlูame ###S. crippled [Hope]
(adj) ขากะเผลก,ขาเสยี,ขดัยอก,กะพรอ่งกะแพรง่,ออ่นแอ [Nontri]
/L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lane ชอ่งทางเดนิรถ: ทาง, เลน, ชอ่งทาง [Lex2]
ซอย: ตรอก, ทางเดนิ [Lex2]
(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ชอ่งถนนท攊ี㸾ใหร้ถผา่นไดห้น攊ึ㸾งคนัตอ่
ครั扯摮ง,ทางว攊ิ㸾งแขง่ของนักกรฑีาแตล่ะคน,ทางว攊ิ㸾งของลกูบลิเลยีด adj.
เด攊ี㸾ยว,โดด,สนัโดษ [Hope]
(n) ตรอก,ชอ่งเดนิรถ,ทางแคบ,ลู่ว攊ิ㸾ง [Nontri]
/L EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

late ดกึ: ค攊ํ㸾า, มดื [Lex2]
ท攊ี㸾ผา่นมา[Lex2]
ท攊ี㸾เพ攊ิ㸾งเสยีชวีติ[Lex2]
ลา่สดุ[Lex2]
สาย: ลา่ชา้, ชา้กวา่ปกต ิ[Lex2]
(เลท) adj. สาย,ชา้,ลา่,ลว่งเลยมานาน,ดกึ,ค攊ํ㸾า,มดื,เรว็ ๆ น扯ี摮,อนักอ่น,ไม่
นานมาน扯ี摮,เพ攊ิ㸾งตาย,อดตี,ภายหลงั,ตอนหลงั. Phr. (of late เรว็ ๆ น扯ี摮)



###SW. lateness n. [Hope]
(adj) สาย,อนักอ่น,อดตี,แก,่ชา้,ตอ่มา,ทหีลงั [Nontri]
/L EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

made กรยิาชอ่งท攊ี㸾 2 และ 3 ของ make[Lex2]
ซ攊ึ㸾งทาํข扯ึ摮นมา: ซ攊ึ㸾งประดษิฐข์扯ึ摮น [Lex2]
(เมด) adj. ซ攊ึ㸾งทาํข扯ึ摮น,ประดษิฐข์扯ึ摮น v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ make
###S. invented [Hope]
(vt) pt และ pp ของ make [Nontri]
/M EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[make]
ทาํ: จัดทาํ, สรา้ง, ผลติ [Lex2]
แตง่ตั扯摮ง[Lex2]
จัดหา[Lex2]
กอ่ใหเ้กดิ: ทาํใหเ้ป็น [Lex2]
จัด (เตยีงนอน): จัดแตง่, ทาํเตยีง [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
บงัคบั: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]
ทาํกาํไร: ทาํเงนิ, สรา้งกาํไร, สรา้งรายได ้[Lex2]
คาดคะเน: กะ, ประเมนิ, ประมาณ [Lex2]
กลายเป็น: เปล攊ี㸾ยนสภาพเป็น [Lex2]
หาได:้ มรีายได,้ หารายได ้[Lex2]
จัด (ท攊ี㸾นอน): เตรยีม [Lex2]
จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
เทา่กบั: รวมเป็น, มจีาํนวนเป็น [Lex2]
ทาํคะแนน (กฬีา)[Lex2]
บรรลเุปา้หมาย[Lex2]
กระตุ้น: ทาํให,้ เป็นเหตใุห ้[Lex2]
เขยีน: แตง่, ประพันธ ์[Lex2]
ไปถงึ: ถงึ, มาถงึ [Lex2]
ทนั: ทนัเวลา [Lex2]
ปรงุ (อาหาร)[Lex2]
เคร攊ื㸾องหมายการคา้: ย攊ี㸾หอ้ [Lex2]
กระบวนการผลติ: แบบ, วธิกีารผลติ [Lex2]



(เมค)ฺ {made,made,making,makes} n. ทาํ,ทาํใหเ้กดิข扯ึ摮น,สรา้ง,ทาํให้
เป็น,กอ่,นาํมาซ攊ึ㸾ง,ทาํใหเ้ป็น,กอ่,นาํมาซ攊ึ㸾ง,ทาํให,้เปล攊ี㸾ยนใหเ้ป็น,ประกอบ
ข扯ึ摮นเป็น,เตรยีม,ปรงุ,บรรล,ุถงึ,ทาํรายได,้ประพันธ,์เขยีน,ประกาศเป็น
กฎหมาย,แตง่ตั扯摮ง,ตั扯摮งช攊ื㸾อ,กลายเป็น,แปล,ประเมนิ,ประมาณ,รวมเป็น
เทา่กบั,มาทนัเวลา [Hope]
(n) แบบ,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾สรา้งข扯ึ摮น,การกระทาํ,ย攊ี㸾หอ้,กริยิามารยาท [Nontri]
(vi) รวมข扯ึ摮น,ประกอบข扯ึ摮น,ทาํข扯ึ摮น [Nontri]
(vt) ทาํ,จัดตั扯摮ง,เตรยีม,สรา้ง,บรรล,ุแตง่,สมมตุ ิ[Nontri]
/M EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

make ทาํ: จัดทาํ, สรา้ง, ผลติ [Lex2]
แตง่ตั扯摮ง[Lex2]
จัดหา[Lex2]
กอ่ใหเ้กดิ: ทาํใหเ้ป็น [Lex2]
จัด (เตยีงนอน): จัดแตง่, ทาํเตยีง [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
บงัคบั: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]
ทาํกาํไร: ทาํเงนิ, สรา้งกาํไร, สรา้งรายได ้[Lex2]
คาดคะเน: กะ, ประเมนิ, ประมาณ [Lex2]
กลายเป็น: เปล攊ี㸾ยนสภาพเป็น [Lex2]
หาได:้ มรีายได,้ หารายได ้[Lex2]
จัด (ท攊ี㸾นอน): เตรยีม [Lex2]
จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
เทา่กบั: รวมเป็น, มจีาํนวนเป็น [Lex2]
ทาํคะแนน (กฬีา)[Lex2]
บรรลเุปา้หมาย[Lex2]
กระตุ้น: ทาํให,้ เป็นเหตใุห ้[Lex2]
เขยีน: แตง่, ประพันธ ์[Lex2]
ไปถงึ: ถงึ, มาถงึ [Lex2]
ทนั: ทนัเวลา [Lex2]
ปรงุ (อาหาร)[Lex2]
เคร攊ื㸾องหมายการคา้: ย攊ี㸾หอ้ [Lex2]
กระบวนการผลติ: แบบ, วธิกีารผลติ [Lex2]
(เมค)ฺ {made,made,making,makes} n. ทาํ,ทาํใหเ้กดิข扯ึ摮น,สรา้ง,ทาํให้
เป็น,กอ่,นาํมาซ攊ึ㸾ง,ทาํใหเ้ป็น,กอ่,นาํมาซ攊ึ㸾ง,ทาํให,้เปล攊ี㸾ยนใหเ้ป็น,ประกอบ



 

ข扯ึ摮นเป็น,เตรยีม,ปรงุ,บรรล,ุถงึ,ทาํรายได,้ประพันธ,์เขยีน,ประกาศเป็น
กฎหมาย,แตง่ตั扯摮ง,ตั扯摮งช攊ื㸾อ,กลายเป็น,แปล,ประเมนิ,ประมาณ,รวมเป็น
เทา่กบั,มาทนัเวลา [Hope]
(n) แบบ,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾สรา้งข扯ึ摮น,การกระทาํ,ย攊ี㸾หอ้,กริยิามารยาท [Nontri]
(vi) รวมข扯ึ摮น,ประกอบข扯ึ摮น,ทาํข扯ึ摮น [Nontri]
(vt) ทาํ,จัดตั扯摮ง,เตรยีม,สรา้ง,บรรล,ุแตง่,สมมตุ ิ[Nontri]
/M EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

male ผู้ชาย[Lex2]
ซ攊ึ㸾งเป็นของผู้ชาย: เก攊ี㸾ยวกบัผู้ชาย, เก攊ี㸾ยวกบัเพศชาย [Lex2]
ป่วย: เลว, ไมด่ ี[Lex2]
(เมล) adj.,n. ชาย,ผู้ชาย,ตวัผู้,พชืตวัผู้,ผู้,ผู้ชาย,เพศชาย,เกสรตวัผู้.
###SW. maleness n. ###S. masculine [Hope]
(adj) ตวัผู้,เพศผู้,เพศชาย [Nontri]
(n) ตวัผู้,ผู้ชาย,เพศผู้ [Nontri]
/M EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mane แผงขนบนคอสตัว:์ แผงคอของสงิโตหรอืมา้, แผงคอสตัว ์[Lex2]
ผมยาวดกและหนา (คน)[Lex2]
(เมน) n. แผงคอสตัว ์(เชน่มา้,สงิโต) ###SW. maned adj. [Hope]
(n) แผงคอสตัว ์[Nontri]
/M EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mare มา้หรอืลาตวัเมยี: มา้ตวัเมยีท攊ี㸾โตเตม็ท攊ี㸾 [Lex2]
ฝันรา้ย (คาํโบราณ)[Lex2]
พ扯ื摮นท攊ี㸾ราบและกวา้งใหญบ่นดวงจันทร ์ดาวพธุ หรอืดาวองัคาร[Lex2]
(แมร)์ n. มา้ตวัเมยีท攊ี㸾โตเตม็ท攊ี㸾,สตัวต์วัเมยีท攊ี㸾โตเตม็ท攊ี㸾 [Hope]
(n) แมม่า้,ลาตวัเมยี [Nontri]
/M EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mate ผู้ชว่ยผู้บงัคบัการเรอื[Lex2]  



คู่สมรส: คู่ครอง, สามภีรรยา, คู่แตง่งาน [Lex2]
ผู้ชว่ย[Lex2]
สว่นหน攊ึ㸾งในจาํนวนคู่: อนัหน攊ึ㸾งในจาํนวนคู่ [Lex2]
คู่ผสมพันธุ์ (สตัว)์[Lex2]
เพ攊ื㸾อน: เกลอ, เพ攊ื㸾อนรว่มทมี [Lex2]
จับคู่ผสมพันธุ์[Lex2]
จับคู่กนั: เป็นเพ攊ื㸾อน, คบหากนั [Lex2]
แตง่งาน (คาํไมเ่ป็นทางการ): สมรส [Lex2]
เช攊ื㸾อมตอ่กนั: เช攊ื㸾อม [Lex2]
(หมากรกุ) การรกุจนแตม้: การรกุฆาต [Lex2]
รกุ (หมากรกุ)[Lex2]
คาํอทุานเม攊ื㸾อมกีารรกุจนแตม้ (หมากรกุ)[Lex2]
คาํเรยีกแทนคนแปลกหนา้: คาํเรยีกแทนคนท攊ี㸾ไมรู่้จักช攊ื㸾อ [Lex2]
(เมท) n. เพ攊ื㸾อน,สามหีรอืภรรยา,เพ攊ื㸾อนรว่ม (สาํนัก,โรงเรยีน,บา้นหรอือ攊ื㸾น
ๆ) ,หน攊ึ㸾งในสตัวต์วัผู้ตวัเมยีคู่หน攊ึ㸾ง,ผู้ชว่ยจา่นายสบิทหารเรอื,ผู้ชว่ยนาย
เรอื. v. รว่ม,รว่มคู่,แตง่งาน,สมรส,ผสมพันธุ์,เป็นเพ攊ื㸾อน ###SW.
mateship n. [Hope]
(n) คู่ทกุขค์ู่ยาก,เพ攊ื㸾อน,ตน้หน,ผู้ชว่ยนายเรอื [Nontri]
(vt) เป็นคู่ทกุขค์ู่ยาก,แตง่งาน,สมรส [Nontri]
/M EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maze ทางวกวน: ทางคดเค扯ี摮ยว, เขาวงกต [Lex2]
สภาวะท攊ี㸾ยุ่งเหยงิ: ความยุ่งเหยงิ, ความสบัสน [Lex2]
ทาํใหส้บัสน: ทาํใหง้นุงง [Lex2]
(เมซ) n. ทางคดเค扯ี摮ยว,ระบบทางส攊ื㸾อสารท攊ี㸾ยุ่งเหยงิ,เขาวงกต,สภาวะท攊ี㸾
สบัสน,ความยุ่งเหยงิ,ความวกเวยีน,การเคล攊ื㸾อนวกเวยีน. [Hope]
(n) ความสบัสนใจ,ความวกวน [Nontri]
(vt) ทาํใหส้บัสนใจ,ทาํใหฉ้งน,ทาํใหง้ง,ทาํใหยุ้่งเหยงิ [Nontri]
/M EY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

name ช攊ื㸾อ: ฉายานาม, ช攊ื㸾อเรยีก [Lex2]
ตั扯摮งช攊ื㸾อ: กาํหนดช攊ื㸾อ, ใหช้攊ื㸾อ [Lex2]
|der, pl. Namen| ช攊ื㸾อ [LongdoDE]



(เนม) n. ช攊ื㸾อ,นาม vt. ตั扯摮งช攊ื㸾อ,ระบชุ攊ื㸾อ [Hope]
(n) ช攊ื㸾อ,นามกร,ผู้มชี攊ื㸾อเสยีง [Nontri]
(vt) ตั扯摮งช攊ื㸾อ,เรยีกช攊ื㸾อ,ออกช攊ื㸾อ,แนะนาํ [Nontri]
/N EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pace ฝีเทา้: กา้ว, ระยะกา้ว, จังหวะกา้วเดนิ [Lex2]
อตัราการเดนิ: อตัราการว攊ิ㸾ง, อตัราการเคล攊ื㸾อนไหว [Lex2]
เดนิกลบัไปกลบัมา[Lex2]
กา้วเดนิ[Lex2]
วดัระยะทางโดยการกา้วเดนิ[Lex2]
(เพสด) adj. โดยรับการอนญุาตจาก,ขอโทษ n.,vi.,vt.
กา้ว,ฝีเทา้,ลกัษณะการกา้ว ###SW. paced adj. [Hope]
(n) การกา้ว,ฝีเทา้,ระยะกา้ว [Nontri]
(vt) ยา่ง,กา้ว,เดนิ,ว攊ิ㸾งชะลอ,ทาํเป็นตวัอยา่ง [Nontri]
/P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

page หนา้กระดาษ: หนา้, หนา้หนังสอื, แผน่ [Lex2]
เดก็รับใชท้攊ี㸾เป็นผู้ชาย[Lex2]
เรยีก: เรยีกช攊ื㸾อ, ขานช攊ื㸾อ [Lex2]
(เพจ) n. หนา้หนังสอื,ใบ,เดก็รับใชท้攊ี㸾เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มท攊ี㸾ไดรั้บการฝกึ
ใหเ้ป็นอศัวนิ,มหาดเลก็ของราชสาํนัก vt. เรยีกช攊ื㸾อซ扯ํ摮าแลว้ซ扯ํ摮าเลา่เพ攊ื㸾อให้
มา,ระบหุนา้. vi. เป็นเดก็รับใชเ้ป็น,พลกิหนา้ คนรับใช ้###SW.
pagehood n. pageship n. [Hope]
(n) หนา้หนังสอื,มหาดเลก็,เดก็รับใชช้าย [Nontri]
/P EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pale ไมม่สี:ี (ส)ี ซดี [Lex2]
ไมม่ชีวีติชวีา[Lex2]
ซดี: ซดีเซยีว, ซดีเผอืด [Lex2]
ทาํใหซ้ดีเซยีว: ทาํใหซ้ดีเผอืด, ทาํใหซ้ดี [Lex2]
ไมแ้หลมท攊ี㸾ใชท้าํรั扯摮ว: ไมรั้扯摮ว [Lex2]
(เพล) adj. ซดี v. ทาํใหซ้ดี,ลอ้มรั扯摮ว,โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ n. ไมแ้หลม,ไม้



รั扯摮ว [Hope]
(adj) ซดีเผอืด,จดื,จาง,ออ่น,หมน่หมอง [Nontri]
(n) ไมป้ลายแหลมใชก้ั扯摮นรั扯摮ว [Nontri]
/P EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pane บานกระจกหนา้ตา่ง[Lex2]
ชอ่งในวนิโดวห์มายถงึ การแบง่วนิโดวอ์อกเป็นชอ่ง ๆ เชน่โปรแกรม
Microsoft Excel ท攊ี㸾สามารถแสดงแฟม้ขอ้มลูใหด้พูรอ้ม ๆ กนัไดถ้งึ 4
ชอ่ง แตล่ะชอ่งจะมแีถบเล攊ื㸾อนภาพท攊ี㸾ชว่ยใหส้ามารถดงึเซลลท์攊ี㸾อยู่ไกล
เขา้มาใกล ้ๆ ได ้[Hope]
(n) บานกระจกหนา้ตา่ง,ตาหมากรกุ [Nontri]
/P EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

phase ขั扯摮นตอน: ชว่ง, ระยะ [Lex2]
ระยะของโรค[Lex2]
ลกัษณะของดวงจันทรห์รอืดวงดาวท攊ี㸾ปรากฎในชว่งเวลาตา่งๆ
กนั[Lex2]
มมุมอง: แงม่มุ, แง ่[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นขั扯摮นตอน: จัดใหเ้ป็นระยะ, ขยายเป็นชว่งๆ, ทาํใหเ้ป็นไปตาม
แผน [Lex2]
ทาํใหเ้ขา้กนั: ทาํใหป้ระสานกนั [Lex2]
(เฟส)ฺ n. ระยะ,ระยะโรค,ขั扯摮น,ตอน,แง,่ชว่ง,ดา้น,หนา้,รปูแบบ,รปู,ลาํดบั.
vt. ทาํใหเ้ป็นขั扯摮นตอน,ทาํใหป้ระสานกนั,ทาํใหด้าํเนนิการไปตามแผน. 
Phr. (phase in คอ่ย ๆ ใชส้อยตามลาํดบั) [Hope]
/F EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]



phrase วล ี(ทางไวยากรณ)์: กลุ่มคาํ [Lex2]
ถอ้ยคาํ: การใชถ้อ้ยคาํ [Lex2]
โวหาร: สาํนวน, คาํพังเพย, คาํคม [Lex2]
เน扯ื摮อเพลง[Lex2]
ถา่ยทอดดว้ยคาํพดู: แสดงเป็นคาํพดู, ใชค้าํพดูหรอืถอ้ยคาํแสดง
[Lex2]
(เฟรส) n. วล,ีกลุ่มคาํศพัท,์ถอ้ยคาํ,โวหาร,คาํพดู,คาํคม,คาํ
พังเพย,สาํนวน,คาํคยุโว,การใชถ้อ้ยคาํ vt. ใชถ้อ้ยคาํ,แสดง
โวหาร,ประจบ ###S. expressioin,catchword,word [Hope]
(n) วล,ีกลุ่มคาํ,สาํนวน,โวหาร,คาํคม [Nontri]
(vt) ใชถ้อ้ยคาํ,ใชโ้วหาร [Nontri]
/F R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

place สถานท攊ี㸾: ทาํเล, บรเิวณ [Lex2]
ท攊ี㸾อยู่อาศยั: สถานท攊ี㸾พัก, ถ攊ิ㸾นฐาน, ถ攊ิ㸾นท攊ี㸾อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่: จดุ [Lex2]
ประเดน็[Lex2]
ท攊ี㸾นั攊㸾ง: เกา้อ扯ี摮นั攊㸾ง [Lex2]
บทบาท[Lex2]
โอกาสในการเรยีน[Lex2]
ตาํแหนง่ในทมี[Lex2]
อนัดบัในการแขง่ขนั[Lex2]
ถนน (ใชเ้ป็นสว่นหน攊ึ㸾งของช攊ื㸾อถนนสายสั扯摮นๆ)[Lex2]
วางไวใ้นตาํแหนง่[Lex2]
แสดงทศันคตติอ่ส攊ิ㸾งใดส攊ิ㸾งหน攊ึ㸾ง[Lex2]
จาํได:้ ระลกึได ้[Lex2]
จัดหาท攊ี㸾อยู่ให:้ หาท攊ี㸾อยู่ท攊ี㸾เหมาะสม [Lex2]
เขา้อนัดบั: อยู่ในอนัดบัท攊ี㸾 [Lex2]
(เพลส) n. สถานท攊ี㸾,บรเิวณ,จดุ
หมาย,ท攊ี㸾,ท攊ี㸾พัก,เขต,ฐานะ,ตาํแหนง่,สภาพ,สถานการณ,์เทศะ,หนา้ท攊ี㸾,การ
งาน,ท攊ี㸾ตั扯摮ง,โอกาสท攊ี㸾เหมาะ. Phr. (give place to ใหค้วามสาํคญั,ถกู
แทนท攊ี㸾โดย) Phr. (go places ประสบความสาํเรจ็) Phr. (take place เกดิ
ข扯ึ摮น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจ,ุใส,่เอาไว,้ฝาก,มอบ,แตง่
ตั扯摮ง,วนิจิฉัย,ปรับเสยีง,วางลกู,สง่กระสนุ vi. อยู่ในอนัดบั [Hope]



/P L EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plane เคร攊ื㸾องบนิ: เรอืบนิ [Lex2]
บนิรอ่น: รอ่น [Lex2]
(เรอื) แลน่แฉลบ: แลน่ไปเหนอืผวิน扯ํ摮า [Lex2]
พ扯ื摮นราบ: ท攊ี㸾ราบ, แนวราบ, ผวิหนา้ท攊ี㸾ราบ [Lex2]
ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
เก攊ี㸾ยวกบัแนวราบ[Lex2]
ปีกเคร攊ื㸾องบนิ: แพนหางเคร攊ื㸾องบนิ [Lex2]
ระดบั: สถานะทางสงัคม, ชั扯摮น, ขั扯摮น [Lex2]
กบไสไม[้Lex2]
ไมป้าดปนู[Lex2]
เคร攊ื㸾องไสโลหะ[Lex2]
ไสกบ[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ: ปรับพ扯ื摮นใหเ้รยีบ [Lex2]
(เพลน) n. พ扯ื摮นราบ,หนา้ราบ,แนวราบ,เคร攊ื㸾องบนิ,กบ,กบไสไม,้ไมป้าดปนู
adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทาํใหเ้รยีบ [Hope]
(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพ扯ื摮นระนาบ [Nontri]
(n) เคร攊ื㸾องบนิ,ระนาบ,ระดบัชั扯摮น,ท攊ี㸾ราบ,กบไสไม,้แนวราบ [Nontri]
(vt) ไสไม,้ปรับใหเ้รยีบ [Nontri]
/P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plate จาน: จานใสอ่าหาร [Lex2]
อาหารในจาน: อาหารและการบรกิารม扯ื摮อหน攊ึ㸾ง [Lex2]
จานสาํหรับเร攊ี㸾ยไรเงนิบรจิาค (ในโบสถค์รสิต)์[Lex2]
แผน่โลหะท攊ี㸾จารกึไวเ้ป็นปา้ยช攊ื㸾อ[Lex2]
แผน่กระจก[Lex2]
โลร่างวลั[Lex2]
แมพ่มิพโ์ลหะ: แผน่พมิพ ์[Lex2]
เคร攊ื㸾องใชท้攊ี㸾เป็นโลหะ[Lex2]
แผน่เหลก็ตอ่เรอื[Lex2]
การแขง่ขนัเพ攊ื㸾อโลร่างวลั[Lex2]
โลหะสาํหรับชบุ[Lex2]



ภาพท攊ี㸾พมิพอ์อกมา: ภาพท攊ี㸾พมิพส์อดใสใ่นหนังสอื [Lex2]
แผน่โลหะท攊ี㸾ใชเ้ป็นเคร攊ื㸾องปอ้งกนั[Lex2]
พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ[์Lex2]
ตอกแผน่โลหะ[Lex2]
ชบุ: ชบุเหลก็ [Lex2]
แผน่ธรณภีาค,แผน่เปลอืกโลก [LongdoEN]
(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบรกิารม扯ื摮อ
หน攊ึ㸾ง,แผน่โลหะ,ปา้ยโลหะ (โดยเฉพาะปา้ยช攊ื㸾อ) ,แผน่เหลก็ตอ่เรอื,แผน่
กระจก,แผน่พมิพ,์เคร攊ื㸾องใชท้攊ี㸾เป็นโลหะ,โลร่างวลั,การแขง่ขนัเพ攊ื㸾อโล่
รางวลั,จานเร攊ี㸾ยไรหรอืรับเงนิบรจิาค,ภาชนะทอ้งเรยีบ,ขั扯摮วบวกไฟสงูของ
หลอดวทิย ุvi. ชบุ,ชบุดว้ยไฟฟา้,ตอกแผน่โลหะ,พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ์
[Hope]
(n) จาน,แผน่พมิพ,์ปา้ยช攊ื㸾อ,โลร่างวลั [Nontri]
(vt) ชบุ,พมิพ,์ตอก [Nontri]
/P L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quake สั攊㸾นกลวั[Lex2]
สั攊㸾นไหว: ไหว, ยวบ [Lex2]
แผน่ดนิไหว[Lex2]
อาการสั攊㸾น: อาการสั攊㸾นกลวัหรอื สั攊㸾นหนาว [Lex2]
(เควค) vi.,n. (การ) สั攊㸾นเทา,สั攊㸾น,สั攊㸾นสะเทอืน,ไหว,ยวบ,แผน่ดนิไหว
###SW. quakingly adv. ###S. shake [Hope]
(vi) ยวบ,ไหว,สั攊㸾นสะเทอืน,สั攊㸾นเทา,สั攊㸾นระรกิ [Nontri]
/K W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

race การแขง่ขนั: การแขง่ขนัดา้นความเรว็ [Lex2]
แขง่ขนั (ความเรว็): ว攊ิ㸾งแขง่ [Lex2]
ว攊ิ㸾งอยา่งเรว็: เรง่รบี, รบีไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
กระแสน扯ํ摮า[Lex2]
รอ่งน扯ํ摮า: รางน扯ํ摮า [Lex2]
มนษุยชาต[ิLex2]
เช扯ื摮อชาต:ิ กลุ่มชาตพัินธุ์, เผา่พันธุ์ [Lex2]
กลุ่ม: ชนดิ, ประเภท, จาํพวก [Lex2]
พันธุ์ (พชืหรอืสตัว)์[Lex2]



(เรส) vi.,vt.,n. (การ) ว攊ิ㸾งแขง่,ว攊ิ㸾งอยา่งรวดเรว็,แขง่มา้.,แขง่ขนั
ความเรว็,การแขง่ขนั,ความเช攊ี㸾ยว,เช扯ื摮อชาต,ิชนชาต,ิเผา่พันธุ์,วงศ์
ตระกลู,เช扯ื摮อสาย,พันธุ์, ชนชั扯摮น,รสนยิม [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การว攊ิ㸾งแขง่,ชนชาต,ิเช扯ื摮อสาย [Nontri]
(vi) ไหลเช攊ี㸾ยว,ว攊ิ㸾งแขง่,แขง่มา้ [Nontri]
/R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rage ความเดอืดดาล: การแสดงความโกรธแคน้ [Lex2]
ความคลั攊㸾งไคล:้ ความนยิมชั攊㸾วครั扯摮งคราว, แฟชั攊㸾น [Lex2]
แสดงความเดอืดดาล[Lex2]
แพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็: ลกุลาม, โหมกระหน攊ํ㸾า [Lex2]
(เรจ)ฺ n. ความเดอืดดาล, ความรนุแรงของลม คล攊ื㸾นไฟโรคอ攊ื㸾น ๆ ,ความ
รนุแรงของอารมณ,์ความอยากอาหารหรอือ攊ื㸾น ๆ ,ความคลั攊㸾ง,ความ
เรา่รอ้น,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾คลั攊㸾งไคลไ้หลหลง. vi. พดูหรอืกระทาํดว้ยความ
เดอืดดาล,รบีเรง่ไป,ลกุลาม,โหมพัด,โหมกระหน攊ํ㸾า. ###SW. ragingly
adv. [Hope]
(n) ความเดอืดดาล,ความโกรธ,ความบา้คลั攊㸾ง,คล攊ื㸾นลมแรง [Nontri]
/R EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rake คราด (ใชใ้นการทาํสวน)[Lex2]
ท攊ี㸾กวาดเงนิบนโตะ๊พนัน (ลกัษณะเหมอืนคราดท攊ี㸾ใชใ้นการทาํสวน):
คราดกวาดเงนิบนโตะ๊พนัน [Lex2]
กวาดดว้ยคราด[Lex2]
เสาะหา: คน้ควา้, สบืเสาะ [Lex2]
คุ้ย: เข攊ี㸾ย, ขดู [Lex2]
คนเสเพล: คนเจา้ชู้, เสอืผู้หญงิ [Lex2]
การลาดเอยีง[Lex2]
เอยีงลาด: เอยีงไปขา้งหลงั [Lex2]
(เรค) n. คราด,เคร攊ื㸾องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจา้ชู้,การ
เอยีง,การเอยีงลาด v. คราด,ขดู,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เกบ็,เข攊ี㸾ย,มอง
กราด,ย攊ิ㸾งกราด,ประณาม,คน้ควา้,เสาะหา ###SW. raker n. [Hope]
(n) ไมก้วาดเงนิในวงการพนัน,คราด,เสาเรอื,คนเหลวไหล,คนเจา้ชู้
[Nontri]
(vt) เข攊ี㸾ย,ไถคราด,กวาด,ขดู [Nontri]



/R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rare ซ攊ึ㸾งหายาก: ไมค่อ่ยม,ี ไมบ่อ่ย [Lex2]
ซ攊ึ㸾งมคีา่: เลศิ, ประเสรฐิ [Lex2]
เบาบาง (อากาศ)[Lex2]
ไมส่กุมาก: ก攊ึ㸾งสกุ [Lex2]
สดุยอด: ดเีย攊ี㸾ยม [Lex2]
ซ攊ึ㸾งหายาก,ไมค่อ่ยม,ีไมบ่อ่ย เชน่ un nom rare [LongdoFR]
(แรร)์ adj. หายาก,นอ้ย,บาง,เบาบาง,ไมค่อ่ยม,ีไมบ่อ่ย,เลศิ,ประเสรฐิ,นา่
ชมเชย ###SW. rareness n. ###S. uncommon [Hope]
(adj) มนีอ้ย,หายาก,ไมส่กุมาก [Nontri]
/R EH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

rave พดูเพอ้เจอ้: พดูเร攊ื㸾อยเจ扯ื摮อย [Lex2]
(เรฟว) vi.,vt.,n. (การ) พดูเพอ้เจอ้,พดูคลั攊㸾ง,ชมเชยอยา่งมาก,ทาํใหเ้กดิ
เสยีงรนุแรง ###SW. raver n. ###S. tribute [Hope]
(vi) คลั攊㸾ง,พดูเพอ้เจอ้,อาละวาด [Nontri]
/R EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]



raze ร扯ื摮อถอน: ทาํลายจนราบ [Lex2]
(เรซ) vt. ร扯ื摮อถอน,ทาํลายราบ,ลบลา้ง,ขจัด ###S. rase,demolish [Hope]
(vt) ลบลา้ง,ทาํลาย,เผาผลาญ,ขจัด,ร扯ื摮อถอน [Nontri]
/R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

safe ด!ี: เหน็ดว้ย, ตกลง, โอเค [Lex2]
ปลอดภยั: ซ攊ึ㸾งไดรั้บการปกปอ้ง, ซ攊ึ㸾งไดรั้บการคุ้มครอง [Lex2]
ซ攊ึ㸾งประสบความสาํเรจ็ (กฬีาเบสบอล)[Lex2]
ตู้นริภยั: ตู้เซฟ [Lex2]
ถงุยางคมุกาํเนดิ (คาํสแลง)[Lex2]
(เซฟ) adj. ปลอดภยั,มั攊㸾นคง,n. ตู้นริภยั,ถงุยางคมุกาํเนดิ. ###SW. safely
adv. safeness n. ###S. secure,unhurt,intact [Hope]
(adj) ไวใ้จได,้ปลอดภยั,มั攊㸾นคง,แนน่หนา [Nontri]
(n) ตู้นริภยั,ตู้เซฟ,ถงุยางคมุกาํเนดิ [Nontri]
/S EY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sage คนฉลาด: นักปราชญ,์ บณัฑติ [Lex2]
ฉลาด: รอบรู้, ปราดเปร攊ื㸾อง [Lex2]
เคร攊ื㸾องเทศอยา่งหน攊ึ㸾ง: เสจ [Lex2]
(เซจ)ฺ n. คนท攊ี㸾ฉลาดมาก,นักปราชญ,์บณัฑติ,พชืจาํพวก Salvia adj.
ฉลาดมาก,ปราดเปร攊ื㸾อง,สขุมุ,รอบคอบ ###SW. sagely adv. sageness n.
###S. intellectual,pundit [Hope]
(adj) หลกัแหลม,ฉลาด,ปราดเปร攊ื㸾อง,สขุมุ,รอบคอบ [Nontri]
(n) บณัฑติ,ปราชญ ์[Nontri]
/S EY1 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sake ผลประโยชน[์Lex2]
วตัถปุระสงค:์ เปา้หมาย, จดุมุ่งหมาย [Lex2]
เหลา้สาเก (ของญ攊ี㸾ปุ่น)[Lex2]
(เซค) n. ผลประโยชน,์ความเหน็แก.่....วตัถปุระสงค,์จดุมุ่งหมาย,มลู
เหต,ุเหต,ุเหลา้สาเกของญ攊ี㸾ปุ่นทาํจากขา้ว. ###S. motive,purpose,aim
[Hope]



(n) ประโยชน,์เหต,ุเปา้หมาย,ความเหน็แกส่攊ิ㸾งใดส攊ิ㸾งหน攊ึ㸾ง [Nontri]
/S EY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sale การขาย: การจัดจาํหนา่ย, การพาณชิย ์[Lex2]
โอกาสในการขายสนิคา้: ตลาด [Lex2]
การประมลู[Lex2]
จาํนวนท攊ี㸾ขายได:้ ปรมิาณท攊ี㸾ขายได ้[Lex2]
(เซล) n. การขาย,การแลกเปล攊ี㸾ยนทรัพยส์นิใหเ้ป็นเงนิหรอืเงนิ
เช攊ื㸾อ,จาํนวนท攊ี㸾ขายได,้ตลาด,การขายลดราคา. ###S. exchange,transfer
[Hope]
(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลงั [Nontri]
/S EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

same เหมอืนกนั: ไมแ่ตกตา่งกนั [Lex2]
เหมอืนเดมิ: ไมเ่ปล攊ี㸾ยนแปลง, คงเดมิ [Lex2]
ส攊ิ㸾งท攊ี㸾เป็นประเภทเดยีวกนั[Lex2]
(เซม) adj. เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั,เทา่กนั,อยา่งเกา่, pron. ส攊ิ㸾งท攊ี㸾เป็น
ประเภทเดยีว,ส攊ิ㸾งดงักลา่ว phr. (all the same เชน่เดยีวกนั อยา่งไร
กต็าม) ###S. identical,like [Hope]
(adj) เหมอืนกนั,อยา่งเดยีวกนั,เชน่เดยีวกนั,ทาํนองเดยีวกนั [Nontri]
/S EY1 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sane มสีขุภาพจติด:ี มจีติปกต ิ[Lex2]
มเีหตผุล[Lex2]
(เซน) adj. มสีขุภาพจติด,ีมเีหตผุล,มจีติปกต,ิมสีต,ิมั攊㸾นคง,มสีขุภาพดี
###SW. sanely adv. saneness n. ###S. normal,rational [Hope]
(adj) มสีขุภาพจติด,ีมสีต,ิมเีหตผุล [Nontri]
/S EY1 N/ [CMU]
(j) / / [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,คง
ไว,้ปอ้งกนั,กู้,กอบกู้,รบีไปใหท้นั,ไถบ่าป vi. ประหยดั,เกบ็
เงนิ,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]

scale ตราชั攊㸾ง: เคร攊ื㸾องชั攊㸾ง [Lex2]
สะเกด็: เกลด็ [Lex2]
ตกสะเกด็[Lex2]
เอาสะเกด็ออก: เอาเปลอืกออก [Lex2]
อตัรา: ระดบั, ขนาด, ชั扯摮น, มาตร, มาตราสว่นแผนท攊ี㸾 [Lex2]
ระบบการวดั[Lex2]
ประมาณ: ประเมนิ, วดัขนาด [Lex2]
เพ攊ิ㸾มข扯ึ摮น: เล攊ื㸾อนข扯ึ摮น [Lex2]
ปีน ไต ่(เขา) [LongdoEN]
(n) สะเกด็,เกลด็,เปลอืก,มาตราสว่น,ตาชั攊㸾ง,อตัรา,คราบหนิปนู [Nontri]
(vi) ตกสะเกด็ [Nontri]
(vt) กะเทาะ,ขอดเกลด็,ไตข่扯ึ摮น,ปีน,วดั,ชั攊㸾ง [Nontri]
/S K EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scare ทาํใหก้ลวั: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
ตกใจ: กลวั [Lex2]
ความหวาดกลวั: ความต攊ื㸾นตระหนก, ความกลวั [Lex2]
(สแคร)ฺ vt. ทาํใหต้กใจ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหอ้กสั攊㸾นขวญัหาย. vi.,n.
(ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั攊㸾นขวญัหาย. ###SW. scaringly adv.
###S. frighten,intimidate,daunt [Hope]



(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ทาํใหอ้กสั攊㸾นขวญัแขวน,ทาํใหต้攊ื㸾นตระหนก
[Nontri]
/S K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

shade รม่: ท攊ี㸾รม่, ท攊ี㸾บงัแดด, ท攊ี㸾กาํบงั, ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ใชบ้งั [Lex2]
ปรมิาณสที攊ี㸾แตกตา่งกนัเลก็นอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้กดิรม่เงา: ทาํใหม้ดืมวั, บงัแดด [Lex2]
คอ่ยๆ มดืมวั[Lex2]
(เชด) n. รม่,ท攊ี㸾รม่,เงามดื,ความมดื,บงัรม่,โป๊ะโคม,ท攊ี㸾บงัแดด,ท攊ี㸾
กาํบงั,กะบงั,บงัตา,เงามดืในภาพ,เคร攊ื㸾องเตอืนความจาํ,ความ
คลมุเครอื,ผ,ีปีศาจ,ลาํดบัแลเงา,จาํนวนเลก็นอ้ย,การสมัผัส vt. ทาํให้
เกดิรม่เงา,ทาํใหม้ดืมวั,ทาํใหส้ลวั,บงัเงา,บงัรม่,บงัแดด,ระบายเงา,วาด
เงามดื vi. [Hope]
(n) ลาํดบัชั扯摮นของส,ีเฉด,มู่ล攊ี㸾,รม่เงา,ท攊ี㸾บงัแดด,ผ,ีปีศาจ [Nontri]
(vi) คอ่ยๆเปล攊ี㸾ยน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิรม่เงา,บงัแสง,บงัแดด,ทาํใหส้ลวั [Nontri]
/SH EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shake เขยา่: สั攊㸾น, สั攊㸾นสะเทอืน, หวั攊㸾นไหว, สะเทอืนใจ [Lex2]



เขยา่: สั攊㸾น, โยก, ทาํใหส้ั攊㸾น [Lex2]
ทาํใหต้กใจและสะเทอืนใจ: ทาํใหว้า้วุ่นใจ, ไมม่ั攊㸾นคง [Lex2]
การเขยา่: การสั攊㸾น, การโยก, การทาํใหต้วัสั攊㸾น [Lex2]
(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ)
เขยา่,สั攊㸾น,โยก,ทาํใหส้ั攊㸾น,สลดั,สะบดั,ทอดท扯ิ摮ง,ทาํใหก้ระวนกระวาย,กวน
ใจ,ทาํใหส้งสยั,ขจัด,สั攊㸾นสะเทอืน,ตวัสั攊㸾น,สะทา้น,แกวง่,ไมม่ั攊㸾นคง,หวั攊㸾น
ไหว,จับมอืกนั (แสดงความเคารพการทกัทายหรอืการเหน็ดว้ย) ,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾
เกดิจากการส ั[Hope]
(vt) โยก,เขยา่,ไหว,ทาํใหส้ั攊㸾นสะเทอืน,ขจัด [Nontri]
/SH EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shame ความอบัอาย: ความนา่ละอายใจ, ความอปัยศ, ความขายหนา้ [Lex2]
(เชม) n. ความอบัอาย,ความละอายใจ,ความขายหนา้,เร攊ื㸾องท攊ี㸾ทาํให้
เสยีใจ vt. ทาํใหรู้้สกึละอายใจ,ทาํใหอ้บัอาย,ทาํใหข้ายหนา้,ทาํให้
อปัยศอดส.ู ###SW. shamable adj. sameable adj. shameful adj.
shameless adj. [Hope]
(n) ความอปัยศ,ความละอายใจ,ความขายหนา้,ความอบัอาย [Nontri]
(vt) ทาํใหอ้บัอาย,ทาํใหข้ายหนา้,ทาํใหล้ะอายใจ [Nontri]
/SH EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shape รปูรา่ง: สณัฐาน, รปูทรง, ทรวดทรง, โครงรา่ง, รปูแบบ, ฟอรม์, ทา่ทาง
[Lex2]
สภาพ: สขุภาพ, ความสมบรูณ ์[Lex2]
มอีทิธพิลตอ่บางส攊ิ㸾ง[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นรปูแบบ [Lex2]
บงัเกดิข扯ึ摮น: ปรับใหเ้ขา้รปูเขา้รา่ง, เป็นรปูเป็นรา่งข扯ึ摮น, เป็นรปูแบบข扯ึ摮นมา
[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,การ
กาํหนดสณัฐาน (รปู,รปูแบบ,รปูโฉม..) การจัดอยา่งมรีะเบยีบ,การ
ซอ่มแซม,วถิทีางชวีติ,สภาพการณ,์เคร攊ื㸾องอาภรณแ์สดงละคร, Phr.
(take shape กอ่รา่ง,เป็นรปูเป็นรา่งข扯ึ摮น) vt.,vi. กอ่รา่ง,แสดงออกเป็น



ถอ้ยคาํ [Hope]
(n) สณัฐาน,รปูรา่ง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ,์วถิทีาง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นรปูเป็นรา่ง,ปรับ,กาํหนด,วถิทีาง [Nontri]
/SH EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

share ใชร้ว่มกนั: มสีว่นแบง่, รับผดิชอบรว่มกนั, รว่มกนัทาํ [Lex2]
แบง่สว่น: แบง่สรรปันสว่น, แบง่ผลกาํไร, แบง่เทา่ๆ กนั [Lex2]
สว่น: สว่นแบง่, สว่นรว่ม, หุ้นสว่น [Lex2]
(แชร)์ n. สว่น,สว่นหน攊ึ㸾ง,สว่นแบง่,สว่นรว่มมอื,สว่นท攊ี㸾รับผดิชอบ,หุ้นสว่น
vt. แบง่สว่น,แบง่สรร,แบง่เฉล攊ี㸾ย,แบง่,แบง่กาํไร. vi. มสีว่น,รว่มสว่น,รว่ม
หุ้น,รว่มกนัทาํ,รว่มกนัรับ,รว่มกนัรับผดิชอบ ###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]

shave โกน: โกนดว้ยมดีโกน [Lex2]
ลดปรมิาณ: ลดราคา, ลด [Lex2]
มดีโกน: เคร攊ื㸾องขดู, กบไสไม ้[Lex2]
การโกน[Lex2]
(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนดว้ย
มดีโกน,ทาํใหโ้กรน๋,ทาํใหโ้ลน้,ผา่นไป,เฉยีด,แฉลบ,ขดู,ลอก,ตดั,ลด
ราคา,ชงิ,รดีนาทาเรน้,เหนอืกวา่เลก็นอ้ย. n. การโกน,แผน่
บาง,มดีโกน,กบไสไม,้เคร攊ื㸾องขดู,เคร攊ื㸾องตดัเป็นแผน่บาง ###SW. shavab
[Hope]
(n) การไสไม,้การโกน,เคร攊ื㸾องขดู [Nontri]
(vt) เฉยีด,โกน,แฉลบ,ทาํใหโ้กรน๋,ขดู,ลอก [Nontri]
/SH EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

skate รองเทา้สเกต็: การเลน่สเกต็ [Lex2]
เลน่เสกต็: เคล攊ื㸾อนท攊ี㸾ไปดว้ยรองเทา้สเกต็ [Lex2]
(สเคท) n. รองเทา้น扯ํ摮าแขง็,รองเทา้สเกต๊,ปลากระเบน,บคุคล,คน,มา้



แก,่คนท攊ี㸾นา่ดถูกู vi. ว攊ิ㸾งดว้ยรองเทา้ดงักลา่ว,เลน่สเกต๊,เลน่สเกต๊น扯ํ摮า
แขง็,แฉลบไป,เล攊ื㸾อนผา่นไป,รอ่นผา่นไป ###SW. skateable,adj. [Hope]
(n) การเลน่สเกต็,รองเทา้สเกต็ [Nontri]
(vi) เลน่สเกต็,ว攊ิ㸾งบนน扯ํ摮าแขง็ [Nontri]
/S K EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slate หนิชนวน: กระดานชนวน, กระเบ扯ื摮องหนิชนวน [Lex2]
รายช攊ื㸾อผู้สมคัรรับเลอืกตั扯摮ง[Lex2]
มงุหลงัคาดว้ยกระเบ扯ื摮องหนิชนวน[Lex2]
ใสเ่ขา้ไปในรายช攊ื㸾อผู้สมคัร[Lex2]
(สเลท) n. กระดานชนวน,หนิชนวน,สหีนิชนวน,สเีทาอมน扯ํ摮าเงนิเขม้,ราย
ช攊ื㸾อผู้สมคัรรับเลอืกตั扯摮ง,รายช攊ื㸾อผู้ท攊ี㸾จะไดรั้บการพจิารณาคดัเลอืก, Phr.
(clean slate ประวตัคิวามประพฤตทิ攊ี㸾ขาวสะอาด) vt. ปดูว้ยหนิชนวน,ปู
ดว้ยแผน่หนิ,เสนอช攊ื㸾อเขา้รับการเลอืกตั扯摮ง,กาํหนดรายช攊ื㸾อผู้ท攊ี㸾อยู่ในขา่ยท攊ี㸾
จะไดรั้บพจิารณาไดรั้บเลอืก [Hope]
(n) กระดานชนวน,หนิชนวน [Nontri]
/S L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slave ทาส: ผู้ทาํงานหนักและไดค้า่แรงต攊ํ㸾า [Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยโุรปภาคตะวนัออก,ภาคตะวนัออก
เฉยีงใตแ้ละภาคกลาง) [Hope]
(n) บา่ว,ทาส,ข扯ี摮ขา้,ขา้รับใช ้[Nontri]
(vi) เป็นทาส [Nontri]
/S L EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snake ง[ูLex2]
(สเนค) n. ง,ูผู้ทรยศ,ผู้หกัหลงั,คนกลบักลอก,ชายท攊ี㸾ชอบหลอกลวง
หญงิสาว vt.,vi. คดเค扯ี摮ยวไปมา,เคล攊ื㸾อนตวัเหมอืนง,ู ###S.
reptile,serpent, [Hope]
(n) ง ู[Nontri]
/S N EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



snare กบัดกั: แรว้, จั攊㸾น [Lex2]
(สแนร)์ n. กบัดกั,แรว้,จั攊㸾น,บว่ง,หว่ง,หลมุพราง,หว่งลาดสาํหรับตดัเอา
เน扯ื摮องอกหรอืเน扯ื摮อปดูออก,ถบโลหะขงึกลองแตก๊ vt. ดกัสตัวด์ว้ยแรว้
(จั攊㸾น,บว่ง,หว่ง,หลมุพราง) ,ลอ่จับ,ดกั,หลอก,ใสร่า้ย,ปา้ยส.ี ###SW.
snarer n. snaringly adv. [Hope]
(n) บว่ง,แรว้,จั攊㸾น,กบัดกั,หลมุพราง [Nontri]
(vt) หลอกจับ,ดกั,วางกบัดกั,วางหลมุพราง [Nontri]
/S N EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

space ท攊ี㸾วา่ง: พ扯ื摮นท攊ี㸾วา่ง [Lex2]
อวกาศ[Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะ, ระยะเวลา, ชว่ง [Lex2]
เวน้ระยะ: เวน้วรรค, เวน้ชอ่ง, เวน้ชว่ง [Lex2]
(คณติ.) ปรภิมู ิ[LongdoEN]
(สเพส)ฺ n. อวกาศ,ชอ่งวา่ง,ท攊ี㸾วา่งเปลา่,ท攊ี㸾นั攊㸾ง ชอ่งวา่งระหวา่ง
บรรทดั,ระยะหา่ง,ระยะชอ่ง,ระยะทาง,ระยะเวลา,หนา้กระดาษ,สลกัเปดิ
vt.,vi. เวน้ชอ่ง,เวน้ชอ่งบรรทดั,เวน้ระยะ,เวน้วรรค adj. เก攊ี㸾ยวกบัชอ่ง
วา่ง,เก攊ี㸾ยวกบัอวกาศ ###S. range,area, [Hope]
(n) ชอ่งวา่ง,อวกาศ,ท攊ี㸾วา่ง,เน扯ื摮อท攊ี㸾,ระยะ,หนา้กระดาษ [Nontri]
(vt) เวน้ชอ่ง,เวน้ระยะ,เวน้วรรค [Nontri]
/S P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spade พลั攊㸾ว[Lex2]
ขดุดนิดว้ยพลั攊㸾ว[Lex2]
ไพโ่พดาํ[Lex2]
(สเพด) n. เสยีม,พลั攊㸾ว,จอบ,เคร攊ื㸾องขดู,เคร攊ื㸾องแซะ,รปูโพดาํ,ไพโ่พดาํ vt.
ขดุหรอืแซะดว้ยเสยีม (พลั攊㸾ว,จอบ...) . Phr. (call a spade a spade เรยีก
ท攊ื㸾อ ๆ ,พดูตรงไปตรงมา,พดูอยา่งโผงผาง) ###SW. spades n.,pl. ชดุไพ่
โพดาํ,นโิกร spader n. [Hope]
(n) เสยีม,จอบ,พลั攊㸾ว,ไพโ่พดาํ [Nontri]
(vt) ขดุดว้ยจอบ [Nontri]
/S P EY1 D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

spare ระเบดิอารมณ[์Lex2]
ท攊ี㸾เกบ็ไวใ้นยามฉกุเฉนิ: ซ攊ึ㸾งสาํรองไว ้[Lex2]
วา่ง: ยามวา่ง [Lex2]
ท攊ี㸾มากเกนิความจาํเป็น: มเีหลอืเฟอื [Lex2]
สงวนไว:้ เกบ็ไว,้ ประหยดั [Lex2]
(สแพร)ฺ vt.,vi.,adj. ประหยดั,สงวน,ออม,เจยีด,ไมใ่ช,้ปลอ่ยไป,ปลอ่ย
ไว,้ยกโทษให,้อภยัโทษ,ยกชวีติ,ละเวน้,งดเวน้,เหลอืไว,้สงวน,มี
เหลอื,มเีกนิ,ผอม,ขาดแคลน. n. ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ออมไว,้ชั扯摮นสาํรอง,ส攊ิ㸾งสาํรอง,ของ
อะไหล ่(กฬีาโบวล์攊ิ㸾ง) การลม้ตวัโบวล์攊ิ㸾งลงหมดดว้ยลกูโยน2ลกู,แตม้ท攊ี㸾
ทาํไดจ้ากการโยนดงักลา่ว [Hope]
(adj) สาํรอง,นอ้ย,ผอม,บอบบาง,ประหยดั,ออม,สงวน [Nontri]
(vt) ไวช้วีติ,หวง,ผอ่นผัน,จาํกดัจาํเข攊ี㸾ย,งดเวน้ [Nontri]
/S P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

square ส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยมจัตรัุส: จัตรัุส [Lex2]
แผน่กระดานเลน่เกมซ攊ึ㸾งเป็นรปูส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยมจัตรัุส[Lex2]
ลานกวา้ง: ลานส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม [Lex2]
ตกึท攊ี㸾มถีนนส攊ี㸾ดา้น[Lex2]
ผลท攊ี㸾ไดจ้ากกาํลงัสอง: ผลคณูยกกาํลงัสอง [Lex2]
ไมฉ้ากของชา่งไม[้Lex2]
เป็นส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม: เป็นรปูส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม, มสี攊ี㸾ดา้น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม[Lex2]
ยกกาํลงัสอง[Lex2]
ปรับใหต้รง: ทาํใหเ้สมอกนั, ทาํใหต้รง [Lex2]
อยา่งตั扯摮งฉาก[Lex2]
อยา่งตรงไปตรงมา (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งซ攊ื㸾อตรง [Lex2]
(สแควร)์ n. ส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยมจัตรัุส,พ扯ื摮นท攊ี㸾รปูส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม,ลานกวา้ง,สนามกวา้ง,ส攊ี㸾
แยก,ไมฉ้าก,ตารางหมากรกุ,จาํนวนยกกาํลงัสอง,ผู้ท攊ี㸾ไมส่นใจไยด ีvt.
ทาํใหเ้ป็นรปูส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยม,ทาํใหเ้ป็นมมุฉาก,ยกกาํลงัสอง,คณูดว้ยตวั
เอง,ทาํใหเ้สมอกนั,ปรับระดบั,ทาํใหต้รง,ควบคมุ,ให้
สนิบน,งบดลุ,บญัช,ีทาํตาราง [Hope]
(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตรัุส,เสมอกนั,แบน,กวา้ง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นส攊ี㸾เหล攊ี㸾ยมจัตรัุส,ยกกาํลงัสอง,แกเ้ผด็,จัดการกบั [Nontri]



/S K W 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,ระยะการ
เจรญิเตบิโต,ตอน,ระยะ,สมยั,ชว่ง,โป๊ะ,ทา่เรอืพ扯ื摮นราบ,ชั扯摮น,ขั扯摮น,ขั扯摮นบนัได
vt. แสดงละคร,นาํข扯ึ摮นแสดง Phr. (the stage อาชพีการแสดงละคร)
[Hope]
/S T EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stake เสาหลกั: เสาเขม็ [Lex2]
การประหารชวีติแบบผกูตดิกบัเสาแลว้เผา[Lex2]
ปักเสา: ลงเสา [Lex2]
ปักเขต: ลอ้มเขต [Lex2]
ผกูไวก้บัเสา: ผกูไวก้บัหลกั [Lex2]
เงนิเดมิพัน[Lex2]
ดอกเบ扯ี摮ยหรอืสว่นแบง่ผลประโยชน[์Lex2]
วางเดมิพัน: พนัน, พนันขนัตอ่ [Lex2]
(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลกั,เสาเขม็,เสาหมดุ,เสาบา้น,หลกั,หมดุ,หลกั
ปักเขต,ทั攊㸾งไม,้เงนิเดมิพัน,เงนิรางวลั หรอืผลประโยชนท์攊ี㸾จะได,้สว่นได้
เสยี,การเส攊ี㸾ยง,การแขง่มา้,หุ้นผลประโยชน,์การเผาทั扯摮งเป็น vi. เลน่การ
พนันขนัตอ่,พนัน, ###SW. stakes n. เงนิเดมิพัน [Hope]
(n) เงนิเดมิพัน,สลกั,ไมเ้รยีว,หมดุ,การเผาทั扯摮งเป็น,การแขง่มา้,เสาเขม็
[Nontri]
(vt) ผกู,กั扯摮นหลกั,วางเงนิเดมิพัน,ปักเขต,เส攊ี㸾ยง,ลงเสาเขม็ [Nontri]
/S T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stale ไมส่ด (อาหาร): เกา่, คา้ง, เหมน็หนื (อาหาร) [Lex2]
ไมถ่า่ยเท (อากาศ): อบั (อากาศ) [Lex2]
นา่เบ攊ื㸾อ (ขา่ว, เร攊ื㸾องขาํขนั): ซ扯ํ摮าซาก, นา่เอยีน (ขา่ว, เร攊ื㸾องขาํขนั) [Lex2]



ทาํใหเ้กา่ (อาหาร): ทาํใหไ้มส่ด [Lex2]
เกา่: กลายเป็นของเกา่ [Lex2]
ทาํใหน้า่เบ攊ื㸾อ (ขา่ว, เร攊ื㸾องขาํขนั): ทาํใหน้า่เอยีน (ขา่ว, เร攊ื㸾องขาํขนั)
[Lex2]
กลายเป็นเร攊ื㸾องนา่เบ攊ื㸾อ: กลายเป็นส攊ิ㸾งท攊ี㸾นา่เบ攊ื㸾อ [Lex2]
ถา่ยปัสสาวะ (สตัวเ์ล扯ี摮ยง)[Lex2]
ปัสสาวะของสตัวเ์ล扯ี摮ยง[Lex2]
(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทาํให)้ ไมส่ด,เกา่,เกา่คร攊ํ㸾าคร,ึเหมน็อบั,เนา่
เปื攊㸾อย,คา้ง,ราข扯ึ摮น,มรีสเปล攊ี㸾ยน,เห攊ี㸾ยวยน่,จดืชดื,นา่เบ攊ื㸾อ,ลา้สมยั,น攊ิ㸾งเฉย,ไม่
ไหล,ไรผ้ล (เน攊ื㸾องจากการไมเ่รยีกรอ้ง) ###S. old,trite,rusty,insipid
[Hope]
(adj) จดืชดื,เกา่,เหมน็อบั,ฟกช扯ํ摮า,เนา่เปื攊㸾อย,คา้ง [Nontri]
/S T EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

state สภาพ: สถานการณ,์ สภาพแวดลอ้ม [Lex2]
บอกกลา่ว: แถลง, กลา่ว [Lex2]
(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ,์ฐานะ,ลกัษณะ,อาการ,สภาพทาง
อารมณ,์อารมณ,์มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กจิการของรัฐ,กจิการปกครอง vt.
กลา่ว,แถลง,แจง้,กาํหนด,สาธยาย,สาธก, (คณติศาสตร)์ ใช้
เคร攊ื㸾องหมายแสดงถงึ. adj. เก攊ี㸾ยวกบัอาํนาจหนา้ท攊ี㸾,เก攊ี㸾ยวกบัราชการ,เก攊ี㸾ยว
กบัพธิ,ีเก攊ี㸾ยวกบัรัฐ [Hope]
(adj) เก攊ี㸾ยวกบัอาํนาจหนา้ท攊ี㸾,ซ攊ึ㸾งมพีธิรีตีอง,ของรัฐ [Nontri]
(vt) แจง้,เลา่,แถลง,กลา่ว,สาธยาย,กาํหนด [Nontri]
/S T EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



take เอาไป: เอา [Lex2]
ยดึ: เอาไปโดยใชก้าํลงั [Lex2]
ควบคมุตวั[Lex2]
ถอื: จับ [Lex2]
ชนะ: พชิติ [Lex2]
เลอืก: ซ扯ื摮อ, เชา่ [Lex2]
นาํมา: ไดม้า, ได ้[Lex2]
พาไป: นาํไป [Lex2]
ทาน: กนิ, ด攊ื㸾ม, ดดู, รับประทาน [Lex2]
เขา้ใจ: ตคีวาม [Lex2]
ใช:้ ใชเ้วลา [Lex2]
ยอมรับ: อนมุตั ิ[Lex2]
เรยีน: เรยีนรู้ [Lex2]
เดนิทางโดย: โดยสารดว้ย [Lex2]
ทาํ: ปฏบิตั,ิ จัดการ [Lex2]
ไดรั้บ (ตาํแหนง่): ประสบความสาํเรจ็, ทาํงานสาํเรจ็ [Lex2]
วดัความถกูตอ้งของบางส攊ิ㸾งดว้ยเคร攊ื㸾องมอื: วดัอณุหภมู ิ[Lex2]
จดบนัทกึ: จด [Lex2]
ถา่ยหนัง: ถา่ยภาพ [Lex2]
ข扯ึ摮นรถ: ลงเรอื [Lex2]
คดัลอก[Lex2]
ตอ้งการ[Lex2]
เจบ็ป่วย[Lex2]
โกง[Lex2]
รว่มประเวณ[ีLex2]
การถา่ยภาพยนตรใ์นแตล่ะครั扯摮ง: ชว่งตอนของละคร [Lex2]
(เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอา
มา,หยบิ,จับ,ยดึ,นาํ,ได,้ไดม้า,พา,จัด,ใช,้จด,มผีล,ครอบครอง,อทุศิ
ตวั,ไป,ไปยงั,กลายเป็น,ส攊ิ㸾งท攊ี㸾ถกูเอาไป (ทาํไป,หยบิไป) ###SW.
takable adj. takeable adj. taker n. Phr. (take after คลา้ย)  [Hope]
(vt) จับ,กนิ,หยบิ,เอา,ด攊ื㸾ม,นกึ,ไดรั้บ,ทาํใหห้ลงใหล [Nontri]
/T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tale เร攊ื㸾องเลา่: เร攊ื㸾องเลา่ลอื, คาํเลา่ลอื [Lex2]



นทิาน: นยิาย [Lex2]
เร攊ื㸾องโกหก[Lex2]
(เทล) n. นทิาน,นยิาย,คาํเลา่ลอื,เร攊ื㸾องโกหก,คาํนนิทา,จาํนวนทั扯摮งหมด
[Hope]
(n) การนับ,เร攊ื㸾องราว,นทิาน,เร攊ื㸾องเลา่ [Nontri]
/T EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

tape เทปกาว: แถบกาว, กระดาษกาว [Lex2]
สายวดั[Lex2]
สายผกู: สายมดั [Lex2]
แถบบนัทกึเสยีง: สายเทปบนัทกึเสยีง [Lex2]
แถบผา้สาํหรับหุ้มรมิผา้ ทาํปกหนังสอืหรอืเยบ็เลม่: ผา้กุ๊น [Lex2]
เสน้ชยั: สายหลกัชยัท攊ี㸾จดุส扯ิ摮นสดุในการแขง่ขนั [Lex2]
บนัทกึเสยีง: อดัเสยีง [Lex2]
ตดิกระดาษกาว[Lex2]



รัดดว้ยสายผกู: ผกูดว้ยเชอืก [Lex2]
วดัดว้ยสายวดั[Lex2]
(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบนัทกึเสยีง,สายผา้หรอืพลาสตกิหรอื
กระดาษยาวเป็นรบิบ扯ิ摮น,ผา้ยางปดิแผลสาํหรับพันสายไฟฟา้,สาย
วดั,สายหลกัชยัท攊ี㸾จดุส扯ิ摮นสดุในการแขง่ขนั vt. ใสเ่ทป,ผกู,มดั [Hope]
(n) แถบ,สายเทป,รบิบ扯ิ摮น,สายวดั [Nontri]
/T EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trace รอ่งรอย: ว攊ี㸾แวว [Lex2]
จาํนวนบางเบา: จาํนวนเลก็นอ้ย [Lex2]
รอยเทา้[Lex2]
ทาง (ท攊ี㸾มนษุยห์รอืสตัวเ์ดนิผา่นไป)[Lex2]
การวาด: การรา่งภาพ [Lex2]
การตามหา[Lex2]
ตามหา[Lex2]
ตดิตาม: ตามรอย [Lex2]
สบืหารอ่งรอย: สะกดรอย [Lex2]
รา่งครา่วๆ: อธบิายครา่วๆ [Lex2]
บงัเหยีน[Lex2]
(เทรส) n. สายบงัเหยีน,สายดงึ,สายโยงมา้กบับงัเหยีน,รอย,รอ่ง
รอย,รอยเทา้,รอยทาง,ทางเลก็,รอยความทรงจาํในสมอง (หรอืengram)
การลากเสน้,การวาดเลน่,ปรมิาณเลก็นอ้ยมาก,รอยภาพโทรทศัน,์รอย
บนัทกึ,จดุหรอืเสน้ท攊ี㸾ตดักนั vt. ตามรอย,ตดิตาม,สบื
เสาะ,สบืสวน,สอบสวน,ลากเสน้,วางแผน [Hope]
(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบงัเหยีน [Nontri]
(vt) ลากเสน้,เขยีน,วาด,คดัลอก,ตดิตาม [Nontri]
/T R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trade การคา้ขาย: การคา้, การขาย [Lex2]
อาชพี[Lex2]
การแลกเปล攊ี㸾ยน: ส攊ิ㸾งแลกเปล攊ี㸾ยน [Lex2]
ลมมรสมุ: ลมตะเภา [Lex2]
ชา่งฝีมอื: ชา่ง [Lex2]
คา้ขาย: ทาํการตกลงซ扯ื摮อขาย [Lex2]



แลกเปล攊ี㸾ยน: เปล攊ี㸾ยน [Lex2]
นาํของเกา่ไปแลก[Lex2]
(เทรด) n.,adj. (เก攊ี㸾ยวกบั) การคา้,การคา้ขาย vt.,vi. คา้ขาย,แลกเปล攊ี㸾ยน
สนิคา้,แลกเปล攊ี㸾ยน, Phr. (trade in แลกเปล攊ี㸾ยนโดยใชข้องเกา่หกัราคา
เอาของใหม,่) Phr. (trade off แลกเปล攊ี㸾ยนของกนั) ###SW.
tradable,tradeable adj. [Hope]
(n) การคา้ขาย,การซ扯ื摮อขาย,ธรุกจิการคา้,ตลาด [Nontri]
(vi) คา้ขาย,ซ扯ื摮อขาย [Nontri]
/T R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vale หบุเขา[Lex2]
(เวล) n. หบุเขา,หบุเขาลาํธาร [Hope]
(n) หบุเขา [Nontri]
/V EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

wade เดนิลยุในน扯ํ摮าหรอืโคลน[Lex2]
ผา่นไปอยา่งยากลาํบาก[Lex2]
การเดนิลยุในน扯ํ摮าหรอืโคลน[Lex2]
|die, pl. Waden| นอ่ง [LongdoDE]
(เวด) vi.,n. (การ) ลยุ,เดนิลยุ,ตะลยุ,ลยุน扯ํ摮า,เลน่น扯ํ摮า,ไปอยา่งยากลาํบาก
vt. ผา่นอยา่งลาํบาก,ลยุ Phr. (wade in (into) เร攊ิ㸾มอยา่งกระฉับกระเฉงม
โจมตอียา่งรนุแรง) ###SW. wadable adj. wadeable adj. [Hope]
(vi) ลยุน扯ํ摮า,ตะลยุ,บกุ,เลน่น扯ํ摮า [Nontri]
/W EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



wake ปลกุใหต้攊ื㸾น: ทาํใหต้攊ื㸾น [Lex2]
ต攊ื㸾นนอน[Lex2]
ทาํใหต้攊ื㸾นตวั[Lex2]
ต攊ื㸾นตวั[Lex2]
ทาํใหรั้บรู้[Lex2]
รับรู้[Lex2]
เฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
การเฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
รอ่งรอยทางน扯ํ摮าท攊ี㸾เรอืหรอืส攊ิ㸾งอ攊ื㸾นใดแลน่ผา่นไป[Lex2]
รอ่งรอยทางอากาศหลงัจากเคร攊ื㸾องบนิบนิผา่นไป[Lex2]
ตาํแหนง่หรอืพ扯ื摮นท攊ี㸾ดา้นหลงั[Lex2]
ผลกระทบท攊ี㸾ตามมา[Lex2]
การพบปะพดูคยุกนัหลงัจากท攊ี㸾มเีหตกุารณท์攊ี㸾สาํคญัผา่นไป โดยมาก
หมายถงึ การไปชมุนมุกนัท攊ี㸾บา้นของผู้ท攊ี㸾เสยีชวีติกอ่นจะมพีธิฝัีงศพ
(โดยมกัถกูอา้งวา่มที攊ี㸾มาจาก การปลกุใหผู้้ตายมชีวีติข扯ึ摮นมาอกี) เชน่ A
wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral
takes place. [LongdoEN]
(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ต攊ื㸾น,ต攊ื㸾นนอน,ต攊ื㸾นตวั,สาํนกึตวั vt.
ทาํใหต้攊ื㸾น,ปลกุใหต้攊ื㸾น,กวน,ปลกุเรา้,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอ
คอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW. waker n. ###S. watch vigil
[Hope]
(n) รอ่งรอย,ทางเดนิ,ทางผา่น,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
(vi,vt) ปลกุ,ทาํใหต้攊ื㸾น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สาํนกึตวั [Nontri]
/W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wane แสดงถงึพ扯ื摮นท攊ี㸾ท攊ี㸾มแีสงสวา่งลดลง (ใชก้บัพระจันทรห์รอืโลก)[Lex2]
ลดลงเร攊ื㸾อยๆ: นอ้ยลงเร攊ื㸾อยๆ [Lex2]
จบ: เสรจ็ส扯ิ摮น [Lex2]
การลดนอ้ยลงเร攊ื㸾อยๆ[Lex2]
เวลาขา้งแรม[Lex2]
ชว่งเวลาท攊ี㸾ลดนอ้ยลงเร攊ื㸾อยๆ[Lex2]
เวลาท攊ี㸾เสรจ็ส扯ิ摮น: ฤดกูาลท攊ี㸾เสรจ็ส扯ิ摮น [Lex2]
(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร)์ แหวง่,ลด,ถอย,เส攊ื㸾อม,ตกต攊ํ㸾า,คอ่ย ๆ
สลาย,คอ่ย ๆ ส扯ิ摮นสดุ,ระยะเส攊ื㸾อม,ระยะตกต攊ํ㸾า,น扯ํ摮าลง Phr. (on the wane
ลดลง เส攊ื㸾อมลง) ###S. diminish [Hope]



(vi) ลดถอย,เส攊ื㸾อมโทรม,บา่ยคลอ้ย [Nontri]
/W EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wave โบกมอื: โบกเพ攊ื㸾อทกัทายหรอืสง่สญัญาณ [Lex2]
โบกไปมา: ทาํใหข้扯ึ摮นๆลงๆ [Lex2]
เป็นลอน: เป็นคล攊ื㸾น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นลอน: ทาํใหห้ยกัเป็นลอน [Lex2]
คล攊ื㸾น: ระลอกคล攊ื㸾น [Lex2]
การโบกมอืเพ攊ื㸾อทกัทายหรอืสง่สญัญาณ[Lex2]
(เวฟว) n. คล攊ื㸾น,ลอน,ความหวั攊㸾นไหว,การเคล攊ื㸾อนตวัเป็นกลุ่ม,การ
แกวง่,การโบกไปมา,การเป็นลอน,นา่นน扯ํ摮า,ทะเล,การหลั攊㸾งไหล,การ
เปล攊ี㸾ยนแปลงอยา่งกะทนัหนั,ชั攊㸾วครั扯摮งชั攊㸾วคราว,พักหน攊ึ㸾ง vi. vi. โบกไป
มา,โบกมอื,เคล攊ื㸾อนตวัเป็นรปูคล攊ื㸾น,โคง้สลบัทศิทาง,ทาํใหเ้ปล攊ี㸾ยนแปลง
[Hope]
(n) คล攊ื㸾น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกวง่,นา่นน扯ํ摮า [Nontri]
(vi) เป็นคล攊ื㸾น,แกวง่,สะบดั,โบก,ปัด [Nontri]
/W EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whale ปลาวาฬ[Lex2]
ส攊ิ㸾งท攊ี㸾มขีนาดใหญม่หมึา (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ลา่ปลาวาฬ[Lex2]
ต:ี หวด, เฆ攊ี㸾ยนอยา่งรนุแรง [Lex2]
ถกูวพิากษว์จิารณอ์ยา่งรนุแรง[Lex2]
(เวล) n. ปลาวาฬ,บคุคลหรอืส攊ิ㸾งท攊ี㸾ใหญโ่ตมหาศาล,บคุคลหรอืส攊ิ㸾งท攊ี㸾ดยี攊ิ㸾ง
vi. จับปลาวาฬ,ลา่ปลาวาฬ [Hope]
(n) ปลาวาฬ [Nontri]
(vi) ลา่ปลาวาฬ [Nontri]
/W EY1 L/ [CMU]
/HH W EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wage คา่จา้ง: คา่แรง [Lex2]
เขา้รว่ม (ตอ่สู้)[Lex2]



(เวจ)ฺ n. คา่จา้ง,เงนิเดอืน,คา่แรง,คา่ตอบแทน,ความมั攊㸾นคง vt. ดาํเนนิ
ตอ่ไป,วา่จา้ง,ใหค้าํมั攊㸾น vi. ตอ่สู้,ด扯ิ摮นรน ###S. earnings,emolument
[Hope]
(n) คา่จา้ง,คา่แรง,ผลแหง่กรรม,เวร [Nontri]
(vt) กระทาํ,ดาํเนนิ,วา่จา้ง [Nontri]
/W EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

aid ความชว่ยเหลอื[Lex2]
ชว่ยเหลอื: สงเคราะห,์ อนเุคราะห ์[Lex2]
ชว่ยเหลอื: เก㠰ื㜮อหนนุ, สงเคราะห ์[Lex2]
ผู้ชว่ย[Lex2]
ผู้ท㈶ีㄊชว่ยเหลอื: ส㈶ิㄊงท㈶ีㄊชว่ยเหลอื [Lex2]
(เอด) vt.,n. ชว่ยเหลอื, สงเคราะห,์ อนเุคราะห,์
ชว่ยฉกุเฉนิ, ผู้ชว่ย, ผู้อปุถมัภ,์ การอาศยั, แรงชว่ย,
ส㈶ิㄊงชว่ย. aider n. aidful adj. [Hope]
(n) ความชว่ยเหลอื,การสงเคราะห,์การอปุถมัภ์
[Nontri]
(vt) ชว่ยเหลอื,อปุถมัภ,์สงเคราะห ์[Nontri]
/EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aim การเลง็[Lex2]
ความตั㠰㜮งใจ: จดุหมาย, จดุประสงค,์ วตัถปุระสงค,์
เปา้หมาย, จดุมุ่งหมาย [Lex2]
ตั㠰㜮งใจ[Lex2]
ตั㠰㜮งใจ: เจตนา, วางแผน [Lex2]
ตั㠰㜮งเปา้: มุ่งเปา้ [Lex2]
ตั㠰㜮งเปา้: เลง็เปา้หมาย, มุ่งเปา้ [Lex2]
ทกัษะการเลง็[Lex2]
เปา้: เปา้หมาย, ท㈶ีㄊหมาย [Lex2]
ระดบัความแมน่ยาํ[Lex2]
(เอม) vt.,vi.,n. เลง็, เขา้หา, มุ่งหมาย, จดุประสงค,์
ความมุ่งหมาย, การเลง็เปา้. aimer n. aimful adj
aimless adj. aimlessness n. ###S. mark, goal,
aspiration) [Hope]
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(n) การเลง็,จดุประสงค,์จดุมุ่งหมาย [Nontri]
(vi) เลง็,เพง่,มุ่งหมาย [Nontri]
/EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

air การเดนิทางโดยเคร㈶ืㄊองบนิ[Lex2]
เก㈶ีㄊยวกบัจักรราศ[ีLex2]
คณุสมบตัเิฉพาะ: ลกัษณะเฉพาะ [Lex2]
เคร㈶ืㄊองปรับอากาศ: เคร㈶ืㄊองทาํความเยน็ [Lex2]
ทว่งทาํนอง: ทาํนอง, เพลง [Lex2]
ทอ้งฟา้: อวกาศ [Lex2]
บรรยากาศ: กล㈶ิㄊนอาย [Lex2]
ประกาศ: แสดง [Lex2]
ปลอ่ยใหอ้ากาศเขา้: เปดิโลง่, ระบายอากาศ
[Lex2]
ลม: ลมออ่น ๆ, ลมเยน็ [Lex2]
ออกอากาศ: กระจายเสยีง [Lex2]
ออกอากาศทางสถานวีทิยหุรอืโทรทศัน:์ ถา่ยทอด
[Lex2]
อากาศ: บรรยากาศ [Lex2]
(แอร)์ vt.,vi.,n. เผย, กนิอากาศ, ผ㈶ึㄊงอากาศ, ทาํให้
ลมเขา้ออกไดส้ะดวก,ออกความคดิเหน็, ออก
อากาศ, ออกโทรทศัน,์ การหายใจ, ลมท㈶ีㄊพัดเบา,
อากาศ, ลกัษณะทา่ทาง, อาการกลนือากาศ,
เพลง, อาการ. airless adj. airlike adj. [Hope]
(n) อากาศ,ทา่ทาง,อาการ,ทาํนอง [Nontri]
/EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bail การประกนัตวั[Lex2]
ประกนัตวัออกไป[Lex2]



วดิน㠰ํ㜮า[Lex2]
ถงัวดิน㠰ํ㜮า[Lex2]
ท㈶ีㄊถอืคร㈶ึㄊงวงกลมของถงั[Lex2]
(เบล) {bailed,bailing,bails} n. เงนิประกนั,ผู้
ประกนัตวั,การประกนัตวั vt. ประกนัตวัให้
แก,่อนญุาตใหป้ระกนัตวั,เอาทรัพยส์นิมอบให,้ชว่ย
ใหห้ลดุพน้จากภาวะท㈶ีㄊลาํบาก ###S.
bond,security [Hope]
(n) การประกนัตวั,เงนิประกนั,ผู้ประกนัตวั,หหู㠰ิ㜮ว,ถงั
น㠰ํ㜮า [Nontri]
(vt) ประกนัตวั,วดิน㠰ํ㜮า [Nontri]
/B EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bait เหย㈶ืㄊอ: ส㈶ิㄊงลอ่ใจ [Lex2]
การดงึดดูใจ: การลอ่หลอก [Lex2]
หยอกลอ้: เยา้แหย ่[Lex2]
ใสเ่หย㈶ืㄊอตกปลา: ลอ่เหย㈶ืㄊอ, เอาเหย㈶ืㄊอตดิเบด็
[Lex2]
(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหย㈶ืㄊอ,ส㈶ิㄊงลอ่ใจ vi.
พัก vt. ลอ่เหย㈶ืㄊอ,ใสเ่หย㈶ืㄊอ,หลอก
ลอ่,รังแก,ขม่เหง,ใหอ้าหาร,กนิเหย㈶ืㄊอ ###S. lure
###A. calm Conf. bate [Hope]
(n) เหย㈶ืㄊอ,ส㈶ิㄊงลอ่ [Nontri]
(vt) หลอกลอ่,ใหอ้าหาร,กนิเหย㈶ืㄊอ [Nontri]
/B EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

braid เปีย: ผมเปีย [Lex2]
เกลยีว: เกลยีวทอง [Lex2]



ถกั (เชอืก)[Lex2]
ถกั (เปีย)[Lex2]
ประดบัดว้ยเกลยีว[Lex2]
(เบรค) {braided.braiding,braids} vt. ถกัผม,ถกั
เปีย,ถกัสาย,เลม็,ขอบผา้n. สายถกั,เปีย,ด㠰ิ㜮นเงนิ
ด㠰ิ㜮นทอง ###SW. braider เคร㈶ืㄊองถกั,ผู้ถกั braiding
การถกั,ส㈶ิㄊงท㈶ีㄊไดจ้ากการถกั [Hope]
(n) เกลยีว,ผมเปีย [Nontri]
(vt) ขนัเกลยีว,ถกัเปีย [Nontri]
/B R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

chain กกัตวั: กกัขงั, คมุตวั [Lex2]
เคร㈶ืㄊองผกูมดั[Lex2]
โซ:่ โซต่รวน [Lex2]
บรษัิทตา่งๆท㈶ีㄊอยู่ในเครอืเดยีวกนั[Lex2]
ลา่มโซ[่Lex2]
เหตกุารณท์㈶ีㄊเกดิตอ่เน㈶ืㄊองกนั[Lex2]
(เชน) n. โซ,่ลกูโซ,่โซต่รวน,สาย
สรอ้ย,อนกุรม,เทอืกเขา,ทวิ,แนว vt. ผกูมดัดว้ย



โซ,่ผกูมดั,จาํกดั ###S. series [Hope]
(n) โซ,่ตรวน,เคร㈶ืㄊองพันธนาการ [Nontri]
(vt) ตตีรวน,ลา่มโซ,่ผกูมดั,ผกูพัน [Nontri]
/CH EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chair เกา้อ㠰ี㜮: มา้นั㈶ㄊง, ท㈶ีㄊนั㈶ㄊง [Lex2]
ดาํรงตาํแหนง่ประธาน: ทาํหนา้ท㈶ีㄊในฐานะประธาน
[Lex2]
ตาํแหนง่ประธาน[Lex2]
ตาํแหนง่ศาสตราจารย[์Lex2]
นั㈶ㄊงเกา้อ㠰ี㜮[Lex2]
(แชร)์ n. เกา้อ㠰ี㜮,ตาํแหนง่การงาน ###S. seat
[Hope]
(n) เกา้อ㠰ี㜮,ตาํแหนง่ [Nontri]
/CH EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

claim การเรยีกรอ้ง[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
อา้ง: กลา่วอา้ง [Lex2]
(เคลม) vt.,n. (การ) เรยีกรอ้ง,อา้งสทิธ,ิอา้ง,สทิธิ
เรยีกรอ้ง,สทิธ,ิสทิธเิรยีกรอ้ง,ส㈶ิㄊงท㈶ีㄊเรยีกรอ้ง
[Hope]
(n) สทิธ,ิคาํรอ้ง,การเรยีกรอ้งสทิธ㠱ิ㐳,การอา้งสทิธิ
[Nontri]
(vt) อา้งสทิธ,ิเรยีกรอ้งสทิธ㠱ิ㐳,ยนืยนั [Nontri]
/K L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drain การใชจ้นหมดส㠰ิ㜮น[Lex2]



ใชจ้นหมด[Lex2]
ทอ่ระบายน㠰ํ㜮า: ระบบการระบายน㠰ํ㜮า [Lex2]
ทาํใหเ้หน㈶ืㄊอย: ทาํใหอ้อ่นเพลยี [Lex2]
ระบายออก: ระบาย, ถา่ยออก, ไหลออก [Lex2]
หมด: ไมม่เีหลอื [Lex2]
(เดรน) vt. ระบายน㠰ํ㜮า,ปลอ่ยน㠰ํ㜮า vi. คอ่ย ๆ ไหล
ออก,ถา่ยออก. n. เคร㈶ืㄊองระบาย,ส㈶ิㄊงท㈶ีㄊใชร้ะบาย,การ
คอ่ย ๆ ไหลออก,ทางระบาย,การหมดเปลอืง,การ
สญูเสยี,นดิหน㈶ึㄊง. Phr. (go down the drain ไรค้า่
ไมม่กีาํไร,ลม้เหลว) . ###SW. drainer n. S...
[Hope]
(n) ทอ่ระบายน㠰ํ㜮า,คลองระบายน㠰ํ㜮า,เคร㈶ืㄊองระบาย
[Nontri]
/D R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fail ลม้เหลว: ประสบความลม้เหลว, เพล㈶ีㄊยงพล㠰ํ㜮า, ผดิ
พลาด, เหลว, ไมผ่า่นการพจิารณา, เจง๊, พัง, เสยี,
ตก, ไมไ่ดผ้ล [Lex2]
ผ้ดิหวงั[Lex2]
ส้อบไมผ่า่น: สอบตก [Lex2]
(เฟล) {failed,failing,fails} vi. สม้เหลว,ไม่
สามารถ,ไดต้㈶ํㄊากวา่กาํหนด,สอบ
ตก,ขาดแคลน,ลม้,ออ่นกาํลงั,เส㈶ืㄊอมถอย,ไม่
สามารถชาํระหน㠰ี㜮ได,้แตก,หยดุ,ใชก้ารไมไ่ด.้ vt. ไม่
สามารถ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ไดน้อ้ยกวา่ท㈶ีㄊกาํหนด. n.
ความลม้เหลว. without fail แนน่อน คาํท㈶ีㄊมคีวาม
หมายเห [Hope]
(vi) ลม้เหลว,ไมส่าํเรจ็,ไมเ่กดิผล,ไมส่ามารถ,สอบ
ตก [Nontri]
/F EY1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

faint เจอืจาง: เลอืนๆ, เลอืน, มวั, บาง, จาง, ออ่น,
เบาบาง [Lex2]
ออ่นกาํลงั: ออ่นแอ [Lex2]
เฉ㈶ืㄊอย: ไมก่ระตอืรอืรน้ [Lex2]
เป็นลม: หมดสต ิ[Lex2]
ภาวะของคนท㈶ีㄊเป็นลม[Lex2]
(เฟนท)ฺ {fainted,fainting,faints} adj. สลวั ๆ
,เลอืน ๆ ,ออ่นกาํลงั,เป็นลม,หนา้มดื,วงิเวยีน,ขาด
ความกลา้, [Hope]
(adj) วงิเวยีน,เป็นลม,หนา้มดื,ออ่น
เปล㠰ี㜮ย,สลวั,เลอืนๆ [Nontri]
(n) อาการเป็นลม,อาการวงิเวยีน,อาการหนา้
มดื,ความออ่นแรง [Nontri]
(vi) วงิเวยีน,เป็นลม,สลบ,ส㠰ิ㜮นสต,ิออ่นกาํลงั,หนา้
มดื [Nontri]
/F EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fair เทา่เทยีม: ไมม่อีคต ิ[Lex2]
ยตุธิรรม: เป็นธรรม, เท㈶ีㄊยงตรง, ถกูตอ้ง, ซ㈶ืㄊอสตัย,์
สมเหตสุมผล [Lex2]
เก㈶ีㄊยวกบัทศันวสิยัท㈶ีㄊด:ี 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: อยา่งเท㈶ีㄊยงธรรม, ถกูตอ้งตามกฎ
[Lex2]
ตรงเปา้หมาย[Lex2]
สวนสนกุ[Lex2]
งานออกรา้นขายสนิคา้: งานประกวดสนิคา้ดา้น
การเกษตร [Lex2]
งานแสดงสนิคา้: งานแสดงสนิคา้ทางอตุสาหกรรม
[Lex2]
(แฟร)ฺ adj. ยตุธิรรม,ถกูตอ้ง,ซ㈶ืㄊอสตัย,์ใหญพ่อ
สมควร,มาก,ปานกลาง,ดี
พอใช,้สภาพ,สวยงาม,ไมม่จีดุดา่ง
พรอ้ย,สะอาด,ชดัเจน,มผีวิพรรณด,ีมเีสนห่.์
###SW. fairness n. adv. สภุาพ,ยตุธิรรม. Phr.
(fair and square ซ㈶ืㄊอสตัย,์ตรงไปตรงมา) . Phr.
(see fair ตดั [Hope]
/F EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

faith ศรัทธา: ความศรัทธา, ความเล㈶ืㄊอมใส, ความเช㈶ืㄊอถอื
[Lex2]
(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั㈶ㄊนใจ,ความเล㈶ืㄊอมใส,ความ
ยดึมั㈶ㄊน,ความเช㈶ืㄊอในศาสนา,ความซ㈶ืㄊอสตัย,์คาํ
รับรอง. Phr. (lose faith in สงสยั) . Phr. (in good
faith ดว้ยศรัทธา) ###S. belief,creed [Hope]
(n) ความศรัทธา,ความเล㈶ืㄊอมใส,ความ
เช㈶ืㄊอ,ศาสนา,ความยดึมั㈶ㄊน [Nontri]
/F EY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flair เก:๋ เหมาะสมยั, มรีสนยิม [Lex2]



พรสวรรค[์Lex2]
(แฟลร)์ n. สตปัิญญา,ความ
สามารถ,พรสวรรค,์ความฉลาด,ความหลกัแหลม
###S. talent [Hope]
/F L EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

frail แบบบาง: ข㠰ี㜮โรค, ออ่นแอ [Lex2]
เปราะ: แตกงา่ย, ชาํรดุงา่ย [Lex2]
(เฟรล) adj. ออ่นแอ,บอบบาง,แตก
งา่ย,เปราะ,ชาํรดุงา่ย,จติใจออ่นแอ,ใจงา่ย
###SW. fraily adv. frailness n. ###S. delicate
[Hope]
(adj) แตกงา่ย,ออ่นแอ,ออ่น,แบบบาง,เปราะ
[Nontri]
/F R EY1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gain ไดรั้บ: สาํเรจ็, บรรล,ุ ไดก้าํไร, ไดป้ระโยชน,์
เอาชนะจนไดบ้างส㈶ิㄊงมา [Lex2]
เพ㈶ิㄊม: ทาํใหม้ากข㠰ึ㜮น [Lex2]
ไปถงึ: มาถงึ [Lex2]
ผลประโยชน:์ ผลกาํไร [Lex2]
จาํนวนท㈶ีㄊเพ㈶ิㄊมข㠰ึ㜮น: ปรมิาณท㈶ีㄊขยายออก [Lex2]
(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ไดม้า,ได้
รับ,กาํไร,ชนะ,บรรล,ุไดเ้ปรยีบ,มภีาษดีกีวา่,ไดเ้ป็น
พวก. vi. กา้วหนา้,คบืหนา้, (นาฬกิา) เรว็ไป,ใกล้
เขา้ไป. n. ผลกาํไร,ผลประโยชน,์การมชียั,การ
เพ㈶ิㄊม,จาํนวนท㈶ีㄊเพ㈶ิㄊมข㠰ึ㜮น,การกา้วหนา้,ความคบื
หนา้,การไดม้าซ㈶ึㄊง,ของท㈶ีㄊไดม้า,รอ่ง, [Hope]
(n) ผลกาํไร,ทรัพยส์มบตั,ิผลประโยชน,์ของท㈶ีㄊได้



มา [Nontri]
(vt) ไดม้า,ไดก้าํไร,ไดเ้ปรยีบ,มชียั [Nontri]
/G EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grain เมลด็ขา้ว: เมลด็, เมลด็พชื, เมด็ขา้ว, ธญัพชื, เน㠰ื㜮อ
ไม ้[Lex2]
เมด็เลก็ๆ[Lex2]
ลายเน㠰ื㜮อไม[้Lex2]
หนว่ยมาตราชั㈶ㄊง[Lex2]
(เกรน) n. เมลด็ขา้ว,เมลด็พชืท㈶ีㄊใชเ้ป็นอาหาร,พชื
ประเภทขา้ว,เมลด็เลก็ ๆ ,หนว่ยน㠰ํ㜮าหนักท㈶ีㄊเลก็ท㈶ีㄊสดุ
(0.0648 กรัม) , ลายเน㠰ื㜮อในงาไมห้นิ,ลายเสน้หรอื
ชั㠰㜮นของหนิหรอืถา่นหนิ,ภาวะการตกผลกึ. ###S.
seed,particle [Hope]
(n) เมลด็ขา้ว,เมลด็พชื,น㠰ํ㜮าหนักเป็น
เกรน,นสิยั,สนัดาน [Nontri]
/G R EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hail การรอ้งทกัทาย: การรอ้งทกั [Lex2]
รอ้งทกัทาย: ทกัทาย, ปราศรัย, รอ้งทกั [Lex2]
(เฮล) vt. ตอ้นรับ,ทกัทาย,เรยีก,โหร่อ้งอวยชยัแก.่
vi. เรยีก,รอ้งเชญิ,ลกูเหบ็ลง n.การรอ้งเรยีก,การ
รอ้งเชญิ,การตอ้นรับ,การทกัทาย,การตกของ
ลกูเหบ็,ฝนมลีกูเหบ็,หา่กระสนุหรอือ㈶ืㄊน ๆ interj. คาํ
อทุานแสดงการตอ้นรับ,การรอ้งเรยีกหรอืรอ้งเชญิ
คาํท㈶ีㄊมคีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
(n) การโหร่อ้ง,การรอ้งเรยีก,การตอ้นรับ,การ
ทกัทาย [Nontri]
(vt) โหร่อ้งอวยชยั,ตอ้นรับ,เรยีก,ทกัทาย [Nontri]



/HH EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hair ผม: ขน [Lex2]
เสน้ผม: เสน้ขน [Lex2]
(แฮร)์ n. ผม,ขน,ผา้ขนสตัว,์จาํนวนนอ้ยมาก,ขนาด
เลก็มาก,เศษ [Hope]
(n) ผม,ขน [Nontri]
/HH EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

laid คาํกรยิาชอ่งท㈶ีㄊ 2 และ 3 ของคาํกรยิา lay[Lex2]
(เลด) v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ lay [Hope]
(vt) pt และ pp ของ lay [Nontri]
/L EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lay]
กอ่ตั㠰㜮ง: สรา้ง, จัดตั㠰㜮ง, วางราก [Lex2]
กาํหนด (หนา้ท㈶ีㄊ, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
คล㈶ีㄊ: ลาด, ป ู[Lex2]
คู่นอน: คู่รว่มสงัวาส [Lex2]
จัดโตะ๊: จัดเตรยีมโตะ๊อาหาร [Lex2]
จัดวางใหเ้หมาะสม: วางใหเ้ป็นระเบยีบ [Lex2]



ทา้พนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ[Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ในสภาพใดสภาพหน㈶ึㄊง[Lex2]
นาํเสนอ: นาํไปแจง้ [Lex2]
ฝัง (ศพ)[Lex2]
วางไข:่ ออกไข ่[Lex2]
วางลง: วาง, พาด [Lex2]
เสพสงัวาส (คาํสแลง): มเีพศสมัพันธ ์[Lex2]
อา้งเหตผุล: ใหเ้หตผุล [Lex2]
กรยิาชอ่งท㈶ีㄊ 2 ของคาํกรยิา lie[Lex2]
เก㈶ีㄊยวกบัฆราวาส: ไมใ่ชพ่ระ [Lex2]
ไมเ่ช㈶ีㄊยวชาญพเิศษ: ไมม่คีวามรู้พเิศษ [Lex2]
เร㈶ืㄊองเลา่หรอืบทกลอนสั㠰㜮นๆ: บทกวสีั㠰㜮นๆ [Lex2]
(เล) {laid,laid,laying,lays} vt.
วาง,ป,ูพาด,ลาด,ป,ูปลอ่ย,ทา,ตแีผน่,เผยแพร,่นาํ
เสนอ,ฝัง,ลงราก,กาํหนด,ตั㠰㜮ง,วางแผน,วาง
โครง,ออกไข,่ท㠰ิ㜮งระเบดิ,กาํหนดโทษ,วางเดมิ
พัน,พนัน,กะ,วดั,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เลง็
ปืน vi. วางไข,่ออกไข,่พนัน,วางเดมิพัน,ขนัตอ่,วาง
โครงการ,นอ [Hope]
(adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
(n) บทเพลง,กลอนสั㠰㜮น,เร㈶ืㄊองเลา่สั㠰㜮นๆ [Nontri]
(vi) pt ของ lie [Nontri]
(vt) วางลง,ออกไข,่จัด,กาํหนด,วางเงนิ
พนัน,ป,ูตแีผ,่เผยแพร ่[Nontri]
/L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lain คาํกรยิาชอ่งท㈶ีㄊ 3 ของคาํกรยิา lie[Lex2]
(เลน) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ lie (วาง,นอน) [Hope]



(vi) pp ของ lie [Nontri]
/L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lie]
การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตั㠰㜮งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัท㈶ีㄊ, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ท㈶ีㄊตั㠰㜮งอยู่: การตั㠰㜮งอยู่, การวางอยู่, การวาง
[Lex2]
ตาํแหนง่ท㈶ีㄊวางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ท㈶ีㄊซอ่น (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,คาํ
โกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดูโกหก,ส㈶ิㄊง
ท㈶ีㄊหลอกลวง,แยง้. vi. พดู
โกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอก
ลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie by
หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็
[Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วาง
ลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

lair ถ㠰ํ㜮าของสตัว:์ ท㈶ีㄊซอ่นของสตัว ์[Lex2]
ท㈶ีㄊหลบซอ่น: ท㈶ีㄊซอ่น [Lex2]
(แลร)์ n. ถ㠰ํ㜮าสตัว,์ท㈶ีㄊหลบซอ่นของสตัวป์่า,ท㈶ีㄊหลบ
ซอ่น,ท㈶ีㄊนอน,เตยีง vi. จมอยู่ในเลน,ปลกัเลน,ตดิ
อยู่ [Hope]
(n) รังสตัว,์ถ㠰ํ㜮าสตัว,์ท㈶ีㄊซอ่น [Nontri]
/L EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

maid สาวใช:้ สาวใช,้ หญงิรับใช ้[Lex2]
สาวโสด: สาวบรสิทุธ㠱ิ㐳 (ไมเ่คยผา่นการมเีพศ
สมัพันธม์ากอ่น) [Lex2]
(เมด) n. เดก็ผู้หญงิ,หญงิท㈶ีㄊยงัไมแ่ตง่งาน,คนใชผู้้
หญงิ,หญงิแกท่㈶ีㄊยงัไมแ่ตง่งาน,หญงิบรสิทุธ㠱ิ㐳.
###SW. maidish adj. maidishness n. ###S.
maiden [Hope]
(n) หญงิสาว,สาวใช,้คนใช,้แมบ่า้น [Nontri]
/M EY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mail จดหมาย[Lex2]
ระบบไปรษณยี[์Lex2]
การขนสง่ทางไปรษณยี[์Lex2]
ไปรษณยีภณัฑ:์ ของท㈶ีㄊสง่ทางไปรษณยี ์[Lex2]
พาหนะบรรทกุไปรษณยีภณัฑ[์Lex2]
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์(คาํไมเ่ป็นทางการของ e
mail)[Lex2]
สง่ทางไปรษณยี:์ สง่ไปรษณยีภณัฑ ์[Lex2]
เกราะ[Lex2]



 

หุ้มเกราะ: ปอ้งกนัรา่งกายดว้ยเกราะ [Lex2]
(เมล) n. ไปรษณยีภ์ณัฑ,์ไปรษณยี ์adj. เก㈶ีㄊยวกบั
ไปรษณยี.์ vi. สง่ทางไปรษณยี ์[Hope]
(n) จดหมายสง่ทางไปรษณยี,์เกราะ [Nontri]
(vt) สง่ทางไปรษณยี,์หุ้มเกราะ,สวมเกราะ
[Nontri]
/M EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maim ทาํใหบ้าดเจบ็สาหสั[Lex2]
(เมม) vt. ทาํใหเ้สยีแขนขา,ทาํใหส้ว่นของรา่งกาย
ขาดไป,ทาํใหพ้กิาร,ทาํใหเ้ส㈶ืㄊอมเสยี. n. สภาพบาด
เจบ็ทางกาย,บาดแผลทางกาย,ขอ้
บกพรอ่ง,มลทนิ. ###SW. maimness n. maimer n.
###S. mutilate,cripple [Hope]
(vt) ทาํใหพ้กิาร [Nontri]
/M EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

main แมน่㠰ํ㜮าเมนในประเทศเยอรมนั (มคีวามยาว 523
กโิลเมตร)[Lex2]
สาํคญัท㈶ีㄊสดุ: หลกั, ใหญท่㈶ีㄊสดุ, มากท㈶ีㄊสดุ [Lex2]
สว่นสาํคญัท㈶ีㄊสดุ[Lex2]
สายหลกั (ทอ่หรอืสายเคเบลิใหญ)่[Lex2]
แผน่ดนิใหญ[่Lex2]
(เมน) adj. สว่นใหญ,่ชั㠰㜮นนาํ,สาํคญั
ท㈶ีㄊสดุ,สาํคญั,ท㈶ีㄊสดุ,ใชเ้ด㈶ีㄊยวได ้n. ทอ่สาํคญั,ทอ่
หลกั,กาํลงั,ความพยายามท㈶ีㄊ
รนุแรง,มหาสมทุร,ทะเลหลวง,แผน่ดนิใหญ ่Phr.
(in the main สว่นใหญ)่ ###S. chief [Hope]

 



(adj) สาํคญั,สว่นใหญ,่ชั㠰㜮นนาํ [Nontri]
(n) ทอ่น㠰ํ㜮าใหญ,่สายไฟใหญ,่ถนนสาย
ใหญ,่ทะเลหลวง [Nontri]
/M EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nail เลบ็[Lex2]
ตะป[ูLex2]
ตอกตะป:ู ยดึดว้ยตะป,ู ตรงึดว้ยตะป,ู ตรงึไว้
[Lex2]
(เนล) n. ตะป ูId. (hit the nail on the head พดูถกู
จดุ,ทาํถกูจดุ) vt. ยดืดว้ยตะป,ูตรงึ, [Hope]
(n) เลบ็,ตะป ู[Nontri]
(vt) ตอกตะป,ูตรงึ,ตดิ,จับ,ต ี[Nontri]
/N EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

paid กรยิาชอ่งท㈶ีㄊ 3 ของ pay[Lex2]
(เพด) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ pay [Hope]
/P EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[pay]
จา่ย: จา่ยคา่ตอบแทน, จา่ยคา่แรง, จา่ยคา่จา้ง
[Lex2]
สนใจ: เอาใจใส ่[Lex2]
ใหค้วามคดิเหน็[Lex2]
ชดใช:้ ตอบแทน, ทดแทน, แกแ้คน้ [Lex2]
คา่แรง: คา่ตอบแทน, คา่จา้ง, รายได ้[Lex2]
การจา่ยเงนิ[Lex2]
(เพ) vi.,vt. จา่ย,ชาํระ,ทายางกนัซมึ n. คา่จา้ง.
###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]



(n) คา่ตอบแทน,คา่จา้ง,เงนิเดอืน [Nontri]
(vt) ตอบแทน,ชาํระ,จา่ยเงนิ,แกแ้คน้,ชดใช้
[Nontri]
/P EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pail ถงั: ถงัรปูทรงกระบอก [Lex2]
ปรมิาณหน㈶ึㄊงถงั: จหุน㈶ึㄊงถงั [Lex2]
(เพล) n. ถงั,ถงัรปูทรงกระบอก [Hope]
(n) ถงัน㠰ํ㜮า [Nontri]
/P EY1 L/ [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]

paint ส:ี สสีาํหรับทาหรอืเขยีน, สยีอ้ม [Lex2]
การทาส:ี การเคลอืบส,ี การระบายส ี[Lex2]
สแีตง่หนา้: เคร㈶ืㄊองสาํอาง [Lex2]
ทาส:ี ปา้ยส,ี ลงส ี[Lex2]



วาดรปู[Lex2]
(เพนท) n. ส,ีสทีา vt.,vi. ทาส\' ###SW. painting
n. [Hope]
(n) ส,ีสยีอ้ม,การระบายส,ีการทาส ี[Nontri]
(vt,vi) เขยีนรปู,ทาส,ีเขยีนภาพ,ระบายส,ีวาด
ภาพ,แตง่หนา้ [Nontri]
/P EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pair คู่: ของท㈶ีㄊเป็นคู่, ส㈶ิㄊงท㈶ีㄊเป็นคู่กนั [Lex2]
คู่แตง่งาน: คู่ผสมพันธุ์ [Lex2]
มา้คู่ท㈶ีㄊใชเ้ทยีมเกวยีนหรอืรถมา้[Lex2]
จับคู่: นาํมาเขา้คู่กนั, นาํมาประกบคู่ [Lex2]
(แพร)์ n. คู่. v. เขา้คู่,เป็นคู่ ###S. couple [Hope]
(n) คู่,ชดุหน㈶ึㄊง [Nontri]
(vt) เขา้คู่,จับคู่ [Nontri]
/P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plain ธรรมดา: ซ㈶ึㄊงไมซ่บัซอ้น, เรยีบงา่ย, เรยีบๆ, งา่ยๆ,
พ㠰ื㜮นๆ [Lex2]
ราบเรยีบ[Lex2]
ซ㈶ึㄊงไมม่กีารปรงุแตง่: ซ㈶ึㄊงไมผ่สมปนเป, บรสิทุธ㠱ิ㐳
[Lex2]
ไมส่วย[Lex2]
ท㈶ีㄊเป็นน㠰ํ㜮าเปลา่[Lex2]
ไมร่วย[Lex2]
ชดัแจง้: กระจา่ง, แนช่ดั, เขา้ใจงา่ย, งา่ย, ซ㈶ึㄊงเหน็
ไดช้ดั [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรง, เปดิเผย, จรงิใจ, ซ㈶ืㄊอสตัย์



[Lex2]
ท㈶ีㄊราบ: ท㈶ีㄊราบลุ่ม, ท㈶ีㄊต㈶ํㄊา, ทุ่งกวา้ง [Lex2]
บน่: รอ้งเรยีน, รอ้งทกุข ์[Lex2]
(เพลน) adj. เรยีบ,ชดัแจง้,กระจา่ง,งา่ย ๆ ,ไมม่ี
อะไรขดั,เปลอืย,เปลา่ ๆ ,ซ㈶ืㄊอ,ตรงไปตรง
มา,ธรรมดา,จดื,ไมส่วย,ธรรมดา,ปกต,ิไมร่วย,ไมม่ี
การปรงุแตง่. adv. อยา่งงา่ย ๆ ,อยา่งชดัเจน n.
บรเิวณท㈶ีㄊราบ,ท㈶ีㄊราบ,ทุ่งกวา้ง ###SW. plainly adv.
plainness n. คาํท ี[Hope]
/P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

quail นกขนาดเลก็จาํพวก Coturnix[Lex2]
เสยีขวญั: ใจหาย, กลวั, กลวัมาก [Lex2]
(เควล) n. นกกระทา vi. หมดกาํลงั
ใจ,กลวั,หวัหด,หดตวั [Hope]
(n) นกคุ่ม,นกกระทา [Nontri]
/K W EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



quaint ซ㈶ึㄊงมเีสนห่แ์บบโบราณๆ[Lex2]
นา่ดงึดดูแบบแปลกๆ[Lex2]
ฉลาด[Lex2]
(เควนท)ฺ adj. ประหลาด,แปลก,แปลกและนา่ดู
อยา่งโบราณ,ประณตี,ฉลาด,เช㈶ีㄊยวชาญ. ###SW.
quaintness n. [Hope]
(adj) นา่เอน็ด,ูกระจุ๋มกระจิ̃ม,แปลกตา,ประหลาด
[Nontri]
/K W EY1 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

raid การจู่โจม: การโจมต ี[Lex2]
การทาํใหร้าคาหุ้นตกลงโดยผดิกฎหมาย: การปั㈶ㄊน
หุ้น [Lex2]
จู่โจม: โจมต ี[Lex2]
ปลน้[Lex2]
(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตอียา่ง
กะทนัหนั,ปลน้,เขา้ตรวจคน้ ###SW. raider n.
[Hope]
(n) การจู่โจม,การโจมต,ีการตรวจคน้,การเขา้ปลน้
[Nontri]
(vt) จู่โจม,โจมต,ีตรวจคน้,เขา้ปลน้ [Nontri]
/R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rail ราว[Lex2]
รั㠰㜮ว[Lex2]
รางรถไฟ: ราง [Lex2]
ใสร่าว[Lex2]
ดา่วา่: กลา่วโทษ [Lex2]



นกกวกั[Lex2]
(เรล) n.,v. (ใส)่ ราว,ราวไม,้รั㠰㜮ว,ราง,ราง
รถไฟ,วงกบ,นกกวกั,ตอ่วา่,ดา่,กลา่วคบัแคน้ใจ
[Hope]
(n) รางรถ,ทอ่นเหลก็,ทางรถไฟ,ราว,รั㠰㜮ว,วงกบ,นก
กวกั [Nontri]
(vt) ตอ่วา่,ตาํหน,ิกั㠰㜮นรั㠰㜮ว,กั㠰㜮นราว [Nontri]
/R EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rain ฝน: น㠰ํ㜮าฝน [Lex2]
ฤดฝูน: หนา้ฝน [Lex2]
ฝนตก[Lex2]
ตกลงมาเหมอืนฝนเท: ไหลหลั㈶ㄊงราวกบัฝน, ตกลง
มาราวกบัหา่ฝน [Lex2]
(เรน) n. ฝน,น㠰ํ㜮าฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคลา้ยฝน.
vt. สง่ลงมา,ทาํใหต้กลงมาเป็นจาํนวนมาก,ให้
อยา่งมากมาย,เสนอใหอ้ยา่งมากมาย, Phr. (rain
cats and dogs ฝนตกลงมาอยา่งหนักหรอืไมข่าด
สาย) ###SW. rains n. ฤดฝูน,หนา้ฝน,การหลั㈶ㄊง
ไหลลงมาอยา่งแรง [Hope]
(n) ฝน [Nontri]
(vi) โปรยปราย,ฝนตก [Nontri]
/R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

raise ยกข㠰ึ㜮น: ชขู㠰ึ㜮น [Lex2]
เล㠰ี㜮ยงด:ู เล㠰ี㜮ยง [Lex2]
ทาํใหเ้พ㈶ิㄊมข㠰ึ㜮น: ทาํใหม้ากข㠰ึ㜮น [Lex2]
ปลกู: เพาะปลกู [Lex2]
รวบรวมเงนิ: เร㈶ีㄊยไร [Lex2]



กระตุ้น: ยั㈶ㄊวย,ุ ปลกุปั㈶ㄊน [Lex2]
เพ㈶ิㄊมเงนิพนัน[Lex2]
ตดิตอ่ทางวทิย[ุLex2]
ทาํใหค้นืชพี[Lex2]
ยกระดบั: สง่เสรมิ, เล㈶ืㄊอนข㠰ึ㜮น [Lex2]
สรา้ง[Lex2]
การยกข㠰ึ㜮น[Lex2]
รายไดท้㈶ีㄊเพ㈶ิㄊมข㠰ึ㜮น: เงนิเดอืนท㈶ีㄊเพ㈶ิㄊมข㠰ึ㜮น [Lex2]
(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกข㠰ึ㜮น,ชขู㠰ึ㜮น,ทาํใหส้งู
ข㠰ึ㜮น,เงย,ยกระดบั,สรา้ง,ตั㠰㜮งเสา,สนับสนนุ,สง่
เสรมิ,เล㈶ืㄊอนขั㠰㜮น,เล㠰ี㜮ยง (เดก็,ไก.่..) ,ระดม
พล,ปลกุ,ยั㈶ㄊวย,ุทาํใหค้นืชพี,เพ㈶ิㄊมคา่,ทาํใหข้นม
ฟ,ูรวบรวมเงนิ,เกบ็ภาษ,ีเพาะปลกู,วางเงนิพนัน
มากข㠰ึ㜮น,ตดิตอ่ทางวทิย ุ[Hope]
(vt) ตั㠰㜮งข㠰ึ㜮น,ยกข㠰ึ㜮น,เล㈶ืㄊอนขั㠰㜮น,เล㠰ี㜮ยงสตัว,์เพาะปลกู,สง่
เสรมิ [Nontri]
/R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sail ใบเรอื: เรอืใบ [Lex2]
การลอ่งเรอื[Lex2]
เดนิเรอื: แลน่เรอื, ออกเรอื [Lex2]
(เซล) n. ใบเรอื,ปีกกงัหนั,การเดนิทาง,การแลน่
เรอื,เรอืใบ vi. แลน่เรอื เดนิเรอื ขบัเรอื. vt. แลน่เรอื
ขบัเรอื Phr. (set sail เร㈶ิㄊมเดนิทะเล) Phr. (under
sail แลน่เรอื กางใบเรอืออก) Phr.; (make sail
กางใบเรอื,เร㈶ิㄊมเดนิทาง) ###S. g [Hope]
(n) ใบเรอื,การลอ่งเรอื,การแลน่เรอื,การเดนิเรอื
[Nontri]
(vi,vt) เดนิเรอื,แลน่เรอื,ขบัเรอื [Nontri]



/S EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

saint นักบญุ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นนักบญุ: บชูาเป็นนักบญุ [Lex2]
(เซนท)ฺ n. นักบญุ,คาํท㈶ีㄊใชเ้ขยีนนาํหนา้
นักบญุ,บคุคลท㈶ีㄊมคีวามศกัด㠱ิ㐳สทิธ㠱ิ㐳 ศลีธรรมหรอืคณุ
งามความดมีาก. vt. ทาํใหเ้ป็นนักบญุ,บชูาเป็น
นักบญุ ###S. paragon,venerate [Hope]
(n) นักบญุ [Nontri]
/S EY1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

snail หอยทาก[Lex2]
(สเนล) n. หอยทากหรอืหอยโขง่ (Gastropoda)
,คนข㠰ี㜮เกยีจ,คนท㈶ีㄊกระทาํอะไรชา้ ๆ ,ขนมปังยดัไสร้ปู
คลา้ยหอยโขง่,สตัวท์㈶ีㄊเคล㈶ืㄊอนตวัไดช้า้ ###SW.
snaillike adj. ###S. sluggard [Hope]
(n) หอยโขง่,หอยทาก [Nontri]
/S N EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sprain อาการเคลด็: การเคลด็ขดัยอก [Lex2]
ทาํใหเ้คลด็: บดิ, เคลด็ [Lex2]
(สเพรน) n. การบดิ,การเคลด็. vt. บดิ,เคลด็,ทาํ
เคลด็. ###S. twist,strain [Hope]
(n) การบดิ,อาการเคลด็ [Nontri]
(vt) บดิ,ทาํใหเ้คลด็ [Nontri]
/S P R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

stair ขั㠰㜮นบนัได[Lex2]
บนัได[Lex2]
(สแทร)์ n. บนัได,ขั㠰㜮นบนัได, stairs ขั㠰㜮นบนัไดหลาย
ชั㠰㜮น,ทุ่นหรอืแพลอยของทา่เรอื [Hope]
(n) บนัได [Nontri]
/S T EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stairs บนัได: กระได [Lex2]
/S T EH1 R Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[stair]
ขั㠰㜮นบนัได[Lex2]



บนัได[Lex2]
(สแทร)์ n. บนัได,ขั㠰㜮นบนัได, stairs ขั㠰㜮นบนัไดหลาย
ชั㠰㜮น,ทุ่นหรอืแพลอยของทา่เรอื [Hope]
(n) บนัได [Nontri]
/S T EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

strain ทาํใหต้งึ: ขงึใหต้งึ [Lex2]
ทาํงานหนักเกนิไป: ใชแ้รงมากเกนิไป [Lex2]
ทาํใหเ้ครยีด: ทาํใหเ้ครยีด, ทาํใหเ้คลด็ [Lex2]
การทาํใหต้งึ[Lex2]
ความตงึเครยีด[Lex2]
สายเลอืด: วงศ,์ บรรพบรุษุ [Lex2]
รอ่งรอย[Lex2]
(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทาํใหต้งึ,ขงึให้
แนน่,ทาํใหเ้ครยีด,ทาํใหเ้คลด็,ทาํให้
ตงึเครยีด,ขยายเกนิไป,ตอ้งการมากเกนิไป,เท
ของเหลวผา่นท㈶ีㄊกรอง,กรองออก,ใชอ้าํนาจหนา้ท㈶ีㄊ
ไปในทางท㈶ีㄊผดิ,กอดรัด,ยบัยั㠰㜮ง,รปูงอคดเน㈶ืㄊองจาก
ถกูดงึ,ความตงึเครยีด,พันธุ์,ชนดิ,เช㠰ื㜮อ
ชาต,ิวงศ,์สกลุ,บรรพบรุษุ [Hope]
(n) ความเครยีด,ความเคลด็,ความหกัโหม,วงศ์
ตระกลู,รอ่งรอย [Nontri]
(vt) รัด,ขงึตงึ,ทาํใหเ้คลด็,ทาํใหต้งึ,ทาํใหเ้ครยีด
[Nontri]
/S T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strait ชอ่งแคบ[Lex2]
ความทกุขย์ากลาํบาก: สภาพท㈶ีㄊลาํบาก [Lex2]
ทกุขย์ากลาํบาก[Lex2]



แคบ[Lex2]
เครง่ครัด: เขม้งวด [Lex2]
(สเทรท) n. ชอ่งแคบ,ทางผา่นท㈶ีㄊแคบ,ท㈶ีㄊคบั
แคบ,สภาพท㈶ีㄊลาํบาก,ความเครง่เครยีด,ภาวะจน
ตรอก,ความคบัแคน้. adj. แคบ,คบัแคน้,เครง่ครัด
ในระเบยีบ. ###SW. straitness n. [Hope]
(adj) เครง่ครัด,แคบ,เครง่เครยีด,คบัแคน้ [Nontri]
(n) ความเครง่เครยีด,ชอ่งแคบ,ความคบัแคน้
[Nontri]
/S T R EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tail หาง (สตัว)์[Lex2]
ชายเส㠰ื㜮อ: ปลาย, ชาย [Lex2]
สว่นทา้ย (เคร㈶ืㄊองบนิ, เรอื): สว่นทา้ย, ตอนหลงั
[Lex2]
กน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): บั㠰㜮นทา้ย [Lex2]
เวลาสดุทา้ย: ชว่งสดุทา้ย [Lex2]
ผู้ตดิตาม[Lex2]
ตดิตาม: ตาม, แอบตาม, สะกดรอย [Lex2]
ตดัหางสตัว:์ ตดัหาง [Lex2]
ปลดิกา้นผลไม[้Lex2]
ซ㈶ึㄊงเก㈶ีㄊยวกบัสว่นหลงั: ซ㈶ึㄊงเก㈶ีㄊยวกบัขา้งทา้ย, ซ㈶ึㄊง
เก㈶ีㄊยวกบัสว่นทา้ย, เก㈶ีㄊยวกบัหาง [Lex2]
(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ทา้ย,สว่นทา้ย,สว่น
ใน,สว่นท㈶ีㄊไมต่อ้งการ,เปีย (ผม) ,ดา้นกอ้ยของ
เหรยีญ,การสงัวาสหญงิ. vt. เป็นสว่นหาง,เป็นสว่น
ปลาย,ใสห่าง,ตดัหาง,ตามหลงั. vi. ตามหลงั,ลา้
หลงั,ลากหาง,คอ่ย ๆ หายไป, (ทา้ยเรอื) เกยต㠰ื㜮น.
[Hope]
(n) หาง,ขา้งหลงั,ทา้ย,ปลาย,ชาย,การสงัวาส



[Nontri]
/T EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trail ตามรอย: สะกดรอย, ตดิตาม [Lex2]
ตาม: สะกดรอย [Lex2]
เดนิอยา่งชา้ๆ[Lex2]
หนทาง: ทางเดนิ [Lex2]
รอ่งรอยท㈶ีㄊท㠰ิ㜮งไวใ้หต้ามได[้Lex2]
(เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเทา้,รอย
กล㈶ิㄊน,ควนั,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรอือ㈶ืㄊน ๆ ท㈶ีㄊตามหลงั,สว่น
หางชายกระโปรง,ทา้ยบทกว,ีส㈶ิㄊงพว่ง,พชื
เถาวลัย,์ทา่ประทบัปืน,ทา่ถอืปืน. vt.,vi. ตาม
รอย,ตามกล㈶ิㄊน,ลาก,นาํมาดว้ย,อยู่หลงั,ลา้
หลงั,เล㠰ื㜮อย,ประทบัปืน,ตดิตาม,คอ่ย ๆ
เปล㈶ีㄊยน,ปราชยัในการแขง่ [Hope]
(n) ทาง,รอยเทา้,สว่นหาง,ชายกระโปรง [Nontri]
(vi) งอกข㠰ึ㜮น,ลากหาง,ตามกล㈶ิㄊน,ตามรอย [Nontri]
(vt) ลาก,เล㠰ื㜮อย,สะกดรอย,ตามกล㈶ิㄊน [Nontri]
/T R EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

train รถไฟ[Lex2]
ขบวนรถ[Lex2]
เหตกุารณท์㈶ีㄊเกดิข㠰ึ㜮นตอ่เน㈶ืㄊองตามลาํดบั: เหตกุารณ์
ตอ่เน㈶ืㄊอง [Lex2]
เกยีร[์Lex2]
ชายกระโปรงยาวๆ: ชายกระโปรง, หางกระโปรง
[Lex2]
อบรม: ฝกึหดั, ฝกึฝน [Lex2]



ใหค้วามรู้: อบรม, สั㈶ㄊงสอน [Lex2]
เตรยีมตวั: ปลกูฝัง [Lex2]
ฝกึซอ้ม (ทางกฬีา): ฝกึ, หดั, ซอ้ม [Lex2]
โดยสารรถไฟ: เดนิทางโดยรถไฟ [Lex2]
(เทรน) n. รถไฟ,ขบวน,ผลลพัธ,์สว่นทา้ย vt.,vi.
ฝกึ,ฝกึหดั,ลาก,ดงึ,เสน้ ###SW. trainable adj.
[Hope]
(n) รถไฟ,บรวิาร,ชดุ,แถว,แนว,ขบวน [Nontri]
(vi,vt) ฝกึฝน,อบรม,สั㈶ㄊง
สอน,ดดั,เลง็,จัดการ,ฝกึหดั [Nontri]
/T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vain ซ㈶ึㄊงไรป้ระโยชน:์ ซ㈶ึㄊงไมม่สีาระ [Lex2]
(เวน) adj. ไรป้ระโยชน,์ไมม่สีาระ,ไมส่าํคญั,ทะนง
ตวั,ถอืตวั,ทฐิ,ิโง,่ in vain เปลา่ประโยชน ์ไมไ่ดผ้ล
ไมเ่หมาะสม. ###SW. vainly adv. [Hope]
(adj) หย㈶ิㄊง,ถอืตวั,ทะนงตวั,ไรส้าระ,เปลา่ประโยชน์
[Nontri]
/V EY1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wail รอ้งไหค้ร㈶ํㄊาครวญ[Lex2]
สง่เสยีงรอ้งแหลมยาว[Lex2]
การสง่เสยีงรอ้งแหลมยาว: เสยีงรอ้งคร㈶ํㄊาครวญ
[Lex2]
(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสยีง) คร㈶ํㄊาครวญ,รอ้ง
คร㈶ํㄊาครวญ,ร㈶ํㄊาไห,้รอ้งโหยหวน, (ลม) พัดเสยีงดงั
โหยหวน,รอ้งสะอกึสะอ㠰ื㜮น ###SW. wailer n.
wailingly adv. ###S. mourn,grieve,cry [Hope]
(n) การครวญคราง,การโอดครวญ,การร㈶ํㄊาไห้



[Nontri]
(vi) ครวญคราง,โอดครวญ,ร㈶ํㄊาไห ้[Nontri]
/W EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

waist เอว: สะเอว, บั㠰㜮นเอว, สว่นโคง้ของรา่งกายระหวา่ง
ซ㈶ีㄊโครงกบัสะโพก [Lex2]
สว่นของเส㠰ื㜮อผา้ท㈶ีㄊอยู่บรเิวณเอว[Lex2]
สว่นตรงกลางท㈶ีㄊแคบของวตัถ[ุLex2]
(เวสท)ฺ n. เอว,สว่นเอว,สะเอว ###SW. waistless
adj. [Hope]
(n) เอว,สว่นท㈶ีㄊคอด [Nontri]
/W EY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wait รอคอย[Lex2]
รั㠰㜮งรอ: หยดุหรอืทาํชา้ๆ เพ㈶ืㄊอใหผู้้อ㈶ืㄊนตามทนั [Lex2]
ถกูเล㈶ืㄊอนออกไป[Lex2]
เล㈶ืㄊอนออกไป (การเสริฟ์อาหาร)[Lex2]
ทาํงานเป็นบรกิร: ทาํงานเสริฟ์อาหาร [Lex2]
ทาํงานเป็นบรกิร[Lex2]
เวลาท㈶ีㄊใชใ้นการรอคอย[Lex2]
พรอ้มท㈶ีㄊจะใชก้ารได[้Lex2]
(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวงั,รอ,รั㠰㜮งรอ,เล㈶ืㄊอนไป,ชา้
ไป,เสยีเวลา,รับใช,้ปรนนบิตั ิvt. คอย,รอคอย Phr.
(wait on (upon) รับใชป้รนนบิตัริอคอย) n. การ
คอย,การรอคอย,การดกัซุ่ม Phr. (lie in wait ซุ่ม
คอย ดกัซุ่ม) ###S. linger,await [Hope]
(vi) รอ,คอยรับใช,้รอคอย,เดนิโตะ๊ [Nontri]
/W EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

 

said กรยิาชอ่งท⻔ี 2 และ 3 ของ say[Lex2]
ท⻔ีกลา่วมา: ดงักลา่ว [Lex2]
(vt) pt และ pp ของ say [Nontri]
/S EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[say]
พดู: เลา่, บอก, แจง้, กลา่ว, เอย่ [Lex2]
พดู: กลา่ว, เอย่, แสดงความคดิเหน็ [Lex2]
คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
ยกตวัอยา่ง[Lex2]
สทิธใินการพดู: สทิธใินการแสดงความเหน็
[Lex2]
(เซ) vt.,vi. พดู,กลา่ว,บอก,เลา่,วา่,แสดงความเหน็
adv. ประมาณ,ยกตวัอยา่ง,เชน่ n. ส⻔ิงท⻔ีพดู,คาํ
พดู,สทิธใินการพดู,คราวท⻔ีจะพดู, Phr. (have the
say มอีาํนาจ) ###SW. sayer n. ###S.
utter,pronounce [Hope]
(vt) บอก,พดู,กลา่ว,เลา่,วา่ [Nontri]
/S EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

arc เคล〠ืㄊอนท〠ีㄊเป็นแนวโคง้[Lex2]
สว่นโคง้: ความโคง้ [Lex2]
(อารค์) 1. n. สว่นโคง้,ความโคง้,สะพานเรอืงแสงท〠ีㄊอยู่
ระหวา่งปลายหรอื conductors ทัⴠ〠งสอง,ส〠ิㄊงท〠ีㄊมรีปูคลา้ยคนั
ศร S...curve,arch,bend 2. เป็นช〠ืㄊอโปรแกรมหน〠ึㄊงท〠ีㄊใชใ้น
การหลอมรวมขอ้มลูจากหลาย ๆ แฟม้เขา้เป็นแฟม้
เดยีวกนั เพ〠ืㄊอใหใ้ชเ้นⴠื〠อท〠ีㄊในการเกบ็นอ้ยลง โปรแกรมนⴠี〠
เคยไดรั้บความนยิมอยา่งสงูมากอ่น ตอ่มาความนยิมได้
ลดลงเพราะมโีปรแกรมใหมก่วา่ มผีู้นยิมใชม้ากกวา่ มชี〠ืㄊอ
เรยีกวา่ ZIP โปรแกรมประเภทนⴠี〠จะสามารถอดั
(compress) ขอ้มลูจาํนวนมาก ๆ ใหเ้กบ็ไดใ้นเนⴠื〠อท〠ีㄊนอ้ย ๆ
เชน่ในจานบนัทกึ (floppy disk) แตเ่ม〠ืㄊอจะใช ้จะตอ้งนาํ
มาขยายเป็นขนาดปกตกิอ่น เรยีกวา่ decompress (ดู
compress) [Hope]
(n) ความโคง้,เสน้โคง้ [Nontri]
/AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arch การกอ่ตวัของหนิเป็นรปูโคง้[Lex2]
โครงสรา้งท〠ีㄊมรีปูโคง้[Lex2]
ทางเดนิใตป้ระตรูปูโคง้: ซุ้มประต ู[Lex2]
ทาํใหโ้คง้: ทาํใหง้อ [Lex2]
มรีปูโคง้: มโีครงสรา้งโคง้ [Lex2]
ส〠ิㄊงท〠ีㄊมลีกัษณะโคง้[Lex2]
ท〠ีㄊมเีลห่เ์หล〠ีㄊยม: เป็นหวัโจก [Lex2]
สาํคญั[Lex2]
หวัหนา้: สาํคญั [Lex2]
ผู้นาํ[Lex2]

http://dict2003.longdo.com/


(a) eology (อารค์อีอล\'โลจ)ี n. โบราณคด.ี arch (a)
eologist n. [Hope]
(adj) สาํคญัท〠ีㄊสดุ,เอก,บรม,มหา,มารยา,เลห่ก์ระเทห่์
[Nontri]
(n) ประตโูคง้ [Nontri]
(vi) โคง้,โกง่ [Nontri]
/AA1 R CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ark เรอืโนอา: เรอืขนาดใหญท่〠ีㄊสรา้งโดยโนอา ในคมัภรี์
ไบเบลิ [Lex2]
(อารค์)ฺ n. เรอืขนาดใหญท่〠ีㄊสรา้งโดย Noah (ในคมัภรี์
ไบเบลิ) ,ท〠ีㄊหลบภยั,หบี [Hope]
(n) เรอื [Nontri]
/AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arm แขน[Lex2]
แขนเสⴠื〠อ[Lex2]
ท〠ีㄊวางแขน[Lex2]
สาขา[Lex2]
ส〠ิㄊงท〠ีㄊคลา้ยแขน (ในดา้นรปูรา่งและหนา้ท〠ีㄊ): ส〠ิㄊงท〠ีㄊย〠ืㄊนออก
มาคลา้ยแขน [Lex2]
ตดิอาวธุ: พรอ้มรบ, พรอ้มสาํหรับปฎบิตัหินา้ท〠ีㄊ, เตรยีม
อาวธุ, มอีาวธุ [Lex2]
เตรยีมอปุกรณ[์Lex2]
อาวธุ[Lex2]
|der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
abbr. Armenian [Hope]
(n) แขน,เทา้แขน,อาวธุ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมพรอ้ม,เตรยีมรบ,คมุเชงิ,ตดิอาวธุ,เตรยีม



ปอ้งกนั [Nontri]
/AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

art ความสามารถ: ทกัษะ [Lex2]
ทกัษะทางศลิปะ[Lex2]
ท〠ีㄊเก〠ีㄊยวกบังานศลิป์[Lex2]
ผลงานทางศลิปะ: ศลิปกรรม, งานศลิปะ, งานศลิป์
[Lex2]
ศลิป์: ศลิป [Lex2]
|die, pl. Arten| ประเภท, ชนดิ [LongdoDE]
(n) ศลิปะ,ฝีมอื,ความสามารถ,อบุาย,เลห่ก์ระเทห่์
[Nontri]
/AA1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

bar ลกูกรง: แทง่, ซ〠ีㄊ [Lex2]
แทง่สบู่[Lex2]
อปุสรรค: เคร〠ืㄊองกดีขวาง, ส〠ิㄊงกดีขวาง [Lex2]
ท〠ีㄊจาํหนา่ยเคร〠ืㄊองด〠ืㄊม: รา้นเหลา้, บาร ์[Lex2]
เคานเ์ตอรใ์นรา้นอาหาร[Lex2]
หอ้งขงั: กรงขงั, กรง [Lex2]
แถบ: เสน้, ลาํ, รⴠิ〠ว [Lex2]
อาชพีทนายความ: เก〠ีㄊยวกบัดา้นกฎหมาย [Lex2]
กลอนประต[ูLex2]
บลัลงักศ์าล: ท〠ีㄊพจิารณาคด,ี คอก [Lex2]
สนัดอน[Lex2]
สะกดักัⴠ〠น: ขดัขวาง, ตอ่ตา้น [Lex2]
ใสก่ลอนประต[ูLex2]



ขดัขวาง[Lex2]
(บาร)์ {barred,barring,bars} n. ทอ่น,แทง่,ไม้
ขวาง,แถบ,กลอน,สลกัประต,ูไมร้าว,กระบอง,ลกูกรง,ส〠ิㄊง
กัⴠ〠น,รัⴠ〠ว,อปุสรรค,์ลาํ,เสน้,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชพี
ทนายความ,ราวท〠ีㄊทนายความวา่ความในศาล,บลัลงัก์
สอบสวนในศาล,ท〠ีㄊจาํหนา่ยเคร〠ืㄊองด〠ืㄊม,สายสะพาย
อสิรยิาภรณ,์บาร ์vt. ใสก่ลอน [Hope]
(n) ทอ่นเหลก็,ไมก้ระบอง,ลกูกรง,เคร〠ืㄊอง
กัⴠ〠น,รัⴠ〠ว,สนัดอน,บาร ์[Nontri]
(vt) สกดักัⴠ〠น,กดีกัⴠ〠น,ขวาง,หา้ม [Nontri]
/B AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

barge เรอืบรรทกุ: เรอืบรรทกุลาํเลยีงขนสง่, เรอืทอ้งแบน, เรอื
กญัญา [Lex2]
เรอืท〠ีㄊใชใ้นพธิกีารตา่งๆ: เรอืท〠ีㄊใชใ้นราชพธิ ี[Lex2]
เรง่รบี[Lex2]
ผลกัดนัอยา่งแรง[Lex2]
ขนสง่ทางเรอื[Lex2]
(บารจ์)ฺ n. เรอืทอ้งแบน,เรอืบรรทกุ vt. ใชเ้รอืบรรทกุหรอื
ขนสง่ vi. เคล〠ืㄊอนไปอยา่งชา้ ๆ ชนกนั,ถลา,โผลพ่รวด
เขา้ไป ###S. boat [Hope]
(n) เรอื [Nontri]
/B AA1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bark เสยีงเหา่ของสนัุข[Lex2]
เหา่[Lex2]
ทาํเสยีงรอ้งคลา้ยเสยีงสนัุข[Lex2]
ตะคอก: พดูกา้วรา้ว [Lex2]



ทาํใหห้นังฟกชⴠํ〠า ถลอก: ผวิ (ของหวัเขา่, ขอ้นⴠิ〠ว) ถลอก
[Lex2]
ลอก (เปลอืกตน้ไม)้: ลอกหนัง [Lex2]
ฟอก: ยอ้ม [Lex2]
เปลอืกไม:้ เปลอืก [Lex2]
เรอืสาํเภาท〠ีㄊมเีสากระโดงเรอื 3 เสา: เรอืเลก็ [Lex2]
(บารค์) {barked,barking,barks} n. เปลอืกไม ้vt. ลอก
หนัง,ลอกเปลอืก,ลอกผวิ,แชเ่ปลอืกในสารละลายฟอก
เปลอืกไม ้,เหา่,ลั〠ㄊน (ปืน) ,ดงั,รอ้ง [Hope]
(n) เสยีงเหา่,เปลอืกไม,้เรอืสาํเภา [Nontri]
(vi) เหา่,รอ้ง [Nontri]
(vt) ลอกหนัง,กะเทาะเปลอืก,ลอกเปลอืก [Nontri]
/B AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

barn ยุ้งฉาง: ฉาง, ยุ้งขา้ว, โรงนา [Lex2]
ตกึขนาดใหญ[่Lex2]
โรงเกบ็ยานพาหนะ[Lex2]
(บารน์) n. ยุ้งขา้ว [Hope]
(n) ยุ้งขา้ว,ยุ้งฉาง,โรงนา [Nontri]
/B AA1 R N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

car รถยนต:์ รถ, พาหนะ [Lex2]
(คาร)์ n. รถ,ตู้รถ ###S. motorcar [Hope]
(n) รถยนต ์[Nontri]
/K AA1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

card บตัรท〠ีㄊบรรจขุอ้มลูทางตวัเลขหรอืการเงนิ: บตัรท〠ีㄊบรรจุ



ขอ้มลูทางตวัเลขหรอืการเงนิ เชน่ บตัรเอทเีอม็ บตัรเตมิ
เงนิสาํหรับโทรศพัท ์บ ั[Lex2]
บตัรประจาํตวั[Lex2]
บตัรภาพ (ท〠ีㄊเกบ็สะสม)[Lex2]
บตัรรายการ: บตัรเรยีงดรรชน ี[Lex2]
บตัรแสดงรายการไวน ์(ในภตัตาคาร)[Lex2]
บตัรอวยพร[Lex2]
บนัทกึคะแนน (ในสกอรก์ารด์ในกฬีากอลฟ์): จดแตม้
[Lex2]
ใบเหลอืงหรอืใบแดง (ในกฬีาฟตุบอล)[Lex2]
โปสการด์[Lex2]
แผงหรอืแผน่วงจร (ทางวศิวกรรมไฟฟา้): การด์, แผน่
การด์ [Lex2]
ไพ:่ ไพ ่(ใชเ้ลน่เกม, แขง่ขนั, หรอืทาํนายโชคชะตา)
[Lex2]
รายการอาหาร: เมน ู[Lex2]
แสดงบตัร (ประจาํตวั)[Lex2]
แปรงขนหรอืเสน้ใย[Lex2]
แปรงสาํหรับแปรงเสน้ใยใหเ้รยีบ[Lex2]
อปุกรณแ์ปรงขนสกัหลาด[Lex2]
ตวัตลก[Lex2]
(คารด์) n. บตัร,คนตลก,ไพ,่แผนการ,การดาํเนนิการ vt.
ใสบ่ตัร,ใหบ้ตัร,ตดิบนบตัร,เขยีนลงบนบตัร [Hope]
(n) บตัร,นามบตัร,กระดาษแขง็,สจูบิตัร,บตัร
เชญิ,การด์,ไพ,่อบุาย,แผนการ [Nontri]
/K AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

carp การบน่โดยใชอ้ารมณ[์Lex2]
บน่ถงึขอ้ผดิพลาด: จับผดิและบน่ถงึขอ้ผดิพลาด [Lex2]
ปลาคารพ์[Lex2]



(คารพ์) {carped,carping,carps} vi. จับผดิ,หาเร〠ืㄊอง,บน่
อยา่งไรเ้หตผุล n. ปลาคารพ์,ปลาลⴠี〠ฮⴠื〠อ ###S. find fault
[Hope]
(n) ปลาคารพ์ [Nontri]
(vi) แคะไค,้บน่วา่,จับผดิ,หาเร〠ืㄊอง [Nontri]
/K AA1 R P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cart เกวยีน[Lex2]
ข〠ีㄊเกวยีน[Lex2]
บรรทกุเกวยีน: ขนสง่โดยใชเ้กวยีน [Lex2]
รถเขน็หรอืรถลาก[Lex2]
ลาก[Lex2]
(คารท์) {carted,carting,carts} n.รถสองลอ้สาํหรับบรรทกุ
ของ,เกวยีน,พาหนะเลก็ ๆ ท〠ีㄊเคล〠ืㄊอนท〠ีㄊดว้ยมอื v. ขนสง่
###SW. carter n. [Hope]
(n) เกวยีน,รถ [Nontri]
(vt) ใสเ่กวยีน,บรรทกุ,ขนของ [Nontri]
/K AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



char เกรยีม[Lex2]
ถา่นหนิ: ถา่น, ส〠ิㄊงท〠ีㄊไหมจ้นเกรยีม [Lex2]
เผาไหมจ้นเป็นถา่น: เผาจนไหมเ้กรยีม [Lex2]
งานบา้น: งานเกบ็กวาดบา้น [Lex2]
ทาํความสะอาด: ทาํงานปัดกวาด, ทาํงานเชด็ถ ู[Lex2]
ทาํงานบา้น[Lex2]
หญงิทาํงานบา้น: คนทาํงานบา้น [Lex2]
ชา[Lex2]
(ชาร)์ v. เผาไมจ้นเกรยีม,เผาไหมจ้นเป็นถา่น,ทาํงาน
บา้น,ทาํงานเลก็ ๆ นอ้ย ๆ n. ส〠ิㄊงท〠ีㄊไหมจ้น
เกรยีม,ถา่น,ถา่นไม,้ภารโรงหญงิ,งานบา้น. [Hope]
(n) ถา่น,ส〠ิㄊงท〠ีㄊไหมเ้กรยีม [Nontri]
(vi,vt) เผา,ทาํใหเ้ป็นถา่น,ไหมเ้กรยีม,ทาํงานเลก็ๆ
นอ้ยๆ,ปัดกวาดบา้น [Nontri]
/CH AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

charge กลา่วหา: กลา่วโทษ, ใสค่วาม [Lex2]
ขอ้กลา่วหา: คาํกลา่วหา [Lex2]
ความดแูล: หนา้ท〠ีㄊ, ส〠ิㄊงท〠ีㄊตอ้งรับผดิชอบ [Lex2]
คา่ใชจ้า่ย[Lex2]
คา่ธรรมเนยีม[Lex2]
คาํสั〠ㄊง: คาํชⴠี〠แจง [Lex2]
จา่ยเงนิโดยตดัจากบญัช:ี จา่ยเงนิโดยใชบ้ตัรเครดติ
[Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
ชาํระเงนิ[Lex2]
ตราประจาํบนโล:่ ตรา [Lex2]
เตม็ไปดว้ย: มากไปดว้ย, ปกคลมุดว้ย [Lex2]
แตง่ตัⴠ〠ง[Lex2]



ทาํใหรั้บหนา้ท〠ีㄊ: ทาํใหแ้บกรับภาระหนา้ท〠ีㄊ, มอบหมายให้
[Lex2]
บรรจ ุ(กระสนุ)[Lex2]
ใบแจง้หนⴠี〠: ใบเรยีกเกบ็เงนิ [Lex2]
ประจไุฟฟา้: ขัⴠ〠วไฟฟา้ [Lex2]
ประทบัตรา: ตดิตรา [Lex2]
ผัดหนⴠี〠: ตดิเงนิไวก้อ่น, ตดิหนⴠี〠 [Lex2]
ผู้ท〠ีㄊอยู่ในความดแูล: คนท〠ีㄊอยู่ในความดแูล [Lex2]
ฟอ้ง: ฟอ้งรอ้ง, ดาํเนนิคด ี[Lex2]
ภาระ: ความรับผดิชอบ [Lex2]
มอบ: สง่มอบ [Lex2]
ยมื (หนังสอื): ยมืหนังสอืจากหอ้งสมดุ [Lex2]
รับภาระ[Lex2]
เรยีกเกบ็[Lex2]
เรยีกเกบ็เงนิ: เรยีบเกบ็คา่ใชจ้า่ย [Lex2]
ลงบนัทกึการยมื: ลงบนัทกึการยมืหนังสอื (จากหอ้ง
สมดุ) [Lex2]
สง่เขา้องคก์ารหรอืสถาบนัเฉพาะกาล[Lex2]
สั〠ㄊง: สั〠ㄊงให ้[Lex2]
อดัแนน่อยู่ในใจ: อดัแนน่, อดัอยู่ในจติใจ [Lex2]
อดัไฟ: ชารจ์ไฟ [Lex2]
(ชารด์จ)ฺ vt. บรรจ,ุประจ,ุอดัไฟ,ทาํใหเ้ตม็,วาง
เง〠ืㄊอนไข,สั〠ㄊง,ตกัเตอืน,แนะนาํ,กลา่วหา,ฟอ้งรอ้ง,เรยีกเกบ็
เงนิ,โจมต,ีเป็นภาระ บนัทกึเป็นหนⴠี〠 vi. พุ่งเขา้ไป,พุ่งไป
ขา้งหนา้,โจมต,ีเรยีกเกบ็,หมอบลง (ตามคาํสั〠ㄊง) n. การ
อดัประจไุฟฟา้,กระแสไฟท〠ีㄊอดั,ปรมิาณดนิระเบดิ,ภาระ
[Hope]
(n) หนา้ท〠ีㄊ,ความรับผดิชอบ,ภาระ,คา่
ธรรมเนยีม,มลูคา่,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
(vi) คดิราคา,กลา่วหา,ฟอ้ง,บรรจ,ุมอบหมาย,มอบใหท้าํ



[Nontri]
/CH AA1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

charm การรา่ยเวทยม์นตร:์ การรา่ยคาถา [Lex2]
เคร〠ืㄊองรางของขลงั: เคร〠ืㄊองราง [Lex2]
ใชเ้วทมนตรค์าถาหรอืยนัตค์ุ้มครอง[Lex2]
ใชเ้สนห่:์ ทาํใหห้ลงใหล [Lex2]
เวทยม์นตร:์ เวทย,์ มนตร,์ คาถา [Lex2]
สะกดดว้ยเวทมนตรค์าถา: สะกดมนตร ์[Lex2]
เสนห่:์ ความเยา้ยวนใจ [Lex2]
(ชารม์) {charmed,charming,charms} n.
เสนห่,์เคร〠ืㄊองราง,เวทมนตรค์าถา,ส〠ิㄊงประดบั
กระจุ๋มกระจิ̃ม,การทอ่งคาถาอาคม vt.ดงึดดูใจ,ใช้
เวทมนตรค์าถา,ทาํเสนห่ ์vi. ประทบัใจ,หลงเสนห่,์ใช้
เวทมนตรค์าถา. ###SW. charmedly adv. charmer n. คาํ
ท〠ีㄊมคีวามหมาย [Hope]
(n) เสนห่,์ความดงึดดูใจ,ความจับใจ,ความยั〠ㄊวยวนใจ,คาํ
สาป [Nontri]
(vt) ทาํใหลุ้่มหลง,ทาํใหจั้บใจ,ดงึดดูใจ,ทาํเสนห่์
[Nontri]
/CH AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chart กาํหนดแผนการ: วางแผน [Lex2]
ตาราง: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภมู ิ[Lex2]
ทาํแผนท〠ีㄊ: ทาํแผนภาพ, ทาํแผนภมู ิ[Lex2]
แผนท〠ีㄊ: แผนท〠ีㄊการบนิ, แผนท〠ีㄊทะเล, ผังอากาศ [Lex2]
(ชารท์) n. ผัง,แผนภมู,ิบญัช.ี vt. ทาํแผนภมู,ิวางแผน
การ [Hope]
(n) แผนภมู,ิแผนท〠ีㄊ,แผนผัง,บญัช,ีตาราง,แผนภาพ



[Nontri]
/CH AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dark คลⴠํ〠า: เขม้, (ส)ีแก ่[Lex2]
ความมดื: ความมดืมดิ, ท〠ีㄊมดื, มมุมดื, เงามดื, การ
ปราศจากแสง [Lex2]
ชว่งเวลาดกึ: กลางคนื, ตอนดกึ, เวลาดกึ, เวลาค〠ํㄊา
[Lex2]
ชั〠ㄊวรา้ย: ชั〠ㄊวชา้, ป่าเถ〠ืㄊอน [Lex2]
มดื: มดืมดิ, มดืมน, มดืครⴠึ〠ม [Lex2]
ลกึลบั: คลมุเครอื, เรน้ลบั, ซอ่นเรน้, ไมช่ดัเจน [Lex2]
สลดใจ: ไมเ่บกิบาน, หมดหวงั, ใจคอเห〠ีㄊยวแหง้, หดหู่,
ซมึเซา, หมน่หมอง [Lex2]
(ดารค์) adj. มดื,มดืมน,มวั,ดาํคลⴠํ〠า,ซอ่นเรน้,เรน้ลบั
คลมุเครอื,ชั〠ㄊวชา้ n. ความมดื,กลางคนื,ท〠ีㄊมดื,สดีาํ Phr. (in
the dark ไมรู่้ เป็นความลบั) vi. มดื. ###SW. darkish adj.
ดdูark darkishness n. ดdูark ###S. dim, [Hope]
(adj) มดื,ดาํ,มดืมน,มดืมวั,คลⴠํ〠า,แก,่ลกึลบั,เคลอืบคลมุ
[Nontri]
(n) ความมดื,ท〠ีㄊมดื,เวลากลางคนื,ความลกึลบั,สดีาํ
[Nontri]
/D AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

darn การชนุ[Lex2]
ชนุ (ผา้, ถงุเทา้)[Lex2]
(ดารน์) {darned,darning,darns} vt. ชนุ (ผา้,ถงุเทา้)
,สาปแชง่,กลา่วคาํสบถ,ดdูamn n. บรเิวณท〠ีㄊชนุ,การ
ชนุ,ความสนใจ Id. (give a darn สนใจ) [Hope]



(vt) ชนุ(ผา้),ปะ [Nontri]
/D AA1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dart การเคล〠ืㄊอนไหวอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เคล〠ืㄊอนไหวอยา่งรวดเรว็[Lex2]
ลกูดอก: หอกซดั, หลาว [Lex2]
(ดารท์) {darted,darting,darts} n. หลาว,ลกูดอก,การพุ่ง
เขา้ไปอยา่งฉับพลนั,เกมขวา้งลกูดอกเขา้เปา้,เหลก็ตอ่ย
ของแมลง v. พุ่งเขา้อยา่งฉับพลนั,โผ,โถม,ขวา้ง ###SW.
dartingly adv. ดdูart dartingness n. ดdูart ###S. spurt
[Hope]
(n) หอกซดั,ลกูดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
[Nontri]
(vi,vt) ถลา,โผ,พุ่ง,ซดั,เผน่,หนั,โถม [Nontri]
/D AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [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,เป็น
ปรมิาณมาก.) ###SW. Phr. (far and away มาก) . farness
n. [Hope]
(adj,adv) หา่งไกล,หา่ง,ไกล,ไกลหา่ง [Nontri]
/F AA1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

farce ละครตลก: การแสดงตลก [Lex2]
(ฟารซ์)ฺ {farced,farcing,farces} n. ละครตลก,เร〠ืㄊอง



ตลก,เร〠ืㄊองท〠ีㄊนา่ขบขนั vt. สอดแทรก,ปรงุแตง่,ยดั,ใส่
[Hope]
(n) หสันาฏกรรม,เร〠ืㄊองตลก,ละครตลก,เร〠ืㄊองชวนหวั,เร〠ืㄊอง
ขบขนั [Nontri]
/F AA1 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

farm ท〠ีㄊเพาะปลกูและเลⴠี〠ยงสตัว:์ นา, ไรน่า [Lex2]
ทาํนา: เพาะปลกู, ทาํกสกิรรม, เกบ็เก〠ีㄊยวพชืผล [Lex2]
(ฟารม์) n. ฟารม์,ไร,่นา,สถานท〠ีㄊเลⴠี〠ยงสตัว ์v. ทาํฟารม์,ทาํ
ไร,่ทาํนา,ฝากเลⴠี〠ยง [Hope]
(n) ทุ่งนา,ฟารม์,ไรน่า,ทุ่งปศสุตัว ์[Nontri]
/F AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guard คุ้มกนั: ระวงั, พทิกัษ,์ ปอ้งกนั [Lex2]
อปุกรณป์อ้งกนั: เคร〠ืㄊองปอ้งกนัภยั [Lex2]
เฝ้ายาม: ดแูล, รักษาความปลอดภยั [Lex2]
เคร〠ืㄊองปอ้งกนัภยั[Lex2]
ยาม: ผู้ดแูล, ยามรักษาการณ,์ คนเฝ้า, ผู้คุ้มกนั, คนเฝ้า
ยาม [Lex2]
ตาํแหนง่การด์ในการเลน่กฬีาฟตุบอล: การด์ [Lex2]
ตวัเบⴠี〠ยของกฬีาหมากรกุ[Lex2]
(การด์) n.,vt. (ผู้) พทิกัษ,์เฝ้า,ปอ้งกนั
รักษา,ดแูล,คุ้มครอง,ทหารยาม,องครั์กษ.์ ###SW.
guarder n. ###S. watch,oversee [Hope]
(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเลก็,เคร〠ืㄊองปอ้งกนั,พนักงาน
เดนิรถ,คนอารักขา [Nontri]
(vt) เฝ้า,ระวงั,รักษา,ปอ้งกนั,ปกปอ้ง,เตรยีมพรอ้ม,คุ้ม
กนั,พทิกัษ ์[Nontri]
/G AA1 R D/ [CMU]



 
(v) / / [OALD]

hard (อากาศ) รนุแรง: หนัก [Lex2]
แขง็[Lex2]
แขง็กระดา้ง: ดดุนั, ไรเ้มตตา [Lex2]
โดยใชส้มาธ[ิLex2]
โดยแรง: อยา่งแรง [Lex2]
เตม็ไปดว้ยปัญหา[Lex2]
ท〠ีㄊตอ้งใชค้วามพยายามมาก[Lex2]
เป็นจรงิ: แทจ้รงิ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก [Lex2]
อยา่งใชค้วามพยายามมาก: อยา่งทรหด [Lex2]
(ฮารด์) adj. แขง็,แนน่,ยาก,ลาํบาก,รนุแรง,ดุ
เดอืด,เลว,ทนไมไ่ด,้เขม้งวด,ปฏเิสธไมไ่ด ้adv.
รนุแรง,เอาจรงิเอาจัง,เขม้งวด,เสยีใจจรงิ ๆ ,ใกล,้ใกล้
ชดิ,มากเกนิ,ใกลช้ดิ, [Hope]
(adj) หนัก,ยาก,ลาํบาก,รนุแรง,แขง็,ทรหด,แนน่ [Nontri]
(adv) อยา่งแขง็ขนั,อยา่งเตม็กาํลงั,อยา่งเตม็ท〠ีㄊ,อยา่ง
หนัก,อยา่งยากลาํบาก [Nontri]
/HH AA1 R D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

harm ความชั〠ㄊวรา้ย[Lex2]
ความเสยีหาย: การบาดเจบ็ [Lex2]
ทาํรา้ย: ทาํอนัตราย, ทาํลาย, ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็
[Lex2]
(ฮารม์) n. อนัตราย,การทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,ความเสยี
หาย,การเป็นภยั,ความชั〠ㄊว,ความผดิ. vt. ทาํ
อนัตราย,ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็. ###SW. harmer n. ###S.
injury,damage [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,ความเสยีหาย,ความผดิ,ความชั〠ㄊว

 



[Nontri]
(vt) ทาํอนัตราย,ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํใหเ้สยีหาย [Nontri]
/HH AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

harsh กระดา้ง: รนุแรง, หา้ว, เกรⴠี〠ยวกราด, แขง็กรา้ว [Lex2]
ท〠ีㄊไมส่ามารถทนได ้(ตอ่สภาพอากาศหรอืสภาพความ
เป็นอยู่)[Lex2]
แสบ (แกว้ห)ู[Lex2]
หยาบ: สาก, แขง็ [Lex2]
(ฮารช์) adj. หยาบ,สาก,ฝาด,บาด (ตา) ,แสบ (แกว้ห)ู
,หา้ว,ไมน่า่ด ู###SW. harshness n. ###S. rigorous,rough
[Hope]
(adj) ดรุา้ย,เกรⴠี〠ยวกราด,รนุแรง,หยาบ,หา้ว,ปรา่,สาก
[Nontri]
/HH AA1 R SH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

jar โอง่: ไห, ขวดโหล, เหยอืก [Lex2]
การสั〠ㄊนสะเทอืน: การกระเทอืน [Lex2]
ขดัแยง้: ไมเ่หน็ดว้ย [Lex2]
ความสะดุ้งตกใจ: การสะดุ้ง [Lex2]
ทาํใหส้ั〠ㄊนสะเทอืน: ทาํใหส้ะเทอืน [Lex2]
รบกวน: กอ่กวน [Lex2]
สั〠ㄊน: สั〠ㄊนสะเทอืน [Lex2]
เบยีร ์1 ไพนท ์(ประมาณคร〠ึㄊงลติร)[Lex2]
(จาร)์ {jarred,jarring,jars} n. กระปกุ,ขวดปาก
กวา้ง,เหยอืก,โอง่,ไห,โถ,เสยีงสั〠ㄊนสะเทอืนระคายห,ูการ
สั〠ㄊนสะเทอืน,อาการชอ็ค,ความไมเ่หน็ดว้ย v. สั〠ㄊน
สะเทอืน,ขดัแยง้,ชนโครม,ไมเ่หน็ดว้ย ###SW. jaringly



adv. ดjูar ###S. vibrate, [Hope]
(n) โอง่,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปกุ,เหยอืก [Nontri]
(vi) เกดิเสยีงเอ㐴‱ยดๆ,สง่เสยีงโกรกกราก [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ั〠ㄊนสะเทอืน,ชน [Nontri]
/JH AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

harp พณิ[Lex2]
(ฮารพ์) n. พณิตัⴠ〠ง,ส〠ิㄊงท〠ีㄊคลา้ยพณิตัⴠ〠ง ###SW. harper n.
harpist [Hope]
(n) พณิใหญ ่[Nontri]
/HH AA1 R P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lard มนัหม:ู มนัเปลว [Lex2]
ยดัไสเ้นⴠื〠อหม:ู สอดชⴠิ〠นหมเูขา้ไป [Lex2]
เสรมิแตง่: เสรมิ, ขดัเกลา [Lex2]
ใสน่ⴠํ〠ามนัหม:ู ทานⴠํ〠ามนั [Lex2]
(ลารด์) n. นⴠํ〠ามนัหม ู[Hope]
(n) นⴠํ〠ามนัหม ู[Nontri]
/L AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

large ใหญ:่ ใหญโ่ต, กวา้งขวาง, กวา้ง [Lex2]
(ลารจ์)ฺ adj. ใหญ,่ใหญโ่ตมหมึา,สว่นมาก,กวา้ง,กวา้ง
ขวาง, (ลม) ด.ี adv. อยา่งใหญโ่ต,อยา่งมากมาย,อยา่งคยุ
โว,ตามลม. n. Phr. (at large อยา่งอสิระ,เตม็ท〠ีㄊ,หลบ
หน,ีมากมาย) Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness
n. ดlูarge คาํท〠ีㄊมคีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
(adj) ใหญโ่ต,มหมึา [Nontri]
/L AA1 R JH/ [CMU]



(n) / / [OALD]

lark การเลน่สนกุ: ความสนกุสนาน, การกระโดดโลดเตน้
[Lex2]
สนกุสนาน: เลน่ซน [Lex2]
(ลารค์)ฺ n. นกเลก็รอ้งเพราะชนดิหน〠ึㄊง,การเลน่สนกุ,ความ
สนกุสนาน,การกระโดดโลดเตน้ vi. สนกุสนาน,เลน่ซน
[Hope]
(n) นกลา้ค,ความสนกุสนาน,การเลน่สนกุ,การกระโดด
โลดเตน้ [Nontri]
/L AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mar ทาํใหเ้สยีหาย: ทาํใหใ้ชไ้มไ่ด,้ ทาํใหเ้ป็นรอย [Lex2]
(มาร)์ vt. ทาํใหเ้ส〠ืㄊอมเสยี,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํลาย,ทาํให้
เสยีโฉม,ทาํใหเ้สยีรปูเสยีรา่ง [Hope]
(vt) ทาํลาย,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํใหเ้สยีโฉม,ทาํใหเ้ส〠ืㄊอม
เสยี [Nontri]
/M AA1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

march เดอืนมนีาคม[Lex2]
มนีาคม[Lex2]
เดนิแถว: เดนิขบวน, เดนิสวนสนาม [Lex2]
เดนิไปขา้งหนา้อยา่งสม〠ํㄊาเสมอ: เดนิอยา่งเรว็และมุ่งมั〠ㄊน
[Lex2]
บงัคบัใหเ้ดนิไป[Lex2]
การเดนิแถว: การเดนิขบวน, การเดนิสวนสนาม [Lex2]
ความเรว็และรปูแบบในการเดนิแถวหรอืเดนิขบวน[Lex2]
การเคล〠ืㄊอนไปขา้งหนา้อยา่งสม〠ํㄊาเสมอ: การกา้วไปขา้ง



หนา้อยา่งสม〠ํㄊาเสมอ [Lex2]
ดนตรแีละจังหวะประกอบการเดนิแถว[Lex2]
แนวเขตแดน: ชายแดน [Lex2]
(มารช์)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ เดนิแถว,เดนิขบวน. n. การเดนิ
แถว,การเดนิขบวน,ความกา้วหนา้, [Hope]
(n) เดอืนมนีาคม [Nontri]
(n) การเดนิทพั,การเดนิขบวน,การเดนิแถว,เพลงมารช์
[Nontri]
(vi) เดนิ,เดนิขบวน,เดนิแถว [Nontri]
/M AA1 R CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

mark รอยแผลเป็น: รอย, ตาํหน,ิ ไฝ, ปาน, จดุ, เสน้ [Lex2]
สญัลกัษณ:์ เคร〠ืㄊองหมาย [Lex2]
คะแนน: แตม้ [Lex2]
ระดบั: เกณฑ,์ มาตรฐาน [Lex2]
รอยขดีแทนลายเซน็ต:์ รอยตวดัลายเซน็ต ์[Lex2]
ลกัษณะเฉพาะ: ลกัษณะ, ทา่ทาง [Lex2]
เสน้เร〠ิㄊมออกว〠ิㄊง: เสน้สตารท์ [Lex2]
เปา้หมาย: จดุประสงค,์ วตัถปุระสงค ์[Lex2]
ขดีออก: ฆา่ออก [Lex2]
ทาํเคร〠ืㄊองหมาย: กากบาท, ทาํเป็นรอย, ทาํตาํหน ิ[Lex2]
แสดงถงึ: บง่บอก, ชⴠี〠ใหเ้หน็ [Lex2]
จด: บนัทกึ, สงัเกตเหน็ [Lex2]
ใหค้ะแนน: ใหแ้ตม้ [Lex2]
ใสร่าคา: ตัⴠ〠งราคา, ตดิราคา [Lex2]
มารค์ (เงนิเหรยีญของเยอรมนั): เงนิมารค์ [Lex2]
นับเป็น, ถอืเป็นโอกาสหรอืวาระของเหตกุารณท์〠ีㄊคดิวา่
สาํคญั เชน่ Angola\'s Leila Lopes has become the new



Miss Universe, edging out beauties from Ukraine,
Brazil, the Philippines and China as the pageant
marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จาก
ประเทศองัโกลา เฉอืนชนะสาวงามจากยเูครน, บราซลิ,
ฟลิปิปนิส ์และจนี ไดเ้ป็นนางงามจักรวาลคนลา่สดุ ใน
การประกวดนางงามจักรวาลซ〠ึㄊงครบรอบปีท〠ีㄊ 60 แลว้\n
[LongdoEN]
|die, pl. Mark| สกลุเงนิเยอรมนัในอดตี กอ่นจะเปล〠ีㄊยน
เป็นยโูร Euro [LongdoDE]
(มารค์) n.
คะแนน,เคร〠ืㄊองหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จดุ,แตม้,เปา้,เปา้
หมาย,สญัลกัษณ,์มาตรฐาน,ความสาํคญั,ช〠ืㄊอเสยีง,เสน้
เร〠ิㄊมออกว〠ิㄊง,พรมแดน,หนว่ยเงนิตราของเยอรมน vt. ทาํ
เคร〠ืㄊองหมาย,ทาํรอย,ทาํใหเ้ป็นแผลเป็น,เป็น
มลทนิ,ทาํใหเ้ป็นจดุ,ชดั,กะ,แสดงใหป้รากฎชดั,เพง่
เลง็,มุ่งหมาย,บนัทกึ,ระวงั,สงัเกต [Hope]
(n) เคร〠ืㄊองหมาย,จดุหมาย,คะแนน,มาตราเงนิของเยอรมนั
[Nontri]
(vt) ทาํเคร〠ืㄊองหมาย,สงัเกต,เพง่เลง็,บนัทกึ [Nontri]
/M AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

marsh บงึ: แอง่นⴠํ〠า, หนอง, ท〠ีㄊลุ่มมนีⴠํ〠าขงั [Lex2]
(มารช) n. ท〠ีㄊดนิต〠ํㄊาและชⴠื〠น มกัไมม่ตีน้ไมแ้ละมกัมนีⴠํ〠าทว่ม
[Hope]
(n) ท〠ีㄊลุ่ม,บงึ,หนอง,ท〠ีㄊชⴠื〠นแฉะ [Nontri]
/M AA1 R SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

parch ตากแหง้: ทาํใหแ้หง้, คั〠ㄊว [Lex2]



ทาํใหก้ระหายนⴠํ〠า[Lex2]
(พารช์) vt. ทาํใหเ้กรยีม,vi,แหง้ผาก [Hope]
(vt) ทาํใหแ้หง้,ทาํใหเ้กรยีม,ยา่ง,ปⴠิ〠ง [Nontri]
/P AA1 R CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

park สวนสาธารณะ: สถานท〠ีㄊพักผอ่นสาธารณะ, วนอทุยาน
[Lex2]
สถานท〠ีㄊกลางแจง้ใชเ้พ〠ืㄊอจดุประสงคบ์างอยา่ง (เชน่ ท〠ีㄊ
จอดรถ สนามกฬีา)[Lex2]
จอดรถ[Lex2]
(พารค์) n. สวนสาธารณะ vi.,vt. จอดรถ,ฝากไว [Hope]
(n) วนอทุยาน,สวนสาธารณะ,อทุยาน,ท〠ีㄊจอดรถ,สวน
ธรรมชาต ิ[Nontri]
(vt) จอดรถ [Nontri]
/P AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

part สว่น: สว่นหน〠ึㄊง, ชⴠิ〠นสว่น, สว่นประกอบ [Lex2]
อตัราสว่น: สว่นแบง่ [Lex2]
บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
บทพดู: บทละคร [Lex2]
เสยีงดนตร[ีLex2]
แยก: แบง่แยก, แยกออก, แยกกนั, แยกทาง [Lex2]
ซ〠ึㄊงเป็นสว่นประกอบหน〠ึㄊง[Lex2]
(พารท์) n. สว่น,บรเิวณ,หนา้ท〠ีㄊ vi.,vt. แบง่แยก [Hope]
(n) สว่น,ฝ่าย,ขา้ง,หนา้ท〠ีㄊ,บทบาท,ตอน,บรเิวณ [Nontri]
(vi) จากกนั,แยกทาง,พรากจากกนั,ทอดทⴠิ〠ง,แตกออก
[Nontri]
(vt) แบง่เป็นสว่นๆ,แยกจากกนั,เผยอ,แตก,ปร,ิแสกผม
[Nontri]



/P AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scar แผลเป็น: รอยแผลเป็น [Lex2]
ทาํใหเ้กดิแผลเป็น[Lex2]
กลายเป็นแผลเป็น[Lex2]
หนิผาสงูชนั[Lex2]
(สคาร)์ n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ทⴠิ〠งรอยแผลไว,้ทาํให้
เกดิแผลเป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น [Hope]
(n) ตาํหน,ิแผลเป็น,บาดแผลใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหม้แีผลเป็น,ทาํใหม้แีผลเป็น [Nontri]
/S K AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scarf กนิอยา่งตะกละ (คาํสแลง): กนิอยา่งมมูมาม [Lex2]
ผา้พันคอ[Lex2]
พันดว้ยผา้พันคอ[Lex2]
(สคารฟ์) n. ผา้พันคอชนดิยาว,ผา้โพกหวัหรอืสะพาย
ไหลข่องสตร,ีเนค็ไท,ผา้ยาวแคบท〠ีㄊใชป้โูตะ๊และอ〠ืㄊน ๆ vt.
พันดว้ยผา้ดงักลา่ว,คลมุหรอืปดูว้ยผา้ดงักลา่ว ###S.
neckpiece, band [Hope]
(n) ผา้พันคอ,ผา้คลมุไหล,่ผา้คลอ้งคอ,เนค็ไท [Nontri]
/S K AA1 R F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shark ฉลาม: ปลาฉลาม [Lex2]
คนตะกละ (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนละโมบ, คนคดโกง,
นักตม้ตุ๋น [Lex2]
(ชารค์) n. ฉลาม,คนตะกละ,คนโกง,นักตม้,ผู้มคีวาม
สามารถพเิศษในเร〠ืㄊองใดเร〠ืㄊองหน〠ึㄊง vi. หลอกลวง,หลอก



ตม้,โกงเงนิ. vt. กลนือยา่งตะกละ,ใชช้วีติอยา่งคน
ละโมบ,หลอกตม้ [Hope]
(n) ปลาฉลาม [Nontri]
/SH AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sharp แหลมคม: คม [Lex2]
ฉลาด: เฉยีบแหลม [Lex2]
ฉนุเฉยีว: ฉนุ, รนุแรง, ขุ่นเคอืง [Lex2]
เผด็รอ้น: รสเผด็, รสฉนุ [Lex2]
ฉับพลนั: กะทนัหนั, ทนัททีนัใด, ซ〠ึㄊงคาดไมถ่งึ [Lex2]
ชดัเจน: ชดั [Lex2]
เฉยีบขาด: ยอดเย〠ีㄊยม, ทนัสมยั [Lex2]
เสยีดแทง: แสบแกว้ห,ู (เสยีง) แหลม [Lex2]
ตรงเวลา: ตรงเผง, ตรง [Lex2]
เคร〠ืㄊองมอืท〠ีㄊแหลมคม (ทางการแพทย)์[Lex2]
(ชารพ์) adj. คม,คมกรบิ,ชดั,ชดัเจน,แจว๋,เฉยีบ
แหลม,เฉยีบขาด,เขม้งวด,เยน็เฉยีบ,เผด็
รอ้น,ฉนุ,รนุแรง,เสยีดแทง,แสบแกว้ห,ูกะทนัหนั,ฉับ
พลนั,แหลมคม,วอ่งไว,โกง,มเีลห่เ์หล〠ีㄊยม, (เสⴠื〠อผา้) ทนั
สมยั,ไมอ่อกเสยีง,เสยีงสงูขา้งเดยีว vt.,vi. เพ〠ิㄊมระดบั
เสยีงคร〠ึㄊงเสยีง adv. เสยีงสงู [Hope]
(adj) คม,แหลม,เฉยีบแหลม,รนุแรง,โกง,มเีลห่เ์หล〠ีㄊยม
[Nontri]
/SH AA1 R P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

smart ฉลาด: สมารต์, เฉยีบคม, หลกัแหลม [Lex2]
เนⴠี〠ยบ: สะอาดและประณตี, นา่มอง, นาํสมยั [Lex2]
(สมารท์) vi.,vt.,adj. (ทาํให)้ เจบ็เสยีว,เจบ็
ปวด,เสยีว,แสบ,เจบ็แคน้,รู้สกึเสยีใจ,รนุแรง,รา้ยแรง,หลกั



แหลม,เฉยีบแหลม,มไีหวพรบิ,ฉลาด,ปราด
เปร〠ืㄊอง,เก,๋โก,้รปูหลอ่,สมารท์,สวย,คลอ่งแคลว่,เกง่,นา่
ด,ูรวดเรว็. adv. อยา่งเฉลยีวฉลาด,อยา่งวอ่งไว. n.. ความ
เจบ็เสยีว,ความเจบ็ปวดเน〠ืㄊองจากบาดแผล [Hope]
(adj) ฉลาด,องอาจ,โกเ้ก,๋ผ〠ึㄊงผาย,ปราดเปร〠ืㄊอง,เกง่
[Nontri]
(vi) เจบ็แสบ,ปวดรา้ว,เสยีว,เจบ็ปวด [Nontri]
/S M AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snarl เหา่: คาํราม, ขู่คาํราม [Lex2]
ดดุา่อยา่งเกรⴠี〠ยวกราด[Lex2]
ดดุา่อยา่งเกรⴠี〠ยวกราด: พดูขู่, คาํรามใส ่[Lex2]
เสยีงขู่คาํราม: เสยีงคาํราม, เสยีงเหา่ [Lex2]
(สนารล์) vi.,vt.,n. (การ) เหา่,คาํราม,แยกเขⴠี〠ยวคาํราม,พดู
อยา่งโกรธเคอืง,พดูตะคอก,เสยีงเหา่,เสยีงคาํราม
###SW. snarler n. snarlingly adv. ###S.
grumble,growl,snap,grumble [Hope]
(n) ความยุ่ง,การเหา่,การคาํราม [Nontri]
(vi) คาํราม,เหา่,ขบเขⴠี〠ยวเคⴠี〠ยวฟัน [Nontri]
/S N AA1 R L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spark ประกายไฟ[Lex2]
เกดิประกายไฟ[Lex2]
(สพารค์) n. ประกายไฟ,ไฟพะเนยีง,การลกุเป็น
ไฟ,ประกายแวววาว,ประกายเพชรพลอย,จาํนวนเลก็
นอ้ย,รอ่งรอยเลก็นอ้ย,รอ่งรอยแหง่ชวีติหรอืพลงั,ความมี
ชวีติชวีา,ความเฉยีบแหลม,เจา้ชู้,เจา้หนา้ท〠ีㄊควบคมุวทิยุ
บนเรอืหรอืเคร〠ืㄊองบนิ.vi. ปลอ่ยประกายไฟ vt. ทาํใหเ้กดิ
ประกายไฟ,กระตุ้น [Hope]



(n) ลกูไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนยีง,ความมชีวีติชวีา,คน
เจา้ชู้ [Nontri]
(vi) ปลอ่ยไฟพะเนยีง,เป็นประกาย,สง่แสงแวววบั,เกⴠี〠ยว
[Nontri]
/S P AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sparse หรอ็มแหรม็: บางตา, มนีอ้ย, ไมม่าก [Lex2]
(สพารส์) adj. บางตา,เบาบาง,หรอ็มแหรม็,ขาดแคลน,มี
นอ้ย. ###SW. sparseness n. sparsity n. ###S. scant
[Hope]
(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,หา่งๆ,หรอ็มแหรม็ [Nontri]
/S P AA1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

star ดวงดาว: ดาว [Lex2]
(สทาร)์ n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ,์ดวง
ชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อนิทรธน,ูดารา,ดาว
กระจาย,แวววบัของเพชรพลอย adj. ดงั,โดง่ดงั,เป็น
ดารา,เก〠ีㄊยวกบัดาว,ยอดเย〠ีㄊยม vt. ตดิดาวประดบั,ทาํให้
เป็นดารา,แสดงเป็นตวัเอก,ทาํเคร〠ืㄊองหมายดอกจัน. vi.
แจม่จรัสเหมอืนดาว,เป็นดารา,นาํแสดง [Hope]
(adj) เป็นดารา,ประดบัดว้ยดาว,ชว่งโชต,ิเป็นตวัเอก,โดง่
ดงั [Nontri]
(n) ดารา,ดาว,เคร〠ืㄊองหมายดอกจัน,ตวัเอก,โชควาสนา
[Nontri]
/S T AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

starch แปง้[Lex2]



(สทารช์) n. แปง้ starches อาหาร
แปง้,พลงังาน,กาํลงั,ความแขง็แรง vt. ลงแปง้,ลงแปง้ให้
แขง็. ###SW. starchedly adv. อยา่งตายตวั,อยา่งแขง็ตวั
[Hope]
(n) แปง้ซกัผา้,แปง้ [Nontri]
(vt) ลงแปง้ [Nontri]
/S T AA1 R CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

start เร〠ิㄊม: ลงมอื, เร〠ิㄊมทาํ, เร〠ิㄊมตน้, ทาํใหเ้กดิ [Lex2]
(สทารท์) vi.เร〠ิㄊม,เร〠ิㄊมตน้,ตัⴠ〠งตน้,ลงมอื,ทาํการ,ตัⴠ〠ง
ตวั,ยนื,โผล,่กระตกุ,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมา
อยา่งฉับพลนั,คลาย,หลวม,รว่มแขง่. vt. เร〠ิㄊมตน้,ตัⴠ〠ง
ตน้,กอ่ใหเ้กดิ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหค้ลาย,ทาํให้
หลวม,เสนอ,ใหส้ญัญาณการเร〠ิㄊมแขง่. n. การเร〠ิㄊม,การเร〠ิㄊม
ตน้ [Hope]
(n) การเร〠ิㄊมตน้,อาการสะดุ้ง,จดุเร〠ิㄊมตน้,โอกาส,การออกว〠ิㄊง
[Nontri]
(vi) เร〠ิㄊมตน้,ตัⴠ〠งตน้,ลงมอื,กระตกุ,ตัⴠ〠งตวั,ย〠ืㄊน,โผล ่[Nontri]
(vt) เร〠ิㄊมตน้,เร〠ิㄊมกระทาํ,เสนอ,ตัⴠ〠งตน้,ทาํใหต้กใจ [Nontri]
/S T AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



tar นⴠํ〠ามนัดนิ: วตัถเุหลวท〠ีㄊไดจ้ากนⴠํ〠ามนัดนิ, นⴠํ〠ามนัราดยาง
ถนน [Lex2]
สารเสพยต์ดิท〠ีㄊใสใ่นบหุร〠ีㄊ: ทาร,์ สว่นท〠ีㄊเหลอืจากควนับหุร〠ีㄊ
[Lex2]
ลาดยาง: ลาดยางถนน [Lex2]
ชาวเรอื (คาํโบราณ): ชาวทะเล, กะลาส ี[Lex2]
(ทาร)์ n. นⴠํ〠ามนัดนิ,นⴠํ〠ามนัราดยางถนน [Hope]
(n) นⴠํ〠ามนัดนิ,กะลาสเีรอื [Nontri]
(vt) ทานⴠํ〠ามนัดนิ [Nontri]
/T AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tarp /T AA1 R P/ [CMU]

tart หญงิโสเภณ[ีLex2]
ซ〠ึㄊงมรีสจัด: ซ〠ึㄊงมรีสเปรⴠี〠ยว, เผด็รอ้น, ซ〠ึㄊงทาํใหแ้สบลⴠิ〠น
[Lex2]
(ปาก) จัด: (วาจา) เผด็รอ้น [Lex2]
ขนมพายไสต้า่งๆ: ทารต์ [Lex2]
(ทารท์) adj. รสจัด,เปรⴠี〠ยว,เผด็,กดักรอ่น,เผด็
รอ้น,บาดใจ,แสบลⴠิ〠น, (ปาก) จัด. ###SW. tarrly adv.
tartness n. ###S. sharp,vinegary [Hope]
(adj) เปรⴠี〠ยว,แหลม,รสจัด,เผด็รอ้น,บาดใจ [Nontri]
/T AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tsar (ซาร,์ซารฺ์) n. =czar (ด)ู [Hope]
/Z AA1 R/ [CMU]
/T S AA1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]



Vocabulary List

dwarf (คน,สตัว,์พชื) ท퐮ี�แคระแกรน็[Lex2]
ซ퐮ึ�งเต퐮ี�ยแคระ: ซ퐮ึ�งแคระเเกรน็ [Lex2]
ทาํใหแ้คระเกรน็: ทาํใหด้เูลก็ลง [Lex2]
(ดวอรฟ์) n. คนแคระ,สตัวห์รอืพชืท퐮ี�เต퐮ี�ย
แคระ,เทวดาเต퐮ี�ยมอีปัลกัษณแ์ละมอีาํนาจมาก (ใน
นทิาน) . adj. แคระ. vt. ทาํใหแ้คระ,ทาํให้
แกรน็.vi. เต퐮ี�ยเลก็ลง,แกรน็. ###SW. dwarfishly
adv. ดdูwarf dwarfishness n. ดdูwarf [Hope]
(adj) แคระ,เต퐮ี�ย,แกรน็,สั퐮�น,ไมส่งู,ฝดิธรรมชาติ
[Nontri]
(n) คนแคระ,พชืหรอืสตัวท์퐮ี�เต퐮ี�ยแคระ [Nontri]
/D W AO1 R F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quart ปรมิาณ 1 ใน 4 แกลลอน: หนว่ยท퐮ี�ใชต้วงมคีา่
เทา่กบั 1ใน 4 ของแกลลอน [Lex2]
ปรมิาณ 1 ใน 8 ของ 2 แกลลอน: หนว่ยวดัปรมิาตร
แหง้เทา่กบั 1 ใน 8 ของ 2แกลลอน [Lex2]
ภาชนะท퐮ี�สามารถบรรจไุด ้1 ควอรต์[Lex2]
ไพท่퐮ี�เรยีงกนัตามลาํดบักนั[Lex2]
(ควอรท์) n. 1/4 แกลลอน [Hope]
(n) ขนาดความจเุทา่กบัหน퐮ึ�งควอต [Nontri]
/K W AO1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quartz แรค่วอทซ: แรช่นดิหน퐮ึ�งมหีลายส ีเหลอืบวาว
[Lex2]
(ควอรท์ซ) v. แรซ่ลิคิอนไดออกไซคท์퐮ี�มหีลาย
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ชนดิ,หนิเข퐮ี�ยวหนมุาณ [Hope]
(n) หนิเข퐮ี�ยวหนมุาน [Nontri]
/K W AO1 R T S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

swarm ฝงูแมลง: ฝงูผ퐮ึ�ง [Lex2]
กลุ่มคนหรอืสตัวจ์าํนวนมากมาย: กลุ่มใหญ่
[Lex2]
จับเป็นกลุ่ม: รวมเป็นฝงู [Lex2]
เคล퐮ื�อนไปเป็นกลุ่ม: อพยพไปเป็นกลุ่ม [Lex2]
ปีนป่าย: ปีน [Lex2]
(สวอรม์) n. ฝงูผ퐮ึ�ง,ฝงู,กลุ่มใหญ,่จาํนวนมากมาย. 
v. (ผ퐮ึ�ง) อพยพออกจากรัง,ไปเป็นกลุ่มใหญ,่จับ
กลุ่ม,มมีากเกนิไป,เตม็ไปดว้ย,ปีนป่าย,ปีน
ตน้ไม,้ปีนเสา ###SW. swarmer n. ###S.
mass,throng, [Hope]
(n) กลุ่ม,ฝงู,จาํนวนมากมาย [Nontri]
(vi,vt) กลุ้มรมุ,จับกลุ่ม,ออ,ตอม,ไต,่ปีนป่าย
[Nontri]
/S W AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

war สงคราม: สถานการณต์อ่สู้กนัดว้ยอาวธุรา้ยแรง
[Lex2]
ระยะเวลาท퐮ี�ทาํสงคราม: ชว่งเวลาระหวา่งสงคราม
[Lex2]
ความพยายามท퐮ี�จะกาํจัดส퐮ิ�งท퐮ี�เป็นอนัตรายใหห้มด
ไป[Lex2]
ทาํสงคราม: ตอ่สู้ [Lex2]
เป็น อยู่ คอื (คลา้ย was ในภาษาองักฤษ)
[LongdoDE]



 

(วอร)์ n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทาํ
สงครามรบ,ตอ่สู้,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น adj. เก퐮ี�ยวกบั
สงคราม ###S. warfare,fight [Hope]
(n) สงคราม,การตอ่สู้,การรบ [Nontri]
(vi) ทาํสงคราม,ตอ่สู้,สู้รบ,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น,ทาํศกึ
[Nontri]
/W AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ward ทศิทาง[Lex2]
เขตเลอืกตั퐮�ง (ทางการเมอืง)[Lex2]
แผนกในโรงพยาบาลท퐮ี�มคีนไขป้ระเภท
เดยีวกนั[Lex2]
เขตตา่งๆ ในเรอืนจาํ[Lex2]
เดก็หรอืผู้เยาวท์퐮ี�อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรอื
ผู้ปกครอง[Lex2]
บรเิวณท퐮ี�เปดิโลง่ภายในคอกปศสุตัว[์Lex2]
ทา่ทางการเคล퐮ื�อนไหวในการปอ้งกนั เชน่ ในการ
ฟันดาบ[Lex2]
ปอ้งกนั (คาํโบราณ)[Lex2]
(วอรด์) n. หอ้งคนไข,้ตกึคนไข,้แผนกในโรง
พยาบาล,หอ้งเรอืนจาํ,ผู้ท퐮ี�อยู่ในความปกครองหรอื
ความพทิกัษ,์ความเป็นผู้ปกครอง,กลุ่มยามรักษา
การณ ์vt. ปัดเป่า,ขบัออก,ขจัด ###S.
precinct,protege [Hope]
(n) ผู้ท퐮ี�อยู่ในความคุ้มครอง,ตกึคนไข,้หอ้ง
พยาบาล,ทอ้งท퐮ี� [Nontri]
(vt) คุ้มครอง,ปกปอ้ง,ดแูลรักษา [Nontri]
/W AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



warm อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
ท퐮ี�ทาํใหอุ้่น: ท퐮ี�ปอ้งกนัความหนาวเยน็ [Lex2]
ท퐮ี�เป็นมติร: ท퐮ี�มไีมตรจีติ [Lex2]
ท퐮ี�เตม็ไปดว้ยอารมณร์นุแรง[Lex2]
ท퐮ี�มคีวามกระตอืรอืรน้[Lex2]
ท퐮ี�โกรธไดง้า่ย: ท퐮ี�อารมณเ์สยีงา่ย [Lex2]
(ส)ี ท퐮ี�ใหค้วามรู้สกึอบอุ่นสบาย (เชน่ สแีดง สี
เหลอืง)[Lex2]
ทาํใหอุ้่นข퐮ึ�น: ทาํใหอ้บอุ่น [Lex2]
อุ่นข퐮ึ�น[Lex2]
ทาํใหม้คีวามสขุ[Lex2]
มคีวามกระตอืรอืรน้[Lex2]
มคีวามเป็นมติร: มไีมตรจีติ, มคีวามรู้สกึชอบพอ
[Lex2]
สถานท퐮ี�ท퐮ี�อบอุ่น[Lex2]
การทาํใหอุ้่นข퐮ึ�น[Lex2]
ท퐮ี�เกอืบจะเดาถกู (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท퐮ี�เกอืบจะ
ตอบถกู [Lex2]
อุ่น [LongdoDE]
(วอรม์) adj. vt. vi. (ทาํให)้ (กลายเป็น)
อบอุ่น,อุ่น,มมีติรไมตร,ีมชีวีติชวีา,คกึคกั,สด,มี
อารมณรั์ก,เหน็อกเหน็ใจ Phr. (warm up อุ่น
เคร퐮ื�องกอ่นแขง่) ###SW. warmer n. warmish adj.
warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
(adj) กระตอืรอืรน้,สดๆรอ้นๆ,อบอุ่น,เผด็รอ้น
[Nontri]
(vi) รอ้นข퐮ึ�น,ต퐮ื�นเตน้,อบอุ่น,มชีวีติชวีา [Nontri]
/W AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

warn เตอืน (ถงึส퐮ิ�งท퐮ี�จะเป็นอนัตราย)[Lex2]



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

warp ทาํใหบ้ดิงอ: ทาํใหผ้ดิรปู, ทาํใหผ้ดิสว่น [Lex2]
บดิงอ: ผดิรปูไป, ผดิสว่น [Lex2]
ทาํใหเ้ลวรา้ยลง[Lex2]
บดิเบอืน[Lex2]
ลากเรอืดว้ยเชอืกผกูโยง[Lex2]
การผดิรปูไป: การผดิสว่นไป [Lex2]
การกระทาํท퐮ี�ผดิปกต:ิ การกระทาํนอกลู่นอกทาง
[Lex2]
กลุ่มเสน้ดา้ยตามยาว[Lex2]
เชอืกท퐮ี�ใชผ้กูโยงเรอื[Lex2]
(วอรพ์) vi. vt. งอ,โคง้,บดิ,ทาํใหง้อ,โกง่,ทาํให้
โคง้,ทาํใหบ้ดิ,ทาํใหเ้บ퐮ี�ยว,บดิเบอืน,ทาํใหว้ปิรติ,n.
สว่นงอ,สว่นโคง้,สว่นบดิ,สว่นเบ퐮ี�ยว,ความคดิ
อคต,ิจติวปิรติ ###S. turn,contort [Hope]
(n) ความบดิเบ퐮ี�ยว,ความโคง้,ความวปิรติ,ความ
แปรปรวน [Nontri]
(n) ดา้ยยนื,ลายตรง [Nontri]
(vi) บดิเบ퐮ิ�ยว,งอ,โคง้,วปิรติ,แปรปรวน [Nontri]
/W AO1 R P/ [CMU]
(v) / / [OALD]



wart กอ้นเลก็ๆ ท퐮ี�ข퐮ึ�นบนผวิหนัง: ไฝ, หดู [Lex2]
(วอรท์) n. หดู (เกดิจากเช퐮ื�อไวรัส) ,ปุ่มตน้ไม้
###SW. warted adj. [Hope]
(n) หดู,ไฝ,ตาไม ้[Nontri]
/W AO1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wharf ทา่เรอื: ทา่, ทา่เทยีบเรอื [Lex2]
เทยีบเรอืท퐮ี�ทา่[Lex2]
ขนถา่ยสนิคา้ท퐮ี�ทา่เรอื[Lex2]
(วอรฟ์) n. ทา่เรอื,ทา่เรอืใหญ ่vt. จัดใหม้ี
ทา่เรอื,เกบ็ไวใ้นทา่เรอื,เอาเขา้ทา่เรอื vi. ผกูกบั
ทา่เรอื ###S. dock,pier,quay,jetty [Hope]
(n) ทา่เรอื [Nontri]
/W AO1 R F/ [CMU]
/HH W AO1 R F/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

scarce ขาดแคลน: ไมเ่พยีงพอ, หายาก, ไมค่อ่ยพบ
[Lex2]
(สแคส)ฺ adj. ขาดแคลน,ไมเ่พยีงพอ,หายาก,ไม่
คอ่ยพบ Phr. (make oneself scarce จากไป (โดย
เฉพาะอยา่งกะทนัหนั)) . adv. อยา่ง
ขาดแคลน,อยา่งไมเ่พยีงพอ. ###SW. scarceness
n. [Hope]
(adj) หายาก,ไมเ่พยีงพอ,ไมค่อ่ยม,ีขาดแคลน
[Nontri]
/S K EH1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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Vocabulary List

cause ทาํใหเ้กดิ: กอ่ใหเ้กดิ [Lex2]
สาเหต[ุLex2]
หวัเร㴅ืԅองของการอภปิราย[Lex2]
เหตผุลท㴅ีԅด:ี เหตผุลท㴅ีԅเหมาะ [Lex2]
(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหต,ุจดุ
ประสงค,์มลูฟอ้ง,ส㴅ิԅงจาํเป็นสาํหรับชวีติ vt. ทาํให้
เกดิข㴅ึԅน,กอ่ใหเ้กดิ,ให,้ทาํให ้###S. motive [Hope]
(n) สาเหต,ุตน้เหต,ุชนวน,มลูเหต ุ[Nontri]
(vt) กอ่ใหเ้กดิ,เป็นชนวน,เป็นสาเหต,ุเป็นตน้เหตุ
[Nontri]
/K AA1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clause อนพุากย:์ ประโยคยอ่ยท㴅ีԅเป็นสว่นหน㴅ึԅงของ
ประโยคใหญ ่[Lex2]
(คลอส) n. มาตรา,อนปุระโยค,ประโยคเลก็,ขอ้
ยอ่ย [Hope]
(n) อนปุระโยค,อนมุาตรา,มาตรา,ขอ้ยอ่ย,ประโยค
[Nontri]
/K L AO1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fault ขอ้ผดิพลาด: ขอ้บกพรอ่ง, ขอ้เสยีหาย, รอยตาํหนิ
[Lex2]
ตาํหน:ิ ต,ิ ตเิตยีน [Lex2]
รอยเล㴅ืԅอนของเปลอืกโลก: รอยแตก [Lex2]
(ฟอลท)ฺ n. ความผดิพลาด,ขอ้
บกพรอ่ง,ความคลาดเคล㴅ืԅอน,ชั㴅ԅนหนิท㴅ีԅหกัหรอื
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เคล㴅ืԅอนลง,การเสริฟ์ลกูออก,การเสริฟ์ลกูตดิเนท็. 
Phr. (find fault (with)) บน่,หาเร㴅ืԅอง. to a fault
มากเกนิไป. Phr. (at fault งงงวย) ###S.
defect,flaw [Hope]
(n) ความผดิ,ขอ้ผดิพลาด,ขอ้บกพรอ่ง,ความคลาด
เคล㴅ืԅอน [Nontri]
/F AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fraud การโกง: การหลอกลวง, การตม้ตุ๋น [Lex2]
คนหลอกลวง[Lex2]
(ฟรอด) n. การโกง,การหลอกลวง,การ
ฉอ้ฉล,เลห่,์ผู้หลอกลวง,นักตม้,ของปลอม ###S.
deception,deceit,guile [Hope]
(n) การโกง,การหลอกลวง,คนโกง,คนหลอก
ลวง,ความเทจ็,นักตม้ตุ๋น [Nontri]
/F R AO1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gauze ผา้พันแผล: ผา้กอ๊ซ [Lex2]
(กอซ) n. ส㴅ิԅงทาบางโปรง่,ผา้โปรง่,ผา้พัน
แผล,ตาขา่ยบาง ###S. mist [Hope]
(n) ผา้โปรง่,ผา้แพร,รา่งแห,ผา้กอซ,ตาขา่ย
[Nontri]
/G AO1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

haul ของท㴅ีԅถกูขโมยไป[Lex2]
ลาก: ดงึ, ฉดุ [Lex2]
ลาํเลยีง: ขนสง่ [Lex2]
(ฮอล) vt.,vi. ดงึ,ลาก,ฉดุ,ชกั,ทาํใหต้㴅ํԅาลง n. การ



ดงึ,การลาก,ส㴅ิԅงท㴅ีԅถกูดงึ,ส㴅ิԅงท㴅ีԅจับได,้ปรมิาณการ
ลาํเลยีง ###S. pull,tow [Hope]
(n) การลาก,การเขน็,การชกัลาก,การสาว,การ
ดงึ,การลาํเลยีง [Nontri]
(vt) ลาก,เขน็,ชกั,สาว,ดงึ,ฉดุ [Nontri]
/HH AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

haunt ทาํใหก้งัวล[Lex2]
สถานท㴅ีԅท㴅ีԅไปเป็นประจาํ[Lex2]
หลอกหลอน: หลอน [Lex2]
(ฮอนท)ฺ v. ส㴅ิԅงสู่,มกัปรากฎข㴅ึԅนเสมอ,ไปเย㴅ีԅยม
บอ่ย,รบกวน. n. ท㴅ีԅท㴅ีԅไปบอ่ย,ผ.ี ###SW. haunter n.
[Hope]
(n) สถานท㴅ีԅท㴅ีԅไปบอ่ย,ผ ี[Nontri]
(vt) ตดิหตูดิตา,สงิสู่,หลอกหลอน,ไปบอ่ย,รบกวน
[Nontri]
/HH AO1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jaunt การเดนิทางหรอืทอ่งเท㴅ีԅยวในระยะสั㴅ԅน[Lex2]
เดนิทางในระยะสั㴅ԅน: ทอ่งเท㴅ีԅยวในระยะสั㴅ԅน [Lex2]
(จอนท,ฺจานท)ฺ {jaunted,jaunting,jaunts} vi.,n.
(การ) เดนิทางในระยะสั㴅ԅน,ทอ่งเท㴅ีԅยวในระยะสั㴅ԅน.
###SW. jauntingly adv. ดjูaunt ###S. tour [Hope]
(n) การเดนิทางสั㴅ԅนๆ,การไปเท㴅ีԅยว,การทอ่งเท㴅ีԅยว
[Nontri]
(vi) เดนิทาง,ไปเท㴅ีԅยว,ทอ่งเท㴅ีԅยว [Nontri]
/JH AO1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



 

launch การปลอ่ย (เรอื เคร㴅ืԅองบนิฯลฯ)[Lex2]
การเร㴅ิԅมปฏบิตักิาร: การออกตวัของสนิคา้ [Lex2]
ปลอ่ย (จรวด, ขปีนาวธุ, ดาวเทยีม, ฯลฯ): ยงิ
[Lex2]
ปลอ่ยเรอืลงน㴅ํԅา[Lex2]
เร㴅ิԅมดาํเนนิการ: เร㴅ิԅม, เร㴅ิԅมตน้, รเิร㴅ิԅม, เร㴅ิԅมทาํงาน
[Lex2]
เรอืบด: เรอืยนต ์[Lex2]
(ลอนช)ฺ {launched,launching,launches} vt.
ปลอ่ย (เรอื) ลงน㴅ํԅาปลอ่ย (ดาวเทยีม,ทุ่นระเบดิ)
,เหว㴅ีԅยง,ยงิ,ทาํใหเ้ร㴅ิԅมปฏบิตักิาร,เร㴅ิԅม,ย㴅ืԅน (คาํ
คดัคา้น) ,ออกคาํสั㴅ԅง. vi. เร㴅ิԅม,เขา้รว่ม,ลงมอื. n. การ
ปลอ่ย,การเร㴅ิԅมปฏบิตักิาร,การเขา้รว่ม,เรอืบด,เรอื
ยนต ์คาํท㴅ีԅมคีวามหม [Hope]
(n) เรอื [Nontri]
(vi) ลงมอืทาํ,เร㴅ิԅมงาน,เร㴅ิԅมดาํเนนิการ,เขา้รว่ม
[Nontri]
(vt) ปลอ่ยลงน㴅ํԅา,ปลอ่ย(จรวด),สง่
หมดั,ประกาศ,กลา่ว,ยงิ [Nontri]
/L AO1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maul (สตัว)์ กดัฉกี: ขย㴅ํԅา, ตะครบุ, ทาํใหบ้าดเจบ็,
ทาํลาย [Lex2]
หยบิจับอยา่งหยาบกระดา้ง: ใชอ้ยา่งไมร่ะวงั, ใช้
อยา่งไมท่ะนถุนอม [Lex2]
วพิากษว์จิารณอ์ยา่งรนุแรง: ตอ่วา่, วจิารณอ์ยา่ง
เสยีหาย [Lex2]
(มอล) n. คอ้นหนักชนดิหน㴅ึԅง (เชน่ท㴅ีԅใชส้าํหรับตอก
เขม็ตกึ) ,กระบอกหนัก. vt. จัดการหรอืใชอ้ยา่งไม่
น㴅ิԅมนวล,ทาํใหเ้สยีโฉม,ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็.

 



###SW. mauler n. mauller n. [Hope]
(n) คอ้นใหญ,่กระบองใหญ ่[Nontri]
(vt) ทบุต,ีขย㴅ํԅา,ทาํลาย,ตะครบุ,ทาํใหเ้สยีโฉม
[Nontri]
/M AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mauve สมีว่งซดี[Lex2]
ซ㴅ึԅงมสีมีว่งซดี: เป็นสมีว่งซดี [Lex2]
|ไมผั่นรปูทั㴅ԅงขยายนามเอกพจนเ์พศชายและหญงิ|
ท㴅ีԅมสีมีว่งสด [LongdoFR]
(โมฟว) n. สมีว่งอมน㴅ํԅาเงนิซดี,สยีอ้มสมีว่งท㴅ีԅไดจ้าก
สาร aniline เป็นสยีอ้มน㴅ํԅามนัดนิ [Hope]
(adj) สมีว่ง [Nontri]
/M AO1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pause หยดุชะงักชั㴅ԅวคราว: หยดุพัก, หยดุน㴅ิԅง, หยดุคดิ
[Lex2]
การหยดุระหวา่งพดู[Lex2]
การหยดุชั㴅ԅวขณะ: การพักชั㴅ԅวขณะ, การหยดุชะงัก
ชั㴅ԅวคราว, การหยดุกลางคนั [Lex2]
การหยดุคดิ: การลงัเล [Lex2]
(พอซ) n. การหยดุชะงักชั㴅ԅวคราว. v. หยดุชั㴅ԅวคราว
[Hope]
(n) การหยดุกลางคนั,การหยดุชั㴅ԅวครู่ [Nontri]
(vi) หยดุกลางคนั,หยดุชั㴅ԅวครู่ [Nontri]
/P AO1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sauce น㴅ํԅาปรงุรส: ซอส, น㴅ํԅาจ㴅ิԅม [Lex2]



ใสเ่คร㴅ืԅองปรงุรส[Lex2]
(ซอส) n. น㴅ํԅาชรูส,น㴅ํԅาปรงุรส,น㴅ํԅาปลา,น㴅ํԅาจ㴅ิԅม,เคร㴅ืԅอง
ชรูส,เคร㴅ืԅองปรงุแตง่,ซอี㴅ิԅว,ผลไมตุ้๋น,ผักท㴅ีԅใชก้นิกบั
เน㴅ืԅอ,เหลา้แรงสงู. vt. ใสน่㴅ํԅาชรูส,ใสเ่คร㴅ืԅองปรงุแตง่
###S. condiment,relish [Hope]
(n) น㴅ํԅาซอส,น㴅ํԅาจ㴅ิԅม,น㴅ํԅาปรงุรส [Nontri]
/S AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

taunt คาํพดูเสยีดส[ีLex2]
พดูสอ่เสยีด: เหนบ็แนม, ดถูกู [Lex2]
(ทอนท\ฺ',ทานท)ฺ vt.,n. (การ) เหนบ็แนม,หวัเราะ
เยาะ,สบประมาท,ยั㴅ԅวย,ุเยาะเยย้. ###SW. taunter
n. tauntingly adv. [Hope]
(n) การเยาะเยย้,การเหนบ็แนม,การสบ
ประมาท,การยั㴅ԅวย ุ[Nontri]
(vt) เหนบ็แนม,เยาะเยย้,สบประมาท,ยั㴅ԅวย ุ[Nontri]
/T AO1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

taut ตงึ: แนน่, พันแนน่ [Lex2]
เกรง็ (เชน่ กลา้มเน㴅ืԅอเกรง็)[Lex2]
ตงึเครยีด: เครยีด, เครง่เครยีด [Lex2]
รัดกมุ (ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพในการใช้
ภาษา): รวบรัด [Lex2]
เป็นระเบยีบ: เรยีบรอ้ย [Lex2]
เหมอืนกนั[Lex2]
(ทอท) adj. ตงึ,พันแนน่,เกรง็,ตงึเครยีด,เขม้
งวด,เครง่ครัด,เรยีบรอ้ย,เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย.
###SW. tautly adv. tautness n. ###S. tense
[Hope]



(adj) เรยีบรอ้ย,เครง่ครัด,ตงึเครยีด,เขม้งวด
[Nontri]
/T AO1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

vault หลงัคาโคง้: ส㴅ิԅงท㴅ีԅมลีกัษณะคลา้ยหลงัคาโคง้
[Lex2]
สรา้งหรอืมงุหลงัคาโคง้: ทาํใหเ้ป็นหลงัคาโคง้
[Lex2]
กระโดดโดยเอามอืยนัพ㴅ืԅน: เขยง่, หกคะเมน,
กระโดดขา้ม [Lex2]
การกระโดดขา้มส㴅ิԅงกดีขวาง: การกระโดดค㴅ํԅาถอ่
[Lex2]
(n) ตู้นริภยั,หอ้งเกบ็ของใตด้นิ,ป่าชา้,เพดานรปู
โคง้,อโุมงค ์[Nontri]
(vi) กระโดดน㴅ํԅา,กระโดดค㴅ํԅาถอ่,หกคะเมน,กระโดด
ขา้ม [Nontri]
/V AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

caught กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ catch[Lex2]
(แคทช)ฺ vt.,vi. จับ,จับ
ไว,้ควา้,ตะครบุ,เกาะ,ฉวย,คลอ้งไว,้รับไว,้ตา้น
ไว,้อุ้ม,รบีไป,พบโดยบงัเอญิ,พบวา่,รับเช䀱ื̄อ,ตดิ
เช䀱ื̄อ,ตดิไฟ,ตถีกู,ทาํใหเ้กดิ,กอ่ใหเ้กดิ,เขา้ใจ
###S. take,see,contract [Hope]
(vt) pt และ pp ของ catch [Nontri]
/K AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[catch]
การจับ[Lex2]
เก脃ี�ยว[Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
จับ: ตะครบุ, ฉวยจับ [Lex2]
จับได[้Lex2]
ชะงัก[Lex2]
ดงึดดู[Lex2]
ด[ูLex2]
ไดย้นิ[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ตดิไฟ[Lex2]
ต[ีLex2]
ทาํใหแ้นน่[Lex2]
มาทนั (รถไฟ ฯลฯ)[Lex2]
รับรู้ดว้ยประสาทสมัผัส[Lex2]
ส脃ิ�งท脃ี�จับได[้Lex2]
ส脃ิ�งท脃ี�ทาํทาํตดิอยู่ เชน่ กลอนประต[ูLex2]
หลอกลวง[Lex2]
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อปุสรรคหรอืปัญหาท脃ี�ซอ่นอยู่[Lex2]
(n) ท脃ี�จับ,ส脃ิ�งท脃ี�จับได,้เหย脃ื�อ,หลมุพราง [Nontri]
(vt) จับ,เกาะ,ควา้,ตะครบุ,ฉวย,ได้
รับ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทนั [Nontri]
/K AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

taught กรยิาชอ่งท脃ี� 2 และ 3 ของ teach[Lex2]
(ทอท) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ teach
[Hope]
(vt) pt และ pp ของ teach [Nontri]
/T AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[teach]
สอน (วชิา): ใหก้ารศกึษา [Lex2]
สั脃�งสอน: สอนสั脃�ง, อบรม [Lex2]
คร ู(คาํไมเ่ป็นทางการ): ช䀱ี̄ใหเ้หน็ความทกุข์
ทรมานจากส脃ิ�งใดส脃ิ�งหน脃ึ�งเพ脃ื�อใหก้ลวัท脃ี�จะทาํ
[Lex2]
(ทชี) vt.,vi. สอน,สั脃�งสอน,สอน
หนังสอื,อบรม,ใหก้ารศกึษา. ###S.
instruct,educate [Hope]
(vi,vt) อบรม,สั脃�งสอน,สอนหนังสอื [Nontri]
/T IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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awl เหลก็ปลายแหลม (ใชเ้จาะหนังหรอืเนpือไมใ้หเ้ป็น
ร)ู[Lex2]
abbr. absent with leave ไมไ่ดม้าโดยรับการอนมุตัิ
ใหล้า [Hope]
(n) สวา่น,เหลก็หมาด [Nontri]
(n) / / [OALD]

bawl ตะโกนหรอืรอ้งเสยีงดงั: ตะคอก, ตวาด [Lex2]
(บอล) vt.,vi. ตะโกน,ตะคอก,ตวาด,รอ้งเสยีงดงั n.
เสยีงตะโกน ###S. roar,bellow [Hope]
(n) เสยีงอกึทกึ,เสยีงตะโกน,เสยีงตวาด [Nontri]
(vi) สง่เสยีงอกึทกึ,ตะโกน,ตะคอก,ตวาด [Nontri]
/B AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brawl การววิาท: การทะเลาะเบาะแวง้, การทุ่มเถยีง, การ
ทะเลาะววิาท [Lex2]
ทะเลาะเบาะแวง้: ทุ่มเถยีง, ทะเลาะววิาท [Lex2]
(บรอล) {brawled,brawling,brawls} vt.,n. (การ)
ทะเลาะววิาทอยา่งเสยีงดงั,การเอะอะโวยวาย
###SW. brawler n. ดbูrawl [Hope]
(n) การทะเลาะกนั,การมปีากเสยีง,การววิาท
[Nontri]
(vt) ทะเลาะกนั,ววิาท,เป็นปากเสยีง,ดา่กนั
[Nontri]
/B R AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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claw กรงเลบ็[Lex2]
(คลอ) {clawed,clawing,claws} n. อุ้งเลบ็,กา้มกุ้ง
และป,ูสว่นย�ืนคลา้ยคมี,เคร�ืองมอืคลา้ยคมี v. ใชอุ้้ง
เลบ็หรอืเลบ็ฉกี (ขว่น,แทง,ขดุ,ควกั) ปีนป่าย,ตระ
กาย,ตะครบุ. [Hope]
(n) กรงเลบ็,อุ้งเลบ็,เลบ็สตัว,์กา้มป ู[Nontri]
/K L AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crawl การคลาน: การเลpือย [Lex2]
ขนลกุ[Lex2]
คลาน: คบืคลาน [Lex2]
เลpือย[Lex2]
(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi.
คลาน,เลpือย,แลน่คลาน,ขนลกุขนพอง,เจรญิหรอื
กา้วหนา้อยา่งชา้,เตม็ไปดว้ยส�ิงท�ีเลpือยคลาน n.
การคลาน,การเลpือย,การแลน่คลาน,คอกลอ้มบน
นpําตpืน ๆ บนชายฝั�งทะเล สาํหรับเลpียงกุ้งกา้มปู
ปลา ###S. creep [Hope]
(n) การคลาน,การเลpือย [Nontri]
(vi) เลpือย,คลาน,แลน่,ขนลกุ [Nontri]
/K R AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dawn การเร�ิมขpึน: การเร�ิมปรากฏขpึน, การเร�ิมตน้ [Lex2]
รุ่งอรณุ: เชา้ตรู่, เชา้มดื, รุ่งเชา้, อรโุณทยั [Lex2]
เร�ิมขpึน: ปรากฏขpึน, เร�ิมตน้ [Lex2]
(ดอน) {dawned,dawning,dawns} n.
อรณุ,รุ่งอรณุ,การเร�ิมตน้,การเร�ิมปรากฎขpึน,การ
เขา้ใจอยา่งกะทนัหนั vi. เร�ิมทอแสง,เร�ิมมองเหน็
ได,้เร�ิมปรากฎขpึนในใจครัpงแรก S.beginning



[Hope]
(n) รุ่งเชา้,รุ่งอรณุ,รุ่งแจง้,สวา่ง [Nontri]
(vi) พระอาทติยข์pึน,(ตะวนั)ทอแสง,เร�ิมสวา่ง
[Nontri]
/D AO1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

draw ชกั: ดงึ, ลาก [Lex2]
ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ดดู[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ถอนเงนิ: ถอน [Lex2]
รา่งเอกสาร[Lex2]
วาดภาพ: รา่งภาพ, วาดรปู [Lex2]
วธิกีารเลน่ฟตุบอลแบบหน�ึง[Lex2]
ส�ิงดงึดดู[Lex2]
ส�ิงท�ีสุ่มดงึออกมา: ส�ิงท�ี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,ส�ิงท�ีดงึดดูใจ,การเสมอกนั,สว่นท�ีชกัขpึน
[Hope]
(n) การจับฉลาก,การดงึ,การลาก,ความเสมอ
กนั,สว่นท�ีชกัขpึน [Nontri]
(vi,vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,ลาก,ดงึ,ลอ่
ใจ,ชกัจงู,ดงึดดู,เคล�ือนตวั [Nontri]
/D R AO1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

drawn กริยิาชอ่ง 3 ของคาํกรยิา draw[Lex2]
ซบูซดี: เหน�ือยออ่น [Lex2]
(ดรอน) v. กริยิาชอ่ง 3 ของ draw. adj. บดูเบpียว
(หนา้) ,ซบูซดี,ซ�ึงเอาไสอ้อก [Hope]
(vt) pp ของ draw [Nontri]
/D R AO1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[draw]
ชกั: ดงึ, ลาก [Lex2]
ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ดดู[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ถอนเงนิ: ถอน [Lex2]
รา่งเอกสาร[Lex2]
วาดภาพ: รา่งภาพ, วาดรปู [Lex2]
วธิกีารเลน่ฟตุบอลแบบหน�ึง[Lex2]
ส�ิงดงึดดู[Lex2]
ส�ิงท�ีสุ่มดงึออกมา: ส�ิงท�ี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,ส�ิงท�ีดงึดดูใจ,การเสมอกนั,สว่นท�ีชกัขpึน
[Hope]
(n) การจับฉลาก,การดงึ,การลาก,ความเสมอ
กนั,สว่นท�ีชกัขpึน [Nontri]



(vi,vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,ลาก,ดงึ,ลอ่
ใจ,ชกัจงู,ดงึดดู,เคล�ือนตวั [Nontri]
/D R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fawn ลกูกวาง[Lex2]
สนีpําตาลแกมเหลอืง[Lex2]
ใหก้าํเนดิลกูกวาง: คลอดลกูกวาง [Lex2]
ประจบ[Lex2]
(ฟอน) n. ลกูกวาง (โดยเฉพาะท�ียงัไมห่ยา่นม) ,สี
เหลอืงอมนpําตาล. vi. (กวาง) ใหก้าํเนดิลกู. vt.
ประจบ,กระดกิหางและแสดงความชอบหรอืขอ
ความสงสาร. ###SW. fawner n. fawningly adv.
fawningness n. [Hope]
(n) ลกูกวาง [Nontri]
(vi) เคลา้เคลยี,สอพลอ,ประจบ,เคลยีคลอ
[Nontri]
/F AO1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flaw ขอ้บกพรอ่ง: ขอ้ดอ้ย, ขอ้ตาํหน,ิ จดุบกพรอ่ง
[Lex2]
ตาํหน:ิ รอยรา้ว, รอยแตก [Lex2]
เป็นรอยรา้ว: เกดิตาํหน ิ[Lex2]
ทาํใหม้ตีาํหน:ิ ทาํใหม้มีลทนิ, ทาํใหเ้กดิรอยรา้ว
[Lex2]
พายทุ�ีเกดิขpึนอยา่งกะทนัหนัและเป็นชว่ง
สัpนๆ[Lex2]
(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอย
รา้ว,มลทนิ,ตาํหน,ิขอ้บกพรอ่ง,จดุดา่งพรอ้ย,ชอ่ง
โหว.่ vt. ทาํใหเ้กดิรอยรา้ว (มลทนิ,ตาํหน,ิขอ้



บกพรอ่ง,จดุดา่งพรอ้ย,ชอ่งโหว)่ . vi. เป็นรอย
รา้ว,เกดิจดุดา่งพรอ้ย. ###SW. flawless adj.
###S. blemi [Hope]
(n) ขอ้เสยี,ตาํหน,ิขอ้บกพรอ่ง,มลทนิ,จดุดา่ง
พรอ้ย [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้สยี,ทาํใหม้มีลทนิ,ทาํใหเ้ป็น
ตาํหน,ิทาํใหบ้กพรอ่ง [Nontri]
/F L AO1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gnaw แทะ[Lex2]
กระวนกระวาย: รู้สกึไมส่บายใจ, วติกกงัวล [Lex2]
(นอ) vt.,vi. แทะ,กดั,ขบ,ทาํใหส้กึ
กรอ่น,รบกวน,ทรมาน. ###SW. gnawer n. ###S.
nibble,chew,erode,rankle,fret [Hope]
(vt) แทะ,กดั,ขบ [Nontri]
/N AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hawk ผู้สนับสนนุนโยบายทางการทหารเพ�ือแกปั้ญหา
ระหวา่งประเทศมากกวา่นโยบายทางการทตู: ผู้ใฝ่
สงคราม [Lex2]
เหย�ียว[Lex2]
เรข่าย (ของเลก็ๆนอ้ยๆ) ตามถนน หรอืตาม
บา้น[Lex2]
ขากเสลด: ไอออก, ขากเสมหะ [Lex2]
(ฮอค) n. เหย�ียว,นักตม้,คนท�ีกระหายสงคราม v.
บนิเหมอืนเหย�ียว,ไลน่กดว้ยเหย�ียว,โถมเขา้ใส,่เร่
ขาย,เรยีกหาบ,นาํไปเร ่###S. peddle [Hope]
(n) นกเหย�ียว,คนขpีโกง,นักตม้ตุ๋น,คนหลอกลวง
[Nontri]



 

(vi,vt) เรข่าย,ขายเร ่[Nontri]
/HH AO1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jaw กา้มหนบี (ใชส้าํหรับจับวตัถใุหแ้นน่): คมี [Lex2]
ขากรรไกร[Lex2]
(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ท�ียดึ,ท�ีจับ,กา้มหนบี 
S.jabber [Hope]
(n) กราม,ขากรรไกร,ท�ียดึ,ท�ีจับ [Nontri]
/JH AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

law กฎหมาย: ระเบยีบ, กฎเกณฑ,์ ขอ้บงัคบั, ขอ้
กาํหนด, กฎขอ้บงัคบั [Lex2]
วชิากฎหมาย: นติศิาสตร ์[Lex2]
(ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎขอ้
บงัคบั,คาํสั�ง,วชิากฎหมาย,ความรู้ทาง
กฎหมาย,อาชพีกฎหมาย,หลกัความประพฤต,ิกฎ
ทางคณติศาสตร ์Phr (the Law บญัญัตสิบิ
ประการของโมเซส,คาํสั�งสอนในพระคมัภรีไ์บเบลิ)
. vi.,vt. ดาํเนนิคด,ีฟอ้งรอ้ง [Hope]
(n) กฎหมาย,ขอ้บงัคบั,กฎเกณฑ,์ศลี,คาํสั�ง
[Nontri]
/L AA1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

 



(n) / / [OALD]

paw อุ้งเทา้: อุ้งตนี, อุ้งเลบ็ [Lex2]
มอื[Lex2]
ตะกยุ: ตะปบ, ขว่น, ตะกาย [Lex2]
ลบูคลาํ[Lex2]
พอ่[Lex2]
(พอ) n. เทา้สตัว,์อุ้งเลบ็มบดิา v. ตะปบ,ตะกยุ
[Hope]
(n) อุ้งมอื,อุ้งเทา้สตัว ์[Nontri]
(vt) ตะครบุ,ตะปบ,ลบูคลาํ,ตะกยุ,เกา,ขว่น
[Nontri]
/P AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pawn จาํนาํ: ใหไ้วเ้ป็นหลกัประกนั [Lex2]
การจาํนาํ: การจาํนอง [Lex2]
ส�ิงจาํนาํ: ของจาํนาํ [Lex2]
ตวัประกนั[Lex2]
คนถกูเอาเปรยีบ[Lex2]
เบpียหมากรกุ[Lex2]
(พอน) vt. จาํนาํ,จาํนอง. n. เจา้ของโรงรับ
จาํนาํ,เบpียหมากรกุ,มา้รับใช,้เคร�ืองมอื,ลกูมอื
[Hope]
(vt) จาํนาํ,ขาย,จาํนอง [Nontri]
/P AO1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prawn กุ้ง[Lex2]
จับกุ้ง[Lex2]
(พรอน) n. กุ้งนาง [Hope]



(n) กุ้ง [Nontri]
/P R AO1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

raw ดบิ: สด, ยงัไมไ่ดผ้า่นกรรมวธิ ี[Lex2]
เจบ็แสบ (แผล): ยงัแสบ, ยงัสด, อกัเสบ [Lex2]
หนาวเหนบ็[Lex2]
ไมม่ปีระสบการณ:์ ยงัไมไ่ดรั้บการฝกึฝน, ออ่นหดั
[Lex2]
หยาบ: โหด, ต�ําชา้, ทารณุ [Lex2]
สภาพเปลอืยเปลา่: สภาพธรรมชาต ิ[Lex2]
(รอ) adj. ดบิ,ยงัไมไ่ดเ้สรมิแตง่,หยาบ,ไร้
ประสบการณ,์ยงัไมไ่ดรั้บการฝกึฝน,ยงัไมคุ่้น,
(หนัง) ยงัไมไ่ดฟ้อก, (แผล) สด,หนาวเหนบ็,เยน็
แสบ,ยงัไมไ่ดผ้สมใหเ้จอืจาง, (ชายผา้) ยงัไมไ่ด้
เยบ็,โหด,หยาบคาย,ต�ําชา้,ทารณุ,ไมย่ตุธิรรม n.
แผลถลอก, ###SW. rawly adv. [Hope]
(adj) หยาบ,ดบิ,ใหม,่ยงัไมส่กุ [Nontri]
/R AA1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

saw เล�ือย[Lex2]
สภุาษติโบราณ: คาํพังเพยเกา่ๆ, คาํโบราณ,
คตพิจน ์[Lex2]
ใชเ้ล�ือยตดัออก[Lex2]
กรยิาชอ่งท�ี 2 ของ see[Lex2]
(ซอ) n. เล�ือย,เคร�ืองมอืเล�ือย vt. เล�ือย,เล�ือยออก
vi. ใชเ้ล�ือย,ตดัดว้ยเล�ือย,กรยิาชอ่ง 2 ของ see
###SW. sawer n. ###S. saying [Hope]
(n) เล�ือย [Nontri]
(vt) เล�ือยไม ้[Nontri]



(vt) pt ของ see [Nontri]
/S AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[see]
เหน็: รับรู้, เหน็ดว้ยตา, มองเหน็, รู้ดว้ยตา [Lex2]
ด:ู มอง, จอ้งมอง, แล [Lex2]
เขา้ใจ: เลง็เหน็, ตระหนัก, ประจักษแ์จง้ [Lex2]
ไปหา: เย�ียม, เขา้ไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา,
ตดิตอ่, ปรกึษา, ตดิตาม, พดูคยุ, สมัภาษณ ์[Lex2]
คบหา: คบคา้, คบ, มสีมัพันธก์บั [Lex2]
พบ: เจอ, ประสบ, เจอหนา้, พบปะ, พบพาน
[Lex2]
จนิตนาการ: วาดภาพ, คดิคาํนงึ, คดิ, นกึ [Lex2]
เช�ือ: เช�ือวา่ [Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจใหม้ั�นใจ, ตรวจด ู[Lex2]
พจิารณา: มคีวามเหน็ [Lex2]
|der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
|die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมทุร [LongdoDE]
(ซ)ี vt.,vi. เหน็,มอง,ด,ูนกึด,ูตรวจ
ด,ูดแูล,หา,สงัเกต,พบ,ผา่น,เย�ียม,ชม,คน้พบ,ไป
สง่,ทราบ,ไดท้ราบ,เขา้ใจ,ชอบใจ,เหน็
ดว้ย,ตอ้นรับ,นัดพบ,ใหค้วามชว่ยเหลอื,ดแูล,วาง
เดมิพัน,สอบถาม,พจิารณา,นกึ,สงัเกต n. เขต
อาํนาจหนา้ท�ีของพระราชาคณะในครสิตศ์าสนา 
Phr. (see about ตร [Hope]
(n) ท�ีทาํการของสงัฆราชา [Nontri]
(vi) สนใจ,เหน็,พบ,สงัเกต,พจิารณา,สอบถาม
[Nontri]
(vt) ด,ูเหน็,เขา้ใจ,ทราบ,เย�ียม,ตอ้นรับ,เหน็ดว้ย
[Nontri]
/S IY1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

scrawl เขยีนหวดัๆ[Lex2]
(n) ลายมอืหวดั,การเขยีนลวกๆ [Nontri]
(vt) เขยีนหวดั,เขยีนลวกๆ [Nontri]
/S K R AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shawl ผา้คลมุไหล[่Lex2]
(ชอล) n. ผา้ขนสตัวห์รอืผา้หนาสาํหรับคลมุใหญ่
(หรอืคลมุไหลแ่ละหวั) vt. ใชผ้า้ดงักลา่วคลมุ
[Hope]
(n) ผา้คลมุไหล,่ผา้พันคอ [Nontri]
/SH AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spawn สารนุ่มท�ีมไีขป่ลาหรอืกบ (ทางชวีวทิยา): ไขป่ลา,
ไขก่บ [Lex2]
วางไข[่Lex2]
(สพอน) n. กลุ่มไขป่ลา,ลกูหลาน,แหลง่
กาํเนดิ,vi.,vt. วางไข,่คลอดลกู,ใหก้าํเนดิ,สรา้ง
เป็นจาํนวนมาก ###SW. spawner n. ###S.
produce,generate [Hope]
(n) ลกูหลาน [Nontri]
(n) ไขป่ลา,ไขส่ตัว,์สา่เหด็ [Nontri]
(vi) คลอด,ออกไข ่[Nontri]
/S P AA1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sprawl นอนกางแขนกางขา: นอนเหยยีดแขนเหยยีดขา
[Lex2]



ตวดัไปมาอยา่งไรร้ะเบยีบ (เชน่ ลายมอื)[Lex2]
การนอนกางแขนกางขา: การนอนเหยยีดแขน
เหยยีดขา [Lex2]
เมอืงท�ีขยายออกไปรอบนอก[Lex2]
(สพรอล) vi. นอนเหยยีด,นั�งเหนยีด,เหยยีด
เทา้,เหยยีดแขน,เลpือยคลาน vt. เหยดีดแขนขา. n.
ความพยายาม,การเหยยีดแขนขา ###S.
loll,lounge [Hope]
(vi,vt) แผบ่รเิวณ,แผก่�ิงกา้นสาขา,นอนเหยยีด
[Nontri]
/S P R AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squawk ดวุา่: บน่, วา่กลา่ว [Lex2]
รอ้งโอก๊: รอ้งเสยีงดงั [Lex2]
บน่เสยีงดงั (คาํไมเ่ป็นทางการ): รอ้งทกุข ์[Lex2]
เสยีงรอ้งดงั[Lex2]
การบน่เสยีงดงั: การรอ้งทกุข ์[Lex2]
(สควอค) vi.,vt.,n. (เสยีง) รอ้งเสยีงดว้ยความเจบ็
ปวดหรอืตกใจ (เชน่ เสยีงรอ้งของเป็ดหรอืไก)่ บน่
เสยีงดงั,รอ้งทกุข ์###S. scream,squal [Hope]
(vi) บน่,รอ้งทกุข ์[Nontri]
/S K W AO1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

straw ฟางขา้ว: กองฟาง [Lex2]
หลอด: หลอดดดู [Lex2]
ส�ิงท�ีทาํจากฟาง (เชน่ หมวก, กระเป๋า)[Lex2]
ส�ิงท�ีไมม่คีา่: ส�ิงท�ีมคีา่นอ้ยนดิ [Lex2]
ไรค้า่: ไมม่คีา่, มคีา่เลก็นอ้ย [Lex2]
สฟีางขา้ว: สนีpําตาลออ่น [Lex2]



(สทรอ) n. ฟาง,ฟางขา้ว,กองฟาง,ส�ิงท�ีทาํดว้ย
ฟาง,ส�ิงท�ีมคีา่นดิเดยีวหรอืไมม่คีา่,หลอดดดู
ของเหลว,หมวกฟาง adj. ซ�ึงใชฟ้าง,ทาํดว้ยฟาง,มี
คา่เลก็นอ้ย,ไรค้า่. ###SW. strawy adj. Phr.
(catch (clutch,grasp) at a straw ฉวยโอกาส)
[Hope]
(adj) มคีา่นอ้ย,ทาํดว้ยฟาง [Nontri]
(n) ปลอ้งหญา้,ฟางขา้ว,กองฟาง,หลอดดดู,หมวก
ฟาง [Nontri]
/S T R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thaw ละลาย (นpําแขง็หรอืหมิะ): อุ่นขpึนจนทาํใหห้มิะ
หรอืนpําแขง็ละลาย (อากาศ) [Lex2]
ทาํใหล้ะลาย[Lex2]
เป็นมติรขpึน[Lex2]
สภาวะท�ีอากาศอุ่นขpึนถงึจดุท�ีหมิะและนpําแขง็
ละลาย[Lex2]
การพัฒนาความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศหลงัจาก
ท�ีไมเ่ป็นมติรกนัมากอ่น[Lex2]
(ธอ) vi.,vt. (ทาํให)้ (การ) (นpําแขง็,หมิะ) ละลาย,
(อากาศ) อุ่นขpึนจนทาํใหห้มิะหรอืนpําแขง็
ละลาย,มุ่งรา้ยนอ้ยลง,บรรเทา,ใจออ่นลง,หาย
โกรธ [Hope]
(n) การละลาย,การบรรเทา [Nontri]
(vi) ลดถอยลง,หายโกรธ,ใจออ่น [Nontri]
(vt) ทาํใหล้ะลาย,ทาํใหใ้จออ่น,ทาํใหห้าย
โกรธ,ทาํใหบ้รรเทา [Nontri]
/TH AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



yawn คนหรอืส�ิงท�ีนา่เบ�ือมาก[Lex2]
หาว: หาวนอน, อา้ปากกวา้ง [Lex2]
พดูขณะกาํลงัหาว[Lex2]
เปดิชอ่งหรอืรใูหก้วา้ง[Lex2]
การหาว: การหาวนอน, การอา้ปากกวา้ง [Lex2]
คนหรอืเร�ืองท�ีนา่เบ�ือ[Lex2]
(ยอน) vi.,n. (การ) หาว,หาวนอนอา้ปากกวา้ง,รู
เปดิ,ชอ่ง,ชอ่งแตกรา้ว ###SW. yawner n. ###S.
gape [Hope]
(n) การหาว,การอา้ปากคา้ง,ชอ่ง,รอยแตก
[Nontri]
(vi) หาว,อา้ปากคา้ง [Nontri]
/Y AO1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

bay อา่ว: ทꇾี�เวา้ของเทอืกเขา [Lex2]
พ뇽ื�นทꇾี�หรอืบรเิวณทꇾี�กาํหนดไว[้Lex2]
มขุ: เว뇽ิ�งในหอ้งระหวา่งเสาสองตน้ [Lex2]
หอน[Lex2]
เสยีงหอน: การอบัจน [Lex2]
ตน้อบเชยเดอืน: ใบพชืทꇾี�มกีลꇾิ�นหอมใชป้รงุอาหาร
[Lex2]
มา้สนี뇽ํ�าตาลแดง[Lex2]
สนี뇽ํ�าตาลแดง: มา้ทꇾี�มสีนี뇽ํ�าตาลแดง [Lex2]
(เบ) {bayed,baying,bays} n. อา่วเลก็,ทꇾี�เวา้ของ
เทอืกเขา,มขุ,ชꇾื�อเสยีง (bays) ,สนี뇽ํ�าตาลปนแดง,มา้
หรอืสตัวท์ꇾี�มสีนี뇽ํ�าตาลปนแดง,เสยีงเหา่,ภาวะหมด
หนทาง,ความอบัจน,การหอน vi. เหา่,หอน vt. เหา่
ใส ่adj. สเีทาปนแดง [Hope]
(adj) สนี뇽ํ�าตาลปนแดง,สเีทาปนแดง [Nontri]
(n) เสยีงเหา่,เสยีงหอน,อา่ว [Nontri]
(vi) เหา่,หอน [Nontri]
/B EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bray คยุหรอืหวัเราะดว้ยเสยีงแหบพรา่[Lex2]
(เบร) {brayed,braying,brays} n. เสยีงลา
รอ้ง,เสยีงแตรเป่า vt. ออกเสยีงคลา้ยลารอ้ง,บด
ละเอยีด,ทบุแตกละเอยีด,ทาบาง [Hope]
(n) เสยีงลารอ้ง,เสยีงแตร [Nontri]
(vi) รอ้ง(ลา),เป่าแตร [Nontri]
/B R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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clay ดนิ[Lex2]
รา่ยกายมนษุย[์Lex2]
(เคล) n. ดนิเหนยีว,ดนิ,โคลน,รา่งกายมนษุย.์ vt.
ใสด่นิเหนยีว. ###SW. clayey,clayish,claylike adj.
clayiness n. [Hope]
(n) ดนิเหนยีว,ดนิเลน,โคลน [Nontri]
/K L EY1/ [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]

gay สดใสรา่เรงิ: เบกิบานใจ, สาํราญ [Lex2]
เกย:์ พวกรักรว่มเพศ [Lex2]
(เก\') adj. รา่เรงิ,เบกิบาน
ใจ,สนกุสนาน,หรหูรา,ฉดูฉาด มสีสีดใส,ชอบ
สนกุ,เสเพล,เตม็ไปดว้ยราคะ,รักรว่มเพศ. ###SW.
gayness n. [Hope]
(adj) สนกุสนาน,สสีด,ฉดูฉาด,รา่เรงิ,เบกิบาน
ใจ,ชอบรักรว่มเพศ,เป็นเกย ์[Nontri]
/G EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gray ทมึ: มวั [Lex2]



สเีทา[Lex2]
แกม่าก: เกา่มาก [Lex2]
กลายเป็นสเีทา[Lex2]
(เกร) adj. สเีทา,มดื,สลวั,ผมหงอก,แก,่ชรา. n. สี
เทา,สภาพทꇾี�ไมไ่ดย้อ้มส ีv. ทาํให ้(กลาย) เป็นสี
เทา ###SW. grayly adv. grayness n. ###S. grey
[Hope]
(adj) สเีทา,สหีมอก,มดื,สลวั,แก,่ชรา,หงอก
[Nontri]
(n) สเีทา,สหีมอก [Nontri]
/G R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hay เปลꇾี�ยนเป็นหญา้แหง้: ทาํใหเ้ป็นหญา้แหง้ [Lex2]
หญา้แหง้: ฟาง [Lex2]
(เฮ) n. หญา้แหง้สาํหรับใหส้ตัวก์นิ,หญา้หัꇾ�น
[Hope]
(n) หญา้แหง้ [Nontri]
(vt) ทาํหญา้แหง้ [Nontri]
/HH EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lay กอ่ตั뇽�ง: สรา้ง, จัดตั뇽�ง, วางราก [Lex2]
กาํหนด (หนา้ทꇾี�, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
คลꇾี�: ลาด, ป ู[Lex2]
คู่นอน: คู่รว่มสงัวาส [Lex2]
จัดโตะ๊: จัดเตรยีมโตะ๊อาหาร [Lex2]
จัดวางใหเ้หมาะสม: วางใหเ้ป็นระเบยีบ [Lex2]
ทา้พนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ[Lex2]



ทาํใหอ้ยู่ในสภาพใดสภาพหนꇾึ�ง[Lex2]
นาํเสนอ: นาํไปแจง้ [Lex2]
ฝัง (ศพ)[Lex2]
วางไข:่ ออกไข ่[Lex2]
วางลง: วาง, พาด [Lex2]
เสพสงัวาส (คาํสแลง): มเีพศสมัพันธ ์[Lex2]
อา้งเหตผุล: ใหเ้หตผุล [Lex2]
กรยิาชอ่งทꇾี� 2 ของคาํกรยิา lie[Lex2]
เกꇾี�ยวกบัฆราวาส: ไมใ่ชพ่ระ [Lex2]
ไมเ่ชꇾี�ยวชาญพเิศษ: ไมม่คีวามรู้พเิศษ [Lex2]
เรꇾื�องเลา่หรอืบทกลอนสั뇽�นๆ: บทกวสีั뇽�นๆ [Lex2]
(เล) {laid,laid,laying,lays} vt.
วาง,ป,ูพาด,ลาด,ป,ูปลอ่ย,ทา,ตแีผน่,เผยแพร,่นาํ
เสนอ,ฝัง,ลงราก,กาํหนด,ตั뇽�ง,วางแผน,วาง
โครง,ออกไข,่ท뇽ิ�งระเบดิ,กาํหนดโทษ,วางเดมิ
พัน,พนัน,กะ,วดั,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เลง็
ปืน vi. วางไข,่ออกไข,่พนัน,วางเดมิพัน,ขนัตอ่,วาง
โครงการ,นอ [Hope]
(adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
(n) บทเพลง,กลอนสั뇽�น,เรꇾื�องเลา่สั뇽�นๆ [Nontri]
(vi) pt ของ lie [Nontri]
(vt) วางลง,ออกไข,่จัด,กาํหนด,วางเงนิ
พนัน,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]
ตั뇽�งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัทꇾี�, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ทꇾี�ตั뇽�งอยู่: การตั뇽�งอยู่, การวางอยู่, การวาง
[Lex2]
ตาํแหนง่ทꇾี�วางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ทꇾี�ซอ่น (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,คาํ
โกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดูโกหก,สꇾิ�ง
ทꇾี�หลอกลวง,แยง้. vi. พดู
โกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอก
ลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie by
หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็
[Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วาง
ลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

may พฤษภาคม[Lex2]
อาจจะ (ใชแ้สดงความเป็นไปได)้: อาจ, คงจะ, นา่
จะ [Lex2]
สามารถจะ (ใชแ้สดงการขออนญุาต)[Lex2]
เดอืนพฤษภาคม[Lex2]
ขอให ้เชน่ May the best team win. ขอใหท้มีทꇾี�



 

เกง่ทꇾี�สดุชนะ [LongdoEN]
(เมย)์ auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถ
จะ,บางท,ีขอให ้n. =maiden (ด)ู [Hope]
(n) เดอืนพฤษภาคม [Nontri]
(va) ขออนญุาต,อาจจะ,สามารถจะ,นา่จะ,บางที
[Nontri]
/M EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

pay จา่ย: จา่ยคา่ตอบแทน, จา่ยคา่แรง, จา่ยคา่จา้ง
[Lex2]
สนใจ: เอาใจใส ่[Lex2]
ใหค้วามคดิเหน็[Lex2]
ชดใช:้ ตอบแทน, ทดแทน, แกแ้คน้ [Lex2]
คา่แรง: คา่ตอบแทน, คา่จา้ง, รายได ้[Lex2]
การจา่ยเงนิ[Lex2]
(เพ) vi.,vt. จา่ย,ชาํระ,ทายางกนัซมึ n. คา่จา้ง.
###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
(n) คา่ตอบแทน,คา่จา้ง,เงนิเดอืน [Nontri]
(vt) ตอบแทน,ชาํระ,จา่ยเงนิ,แกแ้คน้,ชดใช้
[Nontri]
/P EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

play เลน่สนกุ: ลอ้เลน่, ทาํเลน่, หยอกเลน่ [Lex2]
เลน่ (เกม, เครꇾื�องดนตร,ี บอล, วทิย,ุ เครꇾื�องเลน่
เทป)[Lex2]
แสดงหรอืเลน่บทบาทของ: แสดงละคร, เลน่
ละคร, แสรง้เป็น [Lex2]

 



พักผอ่น: ผอ่นคลาย [Lex2]
เลน่พนัน[Lex2]
แกลง้ทาํ[Lex2]
การเลน่: การละเลน่, การเลน่สนกุ [Lex2]
การแสดง: ละคร [Lex2]
การเคลꇾื�อนไหวอยา่งคลอ่งแคลว่: การเคลꇾื�อนไหว
โดยอสิระ [Lex2]
การลอ้เลน่: การทาํเลน่ [Lex2]
การกระโดดโลดเตน้[Lex2]
ชว่งเวลาในการเลน่: ระยะเวลาในการแขง่ขนั
[Lex2]
การเลน่การพนัน: การเลน่พนัน [Lex2]
ครั뇽�ง: คราว, ท ี[Lex2]
(เพล) n. การเลน่,การละเลน่,การหยอกลอ้,การ
หยอกเยา้,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เรꇾื�อง
ละคร,การปฏบิตั ิvt.,vi. เลน่,ลอ้เลน่,หยอก
เยา้,แสดง,บรรเลง,เลน่ละคร,ปฏบิตั,ิพนัน ###SW.
playable adj. playability,n. [Hope]
(n) การเลน่,การละเลน่,บทละคร,การบรรเลง,การ
หยอกลอ้ [Nontri]
(vt) เลน่,แสดง,เลน่ละคร,บรรเลง,หยอกลอ้
[Nontri]
/P L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pray ภาวนา: สวดมนต,์ อธษิฐาน [Lex2]
(เพร) vt. สวด
มนต,์อธษิฐาน,ขอรอ้ง,วงิวอน,ภาวนา,ขอไดโ้ปรด.
###SW. prayingly adv. [Hope]
(vt) สวด
มนตร,์ออ้นวอน,โปรด,ภาวนา,ขอรอ้ง,อธษิฐาน



[Nontri]
/P R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ray รังส:ี รัศม,ี ลาํแสง [Lex2]
สꇾิ�งเลก็นอ้ยทꇾี�คาดหวงั: ความคาดหวงัเลก็นอ้ย
เกꇾี�ยวกบับางสꇾิ�ง, แสงแหง่ความหวงั [Lex2]
สอ่งแสง: ฉายแสง [Lex2]
ปลอ่ยรังส:ี ปลอ่ยรัศม ี[Lex2]
ปลากระเบน[Lex2]
(เร) n. รังส,ีสว่นหรอืเสน้ทꇾี�ออกเป็นรัศมจีากโครง
รา่งหนꇾึ�ง,แฉก,แววแสง,แววแหง่ความหวงั,ปลากระ
เบน,เสยีงหนꇾึ�งในจาํนวนเสยีงดนตรทีั뇽�ง7 vi. ปลอ่ย
รังส ีvt. ปลอ่ยรังส,ีทาํใหถ้กูรังส,ีทาํใหม้เีสน้
รัศม,ีทาํใหเ้ป็นแฉก ###S. beam,spark [Hope]
(n) รังส,ีปลากระเบน [Nontri]
(vi) ปลอ่ยแสง,ปลอ่ยรังส,ีปลอ่ยรัศม ี[Nontri]
/R EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

say พดู: เลา่, บอก, แจง้, กลา่ว, เอย่ [Lex2]
พดู: กลา่ว, เอย่, แสดงความคดิเหน็ [Lex2]
คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
ยกตวัอยา่ง[Lex2]
สทิธใินการพดู: สทิธใินการแสดงความเหน็
[Lex2]
(เซ) vt.,vi. พดู,กลา่ว,บอก,เลา่,วา่,แสดงความเหน็
adv. ประมาณ,ยกตวัอยา่ง,เชน่ n. สꇾิ�งทꇾี�พดู,คาํ
พดู,สทิธใินการพดู,คราวทꇾี�จะพดู, Phr. (have the
say มอีาํนาจ) ###SW. sayer n. ###S.



utter,pronounce [Hope]
(vt) บอก,พดู,กลา่ว,เลา่,วา่ [Nontri]
/S EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slay ฆา่ทารณุ: สงัหารโหด, สงัหารหมู่ [Lex2]
ทาํใหป้ระทบัใจมาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ทาํให้
หลงใหลมาก, ทาํใหต้กตะลงึมาก [Lex2]
(สเล) {slew,slain,slaying,slays} vt. ฆา่,เขน่
ฆา่,สงัหาร,ฆา่ตาย,ดบั,มผีลอยา่งรนุแรง,ประทบัใจ
มาก,ทาํใหห้ลงไหล. ###SW. slayer n. ###S.
murder,slaughter [Hope]
(vt) สงัหาร,ฆา่,ฆา่ฟัน [Nontri]
/S L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spray ละอองน뇽ํ�า: น뇽ํ�าทꇾี�กระเซน็เป็นฝอย [Lex2]
การพน่น뇽ํ�า: การฉดีน뇽ํ�า, การพน่ [Lex2]
กระป๋องฉดี: กระบอกฉดี, เครꇾื�องฉดี [Lex2]
พน่: ฉดี [Lex2]
กꇾิ�งไมเ้ลก็ๆ ทꇾี�มดีอกหรอืผล[Lex2]
(สเพร) n. ละลองน뇽ํ�า,น뇽ํ�ากระเซน็,ของเหลวทꇾี�พุ่ง
ออกเป็นฝอย,เครꇾื�องฉดีของเหลวเป็นฝอย.
vt.,vi.เป็นละอองน뇽ํ�า,กระเซน็เป็นละออง
น뇽ํ�า,ฉดี,พน่,พรม,โปรย,กระเซน็,ปลอ่ยออกเป็น
ฝอย. ###SW. sprayer n. ###S.
shower,mist,cloud,sprinkle [Hope]
(n) ละอองน뇽ํ�า,เครꇾื�องฉดีน뇽ํ�า,ยาฉดีตน้ไม,้ชอ่ดอกไม้
[Nontri]
(vt) สาด,พน่น뇽ํ�า,ฉดี,พรม,โปรย [Nontri]
/S P R EY1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

stay พักอยู่: อาศยัอยู่, คา้งอยู่, ยงัอยู่ [Lex2]
(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยนืหยดั. vt.
หยดุ,ยั뇽�ง,ควบคมุ,สกดั,หนว่งเหนꇾี�ยว,คอย,สนับสนนุ
n. การอยู่,การพักอยู่,การหยดุอยู่,การคา้งอยู่,การ
เลꇾื�อนการพจิารณา,สꇾิ�งค뇽ํ�า,เครꇾื�องค뇽ํ�า,สꇾิ�งยดึ,เครꇾื�อง
รัดหนา้ทอ้งหญงิ,เชอืกโยง,เส뇽ื�อในรัดรปู,แกงแนง,
stays เครꇾื�องวดัลาํตวัผู้หญงิ [Hope]
(n) การหยดุ,การพัก,เครꇾื�องค뇽ํ�าจนุ,การเลꇾื�อนการ
พจิารณา [Nontri]
(vi) หยดุอยู่,พักอยู่,อาศยัอยู่,ยนืหยดั,ทน,คา้งอยู่
[Nontri]
(vt) ใหท้ꇾี�พัก,ทาํใหห้ยดุ,ระงับ,ยบัยั뇽�ง,หนว่ง
เหนꇾี�ยว,สกดั,คอย [Nontri]
/S T EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stray พลดัหลง: หลงทาง, พลดัพราก [Lex2]
รอ่นเร:่ พเนจร, เรร่อ่น [Lex2]
หนัเห: เบꇾี�ยงเบน, ออกนอกเรꇾื�อง [Lex2]
ซꇾึ�งพลดัหลง: หลงทาง [Lex2]
คนทꇾี�หลงทาง: คนทꇾี�พลดัหลง [Lex2]
สตัวท์ꇾี�หลงทาง: สตัวท์ꇾี�ไมม่เีจา้ของ [Lex2]
(สเทร) vi. บา่ยเบน,หนัเห,หลง
ทาง,พลดัพราก,เรร่อ่น,พเนจร.adj.,n. (ผู้) หลง
ทาง,พลดัพราก,พเนจร,รอ่นเร.่ ###SW. strayer n.
###S. rove,roam,lose,deviate [Hope]
(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลดัพราก,เรร่อ่น
[Nontri]
(vi) ไถล,เทꇾี�ยวไป,เรร่อ่น,บา่ยเบน,หนัเห [Nontri]



/S T R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sway แกวง่ไปมา: โซเซ, สา่ย, แกวง่ไกว, โคลงเคลง
[Lex2]
เอยีง: เอน, โอนเอน [Lex2]
ลงัเลใจ: ตดัสนิใจไมไ่ด,้ สองจติสองใจ [Lex2]
ครอบงาํ: มอีทิธพิลตอ่, เหนꇾี�ยวนาํ, ชกัจงู [Lex2]
การแกวง่ไกว: การโคลงเคลง, การแกวง่ไปมา
[Lex2]
อาํนาจครอบงาํ: การครอบงาํ, การมอีทิธพิลตอ่
[Lex2]
(สเว) vi.,vt.,n. (การ) แกวง่,ไกว,โยก,โอน,เอน,ไป
ๆ มา ๆ ,ไหว,ข뇽ึ�น ๆ ลง ๆ ,ใช้
อาํนาจ,ปกครอง,ครอบงาํ,ทาํใหเ้ปลꇾี�ยนแปลง,ใช้
อาวธุ,ราํหรอืตวดัดาบ,ปกครอง,อาํนาจ
ปกครอง,อทิธพิล,อาํนาจครอบงาํ ###SW.
swayable adj. swayer n. swayful adj. swayingly
adv. คาํท ี[Hope]
(vi) โยก,เซ,ไกว,แกวง่,โอนเอน,ไหว,ข뇽ึ�นๆลงๆ
[Nontri]
(vt) ทาํใหเ้อน,กวดัแกวง่,ทาํให้
เอยีง,ปกครอง,ครอบงาํ [Nontri]
/S W EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tray ถาด: กระบะ [Lex2]
(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดลา้งรปู,ถาดรอง,จาน
รอง,ชั뇽�นเลꇾื�อนทꇾี�ใชเ้กบ็เอกสาร,ล뇽ิ�นชกัโตะ๊หนังสอื
[Hope]



(n) ถาด,จานลา้งรปู,ล뇽ิ�นชกั [Nontri]
/T R EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

way วธิ:ี การกระทาํ [Lex2]
วธิหีรอืแนวทาง: แนว, รปูแบบ, ชอ่งทาง, ลู่ทาง
[Lex2]
ทา่ทาง: อากปักริยิา [Lex2]
วถิชีวีติ[Lex2]
เสน้ทาง: ทาง, หนทาง, ถนน [Lex2]
ทศิทาง[Lex2]
ระยะทาง[Lex2]
(เว) n. ทาง,ระยะทาง,วธิกีาร,รปู
แบบ,แผน,นสิยั,ความเคยชนิ,สภาพ
การณ,์ขอบเขต,อาชพี,จดุ,สทิธกิาร
ผา่น,ประสบการณ,์adv. จากทꇾี�นꇾี�,มากมาย,ใกลท้ี
เดยีว Phr. (by the way ขอถอืโอกาส) Phr. (give
way to ยอม ยอมแพแ้ก)่ PHr. (under way กาํลงั
เคลꇾื�อนตวักา้วหนา้) [Hope]
(n) ทาง,นสิยั,ทา่ทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์
[Nontri]
/W EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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bed เตยีงนอน: ทีสํ่าหรับนอน, หมอน, ฟกู [Lex2]
การนอนหลบั[Lex2]
การมเีพศสมัพันธ[์Lex2]
แปลงหรอืรอ่ง (ปลกูผัก / ตน้ไม)้: แปลงทีด่นิ, รอ่ง [Lex2]
พืน้ดนิกน้ทะเล แมน้ํ้าหรอืทะเลสาบ[Lex2]
พืน้ทีใ่ตท้ะเลทีม่หีอยฝังตวัอยู[่Lex2]
ฐานของถนนหรอืรางรถไฟ: แทน่ [Lex2]
ชัน้หนิ: แนวหนิ [Lex2]
ฝังลงไป[Lex2]
มเีพศสมัพันธ ์(คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ทําใหเ้ป็นชัน้[Lex2]
(เบด) n. เตยีง,ทีน่อน,ฐาน,แทน่,การนอนหลบั,ใตท้อ้งแมน้ํ่า,พืน้ลา่ง,ชัน้
หนิ,กองหนึง่,แปลง,รอ่ง,พืน้ถนนรถไฟ ###S. bedstead [Hope]
(n) ทีน่อน,เตยีง,แทน่,พืน้ลา่ง,ฐาน [Nontri]
(vt) ใหท้ีน่อน [Nontri]
/B EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

bell ระฆงั: กระดิง่, กริง่ประต ู[Lex2]
ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยระฆงั: ทรงกระดิง่, ทรงระฆงั [Lex2]
กริง่สญัญาณ[Lex2]
ทําใหก้วา้งออกจนมรีปูรา่งคลา้ยระฆงั[Lex2]
เสยีงรอ้งหรอืเสยีงหอนของสนัุขลา่เนือ้[Lex2]
รอ้งหรอืหอน[Lex2]
โทรหา[Lex2]
(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆงั,กระดิง่,เสยีงระฆงั vt. ทําใหบ้วมคลา้ย
ระฆงั,ตดิระฆงั vi. มรีปูรา่งคลา้ยระฆงั,ดงัสน่ันหวัน่ไหว,รอ้งตะโกน -Conf.
belle [Hope]
(n) ระฆงั,กงัสดาล,กระดิง่,กระพรวน [Nontri]
/B EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

belch เรอ[Lex2]
(เบลชฺ) vt.,vi. {belched,belching,belches} เรอ,พน่ออก [Hope]



(vi,vt) เรอ,ปลอ่ยออก,พน่ออก [Nontri]
/B EH1 L CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

belt เข็มขดั: สายคาดเอว [Lex2]
สายพาน[Lex2]
สายรัดทีน่ั่ง[Lex2]
คาดเข็มขดั: ใชส้ายคาดผกู [Lex2]
ฟาด (ไมเ่ป็นทางการ): โบยดว้ยเข็มขดั, ใชเ้ข็มขดัต ี(หวด, โบย) [Lex2]
สายคาดแสดงตําแหน่ง[Lex2]
(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขดั,สายคาดเอว,สาย,ทางโคง้,ทาง
รถไฟฟ้า,ดืม่อกึใหญ,่การโจมต,ีแนว,เทอืก vt. รัดเข็มขดั,คาดสาย,ใชส้าย
คาด,ใชเ้ข็มขดัหรอืสายคาดต,ีต,ีรอ้ง (เพลง) เสยีงดงั ###S. girdle [Hope]
(n) เข็มขดั,สายคาดเอว,แนว,ทวิ,เขต,สายพาน [Nontri]
(vt) รัดเข็มขดั [Nontri]
/B EH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bench มา้น่ัง: กระดานน่ัง [Lex2]
ทีน่ั่งสําหรับนักกฬีาตวัสํารอง[Lex2]
โตะ๊ทํางาน[Lex2]
บลัลงักข์องตลุาการ[Lex2]
แนวหนิทีนู่นขึน้[Lex2]
ยกพืน้ทีใ่หส้ตัวย์นืเพือ่ทําการแสดง: แทน่ทีใ่หส้ตัวย์นืเพือ่ทําการแสดง
[Lex2]
ผูพ้พิากษา[Lex2]
(เบนชฺ) {benched,benching,benches} n. มา้น่ัง,บลัลงัก ์(ตลุาการ) ,ผู ้
พพิากษา,ศาล,มา้น่ังยาวสําหรับหลายคนน่ัง vt. วาง (มา้น่ัง) ตัง้ไว,้วาง
แสดง,ทําใหน่ั้งอยูท่ีน่ั่ง [Hope]
(n) มา้น่ัง,บลัลังก,์ทีน่ั่ง [Nontri]
/B EH1 N CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bend โคง้: งอ, งอตวั, ยอ่ตวั, กม้ [Lex2]
หนัเห: เปลีย่นเสน้ทาง [Lex2]
ทําใหโ้คง้[Lex2]
ทางโคง้: การโคง้ [Lex2]
ยดืหยุน่ (ตอ่กฎขอ้บงัคบั)[Lex2]
มสีมาธติอ่งานทีทํ่า: ใจจดใจจอ่ [Lex2]
ทําใหย้อม: ทําใหค้อ้มหัวให,้ ศโิรราบให ้[Lex2]
(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทําใหง้อ,ทําใหโ้คง้,ทําใหย้อม,
กม้,งอ,โคง้,นา้ว,โนม้,ดดั,หนั,บา่ย,เบีย่ง,จอ้งเขม็ง n. การงอ,การดดั,การ
เบีย่ง,หวัโคง้,คุง้,เงือ่นเชอืก ###S. curve [Hope]
(n) หวัโคง้,หวัเลีย้ว,คุง้น้ํา,การดดั,เงือ่น [Nontri]
(vi,vt) โคง้คํานับ,งอ,ดดั,เลีย้ว,เบน,บา่ย,หนั [Nontri]
/B EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



bent คดงอ: โคง้, งองุม้ [Lex2]
แน่วแน่: จรงิจัง [Lex2]
โกงกนิ: คดโกง [Lex2]
ทกัษะ: ความชาํนาญ [Lex2]
(พชื) หญา้ออ้: หญา้แหง้, หญา้คา, หญา้กระดา้งจําพวกหนึง่ บางชนดิใชเ้ป็น
อาหารสําหรับสตัว ์[Lex2]
รักรว่มเพศ[Lex2]
ทีผ่ดิกฎหมาย[Lex2]
(เบนทฺ) adj. งอ,โคง้,ตกลงใจ,ตัง้ใจแลว้ n. ทศิทาง,ความสนใจ,การเบีย่ง
เบน,ความโคง้ ###S. tendency [Hope]
(vi) pt และ pp ของ bend [Nontri]
/B EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bend]
โคง้: งอ, งอตวั, ยอ่ตวั, กม้ [Lex2]
หนัเห: เปลีย่นเสน้ทาง [Lex2]
ทําใหโ้คง้[Lex2]
ทางโคง้: การโคง้ [Lex2]
ยดืหยุน่ (ตอ่กฎขอ้บงัคบั)[Lex2]
มสีมาธติอ่งานทีทํ่า: ใจจดใจจอ่ [Lex2]
ทําใหย้อม: ทําใหค้อ้มหัวให,้ ศโิรราบให ้[Lex2]
(เบนดฺ) {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทําใหง้อ,ทําใหโ้คง้,ทําใหย้อม,
กม้,งอ,โคง้,นา้ว,โนม้,ดดั,หนั,บา่ย,เบีย่ง,จอ้งเขม็ง n. การงอ,การดดั,การ
เบีย่ง,หวัโคง้,คุง้,เงือ่นเชอืก ###S. curve [Hope]
(n) หวัโคง้,หวัเลีย้ว,คุง้น้ํา,การดดั,เงือ่น [Nontri]
(vi,vt) โคง้คํานับ,งอ,ดดั,เลีย้ว,เบน,บา่ย,หนั [Nontri]
/B EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

best ดทีีส่ดุ[Lex2]
เหมาะสมทีส่ดุ[Lex2]
สิง่ทีด่ทีีส่ดุ[Lex2]
เอาชนะ: ชนะ, เหนอืกวา่ [Lex2]
บคุคลทีด่ทีีส่ดุ[Lex2]
ดทีีส่ดุ, -ทีส่ดุ [LongdoDE]
(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดทีีส่ดุ,เหมาะสมทีส่ดุ,ใหญท่ีส่ดุ,
มากทีส่ดุ n. สิง่ทีด่ทีีส่ดุ,สว่นทีด่ทีีส่ดุ,ภาวะอารมณท์ีด่ทีีส่ดุ vt. ทําให ้
แพ,้ชนะ,ดกีวา่ ###S. outdo ###A. lose [Hope]
(adj,adv) ดทีีส่ดุ,เหมาะสมทีส่ดุ,เยีย่มทีส่ดุ [Nontri]
(n) สิง่ทีด่ทีีส่ดุ,สิง่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ [Nontri]
/B EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bet การพนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
เงนิพนัน[Lex2]
การเดา: การคาดคะเน [Lex2]
พนัน: เดมิพัน, พนันกบั [Lex2]
พนัน[Lex2]



(เบท) {bet/betted,bet/betted,betting,bets} vt..vi. พนัน,ขนัตอ่,ตอ่,กลา้คาด
คะเน,ใช ้n. สิง่ของหรอืเงนิทีใ่ชใ้นการพนันหรอืขนัตอ่,การวางเดมิพัน,ทาง
เลอืกอยา่งอืน่ ###S. gamble,risk [Hope]
(n) การพนัน,การวางเดมิพัน [Nontri]
(vt) พนัน,ตอ่,วางเดมิพัน [Nontri]
/B EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blend ผสม: ผสมใหเ้ขา้กนั, รวมกนั [Lex2]
การผสม: การรวมตวั [Lex2]
สว่นผสม[Lex2]
คําประสม[Lex2]
(เบลนดฺ) {blended/blent,blended/blent, blending,blends} vt.,vi.,n. (การ)
ผสม,คลกุ,กลมกลนื vi. คลกุเคลา้ใหเ้ขา้กนัจนแยกไมอ่อก,ทําใหเ้หมาะ
กบั,คําสนธ,ิของผสม,ของเจอืปน ###S. mix [Hope]
(n) การคลกุเคลา้,การผสมผสาน [Nontri]
(vt) คลกุ,คลกุเคลา้,ผสมผสาน [Nontri]
/B L EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bless ทําใหเ้กดิความศกัดิส์ทิธิ[์Lex2]
อวยพร: อํานวยพร, ใหพ้ร [Lex2]
(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ใหศ้ลีให ้
พร,ใหเ้จรญิ,ใหม้คีวามสขุ,สรรเสรญิ,ใหศ้กัดิส์ทิธิ,์ขดีกากบาทบนหนา้อกตวั
เอง,อธษิฐานใหพ้ระเจา้ใหพ้รแก,่ประสาทพร,คุม้ครอง,ปกป้อง,สาปแชง่
###SW. blesser n. คําทีม่คีวามหมาย [Hope]
(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทําใหเ้ป็นสขุ [Nontri]
/B L EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bred vi. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ breed [Hope]
(vt) pt และ pp ของ breed [Nontri]
/B R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[breed]
พันธุ[์Lex2]
ใหกํ้าเนดิ[Lex2]
เลีย้ง[Lex2]
ผสมพันธุ:์ เลีย้ง, ตอ่พันธุ ์[Lex2]
(บรดี) {bred,bred,breeding,breeds} v. ออกลกู,ทําใหเ้กดิ,แพรพั่นธุ,์
เพาะ,ฟักไข,่เลีย้ง,อบรม,ทําใหท้อ้ง n. พันธุ,์ชนดิ,กลุม่,พันธุผ์สม ###S.
generate [Hope]
(n) พันธุ,์พชืพันธุ,์ชนดิ,กลุม่ [Nontri]
(vt) เพาะ,เลีย้ง,อบรม,ออกลกู,ผสมพันธุ,์ทําใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



cell เซลล:์ หน่วยพืน้ฐานของสิง่มชีวีติ [Lex2]
เซลลไ์ฟฟ้า[Lex2]
โพรงหรอืชอ่งเล็กๆ[Lex2]
หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ ่เชน่ กลุม่เล็กๆในพรรคการเมอืง[Lex2]
หอ้งเล็กๆ[Lex2]
อาศยัอยูใ่นหอ้งเล็กๆ[Lex2]
(เซลล)์ n. เซลล,์หอ้งเล็ก ๆ ,กฎุ,ิกลุม่เล็ก ๆ ,หอ้งขงันักโทษ,ชอ่งหนึง่ ๆ ใน
หมอ้แบตเตอรี,่อปุกรณ์กําเนดิไฟฟ้า,ชอ่งในรังผึง้,กลอ่ง,ตลบั ###S.
compartment [Hope]
(n) ตวัเซลล,์หอ้งขงั,กรง,กฏุ,ิหอ้งเล็ก,ร,ูโพรงเล็กๆ,หมอ้ไฟฟ้า [Nontri]
/S EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cent 1/100 ของหน่วยเงนิตราในหลายประเทศ: เหรยีญทีม่คีา่หนึง่ในรอ้ยของ
หน่วยเงนิตรา [Lex2]
หนึง่รอ้ย, 100 [LongdoFR]
(เซนทฺ) n. เหรยีญ 1/100 ดอลลาร ์-Conf. scent,sent [Hope]
(n) หนึง่รอ้ย,เหรยีญ,สตางค ์[Nontri]
/S EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

check การเขา้กดีขวาง: การเขา้สกดั [Lex2]
การตรวจสอบ: การเชค็, การตรวจสภาพ [Lex2]
การทดสอบ[Lex2]
การหยดุ: การหยดุอยูก่บัที ่[Lex2]
ขดีกากบาท[Lex2]
เชค็: หนังสอืตราสาร [Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจ, เชค็ [Lex2]
แตก: รา้ว [Lex2]
ทําสญัลกัษณ์[Lex2]
ทําใหเ้จรญิเตบิโตชา้ลง: ทําใหโ้ตชา้ [Lex2]
ใบเสร็จ[Lex2]
ฝาก: ฝากของ [Lex2]
รอย: รอยรา้วเล็กๆ [Lex2]
รกุฆาต[Lex2]
ลายหมากรกุ: ตาหมากรกุ [Lex2]
สํารวจใหแ้น่ใจ: ดใูหแ้น่ใจ [Lex2]
สิง่ทีเ่หนีย่วรัง้จติใจ[Lex2]
หยดุกระทนัหัน: หยดุชะงัก [Lex2]
หยดุยัง้: ยับยัง้, ควบคมุ [Lex2]
(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยดุ,รัง้,ดงึ,ตรงึ,สกดั,ทําลาย,ตรวจ
สอบ,สํารวจ,ทําเครือ่งหมายตรวจสอบ,ฝากเก็บ,รกุฆาต (หมากรกุ) ,ทําให ้
เกดิรอยแตก,ปลกูพชืเป็นแนวยาว. -vi. ตรงกนั (ถกูตอ้ง) ,ตรวจสอบ,แตก
เป็นชอ่ง,รา้วเป็นชอ่ง,หยดุ -Phr. check in (ลงชือ่ (เขา้พักในโรงแ [Hope]
(n) การตรวจสอบ,เครือ่งหมายถกู,เชค็,ใบเบกิเงนิ,ใบสัง่จา่ย [Nontri]
(vt) ทําใหช้ะงัก,ดงึ,ทําใหห้ยดุ,ทัดทาน,วา่กลา่ว,ตรวจสอบ [Nontri]
/CH EH1 K/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

chess หมากรกุ[Lex2]
ขา้วสาล[ีLex2]
(เชส) n. เกมหมากรกุ [Hope]
(n) เกมหมากรกุ [Nontri]
/CH EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chest ชัน้ทีม่ลี ิน้ชกัใสเ่สือ้ผา้[Lex2]
หนา้อก: อก, ทรวงอก, รอบอก [Lex2]
หบี: ลงั, กลอ่ง [Lex2]
(เชสทฺ) n. หบี,กลอ่งขนาดใหญ,่ลังขนาดใหญ,่ทรวงอก,หนา้อก,เตา้นม,
คลงั,เงนิทนุ,เงนิแผน่ดนิ,กรมคลัง,กระทรวงการคลงั,สิง่ทีเ่ก็บอยูใ่นหบี
[Hope]
(n) ทรวงอก,เตา้นม,กําป่ัน,หบี,ลัง,กลอ่ง [Nontri]
/CH EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crept กรยิาชอ่งที ่2 และ 3 ของ creep[Lex2]
(ครพี) vi. คลาน,คอ่ย ๆ เขา้มา,เลือ้ย,ยอ่ง,เล็ดลอด,พลัด,ประจบ,เอาใจ,รูส้กึ
ขนลกุ. n. การคลาน,การเลือ้ย,การคอ่ย ๆ เขา้มา,การยอ่ง,ความรูส้กึทีข่นลกุ
ขนพอง,คอกลอ้ม,คนทีน่่าเบือ่และรบกวนคนอืน่,คนครุน่คดิ,ความน่า
กลวั,ความน่าขยะแขยง ###S. cr [Hope]
(vi) pt และ pp ของ creep [Nontri]
/K R EH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[creep]
การคลาน[Lex2]
คลาน: เลือ้ย [Lex2]
คอ่ยๆ เพิม่ขึน้ (อยา่งไมท่นัสงัเกต)[Lex2]
เคลือ่นทีอ่ยา่งชา้ๆ[Lex2]
บคุคลทีน่่ารังเกยีจ (คําสแลง)[Lex2]
แสดงถงึการยอมหรอืกลัว: งุม้ตวัเพราะยอมหรอืกลวั [Lex2]
(n) การเลือ้ย,การคลาน [Nontri]
(vi) เลือ้ย,คลาน [Nontri]
/K R IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cress /K R EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]



crest ขึน้สูร่ะดบัสงูสดุ[Lex2]
บรรลถุงึจดุยอด[Lex2]
ยอด: จดุบนสดุ (เชน่ ยอดเขา, ยอดคลืน่ เป็นตน้) [Lex2]
หงอน[Lex2]
(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก,่ยอด,สิง่ประดบับน
ยอด,ยอดเขา,ยอดคลืน่,ยอดหมวก,ขนแผงคอมา้หรอืสงิโต,โหนก,สน้,ลาย
ประดบั,ตราประจําตระกลู vi. เกดิเป็นยอด,บรรลถุงึจดุสดุยอด. -Phr. (on the
crest of the wave ในสมัยรุง่เรอืงทีส่ดุ) คําศพัทย์อ่ย: [Hope]
(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจําตระกลู [Nontri]
(vi) บรรลถุงึยอด [Nontri]
/K R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

debt ภาวะทีเ่ป็นหนี:้ ภาวะลกูหนี,้ ความมหีนี,้ การเป็นหนี ้[Lex2]
หนีส้นิ: หนี,้ จํานวนหนีส้นิ [Lex2]
(เดบทฺ) n. หนี,้หนีส้นิ,ภาวะทีเ่ป็นหนี ้[Hope]
(n) หนีส้นิ,หนี ้[Nontri]
/D EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deck เครือ่งเลน่เทป (ทางอเิล็กทรอนกิส)์: เทปเด็ด, เครือ่งเลน่เทปทีไ่มม่ภีาค
ขยายเสยีง [Lex2]
ชนะน็อค: น็อคคูต่อ่สู ้[Lex2]
ชัน้: พืน้ [Lex2]
ดาดฟ้า: ดาดฟ้าเรอื [Lex2]
ตกแตง่ (คํายอ่ของ decorate): ประดบั, ประดบัประดา [Lex2]
สํารับไพ:่ ชดุไพ ่[Lex2]
(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรอื,ชดุไพ,่ชัน้. adj. ซึง่มชีัน้ทีอ่ยู่
เหนอืขึน้ไป. vt. แตง่ตวั,ประดบั,ทําใหล้ม้ลง,ใหม้ดีาดฟ้า [Hope]
(n) ดาดฟ้าเรอื,ชัน้ [Nontri]
(vt) ตกแตง่,ประดบั,แตง่ตวั,ปกคลมุ [Nontri]
/D EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

den ซอ่งโจร: รังโจร [Lex2]
ถ้ําสตัว:์ กรงสตัว,์ ทีอ่ยูข่องสตัว ์[Lex2]
ทีซ่อ่นสําหรับเด็ก: ทีห่ลบซอ่น [Lex2]
หอ้งน่ังเลน่: หอ้งพักผอ่น, หอ้งสว่นตวั [Lex2]
คํานําหนา้นามทีเ่ฉพาะเจาะจง (คลา้ย the ในภาษาองักฤษ) 1. ทีอ่ยูใ่นรปู
Akkusativ สําหรับคํานามเพศชาย der เชน่ für den Mann สําหรับผูช้ายคน
นัน้ 2. ทีอ่ยูใ่นรปู Dativ สําหรับคํานามพหพูจนเ์พศใดๆ เชน่ mit den
Männern กบัผูช้ายเหลา่นัน้ [LongdoDE]
(เดน) {denned,denning,dens} n. ถ้ําสตัว,์รัง,กรงสตัว,์ซอ่งโจร,หอ้งสกปรก
เล็ก ๆ ,หอ้งสว่นตวั vi. อาศยัอยูใ่นถ้ํา vt. ไลเ่ขา้ถ้ํา [Hope]
(n) ซอ่งโจร,บอ่น,รัง,ถ้ํา,กรงสตัว ์[Nontri]
/D EH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



dense ขุน่มัว: ขุน่, ทบึ [Lex2]
หนาแน่น: ซึง่อดัแน่น, แน่น, แออดั [Lex2]
(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทบึ,โงเ่ต็มที,่ทบึมัว,มแีสงสวา่งนอ้ย
###SW. denseness n. ###S. compact [Hope]
(adj) หนาแน่น,แน่น,ทบึ,เต็มที,่โง ่[Nontri]
/D EH1 N S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

dent ทําใหเ้ป็นรอยตอก: ทําใหเ้ป็นหลมุ, ทําใหเ้ป็นแอง่ [Lex2]
ทําใหเ้สือ่มเสยี: ทําลาย, ทําใหน้อ้ยลง [Lex2]
แอง่: หลมุ, รอยบุม๋, รอยจม, สว่นเวา้ [Lex2]
(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. สว่นทีย่ืน่ทีค่ลา้ยฟัน,ฟ่ันเฟือง,แอง่,รอย
เวา้,รอยตอก,vt. ทําเป็นรอยตอก,ทําเป็นรอยบุม๋หรอืแอง่. vi. จมลงเป็น
รอย,กลายเป็นรอยเวา้ [Hope]
(n) รอยบบุสลาย,รอยเวา้,แอง่,รอยตอก [Nontri]
(vt) ทําใหบ้บุสลาย,ทําใหเ้ป็นรอยเวา้,ทําใหเ้ป็นแอง่ [Nontri]
/D EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depth ความเขม้ของส[ีLex2]
ความรูค้วามสามารถ[Lex2]
ความลกึ[Lex2]
ความลกึซึง้: ความรูส้กึซาบซึง้, ความรูส้กึสดุซึง้, ความซมึซาบ [Lex2]
สว่นทีล่กึทีส่ดุ: สว่นทีร่นุแรงทีส่ดุ [Lex2]
เสยีงตํา่: ระดบัเสยีงตํา่ [Lex2]
(เดพธฺ) n. ความลกึ,ความซบัซอ้น,ความรนุแรง,ความคดิลกึซึง้,ความเขม้
ขน้,ความตํา่ของระดบัเสยีง,สว่นลกึ, -Phr. (in depth อยา่งยิง่,เต็มที)่ adj.
มาก,ละเอยีด ###S. bottom ###A. surface [Hope]
(n) ความลกึ,ความลกึซึง้,ความเขม้ขน้,ความรนุแรง,สว่นลกึ [Nontri]
/D EH1 P TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

desk โตะ๊: เคานเ์ตอรบ์รกิารในโรงแรมหรอืสนามบนิ [Lex2]
แผนก: ฝ่าย, กอง [Lex2]
(เดสคฺ) โตะ๊ทํางาน,แทน่อา่น ,กอง ฝ่ายหรอืแผนก,ทีต่ัง้โน๊ตดนตร,ีกอง
บรรณาธกิาร adj. เกีย่วกบัโตะ๊ [Hope]
(n) โตะ๊,โตะ๊ทํางาน,กองบรรณาธกิาร,แทน่อา่นคมัภรี,์ฝ่าย,แผนก [Nontri]
/D EH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dredge ขดุลอก: ลอก, ขดุ [Lex2]
เครือ่งจักรขดุลอกแมน้ํ่าหรอืลําคลอง[Lex2]
โรยแป้ง[Lex2]
(เดรดจฺ) n. เรอืขดุเลน,เครือ่งตกัตวัอยา่ง vt. ขดุเลน,ขดุลอก,ลอก ตกั
ตวัอยา่งใตพ้ืน้น้ํา vt. โปรยดว้ยผง,โปรยดว้ยแป้ง ###SW. dredger n. [Hope]
(n) เรอืขดุเลน,เครือ่งขดุทางน้ําไหล [Nontri]
/D R EH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

 

me ฉัน: ดฉัิน, ผม, ขา้พเจา้ [Lex2]
คาํยอ่ของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
(ม)ี pron. ฉัน [Hope]
(pro) ฉัน,ดฉัิน,ผม,กระผม,ขา้พเจา้,ขา้,อ�ั�ว,ก,ูกนั
[Nontri]
/M IY1/ [CMU]
(prp) / / [OALD]
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Vocabulary List

bear ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
ใหก้าํเนดิ: คลอดลกู [Lex2]
จดจาํไวใ้นใ่จ: ระลกึ [Lex2]
พยงุ: ค뇽ํ�า, หนนุ, สง่เสรมิ [Lex2]
รับผดิชอบ[Lex2]
ถอื: นาํไป [Lex2]
สง่ผา่น(ความคดิ)[Lex2]
ประพฤตติวั: ปฏบิตัติวั [Lex2]
มุ่งหนา้ไปทางใดทางหนꇾึ�ง: บา่ยหนา้ [Lex2]
หม[ีLex2]
ผู้เกง็กาํไรหุ้น[Lex2]
คนอารมณร์า้ย[Lex2]
(แบร)์ {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi.
ค뇽ํ�า,รับ,พยงุ,หนนุ,แบก,รับภาระ,พบ,ทรง
ไว,้อดทน,ทาน,ทน,ม,ีออกลกู,มลีกู,มคีวาม
รู้สกึ,ถอื,พัด,พา,กด,ดนั,ให,้แสดง,ไปทาง,วางทา่
ทาง n. หม,ีคนหยาบคาย,คนงุ่มงา่ม,ชꇾื�อดาวทꇾี�อยู่
ทางทศิเหนอื (Great Bear ดาวจระเข,้Little B
[Hope]
(n) หม ี[Nontri]
(vi,vt) แบก,พยงุ,หนนุ,รับ,ค뇽ํ�า,มี
ผล,ออกลกู,ทน,อดทน [Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

break ทาํลาย[Lex2]
แตก: หกั [Lex2]
ละเมดิ: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขดัขนื, ลว่งละเมดิ [Lex2]
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ลม่จม: ลม้ละลาย [Lex2]
แยก: แหก, แหวก [Lex2]
พัก[Lex2]
หยดุ[Lex2]
แตก[Lex2]
เกดิข뇽ึ�น[Lex2]
การหยดุ: การหยดุพัก [Lex2]
การแยก[Lex2]
การเปลꇾี�ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั[Lex2]
การแตกหกั[Lex2]
กระจัดกระจาย[Lex2]
(หุ้น) ตก[Lex2]
(เสยีง) แตก[Lex2]
กรยิาชอ่งทꇾี� 2 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
กรยิาชอ่งทꇾี� 3 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi.
ทาํใหแ้ตก,ทาํใหบ้าดเจบ็,แบง่ออกเป็นสว่น,เปดิ
เผย,ทาํใหเ้ชꇾื�อง,เอาชนะ,ทาํลายสถติ,ิแหก (คกุ)
,ฝ่าฝืน,ตดัขาด,ฝกึ,สลดั, (โรงเรยีน) หยดุ,
(สงคราม) เกดิข뇽ึ�น,ละเลยหนา้ทꇾี�,ระเบดิ,หน,ีหยดุ
พักทาํงาน n. การแตกออก,การหยดุพัก,ตอนฟา้
สวา่ง หยดุหมายถงึ การสัꇾ�งใหเ้ครꇾื�องคอมพวิเตอร์
หยดุทาํงานอยา่งกระทนัหนั เราอาจใชว้ธิกีดแปน้
Break หรอืกดแปน้ CTRL + C กไ็ด ้[Hope]
(vi,vt) แตก,หกั,พัง,เสยี,หยดุ,ทบุ,ตอ่ย [Nontri]
/B R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

great ดมีาก: ยอดเยꇾี�ยม, ดเีลศิ [Lex2]



 

สาํคญั: โดดเดน่, ยꇾิ�งใหญ,่ ใหญ ่[Lex2]
ยาวนาน: นาน [Lex2]
คาํอทุานแสดงความพอใจ[Lex2]
(เกรท) adj. ใหญ,่ยꇾิ�งใหญ ่adv. ดมีาก. n. คน
สาํคญั,คนทꇾี�มชีꇾื�อเสยีง. ###SW. greatness n.
###S. large,huge,excellent [Hope]
(adj) ใหญ,่ยꇾิ�งใหญ,่สาํคญั,ใหญ่
โต,ประเสรฐิ,เบอ้เรอ่,เขꇾื�อง,ใหญห่ลวง,มาก
[Nontri]
/G R EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

pear ลกูแพร[์Lex2]
(แพร)์ n. ผลแพร ์สเีทาอมน뇽ํ�าเงนิออ่น [Hope]
(n) ลกูแพร,์ลกูสาลꇾี� [Nontri]
/P EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

steak เน뇽ื�อหรอืปลาช뇽ิ�นหนา สาํหรับทอดหรอืยา่ง: เน뇽ื�อส
เตค๊ [Lex2]
(สเทค) n. ช뇽ิ�นเน뇽ื�อหัꇾ�นช뇽ิ�นใหญ ่(โดยเฉพาะเน뇽ื�อววั
หรอืเน뇽ื�อปลาทอด) ,เน뇽ื�อหัꇾ�น,เน뇽ื�อสเตค๊ [Hope]
(n) เน뇽ื�อสเตก็ [Nontri]
/S T EY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

swear สาบาน: ยนืยนั, สญัญา, ปฏญิาณ [Lex2]
สาบแชง่: สบถ, กน่ดา่ [Lex2]
(สแวร)์ {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt.
สาบาน,ปฎญิาณ,กลา่วคาํปฎญิาณ,ใหค้าํปฎิ
ญาณ,สบถ,สาปแชง่,กลา่วคาํสาปแชง่, swear by

 



กลา่วคาํปฎญิาณเขา้รับตาํแหนง่, swear off ตดัสนิ
ใจเลกิ (โดยเฉพาะของมนึเมา) swear out ทาํให้
ศาลออกหมายศาลโดยการกลา่วหาภายใตก้ารปฎิ
ญาณตน s [Hope]
(vi) ปฏญิาณ,สาบาน,สบถ [Nontri]
/S W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tear ฉกีออก[Lex2]
เคลꇾื�อนทꇾี�หรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, รꇾี�, รบี
ตะบงึ [Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
น뇽ํ�าตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
น뇽ํ�าตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. น뇽ํ�าตา,ของเหลวทꇾี�คลา้ยน뇽ํ�าตา vi. นา้ตา
ไหลออกมา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกี
ออก,ดงึ,ท뇽ิ�ง,ร뇽ื�อ,ร뇽ื�อท뇽ิ�ง,ร뇽ื�อออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกู
ดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งทꇾี�ฉกีออก adj. น뇽ํ�าตา
ไหล,น뇽ํ�าตาคลอ,ทาํใหน้뇽ํ�าตาไหล,โศกเศรา้ Phr.
(tear into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) น뇽ํ�าตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]



(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,ร뇽ื�อออก,ท뇽ึ�ง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]
/T IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

wear สวมใส:่ สวม, นุ่ง, ใส,่ ตดิ, ประดบั [Lex2]
เผยอารมณใ์หเ้หน็บนใบหนา้: เผยสหีนา้, แสดง
สหีนา้ [Lex2]
(แวร)์ {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ)
สวม,ใส,่ตดิ,ประดบัไว,้แสดง,แสดงใหเ้ป็น
ทา่,ครอง,ใช,้สกึ,ทาํใหส้กึ,ทาํใหอ้อ่นเพลยี vi.
ลกึ,เสยีดส,ีทน,ใชจ้นสกึ,ใชจ้นขาด wear down
สกึ สกึกรอ่น เสꇾื�อมชาํรดุ ทาํใหเ้หนꇾื�อย มชียัเหนอื
###SW. wearer,n. [Hope]
(n) การสวม,รอยชาํรดุ,การใชส้อย,ความ
สกึหรอ,เส뇽ื�อผา้ [Nontri]
(vt) สวม,แสดง,ประดบั,ใส,่ใช,้ทาํใหส้กึ,ทาํให้
ออ่นเพลยี,ตดิ [Nontri]
/W EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

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

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

beak จงอยปากนก[Lex2]
(บคี) n. จะงอย,ปากนก,ปากกา,สว่นท⭶ี屋คลา้ยจะงอบ
ปาก,จมกู,ผู้พพิากษา,คร ู###SW. beaked adj. ###S.
bill,nib,neb [Hope]
(n) จะงอยปาก,ปากนก,จมกู,คร,ูผู้พพิากษา [Nontri]
/B IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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beam ลาํแสง: ลาํแสงไฟ, แสงสวา่งซ⭶ึ屋งสอ่งเป็นลาํ, ลาํ
[Lex2]
คานรับนႍําหนัก: ไมข้วาง, รอด, ข⭶ื屋อ, ครา่ว, คาน [Lex2]
รอยยႍิมกวา้ง: ยႍิมกวา้ง, เปลง่ยႍิมหรอืมสีหีนา้ท⭶ี屋ปติยินิด,ี
มองดดูว้ยความดใีจ [Lex2]
ยႍิมกวา้ง[Lex2]
แผรั่งส[ีLex2]
สง่สญัญาณวทิย[ุLex2]
(บมี) n. คาน,ไมข้วาง,ข⭶ื屋อแป,รอด,ครา่ว,คนัรถ,คนั
ชั⭶屋ง,คนัไถ,แกนท⭶ี屋มว้นได,้คานหาม,เขาแกน,ลาํแสง,ลาํ
รังสขีนานกนั,สญัญาณวทิย,ุสหีนา้ท⭶ี屋ปติยินิด ีvi. แผ่
รังสหีรอืลาํแสง,สง่สญัญาณวทิย,ุเปลง่ยႍิมหรอืมสีหีนา้
ท⭶ี屋ปติยินิด ี[Hope]
(n) ทอ่นไม,้คนัไถ,คนัชั⭶屋ง,ลาํแสง,ไม้
รอด,ข⭶ื屋อ,คาน,ครา่ว [Nontri]
(vi) เปลง่แสง,สวา่ง,แผรั่งส,ีสง่สญัญาณวทิย,ุยႍิม
[Nontri]
/B IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bean ถั⭶屋ว: เมลด็ถั⭶屋ว, พชืจาํพวกถั⭶屋ว [Lex2]
(บนี) n. ถั⭶屋ว,พชืจาํพวก ถั⭶屋ว,เมลด็พชืท⭶ี屋คลา้ยถั⭶屋ว (เชน่
เมลด็กาแฟ) ,ศรีษะ,พละกาํลงั,ความลบั vt. ตที⭶ี屋หวั
[Hope]
(n) ถั⭶屋ว [Nontri]
/B IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beard เครา[Lex2]
ขนใตค้างสตัว[์Lex2]



ขนแหลมท⭶ี屋รวงขา้ว[Lex2]
ตอ่ตา้นอยา่งกลา้หาญ[Lex2]
(เบยีรด์) n. เครา,หนวด,หนวดสตัว,์ขนแหลมท⭶ี屋รวง
ขา้ว,กลุ่มขนบนผลของพชื vt. ดงึหรอืถอนเคราหรอื
หนวด [Hope]
(n) หนวดเครา [Nontri]
/B IH1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

beat ใจเตน้: หอบ, ใจสั⭶屋น [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ เอาชนะ [Lex2]
ต:ี เคาะ, หวด, ตบ, เฆ⭶ี屋ยน [Lex2]
(ชพีจร) เตน้เป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เตน้, เตน้เป็น
จังหวะ [Lex2]
ตไีข:่ ตหีรอืคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
มาถงึหรอืทาํบางส⭶ิ屋งเรว็กวา่[Lex2]
หลกีเล⭶ี屋ยงการลา่ชา้[Lex2]
กระพอืปีก[Lex2]
จังหวะ[Lex2]
เสยีง (ตกีลอง): เสยีงเคาะ [Lex2]
การลาดตระเวน[Lex2]
เหน⭶ื屋อยมาก: เพลยี, ออ่นแรง, ซบู [Lex2]



(บที) {beat,beaten,beating,beats} vt.
ต,ีเคาะ,หวด,ตบ,เฆ⭶ี屋ยน,กระทบ,รบชนะ,พชิติ,ฟัน,ดี
กวา่,เกง่กวา่,โกง,คน้หา n. จังหวะ,การเตน้,เสยีงเดนิ
ต﹋ก ๆ ของนาฬกิา,ทางเดนิปกต,ิการเนน้ adj. เหน⭶ื屋อย
ออ่น [Hope]
(n) การต,ีความชนะ,จังหวะ,การเตน้ [Nontri]
(vt) ต,ีตบ,ทบุ,เฆ⭶ี屋ยน,หวด,ฟาด,ซดั,ปราบ,ชนะ
[Nontri]
/B IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bleach ฟอก: ฟอกส,ี ฟอกขาว [Lex2]
(บลชี)ฺ {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทาํใหส้ี
ซดี,ฟอกจัด,ขจัดสอีอก,ทาํใหส้ตีก vi. สตีก,สี
ซดี,กลายเป็นขาว n. การฟอกใหข้าว,ยาฟอก
ขาว,ปรมิาณความซดี [Hope]
(n) ยาฟอกขาว,การฟอกส,ีการฟอกใหข้าว [Nontri]
(vt) ฟอกส,ีทาํใหข้าว,ทาํใหส้ซีดี,ทาํใหส้ตีก [Nontri]
/B L IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bleak โดยสႍินหวงั: โดยหมดหวงั [Lex2]
ยะเยอืก: อา้งวา้ง, เปลา่เปล⭶ี屋ยว [Lex2]
(บลคี) adj. เปลา่เปล⭶ี屋ยว,เดยีวดาย,มลีมพัด,หนาว
เยน็,ไมช่ดั,มดืมวั,เลอืนลาง,ไรค้วามหวงั,เศรา้ระทม.
###SW. bleakish adj. ดbูleak bleakness n. ดbูleak
###S. bare [Hope]
(adj) เยอืกเยน็,เปลา่เปล⭶ี屋ยว,มดืมวั [Nontri]
/B L IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]



bleat เสยีงรอ้งของแพะ, แกะหรอืลกูววั[Lex2]
เสยีงพดูหรอืบน่เบาๆ[Lex2]
(แพะ, แกะ)ทาํเสยีงรอ้ง[Lex2]
พดูหรอืบน่เบาๆ[Lex2]
(บลที) {bleated,bleating,bleats} n.,v. (รอ้ง) เสยีงรอ้ง
แพะ ๆ (แพะ,แกะ,ลกูววั) ,รอ้งคร⭶ํ屋าครวญ,การพดูโง ่ๆ
###SW. bleater n. ดbูleat [Hope]
(n) เสยีงรอ้งอยา่งแกะหรอืแพะ [Nontri]
(vi) รอ้งอยา่งแกะ,รอ้งอยา่งแพะ [Nontri]
(v) / / [OALD]

breathe หายใจ: พักเหน⭶ื屋อย, หยดุชั⭶屋วหายเหน⭶ื屋อย, พัก
ผอ่น,คลายเครยีด [Lex2]
(บรธี) vi.,vt. หายใจเขา้ออก,หายใจ,มี
ชวีติ,อดึใจ,ระบายลม,เป่า,ปลอ่ยกล⭶ิ屋นออกมา,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]

cease การสႍินสดุ: การยตุ,ิ การจบ, การหยดุ [Lex2]
จบ: ยตุ,ิ สႍินสดุ [Lex2]
หยดุ[Lex2]
(ซสี) vi. หยดุ,ยตุ,ิเลกิ,เวน้,ตาย vt. หยดุ,เลกิ ###S.
quit Conf. seize [Hope]
(vi,vt) ยตุ,ิเลกิ,หยดุ,สႍินสดุ,เวน้ [Nontri]
/S IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheap ขႍีเหนยีว: ตระหน⭶ี屋 [Lex2]



คณุภาพต⭶ํ屋า[Lex2]
ถกู: ราคาประหยดั, ราคายอ่มเยา, ราคาต⭶ํ屋า, ราคาถกู
[Lex2]
(ชพี) adj.,adv. ถกู,ขัႍนต⭶ํ屋า,หยาบคาย,ไรศ้ลี
ธรรม,ขวยใจ,ขႍีเหนยีว,ซ⭶ึ屋งไดม้างา่ย ###SW.
cheapness n. ###S. inexpensive [Hope]
(adj) ถกู,ไมแ่พง,ยอ่มเยา,มคีา่นอ้ย,ดอ้ย,เลว [Nontri]
/CH IY1 P/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cheat การคดโกง: การทจุรติ [Lex2]
การหลอกลวง: การทจุรติ, การโกง [Lex2]
คนโกง: คนหลอกลวง [Lex2]
ทจุรติ: โกง [Lex2]
นอกใจ: มชีู้, ประพฤตนิอกใจ, ไมซ่⭶ื屋อสตัย ์[Lex2]
ส⭶ิ屋งท⭶ี屋หลอกลวง[Lex2]
หลอกลวง: ตม้ตุ๋น [Lex2]
(ชที) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอก
ลวง v.โกง,หลอกลวง ฉอ้ฉล,เล⭶ี屋ยง,หนรีอด. ###SW.
cheater n. cheatingly adv. ###S. defraud [Hope]
(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉอ้ฉล,ความจอมปลอม
[Nontri]
(vt) โกง,หลอกลวง,ฉอ้ฉล,ใชเ้ลห่ ์[Nontri]
/CH IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clean เตรยีม (ปลา) สาํหรับทาํอาหาร[Lex2]
ทาํความสะอาด[Lex2]
ทาํใหว้า่งเปลา่[Lex2]
ท⭶ี屋ไมม่ปัีญหาเร⭶ื屋องยาเสพยต์ดิ[Lex2]
ท⭶ี屋ไมม่อีาวธุ[Lex2]



บรสิทุธ쟖ิ얼: ท⭶ี屋ไมม่บีาป [Lex2]
ยตุธิรรม[Lex2]
สะอาด[Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งทัႍงหมด [Lex2]
อยา่งสะอาดเอ⭶ี屋ยม[Lex2]
ไมม่สี⭶ิ屋งผดิกฎหมาย เชน่ ยาเสพยต์ดิหรอือาวธุ[Lex2]
(คลนี) adj. สะอาด,เกลႍียง,หมดจด,ไมม่ี
มลทนิ,บรสิทุธ쟖ิ얼,สจุรติ,ไมห่ยาบคาย,ไมม่ี
กมัมนัตภาพรังส,ีไมม่รีอยแก,้ไมม่อีปุสรรค,์เป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย,ไมม่ทีัႍงสႍิน,ไรเ้ดยีงสา,ไมม่อีาวธุซอ่นอยู่ 
adv. อยา่งสะอาด,รักสะอาด,สมบรูณ,์ทัႍงหมด,ทัႍงสႍิน.
vt. ลบออก,ขจัดออก. v [Hope]
(adj) สะอาด,หมดจด,บรสิทุธ쟖ิ얼,ไรม้ลทนิ,เกลႍียง
[Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะอาด,ทาํใหบ้รสิทุธ쟖ิ얼,ขจัดออก,ลบ
ออก,ชาํระลา้ง,กวาด [Nontri]
/K L IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clear กลายเป็นชดัเจน[Lex2]
เคลยีรร์⭶ิ屋งเชค็[Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
ทาํใหช้ดัเจน[Lex2]
ทาํใหส้ะอาด[Lex2]
ท⭶ี屋เขา้ใจงา่ย[Lex2]
ท⭶ี屋ไมม่เีมฆหรอืหมอก[Lex2]
ท⭶ี屋รับรู้ไดด้[ีLex2]
อยา่งชดัเจน[Lex2]
อยา่งทัႍงหมด[Lex2]
(เคลยีร)์ {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่



ขุ่น,ไมม่ฝีุ่น,แจม่แจง้,ใสแจว๋,ใสสะอาด,ไร้
มลทนิ,ชดัเจน,แนช่ดั,ไมม่อีปุสรรค,์เปดิเผย,ไมม่ี
สนิคา้,ไมม่หีนႍีสนิ,ไมม่สีว่นลด vt. ทาํใหส้ะอาด,ทาํให้
ใสแจว๋,กวาดลา้ง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็น
ชดัเจน,แลกเปล⭶ี屋 [Hope]
(adj) กระจา่ง,แจม่แจง้,ใส,สวา่ง,ไมขุ่่น,ชดัเจน
[Nontri]
(vt) ทาํใหก้ระจา่ง,ทาํใหห้มด,ปราบ,เกบ็
กวาด,ขจัด,ปัดกวาด [Nontri]
/K L IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

creak เคล⭶ื屋อนไหวดงัเอ﹋ยด[Lex2]
ทาํเสยีงดงัเอ﹋ยด[Lex2]
เสยีงดงัเอ﹋ยด[Lex2]
(ครคี) {creaked,creaking,creaks} vi. มเีสยีงดงั
เอ﹋ยด,เคล⭶ื屋อนไหวดว้ยเสยีงดงัเอ﹋ยด vt. ทาํใหเ้กดิเสยีง
ดงัเอ﹋ยด. n. เสยีงดงัเอ﹋ยด,เสยีงดงัอ﹋ดเอ﹋ยด ###S.
grate [Hope]
(n) เสยีงดงัเอ﹋ยด [Nontri]
(vi) ลั⭶屋นดงัเอ﹋ยด [Nontri]
/K R IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cream ครมี[Lex2]
ครมีทาผวิ: โลชั⭶屋นทาผวิ [Lex2]
ชนะอยา่งสႍินเชงิ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นครมี[Lex2]
เป็นสนีวล[Lex2]
สว่นท⭶ี屋ดที⭶ี屋สดุ[Lex2]
สคีรมี: สนีวล [Lex2]



อาหารท⭶ี屋ประกอบหรอืมลีกัษณะเป็นครมี[Lex2]
(ครมี) {creamed,creaming,creams} n. หวันม,ฝา
นม,ครมี,ของเหลวขน้ท⭶ี屋ใสต่วัยาหรอืเคร⭶ื屋องสาํอางค์
,สว่นท⭶ี屋ดที⭶ี屋สดุ,หวักะท,ิสขีาวนวล,สขีาวอมเหลอืง,สตัว์
สขีาวนวล. Phr. (cream of the crop หวักะท,ิสว่นท⭶ี屋ดี
ท⭶ี屋สดุ) . vi. เกดิเป็นครมี,เป็นฟอง. vt. ทาํใหเ้ป็นครมี,ใส่
คร [Hope]
(n) ครมี,นมขน้,หวักะท,ิสว่นท⭶ี屋ดที⭶ี屋สดุ [Nontri]
/K R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crease ทาํใหเ้ป็นรอยพับ[Lex2]
เป็นรอยพับ[Lex2]
รอยพับ: รอยจบี [Lex2]
รอยยน่: รอยยบั [Lex2]
ตดู[Lex2]
(ครสี) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอย
จบี,รอยยน่,รอยรดี,รอยยบั vt. ทาํใหเ้ป็นรอยพับ (รอย
จบี/รอยรดี/รอยยบั) vi. เป็นรอยยน่,เป็นรอยจบี [Hope]
(n) รอยยน่,รอยจบี,รอยพับ,รอยยบั [Nontri]
(vt) ทาํใหย้น่,ทาํใหเ้ป็นจบี,ทาํใหเ้ป็นรอยพับ [Nontri]
/K R IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

deal การแจกจา่ย: การจัดสรร, การแบง่ปัน [Lex2]
การแจกไพ:่ ถงึกาํหนดตอ้งรับหรอืวางไพ ่[Lex2]
การซႍือขาย: การตกลงซႍือขาย, ขอ้ตกลง, การตกลง,
การตกลงราคา, การทาํความตกลง, ขอ้สญัญา,
สญัญา, การตดิตอ่ธรุก [Lex2]
จัดการ: เตรยีมการ, ดาํเนนิงาน, จัดเตรยีม, ประสาน
งาน [Lex2]



แจกไพ[่Lex2]
ชดุของไพซ่⭶ึ屋งอยู่ในมอื: ไพใ่นมอื [Lex2]
ตดิตอ่ธรุกจิ: คา้ขาย, ตกลงซႍือขาย, ทาํความตกลง,
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,การซႍือขาย,จาํนวนมาก,ปรมิาณ
มาก,การแจกไพ,่สญัญา,นโยบาย [Hope]
(n) การซႍือขาย,การตกลง,การตดิตอ่,การจัดการ,สว่น
ใหญ ่[Nontri]
(vi,vt) เก⭶ี屋ยวขอ้ง,ตดิตอ่ดว้ย,จาํหนา่ย,แจก,แบง่
ปัน,ปฏบิตั,ิคา้ขาย,จัดการ [Nontri]
/D IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

dear ซ⭶ึ屋งเป็นท⭶ี屋รักย⭶ิ屋ง: ซ⭶ึ屋งเป็นสดุท⭶ี屋รัก [Lex2]
ท⭶ี屋รัก: สดุท⭶ี屋รัก, ทนูหวั, ยอดรัก, ผู้เป็นท⭶ี屋รัก [Lex2]
มคีา่: มเีกยีรตอิยา่งย⭶ิ屋ง [Lex2]
มรีาคาสงู: มรีาคา, มมีลูคา่สงู [Lex2]
(เดยีร)์ adj. ท⭶ี屋รัก,เป็นท⭶ี屋รัก,นา่รัก,แพง,ทกุข์
ใจ,ขุ่นใจ,เขม้งวด n. บคุคลอนัเป็นท⭶ี屋รัก,บคุคลท⭶ี屋ด,ีคน
รัก adv. เป็นท⭶ี屋รัก,มรีาคาแพง interj. คาํอทุานท⭶ี屋แสดง
ความประหลาดใจ,ความโศกเศรา้ เชน่ อนจิจา! ตาย
จรงิ! โอ!้. ###SW. dearness n. ดdูear คาํท ี[Hope]



(adj) แพง,ราคาสงู,เป็นท⭶ี屋รัก,สดุสวาท,นา่รัก [Nontri]
/D IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dream ความฝัน: จตินาการ, ความคดิฝัน, ความใฝ่ฝัน, ความ
ทะเยอทะยาน [Lex2]
ฝัน: เพอ้ฝัน [Lex2]
(ดรมี) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n.
ปรารถนา,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋สวยงามประดจุฝัน. vi.,vt. ฝัน,นกึ
ฝัน,เพอ้ฝัน Phr. (dream up วางแผน) . adj. ดเีลศิเป็น
ท⭶ี屋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]

each แตล่ะ: คนละ, ทลีะคน, ทลีะหน⭶ึ屋ง, หน⭶ึ屋งตอ่หน⭶ึ屋ง [Lex2]
แตล่ะ: คนละ, ทลีะคน, หน⭶ึ屋งตอ่หน⭶ึ屋ง [Lex2]
(อชี) adj. แตล่ะ,คนละ,ละ,อนัละ,ส⭶ิ屋งละ,เลม่ละ,ทกุ. 
pron. แตล่ะ adv. แตล่ะ [Hope]
(adj) ทกุ,แตล่ะ,ละ,คนละ,ส⭶ิ屋งละ,อนัละ [Nontri]
(pro) แตล่ะ,คนละ,อนัละ,ส⭶ิ屋งละ,ทกุส⭶ิ屋ง,ทกุคน [Nontri]
/IY1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ear ความตัႍงใจ: ความสนใจ [Lex2]
ความสามารถในการแยกฟังเสยีง[Lex2]
รวงขา้ว: รวงของธญัพชื [Lex2]
ห[ูLex2]
(เอยีร)์ n. ห,ูใบห,ูการสดบัรับฟัง,รวงขา้ว. vi. มรีวงเกดิ



ขႍึน Phr. (be all ear อยากไดย้นิ,ตัႍงใจฟังมาก) Phr.
(give ear to สนใจฟัง,ฟัง) [Hope]
(n) ห,ูใบห,ูโสตประสาท [Nontri]
/IH1 R/ [CMU]
/IY1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

east เก⭶ี屋ยวกบัทศิตะวนัออก: ท⭶ี屋อยู่ทางตะวนัออก [Lex2]
ทศิตะวนัออก: บรุมิทศิ, บรูพาทศิ, บรูพา [Lex2]
(อสีท)ฺ n.,adj. ทศิตะวนัออก,ภาคตะวนัออก, Phr. (the
East ประเทศแถวตะวนัออกไกลหรอืกลาง) ###SW.
eastness n. ดeูast [Hope]
(adj,adv) ทางทศิตะวนัออก,ทางทศิบรูพา,ทางซกี
ตะวนัออก,ทางภาคตะวนัออก [Nontri]



(n) ทศิตะวนัออก,ทศิบรูพา,ซกีตะวนัออก,ภาคตะวนั
ออก [Nontri]
/IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eat กดักนิ: กดักรอ่น, กรอ่น [Lex2]
กนิ: ทาน, รับประทาน [Lex2]
ใชห้รอืบรโิภคไปจาํนวนมาก (คาํสแลง)[Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ทาํใหเ้บ⭶ื屋อ (คาํสแลง): ทาํใหร้าํคาญ (คาํสแลง) [Lex2]
(อที) vt. กนิ,รับประทาน,กดักรอ่น,กดักนิ,ทาํลาย vi.
กนิ,รับประทาน,กดักรอ่น n. อาหาร Phr. (eat one\'s
words ถอนคาํพดู,ยอมรับวา่ผดิ) ###S. consume
[Hope]
(vt) กนิ,รับประทาน,ทาน,แดก,ยดั [Nontri]
/IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fear ความกลวั: ความเกรงกลวั, ความตกใจ [Lex2]
กลวั: ตระหนกตกใจ, เกรงกลวั, หวาดหวั⭶屋น [Lex2]
ทาํใหก้ลวั: ทาํใหห้วั⭶屋นเกรง [Lex2]
(เฟยีร)์ n. ความกลวั,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋กลวั vt. กลวั,หวาดกลวั
[Hope]
(n) ความกลวั,ความหวาดกลวั,ความวติกกงัวล,วติก
จรติ [Nontri]
(vt) กลวั,หวาดกลวั,เกรงกลวั,วติกกงัวล,ไมก่ลา้
[Nontri]
/F IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



feast งานฉลอง: งานเลႍียง, งานเทศกาล [Lex2]
เลႍียง: กนิเลႍียง, เลႍียงรับรอง, จัดงานเลႍียง [Lex2]
(ฟสีท)ฺ {feasted,feasting,feasts} n. พธิฉีลอง,งาน
เลႍียง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลႍียง,เลႍียง
ฉลอง,ทาํใหย้นิด,ีทาํใหเ้พลดิเพลนิ ###SW. feaster n.
[Hope]
(n) งานกนิเลႍียง,งานฉลอง,พธิฉีลอง,อาหาร [Nontri]
(vi) กนิเลႍียง,รว่มงานฉลอง,รว่มงานเลႍียง [Nontri]
/F IY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feat (ฟที) n. ความดคีวามชอบ,ความสาํเรจ็,ความ
สามารถ,ฝีมอื adj. ชาํนาญ,คลอ่งแคลว่,เหมาะ
สม,สะอาดหมดจด,เรยีบรอ้ย [Hope]
(n) ความดคีวามชอบ,ความสาํเรจ็,ความสามารถ,ฝีมอื
[Nontri]
/F IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flea หมดั: เลน็, เหบ็, ไร [Lex2]
(ฟล)ี n. หมดั,เหบ็ [Hope]
(n) ตวัหมดั,เลน็,เหลอืบ,เหบ็,ตวัดดูเลอืด [Nontri]
/F L IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gear เฟอืง: เกยีร ์[Lex2]
อปุกรณ:์ เคร⭶ื屋องมอื [Lex2]
เขา้เกยีร:์ เปล⭶ี屋ยนเกยีร,์ ใสเ่กยีร ์[Lex2]
ปรับ: ดดัแปลง [Lex2]
ลอ้เคร⭶ื屋องบนิ [LongdoEN]
(เกยีร)์ n.,vt. (ใส)่ ลอ้ฟันเฟอืง,เฟอืง,เกยีร,์เคร⭶ื屋อง



สวม,เคร⭶ื屋องข⭶ี屋มา้,เคร⭶ื屋องมอื,อปุกรณ,์เสႍือผา้,ยทุธ
สมัภาระ,เสႍือเกราะ vi. สวมใสพ่อด,ีใสไ่ดพ้อด.ี adj.
อศัจรรย,์ดเีย⭶ี屋ยม [Hope]
(n) เกยีรร์ถ,เคร⭶ื屋องเทยีมมา้,เคร⭶ื屋องมอื,เฟอืง,เสႍือเกราะ
[Nontri]
/G IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gleam แสงท⭶ี屋เป็นประกาย: แสงวบูวาบ [Lex2]
เปลง่ประกาย: สง่แสงวบูเดยีว [Lex2]
(กลมี) n. แสงวาบ,แสงออ่น ๆ ,รอ่งรอย,นดิ
หนอ่ย,จาํนวนเลก็นอ้ย. vi. สง่แสงแวบเดยีว,ปรากฎขႍึน
แวบเดยีว. ###SW. gleamingly adv. [Hope]
(n) แสง,แสงสวา่ง,แสงออ่น,แสงแวบ [Nontri]
(vi) สอ่งแสง,สง่แสง [Nontri]
/G L IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grease จาระบ:ี นႍํามนัหลอ่ล⭶ื屋น, ไขมนัสตัว ์[Lex2]
หยอดนႍํามนั[Lex2]
(กรสี) n. ไขมนัสตัว,์นႍํามนัหลอ่ล⭶ื屋น,นႍํามนัชนดิ
หนา,หนังแกะกอ่นเอาไขมนัออก. vt. (กรสี,กรซี) ทา
นႍํามนัหลอ่ล⭶ื屋น,ทาไขสตัว,์ตดิสนิบน,หยอด
นႍํามนั,ประจบประแจง [Hope]
(n) ไข,มนั,ขႍีผႍึง,นႍํามนัหลอ่ล⭶ื屋น,จาระบ ี[Nontri]
(vt) ทานႍํามนั,หยอดนႍํามนั,ชโลม,ใสน่ႍํามนั [Nontri]
/G R IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heal รักษา: สมาน, ประสาน [Lex2]



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

heap กอง: กองพนู, กองสมุ, กองส⭶ิ屋งของท⭶ี屋ทบัถมกนั [Lex2]
กองไว:้ สมุไว,้ วางกองไว ้[Lex2]
ปรมิาณมาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): จาํนวนมาก [Lex2]
(ฮพี) n. กอง, จาํนวนมาก,รถยนต.์ vt.
กอง,สมุ,สะสม,บรรจเุตม็,ใหจ้าํนวนมาก,ใสม่าก. vi.
เป็นกอง ###S. load,pile,stack,gather,amass [Hope]
(n) กอง,มนูดนิ [Nontri]
(vt) รวมเป็นกอง,ทบัถม,สมุ,สะสม [Nontri]
/HH IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hear ไดย้นิ: ไดย้นิเสยีง [Lex2]
ฟัง[Lex2]
(เฮยีร)์ {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ไดย้นิ,สดบั,รับ
ฟัง,ไดย้นิมาวา่,พจิารณา. vi. ฟัง,ไดย้นิ. ###SW.
hearable adj. hearer n. ###S. heed,listen [Hope]
(vi,vt) ไดย้นิมาวา่,ไดฟั้ง,สดบั,รับฟัง,ทราบ [Nontri]
/HH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heat ความฉนุเฉยีว: ความโกรธ, ความต⭶ื屋นเตน้ [Lex2]
ความรอ้น[Lex2]
อณุหภมูคิวามรอ้น[Lex2]
รอบการแขง่ขนักฬีาในลกัษณะท⭶ี屋ผู้ชนะจะมสีทิธ쟖ิ얼ผา่น



เขา้ไปแขง่ในรอบท⭶ี屋สงูๆ ขႍึนไปได ้[LongdoEN]
(ฮที) n. ความรอ้น,ความรนุแรง,กาํหนัด,ฤดกูาํหนัด vt.
ทาํใหร้อ้น,ทาํใหอุ้่น,เรา้อารมณ,์ทาํใหต้⭶ื屋นเตน้ [Hope]
(n) ความรอ้น,ความเผด็รอ้น,ความเรา่รอ้น,ความ
รนุแรง,อณุหภมู ิ[Nontri]
(vi) รอ้นขႍึน,อุ่น,ตกมนั,ฉนุเฉยีว,เดอืด,เรา่รอ้น,ต⭶ื屋นเตน้
[Nontri]
/HH IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heave ทุ่ม: เหว⭶ี屋ยง [Lex2]
ลาก: ชกั, ดงึ, สาว [Lex2]
มอีาการขยอ้นเกอืบอาเจยีน เชน่ If a person is laying
down when they begin to heave place them in the
recovery position. [LongdoEN]
(ฮฟีว) vt.,vi.,n. (การ) ยกขႍึน,ชกั,ดงึ,สาว,มว้น,ทาํให้
นนูขႍึน,ทาํใหพ้องขႍึน,ครวญคราง,ถอนใจ,อาเจยีน,ขႍึน
ลงเป็นจังหวะ,หายใจแรง, นนูขႍึน Phr. (heave ho! คาํ
อทุานของกลาสเีรอืขณะยกสมอเรอืขႍึน) ###SW.
heaves n. โรคหอบท⭶ี屋เป็นกบัมา้ [Hope]
(vi) ขႍึนสงู,อาเจยีน,ผายออก,กระเพ⭶ื屋อม,ถอนใจ
[Nontri]
(vt) ยกขႍึน,ชกั,สาว,ดงึ,ลาก,โยน [Nontri]
/HH IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jeans กางเกงยนี[Lex2]
/JH IY1 N Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knead นวด: บบีนวด, บบี [Lex2]



นวด (แปง้): ปัႍน, คลกุเคลา้ [Lex2]
(นดี) vt. นวด,ปัႍน. ###SW. kneader n. ผู้นวด,ผู่ปัႍน
[Hope]
(vt) นวด,คลกุ,ปัႍน,ปลกุปลႍํา [Nontri]
/N IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lead กอ่ใหเ้กดิ[Lex2]
การทႍิงไพน่าํ: การทႍิงไพใ่บแรก [Lex2]
ขอ้มลูท⭶ี屋เป็นประโยชนใ์นการคน้หา: รอ่งรอย [Lex2]
ควบคมุ: สั⭶屋งการ, อาํนวยการ [Lex2]
เชอืก (จงูสนัุข): เชอืกนาํทาง [Lex2]
ดาํเนนิ (ชวีติ): ใชช้วีติ [Lex2]
ตวัเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
ตาํแหนง่นาํ[Lex2]
นาํ: นาํหนา้, ขႍึนหนา้, อยู่หนา้ [Lex2]
นาํทางไป: นาํ, พาไป, นาํทาง, ทางนาํไปสู่ [Lex2]
แบบอยา่ง: ความเป็นผู้นาํ [Lex2]
เป็นผู้นาํ: เป็นหวัหนา้, นาํ, เป็นคนสาํคญั, เป็นหวัเร⭶ี屋ยว
หวัแรง [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่ความคดิหรอืการกระทาํ: ครอบงาํ [Lex2]
ระยะหา่งระหวา่งท⭶ี屋หน⭶ึ屋งกบัท⭶ี屋สอง[Lex2]
สายนาํไฟฟา้: สายไฟ [Lex2]
สาํคญัท⭶ี屋สดุ: เป็นตวัหลกั, เป็นตวัเอก, เป็นตวันาํ
[Lex2]
หวัขอ้ขา่ว: หวัเร⭶ื屋อง [Lex2]
ลกูปืน: ลกูตะกั⭶屋ว [Lex2]
สารตะกั⭶屋ว: ตะกั⭶屋ว, ธาตตุะกั⭶屋ว [Lex2]
ไสด้นิสอดาํ[Lex2]
(ลดี) {led,led,leading,leads} vt. นาํ,พา,จงู,ชกัจงู,จงู
ให,้ทาํใหเ้กดิขႍึน,ลอ่ใหเ้กดิขႍึน,นาํหนา้,พดู



นาํ,สั⭶屋ง,บญัชา,เป็นหวัหนา้,เลง็ vi. เป็นตวันาํ,นาํไป
สู่,นาํหนา้,นาํทาง,โจมต,ีเลน่กอ่น n. ตาํแหนง่
นาํ,การนาํ,ผู้นาํ,ส⭶ิ屋งนาํ,สาํคญัท⭶ี屋สดุ,ชัႍนนาํ,ตะกั⭶屋ว:Pb; 
S...conduct,guide [Hope]
(adj) ทาํดว้ยตะกั⭶屋ว,ประกอบดว้ยตะกั⭶屋ว [Nontri]
(n) ตะกั⭶屋ว,ลกูปืน,ตวัอยา่ง,การนาํ,การเลง็ปืน,การโจมตี
[Nontri]
(vt) นาํ,พา,ลอ่,เป็นหวัหนา้,นาํหนา้,พดูนาํ,ดาํเนนิ
ชวีติ,ชกัจงู [Nontri]
/L EH1 D/ [CMU]
/L IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

leaf กลบี: กลบีดอก, กลบีดอกไม ้[Lex2]
แตกใบออ่น: ผลใิบออ่น [Lex2]
ใบไม[้Lex2]
หนา้หนังสอื: หนา้กระดาษ [Lex2]
(ลฟี) {leafed,leafing,leafs} n. ใบไม,้ใบ,กลบี
ดอก,หนว่ยหนา้หนังสอื2หนา้ (หน⭶ึ屋งแผน่) ,แผน่โลหะ
บาง ๆ ,ชัႍน,มใีบ,ปกคลมุดว้ยใบ. vi. ผลใิบ,พลกิหนา้
หนังสอือยา่งรวดเรว็. vt. พลกิหนา้หนังสอืPhr. (turn
over a new leaf เร⭶ิ屋มใหม)่ pl. leaves [Hope]
(n) ใบไม,้กลบีดอกไม,้แผน่กระดาษ,บานประต,ูยาสบู
[Nontri]
(vi) มใีบ,ผลใิบ [Nontri]
/L IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

league สหพันธ[์Lex2]
หนว่ยระยะทาง (ประมาณ 3 ไมลห์รอื 3 นอ๊ต ใน



องักฤษและอเมรกิา)[Lex2]
(ลกี) {leagued,leaguing,leagues} n.
สหพันธ,์สนันบิาต,สมาคม,กลุ่ม
คน,พันธมติร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกฬีา,กลุ่ม
นักกฬีา,หนว่ยระยะทาง (ประมาณ3ไมลห์รอืนอตใน
องักฤษและอเมรกิา) vt. เป็นพันธมติร,รวมกนั,รวมกลุ่ม
[Hope]
(n) สมาคม,สนันบิาต,สหพันธ,์คณะ,พันธมติร,ความ
ยาวสามไมล ์[Nontri]
(vt) รวมกนัเป็นสนันบิาต,รวมกลุ่ม,เป็นพันธมติร
[Nontri]
/L IY1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leak การรั⭶屋วไหล (นႍํา, กระแสไฟฟา้,…)[Lex2]
การหลบหน[ีLex2]
ขา่วหรอืขอ้มลูท⭶ี屋รั⭶屋วไหล[Lex2]
ยอมใหน้ႍํารั⭶屋วผา่นได[้Lex2]
รอยรั⭶屋ว: รรัู⭶屋ว, รอยรา้ว, รอยแยก [Lex2]
รั⭶屋ว[Lex2]
รั⭶屋วไหล (ขอ้มลูลบั): รั⭶屋ว [Lex2]
(ลคี) {leaked,leaking,leaks} n. รรัู⭶屋ว,รอยรั⭶屋ว,รอย
รา้ว,รอยแยก,รอ่ง,ชอ่ง,วธิกีารรั⭶屋วไหล,การรั⭶屋วไหล,การ
หลบหน,ีการรั⭶屋วของกระแสไฟฟา้. vi. รั⭶屋ว,รั⭶屋วไหล,ซมึ.
vt. ทาํใหรั้⭶屋ว,ทาํใหล้อดเขา้มา,ทาํใหซ้มึ,ทาํใหรู้้ความ
ลบั. ###SW. leaker n. ดlูeak [Hope]
(n) รรัู⭶屋ว,รอยรั⭶屋ว,รอยแตก,รอ่ง,ชอ่ง,รอยรา้ว [Nontri]
(vi) รั⭶屋ว,ซมึออก,ไหลออก [Nontri]
/L IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



leap กระโดด: กระโจน, โดด [Lex2]
กระโดดขา้ม (ส⭶ิ屋งกดีขวาง): ขา้ม, ผา่นขา้ม [Lex2]
การกระโดด: การกระโจน, การโดด [Lex2]
การเปล⭶ี屋ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั: การเปล⭶ี屋ยนอยา่ง
รวดเรว็ [Lex2]
การเพ⭶ิ屋มขႍึนอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เคล⭶ื屋อนไหวอยา่งรวดเรว็: ดาํเนนิการอยา่งรวดเรว็
[Lex2]
ทาํให ้(สตัว)์ กระโดดขา้ม: ทาํใหก้ระโดด [Lex2]
(ลพี) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi.
กระโดด,เผน่,โจน,ขา้ม,จู่โจม. vt. กระโดดขา้ม,ผา่น
ขา้ม,ทาํใหก้ระโดด. n. การกระโดด,การเผน่,การ
โจน,การขา้ม,ระยะท⭶ี屋กระโดดได,้ท⭶ี屋ท⭶ี屋กระโดดจาก,ท⭶ี屋ท⭶ี屋
กระโดดถงึ,การเปล⭶ี屋ยนแปลงอยา่งกะทนัหนั,การเพ⭶ิ屋ม
ขႍึน อยา่งกะทนัหนัและแนน่อน. Phr. (by leaps and
bounds รวรดเรว็มาก) S...spring,skip,jump [Hope]
(n) การกระโดด,การเผน่,การกระโจน,การขา้ม [Nontri]
(vi) กระโดด,กระโจน,เผน่,ขา้ม,เตน้,จู่โจม [Nontri]
/L IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lease สญัญาเชา่[Lex2]
(ลสี) {leased,leasing,leases} n. สญัญาเชา่,ทรัพยส์นิ
ท⭶ี屋ใหเ้ชา่,ระยะเวลาท⭶ี屋ใหเ้ชา่. vt. ใหเ้ชา่,เชา่ไว.้ vt. ให้
เชา่. ###SW. leasable adj. ดlูease leaser n. ดlูease 
Phr. (a new lease on life ชวีติใหมท่⭶ี屋มคีวามหวงัดขีႍึน)
[Hope]
(n) การใหเ้ชา่,สญัญาเชา่ [Nontri]
(vt) ใหเ้ชา่ [Nontri]
/L IY1 S/ [CMU]



(v) / / [OALD]

least นอ้ยท⭶ี屋สดุ: ต⭶ํ屋าท⭶ี屋สดุ [Lex2]
อยา่งนอ้ยท⭶ี屋สดุ: อยา่งต⭶ํ屋าท⭶ี屋สดุ [Lex2]
(ลสีท)ฺ adj. นอ้ยท⭶ี屋สดุ,เลก็ท⭶ี屋สดุ,สาํคญันอ้ยท⭶ี屋สดุ. n. ส⭶ิ屋ง
ท⭶ี屋เลก็นอ้ย,จาํนวนนอ้ยท⭶ี屋สดุ,ปรมิาณนอ้ยท⭶ี屋สดุ. Phr.
(at least อยา่งนอ้ยท⭶ี屋สดุ) . adv. เลก็ท⭶ี屋สดุ,นอ้ยท⭶ี屋สดุ
###S. slightest [Hope]
(adj) นอ้ยท⭶ี屋สดุ,เลก็ท⭶ี屋สดุ [Nontri]
(n) สว่นนอ้ยท⭶ี屋สดุ,ปรมิาณนอ้ยท⭶ี屋สดุ,จาํนวนนอ้ยท⭶ี屋สดุ
[Nontri]
/L IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

leave ทอดทႍิง: ปลอ่ยไว,้ ทႍิงไว,้ ทႍิง [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,ออก
จาก,จาก,ทႍิงไว,้เหลอืไว,้หยดุ,ยกเลกิ,ไมส่นใจ,ปลอ่ย.
vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนญุาต,การอนญุาตให้
ลา,ระยะเวลาท⭶ี屋อนญุาตใหล้า,การจากไป. Phr. (leave
off หยดุ ทอดทႍิง) [Hope]
(n) การอนญุาต,การจากไป,การลา [Nontri]
(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร⭶ํ屋าลา,ลาหยดุ [Nontri]
(vt) ทႍิง,ออกจาก,เหลอืไว,้ยกเลกิ,ปลอ่ย [Nontri]



 

/L IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meal มႍือ: มႍืออาหาร [Lex2]
อาหาร[Lex2]
ธญัพชืบด: ขา้วบด, ขา้วป่น [Lex2]
กาก เชน่ peanut meal หรอื soybean meal หมายถงึ
กากถั⭶屋วลสิงท⭶ี屋คัႍนเอานႍํามนัออกแลว้ เหลอืสว่นท⭶ี屋เป็นผง
คอ่นขา้งหยาบ ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอ⭶ื屋นอกีมาก เชน่เป็น
อาหารสตัว ์สกดัเป็นกาว ทาํกระดาษกาว (gummed
paper) หรอืเทปกาว (gummed tape) [LongdoEN]
(มลี) n. มႍืออาหาร,อาหารท⭶ี屋กนิในมႍือหน⭶ึ屋ง ๆ ,เวลารับ
ประทานอาหาร,ผงหยาบของขา้วบด,ขา้วป่น,สารป่น
[Hope]
(n) อาหาร,มႍืออาหาร [Nontri]
/M IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mean หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตัႍงใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตัႍงใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉล⭶ี屋ย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตัႍงใจ,หมายถงึ,ทาํใหเ้กดิ
ขႍึน,นาํมาซ⭶ึ屋ง,มคีวามหมายตอ่,มคีวามสาํคญัตอ่. vi.
ตัႍงใจ,มุ่งหมาย adj. ต⭶ํ屋าตอ้ย,ชัႍนต⭶ํ屋า,ไม่
สาํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ขႍีเหนยีว,เหน็แก่
ตวั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เช⭶ี屋ยวชาญ,ประทบั

 



ใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉล⭶ี屋ย n. คา่เฉล⭶ี屋ย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meat เนႍือสตัว[์Lex2]
เนႍือผลไม:้ สว่นท⭶ี屋รับประทานได,้ อาหาร [Lex2]
เนႍือหา: สาระสาํคญั, ใจความสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
(มที) n. เนႍือสตัวท์⭶ี屋ใชเ้ป็นอาหาร,อาหาร,สว่นท⭶ี屋กนิ
ได,้สว่นสาํคญั,จดุสาํคญั,ของโปรด,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ชอบ
ทาํ,อาหารมႍือสาํคญั. [Hope]
(n) เนႍือสด,อาหาร [Nontri]
/M IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

near ใกล:้ ใกล ้ๆ, ท⭶ี屋มรีะยะทางใกลก้นั [Lex2]
ท⭶ี屋มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ: ใกลช้ดิ [Lex2]
ในระยะเวลาอนัใกล[้Lex2]
ใกลเ้ขา้มา: เขา้มาใกล,้ ใกล ้[Lex2]
(เนยีร)์ adv.,adj. ใกล,้ใกลเ้คยีง,เกอืบจะ,เกอืบจะ prep
เรว็ ๆ นႍี,จวน,แทบ vt.,vi. ใกลเ้ขา้มา. ###SW. nearness
n. ###S. close [Hope]
(adj,adv) ชดิ,เกอืบจะ,แทบจะ,ใกลเ้คยีง,หวดุหวดิ
[Nontri]
(pre) ใกล,้เกอืบจะ,แทบ,จวน,เรว็ๆนႍี [Nontri]
(vi,vt) เขา้มาใกล,้ใกลเ้ขา้มา [Nontri]
/N IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neat เรยีบรอ้ย: เขา้ท⭶ี屋เขา้ทาง, เป็นระเบยีบ, สะอาด [Lex2]
เหมาะสม: เหมาะเจาะ, งา่ยและไดผ้ล [Lex2]



แบบเพยีวๆ (ใชก้บัการด⭶ื屋มเหลา้): แบบไมผ่สมนႍํา
[Lex2]
(นที) adj.,adv. เรยีบรอ้ย,เป็นระเบยีบ,เกลႍียง
เกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ,่ย⭶ิ屋ง ###SW. neatness n. [Hope]
(adj) เรยีบรอ้ย,สะอาดตา,ประณตี,เหมาะเจาะ [Nontri]
/N IY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

peak จดุสงูสดุ: ยอดสงูสดุ, จดุยอด [Lex2]
ยอดเขา: ยอดดอย [Lex2]
ชว่งเวลาท⭶ี屋หนาแนน่ (จราจร): ชว่งเวลาท⭶ี屋มคีวาม
ตอ้งการมาก [Lex2]
ปลายแหลมรปูตวัว ี(V)[Lex2]
ชว่งรุ่งเรอืงท⭶ี屋สดุ: ชว่งท⭶ี屋ใหด้อกผล, ชว่งท⭶ี屋เจรญิเตบิโต
มากท⭶ี屋สดุ [Lex2]



ขႍึนจนถงึจดุสดุยอด: ขႍึนถงึขดีสดุ [Lex2]
สงูสดุ: ขดีสดุ, จดุสงูสดุ, ระดบัสงูสดุ, สดุยอด [Lex2]
ผอมลง[Lex2]
(พคี) n. ยอด,จดุสดุยอด ###SW. paeked adj. vi. ผอม
ลง,ซดีเซยีว,ออ่นแอลง,เลก็ลง peakish adj. peakly
adj. [Hope]
(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จดุสงูสดุ,จดุสดุยอด,กะบงั
หมวกแกป๊ [Nontri]
/P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peal ระฆงัชดุ[Lex2]
เสยีงกระห⭶ึ屋ม: เสยีงกกึกอ้ง, เสยีงกงัวาน, เสยีงดงัลั⭶屋น
[Lex2]
เสยีงรัวระฆงั[Lex2]
สง่เสยีงกกึกอ้ง: สง่เสยีงดงัลั⭶屋น [Lex2]
(พลี) n. เสยีงระฆงัท⭶ี屋นานและดงั v. ดงักงัวาน [Hope]
(n) เสยีงระฆงั,เสยีงดงักงัวาน [Nontri]
(vi) รอ้งกระห⭶ึ屋ม,รัวระฆงั [Nontri]
/P IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peat ถา่นหนิเลน (เกดิจากตน้ไมใ้นหนองท⭶ี屋ทบัถมกนั)
[Lex2]
(พที) n. ถา่นหนิเลน ###SW. peaty adj. [Hope]
/P IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plea คาํรอ้ง: คาํขอ, คาํขอรอ้ง, คาํวงิวอน [Lex2]
คาํแกต้า่ง: คาํแกฟ้อ้ง, ขอ้แกต้วั [Lex2]
การขอรอ้ง: การวงิวอน [Lex2]



(พล)ี n. คาํแกต้วั,คาํแกต้า่ง,คาํแกฟ้อ้ง,ขอ้ตอ่สู้ใน
อรรถคด,ีคาํขอรอ้ง,การขอรอ้ง,การวงิวอน [Hope]
(n) คาํขอรอ้ง,คาํแกต้วั,ขอ้อา้ง,การวงิวอน,การ
ออ้นวอน [Nontri]
/P L IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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



pleat รอยจบี: รอยพับ [Lex2]
จบี: พับ, จับจบี [Lex2]
(พลที) n. รอยพับ,รอยจบี. vt. พับ,จบี [Hope]
/P L IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

reach เอႍือม: ย⭶ื屋นถงึ, เอႍือมถงึ [Lex2]
ไปถงึ[Lex2]
มาถงึ[Lex2]
ตดิตอ่ส⭶ื屋อสาร[Lex2]
ครอบงาํ: มอีทิธพิลหรอืผลกระทบตอ่, เขา้ถงึ [Lex2]
บรรลผุลสาํเรจ็: ประสบความสาํเรจ็ [Lex2]
การไปถงึ: การเอႍือมถงึ [Lex2]
การบรรลผุลสาํเรจ็[Lex2]
ขอบเขต: อาณาเขต [Lex2]
จาํนวนผู้เขา้ชมเวบไซดห์รอืรายการทวี ี(คาํไมเ่ป็น
ทางการ)[Lex2]
(รชี)ฺ vt.,vi. (การ) ถงึ,มาถงึ,ไปถงึ,บรรล,ุย⭶ื屋น,เอႍือม,เป็น
จาํนวนถงึ,ขอบเขต,ระยะท⭶ี屋ไปถงึ,ชว่งระยะทาง,ชว่ง
แขนของนักมวย ###SW. reachable adj reacher n.
###S. extend,present,touch [Hope]
(n) ขอบเขต,การบรรล,ุการย⭶ื屋น,การเอႍือม [Nontri]
(vi) ย⭶ื屋นออกมา,เอႍือม,ไปถงึ,ครอบงาํ,เจาะทะลุ



[Nontri]
(vt) บรรล,ุมาถงึ,ไปถงึ,เอႍือม,ย⭶ื屋น [Nontri]
/R IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

read อา่น: อา่นออกเสยีง [Lex2]
เขา้ใจความหมาย: อา่นเขา้ใจ [Lex2]
แปล: ตคีวาม [Lex2]
อา่นขอ้มลู[Lex2]
ไดย้นิ[Lex2]
เรยีน: เรยีนรู้ [Lex2]
ทาํนาย: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ,์ ทาํนาย
[Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
ซ⭶ึ屋งมคีวามรู้จากการอา่น: ซ⭶ึ屋งอา่นหนังสอืมามาก
[Lex2]
(รดี) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi.
อา่น,อา่นออกเสยีง,เขา้ใจความหมาย,ทาํนาย,คาด
การณ,์ดนูาฬกิา adj. อา่นหนังสอืมามาก ###S.
decipher,peruse [Hope]
(vi,vt) ด,ูอา่น,ทาํนาย,แปล,คาดการณ ์[Nontri]
/R EH1 D/ [CMU]
/R IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

real แทจ้รงิ[Lex2]
มตีวัตน[Lex2]
จรงิใจ: ซ⭶ื屋อสตัย ์[Lex2]
ความเป็นจรงิ: สภาพท⭶ี屋เป็นจรงิ [Lex2]
เหรยีญสเปน[Lex2]



(เรยีล) adj. แท,้จรงิ,แทจ้รงิ,โดยแท,้ไม่
ปลอม,จรงิใจ,เก⭶ี屋ยวกบัตวัเลขจรงิ (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]

reap เกบ็เก⭶ี屋ยว: เกบ็เก⭶ี屋ยวขา้ว [Lex2]
ไดรั้บผลตอบแทน[Lex2]
(รพี) vt.,vi. เกบ็เก⭶ี屋ยว,เกบ็เก⭶ี屋ยวขา้ว,รับผลตอบแทน.
###SW. reapable adj. ###S. gather,realize,obtain,get
[Hope]
(vt) ไดผ้ล,เกบ็เก⭶ี屋ยว,รับผลตอบแทน [Nontri]
/R IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rear สว่นหลงั: ขา้งหลงั, ตอนทา้ย [Lex2]
กองหลงั: แนวหลงั [Lex2]
บัႍนทา้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ): กน้ [Lex2]
หลงั: ทา้ย [Lex2]
เลႍียงด[ูLex2]
เพาะปลกู[Lex2]
ชขูႍึน: ตัႍงขႍึน, ชเูทา้หนา้ขႍึน [Lex2]
(เรยีร)์ n. ขา้งหลงั,ดา้นหลงั,สว่นหลงั,แนวหลงั,กอง
หลงั,ทา้ย,หอ้งสว้ม,บัႍนทา้ย,กน้ vt. เลႍียง,เลႍียงด,ูอบรม
สั⭶屋งสอน,เพาะปลกู,กอ่สรา้ง,ตัႍง,สรา้ง,ทาํใหม้า้ชเูทา้
หนา้ขႍึน vi. (มา้) ชเูทา้หนา้ขႍึน,ชศูรีษะ,ชขูႍึน adj.
หลงั,ทา้ย Phr. (bring up the rear ตามหลงั,อยู่ทา้ย)



[Hope]
(n) ขา้งหลงั,ตอนทา้ย,กองหลงั,ดา้นหลงั,แนวหลงั,กน้
[Nontri]
(vt) เลႍียง,ตัႍงขႍึน,สง่เสยี,สรา้ง,กอ่,เพาะปลกู,สั⭶屋งสอน
[Nontri]
/R IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scream กรดีรอ้ง: กรดีเสยีง, รอ้งกร﹋ด, ตะโกน, แผดเสยีง,
ตะเบง็เสยีง [Lex2]
เสยีงกรดีรอ้ง: เสยีงดงัแสบแกว้ห ู[Lex2]
(สครมี) n.,v. (สง่) เสยีงรอ้งกร﹋ด,เสยีงแหลมและดงั,ผู้
ท⭶ี屋ทาํใหห้วัเราะทอ้งแขง็,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ทาํใหห้วัเราะทอ้ง
แขง็,เสยีงแสบแกว้ห ู###S. screech,yell,screak
[Hope]
(vi) รอ้งลั⭶屋น,กรดีรอ้ง,หวัเราะลั⭶屋น,พดูเสยีงดงั [Nontri]
/S K R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sea ทะเล: ทอ้งทะเล, นႍําทะเล, นႍําเคม็ [Lex2]
คล⭶ื屋นลมในทะเล[Lex2]
เก⭶ี屋ยวกบัทะเล: ทางทะเล [Lex2]
(ซ)ี n. ทะเล,จาํนวนเหลอืลน้,จาํนวนมหาศาล ###S.
water,ocean,deep [Hope]
(n) ทะเล [Nontri]
/S IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

seal หนว่ยรบพเิศษของสหรัฐท⭶ี屋เช⭶ี屋ยวชาญทางบก นႍํา และ
อากาศ: (คาํยอ่ของ Sea, Air, Land) [Lex2]
ตราประทบั: ตรา, สญัลกัษณ,์ พระราชลญัจกร,



เคร⭶ื屋องหมาย, เคร⭶ื屋องผนกึ [Lex2]
ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ใชย้นืยนั: เคร⭶ื屋องยนืยนั, ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ใชรั้บรอง [Lex2]
ประทบัตรา: ผนกึ, ปดิผนกึ [Lex2]
ยนืยนั: อนมุตั,ิ รับรอง [Lex2]
แมวนႍํา[Lex2]
หนังแมวนႍํา[Lex2]
(ซลี) n. ตราประทบั,สญัจกร,แมวนႍํา,แผน่ผนกึ,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ใช้
ผนกึ,ครั⭶屋งผนกึ,เคร⭶ื屋องผนกึ,เคร⭶ื屋องกนัรั⭶屋ว,เคร⭶ื屋องเช⭶ื屋อม
โลหะ vt. ผนกึ,ปดิผนกึ,ปดิกาว,ประทบัตรา,ตดัสนิ
ใจเดด็ขาด,รับรอง,อนมุตั ิ###SW. sealable adj. ###S.
imprint,pledg [Hope]
(n) แมวนႍํา,ตราประจาํตาํแหนง่,พระราชลญัจกร,ตรา
ประทบั [Nontri]
(vt) ปดิผนกึ,ประทบัตรา,ปดิทาง,รับรอง,อนมุตัิ
[Nontri]
/S IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seam ตะเขบ็: รอยเยบ็, รอยตอ่, แนวตะเขบ็, รอยตะเขบ็
[Lex2]
ชัႍนหนิบางๆ (ทางธรณวีทิยา): แนวชัႍนหนิ [Lex2]
เยบ็ตะเขบ็: เช⭶ื屋อมตอ่กนัดว้ยตะเขบ็, เช⭶ื屋อมตอ่ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอ่ง: ทาํใหเ้ป็นแนว, ทาํใหเ้ป็นรอยตอ่
[Lex2]
(ซมี) n. ตะเขบ็,ตะเขบ็ผา้,รอยเยบ็,รอยตอ่,เสน้ตอ่,แนว
ตอ่, (ธรณวีทิยา) ชัႍนบาง. vt. เยบ็ตะเขบ็,เยบ็
ตอ่,ตอ่,ทาํใหเ้กดิเป็นรอ่งหรอืเป็นแผลเป็น หรอืรอย
ยน่. vi. กลายเป็นรอยตอ่หรอืเป็นรอ่ง,เยบ็ตะเขบ็.
###SW. seamer n. seamless adj. [Hope]
(n) รอยตอ่,ตะเขบ็,ชัႍน,ชายผา้,รอยเยบ็ [Nontri]
(vt) เช⭶ื屋อมตอ่,เยบ็ตดิ,เยบ็ตะเขบ็ [Nontri]



/S IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seat ท⭶ี屋นั⭶屋ง: เกา้อႍี, ตั⭶屋ง, แทน่, แทน่พัก, มา้นั⭶屋ง, อานมา้ [Lex2]
กน้กางเกง[Lex2]
บัႍนทา้ย: กน้, สะโพก [Lex2]
ตาํแหนง่[Lex2]
ศนูยก์ลางอาํนาจ: ศนูยร์วมอาํนาจ, ใจกลาง [Lex2]
คฤหาสน:์ ทาํเนยีบ, วงั [Lex2]
นั⭶屋ง[Lex2]
จัดใหนั้⭶屋ง: จัดใหเ้ขา้ท⭶ี屋 [Lex2]
มที⭶ี屋นั⭶屋ง: จทุ⭶ี屋นั⭶屋ง [Lex2]
มอบตาํแหนง่สาํคญั (ทางวรรณคด)ี: มอบอาํนาจ
[Lex2]
(ซที) n. ท⭶ี屋นั⭶屋ง,ทา่นั⭶屋ง,วธินัี⭶屋ง,แหลง่,ท⭶ี屋
ตัႍง,ตาํแหนง่,ทาํเนยีบ,คฤหาสน ์###S. location
[Hope]
(n) ท⭶ี屋ตัႍง,ท⭶ี屋นั⭶屋ง,ตาํแหนง่,ท⭶ี屋วา่การ,ทาํเนยีบ [Nontri]
(vt) มที⭶ี屋นั⭶屋ง,นั⭶屋ง [Nontri]
/S IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sheaf มดั: กาํ, กลุ่ม, กอง, ฟ่อน [Lex2]
(ชฟี) n. มดัขา้ว,มดัฟาง,มดั,กลุ่ม,กอง,กาํ,ฟ่อน,หนา้
หรอืดา้นท⭶ี屋ยงิ pl. sheaves [Hope]
(n) ฟ่อน,มดั,กาํ,กอง,กลุ่ม [Nontri]
/SH IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shear ตดั: ตดัขน, ตดัขนแกะ, โกน, เลม็ [Lex2]
การตดัขนแกะ[Lex2]



กรรไกร[Lex2]
(เชยีร)์ (sheared,shorn/sheared,shearing,shears}
vt.,vi. ตดั,ตดัออก,ตดัขน,ตดัเลม็,ตดัขาด,ฟัน,เอา
ออก,เพกิถอน,ขจัด,ใชเ้คยีวตดั,แลน่ผา่น n. การ
ตดั,การตดัขนแกะ,แรงตดั,กรรไกรขนาดใหญ,่ใบมดี
ของกรรไกร,เคร⭶ื屋องตดั,แทน่ตดั,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ตดัออก,ปรมิาณ
ขนท⭶ี屋ตดัออก,ขาหยั⭶屋ง [Hope]
(vt) เลม็,ตดั,ฟั⭶屋น,ขจัด,กาํจัด [Nontri]
/SH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shears (n) เคร⭶ื屋องตดั,กรรไกร [Nontri]
/SH IY1 R Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shear]
ตดั: ตดัขน, ตดัขนแกะ, โกน, เลม็ [Lex2]
การตดัขนแกะ[Lex2]
กรรไกร[Lex2]
(เชยีร)์ (sheared,shorn/sheared,shearing,shears}
vt.,vi. ตดั,ตดัออก,ตดัขน,ตดัเลม็,ตดัขาด,ฟัน,เอา
ออก,เพกิถอน,ขจัด,ใชเ้คยีวตดั,แลน่ผา่น n. การ
ตดั,การตดัขนแกะ,แรงตดั,กรรไกรขนาดใหญ,่ใบมดี
ของกรรไกร,เคร⭶ื屋องตดั,แทน่ตดั,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ตดัออก,ปรมิาณ
ขนท⭶ี屋ตดัออก,ขาหยั⭶屋ง [Hope]
(vt) เลม็,ตดั,ฟั⭶屋น,ขจัด,กาํจัด [Nontri]
/SH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sheath ฝักดาบ: ฝักมดี, ปลอกมดี, ปลอกดาบ [Lex2]
ถงุยางอนามยั[Lex2]
ใสป่ลอก: ใสฝั่ก [Lex2]



(ชธี) n. ฝักดาบ,ฝักมดี,ปลอกมดี,ฝัก,ปลอก,ปลอกสาย
เคเบลิ,เสႍือผา้รัดรปู. vt. สวมปลอก,ใสฝั่ก pl. sheaths
###S. case,cover [Hope]
(n) ปลอก,ฝัก,ซองมดี [Nontri]
/SH IY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

smear ละเลง: ทา, ปา้ย, ทาํใหเ้ปืႍอน [Lex2]
ทาํใหเ้ส⭶ื屋อมเสยี: ทาํใหเ้สยีช⭶ื屋อ, ทาํใหเ้สยีหาย [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ ทาํใหย้อมจาํนน [Lex2]
ส⭶ิ屋งท⭶ี屋เอาไวล้ะเลง: ส⭶ิ屋งท⭶ี屋เอาไวท้าหรอืปา้ย [Lex2]
รอยเปืႍอน: รอยเปรอะ, รอยดา่ง [Lex2]
การใสค่วาม: การใสร่า้ยปา้ยส ี[Lex2]
คาํพดูใสร่า้ย[Lex2]
(สเมยีร)์ vt. ทา,ทาเปืႍอน,ละเลง,ทาํเลอะ,ปา้ยส,ีใส่
รา้ย,ลบ,ลบออก,ทาํใหป้ระสบ,อปุสรรค,ฆา่. n.. สี
ทา,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋ใชท้า,รอยเปรอะ,รอยเลอะ,การปา้ยส,ีการใส่
รา้ย,รอยดา่งพรอ้ย,มลทนิ,ตวัอยา่งนดิเดยีวท⭶ี屋ทาบน
แผน่กระจกของกลอ้งจลุทรรศน ์เพ⭶ื屋อตรวจสอ่ง.
###SW. smearer n. [Hope]
(n) รอยเปืႍอน,รอยปา้ย,รอยเลอะ,มลทนิ [Nontri]
(vt) ละเลง,ทา,ปา้ย,ทาํใหเ้ปืႍอน,ทาํเลอะ [Nontri]
/S M IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sneak ทาํลบัๆ ลอ่ๆ: ทาํหลบๆ ซอ่นๆ [Lex2]
แอบพาไป: พาหลบไป [Lex2]
คนชอบทาํลบัๆ ลอ่ๆ: คนไมน่า่ไวใ้จ [Lex2]
ซ⭶ึ屋งลบัๆ ลอ่ๆ[Lex2]
(สนคี) vi.,vt.,n. (ผู้) เดนิหลบ,เดนิลบั ๆ ลอ่ ๆ ,ทาํลบั ๆ
ลอ่ ๆ ,ดอด,แอบ,แอบทาํ,ดอ้ม,ลกั,ขโมย ###S.



skulk,slink [Hope]
(vi) ดอ้มๆมองๆ,ทาํลบัๆลอ่ๆ,แอบด,ูดอด [Nontri]
/S N IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

speak สนทนา: พดู, บรรยาย [Lex2]
(สพคี) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt.
พดู,คยุ,กลา่ว,แสดงความ
เหน็,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดง
ถงึ,เกดิเสยีง ###S. talk,mention [Hope]
(n) การสนทนา,การพดู,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
/S P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

squeak ลั⭶屋นเอ﹋ยดๆ: รอ้งจ﹋ดๆ อยา่งหน,ู ดงัอ﹋ดอา๊ด [Lex2]
พดูเสยีงแหลม[Lex2]
รอดอยา่งหวดุหวดิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
สารภาพใหต้าํรวจรู้ (คาํสแลง): แจง้ใหต้าํรวจรู้, รับ
สารภาพ [Lex2]
เสยีงลั⭶屋นเอ﹋ยดๆ: เสยีงรอ้งจ﹋ดๆ อยา่งหน,ู เสยีงดงัอ﹋ด
อา๊ด (ของประต ูฯลฯ) [Lex2]
การหลบหนจีากอนัตรายไดอ้ยา่งหวดุหวดิ (คาํไมเ่ป็น



ทางการ): การรอดอยา่งหวดุหวดิ [Lex2]
(สควคี) n. เสยีงเอ﹋ยด ๆ (ของบานพับเป็นตน้) ,เสยีงเจ﹋
ยก ๆ (ของหนหูรอืสตัวอ์⭶ื屋น) ,การหลบหนจีากภยัหรอื
ความตาย,โอกาส vi. สง่เสยีงดงักลา่ว; Phr. (squeak
by (through) ชนะแตเ่สน้ยาแดงประสบความสาํเรจ็
อยา่งหวดุหวดิ,รับสารภาพ,เปดิเผย) . [Hope]
(vi) รับสารภาพ,รอ้งเสยีงแหลม,เปดิเผย [Nontri]
/S K W IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squeal เสยีงรอ้งแหลม[Lex2]
รอ้งเสยีงแหลม[Lex2]
แจง้เบาะแส (คาํสแลง): เปดิเผยขอ้มลูแกต่าํรวจ
[Lex2]
(สควลี) n. เสยีงรอ้งแหลม (เชน่ เน⭶ื屋องจากความเจบ็
ปวด ความกลวั) . vi. รอ้งเสยีงแหลม,บอกเปดิ
เผย,ซดัทอด. ###SW. squealer n. [Hope]
(vi) คา้นเสยีงหลง,รอ้งเสยีงแหลม,ซดัทอด,เปดิเผย
[Nontri]
/S K W IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



steam ไอนႍํา: ไอ, หมอก [Lex2]
ปลอ่ยไอ: พน่ไอ [Lex2]
(สทมี) n. ไอนႍํา,ไอ,หมอก,กาํลงั,พลงังาน,อาํนาจvi.
ปลอ่ยไอนႍํา,พน่ไอ,เป็นไอ,เคล⭶ื屋อนท⭶ี屋ดว้ยพลงัไอ
นႍํา,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. น⭶ึ屋ง,อบ,ตม้. adj. ดว้ยไอ
นႍํา,ใชไ้อนႍํา,ทาํไอนႍํา,เก⭶ี屋ยวกบัไอนႍํา. [Hope]
(n) หมอก,ไอนႍํา,พลงังาน,กาํลงั,อาํนาจ [Nontri]
(vi) พน่ไอ,เป็นไอ,แลน่,อบ,น⭶ึ屋ง [Nontri]
/S T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

streak เสน้หลากส:ี รႍิวลาย [Lex2]
ชว่งเวลานดิเดยีว[Lex2]
สายฟา้[Lex2]
สายแร[่Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรႍิวลาย: ทาํใหเ้ป็นเสน้หลากส ี[Lex2]
ทาํสผีม[Lex2]
ไปอยา่งรวดเรว็: พุ่งไป [Lex2]
(สทรคี) n. เสน้หลายส,ีรႍิวลาย,เสน้,ทาง,ชัႍน,ชว่ง,การ
ตอ่เน⭶ื屋อง,สายแร.่ vi.,vt. (ทาํให)้ กลายเป็นเสน้หลาย
ส,ีกลายเป็นรႍิวลาย,ว⭶ิ屋ง,ไปอยา่งรวดเรว็,พุ่ง,แลน่,หอ้
เหยยีด ###S. stripe,band,trace [Hope]
(n) ชัႍน,รႍิว,แนว,ทาง,ชว่ง,สายแร ่[Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นทางยาว,ทาํเป็นรႍิว [Nontri]
/S T R IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stream ลาํธาร: ธารนႍํา, สายนႍํา [Lex2]
กระแส (นႍํา, อากาศ)[Lex2]
การไหลตอ่เน⭶ื屋อง[Lex2]



แนวโนม้[Lex2]
ลาํแสง[Lex2]
ไหล: หลั⭶屋งไหล [Lex2]
(สทรมี) n. ลาํธาร,สายนႍํา,แมน่ႍําเลก็ ๆ ,กระแส,กระแส
นႍํา,ลาํแสง,การไหลท⭶ี屋ตอ่เน⭶ื屋อง,on stream ใน
กระบวนการผลติ. vi.,vt. ไหล,ไหลเวยีน,พุ่ง,ปลวิเป็น
ทาง,หลั⭶屋งไหล,สะบดัพรႍิว. ###S. creek,brook,river
[Hope]
(n) กระแส,ลาํธาร,ลาํแสง,สายนႍํา [Nontri]
(vi) ไหลหลั⭶屋ง,ปลวิสะบดั,พรႍิว,พุ่ง,ไหลเวยีน [Nontri]
/S T R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tea ตน้ชา[Lex2]
ชา[Lex2]
ใบชา[Lex2]
นႍําชา[Lex2]
ของวา่งท⭶ี屋รับประทานเวลานႍําชา[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
(ท)ี n. ใบชา,ตน้ชา ,เคร⭶ื屋องด⭶ื屋มใสช่า,งานเลႍียงนႍํา
ชา,กญัชา,Phr. (one\'s cup of tea เหมาะสม สมควร)
[Hope]
(n) ใบชา,นႍําชา [Nontri]
/T IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

teach สอน (วชิา): ใหก้ารศกึษา [Lex2]
สั⭶屋งสอน: สอนสั⭶屋ง, อบรม [Lex2]
คร ู(คาํไมเ่ป็นทางการ): ชႍีใหเ้หน็ความทกุขท์รมาน
จากส⭶ิ屋งใดส⭶ิ屋งหน⭶ึ屋งเพ⭶ื屋อใหก้ลวัท⭶ี屋จะทาํ [Lex2]
(ทชี) vt.,vi. สอน,สั⭶屋งสอน,สอนหนังสอื,อบรม,ใหก้าร



ศกึษา. ###S. instruct,educate [Hope]
(vi,vt) อบรม,สั⭶屋งสอน,สอนหนังสอื [Nontri]
/T IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

teak ต้น้สกั[Lex2]
ไมส้กั[Lex2]
สนีႍําตาลออกเหลอืง[Lex2]
ท⭶ี屋มสีนีႍําตาลออกเหลอืง[Lex2]
(ทคี) n. ตน้สกั,ไมส้กั [Hope]
(n) ไมส้กั,ตน้สกั [Nontri]
/T IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

team กลุ่มคนทาํงานหรอืเลน่กฬีาในกลุ่มเดยีวกนั: คณะ
ทาํงาน [Lex2]
กลุ่มสตัวท์⭶ี屋ใชเ้ทยีมรถ: สตัวต์ัႍงแตส่องตวัขႍึนไปท⭶ี屋ใชใ้น
การลากยานพาหนะ [Lex2]
จัดทมี: จัดกลุ่ม, ตัႍงทมี, ตัႍงกลุ่ม [Lex2]
ขบัยานพาหนะท⭶ี屋ใชก้ลุ่มสตัวล์ากไป[Lex2]
ขนยา้ยโดยใชส้ตัวห์ลายตวัลากไป[Lex2]
(ทมี) n. กอง,หนว่ย,คณะ,ชดุนักกฬีา,กลุ่มคน,กลุ่ม
สตัว.์ vt.,vi. รวมกนัเป็นกลุ่มหรอืหนว่ย,ขนสง่เป็นก
ลุ่ม,ใชส้ตัวเ์ลႍียงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงนิใหเ้หมา
ทาํ,ประสานกนั. adj. เก⭶ี屋ยวกบั team ดงักลา่ว. ###S.
unit,crew,group [Hope]
(n) พวก,ชดุ,หนว่ย,กอง,คณะ,กลุ่ม,ทมี [Nontri]
(vi) รวมเป็นชดุ,ขบัรถบรรทกุ,ขบัรถไปเป็นทมี
[Nontri]
/T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]



tear ฉกีออก[Lex2]
เคล⭶ื屋อนท⭶ี屋หรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, ร⭶ี屋, รบีตะบงึ
[Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
นႍําตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
นႍําตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. นႍําตา,ของเหลวท⭶ี屋คลา้ยนႍําตา vi. นา้ตาไหล
ออกมา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกี
ออก,ดงึ,ทႍิง,รႍือ,รႍือทႍิง,รႍือออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกู
ดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งท⭶ี屋ฉกีออก adj. นႍําตา
ไหล,นႍําตาคลอ,ทาํใหน้ႍําตาไหล,โศกเศรา้ Phr. (tear
into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) นႍําตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]
(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,รႍือออก,ทႍึง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]
/T IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



tease หยอกลอ้: ยั⭶屋วเยา้, หยอกเยา้, แหย,่ กระเซา้ [Lex2]
ทาํใหข้บขนั[Lex2]
ขบขนั[Lex2]
กระตุ้นใหเ้กดิความตอ้งการ (โดยเฉพาะความตอ้งการ
ทางรา่งกาย)[Lex2]
หวผีมใหด้หูนาขႍึน[Lex2]
คนชอบแกลง้: คนชอบเยา้แหย ่[Lex2]
คนหลอกใหผู้้อ⭶ื屋นมคีวามตอ้งการทางเพศแลว้ก็
ปฏเิสธ[Lex2]
การยั⭶屋วเยา้: การหยอกเยา้ [Lex2]
(ทซี) vt.,vi.,n. (การ,ผู้) ยั⭶屋ว,เยา้,แหย,่ลอ้,กวน
โทโส,ทาํให ้(เสน้ใย) เป็นขยุขน ###SW. teasingly
adv. [Hope]
(vt) ลอ้เลน่,ยั⭶屋ว,แหย,่กวนโมโห [Nontri]
/T IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

treat ปฏบิตั:ิ ปฏบิตั(ิตอ่), จัดการ [Lex2]
รักษา: บาํบดัรักษา [Lex2]
เลႍียง: ซႍือให ้[Lex2]
ใหค้วามเพลดิเพลนิ: รับรอง [Lex2]
เก⭶ี屋ยวกบั[Lex2]
ทาํตามกระบวนการ[Lex2]
อาหารท⭶ี屋นา่รับประทาน: ของนา่ทาน [Lex2]
(ทรที) vt.,vi.,n. (การ) กระทาํกบั,ปฎบิตัิ
กบั,รักษา,เยยีวยา,จัดการ,พจิารณา,ใส่
กบั,เลႍียง,ตอ้นรับ,จัดหาอาหารให.้ vi.
จัดการ,เลႍียง,เจรจา. ###SW. treatable adj. treater n.
treatment n. ###S. behave,medicate,entertainment
[Hope]



(n) การเลႍียงด,ูการปฎบิตั,ิการรักษา,การสญัญา
[Nontri]
(vt) กระทาํกจิ,รักษา,บรรยาย,เลႍียงด,ูทาํสญัญา
[Nontri]
/T R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

veal เนႍือลกูววั: ลกูววัท⭶ี屋เลႍียงไวเ้ป็นอาหาร [Lex2]
(วลี) n. เนႍือลกูววั,ลกูววัเลႍียงไวส้าํหรับกนิเนႍือ (อายไุม่
นอ้ยกวา่3เดอืน) . vt. ฆา่ลกูววั [Hope]
(n) เนႍือววั [Nontri]
/V IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weak ไมแ่ขง็แรง (รา่งกายและจติใจ): ออ่นแอ, ปวกเปียก,
เปราะบาง [Lex2]
แพง้า่ย: เอาชนะไดง้า่ย [Lex2]
ขาดทกัษะ: ขาดความสามารถ [Lex2]
เจอืจาง: จาง [Lex2]
ซ⭶ึ屋งทาํงานไดไ้มเ่ตม็ท⭶ี屋[Lex2]
ซ⭶ึ屋งไมอ่าจโนม้นา้วได[้Lex2]
(วคี) adj. ออ่นแอ,ออ่นลง,เปราะ,ใจออ่น,ไมห่นัก
แนน่,ไมก่ลา้หาญ,ขาดแคลน,เสยีง
ออ่น,เหลาะแหละ,ออ่นขอ้,ออ่นกาํลงั,แผว่,บาง,จาง
###SW. weakish adj. weakishly adv. weakishness n.
###S. infim,feeble [Hope]
(adj) ออ่นแอ,แผว่,เหลาะแหละ,ออ่น,วาย,เซง็,กะปลก
กะเปลႍีย [Nontri]
/W IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]



wean เดก็[Lex2]
ใหท้ารกกนิอาหารอยา่งอ⭶ื屋นแทนนมแม[่Lex2]
เดก็เลก็ (ทางสกอ็ตแลนด)์: ทารก [Lex2]
(วนี) vt. ทาํใหห้ยา่นม,ทาํใหห้ยดุการกระทาํท⭶ี屋เป็น
นสิยั,ทาํใหเ้ลกิลม้,n. เดก็เลก็,ทารก ###SW.
weanedness n. [Hope]
(vt) ทาํใหห้ยา่นม,ทาํใหจ้ากไป,หดัใหล้ะ,สอนใหท้ႍิง
[Nontri]
/W IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weave ถกัทอ: สาน, ถกั [Lex2]
รปูแบบการทอ: รปูแบบการสาน, รปูแบบการถกั
[Lex2]
โซเซ: แกวง่ไปแกวง่มา, แกวง่ [Lex2]
(วฟีว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi.
ทอ,สาน,ถกั,ชกัใย,รอ้ย,เรยีบเรยีง,หลบ
หลกี,ประกอบ,ปะตดิปะตอ่ vi. โซเซ,แกวง่,แกวง่ไกว
[Hope]
(vi) ทอผา้,ขดั,สาน,ถกั,รอ้ยกรอง,ปะตดิปะตอ่ [Nontri]
/W IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



wreath พวงหรดี: หรดี, พวงมาลยั, พวงมาลา [Lex2]
(รธี) n. พวงหรดี,พวงมาลยั,มาลยั,ส⭶ิ屋งท⭶ี屋รอ้ยเป็นวง
vt.,vi. รอ้ย (พวงมาลยั,ดอกไม)้ พันรอบ,มว้น,โอบ,โอบ
ลอ้ม,ลอ้มรอบ,ปดิ,หมนุ,ทาํใหง้อ,หมนุเป็นวง pl.
wreaths ###SW. wreathless adj. wreathlike adj.
[Hope]
(n) พวงหรดี,พวงมาลยั [Nontri]
/R IY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

year เวลาท⭶ี屋โลกหมนุรอบดวงอาทติย ์365.5 วนั[Lex2]
ระยะเวลาตัႍงแต ่1 มกราคมถงึ 31 ธนัวาคม[Lex2]
ระยะเวลาหน⭶ึ屋งปี: รอบปี [Lex2]
ระยะเวลาของกจิกรรมในหน⭶ึ屋งปีเชน่ ปีการศกึษา,
ปีงบประมาณ[Lex2]
อาย:ุ ขวบ, ปี [Lex2]
(เยยีร)์ n. ปี,อาย,ุขวบ Phr. (year in and year out
ตลอดปีตลอดไป) Phr. (year after year ทกุปี) [Hope]
(n) ปี,อาย,ุเวลา,ขวบ,ปีการศกึษา [Nontri]
/Y IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yeast การเตรยีมการอบ: การเตรยีมการยา่ง [Lex2]
เชႍือราเซลลเ์ดยีวซ⭶ี屋งสบืพันธุ์ดว้ยวธิแีตกหนอ่[Lex2]
สา่เหลา้: ยสีต,์ สา่เหลา้, เชႍือเหลา้, เชႍือหมกั [Lex2]
ฟอง[Lex2]
หมกั: ทาํใหเ้กดิการหมกัหรอืการบดู [Lex2]
(ยสีท)ฺ n. เชႍือยสีตซ์⭶ึ屋งเป็นราเซลลเ์ดยีวและมกั
กลม,เชႍือฟ,ูเชႍือหมกั,สา่เหลา้,เชႍือเหลา้ vi. เกดิ
กระบวนการหมกัฟ,ูปกคลมุไปดว้ยฟอง [Hope]



(n) เชႍือหมกั,ยสีต,์สา่เหลา้ [Nontri]
/Y IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

zeal ความกระตอืรอืรน้จนเกนิไป: ความปรารถนาอยา่งมาก,
ความขยนัขนัแขง็, การมใีจจดใจจอ่, ความเรา่รอ้น
[Lex2]
(ซลี) n. ความกระตอืรอืรน้เกนิไป,ความปรารถนาอยา่ง
มาก,ความขยนัขนัแขง็,การมใีจจดใจจอ่,ความเรา่รอ้น.
###SW. zealous adj. ###S.
ardour,spirit,passion,drive [Hope]
(n) ความกระตอืรอืรน้,ความขยนัขนัแขง็,ความมใีจ
จดจอ่ [Nontri]
/Z IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

bread ขนมปัง[Lex2]
เงนิ[Lex2]
(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครꕄื傠องประทงั
ชวีติ,ชวีติ,ความเป็นอยู่,เงนิทอง vt. ปกคลมุ
ดว้ย,เศษขนมปัง [Hope]
(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด,์อาหาร [Nontri]
/B R EH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breadth ความกวา้ง[Lex2]
(เบรดธ)ฺ n. ความกวา้ง Id. (by a hair \'sbreadth
แคเ่สน้ยาแดงผา่แปด) Conf.breath [Hope]
(n) ความกวา้ง [Nontri]
/B R EH1 D TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breath ลมหายใจ[Lex2]
การหายใจ[Lex2]
การพดูเป็นนัยๆ[Lex2]
(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชวีติ,พลงั
ชวีติ,การหายใจเขา้ครั⼊呂งหนꕄึ傠ง,การแสดงขอ้คดิเหน็
เลก็นอ้ย,รอ่งรอย,กระแสลมออ่น,กลꕄิ傠น
ปาก,กลꕄิ傠น,ไอ Conf. breathe,breadth [Hope]
(n) ลมหายใจ [Nontri]
/B R EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breast หนา้อก[Lex2]
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เผชญิหนา้[Lex2]
(เบรสท)ฺ {breasted,breasting,breasts} n.
หนา้อก,เตา้นม,ทรวงอก,น⼊ํ呂าใจ,อารมณ,์เชงิ
กาํแพง,สว่นทꕄี傠นนูออกคลา้ยเตา้นม vt. เอาอกทาบ
กบัเชอืก,เผชญิ,ฝ่าไปขา้งหนา้ S.bust [Hope]
(n) ทรวงอก,อก,เตา้นม [Nontri]
/B R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dead คนตาย (พหพูจน)์: ผู้ตาย [Lex2]
เฉꕄื傠อยชา: เงꕄื傠องหงอย, อยู่นꕄิ傠งๆ, เกยีจครา้น [Lex2]
ซꕄึ傠งไมเ่คลꕄื傠อนไหว: แนน่ꕄิ傠ง, ซꕄึ傠งหยดุนꕄิ傠ง, ซꕄึ傠งไมไ่หว
ตงิ, ซบเซา, เฉꕄื傠อยชา, นꕄิ傠ง [Lex2]
ซꕄึ傠งไมใ่ชแ้ลว้ (ภาษา): ซꕄึ傠งสญูส⼊ิ呂น, ซꕄึ傠งตายไปแลว้,
ซꕄึ傠งเลกิใชแ้ลว้ [Lex2]
ซꕄึ傠งไมม่ผีดิพลาด: ซꕄึ傠งไมพ่ลาด, ซꕄึ傠งแมน่ยาํ [Lex2]
ซꕄึ傠งไมม่เีสยีงสะทอ้น (หอ้ง): ซꕄึ傠งไมม่เีสยีงกอ้ง
[Lex2]
ซꕄึ傠งไรค้วามรู้สกึ: ซꕄึ傠งไมต่อบสนอง [Lex2]
ดบั (ไฟ): ซꕄึ傠งไมท่าํงาน, เสยี, หมด (เชน่
แบตเตอรꕄี傠, ไฟ เป็นตน้) [Lex2]
ตรง[Lex2]
ตายแลว้: ซꕄึ傠งไมม่ชีวีติ, ถงึแกก่รรม, ดบั [Lex2]
แทจ้รงิ: เตม็ทꕄี傠, สมบรูณ,์ ทั⼊呂งหมด [Lex2]
สงบเงยีบ: เงยีบเชยีบ, สงัด [Lex2]
สนทิ (จอด)[Lex2]
สญูพันธุ์: สาบสญู, สญูส⼊ิ呂น [Lex2]
เหนด็เหนꕄื傠อย: ซꕄึ傠งหมดแรง, เหนꕄื傠อยมาก, เมꕄื傠อยลา้
[Lex2]
เหมอืนตาย: เหมอืนไมม่ชีวีติ, ราวกบัตาย, ราวกบั
ส⼊ิ呂นชวีติ [Lex2]



แหง้แลง้: เสꕄื傠อมสภาพ [Lex2]
อยา่งทนัท:ี อยา่งฉับพลนั, อยา่งทนัททีนัใด
[Lex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งแทจ้รงิ, อยา่งมาก, อยา่ง
ทꕄี傠สดุ, ทั⼊呂งหมด [Lex2]
(เดด) adj.ตาย,ส⼊ิ呂นลมหายใจ,ไมม่ชีวีติ,ไมม่คีวาม
รู้สกึ,ทꕄื傠อ,จดืชดื,โดยส⼊ิ呂น
เชงิ,แมน่ยาํ,กะทนัหนั,ตรง,จรงิ ๆ ,ไมม่กีระแส
ไฟฟา้ adv. โดยส⼊ิ呂นเชงิ,เตม็ทꕄี傠,อยา่งกะทนัหนั n.
คนตาย ###S. deceased [Hope]
(adj) ตาย,ดบั,ส⼊ิ呂นลม,สญูส⼊ิ呂น,แนน่อน,ทั⼊呂งส⼊ิ呂น,ตาย
ดา้น,เป็นหมนั [Nontri]
(adj) โดยถอ่งแท,้แนน่อน,เตม็ทꕄี傠,โดยส⼊ิ呂นเชงิ,อยา่ง
กะทนัหนั [Nontri]
(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
/D EH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

death การตาย: การเสยีชวีติ, การถงึแกก่รรม, การส⼊ิ呂น
ชวีติ, การส⼊ิ呂นใจ [Lex2]
การทาํลาย: การถกูทาํลาย [Lex2]
การสาบสญู[Lex2]



การส⼊ิ呂นสดุ: การยตุ,ิ การจบส⼊ิ呂น, การถกูทาํลาย, การ
ดบั [Lex2]
ความตาย: มรณกรรม, การส⼊ิ呂นชวีติ, การเสยีชวีติ
[Lex2]
(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะทꕄี傠ตาย,การ
ดบั,การถกูทาํลาย to death สดุเหวꕄี傠ยงอยา่งยꕄิ傠ง
###SW. deathful adj. ดdูeath ###S. end [Hope]
(n) ความตาย,ความสญูส⼊ิ呂น,การดบัสญู,มรณกรรม
[Nontri]
/D EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dread กลวัมาก[Lex2]
กลวัมาก: กงัวลมาก [Lex2]
ความนา่กลวั: สꕄิ傠งทꕄี傠นา่กลวัมาก [Lex2]
รู้สกึแยม่าก[Lex2]
(เดรด) {dreaded,dreading,dreads} vt.,vi.,n.
(ความ) กลวัมาก,หวาดกลวั,ลงัเลทꕄี傠จะทาํ adj. นา่
กลวัมาก,นา่หวาดกลวั,รา้ยกาจ ###S.
fear,alarm,worry,fright,terror [Hope]
(vt) หวัꕄ傠น,หวาดกลวั,เกรงกลวั,กลวั [Nontri]
/D R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

head ควบคมุ: ดแูล, จัดการ [Lex2]
จดุวกิฤต[Lex2]
มุ่งหนา้ไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
ศรีษะ: หวั [Lex2]
สมอง: ความคดิ [Lex2]
สว่นบน: สว่นยอด [Lex2]
สาํคญัทꕄี傠สดุ: ชั⼊呂นหนꕄึ傠ง, ชั⼊呂นนาํ, ทꕄี傠หนꕄึ傠ง [Lex2]



หวัหนา้: ผู้นาํ [Lex2]
(เฮด) n. ศรีษะ,สว่นหวั,สมอง,ตาํแหนง่
ผู้นาํ,ตาํแหนง่สงูสดุ, จดุสดุยอด Phr. (lose one\'s
head อารมณเ์สยี,ตꕄื傠นเตน้) adj. ชั⼊呂นนาํ,ทꕄี傠
หนꕄึ傠ง,สาํคญั,เกꕄี傠ยวกบัหวั,ขา้งหนา้ vt. นาํหนา้,เป็น
ผู้นาํ,เป็นหวัหนา้,หนัหนา้ไปทาง,บา่ยหนา้ไป
ทาง,ตอ่หวั,จา่หนา้ vi. ไปขา้งหนา้,ออกเด ิ[Hope]
(adj) สาํคญั,เป็นหวัหนา้,อยู่ตน้ๆ,เป็นยอด,ชั⼊呂น
นาํ,ขา้งหนา้ [Nontri]
(n) ศรีษะ,หวั,ยอด,หวัหนา้,ประมขุ,สมอง,สติ
ปัญญา,ความคดิ,หวัขอ้ [Nontri]
(vi) มุ่งหนา้ไปทาง,บา่ยหนา้ไปยงั,ออกเดนิทาง
[Nontri]
(vt) นาํ,เป็นหวัหนา้,อยู่ตน้,ข⼊ึ呂นหนา้,จา่หนา้
[Nontri]
/HH EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

health สภาพรา่งกาย: สขุภาพ [Lex2]
(เฮลธ)ฺ n. สขุภาพ,การอวยพรใหส้ขุสบาย,ความ
แขง็แรง,กาํลงัวงัชา [Hope]
(n) สขุภาพ,รา่งกาย,ความสมบรูณ,์ความแขง็
แรง,กาํลงัวงัชา [Nontri]
/HH EH1 L TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lead กอ่ใหเ้กดิ[Lex2]
การท⼊ิ呂งไพน่าํ: การท⼊ิ呂งไพใ่บแรก [Lex2]
ขอ้มลูทꕄี傠เป็นประโยชนใ์นการคน้หา: รอ่งรอย
[Lex2]
ควบคมุ: สัꕄ傠งการ, อาํนวยการ [Lex2]



เชอืก (จงูสนัุข): เชอืกนาํทาง [Lex2]
ดาํเนนิ (ชวีติ): ใชช้วีติ [Lex2]
ตวัเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
ตาํแหนง่นาํ[Lex2]
นาํ: นาํหนา้, ข⼊ึ呂นหนา้, อยู่หนา้ [Lex2]
นาํทางไป: นาํ, พาไป, นาํทาง, ทางนาํไปสู่ [Lex2]
แบบอยา่ง: ความเป็นผู้นาํ [Lex2]
เป็นผู้นาํ: เป็นหวัหนา้, นาํ, เป็นคนสาํคญั, เป็นหวั
เรꕄี傠ยวหวัแรง [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่ความคดิหรอืการกระทาํ: ครอบงาํ
[Lex2]
ระยะหา่งระหวา่งทꕄี傠หนꕄึ傠งกบัทꕄี傠สอง[Lex2]
สายนาํไฟฟา้: สายไฟ [Lex2]
สาํคญัทꕄี傠สดุ: เป็นตวัหลกั, เป็นตวัเอก, เป็นตวันาํ
[Lex2]
หวัขอ้ขา่ว: หวัเรꕄื傠อง [Lex2]
ลกูปืน: ลกูตะกัꕄ傠ว [Lex2]
สารตะกัꕄ傠ว: ตะกัꕄ傠ว, ธาตตุะกัꕄ傠ว [Lex2]
ไสด้นิสอดาํ[Lex2]
(ลดี) {led,led,leading,leads} vt.
นาํ,พา,จงู,ชกัจงู,จงูให,้ทาํใหเ้กดิข⼊ึ呂น,ลอ่ใหเ้กดิ
ข⼊ึ呂น,นาํหนา้,พดูนาํ,สัꕄ傠ง,บญัชา,เป็นหวัหนา้,เลง็ vi.
เป็นตวันาํ,นาํไปสู่,นาํหนา้,นาํทาง,โจมต,ีเลน่กอ่น
n. ตาํแหนง่นาํ,การนาํ,ผู้นาํ,สꕄิ傠งนาํ,สาํคญัทꕄี傠สดุ,ชั⼊呂น
นาํ,ตะกัꕄ傠ว:Pb; S...conduct,guide [Hope]
(adj) ทาํดว้ยตะกัꕄ傠ว,ประกอบดว้ยตะกัꕄ傠ว [Nontri]
(n) ตะกัꕄ傠ว,ลกูปืน,ตวัอยา่ง,การนาํ,การเลง็ปืน,การ
โจมต ี[Nontri]
(vt) นาํ,พา,ลอ่,เป็นหวัหนา้,นาํหนา้,พดูนาํ,ดาํเนนิ
ชวีติ,ชกัจงู [Nontri]



 

/L EH1 D/ [CMU]
/L IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

leapt (vt) pt และ pp ของ leap [Nontri]
/L EH1 P T/ [CMU]
/L IY1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[leap]
กระโดด: กระโจน, โดด [Lex2]
กระโดดขา้ม (สꕄิ傠งกดีขวาง): ขา้ม, ผา่นขา้ม [Lex2]
การกระโดด: การกระโจน, การโดด [Lex2]
การเปลꕄี傠ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั: การเปลꕄี傠ยน
อยา่งรวดเรว็ [Lex2]
การเพꕄิ傠มข⼊ึ呂นอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เคลꕄื傠อนไหวอยา่งรวดเรว็: ดาํเนนิการอยา่งรวดเรว็
[Lex2]
ทาํให ้(สตัว)์ กระโดดขา้ม: ทาํใหก้ระโดด [Lex2]
(ลพี) {leapt/leaped,leaping,leaps} vi.
กระโดด,เผน่,โจน,ขา้ม,จู่โจม. vt. กระโดด
ขา้ม,ผา่นขา้ม,ทาํใหก้ระโดด. n. การกระโดด,การ
เผน่,การโจน,การขา้ม,ระยะทꕄี傠กระโดดได,้ทꕄี傠ทꕄี傠
กระโดดจาก,ทꕄี傠ทꕄี傠 กระโดดถงึ,การเปลꕄี傠ยนแปลง
อยา่งกะทนัหนั,การเพꕄิ傠มข⼊ึ呂น อยา่งกะทนัหนัและ
แนน่อน. Phr. (by leaps and bounds รวรดเรว็มาก)
S...spring,skip,jump [Hope]
(n) การกระโดด,การเผน่,การกระโจน,การขา้ม
[Nontri]
(vi) กระโดด,กระโจน,เผน่,ขา้ม,เตน้,จู่โจม
[Nontri]

 



/L IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meant กรยิาชอ่งทꕄี傠 2 และ 3 ของ mean[Lex2]
(เมนท)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ mean [Hope]
(vt) pt และ pp ของ mean [Nontri]
/M EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[mean]
หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตั⼊呂งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตั⼊呂งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉลꕄี傠ย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตั⼊呂งใจ,หมายถงึ,ทาํให้
เกดิข⼊ึ呂น,นาํมาซꕄึ傠ง,มคีวามหมายตอ่,มคีวามสาํคญั
ตอ่. vi. ตั⼊呂งใจ,มุ่งหมาย adj. ตꕄํ傠าตอ้ย,ชั⼊呂นตꕄํ傠า,ไม่
สาํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ข⼊ี呂เหนยีว,เหน็แก่
ตวั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เชꕄี傠ยวชาญ,ประทบั
ใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉลꕄี傠ย n. คา่เฉลꕄี傠ย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

read อา่น: อา่นออกเสยีง [Lex2]
เขา้ใจความหมาย: อา่นเขา้ใจ [Lex2]
แปล: ตคีวาม [Lex2]
อา่นขอ้มลู[Lex2]
ไดย้นิ[Lex2]
เรยีน: เรยีนรู้ [Lex2]



ทาํนาย: คาดเดา, คาดหมาย, คาดการณ,์ ทาํนาย
[Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
ซꕄึ傠งมคีวามรู้จากการอา่น: ซꕄึ傠งอา่นหนังสอืมามาก
[Lex2]
(รดี) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi.
อา่น,อา่นออกเสยีง,เขา้ใจความ
หมาย,ทาํนาย,คาดการณ,์ดนูาฬกิา adj. อา่น
หนังสอืมามาก ###S. decipher,peruse [Hope]
(vi,vt) ด,ูอา่น,ทาํนาย,แปล,คาดการณ ์[Nontri]
/R EH1 D/ [CMU]
/R IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

realm ขอบเขต: ดนิแดน, บรเิวณ [Lex2]
อาณาจักร: ราชอาณาจักร [Lex2]
(เรลม์) n. ราชอาณาจักร,อาณาจักร,บรเิวณ,แผน่
ดนิ,ดนิแดน,ขอบเขตล ปรมิณฑล [Hope]
(n) แผน่ดนิ,อาณาจักร,ขอบเขต,ปรมิณฑล,ดนิ
แดน,บรเิวณ [Nontri]
/R EH1 L M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spread ทาํใหก้ระจาย: แพรห่ลาย, แพรก่ระจาย [Lex2]
กระจายไปทัꕄ傠ว: แพรก่ระจาย [Lex2]
การกระจาย: การแพรก่ระจาย [Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะกวา้ง [Lex2]
ผา้ป ู(เตยีง, โตะ๊)[Lex2]
อาหารทꕄี傠ใชท้าขนมปัง[Lex2]
ซꕄึ傠งแพรก่ระจาย[Lex2]



(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads}
vt.,vi.,n. (การ)
แผ,่แพร,่กระจาย,กาง,คลꕄี傠,ป,ูละเลง,ทา,ทาํให้
กระจาย,แยกออก,ยดึออก,ลาม,ซมึ,ผนืแผน่ดนิอนั
กวา้งใหญ,่นา่นน⼊ํ呂าอนักวา้งใหญ,่ผา้ป,ูฟารม์,ไรน่า.
###SW. spreadable adj. S... [Hope]
(n) ระยะกวา้ง,ผา้ป,ูการแผ,่การกระจาย,การคลꕄี傠
[Nontri]
/S P R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sweat เหงꕄื傠อ: เหงꕄื傠อไคล, การมเีหงꕄื傠อออก [Lex2]
หยาดน⼊ํ呂า: หยาดน⼊ํ呂าทꕄี傠จับตวับนพ⼊ื呂นผวิ [Lex2]
ความเหนꕄื傠อยยาก: การทาํงานหนัก, งานทꕄี傠หนัก
[Lex2]
ความวติกกงัวล: ความกงัวล, ความตงึเครยีด
[Lex2]
ทาํใหเ้หงꕄื傠อออก: ซบัเหงꕄื傠อ [Lex2]
จับตวัเป็นหยดน⼊ํ呂า: ซมึออกมาเป็นหยดน⼊ํ呂า [Lex2]
ทาํงานหนัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ตรากตราํ
[Lex2]
(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n.
เหงꕄื傠อ,การทꕄี傠เหงꕄื傠อออก,ความกงัวลใจ,หยาด
น⼊ํ呂า,ความเหนꕄื傠อยยาก,การทาํงานหนัก,งาน
หนัก,ความกงัวล. vi. เหงꕄื傠อออก,กงัวลใจ,ทาํงาน
หนัก,รับทกุข ์vt. ขบัเหงꕄื傠อ,หลัꕄ傠งเหงꕄื傠อ,เคน้
ออก,ทาํใหท้าํงานหนัก,ใชง้านหนักแตใ่หค้า่จา้ง
ตꕄํ傠า, sweat [Hope]
(n) เหงꕄื傠อ,ความเหนꕄื傠อยยาก,ความกงัวล [Nontri]
(vi) ขบัเหงꕄื傠อ,เหงꕄื傠อออก,ทาํงานหนัก,กงัวลใจ
[Nontri]



(vt) เชด็เหงꕄื傠อ,ทาํใหเ้หงꕄื傠อออก,ขบัเหงꕄื傠อ [Nontri]
/S W EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thread ดา้ย: เสน้ดา้ย, เสน้ไหม, เสน้ใย [Lex2]
สꕄิ傠งทꕄี傠มลีกัษณะเรยีวเลก็[Lex2]
เรꕄื傠องหรอืเหตกุารณท์ꕄี傠เกดิข⼊ึ呂นตอ่เนꕄื傠องกนั[Lex2]
ชวีติของมนษุย[์Lex2]
ทะลผุา่น[Lex2]
รอ้ยลกูปัด: รอ้ยสꕄิ傠งตา่งๆบนดา้ย [Lex2]
เคลꕄื傠อนทꕄี傠ไปอยา่งระมดัระวงั[Lex2]
(เธรด) n. เสน้ (ป่าน,ปอ,ดา้ย,ไหม,ใยสงัเคราะห)์
,ดา้ยหลอด,เสน้เรยีวเลก็,เสน้ใย,เรꕄื傠องตอ่เนꕄื傠อง,สาย
ความคดิ,โซแ่หง่เหตผุล,threads เส⼊ื呂อผา้. vt. รอ้ย
เขม็,รอ้ยเชอืก,แยงผา่น,แยงทะล.ุ vi. ชอนไช,คด
เค⼊ี呂ยววกเวยีน. ###SW. threader n. [Hope]
(n) ดา้ย,เสน้ไหม,ขนแกะ,ลนินิ,เสน้ใย,ความคดิ
[Nontri]
(vt) รอ้ยดา้ย,ชอนไช,แยงทะล ุ[Nontri]
/TH R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



tread ยꕄํ傠า[Lex2]
เหยยีบ[Lex2]
เหยยีบ: ยꕄํ傠า [Lex2]
กา้วยา่ง[Lex2]
การกา้วเดนิ: การกา้วยา่ง [Lex2]
การกา้ว[Lex2]
ขั⼊呂นบนัได[Lex2]
ดอกยาง (รถยนต,์ รองเทา้)[Lex2]
พ⼊ื呂นรองเทา้[Lex2]
เสยีงกา้วเทา้[Lex2]
(เทรด) vt.,vi.,n. (การ) ยꕄํ傠า,เหยยีบ,เดนิไปมา,ใช้
เขา้บดขย⼊ี呂,ยꕄํ傠าย,ีบดขย⼊ี呂,กดขꕄี傠,เตน้ราํ,เสยีงฝีเทา้,วธิี
การเดนิ,วธิกีา้ว,จังหวะการกา้ว,ทꕄี傠เหยยีบของ
ระหดั,แผน่เหยยีบ,พ⼊ื呂นเหยยีบ,พ⼊ื呂นรองเทา้,ยางหลอ่
ดอก. Phr. (tread on someone\'s toes (corns)
กา้วรา้ว รกุราน) [Hope]
(n) ทางเดนิ,การเหยยีบ,กา้วเทา้,การยꕄํ傠า [Nontri]
(vt) เหยยีบ,ยꕄํ傠า,ยา่งเทา้,บดขย⼊ี呂,เตน้ราํ [Nontri]
/T R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wealth ทรัพยส์มบตัมิากมาย: สมบตัมิากมาย, ทรัพยส์นิ
มากมาย [Lex2]
ความมัꕄ傠งคัꕄ傠ง: ความรꕄํ傠ารวย, ความมัꕄ傠งม ี[Lex2]
มลูคา่ของทรัพยส์นิ (ทางเศรษฐศาสตร)์[Lex2]
(เวลธ)ฺ n. ความมัꕄ傠งม,ีทรัพยส์นิ ###SW. wealthless
adj. [Hope]
(n) ความมัꕄ傠งคัꕄ傠ง,ทรัพยส์มบตั,ิความ
สมบรูณ,์โภคทรัพย ์[Nontri]



Vocabulary List

earl ตาํแหนง่ขนุนางองักฤษ: ทา่นเอริล์ [Lex2]
(เอริล์) n. ทา่นเอริล์ ###SW. earlship n. [Hope]
(n) ทา่นเอริล์,ขนุนางองักฤษ [Nontri]
/ER1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

heard (vt) pt และ pp ของ hear [Nontri]
/HH ER1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[hear]
ไดย้นิ: ไดย้นิเสยีง [Lex2]
ฟัง[Lex2]
(เฮยีร)์ {heard,hearing,hears} vt.
ฟัง,ไดย้นิ,สดบั,รับฟัง,ไดย้นิมาวา่,พจิารณา. vi.
ฟัง,ไดย้นิ. ###SW. hearable adj. hearer n. ###S.
heed,listen [Hope]
(vi,vt) ไดย้นิมาวา่,ไดฟั้ง,สดบั,รับฟัง,ทราบ
[Nontri]
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/HH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hearse รถศพ[Lex2]
(เฮริซ์) n. รถศพ,รถบรรทกุศพ,ปะราํหนา้หลมุฝัง
ศพ,โครง 3 เหลꇾี�ยมสาํหรับวางเทยีน [Hope]
(n) รถบรรทกุศพ [Nontri]
/HH ER1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

learn ทราบ: รู้, ไดย้นิ, รับรู้ [Lex2]
ทอ่งจาํ: ทอ่ง, ฝกึฝน [Lex2]
เรยีน: เรยีนรู้, ศกึษา, เลา่เรยีน, เขา้เรยีน, ฝกึปรอื,
ฝกึหดั [Lex2]
(เลริน์) {learnt/learned,learning,learns} v.
เรยีน,เรยีนรู้,ศกึษา,หาความรู้,รู้มาวา่,ไดข้า่วมา
วา่,สัꇾ�งสอน. ###SW. learnable adj. ดlูearn learner
n. ดlูearn [Hope]
(vi,vt) เรยีน,ศกึษา,เลา่เรยีน,รู้,ทราบ,หดั [Nontri]
/L ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pearl ไขม่กุ[Lex2]
รปูทรงไขม่กุ[Lex2]
สมีกุ: สไีขม่กุ, สอีอกขาวนวล [Lex2]
ทꇾี�มกีระแสน뇽ํ�าไหลวน (แมน่뇽ํ�า)[Lex2]
(เพริล์) n. ไขม่กุ,สไีขม่กุ [Hope]
(n) ไขม่กุ [Nontri]
/P ER1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

 



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

bee ผ䘣ึ倀ง: ภมร [Lex2]
การรวมตวัเพ䍴ื�อทาํกจิกรรมรว่มกนั: งานสงัสรรค์
[Lex2]
(บ)ี n. ผ䘣ึ倀ง,งานสงัสรรค,์กว,ีความคดิท䍴ี�แปลก [Hope]
(n) ผ䘣ึ倀ง,แมลงภู่ [Nontri]
/B IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beech (บชี)ฺ n. พชืจาํพวก Fagus มผีลเปลอืกรปูสามเหล䍴ี�ยม
ท䍴ี�กนิได ้###SW. beechen,beechy adj. [Hope]
/B IY1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beef เน䘣ื倀อววั: ววัท䍴ี�เล䘣ี倀ยงไวฆ้า่เป็นอาหาร [Lex2]
บน่ (คาํสแลง)[Lex2]
การบน่[Lex2]
กาํลงักลา้มเน䘣ื倀อ: อาํนาจ, พละกาํลงั [Lex2]
(บฟี) {beefed,beefing,beefs} n. เน䘣ื倀อววั,เน䘣ื倀อควาย,ววั
สาํหรับฆา่เป็นอาหาร,กาํลงักลา้มเน䘣ื倀อ,อาํนาจ,พละ
กาํลงั,น䘣ํ倀าหนัก,การบน่ vi. บน่ ###SW. beef up ทาํให้
แขง็แรง,เพ䍴ิ�มกาํลงั,เพ䍴ิ�มจาํนวน [Hope]
(n) เน䘣ื倀อววั [Nontri]
/B IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beep เสยีงเตอืนแหลมสั䘣倀น: เสยีงบ袼ปๆ, เสยีงแตรรถยนต์
[Lex2]
ทาํเสยีงเตอืนแหลมสั䘣倀น: สง่เสยีงเตอืนบ袼ปๆ [Lex2]
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เรยีกโดยใชว้ทิยตุดิตามตวั[Lex2]
(บพี) {beeped,beeping,beeps} n. เสยีงปี袼บ ๆ (เชน่
เสยีงแตรรถยนต)์ vi.,vt. ทาํเสยีงปี袼บ ๆ [Hope]
/B IY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beer เบยีร[์Lex2]
(เบยีร)์ n. เบยีร ์Phr. (dark beer เบยีรด์าํ) [Hope]
(n) เบยีร ์[Nontri]
/B IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beet พชืชนดิหน䍴ึ�งคลา้ยหวัผักกาด[Lex2]
(บที) n. พชืจาํพวก Betaท䍴ี�มรีากใหญส่แีดงหรอืขาว
รากท䍴ี�กนิไดข้องพชืจาํพวก น䘣ี倀,ใบของพชืจาํพวก น䘣ี倀 ใช้
ทาํสลดักนิได ้[Hope]
(n) หวัผักกาด [Nontri]
/B IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bleed เลอืดออก: ตกใน, ตกเลอืด [Lex2]
ถา่ยเลอืด[Lex2]
นาํเงนิจาํนวนมากไปใชอ้ยา่งไมถ่กูตอ้ง[Lex2]
(บลดี) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลอืดออก,ตก
เลอืด,หลั䍴�งเลอืด,เศรา้โศก,โทมนัส,ซมึออก,แพร่
กระจาย,เหน็ใจ vt. ทาํใหเ้ลอืดออก,เสยีเลอืด,ถา่ยเท
ของเหลว (น䘣ํ倀า,ไฟฟา้และอ䍴ื�น) n. ขอบหนา้ตดั,สว่น
หนา้ท䍴ี�ตดัออก adj. ตดัรมิท䘣ิ倀ง [Hope]
(vi) หลั䍴�งเลอืด,ตกเลอืด,เสยีเลอืด [Nontri]
/B L IY1 D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

breeze สายลมท䍴ี�พัดเบาๆ[Lex2]
เคล䍴ื�อนท䍴ี�อยา่งรวดเรว็[Lex2]
(บรซี) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งาน
เบา vt. พัดลมเบา,ไปขา้งหนา้อยา่งรวดเรว็และ
งา่ยดาย ###S. gale [Hope]
(n) ลมเฉ䍴ื�อย [Nontri]
/B R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheek กน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
แกม้[Lex2]
พฤตกิรรมท䍴ี�ไมเ่คารพ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ความ
ทะล䍴ึ�ง, พฤตกิรรมท䍴ี�ทะล䍴ึ�ง [Lex2]
(ชคี) n. แกม้,ความทะล䍴ึ�ง ###S. insolence [Hope]
(n) แกม้,ความทะล䍴ึ�ง,ความทะเลน้ [Nontri]



/CH IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheep ทาํเสยีงรอ้งแหลมสั䘣倀นๆ[Lex2]
รอ้งเสยีงแหลมสั䘣倀นๆ[Lex2]
เสยีงรอ้งแหลมสั䘣倀นๆ[Lex2]
(ชพี) {cheeped,cheeping,cheeps} v. รอ้งเสยีงจ袼บ ๆ 
n. ผู้สง่เสยีงดงักลา่ว [Hope]
(v) / / [OALD]

cheer การสง่เสยีงเชยีร[์Lex2]
ความสดช䍴ื�นร䍴ื�นเรงิ[Lex2]
ทาํใหม้กีาํลงัใจ: ใหก้าํลงัใจ [Lex2]
ทาํใหส้ดช䍴ื�น: ทาํใหร้䍴ื�นเรงิ [Lex2]
เปลง่เสยีงแสดงความยนิด:ี เชยีร ์[Lex2]
ร䍴ื�นเรงิข䘣ึ倀น: มกีาํลงัใจข䘣ึ倀น [Lex2]
(เชยีร)์ {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) รอ้ง
เสยีงไชโย,ไชโย,โหร่อ้ง,ย,ุปลกุเรา้ดว้ยการโหร่อ้ง 
n. การรอ้งเสยีงไชโย,ส䍴ิ�งท䍴ี�ใหค้วามปล䘣ื倀มปติิ
ยนิด,ีความดใีจ,อาหาร,เสบยีง,สหีนา้การปลอบ
ใจ,การทาํใหใ้จชุ่มช䍴ื�น,การตอ้นรับ interj. คาํอวยพร
เวลาด䍴ื�มหรอืเวลาจากก ั[Hope]
(n) การโหร่อ้ง,ความยนิด,ีความเบกิบาน,ความ
ช䍴ื�นบาน [Nontri]
(vi,vt) โหร่อ้งยนิด,ีทาํใหย้นิด,ีทาํใหช้䍴ื�นบาน,ทาํให้
เบกิบาน [Nontri]
/CH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheese เนยแขง็: ชสี [Lex2]



หนไีป[Lex2]
ข䘣ี倀เปียก[Lex2]
(ชซี) n. เนยแขง็ hard cheese เคราะหร์า้ย,โชคไมด่ี
[Hope]
(n) เนยแขง็ [Nontri]
/CH IY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

creek คลองเลก็: ลาํธาร [Lex2]
ชอ่งแคบ[Lex2]
(ครคี) n. ลาํคลอง,ลาํธาร,อา่วเลก็ ๆ ,ทางแคบ
ระหวา่งชอ่งเขา Phr. (up the creek อยู่ในภาวะท䍴ี�
ลาํบาก) ###S. streamlet,stream [Hope]
(n) หว้ย,ลาํคลอง [Nontri]
/K R IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

deed การกระทาํ: กรรม [Lex2]
โฉนด: สญัญา [Lex2]



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

deep เขม้ (เชน่ ส,ี แสง): คล䘣ํ倀า, จัด [Lex2]
ซ䍴ึ�งมใีจจดจอ่: หมกมุ่น, คร䍴ํ�าเครง่ [Lex2]
ดกึมาก[Lex2]
ต䍴ํ�า (เสยีง): ทุ้ม [Lex2]
มาก: อยา่งย䍴ิ�ง [Lex2]
ลกึ (เชน่ ตู้ลกึ): มติกิารวดัจากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั
[Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ไกลเขา้ไปดา้นใน [Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ลกึจากผวิหนา้, ลกึจากดา้นนอก
[Lex2]
ลกึซ䘣ึ倀ง (เชน่ ความคดิ, ความรู้): ล䘣ํ倀าลกึ (ฉลาด) [Lex2]
ลกึมาก[Lex2]
ลกึลบั (เชน่ บคุคล): ซอ่นความรู้สกึ [Lex2]
ลกึๆ (เชน่ หายใจ, ถอนหายใจ): เตม็ท䍴ี� [Lex2]
สนทิ (หลบั): ลกึ (หลบั) [Lex2]
สว่นลกึ: ระยะลกึ [Lex2]
หนา[Lex2]
อยา่งหา่งไกล: อยา่งลกึมาก (ป่า) [Lex2]
(ดพี) adj.,adv. ลกึ,ลกึล䘣ํ倀า,ลกึซ䘣ึ倀ง,มาก,เหลอืเกนิ,หา่ง
ไกล,อยู่ตามเสน้ขอบ,มใีจจดจอ่,ใจจรงิ n. สว่นลกึ
ของทะเล แมน่䘣ํ倀า,ความกวา้งใหญไ่พศาล สว่นท䍴ี�เขม้
ขน้นอ้ยท䍴ี�สดุ [Hope]
(adj) ลกึ,ลกึซ䘣ึ倀ง,เขม้,สดุซ䘣ึ倀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]

eel ปลาไหล[Lex2]
(อลี) n. ปลาไหล [Hope]
(n) ปลาไหล [Nontri]
/IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

feed กนิ[Lex2]
ใหอ้าหาร: ขนุอาหาร, ปอ้นอาหาร, ใสปุ่๋ย [Lex2]
อาหาร: อาหารสตัว ์[Lex2]
(ฟดี) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ปอ้น,ให้
อาหาร,เล䘣ี倀ยง,ให,้จัดให,้ทาํใหพ้อใจ,กระตุ้น. vi.
กนิ,กนิอาหาร,เขา้มา,การกระตุ้น. Phr. (be fed up



(with) เบ䍴ื�อ,เบ䍴ื�อหนา่ย) . ###SW. feedable adj. ###S.
nourish,nurture [Hope]
(vt) เล䘣ี倀ยง,ใหอ้าหาร,ปอ้น,ขนุ,กระตุ้น,กระเดอืก,กนิ
อาหาร [Nontri]
/F IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feel รู้สกึ: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เขา้ใจ, สมัผัสได,้ นกึถงึ,
สงัหรณใ์จ [Lex2]
รู้สกึถงึ: รับรู้, ตระหนัก, รู้, เขา้ใจ, สมัผัสได,้ นกึถงึ,
สงัหรณใ์จ [Lex2]
ความรู้สกึ: ประสาทสมัผัส, การสมัผัส [Lex2]
(ฟลี) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สกึ,สาํนกึ,ทราบ
ซ䘣ึ倀ง,เหน็ใจ,เขา้ใจ,สมัผัส,คล䘣ํ倀า,คลาํหา n. การ
รู้สกึ,การสมัผัส,ประสาทสมัผัส. Phr. (feel one\'s way
ไปขา้งหนา้ระมดัระวงั) ###S. sense,perceive,touch
[Hope]
(vi,vt) รู้สกึ,สาํนกึ,เขา้ใจ,เหน็ใจ,สมัผัส,คลาํ
หา,ทาบทาม,สาํรวจ [Nontri]
/F IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feet เทา้: ตนี [Lex2]
(ฟที) n. พหพูจนข์อง foot [Hope]
(n) pl ของ foot [Nontri]
/F IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[foot]
เทา้: ตนี, บาทา [Lex2]
สว่นลา่ง: ฐาน, ตนี, โคน, เชงิ [Lex2]
หนว่ยวดัความยาวเทา่กบั 12 น䘣ิ倀ว: หนว่ยวดัความยาว



เป็นฟตุ [Lex2]
(ฟทุ) n. เทา้,ฝีเทา้,ตนี,บาท,หนว่ยความยาวเป็นฟตุ
(0.48 เซนตเิมตร) ,ทหารราบ,สว่นท䍴ี�คลา้ยเทา้,จังหวะ
ในโคลง,บาท,แทน่เหยยีบของจักรเยบ็ผา้,สว่นท䍴ี�อยู่
ลา่งสดุ,สว่นท䍴ี�นอนกน้,ตะกอน,สว่นท䍴ี�อยู่ตรงขา้มกบั
สว่นบนหรอืยอด [Hope]
(n) เทา้,ตนี,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง [Nontri]
(vi) เดนิเทา้,ย䍴ํ�า,เตน้ราํ [Nontri]
/F UH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flee หน:ี เผน่หน,ี โกย [Lex2]
หลบหน:ี เผน่หน,ี โกย, หน ี[Lex2]
(ฟล)ี {fled,fled,fleeing,flees} vi. หน,ีหลบ
หน,ีเคล䍴ื�อนท䍴ี�อยา่งรวดเรว็,บนิ. vt. หลบหนจีาก ###S.
vanish [Hope]
(vi) จากไป,หนไีป,บนิหน,ีรบีไป,หลบหน ี[Nontri]
/F L IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fleet กองเรอืรบ: กองทพัเรอื [Lex2]
กลุ่มรถแทก๊ซ䍴ี�, รถโดยสาร, หรอืเคร䍴ื�องบนิท䍴ี�อยู่ใน
บรษัิทเดยีวกนั[Lex2]
ท䍴ี�ว䍴ิ�งไดร้วดเรว็: วอ่งไว [Lex2]
เคล䍴ื�อนท䍴ี�อยา่งรวดเรว็: บนิไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(ฟลที) n. กองเรอืรบ,กองทพัเรอื,กองเรอื,กอง
บนิ,ขบวนรถยนต ์adj. รวดเรว็ vi. เคล䍴ื�อนท䍴ี�อยา่ง
รวดเรว็,บนิ,บนิผา่นไปอยา่งรวดเรว็,บนิหาย
ไป,เปล䍴ี�ยนทศิทาง,เปล䍴ี�ยนตาํแหนง่,หายวบัไป,ผา่น
พน้ไปอยา่งรวดเรว็,ปลอ่ยเชอืก. vt. ทาํใหเ้วลาผา่น
ไปอยา่งรวดเรว็,เปล䍴ี�ยนทศิทาง,เปล䍴ี� [Hope]



(adj) วอ่งไว,รวดเรว็,หายวบัไป [Nontri]
(n) ขบวนเรอื,กองทพัเรอื,ฝงูบนิ,ขบวนนก [Nontri]
/F L IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

free ซ䍴ึ�งเป็นอสิระ: โดยเสร,ี ไมม่ขีอ้จาํกดั [Lex2]
ปลดปลอ่ย: ปลอ่ย, ทาํใหเ้ป็นอสิระ [Lex2]
ขจัด: กาํจัด, ปลดเปล䘣ื倀อง [Lex2]
ทาํใหป้ลอดจากส䍴ิ�งกดีขวาง: ทาํใหม้สีทิธเิสรภีาพ
[Lex2]
แจกฟร:ี ใหเ้ปลา่, ไมค่ดิมลูคา่ [Lex2]
อยา่งใหเ้ปลา่: อยา่งไมต่อ้งเสยีเงนิ, อยา่งไมค่ดิ
มลูคา่ [Lex2]
อสิระ [LongdoEN]
(ฟร)ี {freed,freeing,frees} adj.,adv. อสิระ,เสร,ีเป็น
ไทย,ไมม่ขีอ้จาํกดั, ไมม่พีธิรีตีอง,ไมป่ดิบงั,ไดรั้บการ
ยกเวน้
ภาษ,ีปลอดภยั,ทั䍴�วไป,ปราศจาก,หลวม,วา่ง,ปลอด,ไม่
ถกูขดัขวาง,ไมแ่นน่อน,ไมค่งท䍴ี� vt. ทาํใหอ้สิระ
###SW. freeness n. คาํท䍴ี�มคีวามหมายเห [Hope]
(adj) อสิระ,ใหเ้ปลา่,วา่ง,ปลอด [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นอสิระ,ทาํใหเ้ป็น
ไทย,ปลดเปล䘣ื倀อง,ทาํใหม้เีสรภีาพ [Nontri]
/F R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

freeze กลายเป็นน䘣ํ倀าแขง็[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยน䘣ํ倀าแขง็[Lex2]
ถกู (น䘣ํ倀าแขง็) กดีขวาง[Lex2]



อากาศเยน็ถงึจดุเยอืกแขง็[Lex2]
ตดิอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
แชแ่ขง็ (อาหาร)[Lex2]
(ฟรซี) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt.
(ทาํให)้ แขง็ตวักลายเป็นน䘣ํ倀าแขง็,เยน็จนแขง็,ยดึมั䍴�น
กบับางส䍴ิ�งบางอยา่ง,ตกตะลงึ,สะดุ้ง,หยดุอยา่ง
กะทนัหนัเคล䍴ื�อนไมไ่ดเ้น䍴ื�องจากความกลวั ชอ็คหรอื
อ䍴ื�น Ph. (freeze on (onto) ยดึตดิ,ยดึมั䍴�น) . n. การ
ทาํใหเ้ยน็จนแขง็,ภา [Hope]
(vi) กลายเป็นน䘣ํ倀าแขง็,แขง็ตวั,ตดิแนน่,แชเ่ยน็
[Nontri]
/F R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

geese หา่น (คาํนามพหพูจนข์อง goose)[Lex2]
(กสี) n. พหพูจนข์อง goose [Hope]
(n) pl ของ goose [Nontri]
/G IY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[goose]
หา่น[Lex2]
(กสู) n. หา่น,เน䘣ื倀อหา่น,หา่นตวัเมยี,คนโง,่คนท䍴ึ�ม.
[Hope]
(n) หา่น [Nontri]
/G UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

glee ความปติยินิด:ี ความรา่เรงิ, ความเบกิบานใจ [Lex2]
(กล)ี n. ความยนิด,ีความรา่เรงิ [Hope]
(n) ความรา่เรงิ,ความยนิด,ีความสนกุสนาน [Nontri]
/G L IY1/ [CMU]



(n) / / [OALD]

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

green สเีขยีว[Lex2]
มสีเีขยีว: ซ䍴ึ�งเขยีวชอุ่ม [Lex2]
ยงัไมส่กุ (ผลไม)้: ดบิ [Lex2]
พ䘣ื倀นท䍴ี�ท䍴ี�มหีญา้ปกคลมุ: พ䘣ื倀นท䍴ี�สเีขยีว [Lex2]
กลายเป็นสเีขยีว[Lex2]
ออ่นดว้ยประสบการณ,์ ไรเ้ดยีงสา [LongdoEN]
(กรนี) adj. สเีขยีว,เขยีวชอุ่ม,ประกอบดว้ยผัก,ยงัไม่
สกุ,ยงัไมโ่ตเตม็ท䍴ี�,ออ่นหดั,ไร้
ประสบการณ,์ใหม,่สด,เรว็ ๆ น䘣ี倀,ขดี,ซ䍴ึ�งถกูฆา่ใหม ่ๆ
,ไมต่ดิไฟ. n. สเีขยีว,วตัถสุเีขยีว,ทุ่งหญา้สี
เขยีว,ใบไมส้ด ๆ ,ก䍴ิ�งไมแ้ละใบไมท้䍴ี�ใชเ้ป็นอาหาร.
###S. li [Hope]
(adj) สเีขยีว,เขยีวชอุ่ม,ยงัไมส่กุ,ยงัออ่น,ใหม,่สด
[Nontri]
(n) สเีขยีว,สนามหญา้,ทุ่งหญา้สเีขยีว,ใบไม ้[Nontri]
/G R IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

greet ทกัทาย: ปราศรัย, ทาํความเคารพ, แสดงการตอ้นรับ
[Lex2]
(กรที) vt. ทกัทาย,คาํนับ,รับรอง,ตอ้นรับ. vi. คาํนับ.



###SW. greeter n. ###S. address [Hope]
(vt) ตอ้นรับ,ปฏสินัถาร,ทกัทาย,คาํนับ,ทาํความ
เคารพ,รับรอง [Nontri]
/G R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heel คนเลว (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนไมด่ ี[Lex2]
สน้เทา้: สว่นหลงัของกบีเทา้สตัว ์[Lex2]
สว่นท䍴ี�เป็นสน้เทา้ของถงุเทา้: สว่นท䍴ี�เป็นสน้เทา้ของ
รองเทา้ [Lex2]
ทาํใหเ้อยีง: ทาํใหล้าด [Lex2]
เอยีง: ลาด [Lex2]
(ฮลี) n. สน้เทา้,สน้,เทา้ทั䘣倀งหมด,สว่นหลงั,ของ
กบี,ทา้ยเรอื,คนเลว,ข䘣ี倀ขโมย,การแหกคกุ vt. ตาม
หลงั,ใสส่น้เทา้ให ้###S. blackguard [Hope]
(n) สน้เทา้,ปลายไมต้กีอลฟ์,ทา้ยเรอื,คนข䘣ี倀ขโมย
[Nontri]
(vt) ใสส่น้รองเทา้,ตามหลงั [Nontri]
/HH IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jeep รถจ袼ป: รถทหารขนาดเลก็ [Lex2]
(จพี) n. รถจ袼ป,รถทหารขนาดเลก็ [Hope]
/JH IY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jeer คาํเยย้หยนั: คาํเยาะเยย้, คาํถากถาง, คาํเหนบ็แนม
[Lex2]
เยย้หยนั: เยาะเยย้, ถากถาง, เสยีดส,ี เหนบ็แหนม
[Lex2]
(เจยีร)์ {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เยย้



หยนั,หวัเราะเยาะ ###SW. jeerer n. ดjูeer jeeringly
adv. ดjูeer ###S. mock,sneer [Hope]
(vi) เยาะเยย้,โห,่หวัเราะเยาะ [Nontri]
/JH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

keel กระดกูง(ูเรอื)[Lex2]
เอยีง(เรอื): พลกิ, คว䍴ํ�า [Lex2]
(คลี) n. กระดกูงเูรอื,โครงเรอื,สนัตามยาว เรอื.,สยีอ้ม
แดงชนดิหน䍴ึ�ง vt.,vi. พลกิ,คว䍴ํ�า,เอยีง,ทาํใหเ้ยน็ (โดย
เฉพาะจากการพัด) Phr. (on an evenkeel,ในสภาพท䍴ี�
สมดลุหรอืมั䍴�นคง) . [Hope]
(n) กระดกูงเูรอื [Nontri]
/K IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

keen กระตอืรอืรน้: เอาใจจดจอ่ [Lex2]
คม (ทางวรรณกรรม)[Lex2]
ชา่งสงัเกต: สายตากวา้งไกล, มสีายตาแหลมคม
[Lex2]
หนาวจัด: (เยน็) จัด [Lex2]
หลกัแหลม: ฉลาด, มไีหวพรบิ, เฉยีบแหลม [Lex2]
แหลม (เสยีง)[Lex2]
(คนี) adj. คม,แหลม,คมกรบิ,หลกัแหลม,ไว
มาก,จัด,กลา้,รนุแรง,กระตอืรอืรน้,ขะมกัเขมน้,ดี
เลศิ,ยอดเย䍴ี�ยม. ###SW. keenness n. ดkูeen ###S.
eager,sharp,acute [Hope]
(adj) คม,อยาก,หลกั
แหลม,แหลม,ขมข䍴ื�น,แสบ,กลา้,กระตอืรอืรน้ [Nontri]
/K IY1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

keep เกบ็: เกบ็รักษา, เกบ็ไว,้ สงวนไว,้ รักษา, พยงุ,
ประคอง [Lex2]
ควบคมุ: คมุ [Lex2]
ทาํเร䍴ื�อยไป: ดาํเนนิตอ่ไป, ดาํเนนิเร䍴ื�อยไป [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
เล䘣ี倀ยงด:ู เล䘣ี倀ยง, ดแูล [Lex2]
อาหารและท䍴ี�พัก: ปัจจัยส䍴ี� [Lex2]
(คพี) {kept,kept,keeping,keeps} v. เกบ็,สงวน
ไว,้กกัขงั,ปอ้งกนัรักษา,หนว่งเหน䍴ี�ยว,ธาํรงไว,้ผดงุ
ไว,้กกัตวั,ดาํเนนิกจิการ,ยงัคงเป็นอยู่ การรักษา
ไว,้การสนับสนนุ,ตวัตกึท䍴ี�แขง็แรงท䍴ี�สดุของปราสาท
สมยักลาง,สว่นท䍴ี�แขง็แกรง่ แนน่หนาท䍴ี�สดุ,คกุ. Phr.
(forkeeps ดว้ยควา [Hope]
(vt) เกบ็,ดแูล,รักษา,เล䘣ี倀ยง,ระวงั,กกัขงั [Nontri]
/K IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knee หวัเขา่: เขา่ [Lex2]
(น)ี n. เขา่,ตกั,vt. กระทบดว้ยเขา่,แตะดว้ยเขา่
[Hope]
(n) เขา่,ตกั [Nontri]
/N IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kneel การคกุเขา่[Lex2]
คกุเขา่[Lex2]
(นลี) vi. คกุเขา่,คกุเขา่ลง. ###SW. kneeler n.
[Hope]



(vi) คกุเขา่ลง [Nontri]
/N IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leek (n) ตน้หอม [Nontri]
/L IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

meek นอบนอ้ม: สภุาพ, ออ่นโยน, ถอ่มตน, น䍴ิ�งเงยีบ [Lex2]
(มคี) adj. ถอ่มตวั,วา่งา่ย,เช䍴ื�อง,ผอ่นตาม ###SW.
meekly adv. meekness n. [Hope]
(adj) สภุาพ,ออ่นโยน,ถอ่มตวั,วา่งา่ย,เช䍴ื�อง [Nontri]
/M IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

meet พบโดยบงัเอญิ[Lex2]
จัดใหพ้บกนั: พบกนัอยา่งเป็นทางการ [Lex2]
รู้จักเป็นครั䘣倀งแรก: พบกนัครั䘣倀งแรก, ไดรั้บการแนะนาํให้
รู้จัก [Lex2]
ตอ้นรับ[Lex2]
ชมุนมุ: ประชมุ [Lex2]
จัดการ: รับมอื [Lex2]
ทาํตาม: สนอง, ยอมตาม [Lex2]
บรรจบกบั: สมัผัสกบั, เช䍴ื�อมตอ่กบั [Lex2]
จา่ยเงนิ[Lex2]
การแขง่ขนักฬีา[Lex2]
เหมาะสม: สมควร, พอควร [Lex2]
(มที) {met,met,meeting,meets} v.
พบ,ประสบ,เผชญิ,กลายเป็น,ทาํใหคุ้้นเคย
กบั,บรรจบ,สบตา,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น,ตอ้งใจ,ตกลง. n.



การชมุนมุ,การประชมุ,ผู้ชมุนมุ,สถานท䍴ี�ชมุนมุ adj.
เหมาะสม,สมควร . ###SW. meetly adv. meetness n.
[Hope]
(adj) เหมาะสม,พอควร,สมควร [Nontri]
(vt) พบ,ตอ้นรับ,บรรจบ,เผชญิ,รว่ม,ประชมุ [Nontri]
/M IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

need ความตอ้งการ: ความจาํเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
จาํเป็น: ตอ้งการ, ควรทาํ [Lex2]
ตอ้งการ: จาํเป็นตอ้งม ี[Lex2]
(นดี) {needed,needing,needs} n. ความจาํเป็น,ความ
ตอ้งการ,ส䍴ิ�งท䍴ี�ตอ้งการ,ส䍴ิ�งท䍴ี�ขาดแคลน,ความ
คบัขนั,ความขดัสน if need be ในกรณจีาํเป็น vt.,vi. มี
ความจาํเป็น,จาํเป็น,ตอ้งการ,ประสงค.์ ###SW.
needer n. [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความจาํเป็น,ของจาํเป็น,ความ
ขดัสน [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,จาํเป็น,ประสงค,์ขาด [Nontri]
/N IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peek แอบด:ู แอบมอง, ลอบมอง [Lex2]
การแอบด:ู การแอบมอง, การลอบมอง, การมองชั䍴�ว
แวบ [Lex2]
(พคี) vi.,n. แอบมอง,มองตามชอ่ง,มองแวบหน䍴ึ�ง
###S. spy,peep,glance,peer พกี <คาํอา่น>เป็นคาํสั䍴�ง
หน䍴ึ�งของภาษาเบสกิ (BASIC) ท䍴ี�จะสั䍴�งใหแ้สดงท䍴ี�อยู่
ท䍴ี�แนน่อนของขอ้มลูในหนว่ยความจาํ (สว่นมากจะใช้
เม䍴ื�อตอ้งการเปล䍴ี�ยนแปลงคา่ท䍴ี�เกบ็อยู่ในนั䘣倀น) ดู
BASIC ประกอบ [Hope]



(n) การแอบด,ูการถ䘣ํ倀ามอง,การแอบมอง [Nontri]
(vi) แอบด,ูถ䘣ํ倀ามอง,แอบมอง,ลอบด ู[Nontri]
/P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peel ปอกเปลอืก: ลอกเปลอืก, กะเทาะ [Lex2]
เปลอืก: ผวิ, เปลอืกผลไม ้[Lex2]
แกผ้า้[Lex2]
(พลี) vt. ปอกเปลอืก,เลาะกะเทาะ,ถอดเส䘣ื倀อผา้ vi.
(เปลอืก) ลอกออกมา,หลดุ n. เปลอืก ###SW.
peelable adj. peeler n. ###S.
skin,layer,pare,hull,husk [Hope]
(n) ผวิ,เปลอืก [Nontri]
(vt) ลอกเปลอืก,ปอกเปลอืก,เลาะ,กะเทาะ,ถอด
เส䘣ื倀อผา้ [Nontri]
/P IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peep ปรากฏใหเ้หน็เพยีงรางๆ[Lex2]
แอบมอง: ลอบมอง, แอบด ู[Lex2]
การแอบมอง: การลอบมอง [Lex2]
การเร䍴ิ�มปรากฏ[Lex2]
ชอ่งท䍴ี�ใชแ้อบมอง[Lex2]
เสยีงรอ้งเบาๆ: เสยีงรอ้งป袼บๆ [Lex2]
เสยีงซบุซบิ: เสยีงพดูเบาๆ [Lex2]
รถจ袼ป[Lex2]
(พพี) vi. แอบมอง,ลอดมอง,มองตามชอ่ง,มองแวบ
เดยีว,ปรากฎใหเ้หน็เพยีงลาง ๆ n. การแอบมอง,เสยีง
รอ้งเจ袼ยบ ๆ ,เสยีงรอ้ยคอ่ย ๆ ,การปรากฎข䘣ึ倀นครั䘣倀งแรก
[Hope]



(n) การแอบด,ูการมองลอด,การแอบมอง [Nontri]
(vi) แอบมอง,มองลอด,แอบด ู[Nontri]
/P IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peer ผู้เทา่เทยีมกนั (ดา้นความสามารถ คณุสมบตั ิอายุ
สถานภาพ)[Lex2]
เพ䍴ื�อน[Lex2]
ขนุนาง[Lex2]
มองหา[Lex2]
ปรากฏข䘣ึ倀นรางๆ[Lex2]
(เพยีร)์ n. คนทมีฐีานะหรอืตาํแหนง่เทา่
กนั,ขนุนาง,ทา่นดยคุ ทา่นเอริล์ทา่นแบรอนหรอื
ขนุนางอ䍴ื�น ๆ ,เพ䍴ื�อน vi. มองหา,ปรากฎข䘣ึ倀นราง ๆ ###S.
equivalent,equal [Hope]
(n) ขนุนาง,ผู้เทา่เทยีมกนั,ผู้เสมอกนั [Nontri]
(vi) แลมอง,เพง่มอง,ชะเงอ้มอง,มองหา [Nontri]
/P IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

preen แตง่ตวัใหด้ดู[ีLex2]
(พรนี) vt. (นก) ใชข้นดว้ยปาก,เสยขนดว้ยปาก,แตง่
ตวั (ตวัเอง) สวยงาม. vi. แตง่ตวั,ภาคภมูใิจ (ตวัเอง)
###SW. preener n. [Hope]
(vt) ไซข้น,แตง่ตวัอยา่งพถิพีถินั [Nontri]
/P R IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

queen ราชนิ:ี พระราชนิ ี[Lex2]



ไพค่วนี[Lex2]
นางพญาผ䘣ึ倀ง[Lex2]
(ควนี) n. ราชนิ,ีมเหสขีอง
กษัตรยิ,์กษัตร,ีเทพธดิา,เทพ,ีนางงาม,ส䍴ิ�งท䍴ี�เลศิ
ท䍴ี�สดุ,ไพค่วนี (Q) ,ตวัหมากรกุฝรั䍴�งท䍴ี�มอีาํนาจมาก
ท䍴ี�สดุ,นางพญามด (ปลวก,ผ䘣ึ倀ง,ตวัตอ่,แตน) ,ชายรัก
รว่มเพศ vi. ปกครองอยา่งราชนิ vt. ทาํใหเ้ป็น
ราชนิ,ีทาํใหเ้ป็นตวัหมากรกุQueen. [Hope]
(n) มเหส,ีราชนิ,ีเทพ,ีนางพญา,นางงาม [Nontri]
/K W IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

queer แปลกประหลาด: พลิกึ, ผดิธรรมดา [Lex2]
นา่สงสยั[Lex2]
ท䍴ี�ชอบเพศเดยีวกนั[Lex2]
กะเทย: ผู้ชายท䍴ี�ชอบผู้ชายดว้ยกนั [Lex2]
เกย:์ ชายรักรว่มเพศ [Lex2]
(เควยีร)์ adj. ประหลาด,พกิล,พลิกึ,แปลก,นา่
สงสยั,จติไมป่กต,ิคล䍴ื�นเหยีน,วงิเวยีน,รักรว่มเพศ. vt.
ทาํใหเ้ส䍴ื�อมเสยี,ทาํใหเ้กดิอนัตรายแก ่###SW.
queerness n. ###S. strange,eccentric ###A. sane
[Hope]
(adj) ประหลาด,แปลก,พลิกึ,ชอบกล,พกิล [Nontri]
/K W IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reed ตน้ไมจ้าํพวกออ้หรอืกก: ออ้, กก [Lex2]
ขลุ่ย: ปี䍴� [Lex2]
(รดี) n. พชืจาํพวกกกหรอืออ้,ขลุ่ย,ปี䍴�,เพลงท䍴ี�รอ้งกบั
เคร䍴ื�องดนตรดีงักลา่ว,ลาํแฝก,ไมร้วก [Hope]
(n) ไมร้วก,ตน้ออ้,ปี䍴�,ขลุ่ย [Nontri]



 
/R IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reef แนวหนิโสโครก: แนวปะการังใตท้ะเล [Lex2]
สายแร:่ ทางแร ่[Lex2]
สว่นของใบเรอืท䍴ี�ชกัลงมา (เม䍴ื�อมลีมแรง)[Lex2]
(รฟี) n. หนิโสโครก,โขดหนิใตน้䘣ํ倀าหรอืสงูข䘣ึ倀นมาเกอืบ
พันระดบัน䘣ํ倀าทะเล,ทางแร ่[Hope]
(n) หนิโสโครก,หนา้ผา,ทางแร ่[Nontri]
/R IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reek กล䍴ิ�นเหมน็[Lex2]
(รคี) n.,v. (ดม,สง่) กล䍴ิ�นรนุแรงท䍴ี�ไมช่วนดม,กล䍴ิ�น
เหมน็,ไอ,ควนั vt. ใชค้วนัอบ,ปลอ่ยควนั,ปลอ่ยไอ
###SW. reekingly adv. reeky adj. [Hope]
(n) กล䍴ิ�น,ไอ,ควนั [Nontri]
(vi) ฟุ้ง,สง่กล䍴ิ�น,มกีล䍴ิ�น,มคีวนั [Nontri]
/R IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reel เคร䍴ื�องมว้น: หลอด [Lex2]
มว้นฟลิม์[Lex2]
หลอดดา้ย[Lex2]
มว้น: หมนุ [Lex2]
โซเซ: โคลงเคลง, เอยีง [Lex2]
การเตน้ราํพ䘣ื倀นเมอืงแบบหน䍴ึ�งของชาวสกอ็ต[Lex2]
(รลี) n. หลอด,หลอดดา้ย,หลอดไมร้วก,รอก
มว้น,เคร䍴ื�องมว้น,จานมว้น,เคร䍴ื�องปั䍴�นดา้ย,ปรมิาณดา้ย
หรอืเทปหรอืฟลิม์ตอ่มว้น,อาการหมนุ (เควง้,โซเซ...)

 



vt. มว้น,ปั䍴�นดา้ย,ทาํใหห้มนุ vi. หมนุ,เควง้,โซเซ,วก
เวยีน,หมนุเวยีน,รู้สกึเวยีนศรีษะ Phr. (reel of พดู
หรอืเขยีนหรอืผลติออกมาอยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย)
[Hope]
(n) เคร䍴ื�องปั䍴�นดา้ย,หลอด,รอก,อาการหมนุเควง้
[Nontri]
(vi) โซเซ,เซ,โคลงเคลง,หมนุเวยีน [Nontri]
(vt) สาวออก,มว้น,ปั䍴�นดา้ย,ทาํใหห้มนุ [Nontri]
/R IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

screen มา่น: บงัตา, ฉาก, ท䍴ี�กาํบงั [Lex2]
จอภาพยนตร:์ จอภาพ, จอ [Lex2]
การกาํบงั: การอาํพราง, การปกปดิ [Lex2]
ตะแกรง: ท䍴ี�กรอง, กระชอน [Lex2]
ปกปดิ: ซอ่นเรน้ [Lex2]
คุ้มกนั (คนท䍴ี�กระทาํไมถ่กูตอ้ง): คุ้มครอง, ปกปอ้ง
[Lex2]
คดัเลอืก: แยกออก, เลอืกออก, คดัออก, กลั䍴�นกรอง
[Lex2]
ตดิมา่น: ตดิฉาก [Lex2]
ฉายภาพยนตร:์ ฉายบนจอ (ภาพยนตร,์ ทวี ีฯลฯ),
แสดงบนจอ, ฉายหนัง [Lex2]
(สครนี) n. จอ,มา่น,ฉาก,ท䍴ี�บงั,เคร䍴ื�องบงั,ส䍴ิ�ง
ปกปดิ,ของอาํพราง,จอภาพยนตร,์จอแกว้ (โทรทศัน)์
,ภาพยนตร,์กองกาํลงัคุ้มกนั,มา่นคุ้มกนั,มา่น
ควนั,ตะแกรงรอ่น,ตะแกรงกรอง,แผน่ตาขา่ย,ปา้ยปดิ
ประกาศ vt. ปกคลมุ,ปอ้งกนั,ซอ่นเรน้,คุ้ม
กนั,เลอืก,เรยีบเรยีง,รอ่นดว้ยตะแกรง,กรอง, [Hope]
(n) จอ,ฉากกั䘣倀น,มา่น,ท䍴ี�กาํบงั,เคร䍴ื�องปกปดิ,ภาพยนตร์
[Nontri]



(vt) ฉายหนัง,กั䘣倀นฉาก,ปกคลมุ,ซอ่นเรน้,ตดิมุ้งลวด
[Nontri]
/S K R IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

see เหน็: รับรู้, เหน็ดว้ยตา, มองเหน็, รู้ดว้ยตา [Lex2]
ด:ู มอง, จอ้งมอง, แล [Lex2]
เขา้ใจ: เลง็เหน็, ตระหนัก, ประจักษแ์จง้ [Lex2]
ไปหา: เย䍴ี�ยม, เขา้ไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา,
ตดิตอ่, ปรกึษา, ตดิตาม, พดูคยุ, สมัภาษณ ์[Lex2]
คบหา: คบคา้, คบ, มสีมัพันธก์บั [Lex2]
พบ: เจอ, ประสบ, เจอหนา้, พบปะ, พบพาน [Lex2]
จนิตนาการ: วาดภาพ, คดิคาํนงึ, คดิ, นกึ [Lex2]
เช䍴ื�อ: เช䍴ื�อวา่ [Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจใหม้ั䍴�นใจ, ตรวจด ู[Lex2]
พจิารณา: มคีวามเหน็ [Lex2]
|der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
|die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมทุร [LongdoDE]
(ซ)ี vt.,vi. เหน็,มอง,ด,ูนกึด,ูตรวจ
ด,ูดแูล,หา,สงัเกต,พบ,ผา่น,เย䍴ี�ยม,ชม,คน้พบ,ไป
สง่,ทราบ,ไดท้ราบ,เขา้ใจ,ชอบใจ,เหน็
ดว้ย,ตอ้นรับ,นัดพบ,ใหค้วามชว่ยเหลอื,ดแูล,วางเดมิ
พัน,สอบถาม,พจิารณา,นกึ,สงัเกต n. เขตอาํนาจ
หนา้ท䍴ี�ของพระราชาคณะในครสิตศ์าสนา Phr. (see
about ตร [Hope]
(n) ท䍴ี�ทาํการของสงัฆราชา [Nontri]
(vi) สนใจ,เหน็,พบ,สงัเกต,พจิารณา,สอบถาม
[Nontri]
(vt) ด,ูเหน็,เขา้ใจ,ทราบ,เย䍴ี�ยม,ตอ้นรับ,เหน็ดว้ย
[Nontri]



/S IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seed เมลด็: เมลด็พชื, เมลด็พันธุ์ [Lex2]
ตน้กาํเนดิ: เช䘣ื倀อ, พันธุ์ [Lex2]
ผู้ท䍴ี�ไดรั้บคดัเลอืกแลว้ (ทางกฬีา): นักกฬีาเดน่
[Lex2]
น䘣ํ倀าเช䘣ื倀อ: น䘣ํ倀าอสจุ ิ[Lex2]
หวา่นเมลด็: เพาะเมลด็, โปรยเมลด็, ปลกูดว้ยเมลด็,
เพาะพันธุ์ [Lex2]
หวา่นเมลด็: เมลด็รว่งหลน่, กระจายเมลด็พันธุ์
[Lex2]
เอาเมลด็ออก: ควา้นเมลด็ออก, คายเมลด็ออก
[Lex2]
จัดคู่แขง่ขนั (ทางกฬีา): จัดการแขง่ขนั, จัดวธิี
แขง่ขนั, จัดอนัดบัผู้เขา้แขง่ขนั [Lex2]
ท䍴ี�เกบ็ไวเ้ป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร): ท䍴ี�เกบ็พันธุ์เอา
ไว,้ เกบ็เมลด็ไวเ้ป็นพันธุ์ [Lex2]
(ซดี) n. เมลด็,เมลด็พชื,เช䘣ื倀อ,พันธุ์,ลกูหลาน,น䘣ํ倀า
เช䘣ื倀อ,น䘣ํ倀ากาม,ไขข่องสตัวบ์างชนดิ (เชน่ของกุ้ง) ,ผู้ได้
รับการคดัเลอืกแลว้,ฟองน䘣ํ倀าในกระจก,ส䍴ิ�งท䍴ี�มลีกัษณะ
คลา้ยเมลด็ vt. หวา่นเมลด็,เรง่การเจรญิเตบิโต,เรง่
เมฆใหก้ลายเป็นฝน,คลายเมลด็ออก,จัดคู่แขง่ขนั
(ไมใ่หคู้่แขง่ข ั[Hope]
(n) เช䘣ื倀อ,เมลด็,พันธุ์,น䘣ํ倀าเช䘣ื倀อ,น䘣ํ倀ากาม,ลกูหลาน [Nontri]
(vt) เอาเมลด็ออก,หวา่นเมลด็,เรง่การเจรญิเตบิโต
[Nontri]
/S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seek คน้หา: คน้, เสาะหา, แสวงหา, สาํรวจ, มุ่งคน้หา



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

seem ท䍴ี�ปรากฏ: ท䍴ี�เหน็, ปรากฏอยู่ [Lex2]
ดเูหมอืนวา่: เหน็จะ, คลา้ยจะ, ดจูะ, ดเูหมอืนจะ, ดู
ทา่ทาง, ดรูาวกบั, ดปูระหน䍴ึ�ง [Lex2]
(ซมี) vi. ดเูหมอืน,ดคูลา้ย,ดรูาวกบั,ดทูา่ทาง,ปรากฎ
เป็น,ประหน䍴ึ�ง ###S. look,manifest [Hope]
(vi) ดรูาวกบั,ดเูหมอืนวา่,ประหน䍴ึ�ง,ดคูลา้ย [Nontri]
/S IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seen กรยิาชอ่งท䍴ี� 3 ของ see[Lex2]
(ซนี) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ see (ด)ู [Hope]
(vt) pp ของ see [Nontri]
/S IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[see]
เหน็: รับรู้, เหน็ดว้ยตา, มองเหน็, รู้ดว้ยตา [Lex2]
ด:ู มอง, จอ้งมอง, แล [Lex2]
เขา้ใจ: เลง็เหน็, ตระหนัก, ประจักษแ์จง้ [Lex2]
ไปหา: เย䍴ี�ยม, เขา้ไปพบ, ไปมาหาสู่, ไปสนทนา,



ตดิตอ่, ปรกึษา, ตดิตาม, พดูคยุ, สมัภาษณ ์[Lex2]
คบหา: คบคา้, คบ, มสีมัพันธก์บั [Lex2]
พบ: เจอ, ประสบ, เจอหนา้, พบปะ, พบพาน [Lex2]
จนิตนาการ: วาดภาพ, คดิคาํนงึ, คดิ, นกึ [Lex2]
เช䍴ื�อ: เช䍴ื�อวา่ [Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจใหม้ั䍴�นใจ, ตรวจด ู[Lex2]
พจิารณา: มคีวามเหน็ [Lex2]
|der, pl. Seen| ทะเลสาบ [LongdoDE]
|die, nur Sg.| ทะเล, มหาสมทุร [LongdoDE]
(ซ)ี vt.,vi. เหน็,มอง,ด,ูนกึด,ูตรวจ
ด,ูดแูล,หา,สงัเกต,พบ,ผา่น,เย䍴ี�ยม,ชม,คน้พบ,ไป
สง่,ทราบ,ไดท้ราบ,เขา้ใจ,ชอบใจ,เหน็
ดว้ย,ตอ้นรับ,นัดพบ,ใหค้วามชว่ยเหลอื,ดแูล,วางเดมิ
พัน,สอบถาม,พจิารณา,นกึ,สงัเกต n. เขตอาํนาจ
หนา้ท䍴ี�ของพระราชาคณะในครสิตศ์าสนา Phr. (see
about ตร [Hope]
(n) ท䍴ี�ทาํการของสงัฆราชา [Nontri]
(vi) สนใจ,เหน็,พบ,สงัเกต,พจิารณา,สอบถาม
[Nontri]
(vt) ด,ูเหน็,เขา้ใจ,ทราบ,เย䍴ี�ยม,ตอ้นรับ,เหน็ดว้ย
[Nontri]
/S IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seep ไหลซมึออก: ซมึ, รั䍴�ว, ไหลรนิ, ไหล [Lex2]
หายไป: หมดไป [Lex2]
คอ่ยๆ แพรอ่อกไป: แผ,่ แพร,่ กระจายออกไป, แพร่
แนวคดิออกไป, เผยแผ ่[Lex2]
บรเิวณท䍴ี�มนี䘣ํ倀าไหลซมึจากดนิสู่ผวิหนา้ดนิ (ทาง
ธรณวีทิยา): บอ่น䘣ํ倀าเลก็ [Lex2]



การรั䍴�วซมึออกมา: ของเหลวท䍴ี�ไหลออกมา [Lex2]
รั䍴�วซมึออกอยา่งชา้ๆ เชน่ Believers say oil is seeping
from icon in Bethlehem. [LongdoEN]
(ซพี) vi. ซมึออก,ไหลซมึ,ซมึรั䍴�ว,รั䍴�ว,แผ,่แพร.่ n. น䘣ํ倀าท䍴ี�
ซมึออก,บอ่น䘣ํ倀าท䍴ี�มนี䘣ํ倀าไหลซมึออกมา,น䘣ํ倀าพเุลก็ ###S.
soak through,ooze [Hope]
(vi) รั䍴�ว,ซมึ,ไหลออก,เย䘣ิ倀มออก,แพรอ่อก [Nontri]
/S IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seethe โกรธ: พลุ่งพลา่น, เดอืดดาล, ฉนุเฉยีว [Lex2]
วุ่นวาย: โกลาหล, วุ่นวาย, ยุ่ง, พลกุพลา่น [Lex2]
กลายเป็นฟอง: เป็นฟอง, เดอืดพลา่น, ปั䍴�นใหเ้ป็นฟอง
[Lex2]
เดอืด: ทาํใหเ้ดอืด [Lex2]
ตม้ใหเ้ดอืด: ตม้ [Lex2]
ทาํใหเ้ปียกชุ่ม: ทาํใหเ้ปียกโชก [Lex2]
อาการเดอืดพลา่น: ความโกลาหล, ความเดอืดดาล,
ความวุ่นวาย [Lex2]
(ซธี) vi. เป็นฟอง,กลายเป็น
ฟอง,เดอืด,พลา่น,คกึคกั,เรา่รอ้น,ต䍴ื�นเตน้ vt. ทาํให้
เปียกชุ่ม,ทาํใหเ้ดอืด,ความเดอืดพลา่น,ความ
คกึคกั,ความเรา่รอ้น,ความต䍴ื�นเตน้ ###S. foam,boil
[Hope]
(vi) เดอืดพลา่น,เป็นฟอง,เรา่รอ้น,ต䍴ื�นเตน้ [Nontri]
(vt) ทาํใหร้อ้น,ตม้,ทาํใหเ้ดอืดพลา่น [Nontri]
/S IY1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sheen ความสวา่งไสว: ความเปลง่ปลั䍴�ง, ความสกุใส [Lex2]
ซ䍴ึ�งเป็นประกาย: ซ䍴ึ�งเปลง่ปลั䍴�ง, ซ䍴ึ�งระยบิระยบั [Lex2]



(ชนี) adj.,n. (ความ)
เปลง่ปลั䍴�ง,สวา่งไสว,สกุใส,รุ่งโรจน,์สวยงาม ###SW.
sheenful adj. [Hope]
(n) ความสวา่งไสว,ความแวววาว,ความ
เปลง่ปลั䍴�ง,ความรุ่งโรจน ์[Nontri]
/SH IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

sheet ผา้ปทู䍴ี�นอน[Lex2]
ส䍴ิ�งท䍴ี�เป็นแผน่แบน (เชน่ แผน่กระดาษ, แผน่เหลก็,
แผน่แกว้)[Lex2]
หนังสอืพมิพ[์Lex2]
(ชที) n. ผา้ปทู䍴ี�นอน,ผา้ส䍴ี�เหล䍴ี�ยมขนาดใหญ,่ผา้คลมุ
ศพ,แผน่กระดาษ,หนา้หนังสอื,ยกหนังสอื,แผน่,แผน่
บนัทกึ,แผน่ใหญ,่ผนื,ผนืใหญ,่หนังสอืพมิพ,์ส䍴ิ�งตี
พมิพ,์วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกวา้งขวาง,แผน่หนิ
ผา. vt. คลมุ,ปกคลมุ,ปผูา้,กางออก,ขยายออก,หอ่
ดว้ยแผน่หรอืผนืใหญ ่[Hope]



(n) แผน่กระดาษ,ผา้ปทู䍴ี�นอน,แผน่,ส䍴ิ�งตพีมิพ,์ผา้
ตราสงั [Nontri]
/SH IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sleek มนัขลบั: ซ䍴ึ�งเป็นประกาย [Lex2]
นุ่มนวล: สภุาพเรยีบรอ้ย [Lex2]
ทนัสมยั: ตามสมยั [Lex2]
คลอ่งแคลว่: วอ่งไว, พดูคลอ่ง [Lex2]
ทาํใหม้นัเงา: ทาํใหเ้รยีบมนั, ทาํใหเ้ป็นประกาย,
ทาํใหม้นัขลบั [Lex2]
(สลคี) adj.,vt. (ทาํให)้ ล䍴ื�น,เรยีบเป็นมนั,ออ่นน䍴ิ�ม,มนั
ขลบิ,หวผีมหรอืขน
เรยีบรอ้ย,กลมกลอ่ม,ไพเราะ,สภุาพเรยีบรอ้ย
###SW. sleekness n. [Hope]
(adj) เป็นมนั,เป็นเงา,ล䍴ื�น,ออ่นน䍴ิ�ม [Nontri]
(vt) เสย,ทาํใหเ้รยีบ,ลบู,ทาํใหเ้ป็นมนัขลบั [Nontri]
/S L IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sleep การหลบั: การนอนหลบั, การงว่งซมึ [Lex2]
ความตาย (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
หลบั[Lex2]
ไมก่ระฉับกระเฉง: ซมึเซา, งว่งซมึ [Lex2]
มเีตยีงนอนพอ (สาํหรับผู้พัก) (หา้มใชร้ปู passive
voice)[Lex2]
(สลพี) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ)
นอน,นอนหลบั,นอนพัก,พักผอ่น,จาํศลี,ขจัด (ความ
ปวดหวั,ความมนึเมา) โดยการนอนหลบั, sleep in
เผลอหลบั ###S. doze [Hope]
(n) ความงว่ง,การนอน,การหลบั,การจาํศลี [Nontri]



(vi) นอนหลบั,นอน,งบีหลบั [Nontri]
/S L IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sleet แผน่น䘣ํ倀าแขง็บางท䍴ี�ปกคลมุตามพ䘣ื倀นหรอืตน้ไม[้Lex2]
ฝนลกูเหบ็: ฝนหมิะ [Lex2]
ตกเป็นลกูเหบ็: ตกเป็นหมิะ [Lex2]
(สลที) n. แผน่น䘣ํ倀าแขง็บนพ䘣ื倀นดนิท䍴ี�เกดิจากน䘣ํ倀าฝนแขง็
ตวั,ฝนตกเป็นเมด็น䘣ํ倀าแขง็,ฝนตกเป็นลกูเหบ็,ฝน
ลกูเหบ็,หมิะฝน. vi. ฝนตกเป็นลกูเหบ็หรอืแทรกหมิะ
[Hope]
(n) หมิะฝน,ฝนลกูเหบ็ [Nontri]
/S L IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sleeve แขนเส䘣ื倀อ[Lex2]
ปลอกหุ้ม: กระบอกสวม, ปลอก, ซอง [Lex2]
ใสแ่ขนเส䘣ื倀อ[Lex2]
(สลฟีว) n.แขนเส䘣ื倀อ,ขอ้มอืเส䘣ื倀อ,ชดุสวมแผน่
เสยีง,จาํปาจับดอกสวา่น,ปลอกหุ้ม,กระบอกสวม vt.
จัดใหม้แีขนเส䘣ื倀อ ###SW. sleeved มแีขนเส䘣ื倀อ [Hope]
(n) ปลอกหุ้ม,แขนเส䘣ื倀อ,กระบอกสวม [Nontri]
/S L IY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sneer ย䘣ิ倀มเยาะ: เยย้หยนั, พดูดถูกู, ทาํหนา้เยาะเยย้, ทาํหนา้
ลอ้เลยีน [Lex2]
พดูดถูกู: เยย้หยนั, เยาะเยย้ [Lex2]
คาํพดูเยาะเยย้: คาํพดูดถูกู [Lex2]
(สเนยีร)์ vi.,vt.,n. (การ) หวัเราะเยาะ,เยาะเยย้,เยย้
หยนั,ย䘣ิ倀มเยาะ,ถากถาง,เหนบ็แนม. ###SW. sneering



adj. ###S. scoff,mock,gibe,jeer [Hope]
(vi) เยาะเยย้,ย䘣ิ倀มเยาะ,ถากถาง,ดถูกู [Nontri]
/S N IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

speech คาํพดู: ถอ้ยคาํ, คาํบรรยาย, คาํปราศรัย, สนุทรพจน์
[Lex2]
การพดู: การกลา่ว [Lex2]
(สพชี)ฺ n. การพดู,วธิกีารพดู,คาํพดู,คาํบรรยาย,คาํ
สนุทรพจน,์วชิาเก䍴ี�ยวกบัการพดู,ขา่วลอื,ภาษา
ชนชาต,ิภาษา. ###S. utterance [Hope]
(n) สนุทรพจน,์คาํพดู,คาํปราศรัย,คาํบรรยาย,วาทะ
[Nontri]
/S P IY1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

speed ความรวดเรว็: ความวอ่งไว [Lex2]
ไปดว้ยความรวดเรว็[Lex2]
เรง่ความเรว็: เพ䍴ิ�มความเรว็ [Lex2]
ใชย้ากระตุ้นประสาท (คาํสแลง): ใชย้ามา้ [Lex2]
(สพดี) {sped/speeded,speeding,speeds} n.



ความเรว็,ความรวดเรว็,ความสาํเรจ็,ความเจรญิ
รุ่งเรอืง. vt.,vi.เรง่,กระตุ้น เรง่ความเรว็,สง่
เสรมิ,กระตุ้น,เรง่ความเรว็,ทาํใหป้ระสบความ
สาํเรจ็.,ไปดว้ยความรวดเรว็,ปรับอตัรา
ความเรว็,ประสบความสาํเรจ็,เจรญิรุ่งเรอืง. [Hope]
(n) อตัรา,ความเรว็,ฝีเทา้,ความไว [Nontri]
(vi) เรง่ความเรว็,เรง่ฝีเทา้ [Nontri]
/S P IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squeeze คั䘣倀น: บบี, เคน้, รดี [Lex2]
โอบกอด: กอด [Lex2]
ขดูรดี: รดีไถ, บบีบงัคบั [Lex2]
การบบี: การคั䘣倀น, การรดี [Lex2]
การโอบกอดแนน่[Lex2]
การขดูรดี: การบบีบงัคบั [Lex2]
(สควซี) vt.,vi.,n. (การ)
บบี,รัด,เบยีด,คั䘣倀น,กด,อดั,รดี,ขดูรดี,บงัคบั,ทาํใหล้ด
นอ้ยลง,สกดั,ดนั,กอด,จาํนวนเลก็นอ้ย,ส䍴ิ�งท䍴ี�บบีหรอื
คั䘣倀นออก,คา่ธรรมเนยีม,เงนิหกัเกบ็,กลุ่มคนท䍴ี�เบยีด
เสยีดกนั ###SW. squeezer n. ###S. press,compr
[Hope]
/S K W IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steel เหลก็[Lex2]
(สทลี) n.,adj. เหลก็กลา้ vt. ใสเ่หลก็กลา้,ทาํใหค้ลา้ย
เหลก็กลา้ [Hope]
(adj) ทาํดว้ยเหลก็กลา้ [Nontri]
(n) เหลก็กลา้ [Nontri]



/S T IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

street ถนน: ถนนหนทาง [Lex2]
ตกึอาคารตามถนน[Lex2]
คนท䍴ี�ทาํงานหรอือาศยัอยู่ตามถนน[Lex2]
ใกลถ้นน: บนถนน, ของถนน, ในถนน [Lex2]



(สทรที) n. ถนน,ทางสาํคญั,ทางหลกั,บคุคลตาม
ถนน. adj. เก䍴ี�ยวกบัถนน ###S. avenue,road,passage
[Hope]
(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ [Nontri]
/S T R IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

sweep กวาด: ปัด, ปัดกวาด [Lex2]
เคล䍴ื�อนไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
พัดพาเอาไป: กวาดเอาไปดว้ย [Lex2]
ชนะทว่มทน้: มชียัทว่มทน้ [Lex2]
การกวาด: การปัดกวาด [Lex2]
การเล䘣ี倀ยวโคง้: การเคล䍴ื�อนเป็นเสน้โคง้ [Lex2]
ขอบเขต: บรเิวณท䍴ี�แผข่ยายไป, บรเิวณวงกวา้ง
[Lex2]
การมชียัอยา่งทว่มทน้: การชนะอยา่งทว่มทน้ [Lex2]
คนกวาดปลอ่งไฟ: คนทาํความสะอาดปลอ่งไฟ
[Lex2]
(สวพี) {swept,swept,sweeping,sweeps} vt.
กวาด,ปัด,ปัดกวาด,ขยบั,ขจัด,ทาํใหผ้วิหนา้
สะอาด,พัด,หนัไปทาง,มองไปทาง,กวาดตา,พาเอา
ไป,ชนะทว่มทนั,กวาดทุ่นระเบดิ. vi. ปัดพ䘣ื倀น,กวาด,ปัด
กวาด,ผา่นไปอยา่งรวดเรว็,โฉบ,เคล䍴ื�อนยา้ยอยา่ง
รวดเรว็. n. การกวาด,การปัดกวาด,การกวาดสายตา
[Hope]
(n) วง,ขอบเขต,การปัดกวาด,การกวาดสายตา
[Nontri]
(vi) ซดั,โฉบ,พัด,ขจัด,กวาด,ปัดกวาด [Nontri]
(vt) ปัด,กวาด,ขยบัขยาย,กวาดตามอง [Nontri]
/S W IY1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

sweet เจง๋: สดุยอด [Lex2]
มรีสหวาน: หวาน, ใสน่䘣ํ倀าตาล [Lex2]
สดใหม:่ สด, หอมหวาน [Lex2]
ไมใ่สเ่กลอื: ไมเ่คม็, ไมม่เีกลอื [Lex2]
ไพเราะ: หวาน, ร䍴ื�นห,ู เพราะ [Lex2]
ใจด:ี มนี䘣ํ倀าใจ [Lex2]
นา่พอใจ: นา่ช䍴ื�นใจ, นา่ยนิด ี[Lex2]
งดงาม: มเีสนห่,์ นา่รัก, นา่ดงึดดู [Lex2]
ลกูกวาด[Lex2]
ขนมหวาน: ของหวาน [Lex2]
มนัเทศ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
รสหวาน: ความหวาน [Lex2]
ความหวานช䍴ื�น: ส䍴ิ�งท䍴ี�หวานช䍴ื�น, ประสบการณท์䍴ี�นา่ยนิดี
[Lex2]
(สวที) adj. หวาน,มรีสด,ี (นม) สด,ไมใ่ส่
เกลอื,ไพเราะ,หอม,มกีล䍴ิ�นด,ีนา่พอใจ,ท䍴ี�รัก,เป็นท䍴ี�รัก,มี
คา่,จัดการไดง้า่ย,งดงาม,น䍴ิ�มนวล, (อากาศ)
สดช䍴ื�น,ไมม่กีล䍴ิ�น,ไมม่กีรด,ไมเ่ปร䘣ี倀ยว,ไมม่สีาร
กดักรอ่น,ไมม่สีารกาํมะถนั,นา่ตกใจ n. รสหวาน,กล䍴ิ�น
นา่ดม,ความหวาน,รสด,ีส䍴ิ�งท䍴ี�หวาน [Hope]
(adj) นา่รัก,หวาน,งาม,หอม,ไพเราะ [Nontri]
/S W IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

teem มอียู่คบัคั䍴�ง: มอียู่เตม็, เตม็ไปดว้ย, อดุมสมบรูณไ์ป
ดว้ย [Lex2]
ใหก้าํเนดิ (ลกูหลาน)[Lex2]
เทออก: ทาํใหห้มด, ปลดปลอ่ย [Lex2]



(ทมี) vi. มอียู่คบัคั䍴�ง,มอียู่เตม็,เตม็ไปดว้ย,อดุม
สมบรูณไ์ปดว้ย vt. ใหก้าํเนดิ (ลกูหลาน) ###SW.
teemer n. teemingly adv. [Hope]
(vi) มมีาก,เตม็ไปดว้ย,อดุม,คบัคั䍴�ง [Nontri]
/T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

teen สบิ[Lex2]
ความทกุข:์ ความเศรา้ระทม [Lex2]
คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว: คนท䍴ี�มอีายใุนชว่ง 1319 ปี [Lex2]
เก䍴ี�ยวกบัวยัรุ่น: เก䍴ี�ยวกบัคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, เก䍴ี�ยวกบั
บคุคลท䍴ี�มอีายรุะหวา่ง 1319 ปี [Lex2]
(ทนี) adj. เก䍴ี�ยวกบัวยัรุ่น (อายรุะหวา่ง1319ปี) n. คน
รุ่นหนุ่มรุ่นสาว,ความทกุข,์ความเศรา้ระทม ###S.
teenage [Hope]
/T IY1 N/ [CMU]

teeth ฟัน (คาํพหพูจนข์อง tooth)[Lex2]
(ทธี) n. พหพูจนข์อง tooth. [Hope]
(n) pl ของ tooth [Nontri]
/T IY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[tooth]
ฟัน: ส䍴ิ�งท䍴ี�คลา้ยฟัน [Lex2]
พ䘣ื倀นผวิท䍴ี�หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทาํใหส้หีรอืกาว
สามารถตดิได)้[Lex2]
ส䍴ิ�งท䍴ี�มอีาํนาจทาํลายลา้ง[Lex2]
รสชาต[ิLex2]
ทาํใหม้ฟัีน[Lex2]
(ทธู) n. ฟัน,ซ䍴ี�หว,ีฟันเฟอืง,เฟอืง,ผวิหนา้ท䍴ี�ขรขุระของ
กระดาษวาดหรอืผา้ใบ,vt. ใสฟั่น. by the skin of



one\'s teeth เสน้ยาแดงนดิเดยีว,to the teeth ทั䘣倀งหมด
เตม็ท䍴ี�. vt. ใสฟั่น. [Hope]
(n) ฟัน,เฟอืง,ซ䍴ี�หว,ีเข䘣ี倀ยว [Nontri]
/T UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

teethe ฟันน䘣ํ倀านมข䘣ึ倀น[Lex2]
(ทธี) vi. ฟันงอก,ตดัฟัน [Hope]
(n) การตดัฟัน [Nontri]
(vi) ฟันข䘣ึ倀น,ฟันงอก [Nontri]
/T IY1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

three จาํนวนสาม[Lex2]
กลุ่มท䍴ี�มจีาํนวนสาม[Lex2]
(ธร)ี n.,adj. สาม [Hope]
(adj) สาม [Nontri]
/TH R IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tree ตน้ไม:้ ตน้ [Lex2]
แผนผังรปูตน้ไม[้Lex2]
ไลข่䘣ึ倀นตน้ไม[้Lex2]
(ทร)ี n. ตน้ไมย้นืตน้,ตน้ไม,้vt. ไลข่䘣ึ倀นตน้ไม,้แผอ่อก
เป็นรปูตน้ไม.้ up a tree ในสภาพท䍴ี�ลาํบาก. [Hope]
(n) ตน้ไม ้[Nontri]
/T R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

veer หนัเห: เบน, เห, เบน, เปล䍴ี�ยนทศิทาง [Lex2]



การเปล䍴ี�ยนทศิทาง: การหนั, การหนัเห, การเบ䍴ี�ยงเบน
[Lex2]
คลายหรอืผอ่น (เชอืกหรอืโซ)่[Lex2]
(เวยีร)์ vi.,vt. เปล䍴ี�ยนทศิทาง,หนั,หนัทศิทาง,เห,หวน
ไปตามลม. n. การเปล䍴ี�ยนทศิทาง,การเปล䍴ี�ยน
ตาํแหนง่. ###SW. veeringly adv. [Hope]
(vi) เปล䍴ี�ยนทศิทาง,หนัเห [Nontri]
/V IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weed ใบของพชืท䍴ี�ทาํใหม้นึเมา เชน่ ใบกญัชา ใบ
กระทอ่ม[Lex2]
วชัพชื[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
กาํจัดวชัพชื[Lex2]
(วดี) n. วชัพชื,ตน้ยาสบู,สตัวผ์อมท䍴ี�ออ่นแอ,แถบผา้สี
ดาํไวท้กุข,์เส䘣ื倀อผา้ vt. vi. กาํจัดวชัพชืท䘣ิ倀ง,ขจัด,ถอน
ราก,คดัออก Phr. (the weed ตน้ยาสบู) ###S.
hoe,clear [Hope]
(n) วชัพชื,บหุร䍴ี�,ความผอมโซ [Nontri]
/W IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wee]
ฉ䍴ี�: ถา่ยปัสสาวะ [Lex2]
เลก็มาก: เลก็จิ̃ว, จิ̃ว [Lex2]
(ว)ี adj. จ袼ด,เลก็มาก,เลก็ย䍴ิ�ง,เชา้มาก n. ช䘣ิ倀นเลก็,นดิ
เดยีว,ระยะเวลาอนัสั䘣倀นมาก [Hope]
(adj) เลก็นดิเดยีว,กระจอ้ยรอ่ย [Nontri]
/W IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



week หน䍴ึ�งสปัดาห:์ ชว่งระยะเวลา 7 วนัตดิตอ่กนั, หน䍴ึ�ง
อาทติย ์[Lex2]
(วคี) n. สปัดาห,์อาทติย ์adv. เป็นเวลา7วนักอ่นหรอื
หลงัวนัท䍴ี�กาํหนดให ้[Hope]
(n) สปัดาห,์อาทติย ์[Nontri]
/W IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weep รอ้งไห:้ รอ้ง, ร䍴ํ�าไห ้[Lex2]
คร䍴ํ�าครวญในขณะท䍴ี�รอ้งไห[้Lex2]
ชว่งเวลาท䍴ี�กาํลงัรอ้งไห:้ ชว่งเวลาท䍴ี�กาํลงัร䍴ํ�าไห้
[Lex2]
(วพี) {wept,wept,weeping,weeps} vi. vt.,n. (การ)
รอ้งไห,้ร䍴ํ�าไห,้หลั䍴�งน䘣ํ倀าตา,หยด,รั䍴�ว, (หนอง) ไหล,ซมึ
ออก ###S. sob,cry,wail,bawl [Hope]
(vt) รอ้งไห,้รั䍴�ว,เย䘣ิ倀ม,ไหล [Nontri]
/W IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wheel ลอ้: ลอ้รถ [Lex2]
พวงมาลยั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ท䍴ี�กรอดา้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ลอ้เล䍴ื�อนท䍴ี�ตดิไวท้าํใหเ้คล䍴ื�อนท䍴ี�ไดง้า่ย[Lex2]
เคร䍴ื�องทรมานมลีกัษณะเป็นวงกลมซ䍴ึ�งเหย䍴ื�อจะถกูมดั
กางแขนกางขาบนวงกลม[Lex2]
กงลอ้แหง่โชคชะตา[Lex2]
ส䍴ิ�งท䍴ี�มลีกัษณะเป็นวงกลมหรอืทรงกลม[Lex2]
การเคล䍴ื�อนท䍴ี�เป็นวงกลม[Lex2]
ผู้ท䍴ี�สาํคญัและมอีาํนาจ (คาํสแลง)[Lex2]
รถจักรยาน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]



เคล䍴ื�อนไปบนลอ้[Lex2]
เขน็: ทาํใหเ้คล䍴ื�อนไปบนลอ้ [Lex2]
หมนุรอบอยา่งรวดเรว็: หนัรอบอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(วลี) n. ลอ้,ลอ้รถ,บคุคลท䍴ี�กระฉับกระเฉงและมี
อทิธพิล,at the wheel ถอืพวงมาลยัควบคมุ บงัคบั
บญัชา vi. vt. (ทาํให)ั หมนุ,หมนุรอบ,หนั,วนเวยีน,หนั
กลบั,แลน่ไปอยา่งราบร䍴ื�น,กล䘣ิ倀งบนลอ้,wheel and deal
กระทาํอยู่อยา่งอสิระหรอืโดยพลการ รับผดิชอบ
###SW. wheel [Hope]
(n) ลอ้รถ,ยวดยาน,กงจักร,กงัหนั,พวงมาลยั [Nontri]
(vi,vt) จงู,หนั,กลบั,หมนุเวยีน,กล䘣ิ倀ง,หมนุ,วกเวยีน
[Nontri]
/W IY1 L/ [CMU]
/HH W IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wheeze หายใจลาํบากและมเีสยีงฟดืฟาดหรอืฮดืฮาด[Lex2]
พดูโดยมเีสยีงดงัฟดืฟาดหรอืฮดืฮาด: (แสดงถงึการ
หายใจลาํบาก) [Lex2]
การหายใจโดยมเีสยีงดงัฟดืฟาดหรอืฮดืฮาด[Lex2]
มขุตลกท䍴ี�เกา่และใชบ้อ่ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(วซี) vi.,n. (การ) หายใจดว้ยความลาํบาก,หายใจ
หอบ,หายใจเสยีงดงัฮดื ๆ ,เสยีงดงักลา่ว,คาํตลกเกา่
ๆ ,คตพิจนเ์กา่ ๆ ###SW. wheezer n. wheezingly
adv. ###S. pant,gasp,puff [Hope]
(n) การหายใจลาํบาก,การหายใจหอบ [Nontri]
(vi) หายใจลาํบาก,หายใจหอบ [Nontri]
/W IY1 Z/ [CMU]
/HH W IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

eve ผู้หญงิคนแรกท쪮ีȀพระแจง้สรา้งขึȀนมาตามพระคมัภรี์
ไบเบลิ[Lex2]
วนักอ่นวนัหยดุหรอืวนัสาํคญั: วนักอ่นวนัเทศกาล, คนื
กอ่นวนัเทศกาล [Lex2]
(อฟีว) n. เวลาเยน็,วนักอ่นวนัเทศกาล,ชว่งระยะเวลา
กอ่นเหตกุารณ ์###S. evening [Hope]
(n) ตอนเยน็,เวลาเยน็,วนักอ่นวนัเทศกาล,วนั
สกุดบิ,วนัจา่ย [Nontri]
/IY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

gene ยนี: ลกัษณะท쪮ีȀถา่ยทอดทางพันธกุรรม [Lex2]
(จนี) n. พันธุ์,ยนี,หนว่ยทางพันธกุรรมในโครโมโซม
[Hope]
(n) ยนี,เซลลส์บืพันธุ์ท쪮ีȀถา่ยทอดพันธกุรรม [Nontri]
/JH IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

here ท쪮ีȀน쪮ีȀ: ตรงนีȀ, ในท쪮ีȀนีȀ, ณ ท쪮ีȀนีȀ, ท쪮ีȀตรงนีȀ [Lex2]
(เฮยีร)์ adv. ท쪮ีȀน쪮ีȀ,ตรงนีȀ,ขณะนีȀ,ซ쪮ึȀงกาํลงัพจิารณาอยู่
###SW. here below ในโลกนีȀ,ในชวีตินีȀ. Phr. (neither
here nor their ไมส่าํคญั,ไรส้าระ) n. ท쪮ีȀนีȀ,โลกนีȀ,ชวีติ
นีȀ,ปัจจบุนันีȀ. interj. ขณะนีȀ!. เดี̃ยวนีȀ!,เอาละ คาํท쪮ีȀมี
ความหมายเหมอืนก ั[Hope]
(adv) คราวนีȀ,ท쪮ีȀน쪮ีȀ,จดุนีȀ,ณ ท쪮ีȀนีȀ,ขณะนีȀ [Nontri]
/HH IH1 R/ [CMU]
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(a) / / [OALD]

scene สถานท쪮ีȀเกดิเหต:ุ ท쪮ีȀเกดิเหต,ุ จดุเกดิเหต ุ[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
ฉาก: ตอน [Lex2]
ทวิทศัน:์ ทศันยีภาพ, ส쪮ิȀงแวดลอ้ม [Lex2]
การแสดงความไมพ่อใจ: การแสดงความโกรธ,
อาการโกรธ [Lex2]
(ซนี) n. ฉาก,เวท,ีภาพ,เหตกุารณ,์สถานท쪮ีȀเกดิเหต,ุ
(ละคร) บทหน쪮ึȀง, (ภาพยนตร)์ ตอนหน쪮ึȀง,เร쪮ืȀอง
ราว,อปุกรณป์ระกอบฉาก,ส쪮ิȀง
แวดลอ้ม,ทศันยีภาพ,ภาพภมูปิระเทศ, Phr. (behind
the scenes สว่นตวั,เป็นความลบั) ###S.
view,landscape,setting,display,s [Hope]
(n) ฉาก,ภาพ,เวท,ีตอน,เหตกุารณ,์เร쪮ืȀอง
ราว,ทศันยีภาพ [Nontri]
/S IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scheme รายการ: แผนการ [Lex2]
(สคมี) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผน
ลบั,กลเมด็,ระบบการจัดการ,เพทบุาย,แผน
รา้ย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธบิาย,แผน
จนิตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วาง
โครงการ,ออกอบุาย,วางแผนรา้ย ###SW. schemer n.
###S. plan [Hope]
(n)
โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลกัสตูร,แผนผัง,กลเมด็
[Nontri]
(vt) กะโครงการ,วางอบุาย,วางแผนการ,วางแบบ

 



[Nontri]
/S K IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sphere โลก[Lex2]
วง: ขอบเขต, บรเิวณ [Lex2]
รปูทรงกลม: รปูวงกลม [Lex2]
ระบบจักรวาล: ทอ้งฟา้ [Lex2]
ส쪮ิȀงแวดลอ้ม: สภาพแวดลอ้ม [Lex2]
(สเฟยีร)์ n. รปูทรงกลม,รปูกลม,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเป็นรปู
วงกลม,ดาวนพเคราะห,์ดาวฤกษ,์ระบบ
จักรวาล,ปรมิณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,ส쪮ิȀง
แวดลอ้ม,บรเิวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอทิธพิล. vt.
ลอ้มรอบ,เป็นรปูวงกลม. ###S.
ball,globe,scope,position [Hope]
(n) ลกูโลก,ทรงกลม,ขอบเขตความรู้,วง
งาน,ถ쪮ิȀน,ปรมิณฑล [Nontri]
/S F IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

theme หวัขอ้: ประเดน็หลกั, ใจความสาํคญั, สาระสาํคญั,
แกน่สาร [Lex2]
บทความ: งานเขยีนสัȀนๆ [Lex2]
แนวบทเพลง[Lex2]
(ธมี) n. หวัขอ้การอภปิราย,หวัขอ้ในการ
สนทนา,หวัขอ้หนังสอื,เร쪮ืȀองของหนังสอื,ใจความ,สาระ
สาํคญั,แกน่สาร,หวัขอ้ความเรยีง,แกนคาํศพัท,์แนว
บทเพลง. ###S. topic,subject [Hope]
(n) หวัขอ้,สาระสาํคญั,แกน่เร쪮ืȀอง,แนว,แกนคาํศพัท์
[Nontri]
/TH IY1 M/ [CMU]



Vocabulary List

beige สนี9ําตาลออ่น[Lex2]
ท㌀ี�มสีนี9ําตาลออ่นหรอืสคีรมี [LongdoDE]
(เบจ) n. สเีทาออ่น,การดาํรงอยู่,ชวีติ [Hope]
/B EY1 ZH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

reign รัชกาล: รัชสมยั, แผน่ดนิ, การครองราชย ์[Lex2]
ครองราชย:์ ครองราชสมบตั,ิ ครองบลัลงัก,์ ครอง
แผน่ดนิ [Lex2]
เขา้ครอบงาํ: เขา้ครอบครอง [Lex2]
(เรน) n.,vi. (ม)ี การปกครองโดยกษัตรยิ,์อาํนาจ
การปกครอง,อาํนาจของรัฎฐาธปัิตย,์อาํนาจ
ครอบงาํ,อทิธพิลครอบงาํ,ครอบงาํ,มอียู่ทั㌀�วไป
###S. dominion [Hope]
(n) รัชกาล,รัชสมยั,ความย㌀ิ�งใหญ,่อาํนาจการ
ปกครอง [Nontri]
(vi) เสวยราชสมบตั,ิครองราชย,์เป็นเจา้ [Nontri]
/R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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reins /R EY1 N Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[rein]
สายบงัเหยีน: บงัเหยีน [Lex2]
วธิกีารควบคมุ: วธิบีงัคบั [Lex2]
ควบคมุ: บงัคบั [Lex2]
(เรน) n. บงัเหยีน,เชอืกบงัเหยีน,วธิกีาร
ควบคมุ,เคร㌀ื�องนาํ vt.,vi. ดงึบงัเหยีน,ระงับ,หยดุ
ยั9ง,บงัคบั,ควบคมุ ###S. restraint,check [Hope]
(n) การควบคมุ,บงัเหยีนมา้,เคร㌀ื�องนาํ [Nontri]
(vt) บงัคบั,ดงึบงัเหยีน,ควบคมุ [Nontri]
/R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

veil ผา้คลมุหนา้: ผา้โพกศรีษะ, ผา้คลมุของนักบวช
หญงิ, ส㌀ิ�งท㌀ี�คลมุหนา้ [Lex2]
ส㌀ิ�งบดบงั: ส㌀ิ�งปกคลมุ [Lex2]
คลมุหนา้: โพกศรีษะ [Lex2]
คลมุ: โพกไว,้ บดบงั, ปกคลมุ [Lex2]
(เวล) n. ผา้คลมุหนา้,ผา้คลมุหนา้ผู้หญงิ,ผา้โพก
หวัของนักบวชหญงิ,ส㌀ิ�งปกคลมุ,เคร㌀ื�อง
บงั,มา่น,ฉาก, (พชื) เย㌀ื�อหุ้ม, Phr. (take the veil
บวชช,ี the veil ชวีติหรอืคาํปฎญิาณของชหีรอื
นักบวชหญงิ) vt. ปกคลมุ,คลมุหนา้. ###SW.
veillike adj. [Hope]
(n) ผา้คลมุหนา้,มา่นบาง,ผา้โพกหวั,ฉาก,เคร㌀ื�อง
บงั [Nontri]
(vt) คลมุหนา้,ปดิมา่น,ปกคลมุ [Nontri]
/V EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



vein เสน้เลอืดดาํ: เสน้โลหติดาํ [Lex2]
(เวน) n. เสน้โลหติดาํ,สายแร,่ทางแร,่ลาํ
เหมอืง,เสน้ใบไม,้เสน้บนปีกแมลง,ลายเน9ือ
ไม,้สายเน9ือหนิ,อารมณ,์นสิยั,ลลีา. vt. ทาํใหม้ลีาย
เสน้. [Hope]
(n) เสน้โลหติดาํ,เสน้ใบไม,้ปีกแมลง,สายแร,่ลาย
เน9ือไม,้อารมณ ์[Nontri]
/V EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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seize ฉกฉวย: ฉก, ควา้, ยดึ, กาํ, กมุ, เกาะกมุ, ฉวย, จับ,
มดั, ผกูเง쪮ืȀอน, รวบรัด, หยดุ, ยัȀง [Lex2]
ฉวยโอกาส: ถอืโอกาส, ควา้โอกาส, ใชอ้าํนาจมิ
ชอบ [Lex2]
เขา้ครอบงาํจติใจ: ยดึครองจติใจ, เกาะกมุจติใจ
[Lex2]
จับกมุ: ควบคมุตวั, รวบตวั, บกุจับ [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
อนญุาตใหเ้ขา้ยดึครอง (ทางกฎหมาย): เขา้ครอบ
ครอง, ยดึสถานการณ,์ ครองสถานการณ ์[Lex2]
สบิหก, 16 [LongdoFR]
(ซซี) vt.,vi. จับ,จับกมุ,จับตวั,ยดึ,ฉวย,ถอืเอา,ยดึ
ครอง,ยดึถอื,ชงิ,ครอบงาํ,ครอบครอง,เขา้ใจ,ถอื
โอกาส. ###S. seise. ###SW. seizable adj. seizer
n. seizor n. ###S. take,grasp,apprehend [Hope]
(vt) ฉวย,ยดึ,จับกมุ,ครอบครอง,ถอืโอกาส
[Nontri]
/S IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weird แปลกประหลาด: อศัจรรย,์ อภนิหิาร, เหนอื
ธรรมชาต ิ[Lex2]
เก쪮ีȀยวกบัโชคชะตา (คาํโบราณ)[Lex2]
(เวยีรด์) adj. ประหลาด,อาเพท,อศัจรรย,์อภนิหิาร
###SW. weirdly adv. weirdness n. ###S.
uncanny,eerie,wild ###A. normal,natural [Hope]
(adj) ,พกิล,อศัจรรย,์แปลก,ประหลาด,อาเพศ
[Nontri]
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eight เลขแปด: จาํนวนแปด, แปด [Lex2]
(เอท) n.,adj. แปด, [Hope]
(n) แปด,เลขแปด,จาํนวนแปด,ไพร่ปูแปด [Nontri]
/EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

freight สนิคา้ทꇾี�ขนสง่: ของทꇾี�บรรทกุ [Lex2]
คา่ขนสง่: คา่ระวาง, คา่บรรทกุ [Lex2]
ขนสง่สนิคา้: บรรทกุสนิคา้ [Lex2]
(เฟรท) n. ค뇽ํ�าระวาง,คา่ขนสง่,ของบรรทกุ,การ
ขนสง่สนิคา้,ขบวนรถสนิคา้. vt. บรรทกุ
สนิคา้,ขนสง่สนิคา้,ทาํใหเ้ตม็ไปดว้ย Phr. (dead
###SW. freight คา่ธรรมเนยีมหอ้งบรรทกุวา่ง)
[Hope]
(adj) ทꇾี�บรรทกุของ,ทꇾี�บรรทกุสนิคา้,สาํหรับบรรทกุ
สนิคา้ [Nontri]
(n) การบรรทกุ,คา่บรรทกุ,คา่ระวาง,คา่ขนสง่,การ
ขนสง่สนิคา้ [Nontri]
(vt) บรรทกุของ,ขนสง่สนิคา้,บรรทกุสนิคา้
[Nontri]
/F R EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neigh รอ้งเสยีงฮ뇽ี�ของมา้[Lex2]
(เน) vi. รอ้งอยา่งมา้. n. เสยีงมา้ [Hope]
(v) / / [OALD]

sleigh รถลากเลꇾื�อนบนหมิะ: แครเ่ลꇾื�อนบนหมิะ, เลꇾื�อนหมิะ
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[Lex2]
เดนิทางดว้ยรถลากเลꇾื�อนบนหมิะ: ไปดว้ยแคร่
เลꇾื�อนบนหมิะ, เดนิทางดว้ยเลꇾื�อนหมิะ [Lex2]
(สเล) n. เลꇾื�อน,รถมา้ลากบนหมิะ,แครเ่ลꇾื�อนหมิะ.
vi. เดนิทางโดยเฉพาะพาหนะดงักลา่ว,ขบัขꇾี�บน
พาหนะดงักลา่ว ###SW. sleigher n. [Hope]
(n) ตะเข,้เลꇾื�อน,แครเ่ลꇾื�อนหมิะ [Nontri]
/S L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weigh ชัꇾ�งน뇽ํ�าหนัก: วดัน뇽ํ�าหนัก [Lex2]
ประเมนิ[Lex2]
มคีวามสาํคญั[Lex2]
(เว) vt. ชัꇾ�ง,หนัก,ถว่ง,ทาํให้
หนัก,พจิารณา,ยก,ชกั,ถอน (สมอเรอื) vi. หนัก,มี
ความสาํคญั,มอีทิธพิล,เป็นภาระ,กด,ออกเดนิ
เรอื,ถอนสมอเรอื ###SW. weighable adj. weigher
n. Phr. (weigh anchor ถอนสมอเรอื ทาํใหห้นัก
กด ทบั เป็นภาระ) Phr. (weigh in ชัꇾ�ง [Hope]
(vt) ชัꇾ�งน뇽ํ�าหนัก,ถว่ง,เป็นภาระหนัก,ลบลา้ง,เทยีบ
[Nontri]
/W EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weight น뇽ํ�าหนัก[Lex2]
ความหนัก[Lex2]
หนว่ยวดัน뇽ํ�าหนัก: ระบบวดัน뇽ํ�าหนัก [Lex2]
เพꇾิ�มน뇽ํ�าหนัก[Lex2]
เป็นภาระ[Lex2]
ลาํเอยีง: เขา้ขา้ง, มอีคต ิ[Lex2]

 



(เวท) n. น뇽ํ�าหนัก,ความหนัก,มวล,วตัถุ
สꇾิ�งของ,ความสาํคญั,อทิธพิล vt. เพꇾิ�มน뇽ํ�าหนัก,เป็น
ภาระ,ใหน้뇽ํ�าหนักทางสถติแิก,่มอีคต,ีเขา้ขา้ง Phr.
(carry weigth มคีวามสาํคญั มอีทิธพิล) ###SW.
weighter n. [Hope]
(n) น뇽ํ�าหนัก,การชัꇾ�ง,ของหนัก,ภาระ,ความ
สาํคญั,ลกูตุ้ม,วตัถ ุ[Nontri]
(vt) เพꇾิ�มน뇽ํ�าหนัก,ถว่ง,เป็นภาระ,เขา้ขา้ง [Nontri]
/W EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Copyright (c) 20032009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of

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

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


Vocabulary List

berth ทꇾี�นอนในเรอืหรอืรถไฟ: ทꇾี�นอน [Lex2]
(เบริธ์) {berthed,berthing,berths} n. ทꇾี�นอนใน
รถไฟ ในเรอื เครꇾื�องบนิหรอืยานพาหนะอꇾื�น ๆ ,หอ้ง
กปัตนัเรอื,งาน,ตาํแหนง่,ทꇾี�ทอดสมอเรอื,ทꇾี�จอด
vt.,vi. จอดเรอื,หาทꇾี�จอดเรอื Conf. birth [Hope]
(n) ทꇾี�นอนบนเรอืหรอืรถไฟ,หอ้งกปัตนัเรอื
[Nontri]
/B ER1 TH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clerk พนักงานโรงแรมทꇾี�ทาํหนา้ทꇾี�เกꇾี�ยวกบัการลง
ทะเบยีน, พาแขกไปทꇾี�หอ้งพัก[Lex2]
เสมยีน[Lex2]
(คลารค์,เคลคิ) {clerked,clerking,clerks} n.
เสมยีน,เสมยีนขายของ,พนักงานรา้นคา้,พระ,คนทꇾี�
อา่นออกเขยีนได,้ผู้คงแกเรยีน vi. ทาํหนา้ทꇾี�เป็น
เสมยีน ###SW. clerkish adj. ดcูlerk clerkship n.
ดcูlerk [Hope]
(n) เสมยีน,อาลกัษณ,์คนขายของ [Nontri]
/K L ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fern ตน้เฟริน์[Lex2]
(เฟริน์) n. ตน้เฟริน์ ###SW. ferny adj. [Hope]
(n) ตน้เฟริน์ [Nontri]
/F ER1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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germ เช뇽ื�อโรค: เช뇽ื�อจลุนิทรยี ์[Lex2]
เซลลส์บืพันธุ์: เมลด็พันธุ์ [Lex2]
(เจริม์) n. เช뇽ื�อจลุนิทรยี,์เช뇽ื�อโรค,เช뇽ื�อหนอ่,เมลด็,สꇾิ�ง
แรกเรꇾิ�มของชวีติ ###S. source,origin [Hope]
(n) บอ่เกดิ,ชนวน,เช뇽ื�อโรค,จลุนิทรยี,์เช뇽ื�อ,เคา้,หนอ่
[Nontri]
/JH ER1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

jerk การกระตกุ: การสะบดั, การผลกั, การกระชาก
[Lex2]
คนโง ่(คาํไมเ่ป็นทางการ): คนเซอ่ [Lex2]
กระตกุ: สะบดั, กระชาก [Lex2]
พดูตะกกุตะกกั: ตะกกุตะกกั [Lex2]
แลเ่น뇽ื�อเป็นแผน่บางๆแลว้นาํไปตากแหง้[Lex2]
ทꇾี�เคลꇾื�อนไหวอยา่งรวดเรว็[Lex2]
ปัญญาออ่น[Lex2]
(เจริด์) {jerked,jerking,jerks} n. การกระตกุ,การ
เกรง็กระตกุ,การสะบดั,การกระซาก,การฉดุ,การ



เหวꇾี�ยง,การเคลꇾื�อนไหวอยา่งรวดเรว็และกระทนั
หนั,คนเซอ่,คนโง,่การยกน뇽ํ�าหนักจากไหลข่뇽ึ�นตรง
เหนอืศรีษะ,การพดูอยา่งกระหดืกระหอบ. v.
กระตกุ,เกรง็กระตกุ,สะบดั,กระชาก,ฉดุ,เหวꇾี�ย
[Hope]
(n) อาการกระตกุ,การพดูตะกกุตะกกั,การ
สะบดั,การเหวꇾี�ยง,การกระชาก [Nontri]
(vi,vt) กระตกุ,ตะกกุตะกกั,เหวꇾี�ยง,สะบดั,หยดุ
กกึ,ฉดุ [Nontri]
/JH ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

merge รวมเขา้ดว้ยกนั[Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: รวม [Lex2]
ทาํใหก้ลนืหาย: ทาํใหล้บเลอืน, ทาํใหเ้ปลꇾี�ยนไป
[Lex2]
กลนื: ผสมผสาน [Lex2]
(เมริจ์)ฺ vt.,vi. ทาํใหร้วมตวั,ผสม
กบั,กลมกลนื,กลายเป็น. ###SW. mergence n.
###S. unite [Hope]
(vi,vt) กลมกลนืกนั,รวมตวักนั,ผสมกบั,กลายเป็น
[Nontri]
/M ER1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nerve เสน้ประสาท[Lex2]
ความกลา้: ความกลา้หาญ [Lex2]
(เนริฟ์ว) n. เสน้ประสาท,กาํลงั,พลงังาน,ความ
หนักแนน่,ความกลา้หาญ,ความหงดุหงดิ,ความ
ทะลꇾึ�ง,เสน้ใบ,ลายเสน้, get on one\'s nerves ยัꇾ�ว
ย,ุกระตุ้น. vt. ใหก้าํลงั,ใหก้าํลงัใจ ###S. strength



 

[Hope]
(n) เสน้ประสาท,เสน้เอน็,กาํลงั,ความกลา้หาญ
[Nontri]
(vt) กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,สาํรวมกาํลงั [Nontri]
/N ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

per ผา่น: ตลอด, ทัꇾ�ว [Lex2]
ตามทꇾี�[Lex2]
ตอ่[Lex2]
โดยผา่นทาง: ดว้ยวธิกีาร, ผา่น, ทาง, โดย [Lex2]
แตล่ะ: ตอ่หนꇾึ�ง [Lex2]
โดยวธิ ีเชน่ per Telex สง่ดว้ยเทเลก็ซ์
[LongdoDE]
(เพอ) prep. แตล่ะ,ตอ่,ทกุ,ตาม,โดย,โดย
ทาง,อาศยั,ผา่น [Hope]
(pre) โดย,ตอ่,อนัละ,ทกุ,โดยตรง,ผา่น [Nontri]
/P ER1/ [CMU]
(in) / / [OALD]

perch วางบนทꇾี�สงู: นัꇾ�งบนทꇾี�สงู [Lex2]
เกาะคอน: เกาะบนราว, เกาะอยู่ในทꇾี�สงู [Lex2]
ปลาน뇽ํ�าจดืจาํพวก Perca flavescens[Lex2]
(เพริช์)ฺ n. สꇾิ�งสาํหรับใหน้กหรอืสตัวเ์กาะ,ทꇾี�เกาะ,ทꇾี�
นัꇾ�งในทꇾี�สงู,ทꇾี�พักผอ่น,ตาํแหนง่หรอืฐานะ
สงู,ไม,้ราว,เสา,ปลาน뇽ํ�าจดืจาํพวก Perca vi.,vt.
เกาะ,พักอยู่ในทꇾี�สงู ###SW. percher n. ###S.
vantage,roost [Hope]
(n) ราวเกาะ,คอนเกาะ,ทꇾี�เกาะ,ปลาชนดิหนꇾึ�ง
[Nontri]
(vi) เกาะอยู่ [Nontri]

 



/P ER1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

perm ดดัผม[Lex2]
การดดัผม[Lex2]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

serf ทาสตดิทꇾี�ดนิ: ผู้ตกเป็นขา้ทาส [Lex2]
(เซริฟ์)ฺ n. ทาส,ขา้แผน่ดนิ. ###SW. serfdom n.
serfhood n. serfage n. serfish adj. serfishly adv.
serfishness n. ###S. slave [Hope]
(n) ขา้แผน่ดนิ,ขา้ทาส,ข뇽ี�ขา้ [Nontri]
/S ER1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

serve รับใช:้ บรกิาร, คอยปรนนบิตั,ิ ตอ้นรับแขก, ให้
ความชว่ยเหลอื, มปีระโยชน ์[Lex2]
รับใช:้ บรกิาร, คอยปรนนบิตั,ิ ตอ้นรับแขก, ให้
ความชว่ยเหลอื, มปีระโยชน [Lex2]
เสริฟ์ลกู[Lex2]
การเสริฟ์ลกู[Lex2]
(เซริฟ์ว) vi.,vt. รับใช,้บรกิาร,คอยรับ
ใช,้ปรนนบิตั,ิบรกิารอาหาร,ตอ้นรับแขก,ใหค้วาม
ชว่ยเหลอื,ชว่ยเหลอื,มปีระโยชน,์อาํนวย,สง่
เสรมิ,เหมาะกบั,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลกู,เสริฟ์
ลกู,ชดใช,้แกเ้ผด็,แจกจา่ย, (สตัวต์วัผู้) ผสมพันธุ์
กบั,รับหนา้ทꇾี�,สนองความตอ้งการ,สง่หมายศาล,
[Hope]
(vi) ยꇾื�นหมายศาล,ใชป้ระโยชน,์ผกูเชอืก,ตอบ
รับ,ชดใช ้[Nontri]



(vt) ให,้รับใช,้ปรนนบิตั,ิเสริฟ์(ลกูเทนนสิ),ชว่ย
เหลอื [Nontri]
/S ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sperm ตวัอสจุ:ิ น뇽ํ�ากามผู้ชาย [Lex2]
(สเพริม์) n. น뇽ํ�ากามของผู้ชาย,ตวัอสจุ,ิไข
ปลาวาฬ,=sperm whale (ด)ู ,=sperm oil (ด)ู
###SW. spermatoid adj. spermous n. [Hope]
(n) น뇽ํ�ากาม [Nontri]
/S P ER1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

swerve ทาํใหเ้ปลꇾี�ยนทศิทาง: ทาํใหห้กัเห [Lex2]
เปลꇾี�ยนทศิทาง: หกัเล뇽ี�ยว, หกัเห [Lex2]
การหกัเล뇽ี�ยวอยา่งกระทนัหนั: การเปลꇾี�ยนทศิทาง
อยา่งฉับพลนั [Lex2]
(สเวริฟ์ว) vi.,vt.,n. (การ) หกัเล뇽ี�ยว,หนัอยา่งฉับ
พลนั,เปลꇾี�ยนทศิอยา่งฉับพลนั. [Hope]
(vt) หลบ,เหไป,หลกี,หกัเล뇽ี�ยว,หนัขวบั [Nontri]
/S W ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

term ระยะเวลาทꇾี�กาํหนด: ระยะเวลาหนꇾึ�ง, เวลาทꇾี�
กาํหนด [Lex2]
ภาคเรยีน[Lex2]
สมยั: คราว, ครั뇽�ง, วาระ [Lex2]
คาํศพัท[์Lex2]
ตั뇽�งชꇾื�อ: เรยีกชꇾื�อ [Lex2]
(เทอม) n. เวลาทꇾี�กาํหนด,คราว,ครั뇽�ง,ระยะ
เวลา,ภาคเรยีน,สมยั,วาระ,ระยะเวลาการดาํรง



ตาํแหนง่,คาํศพัท,์พจน,์จาํนวนใน
คณติศาสตร,์ภาคศาล,ระยะเวลาการตั뇽�งครรภ,์ขอ้
สรปุ,ขอ้สญัญา,เกณฑ,์ขอบเขต,ฐานะ,ความ
สมัพันธ,์เครꇾื�องหมายเขตvt. ใชค้าํ,ตั뇽�งชꇾื�อ ###SW.
terms n. เง [Hope]
(n) ขอบเขต,ภาคเรยีน,ขอ้ตกลง,กาํหนด
เวลา,ครั뇽�ง,วาระ,สมยั [Nontri]
(vt) เรยีก,ตั뇽�งชꇾื�อให,้ใชค้าํ [Nontri]
/T ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

verb คาํกรยิา: กรยิา, ภาคแสดงของประโยค [Lex2]
(เวริบ์) n. คาํกรยิา. ###SW. verbless adj. [Hope]
(n) คาํกรยิา [Nontri]
/V ER1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

verge รมิ (ถนน, ทางเดนิ): ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว)
[Lex2]
ใกลจ้ะ: จวนจะ, ใกลเ้ขา้สู่, เกอืบจะ [Lex2]
มแีนวโนม้: โนม้เอยีง, เอยีง, ลาด [Lex2]
(เวริจ์)ฺ n. รม่,ซอย,ปาก,คทา,กระเบ뇽ื�องเหนอืขั뇽�ว. vi.
ใกลจ้ะ,เกอืบจะ,ยา่งเขา้สู่,คลอ้ย,มแีนวโนม้,โนม้
เอยีง,เอยีง,ลาด ###S. edge,brink,limit,border
[Hope]
(n) รมิ,ขอบ,ปาก [Nontri]
(vi) กระเดยีดไปทาง,ยา่งเขา้,คลอ้ย,โนม้
เอยีง,เอยีง [Nontri]
/V ER1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



verse รอ้ยกรอง: โคลงกลอน, บทกว,ี คาํประพันธ์
[Lex2]
บรรทดัหนꇾึ�งในบทกลอน[Lex2]
แตง่กลอน: แตง่บทกว,ี ประพันธบ์ทกลอน [Lex2]
แสดงเป็นบทกว:ี เขยีนเป็นคาํประพันธ ์[Lex2]
เกꇾี�ยวกบับทกว:ี เกꇾี�ยวกบัคาํประพันธ ์[Lex2]
(เวริส์) n. โคลง,กลอนฉันทห์รอืกาพย,์บทกว,ีคาํ
ประพันธท์ꇾี�เป็นจังหวะ,รปูแบบบทกว,ีตอนสั뇽�น ๆ ใน
พระคมัภรีไ์บเบลิ. adj. เกꇾี�ยวกบับทกว.ี vt.
แสดงออกเป็นบทกว.ี vi. ทาํใหเ้ป็นบทกว\' ###S.
stanza,poetry [Hope]
(n) บทกว,ีโคลงกลอน [Nontri]
/V ER1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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where ทɿีไหน[Lex2]
ในทɿีซɿึง[Lex2]
สถานทɿี (ทɿีไมรู่้จัก)[Lex2]
(แวร)์ adv.,conj.,pron. ทɿีไหน,ตรงไหน,จดุไหน,ไป
ทɿีนัʀน,อยู่ทɿีนัʀน,ณ ทɿีนัʀน,จากแหลง่ไหน n. สถานทɿี
ตัʀง,สถานทɿีเกดิเหต ุ[Hope]
(adv) ทɿีไหน,แหง่หน,ตาํบลไหน,ตรงไหน,จดุไหน
[Nontri]
(con) ทɿีซɿึง,ในประการทɿี,ตรงทɿี,ณ ทɿี [Nontri]
/W EH1 R/ [CMU]
/HH W EH1 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

few นอ้ย: ไมม่าก, เกอืบไมม่,ี เลก็นอ้ย [Lex2]
จาํนวนไมม่าก: จาํนวนนอ้ย [Lex2]
จาํนวนนอ้ย: จาํนวนไมม่าก, เกอืบไมม่,ี นดิหนอ่ย
[Lex2]
(ฟวิ) adj. นอ้ย (เกนิ1) ,ไมม่าก (แตเ่กนิ1) สองสาม
Phr. (no fewer than ไมน่อ้ยกวา่) . Phr. (some
few จาํนวนเลก็นอ้ย) n. จาํนวนเลก็นอ้ย,จาํนวน
นอ้ย. Phr. (quite a few จาํนวนมาก,มาก) . Phr.
(the few จาํนวนจาํกดั) . pron. จาํนวนนอ้ย.
###SW. fewness n. [Hope]
(adj) เลก็นอ้ย,ไมม่าก,นอ้ย,สองสาม [Nontri]
(n) สว่นนอ้ย,จาํนวนนอ้ย,จาํนวนเลก็นอ้ย [Nontri]
/F Y UW1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

pew บรเิวณทꇾี�นꇾั�งซꇾึ�งเป็นมา้ยาวมพีนกัพงิใน
โบสถ[์Lex2]
(พวิ) n. มา้ยาวมพีนกัพงิสาํหรบันงัฟงัเทศนใ์น
โบสถ,์บรเิวณทꇾี�นꇾั�งในโบสถ ์[Hope]
(n) มา้นꇾั�งในโบสถ ์[Nontri]
/P Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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blew กรยิาชอ่งทꇾี� 2 ของ blow[Lex2]
(บล)ู v. อดตีกาลของ blow [Hope]
(vi) pt ของ blow [Nontri]
/B L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[blow]
พัด: โชย, ราํเพย [Lex2]
สดูจมกู[Lex2]
เป่า: เป่าลม, พน่ลม [Lex2]
เป่า (แกว้)[Lex2]
ลมแรง (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
การเป่า[Lex2]
สง่จบู[Lex2]
พลาดโอกาส (คาํสแลง)[Lex2]
ระเบดิ: ขาด, ไหม ้[Lex2]
เป่า (เครꇾื�องดนตร)ี ใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ผลาญ (คาํสแลง): ใชอ้ยา่งสรุุ่ยสรุา่ย [Lex2]
การต:ี การตอ่ย [Lex2]
บาน: ทาํใหบ้าน [Lex2]
(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่า
ลม,ทาํใหเ้กดิกระแสลม,ผวิปาก,พน่ลมหายใจ,พน่
น뇽ํ�า,คยุโต,ระเบดิออก (ยางรถ) จากไป,วꇾิ�งหน\'vt.
พัด,เป่าใหเ้คลꇾื�อนไหว,เป่า (แกว้) ,ทาํให้
โกรธ,ทาํใหร้ะเบดิ,ทาํให ้(มา้) เหนꇾื�อยหอบ,ใชจ้า่ย
ฟุ่มเฟอืย,ไปจาก n. ลมแรง,พาย,ุการเป่าลม,การต
[Hope]
(n) การต,ีการชก,การตอ่ย,การโจมต,ีเสยีงพัด
[Nontri]

http://dict2003.longdo.com/


(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผวิปาก,ต,ีชก,ตอ่ย [Nontri]
/B L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brew ตม้ (เหลา้)[Lex2]
ชง[Lex2]
การหมกั (เหลา้)[Lex2]
กาแฟหรอืชา[Lex2]
ชาหรอืเครꇾื�องดꇾื�มรอ้นๆ หนꇾึ�งแกว้[Lex2]
เหลา้หรอืเบยีร[์Lex2]
(บร)ู v. ทาํเบยีร,์ทาํเหลา้,ตั뇽�งเคา้,ทาํใหเ้กดิ n.
ปรมิาณทꇾี�กลัꇾ�น (เหลา้,เบยีร)์ ไดแ้ตล่ะครั뇽�ง ###SW.
brewer n. [Hope]
(n) เบยีร,์เหลา้ [Nontri]
(vt) ตม้,ปรงุ,ชง(น뇽ํ�าชา),กลัꇾ�น [Nontri]
/B R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chew ขนมหวาน (ทꇾี�ตอ้งเค뇽ี�ยวกอ่นกลนื)[Lex2]
เค뇽ี�ยว[Lex2]
บด[Lex2]
(ช)ู {chewed,chewing,chews} vt.
เค뇽ี�ยว,ขยาํ,ทาํลาย,ทาํใหบ้าดเจบ็
ใครค่รวญ,ครุ่นคดิ,ไตรต่รอง. vi. เค뇽ี�ยว,เค뇽ี�ยวใบ
ยาสบู,ครุ่นคดิ ###SW. chew the cud เค뇽ี�ยว
เอ뇽ื�อง,ครุ่นคดิ chew out ดา่วา่ n. การเค뇽ี�ยว,ปรมิาณ
เตม็ปาก S... [Hope]
(vi,vt) เค뇽ี�ยว,เค뇽ี�ยวเอ뇽ื�อง [Nontri]
/CH UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



crew กลุ่มคนทꇾี�ทาํงานรว่มกนั[Lex2]
กลุ่มคนทꇾี�มคีวามสมัพันธก์นั: กลุ่มเพꇾื�อน [Lex2]
เป็นลกูเรอื[Lex2]
ลกูเรอื[Lex2]
(คร)ู n. กลุ่มคน,ลกูเรอื,พวกลกูเรอื,บรรดาเพꇾื�อน
รว่มงาน,หนว่ยทหารตดิอาวธุ vi. ทาํหนา้ทꇾี�เป็นลกู
เรอื v. อดตีกาลของcrow ###S.
squad,group,team [Hope]
(n) กะลาสเีรอื,ลกูเรอื,ฝงูชน,คณะ,ลกูมอื [Nontri]
/K R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[crow]
ขนั[Lex2]
คยุโออ้วด: คยุโว, คยุโต [Lex2]
นกกา[Lex2]
รอ้งแสดงความดใีจ[Lex2]
เสยีงรอ้งของนกกา[Lex2]
(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n.
อกีา,ชะแลง,ตะขอเกꇾี�ยวสนิคา้ Phr. (a white crow
ของหายาก ของล뇽ํ�าคา่) vt.,n. (การ) (ไกห่รอืนก)
ขนั,รอ้งเสยีงหรอืออกเสยีงแสดงความดใีจ,คยุโต
###SW. crowingly adv. [Hope]
(n) เสยีงไกข่นั,การขนั,กา,อกีา [Nontri]
(vi) ขนัอยา่งไก ่[Nontri]
/K R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dew ทาํใหเ้ปียกดว้ยน뇽ํ�าคา้ง: ทาํใหชุ้่มดว้ยน뇽ํ�าคา้ง
[Lex2]
น뇽ํ�าคา้ง: สꇾิ�งทꇾี�เหมอืนหยดน뇽ํ�าคา้ง [Lex2]
หยดเลก็ๆ (ทางวรรณคด)ี: หยดเหงꇾื�อ, หยาดน뇽ํ�าตา



[Lex2]
(ดวิ) {dewed,dewing,dews} n. น뇽ํ�าคา้ง,สꇾิ�งทꇾี�คลา้ย
น뇽ํ�าคา้ง,น뇽ํ�าตา vt. เปียกชุ่มดว้ยน뇽ํ�าคา้ง ###S.
moisture [Hope]
(n) น뇽ํ�าคา้ง [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drew กริยิาชอ่ง 2 ของคาํกรยิา draw[Lex2]
(ดร)ู v. กรยิาชอ่ง 2 หรอือดตีกาลของdraw [Hope]
(vt) pt ของ draw [Nontri]
/D R UW1/ [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]

flew บนิ (กรยิาชอ่ง 2 ของ fly)[Lex2]
(ฟล)ู v. กรยิาชอ่ง 2 ของ fly n. แหจับปลา [Hope]
(vi) pp ของ fly [Nontri]
/F L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fly]
บนิ: เหาะ, ลอย [Lex2]
เดนิทางโดยเครꇾื�องบนิ[Lex2]
บงัคบัเครꇾื�องบนิ[Lex2]
ทาํใหล้อยในอากาศ เชน่ วา่ว[Lex2]
ขนสง่ทางอากาศ: สง่ไปรษณยีภณัฑห์รอืสꇾิ�งของ
ทางอากาศ [Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ (เวลา, ฤดกูาล): ลว่ง [Lex2]
หลบหน:ี หน,ี เผน่ [Lex2]
พุ่งไปอยา่งรวดเรว็: ปราด, โผ, รบีเรง่, แลน่ [Lex2]
ผา้ใบปดิเตน็ท[์Lex2]
ปลวิสะบดั (ธง): โบกสะบดั [Lex2]
ชกัธงข뇽ึ�นสู่ยอดเสาเพꇾื�อเป็นสญัญาณ[Lex2]
แมลงวนั[Lex2]
ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลกัแหลม, มไีหวพรบิ
[Lex2]
(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บนิ,ขบั
(เครꇾื�องบนิ) ,เหาะ,ปลวิ,ลอ่งลอยใน

 



อากาศ,หน,ีชว่งระยะการบนิ,แมลงวนั,แมลงปลอม
ทꇾี�ใชเ้ป็นเหยꇾื�อลอ่ปลา adj. ฉลาด,หลกั
แหลม,คลอ่งแคลว่,วอ่งไว [Hope]
(n) แมลงวนั,แมลง,ดว้ง [Nontri]
(vi) บนิ,เหาะ,หนไีป,ปลวิ,กระเดน็,ลอ่งลอย
[Nontri]
(vt) ทาํใหบ้นิได,้หลบหนา้,ชกัวา่ว,ขบัเครꇾื�อง
บนิ,ชกัธง,ขนสง่ทางอากาศ [Nontri]
/F L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Jew คนยวิ[Lex2]
ผู้นับถอืศาสนายวิ[Lex2]
(จ)ู {Jewed,Jewing,Jews} n. ชาวยวิ,ผู้นับถอื
ศาสนายวิ (Judaism) ,ผู้สบืเช뇽ื�อสายจากชนชาตฮิิ
บร,ูชาวอสิราเอล vt. ตอ่รองราคาใหต้ꇾํ�า
ลง,กด,ราคาใหต้ꇾํ�าลง [Hope]
(n) คนยวิ [Nontri]
/JH UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knew กรยิาชอ่งทꇾี� 2 ของคาํกรยิา know[Lex2]
(vt) pt ของ know [Nontri]
/N UW1/ [CMU]
/N Y UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[know]
เขา้ใจ: ตระหนัก, ดอูอก, มองออก [Lex2]
จาํได[้Lex2]
รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
รู้: รู้จัก, รู้ด,ี ทราบ, เขา้ใจ, ประจักษ,์ รู้เรꇾื�อง,



ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]
(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้
ด,ีรู้จัก,รู้วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํได,้ตระหนัก
ด,ีวนิจิฉัย,ออก,มองออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi.
รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id. (know the ropes เขา้ใจ,คุ้นเคยกบั)
n. Phr. (in theknow รู้เรꇾื�องภายใน) ###S. un
[Hope]
(vi,vt) รู้จัก,จาํได,้เขา้ใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ
[Nontri]
/N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

new ใหม:่ แบบใหม,่ รว่มสมยั [Lex2]
(นวิ) adj.,adv. ใหม ่adv. อยา่งใหม.่ n. สꇾิ�งทꇾี�ใหม่
###SW. newness n. [Hope]
(adj) ใหม,่แปลก,ไมคุ่้นเคย,เป็นครั뇽�งแรก [Nontri]
(adv) อยา่งใหม,่เมꇾื�อเรว็ๆน뇽ี� [Nontri]
/N UW1/ [CMU]
/N Y UW1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

news ขา่ว: หวัขอ้ขา่ว, รายการขา่ว, ขา่วคราว, กระแส
ขา่ว [Lex2]
ขา่ว [LongdoEN]
(นวิซ) n. ขา่ว ###S. tidings [Hope]
(n) ขา่ว,ขา่วสาร,เรꇾื�องใหม,่ความรู้ใหม,่เรꇾื�องแปลก
[Nontri]
/N UW1 Z/ [CMU]
/N Y UW1 Z/ [CMU]



(n) / / [OALD]

newt สตัวประเภทจ뇽ิ�งจกซꇾึ�งอาศยัอยู่ไดท้ั뇽�งบนบกและใน
น뇽ํ�า: ตวันวิท ์[Lex2]
คนทꇾึ�ม: คนโง,่ เจา้โง ่[Lex2]
(นวิท)ฺ n. ตวัซาลามานเดอร ์ทꇾี�มสีสีนั [Hope]
/N UW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

screw ตะปคูวง: สลกัเกลยีว, สꇾิ�งทꇾี�เป็นเกลยีว [Lex2]
การบดิ: การหมนุ [Lex2]
เจา้หนา้ทꇾี�เรอืนจาํ (คาํสแลง): พัศด,ี ผู้บงัคบัการ
เรอืนจาํ, ผู้ปกครองนักโทษ, ผู้คมุนักโทษ [Lex2]
ขนัสกร[ูLex2]
กวดขนั[Lex2]
(สคร)ู n. ตะปคูวง,ควงตวัผู้,สลกัเกลยีว,เดอืย
เกลยีว, ตวัหนอน,รเูกลยีว,สꇾิ�งทꇾี�เป็น
เกลยีว,ไขควง,การบดิ,การหมนุ,มา้แก,่เงนิ
เดอืน,คา่จา้ง,คนข뇽ี�เหนยีว,เจา้หนา้ทꇾี�เรอืนจาํ,พัส
ด,ีการสงัวาส vt. ขนัสคร,ูบบีบงัคบั,ขนั
แนน่,กวดขนั,ไช. vi. หมนุตะปคูวง,ยดึตดิดว้ยตะปู
ควง, [Hope]
(n) สลกัเกลยีว,ตะปคูวง,ไขควง,ตวัหนอน,การ
หมนุ [Nontri]
(vt) ไช,ขนัสกร,ูหมนุเกลยีว,บบีคั뇽�น,กวดขนั
[Nontri]
/S K R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shrew ผู้หญงิปากรา้ยหรอือารมณร์า้ย[Lex2]
สตัวก์นิแมลงคลา้ยหน[ูLex2]



(ชร)ู n. หญงิอารมณร์า้ย,หญงิปากรา้ย,สตัวก์นิ
แมลง คลา้ยหนแูตม่จีมกูยาวแหลม [Hope]
(n) หญงิปากรา้ย,หญงิอารมณร์า้ย,หญงิปากจัด
[Nontri]
(n) / / [OALD]

stew เคꇾี�ยว: ตุ๋น [Lex2]
(สทวิ) vt. ตุ๋น,เคꇾี�ยว,ตม้อาหารโดยใชไ้ฟออ่น ๆ vi.
ตุ๋น,เคꇾี�ยวตม้โดยใชไ้ฟออ่น ๆ ,กงัวลใจ,รอ้น
ใจ,กลดักลุ้ม, Phr. (stew in one\'s own juice ได้
ผลจากการกระทาํของตวัเอง) n. อาหารตุ๋น,อาหาร
เคꇾี�ยว,เน뇽ื�อเปืꇾ�อย,การกงัวลใจ,ความรอ้นใจ,stews
สภาพทꇾี�อยู่แวดลอ้มทꇾี�ยดัเยยี [Hope]
(n) อาหารทꇾี�เคꇾี�ยวนาน [Nontri]
(vt) ตุ๋น,เคꇾี�ยว,ทาํใหเ้ปืꇾ�อย [Nontri]
/S T UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shrewd หลกัแหลม: มไีหวพรบิ, ฉลาดเฉลยีว [Lex2]
มเีลห่เ์หลꇾี�ยม[Lex2]
(ชรดู) adj. เฉยีบแหลม,หลกัแหลม,เฉลยีว
ฉลาด,วอ่งไว,รา้ยแรง,มุ่งรา้ย. ###SW.
shrewdness n. ###S.
cunning,knowing,keen,sharp [Hope]
(adj) สขุมุ,ฉลาด,หลกัแหลม,เฉลยีวฉลาด
[Nontri]
/SH R UW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]



Vocabulary List

 

grey สเีทา: เทา [Lex2]
สเีทา: ความเป็นสเีทา [Lex2]
หงอก: แกม่าก, เกา่มาก [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นสเีทา[Lex2]
(เกร) adj.,n.,vt.,vi. ดgูray ###SW. greyish adj.
greyly adv. greyness n. [Hope]
(adj) สเีทา,สหีมอก,แก,่ชรา,หงอก [Nontri]
(n) สเีทา,สหีมอก [Nontri]
/G R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prey เหย쪮ืȀอ[Lex2]
การฆา่สตัวเ์พ쪮ืȀออาหาร[Lex2]
(เพร) n. เหย쪮ืȀอ,สตัวท์쪮ีȀลา่หรอืจบักนิเป็นอาหาร ,การ
ลา่เหย쪮ืȀอ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀปลน้มา. vt. จบักนิเป็นอาหาร,มผีล
รา้ยตอ่จติ,ทาํใหผู้้อา่นเป็นเหย쪮ืȀอ. ###SW. preyer
n. ###S. catch,kill [Hope]
(n) เหย쪮ืȀอ,การลา่เหย쪮ืȀอ [Nontri]
(vi) กนิเหย쪮ืȀอ,รบกวน,ทาํลาย,จบัเป็นอาหาร
[Nontri]
/P R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whey หางนม[Lex2]
(เว) n. หางนม,นมใสหลงัจากทาํเนยแลว้ ###SW.
wheyey adj. ###S. milk serum [Hope]
(n) หางนํȀานม [Nontri]
/W EY1/ [CMU]
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Vocabulary List

 

key กญุแจ: ประแจ, ลกูกญุแจ [Lex2]
คาํเฉลย: คาํไขของปัญหา, คาํไข, คยี ์[Lex2]
ปรับ: แกไ้ข [Lex2]
ระดบัเสยีง: ระดบัเสยีงของโนต้ดนตร ี[Lex2]
สาํคญั: นัย, มนัีย, มคีวามหมาย, หลกั [Lex2]
ใสก่ญุแจ[Lex2]
ใสข่อ้มลู: พมิพข์อ้มลูเขา้เคร#ืองโดยใชแ้ปน้พมิพ์
[Lex2]
(ค)ี n. ลกูกญุแจ,กญุแจ,กญุแจไขรหสั,กญุแจไข
ปัญหา,คู่มอื,คาํไขปัญหา,อปุกรณ,์หวัใจ,ส#ิง
สาํคญั,คานดดีแปน้เปียโน,แปน้อกัษรท#ีน$ิวกดของ
เคร#ืองพมิพด์ดี,ระดบัเสยีง,น$ําเสยีง,สลกั,หนิโคง้
adj. สาํคญั,แกน่สาร,หวัใจ. vt. ใสล่#ิม,ใส่
สลกั,ปรับ,ปรับส,ีปรับภาพ,ปรับเสยีง,ใช [Hope]
(n) ลกูกญุแจ,เง#ือนไข,แปน้อกัษร,หวัใจ,ระดบั
เสยีง,สลกั,คู่มอื [Nontri]
/K IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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bib ผา้กนัเป้ือนของเด็ก: ผา้กนัเป้ือนของเด็ก, ทีก่นัเป้ีอน [Lex2]
ผา้ผนืเล็กๆ ใชผ้กูใตค้างเด็กเพือ่กนัเป้ือน[Lex2]
สว่นของผา้กนัเป้ือนทีป่กคลมุหนา้อก[Lex2]
(บบิ) n. ผา้ผกูใตค้างเด็กเพือ่กนัเป้ือน [Hope]
(n) ผา้เอี๊ยม [Nontri]
/B IH1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bid เชือ้เชญิ (ชอ่ง 2 โดยทัว่ไปจะใช ้bade)[Lex2]
พยายามทีจ่ะทําใหสํ้าเร็จ[Lex2]
ประมลู ใหร้าคา[Lex2]
สัง่ใหก้ระทํา[Lex2]
การใหร้าคา: การเรยีกราคา, จํานวนทีใ่หร้าคา [Lex2]
อวยพร (ชอ่ง 2 โดยทัว่ไปจะใช ้bade)[Lex2]
การประมลู: การใหร้าคา, การเสนอราคา [Lex2]
ความพยายามทีจ่ะทําบางสิง่[Lex2]
(บดิ) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคําสัง่,สัง่,กลา่ว,
บอก,ใหร้าคา,ประมลูราคา,เชือ้เชญิ,ประกาศอยา่งเปิดเผย,รับเป็นสมาชกิ,
ความพยายามเพือ่ใหไ้ดม้า vi. ออกคําสัง่, กรยิาชอ่ง 3 ของ bide ###SW.
bidder n. ด ูbid -Conf. bade [Hope]
(vt) สัง่,เชือ้เชญิ,เสนอราคา,ใหร้าคา,ประมลูราคา [Nontri]
(vt) pp ของ bide [Nontri]
/B IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

big ใหญ:่ ยิง่ใหญ ่[Lex2]
มคีวามสําคญัหรอืมอีทิธพิล[Lex2]
ขีค้ยุ: ขีโ้ม ้[Lex2]
มชีือ่: ขึน้ชือ่ [Lex2]
เตบิโตแลว้: เป็นผูใ้หญ ่[Lex2]
มพีลงัมาก: ทรงพลงั, มอํีานาจสงู [Lex2]
ใจกวา้ง: ใจด ี[Lex2]
ประสบความสําเร็จ[Lex2]
(บกิ) adj. ใหญ,่รา่งใหญ,่มาก ###SW. biggish adj. ใหญ,่รา่งใหญ,่มาก
bigness n. ความใหญ ่###S. large ###A. small -Conf. size,large,great
[Hope]
(adj) ใหญ,่เตย้,เขือ่ง,มาก,สําคญั [Nontri]
/B IH1 G/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bill ใบแจง้หนี:้ ใบสําคญัเก็บเงนิ [Lex2]
แจง้หนี:้ วางบลิ [Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
รา่งกฎหมาย: รา่งพระราชบญัญัต,ิ รา่งรัฐธรรมนูญ [Lex2]
อธบิายหรอืใหร้ายละเอยีด[Lex2]



ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก ่[Lex2]
ใบปลวิ: ใบโฆษณา [Lex2]
รายการ: โปรแกรม [Lex2]
(บลิ) {billed,billing,bills} n. ตัว๋เงนิ,พันธบตัร,ธนบตัร,บลิ,ใบเสร็จ,ใบแสดง
รายงานซือ้ขาย,พระราชบญัญัต,ิญัตต,ิรา่งญัตต,ิคําโฆษณา,รายการ,หนังสอื
ยืน่ฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบญัญัติ
อภยัโทษ) -Id. (bill the bill สนองความตอ้งการทัง้หมด [Hope]
(n) บลิ,ใบเสร็จ,ธนบตัร,พันธบตัร,ตัว๋เงนิ,ใบแจง้ความ,พระราชบญัญัต,ิรา่ง
ญัตต ิ[Nontri]
/B IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bin กลอ่ง: ถงั, ลงั [Lex2]
ใสก่ลอ่ง: ใสถ่งั [Lex2]
ถังขยะ[Lex2]
NULL [LongdoDE]
(บนิ) 1. ถัง,ลัง {binned,binning,bins} vt. ใสใ่นถังหรอืลงั 2. ใชเ้ป็นนามสกลุ
(file type) ของแฟ้มทีบ่รรจขุอ้มลู ทีเ่ป็นเลขฐานสอง (binary) เชน่ prog.bin
[Hope]
(n) ถงั,ลงั,ถังขยะ [Nontri]
/B IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bit ดอกสวา่น[Lex2]
เหล็กทีข่วางปากมา้สําหรับดงึบงัเหยีน[Lex2]
ชิน้สว่นเล็กๆนอ้ยๆ[Lex2]
หน่วยวัดความจขุอ้มลู: บติ [Lex2]
(บทิ) 1. n. ดอกสวา่น,สิง่ค้ํา,ของเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ,ครูเ่ดยีว,การกระทํา,บทบาท
เล็กนอ้ย,เหรยีญเล็ก ๆ ,หน่วย,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ bite, บติ, 2. ในระบบ
เลขฐาน 2 หมายถงึตวัเลข 0 และ 1, หน่วยขอ้มลูทีเ่ล็กทีส่ดุ โดยทีห่นึง่บติจะ
ตอ้งเพยีงพอตอ่การบอกความแตกตา่งระหวา่งขอ้มลูประเภท "ใช"้ ใน
ปัจจบุนัมักใชบ้ติเป็นหน่วยวดัตวัประมวลผล (microprocessor) ของไมโคร
คอมพวิเตอร ์วา่เป็นขนาด 8 บติ 16 บติ หรอื 32 บติ ถา้จัดบติเป็นชดุทีเ่รยีก
วา่ไบต ์(byte) ซึง่ปกตจิะม ี8 บติ จะใชเ้ป็นรหสัเก็บขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้ไมว่า่จะ
เป็นตวัเลข ตวัอกัษร ฯ ด ูbyte ประกอบ [Hope]
(n) ของเล็กนอ้ย,เหรยีญเล็กๆ,ชิน้อาหาร,เศษ,การกดั [Nontri]
(vt) pt ของ bite [Nontri]
/B IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bite]
กดั: ขบ, งับ [Lex2]
(แมลง) ตอ่ย: กดั [Lex2]
รอยกดั: แผลทีถ่กูกดั [Lex2]
หนึง่คําอาหาร[Lex2]
(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กดั,กนิ,ตอด,กนิอาหาร,ตอ่ย (แมลง)
,ยดึแน่น,เกาะแน่น,โกง,มผีลตอ่,งับ,ตดิเหยือ่,ยดึ,ตดิ,ทําไดผ้ล n. การ
กดั,แผลกดั,ความคม,ความไดผ้ล,ชิน้อาหาร,มือ้นอ้ย ๆ ###S. nibble [Hope]



(n) การกดั,ความคม,สว่นทีก่ดัออก,ชิน้อาหาร [Nontri]
(vt) กดั,กนิ,ตอด,ขบ,ตอ่ย [Nontri]
/B AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blink กะพรบิตา[Lex2]
กระพรบิตาเพือ่เอาบางสิง่ออกมา: กะพรบิไลน้ํ่าตา [Lex2]
การกะพรบิตา[Lex2]
(บลงิคฺ) vi.,vt. กะพรบิตา,หยตีา,เมนิเฉย,สอ่งแสงเป็นระยะ,ใหส้ญัญาณไฟ
กะพรบิ -n. การกะพรบิตา,การมองแวบเดยีว,แสงรบิหรี ่-Phr. (on the blinkใช ้
การไมไ่ด ้ตอ้งการซอ่มแซม) [Hope]
(vi) กะพรบิตา,ขยบิตา,หลิว่ตา [Nontri]
/B L IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bliss ความสขุสําราญอนัสดุยอด: ความสขุบนสวรรค,์ ความสขุอนัลน้พน้, สวรรค์
[Lex2]
(บลสิ) n. ความสขุอนัลน้พน้,ความสขุบนสวรรค,์สวรรค ์###S. rapture
[Hope]
(n) ความผาสกุ,ความสขุ [Nontri]
/B L IH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

brick ิอฐิ: ดนิเผา [Lex2]
คนด[ีLex2]
ทําดว้ยอฐิ: ทําดว้ยดนิเผา [Lex2]
(สแลง) เสยี, พัง, ถกูทําลาย, ไมทํ่างาน, หมดคา่ลง (เหมอืนเป็นเพยีงแค่
กอ้นอฐิ) เชน่ Apple says unlocked iPhones will brick after software
update. [LongdoEN]
(บรคิ) n. อฐิ,กอ้นอฐิ,สิง่ทีค่ลา้ยอฐิ,คนด,ีคนใจด.ี vt. กอ่อฐิ. adj. ทําดว้ย
อฐิ,คลา้ยอฐิ [Hope]
(n) อฐิ [Nontri]
(vt) กอ่อฐิ [Nontri]
/B R IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bridge สะพาน[Lex2]
ตวัเชือ่ม: สะพาน [Lex2]
ทีย่ดึฟันปลอม[Lex2]
ทอดสะพาน: ทําสะพานเชือ่ม, ขา้ม [Lex2]
เครือ่งวัดความฝืดของกระแสไฟฟ้า[Lex2]
หอบงัคบัการเรอื: สะพานเรอื [Lex2]
ดัง้จมกู: ดัง้ [Lex2]
ไพบ่รดิจ[์Lex2]
(บรดิจฺ) n. สะพาน,สิง่เชือ่มประสาน,ดัง้,ดัง้จมกู,ดัง้แวน่ตา,หอบงัคบัการเรอื,
ไพบ่รดิจ.์ vt. ทอดสะพานขา้ม,ขา้ม,ทอดขา้ม,ผา่นพน้ (อปุสรรค) ,เชือ่ม
ตอ่,ขา้มใหพ้น้ ###S. span [Hope]
(n) สะพาน,สะพานเรอื,หอบงัคบัการเรอื,ดัง้จมกู,การเลน่ไพช่นดิหนึง่



[Nontri]
(vt) ทําสะพานขา้ม,ทอดสะพานขา้ม,เชือ่มตอ่,ประสาน [Nontri]
/B R IH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brim เตมิ[Lex2]
ปริม่: เป่ียม,เต็ม [Lex2]
ปีกหมวก[Lex2]
ขอบ: ขอบ (ภาชนะ) [Lex2]
(n) ขอบ,รมิ [Nontri]
(vt) เป่ียม,ปริม่,ลน้,นอง [Nontri]
/B R IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bring พามา: พา [Lex2]
พาไป: นําไป, นําไปสง่ [Lex2]
ไปเอามา[Lex2]
นําไปสู:่ พาไปสู ่[Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่ [Lex2]
(บรงิ) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให,้นํามาให,้พามา,นํา
มาสู,่ทําใหเ้กดิ,กอ่ใหเ้กดิ,นําออกมาแสดง,นําเสนอ,ชกัชวนขายได ้-Id.
(bring about ทําใหเ้กดิ) -Id. (bring around (round)) ชกัชวน,โนม้นา้ว -Id.
(bring forth ทําใหเ้กดิ,นําเสนอ) -Id. (bring in ยอมแพ)้ [Hope]
(vt) นํามา,เอามา,พามา,ยกมา,ทําใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brink รมิ,ขอบ[Lex2]
(บรงิคฺ) n รมิ,ขอบ,ปาก,ระยะใกล,้ความจวนเจ,จดุปลาย [Hope]
(n) ปากขอบ,รมิ [Nontri]
/B R IH1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

brisk กระฉับกระเฉง: ไว, กระวกีระวาด, รวดเร็ว, ปราดเปรยีว [Lex2]
(บรสิคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรยีว,วอ่งไว,แรง (ลม)
vt. ทําใหร้วดเร็ว,ทําใหม้ชีวีติชวีา,ทําใหรุ้ง่เรอืง vi. วอ่งไว,กระวี
กระวาด,รุง่เรอืง ###SW. briskness n. ###S. quick [Hope]
(adj) รวดเร็ว,กระฉับกระเฉง,กระวกีระวาด,วอ่งไว,กระตอืรอืรน้,คลอ่ง
[Nontri]
(vt) ทําใหก้ระฉับกระเฉง,ทําใหค้ลอ่งขึน้,ทําใหก้ระตอืรอืรน้ [Nontri]
/B R IH1 S K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

build สรา้ง: สถาปนา [Lex2]
(บลิดฺ) {built,built,building,builds} v. สรา้ง,กอ่สรา้ง,กอ่,
ปลกู,สถาปนา,สรา้งสรรค,เพิม่,ทําใหแ้ข็งแรง n. การกอ่สรา้ง,รา่งทีด่ ี###S.
erect ###A. demolish [Hope]
(n) โครงรา่ง,รปูรา่ง,รา่ง,แบบ [Nontri]



(vt) ทํา,สรา้ง,รา่ง,กอ่,ปลกู,กอ่สรา้ง,สถาปนา [Nontri]
/B IH1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chick ลกูไก:่ ลกูเป็ด, ลกูนก [Lex2]
สาวนอ้ย: หญงิสาว [Lex2]
(ชคิ) n. ลกูไก,่ลกูนก,เด็ก,เด็กผูห้ญงิ [Hope]
(n) ลกูไก,่ลกูนก,เด็ก,ผูด้อ้ยประสบการณ์ [Nontri]
/CH IH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chill ความกลวั (จนรูส้กึหนาวเย็น)[Lex2]
ความหนาวเย็น[Lex2]
ทําใหเ้ย็น[Lex2]
เย็นชา: มนึตงึ [Lex2]
หนาวเย็น: หนาว [Lex2]
(ชลิ) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยอืกเย็น,ความหมดสนุก,
ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะทา้น,เฉยเมย,ซึง่ทําใหห้มดกําลงัใจ. -v.
เปลีย่นเป็นหนาวเย็น,ทําใหห้นาวสัน่,ทําใหห้มดกําลงัใจ,ทําใหห้วาดกลวั,แช่
เย็น ###S. coldness [Hope]
(adj) เย็นเยอืก,หนาว,หนาวสัน่,เฉยเมย [Nontri]
(n) ความเยอืกเย็น,ความหนาว,หวดั,ความเฉยเมย [Nontri]
(vi) รูส้กึเย็น,รูส้กึหนาว,สะทา้น [Nontri]
/CH IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chimp ลงิชมิแปนซ ี(คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(ชมิพฺ) n. = chmpanzee [Hope]
/CH IH1 M P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chin คนจนี (คํายอ่ของ Chinese)[Lex2]
คาง[Lex2]
คยุ (คําสแลง): สนทนา [Lex2]
(ชนิ) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one\'s chin up อยา่ทอ้
ใจ,ไมท่อ้ -take it on the chin แพ,้ลม้เหลวอยา่งสิน้เชงิ,ยกคางขึน้,
คยุ,สนทนา. -vi. คยุ,ยกคางตวัเองขึน้ [Hope]
(n) คาง [Nontri]
/CH IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chink รอยแยกเล็กๆ[Lex2]
ทําเสยีงดงักริ๊ง[Lex2]
มเีสยีงดงักริ๊ง[Lex2]
เสยีงดงักริ๊ง[Lex2]
(ชงิคฺ) n. รอยรา้ว,รอยประสาน,รอยแยก,ชอ่งโหว,่เงนิ,เงนิสด -v. อดุชอ่ง
[Hope]
(n) รอยรา้ว,ร,ูรอ่ง,ชอ่งโหว,่รอยแยก,เสยีงกระทบ [Nontri]



(vi) ทําเสยีงกระทบ [Nontri]
(vt) อดุร,ูอดุชอ่ง [Nontri]
/CH IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chip การสลัก: การถาก, การแกะ [Lex2]
ตดัออก: ตดั [Lex2]
แตก: กระเทาะ [Lex2]
ถาก: สกดั, แกะ [Lex2]
ทําใหเ้ป็นรอยแหวง่[Lex2]
เบีย้: ชพิ, เบีย้ทีใ่ชแ้ทนเงนิในการเลน่พนัน [Lex2]
มันฝร่ังทอดแผน่บางๆ[Lex2]
รอยแหวง่: รอยแตก [Lex2]
เศษทีแ่ตกออก: เศษทีบ่ ิน่ออก [Lex2]
แผน่ไมโครชปิ: ไมโครชปิ [Lex2]
ไป: จากไป [Lex2]
(ชพิ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม,้เศษหนิ,ชิน้,แผน่ตดั,เศษ,เบีย้,
สิง่เล็กสิง่นอ้ย,สิง่ทีไ่รค้า่หรอืมคีา่นอ้ย,ไมต้อก,กอ้นมลูแหง้,เงนิ vt.
ตดั,เลาะ,แกะ,แชะ,ขดู,สกดั,เจาะ,ทําปากแหวง่,เฉือนเป็นแผน่บาง ๆ ,พดู
เหน็บแนม,พดูสอด,จกิใหไ้ขแ่ตก vi. แหวง่,เป็นรอยรา้ 2. n. หมายถงึวงจร
รวม (integrated circuit) ทําหนา้ที ่เหมอืนสาร กึง่ตวันํา ใชเ้ป็นทีเ่ก็บขอ้มลู
หรอืหน่วยความจําในไมโครคอมพวิเตอร ์ในปัจจบุนั มชีปิแบบวแีอลเอสไอ
(VLSI หรอื Very large scale integrated circuit) ซึง่จะมทีรานซสิเตอรเ์ป็น
พัน ๆ ตวั แตม่ขีนาดเล็กนดิเดยีว ราคาถกูลงทกุวัน แตม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก
ถา้ชปิใดมทัีง้หน่วยความจํา หน่วยคํานวณ และตรรกะ เราจะเรยีกชปินัน้วา่
ไมโครโพรเซสเซอร ์(micro processor) ปัจจบุนั เราใชช้ปิกนัมากในเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์นาดเล็ก เครือ่งคดิเลข นาฬกิา เครือ่งมอืแพทย ์ฯ ดู
microprocessor ประกอบ [Hope]
(n) ชิน้,เศษ,สะเก็ดหนิ,เบีย้,แผน่บางๆ [Nontri]
(vt) เลาะ,หัน่เป็นชิน้ๆ,เฉือนเป็นแผน่บางๆ [Nontri]
/CH IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

cling ทําใหต้ดิแน่น: ทําใหต้ดิกนั [Lex2]
(คลงิ) {clung,clung,clinging,clings} v. ยดึ,ตดิกบั,ทําใหเ้กดิเสยีงกงัวาน n.
เสยีงกงัวาน [Hope]
(vi) ตดิกบั,ยดึ,เกาะแน่น,เกาะกบั [Nontri]
/K L IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]



clip ครัง้: คราว [Lex2]
คลปิ: ทีต่ดิของอนัเล็กๆ [Lex2]
ตดัออก[Lex2]
ตดิดว้ยคลปิ[Lex2]
มวิสกิวดิโีอเพลง: ภาพยนตรส์ัน้ [Lex2]
(คลพฺิ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตดั,ตดัออก,ตดัใหส้ัน้,ตดั
เล็บ,ยอ่,ตอ่ยอยา่งแรงและรวดเร็ว,ตอียา่งรนุแรง,หนบี,กลดั,โอบ
ลอ้ม,กระโดดหนบีขาไว,สิง่ทีต่ดัออก,เครือ่งหนบี,ทีห่นบี,เหล็กหนบี,เข็ม
กลดั,เครือ่งกลัด ###SW. clips n.,pl. กรรไกร,เคร [Hope]
(n) การขลบิ,การเล็ม,ทีห่นบี,เข็มกลัด [Nontri]
(vt) ขลบิ,เล็ม,กลดั,หนบี [Nontri]
/K L IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crib กกัขงั[Lex2]
คอกสตัว[์Lex2]
เตยีงนอนเด็ก[Lex2]
รางใสอ่าหารสตัว[์Lex2]
หอ้งหรอืบา้นเล็กๆ[Lex2]
กอ๊ป: ลอกเลยีน [Lex2]
(ครบิ) {cribbed,cribbing,cribs} n. เตยีงนอนเด็กทีม่สีว่นกัน้โดยรอบ,คอก
วัว,รางใสอ่าหารสตัว,์กระทอ่ม,หอ้งเล็ก,ตะกรา้เครือ่งสาน,การลกัเล็กขโมย
นอ้ย,การขโมยคดัลอกสําเนา vt.,vi. ใสบ่นเตยีงนอนเด็ก,ใสใ่นคอก,ลกัเล็ก
ขโมยนอ้ย,ขโมยคดัลอก,ขโมย,ขดัขวาง. คําทีม่คีวามห [Hope]
(n) เตยีงเด็ก,เปล,ลงั,ถัง,คอก,หอ้งเล็กๆ [Nontri]
/K R IH1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cringe นอบนอ้ม[Lex2]
หดกลบัอยา่งเร็ว[Lex2]
(ครนิจฺ) {cringed,cringing,cringes} vi. งอ,โคง้,ยนืงอตวั,กม้ศรษีะหรอืไขว ้
มอื (ในทา่ประจบประแจง หรอืมคีวามกลวั) n. การนอบนอ้ม,การงอตวั,กม้
ศรีษะหรอืไขวม้อื (ในทา่ประจบหรอืดว้ยความกลวั) ###SW. cringingly adv.
###S. flinch, [Hope]
(vi) ประจบประแจง,กม้หวั,งอตวั,โคง้,ขด [Nontri]
/K R IH1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crisp กรอบ[Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
ทําใหก้รอบ[Lex2]
ทําใหเ้ป็นลอน: ดดัผม [Lex2]
ทีส่ะอาดเรยีบรอ้ย[Lex2]
มันฝร่ังทอด[Lex2]
สดชืน่[Lex2]
สดและกรอบ (ผัก)[Lex2]
(ครสิพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกงา่ย,สบายใจ,สด
ชืน่,มชีวีติชวีา,สะอาดเรยีบรอ้ย,หยกิงอ. vt.,vi. ทําใหเ้ปราะหรอืกรอบ,ทําให ้



เป็นลอนหรอืหยกิ. ###SW. crisply adv. ดcูrisp ###S. brittle [Hope]
(adj) กรอบ,เปราะ,แจม่ใส,สดชืน่,กระฉับกระเฉง,มชีวีติชวีา [Nontri]
/K R IH1 S P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

did กรยิาชอ่ง 2 ของกรยิา do: ทํา, กระทํา, ปฏบิตั ิ[Lex2]
(ดดิ) v. อดตีกาลของdo [Hope]
(vt) pt ของ do [Nontri]
/D IH1 D/ [CMU]
/D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[do]
จัดการ: กระทํา, ทํา, ปฏบิตั,ิ เตรยีม [Lex2]
เดนิทาง: วิง่ [Lex2]
พอเพยีง: เหมาะสมกนั [Lex2]
มพีอเพยีง: เหมาะสม [Lex2]
ลงโทษ[Lex2]
เลยีนแบบ[Lex2]
แวะเยีย่ม: แวะเทีย่ว [Lex2]
ศกึษา: ทํางาน, เรยีนรู ้[Lex2]
เสพยา[Lex2]
(ด)ู {did,done,does} vt. ทํา,กระทํา,ปฏบิตั,ิจัดการ,แสดงทา่,วา่ดว้ยvi.
ทํา,กระทํา n. การกระทํา [Hope]
(vt) กระทํา,ทํา,ปฏบิตั,ิจัดการ,กอ่ใหเ้กดิ,แสดงทา่,มอีาการ [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

dig การแหย:่ การทิม่, การแทง, การกระทุง้ [Lex2]
ขดุ: ขดุหา, เจาะ, ทิม่, แทง, แยง, คุย้, กระทุง้ [Lex2]
เขา้ใจ: รับทราบ [Lex2]
เจาะ: ขดุ, ทําเป็นโพรง, ขดุหา, ขดุคน้, ทิม่, แทง, แยง, คุย้, กระทุง้ [Lex2]
ชอบ: รัก [Lex2]
มองด:ู จอ้ง, ด ู[Lex2]
แหลง่ขดุคน้ (ทางโบราณคด)ี[Lex2]
(ดกิ) {digged,digging,digs} v.,n. (การ) ขดุ,ขดุหา,ขดุคน้,ขดุคุย้,จกิ,แทง,
ชอบ,เขา้ใจ,ทํางานหนัก,เรยีนหนัก [Hope]
(vt) ขดุ,คุย้,จกิ,แทง,ขดุคน้ [Nontri]
/D IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dim โง ่(คําไมเ่ป็นทางการ): เบาปัญญา, ไรส้มอง [Lex2]
ทําใหส้ลวั: ทําใหม้ัว, ทําใหเ้ลอืนลาง [Lex2]
มัว: สลวั, ไมส่วา่ง, ไมแ่จม่ชดั, ครึม้, ทบึ [Lex2]
สลวั: มัว, หรีล่ง [Lex2]
หมดหวัง: ไมม่คีวามหวงั, ทอ้แท ้[Lex2]
(ดมิ) {dimmed,dimming,dims} adj. ทบึ,หมอง,สลวั,ไมส่วา่ง,พรา่,คลมุ
เครอื,เลอืนราง,เชือ่งชา้,ทอ้แท,้หมอง,ไมแ่จม่แจง้ -Phr. (take a dim view of



สงสยั,มองในแงร่า้ย) vt.,vi. (ทําให)้ ทบึ, (ทําให)้ หมอง,ทําให ้(เลอืนราง) .
###SW. dims n.,pl. ไฟสลวั,ไฟหรี ่[Hope]
(adj) ทบึ,หมอง,มัว,สลวั,ไมส่วา่ง,ไมแ่จม่ใส,คลมุเครอื,มดืมวั [Nontri]
(vt) ทําใหห้มอง,ทําใหท้บึ,ทําใหม้ัว,ทําใหส้ลวั,ทําใหเ้ลอืนลาง [Nontri]
/D IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

din ทําเสยีงอกึทกึ: สง่เสยีงเอะอะ [Lex2]
พดูกรอกหซูํ้าๆ จนจําได[้Lex2]
เสยีงอกึทกึ: เสยีงเจี๊ยวจ๊าว, เสยีงเอะอะ [Lex2]
(ดนิ) {dinned,dinning,dins} n.,v. (สง่) เสยีงอกึทกึครกึโครม,เสยีงเจี๊ ยวจ๊าว
###S. hubbub [Hope]
(n) เสยีงอกึทกึครกึโครม,เสยีงเจี๊ยวจ๊าว [Nontri]
(vi) สง่เสยีงอกึทกึครกึโครม,สง่เสยีงเจี๊ยวจ๊าว [Nontri]
/D IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dip การจุม่: การแช ่[Lex2]
การตกลง: การลดลง [Lex2]
ความเอยีงลาด[Lex2]
จุม่: แช,่ จม [Lex2]
นักลว้งกระเป๋า (คําสแลง): คนลว้งกระเป๋า [Lex2]
ลดลง: ลดธงลง, กม้ลง, ลดคา่ลง, ลดตํา่ลง [Lex2]
เอยีง: ลาด [Lex2]
(ดพิ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุม่,แช,่จอ่ม,จม,ลด,ตกั,
เอยีง,ลว้ง,ลว้งความ,พลกิอา่น. [Hope]
(vt) จมน้ํา,จุม่น้ํา,แชน้ํ่า,ตกั,ลา้ง,ลดตํา่ลง [Nontri]
/D IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

disc แผน่ดสิค ์(ทางคอมพวิเตอร)์: แผน่บนัทกึขอ้มลู [Lex2]
แผน่เสยีง (คําเกา่)[Lex2]
สิง่ของทีม่ลีกัษณะกลมแบน[Lex2]
(ดสิค) n.,vt. disk [Hope]
(n) แวน่,จาน,แผน่เสยีง,จานเสยีง [Nontri]
/D IH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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



disk แผน่กลม: สิง่ทีม่รีปูรา่งเป็นแผน่กลมและแบน [Lex2]
แผน่ดสิก ์(ทางคอมพวิเตอร)์: ดสิก,์ จานบนัทกึแมเ่หล็ก [Lex2]
แผน่เสยีง (คําเกา่)[Lex2]
พรวนดนิ[Lex2]
(ดสิคฺ) {disked,disking,disks} n. แผน่กลม,แผน่เสยีง,จานกลม. vt. พรวนดนิ
ดว้ยคราดกลม. ###S. disc,circle จานบนัทกึหมายถงึ อปุกรณ์เก็บขอ้มลูชนดิ
หนึง่ ทีน่ยิมใชก้บัไมโครคอมพวิเตอร ์มลีกัษณะกลม เหมอืนจาน มอียู ่3
ชนดิ1. จานออ่น (floppy disk) มลีกัษณะออ่น บรรจใุนซองกระดาษ มขีนาด
5.25x5.25 นิว้ การเก็บรักษาคอ่นขา้งยาก จขุอ้มลูไดป้ระมาณสามแสนหก
หมืน่ถงึหนึง่ลา้นสองแสนตวัอกัษร) 2. จานบนัทกึอกีชนดิหนึง่มลีกัษณะแข็ง
กวา่เพราะหอ่หุม้ดว้ยพลาสตกิแข็ง มขีนาดเล็กกวา่แบบแรก มักเรยีกกนัวา่
diskette มขีนาด 3.5x3.5 นิว้ จขุอ้มลูไดส้งูสดุถงึ 1.44 ลา้นตวัอกัษร ปัจจบุนั
เป็นทีน่ยิมมากกวา่แบบแรก เพราะเก็บรักษาไดง้า่ยกวา่3. จานบนัทกึแข็ง
หรอืทีน่ยิมเรยีกวา่ ฮารด์ดสิก ์(hard disk) มักจะบรรจไุวใ้นกลอ่งพรอ้มกบั
หน่วยขบั (drive) แลว้เก็บอยูภ่ายในตวัเครือ่งเลย ฮารด์ดสิกนั์น้มคีวามจสุงู
มากประมาณ 100-800 ลา้นตวัอกัษร เป็นทีน่ยิมมากในปัจจบุนั เพราะมี
ประสทิธภิาพสงูและราคาลดลงทกุวนั ปัญหาเรือ่งการเก็บรักษาเกอืบจะไมม่ี
เลย แตอ่าจจะมปัีญหาเรือ่งเกีย่วกบัไวรัสไดน้อกจาก 3 ชนดิทีไ่ดก้ลา่วถงึมา
แลว้ ก็ยงัมอีกีหลายชนดิ เชน่ จานบนัทกึทีนํ่ามาใชก้บัคอมพวิเตอรเ์ครือ่ง
ใหญ ่(mainframe) ทีเ่รยีกวา่ชดุจานบนัทกึ (disk pack) ซึง่จะมแีกนยดึตดิกนั
ตรงกลาง, จานแสงหรอืจานเลเซอร ์(optical or laser disk) , จานวดีทัิศน์
(vedio disk) , จานบนัทกึอดัแน่น (compact disk) ซึง่ลว้นแตม่คีวามจสุงูมาก
ปัจจบุนัจานบนัทกึไดรั้บความนยิมมากกวา่สือ่บรรจขุอ้มลูอืน่ เพราะราคาถกู
ใชซ้ํ้าได ้และการคน้คนืขอ้มลูทําไดร้วดเร็วกวา่สือ่ชนดิอืน่ [Hope]
(n) แผน่กลม,วงจักร,จานเสยีง,แผน่เสยีง [Nontri]
(n) แวน่,จาน,แผน่เสยีง,จานเสยีง [Nontri]
/D IH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ditch คน้ํูา: ค,ู ทอ่, รอ่งน้ํา, รอ่ง, รอ่งดนิ [Lex2]
ทิง้: กําจัด, ละทิง้, โยนทิง้ [Lex2]
ละทิง้: ทิง้ไว ้[Lex2]
(ดทิชฺ) n. ทอ่,ค,ูทอ้งรอ่ง,ชอ่งแคบองักฤษ. vt. ขดุทอ่,ขดุค,ูกําจัด,หน.ี vi.
ขดุทอ่,นําเครือ่งบนิลงน้ํา ###S. channel,trench [Hope]
(n) ทอ่,ทอ้งรอ่ง,ค ู[Nontri]
(vt) ขดุทอ่,ขดุค,ูตกค,ูหน,ีกําจัด [Nontri]
/D IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drift กองดนิ: กองหมิะ [Lex2]
การเบีย่งเบนออกจากเสน้ทาง[Lex2]
ความหมาย: ใจความ [Lex2]
แนวทาง: แนว, แนวโนม้ [Lex2]
เรร่อ่น: ระหกระเหนิ, ใชช้วีติอยา่งไรจ้ดุมุง่หมาย [Lex2]
แรงผลกัดนั[Lex2]
ลอย: ปลวิ, ลอ่งลอย [Lex2]
หลง: หลงทาง, พลดัหลง [Lex2]



(ดรฟิทฺ) vi.,vt.,n. (การ) ลอ่งลอย,เลือ่นลอย,ลอยไปทับกนัเป็นกอง,
พเนจร,ระเหเรร่อ่น,เบีย่งเบนจากทศิทางเดมิการพเนจร,สิง่ทีล่อ่งลอย,ความ
โนม้นา้ว,ความหมาย,เจตนา, ###SW. driftingly adv. ดdูrift ###S.
float,mound,wander [Hope]
(n) การพเนจร,การพัดพาไป,กระแส,การลอ่งลอย,สิง่ทีล่อ่งลอย,กอง
[Nontri]
(vi,vt) ระเหเรร่อ่น,พเนจร,พัดพาไป,ลอย,ลอ่งลอย,เลือ่นลอย,นําไปดว้ย
[Nontri]
/D R IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drill การฝึกฝน: การฝึกหัด [Lex2]
เจาะ: ขดุ [Lex2]
ฝึกฝน: หดั, ฝึก, ฝึกหดั, ฝึกปรอื [Lex2]
สวา่นไฟฟ้า: เครือ่งเจาะ [Lex2]
เครือ่งหวา่นเมล็ดพชื[Lex2]
รอ่งทีใ่ชห้วา่นพชื[Lex2]
หวา่นพชื[Lex2]
ผา้ฝ้ายหนาสําหรับตดัชดุทํางานหรอืเครือ่งแบบ[Lex2]
(ดรลี) {drilled,drilling,drills} n. สวา่น,เครือ่งเจาะ vt.,vi. เจาะไซ,ยงิ
ทะล,ุฝึกฝน. vi. เจาะร,ูฝึกฝน ###SW. drillable adj. ดdูrill driller n. ###S.
exercise,practice,bore,tteach [Hope]
(n) การฝึกฝน,สิว่,สวา่น,เครือ่งเจาะ,เครือ่งไข,ชอ่งวา่งในเมล็ด [Nontri]
(vt) ฝึกฝน,ไช,เจาะร,ูยงิทะล ุ[Nontri]
/D R IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drink เครือ่งดืม่: การดืม่เหลา้, การบรกิารเครือ่งดืม่ [Lex2]
ดืม่[Lex2]
(ดริง้คฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดืม่,อกึ,ดืม่ใหพ้ร,ดืม่เหลา้ n. เครือ่ง
ดืม่,เครือ่งดืม่หนึง่อกึ,การดืม่เหลา้,การดืม่เหลา้เมา,ของเหลวหนึง่อกึ,เหลา้
[Hope]
(n) เครือ่งดืม่,การดืม่เหลา้,เหลา้,ทะเล,มหาสมทุร [Nontri]
(vt) ดืม่,ดืม่อวยพร,กลนื [Nontri]
/D R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drip ทําใหห้ยด: ปลอ่ยใหห้ยด [Lex2]
หยดน้ํา: การหยดของน้ํา [Lex2]
(ดรพิ) {dripped,dripping,drips} vi.,vt. ไหลเป็นหยด,ออกเป็นหยด,สาดไป
ทัว่. n. การไหลออกเป็นหยด,ของเหลวทีห่ยด,การใหน้ํ้าเกลอืหรอืของเหลว
เขา้สูร่า่งกายทางเสน้เลอืดอยา่งชา้ ๆ ทลีะหยด, ###S. drop,dribble [Hope]
(n) หยด,เครือ่งหยดน้ําเกลอื,การใหน้ํ้าเกลอื [Nontri]
(vi) น้ําหยด,ไหลเป็นหยด [Nontri]
/D R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]



fib คําพดูโกหกเรือ่งเล็กนอ้ย: คําพดูโกหกทีไ่มทํ่าใหใ้ครเดอืดรอ้น [Lex2]
พดูโกหกเล็กๆ นอ้ยๆ[Lex2]
(ฟิบ) n. คําโกหกเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ,ความผดิเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ,พดูโกหกเล็ก ๆ นอ้ย
ๆ ###SW. fibber n. [Hope]
(n) การพดูปด,การโกหก,คําเท็จ,ความผดิ [Nontri]
(vi) พดูปด,โกหก,พดูเท็จ [Nontri]
(v) / / [OALD]

fig ตน้ไมห้รอืผลตระกลูมะเดือ่ ไทรและกรา่ง[Lex2]
การแตง่ตวั: รปูแบบการแตง่ตวั, สไตลก์ารแตง่ตวั [Lex2]
(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พชืจําพวก Ficus,ปรมิาณนดิเดยีว,สิง่ทีไ่ร ้
คา่,จํานวนทีน่อ้ยทีส่ดุ,เรือ่งหยมุหยมิ vt. แตง่ตวั,เสือ้ผา้อาภรณ์ [Hope]
(n) ผลมะเดือ่ [Nontri]
/F IH1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

film ภาพยนตร:์ หนัง, ฟิลม์ถา่ยภาพ, ฟิลม์ถา่ยรปู, ฟิลม์หนัง [Lex2]
แผน่พลาสตกิบางสําหรับหอ่ของ[Lex2]
เยือ่บางๆ: เนือ้เยือ่บางๆ [Lex2]
ฝ้า: สิง่ทีล่อยอยูบ่นผวิน้ํา, สิง่ทีเ่คลอืบอยู ่[Lex2]
ถา่ยภาพยนตร:์ ถา่ยหนัง, ถา่ยรปู, ถา่ยภาพ, ถา่ยทํา, บนัทกึภาพ [Lex2]
เคลอืบ: เคลอืบดว้ยฟิลม์ [Lex2]
|der, pl. Filme| ฟิลม์ แผน่ฟิลม์สําหรับถา่ยภาพ [LongdoDE]
|der, pl. Filme| ภาพยนต ์[LongdoDE]
(ฟิลม์) n. ฟิลม์,เยือ่หุม้,เยือ่บาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิลม์ถา่ยรปู,ฟิลม์
ภาพยนตร,์ภาพยนตร.์ vt. เอาฟิลม์หุม้,ถา่ยภาพยนตร,์ฉายภาพยนตร.์ vi. ปก
คลมุดว้ยฟิลม์ [Hope]
(n) เยือ่หุม้,เยือ่บาง,ฟิลม์,ภาพยนตร,์ฝ้า [Nontri]
(vt) คลมุดว้ยเยือ่บาง,ถา่ยภาพยนตร,์ถา่ยหนัง,ฉายหนัง [Nontri]
/F IH1 L M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fin ครบี (ปลา): สว่นทีย่ืน่ออกมาคลา้ยครบี (ของเรอืใตน้ํ้า, เครือ่งบนิ) [Lex2]
รองเทา้ตนีเป็ดของนักดําน้ํา[Lex2]
มอืหรอืแขน (คําสแลง)[Lex2]
วา่ยน้ําโดยการใชต้นีกบ[Lex2]
ตดัครบีปลา[Lex2]
ธนบตัรหา้ดอลลาร ์(คําสแลง)[Lex2]
(ฟิน) n. ครบี,ปีก,สว่นยืน่คลา้ยครบีของเรอืใตน้ํ้า [Hope]
(n) ครบีปลา,กระโดงปลา,ปีก,รองเทา้กบ [Nontri]
/F IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

finch นกขนาดเล็กทีม่จีะงอยสัน้[Lex2]
(ฟินชฺ) n. นกเล็ก ๆ เชน่ นกกระจอก [Hope]
/F IH1 N CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]



fish ปลา: เนือ้ปลา, มัจฉา [Lex2]
จับปลา (ดว้ยอปุกรณ)์: หาปลา, ตกปลา, ตอีวน [Lex2]
จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
คน้หา: ลว้ง, คน้ [Lex2]
ผูห้ญงิ[Lex2]
(ฟิช) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เนือ้ปลา,สตัวน้ํ์า,บคุคล,คนออ่นหดั vt.
ตกปลา,จับปลา,ลว้งออก,ดงึออก,คน้หา -Phr. (fish in troubled waters ฉวย
โอกาสกอบโกยผลประโยชน)์ -pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
(n) ปลา [Nontri]
(vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
(vt) ดงึออกมา,ลว้งออกมา,เกีย่ว,ตกเบ็ด [Nontri]
/F IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fist กําปัน้: หมัด [Lex2]
กําหมัด: กํามอื [Lex2]
(ฟิสทฺ) n. หมดั,กําปัน้,เครือ่งหมายนิว้,มอื,ลายมอื vt. กําหนัด,ใชห้มัดชก
[Hope]
(n) หมัด,กําปัน้ [Nontri]
(vt) ทบุดว้ยกําปัน้,กําหมัด,ชกดว้ยหมัด [Nontri]
/F IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fit ทีเ่หมาะสม: ทีส่มควร, ทีเ่หมาะเจาะ [Lex2]
พอด ี(ขนาด): พอเหมาะ [Lex2]
ความพอด:ี ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การไดส้ดัสว่น [Lex2]
เตรยีม: ตระเตรยีม [Lex2]
ทีเ่ตรยีมพรอ้ม: พรอ้ม [Lex2]
ตดิ: ตดิตัง้ [Lex2]
ทีม่สีขุภาพด:ี แข็งแรง [Lex2]
อาการชกั: อาการกระตกุอยา่งฉับพลัน [Lex2]
อารมณ์หรอืความรูส้กึ (โกรธ, เศรา้) ทีเ่กดิขึน้ชัว่ขณะ: การระเบดิอารมณ์
[Lex2]
นทิาน: โคลง, เพลง [Lex2]
คนทีน่่าสนใจ: คนทีน่่าดงึดดู [Lex2]
(ฟิท) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คูค่วร,สอดคลอ้ง,ถกู
ตอ้ง, (สขุภาพ) ปกต,ิ (สขุภาพ) สมบรูณ์. vt. ทําใหเ้หมาะสม,ปรับ,ปรับปรงุ,
ทําใหพ้อด,ีเตรยีม,จัดหา. vi. เหมาะกบั,เหมาะสมกบั,คูค่วรกบั,สอดคลอ้ง
กบั. -Phr. (fit out (up) จัดหาเตรยีม,จัดหาเสือ้ผา้,เ [Hope]
(adj) เหมาะ,คูค่วร,สมกนั,พอด,ีเหมาะสม,สมบรูณ์ [Nontri]
(n) โรคปัจจบุนั,อาการเป็นลม [Nontri]
(vi,vt) เหมาะกนั,สมควร,คูค่วร,เหมาะสม,จัดหา,เตรยีม,ปรับ [Nontri]
/F IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fix ซอ่มแซม: ซอ่ม, แก ้[Lex2]
ตดิ: ยดึ, ผนกึ, ตดิแน่น [Lex2]
กําหนด (วัน, เวลา, ราคา)[Lex2]



จอ้ง (ตา): เพง่ (ความสนใจ) [Lex2]
จัดการ: จัดใหเ้ป็นระบบ [Lex2]
จัดหาอาหาร: เตรยีมอาหาร [Lex2]
ลงโทษ: ทําโทษ [Lex2]
การแกปั้ญหา[Lex2]
สถานการณ์ทีย่ากลําบาก[Lex2]
(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทําใหแ้น่น,ตดิ,ตดิแน่น,กําหนดแน่นอน,เพง่
มอง,เพง่ความสนใจ,ป้ายความผดิ,ซอ่มแซม,จัดใหเ้รยีบรอ้ย,จัดใหเ้ป็น
ระเบยีบ,เตรยีมอาหาร,แกแ้คน้,ลงโทษ,จัดการ,เปลีย่นไนโตรเจนในอากาศ
ใหเ้ป็นสารประกอบทีม่ปีระโยชน ์(เชน่ปุ๋ ย) ,ทําใหภ้าพเกาะแน่นโด [Hope]
(vi) อยูก่บัที,่ประจําที,่ยดึ,ไมเ่คลือ่นไหว,ตดิแน่น,เกาะแน่น [Nontri]
(vt) กําหนด,เจาะจง,ซอ่มแซม,ทําใหค้นืด,ีทําใหต้ดิแน่น,ตรงึตรา,จัดการ
[Nontri]
/F IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fizz /F IH1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flick การฟาด: การหวด, การต,ี การดดี [Lex2]
สะบดั: ปัด, ตวดั, กระตกุ [Lex2]
กระตกุ: ตวดั, สะบดั [Lex2]
หวด (ดว้ยแส,่ มอื): ฟาด, ดดี, ต ี[Lex2]
กดปุ่ มปิดเปิดเครือ่งกล[Lex2]
ภาพยนตร ์(แสลง): หนัง [Lex2]
หนัง: ภาพยนตร ์[Lex2]
(ฟลคิ) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆีย่นเบา ๆ ,ดดี,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอยา่ง
รวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตกุ,สะบดั,กระพอืปีก,โฉบ n. ภาพยนตร ์###S.
strike,flip [Hope]
(n) การกระเดาะ,การตเีบาๆ,เสยีงดดีนิว้,เสยีงเปาะ [Nontri]
(vt) ดดี,ตเีบาๆ,สะบดั,กระตกุ,ปัด,เคาะ [Nontri]
/F L IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fling ขวา้ง: ปา, เหวีย่ง, โยน, ทุม่, สลัด [Lex2]
โถม: โผ, ถลา [Lex2]
ชว่งเวลาสัน้ๆ แหง่ความสนุกสนาน[Lex2]
ความสมัพันธท์างเพศในระยะสัน้ๆ[Lex2]
(ฟลงิ) vt.,n. (การ) เหวีย่ง,ขวา้ง,โยน,ทุม่,สลดัทิง้,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,
ผลกั. [Hope]
(n) การขวา้ง,การทุม่,การเหวีย่ง,การกระโดด,การทอดลกูเตา๋ [Nontri]
(vt) ขวา้ง,ทุม่,ปา,โยน,เหวีย่ง,ถลา,โถม,กระโดด [Nontri]
/F L IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flint หนิเหล็กไฟ: หนิไฟ [Lex2]
หนิทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืของคนในยคุกอ่นประวตัศิาสตร[์Lex2]
(ฟลนิทฺ) n. หนิไฟ,หนิเหล็กไฟ vt. จัดใหม้หีนิไฟ [Hope]



(n) หนิเหล็กไฟ [Nontri]
/F L IH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

flip กดปุ่ มปิดเปิดเครือ่งกล[Lex2]
การโยน (เหรยีญ): การดดี [Lex2]
โยน (เหรยีญ): ดดี, เหวีย่งขึน้ไปในอากาศ [Lex2]
พลกิกลบัอยา่งรวดเร็ว[Lex2]
พลกิตวักลางอากาศ: ตลีังกา [Lex2]
โกรธหรอือารมณ์เสยีทนัททัีนใด (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เครือ่งดืม่ผสมแอลกอฮอล,์ น้ําตาลและไข[่Lex2]
ไมจ่รงิจัง: เลน่ๆ, ตลกคะนอง [Lex2]
ตืน่เตน้[Lex2]
คําอทุานเมือ่รําคาญใจ[Lex2]
(ฟลพิ) vt.,n. (การ) โยน,ตดิ (เหรยีญ) ,เหวีย่งขึน้ในอากาศใหห้มนุ
ควา้ง,สะบดั,พลกิ (ไพ)่ ,โบก,กระตกุ (เบ็ด) ,ตลีงักา,หวด (แส)้ . vi. ดดี
นิว้,กระพอื,มปีฏกิริยิาโตต้อบอยา่งตืน่เตน้,ตลีงักา ###S. flick,jerk,twirl
[Hope]
(n) การดดี,การกระตกุ,การบดิ,การหยกิ,การฟาด,การหวด,การสะบดั
[Nontri]
(vt) ดดี,กระตกุ,บดิห,ูหยกิ,หวด,ฟาด,เหวีย่ง,สะบดั [Nontri]
/F L IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frill จบีขอบ: จบีรมิ, ครยุ, ฝอย [Lex2]
สิง่ตกแตง่ (ทีไ่มจํ่าเป็น): สิง่ทีป่ระดบัทําใหห้รหูรา [Lex2]
ตกแตง่ดว้ยจบี: ประดบัดว้ยครยุ, ใสจ่บี [Lex2]
(ฟรลิ) n. จบี,จบีขอบ,จบีรมิ,ครยุ,ฝอย,แถบรมิ (เชน่ชายเสือ้ผา้ทีทํ่าเป็นครยุ)
,การประดบัขอบ,สิง่ทีเ่กนิตอ้งการ,สิง่ทีร่บกวน,การเป็นรอยยน่,ผูห้ญงิ,เด็ก
ผูห้ญงิ vt. ประดบัขอบบน,ใสจ่บี. ###SW. friller n. frilly adj. -S... [Hope]
(n) พูห่อ้ย,ชายครยุ,ฝอย,จบี  [Nontri]
(vt) ตดิพูห่อ้ย,มคีรยุ,จับจบี,ประดบัขอบ [Nontri]
/F R IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fringe ตะเข็บ: รมิ, ขอบ, พู ่[Lex2]
ใสข่อบ: ใสร่มิ, ใสต่ะเข็บ [Lex2]
(ฟรนิจฺ) n. ฝอย,ตะเข็บ,รวง,พู,่ขอบ,ขอบรอบนอก,รมิ. vt. ใสฝ่อย (ตะเข็บวง)
###S. trimming,border,edging [Hope]
(n) ขอบผา้,ตะเข็บ,รมิผา้,กุน๊,พู ่[Nontri]
(vt) อยูต่ามขอบ,ขึน้รอบนอก,ขึน้เป็นแนว [Nontri]
/F R IH1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frisk กระโดดโลดเตน้อยา่งลงิโลด[Lex2]
การกระโดดโลดเตน้[Lex2]
คน้ตวัอยา่งรวดเร็ว[Lex2]



การคน้ตวัอยา่งรวดเร็ว[Lex2]
(ฟรสิคฺ) vi.,vt. (การ) กระโดดโลดเตน้,คน้ตวั. ###SW. frisker n. friskingly
adv. ###S. gambol,frolic,leap [Hope]
(n) ความรา่เรงิ,ความวอ่งไว,การกระโดดโลดเตน้ [Nontri]
(vi) กระโดดโลดเตน้,รา่เรงิ,วอ่งไว [Nontri]
/F R IH1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gift ของขวญั: ของกํานัล, ของฝาก, ของเยีย่ม [Lex2]
พรสวรรค:์ ความสามารถพเิศษ [Lex2]
|das, pl. Gifte| พษิ, สารทีเ่ป็นพษิตอ่รา่งกาย [LongdoDE]
(กฟิทฺ) n. ของขวญั,พรสวรรค ์vt. ให,้มอบให ้[Hope]
(n) ของขวัญ,ของกํานัล,ของชาํรว่ย,ปัญญา,ความสามารถ,พรสวรรค์
[Nontri]
/G IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gig รถมา้สองลอ้ (ใชม้า้1ตวัและไดรั้บความนยิมในชว่งศตวรรษที1่9)[Lex2]
การแสดงดนตรแีจ๊ส[Lex2]
อาชพีชัว่ครวว: งานชัว่คราว [Lex2]
ตะขอ: ฉมวก, ขอ, เงีย่ง [Lex2]
แทงดว้ยฉมวก: แทงดว้ยฉมวกหรอืตะขอ [Lex2]
ขอ้บกพรอ่ง: ขอ้เสยีหาย, สิง่ผดิพลาด [Lex2]
คําเรยีกยอ่ของ gigabyte (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
การแสดงเปิดแผน่เสยีงของดเีจ, ปารต์ี ้เชน่ There is a gig in London, 18th
April with loads of bands around the UK playing. [LongdoEN]
(กกิ) n. ฉมวก,ขอ,ตะขอ,อาชพี v. กระตุน้,ปลกุเรา้,แทง [Hope]
(n) รถมา้,เรอืกรรเชยีง [Nontri]
/G IH1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gill เหงอืกปลา[Lex2]
ใชแ้หหรอือวนจับปลา[Lex2]
หน่วยความจขุองเหลวเทา่กบั 1/4 ไพท ์(ในอเมรกิาคอื 118 ซซีหีรอืใน
องักฤษคอื 142 ซซี)ี[Lex2]
(กลิ) n. เหงอืกปลา,หนอก,เหนยีงสตัวปี์ก [Hope]
(n) น้ําหนักเป็นจลิ [Nontri]
(n) เหงอืกปลา,เหนยีงสตัว,์หนอก [Nontri]
/G IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

gin เหลา้ชนดิหนึง่: ยนิ [Lex2]
บว่งดกัสตัว[์Lex2]
เครือ่งป่ันฝ้าย[Lex2]
ใชบ้ว่งดกัสตัว[์Lex2]
(จนิ) n. เหลา้ทีใ่สต่วัแตง่กลิน่ vi.,vt. เริม่ [Hope]



(n) สรุา,เครือ่งป่ันฝ้าย,กบัดกั,หลมุพราง,อวน [Nontri]
/JH IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gist ใจความสําคญั: สว่นสําคญั, แกน่ [Lex2]
(จสิทฺ) n. สว่นสําคญั,แกน่สาร,ประเด็น ###S. pith,substance [Hope]
(n) ใจความ,หัวใจ,หวัขอ้,เนือ้หาสําคญั,แกน่สาร,ประเด็น [Nontri]
/JH IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

give ให:้ สง่ให,้ ยอมยกให,้ มอบให ้[Lex2]
แสดง[Lex2]
(กฟิว) {gave,given,giving,gives} vt.,vi. ให,้มอบให,้เอาให,้แจก -Phr. (give
in ยอมแพ,้หยดุสู,้หยดุเถยีง) . -Id. (give (something) out แจกจา่ย) . n.
สภาพทีย่ดืหยุน่ได,้ความเดง้ได ้[Hope]
(vi,vt) ให,้มอบ,ยกให,้อทุศิ,สละให,้แจก,ถงึ,เสนอ,ยอม,ออกคําสัง่ [Nontri]
/G IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

glimpse เหลอืบมอง: เหลอืบด,ู ชาํเลอืง, ชายตามอง [Lex2]
(กลมิซฺ) n. การมองแวบเดยีว,การปรากฎขึน้แวบเดยีว,ความคดิชัว่ขณะ,การ
สะดดุใจ,แสงรบิหรี.่ v. มองแวบเดยีว. ###S. glance,inkling [Hope]
(n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึง่,การมองผา่น,การมองปราด [Nontri]
(vi) มองผาด,เห็นแวบหนึง่,มองผา่น,มองปราด [Nontri]
/G L IH1 M P S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grid ตะแกรง: ลกูกรงเหล็ก [Lex2]
(กรดิ) n. ตะแกรง,ลกูกรงเหล็ก,แผน่ตะกัว่ในหมอ้แบตเตอรี,่ขดลวด ใน
หลอดวทิย,ุสายไฟฟ้า,เสน้ทางรถไฟ ###S. gridiron [Hope]
(n) ตะแกรง,ลกูกรงเหล็ก,สายไฟฟ้า [Nontri]
/G R IH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grill ตะแกรง[Lex2]
อาหารทีทํ่าดว้ยการยา่ง เชน่ เนือ้ยา่ง[Lex2]
ยา่ง[Lex2]
(กรลี) n. โครงยา่ง,ตะแกรงเหล็กยา่ง,อาหารเนือ้ยา่ง,= grille vt. ยา่ง,องั,ทํา
เป็นชอ่ง ๆ คลา้ยตะแกรงยา่ง. vi. ยา่ง,องั. ###SW. griller n. [Hope]
(n) ลกูกรง,ตะแกรง [Nontri]
(vt) ยา่ง,ทอด,ป้ิง,องั,ผงิ [Nontri]
/G R IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grim รา้ยกาจ: โหดเหีย้ม, เครง่ขรมึ, ดรุา้ย [Lex2]
(กรมี) adj. เครง่ขรมึ,เขม้งวด,น่ากลวั,ดรุา้ย,รา้ยกาจ. ###SW. grimly adv.
grimness n. [Hope]
(adj) เครง่ขรมึ,ถมงึทงึ,เขม้งวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลกุ [Nontri]



/G R IH1 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

grin ยิม้ยงิฟัน: ยงิฟันยิม้ [Lex2]
ดกัสตัว[์Lex2]
(กรนิ) vi.,vt.,n. (การ) ยิม้กวา้ง,ยิม้เห็นไรฟัน,แยกเขีย้วยงิฟัน ###SW.
grinner n. grinningly adv. ###S. smirk,smile [Hope]
(vi) แสยะยิม้,ยงิฟัน,ยิม้เหย,แยกเขีย้วยงิฟัน [Nontri]
/G R IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grip การยดึเกาะ: การฉวย, การจับ, การกํา [Lex2]
ความเขา้ใจ[Lex2]
ยดึ: ฉวย, จับ, ยดึ, เกาะ [Lex2]
(กรพิ) n. การจับ,การยดึ,การกํา,กําลงัยดึจับ,ความสามารถในการเขา้ใจ,วธิี
การจับมอื,เครือ่งยดึ,เครือ่งหนบี,เครือ่งดาม,ความเจ็บปวดอยา่ง
กะทันหนั,อาการปวดเกร็ง,ไขห้วดัใหญ,่ภาพยนตร,์โทรทศัน.์ -come to grips
with เผชญิ,พบ. vi. ยดึมัน่,เขา้ใจ. ###SW. grip [Hope]
(vt) จับแน่น,ยดึ,เกาะ,กํา [Nontri]
/G R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grit กรวด: กรวดทราย, กอ้นกรวด [Lex2]
ความอดทน: ความทรหด, ความกลา้ [Lex2]
(กรทิ) n. หนิกรวด,กรวดทราย,ฝุ่ น,ผง,ความบกึบนึ,ความทรหด,ความแข็ง
แกรง่. vt. บด,ขบ (ฟัน) vi. ทําเสยีงบด,ทําเสยีงขบ (ฟัน) ###S. sand,
grind,crunch [Hope]
(n) ทรายกรวด,กองทรายละเอยีด,หนิกรวด,ความกลา้หาญ,ความบกึบนึ
[Nontri]
(vt) บด,ขบ(ฟัน),ทําเสยีงกรอดๆ [Nontri]
/G R IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guilt ความรูส้กึผดิ: ความสํานกึ [Lex2]
(กลิทฺ) n. ความผดิ,มลทนิ,ความรูส้กึผดิ,ความละลายใจ ###S.
culpability,shame [Hope]
(n) ความผดิ,มลทนิ [Nontri]
/G IH1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hid กรยิาชอ่งที ่2 และชอ่งที ่3 ของ hide[Lex2]
(ฮดิ) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ hide [Hope]
(vt) pt ของ hide [Nontri]
/HH IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[hide]
ซอ่น: ซกุซอ่น, ปกปิด [Lex2]
หนังสตัว:์ หนัง [Lex2]



(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ชอ่นไว,้ปิดบงั,บงั,ปกคลมุ,อําพราง n. หนัง
สตัว,์หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆีย่น,หวด [Hope]
(n) หนังสตัว,์หนัง [Nontri]
(vi,vt) ซอ่น,ปิดบงั,แอบ,ปกคลมุ,อําพราง [Nontri]
/HH AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hill กอง[Lex2]
เนนิ: เขาเตีย้ๆ, ดอน [Lex2]
(ฮลิ) n. เนนิเขา,ภเูขาลกูเล็ก ๆ ,เขาเตีย้ ๆ -Phr. (over the hill ผา่นพน้สมัย
รุง่เรอืงหรอืสมยัมอํีานาจ) . vt. ลอ้มรอบเนนิเขา,กลายเป็นเนนิ [Hope]
(n) ภเูขา,ดอย,เนนิเขา,ดอน [Nontri]
/HH IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hilt ดา้มมดี: ดา้มกรชิ, ดา้มดาบ, ดา้มอาวธุ, ดา้มเครือ่งมอื [Lex2]
(ฮลิทฺ) n. ดา้มดาบ,ดา้มกรชิ,ดา้นอาวธุ,ดา้มเครือ่งมอื -Phr. (to the hilt เต็ม
ที,่อยา่งยิง่) vt. ใสด่า้ม [Hope]
(n) ดา้มดาบ,ดา้มมดี,ดา้มกรชิ,ดา้มอาวธุ [Nontri]
/HH IH1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hinge ตดิบานพับ: ใสบ่านพับ [Lex2]
บานพับ[Lex2]
(ฮนิจฺ) n.,vt. (ใส)่ บานพับ,สายย,ูหลกัการ,จดุสําคญั,สว่นทีปิ่ดพับได,้ทําให ้
พึง่พา,ทําใหข้ึน้อยูก่บั ###S. depend,rest [Hope]
(n) บานพับ,สายย ู[Nontri]
/HH IH1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hint การพดูเป็นนัย: การแยม้, การพดูเปรย, การบอกใบ,้ การเสนอแนะเป็นนัยๆ
[Lex2]
เกริน่: บอกใบ,้ พดูเป็นนัย, แยม้, เปรย [Lex2]
จํานวนเล็กนอ้ย[Lex2]
(ฮนิทฺ) vt.,n. (การ) บอกใบ,้พดูเป็นนัย,แยม้,พดูเปรย. ###SW. hinter n.
hintingly adv. ###S. tip,trace,allude [Hope]
(n) ขอ้แนะ,การบอกใบ,้การพดูเปรย [Nontri]
(vt) แนะ,บอกใบ,้พดูเปรย,แยม้ [Nontri]
/HH IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hip สะโพก: ตะโพก, กระดกูสะโพก, กน้, บัน้ทา้ย [Lex2]
คนตามแฟชัน่ (คําสแลง): คนทนัสมัย [Lex2]
ผลไมส้กุของตน้กหุลาบ[Lex2]
ฮบิ (คําอทุานทีใ่ชเ้ชยีร)์[Lex2]
(ฮพิ) n. ตะโพก, (กอ่สรา้ง) อกไก ่interj. คําอทุานทีใ่ชเ้ชยีร ์adj. รูท้นั
เหตกุารณ์,รอบรู ้adj. ซึง่ยาวถงึตะโพก,คลมุตะโพก vt. ทําใหต้ะโพกบาด
เจ็บ,ทําใหต้ะโพกเคลือ่น [Hope]



(n) สะโพก [Nontri]
/HH IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hiss ทําเสยีงฟ่อ: ฟ่อ, ดงัแฉ่ [Lex2]
เปลง่เสยีงแสดงความไมพ่อใจ[Lex2]
เสยีงฟ่อ: เสยีงแฉ่ [Lex2]
(ฮลิ) n.,v. (เปลง่เสยีง) เสยีงฟู่ ,เสยีงฟ่อ,เสยีงเดอืด,เสยีงไมพ่อใจ ###SW.
hisser n. hissingly adv. [Hope]
(n) เสยีงฟู่ ,เสยีงฟ่อ,เสยีงโห ่[Nontri]
(vi) ทําเสยีงฟู่ ,รอ้งเสยีงฟ่อ,โหร่อ้ง [Nontri]
/HH IH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hit การต:ี การตอ่ย, การชก [Lex2]
เกดิขึน้ (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ฆา่ (ทางอาชญากรรม): ทําฆาตกรรม [Lex2]
ชน: กระทบ, ปะทะ, กระแทก [Lex2]
ไดแ้ตม้ (ทางกฬีา): ทําแตม้ได ้[Lex2]
ต:ี ตอ่ย, ทบุ [Lex2]
มาถงึ (คําสแลง): ไปถงึ [Lex2]
มผีลกระทบ[Lex2]
ทําไดส้ําเร็จ: บรรล ุ[Lex2]
(ฮทิ) vt. ต,ีตอ่ย,ชก,โจมต,ีฟัน,แทง,ชน,ตํา,ทําใหไ้ดรั้บ,ทําใหโ้ดน,ตไีด ้
สําเร็จ,รอ้งขอ,บรรจบุงัเอญิพบ,มาถงึ,ตกลง,เดาถกู,เริม่เดนิทาง,ถกูใจ,ถกู
รสนยิม,ปะทะ,ชน,ปรากฎขึน้. ###SW. hit it off เขา้กนัไดก้บั n. การ
ปะทะ,การชน,การต,ีการตอ่ย,การชก คําทีม่คี [Hope]
(n) การต,ีการชน,การขวา้งปา,การทํารา้ย,การปะทะ [Nontri]
(vt) ต,ีตอ่ย,ขวา้งปา,ทํารา้ย,ชน,กระทบกระท่ัง [Nontri]
/HH IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hitch เทยีม (มา้): เทยีมเกวยีน [Lex2]
ผกู (ไวช้ัว่คราว)[Lex2]
อปุสรรค[Lex2]
(ฮทีชฺ) v. ผกูเชอืก,ผกูปม,เกีย่วกบั,ผกูกบั,สมรส,เดนิขาเป๋. n. การผกู
เชอืก,การผกูปม,การสะดดุ,อปุสรรค,สิง่กดีขวาง,การเดนิขาเป๋,การดงึขึน้
###S. snag,obstacle,fasten [Hope]
(n) เงือ่น,ปม,การผกู,ความขลกุขลกั,ความยาก,การสะดดุ,อปุสรรค [Nontri]
(vt) ลาก,ผกู,พว่ง,เทยีม,เลือ่น [Nontri]
/HH IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

if ถา้: ถา้หากวา่, สมมตุวิา่, แมน้วา่, แมว้า่, ดจุดงัที ่[Lex2]
(อฟิ) conj. ถา้,ถา้หมก,เผือ่,สมมตุวิา่,หาก n. ความไมแ่น่นอน,ขอ้สมมตุ
[Hope]
(con) ถา้,แมว้า่,เผือ่,สมมตุวิา่,ถา้หาก [Nontri]
/IH1 F/ [CMU]



/AH0 F/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

ill เกลยีดชงั: ไมเ่ป็นมติร, ไมช่อบ [Lex2]
ความเจ็บป่วย: ความเจ็บไขไ้ดป่้วย, อาการป่วย [Lex2]
เจ็บป่วย: ป่วย, ไมส่บาย [Lex2]
โชครา้ย (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
ไมด่:ี แย,่ ไมเ่หมาะสม [Lex2]
เลว: รา้ย, ชัว่รา้ย [Lex2]
สิง่ทีเ่ป็นอนัตราย: ความยุง่ยาก, ปัญหา [Lex2]
(อลิ) adj.,adv. ไมส่บาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชัว่,น่ารังเกยีจ,ไมเ่หมาะสม,ยุง่
ยาก,ไมช่าํนาญ,มุง่รา้ย. n. ความเลว,ผลรา้ย,อนัตราย,โชครา้ย,บาดเจ็บ,โรค
บาป. ###SW. illilly adv. ###S. sick,evil,harm [Hope]
(adj) ไมด่,ีป่วย,ไมบ่รบิรูณ์,เลว,ชัว่รา้ย [Nontri]
(adv) อยา่งชัว่รา้ย,อยา่งเลว,อยา่งไมส่ะดวก,อยา่งลําบาก [Nontri]
(n) เรือ่งรา้ย,ความเจ็บป่วย,อนัตราย,ผลรา้ย [Nontri]
/IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

imp ซอ่มแซมขนปีกใหน้กอนิทรหีรอืเหยีย่ว[Lex2]
เด็กซกุซน: เด็กดือ้รัน้ [Lex2]
ภตูนอ้ย: ปีศาจนอ้ย, ภตูตวัเล็กทีเ่กเร, เทพธดิานอ้ย [Lex2]
(n) ผ,ีเด็กซน,ลกูลงิลกูคา่ง [Nontri]
/IH1 M P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inch เคลือ่นไปทลีะนอ้ย: ทําใหเ้คลือ่นทีไ่ปอยา่งชา้ๆ [Lex2]
เคลือ่นไปทลีะนอ้ย: เคลือ่นไปอยา่งชา้ๆ [Lex2]
นิว้ (เทา่กบั 2.54 เซนตเิมตรหรอื 1 สว่น 12 ฟตุ)[Lex2]
(อนิชฺ) n. หน่วยความยาวทีเ่ทา่กบั 1ซ12 ฟตุหรอื 2.54 เซนตเิมตร, จํานวน
เล็กนอ้ยมาก. [Hope]
(n) หน่วยความยาวเป็นนิว้ [Nontri]
/IH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ink น้ําหมกึ: หมกึ [Lex2]
ลงหมกึ: เตมิหมกึ [Lex2]
หมกึจากปลาหมกึ: สารสดํีา [Lex2]
(องิคฺ) n. หมกึ,หมกึเขยีน. vt. ทาหรอืเขยีนดว้ยหมกึ. [Hope]
(n) หมกึ [Nontri]
(vt) ลงหมกึ,ทาหมกึ,เขยีนดว้ยหมกึ [Nontri]
/IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

inn พักทีโ่รงแรม[Lex2]
โรงแรมเล็กๆ: หอ้งพักนักเรยีน (ในองักฤษ), รา้นเหลา้เล็กๆ [Lex2]
(อนิ) n. โรงแรมเล็ก ๆ ,โรงแรม,หอ้งพักนักเรยีน (ในองักฤษ) ,รา้นเหลา้เล็ก
ๆ vi. พักทีโ่รงแรม [Hope]



(n) โรงแรม,โรงเตี๊ยม,รา้นเหลา้เล็กๆ [Nontri]
/IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

itch ทําใหค้นั[Lex2]
ปรารถนา: ตอ้งการ [Lex2]
รบกวน: ทําใหรํ้าคาญ [Lex2]
รูส้กึคนั: คนั [Lex2]
อาการคนั[Lex2]
(อทิชฺ) vi. รูส้กึคนั,ทําใหค้นั. vt. ทําใหค้นั,รบกวน,ทําใหร้ะคายเคอืง. n.
ความรูส้กึคนั,ความอยากได,้ความปรารถนา,โรคหดิ [Hope]
(n) ความคนั,ความกระหาย,โรดหดิ,ความโลภ,ความปรารถนา [Nontri]
(vt) ทําใหค้นั,อยาก,กระหาย,ปรารถนา [Nontri]
/IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

its ของมัน[Lex2]
(อทิซฺ) pron. ของมนั. ดiูtself [Hope]
(adj) ของมนั [Nontri]
/IH1 T S/ [CMU]
/AH0 T S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

jig การเตน้รําดว้ยจังหวะเร็ว[Lex2]
เคลือ่นไหวไปมาอยา่งรวดเร็ว: โคลงตวัไปมาอยา่งรวดเร็ว [Lex2]
เตน้รําในจังหวะเร็ว[Lex2]
รว่มเพศ: รว่มประเวณี [Lex2]
(จกิ) {jigged,jigging,jigs} n. การ (ดนตร)ี เตน้รําจังหวะเร็ว (มกัเป็น3จังหวะ)
,เครือ่งรอ่นแร,่วธิกีารรอ่นหรอืคดัแรอ่อก,เครือ่งหนบีแร,่เครือ่งจับ,โครง
ประกอบ. vt. รอ่นแร ่[Hope]
(n) การรอ้งรําทําเพลง,การเตน้รํา,การเขยา่ตวั,เครือ่งรอ่นแร ่[Nontri]
(vi) รอ้งรําทําเพลง,เตน้รํา [Nontri]
/JH IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jinx คนหรอืสิง่ทีนํ่าโชครา้ยมา: ตวัซวย [Lex2]
นําโชครา้ยมาให:้ ทําใหโ้ชครา้ย [Lex2]
(จงิคฺซฺ) n. ผูห้รอืสิง่ทีนํ่าโชครา้ยมา,ตวัซวย vt. นําโชครา้ย,มา,ทําใหป้ระสบ
เคราะหร์า้ย ###S. hex [Hope]
/JH IH1 NG K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kick การเตะ[Lex2]
ความตืน่เตน้อยา่งมาก (คําสแลง)[Lex2]
เตะ[Lex2]
(คคิ) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถบี,ตกีลบั,เตะฟตุบอล ได ้
คะแนน,เลกิ,ตอ่ตา้น,ตกีลบั,มกํีาลงัวังชา n. การเตะ,การเตะลกูออกนอก
เสน้,การไลอ่อกจากงาน,การถบีกลบั (ของปืน) ,ขอ้ขดัแยง้,การบน่,พลงังาน



,กําลงั,ความตืน่เตน้ (อยา่งมคีวามสขุ) ,ความสนใจทีร่นุแรงแตช่ัว่คราว,ล
[Hope]
(n) การเตะ,การถบี,การคดัคา้น,อาการขดัขนื,พษิสง,กําลงั,การไลอ่อก
[Nontri]
(vt) เตะ,ถบี,เป่า,คดัคา้น,ขดัขนื,เดง้,ตกีลบั [Nontri]
/K IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kid ซึง่ทําดว้ยหนังแพะ[Lex2]
เด็ก (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
หนังลกูแพะ[Lex2]
พดูเลน่: แซว, พดูทเีลน่ทจีรงิ, หยอกลอ้ [Lex2]
(คดิ) {kidded,kidding,kids} n. ลกูแพะ,หนังลกูแพะ,เด็ก,คนหนุ่มหรอืคน
สาว. v. ใหกํ้าเนดิ,ลอ้,หยอกเยา้,หลอก. ###SW. kidder n. kiddingly adv.
kiddishness n. [Hope]
(n) ลกูแพะ,ลกูแหง,่เด็ก,คนหนุ่มสาว [Nontri]
/K IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kill การเขน่ฆา่: การฆา่, การสงัหาร, การฆา่ฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม
[Lex2]
ฆา่: เขน่ฆา่, สงัหาร, ฆา่ฟัน, สงัหาร, ประหตัประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
ทําใหต้าย: ทําใหเ้สยีชวีติ, เป็นเหตใุหต้าย, เป็นเหตใุหเ้สยีชวีติ [Lex2]
(คลิ) {killed,killing,kills} v. ฆา่,สงัหาร,ทําใหต้าย,ทําลาย,ประหาร,ทําให ้
หยดุ,ระงับ,ทํา,ใหเ้ป็นกลาง,ถกูฆา่ตาย,เอาชนะโดยสิน้เชงิ n. การฆา่,การ
สงัหาร,สตัวท์ีถ่กูฆา่ -Phr. (kill off ฆา่หรอืทําลายโดยสิน้เชงิ) ###S. slay
[Hope]
(vt) ฆา่,ประหารชวีติ,ปราบ,กําจัด,หยดุ,ทําลาย [Nontri]
/K IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kiln เตาเผา: เตาเผาอฐิ [Lex2]
(คลิ,คลิน)์ n. เตา,เตาเผา. vt. เผาในเตา,อบแหง้ในเตาเผา ###S.
furnace,oven [Hope]
(n) เตาไฟ,เตาเผาอฐิ [Nontri]
/K IH1 L N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kilt กระโปรงสัน้พับจบีลายสกอ๊ตของชาวสกอ๊ตแลนด[์Lex2]
(คลิทฺ) n. กระโปรงสัน้พับจบีสําหรับผูช้ายสกอ๊ตนุ่ง,กระโปรงสัน้ตาหมากรกุ
ทัว่ไป. vt. ถกกระโปรงขึน้,พับเป็นรอยจบีตรง,เคลือ่นอยา่งคลอ่งแคลว่
[Hope]
(n) กระโปรงตาสกอ๊ต [Nontri]
/K IH1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kin ญาต ิ(คําเกา่): เครอืญาต ิ[Lex2]
(คนิ) n. ญาต,ิญาตพิีน่อ้ง,ความเกีย่วดองกนั,เครอืญาต,ิญาตเิกีย่วดอง,สิง่



หรอืบคุคลทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนั -Phr. (ofkin เป็นญาตกินั,เกีย่วดองกนั)
###S. kinsfolk [Hope]
(adj) เกีย่วดองกนั,เป็นญาตกินั [Nontri]
(n) ญาตพิีน่อ้ง,เครอืญาต,ิความเกีย่วดอง [Nontri]
/K IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

king กษัตรยิ:์ พระเจา้แผน่ดนิ, พระมหากษัตรยิ,์ พระราชา [Lex2]
ผูบ้รหิารสงูสดุ: ผูท้ีม่อํีานาจสงูสดุ [Lex2]
หมากรกุตวัพระราชา[Lex2]
(คงิ) n. กษัตรยิ,์ประมขุ,ผูนํ้า,เผา่,ราชา,หมากรกุทีเ่ดนิขา้มกระดานจนไดเ้ป็น
เจา้. vt. ทําใหเ้ป็นกษัตรยิ ์vi. ปกครองเป็นกษัตรยิ.์ ###SW. kinghood ดkูing
###S. ruler,sovereign, [Hope]
(n) พระเจา้แผน่ดนิ,กษัตรยิ,์พระราชา [Nontri]
/K IH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kiss การจบู: การจมุพติ, การหอม [Lex2]
การสมัผัส: การแตะตอ้ง, การชนกนั [Lex2]
ขนมหวานชิน้เล็กๆ[Lex2]
จบู: จมุพติ, หอม [Lex2]
(คสี) vt.,vi. จบู,จมุพติ n. การจบู,การจมุพติ,การพัดเบา ๆ ,การโชยของลม
###S. touch,caress [Hope]
(n) การจบู,การจมุพติ [Nontri]
(vt) จบู,จมุพติ [Nontri]
/K IH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kit ชดุเครือ่งมอืสําหรับใช[้Lex2]
(คทิ) n. ชดุเครือ่งมอื,ชดุสว่นประกอบ,ชิน้,สว่นสําคญัทีป่ระกอบเป็น
ชดุ,ชดุ,กลุม่. -Phr. (kit and caboodle (boodle) ทัง้หมด,จัดหามาให,้จัดหา
เครือ่งประกอบ) ###S. gear,outfit,rig [Hope]
(n) เครือ่งหลัง,ยา่ม,เป้,ชดุเครือ่งมอื,ชดุอปุกรณ์ [Nontri]
/K IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knit ขมวดคิว้: ยน่หนา้ผาก [Lex2]
ถัก[Lex2]
(นทิ) vt. ถกั,ชนุ,ขมวด,เชือ่มตอ่,ประสาน,ยน่. vi. เชือ่มตดิกนั,ยน่. ###SW.
knittable adj. ดkูnit knitter n. ###S. unite,weave [Hope]
(vt) ถัก,ปะชนุ,สาน,ผกู,รอ้ย,ตอ่,ขมวดคิว้ [Nontri]
/N IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lick การเลยี[Lex2]
ความเร็ว (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เคลือ่นทีผ่า่นอยา่งเร็วและแผว่เบา[Lex2]
จํานวนเล็กนอ้ย (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]



ชนะ (คําไมเ่ป็นทางการ): มชียั [Lex2]
ต ี(คําไมเ่ป็นทางการ): เฆีย่น, ตอ่ย, ทบุ, โบย [Lex2]
เลยี[Lex2]
(ลคฺิ) {licked,licking,licks} vt. เลยี,เลยีออก,เลยีเกนิ,ไฟ (แลบ)
,ต,ีเฆีย่น,ชนะ,มชียั. ์n. การเลยี,ปรมิาณอาหาร ทีเ่ลยีกนิครัง้หนึง่,ปรมิาณเล็ก
นอ้ย,การต,ีการเฆีย่น,การกระทําอยา่งรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การ
กระทําอยา่งเรง่รบีแบบพอเป็นพธิ)ี ###SW. licker n, ด ูlick [Hope]
(n) การเลยี,การเฆีย่น,การต ี[Nontri]
(vt) เลยี,ซดั,เฆีย่น,ทําโทษ,ปรับปรงุ,มชียั,ต ี[Nontri]
/L IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lid เปลอืกตา: หนังตา [Lex2]
ฝาปิดภาชนะ: ฝา, ฝาครอบ, ทีค่รอบ [Lex2]
หมวก (คําสแลง)[Lex2]
(ลดิ) n. ฝา,ฝาปิด,ฝาปิดภาชนะ,หนังตา,สิง่ปกปิด -Phr. (flip one\'s lid ควบ
คมุอารมณ์ไมอ่ยู ่บนัดาลโทสะ,คลัง่) ###SW. lidded adj. ดlูid ###S.
top,cover [Hope]
(n) ฝา,หนังตา,เปลอืกตา,สิง่ทีป่กปิด [Nontri]
/L IH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lift การโดยสาร: การโดยสารไปดว้ย, การพาไปสง่, การใหต้ดิรถไปดว้ย [Lex2]
การยก: การแบกขึน้ [Lex2]
การลกัทรัพย ์(คําสแลง): การหยบิฉวย, การขโมย [Lex2]
ขโมย (คําสแลง): ลกัขโมย [Lex2]
ความกระปรีก้ระเปรา่: ความดใีจ, ความรา่เรงิ [Lex2]
ทําใหร้า่เรงิ: ทําใหด้ใีจ, ทําใหก้ระปรีก้ระเปรา่, ทําใหม้คีวามสขุ [Lex2]
ยกขึน้: ชขูึน้ [Lex2]
ยกระดบั: เลือ่นฐานะ, ยกฐานะ [Lex2]
ยกเลกิ: ลม้เลกิ, เพกิถอน [Lex2]
ลฟิต[์Lex2]
(ลฟิทฺ) {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกขึน้,ชขูึน้,แบกขึน้,เงยขึน้,โยงขึน้,
ลําเลยีงขึน้,ยกระดบั,ถอน,เพกิถอน vi. ขึน้,ลอยขึน้,เลือ่นขึน้,ลอยขึน้และ
กระจาย n. การยก,การแบกขึน้,การยกระดบัขึน้,เครือ่งยก,ลฟิต,์บนัไดไฟฟ้า,
ระดบัชัน้ ระดบันําขึน้,การขนสง่ดว้ยเครือ่งบนิ [Hope]
(n) ลฟิต,์การยกขึน้,การขนสง่,การแบกขึน้,ความชว่ยเหลอื,การยกระดบั
[Nontri]
(vi,vt) เลกิขึน้,ช,ูเงย,ขน,แบกขึน้,เลือ่นขึน้,ลอยขึน้ [Nontri]
/L IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

limb กิง่: กา้น, แขนง [Lex2]
แขน ขาหรอืปีก[Lex2]
สมาชกิ[Lex2]
ขอบ: รมิ [Lex2]
(ลมิบฺ) n. แขน,ขา,ปีก,กิง่,กา้น,แขนง,สว่นยืน่,สมาชกิ. ###SW. limbed adj.
[Hope]



(n) กิง่ไม,้กิง่กา้น,แขนง,แขนขา,ปีก [Nontri]
/L IH1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

limp การเคลือ่นไหวอยา่งกระโผลกกระเผลก: การเคลือ่นไหวอยา่งโขยกเขยก
[Lex2]
เดนิโขยกเขยก: เดนิกระโผลกกระเผลก, เดนิปวกเปียก [Lex2]
ปวกเปียก: ออ่นปวกเปียก [Lex2]
เหนือ่ยออ่น: ออ่นกําลงั, ไรเ้รีย่วแรง [Lex2]
ออ่น: นุ่มนิม่ [Lex2]
(ลมิพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดนิปวกเปียก,เดนิขาเป๋,กระทํา
อยา่งออ่นระโหย,เหนือ่ยออ่น,ออ่นกําลงั,ไรพ้ลงั,ไมม่คีวามหนักแน่น.
###SW. limper n. ดlูimp [Hope]
(adj) ออ่นลง,ปวกเปียก,นิม่,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไมม่แีรง [Nontri]
(n) การเดนิกะเผลก,การเดนิโขยกเขยก,การเดนิกระยอ่งกระแยง่ [Nontri]
(vi) เดนิกะเผลก,เดนิโขยกเขยก,เดนิกระยอ่งกระแยง่,เดนิขาเป๋ [Nontri]
/L IH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

link ขอ้ลกูโซ:่ ขอ้ตอ่ [Lex2]
เชือ่ม: ตอ่, ประสาน [Lex2]
สิง่ทีเ่ชือ่มตอ่: การเชือ่มตอ่, เครือ่งประสาน [Lex2]
หน่วยความยาว เทา่กบั 7.92[Lex2]
หน่วยระบบสือ่สาร: ระบบวทิยสุือ่สาร, ระบบสือ่สารขอ้มลู [Lex2]
คบไฟ: คบเพลงิ [Lex2]
(ลงิคฺ) {linked,linking,links} n. สิง่เชือ่มตอ่,การเชือ่ม,ขอ้ตอ่,ขอ้ลกูโซ,่หว่ง
เชือ่ม,เครือ่งประสาน,เครือ่งเกีย่วดอง,หน่วยสือ่สาร,กระดมุหรอืทีห่นบีของ
แขนเสือ้เชิต้,หน่วยความยาว7.92 นิว้ (หน่วยวดั) ,สว่นทีเ่ป็นโคง้เวา้ของแม่
น้ําลําธาร. vt.,vi. เชือ่ม,ตอ่,ประสาน [Hope]
(n) เครือ่งเชือ่ม,หว่ง,ขอ้ลกูโซ,่เครือ่งประสาน,เครือ่งตอ่ [Nontri]
(vt) เชือ่ม,ตดิตอ่,เกีย่ว,ประสาน [Nontri]
/L IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lip ขอบ: รมิ [Lex2]
คําพดูทะลึง่หรอือวดด ี(คําสแลง)[Lex2]
ทีเ่กีย่วกบัรมิฝีปาก[Lex2]
เปลง่เสยีงอยา่งนุ่มนวล[Lex2]
เป่า (ใชก้บัเครือ่งดนตร)ี[Lex2]
รมิฝีปาก[Lex2]
เอารมิฝีปากแตะ: แตะ [Lex2]
พฤตกิรรมหยาบคาย[Lex2]
(ลพิ) n. ฝีปาก,สิง่หรอืสว่นทีค่ลา้ยรมิฝีปาก,ขอบภาชนะ,รมิ,การพดูทะลึง่
หรอือวดด ี[Hope]
(n) รมิฝีปาก,ปากถว้ย [Nontri]
/L IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]



lisp พดูไมช่ดั (เหมอืนเด็ก)[Lex2]
ลสิพย์อ่มาจาก List Programming เป็นชือ่ภาษาคอมพวิเตอรอ์กีภาษาหนึง่
ภาษานีเ้กดิขึน้ในราว ๆ ตน้ ค.ศ.1960 ที ่MIT เพือ่งานวจัิยในดา้นปัญญา
ประดษิฐ ์(artificial intelligence) โปรแกรมทีใ่ชภ้าษานีก้็มปีระเภทโปรแกรม
ประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ(natural language) และการเรยีนรูข้อง
คอมพวิเตอรใ์นเรือ่งของปัญญาประดษิฐ ์[Hope]
/L IH1 S P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

list รายการ: บญัช,ี รายชือ่, บญัชรีายชือ่, สารบญั [Lex2]
ลงรายการ: ลงรายชือ่, ลงบญัช ี[Lex2]
ขอบผา้: รมิ, แถบ, ขอบ [Lex2]
ตดัออกเป็นแผน่ยาวๆ (ไม)้[Lex2]
ทําดว้ยแถบหรอืริว้ผา้[Lex2]
ทําเป็นรอ่ง: ทําใหเ้ป็นแนว [Lex2]
ไมท้ีต่ดัเป็นแผน่ๆ: กระดานไม ้[Lex2]
ใสข่อบ: ใสบ่วั [Lex2]
การเอยีงไปขา้งหนึง่[Lex2]
ทําใหเ้อยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
เอยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
(ลสิทฺ) n.,v. (ลง) รายการ,รายชือ่,บญัชรีายชือ่,สารบาญ,รายชือ่หลักทรัพย.์
[Hope]
(n) บญัชรีายชือ่,รายการ,สารบาญ [Nontri]
(vt) ทําบญัชรีายชือ่,ลงรายชือ่,เอยีง,ฟัง,ไดย้นิ [Nontri]
/L IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lit กรยิาชอ่งที ่2 และ 3 ของกรยิา light1: จดุไฟ [Lex2]
กรยิาชอ่งที ่2 และ 3 ของกรยิา light2[Lex2]
|m| เตยีงนอน [LongdoFR]
(ลทิ) v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ light (จดุไฟ,ลง,ลงจากมา้..) [Hope]
(vt) pt และ pp ของ light [Nontri]
/L IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[light]
ความสวา่ง[Lex2]
จดุไฟ: จดุ, ตดิไฟ, กอ่ไฟ [Lex2]
ทําใหส้วา่ง: ใหค้วามสวา่ง,ใหแ้สงสวา่ง [Lex2]
ไฟฉาย[Lex2]
ไฟแชค็: ไมข้ดีไฟ [Lex2]
ไฟหนา้รถ: ไฟรถยนต ์[Lex2]
สวา่ง[Lex2]
สวา่ง: เต็มไปดว้ยแสงสวา่ง, สกุใส [Lex2]
สญัญาณไฟ (จราจร): ไฟจราจร [Lex2]
แสงสวา่ง[Lex2]
แหลง่กําเนดิแสง[Lex2]
งา่ย: ไมย่ากเย็น, ไมห่นักหนา [Lex2]
ทีข่ ึน้ฟ ู(อาหาร)[Lex2]



ทีม่น้ํีาหนักเบา: ทีม่น้ํีาหนักนอ้ย [Lex2]
ทีย่อ่ยงา่ย: ทีไ่มห่นักทอ้ง [Lex2]
ทีใ่หพ้ลงังานตํา่ (อาหาร)[Lex2]
บางเบา[Lex2]
เบาๆ ออ่นๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
ไมเ่ครง่เครยีด: ผอ่นคลาย [Lex2]
ออ่น (ส)ี: ซดี, จาง [Lex2]
(adj) สวา่ง,ออ่นๆ,งา่ย,เบา,เลน่ๆ,คลอ่งแคลว่,นดิหน่อย [Nontri]
(n) แสงสวา่ง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกยีง,ความสวา่ง,ไมข้ดีไฟ,ดวงไฟ,กลางวัน
[Nontri]
(vi) จดุไฟ,เปิดไฟ,ลกุเป็นไฟ,จดุบหุรี,่มชีวีติชวีา [Nontri]
(vt) สอ่งแสง,จดุไฟ,เปิดไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
/L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

live ดําเนนิชวีติ: ใชช้วีติ [Lex2]
ตอ่เขา้กบัแหลง่พลงังานไฟฟ้า[Lex2]
ถา่ยทอดสด[Lex2]
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนใจในปัจจบุนั[Lex2]
ประสบ[Lex2]
มชีวีติ: คงอยู,่ เป็นๆ, ไมต่าย [Lex2]
มชีวีติชวีา (คําไมเ่ป็นทางการ): เต็มไปดว้ยชวีติชวีา [Lex2]
มชีวีติอยู[่Lex2]
ไมด่า้น (กระสนุ)[Lex2]
ยังคงมชีวีติอยู[่Lex2]
ยังคงอยู ่(ชวีติ, การกระทํา, ความทรงจํา)[Lex2]
ยังชพีดว้ย: ประทงัชวีติดว้ย [Lex2]
ยังไมร่ะเบดิ[Lex2]
ยดืหยุน่ได ้(คําไมเ่ป็นทางการ): เดง้ได ้[Lex2]
ลกุ (ถา่นไฟ): คแุดง [Lex2]
สนุกกบัชวีติอยา่งเต็มที:่ ใชช้วีติอยา่งสนุกสนาน [Lex2]
สวา่ง (ส)ี: สดใส [Lex2]
อาจปะทไุดอ้กี[Lex2]
อาศยั: อยู,่ พัก [Lex2]
(adj) มชีวีติ,มชีวีติชวีา,ทนัสมัย,ขะมักเขมน้ [Nontri]
(vi) อยู,่มชีวีติ,ดําเนนิชวีติ,มอีาย,ุอาศยัอยู ่[Nontri]
/L AY1 V/ [CMU]
/L IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

milk น้ํานม: นม [Lex2]
รดีนม[Lex2]
รดีไถ: ปอกลอก, หลอกเอาประโยชน ์[Lex2]
(มลิคฺ) n. น้ํานม,ของเหลวทีค่ลา้ยน้ํานม (เชน่น้ํามะพรา้ว) vt. รดีน้ํา
นม,รดี,ปอกลอก,บัน่ทอน vi. ใหน้ํ้านม -Phr. (cry over spilt milk เสยีใจตอ่
สิง่ทีล่ว่งเลยไปแลว้) ###SW. milking n. ###S. tap,extract,exploit [Hope]
(n) น้ํานม [Nontri]



(vt) รดีนม,ปอกลอก,รดี [Nontri]
/M IH1 L K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mill โรงงานผลติสนิคา้: โรงส ี[Lex2]
เครือ่งโม:่ เครือ่งบด [Lex2]
บด: โม,่ ส ี[Lex2]
ทําขอบใหเ้ป็นหยกัหรอืรอ่งทีม่ขีนาดสมํา่เสมอ เชน่ ขอบเงนิเหรยีญ[Lex2]
ต[ีLex2]
คน[Lex2]
(มลิ) n. โรงเครือ่งจักรเครือ่งกล,โรงงาน,โรงส,ีโรงโม,่โรงบดวตัถ,ุเครือ่งบด,
โรงประกอบหตัถกรรม,หน่วยงานทีผ่ลติสิง่ใด ๆ ขึน้เป็นจํานวนมาก . vt.
บด,โม,่ตอ่สู,้เอาชนะ,ต,ีชก,ตอ่ย. -Phr. (through the mill ผา่นความยาก
ลําบาก) ###SW. millable adj. [Hope]
(n) โรงส,ีโรงโม,่เครือ่งบด,โรงทํากระดาษ,โรงไม ้[Nontri]
(vt) สขีา้ว,โม,่บด [Nontri]
/M IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mince สบั: บด [Lex2]
พดูออ้มคอ้ม: พดูใหเ้บาบางลง, พดูออ้มแอม้ [Lex2]
เดนิกระยอ่งกระแยง่: เดนิกะเผลก [Lex2]
(มนิซฺ) vt. สบัละเอยีด,ตดัออกเป็นชิน้ ๆ ทีเ่ล็กมาก,ลดเสยีง,พดูเสยีงออ่นลง
vi. เดนิดว้ยกา้วสัน้ ๆ อยา่งนุ่มนวล,พดูหรอืประพฤตอิยา่งมมีารยาท n. สิง่ที่
สบัละเอยีด,ขนมสบั,เนือ้สบั. ###SW. mincer n. [Hope]
(vi) วางทา่,กา้วอยา่งนุ่มนวล [Nontri]
(vt) สบั,บด [Nontri]
/M IH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mint ใบมนิท:์ ใบสะระแหน่ [Lex2]
ซึง่มรีสมนิท[์Lex2]
โรงกษาปณ์: โรงผลติเหรยีญกษาปณ ์[Lex2]
เงนิจํานวนมาก (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ทําใหเ้ป็นเหรยีญเงนิตรา: ป๊ัมเหรยีญ [Lex2]
สรา้งขึน้: ทําขึน้, ประดษิฐข์ ึน้ [Lex2]
สดุยอด: ดเียีย่ม [Lex2]
(มนิทฺ) n. พชืจําพวกสะระแหน่,โรงกระษาปณ์,เงนิจํานวนมาก. adj. ไมไ่ด ้
ใช,้ไมไ่ดป้ระทับตรา vt. ทําใหเ้ป็นเหรยีญเงนิตรา. ###SW. minter n. [Hope]
(n) โรงกษาปณ ์[Nontri]
(vt) ทําเงนิ,ผลติเงนิ,ผลติเหรยีญ [Nontri]
/M IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

miss นางสาว: คําเรยีกนําหนา้หญงิสาวทีย่งัไมแ่ตง่งาน [Lex2]
คําเรยีกนําหนา้นางงามในการประกวดความงาม[Lex2]
พลาด: พลาดเป้า, ทําพลาด [Lex2]
ทําพลาด: พลาด [Lex2]



ไมเ่ขา้ใจ: ไมเ่ห็น, ไมไ่ดย้นิ [Lex2]
หลกีเลีย่ง: หน ี[Lex2]
ขาดเรยีน: หยดุเรยีน [Lex2]
ไปไมท่ัน: คลาด, ไมพ่บ [Lex2]
คดิถงึ: ปรารถนา [Lex2]
นางสาว: หญงิสาว [Lex2]
หญงิสาว: ผูห้ญงิทีย่งัไมแ่ตง่งาน, เด็กสาว [Lex2]
(มสิ) vt. พลาด,ทําพลาด,ต,ีตอ่ย,แทง,ฟัน,ขวา้ง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,
พลาดรถไฟหรอืพาหนะอืน่ ๆ ,ทําหาย,คดิถงึ,หลบหลกี,หน,ีไมส่ามารถเขา้
ใจ. vi. พลาด,ทําพลาด. n. การพลาด,การทําพลาด,การละเวน้ ###S.
lose,fail [Hope]
(n) นางสาว [Nontri]
(vt) พลาดไป,เสยี,ขาดไป,ไมท่นั,ผดิ,หายไป,คดิถงึ [Nontri]
/M IH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

mitt ถงุมอืแบบมสีีน่ิว้อยูร่วมกนัและนิว้โป้งแยกออกนิว้เดยีว[Lex2]
(มทิ) n. ถงุนวม,มอื. [Hope]
(n) นวม [Nontri]
/M IH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nib ปลาย: ปลายปากกา, สว่นปลายแหลม [Lex2]
จะงอยปาก (ของนก)[Lex2]
(นบิ) {nibbed,nibbing,nibs} n. ปากนก,จะงอย,ปลายปากกา,ปลายแหลม vt.
ซอ่มหรอืขรบิปลายแหลม,แทะหรอืกดัอยา่งเบา ๆ ,เล็มอยา่งเบา ๆ ###S.
neb [Hope]
(n) ปลายปากกา [Nontri]
/N IH1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nil จํานวนศนูย[์Lex2]
(นลิ) n. การไมม่อีะไร,ศนูย,์การปราศจาก [Hope]
(n) ศนูย,์ความวา่งเปลา่,การปราศจาก [Nontri]
/N IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nip ชาวญีปุ่่ น: คนญีปุ่่ น [Lex2]
หนบี: บบี, คบี [Lex2]
ขลบิ: ตดั, เด็ด [Lex2]
การหนบี: การคบี, การบบี, การหยกิ, การงับ [Lex2]
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล[์Lex2]
(นพิ) {nipped,nipping,nips} vt.,n. (การ) หนบี,หยกิ,กดั,ตดั,แทะ,เหน็บแนม,
เล็ม,ตอด,เด็ด,ทําใหช้ะงักไป, (การ) จบิ,ดืม่เล็กนอ้ย vi.,n. (การ) หลบ
หน,ีหลกีหน,ีลอบ,เหน็บแนม,จํานวนหรอืปรมิาณเล็กนอ้ย,เครือ่งหนบี,คมี,
(การ) จบิ,ดืม่เล็กนอ้ย ###SW. nipper n. [Hope]
(n) การหยกิ,การหนบี,การแทะ,การกดั,การตอด [Nontri]



(vt) หยกิ,หนบี [Nontri]
/N IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pick เด็ด (ผลไม,้ ดอกไม)้: เก็บ (ผลไม,้ ดอกไม)้ [Lex2]
เลอืก: คดั, สรร [Lex2]
จกิ (ไก,่ นก): ตอด (ไก,่ นก) [Lex2]
แคะ (ฟัน, จมกู)[Lex2]
หาเรือ่ง[Lex2]
ขดุ: เจาะ, แทะ [Lex2]
การเก็บ: การเด็ด, การเก็บเกีย่ว [Lex2]
การเลอืก: การเลอืกสรร, การคดั, การคดัสรร [Lex2]
สิง่ทีค่ดัหรอืเลอืกมาอยา่งดทีีส่ดุ: ่สว่นสําคญั, สว่นทีด่ทีีส่ดุ [Lex2]
พลัว่[Lex2]
เครือ่งแคะ: เครือ่งแงะ [Lex2]
(พคิ) vt. เลอืก,สรร,คดั,หยบิ,จับ,แคะ,ขดุ,เลาะ,แทะ,เจาะ,จกิ,เด็ด,เก็บ,ถอน
(ขน) ,ฉกฉวย,ดงึออก,หาเหต,ุหาเรือ่ง,ดดี (สายพณิ,สายกตีารแ์ละอืน่ ๆ) vi.
ขดุ,เลาะ,แทะ,จกิ,เด็ด,เก็บ,ลว้งกระเป๋า,ขโมย,คดั,เลอืก n. การเลอืก -Phr.
(pick on วจิารณก์ลา่วหา) [Hope]
(n) เสยีม,อเีตอ้,จอบ,เครือ่งจิม้ [Nontri]
/P IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pig หม:ู สกุร [Lex2]
คนสกปรก (คําไมเ่ป็นทางการ): คนมมูมาม, คนทีเ่หมอืนหม,ู คนตะกละ
ตะกลาม [Lex2]
ตํารวจ (คําสแลง)[Lex2]
ออกลกูหม[ูLex2]
กนิอยา่งตะกละตะกลาม (คําไมเ่ป็นทางการ): กนิอยา่งมมูมาม [Lex2]
เตาหลอมโลหะ[Lex2]
โลหะทีอ่อกจากเตาหลอม[Lex2]
(พกิ) n. หม,ูสกุร,หมปู่า,เนือ้หม,ูคนสกปรก,คนมมูมาม,คนทีเ่หมอืนหม,ูคน
รัน้,ตํารวจ,นักสบื,หญงิทีม่ั่วโลกยี,์มา้เลว,โลหะทีเ่อาออกมาจากเตา
หลอม,กลบีผลสม้. vi. ออกลกูหม,ูอยูก่นัอยา่งหม ู[Hope]
(n) หม,ูสกุร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมมูมาม [Nontri]
/P IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pill ยาเม็ด: เม็ดยา [Lex2]
ปอกเปลอืก: ทําใหห้ัวลา้น [Lex2]
(พลิ) n. เม็ด,เม็ดยา,ยาเม็ด,ยาเม็ดคมุกําเนดิ,สิง่ทีน่่าเบือ่หน่าย [Hope]
(n) ยาเม็ดเล็กๆ,ยาเม็ดคมุกําเนดิ [Nontri]
/P IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]



pin เลขรหสัลบัสว่นตวั (คํายอ่ของ Personal Identification Number)[Lex2]
เข็มหมดุ: หมดุ [Lex2]
เข็มกลดั[Lex2]
ป่ินปักผม[Lex2]
พนิ (กฬีาโบวล์ิง่)[Lex2]
ทีห่นบีผา้: ตวัหนบีผา้ [Lex2]
หลกัเสาทีปั่กอยูใ่กลห้ลมุในสนามกอลฟ์[Lex2]
ลิม่[Lex2]
เรือ่งเล็กนอ้ย: เรือ่งไมสํ่าคญั, เรือ่งนดิหน่อย [Lex2]
กลดัตดิ: ยดึ, ตอก, หนบี, กลดั, ตรงึ [Lex2]
ทําใหก้ระจา่ง[Lex2]
บงัคบั[Lex2]
ลอ้มคอก[Lex2]
กลา่วหา[Lex2]
(พนิ) n. เข็ม,เข็มหมดุ,หมอ,สลกั,ป่ิน,เข็มกลดั,ลิม่,สลกั,เหรยีญตรา,เข็ม
อสิรยิาภรณ์,หวัเสยีบ,ทีห่นบีผา้,ลกูบดิ,ลกูบดิสายซอ,หลกัเสาทีปั่กอยูใ่กล ้
หลมุในสนามกอลฟ์,ขา,การลม้ลงของกฬีามวยปล้ํา,จํานวนเล็กนอ้ย,ถังเล็ก
ทีจ่4ุแกลลอน vt. กลดัตดิ,กลดั,ปัก,ตรงึ,ตอก,หนบี,ลอ้มคอก,กลา่วหา,ทําให ้
กระจา่งชดั [Hope]
(n) เข็มหมดุ,เข็มกลดั,ป่ิน,เข็ม,สลกั,เหรยีญตรา,ลกูบดิ [Nontri]
(vt) กลดั,ปัก,ตอก,ตรงึ,หนบี [Nontri]
/P IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pinch หยกิ: เด็ด, คบี, บบี, หนบี [Lex2]
รัดแน่นเกนิไป: บบีแน่นเกนิ [Lex2]
ทําใหเ้หีย่วแหง้[Lex2]
ทําใหข้ดัสน: ทําใหอ้ตัคดั [Lex2]
ขโมย (คําไมเ่ป็นทางการ): ฉกฉวย, ลักเล็กขโมยนอ้ย [Lex2]
กกัขงั (คําไมเ่ป็นทางการ): จับกมุ [Lex2]
ขดัขวาง: กดีขวาง, กัน้ขวาง [Lex2]
ประหยดั[Lex2]
ทําใหก้ลุม้: ทําใหไ้มส่บายใจ [Lex2]
การหยกิ: การหนบี [Lex2]
ความกดดนั: ความอดึอดั [Lex2]
จํานวนนอ้ยมาก: จํานวนหยบิมอื [Lex2]
การฉกฉวย (คําไมเ่ป็นทางการ): การขโมย [Lex2]
ความอตัคดั: ความขดัสน [Lex2]
สถานการณ์คบัขนั: สถานการณ์ลําบาก, สภาวะฉุกเฉนิ [Lex2]
(พนิชฺ) vt. หยกิ,หนบี,บบี,บดิ,บบี,คลงึ,ทําใหแ้สบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทําให ้
กลุม้,กระเบยีดกระเสยีน,เด็ดทิง้,ตดัแตง่,ขโมย,ทําใหห้ดเหีย่ว,ปลน้,กกั
ขงั,จับกมุ. vi. (รองเทา้) รัด,ทําใหก้ลดักลุม้,กระเบยีดกระเสยีน,
ประหยดั,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยดั) n. การหยกิ,การ
หนบี,จํานวนนดิเดยีว,ความขดัสน,สถานการณืทีลํ่าบาก,ความกดดนั [Hope]
(n) การบบี,การหยกิ,หยบิมอืหนึง่,การเหน็บแนม,ความลําบาก [Nontri]
(vt) หยกิ,จับ,บบี,กดั,จกิ,ฉก,เหน็บแนม [Nontri]
/P IH1 N CH/ [CMU]



(v) / / [OALD]

ping ทําใหเ้กดิเสยีงดงัเปรีย้ง[Lex2]
เสยีงดงัเปรีย้ง[Lex2]
(พงิ) n. (เสยีง) ดงัเปรีย้ง,เสยีงดงักลา่ว ###SW. pinger n. เครือ่งทําใหเ้กดิ
เสยีงดงักลา่ว [Hope]
/P IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pink ซึง่มสีชีมพ:ู สชีมพ,ู ชมพ ู[Lex2]
สชีมพ[ูLex2]
นักลา่สนัุขจิง้จอก[Lex2]
แบบทีด่เีลศิ[Lex2]
คนหวัเอยีงซา้ยในทางการเมอืง (ปานกลาง)[Lex2]
ตกแตง่ดว้ยลกูไม:้ ประดบัดว้ยลกูไม ้[Lex2]
ทําใหรํ้าคาญ: ทําใหเ้จ็บใจ [Lex2]
แทง: ทิม่, เจาะ, เสยีบ [Lex2]
(พงิคฺ) n. สชีมพ,ูชนดิเยีย่ม,แบบทีด่เีลศิ,ภาวะทีด่ทีีส่ดุ,คนทีม่ชี ือ่เสยีง,คน
แตง่ตวัทนัสมัย,คนทีเ่อยีงซา้ยในลทัธกิารเมอืง. adj. สชีมพ,ูเอยีงซา้ย, (ใน
ลทัธกิารเมอืง) ###SW. pinkness n. [Hope]
(adj) สชีมพ,ูสแีดงเรือ่,สปีนูแหง้ [Nontri]
/P IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pip เมล็ดในของผลไม:้ เมล็ดพันธุ ์[Lex2]
แตม้บนไพ[่Lex2]
รอ้งเสยีงจิ๊บๆ ของนกทีเ่พิง่ฟักออกจากไข ่(ใชก้บันก)[Lex2]
(พพิ) n. เมล็ดในของผลไม,้เมล็ดพันธุ,์แตม้บนไพ,่แตม้บนผลสบัประรด- v.
โผลอ่อกมา,ออกมาจากไข ่###S. peep, [Hope]
/P IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pit หลมุ: รอยโหว,่ ร ู[Lex2]
หลมุพราง: หลมุดกัสตัว ์[Lex2]
อโุมงคใ์นเหมอืง[Lex2]
เหมอืง: บอ่แร ่หรอืถา่นหนิ [Lex2]
นรก[Lex2]
ทีน่ั่งตอนหลังๆ ชัน้ลา่งในโรงภาพยนตร[์Lex2]
บรเิวณหยดุเตมิน้ํามันหรอืเปลีย่นยางสําหรับรถแขง่ในสนามแขง่[Lex2]
สงัเวยีนชนไกห่รอืสตัว[์Lex2]
กลายเป็นหลมุ: กลายเป็นรอยโบ ๋[Lex2]
ทําใหเ้ป็นรอยโบ:๋ ทําใหเ้ป็นร,ู ทําใหเ้ป็นหลมุ [Lex2]
ฝังในหลมุ[Lex2]
เก็บไวใ้นหลมุ[Lex2]
ทําใหเ้ป็นแผลเป็น[Lex2]
ใชส้ตปัิญญาโตต้อบ[Lex2]
ปลอ่ยใหไ้กช่นกนั[Lex2]
เมล็ดในของผลไม[้Lex2]



เอาเมล็ดในออก[Lex2]
(พทิ) n. หลมุ,บอ่,บอ่แร,่เมล็ดในของผลไม,้ปลกั,ถังดกั,หลมุพราง,รอย
โบ,๋รอบโหว,่เหมอืง,นรก,อโุมงคเ์ก็บพชืผล,เลา้สตัว,์สงัเวยีนไกห่รอื
สตัว,์เมล็ดในของผลไม.้ vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไวใ้นหลมุ,ทําใหเ้ป็นหลมุ
เป็นบอ่,ฝังในหลมุ,ขดุหลมุ,ปลอ่ยไกใ่หช้นกนั,ทําใหต้อ่สูก้นัvt. กลายเป็น
หลมุ [Hope]
(n) หลมุ,บอ่,ร,ูหลมุพราง,ขมุนรก,ปลกั [Nontri]
/P IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pitch ขวา้ง: เหวีย่ง, โยน [Lex2]
ขวา้ง[Lex2]
ตัง้โครงขึน้[Lex2]
ทําใหต้ก: ทําใหก้ระเด็น [Lex2]
(ทาง) เอยีง: (ทาง) ลาด [Lex2]
เรข่าย: ขายสนิคา้ [Lex2]
ตัง้ระดบัเสยีง[Lex2]
กําหนดระดบั: กําหนด [Lex2]
การขวา้ง: การทอย, การโยน, การเหวีย่ง [Lex2]
ระดบั: ตําแหน่ง [Lex2]
ความลาด: ความเอยีง [Lex2]
จดุสงูสดุ[Lex2]
ระดบัเสยีง[Lex2]
แผงลอย[Lex2]
สนามหญา้ระหวา่งไมท้ีปั่กในสนามครกิเก็ต[Lex2]
การเรข่าย: การโฆษณาเรข่าย [Lex2]
เรซนิ[Lex2]
น้ํามันดบิ: ยางมะตอย [Lex2]
(พทิชฺ) vt. กาง (เต็นท)์ ,ตัง้ (คา่ย) ,โยน,ขวา้ง,เหวีย่ง,กําหนด,ยนื,ประจํา,เร่
ขาย,ตัง้โชวส์นิคา้,ปทูาง,เลา่นยิาย. vi. ถลําไปขา้งหนา้,โยน,ขวา้ง,เอยีง,ราด
ดว้ยลาดมยางมะตอย -Phr. (pitch in รว่มดว้ย เริม่ทํางานอยา่งขะมักเขมน้)
n. ระดบั,ระดบัเสยีง,ยางมะตอย,น้ํามันดบิ,ยางไม,้ตําแหน่ง,ความลาด,จดุสงู
สดุ,ความบดิของใบพัด,ทีต่ัง้แผงลอย,ชว่งระยะหา่งของเกลยีว,สถานที่
แสดง [Hope]
(n) ระดบัเสยีง,ชนั,น้ํามันดบิ,ทีม่ัน่,ทีป่ระจํา,ทีข่ายของ [Nontri]
(vi) ลม้ควํา่,ทิม่ลง,กระโดดขึน้ลง,ถลํา,ขวา้ง,โยน [Nontri]
/P IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prick แทง: เจาะ [Lex2]
ยแุหย:่ ย,ุ แหย ่[Lex2]
รอยแทง[Lex2]
อวัยวะเพศชาย (คําตอ้งหา้ม): องคชาต ิ[Lex2]
(พรคิ) n. การแทง (ทิม่,ตํา,เจาะ) ,รอยแทง,เครือ่งเจาะ,ประตกั,ลงึค,์ศนูย์
กลางเป้าธนู,ผูช้ายทีน่่ากลวั,อาวธุแหลม. vt. แทง,ทิม่,ตํา,เจาะ,ลงประตกั,ทํา
ใหเ้จ็บปวดมาก (คลา้ยถกูแทง) ,ทําใหล้กุช,ูวดัดว้ยวงเวยีน vi. แทง,ทิม่,ตํา,
เจาะ, (ห)ู ผึง่,รูส้กึคลา้ยถกูแทง,ขีม่า้อยา่งรว [Hope]



(n) เครือ่งแทง,ประตกั,ลงึค,์เครือ่งเจาะ [Nontri]
(vt) แทง,ทิม่,ตํา,เจาะ,ทําใหเ้จ็บปวด [Nontri]
/P R IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prim เรยีบรอ้ย: เป็นระเบยีบ, สงบเสงีย่ม [Lex2]
วางทา่เหมาะสม[Lex2]
(พรมิ) adj.,vi. (ทําให)้ เรยีบรอ้ย,เป็นระเบยีบ,สงบเสงีย่ม. ###SW. primness
n. ###S. proper, [Hope]
(adj) เรยีบรอ้ย,สงบเสงีย่ม,เป็นระเบยีบ [Nontri]
/P R IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prince เจา้ชาย[Lex2]
คนเกง่ทีส่ดุในขอบขา่ยงานหรอืกจิกรรมทีทํ่า[Lex2]
(พรนิซฺ) n. เจา้ชาย,พระราชนัดดา,กษัตรยิ,์เจา้ผูค้รองนคร,ผูด้เีดน่ ###SW.
princeship,n. [Hope]
(n) เจา้ชาย,เจา้ผูค้รองนคร,พระยา [Nontri]
/P R IH1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

print ตวัพมิพ[์Lex2]
สิง่ทีใ่ชพ้มิพ[์Lex2]
ผา้พมิพ:์ ภาพพมิพ ์[Lex2]
วธิกีารพมิพ:์ การพมิพ ์[Lex2]
รปูถา่ยทีอ่ดัออกมาจากฟิลม์: รปูถา่ยทีอ่ดัออกมาจากฟิลม์หรอืกระจก
[Lex2]
พมิพ:์ ประทบั, พมิพห์นังสอื [Lex2]
เขยีนดว้ยตวัพมิพ[์Lex2]
ประทับใจ[Lex2]
(พรนิทฺ) vt. พมิพ,์ฝัง,ประทับ,สลัก,ทําใหเ้กดิภาพแทจ้รงิ (จากภาพเน็กกา
ตฟิว)์ . vi. ทําใหเ้กดิภาพ,เกดิภาพ,อดัรปู,พมิพ.์ n. ภาพพมิพ,์รอยพมิพ,์ตวั
พมิพ,์วธิกีารพมิพ,์ผา้พมิพ,์เครือ่งพมิพ,์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,ประทับ,สลกั [Nontri]
/P R IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prism ปรซิมึ[Lex2]
(พรสิ\'ซมึ) n. แกว้พรสิซมึ [Hope]
(n) ปรซิมึ,แกว้เหลีย่ม [Nontri]
/P R IH1 Z AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quick รวดเร็ว[Lex2]
ทนัททัีนใด[Lex2]
รบีรอ้น[Lex2]



ทีว่อ่งไว[Lex2]
ทีแ่หลมคม[Lex2]
ทีเ่ขา้ใจงา่ย[Lex2]
ฉลาด: เร็ว [Lex2]
โดยเร็ว: อยา่งเร็ว, อยา่งรวดเร็ว [Lex2]
คนทีย่งัมชีวีติอยู[่Lex2]
เนือ้หรอืหนังมนุษยบ์รเิวณใตเ้ล็บ[Lex2]
ีส ิง่สําคญั[Lex2]
(ควคิ) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คลอ่งแคลว่,ใจรอ้น,ไมอ่ดทน,หลกั
แหลม,เขา้ใจไดเ้ร็ว n. บคุคลทีม่ชีวีติทัง้หลาย,แกน่แท,้จดุสําคญั. -Phr. (cut
to the quick ทําใหไ้ดรั้บบาดเจ็บลกึ,กระทบกระเทอืนความรูส้กึ) adv. รวด
เร็ว,เร็ว ###SW. quickness n. [Hope]
(adj) ดว่น,รวดเร็ว,เร็ว,ทนัท,ีไว,ฉับพลนั [Nontri]
/K W IH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quill กา้นขนนกหรอืขนหา่นทีใ่ชทํ้าปากกา[Lex2]
ขนเมน่[Lex2]
หลอดดา้ย: กระสวย [Lex2]
ไมจ้ิม้ฟัน[Lex2]
เพลา[Lex2]
ขลุย่[Lex2]
แทงดว้ยกา้นขนนก: เจาะดว้ยกา้นขนนก [Lex2]
ถอนขน (สตัว)์[Lex2]
(ควลิ) n. กา้นขนนก,ปากกากา้นขนนก,กา้นขนเมน่ ,มว้นเปลอืกไม ้
แหง้,เพลาทอ่สวม,ชนวนวตัถรุะเบดิ,ไมด้ดีเครือ่งดนตร,ีหลอดไม ้
รวก,กระสวย,หลอดดา้ย,ขลุย่ vt. ถอนกา้นขนนก,ฟันบนหลอดดา้ย,แทงดว้ย
กา้นขนนก [Hope]
(n) ปากกาขนนก,ขนนก,หลอดดา้ย,กระสวย,ขลุย่,ชนวนระเบดิ [Nontri]
/K W IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quilt ผา้นวมคลมุเตยีง: ผา้คลมุเตยีง, ผา้สําล ี[Lex2]
ผา้ปทูีน่อน[Lex2]
ฟกู: ทีน่อน [Lex2]
เย็บ[Lex2]
ทํา (ผา้นวม)[Lex2]
(ควลิทฺ) n. ผา้นวมคลมุเตยีง,ผา้หม่,ผา้สําล ีvt. เย็บผา้ดงักลา่ว,ยดัไส,้เย็บปัก
เขา้ไวใ้นตะเข็บ,ใสน่วม,ผสมผเส ###SW. quilter n. quilted adj. [Hope]
(n) ผา้สําล,ีผา้ปทูีน่อน,ผา้นวมคลมุเตยีง,ผา่หม่ [Nontri]
/K W IH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quit หยดุ: เลกิ, เวน้ [Lex2]
ลม้เลกิ: เลกิดิน้รน, เลกิตะเกยีกตะกาย [Lex2]
ลาออก[Lex2]
ออกเดนิทาง: จากไป [Lex2]
ปลด (หนี)้[Lex2]



เป็นอสิระ (จากขอ้ผกูมัด, ความรับผดิชอบ, โทษ): พน้โทษ [Lex2]
(ควทิ) vt.,vi.,n. (การ) หยดุ,ยตุ,ิเลกิ,ละทิง้,เพกิถอน,สลดั,ปลดเปลือ้ง,ลบ
ลา้ง,ลาออก,ออกจาก,ชาํระหนี,้ตอบแทน. adj. พน้ภาระหนีห้รอืความผดิ,เป็น
อสิระ ###S. stop,cease [Hope]
(vi) ลาออก,จากไป,เลกิ,หายกนั,หมด,ออกจาก,ละทิง้ [Nontri]
(vt) ปลอ่ยไป,เลกิ,ลบลา้ง,ทิง้,ออกจาก,ปลดเปลือ้ง,ยตุ ิ[Nontri]
/K W IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quiz การสอบ[Lex2]
การถาม: การซกัถาม [Lex2]
สอบ: ทดสอบ [Lex2]
สอบถาม: ถาม [Lex2]
(ควซิ) vt.,n. (การ) ทดสอบ,สอบ,สอบถามอยา่งใกลช้ดิ,ซกัไซ,้ซกัถาม,เลน่
ตลก,หลอกลวง. ###SW. quizer n. ###S. examine,questioning [Hope]
(n) การถาม,การทดสอบความรู,้การตัง้ปัญหา,การสอบถาม [Nontri]
(vt) สอบถาม,ถาม,ไตถ่าม,ทดสอบ [Nontri]
/K W IH1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rib ซีโ่ครง[Lex2]
เนือ้ตดิซีโ่ครง[Lex2]
โครงเสน้สําหรับถักไหมพรม[Lex2]
เสน้ใบไม[้Lex2]
โครงรา่ง: โครงหลงัคา, โครงปีก, โครงรม่ [Lex2]
เยา้แหย:่ หยอก, ยัว่, ลอ้เลน่ [Lex2]
จัดใหเ้ป็นโครง: ทําโครงเป็นซี่ๆ , ทําเป็นสนั [Lex2]
(relevé d\'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอยีดเกีย่วับบญัชธีนาคาร มรีะบุ
หมายเลขบญัช ีชือ่ผูเ้ปิดบญัช ีหมายเลขสาขา เป็นตน้ เชน่ Vous recevrez
un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité
Bancaire)., Depuis les années 1970, c\'est le R.I.B. (Relevé d\'Identité
Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires
domestiques. [LongdoFR]
(รบิ) n. ซีโ่ครง,เนือ้ทีม่ซี ีโ่ครง,กระดกูงเูรอื,เสน้ใบไม,้แกนขนนก,ซีโ่ครงรม่
vt. ทําใหม้ลีกัษณะซีโ่ครง,ทําเป็นสนั,ไถเป็นรอ่ง [Hope]
(n) เสน้ใบไม,้ซีโ่ครง,คิว้,กระดกูงเูรอื,โครงรม่ [Nontri]
/R IH1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rich รวย: รํ่ารวย, มั่งคัง่ [Lex2]
อดุมสมบรูณ์[Lex2]
มคีา่: หรหูรา [Lex2]
(อาหาร) มัน: มนัยอ่ง, เลีย่น [Lex2]
เขม้ขน้ (รสชาต,ิ ส)ี: เขม้ [Lex2]
(รชฺิ) adj. รวย,มคีา่,อดุม,อดุมสมบรูณ์,มผีลติผลมาก,สวยงาม,หรหูรา, (รส)
จัด, (รส) เขม้ขน้, (ส)ี เขม้, (เสยีง) นิม่นวล, (กลิน่) หอมมาก,ขบขนั,น่า
หวัเราะ,ชอุม่ n. คนรํ่ารวยทัง้หลาย ###SW. richly adv. richness n. ###S.
wealthy,abu [Hope]



(adj) อดุมสมบรูณ์,รวย,สวยงาม,หรหูรา,มั่งคัง่ [Nontri]
/R IH1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

rid ขจัด: กําจัด, ทําใหห้มดไป [Lex2]
ขจัดออกไป[Lex2]
(รดิ) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กําจัด,ทําใหห้มดไป,สลัด,ทําให ้
หลดุ,ทําใหพ้น้,ชว่ยเหลอื,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ ride ###SW. ridder n.
[Hope]
(vt) สลดั,กําจัด,ขจัด [Nontri]
/R IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ridge แนวหรอืสนั: คิว้, ริว้, แนว [Lex2]
สนัเขา: สนัปันน้ํา, เทอืกเขา [Lex2]
สว่นทีนู่น[Lex2]
ทําใหเ้ป็นสนั[Lex2]
เป็นแนวสนั[Lex2]
(รดิจฺ) n. สนัเขา,สนั,สนัหลังคา,สนัปันน้ํา,เทอืกเขา,ทางแคบ,หลงัสตัว,์สว่น
ทีนู่น,คิว้,ริว้,แนวคนันา vt. ทําใหเ้ป็นสนั,ทําใหม้คี ิว้ (ริว้หรอืแนว) vi. กลาย
เป็นสนัขึน้,กลายเป็นทางแคบ,กลายเป็นคิว้หรอืริว้หรอืแนว ###S.
crest,spine,hill [Hope]
(vi) เป็นแนว,เป็นสนั,เป็นคลืน่ [Nontri]
/R IH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rift ความแตกรา้ว: ความแตกแยก [Lex2]
(รฟิทฺ) n. รอยแตก,รอยแยก,ชอ่ง,รอ่ง,รอ่งรอย,การแตกแยก,การแตกรา้ว
###S. fissure [Hope]
(n) ชอ่งโหว,่รอยแตก,รอ่งรอย,ชอ่ง [Nontri]
(vt) ทําใหร้า้ว,ทําใหแ้ตก,ทําใหเ้ป็นชอ่ง [Nontri]
/R IH1 F T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rig ขงึสายระโยงระยาง: ขงึใบเรอื [Lex2]
จัดเตรยีมเครือ่งมอือปุกรณ[์Lex2]
เครือ่งมอืขดุเจาะน้ํามนั[Lex2]
ใชอ้บุายเก็งกําไร: ใชแ้ผนหลอกลวง [Lex2]
รถมา้ เชน่ I have had that exact same happen and that is why I attach my
picket rope to my horse trailer attached to my rig. [LongdoEN]
(รกิ) vt.,n. (การ) ขงึใบเรอื,ขงึสายระโยงระยาง,ประกอบ,ทําขึน้ชัว่คราว,แตง่
ตวั,ควบคมุ,กําหนด,กกัตนุสนิคา้เพือ่เก็งกําไร,วางแผนหลอกลวง,เครือ่ง
มอื,อปุกรณ์,ชดุรถมา้,เครือ่งมอืเจาะน้ํามัน,เครือ่งแตง่กาย,เสือ้ผา้ [Hope]
(vi) ขงึใบ,จัดสายระโยงเรอื,แตง่ตวั [Nontri]
/R IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]



rim ขอบ: รมิ, รอบ [Lex2]
ขอบลอ้: กรอบลอ้ [Lex2]
ทําใหม้ขีอบ: ทําใหม้รีมิ [Lex2]
(รมิ) n. ขอบ,รมิ,ขอบลอ้,กรอบลอ้,ขอบเหว vt. ทําใหม้ขีอบ,ทําใหม้รีมิ,กลิง้
รอบขอบ ###S. outer edge,border [Hope]
(n) กรอบ,ขอบ,รมิ [Nontri]
(vt) ทําใหม้ขีอบ,ทําเป็นขอบ [Nontri]
/R IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ring แหวน[Lex2]
วงแหวน: วงกลม, วง [Lex2]
หว่ง: ลอ้ [Lex2]
กลุม่คณะ[Lex2]
เนือ้ทีท่ีเ่ป็นวงกลม: สนามวงกลม, สนามมวย [Lex2]
ลอ้ม: ปิดลอ้ม, ลอ้มวง [Lex2]
ใสห่ว่ง: ใสป่ลอก, สนตะพาย [Lex2]
สัน่กระดิง่: เคาะระฆงั [Lex2]
สง่เสยีงดงักงัวาน: สง่เสยีงดงักอ้ง [Lex2]
ทําเสยีงสะทอ้น: ทําเสยีงกอ้ง [Lex2]
โทรศพัท[์Lex2]
เสยีงกระดิง่: เสยีงดงักงัวาน [Lex2]
(รงิ) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ลอ้,หว่ง,วงปีของ
ตน้ไม,้ทางวงกลม,สนามววัแขง่,สนามมวย,สนามมวยปล้ํา,การตอ่ยมวย,การ
แขง่ขนั,สงัเวยีน,วงการ,กลุม่,คณะ,ปอยผมทีข่ดเป็นวง,สยีงกริง่,เสยีงกระดิง่,
เสยีงโทรศพัท,์เสยีงกงัวาน,การโทรศพัท ์-v. ลอ้มวง,กลายเป็นวงแหวน
[Hope]
(vi) บนิวน,สง่เสยีง,สัน่กระดิง่,เคาะระฆงั [Nontri]
(vt) ปลอกเปลอืก,ลอ้มวง,ทําใหเ้ป็นวงลอ้ [Nontri]
/R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rinse ชาํระลา้ง: ชะลา้ง, ซกัลา้งดว้ยน้ํา [Lex2]
กลัว้: ดืม่กลัว้ [Lex2]
การชาํระลา้ง: การชะลา้ง, การซกัลา้งดว้ยน้ํา [Lex2]
การยอ้มผม[Lex2]
น้ําทีใ่ชช้ะลา้ง[Lex2]
(รนิซฺ) vt. ลา้ง,ลา้งมอื,ลา้งปาก,สระผม,ซกัผา้,ชะลา้ง,รนิ n. การลา้ง,น้ําทีใ่ช ้
ลา้ง,น้ํายาลา้งผม ###SW. rinsable,rinsible adj. [Hope]
(vt) ลา้ง,ชาํระลา้ง,สระผม,ชะลา้ง,ซกัผา้,รนิ [Nontri]
/R IH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rip ขอใหไ้ปสูส่คุต ิ(คํายอ่ของ rest in peace): ขอใหไ้ปทีส่งบ [Lex2]
ฉีก: กรดี, ตดั [Lex2]
การฉีก: การกรดี, การตดั [Lex2]
คลืน่ยักษ์[Lex2]
คนเสเพล: คนไรค้า่ [Lex2]



(รพิ) vt.,n. (การ) ตดั,ฉีก,ผา่,ชาํแหละ,กรดีขาด,ควา้น,เลือ่ย,สว่นทีต่ดัหรอืผา่
ออก ###SW. rippable adj. [Hope]
(n) รอยฉีก,รอยขาด,การตดั,การผา่,การชาํแหละ [Nontri]
/R IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

risk ภยัอนัตราย: อนัตราย, การเสีย่งภยั [Lex2]
การเสีย่ง[Lex2]
เสีย่งภัย: เสีย่งอนัตราย [Lex2]
เสีย่งทํา: เสีย่ง, ลอง [Lex2]
(รสิคฺ) n. การเสีย่ง,ภยั,อนัตราย, (ประกนัภัย) อตัราการเสีย่ง vt. เสีย่ง,เสีย่ง
ภยั,เสีย่งทํา,ลอง ###S. dangerous chance,venture [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,การเสีย่ง,อตัราการเสีย่ง [Nontri]
(vt) เสีย่ง,เสีย่งภยั [Nontri]
/R IH1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

script ลายมอื[Lex2]
งานเขยีน (เชน่ บทละคร): สิง่ทีเ่ขยีน [Lex2]
ตวัเขยีน: แบบตวัเขยีน [Lex2]
เขยีนบท: เขยีนตน้รา่ง [Lex2]
(สครพิทฺ) n. ลายมอื,แบบตวัเขยีน,เอกสารตน้ฉบบั,ฉบบัเขยีน,ตน้รา่ง, ระบบ
การเขยีน, vt. เขยีนตน้รา่ง,เขยีน,รา่ง. ###SW. scripter n. ###S. handwriting
[Hope]
(n) ตวัเขยีน,ตน้ฉบบั,ลายมอื,ตน้รา่ง [Nontri]
/S K R IH1 P T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shift เคลือ่นยา้ย: เคลือ่น [Lex2]
เปลีย่น: แลกเปลีย่น [Lex2]
การยา้ย: การเคลือ่นยา้ย [Lex2]
ชว่งเวลาการทํางาน[Lex2]
(ชฟิทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลือ่น,เคลือ่น,ยา้ย,เคลือ่นยา้ย,ยัก,เปลีย่น,สบั
เปลีย่น,หมนุเวยีน,แกวง่,เสีย่ง,บา่ยเบีย่ง,ผลกั,ปัด,ผลดั,เปลีย่นเวร,เปลีย่น
เกยีร,์โยกยา้ย. n. วธิเีปลีย่น,วธิ\'เลีย่ง,วธิกีาร,แผนเฉพาะการ,การเปลีย่นเวร
,เวร,ยาม,เลห่เ์พทบุาย,การเปลีย่นเก [Hope]
(vt) สบัเปลีย่น,เปลีย่นมอื,ยา้ยที,่หมนุเวยีน,เปลีย่นเวร,โยกยา้ย [Nontri]
/SH IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shin หนา้แขง้[Lex2]
(ชนิ) n. หนา้แขง้,แขง้,กระดกูหนา้แขง้,สว่นลา่งของขาหนา้ของวัวควาย,ขา
หนา้สว่นลา่งของแมลง. vt. ปีนดว้ยการใชม้อืทัง้สองและขาทัง้สองรวบรัด
ขึน้ไป [Hope]
(n) หนา้แขง้ [Nontri]
/SH IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

quiche แปง้อบกรอบใสค่สัตารด์ เนย และสว่นผสม
อ쪮ืȀนๆ[Lex2]
/K IY1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ski กระดานสก[ีLex2]
เคล쪮ืȀอนไปดว้ยสก[ีLex2]
(สค)ี n.แครเ่ล쪮ืȀอนยาวตดิกบัรองเทา้ใชเ้ดนิและ
ไถลบนหมิะ,แครบ่นนํȀา,กระดานสกนีํȀา vi.,vt. เดนิ
ทางดว้ยแครเ่ล쪮ืȀอนดงักลา่ว,เล쪮ืȀอนบนหมิะหรอื
นํȀา,แลน่บนหมิะหรอืนํȀา pl. skis,ski ###SW.
skiable adj. skier (สค\ี'เออะ) n. [Hope]
(n) การเลน่สก,ีกระดาษส ี[Nontri]
(vi) เลน่สก ี[Nontri]
/S K IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suite หอ้งชดุ[Lex2]
ชดุเฟอรน์เิจอร[์Lex2]
ชดุเพลง: ชดุเคร쪮ืȀองดนตร ี[Lex2]
คณะผู้ตดิตาม: ขา้ราชบรพิาร [Lex2]
(ซวที) n. ชดุ,กลุ่ม,คณะ,กลุ่มผู้ตดิตาม,ขา้ราช
บรพิาร,ชดุเคร쪮ืȀองเรอืน,หอ้งชดุ,ชดุเพลง [Hope]
(n) อนัดบั,บรวิาร,หอ้งชดุ,คณะ,ขา้ราชการ,ชดุ
เคร쪮ืȀองเรอืน [Nontri]
/S W IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

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

blind บอด: มองไมเ่หน็ [Lex2]
(ความเช�ือ, การกระทาํ) ท�ีขาดเหตผุล[Lex2]
ทาํใหต้าบอด: ทาํใหบ้อด, ทาํใหต้ามองไมเ่หน็ [Lex2]
ท�ีซอ่น[Lex2]
บงัตา: มา่นบงัตา [Lex2]
ตนั: ปดิ [Lex2]
ทาํใหส้บัสน[Lex2]
ขาดการเตรยีมพรอ้ม[Lex2]
(ไบลนด)ฺ adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทาํให,้ส�ิงท�ีทาํให)้ ตาบอด,ไม่
สามารถเขา้ใจ,ไรเ้หตผุล,ไรส้ต,ิเมาเหลา้,มดื,ไมบ่งัเกดิ
ผล,ซอ่นเรน้,ลกึลบั,ดไูมอ่อก,เขา้ใจยาก,อดุตนั,ไมม่ี
ทางออก,ตวัลอ่,นกตอ่ ###SW. blindness n. ดbูlind ###S. s
[Hope]
(adj) ตาบอด,มองไมเ่หน็,เขา้ใจยาก,ไมม่ทีางออก [Nontri]
(n) ท�ีบงัแสง,มา่นบงัตา,ท�ีกาํบงั,ตวัลอ่,นกตอ่ [Nontri]
(vt) ทาํใหต้าบอด,ทาํใหม้องไมเ่หน็,ทาํใหม้ดืมน [Nontri]
/B L AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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child คนท�ีมพีฤตกิรรมเหมอืนเดก็[Lex2]
เดก็[Lex2]
ลกู[Lex2]
(ไชด)ฺ n. เดก็,ทายาท,ผลติผล,with child ตั�งครรภ ์มบีตุร
###S. yougster pl children [Hope]
(n) เดก็,ทารก,ลกู,บตุรหลาน [Nontri]
/CH AY1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

climb คอ่ยๆ เพ�ิมข�ึน[Lex2]
ปีน[Lex2]
(ไคลบ)ฺ v.,n. (การ) ปีน,ไต,่ลอยข�ึน,เล�ือยพันข�ึน,ไตเ่ตา้ข�ึน.
###S. ascend [Hope]
(n) การปีน,การไต,่การข�ึน [Nontri]
(vt) ปีน,ไต,่ข�ึน,เล�ือย,ตะกาย [Nontri]
/K L AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cried (ไครด)ฺ อดตีกาลของcry [Hope]
/K R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cry]
การเรยีกรอ้งของมวลชน: ความตอ้งการของมวลชน [Lex2]
ชว่งเวลาการรอ้งไห[้Lex2]
ตะโกน: ป่าวรอ้ง [Lex2]
รอ้งไห:้ ร�ําไห ้[Lex2]
รอ้งไห:้ หลั�งน�ําตา [Lex2]
เสยีงรอ้ง: เสยีงครวญคราง [Lex2]
(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสยีง) รอ้ง,รอ้ง
เรยีก,รอ้งขอ,แผดเสยีงรอ้ง,รอ้งไห,้หลั�งน�ําตา,การป่าว
ประกาศ,การเรยีกพยานในศาล [Hope]



(n) เสยีงรอ้ง,เสยีงรอ้งไห,้การรอ้งไห ้[Nontri]
(vi) รอ้งไห,้ร�ําไห,้หลั�งน�ําตา [Nontri]
/K R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dried (ไดรด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ dry [Hope]
(vt) pt และ pp ของ dry [Nontri]
/D R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

find พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
ส�ิงของหรอืคนท�ีมคีณุคา่ท�ีไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิช�ีขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้
รับ,จัดหา,ไปถงึ,ตดัสนิ,ช�ีขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็
วา่,ตดัสนิ,ช�ีขาด,ลงความเหน็. ###SW. find oneself รู้ถงึความ
สามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุส�ิงทกุ
อยา่งท�ีตอ้ง หาเป็นคาํสั�งหน�ึงท�ีใหต้รวจคน้หาขอ้มลูท�ี
ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หน�ึง ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผลคาํ
(word processing) เราอาจคน้หาไดเ้ป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็น
โปรแกรมฐานขอ้มลู (database management) เราจะสามารถ
คน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการ
คน้หาแฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสั�ง
หน�ึงในระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มน ูFile) มคีวามหมายเหมอืน
search [Hope]
(vi,vt)
พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ช�ีขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ
[Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

fried ซ�ึงทอดในน�ํามนั[Lex2]
ซ�ึงมนึเมา (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(ไฟรด)ฺ adj. ทอดในน�ํามนั. v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ fly
[Hope]
(vt) pt และ pp ของ fry [Nontri]
/F R AY1 D/ [CMU]
/F R IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fry]
ทอด (อาหาร): ทอดน�ํามนั, เจยีว [Lex2]
อาหารทอด[Lex2]
งานเล�ียงท�ีมอีาหารประเภททอด[Lex2]
ถกูลงโทษประหารดว้ยการนั�งเกา้อ�ีไฟฟา้ (คาํแสลง)[Lex2]
ลงโทษประหารดว้ยการนั�งเกา้อ�ีไฟฟา้ (คาํแสลง)[Lex2]
ลกูปลา[Lex2]
เดก็ๆ[Lex2]
(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดน�ํามนั n. อาหาร
ทอด,ลกูปลา,ลกูกบ,ลกูสตัวบ์างชนดิ [Hope]
(vt) ทอด [Nontri]
/F R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grind บด: ขย�ี, โม ่[Lex2]
ลบั: ขดู, เสยีดส ี[Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
งานท�ีนา่เบ�ือ: งานหนัก [Lex2]
เดก็เรยีน[Lex2]
(ไกรด)ฺ {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ)
ฝน,บด,โม,่ถอูยา่งแรง,บรรเลงเพลงดงั



 

ลั�น,กดข�ี,เค�ียวเขญ็,รบกวน,เสยีงฝน,งานหนัก,นักเรยีนท�ีขยนั
มากผดิปกต,ิ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]

hind ดา้นหลงั: ขา้งหลงั [Lex2]
กวางตวัเมยี[Lex2]
ชาวชนบท: ชาวนาท�ีทาํงานในฟารม์ [Lex2]
(ไฮนด)ฺ adj. ขา้งหลงั,ดา้นหลงั n.กวางตวัเมยี [Hope]
(adj) ขา้งหลงั,ดา้นหลงั [Nontri]
(n) กวางตวัเมยี,คนชนบท [Nontri]
/HH AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

iced เคลอืบหนา้ดว้ยน�ําตาลไอซ�ิง[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยน�ําแขง็: เคลอืบดว้ยน�ําแขง็ [Lex2]
(ไอซทฺ)ฺ adj. ปกคลมุไปดว้ยน�ําแขง็,แชเ่ยน็,มคีรมีขาวเคลอืบ
หนา้ [Hope]
/AY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[ice]
กอ้นน�ําแขง็ท�ีใสเ่คร�ืองด�ืม[Lex2]
น�ําแขง็[Lex2]
โรยหนา้ (ขนมเคก้) ดว้ยน�ําตาลไอซ�ิง[Lex2]
ลานน�ําแขง็: ลานเสกต็น�ําแขง็, พ�ืนน�ําแขง็ [Lex2]
ใสก่อ้นน�ําแขง็ในเคร�ืองด�ืม[Lex2]
ไอศรมี: ไอตมิ [Lex2]
(ไอซ)ฺ n. น�ําแขง็,ทา่นท�ีเฉยเมย,สนิบน,ไอศกรมี v. ปกคลมุ
ไปดว้ยน�ําแขง็,เปล�ียนเป็นน�ําแขง็,แขง็ตวั,คลมุดว้ยส�ิงท�ีคลา้ย
น�ําแขง็ adj. ทาํดว้ยน�ําแขง็ ###S. frozen water [Hope]

 



(n) น�ําแขง็,ความเยน็ชา,ความเฉยเมย,สนิบน [Nontri]
/AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

kind ใจด:ี ใจบญุ, เก�ือกลู, เมตตา, กรณุา [Lex2]
ออ่นโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เตม็ไปดว้ยความเอาใจใส่
[Lex2]
ชนดิ: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ [Lex2]
|das, pl. Kinder| เดก็ [LongdoDE]
|das, pl. Kinder| บตุร, ลกู [LongdoDE]
(ไคด)ฺ n. ชนดิ,จาํพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรค
พวก,พันธุ์,ลกัษณะ,คณุสมบตั,ิแบบ,รปูแบบ. Phr. (inkind
แบบเดยีวกนั,เป็นสนิคา้ (แทนท�ีจะเป็นเงนิ)) . Phr. (of akind
ชนดิเดยีวกนั ลกัษณะเดยีวกนั) adj. กรณุา,ปราน,ีใจด,ีหวงั
ด,ีเมตตา [Hope]
(adj) กรณุา,เมตตา,ใจด,ีปราน ี[Nontri]
(n) ชนดิ,จาํพวก,ประเภท,ลกัษณะ,แบบ,พันธุ์,คณุสมบตัิ
[Nontri]
/K AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mild (โทษ) เบา: ไมห่นัก, ไมร่นุแรง, นอ้ย, ไมม่าก [Lex2]
(อากาศ) อบอุ่น: (อากาศ) ไมห่นาวจัด, ไมร่นุแรง [Lex2]
ออ่นโยน: สภุาพ, ถอ่มตวั [Lex2]
ออ่นนุ่ม: นุ่มนวล, เบาบาง [Lex2]
(อาหาร, เคร�ืองด�ืม) ซ�ึงมรีสชาตอิอ่น: (อาหาร, เคร�ืองด�ืม) ไม่
เขม้ขน้, ไมแ่รง, รสไมจั่ด [Lex2]
(ไมลด์)ฺ adj. ออ่น,ออ่นโยน,เบา,ไมร่นุแรง,ไมม่ากเกนิไป,ไม่
ฉนุ,ไมเ่ผด็,ไมแ่รง,เมตตา,กรณุา ###SW. mildly adv.
mildness n. [Hope]
(adj) ออ่นโยน,เบา,จดื,ออ่น,ไมฉ่นุ,ไมข่ม,ไมแ่รง [Nontri]
/M AY1 L D/ [CMU]



(j) / / [OALD]

mind จติใจ: ใจ, ความเหน็, ความรู้สกึนกึคดิ, ความคดิ [Lex2]
ความจาํ: ความทรงจาํ [Lex2]
คนฉลาด[Lex2]
ความตั�งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค ์[Lex2]
สตปัิญญา: ความสามารถในการเขา้ใจ, ปัญญา [Lex2]
สงัเกต: เขา้ใจ [Lex2]
รังเกยีจ: เก�ียง, คดัคา้น, ไมเ่ตม็ใจทาํบางส�ิง [Lex2]
ระวงั: ระมดัระวงั, เอาใจใสด่แูล [Lex2]
(ไมนด์)ฺ n. จติ,ใจ,จติใจ,จรติ,ความคดิ,ปัญญา,เหตผุล,ขอ้คดิ
เหน็,ความตั�งใจ,สตสิมัปชญัญะ,ความจาํ Phr. (bear (keep) in
mind จาํ) Phr. (make in one\'s mind ตดัสนิใจ) . Phr. (out
of one\'s mind บา้,วกิลจรติ) v. ใสใ่จ,สนใจ,ระวงั,เช�ือ
ฟัง,ดแูล,เป็นหว่ง,คดัคา้น,สงัเกต,จาํได ้[Hope]
(n) จติใจ,เชาวน,์ความตั�งใจ,ความคดิ,สตปัิญญา,ความทรงจาํ
[Nontri]
(vt) ระวงั,เอาใจใส,่สนใจ,สงัเกต,ตั�งใจฟัง,รังเกยีจ [Nontri]
/M AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pint หนว่ยวดัความจขุองเหลวมคีา่เทา่กบั 1/2 ควอรต์[Lex2]
(ไพท)ฺ n. 1/8ควอรต์ [Hope]
(n) น�ําหนักเป็นไปนต ์[Nontri]
/P AY1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rind เปลอืกผลไม[้Lex2]
ผวิชั�นนอกของเนยหรอืเบคอน[Lex2]
|das| ววั [LongdoDE]
(ไรด)ฺ n. เปลอืก,เปลอืกผลไม,้เปลอืกเนยแขง็,เปลอืก
ตน้ไม,้หนังสตัว ์[Hope]



(n) หนัง,เปลอืก [Nontri]
/R AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sign สญัลกัษณ:์ เคร�ืองหมาย, ปา้ย [Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]
ภาษาใบ:้ ภาษาทา่ทาง, ภาษามอื [Lex2]
รอ่งรอย: อาการ, สญัญาณ, ตวับง่ช�ี [Lex2]
ลงนาม: ลงช�ือ, เซน็ช�ือ, เซน็สญัญา [Lex2]
ทาํเคร�ืองหมาย: ทาํสญัลกัษณ ์[Lex2]
ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ: สง่สาร [Lex2]
แสดงอากปักริยิา[Lex2]
(ไซน)์ n. เคร�ืองหมาย,สญัลกัษณ,์ลาง,นมิติ,การ
บอกใบ,้อาการ,รอ่งรอย,รอยเทา้,ราศ.ี vt.,vi. ลงนาม,เซน็
ช�ือ,เขยีนเคร�ืองหมาย,เขยีนสญัลกัษณ,์ทาํเคร�ืองหมาย
กางเขน,ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ,เขยีนสญัลกัษณ,์แสดง
อากปักริยิา, sign away เซน็ช�ือโอน, Phr. (sign off หยดุ
กระจายเสยีง [Hope]
(n) เคร�ืองหมาย,เคร�ืองแสดง,สญัลกัษณ,์สญัญาณ,พยาน,การ
บอกใบ ้[Nontri]
(vi,vt) เขยีนเคร�ืองหมาย,ลงนาม,ทาํสญัญา,บุ้ยใบ ้[Nontri]
/S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spied /S P AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spy]
นักสบื: สายลบั, สายสบื [Lex2]
การสบื: การสอดแนม [Lex2]
สบื: สอดแนม, สะกดรอย [Lex2]
(สไพ) n. จารชน,จารบรุษุ,ผู้สอดแนม,นักสบื,นักสบืราชการ
ลบั,สปาย vi.,vt. สอดแนม,เป็นจารชน,เป็นนักสบื ###S.



agent,scout,snoop,pry [Hope]
(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสบืราชการลบั,สายลบั,สปาย
[Nontri]
(vt) มองเหน็,สบืขา่ว,สาํรวจ,สะกดรอย,สอดแนมด ู[Nontri]
/S P AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tried ผา่นการทดสอบแลว้[Lex2]
ผา่นความอยากลาํบาก[Lex2]
(ไทรด)ฺ adj. ผา่นการทดสอบวา่ดแีลว้,ไวใ้จได,้เช�ือถอืได้
[Hope]
/T R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[try]
พยายาม: ลอง [Lex2]
ทดสอบ: พสิจูน,์ ทดลอง [Lex2]
ตรวจสอบ: ด,ู ตรวจ [Lex2]
ทาํใหเ้หลอือด[Lex2]
สอบสวนในศาล: พจิารณา [Lex2]
การทดลอง[Lex2]
การลอง[Lex2]
(ไทร) vt.,n. (ความ)
พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง,สอบสวน,พจิารณาคด,ีอดทน,ซอ้ม.
vi. พยายาม ทดลอง PHr. (try on ทดลองสวม) ###S.
essay,attempt,assay,test [Hope]
(n) ความพยายาม,การไตส่วน,การทดลอง,การพสิจูน,์การ
ทดสอบ [Nontri]
(vi) พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง [Nontri]
(vt) ทดลอง,ไตส่วน,ซอ้ม,ทรมาน,พจิารณา,พยายาม [Nontri]
/T R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



wild ไมเ่ช�ือง: ดรุา้ย [Lex2]
ซ�ึงเกดิข�ึนเองตามธรรมชาต:ิ ซ�ึงมาจากป่า, ซ�ึงไมไ่ดจ้ากการ
เพาะปลกู, ซ�ึงอยู่ในป่า [Lex2]
แหง้แลง้: หา่งไกล, รกรา้ง [Lex2]
ซ�ึงกระตอืรอืรน้[Lex2]
ซ�ึงไมม่กีารยบัยั�งชั�งใจ: ซ�ึงไมม่คีวามอดกลั�น [Lex2]
(ไวลด)ฺ adj.,adv. เป็นป่า,ไมเ่ช�ือง,ป่าเถ�ือนไมม่ี
อารยธรรม,ดรุา้ย,รนุแรง,ไมเ่ป็นระเบยีบ,ยุ่งเหยงิไมม่กีาร
ควบคมุ,ไมไ่ดย้บัยั�ง,ฟุ่มเฟอืย,คลั�ง,เตลดิเปดิเปงิ,เอะอะ,n.
ความรกรา้งวา่งเปลา่,พง,ทุ่งวา่งเปลา่ Phr. (the wild ความ
รกรา้งวา่งเปลา่,ความเป็นป่า) [Hope]
(adj) เป็นป่า,ดรุา้ย,รนุแรง,ป่าเถ�ือน,เดอืด,บา้คลั�ง,เอะอะ
[Nontri]
/W AY1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

brief โดยยอ่: ยอ่ๆ, สั㴅ԅนๆ, อยา่งยอ่, อยา่งสั㴅ԅนๆ, โดยยอ่,
โดยสงัเขป, โดยสรปุ, สรปุ [Lex2]
|der, pl. Briefe| จดหมาย [LongdoDE]
(บรฟี) {briefed,briefing,briefs} adj.
สั㴅ԅน,ชั㴅ԅวคราว,รวบรัด,กะทดัรัด,สรปุ. n. ขอ้
สรปุ,ขอ้ความท㴅ีԅสั㴅ԅน,สาระสาํคญั,การเป็น
ทนาย,สาํนวนแกฟ้อ้งตอ่ศาล. vt. สรปุ,ยอ่
ความ,กลา่วสรปุ ###S. little [Hope]
(adj) สั㴅ԅน,กะทดัรัด,สรปุ,รวบรัด,ยอ่ความ [Nontri]
(n) คาํสรปุ,ยอ่ความ,สาํนวนความ,คด ี[Nontri]
(vt) ยอ่ความ,สรปุ,รวบรัด [Nontri]
/B R IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chief ผู้นาํ: หวัหนา้ [Lex2]
มอีาํนาจสงูสดุ[Lex2]
สาํคญั: หลกั [Lex2]
นาย: เจา้นาย [Lex2]
(ชฟี) n. ผู้นาํ,หวัหนา้,นาย adj. สาํคญัท㴅ีԅสดุ,หลกั 
adv. สว่นใหญ ่###S. leader ###A. underling
[Hope]
(adj) เป็นหวัหนา้,เป็นนาย,สาํคญั,เป็นหลกั
[Nontri]
(n) หวัหนา้,ผู้บงัคบับญัชา,นาย,ผู้นาํ [Nontri]
/CH IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

field ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ท㴅ีԅโลง่, อาณาเขต [Lex2]
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วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
รับลกูบอล: เกบ็ลกู, รับลกู [Lex2]
(ฟลีด)ฺ {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่ง
กวา้ง,เขตเหมอืง
แร,่สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พ㴅ืԅน,ลาน vt. เกบ็ได้
ลกู (บอล) ,จับลกูได ้vi. เป็นคนรับลกูในการเลน่
(บาสเกต็บอล,ครคิเกต๊) ###S. area หมายถงึ ท㴅ีԅซ㴅ึԅง
ใชเ้กบ็ขอ้มลูเฉพาะในโปรแกรมประเภทการ
จัดการฐานขอ้มลู โดยจัดแบง่ใหแ้ตล่ะเขตเกบ็
ขอ้มลูแตล่ะ เร㴅ืԅอง เชน่ แบง่เป็นเขต ช㴅ืԅอ นามสกลุ
ท㴅ีԅอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อาย ุเพศ ฯ ถา้เรานาํเขต
ขอ้มลูเหลา่น㴅ีԅ หลาย ๆ เขตมารวมกนั จะเรยีกวา่
"ระเบยีน" (record) [Hope]
(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญา้,ทุ่ง
นา,สนามรบ,สมรภมู,ิขอบเขต,แผนก [Nontri]
/F IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fiend ปีศาจ: ผ,ี อสรู, ยกัษ ์[Lex2]
(ฟนีด)ฺ คนท㴅ีԅทารณุโหดรา้ย,ภตูผี
ปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซกุซน,ข㴅ีԅยา,คนหลงใหลใน
บางส㴅ิԅงบางอยา่ง ###S. devil [Hope]
(n) ปีศาจ,มาร,ซาตาน,ภตูผ,ีคนอาํมหติ,คนโหด
รา้ย,คนชั㴅ԅวรา้ย [Nontri]
/F IY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fierce ดรุา้ย: อาํมหติ, โหดเห㴅ีԅยม, ป่าเถ㴅ืԅอน [Lex2]
(เฟยีรส์) ด,ุดรุา้ย,ป่าเถ㴅ืԅอน,ดเุดอืด,รนุแรง,บา้
คลั㴅ԅง,บา้ราํห㴅ํԅา. ###SW. fiercely adv. fierceness n.
###S. untamed,brutal [Hope]



(adj) ดรุา้ย,ป่าเถ㴅ืԅอน,โหดรา้ย,อาํมหติ,บา้
คลั㴅ԅง,บา้ระห㴅ํԅา [Nontri]
/F IH1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

grief ความเศรา้โศก: ความอาลยั, ความเสยีใจ [Lex2]
ปัญหา: ความยุ่งยาก [Lex2]
(กรฟี) n. ความเศรา้โศก,ความเสยีใจมาก,ส㴅ิԅงท㴅ีԅ
ทาํใหเ้สยีใจมาก. come to grief ผดิหวงั,สลดใจ
###S. sadness [Hope]
(n) ความเศรา้โศก,ความทกุขใ์จ,ความ
เสยีใจ,ความโทมนัส [Nontri]
/G R IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grieve เศรา้โศก: เสยีใจ [Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: ทาํใหโ้ศกเศรา้เสยีใจ [Lex2]
(กรฟีว) vi. เสยีใจ,สลดใจ. vt. เสยีใจ,ทาํให้
เสยีใจ,ทาํใหส้ลดใจ ###S. sadden [Hope]
(vi) เศรา้โศก,เสยีใจ,ทกุขใ์จ,สลดใจ,โทมนัส
[Nontri]
/G R IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

niece หลานสาว: หลาน [Lex2]
(นซี)ฺ n. หลานสาว,ลกูสาวของพ㴅ีԅหรอืนอ้ง [Hope]
(n) หลานสาว [Nontri]
/N IY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

piece ช㴅ิԅน: อนั, ส㴅ิԅง, แผน่ [Lex2]



 

สว่น: กอง, สว่นหน㴅ึԅง [Lex2]
เร㴅ืԅองในหนังสอืพมิพ:์ บทความ [Lex2]
เหรยีญกษาปณ:์ เงนิเหรยีญ [Lex2]
บทประพันธเ์พลง: เพลง [Lex2]
ปืนพก (คาํสแลง): ปืน [Lex2]
ตวัหมากรกุ[Lex2]
ระยะทางชว่งสั㴅ԅนๆ[Lex2]
รวบรวม[Lex2]
(พสี) n.
ช㴅ิԅน,อนั,แผน่,ทอ่น,กอ้น,ผนื,ตอน,พับ,มว้น,ผล
งาน,รายการ,อยา่ง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ,่ระยะ
ทาง,เหรยีญกษาปณ,์ตวัหมากรกุ,เมด็ละมดุ
(clitoris) ของหญงิ vt.
ซอ่ม,ซอ่มแซม,ปะ,ตอ่,รวบรวม Phr. (go to pieces
ไมส่ามารถควบคมุตวัเองได)้ Phr. (of a piece
ชนดิเดยีวกนั] [Hope]
(vt) แบง่เป็นช㴅ิԅน,ซอ่ม,ปะ,ตอ่,รวบรวม [Nontri]
/P IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pier สะพานท㴅ีԅย㴅ืԅนออกไปในน㴅ํԅา[Lex2]
ตอมอ่: เสา, เสาสะพาน, เสาค㴅ํԅา [Lex2]
(เพยีร)์ n. ตอมอ่,เสาสะพาน,สะพานท㴅ีԅย㴅ืԅนออกไป
ในน㴅ํԅา,เข㴅ืԅอนกนัคล㴅ืԅน,ทา่เรอืชนดิย㴅ืԅนออกไปใน
น㴅ํԅา,เสาค㴅ํԅา,ฝาค㴅ํԅา,ฝาหรอืเสากลางหนา้ตา่ง. [Hope]
(n) ทา่เรอื,สะพานทา่เรอื,ตอมอ่,เสาสะพาน,เข㴅ืԅอน
[Nontri]
/P IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pierce บกุ: ฝ่า [Lex2]

 



แทง: ท㴅ิԅม, ปัก, เสยีบ, เจาะ, ไช, ทะลวง [Lex2]
คน้ควา้: คน้พบ [Lex2]
(เสยีง, แสง) แทรกผา่น: สอ่งผา่น [Lex2]
มผีลกระทบอยา่งมาก[Lex2]
(เพยีส) vt. ท㴅ิԅม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะล,ุทะลุ
ผา่น,ทะลวง,คน้ควา้, (เสยีง) แทรกผา่น,vi.
ท㴅ิԅม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง. ###SW. piercable adj.
piercer n. ###S. penetrate,bore [Hope]
(vt) แทง,ท㴅ิԅม,เจาะ,ไช,ทะลวง [Nontri]
/P IH1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

shield โล:่ เกราะ, ส㴅ิԅงปอ้งกนั [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
(ชลีด) n. โล,่ตราประจาํตระกลู,สมาคมหรอื
โรงเรยีน,เกราะหรอืกระดองท㴅ีԅหนา้อก,ตราตาํรวจ
หรอืนายอาํเภอ,ผู้ปกครอง,ส㴅ิԅงคุ้มครอง,ฝาครอบ
กะบงั vt. ปกปอ้ง,ปอ้งกนั,คุ้มครอง,ซอ่น,ซอ่นเรน้.
vi. เป็นโลป่อ้งกนั. ###SW. shielder n. S...
[Hope]
(n) เกราะ,โล,่กะบงั,ฝาครอบ,ตราประจาํตระกลู
[Nontri]
(vt) คุ้มครอง,ปอ้งกนั,กาํบงั,ซอ่น,ปกปอ้ง [Nontri]
/SH IY1 L D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

shriek กรดีรอ้ง: สง่เสยีงรอ้งแหลมดงั, หวดีรอ้ง [Lex2]
พดูดว้ยเสยีงแหลม: กรดีรอ้ง [Lex2]
การกรดีรอ้ง: การสง่เสยีงรอ้งแหลมดงั [Lex2]
เสยีงกรดีรอ้ง[Lex2]
(ชรคี) vi.,n. (การ,เสยีง) รอ้งกรดี,รอ้งหวดี,รอ้ง
เสยีงหลง,หวัเราะเสยีงหลง. vt. ทาํใหเ้กดิเสยีง
รอ้งดงักลา่ว. ###SW. shrieker n. shriekingly adv.
[Hope]
(n) เสยีงหวดีรอ้ง,เสยีงรอ้ง,เสยีงนกหวดี [Nontri]
(vi) รอ้งวา้ย,หวดีรอ้ง [Nontri]
/SH R IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

siege การโอบลอ้ม: การลอ้มโจมต ี[Lex2]
ตาํแหนง่: ฐานะ, บลัลงัก ์[Lex2]
ความพยายามเอาชนะการตอ่ตา้น[Lex2]
ลอ้มโจมต:ี โจมต,ี บกุรกุ, โอบลอ้ม [Lex2]
(ซจี)ฺ n. การโอบลอ้ม,การลอ้ม,การลอ้มโจมต,ีการ
กลุ้มรมุ,ฐานะ,ตาํแหนง่ Phr. (lay siege to โอบ
ลอ้ม) vt. โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ. ###SW. siegeable
adj. ###S. campaign,effort ###A. lull,pause
[Hope]
(n) การโอบลอ้ม,การรกุเรา้,การลอ้มรอบ [Nontri]
(vt) กลุ้มรมุ,รกุเรา้,โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ [Nontri]
/S IY1 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thief ขโมย: โจร [Lex2]
(ธฟี) n. ขโมย,ผู้ลกัทรัพย ์pl. thieves [Hope]



(n) ขโมย,ผู้รา้ย,ผู้ลกัเลก็ขโมยนอ้ย [Nontri]
/TH IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tier ท㴅ีԅนั㴅ԅงท㴅ีԅทาํลดหลั㴅ԅนลงมา[Lex2]
ชั㴅ԅนท㴅ีԅลดหลั㴅ԅนกนั: ระดบัชั㴅ԅน [Lex2]
|das, pl. Tiere| สตัว ์[LongdoDE]
(ไท\'เออะ) n. แถวท㴅ีԅนั㴅ԅง,แถว,ชั㴅ԅน,ระดบั,แนว,หลั㴅ԅนผู้
ผกู (มดั,ตอ่,รัด,โยง) ,ส㴅ิԅงท㴅ีԅผกู (มดั,ตอ่,รัด,โยง)
,ผา้กนัเปื㴅ԅอนของเดก็ vt. จัดเป็นแถว (ชั㴅ԅน,ระดบั...)
vi. ข㴅ึԅนเป็นแถว (ชั㴅ԅน,ระดบั...) ###S. row [Hope]
(n) ขั㴅ԅน,หลั㴅ԅน,แนว,ชั㴅ԅน,แถว,ระดบั [Nontri]
/T IY1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yield การยนิยอม: การละท㴅ิԅง, การยอมจาํนน, การ
อนญุาต [Lex2]
ใหผ้ลผลติ: ให,้ ผลติ [Lex2]
ยอม: ยอมแพ,้ ยอมออ่นขอ้ให,้ ยอมจาํนน [Lex2]
ถกูแทนท㴅ีԅดว้ย[Lex2]
โคง้งอ: หกั [Lex2]
ยอมใหไ้ปกอ่น (การจราจร)[Lex2]
ผลผลติ: ปรมิาณผลผลติ [Lex2]
ผลลพัธ:์ ผลท㴅ีԅได ้[Lex2]
(ยลีด)ฺ vt.,vi. ใหผ้ล,ผลติ,ให,้เกดิ,ยอม,ยอม
ให,้ยอมจาํนน,ออ่นขอ้ให ้n. การใหผ้ล,ส㴅ิԅงท㴅ีԅเป็น
ผลข㴅ึԅน,ผล,ผลติภณัฑ,์ประโยชนท์㴅ีԅไดรั้บ,ปรมิาณ
ผล ###SW. yieldable adj. yielder n. ###S.
furnish,produce [Hope]
(n) ผลติผล,การให้
ผล,ผลผลติ,ประโยชน,์ผลติภณัฑ ์[Nontri]



(vi) ยอมแพ,้ออ่นขอ้,ยอมจาํนน,ยอมให ้[Nontri]
(vt) ผลติ,ทาํใหเ้กดิ,ใหผ้ล [Nontri]
/Y IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

die ตาย: ส�ินอายขุยั, หมดอาย ุ[Lex2]
พนิาศ: ยอ่ยยบั, หายนะ, ลม่จม [Lex2]
หยดุ: หยดุทาํงาน [Lex2]
แมพ่มิพต์อกโลหะ[Lex2]
ลกูเตา๋: ส�ิงท�ีคลา้ยลกูเตา๋ [Lex2]
คาํนาํหนา้นามท�ี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 ด�ือรั�น) n. ลกูเตา๋,ส�ิงท�ีคลา้ย
ลกูเตา๋,แมพ่มิพ,์แบบเหลก็,เบา้เท vt. พมิพด์ว้ยแม่
พมิพ ์pl. dies,dice [Hope]
(n) ลกูเตา๋,ลกูบาศก,์แมพ่มิพ,์เบา้หลอ่ [Nontri]
(vi) ตาย,ส�ินอายขุยั,อวสาน,พนิาศ,หมดอาย,ุหยดุ
[Nontri]
/D AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cries /K R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cry]
การเรยีกรอ้งของมวลชน: ความตอ้งการของ
มวลชน [Lex2]
ชว่งเวลาการรอ้งไห[้Lex2]
ตะโกน: ป่าวรอ้ง [Lex2]
รอ้งไห:้ ร�ําไห ้[Lex2]
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รอ้งไห:้ หลั�งน�ําตา [Lex2]
เสยีงรอ้ง: เสยีงครวญคราง [Lex2]
(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสยีง)
รอ้ง,รอ้งเรยีก,รอ้งขอ,แผดเสยีงรอ้ง,รอ้งไห,้หลั�ง
น�ําตา,การป่าวประกาศ,การเรยีกพยานในศาล
[Hope]
(n) เสยีงรอ้ง,เสยีงรอ้งไห,้การรอ้งไห ้[Nontri]
(vi) รอ้งไห,้ร�ําไห,้หลั�งน�ําตา [Nontri]
/K R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lie การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตั�งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัท�ี, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ท�ีตั�งอยู่: การตั�งอยู่, การวางอยู่, การวาง
[Lex2]
ตาํแหนง่ท�ีวางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ท�ีซอ่น (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,คาํ
โกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดูโกหก,ส�ิง
ท�ีหลอกลวง,แยง้. vi. พดู
โกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอก



ลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie by
หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็
[Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วาง
ลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lies /L AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lie]
การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตั�งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัท�ี, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ท�ีตั�งอยู่: การตั�งอยู่, การวางอยู่, การวาง
[Lex2]
ตาํแหนง่ท�ีวางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ท�ีซอ่น (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,คาํ
โกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดูโกหก,ส�ิง
ท�ีหลอกลวง,แยง้. vi. พดู



 

โกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอก
ลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie by
หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็
[Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วาง
ลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pie ขนมพาย: พาย, ขนมยดัไสท้�ีมเีปลอืกกรอบ
[Lex2]
สว่นทั�งหมด[Lex2]
(ไพ) n. ขนมยดัไสท้�ีมเีปลอืกกรอบทาํดว้ยแปง้
อบ,ขนมเคก้เป็นชั�นของครมีวุ้นหรอือ�ืน ๆ ,ตวัพมิพ์
ผสม,ความยุ่งเหยงิ,ความสบัสน,นกกางเขน,นก
จาํพวก Pica pica vt. ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหส้บัสน
[Hope]
(n) ขนมพาย [Nontri]
/P AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pies /P AY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[pie]
ขนมพาย: พาย, ขนมยดัไสท้�ีมเีปลอืกกรอบ
[Lex2]
สว่นทั�งหมด[Lex2]
(ไพ) n. ขนมยดัไสท้�ีมเีปลอืกกรอบทาํดว้ยแปง้
อบ,ขนมเคก้เป็นชั�นของครมีวุ้นหรอือ�ืน ๆ ,ตวัพมิพ์

 



ผสม,ความยุ่งเหยงิ,ความสบัสน,นกกางเขน,นก
จาํพวก Pica pica vt. ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหส้บัสน
[Hope]
(n) ขนมพาย [Nontri]
/P AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spies /S P AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spy]
นักสบื: สายลบั, สายสบื [Lex2]
การสบื: การสอดแนม [Lex2]
สบื: สอดแนม, สะกดรอย [Lex2]
(สไพ) n. จารชน,จารบรุษุ,ผู้
สอดแนม,นักสบื,นักสบืราชการลบั,สปาย vi.,vt.
สอดแนม,เป็นจารชน,เป็นนักสบื ###S.
agent,scout,snoop,pry [Hope]
(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสบืราชการ
ลบั,สายลบั,สปาย [Nontri]
(vt) มองเหน็,สบืขา่ว,สาํรวจ,สะกดรอย,สอดแนมดู
[Nontri]
/S P AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tie ผกูใหแ้นน่: มดั, ลา่ม, ผกูเป็นเง�ือน [Lex2]
ผกูเป็นปม[Lex2]
จาํกดั: วางเง�ือนไข [Lex2]
ไดแ้ตม้หรอืคะแนนเทา่กนั: เสมอกนั [Lex2]
เนคไท[Lex2]
เชอืก: สาย, ดา้ย, ส�ิงท�ีใชผ้กู [Lex2]
การไดแ้ตม้หรอืคะแนนเสมอกนั: การเสมอกนั,



การไดแ้ตม้หรอืคะแนนเทา่กนั [Lex2]
ส�ิงท�ีจาํกดัขอบเขตไว:้ ส�ิงท�ีเป็นเง�ือนไข [Lex2]
ท�ีมคีะแนนเทา่กนั[Lex2]
(ไท) vt. (ใชเ้ชอืกหรอืสายอ�ืน ๆ)
ผกู,มดั,ตอ่,รัด,โยง,จาํกดั,ทาํคะแนนเทา่กนั,ผกูพัน
เป็นสามภีรรยา vi. ผกู,มดั,ตอ่,รัด,โยง,ทาํคะแนน
เทา่กนั, Phr. (tie down ทาํใหล้ดนอ้ยลง,จาํกดั) ,
Phr. (tie up มดัแนน่ ผกูแนน่ ขดัขวาง สกดั หยดุ
ยั�ง จอดเรอื ยุ่งมาก) n. ส�ิงท�ีใชผ้กู [Hope]
(n) ความเก�ียวดอง,ความเสมอกนั,พันธะ,ผา้ผกู
คอ,เชอืกผกูรองเทา้ [Nontri]
(vi) เสมอกนั,ไดแ้ตม้เทา่กนั,ทาํคะแนนเทา่กนั
[Nontri]
(vt) ผกู,โยง,มดั,วางเง�ือนไข,จาํกดั [Nontri]
/T AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tries /T R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[try]
พยายาม: ลอง [Lex2]
ทดสอบ: พสิจูน,์ ทดลอง [Lex2]
ตรวจสอบ: ด,ู ตรวจ [Lex2]
ทาํใหเ้หลอือด[Lex2]
สอบสวนในศาล: พจิารณา [Lex2]
การทดลอง[Lex2]
การลอง[Lex2]
(ไทร) vt.,n. (ความ)
พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง,สอบสวน,พจิารณา
คด,ีอดทน,ซอ้ม. vi. พยายาม ทดลอง PHr. (try
on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test



[Hope]
(n) ความพยายาม,การไตส่วน,การทดลอง,การ
พสิจูน,์การทดสอบ [Nontri]
(vi) พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง [Nontri]
(vt)
ทดลอง,ไตส่วน,ซอ้ม,ทรมาน,พจิารณา,พยายาม
[Nontri]
/T R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vie แขง่ขนั[Lex2]
นาํเขา้แขง่ขนั[Lex2]
(ไว) vi. แขง่ขนั,ประชนั,ชงิ,แขง่. vt. นาํเขา้
แขง่ขนั. ###S. contend,compete [Hope]
(vi) ชงิด,ีประชนั,แขง่ขนั [Nontri]
/V AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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โทรเลข,สายชกัใย,สายลวดของเคร䔼ื뀀องดนตรปีระเภทสาย (เชน่
กตีาร)์ ,สายเบด็ตกปลา,ส䔼ื뀀อสาร,เสน้ปลายทางของกฬีาแขง่มา้ vt. จัด
ใหล้วด (สายไห,สายโลหะ..) ผกูหรอืพันดว้ยสายลวด,สง่โทรเลข vi.
สง่โทรเลข, [Hope]
(adj) ทาํดว้ยลวด,ทาํจากลวด [Nontri]
(n) โทรเลข,สายใย,เสน้ลวด,สายไฟ,สายเบด็ [Nontri]
(vt) สง่โทรเลข,ขงึลวด,ตอ่สาย,รอ้ย,ผกู [Nontri]
/W AY1 ER0/ [CMU]
/W AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wise วธิ:ี การกระทาํ [Lex2]
เฉลยีวฉลาด: มสีตปัิญญา, รู้แจง้ [Lex2]
ทา่ทาง: กรยิาทา่ทาง [Lex2]
(ไวซ) adj. ฉลาด,เฉลยีวฉลาด,มสีตปัิญญา,รอบรู้,รู้,รู้แจง้ vi.,vt.
ตระหนักเขา้ใจ n. วถิทีาง,ทา่ทาง,รปูแบบ,วธิกีาร get wise ใหรู้้
แจง้,ทะล䔼ึ뀀ง,ทะนง ###SW. wisely adv. [Hope]
(adj) ฉลาด,รอบรู้,สขุมุ,ไตรต่รอง [Nontri]
(n) วธิ,ีแบบ,อาการ,ทาํนอง,วถิทีาง [Nontri]
/W AY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

write เขยีน: เขยีนหนังสอื, จด, จารกึ [Lex2]
แตง่ (หนังสอื, กลอน, เพลง): ประพันธ ์(หนังสอื, กลอน, เพลง)
[Lex2]
(ไรท)ฺ vt.,vi. เขยีน,เขยีนหนังสอื,เขยีนจดหมาย,แตง่หนังสอื,กรอก
หนังสอื,บรรยาย,ประพันธ,์ลงนาม,บนัทกึขอ้มลูในเคร䔼ื뀀องคอมพวิเตอร,์
Phr. (write off ขดีฆา่ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน䎉ี�สญู,ตดัสนิ
ใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลง
นาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

bright จา้: ฉาน [Lex2]
ฉดูฉาด: สสีดใส, สเีจดิจา้ [Lex2]
เฉยีบแหลม: หลกัแหลม, หวัไว, เรว็ [Lex2]
(ไบรท)ฺ adj. สวา่ง,โชติ
ชว่ง,ใส,สดใส,แจม่ใส,รา่เรงิ,ฉลาด,หลกัแหลม,มี
ชวีติชวีา,มชี쪮ืȀอเสยีงโดง่ดงั. ###SW. brights n. ไฟ
หนา้รถท쪮ีȀใชส้อ่งใหส้วา่งจา้,ความสวา่งจา้
brightish adj. ดbูright [Hope]
(adj) สวา่งไสว,ชว่งโชต,ิแจม่ใส,แจม่
แจง้,สดใส,รา่เรงิ,ฉลาด [Nontri]
(adv) สวา่งไสว,แจม่ใส,แจม่
แจง้,สดใส,รา่เรงิ,ฉลาด,หลกัแหลม [Nontri]
/B R AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fight การตอ่สู้: สงคราม, ศกึ, การแขง่ขนั, การประชนัขนั
แขง่ [Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, เขา้ปะทะ, โจมตี
[Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, ปะทะ, โจมตี
[Lex2]
(ไฟท)ฺ {fought,fought,fighting,fights} n. การ
ตอ่สู้,การสู้รบ,ยทุธการ,การแขง่ขนั,การดิȀนรน,การ
ชกมวย vi.,vt. ตอ่สู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกตอ่ยกบั
###S. battle [Hope]
(n) การตอ่สู้,การสู้รบ,การชกมวย,การ
แขง่ขนั,ยทุธการ,การดิȀนรน [Nontri]
(vi,vt) ตอ่สู้,สู้รบ,ทาํศกึ,ประจัญบาน,ตอ่ยมวย

http://dict2003.longdo.com/


[Nontri]
/F AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flight การบนิ[Lex2]
เท쪮ีȀยวบนิ[Lex2]
การเดนิทางดว้ยเคร쪮ืȀองบนิ[Lex2]
นกหรอืเคร쪮ืȀองบนิท쪮ีȀบนิเป็นฝงูองทพั[Lex2]
บนิเป็นฝงู[Lex2]
การเคล쪮ืȀอนท쪮ีȀของวตัถผุา่นอากาศ: การพุ่งตวัของ
วตัถ ุ[Lex2]
ขัȀนบนัไดระหวา่งชัȀน[Lex2]
การหน:ี การหลบหน ี[Lex2]
(ไฟลท)ฺ n. การบนิ,กองบนินอ้ย,ขัȀนบนัได,การ
เคล쪮ืȀอนท쪮ีȀอยา่งรวดเรว็,การหายวบั,การเจรญิอยา่ง
รวดเรว็,การหน,ีการจากไปอยา่งเรง่รบี. Phr. (take
flight,take to flight ลา่ถอย,หน)ี [Hope]
(n) สายการบนิ,การบนิ,ฝงูบนิ,กองบนินอ้ย,การหนี
[Nontri]
/F L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fright การสะดุ้งตกใจ: ความหวาดกลวัขึȀนมาอยา่ง
กระทนัหนั [Lex2]
ประสบการณข์องการหวาดกลวั[Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀนา่เกลยีด: ส쪮ิȀงท쪮ีȀไมด่งึดดูใจ, ส쪮ิȀงท쪮ีȀไมน่า่ดู
[Lex2]
(ไฟรท)ฺ n. ความ (นา่) กลวัอยา่งมากและ
กะทนัหนั,ความสะดุ้งตกใจ,บคุคล (ส쪮ิȀง) ท쪮ีȀนา่กลวั
มาก vt. ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ ###S. panic [Hope]
(n) ความตกใจ,ความนา่กลวั [Nontri]



/F R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

high (ภเูขา, ตกึ) สงู[Lex2]
(สระ) เสยีงสงู[Lex2]
กา้วหนา้[Lex2]
เกยีรส์งู[Lex2]
ซ쪮ึȀงอยู่สงู[Lex2]
ด[ีLex2]
ท쪮ีȀสงู: เนนิสงู [Lex2]
แพง[Lex2]
เมา (ยา, สรุา) (คาํแสลง)[Lex2]
รา่เรงิ: เบกิบาน [Lex2]
รนุแรง (ลม): จัด [Lex2]
(ไฮ) adj.
สงู,รนุแรง,ใหญ,่แพง,จรงิจัง,หย쪮ิȀง,โอหงั,เบกิบาน
ใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟอืย,เมาแลว้, adv.
สงู,แพง,หรหูรา. ###S. lofty [Hope]
(adj) สงู,สาํคญั,เลศิ,รนุแรง,เตม็ท쪮ีȀ,ย쪮ิȀง,เป็นหวัหนา้
[Nontri]
(adv) สงู,อยา่งย쪮ิȀง,อยา่งแรง,อยา่งเตม็
ท쪮ีȀ,แพง,หรหูรา [Nontri]
/HH AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

knight แตง่ตัȀงอศัวนิ: พระราชทานบรรดาศกัด뺲ิȀใหเ้ป็น
ขนุนาง [Lex2]
หมากรกุตวัมา้[Lex2]
อศัวนิ: นักรบ [Lex2]
(ไนท)ฺ n. อศัวนิ,มา้ (หมากรกุ) ,ผู้สนับสนนุท쪮ีȀ



ซ쪮ืȀอสตัย.์ vt. แตง่ตัȀงใหเ้ป็นอศัวนิ [Hope]
(n) ขนุนาง,อศัวนิ,มา้หมากรกุ [Nontri]
(vt) ตัȀงใหเ้ป็นขนุนาง,ตัȀงใหเ้ป็นอศัวนิ [Nontri]
/N AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

light ความสวา่ง[Lex2]
จดุไฟ: จดุ, ตดิไฟ, กอ่ไฟ [Lex2]
ทาํใหส้วา่ง: ใหค้วามสวา่ง,ใหแ้สงสวา่ง [Lex2]
ไฟฉาย[Lex2]
ไฟแชค็: ไมข้ดีไฟ [Lex2]
ไฟหนา้รถ: ไฟรถยนต ์[Lex2]
สวา่ง[Lex2]
สวา่ง: เตม็ไปดว้ยแสงสวา่ง, สกุใส [Lex2]
สญัญาณไฟ (จราจร): ไฟจราจร [Lex2]
แสงสวา่ง[Lex2]
แหลง่กาํเนดิแสง[Lex2]
งา่ย: ไมย่ากเยน็, ไมห่นักหนา [Lex2]
ท쪮ีȀขึȀนฟ ู(อาหาร)[Lex2]
ท쪮ีȀมนีํȀาหนักเบา: ท쪮ีȀมนีํȀาหนักนอ้ย [Lex2]
ท쪮ีȀยอ่ยงา่ย: ท쪮ีȀไมห่นักทอ้ง [Lex2]
ท쪮ีȀใหพ้ลงังานต쪮ํȀา (อาหาร)[Lex2]
บางเบา[Lex2]
เบาๆ ออ่นๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
ไมเ่ครง่เครยีด: ผอ่นคลาย [Lex2]
ออ่น (ส)ี: ซดี, จาง [Lex2]
(adj) สวา่ง,ออ่นๆ,งา่ย,เบา,เลน่ๆ,คลอ่งแคลว่,นดิ
หนอ่ย [Nontri]
(n) แสงสวา่ง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกยีง,ความสวา่ง,ไม้
ขดีไฟ,ดวงไฟ,กลางวนั [Nontri]



(vi) จดุไฟ,เปดิไฟ,ลกุเป็นไฟ,จดุบหุร쪮ีȀ,มชีวีติชวีา
[Nontri]
(vt) สอ่งแสง,จดุไฟ,เปดิไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
/L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

might กรยิาชว่ยชอ่งท쪮ีȀ 2 ของ may: อาจจะ, คงจะ, นา่จะ
[Lex2]
อาํนาจ[Lex2]
ความแขง็แรง: พลงั, กาํลงักาย, แรง [Lex2]
(ไมท)ฺ n. อาํนาจ,ความ
สามารถ,ประสทิธภิาพ,กาํลงักาย,แรง,อาํนาจหรอื
กาํลงัท쪮ีȀเหนอืกวา่ Phr. (with might and main มี
อาํนาจเตม็ท쪮ีȀ) v. อดตีกาลของ may [Hope]
(n) กาํลงั,ประสทิธภิาพ,อาํนาจ,แรง,ความสามารถ
[Nontri]
(va) pt ของ may [Nontri]
/M AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

night กลางคนื: ค쪮ํȀาคนื, ราตร ี[Lex2]
(ไนท)ฺ n. กลางคนื,ความมดื,ความคลมุเครอื,โชค
ไมด่,ีการไมรู่้, Phr. (night and day ไมห่ยดุหยอ่น
ไมรู่้จักเหน쪮ืȀอย ไมส่ิȀนสดุ) [Hope]
(n) กลางคนื,ยามวกิาล,ยามราตร,ีความมดื,ความ
คลมุเครอื [Nontri]
/N AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plight สภาพเลวรา้ย: สถานการณเ์ลวรา้ย [Lex2]
ใหค้าํมั쪮Ȁนสญัญา (โดยเฉพาะเม쪮ืȀอสญัญาวา่จะ



  แตง่งานกนั)[Lex2]
คาํมั쪮Ȁนสญัญา[Lex2]
(ไพลท)ฺ n. สถานการณ ์(โดยเฉพาะท쪮ีȀไมด่)ี
,สภาพ,ชะตา ###S. condition,state [Hope]
(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ,์ชะตา [Nontri]
(vt) สญัญา,ใหค้าํมั쪮Ȁน,รับรอง,ยนืยนั,หมัȀน [Nontri]
/P L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

right ถกูตอ้ง: ตรงตามขอ้เทจ็จรงิ [Lex2]
เหมาะ: ควร, ถกูกาละเทศะ [Lex2]
เป็นธรรม: ยตุธิรรม, ชอบธรรม [Lex2]
ทางขวา: ดา้นขวา, ขวามอื [Lex2]
อยา่งเหมาะสม[Lex2]
อยา่งฉับพลนั: อยา่งแนน่อน [Lex2]
โดยตรง[Lex2]
ความถกูตอ้ง[Lex2]
สทิธ:ิ สทิธติามกฎหมาย, สทิธมินษุยธรรม [Lex2]
ขวา: ดา้นขวา [Lex2]
พรรคอนรัุกษน์ยิม: พรรคฝ่ายขวา [Lex2]
ทาํใหถ้กูตอ้ง: ทาํใหเ้หมาะสม, ทาํใหเ้รยีบรอ้ย
[Lex2]
แกไ้ข: ซอ่มแซม [Lex2]
(ไรท)ฺ adj. ถกู,ถกูตอ้ง,ปกต,ิเป็นธรรม,ยตุธิรรม,
(ดา้น) หนา้, (ดา้น) บน, (ขา้ง) ขวา,ตรงไป,เป็น
มมุฉาก n. ธรรม,ความยตุธิรรม,ความถกู
ตอ้ง,สทิธ,ิสทิธติามกฎหมาย,การหนัขวา,การเลีȀยว
ขวา,ฝ่ายท쪮ีȀถกูตอ้ง,สมาชกิฝ่ายขวา,สมาชกิรัฐสภา
ท쪮ีȀนั쪮Ȁงอยู่ทางดา้นขวาของประธานสภา vt. ทาํให้
เรยีบรอ้ย,ทาํใหเ่หทาะสม,แกแ้คน้,แกไ้ข vi.

 



ทรงตวั,ตัȀงตรง adv .เป็นเสน้ตรง,อยา่งถกู
ตอ้ง,แมน่ยาํ,เหมาะสม [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,ขวา,ปกต,ิเรยีบรอ้ย,เหมาะสม,ชอบ
ธรรม,แทจ้รงิ [Nontri]
(adv) โดยตรง,โดยถกูตอ้ง,อยา่งเหมาะสม,อยา่ง
ด,ีโดยตลอด [Nontri]
(n) ความยตุธิรรม,สทิธ,ิความถกูตอ้ง,ขอ้เทจ็
จรงิ,ฝ่ายขวา [Nontri]
(vt) แกไ้ข,ทาํใหถ้กู,ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหเ้หมาะ
สม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sigh ถอนหายใจ: ถอนใจ [Lex2]
โหยหา: เรยีกรอ้ง, คร쪮ํȀาครวญ [Lex2]
เสยีงถอนหายใจ: การถอนหายใจ, การถอนใจ
[Lex2]
(ไซ) vi.,vt.,n. (การ) ถอนหายใจ,ถอน
ใจ,ใฝ่ฝัน,ละหอ้ยหา,เพรยีกรอ้ง,เสยีงถอนหายใจ
###SW. sigher n. ###S. murmur [Hope]
(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/S AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sight การเหน็: สายตา, กาํลงัสายตา, การมองเหน็
[Lex2]
ภาพ: ววิ, ทวิทศัน,์ ส쪮ิȀงท쪮ีȀมองเหน็ [Lex2]
เหน็: มองเหน็, สงัเกตเหน็ [Lex2]
เลง็: เลง็วดั, สอ่ง [Lex2]
(ไซท)ฺ n. สายตา,การเหน็,กาํลงัสายตา,ความ
สามารถในการเหน็,ภาพ,ทวิทศัน,์ขอบขา่ยในการ



เหน็,การพจิารณา,การสงัเกต,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเหน็,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเหน็
แลว้ทาํใหส้ะดุ้งตกใจหรอืเศรา้สลด,จาํนวน
มาก,ปรมิาณมาก,vt. เหน็,มองเหน็,สงัเกต,ทอด
สายตา,ปรับภาพ,เลง็. vi. สอ่ง,เลง็,เลง็วดั [Hope]
(n) สายตา,การเหน็,ภาพ,ส쪮ิȀงท쪮ีȀเหน็,การเลง็,การ
สงัเกต [Nontri]
(vt) สอ่ง,เหน็,เลง็,สงัเกต,ทอดสายตา [Nontri]
/S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

tight คบัแนน่: ผกูแนน่, พันแนน่, รัดแนน่ [Lex2]
แนน่หนา[Lex2]
ปดิแนน่ (ไมท่าํใหข้องเหลวไหลออกมาได)้: ตดิ
แนน่, ตดิสนทิ [Lex2]
เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ระเบยีบ [Lex2]
หนาแนน่: ไมม่ที쪮ีȀวา่ง [Lex2]
ท쪮ีȀไมม่เีวลาวา่ง[Lex2]



ขีȀเหนยีว: ตระหน쪮ีȀ, ใจแคบ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก, จัดการลาํบาก [Lex2]
ท쪮ีȀมคีู่แขง่ท쪮ีȀมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนั[Lex2]
เมา (คาํสแลง): เมาเหลา้ [Lex2]
สัȀนกระชบั: กระชบั, สงัเขป, ไดใ้จความ [Lex2]
สนทิสนม (คาํไมเ่ป็นทางการ): ใกลช้ดิสนทิสนม
[Lex2]
อยา่งมั쪮Ȁนคง[Lex2]
(ไทท)ฺ adj.,adv.แนน่,หนาแนน่,ตงึแนน่,อดั
แนน่,กวดขนั,รัดแนน่,รัดรปู,ไมรั่쪮Ȁว,อากาศเขา้ไม่
ได,้คบั,คบัแคบ,คบัขนั,ยาก,ลาํบาก,รัดกมุ,ไดใ้จ
ความ,เกอืบเสมอกนั,ใกลเ้คยีงกนัมาก,ขีȀ
เหนยีว,ตระหน쪮ีȀ,เมาเหลา้, (เงนิ) ฝืด,คดิดอกเบีȀย
อตัราสงู,เป็นท쪮ีȀตอ้งการนอ้ย,เป็นระเบยีบ [Hope]
(adj) แนน่,คบั,อดึอดั,ตงึ,คบัขนั,กวดขนั,ขีȀเหนยีว
[Nontri]
/T AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tights เสืȀอรัดรปูของนักกายกรรม[Lex2]
(ไททซ์)ฺ n. เสืȀอรัดรปูของนักกายกรรม [Hope]
(n) เสืȀอรัดรปู [Nontri]
/T AY1 T S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[tight]
คบัแนน่: ผกูแนน่, พันแนน่, รัดแนน่ [Lex2]
แนน่หนา[Lex2]
ปดิแนน่ (ไมท่าํใหข้องเหลวไหลออกมาได)้: ตดิ
แนน่, ตดิสนทิ [Lex2]
เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ระเบยีบ [Lex2]
หนาแนน่: ไมม่ที쪮ีȀวา่ง [Lex2]



ท쪮ีȀไมม่เีวลาวา่ง[Lex2]
ขีȀเหนยีว: ตระหน쪮ีȀ, ใจแคบ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก, จัดการลาํบาก [Lex2]
ท쪮ีȀมคีู่แขง่ท쪮ีȀมคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนั[Lex2]
เมา (คาํสแลง): เมาเหลา้ [Lex2]
สัȀนกระชบั: กระชบั, สงัเขป, ไดใ้จความ [Lex2]
สนทิสนม (คาํไมเ่ป็นทางการ): ใกลช้ดิสนทิสนม
[Lex2]
อยา่งมั쪮Ȁนคง[Lex2]
(ไทท)ฺ adj.,adv.แนน่,หนาแนน่,ตงึแนน่,อดั
แนน่,กวดขนั,รัดแนน่,รัดรปู,ไมรั่쪮Ȁว,อากาศเขา้ไม่
ได,้คบั,คบัแคบ,คบัขนั,ยาก,ลาํบาก,รัดกมุ,ไดใ้จ
ความ,เกอืบเสมอกนั,ใกลเ้คยีงกนัมาก,ขีȀ
เหนยีว,ตระหน쪮ีȀ,เมาเหลา้, (เงนิ) ฝืด,คดิดอกเบีȀย
อตัราสงู,เป็นท쪮ีȀตอ้งการนอ้ย,เป็นระเบยีบ [Hope]
(adj) แนน่,คบั,อดึอดั,ตงึ,คบัขนั,กวดขนั,ขีȀเหนยีว
[Nontri]
/T AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

thigh ตน้ขา: โคนขา, ขาออ่น [Lex2]
(ไธ) n. ตน้ขา,โคนขา,ขาออ่น,ปลอ้งตน้ขา
แมลง,กระดกูตน้ขา [Hope]
(n) ขาออ่น,ตน้ขา,โคนขา [Nontri]
/TH AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

bird นก[Lex2]
ลกูขนไก[่Lex2]
สตัวป์ีกท퐮ี�ใชก้นิเป็นอาหาร: สตัวจ์าํพวกไกแ่ละเป็ด
[Lex2]
หญงิสาว[Lex2]
ตดิคกุ[Lex2]
(เบริด์) n. นก,สตัวจ์าํพวกมปีีก [Hope]
(n) นก [Nontri]
/B ER1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

birth การเกดิ[Lex2]
ตน้กาํเนดิ: จดุเร퐮ิ�มตน้ [Lex2]
(เบริธ์) n. การเกดิ,การคลอด,การออกลกู,การ
สบืสายเลอืด,การอบุตัขิ퐮ึ�น Phr. (give birth to
คลอด,ใหก้าํเนดิ) ###S. nativity [Hope]
(n) การเกดิ,การอบุตั,ิการคลอด,การใหก้าํเนดิ
[Nontri]
/B ER1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chirp เสยีงรอ้งจอ๊กแจก๊: เสยีงนกรอ้ง [Lex2]
(เชริพ์) {chirped,chirping,chirps} v.,n. (ทาํ) เสยีง
รอ้งของนกหรอืแมลง (จอ๊ก ๆ ,กร퐮�ด ๆ) ###SW.
chirper n. ดcูhirp chirpingly adv. ดcูhirp [Hope]
(n) เสยีงรอ้ง(นกหรอืแมลง) [Nontri]
(vi) [Nontri]
/CH ER1 P/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

dirt ดนิ: โคลน [Lex2]
เร퐮ื�องสกปรก: เร퐮ื�องซบุซบินนิทา, เร퐮ื�องอ퐮ื�อฉาว
[Lex2]
ส퐮ิ�งสกปรก[Lex2]
(เดริท์) n. ส퐮ิ�งสกปรก,ดนิ,ส퐮ิ�งท퐮ี�ต퐮ํ�าชา้,ส퐮ิ�งท퐮ี�ไร้
คา่,ความชั퐮�ว,คาํผรสุวาท,ภาษาลามก,การนนิทา 
Id. (do someone dirt กระทาํส퐮ิ�งท퐮ี�ชั퐮�วแกเ่ขา) ###S.
filth,obscenity [Hope]
(n) ส퐮ิ�งสกปรก,ส퐮ิ�งท퐮ี�ไรค้า่,ความชั퐮�ว,ความเลวทราม
[Nontri]
/D ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fir ตน้สนท퐮ี�มใีบแหลมยาว[Lex2]
ไมข้องตน้สนประเภทหน퐮ึ�ง[Lex2]
(เฟอร)์ n. ตน้สน,ไมส้น [Hope]
(n) ตน้สน,ตน้เฟอร ์[Nontri]
/F ER1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

firm แขง็: ไมน่퐮ิ�ม [Lex2]
ทาํใหแ้ขง็แรง: ทาํใหแ้ขง็ [Lex2]
หนักแนน่: แนน่, ไมส่ั퐮�น [Lex2]
แนว่แน:่ เหนยีวแนน่, ไมม่ทีางเปล퐮ี�ยนแปลง
[Lex2]
มั퐮�นคง: แนน่หนา, แขง็แกรง่ [Lex2]
อยา่งมั퐮�นคง: อยา่งเดด็ขาด, อยา่งหนักแนน่
[Lex2]
เดด็ขาด: เขม้งวด, เฉยีบขาด, ใจแขง็ [Lex2]



ทรงตวั (คา่เงนิ, หุ้น)[Lex2]
แขง็คา่ข퐮ึ�น (คา่เงนิ, หุ้น): ปรับตวัข퐮ึ�น [Lex2]
บรษัิท: หา้งหุ้นสว่น, ธรุกจิ [Lex2]
(เฟริม์) adj. แนน่,ไมน่퐮ิ�ม,แนน่หนา,แขง็
แรง,มั퐮�นคง,เหนยีวแนน่,หนักแนน่,เดด็
ขาด,แนน่อน,แนว่แน ่n. บรษัิท,หา้ง,หา้งหุ้น
สว่น,หา้งรา้น,รา้นคา้,กงส,ีธรุกจิ adv. อยา่ง
แนน่,อยา่งมั퐮�นคง. firmly adv. ###SW. firmness
n. [Hope]
(adj) มั퐮�นคง,เดด็เด퐮ี�ยว,แนว่แน,่แนน่อน,หนัก
แนน่,แนน่หนา,แขง็แรง [Nontri]
(n) หา้งรา้น,หา้งหุ้นสว่น,บรษัิท,กงส,ีรา้นคา้
[Nontri]
/F ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

first ท퐮ี�หน퐮ึ�ง: หน퐮ึ�ง, แรก, แรกสดุ, อนัดบัหน퐮ึ�ง [Lex2]
อยา่งแรก: ในขั퐮�นแรก, แรกสดุ, กอ่นอ퐮ื�น, อนัดบั
แรก, ประการแรก [Lex2]
คนหรอืของท퐮ี�เป็นอนัดบัท퐮ี�หน퐮ึ�ง[Lex2]
(เฟริส์ท)ฺ adj. แรก,ท퐮ี�หน퐮ึ�ง,adv. กอ่น,เป็นครั퐮�ง
แรก,เป็นอนัดบัแรก,ขอ้ท퐮ี� 1,สมคัรใจ. [Hope]
(adj) เร퐮ิ�ม,แรก,กอ่น,สาํคญัท퐮ี�สดุ,ท퐮ี�หน퐮ึ�ง,เอก,ตน้
[Nontri]
(adv) เป็นครั퐮�งแรก,ท퐮ี�หน퐮ึ�ง,กอ่น,เป็นอนัดบัแรก,แรก
เร퐮ิ�ม [Nontri]
(n) ตอนแรก,ชั퐮�นหน퐮ึ�ง,วนัท퐮ี�หน퐮ึ�ง,ประการแรก,อนัดบั
หน퐮ึ�ง [Nontri]
/F ER1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



flirt เก퐮ี�ยวพาราส:ี พดูเก퐮ี�ยว, แทะโลม, จบี, แพละโลม,
ทาํเจา้ชู้ [Lex2]
คนเจา้ชู้[Lex2]
โยน: ขวา้ง, ทุ่ม. โบก, สะบดั [Lex2]
ทาํเลน่ๆ: นกึเลน่ๆ [Lex2]
โผ: โถม, โผน [Lex2]
(เฟลริท์) vi. จบี,พดูจาเก퐮ี�ยว,เลน่รัก,ทาํเลน่ ๆ
,เคล퐮ื�อนอยา่งกระตกุหรอืสั퐮�น สะบดั,โบก vt. โยน
ท퐮ิ�ง,สะบดั,ท퐮ิ�ง,ดดีท퐮ิ�ง,แกวง่,โบก,กระดกิ n. การ
ขวา้งท퐮ิ�ง,การกระตกุ,การโถม,การพุ่ง. ###SW.
flirtingly adv. ###S. toy,trifle [Hope]
(n) การเก퐮ี�ยวเลน่,การจบี,การรักเลน่ๆ [Nontri]
(vt) เก퐮ี�ยวเลน่,ทาํเจา้ชู้,ทาํเลน่ๆ,จบี,สะบดั,ท퐮ิ�ง
[Nontri]
/F L ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

girl เดก็ผู้หญงิ: เดก็สาว, เพ퐮ื�อนหญงิ [Lex2]
(เกริล์) n. เดก็ผู้หญงิ,หญงิสาว,คนรัก (ของผู้ชาย)
,ผู้หญงิ [Hope]
(n) เดก็หญงิ,เดก็ผู้หญงิ,หญงิสาว [Nontri]
/G ER1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shirk หลกีเล퐮ี�ยง[Lex2]
(เชริค์) vt. หนงีาน,หนภีาระหนา้ท퐮ี�,หนคีวามรับผดิ
ชอบ. ###S. soldier,malinger [Hope]
(vt) ปัดภาระ,เล퐮ี�ยงหนา้ท퐮ี�,หนงีาน [Nontri]
/SH ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



 

shirt เส퐮ื�อเช퐮ิ�ต[Lex2]
(เชริท์) n. เส퐮ื�อเช퐮ิ�ต (มกัเป็นแบบชาย) ,เส퐮ื�อชั퐮�น
ใน,เส퐮ื�อนอกสมยักอ่น,เส퐮ื�อเช퐮ิ�ตพธิ ีPhr. (keep
one\'s shirt on สงบอารมณ,์คมุสต)ิ [Hope]
(n) เส퐮ื�อเช퐮ิ�ต [Nontri]
/SH ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sir คาํสภุาพสาํหรับเรยีกผู้ชาย: ทา่น, คณุ [Lex2]
คาํเรยีกนาํหนา้ช퐮ื�ออศัวนิหรอืขนุนางขององักฤษ:
เซอร ์[Lex2]
คาํเรยีกข퐮ึ�นตน้จดหมาย[Lex2]
คาํสภุาพสาํหรับเรยีกครอูาจารยผ์ู้ชาย: ทา่น, คณุ
[Lex2]
(เซอร)์ n. ทา่น,คณุใตเ้ทา้ ###SW. Sir n. คาํนาํ
หนา้ตาํแหนง่อศัวนิหรอื baronet [Hope]
(n) ตาํแหนง่ขนุนาง,ทา่น,ใตเ้ทา้,ขอรับ [Nontri]
/S ER1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

skirt หญงิสาวท퐮ี�มเีสนห่[์Lex2]
กระโปรง[Lex2]
คาํเรยีกผู้หญงิ (คาํหยาบ)[Lex2]
(สเคริท์) n. กระโปรง,ชายเส퐮ื�อชนดิยาว,ชาย
เส퐮ื�อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,ส퐮ิ�งท퐮ี�หอ้ยยอ้ย,ผู้
หญงิ,เดก็ผู้หญงิ vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั퐮�งอยู่บน
ขอบ,เดนิรอบ,หลกีเล퐮ี�ยง. [Hope]
(n) กระโปรง,รมิ,ชาย,ขอบ,บรเิวณ,เดก็ผู้หญงิ
[Nontri]
(vt) เดนิรอบ,หลกีเล퐮ี�ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่รมิ
[Nontri]

 



/S K ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squirt พน่ออกมาเป็นฝอย[Lex2]
ฉดีน퐮ํ�าเป็นฝอย: ทาํใหน้퐮ํ�าพุ่งออก [Lex2]
ของเหลวท퐮ี�พุ่งออกมา[Lex2]
คนหนุ่มท퐮ี�ไมส่าํคญัแตท่าํโอหงั (คาํไมเ่ป็น
ทางการ)[Lex2]
กระบอกฉดี: เคร퐮ื�องพน่ [Lex2]
(สเควทิ) vt.,vi.,n. (การ) พน่,ฉดี,พุ่ง,ฉดีให้
เปียก,พน่ใหเ้ปียก,บคุคลท퐮ี�ไมส่าํคญัและนา่
ราํคาญ,บคุคลรา่งเลก็ ###S. spurt,jet,stream
[Hope]
(vi) พุ่ง,ฉดี,เลด็,พน่ [Nontri]
(vt) ฉดี,สบูน퐮ํ�าออก,พน่,พุ่ง [Nontri]
/S K W ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stir คนใหเ้ขา้กนั: กวน [Lex2]
ขยบั: คอ่ยๆ เคล퐮ื�อน [Lex2]
ปลกุเรา้: กระตุ้น, ทาํใหต้퐮ื�นเตน้ [Lex2]
การกวน: การคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
ความต퐮ื�นเตน้: ความชลุมนุวุ่นวาย [Lex2]
คกุ (คาํสแลง): เรอืนจาํ [Lex2]
(สเทอร)์ vt. กวน,คน,แกวง่,ไกว,คอ่ย ๆ
เคล퐮ื�อน,เขยา่,แหย,่ขยบั,คุ้ย,เข퐮ี�ย,ปลกุ,ปลกุ
เรา้,กระตุ้น,ทาํใหต้퐮ื�นเตน้,กอ่ใหเ้กดิ. vi.
ขยบั,เคล퐮ื�อนไปมา,ดาํเนนิการ,หมนุเวยีน,แพร่
หลาย,มอีารมณ.์ n. การกวน (คน,แกวง่,ไกว...)
,เสยีงกวน,ความต퐮ื�นเตน้,ความโกลาหล,ความ
รู้สกึ,อารมณ ์[Hope]



(vt) คน,ทาํให้
เคล퐮ื�อนไหว,กอ่กวน,แกวง่,เขยา่,กระตุ้น,ปลกุเรา้
[Nontri]
/S T ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swirl หมนุ: หมนุวน, หมนุรอบ [Lex2]
ทาํใหห้มนุ: ทาํใหห้มนุวน, หมนุรอบ [Lex2]
(สเวริล์) vi.,vt.,n. (การ) หมนุ,หมนุรอบ,วน,วน
เวยีน,วงิเวยีนศรษีะ,ส퐮ิ�งท퐮ี�บดิงอ,เสน้ขดงอ,ความ
ยุ่งเหยงิ,ความสบัสน.. [Hope]
(n) การบดิ,การหมนุ,การวน,ความยุ่งเหยงิ,ความ
สบัสน [Nontri]
(vi) หมนุรอบ,วน,วนเวยีน,เวยีนหวั [Nontri]
/S W ER1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

third เศษหน퐮ึ�งสว่นสาม: หน퐮ึ�งในสาม [Lex2]
อนัดบัท퐮ี�สาม: ท퐮ี�สาม, ช퐮ิ�นท퐮ี�สาม, ส퐮ิ�งท퐮ี�สาม [Lex2]
เกยีรส์าม: อตัราความเรว็ท퐮ี�สาม [Lex2]
บนัไดเสยีงท퐮ี�สาม: เสยีงระดบัสาม [Lex2]
ซ퐮ึ�งเป็นลาํดบัท퐮ี�สาม: ซ퐮ึ�งเป็นอนัดบัท퐮ี�สาม [Lex2]
ท퐮ี�สาม[Lex2]
(เธริด์) adj.,adv.,n. ท퐮ี�สาม,Phr. (third class ชั퐮�นท퐮ี�
สาม,ชั퐮�นถกูท퐮ี�สดุ) (ของรถไฟ,เคร퐮ื�องบนิหรอือ퐮ื�น ๆ)
[Hope]
(adj) ท퐮ี�สาม [Nontri]
(n) 1 ใน 3,วนัท퐮ี�สาม [Nontri]
/TH ER1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]



thirst ความกระหายน퐮ํ�า: ความหวิน퐮ํ�า [Lex2]
ความปรารถนา: ความอยาก, ความตอ้งการ [Lex2]
กระหายน퐮ํ�า: หวิน퐮ํ�า [Lex2]
ปรารถนา: อยาก, ตอ้งการ [Lex2]
(เธริซ์ทฺ)ฺ vi.,vt.,n. (ความ) กระหายน퐮ํ�า,ตอ้งการ
มาก,อยากมาก ###SW. thirster n. ###S.
longing,craving,crave [Hope]
(n) ความกระหาย,ความอยาก,ความตอ้งการ
[Nontri]
(vi) กระหาย,อยาก,ตอ้งการมาก [Nontri]
/TH ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

twirl วน: หมนุวน, หมนุรอบ, เวยีนรอบ [Lex2]
การบดิ: การขนัชะเนาะ [Lex2]
การปั퐮�น: การทาํใหห้มนุ [Lex2]
(ทเวริล์) vi.,vt.,n. (การ) หมนุอยา่งรวดเรว็,ปั퐮�น,บดิ
อยา่งเรว็,ขวา้งลกู,หางตวดัของตวัอกัษร. ###SW.
twirler n. ###S. whirl [Hope]
(n) การหมนุ,การควง,การบดิ,การตวดั [Nontri]
(vi) หมนุ,ปั퐮�น,ขวา้งลกู,บดิ [Nontri]
/T W ER1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whirl หมนุเวยีนรอบอยา่งรวดเรว็: วน, หมนุรอบ, หมนุ
กลบัอยา่งฉับพลนั [Lex2]
การหมนุเวยีน: การวน, การหมนุกลบัอยา่งฉับ
พลนั, การหมนุรอบ [Lex2]
(เวริล์) vi. vt.,n. (ทาํให,้การ) หมนุเวยีน,หมนุ
รอบ,ปั퐮�น,วน,เวยีน,วง,หมนุกลบัอยา่งฉับ
พลนั,เผชญิหนา้อยา่งรวดเรว็,รู้สกึวงิเวยีน



ศรีษะ,ส퐮ิ�งท퐮ี�หมนุเวยีนอยา่งรวดเรว็,น퐮ํ�าวน,ความ
โกลาหล,การสบัสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยงิ ###SW.
whirler n. whirlingly adv. [Hope]
(n) การหมนุ,วง,การหมนุเวยีน,การปั퐮�น,น퐮ํ�าวน,ความ
โกลาหล [Nontri]
(vi) วน,หมนุ,แกวง่ไกว,โบก,กระพอื,ปั퐮�น [Nontri]
/W ER1 L/ [CMU]
/HH W ER1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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blob (บลอบ) n. หยด,หยดส,ีรอยเป้ือน,กอ้นกลุม่,กอง,ความผดิพลาด vt. หยด,ใส่
ลงหยดหนึง่,ทําใหเ้ป้ือน ###S. globule [Hope]
/B L AA1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

block ตกึใหญ[่Lex2]
ทีว่างของโชวใ์นการประมลู[Lex2]
ชิน้ของวัสดทุีเ่ป็นของแข็งและมลีกัษณะแบนราบ[Lex2]
กดีขวาง[Lex2]
อดัใหเ้ขา้รปู[Lex2]
หยดุ: หา้ม, ขวาง [Lex2]
สิง่กดีขวาง[Lex2]
ชว่งตกึ, [แถวตดิตอ่กนัของอาคาร][Lex2]
ถว่งความเจรญิ[Lex2]
การหยดุชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคดิหยดุชะงัก[Lex2]
(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ทอ่นไม,้ทอ่นหนิ,กอ้นใหญ,่ชิน้
ใหญ,่หอ่ดนิระเบดิ,แทน่โลหะ,เขยีง,แมพ่มิพ,์ลกูรอก,ตะแลงแกง,ตกึทีแ่บง่
ออกเป็นสว่น,เครือ่งกดีขวาง,ทัง้แถว,ทัง้กอ้น,ทัง้ปีก,ตกึใหญ,่คฤหาสน์
ใหญ,่อปุสรรค,การขดัขวาง,เขตหนึง่ของตวัเมอืง,เขตหา่งไกลท [Hope]
(n) ทอ่นไม,้ตกึทัง้แถว,แมพ่มิพ,์เครือ่งกดีขวาง [Nontri]
(vt) สกดั,กดีกนั,ขดัขวาง,ตา้น,ปิดลอ้ม [Nontri]
/B L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blond สบีลอนด:์ สทีอง, สเีหลอืงออ่นๆ [Lex2]
(บลอนดฺ) n. สบีลอนด,์สอีอ่น,สเีหลอืงออ่น, (ผวิ) ขาว -n. คนผวิขาว ###SW.
blondeness,blondness n. blondish adj. [Hope]
(adj) สบีลอนด,์สทีอง,สเีหลอืงออ่นๆ [Nontri]
(n) ผมสบีลอนด,์ผมสทีอง,คนผวิขาว [Nontri]
/B L AA1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

blot ทําใหเ้ป้ือน: ทําใหเ้ลอะ, ทําใหเ้ปรอะ [Lex2]
รอยเป้ือน[Lex2]
ทําใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง[Lex2]
จดุดา่งพรอ้ย(ชือ่เสยีง): รอยตําหน(ิชือ่เสยีง) [Lex2]
(บลอท) n.,vt.,vi. (ทําใหเ้ป็น,เป็น) จดุ,ดวง,รอยเป้ือน,มลทนิ,การลบออก



,ขจัดออกหมด,ทําลาย [Hope]
(n) รอยเป้ือน,มลทนิ,จดุ,ดวง [Nontri]
(vt) เป้ือนส,ีเป้ือนน้ําหมกึ,เป็นจดุ,เป็นรอย [Nontri]
/B L AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bob ผงกหวั[Lex2]
สิง่ทีห่อ้ยอยูแ่ละเดง้ขึน้เดง้ลงเชน่ ปอยผม[Lex2]
การผงกศรีษะ[Lex2]
ผลบุๆ โผล่ๆ ในน้ํา[Lex2]
เคาะเบาๆ เร็วๆ[Lex2]
ผงกศรีษะ[Lex2]
ผมทรงสัน้ทีต่ดัตรงแคค่าง: ทรงผมแบบหนึง่, ผมบอ๊บ [Lex2]
ตดั(ผมคน, หางมา้)ใหส้ัน้[Lex2]
สิง่ทีถ่กูตดัใหส้ัน้เชน่ หางมา้ หสูนัุข[Lex2]
การศลัยกรรมจมกู (ภาษาไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
หนึง่ชลิลิง่ (คําไมเ่ป็นทางการ): สบิสองเพนน ี[Lex2]
เหรยีญชลิลงิ[Lex2]
5 เพนน[ีLex2]
ไปชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ: ไปแป๊บเดยีว, ไปเดีย๋วเดยีว [Lex2]
(บอบ) {bobbed,bobbing,bobs} n. การผงกศรีษะ,ผมบอ๊บ,ทรงผมสัน้ของ
สตร,ีผมมวย,หางมา้ทีต่ดัสัน้,ทุน่ตกปลา,ลกูตุม้,ลกูดิง่,การตเีบา vt.,vt. ผงก
ศรีษะ,ผลบุโผล,่ลอย,แกวง่,โดดขึน้โดดลง,ลอยขึน้มาอกี,ตดัใหส้ัน้,ตดัผม
บอ๊บ,พยายามงับสิง่ทีแ่ขวนอยู,่ตกปลาดว้ยเหยือ่และทุน่ [Hope]
(n) การผงกศรีษะ,ผมบอ๊บ,การตดัผมสัน้,ลกูตุม้,ลกูดิง่ [Nontri]
(vt) ผงกศรีษะ,โดดขึน้ลง,ผลบุโผล,่ตเีบาๆ,ตดัใหส้ัน้ [Nontri]
/B AA1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bog หว้ย: หนองน้ํา, บงึ [Lex2]
หอ้งสว้ม [LongdoEN]
หอ้งสว้ม เชน่ We called them \'bogs\' at school too. I tend to say \'loo\' or
\'toilet\' now. [LongdoEN]
(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. หว้ย,บงึ,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ตดิ
ตม,ตดิปลัก,ทําใหจ้มอยูใ่นปลัก -Phr. (bog down ทําใหอ้ยูใ่นภาวะที่
ลําบาก,ทําใหห้ยดุชะงัก) ###SW. bogginess n. ดbูog boggish adj. boggish
adj. ดbูog คําทีม่คีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
(n) บงึ,หนอง,หว้ย [Nontri]
(vt) ตดิปลัก,ตดิโคลน,จมปลกั,จมโคลน [Nontri]
/B AA1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bomb ทิง้ระเบดิทําลาย[Lex2]
ระเบดิ: ลกูระเบดิ [Lex2]
คนเยีย่มยอด (คําสแลง): สิง่ของทีเ่ยีย่มยอด (ภาษาสแลง) [Lex2]
(บอมบ)์ {bombed,bombing,bombs} n. ระเบดิ,ลกูระเบดิ,กอ้นวัตถเุหลวทีข่บั
ออกจากภเูขาไฟ,ระเบดิภเูขาไฟ,ความลม้เหลวสิน้เชงิ,อาวธุนวิเคลยีร ์vi.



ปลอ่ยลกูระเบดิ,ทิง้ลกูระเบดิ,ยงิลกูระเบดิ,ลม้เหลว ###S. missile [Hope]
(n) ลกูระเบดิ,อาวธุนวิเคลยีร ์[Nontri]
(vt) ทิง้ระเบดิ [Nontri]
/B AA1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bond ผกูมัด[Lex2]
ขอ้ผกูมัด: พันธนาการ [Lex2]
(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ขอ้ผกูมัด,ขอ้ตกลงในสญัญา,สิง่ผกู
มัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ,่การคมุขงั,การตดิคกุ,พันธบตัร,ใบกูย้มื,ใบหุน้
กู,้พันธกุรรม,พันธะระหวา่งอะตอมในโมเลกลุ vi.,vt. (ทําให)้ ผกูมัดเขา้ดว้ย
กนั,เชือ่มตดิ,ผนกึเขา้ดว้ยกนั adj. เกีย่วกบัควา [Hope]
(n) เครือ่งผกูมดั,ขอ้ผกูมัด,ขอ้ตกลง,พันธะ,พันธนาการ,พันธบตัร [Nontri]
(vt) ผกูมัด,ผกูพัน,เชือ่มตดิ [Nontri]
/B AA1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boss นายจา้ง: เจา้นาย, หวัหนา้, นาย, ผูเ้ป็นใหญ ่[Lex2]
ควบคมุ[Lex2]
(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจา้ง,นาย,ผูบ้งัคบับญัชา, ผูนํ้า
-v. เป็นนายเหนอื,ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงการ ###S. superior [Hope]
(n) นายจา้ง,เจา้นาย,หัวหนา้,ลายสลักปุ่ ม,โหนก [Nontri]
/B AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

box กลอ่ง: หบี, ลงั, กลัก, คอก [Lex2]
ใสก่ลอ่ง[Lex2]
ทีน่ั่งคนขบัรถมา้[Lex2]
ชอ่งสีเ่หลีย่ม[Lex2]
คอกสําหรับคนดใูนโรงละคร[Lex2]
ตบ: ต,ี ตอ่ยทีห่ ู[Lex2]
การตบ (ดว้ยมอื): การต,ี การตอ่ย [Lex2]
ตอ่ยมวย[Lex2]
การตอ่ย: การตบ [Lex2]
ตน้ไมช้นดิหนึง่[Lex2]
ตน้ไมช้นดิหนึง่ใชทํ้าเครือ่งแกะสลักและไมบ้รรทัด[Lex2]
โทรทัศน[์Lex2]
ชอ่งคลอด[Lex2]
ทวารหนัก[Lex2]
(บอคซฺ) {boxed,boxing,boxes} n. คลอ่ง,ลงั,หบี,กลอ่ง,กลกั,คอก,สิง่ทีบ่รรจุ
อยู,่บา้นเล็ก,กระทอ่ม,ทีน่ั่งคนขบัรถมา้,ทีพั่กอาศยัเล็ก,ตูจ้ดหมาย,ตู ้
โทรศพัท,์ตูร้ถมา้,ตูไ้ปรษณียช์อ่งคลอด,การตอ่ย,การตบ vt. ใสใ่นกลอ่ง
(หบี,ลงั) ,ตบ,ตอ่ย,ตบทีห่,ูตอ่ยทีห่ ู[Hope]
(n) หบี,กลอ่ง,กลกั,ลงั,ทีน่ั่งคนขบัรถมา้,คอก,ตูไ้ปรษณีย,์การชกมวย
[Nontri]
(vt) ใสห่บี,ใสก่ลอ่ง,บรรจหุบี,ชกมวย [Nontri]
/B AA1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

bold กลา้หาญ: หา้ว, กลา้ [Lex2]
ชดัเจน: เหน็ชดั [Lex2]
(โบลด)ฺ adj. กลา้หาญ,ใจกลา้,กลา้,หนา้
ดา้น,ถนัด,เดน่,ชดัเจน,หยาบใหญ,่ชั‱੪น ###SW.
boldness n. ###S. courageous ###A. timid
[Hope]
(adj) กลา้,กลา้หาญ,อาจหาญ,ทะล吠ึ㸴ง,เดน่,ชดัเจน
[Nontri]
/B OW1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bolt กลอนประต:ู สลกั [Lex2]
แสงแปลบปลาบของฟา้แลบ็[Lex2]
มว้นผา้[Lex2]
ใสก่ลอนประต[ูLex2]
รบีกลนือาหารโดยไมไ่ดเ้ค‱ี੪ยว[Lex2]
ไมส่นับสนนุ[Lex2]
ว吠ิ㸴งหน[ีLex2]
(โบลท)ฺ {bolted,bolting,bolts} n. ลกูกลอน,ลกู
ศร,ศร,ดาน,สลกั
ประต,ูสลกัเกลยีว,สลกั,พับ,มว้น,การหนอียา่ง
รวดเรว็,ไกปืน,สลกัปืน vt. ใสก่ลอน,ใสส่ลกั,หยดุ
การสนับสนนุ,ยงิ (ลกูศร,ขปีนาวธุ) ,พดูโพลง่ออก
มา,กลนือยา่งรบีเรง่,กนิโดยไมไ่ดเ้ค‱ี੪ยว,ทาํใหเ้ป็น
มว้น,ว吠ิ㸴งอยา่งรวด [Hope]
(n) สลกั,กลอนประต,ูดาล,เคร吠ื㸴องกรอง,เคร吠ื㸴องรอ่น
[Nontri]
(vi) ใสส่ลกั,ใสก่ลอน,ลั吠㸴นดาล [Nontri]
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(vt) กรอง,รอ่น,เผน่,ว吠ิ㸴งหน,ีเขมอืบ [Nontri]
/B OW1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

both ทั‱੪งสอง[Lex2]
เหมอืนๆ กนั: เทา่ๆกนั [Lex2]
(โบธ) adj.,adv. ทั‱੪งสอง น pron. อกีอยา่งดว้ย,อกี
คนดว้ย conj. เหมอืนกนั,คลา้ยกนั,เทา่กนั Conf.
each,and,as well as,either [Hope]
(adj) ทั‱੪งสอง,ทั‱੪งคู่ [Nontri]
/B OW1 TH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

clothes เส‱ื੪อผา้: เคร吠ื㸴องแตง่กาย [Lex2]
(โคลซ) n.,pl. เส‱ื੪อผา้,เคร吠ื㸴องนุ่งหม่ Conf. cloths
[Hope]
(n) เส‱ื੪อผา้,เคร吠ื㸴องแตง่กาย,เคร吠ื㸴องนุ่งหม่,ชดุ
[Nontri]
/K L OW1 DH Z/ [CMU]
/K L OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[clothe]
แตง่ตวั[Lex2]
ปกคลมุดว้ย[Lex2]
(โคลธ)
{clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt.
ใสเ่ส‱ื੪ออาภรณ ์###S. attire, [Hope]
(vt) แตง่ตวั,สวมเส‱ื੪อผา้ [Nontri]
/K L OW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



cold กะทนัหนั: โดยไมไ่ดเ้ตรยีมไวล้ว่งหนา้ [Lex2]
ไขห้วดั: หวดั, โรคหวดั [Lex2]
ความหนาวเยน็: ความหนาว, ความเยน็ [Lex2]
โดยส‱ิ੪นเชงิ: ทั‱੪งส‱ิ੪น [Lex2]
เยน็ (น‱ํ੪า, เคร吠ื㸴องด吠ื㸴ม)[Lex2]
เยน็ชา: เยอืกเยน็, ไรค้วามรู้สกึ, เฉยเมย, ไมแ่ยแส
[Lex2]
เยน็ตา (ส)ี[Lex2]
หนาว (อากาศ): หนาวจัด, เยน็, เยน็ยะเยอืก
[Lex2]
อณุหภมูใิตศ้นูยอ์งศา[Lex2]
(โคลด)ฺ n. หนาว,เยน็,เยน็ชา,เฉยเมย,ไมแ่ยแส,ไร้
อารมณ,์ตาย,ครบถว้น,แนช่ดั,ออ่น (กล吠ิ㸴น) , (ส)ี
เยน็ตา. n. ความหนาว,ความเยน็,หวดั,ไข้
หวดั,อณุหภมูใิตศ้นูยอ์งศา adv. หมดส‱ิ੪น,ทั‱੪ง
ส‱ิ੪น,ส‱ิ੪นเชงิ,กะทนัหนั ###S. wintry abbr. chronic
obstructive lung disease [Hope]
(adj) หนาว,เยน็,ไมแ่ยแส,เฉยเมย,เยน็ชา [Nontri]
(n) ความหนาว,ความเยน็,หวดั [Nontri]
/K OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

colt คนหนุ่มท吠ี㸴ไมม่ปีระสบการณ[์Lex2]
ลกูมา้ตวัผู้อายไุมเ่กนิ 4 ปี[Lex2]
(โคลท)ฺ n. ลกูมา้ตวัผู้,คนออ่นหดั,เดก็หนุ่ม [Hope]
(n) ลกูมา้,เดก็หนุ่ม,คนออ่นหดั,คนดอ้ย
ประสบการณ ์[Nontri]
/K OW1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

comb คน้หาอยา่งละเอยีด: คน้หาทกุซอกทกุมมุ, สบืทั吠㸴ว,



สะสาง [Lex2]
เคร吠ื㸴องมอืแยกเสน้ใย[Lex2]
ทาํความสะอาดหรอืแยกเสน้ใย[Lex2]
รวงผ‱ึ੪ง[Lex2]
หงอนไก[่Lex2]
หว:ี แปรง [Lex2]
หว ี(ผม): แปรง (ผม), สาง (ผม) [Lex2]
(โคมบ)์ {combed,combng,combs} n. หว,ีเคร吠ื㸴อง
มอืแยกเสน้ใย,รวงผ‱ึ੪ง,หบุเขาแคบ vt. หว ี(ผม)
,ขจัดออกดว้ยหว,ีสาง,สะสาง,เสาะแสวงทกุหนทกุ
แหง่,คน้อยา่งละเอยีด. vi. (คล吠ื㸴น) กล‱ิ੪งชดั [Hope]
(n) หว,ีแปรงหวผีม [Nontri]
(vt) หวผีม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,คน้หา
[Nontri]
/K OW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fold พับ: ทบ [Lex2]
รอยพับ: รอยยน่, รอยจบี, กลบี [Lex2]
หอ่: หุ้มหอ่, หม่ [Lex2]
แอง่หรอืท吠ี㸴วา่งระหวา่งเนนิเขา[Lex2]
กอดหรอืประสาน (แขน): ไขว ้[Lex2]
เกบ็ (ปีก): ปดิ, หบุ [Lex2]
คว吠ํ㸴าไพ ่(ยอมแพใ้นเกมนั‱੪น): พับไพ ่[Lex2]
ลม้เลกิ: ปดิกจิการ, หยดุทาํงาน [Lex2]
คอกแกะ[Lex2]
เอาแกะเขา้คอก: ใสค่อก [Lex2]
โบสถ[์Lex2]
กลุ่มผู้ท吠ี㸴มคีวามเช吠ื㸴อรว่มกนั: กลุ่มผู้ท吠ี㸴มคีวามคดิ
เดยีวกนั [Lex2]



เป็นทวคีณู: เทา่ [Lex2]
(โฟลด)ฺ {folded,folding,folds} vt.
พับ,ทบ,หอ่,ไขว,้ปดิ,ผนกึ,หุ้ม,ผสม. vi. พับ,ปดิ. 
Phr. (fold up ลม้เหลว,ประสบความลม้เหลว) . n.
สว่นพับ,สว่นทบ,สว่นไขว.้ foldable adj. ###S.
pleat [Hope]
(n) การพับ,คอก,การไขว,้ความลม้เหลว,การทบ
[Nontri]
(vt) พับ,ไขว,้ทบ,กอดรัด,ใสค่อก,ปดิ
ผนกึ,ผสม,หอ่,หุ้ม [Nontri]
/F OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

folk ประชาชน: ชาวบา้น, กลุ่มชน [Lex2]
ดนตรแีนวลกูทุ่ง: ดนตรแีนวพ‱ื੪นบา้น [Lex2]
ผู้คนท吠ี㸴อยู่ในถ吠ิ㸴นและมวีถิชีวีติเฉพาะตน[Lex2]
ท吠ี㸴มพี‱ื੪นฐานความเช吠ื㸴อของชาวบา้น[Lex2]
เก吠ี㸴ยวกบัขนบประเพณขีองชาวบา้น: เก吠ี㸴ยวกบัพ‱ื੪น
บา้น [Lex2]
(โฟลค์) n. ประชาชน,ชาวบา้น,คนทั吠㸴วไป,ญาติ
สมาชกิของครอบครัว,พอ่แม.่ adj. เก吠ี㸴ยวกบัชาว
บา้น หรอืสามญัชน. ซ吠ึ㸴งกาํเนดิในหมู่สามญัชน.
###SW. folkish adj. folkishness n. ###S.
persons,people [Hope]
(n) ผู้คน,พอ่บา้น,พลเมอืง,ประชาชน [Nontri]
/F OW1 K/ [CMU]
(n) / / [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]

go ไป: ไป, เคล吠ื㸴อนไป, ออกไปถงึ, มาถงึ [Lex2]
ผา่นไป (เวลา): ลว่งเลยไป [Lex2]
บรรล[ุLex2]
เลกิ: ท‱ิ੪ง, กาํจัด, จบส‱ิ੪น [Lex2]
หมด: ถกูใชห้มด, หมดอาย ุ[Lex2]
ลาออก[Lex2]
สง่เสยีง[Lex2]
หมากลอ้ม[Lex2]
(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคล吠ื㸴อน
ไป,จากไป,กลายเป็น,กระทาํ,บรรล,ุ vt. อดทน,อด
กลั‱੪น,พนัน n. การไป,พลงังาน,กาํลงัวงัชา,ความ
พยายาม,ความสาํเรจ็, Phr. (go on ตอ่
ไป,อดทน,อดกลั‱੪น) ###S. pass,move,proceed
[Hope]
(vi) ไป,เดนิ,ลอ่งไป,เท吠ี㸴ยว
ไป,ว吠ิ㸴ง,แลน่,เคล吠ื㸴อนไหว,กา้วหนา้,เจรญิ [Nontri]
/G OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gold ทอง: ทองคาํ [Lex2]
สทีอง: ซ吠ึ㸴งเป็นสทีอง [Lex2]
ท吠ี㸴มสีทีอง [LongdoDE]
(โกลด)ฺ n. ทอง [Hope]
(adj) ทาํดว้ยทอง,ทาํจากทอง,คลา้ยทอง,มสีทีอง
[Nontri]
(n) ทอง,ทองคาํ,เหรยีญทอง,ทรัพยส์มบตัิ



[Nontri]
/G OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gross อว้นเผละ: ใหญเ่บอ้เร吠ิ㸴ม [Lex2]
หยาบชา้: ต吠ํ㸴าชา้, เลวรา้ย, นา่สะอดิสะเอยีน [Lex2]
ทั‱੪งหมด: ยอดรวม [Lex2]
หน吠ึ㸴งกรุสุ: จาํนวน 12 โหล [Lex2]
รายไดร้วม: ยอดรวม [Lex2]
(groß) |größer, größt| ใหญ,่ สงู เชน่ Ich bin ein
Meter sechzig groß. ฉันสงูหน吠ึ㸴งเมตรหกสบิ
[LongdoDE]
(โกรส) adj. โดยไมม่กีารลด,ไมเ่หมาะ
สม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ,่จาํนวนมาก ๆ
,ทั‱੪งหมด,เหมา,อว้นมาก,หนา,แนน่,หนัก. n. 12
โหล,หน吠ึ㸴งกรุสุ,จาํนวนมาก,จาํนวนสว่นใหญ,่รายได้
ทั‱੪งหมดท吠ี㸴ยงัไมไ่ดห้กั,รา่งกาย. vt. ไดก้าํไร
ทั‱੪งหมด [Hope]
(adj) เทอะทะ,อว้นใหญ,่ทั‱੪งหมด,รวม
ยอด,เลว,หยาบ,เหมา [Nontri]
(n) 12 โหล,กรุสุ [Nontri]
/G R OW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hold กอด[Lex2]
การควบคมุ: การดแูล, การครอบงาํ, การ
ครอบคลมุ, การจับ, การเกาะ, การเกาะกมุ [Lex2]
การจับไว:้ การควา้ไว ้[Lex2]
การทาํใหห้ยดุชะงัก: การทาํใหล้า่ชา้ [Lex2]
เกบ็เอาไว:้ สงวนไว,้ รักษาไว ้[Lex2]



เกาะตดิ: ยดึตดิ [Lex2]
ครอบครอง: เป็นเจา้ของ [Lex2]
คกุ[Lex2]
จัดเตรยีม: เตรยีมการ, จัดแจง [Lex2]
จับไว:้ ควา้ไว,้ กาํไว ้[Lex2]
เช吠ื㸴อวา่: เขา้ใจวา่ [Lex2]
ทาํใหล้า่ชา้: ทาํใหห้ยดุชะงัก [Lex2]
บรรจ:ุ บรรทกุ, ใสไ่ด ้[Lex2]
พันธนาการ[Lex2]
อดกลั‱੪น: กลั‱੪น [Lex2]
ระวางบรรทกุสนิคา้ในเรอืหรอืเคร吠ื㸴องบนิ: พ‱ื੪นท吠ี㸴ท吠ี㸴ใช้
เกบ็สนิคา้ในเรอืหรอืเคร吠ื㸴องบนิ [Lex2]
(โฮลด)ฺ {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ)
ถอื,จับ,กมุ,ควา้,เกาะกาํ,อดทน,อดกลั‱੪น,ยดึ,ยดึ
ครอง,ครอบงาํ,จับใจ,ทาํใหห้ยดุ,ถอืวา่,เขา้ใจวา่มี
ความรู้สกึ,อา้ง,ยก,หยบิยก,คกุ,ท吠ี㸴รองรับ,ปอ้ม,หอ้ง
เกบ็สนิคา้ ###S. grasp,persist ###A. relea [Hope]
(n) การถอื,ท吠ี㸴ยดึ,ท吠ี㸴จับ,ท吠ี㸴เกบ็สนิคา้ใตท้อ้งเรอื
[Nontri]
(vt) ถอื,จับ,ยดึ,เกาะ,ม,ีบรรจ,ุมดั,ครอบ
ครอง,เกบ็,เหน吠ี㸴ยวรั‱੪ง [Nontri]
/HH OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

host เจา้บา้น: เจา้ภาพ, เจา้ของบา้น, ผู้จัดงาน [Lex2]
ทาํหนา้ท吠ี㸴เป็นเจา้ภาพ: ทาํหนา้ท吠ี㸴เป็นเจา้บา้น,
ใหก้ารตอ้นรับในฐานะเจา้บา้น [Lex2]
เป็นผู้จัดรายการ: เป็นพธิกีร [Lex2]
พธิกีร: ผู้จัดรายการ [Lex2]
สตัวห์รอืพชืท吠ี㸴เป็นท吠ี㸴อาศยัของปรสติ[Lex2]



ใหส้ถานท吠ี㸴หรอืส吠ิ㸴งอาํนวยความสะดวกเพ吠ื㸴อจัด
งาน[Lex2]
กลุ่มคนจาํนวนมาก: ส吠ิ㸴งของจาํนวนมาก [Lex2]
กองทพั[Lex2]
(โฮสท)ฺ n. เจา้บา้น,เจา้ภาพ,เจา้ของบา้น,ผู้
จัดการ,สตัวห์รอืพชืท吠ี㸴ซ吠ึ㸴งปรสติอาศยักนิอยู่. vt. ทาํ
หนา้ท吠ี㸴เป็นเจา้บา้นหรอืเจา้ภาพ ###S.
publican,landlord [Hope]
(n) เจา้บา้น,เจา้ภาพ,กองทพั,ฝงู,โขลง [Nontri]
/HH OW1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

jolt กระตกุ: กระแทก, เขยา่ [Lex2]
การกระตกุ: การกระแทก, การเขยา่ [Lex2]
ความรู้สกึตกใจหรอืประหลาดใจ[Lex2]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
(โจลท)ฺ {jolted,jolting,jolts} vt.,vi.,n. (การ)
กระทุ้ง,กระแทก,เขยา่,ทาํใหส้ั吠㸴นไหว,ทาํให้
สา่ย,ตอ่ยจนมนึ,ทาํใหง้งงวย,บกุรกุ,ทาํให้
วุ่นวาย,ส吠ิ㸴งท吠ี㸴ทาํใหเ้กดิการสั吠㸴นไหว,ความพา่ยแพ้
อยา่งกะทนัหนั,การปฏเิสธอยา่งกะทนัหนั.
###SW. jolter n. ดjูolt joltingl [Hope]
(n) อาการกระตกุ,การเขยา่,การกระแทก,การสั吠㸴น
ไหว,การสา่ย [Nontri]
(vi,vt) กระตกุ,เขยา่,กระแทก,สา่ย,สั吠㸴น,โคลงเคลง
[Nontri]
/JH OW1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mold เบา้หลอ่: แบบหลอ่, ตวัหลอ่, แมพ่มิพ,์ บลอ็ก



 

[Lex2]
แบบท吠ี㸴หลอ่ออกมา: รปูแบบ, ลกัษณะเฉพาะ
[Lex2]
หลอ่แบบ: เทพมิพ,์ ปั‱੪น, พอก [Lex2]
รา: เช‱ื੪อรา [Lex2]
ข‱ึ੪นรา: เป็นรา [Lex2]
(โมลด)ฺ n. รา,ข‱ี੪รา,เช‱ื੪อรามแมพ่มิพ,์ส吠ิ㸴งท吠ี㸴เป็นรปูรา่ง
จากแมพ่มิพ,์รปูแบบ,ตวัอยา่ง,ดนิรว่น,ดนิ,พ‱ื੪นดนิ
vt. เกดิเช‱ื੪อรา,กอ่เป็นรปูรา่งข‱ึ੪นจากแมพ่มิพ,์กอ่รา่ง
หลอ่ข‱ึ੪น,ฝกึฝน ###SW. moldability n. moldable
adj. ###S. m [Hope]
(n) รา,ข‱ี੪ดนิ,แมพ่มิพ,์ชนดิ,ตวัอยา่ง [Nontri]
(vi) ข‱ึ੪นรา,เกา่,คร,ึเหมน็อบั [Nontri]
(vt) พมิพ,์ฝกึ,นวด,ปั‱੪น,หลอ่,กอ่รา่ง [Nontri]
/M OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

molt (นกหรอืสตัวอ์吠ื㸴น) สลดัขน[Lex2]
ลอกคราบ[Lex2]
(โมลท)ฺ vi.,vt. เปล吠ี㸴ยนขน,ลอกคราบ. n. การ
เปล吠ี㸴ยนขน,การลอกคราบ,ขนหรอืคราบหลดุออก
###SW. molter n. ###S. moult [Hope]
(vi) ลอกคราบ,เปล吠ี㸴ยนขน [Nontri]
/M OW1 L T/ [CMU]

most มากท吠ี㸴สดุ[Lex2]
จาํนวนมากท吠ี㸴สดุ: ปรมิาณมากท吠ี㸴สดุ [Lex2]
ท吠ี㸴สดุ: มากท吠ี㸴สดุ, มาก [Lex2]
สว่นใหญ[่Lex2]
(โมสท)ฺ adj. (คณุศพัทเ์ปรยีบเทยีบ

 



ของmuchหรอืmany) มากท吠ี㸴สดุ,สว่นใหญ.่ n.
จาํนวนท吠ี㸴มากท吠ี㸴สดุ,ปรมิาณท吠ี㸴มากท吠ี㸴สดุ,เลขท吠ี㸴
สงูสดุ,คนสว่นใหญ,่Phr. (at the most อยา่งมาก
ท吠ี㸴สดุ) adv. มากท吠ี㸴สดุ,เกอืบจะ [Hope]
(adj,adv) มากท吠ี㸴สดุ,ท吠ี㸴สดุ,สว่นมาก,โดยมาก,สดุขดี
[Nontri]
(n) คนสว่นใหญ,่เลขสงูสดุ,จาํนวนท吠ี㸴มากท吠ี㸴สดุ
[Nontri]
/M OW1 S T/ [CMU]
/M OW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

no ไมม่[ีLex2]
ไม:่ เปลา่, ไมม่,ี ไมไ่ด ้[Lex2]
(โน) adv. adv. ไม,่ไมม่ ีn. การปฏเิสธ,คาํปฏเิสธ
pl. noes,nos [Hope]
/N OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

old แก:่ ท吠ี㸴มอีายมุาก, ท吠ี㸴สงูอาย,ุ ชรา [Lex2]
เกา่แก:่ แตห่นหลงั, โบราณ [Lex2]
ท吠ี㸴อยู่ในชว่งกอ่น: ท吠ี㸴อยู่ในชว่งแรก, ท吠ี㸴อยู่ในอดตี
[Lex2]
ท吠ี㸴มปีระสบการณ:์ ท吠ี㸴ช吠ํ㸴าชอง, ท吠ี㸴ชาํนาญ [Lex2]
เกา่ [LongdoEN]
(โอลด)ฺ adj. แก,่เกา่แก,่ชรา,อายุ
มาก,เฒา่,อดตี,คร吠ํ㸴า,เดมิ,โบราณ ###S. aged
[Hope]
(adj) เกา่,ชรา,แก,่โบราณ,คร吠ํ㸴าคร,ึอาวโุส [Nontri]
/OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]



poll การเลอืกตั‱੪ง[Lex2]
การสาํรวจความคดิเหน็จากคนจาํนวนมาก[Lex2]
ผลคะแนนการออกเสยีงเลอืกตั‱੪ง: ผลการเลอืกตั‱੪ง,
ผลการนับคะแนนเสยีง [Lex2]
สว่นปลายกวา้งท吠ี㸴ใชต้ขีองคอ้น[Lex2]
สุ่มตวัอยา่งเพ吠ื㸴อสาํรวจความคดิเหน็: สาํรวจความ
คดิเหน็ [Lex2]
ไดรั้บคะแนนเสยีง[Lex2]
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั‱੪ง: ออกเสยีงเลอืกตั‱੪ง, ออก
เสยีงลงคะแนน [Lex2]
(โพล) n. การลงคะแนนเสยีงเลอืกตั‱੪ง,รายช吠ื㸴อผู้ไป
ลงคะแนนเสยีงเลอืกตั‱੪ง,บคุคลท吠ี㸴ปรากฎในราย
ช吠ื㸴อ,การสาํรวจความคดิเหน็ของคนจาํนวนมาก 
vi.,vi. ไดรั้บคะแนนเลอืกตั‱੪ง,ออกเสยีงลง
คะแนน,สาํรวจความคดิเหน็, [Hope]
(n) การสาํรวจความคดิเหน็,การออกเสยีงเลอืก
ตั‱੪ง,รายหวั,หวั [Nontri]
(vi) ลงคะแนนเสยีง,ออกเสยีงเลอืกตั‱੪ง [Nontri]
/P OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

post ดา้นหลงั: ภายหลงั [Lex2]
เสา: เสาปัก [Lex2]
เสาประต ู(กฬีา)[Lex2]
แจง้: บนัทกึลงในบญัช ี[Lex2]
ประกาศ[Lex2]
ท吠ี㸴มั吠㸴น: กองกาํลงัรักษาการณ,์ ฐาน [Lex2]
สถาน:ี สถานท吠ี㸴ทาํงาน [Lex2]



ตาํแหนง่: ตาํแหนง่การงาน, หนา้ท吠ี㸴 [Lex2]
จัดใหท้าํงาน[Lex2]
จัดกาํลงั[Lex2]
การไปรษณยี[์Lex2]
สง่จดหมาย: เขยีนจดหมาย, สง่ไปรษณยี ์[Lex2]
|die, pl. Posten| ไปรษณยี,์ ท吠ี㸴ทาํการไปรษณยี์
[LongdoDE]
(โพสท)ฺ n. เสา,หลกั,ตาํแหนง่,หนา้ท吠ี㸴,ท吠ี㸴มั吠㸴น,การ
ไปรษณยี,์ไปรษณยีภณัฑ,์เท吠ี㸴ยวเมล,์ท吠ี㸴ทาํการ
ไปรษณยี,์vt. ปดิประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัด
กาํลงั,แตง่ตั‱੪งใหป้ระจาํตาํแหนง่ vt. ใสจ่ดหมายลง
ในตู้ไปรษณยี,์สง่จดหมาย,ยา้ย,แจง้. vi. ข吠ี㸴มา้
เรว็,เดนิทางอยา่งรวดเรว็. adv. รบีเรง่,โดยทาง
ไปรษณยี,์โพสต ์<คาํอา่น>ยอ่มาจาก poweron
selftest เป็นแบตเตอร吠ี㸴ตวัหน吠ึ㸴งในพซี ีท吠ี㸴จะทาํ
หนา้ท吠ี㸴ทนัทที吠ี㸴เม吠ื㸴อมกีารเปดิสวติชเ์คร吠ื㸴อง
คอมพวิเตอร ์โดยทาํการตรวจสอบขั‱੪นตน้ใหว้า่
อปุกรณ ์ทกุช‱ิ੪นทาํงานไดต้ามปกตหิรอืไม ่หากมี
สว่นใดไมป่กต ิกจ็ะแสดงขอ้ความระบคุวาม ผดิ
พลาด (error message) ใหบ้นจอภาพ และจะรอ
จนกวา่จะมกีารสั吠㸴งอยา่งใดอยา่งหน吠ึ㸴ง หรอืมกีาร
แกไ้ข เสรจ็แลว้จงึจะทาํงานตอ่ [Hope]
(vt) วางกาํลงั,ประจาํตาํแหนง่,สง่ทาง
ไปรษณยี,์ปดิประกาศ [Nontri]
/P OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rogue คนไมซ่吠ื㸴อ: คนโกง, คนทจุรติ [Lex2]
อนัธพาล: คนเลว, คนเกเร [Lex2]
ชา้งหรอืสตัวอ์吠ื㸴นท吠ี㸴ผดิแผกและแยกตวัออกจาก



กลุ่ม[Lex2]
ซ吠ึ㸴งผดิแผกและแยกตวัออกจากกลุ่ม[Lex2]
ถางทาํลายพชืท吠ี㸴ไมด่อีอกไป[Lex2]
โกง: ฉอ้โกง, หลอกลวง [Lex2]
(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทจุรติ,คนจรจัด,คน
เกเร,คนท吠ี㸴ชอบยั吠㸴วคนอ吠ื㸴น,ส吠ิ㸴งมชีวีติท吠ี㸴ผดิปกต,ิพันธุ์ท吠ี㸴
ไมด่,ีมา้โกง,บคุคลท吠ี㸴มมีารยา (โดยเฉพาะเดก็หรอื
ผู้หญงิ) ###S. scoundrel [Hope]
(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจา้มารยา
[Nontri]
/R OW1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

roll มว้น: กล‱ิ੪ง, หมนุ [Lex2]
กล‱ิ੪ง: หมนุ, มว้น [Lex2]
ขบัเคล吠ื㸴อนบนลอ้[Lex2]
บดิงอ: บดิตวัเคล吠ื㸴อนไป [Lex2]
เดนิโซเซ: โคลงเคลง, โอนเอน [Lex2]
เคล吠ื㸴อนเป็นลกูคล吠ื㸴น[Lex2]
คลงึดว้ยลกูกล‱ิ੪ง: นวดดว้ยลกูล‱ิ੪ง [Lex2]
ดาํเนนิการ: เร吠ิ㸴มปฏบิตักิาร [Lex2]
มว้นเอกสาร[Lex2]
ส吠ิ㸴งท吠ี㸴มลีกัษณะเป็นมว้นกลม[Lex2]
กอ้นขนมปัง: อาหารท吠ี㸴อยู่ในหอ่ [Lex2]
การหมนุ[Lex2]
การคลงึดว้ยลกูกล‱ิ੪ง[Lex2]
การโยนลกูเตา๋[Lex2]
การบนิควงสวา่น[Lex2]
การหมนุแบบวงลอ้[Lex2]
การเดนิโคลงเคลง: การโคลง [Lex2]



เสยีงรัว: เสยีงรัวกลอง [Lex2]
ลกูกล‱ิ੪ง: เคร吠ื㸴องบด [Lex2]
(โรล) vi.,vt.
มว้น,มวน,กล‱ิ੪ง,กลอก,บด,หมนุ,คลงึ,ผา่นพน้
ไป,หนั,พเนจร,ออกเดนิทาง,เร吠ิ㸴มปฏบิตักิาร,ดาํเนนิ
การ,ทาํใหห้มนุ,หอ่,พับ,ใสห่มกึเขา้ท吠ี㸴ลกู
กล‱ิ੪ง,ปลน้,ชงิทรัพย ์n. เอกสารท吠ี㸴มว้น,มวน
บหุร吠ี㸴,สมดุรายช吠ื㸴อ,บญัชหีาง
วา่ว,ทะเบยีน,ลกูโม,่ลกูรอก,เพลากล‱ิ੪ง,เคร吠ื㸴องลกู
กล‱ิ੪ง [Hope]
(n) การกล‱ิ੪ง,รายช吠ื㸴อ,มว้นกระดาษ,ขมน
ปัง,เพลา,ลกูกล‱ิ੪ง,ลกูโม ่[Nontri]
(vi) บด,กล‱ิ੪ง,คลงึ,หมนุ,ออกเดนิทาง [Nontri]
(vt) กล‱ิ੪ง,มว้น,ทาํใหห้มนุ,บด,หอ่,ชงิทรัพย,์ปลน้
[Nontri]
/R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

scroll มว้นหนังสอืท吠ี㸴ใชเ้ขยีนกนัในสมยัโบราณ (ทาํจาก
หนัง/กระดาษ)[Lex2]
รายการ: รายช吠ื㸴อ [Lex2]
(สโครล) n. มว้นกระดาษหรอืหนัง (โดยเฉพาะท吠ี㸴มี



คาํจารกึ) ,รายกาย,สมดุรายช吠ื㸴อ,บญัชหีางวา่ว,ส吠ิ㸴งท吠ี㸴
เป็นรปูขดมว้น,สว่นท吠ี㸴เป็นปลายขดมว้น,หวัรปูขด
มว้น,ลายขดมว้น [Hope]
(n) บญัชหีางวา่ว,มว้นกระดาษ,สมดุราย
ช吠ื㸴อ,รายการ [Nontri]
/S K R OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

so ดงันั‱੪น: เพราะเหตนุ‱ี੪, ดว้ยเหตนุ‱ี੪, ฉะนั‱੪น [Lex2]
มาก: เตม็ท吠ี㸴 [Lex2]
เชน่นั‱੪น: อยา่งนั‱੪น [Lex2]
ดว้ย: เชน่กนั [Lex2]
เพ吠ื㸴อวา่: เพ吠ื㸴อท吠ี㸴จะ [Lex2]
เชน่นั‱੪น [LongdoDE]
(โซ) adv. ดงันั‱੪น,เชน่นั‱੪น,เชน่น‱ี੪,ฉันนั‱੪น,อยา่ง
นั‱੪น,อยา่งย吠ิ㸴ง,จรงิ ๆ ,มากย吠ิ㸴ง,โดยแนแ่ท,้เหตุ
ฉะนั‱੪น,เหตฉุะน‱ี੪,แลว้ทาํไม. conj. ดงันั‱੪น,ถา้,ถา้เชน่
นั‱੪น,โดยมเีง吠ื㸴อนไขวา่,เพยีงแต,่ขอให ้pron. ดงั
นั‱੪น,เชน่นั‱੪น,จนกระทั吠㸴ง,จนถงึกบั,ในราว,ราว ๆ
นั‱੪น,ประมาณ interj. คาํอทุาน,เมนิเฉย [Hope]
(adv) มาก,ดงันั‱੪น,เชน่นั‱੪น,เชน่เดยีวกนั,อยา่ง
นั‱੪น,เพราะฉะนั‱੪น [Nontri]
/S OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sold กรยิาชอ่งท吠ี㸴 2 และ 3 ของ sell[Lex2]
(โซลด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ sell (ด)ู [Hope]
(vt) pt และ pp ของ sell [Nontri]
/S OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



[sell]
ขาย: จาํหนา่ย [Lex2]
โฆษณาใหซ้‱ื੪อ: ชกัชวนใหซ้‱ื੪อ, เสนอขาย, ประกาศ
ขาย, ชวนใหเ้ลอืก [Lex2]
เป็นท吠ี㸴ตอ้งการ: ขายไดป้รมิาณมาก [Lex2]
แลกกบัเงนิ: ยอมทาํเพ吠ื㸴อเงนิ [Lex2]
การขาย: วธิกีารขาย, การจาํหนา่ย [Lex2]
(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขาย
ออก,จาํหนา่ย,เสนอขาย,ชกัชวนใหซ้‱ื੪อ,ชกันาํให้
ซ‱ื੪อ,ทาํใหย้อมรับ,ทาํใหเ้ช吠ื㸴อมั吠㸴น,แลกชวีติ. vi.
ขาย,เสนอขาย,เป็นท吠ี㸴ตอ้งการ Phr. (sell out ขาย
หมด) Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n.
การขาย,วธิกีารขาย [Hope]
(vt) จาํหนา่ย,ขาย [Nontri]
/S EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stroll เดนิเลน่: เดนิทอดนอ่ง [Lex2]
การเดนิเลน่: การเดนิเท吠ี㸴ยว, การเดนิทอดนอ่ง
[Lex2]
(สโทรล) vi.,vt.,n. (การ) เดนิทอดนอ่ง,เดนิ
เลน่,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]

told กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ tell[Lex2]
(โทลด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ tell, Phr. (all



told ทั‱੪งหมดนับทกุคน) [Hope]
(vt) pt และ pp ของ tell [Nontri]
/T OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[tell]
บอก: พดู, แจง้ [Lex2]
เลา่: เลา่เร吠ื㸴อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
เปดิเผย[Lex2]
เปดิเผยความลบั[Lex2]
จาํแนกความแตกตา่ง: แยกแยะ, บอกความแตก
ตา่ง [Lex2]
รู้[Lex2]
สั吠㸴ง: ขอรอ้งใหท้าํ, บอกใหท้าํ [Lex2]
รับประกนัวา่เป็นจรงิ (ตามท吠ี㸴กลา่วไว)้: รับรอง,
ทาํใหม้ั吠㸴นใจ [Lex2]
มผีลกระทบ: กระทบกระเทอืน [Lex2]
ทาํนาย[Lex2]
(เทล) vt.,vi. บอก,แจง้,เลา่,พดู,บรรยาย,เปดิ
เผย,จาํแนกความแตกตา่ง,แสดงผล. นับ
คะแนน,ทาํนาย,ทาํใหเ้กดิผลชดัเจนหรอื
รนุแรง,tell off กลา่วหาอยา่งรนุแรง ประณาม ดา่,
Phr. (tell on พดูมาก พดูไมเ่ป็นสาระ) ###SW.
tellable adj. S... [Hope]
(vt) บอก,แจง้,เลา่,นับ,เปดิเผย,บรรยาย [Nontri]
/T EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

toll คา่ธรรมเนยีมใชถ้นน[Lex2]
การสญูเสยี: การถกูทาํลาย [Lex2]
ตรีะฆงั: เคาะระฆงั, ย吠ํ㸴าระฆงั [Lex2]
การตรีะฆงั: เสยีงระฆงั [Lex2]



(โทล) vt.,vi. ตรีะฆงั (ใหญ)่ ,เคาะ
ระฆงั,ลอ่,ลอ่ลวง,สง่เสยีงดงัตอ่เน吠ื㸴อง,จัดเกบ็ภาษี
หรอืคา่ธรรมเนยีม. n. การตรีะฆงั,เสยีง
ระฆงั,ภาษ,ีสว่ย,คา่บาํรงุ,คา่ผา่นถนน,คา่วางของ
ขาย,คา่ธรรมเนยีมบรกิาร,คา่ธรรมเนยีม
ขนสง่,ปรมิาณความเสยีหาย,จาํนวนคนท吠ี㸴เสยีชวีติ
[Hope]
(n) การเคาะระฆงั,คา่ขนอน,ภาษ,ีอากร,สว่ย,คา่
ธรรมเนยีม [Nontri]
(vt) เคาะระฆงั,เกบ็ภาษ,ีเกบ็คา่ธรรมเนยีม,เกบ็คา่
ขนอน [Nontri]
/T OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

troll คนท吠ี㸴นา่เกลยีด (มกัหมายถงึผู้หญงิ)[Lex2]
(โทรล) vi.,vt. (ทาํให)้ หมนุรอบ,มว้น,ลาก
เบด็,รอ้งเพลงดว้ยเสยีงเตม็ท吠ี㸴,พดูอยา่งรวดเรว็. n.
เพลงท吠ี㸴รอ้งตอ่เน吠ื㸴องกนั,การหมนุรอบ การดงึสาย
เบด็ ###SW. troller n. ###S. carol [Hope]
(vi) รอ้งประสานเสยีง,รอ้งเพลงเลน่ๆ,ตกปลา
[Nontri]
/T R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wolf สนัุขป่า: หมาป่า [Lex2]
ขนของหมาป่า[Lex2]
คนละโมบและโหดรา้ย[Lex2]
ผู้ชายเจา้ชู้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เสอืผู้หญงิ
[Lex2]
สวาปาม: กนิอยา่งตะกละตะกลาม [Lex2]
(วลูฟ)ฺ n. สนัุขป่า,ชายท吠ี㸴ชอบจบีผู้หญงิ vt. กนิ



อยา่งตะกล vi. ลา่สนัุขป่า Phr. (see a wolf ตก
ตะลงึ,อา้ปากคา้ง) pl. wolves ###S. fiend,savage
[Hope]
(n) หมาป่า [Nontri]
/W UH1 L F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vogue สมยันยิม: ส吠ิ㸴งท吠ี㸴อยู่ในความนยิม [Lex2]
ความเป็นท吠ี㸴นยิม[Lex2]
(โวก) n. สมยั,สมยันยิม,ความนยิม,แฟชั吠㸴น,ยคุ,ส吠ิ㸴งท吠ี㸴
เป็นสมยันยิม [Hope]
(n) ความนยิม,แฟชั吠㸴น,ยคุ,สมยันยิม [Nontri]
/V OW1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

volt โวลต:์ หนว่ยแรงดนัไฟฟา้ [Lex2]
การเดนิวนวงกลมของมา้เพ吠ื㸴อการแสดงหรอืการ
แขง่ขนั: ทา่การเดนิของมา้รอบจดุกลางโดยเอา
ดา้นขา้งเดนิคลา้ยเขม็นาฬกิา [Lex2]
(โวลท)ฺ n. โวลต ์[Hope]
(n) หนว่ยแรงไฟฟา้ [Nontri]
/V OW1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

do จัดการ: กระทาํ, ทาํ, ปฏบิตั,ิ เตรยีม [Lex2]
เดนิทาง: ว㲃ิ̀ง [Lex2]
พอเพยีง: เหมาะสมกนั [Lex2]
มพีอเพยีง: เหมาะสม [Lex2]
ลงโทษ[Lex2]
เลยีนแบบ[Lex2]
แวะเย㲃ี̀ยม: แวะเท㲃ี̀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,แสดงทา่,มี
อาการ [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lose กาํจัด[Lex2]
เดนิไปอยา่งชา้ๆ (นาฬกิา)[Lex2]
ทาํหาย: ตกหลน่, ตกหาย [Lex2]
พา่ยแพ:้ แพ,้ พา่ย [Lex2]
ไมท่นัไดย้นิหรอืเหน็: ตามไมท่นั [Lex2]
ไมส่ามารถควบคมุได:้ ไมส่ามารถยบัยัⲄ̀งได ้[Lex2]
ยอมจาํนน: ยอมแพ ้[Lex2]
สญูเสยี: เสยีไป [Lex2]
เสยีเวลา (หรอืโอกาส)[Lex2]
หมกมุ่น: เพลนิ, ลมืตวั [Lex2]
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หลงทาง: หลง [Lex2]
หลบหน:ี หน ี[Lex2]
(ลสู) {lost,losing,loses} vt.
ขาดทนุ,สญู,เสยี,แพ,้ทาํใหส้ญูเสยี,พลาด,เสยี
โอกาส vi. ไดรั้บความเสยีหาย,แพ,้เลน่เสยี,
(นาฬกิา) เดนิชา้. Phr. (lose out แพ)้ ###SW.
losable adj. losableness n. ###S. failA. find [Hope]
(vi,vt) เสยีไป,พลาดไป,สญูสⲄิ̀น,ทาํ
หาย,แพ,้หลง,ขาดทนุ [Nontri]
/L UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

move กระตุ้น: ดลใจ, เรา้ใจ [Lex2]
เคล㲃ื̀อน: เปล㲃ี̀ยนตาํแหนง่, เปล㲃ี̀ยนท㲃ี̀, ขยบั [Lex2]
ดาํเนนิการ: ลงมอืทาํ [Lex2]
กา้วหนา้[Lex2]
ทาํใหส้ะเทอืนใจ: เรา้ความรู้สกึของ [Lex2]
การดาํเนนิการ: การรกุคบื, การทาํใหเ้จรญิกา้วหนา้
[Lex2]
การยา้ยท㲃ี̀อยู่: การยา้ยบา้น, การเปล㲃ี̀ยนงาน, การ
อพยพ, การโยกยา้ย [Lex2]
การเคล㲃ื̀อนไหว: การขยบั, การเคล㲃ื̀อนยา้ย [Lex2]
(มฟูว) vi.
เคล㲃ื̀อนท㲃ี̀,เคล㲃ื̀อนไหว,เดนิ,กา้วหนา้,เจรญิ,จาํหนา่ย
ไป,จากไป,ถา่ยทอ้ง,มบีทบาท,ดาํเนนิการ,เสนอ. vt.
เคล㲃ื̀อนท㲃ี̀,เคล㲃ื̀อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เรา้ใจ,แหย,่ทาํให้
ถา่ยทอ้ง,จาํหนา่ยไป,เสนอ. n. การเคล㲃ื̀อนท㲃ี̀,การ
เคล㲃ื̀อนไหว,การเปล㲃ี̀ยนถ㲃ิ̀นท㲃ี̀อยู่,การสู่จดุหมายปลาย
ทาง,การเดนิหมากรกุ,แตม้,การรกระทาํ [Hope]
(n) รอบ,คราว,อบุาย,แตม้,การเดนิหมากรกุ,การ
เคล㲃ื̀อนไหว [Nontri]



 
(vi) เคล㲃ื̀อนไหว,เคล㲃ื̀อนท㲃ี̀,กา้วหนา้,ดาํเนนิการ,จาก
ไป [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้คล㲃ื̀อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย,่เรา้ใจ
[Nontri]
/M UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prove
to

พสิจูน ์(บางส㲃ิ̀ง) กบั[Lex2]

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

two จาํนวนสอง[Lex2]
กลุ่มท㲃ี̀มจีาํนวนสอง[Lex2]
สอง[Lex2]
(ท)ู n. เลขสอง,จาํนวนสอง adv. เป็นจาํนวนสอง
[Hope]
(adj) สอง [Nontri]
/T UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

who องคก์ารอนามยัโลก (คาํยอ่ World Health
Organization)[Lex2]
ใคร[Lex2]

 



บคุคลซ㲃ึ̀ง: บคุคลท㲃ี̀ [Lex2]
(ฮ)ู pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซ㲃ึ̀ง,ซ㲃ึ̀ง,ท㲃ี̀,ผู้ท㲃ี̀, Phr. (as who
should say ซ㲃ึ̀งกลา่วไดว้า่พอจะกลา่วเชน่นัⲄ̀น) [Hope]
(pro) ใคร,ผู้ซ㲃ึ̀ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ท㲃ี̀ [Nontri]
/HH UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(prp) / / [OALD]

whom ใคร (ทาํหนา้ท㲃ี̀เป็นกรรมของ who): ผู้ใด (ทาํหนา้ท㲃ี̀
เป็นกรรมของ who) [Lex2]
(ฮมู) pron. ผู้ซ㲃ึ̀ง,บคุคลซ㲃ึ̀ง,บคุคลท㲃ี̀ [Hope]
(pro) ใคร,ผู้ท㲃ี̀,ผู้ซ㲃ึ̀ง,ผู้ใด [Nontri]
/HH UW1 M/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

whose ของใคร[Lex2]
(ฮซู) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็น
เจา้ของ who หรอื which ของคนนัⲄ̀น,ของคนนⲄี̀
[Hope]
(pro) ของใครๆ [Nontri]
/HH UW1 Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

womb มดลกู: ครรภ ์[Lex2]
แหลง่กาํเนดิ[Lex2]
ท㲃ี̀คุ้มกนั: ท㲃ี̀กาํบงั, ท㲃ี̀หลบภยั [Lex2]
(วมูบ)ฺ n. มดลกู,ครรภ,์แหลง่กาํเนดิ,สว่นภายใน,อทุร
###SW. wombed adj [Hope]
(n) ครรภ,์มดลกู,อทุร [Nontri]
/W UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]



Vocabulary List

boar หมปู่าตวัผู้[Lex2]
(บอร)์ n. หมตูวัผู้ท敳ี瑵ไมไ่ดต้อน,หมปู่าตวัผู้ [Hope]
(n) หม,ีหมปู่า [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

board แผงวงจรของอปุกรณไ์ฟฟา้[Lex2]
อาหาร[Lex2]
กระดาน[Lex2]
คณะกรรมการ[Lex2]
ข档ึ牡น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร[Lex2]
(บอรด์)ฺ {boarded,boarding,boards} n. ไม้
กระดาน,แผน่กระดาน,แผน่กระดาษแขง็,กระดาน
หมากรกุ,ขา้งเรอื,คา่อาหาร,อาหาร,ท敳ี瑵พัก,โตะ๊
ประชมุ,โตะ๊อาหาร,เวท,ีคณะกรรมการ,สภา,กลุ่มผู้
บรหิารของหนว่ยงาน,แปน้สวติชไ์ฟฟา้บนผลฝา
ผนัง,ขอบ,ขา้ง vt. ใชก้ระดานป,ูบรกิาร
อาหาร,บรกิาร แผงวงจรแผงหมายถงึ แผน่
พลาสตกิท敳ี瑵มกีารตดิตั档牡งวงจรไฟฟา้ซ敳ึ瑵งใชใ้นเคร敳ื瑵อง
คอมพวิเตอร ์แผงเหลา่น档ี牡จะทาํหนา้ท敳ี瑵ตา่ง ๆ เชน่
แผงวงจรเรง่ความเรว็ (accelerator board) จะมตีวั
ประมวลผลท敳ี瑵ทาํงานเรว็กวา่ตวัประมวลผลทมีอียู่
เดมิ แผงวงจรภาพ (video board) แผงวงจรเสยีง
(sound board) กจ็ะเป็นตวัเพ敳ิ瑵มภาพและเสยีง
เป็นตน้ [Hope]
(n) กระดาน,กระดาษแขง็,ท敳ี瑵พัก,อาหาร,สภา,คณะ
กรรมการ,ผู้บรหิาร [Nontri]
/B AO1 R D/ [CMU]
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(v) / / [OALD]

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

boat เรอื[Lex2]
เดนิทางโดยเรอื: เดนิทางทางน档ํ牡า [Lex2]
(โบท) {boated,boating,boats} n. เรอื,เรอืบด,เรอื
ลาํเลก็,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵มรีปูรา่งเหมอืนเรอื,จานคลา้ยเรอื vi.
ลงเรอื vt. ขนสง่ทางเรอื,เอาพายข档ึ牡นเรอื [Hope]
(n) เรอื [Nontri]
/B OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cloak เส档ื牡อคลมุไมม่ปีก[Lex2]
(โคลค) n. เส档ื牡อคลมุหลวม ๆ ,ส敳ิ瑵งปกคมุ v.
ปกคลมุ,ปดิบงั,ซอ่นเลน้ [Hope]
(n) เส档ื牡อคลมุ,ส敳ิ瑵งปกคลมุ,ส敳ิ瑵งปดิบงั [Nontri]
(vt) สวมเส档ื牡อ,ปกคลมุ,ปดิบงั,ซอ่น [Nontri]
/K L OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coach ครฝูกึกฬีา[Lex2]
ครพูเิศษ: ครสูว่นตวั [Lex2]



ชั档牡นโดยสารราคาถกู (รถไฟ, เคร敳ื瑵องบนิ)[Lex2]
ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ[Lex2]
ทาํหนา้ท敳ี瑵เป็นครฝูกึ[Lex2]
ฝกึกฬีาให:้ สอนกฬีาให ้[Lex2]
รถมา้ส敳ี瑵ลอ้ขนาดใหญ[่Lex2]
รถยนตข์นาดเลก็ราคาถกู[Lex2]
(โคช)ฺ {coached,coaching,coaches} n. รถมา้ส敳ี瑵ลอ้
ขนาดใหญ,่รถยนตโ์ดยสาร,รถไฟโดยสารชั档牡นถกู
ท敳ี瑵สดุ,เคร敳ื瑵องบนิโดยสารชั档牡น2,บตัรโดยสารชั档牡น 2
ของเคร敳ื瑵องบนิ,ผู้ฝกึนักกฬีา,ครพูเิศษ,ครสูว่นตวั v.
ฝกึ,ฝกึสอน. ###S. trainer,tutor [Hope]
(n) รถมา้,รถโดยสาร,รถไฟ,ครพูเิศษ,ครสูว่น
ตวั,โคช้ [Nontri]
(vt) สอน,ฝกึ,ฝกึสอน [Nontri]
/K OW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

coarse ขาดรสนยิม: ธรรมดาๆ [Lex2]
หยาบ (วสัด)ุ: ไมป่ระณตี [Lex2]
หยาบชา้: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว [Lex2]
(คอรส์) adj. หยาบ,หยาบคาย,มคีณุภาพท敳ี瑵



เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนยิม. ###SW. coarseness
n. ###S. rough ###A. smooth [Hope]
(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย [Nontri]
/K AO1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

coast เคล敳ื瑵อนท敳ี瑵ดว้ยแรงดงึดดู (โดยไมใ่ชพ้ลงังานขบั
เคล敳ื瑵อน)[Lex2]
ชายฝั敳瑵ง: รมิฝั敳瑵ง, ชายหาด, ฝั敳瑵งทะเล [Lex2]
ทางลาดเอยีง (เหมาะแกก่ารไหลเล敳ื瑵อน)[Lex2]
แลน่ (เรอืเลยีบฝั敳瑵ง)[Lex2]
สาํเรจ็อยา่งงา่ยดาย[Lex2]
(โคสท)ฺ {coasted,coasting,coasts} n. ฝั敳瑵งทะเล v.
แลน่แครเ่ล敳ื瑵อนหมิะ,แลน่เรอืไปตามชายฝั敳瑵ง,แลน่
ไหลลงเนนิเขา,ไปเร敳ื瑵อยเปื敳瑵อย ###SW. coaster n.
ดcูoast [Hope]
(n) ชายฝั敳瑵ง,ฝั敳瑵งทะเล,เขตแดน,พรมแดน [Nontri]
(vt) แลน่เลยีบฝั敳瑵ง,แลน่ตามชายฝั敳瑵ง [Nontri]
/K OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coat ขนสตัว:์ หนังสตัว ์[Lex2]
ปกปอ้งผวิหนา้ดว้ยชั档牡นบางๆ: เคลอืบผวิ, ฉาบ, หุ้ม
[Lex2]
ส敳ิ瑵งท敳ี瑵ปกคลมุผวิหนา้ไวบ้างๆ[Lex2]
ส敳ิ瑵งท敳ี瑵หอ่หุ้ม: ส敳ิ瑵งปกคลมุ, เปลอืก [Lex2]
เส档ื牡อนอก: เส档ื牡อคลมุ [Lex2]
ใสเ่ส档ื牡อคลมุ[Lex2]
(โคท) {coated,coating,coats} n. เส档ื牡อคลมุ,เส档ื牡อ
นอก,ส敳ิ瑵งปกคลมุ,ขน,เปลอืก,ชั档牡นผวิหนัง,แผน่ตรา
ลวดลายบนโล,่กระโปรง. vt. ใสเ่ส档ื牡อ



คลมุ,ปกคลมุ,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลอืบ ###S. cover
[Hope]
(n) เส档ื牡อคลมุ,เส档ื牡อนอก,ส敳ิ瑵งปกคลมุ,ชั档牡นผวิหนา้
[Nontri]
(vt) ใสเ่ส档ื牡อ,ปกคลมุ,เคลอืบ,ชบุ,ฉาบ,หุ้ม,ทา
[Nontri]
/K OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coax เกล档ี牡ยกลอ่ม: คะยั档牡นคะยอ, ชกัชวน, โนม้นา้ว
[Lex2]
(โคคซ)ฺ {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกล档ี牡ย
กลอ่ม,คะยั档牡นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกล档ี牡ยกลอ่ม
###SW. coaxingly adv. ดcูoax [Hope]
(vt) เกล档ี牡ยกลอ่ม,หลอกลวง,คะยั档牡นคะยอ [Nontri]
/K OW1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

float ลอยบนผวิน档ํ牡าหรอืในอากาศ: ลอ่งลอย, ลอยตาม
น档ํ牡า [Lex2]
ทาํใหล้อยได:้ ทาํใหล้อยมาตามน档ํ牡า [Lex2]
ส敳ิ瑵งท敳ี瑵ลอยได ้เชน่ แพ[Lex2]
เดนินวยนาด: กรดีกราย, เย档ื牡องกราย [Lex2]
ขายหุ้นในบรษัิทใหก้บัสาธาณชนเป็นครั档牡ง
แรก[Lex2]
ปลอ่ยคา่เงนิหรอืดอกเบ档ี牡ยลอยตวั[Lex2]
เร敳ิ瑵มโครงการ: ลงมอืดาํเนนิการ, กอ่ตั档牡งบรษัิท
[Lex2]
เคร敳ื瑵องด敳ื瑵มท敳ี瑵มไีอศกรมีลอยอยู่ขา้งใน: ไอศกรมี
โซดา [Lex2]
เศษสตางคท์敳ี瑵เตรยีมไวส้าํหรับเป็นเงนิทอนในการ



ขายของ[Lex2]
ขบวนรถแหใ่นงานร敳ื瑵นเรงิ[Lex2]
ชชูพี[Lex2]
(โฟลท)ฺ vi.,vt.,n. (ทาํให,ัการ) ลอย,ลอ่งลอย,ข档ึ牡น
ลงอยา่งอสิระ (อตัราการเปล敳ี瑵ยนของเงนิ) ,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵
ลอย ###SW. floatable adj. floatability n. [Hope]
(n) ของลอยน档ํ牡า,ทุ่น,แพ,ลกูโป่ง [Nontri]
(vi) ลอย,ลอ่งลอย,ทว่ม,ปลวิสะบดั,ปลอ่ย
[Nontri]
/F L OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foal ลกูมา้[Lex2]
ตกลกู: ออกลกู, คลอดลกู [Lex2]
(โฟล) n. ลกูมา้หรอืลกูลา vt.,vi. คลอด,ออกลกู
[Hope]
(n) ลกูมา้,ลกูลา [Nontri]
/F OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foam โฟมท敳ี瑵ใชใ้นการทาํเบาะหรอืท敳ี瑵นอน[Lex2]
สารท敳ี瑵ทาํใหเ้กดิฟองนุ่มๆ ใชส้าํหรับลา้งหนา้ โกน
หนวดและดบัเพลงิ[Lex2]
ฟอง: พรายฟอง, ฟองเหง敳ื瑵อ, ฟองน档ํ牡าลาย [Lex2]
ทาํใหเ้กดิฟอง: ปกคลมุดว้ยฟอง [Lex2]
เกดิฟอง: เป็นฟอง [Lex2]
(โฟม) n. ฟอง,ฟองเหง敳ื瑵อ,ฟองน档ํ牡าลาย,ฟองท敳ี瑵เกดิ
จากการฉดีเคร敳ื瑵องดบัเพลงิ,ยางฟองน档ํ牡า,ทะเล. vi.
เกดิฟอง,ปลอ่ยฟอง. foamingly adv. ###SW.
foamless adj. foamy adj. ###S.



froth,effervescence [Hope]
(n) ฟอง,ฟองน档ํ牡าลาย,ฟองเหง敳ื瑵อ,ฟองคล敳ื瑵น [Nontri]
(vi) เป็นฟอง,เดอืด,เกดิฟอง,ปลอ่ยฟอง [Nontri]
/F OW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

goat แพะ[Lex2]
คนท敳ี瑵เตม็ไปดว้ยกเิลสตณัหา[Lex2]
(โกท) n. แพะ,แพะรับบาป,ผู้รับบาป,คนชั敳瑵ว,เสอืผู้
หญงิ [Hope]
(n) แพะ [Nontri]
/G OW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

groan เสยีงคราง: เสยีงครวญคราง, การคร敳ํ瑵าครวญ
[Lex2]
คราง: ครวญคราง, รอ้งคราง [Lex2]
(โกรน) n.,v. (สง่) เสยีงครวญคราง,เสยีงพมึพาํ
แสดงความไมพ่อใจหรอือ敳ื瑵น ๆ ,ปรารถนา,ถกูบบี
คั档牡น,รับน档ํ牡าหนักมากเกนิไป ###SW. groaner n.
groaningly adv. ###S. lament,moan [Hope]



(n) เสยีงคร敳ํ瑵าครวญ,เสยีงครวญ [Nontri]
(vi) รอ้งครวญคราง,คร敳ํ瑵าครวญ [Nontri]
/G R OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hoard กกัตนุ (อาหาร, เงนิ)[Lex2]
แหลง่กกัตนุ[Lex2]
(ฮอรด์) n.,vt. (การ) เกบ็สะสม,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵เกบ็สะสม.
###SW. hoarder n. ###S. stockpile [Hope]
(n) ของท敳ี瑵สะสมไว,้กอง,บกึ,การสะสม,การกกัตนุ
[Nontri]
(vt) สะสม,เกบ็(เงนิ),รวบรวม,กกัตนุ [Nontri]
/HH AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hoarse (เสยีง) แหบหา้ว: แหบ [Lex2]
(ฮอรซ์) adj. เสยีงแหบ,เสยีงหา้ว,เสยีงต敳ํ瑵า.
###SW. hoarseness n. ###S. harsh,rough [Hope]
(adj) เสยีงแหบ,เสยีงหา้ว [Nontri]
/HH AO1 R S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hoax การหลอกลวง[Lex2]
หลอกลวง[Lex2]
(โฮคซ)ฺ n.หลอกลวง,ส敳ิ瑵งหลอกลวง,การเลน่ตลก.
vt. หลอกลวง,เลน่ตลก. ###SW. hoaxer n. [Hope]
(n) เลห่ก์ระเทห่,์เลห่เ์หล敳ี瑵ยม,การหลอกลวง,การ
เลน่ตลก [Nontri]
(vt) หลอกลวง,เลน่ตลก,เลน่กล,มเีลห่เ์หล敳ี瑵ยม
[Nontri]
/HH OW1 K S/ [CMU]



 

(v) / / [OALD]

load ของบรรทกุ: สนิคา้ท敳ี瑵บรรทกุ [Lex2]
เขา้ไปในยานพาหนะ[Lex2]
เคร敳ื瑵องมอืรับพลงังานไฟฟา้[Lex2]
ถา่ยขอ้มลูหรอืโปรแกรมในคอมพวิเตอร[์Lex2]
ทาํใหห้นักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
น档ํ牡าหนักถว่ง: น档ํ牡าหนัก [Lex2]
น档ํ牡าหนักบรรทกุ: ระวางน档ํ牡าหนัก [Lex2]
บรรจ ุ(ฟลิม์ในกลอ้งถา่ยรปู)[Lex2]
บรรจกุระสนุ[Lex2]
บรรทกุ (สนิคา้)[Lex2]
ปรมิาณงาน: ปรมิาณงานท敳ี瑵มอบหมายใหค้นหรอื
เคร敳ื瑵องจักรทาํ [Lex2]
ปรมิาณไฟฟา้ท敳ี瑵ผลติได[้Lex2]
ปรมิาณเส档ื牡อผา้ท敳ี瑵ซกัในเคร敳ื瑵องซกัผา้[Lex2]
เพ敳ิ瑵มน档ํ牡าหนัก: ถว่งน档ํ牡าหนัก [Lex2]
ภาระ: หนา้ท敳ี瑵, ความรับผดิชอบ [Lex2]
ใสด่สิกห์รอืเทปลงในคอมพวิเตอรห์รอืเคร敳ื瑵อง
เลน่[Lex2]
(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทกุ,น档ํ牡า
หนักบรรทกุ,ระวางน档ํ牡าหนักบรรทกุ,ภาระ,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵เป็น
ภาระ,น档ํ牡าหนักถว่ง,ปรมิาณงาน,ปรมิาณไฟฟา้ท敳ี瑵
ผลติได,้อปุกรณรั์บไฟฟา้,ปรมิาณเหลา้ท敳ี瑵ทาํให้
มนึเมา v. บรรทกุ,ใส,่ถว่ง,บรรจ,ุมอบใหอ้ยา่ง
มากมาย,ลาํเอยีง,เพ敳ิ瑵มกาํลงัไฟฟา้,เพ敳ิ瑵ม adv.
มาก,มากมาย [Hope]
(n) ของบรรทกุ,เคร敳ื瑵องบรรทกุ,ภาระ,การบรรจุ
กระสนุปืน,น档ํ牡าหนักบรรทกุ [Nontri]
(vt) บรรทกุของ,เป็นภาระ,บรรจกุระสนุ,ใส,่ถว่ง,ยดั

 



[Nontri]
/L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loaf ขนมปังแถวหน敳ึ瑵ง: กอ้นขนมปัง [Lex2]
ศรษีะหรอืสมอง[Lex2]
อาหารท敳ี瑵เป็นกอ้น[Lex2]
เดนิทอดนอ่ง: เดนิอยา่งข档ี牡เกยีจและชา้ๆ, เดนิ
[Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
หวั: สมอง [Lex2]
(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. กอ้น
ขนมปัง,ขนมปังแถวหน敳ึ瑵ง,ขนมเคก้แถวหน敳ึ瑵ง,อาหาร
ท敳ี瑵เป็นกอ้น vi. เดนิเตร,่เดนิเลน่,เออ้ระเหย vt.
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน ์pl.
loaves [Hope]
(n) ขนมปังปอนด,์ช档ิ牡น,กอ้น [Nontri]
(vi) เท敳ี瑵ยวเตร,่เดนิเตร,่เดนิเลน่,เสเพล,เออ้ระเหย
[Nontri]
/L OW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loan การใหย้มื[Lex2]
เงนิกู้: เงนิท敳ี瑵ใหกู้้ [Lex2]
ใหกู้้: ใหย้มื [Lex2]
ใหกู้้ (เงนิ, ส敳ิ瑵งของ): ใหย้มื [Lex2]
(โลน) n. การใหย้มื,การใหกู้้,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵ใหย้มื,เงนิท敳ี瑵ใหกู้้.
vt.,vi. ใหย้มื,ใหกู้้ ###S. credit [Hope]
(n) การใหย้มื,ของท敳ี瑵ใหย้มื,เงนิกู้,การใหกู้้ [Nontri]
(vt) ใหย้มื,ใหกู้้,ใหกู้้ยมื [Nontri]
/L OW1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

loathe รังเกยีจ: เกลยีด, เกลยีดชงั, ชงิชงั [Lex2]
(โลธ) vt. รังเกยีจ,เกลยีดชงั,เกลยีด,ไมช่อบ ###S.
detest [Hope]
(vt) เกลยีดชงั,รังเกยีจ,ไมช่อบ [Nontri]
/L OW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loaves คาํนามพหพูจนข์อง loaf1[Lex2]
(โลฟซ) n. พหพูจนข์อง loaf (ด)ู [Hope]
(n) pl ของ loaf [Nontri]
/L OW1 V Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[loaf]
ขนมปังแถวหน敳ึ瑵ง: กอ้นขนมปัง [Lex2]
ศรษีะหรอืสมอง[Lex2]
อาหารท敳ี瑵เป็นกอ้น[Lex2]
เดนิทอดนอ่ง: เดนิอยา่งข档ี牡เกยีจและชา้ๆ, เดนิ
[Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
หวั: สมอง [Lex2]
(โลฟ) {loafed,loafing,loafs} n. กอ้น
ขนมปัง,ขนมปังแถวหน敳ึ瑵ง,ขนมเคก้แถวหน敳ึ瑵ง,อาหาร
ท敳ี瑵เป็นกอ้น vi. เดนิเตร,่เดนิเลน่,เออ้ระเหย vt.
ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน ์pl.
loaves [Hope]
(n) ขนมปังปอนด,์ช档ิ牡น,กอ้น [Nontri]
(vi) เท敳ี瑵ยวเตร,่เดนิเตร,่เดนิเลน่,เสเพล,เออ้ระเหย
[Nontri]
/L OW1 F/ [CMU]



(v) / / [OALD]

moan คราง: รอ้งครวญคราง, สง่เสยีงรอ้งอยา่งเจบ็ปวด
[Lex2]
บน่: บน่พมึพาํ [Lex2]
เสยีงคราง: เสยีงรอ้ง, เสยีงครวญอยา่งเจบ็ปวด
[Lex2]
การบน่ (คาํไมเ่ป็นทางการ): การบน่พมึพาํ [Lex2]
(โมน) n. การครวญคราง,เสยีงครวญคราง,เสยีงลม
ท敳ี瑵คลา้ยเสยีงครวญคราง,การโทมนัส vt. ครวญ
คราง,คราง ###S. groan,bemoan [Hope]
(n) การรอ้งคร敳ํ瑵าครวญ,การคราง [Nontri]
(vi) รอ้งคร敳ํ瑵าครวญ,คราง [Nontri]
/M OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moat คนู档ํ牡ารอบปราสาทหรอืเมอืง: คกูาํแพงเมอืง, คเูมอืง
[Lex2]
ลอ้มรอบดว้ยคนู档ํ牡ากวา้ง: ลอ้มรอบดว้ยคเูมอืง
[Lex2]
(โมท) n. ค,ูคกูาํแพงเมอืง ###S. trench [Hope]
(n) คเูมอืง [Nontri]
/M OW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

oak ตน้โอก๊[Lex2]
ไมโ้อก๊[Lex2]
(โอค) n. ตน้โอก๊ (genus ouercus) ,ไมโ้อก๊ [Hope]
(n) ตน้โอก๊,ไมโ้อก๊ [Nontri]
/OW1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]



oar ไมพ้าย[Lex2]
คนพายเรอื[Lex2]
พายเรอื: พาย, แจว [Lex2]
(ออร)์ n. ไมพ้าย,ไมก้รรเชยีง,คนกรรเชยีง,คนเลว
vt.,vi. พาย,ุกรรเชยีง,แจว [Hope]
(n) คนพายเรอื,นักกรรเชยีง [Nontri]
(n) ไมพ้าย,ใบแจว,ไมก้รรเชยีง [Nontri]
(vt) พายเรอื,กรรเชยีงเรอื [Nontri]
/AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

oath คาํสาบาน: คาํสญัญา, คาํปฏญิาณ [Lex2]
คาํสบถ[Lex2]
(โอธ) n. คาํสาบาน,สจัจะ,คาํสบถ Phr. (take oath
สาบานใหส้จัจะ) [Hope]
(n) คาํสาบาน,คาํสตัย,์คาํสบถ,สจัจะ [Nontri]
/OW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

oats เมลด็พชืท敳ี瑵ปลกูในชว่งหนาวเยน็[Lex2]
/OW1 T S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[oat]
ขา้วโอต๊[Lex2]
(โอท) n. ตน้โอต,ขา้วโอต Phr. (feel one\'s oats
รู้สกึเบกิบานใจ) ###S. calf [Hope]
(n) ขา้วโอต๊ [Nontri]
/OW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

poach ลว่งล档ํ牡า: ลิะเมดิ [Lex2]



รกุล档ํ牡า: บกุรกุ [Lex2]
เค敳ี瑵ยวอาหาร: ตม้, เค敳ี瑵ยว [Lex2]
(โพช) vi.,vt. ลกุล档ํ牡า,ล档ํ牡า,ขโมยจับสตัวใ์นท敳ี瑵ดนิของ
คนอ敳ื瑵น,ลา่สตัวห์รอืจับปลาอยา่งผดิกฎหมาย,ถกูย敳ํ瑵า
เป็นเลนหรอืเป็นหลมุ,ชงิตลีกู,แยง่,แหย ่###S.
trespass [Hope]
(vt) รกุล档ํ牡า,ล档ํ牡า,แยง่,ชงิ [Nontri]
/P OW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

road ถนน: ทาง [Lex2]
เสน้ทาง: วถิทีาง [Lex2]
(โรด) n. ถนน,ทาง,เสน้ทาง,วถิ,ีวถิทีาง,ทาง
รถไฟ,ท敳ี瑵ทอดสมอ,อโุมงคเ์หมอืง ###S.
street,highway [Hope]
(n) ทาง,ถนน,เสน้ทาง,วถิทีาง [Nontri]
/R OW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

roam ทอ่งเท敳ี瑵ยวไป: ตะลอน, รอ่นเร ่[Lex2]
การเดนิทางทอ่งเท敳ี瑵ยวโดยปราศจากจดุ
หมาย[Lex2]
(โรม) vi. ทอ่งเท敳ี瑵ยว,ทอ่งเท敳ี瑵ยวไปเร敳ื瑵อย,เดนิเตร ่vt.
ทอ่งเท敳ี瑵ยว,เดนิเตร ่n. การทอ่งเท敳ี瑵ยว,การทอ่งเท敳ี瑵ยว
ไปเร敳ื瑵อย,การเดนิเตร ่###SW. roamer n. ###S.
wander,rove,ramble [Hope]
(vi) ทอ่งเท敳ี瑵ยว,เท敳ี瑵ยวไป,เดนิเตร ่[Nontri]
/R OW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roar คาํราม: แผดเสยีง [Lex2]



หวัเราะลั敳瑵น[Lex2]
สง่เสยีงครกึโครม: ทาํเสยีงอกึทกึ [Lex2]
การแผดเสยีง: การกู่รอ้ง, การสง่เสยีงตะโกน
[Lex2]
การหวัเราะลั敳瑵น[Lex2]
เสยีงคาํราม[Lex2]
เสยีงครกึโครม: เสยีงโครมครนื [Lex2]
(รอร)์ vi.,vt.,n. (การ,เสยีง) คาํราม,แผดเสยีง
ดงั,รอ้งเสยีงดงักอ้ง,หวัเราะลั敳瑵น,สง่เสยีงดงัอกึทกึ
ครกึโครม ###S. bawl,yell [Hope]
(n) เสยีงคาํราม,เสยีงกกึกอ้ง,เสยีงอกึทกึ
ครกึโครม [Nontri]
(vi) คาํราม,รอ้ง,แผดเสยีง,หวัเราะลั敳瑵น [Nontri]
/R AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roast ยา่ง: ป档ิ牡ง, อบ [Lex2]
ตาํหนอิยา่งรนุแรง[Lex2]
ลอ้เลยีน[Lex2]
เน档ื牡อยา่ง: เน档ื牡ออบ [Lex2]
งานเล档ี牡ยงท敳ี瑵มอีาหารยา่ง[Lex2]
(โรสท)ฺ vt.,vi. ยา่ง,ป档ิ牡ง,ผงิไฟ,อบ,ทาํใหอุ้่น,ตาํหนิ
อยา่งรนุแรง,ลอ้เลน่ n. เน档ื牡อยา่ง,เน档ื牡อป档ิ牡ง,เน档ื牡ออบ,ส敳ิ瑵ง
ท敳ี瑵ถกูยา่ง (ป档ิ牡ง,อบ,ผงิ) ,งานเล档ี牡ยงท敳ี瑵มกีารยา่ง
เน档ื牡อ,การตาํหนอิยา่งรนุแรง adj. ยา่ง,ป档ิ牡ง,อบ ###S.
ridicule [Hope]
(vt) ยา่ง,ป档ิ牡ง,อบ,ผงิ,ทาํใหอุ้่น [Nontri]
/R OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



shoal ฝงูปลา[Lex2]
ฝงูชน: กลุ่มคน, กลุ่ม, ฝงู [Lex2]
หาดต档ื牡น[Lex2]
(โชล) n. หาดต档ื牡น,ท敳ี瑵ต档ื牡น,สนัดอน,คนจาํนวนมาก,ฝงู
ปลา,ส敳ิ瑵งของจาํนวนมาก adj. ต档ื牡น. vi. กลายเป็นต档ื牡น.
vt. ทาํใหต้档ื牡น,เกยต档ื牡นvi. จับกลุ่ม,อยู่กนัเป็นฝงู
[Hope]
(adj) ต档ื牡นเขนิ [Nontri]
(n) สนัดอน,ท敳ี瑵ต档ื牡น,หนิโสโครก,ฝงู [Nontri]
(vi) จับกลุ่ม,มารวมกนั,อยู่เป็นฝงู [Nontri]
(v) / / [OALD]

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

soap สบู่[Lex2]
ถดูว้ยสบู่: ฟอกสบู่ [Lex2]
(โซพ) n. สบู่,โครงการท敳ี瑵ถกูปฏเิสธ. vt. ถดูว้ย
สบู่,ใสส่บู่ลงบน,ประจบสอพลอ. [Hope]
(n) สบู่ [Nontri]
(vt) ฟอกสบู่,ถสูบู่ [Nontri]
/S OW1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

soar บนิสงูข档ึ牡นไปในอากาศ: ทะยานสู่อากาศ [Lex2]
(ซอร)์ vi.,n. (การ) บนิถลา,บนิเฉ敳ี瑵ยว,ทะยาน,ลอย
สงู,รอ่นสงู,บนิสงู,มคีวามหวงัสงู,ทะเยอทะยาน
###SW. soarer n. soaringly adv. ###S.
rise,fly,ascend [Hope]
(vi) โผผนิ,ถบีตวัข档ึ牡น,ทะยาน,ลอย [Nontri]
/S AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

throat ชอ่งคอ: คอ, ลาํคอ [Lex2]
เปลง่เสยีงจากลาํคอ[Lex2]
(ไธรท) n. คอ,ลาํคอ,สว่นท敳ี瑵คลา้ยคอ,สว่นหนา้ของ
คอ,ทางเขา้,เสยีงท敳ี瑵เปลง่จากคอ,vt. เปลง่เสยีง
จากลาํคอ,ทาํคอ,ทาํทางเขา้ PHr. (cut one\'s
own throat ทาํลายตวัเอง) Phr. (jump down
someone\'s throat ดา่ ตอ่วา่) [Hope]
(n) คอหอย,ลาํคอ [Nontri]
/TH R OW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

toad คางคก[Lex2]
บคุคลนา่รังเกยีจ: ส敳ิ瑵งท敳ี瑵นา่รังเกยีจ [Lex2]
(โทด) n. คางคก,บคุคลนา่รังเกยีจ,ส敳ิ瑵งท敳ี瑵นา่
เกลยีด. ###SW. toadish adj. toadlike adj.
toadishness n. toadless n. [Hope]
(n) คางคก,คนนา่เกลยีด,คนนา่รังเกยีจ [Nontri]
/T OW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]



toast ขนมปังป档ิ牡ง[Lex2]
ป档ิ牡ง[Lex2]
องัไฟ: ทาํใหอุ้่น [Lex2]
การด敳ื瑵มอวยพร: การด敳ื瑵มใหพ้ร [Lex2]
ผู้ท敳ี瑵ไดรั้บการด敳ื瑵มอวยพร[Lex2]
ด敳ื瑵มอวยพร: ด敳ื瑵มใหพ้ร [Lex2]
(โทสท)ฺ n. แผน่ขนมปังป档ิ牡ง (ยา่ง,องัไฟ) ,การด敳ื瑵ม
อวยพร,การด敳ื瑵มใหพ้ร,ผู้ท敳ี瑵ไดรั้บการด敳ื瑵มอวยพร,ด敳ื瑵ม
อวยพร vt.,vi. บ档ึ牡ง,ยา่ง,องัไฟ,ด敳ื瑵มใหพ้ร,เสนอใหม้ี
การด敳ื瑵มอวยพร,ทาํใหถ้กูป档ิ牡ง (ยา่ง,องัไฟ) ###SW.
toaster n.. [Hope]
(n) ขนมปังป档ิ牡ง,การด敳ื瑵มอวยพร,ผู้ท敳ี瑵ไดรั้บการด敳ื瑵มให้
พร [Nontri]
(vt) ป档ิ牡ง,ยา่ง,ด敳ื瑵มอวยพร [Nontri]
/T OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

doe สตัวเ์ล呂ียงลกูดว้ยนมตวัเมยี (ประเภทกวาง, ละมั䔊橔ง,
แพะ, กระตา่ย, และอ䔊ื橔นๆ)[Lex2]
(n) กวางตวัเมยี,กระตา่ยตวัเมยี,ละมั䔊橔งตวัเมยี,แพะ
ตวัเมยี [Nontri]
/D OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

foe ศตัร:ู ขา้ศกึ, ปรปักษ,์ อมติร, อร ิ[Lex2]
(โฟ) n. ศตัร,ูขา้ศกึ,ปรปักษ,์คู่ตอ่สู้,ผู้หนว่ง
เหน䔊ี橔ยว,ผู้ตอ่ตา้น,ส䔊ิ橔งท䔊ี橔เป็นภยั [Hope]
(n) ศตัร,ูคู่อร,ิคู่อาฆาต,ขา้ศกึ,ปรปักษ,์ฝ่ายตรง
ขา้ม,คู่ตอ่สู้ [Nontri]
/F OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hoe จอบ[Lex2]
พรวน: ขดุ [Lex2]
(โฮ) n. จอบ,เกรยีงโบกปนู,เหลก็เกล䔊ี橔ยไฟ. vt.
ขดุ,ขดุหญา้,พรวน,สบัดว้ยจอบ. ###SW. hoer n.
[Hope]
(n) เสยีม,จอบ,เกรยีงโบกปนู,เหลก็เข䔊ี橔ยไฟ
[Nontri]
/HH OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

toe น呂ิวเทา้ (ของคนและสตัว)์: ปลายเทา้, หวัแมเ่ทา้
[Lex2]
สว่นหนา้ของเทา้สตัว[์Lex2]
สว่นปลายของรองเทา้หรอืถงุเทา้[Lex2]
ปลายของไมต้กีอลฟ์[Lex2]
สว่นท䔊ี橔คลา้ยน呂ิวเทา้[Lex2]
ยนืหรอืเดนิดว้ยปลายเทา้[Lex2]
แตะดว้ยปลายเทา้: แตะน呂ิวเทา้ลงบน [Lex2]
ตดีว้ยดา้นหนา้ของปลายไมก้อลฟ์[Lex2]
(โท) n. น呂ิวเทา้,ปลายเทา้,หวัแมเ่ทา้,สว่นท䔊ี橔คลา้ย
หวัแมเ่ทา้,ปลายนอกของไมต้กีอลฟ์,เชงิเนนิ,สว่น
ปลายของรองเทา้หรอืถงุเทา้ vt. ทาํใหม้ปีลาย
เทา้,แตะดว้ยปลายเทา้,เตะดว้ยปลายเทา้. vi. เดนิ
หรอืยนืเขยง่บนปลายเทา้,แตะหรอืสมัผัสดว้ย
ปลายเทา้. Phr. (on one\'s toes มพีลงั ต䔊ื橔นตวั
กระฉับกระเฉง [Hope]
(n) น呂ิวเทา้,ปลายเทา้,กบีมา้,หวัรองเทา้,ปลายไมต้ี
กอลฟ์ [Nontri]
/T OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

woe ความเศรา้โศก: ความเสยีใจ, ความทกุขร์อ้น
[Lex2]
คาํอทุานแสดงความเศรา้โศก: คาํอทุานแสดง

 



ความทกุข ์[Lex2]
(โว) n. ความเศรา้โศก,ความทกุข,์ความ
ลาํบาก,ความเสยีใจ interj. การอทุานแสดงความ
เศรา้โศก,ความทกุขห์รอืความเสยีใจ [Hope]
(n) ความทกุขร์อ้น,ความฉบิหาย,ความเคราะห์
รา้ย,ความเศรา้ [Nontri]
/W OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

bone กระดกู[Lex2]
วตัถหุรอืสารสขีาวจากรา่งกายสตัว[์Lex2]
ถอดกระดกู: เอากระดกูออก [Lex2]
เรยีนอยา่งหนัก: มมุานะ, คร䉟ํ呐าเครง่ [Lex2]
(โบน) {boned,boning,bones} n. กระดกู vt. เอากระดกู
ออก vi. มุ่งเรยีนอยา่งหนัก Phr. (bone of connection
เร䉟ื呐องท䉟ี呐ทะเลาะกนั) [Hope]
(n) กระดกู,อฐั,ิโครงกระดกู,กา้ง [Nontri]
(vt) แคะกระดกูออก [Nontri]
/B OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bore ทะล:ุ เจาะ, ไช, ดน้, ไชชอน [Lex2]
ระอา: เบ䉟ื呐อหนา่ย [Lex2]
(บอร)์ {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดตีกาล
ของbear,เจาะร,ูไซ,เจาะชอ่ง,ควา้น,เปดิทาง,แหวก
ทาง,ความราํคาญ,คนนา่เบ䉟ื呐อ,คนพดูมาก,ส䉟ิ呐งท䉟ี呐นา่
เบ䉟ื呐อ,ทาํใหเ้บ䉟ื呐อหนา่ย,ทาํใหน้า่เบ䉟ื呐อ,รเูจาะ,ชอ่ง,สว่น
กวา้งของลกูสบู,ปากกระบอกลาํกลอ้งปืน,เคร䉟ื呐องเจาะ
ร,ูกระแสน湩ํ来าท䉟ี呐ข湩ึ来นอยา่ [Hope]
(n) การไช,การเจาะ,ร,ูชอ่ง,ความนา่เบ䉟ื呐อ,คนพดูมาก
[Nontri]
(vt) เจาะร,ูทาํใหเ้บ䉟ื呐อหนา่ย [Nontri]
(vt) pt ของ bear [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bear]
ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
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ใหก้าํเนดิ: คลอดลกู [Lex2]
จดจาํไวใ้นใ่จ: ระลกึ [Lex2]
พยงุ: ค湩ํ来า, หนนุ, สง่เสรมิ [Lex2]
รับผดิชอบ[Lex2]
ถอื: นาํไป [Lex2]
สง่ผา่น(ความคดิ)[Lex2]
ประพฤตติวั: ปฏบิตัติวั [Lex2]
มุ่งหนา้ไปทางใดทางหน䉟ึ呐ง: บา่ยหนา้ [Lex2]
หม[ีLex2]
ผู้เกง็กาํไรหุ้น[Lex2]
คนอารมณร์า้ย[Lex2]
(แบร)์ {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi.
ค湩ํ来า,รับ,พยงุ,หนนุ,แบก,รับภาระ,พบ,ทรง
ไว,้อดทน,ทาน,ทน,ม,ีออกลกู,มลีกู,มคีวาม
รู้สกึ,ถอื,พัด,พา,กด,ดนั,ให,้แสดง,ไปทาง,วางทา่ทาง
n. หม,ีคนหยาบคาย,คนงุ่มงา่ม,ช䉟ื呐อดาวท䉟ี呐อยู่ทางทศิ
เหนอื (Great Bear ดาวจระเข,้Little B [Hope]
(n) หม ี[Nontri]
(vi,vt) แบก,พยงุ,หนนุ,รับ,ค湩ํ来า,มผีล,ออกลกู,ทน,อดทน
[Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

broke (โบรค) กรยิาชอ่ง 2 ของ break adj. ไรเ้งนิ,ลม้ละลาย
###S. impoverished [Hope]
(vt) pp ของ break [Nontri]
/B R OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[break]
ทาํลาย[Lex2]
แตก: หกั [Lex2]



ละเมดิ: ฝ่า, ฝ่าฝืน, ขดัขนื, ลว่งละเมดิ [Lex2]
ลม่จม: ลม้ละลาย [Lex2]
แยก: แหก, แหวก [Lex2]
พัก[Lex2]
หยดุ[Lex2]
แตก[Lex2]
เกดิข湩ึ来น[Lex2]
การหยดุ: การหยดุพัก [Lex2]
การแยก[Lex2]
การเปล䉟ี呐ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั[Lex2]
การแตกหกั[Lex2]
กระจัดกระจาย[Lex2]
(หุ้น) ตก[Lex2]
(เสยีง) แตก[Lex2]
กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
กรยิาชอ่งท䉟ี呐 3 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทาํให้
แตก,ทาํใหบ้าดเจบ็,แบง่ออกเป็นสว่น,เปดิเผย,ทาํให้
เช䉟ื呐อง,เอาชนะ,ทาํลายสถติ,ิแหก (คกุ)
,ฝ่าฝืน,ตดัขาด,ฝกึ,สลดั, (โรงเรยีน) หยดุ, (สงคราม)
เกดิข湩ึ来น,ละเลยหนา้ท䉟ี呐,ระเบดิ,หน,ีหยดุพักทาํงาน n. การ
แตกออก,การหยดุพัก,ตอนฟา้สวา่ง หยดุหมายถงึ การ
สั䉟呐งใหเ้คร䉟ื呐องคอมพวิเตอรห์ยดุทาํงานอยา่งกระทนัหนั
เราอาจใชว้ธิกีดแปน้ Break หรอืกดแปน้ CTRL + C
กไ็ด ้[Hope]
(vi,vt) แตก,หกั,พัง,เสยี,หยดุ,ทบุ,ตอ่ย [Nontri]
/B R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clone ทาํใหก้าํเนดิมาจากเซลลเ์ดยีวกนั[Lex2]



ส䉟ิ呐งมชีวีติท䉟ี呐เกดิมาจากเซลลเ์ดยีวกนั[Lex2]
(โคลน) n. พวกส䉟ิ呐งมชีวีติท䉟ี呐สบืพันธุ์จากระบบไรเ้พศ.
###SW. clonal adj. คอมพวิเตอรเ์ลยีนแบบหมายถงึ
เคร䉟ื呐องคอมพวิเตอรท์䉟ี呐ทาํเลยีนแบบเคร䉟ื呐องคอมพวิเตอร์
ย䉟ี呐หอ้ดงั ๆ สว่นใหญจ่ะมรีาคาถกู โดยปกต ิเขาแบง่
ระดบัขั湩来นของคอมพวิเตอรก์นัดงัน湩ี来 คอื ถา้เป็นระดบัท䉟ี呐
มชี䉟ื呐อเสยีงโดง่ดงัท䉟ี呐สดุ กม็คีอมพวิเตอรข์องบรษัิท
ไอบเีอม็ (IBM) แมคอนิทอช (Macintosh) และ
คอมแพค (Compaq) ถดัลงมาอยู่ในระดบัเทยีบเคยีง
ได ้(compatible) หมายถงึ พวกท䉟ี呐มชี䉟ื呐อ แตโ่ดง่ดงันอ้ย
กวา่ เชน่ เอป็ซอน (Epson) ท䉟ี呐ขั湩来นต䉟ํ呐าสดุกค็อืพวกท䉟ี呐ทาํ
เลยีนแบบในราคาถกู .....ถกูจนคนมกัจะชอบเส䉟ี呐ยงซ湩ื来อ
ไปใช ้จงึจะเรยีกวา่ "clone" [Hope]
/K L OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

close ใกล[้Lex2]
จบ[Lex2]
ทาํใหจ้บ[Lex2]
ท䉟ี呐คลา้ยกนั: ท䉟ี呐แตกตา่งกนันอ้ยมาก [Lex2]
ท䉟ี呐มคีวามใกลช้ดิกนั[Lex2]
ปดิ[Lex2]
(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล,้สนทิ
สนม,รอบคอบ,แนน่หนา,แคบ,คบั,อดึอดั,ไมม่ลีม
เขา้,มดิชดิ,เป็นความลบั,ทดัเทยีมกนั,พอ ๆ กนั,ข湩ี来
เหนยีว,หวงแหน,หวงหา้ม adv. ใกลช้ดิ,ใกล ้v.,n.
(การ) ปดิ,ลงเอย,ส湩ิ来น,ตกลง,ปดิบญัช,ีทาํใหต้ดิ
กบั,ทาํใหป้ระชดิกบั,สรปุ,สถานท䉟ี呐ปดิ [Hope]
(adj) ใกลช้ดิ,ใกลเ้คยีง,สนทิสนม,แนน่แฟน้,เป็นความ
ลบั [Nontri]



(n) การปดิ,การจบ,การยตุ,ิการส湩ิ来นสดุ,การเลกิ,การ
ลงเอย [Nontri]
(vt) ปดิ,จบ,อวสาน,ส湩ิ来น,เลกิ,ยตุ,ิลงเอย [Nontri]
/K L OW1 S/ [CMU]
/K L OW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

chore งานท䉟ี呐นา่เบ䉟ื呐อ[Lex2]
งานบา้น[Lex2]
ขโมย[Lex2]
(คอร)์ n. งานเลก็งานนอ้ย,งานบา้น,งานท䉟ี呐นา่เบ䉟ื呐อ,งาน
หยมุหยมิ [Hope]



(n) งานบา้น,งานหยมุหยมิ,งานเลก็ๆ นอ้ยๆ [Nontri]
/CH AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chrome (โครม) n. โครเมยีม,แผน่โลหะเคลอืบโครเมยีม. vt.
ชบุโครเมยีม [Hope]
/K R OW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

code เขา้รหสั: ใสร่หสั, ปอ้นรหสั [Lex2]
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร[์Lex2]
ถอดรหสัพันธกุรรม[Lex2]
ประมวลกฎหมาย[Lex2]
มาตรการ: กฎเกณฑ,์ ระเบยีบ, หลกัเกณฑ ์[Lex2]
รหสั: เคร䉟ื呐องหมาย, สญัลกัษณ,์ ระบบสญัลกัษณ์
[Lex2]
(โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวล
กฎหมาย,หลกัเกณฑ,์รหสั,เคร䉟ื呐องหมาย. vt.
ถอดรหสั,จัดเป็นรหสั ###S. rules [Hope]
(n) ประมวลกฎหมาย,อกัษรลบั,สญัญาณลบั,รหสั
[Nontri]
/K OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coke ถา่นหนิท䉟ี呐เผาจนหมดควนั: ถา่นโคก้ [Lex2]
ทาํใหเ้ผาไหมจ้นเป็นถา่นโคก้[Lex2]
เผาไหมจ้นเป็นถา่นโคก้[Lex2]
โคเคน (คาํสแลง)[Lex2]
โคเคน[Lex2]
(โคค) n. ถา่นหนิท䉟ี呐เผาจนหมดควนัใชเ้ป็นเช湩ื来อเพลงิ
และในการเผาโลหะออกไซดใ์หเ้ป็นโลหะ. ###SW.



coky adj. [Hope]
(n) เถา้ถา่น,ถา่นหนิ,ถา่นโคก้ [Nontri]
/K OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cone กรวย[Lex2]
(โคน) n. กรวย [Hope]
(n) รปูกรวย [Nontri]
/K OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cope รับมอืได:้ รับมอืกบัปัญหาไดด้ ี[Lex2]
(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ตอ่สู้
ด湩ิ来นรน,รับมอื,จัดการ,พบ ###S. manage [Hope]
(vi) สู้,ตอ่สู้,รับมอื,จัดการ [Nontri]
/K OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

core กอ้นหนิท䉟ี呐คนโบราณนาํมาทบุเป็นเกลด็ใชเ้ป็นเคร䉟ื呐อง
มอื[Lex2]
แกนของผลไม[้Lex2]
แกนโลก[Lex2]
ใจความสาํคญั[Lex2]
ซ䉟ึ呐งเป็นสว่นสาํคญั[Lex2]
สว่นสาํคญั[Lex2]
หนว่ยความจาํคอมพวิเตอร[์Lex2]
เอาสว่นในออก: ควา้นไส,้ เอาไสอ้อก [Lex2]
(คอร,์โคร)์ n. ไสผ้ลไม,้แกน่แท,้แกน,สว่นในสดุ,เอา
สว่นในออก,กลุ่มเลก็ ๆ ,บรษัิทเลก็ ๆ ###S. middle 
Conf. corps,corpse [Hope]
(n) แกน,ไส,้แกน่แท,้ใจกลาง [Nontri]



(vt) ควา้นไส,้เอาไสใ้นออก [Nontri]
/K AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cove สว่นเวา้ตามแนวเขาหรอืหนา้ผา[Lex2]
(โคฟว) n. สว่นเวา้เลก็ ๆ เขา้แนวชายฝั䉟呐งของทะเล
ทะเลสาบหรอืแมน่湩ํ来า,สว่นเวา้เขา้ของภเูขา,ถ湩ํ来า,ทางเลก็
ๆ ในป่าหรอืระหวา่งเนนิเขา,ผวิหนา้ท䉟ี呐เวา้เขา้. vt.,vi.
ทาํใหเ้วา้,กลายเป็นเวา้ [Hope]
(n) อา่วเลก็,ท䉟ี呐เวา้,สว่นเวา้ [Nontri]
/K OW1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dole เงนิท䉟ี呐รัฐบาลแจกใหค้นวา่งงานทกุๆ เดอืน: เงนิ /
อาหารท䉟ี呐ใหเ้พ䉟ื呐อการกศุล, ของบรจิาค [Lex2]
บรจิาคเพ䉟ื呐อการกศุล[Lex2]
(โดล) n. ทาน,ส䉟ิ呐งเลก็นอ้ยท䉟ี呐ใหเ้ป็นทาน,เงนิสงเคราะห์
สาํหรับผู้วา่งงาน,โชคชะตา,เคราะหก์รรม vt. ให้
ทาน,ใหเ้ลก็ใหน้อ้ย (share) ,ความเสยีใจ,ความเศรา้
โศก [Hope]
(n) ขอทาน,เงนิสงเคราะห,์สว่นยอ่ย,ของบรจิาค
[Nontri]
(vt) ใหก้ารกศุล,ใหท้าน,บรจิาคทาน [Nontri]
/D OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dome หลงัคารปูทรงกลม[Lex2]
(โดม) n. หลงัคากลม,ยอดกลมของหลงัคา. ###S.
vault,roof,span [Hope]
(n) หลงัคาทรงกลม,โดม [Nontri]
/D OW1 M/ [CMU]



(n) / / [OALD]

dose เตมิสว่นผสม[Lex2]
ปรมิาณยาท䉟ี呐ใหต้อ่ครั湩来ง[Lex2]
ใหย้า: เตมิยา [Lex2]
|die, pl. Dosen| กระป๋อง, กระปกุ เชน่ Ich habe eine
Dose Cola. ฉันมโีคลา่หน䉟ึ呐งกระป๋อง [LongdoDE]
(โดส)ฺ n. ปรมิาณยาท䉟ี呐ใหต้อ่ครั湩来ง,ปรมิาณรังสที䉟ี呐ใหต้อ่
ครั湩来ง vt. ใหย้าvi. รับยา [Hope]
(n) ยาม湩ื来อหน䉟ึ呐ง [Nontri]
(vt) ใหย้า [Nontri]
/D OW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

doze การงบีหลบั: การสปัหงก, การเคล湩ิ来มหลบั [Lex2]
งบีหลบั: สปัหงก, เคล湩ิ来มหลบั [Lex2]
(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) มอ่ย
หลบั,งบีหลบั,สปัหงก,เคล湩ิ来ม. vt. ใชเ้วลาในการงบีหลบั
###SW. dozer n. ดdูoze ###S. nap [Hope]
(n) การสปัหงก,การงบีหลบั,อาการเคล湩ิ来ม [Nontri]
(vi) มอ่ยหลบั,เคล湩ิ来มหลบั,สปัหงก,โงก,งบีหลบั
[Nontri]
/D OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drone สง่เสยีงห䉟ึ呐งๆ: ทาํเสยีงพมึพาํ [Lex2]
เสยีงต䉟ํ呐าๆ: เสยีงพมึพาํ [Lex2]
(โดรน) n. ผ湩ึ来งตวัผู้,กาฝาก,เคร䉟ื呐องบนิไรค้นขบัท䉟ี呐ควบคมุ
ดว้ยวทิยทุางไกล,เสยีงห䉟ึ呐ง ๆ คลา้ยผ湩ึ来ง,ขลุ่ยท䉟ี呐มเีสยีง
ต䉟ํ呐า,การพดูเสยีงต䉟ํ呐า,เสยีงพมึพาํท䉟ี呐นา่เบ䉟ื呐อ,คนท䉟ี呐พดูเสยีง
ท䉟ี呐นา่เบ䉟ื呐อ v. (ทาํ) เสยีงห䉟ึ呐ง ๆ คลา้ยผ湩ึ来ง,ขลุ่ยท䉟ี呐มเีสยีง



ต䉟ํ呐า,การพดูเสยีงต䉟ํ呐า,เสยีงพมึพาํท䉟ี呐นา่เบ䉟ื呐อ,ค [Hope]
(n) ภมร,ผ湩ึ来งตวัผู้,กาฝาก,เคร䉟ื呐องบนิบงัคบั [Nontri]
(vi) ทาํเสยีงอยา่งผ湩ึ来ง,พดูพมึพาํ [Nontri]
/D R OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drove กริยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของคาํกรยิา drive[Lex2]
(โดรฟว) v. อดตีกาลของdrive n. ฝงูสตัว,์ฝงูชน,ท䉟ี呐
เจยีรห์นิ. vt.,vi. ตอ้นสตัวเ์ป็นฝงู,เจยีรห์นิ [Hope]
(n) ฝงูสตัว,์ฝงูคน,ท䉟ี呐เจยีหนิ [Nontri]
(vt) pt ของ drive [Nontri]
/D R OW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[drive]
การขบัรถ: การขบัข䉟ี呐 [Lex2]
การต ี(ลกูกอลฟ์)[Lex2]
การผลกัดนั: แรงขบั, แรงผลกัดนั [Lex2]
ขบัรถ: ขบัข䉟ี呐, เดนิทางโดยรถยนต ์[Lex2]
ถนน[Lex2]
บงัคบั: ควบคมุ [Lex2]
พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขบั,ขบั
ไล,่ไล,่ผลกั,ไส,ผลกัดนั,ขบัข䉟ี呐,ตอ้น (สตัวเ์ล湩ี来ยง) ,ลอย
(ซงุ) vi. แลน่,พุ่ง,ขบัรถ,ต ี(ลกูกอลฟ์,ตะป)ู ,มุ่งหมาย
n. การขบั,การขบัข䉟ี呐,ทางรถ,สตัวท์䉟ี呐ไลต่าม,สตัว ์(ท䉟ี呐ตอ้น)
,การรกุทางทหาร,พลงังาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการ
ขบั,หนว่ยขบัหนว่ยบนัทกึไดรฟ์ <คาํอา่น>อปุกรณข์อง
คอมพวิเตอรท์䉟ี呐มหีนา้ท䉟ี呐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]

fore ท䉟ี呐อยู่สว่นหนา้ (เรอื, เคร䉟ื呐องบนิ, สตัว)์: ท䉟ี呐อยู่ขา้งหนา้
[Lex2]
ท䉟ี呐อยู่สว่นหนา้ของเรอืและเคร䉟ื呐องบนิ[Lex2]
กอ่น: ลว่งหนา้ [Lex2]
(ฟอร)์ adj. ขา้งหนา้,อยู่ขา้งหนา้,หวัเรอืหนา้สดุ,ท䉟ี呐
หน䉟ึ呐ง,แรกเร䉟ิ呐ม,กอ่น,ไปขา้งหนา้. adv. ท䉟ี呐หวัเรอื,ไปทาง
หวัเรอื,กอ่น,ไปขา้งหนา้ Phr. (fore and aft หวัและ
ทา้ยเรอื) . n. หวัเรอื,สว่นหนา้,เสากระโดงหนา้ 
prep.,conj. กอ่น [Hope]
(adj) ขา้งหนา้,ดา้นหนา้,แรกเร䉟ิ呐ม,กอ่น,ท䉟ี呐หน䉟ึ呐ง [Nontri]
(n) ตอนหนา้,สว่นหนา้,ดา้นหนา้,ขา้งเรอื [Nontri]
/F AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

globe แผนท䉟ี呐โลก[Lex2]
โลก[Lex2]
(โกลบ) n. โลก,รปูทรงกลม,ลกูโลก v. ทาํใหห้รอื
กลายเป็นโลก ###S. orb,sphere [Hope]
(n) โลก,ลกูโลก,โคม,ชามกลม,โป๊ะตะเกยีง,ดาวนพ
เคราะห ์[Nontri]
/G L OW1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gnome สตัวห์รอืมนษุยแ์คระในนทิาน: ปู่โสม [Lex2]



คาํสอน: คาํสภุาษติ, คาํพังเพย, คต ิ[Lex2]
(โนม) n. มนษุยแ์คระท䉟ี呐อยู่ใตด้นิ (ในนวนยิาย) ,ปู่
โสม,คาํพังเพย,สภุาษติ,คตพิจน ์###SW. gnomic adj.
gnomist n. gnomish adj. [Hope]
(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย,์ขอมดาํดนิ [Nontri]
(n) / / [OALD]

gore แทง: ขวดิ [Lex2]
เลอืด: เลอืดแหง้ [Lex2]
ผา้สามเหล䉟ี呐ยม: ผา้ชายธง [Lex2]
(กอร) {gored,goring,gores} n. เลอืดท䉟ี呐ไหลอก,เลอืด
แหง้,ผา้ผนืสามเหล䉟ี呐ยมแคบ,ผา้ชายธง. v. ทาํใหเ้ป็นผา้
ชายธง,แทงดว้ยเขาหรอืงา [Hope]
(n) เลอืด [Nontri]
(vt) ขวดิ,แทง,ท䉟ิ呐ม [Nontri]
/G AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grope คลาํหา: เสาะหา, สบืเสาะหา [Lex2]
(โกรพ) vi. คลาํหา,คน้หาอยา่งไมแ่นใ่จ vt.
คน้หา,สบืหา. ###SW. groper n. ###S. search [Hope]
(vi,vt) คลาํหา,คน้หา,หา,สบืหา,สบืคน้ [Nontri]
/G R OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grove ป่าละเมาะ: ป่าเลก็ๆ, แมกไม,้ หมู่ไม ้[Lex2]
สวนผลไม[้Lex2]
(โกรฟว) n. บรเิวณป่าเลก็ ๆ ,สวนผลไม.้ ###SW.
groved adj. . ###S. wood [Hope]
(n) สวน,ป่าละเมาะ [Nontri]
/G R OW1 V/ [CMU]



(n) / / [OALD]

hole ร:ู ปร,ุ ชอ่ง, รอ่ง, ชอ่งวา่ง, รอยโหว,่ โพรง [Lex2]
สถานการณท์䉟ี呐นา่อดึอดัใจ: สถานการณท์䉟ี呐เคอะเขนิ
[Lex2]
(โฮล) n. ร,ูโพรง,ถ湩ํ来า,ชอ่ง,รอ่ง,รอย,รอยโหว,่หลมุ,จดุ
ออ่น,ขอ้บกพรอ่ง,หอ้งขงั,ท䉟ี呐หลบซอ่น. v. เจาะร,ูขดุ
หลมุ,เจาะผา่น,ลงหลมุ. ###S. aperture [Hope]
(n) ร,ูชอ่ง,โพรง,หลมุ,รอ่ง,ท䉟ี呐หลบซอ่น [Nontri]
(vt) เจาะร,ูไช,ขดุหลมุ [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

home บา้น: ท䉟ี呐อยู่, บา้นเรอืน, อาคารท䉟ี呐พัก, บา้นพัก [Lex2]
ภายในครัวเรอืน: ในบา้น [Lex2]
มุ่งไปท䉟ี呐บา้น[Lex2]
(โฮม) n.,adj. (เก䉟ี呐ยวกบั) บา้น,เรอืน,ท䉟ี呐พัก,ท䉟ี呐อยู่
อาศยั,ปติภุมู,ิบา้นเกดิเมอืงนอน,ประเทศของตน,ถ䉟ิ呐น
กาํเนดิ,สถานสงเคราะห,์ฐาน,ศนูยก์ลาง. adv. ไปบา้น
###S. residence,centre [Hope]
(n) บา้นเรอืน,ท䉟ี呐อยู่อาศยั,ถ䉟ิ呐นกาํเนดิ [Nontri]
/HH OW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hope ความหวงั[Lex2]
หวงั: คาดหวงั, มคีวามหวงั, ปรารถนา, คาด [Lex2]
(โฮพ) n. ความหวงั,ความปรารถนา,ส䉟ิ呐งท䉟ี呐หวงัไว,้ตวัเกง็
vt.,vi. หวงั,คาดหมาย,ปรารถนา,ไวว้างใจ ###S.
expectation [Hope]
(n) ความหวงั,การเกง็ [Nontri]
(vi) หวงั,เกง็,คาดหมาย,ปรารถนา [Nontri]



/HH OW1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

hose ฉดีน湩ํ来าดว้ยสายยาง: รดน湩ํ来าดว้ยสายฉดี [Lex2]
ถงุเทา้ยาว: ถงุนอ่งยาว [Lex2]
ทอ่ยาง: สายยาง [Lex2]
(โฮซ) n. ถงุเทา้ยาว,เคร䉟ื呐องถงุเทา้,กางเกงยดื,เส湩ื来อ
กางเกงชั湩来นใน,ทอ่น湩ํ来ายาวและออ่น. vt. ใชท้อ่น湩ํ来าออ่นฉดี
ลา้งหรอืรด [Hope]
(n) ถงุเทา้ยาว,กางเกงขายาว,ทอ่สบูน湩ํ来า [Nontri]
/HH OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

joke พดูตลก: เยา้แหย,่ ลอ้เลยีน [Lex2]
เร䉟ื呐องของคนหรอืสถานการณท์䉟ี呐นา่หวัเราะ: ตวัตลก
[Lex2]
เร䉟ื呐องตลก: เร䉟ื呐องขบขนั, คาํพดูตลก [Lex2]
(โจค) {joked,joking,jokes} n. เร䉟ื呐องตลก,เร䉟ื呐องเลน่ ๆ
,เร䉟ื呐องลอ้เลน่,เร䉟ื呐องขาํ ๆ ,คาํตลก,ส䉟ิ呐งขบขนั,ส䉟ิ呐งงา่ย ๆ vi.
ลอ้เลน่,พดูเลน่,พดูลอ้เลยีน,พดูตลก. vt. ทาํตลก,เลน่
ตลก. ###SW. jokingly adv. S.jest [Hope]
(n) เร䉟ื呐องตลก,เร䉟ื呐องขาํขนั [Nontri]
(vi) พดูเลน่,พดูตลก,พดูลอ้เลยีน,เลน่ตลก [Nontri]
/JH OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lone โดดเด䉟ี呐ยว: คนเดยีว [Lex2]
(โลน) adj. โดดเด䉟ี呐ยว,คนเดยีว,สนัโดษ,โทน,ไร้
เพ䉟ื呐อน,อา้งวา้ง,ไมม่คีนอยู่,หงอยเหงา,วงัเวง,โสด



###SW. loneness n. ดlูone ###S. isolated,solitary
[Hope]
(adj) โดดเด䉟ี呐ยว,สนัโดษ,โดด,โทน,อา้งวา้ง [Nontri]
/L OW1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mole ไฝ[Lex2]
ตวัตุ่น[Lex2]
น湩ํ来าหนักโมเลกลุของสสาร: กรัมโมเลกลุ [Lex2]
เจา้หนา้ท䉟ี呐รัฐซ䉟ึ呐งเปดิเผยความลบัใหแ้กศ่ตัรขูองชาต:ิ
คนขายชาต ิ[Lex2]
กาํแพงหนิท䉟ี呐สรา้งในทะเล: กาํแพงหนิกั湩来นน湩ํ来า, หลกัหรอื
ทา่เรอืท䉟ี呐กอ่เป็นกาํแพงหนิ [Lex2]
(โมล) n. ไฝ,ครรภไ์ขป่ลาดกุ,กอ้นโลหติในมดลกู,กรัม
โมเลกลุ,ตวัตุ่น,กาํแพงหนิกั湩来นน湩ํ来า [Hope]
(n) ตวัตุ่น,เข䉟ื呐อน,ไฝ [Nontri]
/M OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mope เศรา้โศก: เศรา้ซมึ, หดหู่ใจ [Lex2]
(n) คนเครง่ขรมึ,คนเซ䉟ื呐องซมึ [Nontri]
(vi) เครง่ขรมึ,เซ䉟ื呐องซมึ [Nontri]
/M OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

more มากกวา่[Lex2]
มากกวา่: ย䉟ิ呐งกวา่ [Lex2]
จาํนวนท䉟ี呐มากกวา่: จาํนวนท䉟ี呐มากข湩ึ来น [Lex2]
นานข湩ึ来น: นานกวา่, มากกวา่, บอ่ยข湩ึ来น [Lex2]
(โมร,ฺมอร)ฺ adj. (คณุศพัทเ์ปรยีบเทยีบ



ของmuchหรอืmany) มากกวา่ n. จาํนวนท䉟ี呐เพ䉟ิ呐มข湩ึ来น,ส䉟ิ呐งท䉟ี呐
ใหญก่วา่หรอืมมีากกวา่. adv. มากกวา่,ย䉟ิ呐งกวา่,นอก
เหนอืจาก,อกี,ตอ่ไป. Phr. (more or less ไมม่ากก็
นอ้ย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
(adj) มากกวา่,ย䉟ิ呐งกวา่,นอกเหนอืไปกวา่,เพ䉟ิ呐มข湩ึ来น
[Nontri]
(adv) อกี,มากกวา่,ตอ่ไป,นอกเหนอืจาก,ย䉟ิ呐งกวา่
[Nontri]
/M AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nose จมกู[Lex2]
(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมกู,อวยัวะสดูอากาศ
หายใจ,หวัสบู,พวยกา,หวัเคร䉟ื呐องบนิ,หวัเรอื,หวัไมต้ี
กอลฟ์ v. ดมกล䉟ิ呐น,บา่ยหนา้,ท䉟ิ呐มหวั,สมัผัสหรอืถดูว้ย
จมกู Phr. (by a nose เสน้ยาแดง) Phr. (on the nose
แมน่ยาํ ถกูตอ้ง) [Hope]
(n) จมกู,งวงชา้ง,หวัสบู,หวัเรอื [Nontri]
(vt) สดูกล䉟ิ呐น,ดมกล䉟ิ呐น,บา่ยหนา้,คน้ควา้ [Nontri]
/N OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

note ขอ้ความ: โนต้, หมายเหต,ุ จดหมายสั湩来นๆ [Lex2]
สญัลกัษณ:์ เคร䉟ื呐องหมาย [Lex2]
โนต้เพลง: เคร䉟ื呐องหมายดนตร ี[Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
ใบรับรอง[Lex2]
จด: โนต้, บนัทกึ [Lex2]
สงัเกต[Lex2]
(โนท) {noted,noting,notes} n. บนัทกึ (เป็นลายมอื)
สั湩来น ๆ



,บนัทกึ,จดหมาย,หมายเหต,ุสาสน,์สาร,ธนบตัร,ช䉟ื呐อ
เสยีง,ความเดน่,ความสาํคญั,เสยีงดนตร,ีเคร䉟ื呐องหมาย
ดนตร,ีทาํนองเพลง vi.
บนัทกึ,หมายเหต,ุจดจาํ,สงัเกต,ใสเ่คร䉟ื呐องหมาย
ดนตร,ีแสดงดงึ,ช湩ี来บง่. Phr. (compare notes แลก
เปล䉟ี呐ยนความคดิเหน็) [Hope]
(n) หมายเหต,ุเคร䉟ื呐องหมาย,คาํ
อธบิาย,จดหมาย,สาร,โนต้เพลง [Nontri]
(vt) บนัทกึ,สงัเกต,จด,ใสเ่คร䉟ื呐องหมาย,ทาํหมายเหตุ
[Nontri]
/N OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ore แร[่Lex2]
(ออร)์ n. แร,่สนิแร ่[Hope]
(n) แร ่[Nontri]
/AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

phone โทรศพัท:์ โทร [Lex2]
โูทรศพัท:์ เคร䉟ื呐องรับโทรศพัท ์[Lex2]
เสยีงพดู[Lex2]
เสยีง[Lex2]
(โฟน) n.,vt.,vi. โทรศพัท ์[Hope]
(n) โทรศพัท,์หโูทรศพัท,์หฟัูงวทิย ุ[Nontri]
(vi) พดูโทรศพัท ์[Nontri]
/F OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

poke เขา้ไปยุ่ง: แส,่ ย䉟ื呐นจมกู [Lex2]



แหย ่(น湩ิ来ว, ไม ้ฯลฯ)[Lex2]
เข䉟ี呐ย (ถา่น, ไฟ) ใหค้[ุLex2]
โผลอ่อกมา: ย䉟ื呐นออกมา, ล湩ํ来า [Lex2]
คุ้ยหา[Lex2]
การท䉟ิ呐ม: การแทง, การจ湩ิ来ม, การศอก, การกระทุ้ง, การ
ผลกั, การดนั [Lex2]
กระเป๋าสตางค[์Lex2]
ปีกหมวกซ䉟ึ呐งมเีชอืกผกูปลายคาง[Lex2]
(โพค) v.
แหย,่กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสยีบ,ดนั,กระตุ้น,คน้หา.
###SW. poke fun at หวัเราะ. n. การผลกั,การดนั
###S. prod, โพก <คาํอา่น>เป็นคาํสั䉟呐งหน䉟ึ呐งในภาษา
เบสกิ (BASIC) ท䉟ี呐สั䉟呐งกาํหนดใหเ้กบ็คา่ใดคา่หน䉟ึ呐งใน
เลขท䉟ี呐อยู่ (address) ท䉟ี呐แนน่อนในหนว่ยความจาํได้
[Hope]
/P OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pole ชาวโปแลนด[์Lex2]
ขั湩来วโลก[Lex2]
ส䉟ิ呐งท䉟ี呐ตา่งกนัมาก (ในดา้นความคดิ ความชอบ หลกัการ
ตาํแหนง่)[Lex2]
ขั湩来วแมเ่หลก็[Lex2]
ขั湩来วไฟฟา้[Lex2]
ไมค้湩ํ来าถอ่: ไมค้าน, ไมถ้อ่ [Lex2]
เสา: หลกั, คาน [Lex2]
ใชไ้มค้湩ํ来า: ใชไ้มย้นั [Lex2]
จัดใหม้ไีมค้湩ํ来า: จัดใหม้ไีมย้นั, จัดใหม้ไีมถ้อ่ [Lex2]
ถอ่เรอื: ค湩ํ来าถอ่สก ี[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,ไม้
ราว,เสาธง,ไมถ้อ่,ไมค้าน,ขั湩来ว,จดุแหง่ความสนใจ,จดุท䉟ี呐
อยู่ตรงกนัขา้ม [Hope]
/P OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

pope สนัตะปาปา: โป๊ป, สงัฆราช [Lex2]
(โพพ) n. สนัตะปาปา,สงัฆราช [Hope]
(n) สนัตะปาปา,สงัฆราช [Nontri]
/P OW1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pore รขูมุขน: รเูปดิ [Lex2]
เพง่: จดจอ่หรอืมสีมาธกิบับางส䉟ิ呐ง [Lex2]
รขูมุขน: รขูน, รเูปดิเลก็ๆ [Lex2]
(พอร)์ n. รเูลก็ ๆ ,รขูน,ขมุขน vi.
ไตรต่รอง,ครุ่นคดิ,พนิจิ,อา่นอยา่งตั湩来งใจ,ศกึษาอยา่ง
ตั湩来งใจ [Hope]
(n) รขูมุขน [Nontri]
(vi) พจิารณา,เพง่,งว่น,เอาใจใส ่[Nontri]
/P AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pose วางทา่: ทาํทา่ทาง [Lex2]
เลยีนแบบผู้อ䉟ื呐น[Lex2]
ถาม[Lex2]
ทา่ทาง[Lex2]
(โพซ) v.,n. (การ) วางทา่,วางทาง,ตั湩来ง



ทา่,วางมาด,แกลง้เป็น,กาํหนด,ทาํใหง้ง,ทาํใหข้วยเขนิ
###SW. posingly adv. ###S. position [Hope]
(n) การวางทา่,การตั湩来งทา่,การวางมาด [Nontri]
(vi) แสดงทา่ทาง,ตั湩来งทา่,วางมาด [Nontri]
(vt) วาง,จัดทาํ,แจง้,กาํหนด,ตั湩来ง [Nontri]
/P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

probe เคร䉟ื呐องมอืสาํหรับแหยต่รวจบาดแผล[Lex2]
การตรวจบาดแผลดว้ยเคร䉟ื呐องสาํหรับตรวจ[Lex2]
การสบืสวน[Lex2]
ตรวจสอบบาดแผลดว้ยเคร䉟ื呐องตรวจ[Lex2]
สบืสวน: สอบสวน [Lex2]
ตรวจสอบ: คน้หา [Lex2]
(โพรบ) vt. ทอสอบ,ทดลอง,ตรวจ
สอบ,พสิจูน,์สบืสวน,แหยห่รอืหยั䉟呐งดว้ยเคร䉟ื呐องแหย.่ vi.
แหยห่รอืหยั䉟呐งดว้ยเคร䉟ื呐องแหย.่ n. เคร䉟ื呐องแหย,่เคร䉟ื呐องมอื
ยาวสาํหรับตรวจดแูผลหรอืทางเดนิในรา่งกาย,การ
สบืสวน. ###SW. probable adj. prober n. คาํท䉟ี呐มคีวาม
หมายเหมอื [Hope]
(vt) ตรวจสอบ,ไตถ่าม,สอบสวน,ทดสอบ [Nontri]
/P R OW1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quote อา้งมาจากหนังสอื: ยกคาํพดูมา, คดัลอกจาก [Lex2]
บอกราคา: แจง้ราคา [Lex2]
ปดิคาํดว้ยอญัประกาศ: ปดิคาํดว้ยเคร䉟ื呐องหมายคาํพดู
[Lex2]
การอา้งองิ[Lex2]
(โควท) vt.,n. (การ) อา้งองิ,อา้ง,อา้งคาํพดู,เอาคาํพดู
ของ...มา,แจง้ราคา,ใสเ่คร䉟ื呐องหมายคาํพดู (" ") vi.



 

อา้งองิ,เคร䉟ื呐องหมายอา้งองิ ###SW. quoter n. ###S.
repeat,cite,refer to [Hope]
(vt) อา้งองิ,อา้ง,ยกคาํพดูมา [Nontri]
/K W OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

robe เส湩ื来อคลมุยาว: เส湩ื来อคลมุงานพธิ ี[Lex2]
เส湩ื来อคลมุอาบน湩ํ来า[Lex2]
สวมเส湩ื来อคลมุ[Lex2]
(โรบ) n.,v. (ใส)่ เส湩ื来อคลมุยาว,เส湩ื来อชดุพธิ,ีเส湩ื来อคลยุ,เส湩ื来อ
กระโปรงของสตร,ีเสอคลมุชดุอาบน湩ํ来า ###SW. robes
n. เส湩ื来อผา้ เคร䉟ื呐องแบบ rober n. ###S. gown [Hope]
(n) ชดุกระโปรง,ผา้คลมุ,เส湩ื来อคลมุอาบน湩ํ来า [Nontri]
(vt) แตง่ตวั,คลมุผา้,สวมเส湩ื来อคลมุ [Nontri]
/R OW1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rode กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 และ 3 ของ ride[Lex2]
(โรด) v. กรยิาชอ่ง 2 ของ ride [Hope]
(vt) pp ของ ride [Nontri]
/R OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[ride]
ข䉟ี呐: ควบมา้ [Lex2]
ข䉟ี呐จักรยานหรอืจักรยานยนต[์Lex2]
เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ[Lex2]
ข湩ึ来นลฟิท[์Lex2]
ควบคมุ: บงัคบั [Lex2]
ลอย: ลอ่งลอย [Lex2]
อาศยั[Lex2]
โต ้(คล䉟ื呐น)[Lex2]

 



การเดนิทางโดยยานพาหนะหรอืหลงัมา้[Lex2]
การข䉟ี呐ยานพาหนะ[Lex2]
เคร䉟ื呐องเลน่ท䉟ี呐ขบัข䉟ี呐เพ䉟ื呐อความเพลดิเพลนิ[Lex2]
(ไรด)ฺ {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ข䉟ี呐มา้,ควบมา้,ข䉟ี呐
รถ,เดนิเรอื,ลอยลาํ,จอดเรอื,โตค้ล䉟ื呐น,อยู่บน,ดาํเนนิการ
ตอ่ไป,วางเดมิพัน,อาศยั,ควบคมุ,ครอบงาํ,ทาํใหข้䉟ี呐 n.
การเดนิทางดว้ยมา้,การเดนิทางดว้ยพาหนะ,ทาง
สาํหรับข䉟ี呐หรอืขบัรถ Phr. (ride down ใชอ้ยา่งปรานลีง
แส)้ [Hope]
(n) การขบั,การข䉟ี呐,การไป,การควบมา้ [Nontri]
(vi) ข䉟ี呐,ไป,ควบ,เดนิเรอื,จอดเรอื,โตค้ล䉟ื呐น [Nontri]
(vt) ขบั,ข䉟ี呐,ควบ,ครอบงาํ,เทยีบทา่,จอดเรอื [Nontri]
/R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

rope เชอืก[Lex2]
มดัดว้ยเชอืก: ผกูเชอืก [Lex2]
(โรพ) n. เชอืก,พวง,บหุร䉟ี呐ซกิาร ์vi. ดงึออกเป็น
เสน้,กลายเป็นเชอืก ###S. cable,cord,line [Hope]
(n) หว่งเชอืก,เชอืก,พวง [Nontri]
(vt) กั湩来นเชอืก,ผกูเชอืก,คลอ้งเชอืก,ทาํใหเ้ป็นหว่ง
[Nontri]
/R OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]



rose ดอกกหุลาบ: ตน้กหุลาบ [Lex2]
สกีหุลาบ: สชีมพแูดง [Lex2]
ปลายหวัฝักบวัรดน湩ํ来า[Lex2]
|die, pl. Rosen| ดอกกหุลาบ [LongdoDE]
|ไมผั่นรปูทั湩来งขยายนามเอกพจนเ์พศชายและหญงิ| ท䉟ี呐มี
สชีมพ ู[LongdoFR]
(โรซ) n. กหุลาบ,นางงาม,ความสบายแหง่ชวีติ v.
กรยิาชอ่ง 2 ของ rise [Hope]
(n) ดอกกหุลาบ [Nontri]
(vt) pp ของ rise [Nontri]
/R OW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[rise]
ลกุข湩ึ来น: ยนืข湩ึ来น, ต䉟ื呐นข湩ึ来น [Lex2]
สงูข湩ึ来น: เพ䉟ิ呐มข湩ึ来น [Lex2]
เล䉟ื呐อนสถานะข湩ึ来น: เล䉟ื呐อนข湩ึ来น [Lex2]
ลกุฮอื: กบฏ, ลกุข湩ึ来นตอ่สู้ [Lex2]
ยตุกิารประชมุ[Lex2]
กาํเนดิ: เร䉟ิ呐มตน้ [Lex2]
เจรญิเตบิโต: เจรญิข湩ึ来น [Lex2]
ปรากฏ: ผดุข湩ึ来น [Lex2]
(ดวงอาทติย)์ ปรากฏข湩ึ来นจากขอบฟา้[Lex2]
การเพ䉟ิ呐มข湩ึ来น[Lex2]
การเล䉟ื呐อนข湩ึ来น: การเล䉟ื呐อนสถานะข湩ึ来น [Lex2]
การยกระดบั: ระดบัท䉟ี呐สงูข湩ึ来น, การเปล䉟ี呐ยนระดบัสงูข湩ึ来น
[Lex2]
การปรากฏข湩ึ来นเหนอืเสน้ขอบฟา้[Lex2]
แหลง่กาํเนดิ: จดุเร䉟ิ呐มตน้ [Lex2]
การกอ่จลาจล: การลกุฮอื, การกบฏ [Lex2]



(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลกุข湩ึ来น,ยนื
ข湩ึ来น,ต䉟ื呐นข湩ึ来น,ยนืตรง,ลกุข湩ึ来นตอ่สู้,เจรญิเตบิโต,ปรากฎ
ข湩ึ来น,ลอยข湩ึ来น,ผดุข湩ึ来น,กาํเนดิข湩ึ来น,ฟขู湩ึ来น,เล䉟ื呐อนข湩ึ来น,เพ䉟ิ呐ม
ข湩ึ来น,สงูข湩ึ来น,นนูข湩ึ来น,กอ่การกบฎ,กระตุ้น,ราคาสงูข湩ึ来น,ฟ湩ื来น
ข湩ึ来นจากความตาย,ปดิการประชมุ vt. ทาํใหล้กุข湩ึ来น
[Hope]
(vi) เพ䉟ิ呐มข湩ึ来น,ลกุข湩ึ来น,เกดิข湩ึ来น,ผดุข湩ึ来น,สงูข湩ึ来น [Nontri]
/R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scone ขนมปังสโคน (รสหวานเลก็นอ้ย): ขนมเคก้สโคน
[Lex2]
(สโคน) n. ขนมรปูกลมแบน,ขนมปสิคทิ [Hope]
/S K OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scope ขอบเขต: ขอบขา่ย, วงจาํกดั, วถิ,ี แนวสายตา, ความ
ยาว [Lex2]
โอกาส: ความสามารถในการทาํบางส䉟ิ呐ง [Lex2]
กลอ้งสอ่งทางไกล: กลอ้งจลุทรรศน ์[Lex2]
ส䉟ิ呐งท䉟ี呐ชว่ยในการมอง[Lex2]
(สโคพ) n. ขอบเขต,วง,ลู่ทาง,
ทศันวสิยั,วสิยั,โอกาส,ความยาว ,กลอ้งสอ่ง ###S.
space [Hope]
(n) ขอบเขต,ระยะ,วง,โอกาส,ลู่ทาง,ทศันวสิยั,การมอง
ปัญหา [Nontri]
/S K OW1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

score คะแนน: แตม้ [Lex2]



การทาํคะแนน: การทาํแตม้ [Lex2]
รอยขดี[Lex2]
โนต้เพลง[Lex2]
ทาํแตม้: ทาํคะแนน (ในการแขง่ขนั) [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอย: ทาํรอยบาก [Lex2]
คดิคะแนน[Lex2]
(สคอร)์ n. รอยบาก,รอยขดี,รอยแผล,รอย,บาก,เสน้
ขดี,หมาย,รายการบญัช,ีบญัชหีน湩ี来
สนิ,ประเดน็,คะแนน,ย䉟ี呐สบิ,เหตผุล,มลูเหต,ุการนับ
แตม้,จาํนวนมากมาย,กระทง,โนต๊เพลง vt.,vi. ทาํ
คะแนน,ทาํแตม้,ประเมนิผล,ทาํรอยบาก,ขดี,จด
คะแนน,นับแตม้,ลงบญัชหีน湩ี来สนิ,มชียั,ตาํหน.ิ [Hope]
(n) การนับแตม้,คะแนน,หน湩ี来,รอยบาก,เสน้ขดี,ย䉟ี呐สบิ
[Nontri]
(vt) ใหค้ะแนน,ทาํคะแนน,นับแตม้,ลงบญัช,ีประเมนิ
ผล,บนัทกึ [Nontri]
/S K AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shone กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 และ 3 ของ shine[Lex2]
(โชน) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ shine [Hope]
(vt) pt และ pp ของ shine [Nontri]
/SH OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shine]
สอ่งแสง: โชตชิว่ง [Lex2]
ทาํใหส้อ่งแสง: ทาํใหส้กุใส [Lex2]
(ไชน)ฺ {shone/shined,shone/shined,shining,shines}
vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (ความ) สอ่งแสง,สอ่งสวา่ง,สอ่งแสง
ระยบิระยบั,เปลง่ปลั䉟呐ง,สกุใส,โชตชิว่ง,ดกีวา่,เงา
วาว,แสงอาทติย,์ทอ้งฟา้แจม่ใส,การขดัรองเทา้ใหเ้ป็น



เงามนั ###S. beam,excel brilliance [Hope]
(n) ความสกุใส,แสงสวา่ง,ความเปลง่ปลั䉟呐ง,ความ
แวววาว [Nontri]
(vi) สอ่งแสงระยบิระยบั,เป็นมนัวาว,โชตชิว่ง,สกุใส
[Nontri]
/SH AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shore ชายฝั䉟呐ง[Lex2]
เก䉟ี呐ยวกบัชายฝั䉟呐ง[Lex2]
ไมค้湩ํ来ายนั: เสาค湩ํ来า [Lex2]
ค湩ํ来ายนัดว้ยเสาเอยีง[Lex2]
(ชอร)์ n. ฝั䉟呐ง,เสาเอยีงท䉟ี呐เป็นเสาค湩ํ来า vt. ค湩ํ来าดว้ยเสา
เอยีง,กรยิาชอ่ง 3 ของ shear (ด)ู ###S. beach,coast
[Hope]
(n) ชายทะเล,ฝั䉟呐งทะเล [Nontri]
/SH AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slope พ湩ื来นท䉟ี呐ลาดเอยีง: ท䉟ี呐ลาด, ท䉟ี呐เอยีง, ส䉟ิ呐งท䉟ี呐ลาดเอยีง [Lex2]
ลาดเอยีง: เอยีงลง [Lex2]
ทาํใหล้าดเอยีง[Lex2]
(สโลพ) vi. เอยีง,ลาด,ทแยง. vt. ทาํใหเ้อยีง
ลาด,ทแยง,ทาํใหม้รีะดบัเอยีง. n.. พ湩ื来นเอยีง,พ湩ื来น
ลาด,สว่นท䉟ี呐เอยีงลาด,การเอยีง,การลาด,การ
ทแยง,จาํนวนองศาของมมุเอยีง, slopes เนนิเขา,บอ่
เอยีง,ทา่สะพายปืน ###S. incline,slant [Hope]
(n) เนนิลาด,ทางลาด,พ湩ื来นลาด,พ湩ื来นเอยีง [Nontri]
(vi) เอยีง,ลาดข湩ึ来น,ทแยง [Nontri]
/S L OW1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

smoke ควนั: ควนับหุร䉟ี呐, เขมา่, หมอกควนั [Lex2]
สบูบหุร䉟ี呐: ดดูควนั, สดูควนั [Lex2]
(สโมค) n. ควนั,เขมา่,ละอองควนั,หมอก,ไอน湩ํ来า,ส䉟ิ呐งท䉟ี呐
ไมม่คีวามหมาย,ความไมช่ดัแจง้,ความคลมุเครอื,การ
สบูบุหร䉟ี呐,ชว่งเวลาของการสบูบหุร䉟ี呐,บหุร䉟ี呐หรอื
ซกิาร,์ระบบอนภุาคของแขง็ในแกส๊,สนี湩ํ来าเงนิออ่น,สี
ควนั,เจา้หนา้ท䉟ี呐ดบัเพลงิ,คนผวิดาํ,ความเรว็ vi.,vt. มี
ควนั,พน่ควนั,มไีอลอยข湩ึ来นมา,สบูบหุร䉟ี呐 [Hope]
(n) ควนั,เขมา่,ไอน湩ํ来า,หมอกควนั,การสบูบหุร䉟ี呐 [Nontri]
(vi,vt) พน่ควนั,มคีวนั,รมควนั,มเีขมา่,สบูบหุร䉟ี呐 [Nontri]
/S M OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snore กรน[Lex2]
เสยีงกรน: การกรน [Lex2]
(สนอร)์ vi.,n. (การ) กรน,นอนกรน,เสยีงกรน. ###SW.
snorer n. [Hope]
(n) การกรน,เสยีงกรน [Nontri]
(vi) นอนกรน [Nontri]
/S N AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sole ฝ่าเทา้[Lex2]
โดดเด䉟ี呐ยว[Lex2]
(โซล) adj. เพยีงคนเดยีว,อนัเดยีว,คนเดยีว,โดดเด䉟ี呐ยว
n. ฝ่าเทา้,พ湩ื来นรองเทา้,สว่นพ湩ื来น [Hope]
(adj) เพยีงผู้เดยีว,เดยีว,โดดเด䉟ี呐ยว,เพยีงลาํพัง [Nontri]
(n) ฝ่าเทา้,พ湩ื来นรองเทา้,ปลาล湩ิ来นหมา [Nontri]



/S OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sore เจบ็ปวด[Lex2]
โกรธแคน้: โมโห [Lex2]
(ซอร)์ adj. ปวด,เจบ็ปวด,เจบ็แสบ,เจบ็ใจ,ระทม
ทกุข,์อุ่นใจ,โกรธแคน้,ทาํใหร้ะคายเคอืง,รนุแรง,อยา่ง
ย䉟ิ呐ง. n. ความเจบ็ปวด,เร䉟ื呐องเจบ็ปวด,แหลง่ระทมทกุข.์
adv. อยา่งเจบ็ปวด. ###SW. soreness n. ###S.
inflammation,lesion,bruise [Hope]
(adj) ปวด,เจบ็,เจบ็แสบ,โกรธแคน้,รนุแรง [Nontri]
(n) ความเจบ็แสบ,ความเจบ็ปวด,ความโกรธ
แคน้,ความทกุข ์[Nontri]
/S AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spoke ซ䉟ี呐ลอ้รถ[Lex2]
ท䉟ี呐จับรอบนอกพวงมาลยัเรอื[Lex2]
ขั湩来นบนัได[Lex2]
กรยิาชอ่ง 2 ของ speak[Lex2]
(สโพค) n. ซ䉟ี呐ลอ้รถ,จับพวงมาลยัเรอื,ไมร้าวบนัใด,ชั湩来น
บนัไดพาด vt. ใสซ่䉟ี呐ลอ้ [Hope]
(n) พวงมาลยั,ซ䉟ี呐ลอ้รถ,ขั湩来นบนัไดชนดิพาด,ไมข้ดัลอ้
[Nontri]
(vt) pt ของ speak [Nontri]
/S P OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[speak]
สนทนา: พดู, บรรยาย [Lex2]
(สพคี) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt.
พดู,คยุ,กลา่ว,แสดงความ



เหน็,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดง
ถงึ,เกดิเสยีง ###S. talk,mention [Hope]
(n) การสนทนา,การพดู,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
/S P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stone กอ้นหนิ: หนิ [Lex2]
เพชรพลอย[Lex2]
เมลด็ผลไม[้Lex2]
หนว่ยวดัน湩ํ来าหนักตามมาตราองักฤษเทา่กบั 14
ปอนด[์Lex2]
น䉟ิ呐ว: กอ้นน䉟ิ呐ว [Lex2]
สเีทาออ่น[Lex2]
แทน่พมิพ:์ แทน่หนิเรยีงพมิพ ์[Lex2]
ทาํดว้ยหนิ: เป็นเคร䉟ื呐องหนิ [Lex2]
มสีเีทาออ่น[Lex2]
ขวา้งกอ้นหนิ: ขวา้งหนิใส ่[Lex2]
เอาเมลด็ออก: ควา้นเมลด็ [Lex2]
ลบัดว้ยหนิ[Lex2]
(สโทน) n. หนิ,กอ้นหนิ,กรวด,พลอย,เพชร
พลอย,หนว่ยน湩ํ来าหนัก (14ปอนด)์ ,ส䉟ิ呐งท䉟ี呐คลา้ยกอ้น
หนิ,เมด็ในของผลไม,้หนิลบัมดี,หนิพมิพ,์แทน่หนิเรยีง
พมิพ,์น䉟ิ呐ว,โรคน䉟ิ呐ว,ศลิาจารกึหนา้หลมุฝังศพ,ปา้ยหนิ
บอกระยะทาง,อนสุาวรยี,์ลกูเหบ็,ลกูอณัฑะ adj. มี
ลกัษณะเป็นหนิ vt. ขวา้งกอ้นหนิ, [Hope]
(adj) เป็นหนิ,ทาํดว้ยหนิ,ประกอบดว้ยหนิ [Nontri]
(n) เพชรพลอย,หนิ,น湩ํ来าหนัก14ปอนด,์กอ้น
น䉟ิ呐ว,อนสุาวรยี,์ลกูเหบ็ [Nontri]
(vt) ขวา้งดว้ยหนิ [Nontri]
/S T OW1 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

store กกัตนุ: สะสม, กกัเกบ็, เกบ็รักษา [Lex2]
เกบ็ขอ้มลู: ปอ้นขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์[Lex2]
รา้นคา้: หา้ง, หา้งรา้น [Lex2]
ส䉟ิ呐งท䉟ี呐กกัตนุไว:้ การเกบ็กกัตนุไว ้[Lex2]
คลงัสนิคา้: โกดงั [Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
(สทอร)์ n. รา้น,รา้นคา้,หอ้งพัสด,ุหอ้งเกบ็
ของ,พัสด,ุส䉟ิ呐งท䉟ี呐เกบ็สะสมไว,้การเกบ็สะสม,ปรมิาณ
มาก,จาํนวนมาก vt. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา,ใสไ่วใ้นหอ้ง
พัสด,ุปอ้นขอ้มลูลงในเคร䉟ื呐องคอมพวิเตอร,์เกบ็ขอ้มลู
ไว.้ vi. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา stores เสบยีงอาหาร
เคร䉟ื呐องใชแ้ละพัสดทุ䉟ี呐จาํเป็น [Hope]
(n) ท䉟ี呐เกบ็ของ,หอ้งพัสด,ุหา้งรา้น [Nontri]
(vt) เกบ็รักษา,สะสม,เกบ็ขอ้มลู [Nontri]
/S T AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stove เตาไฟ: เตาทาํอาหาร, เตาใหค้วามพรอ้ม [Lex2]
หอ้งอบ: ตู้อบ, เตาเผา [Lex2]
กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 และ 3 ของ stave[Lex2]
(สโทฟว) n. เตา,เตามฝีาปดิ,หอ้งอบ,ตู้อบ,เตาเผา
vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ stave [Hope]
(n) เตาเผา,เตาไฟ,ตู้อบ [Nontri]
/S T OW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[stave]
ขั湩来นบนัได[Lex2]
แ้ตก: เจาะแตก, ทะล ุ[Lex2]



ทาํใหแ้ตก: เจาะแตก, ทาํใหท้ะล ุ[Lex2]
(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผน่ไม้
แคบบางท䉟ี呐ใชท้าํถงั ขั湩来นบนัไดหรอือ䉟ื呐น ๆ ,ขั湩来นบนัได,ไม้
ตะบอง,ไมเ้ทา้,ชั湩来น,บทกวบีทหน䉟ึ呐ง,บทหรอืประโยคของ
บทกว,ี (ดนตร)ี เสน้ขวางบนัไดเสยีง5เสน้. vt. ทาํ
แตก,เจาะทะล,ุทาํบู้บ湩ี来,ตถีงัเหลา้แตก. vi. ถกูตแีตก,ถกู
เจาะทะล,ุเดนิดว้ยจังหวะรวดเรว็ [Hope]
(n) ขั湩来นบนัได,ชั湩来น,ไมเ้ทา้ [Nontri]
(vi) เจาะทะล,ุทาํแตก,ตแีตก,ทาํบู้บ湩ี来 [Nontri]
/S T EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strode กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ stride[Lex2]
(สโทรด) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 ของ stride [Hope]
(vt) pt ของ stride [Nontri]
/S T R OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[stride]
เดนิกา้วยาวๆ[Lex2]
กา้วขา้ม: เดนิขา้ม, เดนิครอ่ม [Lex2]
การเดนิกา้วยาวๆ: จังหวะการกา้วยาวๆ [Lex2]
การกา้วหนา้[Lex2]
(สไทรด)ฺ {strode,stridden/strid,striding,strides}
vt.,vi.,n. (การ) เดนิกา้วยาว,กา้นยาว,เดนิจังหวะ
ยาว,เดนิกางขา,ชว่งกา้วยาว,จังหวะกา้ว
ยาว,กางเกง,ทางเดนิปกต,ิการกา้วหนา้ ###SW.
strider n. stridingly adv. ###S. step,pa [Hope]
(n) กางเกง,ชว่งกา้ว,ความกา้วหนา้ [Nontri]
(vi) กา้วขา้ม,สาวเทา้,เดนิถา่งขา [Nontri]
/S T R AY1 D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

stroke การอดุตนัของเสน้โลหติท䉟ี呐ไปเล湩ี来ยงสมอง[Lex2]
การเกดิข湩ึ来นอยา่งกะทนัหนั[Lex2]
การตลีกูเทนนสิหรอืลกูกอลฟ์[Lex2]
ทา่วา่ยน湩ํ来า[Lex2]
จังหวะข湩ึ来นลงของลกูสบูเคร䉟ื呐องยนต[์Lex2]
การลากปากกาหรอืขนแปรง[Lex2]
คาํชมเชย: การกลา่วคาํชมเชย, การใหก้าํลงัใจ [Lex2]
เสยีงตขีองนาฬกิา[Lex2]
การต:ี การทบุ, การตอก [Lex2]
การลบู: การสมัผัส, การลบูคลาํ [Lex2]
วธิกีารพายเรอื: การตกีรรเชยีง [Lex2]
ลบู: สมัผัส, ลบูคลาํ [Lex2]
ตลีกูบอล[Lex2]
ชมเชย: กลา่วชมเชย, ใหก้าํลงัใจ [Lex2]
พายเรอื: ตกีรรเชยีง [Lex2]
(สโทรค) การต,ีการทบุ,การตอก,การเคาะ,การลบู,การ
คลาํ,การพายเรอื,ขดีหนังสอื,อาการปัจจบุนัทนัดว่น
ของโรค,การเป็นลม,การเตน้ของหวัใจ,ชพีจร,การ
กระพอืปีก,การลากปากกา ดนิสอแปรงหรอืมดีแกะ
สลกั,ระยะพุ่ง,ระยะว䉟ิ呐ง,การดาํเนนิการ,ความ
พยายาม,เหตกุารณห์รอืโอกาสท䉟ี呐เกดิข湩ึ来นอยา่งกระทนั
หนั [Hope]
(n) การตกีรรเชยีง,การตอก,การพายเรอื,ชพีจร,การ
กระพอืปีก [Nontri]
(vt) ตกีรรเชยีง,ลบู,ลากเสน้,ขดีเขยีน [Nontri]
/S T R OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strove



กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ strive[Lex2]
(สโทรฟว) vi. กรยิาชอ่ง 2 ของ strive [Hope]
(vi) pt ของ strive [Nontri]
/S T R OW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[strive]
พยายามอยา่งหนัก: มานะ, พากเพยีร, บากบั䉟呐น,
อตุสาหะ [Lex2]
ตอ่สู้: แขง่ขนั [Lex2]
(สไทรฟว)
{strove/strived,striven/strived,striving,strives} vi.
พยายามหนัก,มุ่งมั䉟呐น,ฝ่าฟัน,ด湩ิ来นรน,ตอ่สู้,แขง่ขนั.
###SW. striver n. strivingly adv. ###S.
apply,try,attempt [Hope]
(vi) มุ่งมั䉟呐น,พยายาม,ตอ่สู้,ด湩ิ来นรน,ฝ่าฟัน [Nontri]
/S T R AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swore กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ swear[Lex2]
(ซวอร)์ vi. กรยิาชอ่ง 2 ของ swear [Hope]
(vi) pt ของ swear [Nontri]
/S W AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swear]
สาบาน: ยนืยนั, สญัญา, ปฏญิาณ [Lex2]
สาบแชง่: สบถ, กน่ดา่ [Lex2]
(สแวร)์ {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt.
สาบาน,ปฎญิาณ,กลา่วคาํปฎญิาณ,ใหค้าํปฎิ
ญาณ,สบถ,สาปแชง่,กลา่วคาํสาปแชง่, swear by
กลา่วคาํปฎญิาณเขา้รับตาํแหนง่, swear off ตดัสนิใจ
เลกิ (โดยเฉพาะของมนึเมา) swear out ทาํใหศ้าลออก



หมายศาลโดยการกลา่วหาภายใตก้ารปฎญิาณตน s
[Hope]
(vi) ปฏญิาณ,สาบาน,สบถ [Nontri]
/S W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

throne บลัลงัก:์ ท䉟ี呐ประทบั, แทน่, ราชบลัลงัก,์ พระท䉟ี呐นั䉟呐ง [Lex2]
ผู้ครองบลัลงัก:์ ประมขุผู้ครองบลัลงัก,์ กษัตรยิ ์[Lex2]
ตาํแหนง่กษัตรยิ:์ อาํนาจกษัตรยิ ์[Lex2]
ข湩ึ来นครองบลัลงัก[์Lex2]
ทาํใหข้湩ึ来นครองบลัลงัก[์Lex2]
นั䉟呐งบนบลัลงัก[์Lex2]
(โธรน) n. ราชบลัลงัก,์บลัลงัก,์ตาํแหนง่
กษัตรยิ,์อาํนาจกษัตรยิ,์ผู้ครอง
บลัลงัก,์รัฎฐาธปัิตย,์ลาํดบัชั湩来นของเทพดา. vt. ทาํให้
ข湩ึ来นครองบลัลงัก.์ vi. ข湩ึ来นครองบลัลงัก ์[Hope]
(n) บลัลงัก,์ราชบลัลงัก ์[Nontri]
/TH R OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tone คณุภาพของเสยีง[Lex2]
น湩ํ来าเสยีง: ลกัษณะน湩ํ来าเสยีง [Lex2]
ลกัษณะทั䉟呐วๆไป[Lex2]
เสยีงท䉟ี呐เกดิจากเคร䉟ื呐องยนตก์ลไก[Lex2]
เฉดส:ี โทนส ี[Lex2]
ความตงึตวัของกลา้มเน湩ื来อหรอือวยัวะอ䉟ื呐นๆใน
รา่งกาย[Lex2]
ระดบัเสยีง: เสยีงสงูต䉟ํ呐า [Lex2]
ปรับสใีหก้ลมกลนื[Lex2]
พดูหรอืออกเสยีงดว้ยระดบัเสยีงหน䉟ึ呐ง[Lex2]
(โทน) n. เสยีงสงูต䉟ํ呐า,คณุภาพของเสยีง,น湩ํ来าเสยีง,เสยีง



รอ้ง,การเนน้เสยีงท䉟ี呐พยางคห์น䉟ึ呐งของคาํ,ระบบส,ีสที䉟ี呐
ให,้การใหส้,ีการปรับส,ีอทิธพิลของส,ีความตงึตวัของ
อวยัวะหรอืเน湩ื来อเย䉟ื呐อของรา่งกาย. vt.,vi. ทาํเสยีง
เฉพาะ,ปรับเสยีง,ปรับส,ีฟ湩ื来นฟสูภาพกายหรอืจติ Phr.
tone dow [Hope]
(n) เสยีง,น湩ํ来าเสยีง,การใหส้,ีลกัษณะ [Nontri]
(vi) เขา้กนั,กลมกลนื,ลงรอย,ปรับเสยีง [Nontri]
/T OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tore กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ tear[Lex2]
(vt) pt ของ tear [Nontri]
/T AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[tear]
ฉกีออก[Lex2]
เคล䉟ื呐อนท䉟ี呐หรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, ร䉟ี呐, รบีตะบงึ
[Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
น湩ํ来าตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
น湩ํ来าตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. น湩ํ来าตา,ของเหลวท䉟ี呐คลา้ยน湩ํ来าตา vi. นา้ตาไหล
ออกมา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกี



ออก,ดงึ,ท湩ิ来ง,ร湩ื来อ,ร湩ื来อท湩ิ来ง,ร湩ื来อออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกู
ดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งท䉟ี呐ฉกีออก adj. น湩ํ来าตา
ไหล,น湩ํ来าตาคลอ,ทาํใหน้湩ํ来าตาไหล,โศกเศรา้ Phr. (tear
into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) น湩ํ来าตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]
(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,ร湩ื来อออก,ท湩ึ来ง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]
/T IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

tote คนงดเคร䉟ื呐องด䉟ื呐มมอีลักอฮอล:์ คนอดเหลา้ [Lex2]
(โทท) vi.,vt. รวมยอด,รวม,แฝงไว ้###S.
carry,convey [Hope]
/T OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vole หนนูา[Lex2]
การชนะแตม้ไพร่วดโดยคนๆ เดยีว[Lex2]
(โวล) n. ตวัคลา้ยหนจูาํพวก Nicrotus มขีาสั湩来นและหาง
สั湩来น ,แตม้ไพ)่ การชนะรวดโดยคน ๆ เดยีว [Hope]
(n) / / [OALD]

vote การลงคะแนนเสยีง: การออกเสยีง [Lex2]
ลงคะแนน: ออกเสยีง, ลงคะแนนเสยีง [Lex2]
ผู้ท䉟ี呐มสีทิธอิอกเสยีง[Lex2]
จาํนวนคะแนนเสยีง[Lex2]
สทิธใินการออกเสยีงเลอืกตั湩来ง[Lex2]



เสนอแนะ[Lex2]
(โวท)ฺ n. การออกเสยีง,การเลอืกตั湩来ง,คะแนนเสยีง,บตัร
คะแนนเสยีง,สทิธกิารออกเสยีง,จาํนวนคะแนน
เสยีง,มต ิvt.,vt. ออกเสยีง,ลงคะแนนเสยีง,เลอืกตั湩来ง,ลง
มต,ิเสนอ [Hope]
(vi,vt) ลงคะแนนเสยีง,ลงมต,ิเลอืกตั湩来ง [Nontri]
/V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whole ทั湩来งหมด: ทั湩来งส湩ิ来น [Lex2]
สมบรูณ:์ ครบถว้น [Lex2]
ส䉟ิ呐งท䉟ี呐ครบถว้น: ส䉟ิ呐งท䉟ี呐สมบรูณ ์[Lex2]
(โฮล) adj.,n. ทั湩来งหมด,ทั湩来งส湩ิ来น,พรอ้มมลู,สมบรูณ,์ไมม่ี
การแบง่แยก,ครบถว้น,เตม็,ไมบ่บุสลาย,ไม่
เจอืปน,ลว้น ๆ ###SW. wholeness n. [Hope]
(adj) ทั湩来งหมด,ทั湩来งส湩ิ来น,ทั湩来งกอง,ทั湩来งเพ,ทั䉟呐วไป,เตม็,สากล
[Nontri]
(n) ทั湩来งหมด,ทั湩来งส湩ิ来น,ทั湩来งกอง,ทั湩来งเพ,ทั湩来งมวล [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

woke กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ wake: ต䉟ื呐น [Lex2]
(โวค) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 องwake [Hope]
(vt) pt และ pp ของ wake [Nontri]
/W OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wake]
ปลกุใหต้䉟ื呐น: ทาํใหต้䉟ื呐น [Lex2]
ต䉟ื呐นนอน[Lex2]
ทาํใหต้䉟ื呐นตวั[Lex2]
ต䉟ื呐นตวั[Lex2]



ทาํใหรั้บรู้[Lex2]
รับรู้[Lex2]
เฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
การเฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
รอ่งรอยทางน湩ํ来าท䉟ี呐เรอืหรอืส䉟ิ呐งอ䉟ื呐นใดแลน่ผา่นไป[Lex2]
รอ่งรอยทางอากาศหลงัจากเคร䉟ื呐องบนิบนิผา่น
ไป[Lex2]
ตาํแหนง่หรอืพ湩ื来นท䉟ี呐ดา้นหลงั[Lex2]
ผลกระทบท䉟ี呐ตามมา[Lex2]
การพบปะพดูคยุกนัหลงัจากท䉟ี呐มเีหตกุารณท์䉟ี呐สาํคญั
ผา่นไป โดยมากหมายถงึ การไปชมุนมุกนัท䉟ี呐บา้นของผู้
ท䉟ี呐เสยีชวีติกอ่นจะมพีธิฝัีงศพ (โดยมกัถกูอา้งวา่มที䉟ี呐มา
จาก การปลกุใหผู้้ตายมชีวีติข湩ึ来นมาอกี) เชน่ A wake
usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day
the funeral takes place. [LongdoEN]
(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ต䉟ื呐น,ต䉟ื呐น
นอน,ต䉟ื呐นตวั,สาํนกึตวั vt. ทาํใหต้䉟ื呐น,ปลกุให้
ต䉟ื呐น,กวน,ปลกุเรา้,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอ
คอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW. waker n. ###S.
watch vigil [Hope]
(n) รอ่งรอย,ทางเดนิ,ทางผา่น,การรอคอย,การอยู่ยาม
[Nontri]
(vi,vt) ปลกุ,ทาํใหต้䉟ื呐น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สาํนกึตวั
[Nontri]
/W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wore กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ wear[Lex2]
(วอร)์ vi.,vt. กรยิาชอ่ง 3 ของ wear [Hope]
(vt) pt ของ wear [Nontri]
/W AO1 R/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[wear]
สวมใส:่ สวม, นุ่ง, ใส,่ ตดิ, ประดบั [Lex2]
เผยอารมณใ์หเ้หน็บนใบหนา้: เผยสหีนา้, แสดงสหีนา้
[Lex2]
(แวร)์ {wore,worn,wearing,wears} vt.,n. (การ)
สวม,ใส,่ตดิ,ประดบัไว,้แสดง,แสดงใหเ้ป็น
ทา่,ครอง,ใช,้สกึ,ทาํใหส้กึ,ทาํใหอ้อ่นเพลยี vi.
ลกึ,เสยีดส,ีทน,ใชจ้นสกึ,ใชจ้นขาด wear down สกึ สกึ
กรอ่น เส䉟ื呐อมชาํรดุ ทาํใหเ้หน䉟ื呐อย มชียัเหนอื ###SW.
wearer,n. [Hope]
(n) การสวม,รอยชาํรดุ,การใชส้อย,ความ
สกึหรอ,เส湩ื来อผา้ [Nontri]
(vt) สวม,แสดง,ประดบั,ใส,่ใช,้ทาํใหส้กึ,ทาํให้
ออ่นเพลยี,ตดิ [Nontri]
/W EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

wove กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ weave: ทอ [Lex2]
(โวฟว) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ weave [Hope]
(vt) pt ของ weave [Nontri]
/W OW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[weave]
ถกัทอ: สาน, ถกั [Lex2]
รปูแบบการทอ: รปูแบบการสาน, รปูแบบการถกั
[Lex2]
โซเซ: แกวง่ไปแกวง่มา, แกวง่ [Lex2]
(วฟีว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi.
ทอ,สาน,ถกั,ชกัใย,รอ้ย,เรยีบเรยีง,หลบ



หลกี,ประกอบ,ปะตดิปะตอ่ vi. โซเซ,แกวง่,แกวง่ไกว
[Hope]
(vi) ทอผา้,ขดั,สาน,ถกั,รอ้ยกรอง,ปะตดิปะตอ่ [Nontri]
/W IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrote กรยิาชอ่งท䉟ี呐 2 ของ write: เขยีน [Lex2]
(โรท) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 3 ของ write [Hope]
(vt) pt ของ write [Nontri]
/R OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[write]
เขยีน: เขยีนหนังสอื, จด, จารกึ [Lex2]
แตง่ (หนังสอื, กลอน, เพลง): ประพันธ ์(หนังสอื,
กลอน, เพลง) [Lex2]
(ไรท)ฺ vt.,vi. เขยีน,เขยีนหนังสอื,เขยีนจดหมาย,แตง่
หนังสอื,กรอกหนังสอื,บรรยาย,ประพันธ,์ลงนาม,บนัทกึ
ขอ้มลูในเคร䉟ื呐องคอมพวิเตอร,์ Phr. (write off ขดีฆา่
ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน湩ี来สญู,ตดัสนิใจลมื)
###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพ์
หนังสอื,แตง่,ลงนาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

zone พ湩ื来นท䉟ี呐: บรเิวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค [Lex2]
เขตเวลา[Lex2]
สว่นของพ湩ื来นท䉟ี呐เฉพาะ (เชน่ บรเิวณท䉟ี呐มกีารขนสง่หรอื
สนามแขง่ขนั)[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค[Lex2]
แบง่เป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค: แบง่เป็นบรเิวณ



แถบ ภาค โซนหรอืแนว [Lex2]
(โซน) n.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) เขต,เขตเวลา,เขต
ไปรษณยี,์แนว,แถบ,ร湩ิ来ว,วง,บรเิวณ,สว่นของบรเิวณการ
แขง่ขนั ###S. region,belt,territory [Hope]
(n) สายรัด,เขตรอ้น
หนาว,แนว,วง,บรเิวณ,ขอบเขต,เขตเวลา [Nontri]
/Z OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

boil ทาํใหเ้ดอืด: ตม้ [Lex2]
เดอืด[Lex2]
หนอง (ผวิหนัง)[Lex2]
(บอยล)ฺ {boiled,boiling,boils} vi. เดอืด,เป็นไอ
นʀํา,เดอืดดาล vt. ตม้เดอืด,ทาํใหอ้ณุหภมูจิดุเดอืด 
Phr. (boil over ระเบดิ,โกรธ) n. การตม้ให้
เดอืด,ผ,ีสวิ,หวัสวิ [Hope]
(n) ฝี,สวิ [Nontri]
(vi,vt) ตม้,เดอืด,เดอืดดาล,เดอืดพลา่น [Nontri]
/B OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

broil โกรธ[Lex2]
ยา่ง: ปʀิง, องัไฟ [Lex2]
(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ)
ยา่ง,ปʀิง,เผา,ทาํใหร้อ้นจัด, เรา่รอ้น,โกรธ,ทะเลาะ
ววิาท ###S. cook,heat,bake,burn [Hope]
(n) การทะเลาะววิาท,การทะเลาะเบาะแวง้ [Nontri]
(vi) เรา่รอ้น,โกรธ [Nontri]
(vt) ผงิ,ปʀิง,ยา่ง,องัไฟ [Nontri]
/B R OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

choice การเลอืก[Lex2]
ทางเลอืก: ตวัเลอืก [Lex2]
ทɿีมคีณุภาพด:ี ชัʀนด,ี ชัʀนเยɿียม [Lex2]
สว่นทɿีดทีɿีสดุ: สว่นประกอบทɿีดทีɿีสดุ [Lex2]
สɿิงทɿีถกูเลอืก: ผู้ทɿีถกูเลอืก [Lex2]

http://dict2003.longdo.com/


ดเียɿียม[Lex2]
(ชอยซ)ฺ n. การเลอืก,สɿิงทɿีถกูเลอืก,ทางเลอืก,ความ
พถิพีถินั,เนʀือชัʀนดaีdj. ดเียɿียม,เดน่ทɿีสดุ,ซɿึงเลอืกสรร
แลว้,คดัเลอืก ###SW. choiceness n. ดcูhoice Phr.
(at choice เลอืกไดต้ามชอบใจ) [Hope]
(n) สɿิงทɿีเลอืก,ทางเลอืก,โอกาสในการเลอืก [Nontri]
/CH OY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coil ขด (เชอืกหรอืสายยาง): สɿิงทɿีเป็นมว้นหรอืขด [Lex2]
ขดเป็นวง[Lex2]
ขดลวดซɿึงกระแสไฟไหลผา่น: ขดลวดเหนɿียวนาํ
[Lex2]
มว้น: ทาํใหม้ว้น, ทาํใหข้ด, ทาํใหเ้ป็นมว้นหรอืขด
[Lex2]
ความลาํบาก: ความยุ่งยาก [Lex2]
ความวุ่นวายเอะอะ[Lex2]
(คอยล)ฺ {coiled,coiling,coils} v. ขด,มว้น,ขดเป็น
วง,เคลɿือนเป็นวง n. ขดลวด,มว้น,วง [Hope]
(n) ขดลวด,หว่งคมุกาํเนดิ [Nontri]
(vt) มว้น,ขด,เป็นวง,งอ [Nontri]
/K OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coin ซɿึงเป็นแบบหยอดเหรยีญ[Lex2]
ทาํเหรยีญกษาปณ:์ หลอมหรอืหลอ่โลหะเป็น
กษาปณ,์ ผลติเหรยีญกษาปณ ์[Lex2]
สรา้ง (คาํ): คดิ, ประดษิฐ ์[Lex2]
เหรยีญ: เหรยีญกษาปน ์[Lex2]
|m| มมุ เชน่ au coin de la rue ตรงหวัมมุถนน
[LongdoFR]



(คอยน)ฺ {coined,coining,coins} n. เหรยีญ
กษาปณ,์เหรยีญ vt. ทาํเหรยีญ
กษาปณ,์ประดษิฐ,์สรา้ง vi. ปลอมแปลง ###S. invent
[Hope]
(n) เหรยีญ,เหรยีญกษาปณ ์[Nontri]
(vt) ทาํเหรยีญ,พมิพเ์หรยีญ,สรา้งขʀึน,ประดษิฐ์
[Nontri]
/K OY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foil คนหรอืสɿิงทɿีมคีวามขดัแยง้แตเ่ขา้กนัไดด้กีบั
คณุลกัษณะผู้อɿืน[Lex2]
กระดาษหุ้มโลหะบางใชห้อ่อาหาร: กระดาษฟอยล์
[Lex2]
หอ่ดว้ยกระดาษฟอยล:์ หุ้มดว้ยกระดาษฟอยล์
[Lex2]
ขดัขวาง (อบุาย, แผนการ): สกดักัʀน, ทาํลาย [Lex2]
ดาบปลายทู่ทɿีใชใ้นกฬีาฟันดาบ[Lex2]
(ฟอยล)ฺ {foiled,foiling,foils} n. แผน่โลหะ
บาง,กระดาษหุ้มตะกัɿว ทɿีใชห้อ่บหุรɿี,แผน่บาง,ฉาบ
ปรอทหลงักระจก,โลหะทɿีเป็นฐานของเพชรพลอยทɿี
เจยีระไนแลว้. ดaูirfoil ,ดhูydrofoil ,ดาบปลายทู่ชนดิ
หนɿึง,การฟันดาบดว้ยดาบดงักลา่ว vt. ปอ้งกนัความ
สาํเรจ็,กดีกนั,สกดักัʀน,ทาํ [Hope]
(n) กระดาษฟอย,แผน่โลหะบาง,ดาบ [Nontri]
(vt) กดีกนั,ปอ้งกนั,สกดักัʀน,ทาํใหแ้พ,้หยดุยัʀง
[Nontri]
/F OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

join เขา้รว่ม: รว่มวง, สมทบ, รว่ม [Lex2]



เขา้รว่มเป็นสมาชกิ[Lex2]
เชɿือม: ตอ่, โยง, ประสาน [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั (ถนน, แมน่ʀํา): บรรจบกนั [Lex2]
รอยตอ่: รอยเชɿือม, ขอ้ตอ่ [Lex2]
มสีว่นรว่ม: ประสมโรง [Lex2]
(จอยน)ฺ {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ)
เชɿือม,ตดิ,ตอ่,รว่ม ###S. connect,merge,unite [Hope]
(vt) รวม,เขา้รว่ม,ตอ่กนั,พบ,บรรจ,ุเขา้เป็นสมาชกิ
[Nontri]
/JH OY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

joint ขอ้ตอ่ (กระดกู)[Lex2]
ทɿีรว่มกนั[Lex2]
บหุรɿีสอดไสก้ญัชา (คาํแสลง)[Lex2]
รอยตอ่: รอยเชɿือม [Lex2]
สถานทɿีดɿืมกนิและเตน้ราํราคาถกู (คาํไมเ่ป็นทางการ)
[Lex2]
(จอยท)ฺ {jointed,jointing,joints} n. ขอ้ตอ่,รอย
ตอ่,หวัตอ่,เดอืย,ปลอ้ง,ขอ้,ตาไม,้สว่นตอ,ตะเขบ็,ทɿี
บรรจบ adj. รว่มกนั,สมัพันธก์นั,ในเวลาเดยีวกนั,เชɿือม
vt.,vi. เชɿือมกนั,ตอ่กนั ###S. juncture [Hope]
(adj) รวมกนั,ชมุนมุกนั,เชɿือมโยง [Nontri]
(n) ขอ้ตอ่,ดุ้น,เดอืย,ตาไม,้ตะเขบ็,ทɿีชมุนมุ [Nontri]
/JH OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moist เปียกชʀืน: หมาด, ชʀืน [Lex2]
นʀําตานอง[Lex2]
(มอยซทฺ)ฺ adj. ชʀืน,เปียก,ชุ่ม,นʀําตานอง,เกɿียวกบัหรอืมี
ของเหลวหรอืความชʀืน. ###SW. moistful adj.



 

[Hope]
(adj) ชʀืน,หมาด,เปียก,ชุ่ม,นอง [Nontri]
/M OY1 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

oil นʀํามนั: นʀํามนัปโิตรเลยีม, นʀํามนัพชื, นʀํามนัดบิ [Lex2]
หยอดนʀํามนัเพɿือทาํใหล้ɿืน[Lex2]
(ออยล)ฺ n. นʀํามนั [Hope]
(n) นʀํามนั [Nontri]
(vi) ละลายเป็นนʀํามนั,กลายเป็นนʀํามนั [Nontri]
(vt) หยอดนʀํามนั,ใสน่ʀํามนั,ทาํใหค้ลอ่ง,ทานʀํามนั
[Nontri]
/OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

oink เสยีงหม[ูLex2]

point ความคดิเหน็[Lex2]
จดุประสงค:์ จดุมุ่งหมาย [Lex2]

 



ประเดน็: ขอ้, แง,่ หวัขอ้, เรɿือง [Lex2]
จดุ: ปลาย [Lex2]
คะแนน: แตม้คะแนน, แตม้ [Lex2]
จดุสาํคญั[Lex2]
จดุเวลา[Lex2]
สถานทɿี: ตาํบล, ตาํแหนง่แหง่หน [Lex2]
ขัʀน: ตอน [Lex2]
หวัลกูศร[Lex2]
ระดบั: สถานะ [Lex2]
ทศิทาง[Lex2]
ชʀี: ชʀีใหด้,ู ชʀีไปทาง, ชʀีทาง [Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
ทาํใหแ้หลม: ทาํใหเ้รยีวแหลม [Lex2]
(เรอื) แลน่รับลม: (เรอื) แลน่ทวนลม, แลน่องิลม
[Lex2]
(พอยท)ฺ n. จดุ,จดุประสงค,์จดุ
เครɿืองหมาย,จดุทศนยิม,สɿิงทɿีมปีลายแหลม,สถาน
ทɿี,ตาํแหนง่,ทศิทาง,ขัʀน,ตอน,สɿิงทɿีสาํคญัทɿี
เขา้ใจ,ประเดน็,จดุสาํคญั,เอกลกัษณ,์ขอ้แนะ,ขอ้คาํ
ขาํ,หนว่ย,หนว่ยวดั,ขดี,คะแนน,การชʀี,vt.,vi.
ชʀี,เลง็,แจง้,ทาํใหแ้หลม,เสรมิ,ใสจ่ดุทศนยิม Phr.
(inpoint เขา้ประเดน็ ทาํได,้เกɿียวขอ้ง) [Hope]
(n)
จดุ,ทศิทาง,ขอ้,จดุทศนยิม,ตาํแหนง่,ประเดน็,ใจความ
สาํคญั [Nontri]
(vt) ชʀี,แสดงใหเ้หน็,เลง็,แจง้,เสʀียม,ใสจ่ดุทศนยิม
[Nontri]
/P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roil /R OY1 L/ [CMU]



soil ดนิ: พʀืนดนิ, การทาํใหเ้ปืʀอน [Lex2]
ทาํใหเ้ปืʀอน: ทาํใหส้กปรก, ทาํใหม้วัหมอง [Lex2]
(ซอลย)์ n. ดนิ,พʀืนดนิ,ดนิชนดิใดชนดิหนɿึง,ทɿีดนิ,ดนิ
แดน,ทɿีทเีหมาะสาํหรับเจรญิ
เตบิโต,ประเทศ,ภมูลิาํเนา,ปติภุมู,ิเกษตรกรรม,ชวีติ
เกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,เ้ปืʀอน,ดา่งพรอ้ย,มี
มลทนิ,มวัหมอง.,รอยเปืʀอน,รอยสกปรก,ดา่ง
พรอ้ย,มลทนิ,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย. [Hope]
(n) ดนิ,มลทนิ,รอยเปืʀอน [Nontri]
(vi,vt) สกปรก,เปืʀอน,มมีลทนิ,ดา่งพรอ้ย,มวัหมอง
[Nontri]
/S OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spoil ทาํใหเ้สยีหาย[Lex2]
ตามใจจนเสยีคน: ทาํใหเ้สยีคน [Lex2]
เนา่เสยี[Lex2]
แยง่ชงิ: ปลน้ [Lex2]
การแยง่ชงิ[Lex2]
ของทɿีแยง่ชงิมา: สɿิงทɿีปลน้มา, ของโจร [Lex2]
(สพอยล)ฺ {spoilt/spoiled,spoiling,spoils} vt. ทาํให้
เสยี,ทาํใหแ้ย,่ทาํอนัตราย,โอจ๋นเสยีคน,ทาํใหเ้สɿือม
เสยี,ปลน้,แยง่. vi. เสยี,เสɿือมเสยี,แยล่ง,ปลน้,แยง่. n.
ของโจร,สɿิงทɿีปลน้มา,ของเสยี Phr. (be spoiling for
อยากมาก ตอ้งการมาก) S... [Hope]
(n) ของทɿีรบิมาได,้ของทɿีปลน้ได,้ของโจร,ของเสยี
[Nontri]
(vi) ปลน้,เสยี,เสɿือมเสยี,แยล่ง [Nontri]
(vt) แยง่,ปลน้,ทาํลาย,ทาํใหเ้สยีคน [Nontri]
/S P OY1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

toil งานตรากตราํ: งานหนัก [Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
กา้วหนา้ชา้[Lex2]
(ทอยล)ฺ n. งานหนัก,งานตรากตราํ,การ
ตรากตราํ,ความเหนด็เหนɿือย,สงคราม,การตอ่สู้,การ
ดʀินรน. vi. ทาํงานหนัก,ตรากตราํ,ทาํงานอาบเหงɿือ
ตา่งนʀํา,เดนิทางดา้ยความลาํบากหรอื
เหนด็เหนɿือย,ไปดว้ยความลาํบากหรอืเจบ็ปวด. vt.
ประสบความสาํเรจ็ดว้ยการตรากตราํทาํงาน. [Hope]
(n) งานหนัก,ความเหนด็เหนɿือย,ความตรากตราํ,การ
ตอ่สู้ดʀินรน [Nontri]
(vi) ทาํงานหนัก,เหนɿือยยาก,ตรากตราํ [Nontri]
/T OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

voice เสยีงพดู: เสยีงทɿีเปลง่จากปาก, 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,เสยีง
เปลง่,ความสามารถในการพดูหรอืรอ้ง,สทิธใินการ
แสดงความคดิเหน็,ความตอ้งการ,ความ



ปรารถนา,ความคดิเหน็,สทิธใินการออกเสยีง,ปาก
เสยีง,โฆษก,วาจกในไวยากรณ,์นักรอ้ง,สว่นทɿีขบั
รอ้งของบทดนตร,ีความสามารถในการขบัรอ้ง [Hope]
(n) เสยีง,วาจก,ความคดิเหน็ [Nontri]
(vt) เปลง่เสยีง,ประกาศ,ออกความคดิ [Nontri]
/V OY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

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

boom เปลง่เสยีง: เปลง่เสยีงดงั [Lex2]
เสยีงดงั: เสยีงตมู, เสยีงตงึตงั, เสยีงตมูตาม
[Lex2]
เจรญิรุ่งเรอืง[Lex2]
ต:ี ตอียา่งแรง [Lex2]
ความเจรญิรุ่งเรอืง: ความเจรญิรุ่งเรอืงทาง
เศรษฐกจิ [Lex2]
ขมุทอง: โอกาสทอง [Lex2]
ขาตั㰀�งไมโครโฟน[Lex2]
ไมข้วางท�ีผกูขา้งเรอื[Lex2]

http://dict2003.longdo.com/


(บมู) {boomed,booming,booms} n. เสยีงดงัสนั�น
หวั�นไหว,การข㰀ึ�นสงูอยา่งรวดเรว็ของราคาหรอืการ
ขาย,ระยะการเจรญิเตบิโตอยา่งรวดเรว็ vi.,vt.
(ทาํให)้ เพ�ิมข㰀ึ�นอยา่งรวดเรว็,มเีสยีงดงัสนั�น,
(เจรญิรุ่งเรอืงพัฒนา) มชี�ือเสยีงอยา่ง
รวดเรว็,ยกยอ,สนับสนนุ [Hope]
(vi) เสยีงดงั [Nontri]
/B UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boost สง่เสรมิ: ยยุง, ยกยอ [Lex2]
(บสูท)ฺ {boosted,boosting,boosts} vt.,n. (การ) ยก
ข㰀ึ�น,เล�ือนข㰀ึ�น,สง่เสรมิ,พดูจาสนับสนนุ,เผย
แพร,่เล�ือนตาํแหนง่,เพ�ิมข㰀ึ�น ###S. lift,raise
[Hope]
(vt) ยก,สง่เสรมิ,ดนั,เล�ือนตาํแหนง่ [Nontri]
/B UW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boot รองเทา้บทู: รองเทา้หุ้มขอ้เทา้ [Lex2]
(บทู) {booted,booting,boots} n. รองเทา้หุ้มขอ้
เทา้,รองเทา้บู๊ท,เคร�ืองหุ้มคลา้ยปลอก,ฝาครอบ
ปอ้งกนั,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เคร�ืองรัดทรมาน
ขอ้เทา้,การเตะ,การถบี,การปลดออก vt. สวมรอง
เทา้บู๊ท,เตะ,ถบี เร�ิมตน้ใหมเ่ร�ิมเคร�ืองใหมห่มายถงึ
การเปดิเคร�ืองคอมพวิเตอรใ์หเ้ร�ิมตน้ทาํงาน (วา่
กนัวา่ คาํ "boot" น㰀ี� มาจากคาํวา่ "bootstrap" เบ㰀ื�อง
หลงัการใชค้าํ ๆ น㰀ี� อยู่ท�ีการขู่วา่ ถา้ไมท่าํงานแลว้
ละก ็โดนรองเทา้บู๊ตแน ่ๆ เลย) การเร�ิมเคร�ืองใหม่
นั㰀�น โดยปกต ิเม�ือกดสวติชเ์ปดิแลว้ คอมพวิเตอร์
จะเร�ิมตน้ทาํงานดว้ยการอา่นจานบนัทกึในหนว่ย



บนัทกึ A: ถา้ในหนว่ยบนัทกึ A: ไมม่จีานบนัทกึ ก็
จะไปอา่นจานบนัทกึ C: (จะไมส่นใจหนว่ยบนัทกึ
B: เลย) ถา้มจีานบนัทกึใน A: จานบนัทกึนั㰀�นจะ
ตอ้งมคีาํสั�งระบบ (แฟม้ขอ้มลู command.com) อยู่
คอมพวิเตอรจ์งึจะเร�ิมตน้ทาํงานตอ่ไปได ้ถา้จาน
บนัทกึใน A: ไมม่คีาํสั�งระบบ จะมรีายงานบน
จอภาพวา่เป็น "nonsystem disk" ในกรณเีชน่น㰀ี�
ตอ้งเปล�ียน แผน่ A: หรอืดงึแผน่ A: ออก แลว้เร�ิม
ตน้ใหมจ่าก หนว่ยบนัทกึ C: (ถา้ม)ี อน�ึง การเร�ิม
เคร�ืองใหมนั่㰀�น ทาํได ้2 วธิ ีวธิแีรกเร�ิมดว้ยการเปดิ
สวติชท์�ีเคร�ืองคอมพวิเตอรต์ามท�ีไดอ้ธบิายแลว้
เรยีกวา่ "cold boot" อกีวธิหีน�ึงท�ีใชเ้ม�ือมกีารเปดิ
เคร�ืองอยู่กอ่นแลว้ แตต่อ้งการเร�ิมเคร�ืองใหม ่หรอื
เคร�ืองเกดิขดัขอ้งหรอืคา้ง (hang) ให ้กดแปน้
CTRL +ALT +DEL เรยีกวา่ "warm boot" [Hope]
(n) รองเทา้บทู,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,ผลประโยชน์
[Nontri]
(vt) สวมรองเทา้,มปีระโยชน ์[Nontri]
/B UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brood กก: ฟัก, กกไข,่ ฟักไข ่[Lex2]
ลกู: ลกูออ่น [Lex2]
ครุ่นคดิ: กงัวล [Lex2]
หนา้งอ: ทาํหนา้บ㰀ึ�ง [Lex2]
สาํหรับไวก้กไข:่ สาํหรับฟักไข ่[Lex2]
(บรดู) {brooded,brooding,broods} n. คอก
หน�ึง,กลุ่มหน�ึง,พันธุ์หน�ึง,ชนดิหน�ึง vi. กก (ไข)่ ,ใช้
ปีกโอบคุ้มกนั (ลกูสตัว)์ ,ครุ่นคดิ. adj. สาํหรับไว้
กกไข ่[Hope]



(n) พันธุ์,พงศ์
พันธุ์,ชนดิ,ครอบครัว,ครอก(สตัว)์,ลกูไก ่[Nontri]
(vi) ครุ่นคดิ,ราํพงึ,คดิ [Nontri]
(vt) กกไข,่กกลกู [Nontri]
/B R UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

choose เลอืก: คดัเลอืก, เลอืกสรร, คดั [Lex2]
เลอืก[Lex2]
(ชสู) (chose,chosen,choosing,chooses) vt.
เลอืก,คดัเลอืก,สมคัร. vi. เลอืก,เลอืกสรร,ชอบ. 
Phr. (cannot choose but ตอ้ง,จาํตอ้ง,กเ็ลยตอ้ง) .
Phr. (choose up คดัเลอืกคนเลน่ลงสนาม)
###SW. chooser n. ดcูhoose choosingly adv.
ดcูhoose คาํท�ีมคี [Hope]
(vi,vt) เลอืก,คดัเลอืก,เลอืกสรร,สมคัร
ใจ,ตดัสนิ,ตกลงใจ [Nontri]
/CH UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]



cool ความทนัสมยั[Lex2]
ความสงบเยอืกเยน็[Lex2]
ใจเยน็[Lex2]
ซ�ึงมจัีงหวะท�ีผอ่นคลาย (บทเพลง)[Lex2]
ดเีลศิ (คาํสแลง): ดเีย�ียม [Lex2]
ทนัสมยั[Lex2]
ทาํใหเ้ยน็ลง[Lex2]
ทาํใหล้ดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความ
กระตอืรอืรน้)[Lex2]
เยน็: หนาวเยน็ [Lex2]
เยน็ชา: ซ�ึงไรค้วามรู้สกึ, ซ�ึงไมเ่ป็นมติร [Lex2]
เยน็ลง[Lex2]
ลดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความ
กระตอืรอืรน้)[Lex2]
เจง๋: สดุยอด [Lex2]
โอเค: ตกลง [Lex2]
(คลู) {cooled,cooling,cools} adj. เยน็,เยน็
สบาย,เยอืกเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,หนา้ดา้น,หนา้
หนา,ไรค้วามกระตอืรอืรน้,ไรอ้ารมณ,์ดเีลศิ (แสลง)
vi. เยน็ลง,มอีารมณน์อ้ยลง,กระตอืรอืรน้นอ้ยลง.
vt. ทาํใหเ้ยน็ลง,ทาํใหส้งบลง,ทาํใหล้ดนอ้ยลง
(ความโกรธอารมณ)์ ###SW. co [Hope]
(adj) เยน็,เยอืกเยน็,ใจเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,ไร้
อารมณ ์[Nontri]
(vt) ไมแ่ยแส,เหนิหา่ง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
/K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

doom กาํหนด: ตดัสนิ, ช㰀ี�ชะตา [Lex2]
คาํพพิากษา: คาํตดัสนิ [Lex2]



เคราะหร์า้ย: เคราะหก์รรม, ความหายนะ, ชะตา
กรรม, ความตาย [Lex2]
(ดมู) n. เคราะหร์า้ย,ชะตาขาด,ความตาย,ความ
หายนะ,คาํพพิากษา,วาระสดุทา้ย,วาระท�ี
โลกาวนิาศ vi. กาํหนด,ถงึ
วาระ,ประณาม,พพิากษา,ช㰀ี�ชะตากรรม ###S.
fate,adverse fate [Hope]
(n) คาํพพิากษา,คาํตดัสนิ,เคราะหก์รรม,ความ
หายนะ,ความตาย,ชะตาขาด [Nontri]
(vt) พพิากษา,ตดัสนิ,ลงโทษ,ช㰀ี�ชะตา [Nontri]
/D UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drool น㰀ํ�าลาย[Lex2]
ปลอ่ยน㰀ํ�าลายไหล[Lex2]
พดูโง่ๆ: พดูจาเหลวไหล, พดูส�ิงไรส้าระ [Lex2]
/D R UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

droop หอ่เห�ียว: ทอ้แท,้ หมดกาํลงัใจ [Lex2]
ออ่นแอ: เหน�ือยออ่น, ออ่นแรง, เพลยี [Lex2]
(ดรพู) vi.,vt.,n. (การ) กม้ต�ํา,หลบต�ํา,มอง
ต�ํา,หอ้ย,ยาน,ตกต�ํา,ทรดุโทรม (สขุภาพ) ,ออ่นแอ
ลง,ทอ้ใจ,ความกดต�ํา,ความทรดุโทรม,การไรท้�ียดึ
###S. sack,bend,weary,decline [Hope]
(vi) เห�ียวแหง้,ทอ้แท,้ตกต�ํา,
(สขุภาพ)ออ่นแอ,ทรดุโทรม,หอ้ย [Nontri]
/D R UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

food อาหาร: โภชนาการ, ส�ิงบรโิภค, อาหารการกนิ,



ของกนิ [Lex2]
(ฟดู) n. อาหาร,โภชนาการ,ส�ิงบรโิภค,อาหารใจ.
###SW. foodless adj. foodlessness n. ###S.
fare,nutriment,support [Hope]
(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบรโิภค,ของกนิ
[Nontri]
/F UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fool คนโง:่ คนไมม่หีวัคดิ, คนท�ึม, คนเขลา, คนเซอ่,
คนเบาปัญญา [Lex2]
ตวัตลก[Lex2]
ทาํเป็นตลก: ทาํเป็นเลน่ [Lex2]
หลอกลวง: ลวงใหเ้ขา้ใจผดิ, หลอก [Lex2]
อาหารหวานท�ีทาํดว้ยผลไมผ้สมกบัครมีหรอืคสั
ตารด์[Lex2]
(ฟลู) {fooled,fooling,fools} n. คนโง,่คนท�ึม,คน
เขลา,คนไมเ่ตม็บาท,คนเบาปัญญา,คนเซอ่,ตวั
ตลก. Phr. (make a fool of หลอกลวง,โกง) Phr.
(be no fool ฉลาด) . Phr. (All Fools\'day 1
เมษายน) . Phr. (April fool คนท�ีถกูหลอก
ลวง,คนท�ีกระทาํส�ิงท�ีไรผ้ลไรร้างวลัหรอืไร ้[Hope]
(n) คนโง,่ตวัตลก,คนเซอ่,คนไมเ่ตม็บาท,คนโง่
เขลาเบาปัญญา [Nontri]
(vi,vt) หลอกลวง,ลวง,โกง,ตม้ตุ๋น,เลน่ตลก,แกลง้
ทาํ,ทาํโง่ๆ [Nontri]
/F UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

goose หา่น[Lex2]
(กสู) n. หา่น,เน㰀ื�อหา่น,หา่นตวัเมยี,คนโง,่คนท�ึม.



[Hope]
(n) หา่น [Nontri]
/G UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

groom เจา้บา่ว[Lex2]
คนเล㰀ี�ยงมา้: คนใชผู้้ชาย [Lex2]
เตรยีมพรอ้ม: เตรยีมการ, ทาํใหส้ะอาดและ
เรยีบรอ้ย, ทาํใหพ้รอ้ม [Lex2]
(กรมู) n. เจา้บา่ว,คนเล㰀ี�ยงมา้,อศัวรักษ,์คนใช้
ผู้ชาย. vt. แตง่ตวั,ตกแตง่,ทาํใหส้ะอาด
หมดจด,ดแูลมา้,เตรยีมการ,เตรยีมตวั. ###SW.
groomer n. [Hope]
(n) คนใช,้คนเล㰀ี�ยงมา้,เจา้บา่ว,ขา้ราชบรพิาร
[Nontri]
/G R UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

groove รอ่ง: ราง, ทอ่, ชอ่ง [Lex2]
งานประจาํ[Lex2]
ทาํเป็นรอ่ง: ทาํเป็นราง, ไถใหเ้ป็นรอ่ง [Lex2]
สนกุสนาน: เพลดิเพลนิ [Lex2]
(กรฟูว) n. รอ่ง,ราง,ทอ่,เพลา,ชอ่ง,เวลาท�ี
เพลดิเพลนิ,ประสบการณท์�ีเพลดิเพลนิ. in the
groove ทนัสมยั. vt. ทาํเป็นรอ่ง,ใสใ่นรอ่ง. vi.
เพลดิเพลนิมาก,ไปดว้ยกนัไดด้กีบั,เขา้ใจ,เหน็
คณุคา่ย�ิง ###S. channel,furrow [Hope]
(n) ราง,รอ่ง,ชอ่ง,ทอ่ [Nontri]
(vt) ขดุราง,ขดุรอ่ง [Nontri]
/G R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]



hoop หว่ง: บว่ง, วง [Lex2]
(ฮพู) n.,vt. (ใส)่ ขอบตะแกรง,เหลก็พดื,หว่ง
เหลก็,วตัถทุ�ีเป็นวงแหวน,หว่งบาสเกตบอล,ลอ้ม
รอบ ###S. ring,band [Hope]
(n) ลกูลอ้,หว่ง,บว่ง,สุ่มกระโปรง [Nontri]
/HH UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hoot ทาํเสยีงรอ้งหวดู[Lex2]
เสยีงรอ้งหวดูคลา้ยเสยีงนกเคา้แมว[Lex2]
(ฮทู) v.,n. (เสยีง) รอ้งเสยีงอยา่ง
นกเคา้แมว,ตะโกนออกอยา่งไมเ่หน็ดว้ยหรอืเยย้
หยนั,ขบัออก,ไล.่ interj. คาํอทุานแสดงความไม่
พอใจ ###SW. hooter n. ###S. jeer [Hope]
(vi) รอ้งอยา่งเหยยีดหยาม,รอ้งเหมอืนนกเคา้แมว
[Nontri]
/HH UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hooves (ฮฟูซ) n. พหพูจนข์อง hoof [Hope]
/HH UH1 V Z/ [CMU]
/HH UW1 V Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

loom เคร�ืองทอผา้: ก�ี, หกู [Lex2]
ทอผา้ดว้ยเคร�ือง: ทอ [Lex2]
ปรากฏข㰀ึ�นมาลางๆ: จวนจะเกดิอยู่แลว้, ใกลจ้ะมา
ถงึ [Lex2]
สว่นหน�ึงของพายท�ีอยู่ระหวา่งดา้มพายกบัใบ
พาย[Lex2]



(ลมู) {loomed,looming,looms} n. เคร�ืองทอ
ผา้,หกู,ก�ี,ศลิปะและกระบวนการทอ,สว่นของพาย
ท�ีอยู่ระหวา่งดา้มพายกบัใบพาย vi. ปรากฎข㰀ึ�น
ลาง ๆ คอ่ย ๆ ปรากฎข㰀ึ�น n. การปรากฎข㰀ึ�นลาง ๆ
[Hope]
(n) หกูทอผา้,ก�ี [Nontri]
(vi) ปรากฏรางๆ,ปรากฎรปู [Nontri]
/L UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loop การตลีงักา (การบนิ)[Lex2]
เคล�ือนท�ีเป็นรปูวงแหวน[Lex2]
ตลีงักา (เคร�ืองบนิ)[Lex2]
ทางรถไฟท�ีทาํเป็นวงสาํหรับเล㰀ี�ยวกลบั[Lex2]
ทาํใหเ้คล�ือนท�ีเป็นรปูวงแหวน[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นหว่ง: ผกูเป็นหว่ง [Lex2]
ผกูเป็นหว่ง: กลายเป็นหว่ง [Lex2]
รกูาํแพง[Lex2]
วงจรปดิ (กระแสไฟฟา้)[Lex2]
เสน้หรอืรปูรา่งท�ีมลีกัษณะเป็นวงกลม[Lex2]
หว่ง: บว่ง, ขมวด [Lex2]
หว่งคมุกาํเนดิท�ีใสเ่ขา้ไปในชอ่งคลอด[Lex2]
(ลพู) n. หว่ง,ขมวด,วง,บว่ง,รหูว่ง,การตี
ลงักา,วงจรปดิของไฟฟา้หรอืแมเ่หลก็,ทาง
วงแหวน,ทางหลบรถ,เสน้กลบั,การกลบั,รกูาํแพง,รู
เลก็ ๆ หรอืแคบ ๆ vt. กลายเป็นหว่ง,ทาํเป็น
หว่ง,ทาํใหเ้คล�ือนท�ีเป็นรปูวงแหวน. vi. ทาํใหเ้ป็น
หว่ง,กลายเป็นหว่ง Phr. (the Loop ยา่นธรุกจิใน
กรงุชคิาโก,หว่งคมุกาํเนดิท�ีใชใ้สเ่ขา่ไปในชอ่ง
คลอด [Hope]



(n) รปูบว่ง,หว่ง,วง,ขมวด [Nontri]
(vt) ทาํเป็นบว่ง,ผกูหว่ง,เวยีน,ทาํเป็นวง [Nontri]
/L UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loose แก:้ แกม้ดั, คลายปม [Lex2]
คลอน: โยก, โคลงเคลง, ไมแ่นน่ [Lex2]
ชา่งพดู: พดูมาก, พลา่ม [Lex2]
ซ�ึงระบายทอ้ง[Lex2]
ทาํใหห้ลวม: ผอ่น, คลาย [Lex2]
ปลดเปล㰀ื�องจากพันธะ: ปลดเปล㰀ื�องจากขอ้ผกูมดั
[Lex2]
ปลอ่ย: ปลอ่ยตวั [Lex2]
ปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระ: ปลอ่ยจากการคมุขงั [Lex2]
ปลอ่ยอาวธุ: ยงิ [Lex2]
เป็นอสิระ: ไมถ่กูควบคมุตวั, ไมถ่กูผกู [Lex2]
มาพรอ้มกบัเสมหะ[Lex2]
ไมเ่กาะตดิกนั: ไมเ่กาะกนัเป็นกอ้น [Lex2]
ไมไ่ดค้วบคมุอยา่งเขม้งวด: ไมไ่ดจั้ดระเบยีบอยา่ง
จรงิจัง [Lex2]
ไมไ่ดจั้ดสรรให ้(เงนิ): ไมไ่ดแ้ยกไว ้[Lex2]
ไมไ่ดบ้รรจใุนหบีหอ่ดว้ยกนั[Lex2]
ไมไ่ดผ้กูแนน่: หยอ่น [Lex2]
ไมเ่ท�ียงตรง: ไมแ่นน่อน, ไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ไมอ่ดัแนน่: ไมแ่นน่, ไมร่วมกนัแนน่ [Lex2]
ยกสมอเรอืข㰀ึ�น[Lex2]
ยงิ (จรวด): ปลอ่ยขปีนาวธุ [Lex2]
สาํสอ่น: เสเพล, แพศยา [Lex2]
หลวม: ไมค่บั, ไมแ่นน่, ไมก่ระชบั [Lex2]
หลวม: คลาย [Lex2]



หละหลวม: ไมร่อบคอบ, ไมส่นใจ, สะเพรา่, ละเลย
[Lex2]
หลดุ: หลดุลุ่ย, หอ้ย [Lex2]
อยา่งเป็นอสิระ: ปราศจากขอ้ผกูมดั [Lex2]
(ลสู)ฺ adj. หลวม,ไมแ่นน่,วา่ง,ไมม่งีาน
ทาํ,หยอ่น,กระชบั,แพศยา,กวา้ง,ใจกวา้ง. adv.
หลวม,หยอ่น,ไมแ่นน่ vt.,vi. ทาํใหเ้ป็นอสิระ,ปลอ่ย
ใหเ้ป็นอสิระ,แกม้ดั,คายปม,ปลอ่ยขปีนาวธุ,ทาํให้
หลวม Phr. (on the loose อสิระ กาํลงัหน\ี'ไมถ่กู
ควบคมุตวั) ###SW. loosene [Hope]
(adj) หลวม,อสิระ,ไมแ่นน่,หยอ่น,วา่ง [Nontri]
(vt) แก,้ถอด,คลาย,ผอ่น,ขยาย,ปลดเปล㰀ื�อง
[Nontri]
/L UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loot การปลน้: การปลน้สะดม, การขโมย [Lex2]
ของท�ีไดจ้ากการปลน้ในระหวา่งสงครามหรอืการ
จลาจล: ของท�ีแยง่ชงิมา, ของท�ีขโมยมา [Lex2]
เงนิ[Lex2]
ปลน้สะดม: ปลน้, แยง่ชงิ [Lex2]
(ลทู) {looted,looting,loots} n. ของท�ีปลน้สะดม
มา,ของท�ีแยง่ชงิมา,ของขโมย,ของเชลย,ของ
ขวญั,เงนิ,การปลน้สะดม,ของท�ีแยง่ชงิมา. vt.,vi.
ปลน้สะดม,แยง่ชงิ. ###SW. looter n. ###S.
plunder [Hope]
(n) ของท�ีปลน้มาได,้ของโจร,ของรอ้น,ของท�ีโกง
มา,ของเชลย [Nontri]
(vt) ปลน้สะดม,ขโมย,แยง่ชงิ [Nontri]
/L UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



 

mood อารมณ:์ ใจคอ [Lex2]
มาลา (ทางไวยากรณ)์: กลุ่มคาํกรยิาแสดง
ทศันคต ิ[Lex2]
(มดู) n. อารมณข์ุ่นหมอง,อารมณ,์ใจคอ [Hope]
(n) อารมณ,์ความรู้สกึ,ใจคอ,มาลา [Nontri]
/M UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moon พระจันทร:์ ดวงจันทร,์ แสงจันทร ์[Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งเลยไปโดยเปลา่
ประโยชน[์Lex2]
คดิคาํนงึถงึ: ราํลกึถงึ, นกึถงึ [Lex2]
แข, พระจันทร ์[LongdoEN]
(มนู) n. ดวงจันทร,์พระจันทร,์เดอืน,ดวงจันทรข์อง
ดาวนพเคราะห,์ส�ิงท�ีเป็นรปูเส㰀ี�ยวพระจันทร ์[Hope]
(n) ดวงจันทร,์พระจันทร,์เดอืน,การนั�งซมึ,การ
ราํพงึ [Nontri]
/M UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moor คนมสุลมิท�ีอาศยัในแอฟรกิาตะวนัตกเฉยีง
เหนอื[Lex2]
ท�ีดนิท�ีไมม่กีารเพาะปลกู[Lex2]
ทุ่งโลง่: ทุ่งพุ่มไมเ้ต㰀ี�ย, ทุ่งหญา้โลง่ [Lex2]
ผกูเรอื: จอดเรอื [Lex2]
(มวัร)์ vt. จอดเรอื,ผกูเรอื,ผกูแนน่,ทาํใหม้ั�นคง. vi.
จอดเรอื,กลายเป็นมั�นคง. n. การจอดเรอื,การผกู
เรอื,การทาํใหม้ั�นคง [Hope]
(n) แขกมวัร ์[Nontri]
(n) บงึ,หนอง [Nontri]

 



(vt) จอดเรอื,ผกูเรอื [Nontri]
/M UH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

moose กวางขนาดใหญท่�ีมเีขาแบน[Lex2]
ผู้หญงิท�ีไมส่วย[Lex2]
(มสู) n. กวางขนาดใหญ ่ตวัผู้มเีขามาก pl. moose
[Hope]
(n) กวางชนดิหน�ึง [Nontri]
/M UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

noon เท�ียง: เท�ียงวนั [Lex2]
(นนู) n. เท�ียงวนั ###S. midday [Hope]
(n) เวลาเท�ียง [Nontri]
/N UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

noose หว่งหรอืบว่ง: แรว้ [Lex2]
ทาํบว่งหรอืหว่ง[Lex2]
(นสู) n. หว่ง,บว่ง,หว่งดกั,แรว้ vt. ดกัหรอืจับดว้ย
หว่ง,ทาํหว่ง,ทาํบว่ง ###S. loop [Hope]
(n) บว่ง,หว่ง,แรว้ [Nontri]
(vt) ผกูหว่ง,ทาํบว่ง [Nontri]
/N UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ooze ไหลซมึ: ซมึออก, รั�ว [Lex2]
ทาํใหไ้หลซมึ: ทาํใหซ้มึออก [Lex2]
การไหลซมึอยา่งชา้ๆ[Lex2]



โคลนหรอืเลน (ท�ีอยู่ใตแ้มน่㰀ํ�าหรอืทะเลสาบ)
[Lex2]
(อซู) vi.,n. (การ) ไหลซมึ,ซมึออก,เย㰀ิ�ม,รั�ว,ส�ิงท�ีซมึ
ออกมา ###S. seep,leak [Hope]
(n) การซมึออก,การลน้,การรั�ว,การเย㰀ิ�ม [Nontri]
(vi) รั�วออก,ซมึออก,ไหลออก,เย㰀ิ�ม [Nontri]
/UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pool สระน㰀ํ�า: หนองน㰀ํ�า [Lex2]
กฬีาบลิเลยีด[Lex2]
กลุ่มสถาบนั: สมาคม [Lex2]
เงนิกองกลาง: เงนิเดมิพัน, กองทนุ [Lex2]
รวมกลุ่ม: ใสเ่ขา้กองกลาง [Lex2]
(พลู) n.,vt. (ทาํใหเ้ป็น) แอง่น㰀ํ�า,สระน㰀ํ�า,บอ่น㰀ํ�า,กอง
เลอืด n. เงนิกองกลางในการพนัน,เงนิเดมิพัน
ทั㰀�งหมด,เงนิกงส,ีจาํนวนรวม,การแทงบลิเลยีดท�ีผู้
ชนะไดเ้งนิกองกลางทั㰀�งหมด,ผลประโยชน์
รวม,กองทนุ,การรวมกาํลงัในการทาํธรุกจิเพ�ือขจัด
คู่แขง่ขนั vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใสเ่ขา้กองกลาง [Hope]
(n) บอ่น㰀ํ�า,สระน㰀ํ�า,แอง่,หนองน㰀ํ�า,เงนิกองกลาง,เงนิ
กงส,ีเงนิเดมิพัน [Nontri]
/P UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

proof การพสิจูน[์Lex2]
หลกัฐาน[Lex2]
คณุสมบตัทิ�ีผา่นการตรวจสอบแลว้[Lex2]
ท�ีผา่นการทดสอบ[Lex2]
ซ�ึงตา้นทานได:้ ซ�ึงปอ้งกนัได ้[Lex2]
ท�ีใชใ้นการทดสอบ[Lex2]



ทดสอบ[Lex2]
ทาํใหม้คีวามตา้นทาน[Lex2]
พสิจูนอ์กัษร (คาํยอ่ของคาํวา่ proofread): ตรวจคาํ
ผดิ [Lex2]
(พรฟู) n. หลกัฐาน,พยาน,การพสิจูน,์การ
ทดสอบ,กาํลงั,ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล,การ
ตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพมิพ.์ adj.
เขา้ไมไ่ด,้ตา้นทาน,กนัทะล,ุกนัน㰀ํ�า,ไมซ่มึ,ไมห่วั�น
ไหว,ปอ้งกนัไฟได,้ซ�ึงพสิจูนแ์ลว้. vt.
ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตา้นทาน [Hope]
(n) ขอ้พสิจูน,์การพสิจูน,์ตวัอยา่ง,หลกั
ฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ [Nontri]
/P R UW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

room ท�ีวา่ง: ชอ่งวา่ง, เน㰀ื�อท�ี [Lex2]
หอ้ง: ท�ีพัก [Lex2]
คนท�ีอยู่ในหอ้ง[Lex2]
โอกาส: ลู่ทาง, ชอ่งทาง [Lex2]
พักอาศยั[Lex2]
(รมู) n. หอ้ง,ท�ีวา่ง,ท�ีพัก,ชอ่งวา่ง,เน㰀ื�อท�ี,โอกาส,
###SW. rooms n. ท�ีพักอาศยั,คนท�ีอยู่ในหอ้ง vi.
กนิเน㰀ื�อท�ี,พัก,พักอาศยั,อยู่ vt. ขอใหพั้ก,ขอใหพั้ก
อาศยั ###S. cubicle,chamber [Hope]
(n) ท�ีวา่ง,หอ้ง,โอกาส,เน㰀ื�อท�ี,ท�ีพัก [Nontri]
/R UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roost คอนสาํหรับนกเกาะนอน[Lex2]
กลุ่มนกท�ีเกาะคอนรว่มกนั[Lex2]
ท�ีพักอาศยัชั�วคราว[Lex2]



นอนบนคอน: เกาะนอน [Lex2]
(รสูท)ฺ n. ราวเกาะ,คานเกาะ,คานนอน,กรงนก
ขนาดใหญ,่กรงไกข่นาดใหญ,่ท�ีพัก,สตัวป์ีกท�ีเกาะ
อยู่กนัเป็นฝงู vi. เกาะบนราว,พัก,พักอาศยั,คา้งคนื
vt. จัดท�ีพักให,้จัดท�ีเกาะให ้###S. henhouse
[Hope]
(n) กรงนก,ท�ีพาํนัก,คอนเกาะ,ราวเกาะ [Nontri]
(vi) เกาะบนราง,นอน,พัก,คา้งคนื [Nontri]
/R UW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

school โรงเรยีน: สถาบนัการศกึษา, สถานศกึษา, สถานท�ี
เรยีน [Lex2]
การสอน: การอบรม, การฝกึหดั, การศกึษา [Lex2]
เวลาเรยีน: ภาคเรยีน [Lex2]
ฝงูปลาหรอืสตัวท์ะเลอ�ืน[Lex2]
โรงเรยีน [LongdoEN]
(สคลู) n. โรงเรยีน,ระบบการศกึษา,การศกึษา,
กลุ่มนักเรยีน,ภาคเรยีน,ฝงูปลา,ฝงูสตัวน์㰀ํ�า. adj.
เก�ียวกบัโรงเรยีน,เก�ียวกบัการสอน vi. อยู่เป็น
ฝงู,ไปเป็นฝงู ###S. academy,institute,college
[Hope]
(n) โรงเรยีน,วทิยาลยั,สถาบนัการศกึษา,การเลา่
เรยีน,ฝงูปลา [Nontri]
(vt) สอน,ใหก้ารศกึษา,สั�งสอน [Nontri]
/S K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scoop ทพัพ:ี กระบวย, ชอ้นตวง [Lex2]
ปรมิาณท�ีตกัข㰀ึ�นหน�ึงครั㰀�งดว้ยทพัพ ีกระบวยหรอื



ชอ้นตวง[Lex2]
ขา่วเดน่ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ขา่วนา่สนใจ, สกู๊ป
ขา่ว [Lex2]
โพรง: ชอ่งแคบๆ [Lex2]
ตกั: ชอ้นข㰀ึ�น, ควกัข㰀ึ�น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นโพรง[Lex2]
(สโคพ) n. ทพัพ,ีกระบวย,กระชอน,ถงัตกั,พลั�ว
ตกั,ปรมิาณดงักลา่ว,โพรง,การตกัดว้ยทพัพี
(กระบวย...) ,การฉวยโอกาส,การแทง,ขา่วตพีมิพ์
ท�ีออกกอ่นฉบบัอ�ืน,ทาํใหเ้ป็นโพรง,ตพีมิพข์า่ว
กอ่น vi. ใชท้พัพ\' (กระบวย) ตกั ###S.
trowel,shovel,ladle,spoon [Hope]
(n) ทพัพ,ีพลั�ว,กระบวย,ตะหลวิ [Nontri]
(vt) ตกัดว้ยทพัพ,ีตกัดว้ยพลั�ว,ตพีมิพข์า่วกอ่น
[Nontri]
/S K UW1 P/ [CMU]
(v) / / [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,่ ย�ืน [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,ถา่ย



ภาพ,ตลีกูกอลฟ์,โยนลกูเตา๋,เร�ิม,เร�ิมพดู,การ
ปฎบิตักิารอยา่งรวดเรว็,การเตะลกู,พัก
หน�ึง,ปรมิาณเลก็นอ้ย,ลาํแสง ###SW. shooter n.
###S. hit,wound [Hope]
(n) การยงิปืน,การปลอ่ยขปีนาวธุ,การถา่ย
ภาพ,การเตะลกู [Nontri]
(vi) โผลอ่อกมา,ผดุข㰀ึ�น,ปลอ่ยออก,พุ่ง,ยงิ,โยนลกู
[Nontri]
/SH UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smooth เรยีบ: ราบ, แบนเรยีบ [Lex2]
ราบร�ืน: ไมม่ปัีญหา [Lex2]
(สมธู) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้
เรยีบ,ล�ืน,ราบ,ราบร�ืน,ราบเรยีบ,สงบ,เงยีบ
สงบ,ระร�ืนห,ูออ่นโยน,ไพเราะ,กลมกลอ่ม,ผสมกนั
ด,ี (ยางรถ) หวัโลน้,ไมม่หีนวดเครา,ไมม่ขีน,ดงึดดู
ใจ,เพลดิเพลนิ,ส�ิงท�ีราบร�ืน,ส�ิงท�ีราบเรยีบ
###SW. smoothable adj. smoother n. [Hope]
(adj) เรยีบ,เกล㰀ี�ยง,ราบร�ืน,ล�ืน,กลมกลอ่ม [Nontri]
(vt) ปราบ,ทาํใหเ้รยีบ,รดี,ลบู,แผว้ถาง,เกล�ีย
[Nontri]
/S M UW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snoop สอดรู้สอดเหน็ (คาํไมเ่ป็นทางการ): สอดแนม, สบื
ด,ู แอบด,ู ขดุคุ้ย [Lex2]
คนสอดแนม: นักสบื, คนสบืขา่ว [Lex2]
(สนพู) vi.,n. (ผู้) สอดแนม,สบืขา่ว,ทาํลบั ๆ ลอ่ ๆ
[Hope]
/S N UW1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

soon ในไมช่า้: ไมน่าน, เรว็ๆ น㰀ี� [Lex2]
(ซนู) adv. ในไมช่า้,ไมน่าน,มชิา้มนิาน,เรว็,กอ่น
กาํเนดิ,ในอนาคตอนัใกล,้รวดเรว็,ฉับพลนั,พรอ้ม
เพรยีง,โดยเตม็ใจ,ทนัท,ี sooner of later ในท�ีสดุ มิ
ชา้มนิาน ###S. shortly [Hope]
(adv) เรว็,ในไมช่า้,ไมน่าน,รวดเรว็,ทนัท ี[Nontri]
/S UW1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

soothe บรรเทาความเจบ็ปวด[Lex2]
สงบลง[Lex2]
ทาํใหส้งบ[Lex2]
(ซธู) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวญั,ประโลม
ใจ,ทาํใหบ้รรเทา,ลด. ###SW. soother n.
soothingly adv. soothingness n. ###S. calm,allay
[Hope]
(vt) ปลอบขวญั,พดูปลอบ,ปลอบประโลม [Nontri]
/S UW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spoon ชอ้น[Lex2]
เหย�ือตกปลาลกัษณะคลา้ยชอ้น[Lex2]
ไมต้กีอลฟ์เบอร ์3[Lex2]
ตกัดว้ยชอ้น: รับประทานดว้ยชอ้น [Lex2]
ชอ้นลกูกอลฟ์ข㰀ึ�น[Lex2]
(สพนู) n. ชอ้น,ปรมิาณเตม็ชอ้น,พลั�ว,จอบ,คน
เซอ่,คนท�ีหลงรักคนอ�ืนขา้งเดยีว vt.,vi. ใชช้อ้น
ตกั,ทาํใหเ้ป็นรปูชอ้น,ตลีกูกอลฟ์ข㰀ึ�นเบา ๆ ,หลง
งมงาย,เก㰀ี�ยว,กอดจบู,vi. แสดงความรัก Phr.



(born with a silver spoon in one\'s mouth เกดิใน
ตระกลูมั�งคั�ง) . [Hope]
(n) ชอ้น,คนโง,่การหลงงมงาย,พลั�ว,จอบ,เหย�ือตก
ปลา [Nontri]
(vt) ใชช้อ้นตกั,กอดจบู,หลงงมงาย,เก㰀ี�ยว [Nontri]
/S P UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stool มา้นั�งไมม่พีนักซ�ึงม ี3 หรอื 4 ขา: มา้นั�งเด�ียว
[Lex2]
อจุจาระ[Lex2]
รากท�ีแตกหนอ่ใหม[่Lex2]
ตอไม:้ ตอ [Lex2]
นกเกาะบนราวไมท้�ีใชเ้ป็นเหย�ือลอ่: เป็ดเทยีมหรอื
นกเทยีมท�ีใชเ้ป็นเหย�ือลอ่ [Lex2]
ท�ีนั�งอนัเป็นสญัลกัษณแ์หง่อาํนาจ[Lex2]
หอ้งสว้ม[Lex2]
แตกหนอ่[Lex2]
ถา่ยอจุจาระ[Lex2]
เป็นนกตอ่: เป็นตวัลอ่ [Lex2]
(สทลู) n. มา้นั�งเด�ียว,ตั�ง,ตั�งพักเทา้,มา้รอง
เขา่,ตอ,ตอไม,้ราวไมเ้กาะของนก,รากท�ีแตกหนอ่
ใหม,่นกเกาะบนราวไมท้�ีใชเ้ป็นเหย�ือลอ่,เป็ดเทยีม
หรอืนกเทยีมท�ีใชเ้ป็นเหย�ือลอ่,นกตอ่,ถงั
อจุจาระ,มา้นั�งถา่ยอจุจาระ,อจุจาระ,ท�ีนั�งท�ีเป็น
สญัลกัษณอ์าํนาจ vi. แตกหนอ่,ถ [Hope]
(n) ตั�ง,มา้นั�ง,ตอไม,้คอนไม,้นกตอ่ [Nontri]
/S T UW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stoop



กม้ตวัลง: กม้ลง, โคง้ตวั [Lex2]
ถอ่มตวั: ลดตวั [Lex2]
บนิโฉบลง: บนิถลาลง [Lex2]
ยอมให:้ ยอมแพ,้ ยอม [Lex2]
การกม้ตวัลง: การโคง้ตวัลง [Lex2]
การบนิโฉบลงของนก[Lex2]
ระเบยีงเลก็ๆ: เฉลยีงเลก็ๆ [Lex2]
อา่งน㰀ํ�ามนต[์Lex2]
(สทพู) vi.,vt.,n. (การ) กม้,กม้
ลง,โคง้,โกง้โคง้,หอ่ตวั,ยนืยอ่ตวั,ถอ่มตวั, (เหย�ียว)
ถลาลง,โฉบลง,ลดลง,ยอม,ยนิยอม,ทา่กม้,ทา่โคง้
ลง,การถอ่มตวั,การโฉบลง. ###SW. stooper n.
stoopingly adv. ###S. nod,bend,kneel,bow
[Hope]
(n) การโคง้ลง,การกม้ลง,การถอ่มตวั,การถลา
ลง,การโฉบลง [Nontri]
(vi) โคง้ลง,กม้ลง,ถอ่มตวั,ถลาลง,ลดลง,โฉบลง
[Nontri]
/S T UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swoop โฉบลงอยา่งรวดเรว็: ถลาลง [Lex2]
โจมตอียา่งรวดเรว็: จู่โจม [Lex2]
ฉกฉวย: หยบิฉวยไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
การโฉบลงอยา่งรวดเรว็: การถลาลง [Lex2]
การโจมตอียา่งรวดเรว็: การจู่โจม [Lex2]
(สวพ) vi.,n. (การ) โฉบลง,ถลาลง,จกิ
ลง,จู่โจม,โจมตอียา่งฉับพลนั. vt. ชงิ,หยบิเอา
ไป,ควา้ไป. ###S. plunge,dive,drop [Hope]
(vi) โฉบ,โผลงมา,จกิหวั,ถา,จู่โจม,โจมต ี[Nontri]
/S W UW1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

too อกีดว้ย[Lex2]
มากเกนิไป[Lex2]
อยา่งมาก: อยา่งย�ิง [Lex2]
(ท)ู adv. อกี,เพ�ิมเตมิ,ดว้ย,เหมอืนกนั,ก,็ยงั,เกนิ
ไป,มากเกนิไป,มากกวา่ ###S. in addition [Hope]
(adv) ดว้ย,เหลอืเกนิ,เกนิไป,เหมอืนกนั,ก,็อกี
[Nontri]
/T UW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

tool อวยัวะเพศชาย[Lex2]
คนโง[่Lex2]
เคร�ืองมอื[Lex2]
สว่นใบมดีของเคร�ืองมอื[Lex2]
วธิกีาร[Lex2]
ส�ิงท�ีใชใ้นงานตา่งๆ[Lex2]
คนท�ีเป็นเคร�ืองมอืของผู้อ�ืน[Lex2]
อวยัวะเพศชาย (คาํสแลง): ลงึค ์[Lex2]
ใชเ้คร�ืองมอืทาํงาน: ทาํงานดว้ยเคร�ืองมอื [Lex2]
ขบัรถ: ขบัรถ [Lex2]
ใหค้ร�ืองมอื[Lex2]
ขบัรถ[Lex2]
(ทลู) n. เคร�ืองมอื,อปุกรณ ์vt. จัดใหม้เีคร�ืองมอื,ใช้
เคร�ืองมอื,ขบัรถ. ###SW. tooler n. ###S.
implement,utensil [Hope]
(n) เคร�ืองมอื,อปุกรณ ์[Nontri]
(vt) ใชเ้คร�ืองมอื [Nontri]
/T UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



tooth ฟัน: ส�ิงท�ีคลา้ยฟัน [Lex2]
พ㰀ื�นผวิท�ีหยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทาํใหส้หีรอื
กาวสามารถตดิได)้[Lex2]
ส�ิงท�ีมอีาํนาจทาํลายลา้ง[Lex2]
รสชาต[ิLex2]
ทาํใหม้ฟัีน[Lex2]
(ทธู) n. ฟัน,ซ�ีหว,ีฟันเฟอืง,เฟอืง,ผวิหนา้ท�ีขรขุระ
ของกระดาษวาดหรอืผา้ใบ,vt. ใสฟั่น. by the skin
of one\'s teeth เสน้ยาแดงนดิเดยีว,to the teeth
ทั㰀�งหมด เตม็ท�ี. vt. ใสฟั่น. [Hope]
(n) ฟัน,เฟอืง,ซ�ีหว,ีเข㰀ี�ยว [Nontri]
/T UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

troop กลุ่ม: กลุ่มคน, หมู่, เหลา่ [Lex2]
กองทหาร[Lex2]
ออกนัเขา้มา: จับกลุ่ม, ออกนั [Lex2]
เดนิขบวน: เดนิออ [Lex2]
(ทรพุ) n. กองทหาร,หมู่ทหาร,กลุ่มคน,หมู่คน,กอง
กาํลงั,กองกาํลงัทหารมา้,หมู่,กลุ่ม,ฝงู,กลุ่มนัก
แสดง,คณะผู้แสดง,จาํนวนมากมาย. vi. รวม
กลุ่ม,ชมุนมุ,ไปเป็นกลุ่ม,จับกลุ่ม. vt. ถอืธงประจาํ
กลุ่มนาํขบวน [Hope]
(n) กองทหาร,กองกาํลงั,หมู่,กลุ่ม,ฝงู [Nontri]
(vi) รวมเป็นฝงู,จับกลุ่ม,ออกนั,เดนิไป  [Nontri]
/T R UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

zoo สวนสตัว:์ สวนสตัวท์�ีเล㰀ี�ยงไวเ้พ�ือใหป้ระชาชนเขา้
ชม [Lex2]



|der, pl. Zoos| สวนสตัว ์[LongdoDE]
(ซ)ู n. สวนสตัว,์สวนสตัวเ์ล㰀ี�ยงใหป้ระชาชนชม pl.
zoos ###S. zoological garden [Hope]
(n) สวนสตัว ์[Nontri]
/Z UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

zoom เคล�ือนตวัรวดเรว็ดว้ยเสยีงกระห�ึม[Lex2]
เพ�ิมข㰀ึ�นหรอืสงูข㰀ึ�นรวดเรว็มาก[Lex2]
เปล�ียนการขยายภาพขณะท�ีจับภาพ[Lex2]
การเคล�ือนตวัรวดเรว็ดว้ยเสยีงกระห�ึม: การเปล�ียน
การขยายในการจับภาพ [Lex2]
(ซมู) vi.,vt.,n. (การ) เคล�ือนตวัอยา่งรวดเรว็ดว้ย
เสยีงกระห�ึม, (ในการถา่ยภาพ) เปล�ียนการขยาย
ในขณะจับภาพ,ไดม้าโดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย,ทาํให้
บนิข㰀ึ�นเป็นมมุชนัอยา่งรวดเรว็. ###S.
buzz,roar,speed [Hope]
/Z UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

book หนังสอื[Lex2]
จอง: บุ๊ค, จองลว่งหนา้, สั�งจองลว่งหนา้ [Lex2]
บนัทกึขอ้หา: เขยีนใบสั�ง [Lex2]
(บคุ) n. หนังสอื v.จอง, การจอง [Hope]
(n) หนังสอื,ตาํรา,สมดุ,คมัภรี ์[Nontri]
(vt) จองลว่งหนา้,สาํรองท�ีนั�ง,ลงบญัช,ีลงช�ือ,ลง
รายการ,ลงบนัทกึ [Nontri]
/B UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brook ลาํหว้ย: หว้ย, ลาํธาร [Lex2]
ทน: อดทน, อดกลั�น [Lex2]
(บรคู) {brooked,brooking,brooks} n. หว้ย,ลาํธาร
vt. ทนทกุข,์ยนิยอมใหม้,ีทน,ยนิยอม [Hope]
(n) ลาํธาร,หว้ย [Nontri]
(vt) ยอม,ยนิยอม,ยอมทน [Nontri]
/B R UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cook เกดิข�ึน[Lex2]
ทาํอาหาร: หงุตม้, เตรยีมอาหาร [Lex2]
ปลอมแปลง[Lex2]
พอ่ครัว: คนทาํอาหาร [Lex2]
อดึอดัเพราะอากาศรอ้น: รู้สกึรอ้นระอ ุ[Lex2]
(คคุ) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรงุอาหาร,หงุ
ตม้,ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ทาํ
เทจ็,ปลอม vi. ทาํหรอืปรงุอาหารดว้ยความ
รอ้น,เกดิข�ึน,บงัเกดิข�ึน Phr. (cook up กเุร�ือง) n.

http://dict2003.longdo.com/


คนครัว,คนท�ีปรงุอาหารเกง่ [Hope]
(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทาํอาหาร,วเิสท [Nontri]
(vi,vt) ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ประกอบ
อาหาร [Nontri]
/K UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crook ขโมย (คาํสแลง)[Lex2]
คนทจุรติ: คนหลอกลวง [Lex2]
โคง้งอ[Lex2]
ตะขอ[Lex2]
ทาํใหโ้คง้งอ[Lex2]
(ครคุ) {crooked,crooking,crooks} n. ส�ิงท�ีทอ,ไม้
เทา้ดา้มงอ,ตะขอ,หวัเล�ียว,ทางโคง้,คนทจุรติ,คน
หลอกลวง,โจร,ขโมย vt. งอ,ทาํใหง้อ,ลอ่ลวง vi.
งอ,โคง้ [Hope]
(n) ขอ,ไมเ้ทา้,ทางโคง้,คนโกง,โจร [Nontri]
/K R UH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

good ด[ีLex2]
เหมาะสม: ถกูตอ้ง [Lex2]
เกง่: ฉลาด, มคีวามสามารถ [Lex2]
ซ�ึงเช�ียวชาญ: ซ�ึงชาํนาญ [Lex2]
มนี�ําใจ: ใจด ี[Lex2]
มเีกยีรต[ิLex2]
นา่พอใจ: นา่เช�ือถอื, ไวใ้จได,้ มชี�ือเสยีง [Lex2]
มาก: เตม็ท�ี [Lex2]
แทจ้รงิ: ไมป่ลอม [Lex2]
ความดงีาม: ความด,ี ผลประโยชน,์ คณุธรรม



[Lex2]
(กดู) adj. ด,ีกรณุา Id. (all in good time ถกู
กาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คณุคา่,ผล
ประโยชน,์ความดเีลศิ,ความกรณุา ###SW. goods
n. สนิคา้. Phr. (for good ตลอดไป) interj. คาํ
อทุานแสดงความพอใจหรอืความเหน็ดว้ย,ด ีadv.
ด.ี S... [Hope]
(adj) ด,ีถกู,เกง่,ใจด,ีเป็นประโยชน,์ใชไ้ด,้เหมาะ
สม [Nontri]
(n) ความด,ีคณุประโยชน,์ผลประโยชน ์[Nontri]
/G UH1 D/ [CMU]
/G AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hood ขนบนหวัของนกหรอืสตัวบ์างชนดิ[Lex2]
คลมุดว้ยหมวกคลมุศรีษะ: คลมุดว้ยผา้คลมุศรีษะ
[Lex2]
ผา้คลมุไหลข่องเส�ือรับปรญิญา[Lex2]
ฝากระโปรงรถยนต[์Lex2]
ฝาครอบอปุกรณต์า่งๆท�ีมชีอ่งเปดิ[Lex2]
หมวกคลมุศรีษะท�ีตดิอยู่กบัเส�ือ: ผา้คลมุศรีษะท�ี
ตดิอยู่กบัเส�ือ [Lex2]
เก�ียวกบัภาวะ สภาพธรรมชาต ิกลุ่มคน
เฉพาะ[Lex2]
หนา้กากกนัแสงหนา้เลนสถ์า่ยภาพ มกัใชเ้พ�ือ
ปอ้งกนัแสงจากแหลง่กาํเนดิแสง ท�ีสอ่งเขา้หนา้
เลนสแ์ลว้สะทอ้นผวิเลนสไ์ปปรากฏบนภาพถา่ย
(flare) [LongdoEN]
(ฮดู) n. หมวกครอบ,ผา้คลมุศรีษะ,หมวกปรญิญา
ของเส�ือชดุปรญิญาของมหาวทิยาลยั,ฝาครอบ
เคร�ืองยนต,์ฝาครอบปลอ่งไฟ,คอแผแ่มเ่บ�ียของ



งเูหา่,หงอนขนบนหวัของนกหรอืสตัวบ์างชนดิ
###S. cowl,bonnet [Hope]
(n) ผา้คลมุศรีษะ,ผา้คลมุไหลเ่ส�ือครยุ [Nontri]
(n) ฝาครอบเคร�ืองยนต ์[Nontri]
/HH UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hoof กบี: เทา้สตัว ์[Lex2]
เดนิ (คาํสแลง)[Lex2]
(ฮฟู) n. กบี,เทา้สตัว,์สตัวท์�ีมกีบี,เทา้คน. vt. เดนิ
vi. เตน้ราํ ###SW. hoofiness,n. [Hope]
(n) กบีเทา้สตัว ์[Nontri]
/HH UW1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hook เก�ียว: ตดิตะขอ [Lex2]
ขโมย (คาํสแลง): ฉก, ชงิ, ว�ิงราว [Lex2]
งอ: โคง้,งุ้ม [Lex2]
ตะขอ: ท�ีเก�ียว, ตะขอแขวน, ขอ [Lex2]
เป็นโสเภณ[ีLex2]
ทาํใหต้ดิบางอยา่ง (อาจไมใ่ชย่า)[Lex2]
(ฮคุ) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบด็
ปลา,เคยีว,สบั,กบัดกั,หลมุพราง,หญงิโสเภณ,ีหมดั
สอยดาว,คุ้งแมน่�ํา Phr. (by hook or by crook
โดยวธิกีารวธิหีน�ึง) vt. เก�ียวตดิ,ใชต้ะขอเก�ียว,ใช้
เบด็ตก,ลอ่,หลอกลวง,ลว้งกระเป๋า,ขโมย,ตอ่ย
หมดัตวดัหรอืสอยดาว. vi. ยดึตดิหรอืเก�ียวโดย
[Hope]
(n) ขอ,เบด็,เคยีว,หว่ง,หลมุพราง [Nontri]
(vt) เก�ียวขอ,เกาะ,ตวดั,เหว�ียง,ลอ่,ลว้งกระเป๋า



[Nontri]
/HH UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

look การคน้หา: การตรวจสอบ [Lex2]
การมอง: การด,ู การมองด ู[Lex2]
คน้หา: มองหา [Lex2]
ด:ู แล, มอง, มองด,ู เพง่ [Lex2]
ตดัสนิ[Lex2]
เผชญิหนา้: เผชญิหนา้ [Lex2]
พจิารณา: ใหค้วามสนใจ, เอาใจใส ่[Lex2]
มทีา่ทาง: ดเูหมอืน, ปรากฏ, ดรูาวกบัวา่ [Lex2]
มแีนวโนม้: โนม้เอยีง [Lex2]
รปูรา่งทา่ทาง: รปูรา่งหนา้ตา, ลกัษณะทา่ทาง,
ลกัษณะ, ทา่ทาง [Lex2]
สมยันยิม: แบบ, แฟชั�น [Lex2]
สหีนา้[Lex2]
แสดงออก: แสดงทา่ทาง [Lex2]
(ลคุ) {looked,looking,looks} vi.
ด,ูมอง,เหน็,เพง่,สนใจ,ชาํเลอืง,โนม้เอยีง,ปราก
ฎ,ดเูหมอืน,เผชญิหนา้ vt. ด,ูมอง,ปราก
ฎ,แสดงออก,ระวงั,พจิารณา,ตรวจสอบ. n. การ
ด,ูการมอง,การเหน็,การชาํเลอืง,การ
คน้หา,ลกัษณะ. Phr. (look after คอยจอ้งด,ูดแูล)
Phr. (look down on (upon) ดถูกูเฟหยหียาม)
[Hope]
(n) การมอง,การด,ูการเหน็,รปู
รา่ง,ทา่ทาง,ลกัษณะ [Nontri]
(vi) มองด,ูเพง่,ดเูหมอืน,ดคูลา้ย,สนใจ,หนั
หนา้,เผชญิหนา้ [Nontri]
/L UH1 K/ [CMU]



 
(v) / / [OALD]

roof หลงัคา[Lex2]
สว่นบน[Lex2]
เพดานปาก[Lex2]
มงุหลงัคา[Lex2]
(รฟู) n. หลงัคา,หลงัคาส�ิงปลกูสรา้ง,หลงัคา
รถ,โครงค�ําหลงัคา,ส�ิงท�ีคลา้ยหลงัคาบา้น,เพดา
ปาก,สว่นบน,แผน่บน Phr. (raise the roof ทาํให้
เกดิเสยีงดงั,บน่หรอืประทว้งดว้ยเสยีงท�ีดงัทะเลาะ
กนัเสยีงดงั) vt. มงุหลงัคา,ครอบ,ปดิคลมุ pl. roofs
[Hope]
(n) เพดาน,หลงัคา [Nontri]
(vt) ปดิคลมุ,มงุหลงัคา,ครอบ [Nontri]
/R UW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rook นกตระกลูกาชนดิหน�ึง[Lex2]
นักตม้ตุ๋น (คาํสแลง): นักหลอกลวง [Lex2]
โกง (คาํสแลง): หลอกลวง, ตม้ตุ๋น [Lex2]
ตวัเรอืในเกมหมากรกุ[Lex2]
(รคุ) n. อกีาสดีาํ,นักตม้,ผู้หลอกลวง, (เกมหมาก
รกุ) เรอื vt. โกง,หลอกลวง,หลอกตม้ [Hope]
(n) เรอืในหมากรกุ,นกจาํพวกกา [Nontri]
(vt) หลอกลวง,โกง,ตม้ตุ๋น [Nontri]
/R UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

root ราก: รากพชื, รากใตด้นิ [Lex2]
รากฟัน: รากผม [Lex2]
รากฐาน: แกน่แท,้ ตน้ตอ, สาเหต ุ[Lex2]

 



รากเหงา้: ตน้กาํเนดิ, บรรพบรุษุ [Lex2]
รากในคณติศาสตร:์ กรณฑ ์[Lex2]
รากศพัท:์ เคา้ศพัท ์[Lex2]
หยั�งราก: งอกราก [Lex2]
มกีาํเนดิจาก: มพี�ืนฐานจาก [Lex2]
คุ้ยดนิดว้ยจมกู: ขดุคุ้ย [Lex2]
สง่เสยีงเชยีร:์ ปลกุใจ, สนับสนนุ [Lex2]
(รทู) n. ราก,หนอ่,หวัใตด้นิ,ฐาน,รากฐาน,แหลง่
ท�ีมา,แกน่แท,้รากของตน้ตอ, (คณติศาสตร)์
กรณฑ,์ลกูหลาน,รากศพัท,์รากของคาํ vi. มกีาํเนดิ
จาก,มบีอ่เกดิจาก Phr. (take root งอกราก เจรญิ
เตบิโต ยดึแนน่) ###S. rootlet,shoot,taproot
[Hope]
(n) รากฐาน,ราก,รากศพัท,์แหลง่ท�ีมา [Nontri]
(vi) หยั�งราก,ออกราก,มกีาํเนดิจาก [Nontri]
(vt) ยดึแนน่,เกาะแนน่,หยั�งราก,ถอนรากถอนโคน
[Nontri]
/R UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shook กรยิาชอ่งท�ี 2 ของ shake[Lex2]
(ชคู) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 ของ shake [Hope]
(vt) pt ของ shake [Nontri]
/SH UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shake]
เขยา่: สั�น, สั�นสะเทอืน, หวั�นไหว, สะเทอืนใจ
[Lex2]
เขยา่: สั�น, โยก, ทาํใหส้ั�น [Lex2]
ทาํใหต้กใจและสะเทอืนใจ: ทาํใหว้า้วุ่นใจ, ไม่
มั�นคง [Lex2]



การเขยา่: การสั�น, การโยก, การทาํใหต้วัสั�น
[Lex2]
(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n.
(การ) เขยา่,สั�น,โยก,ทาํใหส้ั�น,สลดั,สะบดั,ทอด
ท�ิง,ทาํใหก้ระวนกระวาย,กวนใจ,ทาํให้
สงสยั,ขจัด,สั�นสะเทอืน,ตวัสั�น,สะทา้น,แกวง่,ไม่
มั�นคง,หวั�นไหว,จับมอืกนั (แสดงความเคารพการ
ทกัทายหรอืการเหน็ดว้ย) ,ส�ิงท�ีเกดิจากการสั
[Hope]
(vt) โยก,เขยา่,ไหว,ทาํใหส้ั�นสะเทอืน,ขจัด
[Nontri]
/SH EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soot เขมา่[Lex2]
ทาํใหเ้ปื�อนเขมา่[Lex2]
(ซทู) n. ข�ีเขมา่,เขมา่ดาํ,เขมา่ถา่นหนิ,เขมา่ถา่น
vt. ทาดว้ยข�ีเขมา่ ###S. ashes [Hope]
(n) เขมา่ถา่น,ข�ีเขมา่ [Nontri]
/S UH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

took กรยิาชอ่งท�ี 2 ของ take[Lex2]
(ทคุ) v. กรยิาชอ่ง 2 ของ take [Hope]
(vt) pt ของ take [Nontri]
/T UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[take]
เอาไป: เอา [Lex2]
ยดึ: เอาไปโดยใชก้าํลงั [Lex2]
ควบคมุตวั[Lex2]



ถอื: จับ [Lex2]
ชนะ: พชิติ [Lex2]
เลอืก: ซ�ือ, เชา่ [Lex2]
นาํมา: ไดม้า, ได ้[Lex2]
พาไป: นาํไป [Lex2]
ทาน: กนิ, ด�ืม, ดดู, รับประทาน [Lex2]
เขา้ใจ: ตคีวาม [Lex2]
ใช:้ ใชเ้วลา [Lex2]
ยอมรับ: อนมุตั ิ[Lex2]
เรยีน: เรยีนรู้ [Lex2]
เดนิทางโดย: โดยสารดว้ย [Lex2]
ทาํ: ปฏบิตั,ิ จัดการ [Lex2]
ไดรั้บ (ตาํแหนง่): ประสบความสาํเรจ็, ทาํงาน
สาํเรจ็ [Lex2]
วดัความถกูตอ้งของบางส�ิงดว้ยเคร�ืองมอื: วดั
อณุหภมู ิ[Lex2]
จดบนัทกึ: จด [Lex2]
ถา่ยหนัง: ถา่ยภาพ [Lex2]
ข�ึนรถ: ลงเรอื [Lex2]
คดัลอก[Lex2]
ตอ้งการ[Lex2]
เจบ็ป่วย[Lex2]
โกง[Lex2]
รว่มประเวณ[ีLex2]
การถา่ยภาพยนตรใ์นแตล่ะครั�ง: ชว่งตอนของ
ละคร [Lex2]
(เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ)
เอา,เอามา,หยบิ,จับ,ยดึ,นาํ,ได,้ได้
มา,พา,จัด,ใช,้จด,มผีล,ครอบครอง,อทุศิตวั,ไป,ไป
ยงั,กลายเป็น,ส�ิงท�ีถกูเอาไป (ทาํไป,หยบิไป)



###SW. takable adj. takeable adj. taker n. Phr.
(take after คลา้ย)  [Hope]
(vt) จับ,กนิ,หยบิ,เอา,ด�ืม,นกึ,ไดรั้บ,ทาํใหห้ลงใหล
[Nontri]
/T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wood ป่าไม:้ พ�ืนท�ีป่า [Lex2]
เน�ือไม:้ ไม ้[Lex2]
ไมต้กีอลฟ์ชนดิหวัไม[้Lex2]
ทาํดว้ยไม:้ ทาํจากไม ้[Lex2]
ปกคลมุ (พ�ืนท�ี) ดว้ยตน้ไม[้Lex2]
(วดู) n. ไม ้adj. ทาํดว้ยไม,้อยู่ในป่า vt. ปกคลมุ
ดว้ยตน้ไม,้ปลกูตน้ไม ้vi. สะสมหรอืจัดใหม้ไีม ้
Phr. (out of the woods ปลอดภยั,พน้อนัตราย)
###SW. woods n. ป่าไม ้[Hope]
(n) ป่า,ไม,้เน�ือไม ้[Nontri]
/W UH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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



Vocabulary List

born ꇾี�เป็นมาโดยกาํเนดิ: ตดิตวัมาตั뇽�งแตเ่กดิ [Lex2]
(บอรน์) adj. กาํเนดิ,แตก่าํเนดิ,โดยกาํเนดิ Phr. (born
yesterday ไรเ้รยีงสา,ไรป้ระสบการ) Conf. borne [Hope]
(adj) โดยกาํเนดิ,ตั뇽�งแตเ่กดิ [Nontri]
(vt) pp ของ bear [Nontri]
/B AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

borne กรยิาชอ่งทꇾี� 3 ของ bear[Lex2]
(บอรน์) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ bear Conf. born [Hope]
(vt) pp ของ bear [Nontri]
/B AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bear]
ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
ใหก้าํเนดิ: คลอดลกู [Lex2]
จดจาํไวใ้นใ่จ: ระลกึ [Lex2]
พยงุ: ค뇽ํ�า, หนนุ, สง่เสรมิ [Lex2]
รับผดิชอบ[Lex2]
ถอื: นาํไป [Lex2]
สง่ผา่น(ความคดิ)[Lex2]
ประพฤตติวั: ปฏบิตัติวั [Lex2]
มุ่งหนา้ไปทางใดทางหนꇾึ�ง: บา่ยหนา้ [Lex2]
หม[ีLex2]
ผู้เกง็กาํไรหุ้น[Lex2]
คนอารมณร์า้ย[Lex2]
(แบร)์ {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi.
ค뇽ํ�า,รับ,พยงุ,หนนุ,แบก,รับภาระ,พบ,ทรง
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ไว,้อดทน,ทาน,ทน,ม,ีออกลกู,มลีกู,มคีวาม
รู้สกึ,ถอื,พัด,พา,กด,ดนั,ให,้แสดง,ไปทาง,วางทา่ทาง n.
หม,ีคนหยาบคาย,คนงุ่มงา่ม,ชꇾื�อดาวทꇾี�อยู่ทางทศิเหนอื
(Great Bear ดาวจระเข,้Little B [Hope]
(n) หม ี[Nontri]
(vi,vt) แบก,พยงุ,หนนุ,รับ,ค뇽ํ�า,มผีล,ออกลกู,ทน,อดทน
[Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chord คอรด์ดนตร:ี จาํนวนโนต้ดนตรทีꇾี�เลน่ในเวลาเดยีวกนั
[Lex2]
ดดี: ส ี[Lex2]
ผสมผสาน: สมัพันธ,์ คลอ้งจอง, ประสาน [Lex2]
เสน้ตรงทꇾี�เชꇾื�อมจดุสองจดุบนเสน้รอบวงของวงกลม[Lex2]
อารมณเ์สยี[Lex2]
(คอรด์) n. สายเครꇾื�องดนตรดีดีส,ีสายซอ,เสน้ตรงระหวา่ง
จดุ1จดุบนเสน้รอบวง,เอน็,เสน้,ความรู้สกึ,อารมณ,์เสยีงทꇾี�
คลา้ยเสน้เชอืก,เสยีงประสาน vi. ประสาน,สมัผัส vt. ดดี
สายใหเ้สยีงสมัผัสกนั ###SW. chordal adj. ดcูhord [Hope]
(n) สายพณิ,สายซอ,เอน็,เสยีงประสาน [Nontri]
/K AO1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cord เชอืก: ดา้ย, สายเคเบ뇽ิ�ล [Lex2]
ผกูดว้ยเชอืก[Lex2]
สายไฟ[Lex2]
(คอรด์) n. เชอืก,ดา้ย,สายเคเบลิ,ร뇽ิ�วบนผวิหนา้ผา้,หนว่ย
ปรมิาตรทꇾี�เทา่กบั 128ลกูบาศกฟ์ตุหรอืขนาดยาว8ฟตุ
กวา้ง4ฟตุและสงู4ฟตุ vt. ผกูดว้ยเชอืก,มดัดว้ยเชอืก ###S.
bind,tie [Hope]



(n) ดา้ย,แถบหรอืร뇽ิ�วบนผา้,เชอืก,สายเคเบลิ [Nontri]
(vt) ผกูเชอืก,มดัดว้ยเชอืก [Nontri]
/K AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

corn เกบ็รักษาและปรงุดว้ยเกลอื[Lex2]
ขา้วโพด[Lex2]
ตน้ขา้วโพด[Lex2]
เมลด็ขา้วโพด: ขา้วโพดสาํหรับเล뇽ี�ยงสตัว ์[Lex2]
เล뇽ี�ยงดว้ยเมลด็ขา้วโพด[Lex2]
ตาปลา: หนังแขง็, ตุ่มหนัง [Lex2]
(คอรน์) {corned,corning,corns} n. ขา้วโดยทัꇾ�วไป
(องักฤษ) ,ขา้วโพด (สหรัฐ) ,ขา้วโอต๊ (สกอ๊ตแลนด)์ ,คาํ
พดูนา่เบꇾื�อห,ูตาปลา,หนังหดแขง็,ตุ่มหนัง vt. ใสเ่กลอืใน
เมลด็ขา้ว,ดองเคม็,แชเ่กลอื [Hope]
(n) ขา้วโพด [Nontri]
(vt) แชเ่กลอื,ดองเคม็ [Nontri]
/K AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cork จกุไมก้อ๊ก[Lex2]
บงัคบัความรู้สกึ[Lex2]
ปดิดว้ยจกุไมก้อ๊ก: อดุดว้ยจกุไมก้อ๊ก [Lex2]
เปลอืกนอกของตน้โอค๊[Lex2]
ลกูลอย[Lex2]
(คอรค์) n. ไมก้อ๊ก,จกุไมก้อ๊ก,สꇾิ�งทꇾี�ทาํดว้ยไมก้อ๊ก,เน뇽ื�อเยꇾื�อ
เปลอืกนอกของพชื vt. จกุ,อดุ,ใสด่ว้ยไมก้อ๊ก,ใสจ่กุ [Hope]
(n) จกุไมก้อ๊ก,ไมก้อ๊ก [Nontri]
(vt) ทาํใหห้ยดุ,อดุดว้ยไมก้อ๊ก [Nontri]
/K AO1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]



(v) / / [OALD]

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

force กาํลงั: แรง, กาํลงัแรง, พลงั [Lex2]
คนหรอืสꇾิ�งทꇾี�มอีาํนาจหรอือทิธพิล[Lex2]
หนว่ยวดัความแรงของลม[Lex2]
อาํนาจในการชกัจงู: อาํนาจในการโนม้นา้ว [Lex2]
ความรนุแรง: การบงัคบั, การขม่ขู่บงัคบั [Lex2]
บงัคบั: บบีคั뇽�น, 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,ผลบงัคบัทาง
กฎหมาย,พลงัจติ,กองกาํลงั,กองทพั,กลุ่ม,คณะบคุคล Phr.
(in force ซꇾึ�งปฏบิตักิารอยู่,มผีล) . vt. บงัคบั,ผลกัดนั,บบี
บงัคบั,รนุ,ดนั,ยดั,เรง่. vi. บากบัꇾ�น,บกุเบกิ,ไปดว้ยกาํลงั.
###SW. able adj. force [Hope]
(n) แรง,อาํนาจ,การบงัคบั,กาํลงั,พละ
กาํลงั,กองทพั,อทิธพิล [Nontri]
(vt) บงัคบั,ขบัเคꇾี�ยว,คาดคั뇽�น,ฝืนใจ,ดนั,รนุ [Nontri]
/F AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forge โรงตเีหลก็[Lex2]
ปลอมแปลง: ลอกเลยีน, ทาํเลยีนแบบ [Lex2]



สรา้งอยา่งมานะพยายาม[Lex2]
หลอมโลหะ: ตโีลหะ, หลอ่โลหะ [Lex2]
กา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัꇾ�นคง[Lex2]
เรง่เดนิไปขา้งหนา้[Lex2]
(ฟอรจ์)ฺ {forged,forging,forges} n. เตาหลอม,รงตโีลหะ.
vt. หลอมโลหะ,หลอ่โลหะ,ตโีลหะ,ประดษิฐ,์ปลอม
แปลง,ปลอมลายมอื. vi. ปลอมแปลง,หลอมโลหะ,เคลꇾื�อน
หรอืเจรญิอยา่งชา้ ๆ ,บกุบัꇾ�น . ###SW. forgeable adj. forger
n. ###S. mold,c [Hope]
(n) โรงตเีหลก็,เตาหลอม,เตาหลอ่ [Nontri]
(vi) ฝ่าฟัน,บกุบัꇾ�น,กา้วไปขา้งหนา้ [Nontri]
(vt) เผาเหลก็,หลอมโลหะ,กเุรꇾื�อง,ปลอมแปลง,ปลอม
ลายมอื [Nontri]
/F AO1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ford บรเิวณน뇽ํ�าต뇽ื�น[Lex2]
ลยุแมน่뇽ํ�าหรอืลาํธารทꇾี�ต뇽ื�น[Lex2]
(ฟอรด์) n. ทꇾี�ต뇽ื�นของแมน่뇽ํ�าลยุขา้มได.้ vi. ลยุน뇽ํ�าขา้ม
###SW. fordable adj. [Hope]
(n) การลยุน뇽ํ�า,การขา้มฟาก [Nontri]
(vt) ลยุน뇽ํ�า,ขา้มฟาก [Nontri]
/F AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fork สอ้ม[Lex2]
คราด[Lex2]
ทางแยก (ของถนน หรอืแมน่뇽ํ�า)[Lex2]
งา่ม: เหลก็งา่ม, สꇾิ�งทꇾี�เป็นงา่ม [Lex2]
แยกออกเป็นกꇾิ�งกา้นสาขา[Lex2]
(ฟอรค์) n. ซอ่ม,งา่ม,เหลก็งา่ม,คราด,กꇾิ�งกา้นสาขา,ทาง



แยก vt. ทาํใหแ้ยกออก,เพꇾิ�มเสยีงใหส้งูข뇽ึ�น. vi. แยกออก
เป็นกꇾิ�งกา้นสาขา. ###SW. forkless adj. Phr. (tuning fork
เครꇾื�องมอืโลหะสามงา่มเมꇾื�อเคาะแลว้จะใหเ้สยีงดนตรอีอก
มา) [Hope]
(n) สอ้ม,เหลก็งา่ม,คราด,ทางแยก,กꇾิ�งกา้นสาขา,แคว
[Nontri]
(vt) ใชส้อ้มตกั,โกย,ทาํใหแ้ยกออก,ทาํใหเ้ป็นงา่ม [Nontri]
/F AO1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

form รปูทรง: รปูรา่ง, สณัฐาน [Lex2]
รปูแบบ[Lex2]
สรา้งเป็นรปูเป็นรา่ง: กอ่แบบ, ประกอบเป็นรปูเป็นรา่ง
[Lex2]
เป็นรปูเป็นรา่ง[Lex2]
แบบฟอรม์[Lex2]
สรา้งข뇽ึ�น: พัฒนาข뇽ึ�น [Lex2]
จัดลาํดบั: จัดเเถว, จัดเรยีง [Lex2]
ระดบัความสามารถ: ฝีมอื, ความเกง่, ความสามารถ [Lex2]
แมพ่มิพ:์ แบบพมิพ ์[Lex2]
พฤตกิรรม: ความประพฤต ิ[Lex2]
แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
รปูภาษา (ทางภาษาศาสตร)์: แบบคาํพดู [Lex2]
มา้นัꇾ�งยาว (ทꇾี�ไมม่พีนัก)[Lex2]
เกꇾี�ยวกบัรปูแบบ[Lex2]
|die, pl. Formen| รปูแบบ, ฟอรม์ [LongdoDE]
|die, pl. Formen| แมแ่บบ [LongdoDE]
(ฟอรม์) {formed,forming,forms} n. รปูแบบ,รปูรา่ง,แบบ
ฟอรม์,ระดบั,ความสามารถ,ฝีเทา้. vt. สรา้งเป็นรปูรา่ง,กอ่รปู
แบบ,ผลติ,ประกอบ,ทาํ,จัด,เรยีง,จัดแถว,จัดตั뇽�ง,คดิ,เกดิ
ความคดิ. vi. เป็นรปูเป็นรา่งข뇽ึ�น,กลายเป็น,จัดข뇽ึ�น [Hope]



(n) รปู,แบบ,ชนดิ,ลกัษณะ,ทรวดทรง,สณัฐาน,ระเบยีบ,พธิี
[Nontri]
(vt) ทาํข뇽ึ�น,สรา้ง,กอ่,ประกอบ,ประดษิฐ,์จัดตั뇽�ง,เพาะ,ปลกู
[Nontri]
/F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fort ปอ้มปราการ[Lex2]
(ฟอรท์) n. ปอ้ม,ปอ้มปราการ,แหลง่คา้ขาย [Hope]
(n) ปอ้ม,ปราการ,กาํแพง,เครꇾื�องปอ้งกนัขา้ศกึ,แนวลวด
หนาม [Nontri]
/F AO1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gorge ชอ่งเขา: ชอ่งแคบระหวา่งหบุเขา [Lex2]
กนิอยา่งตะกละ: สวาปาม, ยดั [Lex2]
(กอรจ์)ฺ n. ชอ่งแคบระหวา่งเขาสองเขาทꇾี�สงูชนัมลีาํธาร
ไหลผา่น,หบุเขา,การกนิอาหารอยา่งตะกละ
ตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v.
ยดั (อาหาร) ,กนิอยา่งตะกละตะกลาม,กลนื. ###SW.
gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คาํทꇾี�มคีวามหมาย
เหม [Hope]
(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หบุเขา,ชอ่งแคบ [Nontri]
(vt) สวาปาม,เขมอืบ,ยดั,กนิมมูมาม [Nontri]
/G AO1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

horn เขา: เขาสตัว ์[Lex2]
เครꇾื�องเป่าในดนตรแีจส๊[Lex2]
แตร (รถยนต)์[Lex2]
แทง (ดว้ยเขา): ขวดิ (ดว้ยเขา) [Lex2]
(ฮอรน์) n. เขาสตัว,์แตรรปูเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet)



,ยอดเขาแหลม vt. แทงดว้ยเขา,ทꇾิ�มดว้ยเขา. Phr. (horn in
บกุรกุ) . adj. ทาํดว้ยเขา ###S. outgrowth, [Hope]
(n) แตรรถยนต,์เขาสตัว ์[Nontri]
/HH AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

horse ข뇽ึ�นขꇾี�มา้[Lex2]
ทหารมา้[Lex2]
มา้ (มชีꇾื�อในภาษาละตนิวา่ Equus caballus): อาชา [Lex2]
มา้ขวาง (ในกฬีายมินาสตกิ)[Lex2]
มา้ตวัผู้[Lex2]
ใหม้า้: จัดหามา้ให ้[Lex2]
เฮโรอนี (ยาเสพตดิชนดิหนꇾึ�ง) (คาํสแลง)[Lex2]
(ฮอรส์) n. มา้ ###SW. Phr. (a dark horse มา้มดื) [Hope]
(n) มา้,กาํลงัมา้,มา้หมากรกุ [Nontri]
(vt) ขꇾี�มา้,วางบนหลงัมา้ [Nontri]
/HH AO1 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lord ขนุนาง: สมาชกิของสภาขนุนาง [Lex2]
เจา้ของทꇾี�ดนิ: เจา้ของคฤหาสน,์ ผู้ทꇾี�เป็นเจา้ของทรัพย์
สมบตั ิ[Lex2]
เจา้นายผู้มอีาํนาจปกครองแควน้: พระยา, เจา้นาย, เจา้
เหนอืหวั [Lex2]
ทา่นลอรด์ (ใชเ้รยีกขนุนางทꇾี�มบีรรดาศกัดิ�ระดบัสงู)[Lex2]
บรรดาศกัดิ�ของเจา้หนา้ทꇾี�ระดบัสงูในองักฤษ[Lex2]
บรรดาศกัดิ�อยา่งเป็นทางการของพระในครสิต
ศาสนา[Lex2]
ผู้ทรงอทิธพิลในอาชพี[Lex2]
พระเยซคูรสิต:์ พระผู้เป็นเจา้ [Lex2]
มอีาํนาจหรอือทิธพิลเหนอื[Lex2]



 

(ลอรด์) n. เจา้ศกัดนิา,ขนุนาง,เจา้ของทꇾี�ดนิ,ทา่น
ลอรด์,สมาชกิสภาขนุนาง,ผู้นาํในการคา้,เจา้นาย,เจา้เหนอื
หวั,พระผู้เป็นเจา้,พระเยซคูรสิต,์ดาวนพเคราะหท์ꇾี�มอีทิธพิล
ครอบงาํ. interj. คาํอทุานแสดงความประหลาดใจ. vi. มี
อาํนาจหรอือทิธพิล,ตั뇽�งตวัเป็นเจา้เหนอืหวั [Hope]
(n) ทา่นลอรด์,พระเจา้,พระเยซคูรสิต ์[Nontri]
(n) ขนุนาง,ผู้มอีาํนาจเหนอื,เจา้ของคฤหาสน,์เจา้ของทꇾี�ดนิ
[Nontri]
(vt) บงัคบับญัชา,ปกครอง,มอีาํนาจเหนอื,มอีทิธพิล
[Nontri]
/L AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

north ทศิเหนอื[Lex2]
ทางเหนอื: ดา้นเหนอื, เกꇾี�ยวกบัทศิเหนอื [Lex2]
ทางเหนอื: ไปทางดา้นเหนอื [Lex2]
(adv) ทางทศิเหนอื,มาจากเหนอื [Nontri]
(n) ทศิเหนอื,ภาคเหนอื,ตอนเหนอื,ฝ่ายเหนอื [Nontri]
/N AO1 R TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

or หรอื: หรอืวา่ [Lex2]
ผู้ซꇾึ�ง[Lex2]
การกระทาํ: ภาวะ, คณุสมบตั ิ[Lex2]

 



(ออร)์ conj. หรอื,หรอืวา่,ในราว,ประมาณ [Hope]
(con) หรอื,อกีนัยหนꇾึ�ง,มฉิะนั뇽�น,หรอืวา่,ประมาณ [Nontri]
/AO1 R/ [CMU]
/ER0/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

porch ชานบา้น: ลาน, ระเบยีง, เฉลยีง, มขุ, หนา้มขุ [Lex2]
(พอรท์ช)ฺ n. ระเบยีง,ระเบยีงประต,ูเฉลยีง,ปากทาง
เขา้,ประตหูนา้บา้น ###S. veranda,portico [Hope]
(n) หนา้มขุ,ระเบยีง,เฉลยีง [Nontri]
/P AO1 R CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pork เน뇽ื�อหม[ูLex2]
อ뇽ึ�บ, แอม้ (เป็นภาษาพดูแปลวา่มเีพศสมัพันธ ์มาจากคาํวา่
penetrate) เชน่ I might go pork my girlfriend tonight.
[LongdoEN]
(พอรค์,โพรค์) n. เน뇽ื�อหม ู###SW. porkish adj. [Hope]
(n) เน뇽ื�อหม,ูเน뇽ื�อสกุร [Nontri]
/P AO1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

port ทา่เรอืหรอืทา่อากาศยาน (ระหวา่งประเทศ): ทา่เรอื, ทา่
ดา่น, ทา่อากาศยาน [Lex2]
ทางกาบซา้ย (ของเรอืหรอืเครꇾื�องบนิ)[Lex2]
เหลา้องุ่นแดง[Lex2]
ชอ่งบนกาํแพงหรอืเรอืสาํหรับวางปืน[Lex2]
แบก: แบกเรอืหรอืปืน [Lex2]
(พอรท์) n. ทา่เรอื,เมอืงทา่,ทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ดา่น ,ชอ่ง
ทางเขา้/ออกชอ่งทาง1. หมายถงึ ชอ่งสาํหรับเสยีบสาย
เคเบลิทꇾี�อยู่ดา้นหลงัเครꇾื�องคอมพวิเตอร ์เพꇾื�อตอ่กบัอปุกรณ์
อꇾื�น ๆ ถา้ไมเ่ป็นแบบอนกุรม (serial) กจ็ะเป็นแบบขนาน



(pararell) 2. การทꇾี�ทาํใหโ้ปรแกรมทꇾี�ใชร้ะบบปฏบิตักิารหนꇾึ�ง
ไปใชก้บัอกีระบบปฏบิตักิารหนꇾึ�ง ได ้ทั뇽�ง ๆ ทꇾี�ในตอนแรก ผู้
เขยีนโปรแกรมไมไ่ดต้ั뇽�งใจใหใ้ชก้บัระบบปฏบิตักิารนั뇽�น
###S. harbour [Hope]
(n) ทา่เรอื,เหลา้ปอรต์,เมอืงทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ทาง
[Nontri]
/P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scorn การเหยยีดหยาม: การดถูกู [Lex2]
ดหูมꇾิ�น: ดถูกู [Lex2]
(สคอรน์) vt.,n. (การ) ดถูกู,ดหูมꇾิ�น,สบประมาท,ปฎเิสธอยา่ง
สบประมาท,สꇾิ�งทꇾี�ดถูกู,สꇾิ�งทꇾี�ดหูมꇾิ�น ###SW. scorner n.
scorningly adv. ###S. contempt [Hope]
(vt) ดถูกู,เหยยีดหยาม,สบประมาท,หมꇾิ�นประมาท [Nontri]
/S K AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scorch ยา่งเกรยีม: ไหมเ้กรยีม [Lex2]
แผลไหมเ้กรยีม[Lex2]
(สคอรช์) vt. ทาํใหเ้กรยีม,ทาํใหไ้หมเ้กรยีม,ทาํใหไ้หมเ้ลก็
นอ้ย,กลา่วโจมตอียา่งรนุแรง. vi. ไหมเ้กรยีม,ไหมเ้ลก็นอ้ย,
(ดวงอาทติย)์ แผดจา้. n. แผลไหมเ้กรยีม,แผลไหมเ้ลก็
นอ้ย,การขบัดว้ยความเรว็มากเกนิไป ###S. shrivel,wither
[Hope]
(vt) ทาํใหเ้กรยีม,ทาํใหไ้หม ้[Nontri]
/S K AO1 R CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shorn (ชอรน์) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 3 ของ shear [Hope]
(vt) pp ของ shear [Nontri]
/SH AO1 R N/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[shear]
ตดั: ตดัขน, ตดัขนแกะ, โกน, เลม็ [Lex2]
การตดัขนแกะ[Lex2]
กรรไกร[Lex2]
(เชยีร)์ (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi.
ตดั,ตดัออก,ตดัขน,ตดัเลม็,ตดัขาด,ฟัน,เอาออก,เพกิ
ถอน,ขจัด,ใชเ้คยีวตดั,แลน่ผา่น n. การตดั,การตดัขน
แกะ,แรงตดั,กรรไกรขนาดใหญ,่ใบมดีของกรรไกร,เครꇾื�อง
ตดั,แทน่ตดั,สꇾิ�งทꇾี�ตดัออก,ปรมิาณขนทꇾี�ตดัออก,ขาหยัꇾ�ง
[Hope]
(vt) เลม็,ตดั,ฟัꇾ�น,ขจัด,กาํจัด [Nontri]
/SH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

short ชัꇾ�วครู่: ไมน่าน, ระยะสั뇽�นๆ [Lex2]
สั뇽�น: ไมย่าว, เต뇽ี�ย [Lex2]
ขาด: ไมพ่อ, ไมถ่งึ, ขาดแคลน, ขดัสน, นอ้ย [Lex2]
ยอ่ๆ[Lex2]
เปราะบาง: กรอบ, ซꇾึ�งแตกหกังา่ย [Lex2]
ซꇾึ�งโกรธงา่ย: ซꇾึ�งถกูกระตุ้นใหโ้กรธไดง้า่ย, ซꇾึ�งไมอ่ดทน
[Lex2]
อยา่งกะทนัหนั: อยา่งฉับพลนั [Lex2]
โดยสงัเขป: โดยยอ่ๆ [Lex2]
อยา่งไมม่มีารยาท: อยา่งหยาบกระดา้ง [Lex2]
ตาํแหนง่ในทมีเบสบอล[Lex2]
การลดัวงจร: ไฟฟา้ลดัวงจร [Lex2]
ทาํใหล้ดัวงจร[Lex2]
(ชอรท์) adj. สั뇽�น,เต뇽ี�ย,ตꇾํ�า,ยอ่,ต뇽ื�น,ลุ่น,หว้น,ระยะ
สั뇽�น,สงัเขป,ใกล,้ไมน่าน,ขาดแคลน,ขาด,ไมถ่งึ,ไมพ่อ,ไมด่ี
พอ,ออ่น,นอ้ย,เปราะ,บอบบาง (เสยีง) ,ไมเ่นน้, short of



นอ้ยกวา่,เลวกวา่,ไมเ่พยีงพอ adv. กะทนัหนั,ทนัใดนั뇽�น
เอง,ฉับพลนั,สั뇽�น ๆ ,ยอ่ ๆ ,โดยสงัเขป,ใกล,้ยน่,ไมถ่งึ
[Hope]
(adj) สั뇽�น,เต뇽ี�ย,นอ้ย,หว้น,ใกล,้ไมน่าน,บอบบาง [Nontri]
/SH AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snort สง่เสยีงออกทางจมกู: เป่าลมออกทางจมกูอยา่งแรง
[Lex2]
เสยีงกรน: เสยีงหา้วทꇾี�เปลง่ออกทางจมกู [Lex2]
(สนอรท์) vi.,vt. (สตัว)์ หายใจรนุแรง, (สตัว)์ เปลง่เสยีง
ทางจมกู,หายใจรนุแรง,ดถูกู n. เสยีงหายใจรนุแรง,เสยีงทꇾี�
เปลง่ทางจมกูของสตัว,์การดꇾื�มอยา่งรวดเรว็,การแสดง
อาการดถูกู ###SW. snorter n. snortingly adv. ###S. snuff
[Hope]
(vi) โกรธ,แหว,ตะคอก [Nontri]
/S N AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sort ผู้หญงิ (ทꇾี�เป็นคู่ขา)[Lex2]
ชนดิ: จาํพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
การแบง่ชนดิ: การจัดประเภท [Lex2]
จัดเขา้ประเภท: แยกประเภท [Lex2]
(ซอรท์) n.
ชนดิ,ประเภท,จาํพวก,ตวัอยา่ง,ลกัษณะ,ทา่ทาง,อากปักริยิา
vt. แยกประเภท,แยกกลุ่ม แบง่กลุ่ม. vi. คบคา้สมาคม,ผสม
ผสาน,ผกูมติรกบั,เหมาะกบั,ตกลง. Phr. (of sorts ชนดิเลว
หรอืปานกลาง) Phr. (sort of คอ่นขา้งทเีดยีว) ###SW.
sortable adj. [Hope]
(n) จาํพวก,ชนดิ,ประเภท,ลกัษณะ,กริยิาทา่ทาง [Nontri]
(vt) จัดเป็นพวก,จาํแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
/S AO1 R T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

sport กฬีา[Lex2]
การพักผอ่นหยอ่นใจ: สꇾิ�งบนัเทงิ [Lex2]
ผู้ทꇾี�มนี뇽ํ�าใจนักกฬีา: ผู้ทꇾี�ยงัย뇽ิ�มไดแ้มย้ามพา่ยแพ ้[Lex2]
สวมใส ่(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เลน่สนกุสนาน[Lex2]
หยอกลอ้: ลอ้เลน่ [Lex2]
สาํหรับการกฬีา: เกꇾี�ยวกบัการกฬีา [Lex2]
(สพอรท์) n. กฬีา,กรฑีา,การเลน่,การพักผอ่นหยอ่น
ใจ,นันทนาการ,ความสนกุสนาน,การหยอกลอ้,เครꇾื�อง
สนกุ,เครꇾื�องเลน่,นักกฬีา,งานกฬีา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ทꇾี�กลา้
ไดก้ลา้เสยี adj. เหมาะสาํหรับใสน่อกบา้น,เกꇾี�ยวกบัการ
กฬีา. vi. สนกุสนาน,เพลดิเพลนิ,เลน่กฬีา,จู้จ뇽ี�ในสꇾิ�งเลก็ ๆ
[Hope]
(n) กฬีา,การกรฑีา,เครꇾื�องเลน่,คนกลา้ไดก้ลา้เสยี [Nontri]
(vi) เลน่สนกุ,เลน่กฬีา [Nontri]
/S P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stork การตั뇽�งชนัของอวยัวะเพศชาย[Lex2]
นกจาํพวกนกกระสา: นกกระสา [Lex2]
(สทอรค์) n. นกกระสา,นกในตระกลู Ciconiidae,
สญัลกัษณก์ารเกดิของเดก็ [Hope]
(n) นกกระสา [Nontri]
/S T AO1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

storm พาย:ุ ลมมรสมุ [Lex2]
การโหมกระหนꇾํ�า: สꇾิ�งทꇾี�กระหนꇾํ�าลงมาอยา่งแรง [Lex2]



การแสดงออกอยา่งรนุแรง: อารมณท์ꇾี�แสดงออกอยา่ง
รนุแรง [Lex2]
การโจมตอียา่งรนุแรง[Lex2]
จู่โจม: โจมตอียา่งรนุแรง [Lex2]
โกรธอยา่งรนุแรง: ถลนัออกไปดว้ยความโกรธ [Lex2]
โหมกระหนꇾํ�า: พัดอยา่งรนุแรง [Lex2]
(สทอรม์) n. พาย,ุมรสมุ,ลมมรสมุ,การระดมยงิ,การโหม
กระหนꇾํ�า,ฝนหมิะหรอืลกูเหบ็ทꇾี�ตกกระหนꇾํ�าลงมาอยา่ง
รนุแรง,ความโกลาหล,ความเกรยีวกราว,การโจมตหีรอื
กลา่วหาอยา่งรนุแรง,vi.,vt. (ฝน,หมิะ,ลกูเหบ็,พาย)ุ โหม
กระหนꇾํ�า,ระดมยงิ,ยงิกระหนꇾํ�า,ถลนัออกไปดว้ยความ
โกรธ,พดูอยา่งรนุแรง [Hope]
(n) ลมมรสมุ,พาย,ุการระดมยงิ,ความโกลาหล [Nontri]
(vi,vt) ระดมยงิ,เขา้โจมต,ีโหมกระหนꇾํ�า,พดูรนุแรง [Nontri]
/S T AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

sworn กรยิาชอ่งทꇾี� 3 ของ swear[Lex2]
(สวอรน์) vi. กรยิาชอ่ง 3 ของ swear adj. ไดใ้หค้าํปฎิ
ญาณ,สาบานแลว้,ใหค้าํมัꇾ�นแลว้,ยนืยนัแลว้ [Hope]
(vi) pp ของ swear [Nontri]
/S W AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swear]



สาบาน: ยนืยนั, สญัญา, ปฏญิาณ [Lex2]
สาบแชง่: สบถ, กน่ดา่ [Lex2]
(สแวร)์ {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิ
ญาณ,กลา่วคาํปฎญิาณ,ใหค้าํปฎญิาณ,สบถ,สาป
แชง่,กลา่วคาํสาปแชง่, swear by กลา่วคาํปฎญิาณเขา้รับ
ตาํแหนง่, swear off ตดัสนิใจเลกิ (โดยเฉพาะของมนึเมา)
swear out ทาํใหศ้าลออกหมายศาลโดยการกลา่วหาภาย
ใตก้ารปฎญิาณตน s [Hope]
(vi) ปฏญิาณ,สาบาน,สบถ [Nontri]
/S W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thorn หนาม[Lex2]
พชืมหีนาม: พชืไมห้นาม [Lex2]
อปุสรรค: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยงิ, สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหยุ้่งยาก
[Lex2]
(ธอรน์) n. หนาม,พชืมหีนาม,ความยุ่งเหยงิ,หอกขา้ง
แคร,่สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหยุ้่งยากหรอืโมโห vt. ตาํดว้ยหนาม. [Hope]
(n) หนาม,ตน้ไมท้ꇾี�มหีนาม,ความยุ่งยาก,หอกขา้งแคร่
[Nontri]
/TH AO1 R N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

torch คบไฟ: ไต ้[Lex2]
ไฟฉาย[Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหเ้กดิเปลวไฟ[Lex2]
วางเพลงิ: เผา, จดุไฟ [Lex2]
(ทอรช์)ฺ n. ไต,้คบไฟ,คบเพลงิ,ไฟฉาย, Phr. (carry the
torch for รักกบั) [Hope]
(n) ไต,้คบเพลงิ,ไฟฉาย,คบไฟ [Nontri]
/T AO1 R CH/ [CMU]



(n) / / [OALD]

torn กรยิาชอ่งทꇾี� 3 ของ tear[Lex2]
(ทอรน์) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 3 ของ tear [Hope]
(vt) pp ของ tear [Nontri]
/T AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[tear]
ฉกีออก[Lex2]
เคลꇾื�อนทꇾี�หรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, รꇾี�, รบีตะบงึ [Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
น뇽ํ�าตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
น뇽ํ�าตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. น뇽ํ�าตา,ของเหลวทꇾี�คลา้ยน뇽ํ�าตา vi. นา้ตาไหลออก
มา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกีออก,ดงึ,ท뇽ิ�ง,ร뇽ื�อ,ร뇽ื�อท뇽ิ�ง,ร뇽ื�อ
ออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกูดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งทꇾี�ฉกีออก
adj. น뇽ํ�าตาไหล,น뇽ํ�าตาคลอ,ทาํใหน้뇽ํ�าตาไหล,โศกเศรา้ Phr.
(tear into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) น뇽ํ�าตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]
(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,ร뇽ื�อออก,ท뇽ึ�ง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]



Vocabulary List

word คาํ[Lex2]
ขา่วสาร: ขอ้มลู, ขา่ว [Lex2]
ขา่วลอื: คาํซบุซบิ, คาํนนิทา [Lex2]
คาํสญัญา: คาํรับรอง, คาํรับประกนั [Lex2]
คาํสัꇾ�ง: คาํบญัชา [Lex2]
คาํบอกรหสั: รหสั, คาํยนิยอมใหผ้า่น [Lex2]
พดู: แถลง, อธบิายโดยใชค้าํพดู [Lex2]
คาํพดูแบบฉนุๆ: คาํพดูโตเ้ถยีง, คาํโตแ้ยง้ [Lex2]
เน뇽ื�อเพลง: เน뇽ื�อรอ้ง [Lex2]
(เวริด์) n. คาํ,คาํศพัท,์คาํพดู,ถอ้ยคาํ,ศพัท,์ศพัท์
โดด ๆ ,ภาษา,เน뇽ื�อเพลง vt. แสดงออกเป็นคาํ
พดู,ทาํใหเ้ป็นคาํพดู words คาํพดูถอ้ยคาํ,คาํ
สนทนา,เน뇽ื�อเพลง,การออกเสยีง,คาํ
สญัญา,คาํมัꇾ�น,คาํผา่น,คาํสัꇾ�ง,คตพิจน,์ Phr. (in a
word โดยสรปุ) [Hope]
(n) คาํพดู,คาํมัꇾ�น,ขา่ว,คาํสัꇾ�ง,ศพัท,์สภุาษติ
[Nontri]
(vt) กลา่ว,พดู,เขยีนเป็นคาํพดู [Nontri]
/pronunc/ [CMU]
/W ER1 D/ [CMU]
(type) /ipa/ [OALD]
(v) / / [OALD]

work งาน: การงาน [Lex2]
ทꇾี�ทาํงาน[Lex2]
เวลางาน[Lex2]
ความพยายามทꇾี�ใชไ้ปในการทาํงาน[Lex2]
ช뇽ิ�นงาน: ผลงาน [Lex2]
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ทาํงาน: ปฏบิตังิาน [Lex2]
ใชก้ารได:้ ทาํงานได ้[Lex2]
ทาํใหใ้ชก้ารได:้ ทาํใหท้าํงานได ้[Lex2]
เป็นผลสาํเรจ็: ประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ปั뇽�นรปู [Lex2]
ออกกาํลงั: ออกแรง [Lex2]
ซꇾึ�งเกꇾี�ยวขอ้งกบังาน[Lex2]
(เวริค์) n. งาน,การงาน,การทาํงาน,สꇾิ�งทꇾี�
ทาํ,ผลติผลจากการทาํงาน,งานฝีมอื,สꇾิ�ง
กอ่สรา้ง,งานฝีมอื,ผล,พฤตกิารณ,์ adj. เกꇾี�ยวกบั
งาน vi. ทาํงาน,รับจา้งทาํงาน,ดาํเนนิงาน,เดนิ
เครꇾื�อง,ใชส้อย,ใชง้าน,ไดผ้ล,มผีล,ทาํดว้ยมอื,ทาํ
ดว้ยสมอง vt. จัดการ,ควบคมุ,ใชส้อย,ใชง้าน,ทาํ
ใหไ้ดผ้ [Hope]
(n) การงาน,การทาํงาน,งานฝีมอื,ผลงาน [Nontri]
(vi,vt) ทาํงาน,ดาํเนนิงาน,ใชง้าน,ใชส้อย,เดนิ
เครꇾื�อง,ทาํดว้ยมอื,ควบคมุ [Nontri]
/W ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

world โลก: โลกมนษุย ์[Lex2]
ชาวโลก: มนษุยโ์ลก, มนษุยชาต ิ[Lex2]
สงัคมมนษุย[์Lex2]
ทกุสꇾิ�งทกุอยา่งในชวีติของคนคนหนꇾึ�ง[Lex2]
ของโลก: แหง่โลก [Lex2]
(เวริล์ด)ฺ n. โลก,เขตโลก,พภิพ,มนษุย์
โลก,สากล,โลกมนษุย,์มวล
มนษุย,์มนษุยชาต,ิสาธารณชน,ชนชั뇽�นเฉพาะของ
มนษุย,์วงการ,อาณาจักร,วงสงัคม,จกุรวาล,ทกุสꇾิ�ง
ทกุอยา่งทꇾี�มอียู่,สรรพสꇾิ�ง,จาํนวนมหาศาล,ชวีติ



 

โลก,ทางโลกยี,์ Phr. (for all the world โดยส뇽ิ�น
เชงิ) [Hope]
(n) โลก,ชาวโลก,มวลมนษุย,์วงการ,สรรพสꇾิ�ง
[Nontri]
/W ER1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worm หนอน[Lex2]
คนประจบสอพลอ (การดถูกู): คนนา่รังเกยีจ
[Lex2]
ขบัพยาธ[ิLex2]
คบืคลาน: เล뇽ื�อยเหมอืนหนอน [Lex2]
(เวริม์) n. หนอน,ตวัหนอน,ไสเ้ดอืน,พยาธ,ิหนอน
พยาธ,ิตวัไหม,สꇾิ�งทꇾี�นา่ขยะแขยง vi. เล뇽ื�อยเหมอืน
ตวัหนอน,คอ่ย ๆ สบืรู้,ไช,ใชเ้พทบุาย. vt. ขบั
พยาธ,ิคอ่ย ๆ สบืรู้,ทาํใหก้า้วไปขา้งหนา้อยา่งชา้ ๆ
,ใชเ้พทบุาย ###SW. wormer n.
wormlike,wormish adj. [Hope]
(n) หนอน,ไสเ้ดอืน,พยาธ,ิตวัไหม,ไสไ้ก,่เกลยีวตวั
หนอน [Nontri]
/W ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worse แยล่ง (เป็นรปูขั뇽�นกวา่ของ bad, badly และ ill):
หนักข뇽ึ�น, รนุแรงข뇽ึ�น, เลวกวา่, แยก่วา่ [Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�เลวกวา่: สꇾิ�งทꇾี�แยก่วา่ [Lex2]
(เวริส์)ฺ adj.,adv.,n. (สꇾิ�งทꇾี�) เลวลง,เลวกวา่,แย่
กวา่,แยล่ง,หนักข뇽ึ�น,รนุแรงข뇽ึ�น [Hope]
(adj,adv) เลวลง,แยล่ง,หนักข뇽ึ�น,รนุแรงข뇽ึ�น
[Nontri]
/W ER1 S/ [CMU]

 



(n) / / [OALD]
[bad]
ตꇾํ�ากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นทꇾี�ยอมรับบ [Lex2]
เลว: ชัꇾ�ว, เลวทราม, ชัꇾ�วชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็น
อนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นทꇾี�นา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชัꇾ�ว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน뇽ํ�า ซꇾึ�งอาจหมายถงึ หอ้ง
อาบน뇽ํ�า [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright 
Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชัꇾ�ว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worst เลวทꇾี�สดุ (เป็นรปูขั뇽�นสงูสดุของ bad, badly และ
ill): ซꇾึ�งไมน่า่พอใจทꇾี�สดุ, แยท่ꇾี�สดุ, อปัลกัษณท์ꇾี�สดุ
[Lex2]
เลวทꇾี�สดุ: แยท่ꇾี�สดุ, ผดิพลาดทꇾี�สดุ [Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�เลวทꇾี�สดุ: สꇾิ�งทꇾี�แยท่ꇾี�สดุ [Lex2]
(เวริส์ท)ฺ adj.,adv.,n. (สꇾิ�งทꇾี�) เลวทꇾี�สดุ,แยท่ꇾี�สดุ,ชัꇾ�ว
ทꇾี�สดุ,ระยาํทꇾี�สดุ,ผดิพลาดทꇾี�สดุ,ไมน่า่พอใจ
ทꇾี�สดุ,อปัลกัษณท์ꇾี�สดุ,ดว้ยความชาํนาญทꇾี�สดุ Phr.
(get the worst of something ประสบความพา่ยแพ)้
###S. vanquish,defeat,beat [Hope]
(adj) เลวทꇾี�สดุ,แยท่ꇾี�สดุ,อปัลกัษณท์ꇾี�สดุ,ชัꇾ�วทꇾี�สดุ
[Nontri]
(vi) ชนะ [Nontri]
/W ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



[bad]
ตꇾํ�ากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นทꇾี�ยอมรับบ [Lex2]
เลว: ชัꇾ�ว, เลวทราม, ชัꇾ�วชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็น
อนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นทꇾี�นา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชัꇾ�ว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน뇽ํ�า ซꇾึ�งอาจหมายถงึ หอ้ง
อาบน뇽ํ�า [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright 
Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชัꇾ�ว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worth มลูคา่: มลูคา่เป็นเงนิ, ราคา, คา่ [Lex2]
คณุคา่ทางจติใจ: คณุประโยชน ์[Lex2]
ความมัꇾ�งคัꇾ�ง: ความรꇾํ�ารวย [Lex2]
ซꇾึ�งมคีา่: ซꇾึ�งคุ้มคา่ [Lex2]
(เวริธ์) n.,prep (ม)ี คณุคา่,คา่,ประโยชน,์ความ
สาํคญั,ราคา,สมกบั,จาํนวนมลูคา่เป็นเงนิคา่เป็น
เงนิ,ทรัพยส์มบตั,ิทรัพยส์นิ vi. ปรากฎ,เกดิข뇽ึ�น,มา
สู่ Phr. (for all one is worth ดว้ยความพยายาม
ทꇾี�สดุ เตม็ทꇾี� สดุขดี) ###S. estimation,value
[Hope]
(adj) สมควร,คุ้มคา่,มคีณุคา่,มรีาคา [Nontri]
(n) มลูคา่,ราคา,คณุคา่,ประโยชน,์ทรัพยส์นิ,ความ
สาํคญั [Nontri]
/W ER1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]



Vocabulary List

court คฤหาสน[์Lex2]
จบี: เก䐞ี頰ยวพาราส ี[Lex2]
ถนนสายสั䐞頰นๆ[Lex2]
ท䒶ี�เปดิโลง่[Lex2]
ศาล: ศาลยตุธิรรม, ท䒶ี�ตดัสนิความ [Lex2]
สนาม: สนามสาํหรับเลน่กฬีา [Lex2]
สภา: คณะกรรมการบรหิาร [Lex2]
เส䒶ี�ยง[Lex2]
(คอรท์) {courted,courting,courts} n.
สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบรหิาร,ราช
สาํนัก,สภา,การเก䐞ี頰ยว,การประจบ,การแสห่าเร䒶ื�อง
vt.,vi. เก䐞ี頰ยว,ประจบ,จบี,แสห่าเร䒶ื�อง Phr. (the
Court of St. Jame\'s ราชสาํนักองักฤษ) [Hope]
(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสาํนัก,พระ
ราชฐาน,สภา,การเก䐞ี頰ยว,การจับ [Nontri]
/K AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

course ชว่งเวลา[Lex2]
ทอ่งเท䒶ี�ยวไป[Lex2]
แนวทางปฏบิตั:ิ แนวความคดิ, แนวคดิ [Lex2]
ลาํดบัของเหตกุารณ[์Lex2]
ว䒶ิ�งอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เสน้ทาง: แนวทาง, วถิทีาง [Lex2]
หลกัสตูร: วชิา, กระบวนวชิา [Lex2]
อาหารจานหน䒶ึ�ง: จานหน䒶ึ�ง, ชดุหน䒶ึ�ง (อาหาร)
[Lex2]
n.f. การว䒶ิ�ง, การว䒶ิ�งแขง่ขนั(กฬีา), การแขง่มา้ (หรอื
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สตัวช์นดิอ䒶ื�น เชน่ กระตา่ย) [LongdoFR]
(คอรส์) {coursed,coursing,courses} n. เสน้
ทาง,วถิทีาง,แนวทางเดนิ,แนวทางปฏบิตั,ิแนว
ความคดิ,ลาํน䐞ํ頰า,สาย,หลกัสตูร,กระบวนวชิา,ชว่ง
ระยะเวลาการรักษา,จานหน䒶ึ�ง (อาหาร) ,ชดุหน䒶ึ�ง
(ยา,การบรรยาย) ,ระด,ูการไลล่า่ (โดยสนัุขลา่เน䐞ื頰อ)
vt. ว䒶ิ�งผา่น,ว䒶ิ�งขา้ม,ไล,่ไลต่าม,ไลล่า่,ก ่[Hope]
(n) เสน้ทางเดนิเรอื,ทางเดนิ,หลกัสตูร,กระบวน
วชิา,อาหารม䐞ื頰อหน䒶ึ�ง [Nontri]
(vt) ตดิตาม,ไลต่าม,แลน่,ไหล,ว䒶ิ�ง [Nontri]
/K AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

four ส䒶ี�[Lex2]
จาํนวนส䒶ี�[Lex2]
(ฟอร,์โฟร)์ n.,adj. ส䒶ี� Phr. (on all fours คลาน) . 
Phr. (a fourเรอืกรรเชยีง4) . Phr. (form foursจัด
เป็น4แถว) [Hope]
(adj) ส䒶ี� [Nontri]
(n) ส䒶ี�,เลขส䒶ี�,เคร䒶ื�องยนตรส์䒶ี�สบู [Nontri]
/F AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mourn เศรา้โศก: เสยีใจ, ไวอ้าลยั, ไวท้กุข ์[Lex2]
(มอรน์) vi.,vt. ไวท้กุข,์อาลยั,เศรา้
โศก,เสยีใจ,คร䒶ํ�าครวญ ###S. deplore,lamen
[Hope]
(vt) เศรา้โศก,อาลยั,ไวท้กุข,์เสยีใจ [Nontri]
/M AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



pour เท: รนิ, ทาํใหไ้หลหลั䒶�ง [Lex2]
เสริฟ์เคร䒶ื�องด䒶ื�ม[Lex2]
ปลอ่ยออกอยา่งมาก[Lex2]
ฝนตกหนัก: ฝนตกกรกูราว [Lex2]
สาํหรับ [LongdoFR]
(พอ,พอร)์ vt.,vi.,n. (การ)
เท,รนิ,ราด,หลั䒶�ง,กรอก,ระบาย,ปลอ่ยออก, (ฝน)
ตกลงมาอยา่งแรง. ###SW. pourability n.
pourable adj. pourer n. pouringly adv. [Hope]
(vi,vt) เท,รนิ,ราด,ไหล,หลั䒶�ง,ปลอ่ย [Nontri]
/P AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soul วญิญาณ (ทางศาสนา)[Lex2]
ความคดิ: จติใจ [Lex2]
มนษุย:์ คน [Lex2]
(โซล) n. วญิญาณ,จติ
วญิญาณ,พลงัจติ,มนษุย,์บคุคล,สว่นท䒶ี�สาํคญั,แกน่
สาร,แบบฉบบั, Soul พระผู้เป็นเจา้. adj. เก䒶ี�ยวกบั
นโิกร,เป็นลกัษณะของนโิกร,คุ้นเคยกบันโิกร,เหน็
อกเหน็ใจนโิกร ###S. spirit,basis,essence,person
[Hope]
(n) จติใจ,วญิญาณ,คน,บคุคล,แกน่สาร,แบบฉบบั
[Nontri]
/S OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

source ตน้กาํเนดิ: ท䒶ี�มา, แหลง่กาํเนดิ [Lex2]
แหลง่ขอ้มลู: ผู้ใหข้อ้มลู [Lex2]
แหลง่ขา่ว, สาย เชน่ You have a source inside the



company. [LongdoEN]
(ซอรส์) n. แหลง่,แหลง่ท䒶ี�มา ###S.
fountain,origin [Hope]
(n) แหลง่กาํเนดิ,ตน้เคา้,ท䒶ี�มา,ราก,ตน้แมน่䐞ํ頰า,แหลง่
[Nontri]
/S AO1 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

blouse เสʀือครɿึงตวัของสตร[ีLex2]
(เบลาซ)ฺ n. เสʀือครɿึงตวัของสตร,ีเสʀือคลมุทɿีสัʀน [Hope]
(n) เสʀือสตร ี[Nontri]
/B L AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

bound ผกูพัน: สนทิสนม [Lex2]
หุ้มปก: เขา้ปก, ใสป่ก [Lex2]
ผกู: ถา่ยไมอ่อก [Lex2]
เป็นพรหมลขิติ: เป็นโชคชะตา [Lex2]
มสีญัญาผกูมดั: มกีารผกูมดั [Lex2]
มุ่งหนา้: มุ่ง, ตรงไปยงั [Lex2]
กระโดด[Lex2]
การกระโดด[Lex2]
เสน้แบง่เขตแดน: เสน้แบง่เขต [Lex2]
ขอ้จาํกดั[Lex2]
จาํกดั: จาํกดัขอบเขต [Lex2]
เสน้ขอบเขต: ขอบเขต, เสน้แบง่เขตแดน [Lex2]
(เบาด)ฺ {bounded,bounding,bounds} adj. ถกูผกูมดั,เหนยีว
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แนน่,แนน่อน,จักตอ้ง,ตดัสนิใจ,เขา้เลม่,ทอ้งผกู vi.
กระโดด,เดง้กลบั,จดกบั,ประชดิกบั vt. จาํกดั,กลายเป็น
ขอบเขต,พดูถงึขอบเขต n. การกระโดด,การเดง้
กลบั,ขอบเขต,ชายแดน adj. กาํลงัจะ,ไปทาง,พรอ้มทɿีจะ
[Hope]
(n) ขอบเขต,บรเิวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบขา่ย [Nontri]
(vi) เดง้กลบั,กระโดด [Nontri]
(vt) จาํกดั,กาํหนดขอบเขต [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ bind [Nontri]
/B AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bind]
รัด: คาด [Lex2]
มดั: รัด, ผกู [Lex2]
สɿิงทɿีกอ่ใหเ้กดิความไมส่ะดวกสบาย: สɿิงทɿีนา่ราํคาญ [Lex2]
(ไบด)ฺ {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ)
ผกู,มดั,พัน,เขา้ปก,เยบ็เลม่,เชɿือมผนกึ,ทาํใหท้อ้ง
ผกู,ผกูพัน,ยบัยัʀง,ยดึแนน่,แขง็ตวั ###SW. bindable adj.
ดbูind ###S. tie [Hope]
(vt) ผกู,มดั,พัน,ตดิ,เยบ็,หุ้มปก,เยบ็เลม่ [Nontri]
/B AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bout การเจบ็ป่วยชว่งเวลาสัʀนๆ[Lex2]
กจิกรรมระยะสัʀนๆ[Lex2]
การแขง่ขนั: การประลองฝีมอื [Lex2]
(เบาท)ฺ n. การแขง่ขนั,ยกหนɿึง (มวย) ,พักหนɿึง (ไข)้ ,การกระ
ทาํครัʀงหนɿึง,เพลงหนɿึง,ระยะหนɿึง [Hope]
(n) การแขง่ขนั [Nontri]
/B AW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cloud กลุ่มควนั: หมอก [Lex2]



กอ่ใหเ้กดิปัญหา[Lex2]
เกดิปัญหา[Lex2]
ทาํใหม้ดื: ทาํใหม้วั [Lex2]
ปกคลมุดว้ยเมฆ[Lex2]
มเีมฆมาก[Lex2]
เมฆ[Lex2]
สɿิงของจาํนวนมากทɿีอยู่รวมกนั[Lex2]
(เคลาด)ฺ {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามดื,ความ
มดืมวั,รอยดา่ง,มลทนิ Phr. (on a cloud มคีวามสขุทɿีสดุ) 
Phr. (under a cloud ภาวะเสɿือมเสยี,ภาวะทɿีนา่สงสยั,ภาวะทɿี
ขายหนา้) vt. ปกคลมุไปดว้ยเมฆ,ทาํใหม้ดืสลวั,ทาํใหเ้ป็น
เงา,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]

clout การต:ี การตบ, การตอ่ย [Lex2]
ซอ่ม: ปะ, ชนุ [Lex2]
ต:ี ตบ, ตอ่ย [Lex2]
เปา้ทɿีใชใ้นการยงิธน[ูLex2]
พันผา้[Lex2]
เศษผา้ทɿีใชป้ะ: เศษผา้ [Lex2]
อทิธพิลของความคดิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ชอ่งคลอด[Lex2]
(เคลาท)ฺ {clouted,clouting,clouts} n. การต,ีการตอ่ย,การ
ตบ,การตลีกูไกล,อทิธพิลของความคดิ,ปาฏหิารยิ,์เปา้,ลกู
กระสนุทɿีถกูเปา้,เศษผา้ปะ,เศษของทɿีใชซ้อ่มแซม,เศษผา้,ผา้
ขʀีรʀิว. vt. พันผา้,ปะ,ซอ่มแซม,ตอกตะปเูสรมิ,ต,ีตอ่ย ###S.
blow,wal [Hope]
/K L AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



couch เกา้อʀียาว: เกา้อʀีนอน, โซฟา [Lex2]
ทาํใหน้อนลง: ทาํใหห้มอบลง [Lex2]
นอนลง: หมอบลง [Lex2]
(เคาช)ฺ {couched,couching,couches} n. ทɿีนอน,เกา้อʀี
นอน,เกา้อʀียาว,ถʀําสตัว.์ vt. ทาํใหน้อนลง,เอนลง,ขจัด
ออก,แสดงดว้ยถอ้ยคาํ,เขยีนดว้ยคาํพดู vi. นอนลง,กม้
ลง,หมอบ,กอง ###S. express [Hope]
(n) ทɿีนอน,เตยีง,เกา้อʀีนอน,โซฟา,เกา้อʀียาว,เบาะรอง [Nontri]
(vi) หมอบลง,กม้ลง [Nontri]
/K AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

count การนับ: การคาํนวณ, การประเมนิ [Lex2]
การหาผลรวม[Lex2]
นับ[Lex2]
ผลรวม: จาํนวนรวม, จาํนวนทัʀงหมด [Lex2]
พจิารณา[Lex2]
มคีวามสาํคญั[Lex2]
รวมเขา้ไปดว้ย: พจิารณารวมไปดว้ย [Lex2]
ตาํแหนง่ของขนุนางองักฤษเทยีบเทา่กบัเอริล์: บรรดาศกัดʃิ
ทางยโุรป [Lex2]
(เคาท)ฺ {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับ
จาํนวน,นับคา่,คดิ,คดิวา่,นับวา่,ถอื,เขา้ใจวา่,หวงัวา่.มขนุนาง
ยโุรปทɿีมɿีตาํแหนง่ฐานะเทา่ทา่นเอริล์ขององักฤษ Phr. (count
beyond นับไมห่มด นับไมไ่หว) Phr. (count down นับยอ้น
กลบั นับถอยหลงั (ไปยงัศนูย)์)  [Hope]
(n) การนับ,การคาํนวณ,ตาํแหนง่ทา่นเคานต ์[Nontri]
(vt) นับ,คาํนวณ,คดิวา่,หวงัวา่,เขา้ใจวา่ [Nontri]
/K AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crouch กม้ลง[Lex2]
กม้ศรีษะ[Lex2]



ทา่หมอบ[Lex2]
หมอบ (ใชก้บัสตัวท์ɿีอยู่ในทา่เตรยีมวɿิงหรอืกระโดดไปขา้ง
หนา้)[Lex2]
(เคราช)ฺ {crouched,crouching,crouches} vi.,vt.,n. (การ)
หมอบ,ยอ่ตวัลง,ยอ่ตวัและเขา่ชดิแบบนอบนอ้ม ###S.
bend,stoop,bow [Hope]
(vi) คู้ตวั,หมอบ,ยอบตวั [Nontri]
/K R AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

dour เขม้งวด: กวดขนั [Lex2]
เศรา้หมอง: เศรา้ใจ, ไมส่บายใจ, หดหู่ใจ [Lex2]
(ดวัร)์ adj. บดูบʀึง,ขุ่นใจ,เศรา้,เขม้งวดกวดขนั [Hope]
/D AW1 ER0/ [CMU]
/D AW1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

foul นา่รังเกยีจ: นา่ขยะแขยง, นา่คลɿืนไส,้ ชวนคลɿืนเหยีน [Lex2]



สกปรก: เปรอะเปืʀอน [Lex2]
ซɿึงไมบ่รสิทุธʃิ: ซɿึงปลอมปน, ซɿึงปนเปืʀอน [Lex2]
ไมส่ภุาพ: หยาบคาย [Lex2]
คดโกง (ทางกฬีา): ไมส่ะอาด, ไมย่ตุธิรรม [Lex2]
ซɿึงไมบ่รสิทุธʃิใจ: ซɿึงไมซ่ɿือสตัย ์[Lex2]
ไมแ่จม่ใส (อากาศ)[Lex2]
เนา่เปืɿอย: ผพัุง [Lex2]
เลวทราม: ชัɿวรา้ย, รา้ยกาจ [Lex2]
ยุ่งเหยงิ: พัวพัน [Lex2]
การทาํผดิกฎ: การทาํผดิกตกิา [Lex2]
การปะทะ: การชน, การทะเลาะ [Lex2]
ทาํผดิกตกิา: ทาํผดิกฎ [Lex2]
อดุตนั[Lex2]
ทาํใหส้กปรก: ทาํใหเ้ปรอะเปืʀอน [Lex2]
สɿิงสกปรก[Lex2]
(เฟาล)์ adj. เหมน็,เนา่,สกปรก,เปรอะเปืʀอน,เสยี,ชัɿว,ชัɿว
รา้ย,รา้ยกาจ,เลวรา้ย,นา่เกลยีด,นา่ชงั,เลว
ทราม,ทารณุ,ลามก,ไมเ่หมาะ สาํหรับการเดนิเรอื,ผดิกติ
กา,ผดิกฎ,ยุ่ง,พันกนัยุ่ง,ตรงกนัขา้ม adv. หยาบคาย,เลว,เลว
ทราม,ผดิกตกิา Phr. (fall foul of ชนกบั,ประทะกบั,โจมต
[Hope]
(adj) เปรอะเปืʀอน,สกปรก,เนา่,ไมย่ตุธิรรม,เลว,รา้ยกาจ,ชัɿว,ยุ่ง
[Nontri]
/F AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

found สรา้ง: กอ่ตัʀง, สถาปนา [Lex2]
หลอม: หลอ่หลอ, หลอ่ [Lex2]
กรยิาชอ่งทɿี 2 และ 3 ของ find: คน้พบ, พบ [Lex2]
(เฟาด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ find. adj. ซɿึงตดิตัʀง
เครɿืองใชแ้ละอปุกรณต์า่ง ๆ ,v. กอ่ตัʀง,สรา้ง,หลอม
หลอ่,หลอม,หลอ่ n. สɿิงทɿีตดิตัʀงเพɿิมเตมิโดยไมค่ดิมลูคา่เพɿิม
เตมิ. [Hope]



(vt) สถาปนา,กอ่ตัʀง,สรา้งขʀึน,วางราก,หลอม,หลอ่(ระฆงั)
[Nontri]
(vt) pt และ pp ของ find [Nontri]
/F AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[find]
พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
สɿิงของหรอืคนทɿีมคีณุคา่ทɿีไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิชʀีขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้
รับ,จัดหา,ไปถงึ,ตดัสนิ,ชʀีขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็
วา่,ตดัสนิ,ชʀีขาด,ลงความเหน็. ###SW. find oneself รู้ถงึความ
สามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุสɿิงทกุ
อยา่งทɿีตอ้ง หาเป็นคาํสัɿงหนɿึงทɿีใหต้รวจคน้หาขอ้มลูทɿี
ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หนɿึง ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผลคาํ
(word processing) เราอาจคน้หาไดเ้ป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็น
โปรแกรมฐานขอ้มลู (database management) เราจะสามารถ
คน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการ
คน้หาแฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสัɿง
หนɿึงในระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มน ูFile) มคีวามหมายเหมอืน
search [Hope]
(vi,vt)
พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ชʀีขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ
[Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grouch คนขʀีบน่[Lex2]
บน่: พมึพาํ [Lex2]
(เกราช)ฺ vi. บน่,แสดงความไมพ่อใจ n. คนขʀีบน่,คนทɿีมี



อารมณบ์ดูบʀึง ###S. complain [Hope]
(n) คนหงดุหงดิ,คนขʀีบน่ [Nontri]
(vi) ไมส่บายใจ,มใีจคอหงดุหงดิ,บน่,ไมพ่อใจ [Nontri]
/G R AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ground ผวิดนิ: ผวิโลก, พʀืนดนิ, พʀืน [Lex2]
สนาม[Lex2]
เหตผุล: สาเหต ุ[Lex2]
หวัเรɿือง: เรɿือง [Lex2]
พʀืนหลงั: ภมูหิลงั [Lex2]
กน้ทะเล / แมน่ʀํา / ทะเลสาบ[Lex2]
วางทɿีพʀืน: วางพʀืน [Lex2]
ใหพ้ʀืนฐาน: ฝกึสอนพʀืนฐานให ้[Lex2]
สรา้ง: กอ่ตัʀง [Lex2]
ตอ่สายดนิ: ตอ่สายลงพʀืน [Lex2]
ใหร้อ่นลง (เครɿืองบนิ): ลงจอด, ลงสู่พʀืน [Lex2]
กระทบพʀืน: ถงึพʀืน [Lex2]
ɿีกรยิาชอ่งทɿี 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. พʀืน,พʀืนดนิ,ดนิ,ทɿีดนิ,สนาม,สถาน
ทɿี,บรเิวณ,เขต,เรɿืองราว,หวัเรɿือง,ทอ้งนʀํา,ทอ้งทะเล,กน้
นʀํา,หลกัฐาน,พʀืนฐาน,เหต,ุทɿีมัɿน,หลกัฐานอา้งองิ,ทɿีมัɿน. v.
กรยิาชอ่ง 2 และ 3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแลว้ above
ground มชีวีติ. below ground ตายและฝัง. h [Hope]
(n) พʀืนดนิ,ดนิ,มลูฐาน,ทɿีมัɿน,หลกัฐาน,รากฐาน,ทɿีดนิ [Nontri]
(vt) ตดิแนน่,วางรากฐาน,ลงหลกั,ตัʀงมัɿน,ปัก [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ grind [Nontri]
/G R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[grind]



บด: ขยʀี, โม ่[Lex2]
ลบั: ขดู, เสยีดส ี[Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
งานทɿีนา่เบɿือ: งานหนัก [Lex2]
เดก็เรยีน[Lex2]
(ไกรด)ฺ {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ)
ฝน,บด,โม,่ถอูยา่งแรง,บรรเลงเพลงดงั
ลัɿน,กดขɿี,เคɿียวเขญ็,รบกวน,เสยีงฝน,งานหนัก,นักเรยีนทɿีขยนั
มากผดิปกต,ิ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]

hound คนเลว: คนชัɿว [Lex2]
ลา่: ไลล่า่, ตดิตาม [Lex2]
สนัุขไลเ่นʀือ: สนัุขลา่เนʀือ, หมาไลเ่นʀือ [Lex2]
(เฮาด)ฺ n. สนัุขลา่เนʀือ,คนตɿําชา้,ขʀียา vt. ลา่สตัว,์ไล่
ตาม,กระตุ้น,สง่เสรมิ ###S. harass,pursue [Hope]
(n) สนัุขลา่สตัว,์คนตɿําชา้,พวกขʀียา [Nontri]
/HH AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hour ชว่งเวลาใดเวลาหนɿึง: ชว่งเวลาสัʀนๆ [Lex2]
ชัɿวโมง: เวลา [Lex2]
(เอา\'เออะ) n. ชัɿวโมง,60นาท,ีเวลาหนɿึงเวลาใด,ปัจจบุนั,เวลา
ทาํงาน,ระยะทางเดนิหนɿึงชัɿวโมง adj. เกɿียวกบัชัɿวโมง [Hope]
(n) ชัɿวโมง,ยาม,คราว,เวลา [Nontri]
/AW1 ER0/ [CMU]
/AW1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

house คนดใูนโรงภาพยนตร[์Lex2]
ครอบครัว: ตระกลู [Lex2]



จัดบา้นหรอืทɿีพักใหอ้ยู่: ใหท้ɿีอยู่, มซีอ่นไว,้ พาํนัก, หลบซอ่น
[Lex2]
บา้น: ทɿีอยู่ [Lex2]
สภา[Lex2]
(n.,adj. เฮาซ,ฺvt.,vi. เฮาซ) n. บา้น,เรอืน,โรง,โรง
เรอืน,ครอบครัว,สถาบนั,รัฐสภา,วงศต์ระกลู,หอ้งโถง,ชอ่ง vt.
ใหท้ɿีอยู่อาศยั,ม,ีซอ่นไว.้ vi. พาํนัก,หลบซอ่น,อยู่. adj. เกɿียว
กบับา้น ###S. dwelling [Hope]
(n) บา้น,ทɿีพัก,สาํนัก,สถานทɿี,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
(vt) เอาไวใ้นบา้น,ใหท้ɿีพัก,บรรจ,ุซอ่นไว ้[Nontri]
/HH AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

joust การตอ่สู้บนหลงัมา้ระหวา่งอศัวนิ 2 คนโดยใชท้วนเป็นอาวธุ
(ยคุกลาง)[Lex2]
(จสูท)ฺ {jousted,jousting,jousts} vt.,n. (การ) ประลองยทุธบ์น
หลงัมา้ (ระหวา่งอศัวนิ) ,ตอ่สู้,แขง่ขนั. S.tilt,jostle,tourney,
[Hope]
(n) การสู้ดว้ยหอก,การแขง่ขนั,การประลองยทุธ ์[Nontri]
(vi) สู้ดว้ยหอก,ประลองยทุธ,์แขง่ขนั [Nontri]
/JH AW1 S T/ [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]



lounge เดนิทอดนอ่ง[Lex2]
ปลอ่ยใหเ้วลาผา่นไป[Lex2]
ยนือยา่งสบายๆ[Lex2]
หอ้งพักสาธารณะ: หอ้งนัɿงเลน่ [Lex2]
หอ้งสงัสรรคใ์นยานพาหนะ[Lex2]
หอ้งสงัสรรคใ์นโรงแรม[Lex2]
เอกเขนก: เอน, พงิ, นัɿงเลน่ [Lex2]
(เลาจ)ฺ { lounged,lounging,lounges} vi.
เอน,พงิ,เอกเขนก,นัɿงเลน่,เดนิทอดนอ่ง,เดนิเตร.่ vt. ปลอ่ย
เวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่ประโยชน.์ n. เกา้อʀีโซฟาสาํหรับนัɿง
เลน่,สถานทɿีนัɿงเลน่,หอ้งนัɿงพักหรอืคอย,หอ้งสงัสรรคใ์น
รถไฟ,เครɿืองบนิหรอืเรอื,หอ้งดɿืมคอ็กเทล,หอ้งพัก
สาธารณะ,การนัɿงเลน่,การเดนิเตร ่[Hope]
(n) หอ้งพักผอ่น,หอ้งนัɿงเลน่ [Nontri]
(vi) พักผอ่น,เอกเขนก,เอน,พงิ,นัɿงเลน่ [Nontri]
/L AW1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

louse คนทɿีนา่รังเกยีจ (คาํสแลง): คนชัɿว [Lex2]
แมลงทาํลายพชื: เพลʀีย [Lex2]
แมลงเลก็ๆ ทɿีอยู่บนคนและสตัว:์ หมดั, เหบ็, เหา, ไร, โลน,
เลน็ [Lex2]
(เลาซ)ฺ n. แมลงปรสติเลก็ ๆ ทɿีอยู่บนคนและสตัว์
(เหา,หมดั,เลน็,ไร,โลน,เหบ็,ฯลฯ) ,คนทɿีนา่รังเกยีจ,คนชัɿว. vi.
เอาแมลงดงักลา่วออก. Phr. (louse up ทาํใหเ้สยี,ทาํใหยุ้่ง)
[Hope]
(n) เหา,โลน,ไร,หมดั,เหบ็ [Nontri]
/L AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mound เนนิ: โคก, กองดนิ, เนนิดนิ [Lex2]
(กองสɿิงของ) กองใหญ:่ กองพะเนนิ [Lex2]



 

จดุขวา้ง (กฬีาเบสบอล)[Lex2]
(เมานด์)ฺ n.,vt. (ทาํ) เนนิ,เนนิดนิ,กองดนิ,เหนอืหลมุฝัง
ศพ,กองสɿิงของ. ###S. pile,hill,heap [Hope]
(n) กองหนิ,เนนิ,กองดนิ,โคก [Nontri]
/M AW1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mount ขʀึน (มา้, เขา, บนัได)[Lex2]
เพɿิมขʀึน: พอกพนู [Lex2]
ตดิ (ภาพ): ตัʀง (ปืนใหญ)่, จัดตัʀง [Lex2]
นาํออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
สɿิงทɿีใชต้ดิหรอืตัʀง เชน่ กระดาษตดิภาพ[Lex2]
มา้[Lex2]
ภเูขา: เนนิเขา, เขา [Lex2]
(เมานท์)ฺ v.,n. (การ) ขʀึน,ปีนขʀึน,ลกุขʀึน,ขʀึนมา้,ยกขʀึน,ตัʀงปืน
ใหญ,่วางยาม,ตดิภาพ,ตดิตวัอยา่ง,เตรยีมตวัอยา่งเพɿือสอ่ง
กลอ้งจลุทรรศน,์เตรยีมสอ่งกลอ้งจลุทรรศน,์สɿิงคʀําจนุ,เนนิ
เขา,ภเูขา ###SW. mountable adj. [Hope]
(n) ภเูขา,ยอดเขา,เนนิเขา [Nontri]
(vi,vt) ขʀึน,ขɿี,ตดิ,ปดิ,เพɿิมขʀึน,ลกุขʀึน [Nontri]
/M AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mouse หน[ูLex2]
เมาส ์(อปุกรณเ์คลɿือนตาํแหนง่) (ทางคอมพวิเตอร)์[Lex2]
คนขʀีขลาด (คาํดถูกู): คนตาขาว [Lex2]
ไลจั่บหน:ู ไลฆ่า่หน ู[Lex2]
ขยบัเมาส:์ ใชเ้มาส,์ เลɿือนเมาส ์[Lex2]
(เมาซ)ฺ n. หน ู(pl. mice) อปุกรณส์าํหรับควบคมุเคอรเ์ซอรบ์น
จอภาพ, อปุกรณน์าํเขา้ (input device) ชนดิหนɿึงมขีนาดพอ
เหมาะกบัมอืเป็นรปูสɿีเหลɿียมเลก็ ๆ สามารถเคลɿือนยา้ยไปบน
ผวิพʀืนเรยีบ ตวัเมาสน์ʀี เมɿือเชɿือมตอ่กบัเครɿืองไมโคร
คอมพวิเตอร ์จะเป็นตวัทาํใหเ้คลɿือนยา้ย cursor ไปในทศิทาง

 



ทɿีตอ้งการได ้ใตต้วัเมาสจ์ะมลีกูกลʀิงกลม ๆ ซɿึงจะทาํใหต้วัชʀี
ตาํแหนง่ (cursor) เคลɿือนยา้ยไปยงัทศิทางตา่ง ๆ ได ้โดย
ปกต ิเมาสข์องพซีจีะม ี3 ปุ่ม สว่นใหญจ่ะใชปุ้่มทางดา้นซา้ย
ระบบวนิโดว ์95 มกีารใชปุ้่มทางขวาของเมาสม์ากขʀึน สว่น
เมาสข์องแมคอนิทอชจะมปีุ่มเดยีว การใชเ้มาสจ์ะม ี3
ลกัษณะ คอื กดทɿีปุ่มซา้ยหรอืขวาเพยีงครัʀงเดยีวเพɿือเลอืกคาํ
สัɿง หรอืกาํหนดภาพ ฯ กด 2 ครัʀง ตดิ ๆ กนัเพɿือเรɿิมตน้
โปรแกรมหรอืเปดิแฟม้ขอ้มลู กบักดแลว้ลากเพɿือเคลɿือนยา้ย
ขอ้ความหรอืภาพ [Hope]
(n) หน,ูคนนา่เอน็ด,ูคนขʀีอาย [Nontri]
/M AW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mouth ปาก: ชอ่งปาก, ชอ่งปาก [Lex2]
การพดูโออ้วด: การคยุโต, การคยุเขɿือง [Lex2]
พดู: คยุ, ออกเสยีง [Lex2]
กดดว้ยปาก: กดั, ถดูว้ยปาก [Lex2]
การพดู: การเอย่ปาก, คาํพดู [Lex2]
(เมาธ)ฺ n. ปาก,ชอ่งปาก,โพรงปาก, [Hope]
(n) ปาก,ปากแมน่ʀํา,ปากทอ้ง [Nontri]
(vi) พดูวางโต,พดูชดัเจน [Nontri]
(vt) ใชป้ากคาบ,อม,เคʀียว [Nontri]
/M AW1 TH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

noun นาม: คาํนาม [Lex2]
(เนาน)ฺ n.,adj. คาํนาม. ###SW. nounal adj. [Hope]
(n) คาํนาม [Nontri]
/N AW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pound ตกีระหนɿํา[Lex2]



ตาํ: บด, ทบุ, โขลก [Lex2]
เตน้อยา่งหนัก: กระเพɿือมมาก, สัɿนมาก [Lex2]
โจมตตีอ่เนɿือง[Lex2]
วɿิงดว้ยการกา้วหนักๆ[Lex2]
พรɿําสอน[Lex2]
เครɿืองตาํ: เครɿืองบด [Lex2]
หนว่ยเงนิตราขององักฤษ: ปอนด,์ ปอนดส์เตอลงิก ์[Lex2]
หนว่ยวดันʀําหนัก[Lex2]
ทɿีขงัสตัว:์ กรงขงัสนัุขจรจัด [Lex2]
(เพาด)ฺ n. ปอนด ์(หนว่ยนʀําหนัก) ,ปอนด ์vt.,n. (การ)
ทบุ,ตอ่ย,ต,ีตาํ,บด,กรอกใส,่ยงิกระหนɿํา,เดนิดว้ยฝีเทา้ทɿีหนัก
หนว่ง. [Hope]
(n) นʀําหนักเป็นปอนด,์เงนิปอนด,์การทบุ,ทɿีคมุขงั,คอกสตัว์
[Nontri]
(vt) ทบุ,บด,โขลก,ตาํ,ตอ่ย,บกุ,ยงิกระหนɿํา [Nontri]
/P AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ounce ออนซ:์ หนว่ยวดันʀําหนักเป็นออนซ ์[Lex2]
จาํนวนเลก็นอ้ย: ปรมิาณนดิหนอ่ย [Lex2]
(เอาซ)ฺ n. หนว่ยนʀําหนัก 437.5grainsหรอื480 grains ,จาํนวน
เลก็นอ้ย [Hope]
(n) นʀําหนักเป็นออนซ ์[Nontri]
/AW1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pouch ถงุเลก็ๆ[Lex2]
ถงุหนา้ทอ้งสตัว[์Lex2]
โพรงในตน้ไมท้ɿีมรีปูรา่งคลา้ยถงุ[Lex2]
ใสถ่งุ[Lex2]
(เพาช)ฺ n. กระเป๋า,ถงุ,ถงุใสย่าเสน้,ถงุหนา้ทอ้งสตัวป์ระเภท
จงิโจ,้อุ้ง,พวง,หอ้งพัก,สว่นเวา้เขา้,โพรง,ทɿีคลา้ยถงุ. vt. ใสถ่งุ
[Hope]



(n) ถงุ,กระเป๋า [Nontri]
/P AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pounce กระโจน: กระโดดอยา่งทนัท,ี จู่โจมอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
มปีฎกิริยิาอยา่งรวดเรว็[Lex2]
การกระโดดอยา่งรวดเรว็[Lex2]
(เพาซ)ฺ vi. โฉบลงอยา่งรวดเรว็,โจมต,ีจู่โจม. vt. โฉบตะครบุ.
n. อุ้งเลบ็ของสตัวป์ระเภทเหยɿียว [Hope]
(vi) ฉวย,โฉบ,ฉก,เฉɿียว,ตะครบุ,เขา้ต ี[Nontri]
/P AW1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pout ทาํรมิฝีปากลา่งยɿืน (แสดงความไมพ่อใจ)[Lex2]
แสดงอาการโกรธ: ทาํหนา้มุ่ย [Lex2]
การแสดงอาการทางสหีนา้ดว้ยการยɿืนปากออกไป[Lex2]
อารมณโ์กรธ[Lex2]
(เพาท)ฺ vi. ยɿืนปาก,บุ้ยปาก,ทาํหนา้บʀึง,ทาํหนา้ไม่
พอใจ,โป่ง,บวม,ยɿืน. vt. ยɿืนปาก,บุ้ยปาก. n. การยɿืนปาก,การ
บุ้ยปาก,อารมณบ์ดูบʀึง. ###SW. poutful adj. poutingly adv.
[Hope]
(vi) ทาํหนา้บʀึง,ทาํปากยɿืน,บวม,โป่ง [Nontri]
/P AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

proud ภมูใิจในตนเอง[Lex2]
ทะนงตวั: หยɿิง, ซɿึงหยɿิงทะนง [Lex2]
(เพราด)ฺ adj. ภมูใิจ,ลาํพองใจ,ถอืด,ีมทีฐิ,ิสงา่งาม. adv. Phr.
(do one proud เป็นทɿีภมูใิจ,ใหเ้กดิความภมูใิจ) ###SW.
proudness n. ###S. contented,selfimportant [Hope]
(adj) ภมูใิจ,หยɿิงจองหอง,อวดด,ีถอืทฐิ,ิยโส [Nontri]
/P R AW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]



round รอบๆ[Lex2]
กลมๆ: เป็นรปูทรงกลม [Lex2]
ซɿึงเคลɿือนเป็นวงกลม[Lex2]
รปูทรงกลม: สɿิงทɿีเป็นวงกลม [Lex2]
รอบการแขง่ขนั[Lex2]
ยก (มวย): รอบ [Lex2]
รอบ (กอลฟ์)[Lex2]
นัด(กระสนุ): ชดุยงิ [Lex2]
การลาดตระเวณ[Lex2]
ขนมปังทɿีหัɿนเป็นแผน่[Lex2]
ทอ่นเพลงทɿีรอ้งตอ่กนัเป็นทอดๆ[Lex2]
การหมนุไปรอบๆ[Lex2]
เคลɿือนเป็นวงกลม: เคลɿือนไปรอบๆ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
กลายเป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
หอ่รมิฝีปากออกเสยีง[Lex2]
(เราด)ฺ adj.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) กลม,เป็นกจิวตัร,ออ้ม
กลบัมา,มาก,เตม็ทɿี,กลมกลอ่ม,อวบ,คลอ่งแคลว่,ชดัเจน,ดงั
กงัวาน,มชีวีติชวีา,รนุแรง n. สɿิงทɿีเป็นวงกลม,สɿิงทɿีเป็นรปู
วงแหวน,สɿิงทɿีเป็นรปูทรงกลม,รอบ,การหมนุรอบ,การ
ตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสนุ)
นัด,ชดุ,พัก,ครัʀง [Hope]
(adj) เตม็,กลม,หมนุรอบ,ดงักงัวาน,เป็นกจิวตัร,รนุแรง
[Nontri]
(adv) หมนุเวยีน,โดยรอบ,โดยทัɿว,ตลอดเวลา [Nontri]
(n) ยก,รอบ,พัก,การหมนุรอบ,วงกลม,การตรวจ [Nontri]
(vt) ขดัเกลา,ทาํใหก้ลม,โอบลอ้ม,ทาํใหเ้ป็นวงแหวน
[Nontri]
/R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rouse ปลกุ: ปลกุใหต้ɿืน [Lex2]
ตɿืน: ตɿืนขʀึนมา [Lex2]



กระตุ้น: ปลกุเรา้, ยัɿว [Lex2]
(เราซ) vt.,n. (การ) ปลกุ,ปลกุใหต้ɿืน,ทาํใหต้ɿืน,กระตุ้น,ทาํให้
โกรธ,ยยุง,กอ่กวน,ดงึขʀึนสดุกาํลงั,การดɿืมเหลา้รวดเดยีว
หมด,การดɿืมจนเมา,การเลʀียงสรุา,การเลʀียงอาหารอยา่งเอะอะ
โวยวาย vi. ตɿืนขʀึนมา,ลกุขʀึนมา,ฮดึสู้ ###S. awaken [Hope]
(vt) กระตุ้น,ปลกุเรา้,ยยุง,ทาํใหโ้กรธ [Nontri]
(v) / / [OALD]

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

scour ขดัใหส้ะอาด: ขดัเงา, ขดัอยา่งแรง, ถอูยา่งแรง, ถใูหส้ะอาด,
ลา้งออก, ชะออก, ขจัด, กาํจัด [Lex2]
ขดั: ขดัใหส้ะอาด [Lex2]
การขดัใหส้ะอาด: การขดัเงา, การถใูหส้ะอาด, การลา้งออก
[Lex2]
เทɿียวคน้ควา้: เสาะหา [Lex2]
วɿิงไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
วɿิงไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งฉับพลนั [Lex2]
(สเคาร\์'เออะ) vt.,vi.,n. (การ) ขดัใหส้ะอาด,ขดัเงา,ขดัอยา่ง
แรง,ถอูยา่งแรง,ถใูหส้ะอาด,ลอกทอ้งรอ่ง,กรอกลาํไส,้ถา่ย
ทอ้ง,ลา้งทอ่,กลัʀวทอ่,ลา้งออก,ชะออก,ขจัด,กาํจัด vi.,vt. ไป
อยา่งรวดเรว็,เคลɿือนทɿีอยา่งรวดเรว็,ผา่นไปอยา่งฉับ
พลนั,เทɿียวคน้ควา้ [Hope]
(vt) กวาดลา้ง,ชาํระลา้ง,ลอกทอ้งรอ่ง,กาํจัด,ลา้งทอ้ง
[Nontri]
/S K AW1 ER0/ [CMU]



/S K AW1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scout ลกูเสอื: เนตรนาร ี[Lex2]
ทหารพราน: หนว่ยสอดแนม, หนว่ยสงัเกตการณ ์[Lex2]
สอดแนม[Lex2]
ปฏเิสธอยา่งเหยยีดหยาม (คาํโบราณ): เยย้หยนั [Lex2]
ปฏเิสธอยา่งเหยยีดหยาม: เยย้หยนั [Lex2]
(สเคาท)ฺ n. ทหารสอดแนม,ทหารพราน,แมวมอง,ผู้
สอดแนม,ลกูเสอื,เนตรนาร,ีเสอืป่า,เจา้หนา้ทɿีสงัเกตการณ,์ผู้
เสาะแสวงหาคนใหม ่vt. ตรวจ
สอบ,สอดแนม,สงัเกตการณ,์สอดแสวงหา ###SW. scouting
n. ###S. spy,explorer,patrol [Hope]
(n) ทหารพราน,หนว่ยลาดตระเวน,คนสอดแนม,แมวมอง,ผู้
สงัเกตการณ ์[Nontri]
(vt) สอดแนม,ลาดตระเวน,สงัเกตการณ,์เทɿียวหา [Nontri]
/S K AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scrounge ขอ[Lex2]
ขอยมื (แบบไมค่นื): หยบิไปโดยไมค่ดิจะคนืหรอืจา่ยเงนิ
[Lex2]
/S K R AW1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shout ตะโกน: สง่เสยีงดงั, ตะเบง็เสยีง, รอ้งเรยีก [Lex2]
การตะโกน: เสยีงตะโกน [Lex2]
(เชาท)ฺ vi.,vt.,n. (การ) ตะโกน,รอ้งตะโกน,รอ้งเรยีก,รอ้งเสยีง
ดงั,ตะเบง็เสยีง,การรอ้งเรยีก,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]

slouch การนัɿง ยนื หรอืเดนิหลงัโกง: งอตวัอยา่งเกยีจครา้น, นัɿง ยนื
หรอืเดนิหอ่ตวั [Lex2]
งอตวั[Lex2]
การนัɿง ยนื หรอืเดนิแบบงอตวั: การนัɿง ยนื หรอืเดนิแบบหลงั
โกง [Lex2]
ทา่งอตวั: ทา่หลงัโกง [Lex2]
คนเดนิงุ่มงา่ม: คนงุ่มงา่ม [Lex2]
คนไมเ่อาไหน: คนไรส้าระ, คนเกยีจครา้น [Lex2]
(สลอช)ฺ vi.,n. (การ) นัɿงหรอืยนืดว้ยการงอตวั,เดนิตวังอ,ทาํให้
ลู่ตɿําลง,บคุคลทɿีซุ่มซา่มอุ้ยอา้ย,การลู่ตɿําลงมา,บคุคลทɿีขʀีเกยีจ
หรอืไมม่ปีระสทิธภิาพ. ###SW. sloucher n. ###S. shamble
[Hope]
(vt) โคง้,ทาํตวังอ,เดนิงอตวั [Nontri]
/S L AW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snout ยาสบู (คาํทɿีใชใ้นคกุ)[Lex2]
จมกูและปากของสตัว ์(เชน่ หม)ู[Lex2]
จมกูคน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
สว่นทɿียɿืนออกไปดา้นหนา้[Lex2]
(สเนาท)ฺ n. สว่นทɿียɿืนออกของหวัสตัว,์สว่นทɿีเป็นจมกูและปาก
ของสตัว,์ปากหม,ูนอแรด,ปลายกระบอกฉดี,ปากพน่,ปาก
พวย,พวย,หวัเรอื,จมกูคน (โดยทɿีใหญแ่ละโดง่มาก) [Hope]
(n) นอแรด,จมกูสตัว,์พวย,ปลายกระบอกฉดี,งวงชา้ง [Nontri]
/S N AW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sound เสยีง[Lex2]
ระยะทɿีไดย้นิได[้Lex2]
ดเูหมอืนวา่[Lex2]
เ้กดิเสยีง[Lex2]



ทาํใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ทɿีไมเ่สยีหาย: ซɿึงไมบ่บุสลาย, ซɿึงอยู่ในสภาพด ี[Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
วดัความลกึดว้ยคลɿืนเสยีง[Lex2]
(เซานด์)ฺ n. เสยีง vi.,vt. ทาํใหเ้กดิเสยีง,ปลอ่ย
เสยีง,ไดย้นิ,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออกเสยีง,ใชเ้ครɿือง
ตรวจฟังเสยีง,adj. แขง็แรง,มสีขุภาพด,ีสมบรูณ,์ไมม่โีรค,มี
ฐานะการเงนิด,ีมคีวามสามารถ,ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง,ชอบดว้ย
กฎหมาย,ไมถ่กูขดัขวาง,ไมถ่กูรบกวน,ถว้นทัɿว,ตลอด vt.
[Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,แขง็แรง,หลบัสนทิ,สมบรูณ ์[Nontri]
(n) เสยีง,อา่ว [Nontri]
(vi) เปลง่เสยีง,มเีสยีง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
(vt) ออกเสยีง,เป่าแตร,หยัɿงด,ูตรวจสอบ,วดั [Nontri]
/S AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sour เปรʀียว: มรีสเปรʀียว [Lex2]
บดู: เสยี, เหมน็บดู [Lex2]
ขุ่นเคอืง: บดูบʀึง [Lex2]
เปรʀียว[Lex2]
ทาํใหเ้ปรʀียว[Lex2]
ความเปรʀียว[Lex2]
(เซา\'เออะ) adj. เปรʀียว,บดูบʀึง,บดู,ฟขูʀึน,ไมส่มใจ,ไมม่รีส
ชาด,เลว,มอีารมณบ์ดูบʀึง,ขุ่นเคอืง n. สɿิงทɿีเปรʀียว vi.,vt.
(ทาํให)้ กลายเป็นเปรʀียว,หมกั,หมกัฟ,ูทาํใหเ้สɿือมเสยี,ทาํให้
เปรอะเปืʀอน, (ดนิ) เป็นกรดมากเกนิไป,ทาํใหเ้นา่,ทาํให้
ขมขɿืน,ทาํใหขุ้่นเคอืง. [Hope]
(adj) ไมม่รีสชาต,ิเปรʀียว,ไมพ่อใจ,บดูบʀึง,ขุ่นเคอืง [Nontri]
(vi) บดู,เปรʀียว,หมกั,เป็นกรดมาก [Nontri]
/S AW1 ER0/ [CMU]
/S AW1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



south ทศิใต[้Lex2]
ทางใต[้Lex2]
(เซาธ)ฺ n.,adj.,adv. ทศิใต,้ใต,้ภายใตv้i. หนัไปทางทศิใต้
[Hope]
(adj,adv) ทางทศิใต,้อยู่ทางใต ้[Nontri]
(n) ภาคใต,้ทศิใต,้ปักษใ์ต,้ทกัษณิ [Nontri]
/S AW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spouse คู่สามภีรรยา: คู่สมรส, คู่ชวีติ [Lex2]
แตง่งาน: สมรส [Lex2]
(สเพาซ)ฺ n. คู่ชวีติ,คู่สมรส,สามหีรอืภรรยา. vi.
แตง่งาน,สมรส. ###SW. spousehood n. ###S. consort,mate
[Hope]
(n) ภรรยา,สาม,ีคู่สมรส,คู่ชวีติ [Nontri]
/S P AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spout พน่: พุ่ง, ฉดี, ปลอ่ยเตม็ทɿี [Lex2]
พดูมาก: พดูนʀําไหลไฟดบั [Lex2]
ทอ่พน่: หวัฉดี, พวย [Lex2]
รางลาด: รางนʀํา [Lex2]
นʀําทɿีพุ่งขʀึน[Lex2]
(สเพาท)ฺ n. พวยกา,พวยกานʀํา,รางนʀํา,รางลาด,ทอ่พน่,หลอด
พน่,โรงรับจาํนาํ,ลาํนʀํา,นʀําทɿีพุ่งขʀึน,นʀําทɿีพุ่งไหลvt.,vi.
พน่,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พดูแบบนʀําไหลไฟดบั ###S.
stream,flow,spew [Hope]
(n) พวยกา,รางนʀํา,ลาํนʀํา,ทอ่พน่ [Nontri]
(vi,vt) พน่นʀํา,ฉดีนʀํา,พุ่ง,ปลอ่ยออก [Nontri]
/S P AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sprout แตกหนอ่: งอก, ออกหนอ่ [Lex2]



ทาํใหแ้ตกหนอ่: ทาํใหอ้อกหนอ่ [Lex2]
หนอ่ทɿีงอกใหม:่ ตน้ออ่น [Lex2]
(สเพราท)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ แตกหนอ่,ออกหนอ่,ออก
ตุ่ม,งอก,โผล,่เอาหนอ่ออก,เอาตุ่มออก. n. หนอ่,ตุ่ม, sprouts
พชืจาํพวก Brassica คลา้ยกะหลɿําปล ี###S. shoot forth
[Hope]
(n) ตุ่ม,หนอ่,ตน้ออ่น [Nontri]
(vi,vt) แตกกɿิงกา้น,งอก,โผล,่ออกดอก,แตกหนอ่ [Nontri]
/S P R AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stout อว้นลɿํา: ลɿํา, จʀํามʀํา [Lex2]
กลา้หาญ: องอาจ, แนว่แน,่ เดด็เดɿียว [Lex2]
แขง็แรง: บกึบนึ, ทนทาน [Lex2]
เบยีรช์นดิแรง: เบยีรด์าํชนดิแรง [Lex2]
เสʀือผา้ชนดิพเิศษสาํหรับคนอว้นเตʀีย[Lex2]
คนอว้นลɿํา[Lex2]
(สเทาท)ฺ adj.,n. แนน่หนา,มัɿนคง,กลา้หาญ,องอาจ,แนว่
แน,่เดด็เดɿียว,แขง็แรง,มพีลงั,กาํยาํลɿําสนั,หยาบหนา,หนาและ
เตʀีย,เบยีรด์าํฤทธʃิแรง,คนขนของทɿีแขง็แรงมาก,เสʀือพเิศษ
สาํหรับคนอว้นเตʀีย. ###SW. stoutish adj. stoutness n. [Hope]
(adj) อว้น,แขง็แรง,มพีลงั,มัɿนคง,กลา้หาญ [Nontri]
/S T AW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

trout ผู้หญงิทɿีไมม่คีวามนา่ดงึดดู[Lex2]
ปลาจาํพวกหนɿึงมลีกัษณะคลา้ยปลาแซลมอน[Lex2]
(เทราท)ฺ n.,ปลาจาํพวกหนɿึงทɿีมจีดุแดงตามตวั [Hope]
(n) ปลาเทราท ์[Nontri]
/T R AW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wound บาดแผล: แผล [Lex2]



บาดเจบ็: เป็นแผล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นบาดแผล: ทาํใหบ้าดเจบ็ [Lex2]
กริยิาชอ่งทɿี 2 และ 3 ของ wind: คดเคʀียว, วกวน [Lex2]
(วนูด)ฺ n. บาดแผล,การทาํใหบ้าดเจบ็,ความเสยีหายตอ่จติใจ
ความรู้สกึหรอืชɿือเสยีง vt.,vi. ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหบ้าด
เจบ็,ทาํอนัตราย,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ wondและwind
###SW. wouldingly adv. ###S. laceration,injury [Hope]
(n) บาดแผล,การบาดเจบ็,ความเสยีหาย [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํใหม้บีาดแผล,ทาํอนัตราย [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ wind [Nontri]
/W AW1 N D/ [CMU]
/W UW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[wind]
ลม: กระแสลม [Lex2]
ลมหายใจ[Lex2]
เครɿืองดนตรปีระเภทเป่า[Lex2]
การคยุโว: การคยุโมโ้ออ้วด [Lex2]
ทาํใหไ้มส่ามารถหายใจเอาอากาศเขา้ไดพ้อ[Lex2]
ปลอ่ยใหม้า้พัก (หลงัจากออกแรง)[Lex2]
ไดก้ลɿิน (คนหรอืสɿิงของ)[Lex2]
คดเคʀียว: ลดเลʀียว [Lex2]
พัน: ขด, โคง้ [Lex2]
ซɿึงไมม่ลีม[Lex2]
|der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
(วนิด,ฺไวนด์)ฺ n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครɿืองดนตรแีบบใชล้ม
เป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรง
อทิธพิล,พʀืนฐาน,ลมกลɿิน,การคยุโว,ลมในกระเพาะหรอื
ลาํไส,้ทศิทางลม,ลมทɿีอดัไว,้การพัน,การมว้น,การขด,การ
หมนุ,การกวา้น,การเปลɿียนทศิทาง,ทางโคง้,ทางคดเคʀียว
[Hope]
(n) ทางเลʀียว,ทางคดเคʀียว,ทางวกวน,การหมนุ,การกวา้น



[Nontri]
(n) ลม,ลมหายใจ,กลɿินไอ,ขา่วคราว,กระแสลม [Nontri]
(vi) คดเคʀียว,ไขลาน,เลʀือย,มว้น,กวดขนั,ชกัรอก [Nontri]
(vt) หมนุ,มว้น,พัน,คดเคʀียว,วกเวยีน,ขด,เป่าลม [Nontri]
/W AY1 N D/ [CMU]
/W IH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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group กลุ่ม: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหลา่ [Lex2]
รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบง่กลุ่ม [Lex2]
ꇾี�รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบง่กลุ่ม [Lex2]
(กรพู) n.,v. (จัดเป็น) กลุ่ม,หมู่,พวก,เหลา่,ชดุ,ฝงู
[Hope]
(n) หมู่,พวก,กลุ่ม,ฝงู,เหลา่,ชดุ [Nontri]
(vt) เขา้หมู่,เขา้พวก,เขา้กลุ่ม,แบง่พวก [Nontri]
/G R UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soup น뇽ํ�าแกง: ซปุ [Lex2]
(ซพู) n. ซปุ,น뇽ํ�าแกง,สꇾิ�งทꇾี�เหมอืนน뇽ํ�าแกง,หมอก
หนา,กาํลงัเสรมิ (โดยเฉพาะกาํลงัมา้) [Hope]
(n) น뇽ํ�าแกง,แกงจดื,ซปุ [Nontri]
/S UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tour การทอ่งเทꇾี�ยวไปชมสถานทꇾี�ตา่งๆ[Lex2]
เกมการแขง่ขนัทꇾี�แขง่ตอ่เนꇾื�องกนัโดยทมี
เดยีว[Lex2]
ระยะเวลาการปฏบิตัหินา้ทꇾี�[Lex2]
ทอ่งเทꇾี�ยวไปชมสถานทꇾี�ตา่งๆ[Lex2]
(ทวัร)์ vi.,vt.,n. (การ) ทอ่งเทꇾี�ยว,ทศันาจร,ดู
งาน,เตรด็เตร,่ตระเวน. ###SW. tourer n. ###S.
visit [Hope]
(n) การทอ่งเทꇾี�ยว,การทศันาจร,การเตรด็เตร,่การ
ตระเวน [Nontri]
(vi) ทอ่งเทꇾี�ยวไป,เตรด็เตร,่ทศันาจร,ตระเวน
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[Nontri]
/T UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wound บาดแผล: แผล [Lex2]
บาดเจบ็: เป็นแผล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นบาดแผล: ทาํใหบ้าดเจบ็ [Lex2]
กริยิาชอ่งทꇾี� 2 และ 3 ของ wind: คดเค뇽ี�ยว, วกวน
[Lex2]
(วนูด)ฺ n. บาดแผล,การทาํใหบ้าดเจบ็,ความเสยี
หายตอ่จติใจความรู้สกึหรอืชꇾื�อเสยีง vt.,vi. ทาํให้
เกดิบาดแผล,ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํอนัตราย,กรยิา
ชอ่ง 2 และ 3 ของ wondและwind ###SW.
wouldingly adv. ###S. laceration,injury [Hope]
(n) บาดแผล,การบาดเจบ็,ความเสยีหาย [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้าดเจบ็,ทาํใหม้บีาดแผล,ทาํอนัตราย
[Nontri]
(vt) pt และ pp ของ wind [Nontri]
/W AW1 N D/ [CMU]
/W UW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[wind]
ลม: กระแสลม [Lex2]
ลมหายใจ[Lex2]
เครꇾื�องดนตรปีระเภทเป่า[Lex2]
การคยุโว: การคยุโมโ้ออ้วด [Lex2]
ทาํใหไ้มส่ามารถหายใจเอาอากาศเขา้ได้
พอ[Lex2]
ปลอ่ยใหม้า้พัก (หลงัจากออกแรง)[Lex2]
ไดก้ลꇾิ�น (คนหรอืสꇾิ�งของ)[Lex2]

 



คดเค뇽ี�ยว: ลดเล뇽ี�ยว [Lex2]
พัน: ขด, โคง้ [Lex2]
ซꇾึ�งไมม่ลีม[Lex2]
|der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
(วนิด,ฺไวนด์)ฺ n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครꇾื�องดนตรี
แบบใชล้มเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถใน
การหายใจ,แรงอทิธพิล,พ뇽ื�นฐาน,ลมกลꇾิ�น,การคยุ
โว,ลมในกระเพาะหรอืลาํไส,้ทศิทางลม,ลมทꇾี�อดั
ไว,้การพัน,การมว้น,การขด,การหมนุ,การ
กวา้น,การเปลꇾี�ยนทศิทาง,ทางโคง้,ทางคดเค뇽ี�ยว
[Hope]
(n) ทางเล뇽ี�ยว,ทางคดเค뇽ี�ยว,ทางวกวน,การ
หมนุ,การกวา้น [Nontri]
(n) ลม,ลมหายใจ,กลꇾิ�นไอ,ขา่วคราว,กระแสลม
[Nontri]
(vi) คดเค뇽ี�ยว,ไขลาน,เล뇽ื�อย,มว้น,กวดขนั,ชกัรอก
[Nontri]
(vt) หมนุ,มว้น,พัน,คดเค뇽ี�ยว,วกเวยีน,ขด,เป่าลม
[Nontri]
/W AY1 N D/ [CMU]
/W IH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

youth วยัหนุ่มสาว: วยัหนุ่ม, วยัสาว [Lex2]
เดก็หนุ่มสาว: วยัรุ่น [Lex2]
คนหนุ่มคนสาว: เยาวชน [Lex2]
ความเป็นหนุ่มสาว: พลงัหนุ่มสาว [Lex2]
(ยธู) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วยัหนุ่มวยั
สาว,ยวุชน,เดก็หนุ่มสาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรก
เรꇾิ�ม pl. youths [Hope]



(n) วยัหนุ่มสาว,เดก็หนุ่มสาว,ยวุชน [Nontri]
/Y UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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touch สมัผัส: แตะ, จับ [Lex2]
นาํส�ิงของมาใหส้มัผัสกนั[Lex2]
กดเบาๆ[Lex2]
มอีทิธพิล: มผีลกระทบ [Lex2]
ใชห้รอืกนิ[Lex2]
เก�ียวขอ้ง: เก�ียวพัน, เก�ียวขอ้งดว้ย [Lex2]
ความรู้สกึ: การสมัผัส [Lex2]
การสมัผัส: การแตะตอ้ง [Lex2]
จาํนวนเลก็นอ้ย[Lex2]
รายละเอยีด[Lex2]
การตดิตอ่ส�ือสาร[Lex2]
(ทชั)ฺ vt.,vi.,n. (การ) สมัผัส,แตะ,ตอ้ง,แตะ
ตอ้ง,จับ,ถกู,ถ,ูใช,้บรโิภค,เก�ียวขอ้ง,จัดการ,มผีล,บรรล,ุถงึ,ประทบั
ใจ,ละเมดิ,ลว่งเกนิ,ทาํใหเ้กดิเสยีงเบา ๆ ,ขอ,ขอยมื, Phr. (touch
down (เคร�ืองบนิ) ลงแตะพ㰀ื�นดนิ) Phr. (touch off ทาํให้
ตดิไฟ,ทาํใหร้ะเบดิ) [Hope]
(n) การสมัผัส,การแกไ้ข,การถ,ูการตกแตง่,การแตะ [Nontri]
(vt) สมัผัส,แกไ้ข,ทาํอนัตราย,แตะ,ถ,ูตกแตง่ [Nontri]
/T AH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

young เยาวว์ยั: ออ่นวยั, ยงัไมส่มบรูณ,์ ยงัไมโ่ตเตม็ท�ี, อายยุงันอ้ย
[Lex2]
ระยะแรกเร�ิม: เพ�ิงเร�ิมตน้ [Lex2]
คนหนุ่มคนสาว: คนท�ีมอีายนุอ้ย [Lex2]
ลกูออ่น (ของสตัวแ์ละนก)[Lex2]
(ยงั) adj. หนุ่ม,สาว,อายนุอ้ย,เยาว,์ออ่น,ระยะแรก
เร�ิม,ลกู,เดก็,ออ่นหดั,ดอ้ยประสบการณ,์เก�ียวกบัผู้เยาว,์เก�ียวกบั
สมาชกิใหม ่n. คนหนุ่มคนสาว Phr. (with young ตั㰀�งครรภ)์
[Hope]
(adj) หนุ่ม,สาว,ออ่นวยั,ใหม,่เยาว,์ออ่นหดั [Nontri]
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(n) ลกู,เดก็หนุ่มสาว,ผู้เยาว ์[Nontri]
/Y AH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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dough สว่นผสมของแปง้ นƻํา และอƺืนๆ เชน่ ยสีต,์ นƻํามนั,
เนย, นƻําตาล (เพƺือนาํไปอบขนมปัง): สว่นผสม
ขนมปัง [Lex2]
(โด) n. แปง้ผสมนƻํา,ขนมเคก้,แปง้ผสม
ของเหลว,แปง้ตม้,เงนิ [Hope]
/D OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

though ถงึแมว้า่: แมว้า่ [Lex2]
อยา่งไรกต็าม: อยา่งไรกด็,ี แตท่วา่, เพยีงแตว่า่,
ถงึกระนัƻน, แตก่ระนัƻน [Lex2]
(โธ) conj. แมว้า่,ถงึแมว้า่,หากวา่,Phr. (as though
ยงักบัวา่) . adv. อยา่งไรกต็าม,สาํหรับสƺิงนัƻน
ทัƻงหมด ###S. even if,that,however [Hope]
(adv) ถงึแมว้า่,อยา่งไรกด็,ีมาตรวา่,หากวา่
[Nontri]
/DH OW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]
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bough กɿิงตน้ไมข้นาดใหญ[่Lex2]
กɿิง: กɿิงกา้น, กɿิงไม,้ กɿิงกา้นสาขา [Lex2]
(เบา) n. กɿิงไม ้Conf. branch [Hope]
(n) คาคบไม,้กɿิงไม ้[Nontri]
/B AW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drought ความแหง้แลง้: ความขาดแคลน [Lex2]
(เดราท,ฺเดราธ)ฺ n. ฤดแูลง้,การขาดแคลนทɿี
ยาวนาน,ความกระหายนʀํา [Hope]
(n) ความแหง้แลง้,ความกระหายนʀํา,สภาวะไรฝ้น
[Nontri]
/D R AW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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through ผา่นไป: จากดา้นหนɿึงไปสู่อกีดา้นหนɿึงของ, ผา่น
ตลอด [Lex2]
ทา่มกลาง[Lex2]
ดว้ยวธิ[ีLex2]
ตลอดทกุจาํนวน: ตลอดทกุหนว่ย, ตลอดทัʀงหมด
[Lex2]
ตัʀงแตเ่รɿิมจนกระทัɿงถงึ[Lex2]
ปราศจากการหยดุ: ไปตรงตลอด [Lex2]
เนɿืองจาก: เพราะ [Lex2]
ผา่นไปตาม[Lex2]
โดยตลอด: โดยทัʀงหมด, ตัʀงแตต่น้จนจบ [Lex2]
ไปจนเสรจ็สʀิน: จนกระทัɿงเรยีบรอ้ย [Lex2]
ซɿึงเดนิทางรวดเดยีว: ซɿึงเดนิทางทอดเดยีว, ซɿึง
เดนิทางตอ่เดยีว [Lex2]
ทɿีเสรจ็สʀิน[Lex2]
(ธร)ู prep. ผา่น,ผา่นพน้,ทะล,ุผา่น
ตลอด,ตลอด,รวมทัʀง,ประสบความสาํเรจ็,โดย
วธิ,ีโดยเหตผุล,โดย,ดว้ย,เพราะ,เนɿืองจาก. adv.
ผา่น,ผา่นพน้,โดยตลอด,ตัʀงแตต่น้จนจบ,ถงึทɿี
สดุ,เสรจ็,สมบรูณ,์PHr. (through and through
โดยตลอดทกุกรณ)ี adj. เสรจ็,สาํเรจ็,ผา่น,โดย
ตลอด [Hope]
(adj) ตรงไปเรɿือย,ผา่นพน้,ตลอดรอดฝัɿง,สาํเรจ็
[Nontri]
(adv) เสรจ็สʀิน,ตดัขาด,ตลอด,ถงึทɿีสดุ [Nontri]
(pre) ตลอด,โดย,ดว้ย,เพราะ,เนɿืองจาก,รวมทัʀง
[Nontri]
/TH R UW1/ [CMU]
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bought กรยิาชอ่งท�ี 2 ของ buy[Lex2]
(บอท) v.,pt. & pp. ของ buy [Hope]
(vt) pt และ pp ของ buy [Nontri]
/B AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[buy]
ซ�ือ[Lex2]
การซ�ือ: การตอ่รอง, การแลกเปล�ียน [Lex2]
(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซ�ือ,ซ�ือ
ของ,ไดม้า,เชา่,รับบรกิาร,ใหส้นิบน,ไถต่วั. n. การ
ซ�ือ,ส�ิงท�ีซ�ือ ###S. procure Conf. spend [Hope]
(vt) ซ�ือ,จับจา่ย,จา่ย(ของ) [Nontri]
/B AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brought กรยิาชอ่งท�ี 2 ของคาํกรยิา bring[Lex2]
(บรอท) v. กรยิาชอ่ง 2 ของ bring [Hope]
(vt) pt และ pp ของ bring [Nontri]
/B R AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bring]
พามา: พา [Lex2]
พาไป: นาํไป, นาํไปสง่ [Lex2]
ไปเอามา[Lex2]
นาํไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่ [Lex2]
(บรงิ) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอา
มาให,้นาํมาให,้พามา,นาํมาสู่,ทาํใหเ้กดิ,กอ่ให้
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เกดิ,นาํออกมาแสดง,นาํเสนอ,ชกัชวนขายได ้Id.
(bring about ทาํใหเ้กดิ) Id. (bring around
(round)) ชกัชวน,โนม้นา้ว Id. (bring forth ทาํให้
เกดิ,นาํเสนอ) Id. (bring in ยอมแพ)้ [Hope]
(vt) นาํมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทาํใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fought ตอ่สู้ (กรยิาชอ่งท�ี 2 และ ชอ่งท�ี 3 ของ fight)
[Lex2]
(ฟอท) กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ fight [Hope]
(vt) pt และ pp ของ fight [Nontri]
/F AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fight]
การตอ่สู้: สงคราม, ศกึ, การแขง่ขนั, การประชนัขนั
แขง่ [Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, เขา้ปะทะ, โจมตี
[Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, ปะทะ, โจมตี
[Lex2]
(ไฟท)ฺ {fought,fought,fighting,fights} n. การ
ตอ่สู้,การสู้รบ,ยทุธการ,การแขง่ขนั,การด�ินรน,การ
ชกมวย vi.,vt. ตอ่สู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกตอ่ยกบั
###S. battle [Hope]
(n) การตอ่สู้,การสู้รบ,การชกมวย,การ
แขง่ขนั,ยทุธการ,การด�ินรน [Nontri]
(vi,vt) ตอ่สู้,สู้รบ,ทาํศกึ,ประจัญบาน,ตอ่ยมวย
[Nontri]
/F AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



sought กรยิาชอ่งท�ี 2 และ 3 ของ seek[Lex2]
(ซอท) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ seek
[Hope]
(vt) pt และ pp ของ seek [Nontri]
/S AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[seek]
คน้หา: คน้, เสาะหา, แสวงหา, สาํรวจ, มุ่งคน้หา
[Lex2]
มองหา: แสวงหา, เสาะหา, สาํรวจ [Lex2]
สอบถาม: สอบหา, สบืหา [Lex2]
(ซคี) (sought,sought,seeking,seeks} vt.
คน้หา,หา,คน้ควา้,แสวงหา,สอดสอ่ง
หา,สบืหา,พยายามไดม้า,ถามหา,สอบหา,สาํรวจ.
vi. สอบถาม,สอบหา ###SW. seeker n. ###S.
search for,request,inquire [Hope]
(vt) แสวงหา,คน้หา,สบืหา,ถามหา,สาํรอง
[Nontri]
/S IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thought ความคดิ: ความนกึคดิ, ความสามารถในการคดิ,
ปัญญา [Lex2]
กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ think[Lex2]
(ธอท) n. ความคดิ,การไตรต่รอง,การ
ราํพงึ,ปัญญา,การพจิารณา,ความตั�งใจ vi. กรยิา
ชอ่ง 2 และ 3 ของ think ###S. idea,notion
[Hope]
(n) ความคดิ,การนกึ,การไตรต่รอง,การ
ราํพงึ,ปัญญา [Nontri]
(vi) pt และ pp ของ think [Nontri]



/TH AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[think]
คดิ: ครุ่นคดิ, คดิอา่น [Lex2]
คดิ[Lex2]
มคีวามคดิเหน็[Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
นกึออก: คดิเช�ือมโยง, คดิได,้ นกึข�ึนมาได ้[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ตั�งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
คาดเดา: คาดคะเนลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
เลอืก[Lex2]
การคดิ: การนกึ [Lex2]
(ธงิค)ฺ vi. คดิ,ใชค้วาม
คดิ,ครุ่นคดิ,นกึ,ระลกึ,ราํลกึ,ราํพงึ,ไตรต่รอง,อยาก
จะ,เขา้ใจวา่,รู้สกึวา่,คดิวา่,ถอืวา่. vt. คดิวา่,รู้สกึ
วา่,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาดคดิ ###SW. thinkable adj.
Phr. (think fit คดิวา่เหมาะสม) ,Phr. (think up
วางแผน คดิข�ึน [Hope]
(vi) คดิ,นกึ,ไตรต่รอง,ราํพงึ [Nontri]
/TH IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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could กรยิาชอ่งท䡲ี整 2 ของกรยิาชว่ย can: สามารถ [Lex2]
(คดู) v. อดตีกาลของ can [Hope]
(vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
/K UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

should ควรจะ: ควร, นา่จะ, สมควรจะ [Lex2]
กรยิาชอ่งท䡲ี整 2 ของคาํกรยิาชว่ย shall (ใชก้ลา่วถงึ
ส䡲ิ整งท䡲ี整พดูแลว้)[Lex2]
ใชห้ลงัคาํวา่ that เพ䡲ื整อแนะนาํหรอืจัดการบาง
ส䡲ิ整ง[Lex2]
ใชห้ลงัคาํคณุศพัท ์(adjective) เพ䡲ื整อแสดงความ
รู้สกึ[Lex2]
ใชก้บั I และ we เพ䡲ื整อแสดงคดิเหน็ท䡲ี整ไม่
แนใ่จ[Lex2]
ใชแ้สดงความเหน็ดว้ยอยา่งมาก[Lex2]
ใชป้ฏเิสธหรอืแสดงความราํคาญหรอืประหลาด
ใจ[Lex2]
(ชดู) v. กรยิาชอ่ง 2 ของ shall,ตอ้ง,ควร,ควรจะ
[Hope]
(vt) pt ของ shall [Nontri]
/SH UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

would กริยิาชอ่งท䡲ี整 2 และ 3 ของ will[Lex2]
คาํกรยิาท䡲ี整ใชส้าํหรับการขอรอ้งอยา่งสภุาพ[Lex2]
(วดู) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ will (ใชแ้สดง
ความหวงั) เชน่I would it were true (ใช้
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แทนท䡲ี整willเพ䡲ื整อตั洬昺งคาํถามหรอืแสดงถอ้ยคาํออ้ม ๆ)
เชน่Would you be so kind? [Hope]
/W UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

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

bow การโคง้คาํนับ: การนอ้ม, การกม้ศรีษะ [Lex2]
คาํนับ: นอ้มศรษีะ [Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, คนัเกาทณัฑ ์[Lex2]
ส!ิงท!ีมลีกัษณะโคง้[Lex2]
คนัซอ[Lex2]
สซีอ[Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, หนา้ไม ้[Lex2]
หกูระตา่ย: โบว ์[Lex2]
หวัเรอื[Lex2]
(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โคง้,กม้ศรีษะ,คาํนับ,คาํนับ
อาํลา,นอ้ม,ยอม n. การโคง้,การคาํนับ,การคาํนับอาํลา,การยอม,ธน,ูศร,คนั
ธน,ูคนัศร,คนัซอ,คนัพณิ,หนา้ไม,้สว่นท!ีเป็นรปูคนัศร,สว่นโคง้,โบ,หู
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กระตา่ย,สายรุ้ง,ปีกแวน่ตา,หวัเรอื,สว่นหวัของบนิ,มอืพายขา้งหนา้ adj. เก
[Hope]
(vi,vt) งอ,กม้,โคง้,ผงก,คอ้ม,นอ้ม,คาํนับ [Nontri]
/B AW1/ [CMU]
/B OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bowl ชาม: โถ, เหยอืก, ถว้ย, บาตร, ขนั [Lex2]
สว่นกลมของกลอ้งสบูยาเสน้สาํหรับบรรจยุา[Lex2]
ลกูโบวล์!ิง[Lex2]
เวท[ีLex2]
(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปกุ,สนาม,ลกูโบวล์!ิง,การเลน่โบวล์!ิง vi.
โยนโบวล์!ิง,เลน่โบวล์!ิง vt. กล湡ิ牔ง,เลน่,เลน่โบวล์!ิง [Hope]
(n) ชาม,หมอ้,กระปกุ,ลกูโบวล์!ิง [Nontri]
/B OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crow ขนั[Lex2]
คยุโออ้วด: คยุโว, คยุโต [Lex2]
นกกา[Lex2]
รอ้งแสดงความดใีจ[Lex2]
เสยีงรอ้งของนกกา[Lex2]
(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อกีา,ชะแลง,ตะขอเก!ียว
สนิคา้ Phr. (a white crow ของหายาก ของล湡ํ牔าคา่) vt.,n. (การ) (ไกห่รอืนก)
ขนั,รอ้งเสยีงหรอืออกเสยีงแสดงความดใีจ,คยุโต ###SW. crowingly adv.
[Hope]
(n) เสยีงไกข่นั,การขนั,กา,อกีา [Nontri]
(vi) ขนัอยา่งไก ่[Nontri]
/K R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flow ไหล: ระบาย, ไหลเวยีน, ไหลออก, หลั!ง [Lex2]
การไหล: การไหลเวยีน, การหลั!งไหล, การล!ืนไหล [Lex2]
ล!ืนไหล: ไหลคลอ่ง, ดาํเนนิไปอยา่งราบร!ืน [Lex2]
ทว่ม: ไหลบา่, ลน้หลาม [Lex2]
น湡ํ牔าข湡ึ牔น (กระแส)[Lex2]
การมปีระจาํเดอืน: การมรีะด ู[Lex2]



(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวยีน,ออกจาก,หลั!ง,มปีระจาํเดอืน,ดาํเนนิไปอยา่งราบ
ร!ืนและตดิตอ่กนั,เตม็ไปดว้ย,ข湡ึ牔น,ปลวิ,ปลวิสะบดั,โบกสะบดั vt. ทาํให้
ไหล,ทว่ม,ไหลบา่. n. การไหล,การไหลเวยีน,ส!ิงท!ีไหล,กระแสน湡ํ牔า,การไหล
บา่,การหลั!ง,การมปีระจาํเดอืน,การเคล!ือนตวัของพลงังาน,ลกูศรช [Hope]
(n) การเหยยีดหยาม,การเยาะเยย้,การดถูกู,การหม!ินประมาท [Nontri]
(n) การไหล,การลอย,สายน湡ํ牔า,กระแสน湡ํ牔า,ความคลอ่งตวั,การมปีระจาํเดอืน
[Nontri]
(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปี!ยม,เป็นร湡ิ牔ว,โบกสะบดั [Nontri]
/F L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flown กรยิาชอ่ง 3 ของ fly[Lex2]
(โฟลน) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ fly adj. ซ!ึงประดบัดว้ยสผีสมหรอืลายส,ีมมีาก
เกนิ [Hope]
(vi) pp ของ fly [Nontri]
/F L OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fly]
บนิ: เหาะ, ลอย [Lex2]
เดนิทางโดยเคร!ืองบนิ[Lex2]
บงัคบัเคร!ืองบนิ[Lex2]
ทาํใหล้อยในอากาศ เชน่ วา่ว[Lex2]
ขนสง่ทางอากาศ: สง่ไปรษณยีภณัฑห์รอืส!ิงของทางอากาศ [Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ (เวลา, ฤดกูาล): ลว่ง [Lex2]
หลบหน:ี หน,ี เผน่ [Lex2]
พุ่งไปอยา่งรวดเรว็: ปราด, โผ, รบีเรง่, แลน่ [Lex2]
ผา้ใบปดิเตน็ท[์Lex2]
ปลวิสะบดั (ธง): โบกสะบดั [Lex2]
ชกัธงข湡ึ牔นสู่ยอดเสาเพ!ือเป็นสญัญาณ[Lex2]
แมลงวนั[Lex2]
ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลกัแหลม, มไีหวพรบิ [Lex2]
(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บนิ,ขบั (เคร!ืองบนิ) ,เหาะ,ปลวิ,ลอ่ง
ลอยในอากาศ,หน,ีชว่งระยะการบนิ,แมลงวนั,แมลงปลอมท!ีใชเ้ป็นเหย!ือลอ่
ปลา adj. ฉลาด,หลกัแหลม,คลอ่งแคลว่,วอ่งไว [Hope]
(n) แมลงวนั,แมลง,ดว้ง [Nontri]
(vi) บนิ,เหาะ,หนไีป,ปลวิ,กระเดน็,ลอ่งลอย [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้นิได,้หลบหนา้,ชกัวา่ว,ขบัเคร!ืองบนิ,ชกัธง,ขนสง่ทางอากาศ
[Nontri]
/F L AY1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

grow เตบิโต: เจรญิเตบิโต, งอกงาม [Lex2]
พัฒนา: แผข่ยาย [Lex2]
ปลกู: เพาะ, เล湡ี牔ยง [Lex2]
ทาํใหเ้จรญิเตบิโต: ทาํใหง้อกงาม, ทาํใหเ้ป็นผู้ใหญ,่ ทาํใหใ้หญข่湡ึ牔น, ทาํให้
โตข湡ึ牔น [Lex2]
(โกร) vi.,vt. (ทาํให)้ เจรญิ,เจรญิงอกงาม,งอกข湡ึ牔น,ผดุข湡ึ牔น,เกดิข湡ึ牔น,ปรากฎข湡ึ牔น.
###S. increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail [Hope]
(vi,vt) เตบิโต,ข湡ึ牔น,เจรญิเตบิโต,งอกงาม,ผดุข湡ึ牔น,ปลกู,เพาะปลกู [Nontri]
/G R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

growth การเจรญิเตบิโต: การเป็นผู้ใหญ,่ ส!ิงท!ีงอกข湡ึ牔น [Lex2]
การพัฒนา: การขยายตวั, การเพ!ิมข湡ึ牔น, การแพรก่ระจาย [Lex2]
แหลง่กาํเนดิ[Lex2]
(โกรธ) n. การเจรญิเตบิโต,ส!ิงท!ีเจรญิเตบิโตแลว้,ส!ิงท!ีงอกข湡ึ牔น,เน湡ื牔อ
งอก,แหลง่กาํเนดิ,แหลง่ท!ีมา adj. ซ!ึงเจรญิเตบิโต ###S.
development,increase,product [Hope]
(n) ความเจรญิงอกงาม,ความเจรญิ,ความเจรญิเตบิโต [Nontri]
/G R OW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

know เขา้ใจ: ตระหนัก, ดอูอก, มองออก [Lex2]
จาํได[้Lex2]
รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
รู้: รู้จัก, รู้ด,ี ทราบ, เขา้ใจ, ประจักษ,์ รู้เร!ือง, ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]



 

เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]
(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ด,ีรู้จัก,รู้วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํ
ได,้ตระหนักด,ีวนิจิฉัย,ออก,มองออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id.
(know the ropes เขา้ใจ,คุ้นเคยกบั) n. Phr. (in theknow รู้เร!ืองภายใน)
###S. un [Hope]
(vi,vt) รู้จัก,จาํได,้เขา้ใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
/N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

low คณุภาพต!ํา[Lex2]
ชั湡牔นต!ํา: เลว, หยาบชา้, หยาบคาย [Lex2]
ต!ํา (เกยีร)์[Lex2]
ต!ํากวา่ระดบัปกต[ิLex2]
ต!ําตอ้ย: ตอ้ยต!ํา [Lex2]
ต!ําลง (ระดบั, ระดบัน湡ํ牔า, จดุ, ตาํแหนง่): ลดลง [Lex2]
ต!ําลกึ (เสยีง)[Lex2]
นอ้ย[Lex2]
นอ้ย (แสง): (แสง) มวั [Lex2]
ในราคาท!ีต!ํา: ถกู [Lex2]
มคีณุคา่อาหารต!ํา[Lex2]
ระดบัต!ํา (การเรยีน, การงาน)[Lex2]
รู้สกึไมส่บาย[Lex2]
เสยีงต!ํา: เสยีงแผว่, เสยีงเบา [Lex2]
หดหู่ใจ: หดหู่, เศรา้ใจ [Lex2]
หมด: พรอ่ง, ไมม่เีหลอื [Lex2]
ออ่นแรง: ออ่นเพลยี, ไรพ้ละกาํลงั, ไมม่เีร!ียวแรง [Lex2]
รอ้ง (ววั): สง่เสยีงคลา้ยเสยีงววั [Lex2]
(โล) adj.,adv. ต!ํา, นอ้ย, เต湡ี牔ย,หยอ่น,งอลง,ออ่นเพลยี,ออ่นแรง,คา่ต!ํา,หดหู่
ใจ,ต!ําตอ้ย,เลว,ชั!ว,หยาบชา้,เกยีรต์!ํา,เสยีงต!ํา,เสยีงแผว่ n. ส!ิงท!ีอยู่ต!ํา,ราคา
ต!ํา,คา่ต!ํา,เกยีรแ์รก,เกยีรต์!ํา,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (ววั) รอ้ง,เปลง่
เสยีงคลา้ยเสยีงววั n. การรอ้งเส ี[Hope]
(adj) ต!ํา,เต湡ี牔ย,คอ่ย,เลว,แผว่ลง,พรอ่ง [Nontri]
(n) เสยีงรอ้งเหมอืนววั [Nontri]
(vi) รอ้งเหมอืนววั [Nontri]
/L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



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

own เป็นเจา้ของ: ครอบครอง [Lex2]
ยอมรับ: สารภาพ [Lex2]
ท!ีเป็นของตวัเอง[Lex2]
ของตวัเอง[Lex2]
(โอน) adj.,n. (ส!ิงท!ีเป็นของ) ตวัเอง,เป็นเจา้ของ Phr. (hold one\'s own ยนื
หยดั,ทนอยู่) vi.,vt. ม,ียอมรับ,รับวา่เป็นของ,คลอ้ยตาม,เช!ือฟัง. [Hope]
(adj) ของตนเอง,ดว้ยตวัเอง,เป็นเจา้ของ [Nontri]
(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ [Nontri]
(vt) เป็นเจา้ของ,ม,ีเช!ือฟัง,คลอ้ยตาม [Nontri]
/OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

row แถว: แผง, ทวิ, แนว [Lex2]
ถนนท!ีมตีกึอยู่สองขา้ง[Lex2]
พาย: กรรเชยีง, แจว [Lex2]
แขง่เรอื[Lex2]
การทะเลาะววิาท[Lex2]
เสยีงเอะอะโวยวาย: เสยีงทะเลาะตงึตงั [Lex2]
ทะเลาะววิาท[Lex2]
(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชยีง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชยีง,ทะเลาะววิาท
เสยีงดงั n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรกุ,การทะเลาะววิาทดว้ย
เสยีงตงึตงั,ความอลหมา่นอกึทกึครกึโครม,เสยีงดงัอกึทกึครกึโครม ###SW.
rowable adj. rower n. [Hope]
(n) แนว,แถว,การทะเลาะววิาท,การพายเรอื [Nontri]
(vt) พายเรอื,แจวเรอื,กรรเชยีงเรอื,ทะเลาะววิาท [Nontri]
/R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



show แสดง: ทาํใหเ้หน็, ช湡ี牔ใหเ้หน็, แสดงใหเ้หน็ [Lex2]
มองเหน็ได:้ เหน็ไดช้ดั, เหน็ชดั [Lex2]
นาํออกฉาย: นาํออกแสดง, สาธติ [Lex2]
นาํไปด:ู พาไปยงั [Lex2]
อธบิาย[Lex2]
แสดงหลกัฐาน: พสิจูน,์ ยนืยนั, แสดงตวั [Lex2]
บอกขอ้มลู: บอก, ใหข้อ้มลู [Lex2]
แสดงทศันคต:ิ แสดงทา่ท,ี แสดงความรู้สกึ [Lex2]
มาถงึ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เผยตวั, ปรากฏตวั [Lex2]
เขา้เป็นอนัดบัสาม (การแขง่มา้)[Lex2]
การแสดง: การปรากฏตวั, การเผยตวั, การสาธติ, การโชว ์[Lex2]
การแสดงนทิรรศการ[Lex2]
ส!ิงท!ีนาํมาแสดง[Lex2]
ส!ิงลวงตา[Lex2]
ตาํแหนง่ท!ีสาม (การแขง่มา้)[Lex2]
(โช) vt.,vi. แสดง,นาํออกแสดง,เผยใหเ้หน็,นาํออกฉาย,แสดงตวั,พสิจูนใ์ห้
เหน็,บอก,อธบิาย,นาํไปด,ูบอกใหรู้้,ช湡ี牔,อวด,อวดฝีมอื,ให,้ประทานให,้ใหด้ ู
Phr. (show off อวดโออ้วด) n. การแสดง,เร!ืองราว,รอ่งรอย,แรท่!ีปรากฎให้
เหน็. Phr. (run the show ควบคมุกจิการหรอืสถานการณ)์ [Hope]
(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตวั,การแห,่ภาพยนตร ์[Nontri]
(vt) อวด,แสดง,เผย,ช湡ี牔,อธบิาย,ปรากฏ,แห ่[Nontri]
/SH OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slow ชา้: ชกัชา้, อดือาด [Lex2]
ท!ีใชเ้วลานาน: ท!ีใชเ้วลามาก [Lex2]
ชา้กวา่เวลาจรงิ: ลา่ชา้ [Lex2]
ซ!ึงลงัเล: ซ!ึงรีๆ รอๆ [Lex2]
ฝืดเคอืง (ทางธรุกจิ): (สภาพ) ไมค่ลอ่ง (ทางธรุกจิ) [Lex2]
ชา้กวา่เวลาจรงิ[Lex2]
อยา่งชา้: ดว้ยความเรว็ต!ํา [Lex2]
(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ชา้,ชกัชา้,เช!ืองชา้,เฉ!ือย,ลา้หลงั,ไมก่ระฉับกระเฉง,รับ
แสงชา้,นา่เบ!ือ,ไมน่า่สนใจ ###SW. slowly adv. slowness n. [Hope]
(adj) เบาลง,ชา้,คอ่ยๆ,อดือาด [Nontri]
(vi) เบาลง,ชา้ลง,คอ่ยลง,ไมร่บี,ลา้หลงั [Nontri]
/S L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



snow (หมิะ) ตก[Lex2]
หมิะ: ปรมิาณหมิะท!ีตกลงมา, กอ้นหมิะ, ส!ิงท!ีเหมอืนหมิะ [Lex2]
ยาเสพตดิท!ีมลีกัษณะเป็นผงสขีาว เชน่ โคเคน, เฮโรอนี (คาํสแลง)[Lex2]
ปกคลมุดว้ยหมิะ[Lex2]
(สโน) n. หมิะ,หมิะตก vi. หมิะตก. vt. ทาํใหต้กคลา้ยหมิะ,ทาํใหข้าวเหมอืน
หมิะ,ชกัชวน ,หลอกลวง,โยนหมิะ [Hope]
(n) หมิะ [Nontri]
(vi) หมิะตก [Nontri]
/S N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sow หวา่นเมลด็พชื[Lex2]
ทาํใหแ้พรห่ลาย[Lex2]
สกุรตวัเมยี[Lex2]
(โซ) {sowed,sown/sowed,sowing,sows} vt.,vi. หวา่น,หวา่นเมลด็,เพาะ
เมลด็,ทาํใหก้ระจาย .n. สกุรตวัเมยี,แมส่กุรตวัใหญ,่รอ่งไหลของเหลก็
หลอม,เหลก็หลอมท!ีแขง็ตวัในรอ่งรวม ###SW. sowable adj. sower n.
###S. plant [Hope]
(n) หมตูวัเมยี [Nontri]
(vt) เพาะเมลด็,หวา่น,ทาํใหก้ระจาย [Nontri]
/S AW1/ [CMU]
/S OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

throw ขวา้ง: โยน, ปา, ซดั [Lex2]
เหว!ียง (แขน, คน ฯลฯ)[Lex2]
ทาํใหอ้อกไปจาก: ไลอ่อก, ทาํใหห้มดสถานภาพจาก [Lex2]
สอ่ง (ไฟ): ฉาย, สาด (ไฟ) [Lex2]
ทาํใหส้บัสน: ทาํใหง้ง [Lex2]
จอ้งมองอยา่งฉับพลนั[Lex2]
ทาํใหแ้ปลกใจ[Lex2]
ระเบดิอารมณ[์Lex2]
ทาํใหเ้คล!ือนท!ีอยา่งเรง่รบี[Lex2]
เหว!ียงหมดั[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปู: ปั湡牔นใหเ้ป็นรปูรา่ง [Lex2]
เป็นเจา้ภาพงานเล湡ี牔ยง[Lex2]



แกลง้แพ ้(โดยการตดิสนิบน): ตั湡牔งใจใหแ้พ ้(โดยการตดิสนิบน) [Lex2]
ปั!นดา้ย[Lex2]
การขวา้ง: การโยน, การปา [Lex2]
ระยะทางท!ีขวา้งได[้Lex2]
คะแนนท!ีไดจ้ากการขวา้ง[Lex2]
(โธร) vt.,vi.,n. (การ)
ขวา้ง,ปา,โยน,ทอด,เหว!ียง,สาด,ยงิ,พน่,สอ่ง,สาด,เหยยีด,พุ่ง,สลดั,ผลกั,สวม
อยา่งรบีรอ้น,แกลง้,แพ,้ทาํใหยุ้่งเหยงิใจ,การทอดลกูเตา๋,จาํนวนครั湡牔งท!ีทอด
(ลกูเตา๋) ,ระยะท!ีขวา้ง,ระยะตก Phr. (throw a party จัดงานเล湡ี牔ยง) [Hope]
(vt) ขวา้ง,ท湡ิ牔ง,เหว!ียง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลกั [Nontri]
/TH R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tow พว่ง: ลาก, จงู [Lex2]
การลาก: การพว่ง, การจงู [Lex2]
เชอืกท!ีใชล้ากโยง[Lex2]
ส!ิงท!ีใชล้ากโยง[Lex2]
กลุ่มเสน้ใย[Lex2]
(โท) vt.,n. (การ) ลาก,จงู,พว่ง,โยง,ดงึ,ส!ิงท!ีถกูลาก (จงู...) ,เรอืหรอืรถท!ีใช้
ลาก,เชอืกหรอืโซท่!ีใชล้าก, Phr. (in tow ถกูลาก ภายใตก้ารนาํ เป็นผู้
ตดิตาม) , Phr. (under tow ถกูลาก) ###S. drag,pull [Hope]
(n) การลาก,การพว่ง,การจงู,การโยง,การดงึ [Nontri]
(vt) ลาก,พว่ง,จงู,โยง,ดงึ [Nontri]
/T OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

bow การโคง้คาํนับ: การนอ้ม, การกม้ศรีษะ [Lex2]
คาํนับ: นอ้มศรษีะ [Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, คนัเกาทณัฑ ์[Lex2]
สɿิงทɿีมลีกัษณะโคง้[Lex2]
คนัซอ[Lex2]
สซีอ[Lex2]
คนัธน:ู คนัศร, หนา้ไม ้[Lex2]
หกูระตา่ย: โบว ์[Lex2]
หวัเรอื[Lex2]
(เบา) {bowed,bowing,bows} vi. โคง้,กม้
ศรีษะ,คาํนับ,คาํนับอาํลา,นอ้ม,ยอม n. การ
โคง้,การคาํนับ,การคาํนับอาํลา,การยอม,ธน,ูศร,คนั
ธน,ูคนัศร,คนัซอ,คนัพณิ,หนา้ไม,้สว่นทɿีเป็นรปูคนั
ศร,สว่นโคง้,โบ,หกูระตา่ย,สายรุ้ง,ปีกแวน่ตา,หวั
เรอื,สว่นหวัของบนิ,มอืพายขา้งหนา้ adj. เก
[Hope]
(vi,vt) งอ,กม้,โคง้,ผงก,คอ้ม,นอ้ม,คาํนับ [Nontri]
/B AW1/ [CMU]
/B OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

brow คʀิว: ขนคʀิว, หนา้ผาก [Lex2]
(เบรา) n. คʀิว,ขนคʀิว,หนา้ผาก,หนา้ตา,หนา้ผา
[Hope]
(n) หนา้ผาก,คʀิว [Nontri]
/B R AW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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brown สนีʀําตาล[Lex2]
(เบราน)์ n. สนีʀําตาล,มา้สดีาํทɿีมแีตม้สี
นʀําตาล,เหรยีญทองแดง adj. สนีʀําตาล,มผีวิหนัง
ผมขนเป็นสนีʀําตาล,อาบแดด Id. (do it upbrown
ดาํดทีɿีสดุ) vt. ทาํใหเ้ป็นสนีʀําตาล ###SW.
brownish,browny adj. [Hope]
(adj) สนีʀําตาล,สเีหลอืงคลʀํา [Nontri]
(vi,vt) เป็นสนีʀําตาล,เป็นสเีหลอืงคลʀํา,เกรยีม
[Nontri]
/B R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

browse การอา่นครา่วๆ[Lex2]
มองไปรอบ ๆ: ดผูา่นๆ [Lex2]
เลม็: และเลม็ [Lex2]
การเลม็: การและเลม็ [Lex2]
(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กนิ
หญา้,กนิ,แทะ,เลʀียงตามทุ่งหญา้,มองเผนิ,อา่น
อยา่งเผนิ. n. หนอ่ไมห้รอืกɿิงไมส้าํหรับเป็นอาหาร
ววั ###S. skim [Hope]
(vi,vt) กนิหญา้,แทะเลม็,เลʀียงด ู[Nontri]
/B R AW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clown คนโง:่ คนเซอ่ซา่ [Lex2]
ตวัตลก[Lex2]
แสดงเป็นตวัตลก[Lex2]
(เคลาน)ฺ {clowned,clowning,clowns} n. ตวั
ตลก,คนหยาบคาย,ชาวบา้นนอก vi. แสดงเป็นตวั
ละครตลก ###SW. clownish adj. clownishness n.
###S. buffoon [Hope]



(n) ตวัตลก,คนโง,่คนบา้นนอก [Nontri]
(vi) แสดงตลก,เลน่ตลก [Nontri]
/K L AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cow ขู่: ทาํใหก้ลวั, ทาํใหต้ɿืนตระหนก, คกุคาม [Lex2]
ววัตวัเมยี: แมว่วั [Lex2]
(คาว) n. ววัตวัเมยี,แมว่วั,สตัวต์วัเมยีจาํพวก
Bos,สตัวต์วัเมยีขนาดใหญ ่(เชน่ชา้ง ปลาวาฬ แรด
แมน่ʀํา) ,หญงิอว้นพงุพลุ้ย Phr. (a sacred cow ววั
ในอนิเดยี (ถอืเป็นสตัวท์ɿีศกัดʃิสทิธʃิ) ,บคุคลทɿี
ศกัดʃิสทิธʃิทɿีหาอาจลว่งละเมดิได.้) Phr. (till the
cows come home นาน [Hope]
(n) แมว่วั,ชา้งพัง,แมวนʀําตวัเมยี [Nontri]
/K AW1/ [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. ฝงู
ชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนทɿีชมการแสดงหรอื
อɿืน 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]

crown กระหมอ่ม: สว่นยอดของศรีษะ [Lex2]
กษัตรยิ:์ ผู้ปกครอง [Lex2]
จดุสงูสดุ: ยอด [Lex2]
ตหีวั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ฟันปลอม[Lex2]
มงกฎุ[Lex2]
มอบตาํแหนง่สงูสดุให[้Lex2]
มาลยัสวมศรีษะ[Lex2]
ราชบลัลงัก[์Lex2]
ราชาภเิษก[Lex2]
สวมมงกฎุใหเ้พɿือเป็นรางวลั[Lex2]
สɿิงทɿีคลา้ยมงกฎุ[Lex2]
หงอนไก[่Lex2]
ตหีวั[Lex2]
เรอืนยอด (ของตน้ไม)้ [LongdoEN]
(เคราน)์ n. มงกฎุ,มาลยั,มาลยัสวมศรีษะ,เครɿือง
ประดบัสาํหรับศรีษะ,เกยีรตยิศจากผลงานทɿีดี
เดน่,Phr. (the Crown ผู้มอีาํนาจสงูสดุ) ,รัฐ
าธปัิตย,์เหรยีญเงนิตราทɿีมรีปู
มงกฎุ,กษัตรยิ,์เหรยีญเงนิขององักฤษสมยักอ่นทɿี
เทา่กบั 5 ชลิลงิส,์สว่นทɿีโผลข่ʀึนมา,สɿิงประดบับน
ยอด [Hope]
(n) มงกฎุ,มาลยั,เครɿืองประดบั
ศรีษะ,ราชวงศ,์กษัตรยิ,์หลวง [Nontri]
(vi) สวมมงกฎุ,สวมมาลยั,แตง่ตวั [Nontri]
/K R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



 

down การลดตɿําลง[Lex2]
ดɿืมรวดเดยีว: รบีดɿืม [Lex2]
ทาํใหต้กลงมา[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
ไปทางใต:้ ลงใต ้[Lex2]
ลงขา้งลา่ง: ขา้งลา่ง, ดา้นลา่ง, ตɿําลง [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 ไมม่เีพɿือน,ไมม่เีงนิ,ไมม่ี
อนาคต) n. การเคลɿือนลง,การลดลง vi.,vt.
(ทาํให)้ ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]
(adj) ขา้งลา่ง,ตɿํา,ลงมา,กดลง [Nontri]
(n) ขนนุ่ม,ขนออ่น,ทɿีโลง่,เนนิ [Nontri]
(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกตɿํา [Nontri]
/D AW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

drown จมนʀํา: จม [Lex2]
ทว่มทน้[Lex2]
(เดราน) vt.,vi. เอาไปถว่งนʀําใหห้ายใจไม่
ออก,ทาํใหจ้มนʀําตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,กลบ,ใส่
นʀํามากเกนิไป. ###SW. drowner n. ดdูrown
[Hope]
(vi,vt) จมนʀําตาย,ทาํลาย,กาํจัด,ทว่ม,ถว่งนʀํา
[Nontri]

 



/D R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fowl สตัวป์ีกทɿีเลʀียงไวใ้ชเ้ป็นอาหารในครัวเรอืน: เป็ด
ไก ่[Lex2]
สตัวป์ีกทɿีกนิได:้ สตัวป์ีกทɿีสามารถลา่เพɿือเป็นกฬีา
ได ้[Lex2]
(เฟาล)ฺ n. สตัวป์ีก,สตัวพ์วกเป็ดไก,่เนʀือของสตัว์
ดงักลา่ว,นก. vi. ลา่สตัวป์ีกทɿีเป็นสตัวป์่า pl.
fowls,fowl [Hope]
(n) สตัวป์ีก [Nontri]
/F AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frown ทาํหนา้บʀึง: ยน่หนา้ผาก, ขมวดคʀิว, ทาํหนา้นɿิวคʀิว
ขมวด [Lex2]
การทาํหนา้บʀึง: การทาํหนา้นɿิวคʀิวขมวด, การทาํ
หนา้ถมงึทงึ [Lex2]
(เฟราน) vi. คʀิวขมวด,ทาํหนา้นɿิวคʀิว
ขมวด,บʀึง,แสดงความไมพ่อใจ,ถมงึตงึ. vt. ทาํหนา้
นɿิวคʀิวขมวด. n. หนา้นɿิวคʀิวขมวด. ###SW. frowner
n. frowningly adv. ###S. sulk,scowl [Hope]
(n) การขมวดคʀิว,ความถมงึทงึ,การถลงึตา,ความ
บʀึงตงึ,ความไมพ่อใจ [Nontri]
(vi) ขมวดคʀิว,ทาํหนา้บʀึง,ทาํหนา้นɿิวคʀิว
ขมวด,ถลงึตา [Nontri]
/F R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gown เสʀือคลมุ[Lex2]
(เกาน)์ n. เสʀือคลมุยาว,เสʀือครยุ v. ใสเ่สʀือคลมุยาว



###S. robe,frock [Hope]
(n) เสʀือยาว,เสʀือครยุ,เสʀือกาวน ์[Nontri]
/G AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

how เทา่ไร: เทา่ใด, เพยีงใด, แคไ่หน, อยา่งไร, เชน่ไร
[Lex2]
(เฮา) adv. อยา่งไร,อยา่งไรบา้ง,ยงัไง,ดว้ยเหตผุล
ใด,อะไร,ชɿืออะไร conj. อยา่งไร,อะไร,อยา่งไร
กต็าม. n. อยา่งไร interj. คาํอทุานเชงิทะเลน้ Phr.
(how come? ทาํไม?เป็นอยา่งไร?) [Hope]
(adv) อยา่งไร,โดยวธิใีด,แคไ่หน,อะไร [Nontri]
/HH AW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

howl การเหา่หอน: การคาํราม, การหอน [Lex2]
เหา่หอน: คาํราม, หอน [Lex2]
(เฮาล)ฺ vt.,vi. หอน,รอ้งโหยหวน,หวัเราะเสยีงดงั.
n. เสยีงหอน,เสยีงรอ้งโหยหวน [Hope]
(n) เสยีงหอน,เสยีงโหยหวน,เสยีงรอ้ง,เสยีงโห่
[Nontri]
(vi) หอน,รอ้ง,โห ่[Nontri]



/HH AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

now ตอนนʀี: ในขณะนʀี, เดʂียวนʀี, ปัจจบุนันʀี [Lex2]
เนɿืองจาก: ดว้ยเหตทุɿี [Lex2]
ตอนนʀี: ขณะปัจจบุนั [Lex2]
(เนา) adv. ขณะนʀี,เดʂียวนʀี,บดันʀี,ปัจจบุนั Phr. (now
and again,now and then บางครัʀงบางคราว) conj.
ตราบใด,เนɿืองจาก. n. เวลาปัจจบุนั,สมยันʀี [Hope]
(adv) เดʂียวนʀี,ขณะนʀี,ปัจจบุนันʀี,บดันʀี,ประเดʂียว
[Nontri]
/N AW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

plow คนัไถ: คราด [Lex2]
ไถดนิ: ไถกลบัหนา้ดนิเพɿือการเพาะปลกู [Lex2]
แลน่ฝ่าผวินʀํา[Lex2]
(เพลา) n. ไถ,เครɿืองไถ,เครɿืองกวาดหรอืไถ
หมิะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบใหเ้รยีบ,แลน่ฝ่า
ผวินʀํา. ###SW. ploughable adj. plowable adj.
plougher n. plower n. [Hope]
(n) คนัไถ,เครɿืองไถ,เครɿืองกวาดหมิะ [Nontri]
(vt) ไถนา,กวาด,ปราบใหเ้รยีบ [Nontri]
/P L AW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prowl เดนิดอ้มๆ มองๆ[Lex2]
การเดนิดอ้มๆ มองๆ[Lex2]
(เพราล)ฺ vi. เทɿียวออกหากนิ. vi. เดนิดอ้ม ๆ มอง ๆ
n. การเทɿียวออกหากนิ,การเดนิดอ้ม ๆ มอง ๆ 
prowlingly adv. ###S. stalk,hunt [Hope]



(vi) หาเหยɿือ,ดอ้มๆมองๆ,ออกหากนิ [Nontri]
/P R AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scowl ทาํหนา้บʀึงตงึ: ทาํหนา้นɿิวคʀิวขมวด [Lex2]
(สเคาล)ฺ vi.,vt.,n. (การ) ทาํหนา้นɿิวคʀิวขมวด,ทาํ
หนา้บʀึง,ถลงึตา,ทาํหนา้ขรมึ,ลายมอืหวดั. ###SW.
scowlingly adv. [Hope]
(n) การทาํหนา้นɿิวคʀิวขมวด,ความบʀึงตงึ [Nontri]
(vi) ถลงึตา,ทาํหนา้นɿิวคʀิวขมวด,ทาํหนา้บʀึง
[Nontri]
/S K AW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sow หวา่นเมลด็พชื[Lex2]
ทาํใหแ้พรห่ลาย[Lex2]
สกุรตวัเมยี[Lex2]
(โซ) {sowed,sown/sowed,sowing,sows} vt.,vi.
หวา่น,หวา่นเมลด็,เพาะเมลด็,ทาํใหก้ระจาย .n.
สกุรตวัเมยี,แมส่กุรตวัใหญ,่รอ่งไหลของเหลก็
หลอม,เหลก็หลอมทɿีแขง็ตวัในรอ่งรวม ###SW.
sowable adj. sower n. ###S. plant [Hope]
(n) หมตูวัเมยี [Nontri]
(vt) เพาะเมลด็,หวา่น,ทาํใหก้ระจาย [Nontri]
/S AW1/ [CMU]
/S OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

town เขตเมอืง[Lex2]
เทศบาลเมอืง[Lex2]



ชาวเมอืง: ประชาชน [Lex2]
(ทาวน)์ n. เมอืง,นคร,เขตชมุชน,ชาว
เมอืง,ประชาชนทัʀงเมอืง,เขตศนูยก์ารคา้ของเมอืง,
Phr. (go to town ทาํ (วางแผน) ดแีละเรว็,ไป
หาความสาํราญ) , Phr. (go up town ไปในเมอืง,)
Phr. (on the town หาความสาํราญในเมอืง)
###SW. townish adj. [Hope]
(n) เมอืง,นคร,ชาวเมอืง,เขตชมุชน [Nontri]
/T AW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vow การสาบาน[Lex2]
ใหค้าํปฏญิาณ: สญัญาวา่จะทาํสɿิงใด [Lex2]
สาบาน[Lex2]
(เวา) vt.,vi.,n. (คาํ,การ) สาบาน,ปฎญิาณ,ให้
คาํมัɿน,บน,บนบาน,อธษิฐาน. take vows ใหค้าํปฎิ
ญาณ ###S. oath,pledge,promise,assure [Hope]
(n) สญัญา,คาํปฏญิาณ,ปฏญิญา,คาํสาบาน,คาํ
อธษิฐาน,การบนบาน [Nontri]
(vi) สญัญา,ปฏญิาณ,ใหค้าํมัɿน,บนบาน,อธฐิาน
[Nontri]
/V AW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

buoy ทุ่น: ชชูพี [Lex2]
ลอยตวั[Lex2]
(บอย) {buoyed,buoying,buoys} n. ทุ่น,ทุ่นลอย
น뇽ํ�า,หว่งชชูพี vt. ทาํใหล้อยน뇽ํ�า,ทาํใหไ้ม่
จม,สนับสนนุ,ค뇽ํ�าจนุ,ใหก้าํลงัใจ vi. ลอย [Hope]
(n) ทุ่น,หว่งชชูพี [Nontri]
/B UW1 IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boy เดก็ชาย: พอ่หน,ู เดก็ผู้ชาย [Lex2]
บอ๋ย: บรกิร [Lex2]
เดก็ผู้ชาย [LongdoEN]
(บอย) n. เดก็ผู้ชาย,เดก็,นอ้งชาย,พอ่
หนุ่ม,บอ๋ย,กะลาสเีรอืฝกึใหม,่เดก็ฝกึงาน,นักการ
interj. คาํอทุานแสดงความประหลาดใจหรอืดถูกู
###S. youngster [Hope]
(n) เดก็ชาย,ลกูชาย,เดก็หนุ่ม,คนใช้
ผู้ชาย,บอ๋ย,นักการ,เดก็ฝกึงาน [Nontri]
/B OY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coy ข뇽ี�อาย[Lex2]
ซꇾึ�งหลบเลꇾี�ยง: ทꇾี�พยายามบอกปัด [Lex2]
(คอย) {coyed,coying,coys} adj. ข뇽ี�
อาย,อาย,กระดาก,สงบเสงꇾี�ยม vi. มกีริยิาทꇾี�อาย vt.
สงบเสงꇾี�ยม ###SW. coyness n. ###S.
diffident,shy [Hope]
(adj) กระดากอาย,ขวยเขนิ,อาย [Nontri]
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/K OY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

joy ความสขุสนัต:์ ความสขุสาํราญ, ความผาสกุ, ความ
เบกิบาน, ความสขุใจ [Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหรู้้สกึเป็นสขุ[Lex2]
ความปีตยินิด,ี สꇾิ�งทꇾี�ทาํใหด้อีกดใีจ, ความสขุ
สบายใจ, ความดใีจ, ความเบกิบานใจ\n
[LongdoEN]
(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีตยินิด,ีสꇾิ�งทꇾี�
ทาํใหด้อีกดใีจ,ความสขุสบาย. vi. รู้สกึปีติ
ยนิด,ีดใีจ,เบกิบานใจ ###S. ecstasy [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปีต,ิความสนกุสนาน,ความ
รꇾื�นเรงิ [Nontri]
/JH OY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

toy ของเลน่[Lex2]
ของจาํลอง: ชองช뇽ิ�นเลก็ๆ [Lex2]
(ทอย) n. ของเลน่,เครꇾื�องเลน่,ของเดก็เลน่,สꇾิ�งทꇾี�มี
คา่เลก็นอ้ย,ของกระจอก,สตัวท์ꇾี�มขีนาดเลก็,บคุคล
รา่งเต뇽ี�ย,สꇾิ�งประดบัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,การผอ่นคลาย
อารมณ,์การละเลน่,หมวกผู้หญงิสกอ๊ตแลนดส์มยั
กอ่นทꇾี�มสีว่นทꇾี�ยาวคลมุถงึไหล.่ adj. ใชเ้ป็นของ
เลน่,เหมอืนของเลน่. vi. เลน่ [Hope]
(n) เครꇾื�องเลน่,ของเลน่ [Nontri]
(vi) เลน่,ลบูไล,้หยอกเลน่ [Nontri]
/T OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



bluff แกลง้ตัง้ใจทําบางสิง่เพือ่หลอกคนอืน่[Lex2]
การแกลง้ตัง้ใจทําบางสิง่[Lex2]
ตลิง่กวา้งและชนั: หนา้ผาทีก่วา้งและสงูชนั [Lex2]
กวา้งและสงูชนั[Lex2]
เป็นมติรแตพ่ดูตรงโดยไมส่นใจความรูส้กึของคนอืน่: เป็นมติรแตโ่ผงผาง
[Lex2]
(บลฟั) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขูข่วญัใหก้ลวั,แสรง้ทํา adj. ตรงไปตรง
มา,โผงผาง,หนา้ตรงดิง่ -n. ผาชนั,ตลิง่ชนั,ศพ -bluffer n. [Hope]
(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง [Nontri]
(n) ตลิง่ชนั,ผาชนั,ศพ,การพดูลวง [Nontri]
(vi,vt) ขูใ่หก้ลัว,หลอกลวง,ลวง [Nontri]
/B L AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blunt ทือ่: ไมค่ม, ทู ่[Lex2]
(บลนัทฺ) {blunted,blunting,blunts} adj. ทือ่,ทู,่ไมค่ม,ไมว่อ่งไว,อดึ
อาด,เถรตรงเกนิไป,ไมเ่ฉียบแหลม,ขวานผา่ซาก vt. ทําใหทู้ทํ่าใหไ้ม่
คม,สกดั,บรรเทา,ลดลง,ทําลาย -n. อาวธุทีทู่,่เงนิสด [Hope]
(adj) ทือ่,ทู,่เปิดเผย,เถรตรง,ขวานผา่ซาก [Nontri]
(vt) ทําใหไ้มค่ม,ทําใหท้ือ่,ทําใหทู้ ่[Nontri]
/B L AH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blush การหนา้แดงเพราะเขนิอาย[Lex2]
อาการหนา้แดงเพราะเขนิอาย: เขนิอาย, ละอาย [Lex2]
(บลชั\') {blushed,blushing,blushes} vi. หนา้แดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทําให ้
แดง,หนา้แดง -n. หนา้แดง,สแีดง,สชีมพ,ูการมองแวบเดยีว ###SW. blusher
n. ดbูlush blushfulness n. ดbูlush [Hope]
(n) เลอืดขึน้หนา้,หนา้แดง [Nontri]
(vi,vt) หนา้แดง,ขวยอาย [Nontri]
/B L AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brush ปัด[Lex2]
แปรง[Lex2]
การสมัผัสเบาๆ[Lex2]
กวาด[Lex2]
ถา่นเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอรไ์ฟฟ้า[Lex2]
หมูไ่มเ้ตีย้ๆ: ไมพุ้ม่ [Lex2]
(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พูก่นั,หนวดเครารงุรัง,หาง
หยาบใหญ ่ของสตัว ์(เชน่สนัุขจิง้จอก) ,การเผชญิหนา้กบั,พุม่ไมห้นา,สว่นที่
เป็นพู ่-v. ปัด,ทา,กวาดดว้ยแปรง,สมัผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่
สนใจ,กวาดลา้ง) -Phr. (brush away ปัดออก,แปรงออก) -S.broo [Hope]
(n) แปรง,พูก่นั,พุม่ไม,้ป่าละเมาะ [Nontri]
(vi,vt) แปรง,ทําความสะอาด,ปัด,ทา [Nontri]



/B R AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

buck สตัวต์วัผู:้ (ใชก้บัสตัวบ์างชนดิ เชน่ กวาง, กระตา่ย, แกะ, แพะ เป็นตน้)
[Lex2]
สิง่ทีทํ่าจากหนังสตัว:์ จําพวกกวาง, กระตา่ย, แกะ, แพะ [Lex2]
หนังสตัว:์ (ของสตัวจํ์าพวก กวาง, กระตา่ย, แกะ, แพะ ) [Lex2]
ผูช้ายรุน่หนุ่ม[Lex2]
ของระดบัชัน้ทีตํ่า่ทีส่ดุ (ทางทหาร)[Lex2]
กระโดดขึน้ไปในอากาศทัง้สีข่าและมลีกัษณะหลงัโคง้งอ (ใชก้บัมา้)[Lex2]
เหวีย่งผูข้ ีใ่หต้กโดยการกระโดดขึน้สีข่าและโกง่หลงัจนโคง้ (ใชก้บั
มา้)[Lex2]
พนัน[Lex2]
สูโ้ดยใชห้วัชน[Lex2]
ตอ่ตา้น (คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ตอ่ตา้น[Lex2]
ฝ่าเขา้ไป[Lex2]
เลือ่ย[Lex2]
โครงทีใ่ชสํ้าหรับยดึไมท้ีเ่ลือ่ย[Lex2]
สง่ตอ่ไปยงั (เพือ่หลกีเลีย่งความรับผดิชอบ)[Lex2]
ผา้ทีซ่กัในน้ํายาเคม[ีLex2]
ซกัในน้ํายาเคม[ีLex2]
น้ํายาเคมทีีใ่ชใ้นการซกัผา้[Lex2]
พดูเรือ่ยเป่ือย (Anglo-Indian)[Lex2]
การพดูเรือ่ยเป่ือย (Anglo-Indian)[Lex2]
อยา่งทีส่ดุ (คําไมเ่ป็นทางการ): อยา่งสมบรูณ ์[Lex2]
หนึง่ดอลลา่ร ์(คําไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เงนิ 1 ดอลลา่ร ์[LongdoEN]
(บคั) n. กวางตวัผู,้มั่งตวัผู,้กระตา่ยตวัผู,้มา้ตวัผู,้แกะตวัผู,้แพะตวัผู,้สตัวต์วั
ผู,้ชาย,ชายหนุ่ม,นโิกรชาย,อนิเดยีแดงชาย,กรอบ,โครง,เหรยีญ,เจา้ชู,้เพือ่น
ยาก [Hope]
(n) กวาง,แพะ(ตวัผู)้,กระตา่ย,สตัวต์วัผู,้เงนิเหรยีญอเมรกินั [Nontri]
/B AH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bud แตกหน่อ: แตกยอด, แตกตา [Lex2]
ตน้ออ่น[Lex2]
ทําใหแ้ตกหน่อ: ตอนหน่อ [Lex2]
แตกเนือ้หนุ่มสาว: เป็นหนุ่มเป็นสาว [Lex2]
เพือ่นยาก: พีช่าย [Lex2]
(บดั) {budded,budding,buds} n. หน่อไม,้หน่อ,ชอ่,ดอกตมู,ตาตน้ไม,้สว่น
ยืน่,การแตกเนือ้หนุ่มสาว vi. เกดิหน่อ,แตกหน่อ,แตกชอ่,เจรญิ,พัฒนา. vi.
ทําใหแ้ตกหน่อ,แตกหน่อ ###SW. budder n. ดbูud [Hope]
(n) ชอ่,ตาตน้ไม,้ดอกไมต้มู,หน่อไม,้รุน่กระเตาะ [Nontri]
(vi) แตกตา,ผล,ิออกดอก,แตกหน่อ,แตกเนือ้หนุ่มสาว [Nontri]
/B AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



budge เคลือ่น: ขยบัเขยือ้น, เขยบิ, ถด, ขยับตวั [Lex2]
(บดัจฺ) {budged,budging,budges} vt. เคลือ่น,เริม่เคลือ่น,เปลีย่นความคดิ
เห็น,เปลีย่นตําแหน่ง. vt. ทําใหเ้คลือ่น [Hope]
(n) งบประมาณ [Nontri]
(vt) เคลือ่นที,่ขยับเขยือ้น,กระดกุกระดกิ,เปลีย่นที ่[Nontri]
/B AH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bug แมลง: สตัวท์ีค่ลา้ยแมลง [Lex2]
เชือ้จลุนิทรยี:์ เชือ้โรค [Lex2]
ความบกพรอ่ง: ขอ้ผดิพลาด, จดุดา่งพรอ้ย [Lex2]
รบกวน: รําคาญ [Lex2]
ดกัฟัง (ทางโทรศพัท)์: ตดิอปุกรณ์ลอบฟัง [Lex2]
คนทีค่ลัง่ไคลใ้นสิง่ใดสิง่หนึง่มากๆ: คนทีห่มกหมุน่เอาใจจดจอ่สิง่ใดสิง่หนึง่
[Lex2]
|der, pl. Buge/ \nBüge| หวัเรอื [LongdoDE]
(บกั) {bugged,bugging,bugs} n. แมลง,เชือ้จลุนิทรยี,์ความบกพรอ่ง,
แฟน,คนคลัง่,เครือ่งดกัฟัง,ความคลัง่,เหยือ่ตกปลาทีค่ลา้ยแมลง vt.
รบกวน,ตดิตัง้เครือ่งดกัฟังในทีล่บั ###S. fault,defect จดุบกพรอ่งหมายถงึ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัโปรแกรมอนัเนือ่งมาจากคําสัง่ในโปรแกรมนัน้เอง ซึง่ทํา
ใหก้ารทํางานของโปรแกรมไมถ่กูตอ้ง มขีอ้ผดิพลาด หรอืไมร่าบรืน่เทา่ที่
ควร นอกจากปัญหาเกีย่วกบัโปรแกรมแลว้ อาจเป็นปัญหาเกีย่วกบัตวัเครือ่ง
ก็ได ้คํานีม้าจากคํา bug ทีแ่ปลวา่ ตวัดว้ง ตวัแมลง ทีช่อบทําใหค้อมพวิเตอร์
สมยักอ่นเสยี (เกดิการลัดวงจรขึน้) การแกไ้ขจดุบกพรอ่งของโปรแกรม จงึ
ใชคํ้าวา่ "debug" [Hope]
(n) แมลงปีกแข็ง,คนใหญค่นโต,ความบกพรอ่ง,เครือ่งดกัฟัง,ผ,ีปีศาจ
[Nontri]
/B AH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

bulge นูน: โปง, พอง, ตงุ, ปนู [Lex2]
สว่นทีนู่น: สว่นทีพ่อง, สว่นทีโ่ปน [Lex2]
(บลัจฺ) v. นูน,โปน,พอง,ถลน,เพิม่ขึน้ n. สว่นทีนู่น [Hope]
(n) รอยนูน,รอยโป่ง,รอยโปน [Nontri]
(vi) โป่ง,พอง,โปน,โน,ถลน [Nontri]
/B AH1 L JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



bump กระทบ[Lex2]
ชน: กระแทก [Lex2]
(บมัพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทําให ้
ชน,ชนลม้,ไลอ่อกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สมัผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย
บงัเอญิ,ประสบ,วิง่โคลงเคลง -Id. (bump off ฆา่) n. การชน,การกระแทก,หวั
โหนก,สว่นนูน,การเอากน้ชน [Hope]
(vt) ชน,กระแทก,ปะทะกนั [Nontri]
/B AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bun ขนมปังนุ่มรสหวาน[Lex2]
มวยผม[Lex2]
กระตา่ย: กระรอก [Lex2]
หางของกระตา่ย[Lex2]
อาการเมา[Lex2]
(บนั) n. ขนมปังนุ่มและคอ่นขา้งหวาน,มวยผม,การดืม่เหลา้เมา abbr. blood
urea nitrogen [Hope]
(n) ขนมชนดิหนึง่,มวยผม [Nontri]
/B AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bunch มัด[Lex2]
จับกนัเป็นกอ้น: รวมกนัเป็นกลุม่ [Lex2]
กลุม่: ดง, พวง, รวง, เครอื [Lex2]
หมูค่น: พวก, กลุม่ [Lex2]
(บนัชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุม่,ชอ่,พวง,เครอื,พวก,กอ้น,
ปุ่ ม,รังแรเ่ล็ก vt.,vi. รวมกนัเป็นกลุม่,มัดเป็นกลุม่,รอ้ยเป็นพวง,มัดเป็น
ชอ่,รวมเป็นกอง ###S. cluster [Hope]
(n) พวง,กลุม่,ชอ่,เครอื(กลว้ย),กอ้น,ปุ่ ม [Nontri]
(vi,vt) มดั,รวบ,รวมกนั,รอ้ยเป็นพวง,จับเป็นกอ้น,โป่ง,พอง [Nontri]
/B AH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bus รถโดยสารประจําทาง: รถบสั [Lex2]
เดนิทางโดยรถสารประจําทาง[Lex2]
เดนิทางโดยรถบสั[Lex2]
เก็บจาน (ในรา้นอาหาร)[Lex2]
|der, pl. Busse| รถบสั, รถประจําทาง [LongdoDE]
(บสั) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจําทาง,รถเมล,์รถบสั,รถ
มา้,เครือ่งบนิโดยสาร,ตวัเชือ่มตอ่วงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตวันํา
ใชสํ้าหรับการสง่สญัญาณ, หมายถงึวงจรหนึง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสือ่สําหรับ
สง่ถา่ยขอัมลูจากอปุกรณ์หนึง่ไปสูอ่กีอปุกรณ์หนึง่, สายตา 2. วงจรหรอืทาง
เดนิไฟฟ้าทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสือ่สําหรับสง่อเิล็กตรอน ใหก้ระจายออกไปยัง
จดุตา่ง ๆ คอมพวิเตอรม์บีสัไว ้เพือ่ทําหนา้ทีก่ระจายอเิล็กตรอน (ซึง่แทรก
รหสัขอ้มลูไปตามจดุทีต่อ้งการภายในเวลาทีกํ่าหนดให)้ [Hope]
(n) รถเมล,์รถบสั,รถโดยสารประจําทาง [Nontri]
/B AH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

cubed /K Y UW1 B D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cube]
คา่ท쪮ีȀไดจ้ากการยกกาํลงัสาม[Lex2]
ตดัใหเ้ป็นรปูลกูเตา๋[Lex2]
ยกกาํลงัสาม[Lex2]
ลกูบาศก:์ ลกูเตา๋ [Lex2]
(ควิบ)ฺ n. ลกูบาศก,์ปรมิาณท쪮ีȀยกกาํลงั3
(เชน่125=5x3) ,ลกูเตา๋,หลอดแฟลต็ชร์ปูส쪮ีȀเหล쪮ีȀยม
vt. ทาํใหเ้ป็นลกูบาศก,์ยกกาํลงั 3 [Hope]
(n) ลกูบาศก,์ลกูเตา๋,กาํลงัสาม [Nontri]
(vt) ยกกาํลงัสาม,ทาํใหเ้ป็นลกูบาศก ์[Nontri]
/K Y UW1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cued /K Y UW1 D/ [CMU]
[cue]
การบอกเป็นนัย[Lex2]
บทบาท[Lex2]
บอกเป็นนัย[Lex2]
ส쪮ิȀงเตอืนความจาํ[Lex2]
แถว: คนท쪮ีȀเขา้แถวเพ쪮ืȀอรอกระทาํบางส쪮ิȀงบางอยา่ง,
คนท쪮ีȀเขา้ควิ [Lex2]
ไมค้วิ: ไมแ้ทงบลิเลยีด [Lex2]
ยงิดว้ยไมค้วิ[Lex2]
อกัษรควิ: อกัษร q [Lex2]
(ควิ) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไมแ้ทง
บลิเลยีด,แถวคน,คาํแนะนาํ,คาํบอกบท,ส쪮ิȀง
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กระตุ้น,บท,เจตนารมณ ์vt. ถกัเป็นผมเปีย,ใชไ้ม้
แทงบลิเลยีดต,ีบอกบท,บอกเป็นนัย,สอด
แทรก,นาํทาง [Hope]
(n) สญัญาณ,ไมแ้ทงบลิเลยีด,คาํ
บอกบท,บท,แถว,หางเปีย [Nontri]
/K Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cured /K Y UH1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cure]
กระบวนการถนอมอาหาร[Lex2]
การแกไ้ขปัญหา[Lex2]
การฟืȀนฟ[ูLex2]
แกไ้ขปัญหา[Lex2]
ถนอมอาหาร[Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
ส쪮ิȀงท쪮ีȀชว่ยฟืȀนฟรูา่งกาย: การรักษา [Lex2]
(ควิ\'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้
หาย,แกใ้หห้าย vi. บงัเกดิผลในการบาํบดั
รักษา,ผา่นกรรมวธิไีมใ่หเ้นา่ (ยา่ง,บม่,อบ,รม,ผ쪮ึȀง)
n. การรักษาใหห้าย ###S. treatment, [Hope]
(vt) แก,้รักษา,เยยีวยา,บาํบดั [Nontri]
/K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fumed (ฟมิด) adj. เป็นสรีมควนั [Hope]
/F Y UW1 M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fume]
พลุ่งพลา่นดว้ยความโกรธ[Lex2]



  พน่ควนั[Lex2]
ควนั: ไอ, ส쪮ิȀงท쪮ีȀระเหยออก [Lex2]
(ฟวิม)ฺ {fumed,fuming,fumes} n. ควนั,ไอ,ไอ
นํȀา,ส쪮ิȀงท쪮ีȀระเหยออก,อารมณโ์กรธเป็นควนั. vt.
หายใจออกเป็นไอ,ปลอ่ยออกเป็นไอ,ใชค้วนัรม.
vi. พน่ควนั,แสดงอารมณโ์กรธเป็นควนั. ###SW.
fumeless adj. fumer n. fumingly adv. [Hope]
(n) ควนั,ไอนํȀา [Nontri]
(vi) เป็นไอ,เป็นควนั,มคีวนั,พน่ควนั [Nontri]
/F Y UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fused /F Y UW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fuse]
ฟวิส:์ ลวดตะกั쪮Ȁวนริภยั [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: เช쪮ืȀอมตอ่เขา้ดว้ยกนั [Lex2]
(ฟวิซ) n. ลวดตะกั쪮Ȁวนริภยั,ฟวิส.์ v. ทาํให้
ละลาย,ละลายรว่มกนั,หลอมรวม,ละลาย
รวม,ชนวนระเบดิ,ชนวน,สายชนวน,ตอ่สายชนวน
เขา้กบัวตัถรุะเบดิ ###S. melt,weld,A. separate
[Hope]
(n) ชนวน,ชนวนระเบดิ,ฟวิส ์[Nontri]
(vt) หลอมรวมกนั,ทาํใหล้ะลาย,ผสมกนั,เช쪮ืȀอม
[Nontri]
/F Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

used ซ쪮ึȀงถกูใช[้Lex2]
ท쪮ีȀคุ้นเคยเพราะใชอ้ยู่เป็นประจาํ[Lex2]

 



ท쪮ีȀเคยใชม้ากอ่น: ซ쪮ึȀงเคยมเีจา้ของแลว้ [Lex2]
/Y UW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[use]
วธิกีารใช:้ วธิใีช ้[Lex2]
การทาํงาน[Lex2]
ใช:้ ใชป้ระโยชน,์ ทาํใหเ้ป็นประโยชน ์[Lex2]
ใชเ้ป็นประจาํ[Lex2]
หลอกใช:้ ใชใ้นทางไมเ่หมาะสม [Lex2]
ปฏบิตัติอ่: แสดงออก [Lex2]
ไดป้ระโยชนจ์าก[Lex2]
การใช:้ การใชป้ระโยชน ์[Lex2]
ประโยชน:์ ประโยชนใ์ชส้อย [Lex2]
ความเคยชนิ: ความคุ้นเคย [Lex2]
(v. ยสู,n. ยซู) vt. ใช,้ใช้
ประโยชน,์ใชส้อย,ประยกุต,์ใชจ้า่ย,ปฎบิตัดิว้ย
ความเคยชนิ,แสดงออก,เคีȀยวยาสบู,สบูบหุร쪮ีȀ vi.
เคยชนิ,คุ้นเคย n. การใช,้การใช้
ประโยชน,์ประโยชน,์ความเคยชนิ,การประยกุต,์วธิี
การใช,้เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม, Phr. (put to
use ใชป้ระโยชน)์ [Hope]
(n) ประโยชน,์การใช,้ความ
เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม [Nontri]
(vt) ใช,้ใชป้ระโยชน,์แสดงออก,สบูบหุร쪮ีȀ [Nontri]
/Y UW1 S/ [CMU]
/Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



Vocabulary List

 

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

truth ความจรงิ[Lex2]
ขอ้เทจ็จรงิ[Lex2]
(ทรธู) n. ความจรงิ,สจัธรรม,ความซ퐮ื�อสตัย,์ความ
แนแ่ท,้ความถกูตอ้ง, Phr. (in truth ตามความเป็น
จรงิ) ###S. veracity ###A. falsehood [Hope]
(n) ความจรงิ,ความซ퐮ื�อสตัย,์สจัธรรม,ความถกูตอ้ง
[Nontri]
/T R UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

bull ววัตวัผู้: โค [Lex2]
ซɿึงมรีาคาสงูขʀึน[Lex2]
(บลู) n. ววัตวัผู้,สตัวต์วัผู้,คนทɿีรปูรา่งบกึบนึ,ตาํรวจ Id. (milk the
bull ทาํงานทɿีไมไ่ดผ้ลประโยชน)์ adj. ผู้ชาย,เกɿียวกบัราคาทɿีสงู
ขʀึน [Hope]
(n) ววัตวัผู้,ชา้งพลาย,สตัวต์วัผู้,การโกหก,การพดูเกนิจรงิ
[Nontri]
/B UH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

full เตม็: เตม็ทɿี [Lex2]
ซɿึงสมบรูณ:์ ซɿึงครบถว้น [Lex2]
(ฟลู) adj. เตม็ไปดว้ย,เตม็adv. แทจ้รงิ,แนน่อน,vt. ทาํใหเ้ตม็. vi.
เตม็,มอียู่เตม็. n. สภาพสงูสดุ,สภาพเตม็ทɿี. Phr. (in full เตม็ทɿี
ไมไ่ดย้อ่) . ###SW. fullness n. fully adv. ###S.
entire,maximum,satiated,dense [Hope]
(adj) เตม็,ทัʀงสʀิน,แนน่,คบั,เตม็เปีɿยม,สมบรูณ,์ครบถว้น,ทัʀงหมด
[Nontri]
(n) ความครบถว้น,ความบรบิรูณ,์ความพรอ้มมลู,ความเตม็
เปีɿยม,ความเตม็ทɿี [Nontri]
/F UH1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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pull ดงึ: กระชาก [Lex2]
ชกัอาวธุออกมา[Lex2]
การดงึ: การลาก [Lex2]
แรงดงึดดู[Lex2]
อทิธพิล[Lex2]
(พลู) v.,n. (การ)
ดงึ,ลาก,ทʀิง,จงู,กระชาก,ถอน,เดด็,เกบ็,ฉดุ,ชกั,พาย (เรอื)
,ดงึดดู,ดดู,ดɿืม Phr. (pull in มาถงึ) Phr. (pull off กระทาํดว้ย
ความสาํเรจ็) (โดยเฉพาะทɿียากลาํบาก) , Phr. (pull oneself
together ควบคมุอารมณ)์ Phr. (pull someone\'s leg หยอกลอ้)
[Hope]
/P UH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

push ดนั: ผลกั, เขน็, ผลกัดนั [Lex2]
กดดนั[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
การผลกั: การดนั [Lex2]
การกดดนั[Lex2]
ความพยายาม[Lex2]
มอีายเุกอืบจะ (อาย ุ/ วยัหนɿึง): จวนจะถงึอาย ุ/ วยัหนɿึง [Lex2]
(พชุ) vt.,vi.,n. (การ) ผลกั,ดนั,ยนั,ไส,แทง (บลิเลยีด) ,รกุไปขา้ง
หนา้,ทาํใหย้ɿืนออก,สนับสนนุ,สง่เสรมิ,รกุ,เรา้,ขายยาเสพตดิ,เผย
แพร,่รบีเดนิทาง,ยɿืนหรอืขยายออก Phr. (push off จากไป ออก
เดนิทาง) [Hope]
(vt) ผลกั,ดนั,ผลกัไส,ยɿืน,แทง,หนนุ,ขบั [Nontri]
/P UH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

put วาง: ตัʀง [Lex2]
สง่ไปอยู่อกีทɿีหนɿึง[Lex2]
กาํหนดใหไ้ปทาํ[Lex2]
ถา่ยทอดบางสɿิง เชน่ ความรู้สกึ ออกไป[Lex2]

 



(พทู) vt. วาง,ใส,่จัด,จัดให้
ม,ีบรรจ,ุเคลɿือน,ยา้ย,บอก,แจง้,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนาํ,ยɿืน,จัด
เกบ็ (ภาษ)ี ,ลงทนุ,ประมาณ,ประเมนิ,กะ, (พนัน)
ขนัตอ่,ผลกั,ขวา้ง. vi. แลน่ (เรอื) ,ออกเดนิทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี
ลกูกอลฟ์ลงหลมุเบา ๆ ดว้ยไมต้เีรยีกวา่putter n. การขวา้ง,การ
เหวɿียง,สญัยาทɿีเปดิโอกาสใหข้ายของไดจ้าํนวนหนɿึงภายในเวลา
ทɿีกาํหนดไว ้[Hope]
(vt) วาง,ตัʀง,จัด,บรรจ,ุใส,่เกบ็,ยɿืน [Nontri]
/P UH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

cue การบอกเป็นนัย[Lex2]
บทบาท[Lex2]
บอกเป็นนัย[Lex2]
ส얽ิงเตอืนความจาํ[Lex2]
แถว: คนท얽ีเขา้แถวเพ얽ือรอกระทาํบางส얽ิงบางอยา่ง,
คนท얽ีเขา้ควิ [Lex2]
ไมค้วิ: ไมแ้ทงบลิเลยีด [Lex2]
ยงิดว้ยไมค้วิ[Lex2]
อกัษรควิ: อกัษร q [Lex2]
(ควิ) {cued,cuing,cues} n. ผมเปีย,ไมแ้ทง
บลิเลยีด,แถวคน,คาํแนะนาํ,คาํบอกบท,ส얽ิง
กระตุ้น,บท,เจตนารมณ ์vt. ถกัเป็นผมเปีย,ใชไ้ม้
แทงบลิเลยีดต,ีบอกบท,บอกเป็นนัย,สอด
แทรก,นาํทาง [Hope]
(n) สญัญาณ,ไมแ้ทงบลิเลยีด,คาํ
บอกบท,บท,แถว,หางเปีย [Nontri]
/K Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fuel เช䄹ืىعอเพลงิ: เช䄹ืىعอไฟ [Lex2]
ตวักระตุ้น: เช䄹ืىعอ [Lex2]
เตมิน䄹ํىعามนัเช䄹ืىعอเพลงิ[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
(ฟวิ\'เอลิ) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เช䄹ืىعอ
เพลงิ,ส얽ิงท얽ีบาํรงุเล䄹ีىعยง. vt. ใสห่รอืใหเ้ช䄹ืىعอเพลงิ. vi.
ไดเ้ช䄹ืىعอเพลงิ. ###SW. fueler,fueller n. [Hope]
(n) เช䄹ืىعอเพลงิ,ฟนื [Nontri]
/F Y UW1 AH0 L/ [CMU]
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/F Y UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hue (ฮวิ) n. ส,ีฉว,ีแบบอยา่ง,สหีนา้,เสยีงรอ้ง
โวยวาย,เสยีงเจ䜓탊ยวจา๊ว ,ความเขม้/จางของสหีมาย
ถงึ ความลดหลั얽นของความเขม้ของส ีมคีวาม
หมายคลา้ยคาํวา่ shade [Hope]
(n) ส,ีสหีนา้,แบบอยา่ง [Nontri]
/HH Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

brute สตัวป์่า: สตัวเ์ดรัจฉาน, มนษุยท์䔊ี橔ดรุา้ยเย䔊ี橔ยงสตัวป์่า
[Lex2]
ลกัษณะของสตัวป์่า[Lex2]
(บรทุ) {bruted,bruting,brutes} n. สตัว์
เดรัจฉาน,สตัวป์่า,คนท䔊ี橔มใีจโหดเห呂ียมอยา่ง
สตัว,์ลกัษณะของสตัว.์ adj. ไมใ่ชค่น,เป็นสตัว,์ไร้
เหตผุล,เป็นลกัษณะของสตัว,์โหดเห呂ียม,ทารณุ vt.
(เพชร) ตดัเพชร ###SW. bruteness n. ดbูrute
brutify vt.,vi. กระทาํกา [Hope]
(adj) ดรุา้ย,เห呂ียมโหด,เหมอืนสตัวร์า้ย [Nontri]
(n) สตัวเ์ดรัจฉาน,สตัวป์่า,สตัวร์า้ย [Nontri]
/B R UW1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crude ครา่วๆ: ประมาณ, หยาบ [Lex2]
ดบิ: ท䔊ี橔ยงัไมไ่ดผ้า่นกระบวนการใด [Lex2]
ท䔊ี橔ไมม่กีารพัฒนา[Lex2]
น呂ํามนัดบิ[Lex2]
หยาบคาย[Lex2]
(ครดู) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาต,ิยงัไม่
สกุ,ยงัไมผ่า่นกรรมวธิ ีn. น呂ํามนัดบิ ###SW.
crudeness n. ###S. coarse,unrefined [Hope]
(adj) หยาบ,ไมส่ละสลวย,เซอ่ซา่,ตาม
ธรรมชาต,ิยงัไมส่กุ [Nontri]
/K R UW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

duke ทา่นดยคุ: ขนุนางชั呂นสงูขององักฤษ [Lex2]
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(ดวิค)ฺ n. ทา่นดยคุ [Hope]
(n) ทา่นดยกุ,ขนุนางชั呂นสงูขององักฤษ [Nontri]
/D UW1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dune ภเูขาทราย: เนนิทราย, สนัทราย [Lex2]
(n) กองทราย,เนนิทราย,สนัทราย [Nontri]
/D UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flute ขลุ่ย: ปี䔊橔 [Lex2]
เป่าขลุ่ย[Lex2]
แกว้ทรงสงูท䔊ี橔ใชใ้นการด䔊ื橔มแชมเปญ[Lex2]
(ฟลทู) {fluted,fluting,flutes} n.
ขลุ่ย,ราง,รอ่ง,รอ่งเลบ็มอื,รางเวา้ vi. เป่าขลุ่ย. vt.
ขบัรอ้งเสยีงคลา้ยขลุ่ย,ทาํใหเ้กดิรอ่ง [Hope]
(n) ขลุ่ย,รอ่งเลบ็มอื,รอ่ง,ราง [Nontri]
(vi) เป่าขลุ่ย [Nontri]
/F L UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

June เดอืนมถินุายน[Lex2]
มถินุายน[Lex2]
(จนู) n. มถินุายน [Hope]
(n) เดอืนมถินุายน [Nontri]
/JH UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lure พลงัหรอืแรงดงึดดู: เสนห่ ์[Lex2]
ลอ่ใจ: หลอกลอ่, ยั䔊橔วยวน [Lex2]
ส䔊ิ橔งลอ่: เคร䔊ื橔องลอ่ [Lex2]



 

เหย䔊ื橔อลอ่ (เหย䔊ื橔อตกปลา)[Lex2]
(เลยีว\'เออะ) {lured,luring,lures} n. ส䔊ิ橔งลอ่,เคร䔊ื橔อง
ลอ่,เหย䔊ื橔อลอ่,เสนห่,์แรงดงึดดู,เหย䔊ื橔อตกปลา. vi.
ลอ่,ดงึดดูใจ,ลอ่ใจ. ###SW. luringly adv. ดlูure
###S. temptation [Hope]
(n) เหย䔊ื橔อลอ่,นกตอ่,เคร䔊ื橔องลอ่,แรงดงึดดู  [Nontri]
(vt) ลอ่ใจ,ดงึดดูใจ [Nontri]
/L UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nude เปลอืยกาย: เปลอืย, ซ䔊ึ橔งไมใ่สเ่ส呂ือผา้ [Lex2]
คนเปลอืยกาย: คนไมใ่สเ่ส呂ือผา้ [Lex2]
(นวิด)ฺ adj. เปลอืย n. ภาพเปลอืย,คนเปลอืยกาย. 
Phr. (the nude การเปลอืย) ###S. naked [Hope]
(adj) เปลอืย,โกรน๋,ลอ่นจอ้น [Nontri]
/N UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prune ลกูพรนุแหง้[Lex2]
ตดัออก: เลม็, ขลบิ, ตดัแตง่, ลดิ [Lex2]
ทาํใหล้ดลง (สว่นท䔊ี橔ไมจ่าํเป็น)[Lex2]
(พรนู) n. ลกูพลมัแหง้,คนเงา่ vt. ตดัก䔊ิ橔ง,เลม็
ก䔊ิ橔ง,สะสาง,ชาํระ,ตดัลง,ตดัทอน,ขจัด,เอาท呂ิงไป.
vt. =preen (ด)ู ###SW. prunable adj. [Hope]
(n) พทุรา,ลกูพลบัแหง้ [Nontri]
/P R UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rude หยาบคาย: หยาบ [Lex2]
(รดู) adj. หยาบคาย,ไมส่ภุาพ,หยาบ,ไม่
ประณตี,ไมล่ะเอยีด,ไม่

 



ไพเราะ,ขรขุระ,สาก,รนุแรง,เจา้อารมณ,์แขง็
แรง,เจรญิเตบิโต,ครา่ว ๆ ###SW. rudely adv.
rudeness n. ###S. impolite,robust,barbaric
[Hope]
(adj) ขรขุระ,หยาบ,รนุแรง,เจา้อารมณ ์[Nontri]
/R UW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

rule หลกัเกณฑ:์ ขอ้บงัคบั, กฎระเบยีบ [Lex2]
นสิยัปกต[ิLex2]
การปกครอง: การควบคมุ [Lex2]
วนัิยทางศาสนา[Lex2]
วธิกีารคาํนวณทางคณติศาสตร[์Lex2]
บรรทดั: เสน้บรรทดั [Lex2]
ปกครอง: ควบคมุ, คมุ [Lex2]
ขดีเสน้: ตเีสน้ [Lex2]
มอีทิธพิล: มอีทิธพิลเหนอื, ครอบงาํ [Lex2]
ตดัสนิ: พพิากษา, ช呂ีขาด [Lex2]
(รลู) n. กฎ,หลกั,ขอ้
บงัคบั,ระเบยีบ,กตกิา,วนัิย,วนัิยศาสนา,การ
ปกครอง,การควบคมุ,การครอบครอง,การช呂ีขาด,วธิี
การทางคณติศาสตร,์ไมบ้รรทดั,ไมว้ดั Phr. (as a
rule โดยทั䔊橔วไป,ตามปกต)ิ vt.,vi.
ควบคมุ,ปกครอง,ครอบงาํ,ช呂ีขาด,มี
อทิธพิล,ตเีสน้,ขดีเสน้ Phr. (rule out ไมย่อมรับ)
[Hope]
(n) กฎ,กตกิา,ระเบยีบ,ขอ้บงัคบั,การ
ปกครอง,ไมบ้รรทดั [Nontri]
(vt) ควบคมุ,ช呂ีขาด,ตดัสนิใจ,ปกครอง,ขดีเสน้
[Nontri]
/R UW1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

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



truce การบรรเทาชั䔊橔วคราว[Lex2]
การสงบศกึชั䔊橔วคราว[Lex2]
(ทรสู) n. การพักรบ,การสงบศกึ,การพัก
ผอ่น,สญัญาพักรบ,สญัญาสงบศกึ,การหยดุพัก
ชั䔊橔วคราว. vi. พักรบ,สงบศกึ. vt. พักรบ,หยดุพัก
ชั䔊橔วคราว ###S. armistice,respite [Hope]
(n) การสงบศกึ,การพักรบชั䔊橔วคราว,การพักผอ่น
[Nontri]
/T R UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

cube คา่ทⵤี낌ไดจ้ากการยกกาํลงัสาม[Lex2]
ตดัใหเ้ป็นรปูลกูเตา๋[Lex2]
ยกกาํลงัสาม[Lex2]
ลกูบาศก:์ ลกูเตา๋ [Lex2]
(ควิบ)ฺ n. ลกูบาศก,์ปรมิาณทⵤี낌ยกกาํลงั3
(เชน่125=5x3) ,ลกูเตา๋,หลอดแฟลต็ชร์ปูสⵤี낌เหลⵤี낌ยม
vt. ทาํใหเ้ป็นลกูบาศก,์ยกกาํลงั 3 [Hope]
(n) ลกูบาศก,์ลกูเตา๋,กาํลงัสาม [Nontri]
(vt) ยกกาํลงัสาม,ทาํใหเ้ป็นลกูบาศก ์[Nontri]
/K Y UW1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cure กระบวนการถนอมอาหาร[Lex2]
การแกไ้ขปัญหา[Lex2]
การฟ䊭ื浠นฟ[ูLex2]
แกไ้ขปัญหา[Lex2]
ถนอมอาหาร[Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
สⵤิ낌งทⵤี낌ชว่ยฟ䊭ื浠นฟรูา่งกาย: การรักษา [Lex2]
(ควิ\'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาให้
หาย,แกใ้หห้าย vi. บงัเกดิผลในการบาํบดั
รักษา,ผา่นกรรมวธิไีมใ่หเ้นา่ (ยา่ง,บม่,อบ,รม,ผⵤึ낌ง)
n. การรักษาใหห้าย ###S. treatment, [Hope]
(vt) แก,้รักษา,เยยีวยา,บาํบดั [Nontri]
/K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cute เฉลยีวฉลาด[Lex2]
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นา่รัก[Lex2]
(ควิท)ฺ adj. สวย,นา่รัก,เก,๋ฉลาด ###SW. cuteness
n. ###S. pretty ###A. ugly [Hope]
(adj) นา่รัก,สวย,เก,๋ฉลาด,หลกัแหลม [Nontri]
/K Y UW1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fume พลุ่งพลา่นดว้ยความโกรธ[Lex2]
พน่ควนั[Lex2]
ควนั: ไอ, สⵤิ낌งทⵤี낌ระเหยออก [Lex2]
(ฟวิม)ฺ {fumed,fuming,fumes} n. ควนั,ไอ,ไอ
น䊭ํ浠า,สⵤิ낌งทⵤี낌ระเหยออก,อารมณโ์กรธเป็นควนั. vt.
หายใจออกเป็นไอ,ปลอ่ยออกเป็นไอ,ใชค้วนัรม.
vi. พน่ควนั,แสดงอารมณโ์กรธเป็นควนั. ###SW.
fumeless adj. fumer n. fumingly adv. [Hope]
(n) ควนั,ไอน䊭ํ浠า [Nontri]
(vi) เป็นไอ,เป็นควนั,มคีวนั,พน่ควนั [Nontri]
/F Y UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fuse ฟวิส:์ ลวดตะกัⵤ낌วนริภยั [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั: เชⵤื낌อมตอ่เขา้ดว้ยกนั [Lex2]
(ฟวิซ) n. ลวดตะกัⵤ낌วนริภยั,ฟวิส.์ v. ทาํให้
ละลาย,ละลายรว่มกนั,หลอมรวม,ละลาย
รวม,ชนวนระเบดิ,ชนวน,สายชนวน,ตอ่สายชนวน
เขา้กบัวตัถรุะเบดิ ###S. melt,weld,A. separate
[Hope]
(n) ชนวน,ชนวนระเบดิ,ฟวิส ์[Nontri]
(vt) หลอมรวมกนั,ทาํใหล้ะลาย,ผสมกนั,เชⵤื낌อม
[Nontri]
/F Y UW1 Z/ [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]

mule ลอ่: ลกูผสมระหวา่งลากบัมา้ [Lex2]
คนหวัด䊭ื浠อ (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนหวัรั䊭浠น [Lex2]
รองเทา้แตะของผู้หญงิ[Lex2]
(มวิล)ฺ n. ลอ่,ลกูผสม,เครⵤื낌องปัⵤ낌นฝ้าย,คนหวั
ด䊭ื浠อ,รองเทา้แตะของผู้หญงิ [Hope]
(n) ลอ่,คนโง,่คนด䊭ื浠อ,รองเทา้แตะ [Nontri]
/M Y UW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pure บรสิทุธิائ: ไมม่สีารอⵤื낌นเจอืปน, สะอาด, ไรม้ลทนิ, ไม่
ผสม [Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งทⵤี낌สดุ [Lex2]
(เพยีว\'เออะ) n. บรสิทุธิائ,หมดจด,พันธุ์
แท,้โดยตรง,ชดัแจง้และจรงิ ๆ ,แนน่อน,เกล䊭ี浠ยง
เกลา,ขาวสะอาด,ไมม่รีาค,ีไมม่มีลทนิ,เป็นหญงิ
พรหมจาร,ีเตม็ทⵤี낌,โดยส䊭ิ浠นเชงิ. ###SW. pureness n.
###S. unmixed,unpolluted [Hope]
(adj) บรสิทุธิائ,สะอาด,หมดจด,เกล䊭ี浠ยงเกลา,พันธุ์แท้
[Nontri]
/P Y UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

 



sure แนน่อน: ไมต่อ้งสงสยั, แน่ๆ [Lex2]
มัⵤ낌นใจ: แนใ่จ, เชⵤื낌อมัⵤ낌น [Lex2]
มัⵤ낌นคง: ปลอดภยั [Lex2]
ไวใ้จได:้ วางใจได,้ เชⵤื낌อใจได ้[Lex2]
แนน่อน (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งแนน่อน, อยา่ง
ไมต่อ้งสงสยั [Lex2]
(ชวัร)์ adj.,adv. แนน่อน,มัⵤ낌นใจ,ยนืยนั,เชⵤื낌อมัⵤ낌น,ไวใ้จ
ได,้ไมต่อ้งสงสยั,มัⵤ낌นคง,ไมเ่ปลⵤี낌ยนแปลง,ไมม่ี
ปัญหา,be sure ระวงัตวั,for sure แนน่อน,มัⵤ낌นใจ,
###SW. sureness n. Phr. (make sure ใหแ้นใ่จ) 
Phr. (sure enough แนน่อน มัⵤ낌นใจ) [Hope]
(adj) แนน่อน,แนใ่จ,มัⵤ낌นใจ,ไวใ้จได ้[Nontri]
/SH UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

use วธิกีารใช:้ วธิใีช ้[Lex2]
การทาํงาน[Lex2]
ใช:้ ใชป้ระโยชน,์ ทาํใหเ้ป็นประโยชน ์[Lex2]
ใชเ้ป็นประจาํ[Lex2]
หลอกใช:้ ใชใ้นทางไมเ่หมาะสม [Lex2]
ปฏบิตัติอ่: แสดงออก [Lex2]
ไดป้ระโยชนจ์าก[Lex2]
การใช:้ การใชป้ระโยชน ์[Lex2]
ประโยชน:์ ประโยชนใ์ชส้อย [Lex2]
ความเคยชนิ: ความคุ้นเคย [Lex2]
(v. ยสู,n. ยซู) vt. ใช,้ใช้
ประโยชน,์ใชส้อย,ประยกุต,์ใชจ้า่ย,ปฎบิตัดิว้ย
ความเคยชนิ,แสดงออก,เค䊭ี浠ยวยาสบู,สบูบหุรⵤี낌 vi.
เคยชนิ,คุ้นเคย n. การใช,้การใช้
ประโยชน,์ประโยชน,์ความเคยชนิ,การประยกุต,์วธิี



การใช,้เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม, Phr. (put to
use ใชป้ระโยชน)์ [Hope]
(n) ประโยชน,์การใช,้ความ
เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม [Nontri]
(vt) ใช,้ใชป้ระโยชน,์แสดงออก,สบูบหุรⵤี낌 [Nontri]
/Y UW1 S/ [CMU]
/Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

blue สฟีา้: สนี퐮ํ�าเงนิ [Lex2]
เศรา้ใจ: เสยีใจ [Lex2]
กลายเป็นสนี퐮ํ�าเงนิ: เปล퐮ี�ยนเป็นสนี퐮ํ�าเงนิ [Lex2]
หยาบโลน: ลามก [Lex2]
เครง่ครัด: เครง่ [Lex2]
(บล)ู {blued,bluing,blues} n.,adj. สนี퐮ํ�าเงนิ,สี
ทอ้งฟา้,ฟกช퐮ํ�า, (หนา้) เขยีว adj. มสีนี퐮ํ�าเงนิ,ฟกช퐮ํ�า
(ผวิหนัง) ,โศกเศรา้,หยาบคาย vt. ทาํใหเ้ป็น
สนี퐮ํ�าเงนิ,ยอ้มสนี퐮ํ�าเงนิ ###SW. bulish, blueish adj.
Phr. (out of the blue อยา่งกระทนัหนัและไมไ่ด้
คาดคดิ [Hope]
(adj) สนี퐮ํ�าเงนิ,ฟกช퐮ํ�า,เศรา้ [Nontri]
/B L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clue บอกเป็นนัยๆ: บอกใบ,้ บอกเง퐮ื�อนงาํให,้ เป็นรอ่ง
รอยสู่, ช퐮ี�ทาง [Lex2]
รอ่งรอย: เง퐮ื�อนงาํ, เบาะแส [Lex2]
(คล)ู n. รอ่งรอย,เง퐮ื�อนงาํ vt. ช퐮ี�ทาง Phr. (clue in
บอกความจรงิ) ###S. hint [Hope]
(n) รอ่งรอย,เง퐮ื�อนงาํ,เง퐮ื�อนไข,เบาะแส,ปม [Nontri]
/K L UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

due คา่ธรรมเนยีม: คา่สมาชกิ [Lex2]
เงนิท퐮ี�ตอ้งชาํระ[Lex2]
โดยตรง: อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
ถงึกาํหนด: ครบกาํหนด, ตามกาํหนดถงึเวลา, ได้
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เวลา [Lex2]
ท퐮ี�คา้งชาํระ: ยงัไมไ่ดจ้า่ย, ท퐮ี�เป็นหน퐮ี� [Lex2]
พรอ้ม[Lex2]
ส퐮ิ�งท퐮ี�สมควรไดรั้บ[Lex2]
เหมาะสม: ถกูตอ้ง [Lex2]
(ดวิ) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพยีง,พอควร,ครบ
กาํหนด,ถงึกาํหนด,ถกูตอ้ง,ถกูทาํนองคลอง
ธรรม,ตรง,หลกีเล퐮ี�ยงไมไ่ด.้ n. สทิธทิ퐮ี�ควรได้
รับ,หน퐮ี�,เงนิท퐮ี�พงึชาํระ,คา่ธรรมเนยีม,ความยตุธิรรม.
adv. โดยตรง,แนน่อน. Phr. (due to
เน퐮ื�องจาก,เน퐮ื�องดว้ย,เพราะ) . ###SW. d [Hope]
(adj) เป็นหน퐮ี�,ถงึกาํหนด,ครบ
กาํหนด,สมควร,เหมาะสม,ถกูตอ้ง [Nontri]
(n) หน퐮ี�,เงนิท퐮ี�ตอ้งชาํระ,ความยตุธิรรม,คา่
ธรรมเนยีม [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
/D Y UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

glue กาว: กาวน퐮ํ�า [Lex2]
ตดิดว้ยกาว: ทากาว [Lex2]
(กล)ู n. กาว,กาวน퐮ํ�า. vt. ใชก้าวตดิ,ตดิแนน่.
###SW. gluer n. [Hope]
(n) กาว,แปง้เปียก [Nontri]
(vt) ปดิกาว,ทากาว,ตดิกาว [Nontri]
/G L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sue ฟอ้งรอ้ง: ย퐮ื�นฟอ้ง, ดาํเนนิคด ี[Lex2]
รอ้งขอ: ขอ, ออ้นวอน [Lex2]
(ซ)ู vt.,vi. ฟอ้ง,ฟอ้งรอ้ง,ขอรอ้ง,เก퐮ี�ยวผู้หญงิ

 



###SW. suer n. ###S. ask [Hope]
(vi,vt) ขอรอ้ง,รอ้งขอ,เก퐮ี�ยว,ฟอ้งรอ้ง [Nontri]
/S UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

true ท퐮ี�เป็นเร퐮ื�องจรงิ[Lex2]
ท퐮ี�เป็นของแท:้ ท퐮ี�ไมป่ลอม [Lex2]
ท퐮ี�ซ퐮ื�อสตัย:์ ท퐮ี�ไวใ้จได,้ ท퐮ี�ไมห่ลอกลวง [Lex2]
ถกูตอ้ง[Lex2]
เป็นจรงิ: เป็นความจรงิ [Lex2]
แนน่อน: เท퐮ี�ยงตรง, แมน่ยาํ [Lex2]
อยา่งซ퐮ื�อสตัย[์Lex2]
(ทร)ู adj.,n.,adv. (ความ) จรงิ,แทจ้รงิ,ไมป่ลอม,มี
ศรัทธา,แนน่อน,เป็นแบบอยา่ง,เช퐮ื�อถอื
ได,้เครง่ครัด,ถกูตอ้ง, come true เป็นความจรงิ.
the true ส퐮ิ�งท퐮ี�เป็นความจรงิ ###S. factual,real
[Hope]
(adj) จรงิ,ซ퐮ื�อสตัย,์ตรง,แท,้ถกูตอ้ง,เครง่ครัด
[Nontri]
/T R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

 

fruit ผลไม:้ ลกูไม ้[Lex2]
ผลลพัธ[์Lex2]
ลกู: บตุร, ทายาท, ลกูสตัว ์[Lex2]
ออกผล: ใหผ้ล [Lex2]
(ฟรทู) n. ผลไม,้ผล vi. กาํเนดิผล,ออกผล pl.
fruits,fruit [Hope]
(n) ผลไม,้พชืผล,ดอก
ผล,ผลติผล,ผลลพัธ,์บตุร,ผลกาํไร [Nontri]
(vi) มผีล,มลีกู,เกดิผล,บรรลผุล,ใหผ้ล,ตดิผล
[Nontri]
/F R UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

juice ของเหลวในชว่งทอ้งทꇾี�ชว่ยยอ่ยอาหาร[Lex2]
น뇽ํ�าจากเน뇽ื�อทꇾี�ผา่นการปรงุใหส้กุ[Lex2]
น뇽ํ�าผลไม[้Lex2]
กระแสไฟ: ไฟฟา้, ไฟ [Lex2]
(จสู)ฺ n. น뇽ํ�าผลไม,้น뇽ํ�าจากเน뇽ื�อเยꇾื�อพชืหรอื
สตัว,์ของเหลวของรา่งกาย,สว่นสาํคญั,แกน่
สาร,หวักะท,ิน뇽ํ�าหวั,น뇽ํ�าสกดั,ไฟฟา้,กาํลงั
ไฟฟา้,น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ. vt.,สกดัน뇽ํ�าจาก. Phr.
(juice up เตมิพลงั,กระตุ้น) ###S.
liquid,fluid,serum [Hope]
(n) น뇽ํ�าผลไม,้ยางไม,้น뇽ํ�ามนัเช뇽ื�อเพลงิ,สว่นสาํคญั
[Nontri]
/JH UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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bruise แผลฟกช뇽ํ�า: รอยฟกช뇽ํ�า [Lex2]
ตอ่ย: ทาํใหเ้ป็นรอยช뇽ํ�า [Lex2]
(บรซู) vi.,vt. (ทาํให)้ เป็นแผลถลอกแผลฟกช뇽ํ�าดาํ
เขยีวหรอืแผลครดูขดี n. แผลถลอก,แผลฟกช뇽ํ�าดาํ
เขยีว,แผลครดูขดี [Hope]
(n) บาดแผล,รอยขดี,แผลถลอก,แผลฟกช뇽ํ�าดาํ
เขยีว [Nontri]
(vi) ถลอก,มบีาดแผล [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหฟ้กช뇽ํ�าดาํ
เขยีว,ทาํใหถ้ลอก,ทาํใหเ้ป็นรอยขดีขดูน้ [Nontri]
/B R UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cruise การลอ่งเรอื[Lex2]
เคลꇾื�อนไปชา้ๆ: ขบัรถไปชา้ๆ (รถแทก็ซꇾี�หาลกูคา้
หรอืรถตาํรวจลาดตระเวน) [Lex2]
เดนิเรอื: แลน่เรอื [Lex2]
(ครซู) {cruised,cruising,cruises} vi.,vt.,n. (การ)
แลน่เรอืตระเวณ,เดนิทางเรꇾื�อยไป,บนิดว้ยความเรว็
พอประมาณ. ###S. sail about [Hope]
(n) การแลน่เรอื,การแลน่ไปมา [Nontri]
(vi) แลน่ไปมา,แลน่ไปเรꇾื�อยๆ,แลน่เรอืเทꇾี�ยว
[Nontri]
/K R UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
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Vocabulary List

blur ความพรา่มวั: ความเลอืนราง, ความไมช่ดัเจน, ความมวั [Lex2]
ทาํใหพ้รา่มวั: ทาํใหเ้ลอืนลาง, ทาํใหม้วั [Lex2]
ทาํใหค้ลมุเคลอื: ทาํใหไ้มช่ดัเจน [Lex2]
(เบอร)์ {blurred,blurring,blurs} vt. ทาํใหพ้รา่,ทาํใหม้วั,ทาํใหเ้ปรอะเปื뇽�อน
vi. พรา่,มวั,ฟาง,เลอะ n. รอยเปื뇽�อน,รอยสกปรก ###SW. blurredness n.
blurry adj. ###S. smear [Hope]
(n) รอยเปื뇽�อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ [Nontri]
(vi,vt) พรา่,มวั,เปื뇽�อน [Nontri]
/B L ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

burn ไหม:้ เผา, เผาไหม ้[Lex2]
การเผาผลาญ[Lex2]
แดดเผา: ไหมแ้ดด, เกรยีมแดด [Lex2]
ทาํใหไ้หม:้ เผา [Lex2]
บรเิวณทꇾี�ถกูเผา: บรเิวณทꇾี�ไหม ้[Lex2]
(เบริน์) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt.
เผา,ไหม,้มไีฟ,ตดิไฟ,ลกุ,โกรธจัด ,เดอืดดาล n. สถานทꇾี�เผาไหม,้บรเิวณลกุ
ไหม,้บาดแผลเนꇾื�องจากการเผาไหม ้[Hope]
(n) แผลไฟลวก,แผลพพุอง,การเผาไหม ้[Nontri]
(vi,vt) เผา,ไหม,้ลวก,กดั,ลกุ,โกรธจัด [Nontri]
/B ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

burp เรอ[Lex2]
(เบอรพ์) {burped,burping,burps} n. การทาํใหเ้รอ,การเรอ. vt. ทาํใหเ้รอ
[Hope]
/B ER1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

burst ระเบดิ: โพลง่, แตก, ปะท ุ[Lex2]
การระเบดิ[Lex2]
(เบอสท)ฺ {burst,burst,bursting,burts} vi.,n. (การ) ระเบดิ,แตกออก,ระเบดิ
แตก,ผล,ิพอง,ปร,ิปะทขุ뇽ึ�นอยา่งฉับพลนั,เกดิข뇽ึ�นอยา่งฉับพลนั,เตม็ไปดว้ย.
###S. explode [Hope]
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(n) การระเบดิ,การสอ่งแสง,การปรากฏ [Nontri]
(vi,vt) ระเบดิ,ผล,ิปร,ิลัꇾ�น,โผล,่สอ่งแสง, ปรากฏ [Nontri]
/B ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

church โบสถ[์Lex2]
(เชริช์)ฺ {churched,churching,churchs} n. โบสถ,์วดั,ศาสนจักร,ฝ่าย
ศาสนจักร,การไปโบสถ,์การบวชเป็นพระ vt. นาํเขา้ประกอบพธิศีาสนาใน
โบสถ.์ [Hope]
(n) โบสถ,์ศาสนจักร,การสวดมนต,์การฟังเทศน,์การบวชเรยีน [Nontri]
/CH ER1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

churn เครꇾื�องปัꇾ�น: เครꇾื�องต ี(นมหรอืครมี) [Lex2]
(เชริน์) {churned,churning,churns} n. เครꇾื�องปัꇾ�น,เครꇾื�องกวน,กระป๋องนม
ขนาดใหญ.่ vt. กวนหรอืคนใหเ้ป็นเนย,กวน,ปัꇾ�น, (คลꇾื�น) ซดัซาด,พัดหรอื
สาด,สาดเป็นฟอง ###SW. churner n. ดcูhurn [Hope]
(n) เครꇾื�องปัꇾ�นเนย,เครꇾื�องกวนครมี [Nontri]
(vt) ปัꇾ�นเนย,คนใหเ้ป็นเนย [Nontri]
/CH ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curb ขอบทางเดนิ[Lex2]
ควบคมุ: จาํกดัขอบเขต, ระงับ [Lex2]
ทาํขอบทางเดนิ[Lex2]
สꇾิ�งควบคมุ[Lex2]
(เคริบ์) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบอ่,รมิ,เครꇾื�องเหนꇾี�ยวรั뇽�ง,สꇾิ�งควบคมุ vt. รั뇽�ง
มา้,เหนꇾี�ยวรั뇽�ง,ควบคมุ,ระงับ,กั뇽�นขอบ,สรา้งคนัดนิ. ###S. check [Hope]
(n) บงัเหยีน,เครꇾื�องควบคมุ,เครꇾื�องเหนꇾี�ยวรั뇽�ง,ขอบถนน [Nontri]
(vt) กด,กั뇽�นขอบ,ยั뇽�ง,เหนꇾี�ยวรั뇽�ง,ระงับ [Nontri]
/K ER1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curl เคลꇾื�อนทꇾี�เป็นวงเกลยีว[Lex2]
ดดัผม[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นวง[Lex2]
เป็นขดวง[Lex2]
ผมเป็นลอน[Lex2]



ลายปีในเน뇽ื�อไม[้Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�มว้นหรอืเป็นวง[Lex2]
(เคริล์) {curled,curling,curls} n. ผมหยกิ,ผมลอน,มว้นผม,ลอนผม,สꇾิ�งทꇾี�
โคง้งอ,ภาวะทꇾี�โคง้งอ vi. งอ,หยกิ,เป็นวง,เคลꇾื�อนเป็นทางโคง้ ###S. coil
[Hope]
(n) ผมหยกิ,ลอนผม,วง [Nontri]
(vi,vt) งอ,โกง่,โคง้,เป็นวง,เป็นลอน,มว้นผม [Nontri]
/K ER1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curse การขบัออกจากศาสนา[Lex2]
คาํสาปแชง่[Lex2]
ตน้เหตขุองความหายนะ[Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: ทาํใหท้กุขท์รมาน [Lex2]
สาบาน[Lex2]
สาปแชง่[Lex2]
(เคริส์) n. คาํสาปแชง่,คาํแชง่ดา่,คาํสบถ,ความหายนะ,ภยัภบิตั,ิความ
อปัมงคล,สꇾิ�งระยาํ,คนระยาํ,สꇾิ�งทꇾี�รา้ย,สꇾิ�งทꇾี�ถกูสาปแชง่,การขบัออกจาก
ศาสนา vt. นาํความชัꇾ�วรา้ยหรอืความหายนะ vi. สาปแชง่,สบถ ###S.
exoriate,damn [Hope]
(vt) สาป,สบถ,แชง่,แชง่ดา่ [Nontri]
/K ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

fur ขนสตัว[์Lex2]
ผา้ขนสตัว:์ เส뇽ื�อผา้ทꇾี�ทาํดว้ยขนสตัว ์[Lex2]
สꇾิ�งทꇾี�ดเูหมอืนขนสตัว[์Lex2]
(เฟอร)์ n. หนังขนสตัวล์ะเอยีดนꇾิ�มและหนา,สตัวจ์าํพวกทꇾี�มขีนยาวและนꇾิ�ม
[Hope]
(n) ขนสตัว,์เส뇽ื�อผา้ขนสตัว ์[Nontri]
/F ER1/ [CMU]



 

(n) / / [OALD]

hurl ขวา้ง: พุ่ง, ขวา้งปา, โยน, ทุ่ม, สลดั, เขว뇽ี�ยง [Lex2]
ดา่ทอ[Lex2]
(เฮริล์) vt. ขวา้ง,เหวꇾี�ยง,ปา,โยน,สลดั,ดดี,รอ้งเสยีงดงั vi. ขวา้ง (อาวธุ) n.
การขวา้ง,การเหวꇾี�ยง ###S. propel,fling,heave [Hope]
/HH ER1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hurt การทาํรา้ย: การทาํอนัตราย, การทาํลาย, ความปวดรา้ว, ความเสยีใจ,
ความเจบ็ปวด, ความเสยีหาย, อาการเจบ็ปวด [Lex2]
ซꇾึ�งเจบ็ปวด: ทꇾี�บาดเจบ็, ทꇾี�เป็นทกุข ์[Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: เจบ็, ปวด, บอบช뇽ํ�า [Lex2]
ทาํใหเ้สยีใจ: ทาํรา้ย (จติใจ), ทาํรา้ยจติใจ, ทาํอนัตราย [Lex2]
(เฮริท์) vt.,vi. ทาํให ้(รู้สกึ) บาดเจบ็,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํอนัตราย,ทาํให้
เจบ็ใจ,ทาํใหเ้สยีใจ. n. การทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,บาดแผล,ความเจบ็
ปวด,ความเสยีหาย ###S. injure,wound,harm [Hope]
(n) ความบาดเจบ็,อนัตราย,บาดแผล [Nontri]
(vi) บาดเจบ็,เสยีหาย,เป็นอนัตราย, ทาํอนัตราย [Nontri]
/HH ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lurch การซวนเซ: การโยก, การแกวง่ [Lex2]
การเอยีงวบู: การเอยีงอยา่งฉับพลนั [Lex2]
เดนิโซเซ: เซไปเซมา, เซถลา [Lex2]
เอยีงอยา่งฉับพลนั: เอยีงวบู [Lex2]
(เลริช์)ฺ n. การเอยีงวบู,การเซถลา,การซวนเซ. ###SW. lurchingly adv.
ดlูurch [Hope]
(n) การเอยีง,การถลา,การเซ [Nontri]
(vi) เอยีง,ถลา,ซวนเซ [Nontri]
/L ER1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lurk ซุ่มซอ่น: ดกัซุ่ม, ซุ่มโจมต ี[Lex2]
หลบ: ซอ่น, เดนิลบัๆลอ่ๆ [Lex2]
(เลริค์) {lurked,lurking,lurks} vi. ซุ่มซอ่น,ดกัซꇾึ�ม,แอบแฝง,สงิสู่,คอยอยู่.
###SW. lurker n. ดlูurk lurkingly adv. ดlูurk [Hope]
(vi) ซอ่น,ดกัซุ่ม,สงิสู่,แอบแฝง [Nontri]

 



/L ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nurse พยาบาล: นางพยาบาล, ผู้ชว่ยแพทย ์[Lex2]
แมน่ม: ผู้หญงิทꇾี�ดแูลเดก็เลก็ [Lex2]
ใหน้ม: เล뇽ี�ยงดว้ยน뇽ํ�านมมารดา [Lex2]
พยาบาล: ดแูล, ปรนนบิตั,ิ เฝ้าไข ้[Lex2]
(เนริซ์)ฺ {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญงิเล뇽ี�ยงเดก็,แมน่ม,ผ뇽ึ�ง
งาน vt.,vi. พยาบาล,ดแูล,รักษา,ให ้(ทารก) กนินม,ถนอมอยา่งด,ีเล뇽ี�ยงด.ู
[Hope]
(n) นางพยาบาล,พꇾี�เล뇽ี�ยง,แมน่ม [Nontri]
/N ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

purge กาํจัด[Lex2]
ลา้งมลทนิ: ทาํใหห้มดบาป [Lex2]
การกาํจัด: การชะลา้ง [Lex2]
(เพริจ์) v.,n. (การ) ชาํระลา้ง,ขจัด,กวาดลา้ง,ลา้งบาป,ถา่ยทอ้ง,ทาํใหไ้มม่ี
ราค,ีสꇾิ�งทꇾี�ใชช้าํระลา้ง,ยาถา่ย,ยาระบาย. ###SW. purgeable adj. purger n.
###S. cleanse [Hope]
(n) การถา่ยยา,การชาํระลา้ง [Nontri]
(n) ยาถา่ย,ยาระบาย [Nontri]
/P ER1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

spur เดอืยสวมทꇾี�สน้รองเทา้: เดอืยรองเทา้ [Lex2]
สꇾิ�งกระตุ้น: สꇾิ�งปลกุเรา้ [Lex2]
กꇾิ�งไมส้ั뇽�นๆ[Lex2]



เดอืยไก[่Lex2]
ทวิเขาทꇾี�ยꇾื�นแหลมออกมา[Lex2]
กระตุ้น: เรง่ [Lex2]
กระตุ้นมา้ดว้ยเดอืยรองเทา้[Lex2]
หอ้ตะบงึ: หอ้เตม็เหยยีด [Lex2]
(สเพอร)์ n. เดอืยสน้รองเทา้,เดอืยไก,่สꇾิ�งกระตุ้น,สꇾิ�งปลกุเรา้,เนนิแหลม,ทวิ
เขาแหลม,กꇾิ�งไม,้กꇾิ�งสั뇽�น,ประตกั,สว่นทꇾี�ยꇾื�นโผล,่ Phr. (on the spur,of the
moment ฉับพลนั ชัꇾ�ววบู) . vt. กระตุ้นมา้ดว้ยเดอืยรองเทา้,กระตุ้น,เรง่,ลง
ประตกั, (ไกช่น) ตดีว้ยเดอืยไก ่vi. ห ้[Hope]
(n) เดอืยไก,่เดอืยรองเทา้,ประตกั,กꇾิ�งไม,้สꇾิ�งปลกูสรา้ง [Nontri]
(vi) หอ้ตะบงึ,ควบมา้,กระตุ้น [Nontri]
(vt) ลงประตกั,กระตุ้น,เรง่ [Nontri]
/S P ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spurt การพุ่งออกมา: การทะลกั, การไหลกระฉดู [Lex2]
การโหมกาํลงั: การระดมกาํลงั [Lex2]
พน่: ฉดี [Lex2]
พน่ออก: พุ่ง, ทะลกั [Lex2]
โหมกาํลงั: ระดมกาํลงั [Lex2]
(สเพริท์) vt.,vi.,n. (การ) พน่,ฉดี,โหมกาํลงั,ทุ่มกาํลงั,ปลอ่ยฝีเทา้เตม็ทꇾี�,ดนั
ออกอยา่งฉับพลนั,ปะท,ุพน่ออก ###S. spirt [Hope]
(vi) พน่,พุ่งออกมา,โหมกาํลงั,ปลอ่ยฝีเทา้เตม็ทꇾี� [Nontri]
/S P ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surf คลꇾื�นทꇾี�ซดัฝัꇾ�ง: น뇽ํ�าคลꇾื�นซดัฝัꇾ�งทꇾี�แตกเป็นฟอง [Lex2]
เลน่กระดานโตค้ลꇾื�น: โตค้ลꇾื�นดว้ยแผน่กระดาน [Lex2]
(เซริฟ์) n. คลꇾื�นซดัฝัꇾ�ง,น뇽ํ�าคลꇾื�นซดัฝัꇾ�งทꇾี�แตกเป็นฟองฝอย,เสยีงคลꇾื�นซดัฝัꇾ�ง
vi. เลน่แผน่กระดานโตค้ลꇾื�น ###SW. surfable,adj. surfer n. [Hope]
(n) คลꇾื�นหวัแตก,ลกูคลꇾื�น [Nontri]
/S ER1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

turf สนามหญา้[Lex2]
หญา้เทยีม[Lex2]
พ뇽ื�นทꇾี�[Lex2]
คลมุดว้ยหญา้[Lex2]



บงัคบัใหอ้อกไป (คาํสแลง)[Lex2]
ฆา่ (คาํสแลง)[Lex2]
(เทริฟ์) n. สนามหญา้,ชั뇽�นดนิทꇾี�มหีญา้ตดิ,กอ้นถา่นหนิชนดิรว่น,เขตอทิธิ
พลของอนัธพาล, Phr. (the turf ทางวꇾิ�งของมา้แขง่ การแขง่มา้ กฬีาแขง่
มา้) vt. ปกคลมุดว้ยสนามหญา้. ###SW. turfless adj. pl. turfs,turves
[Hope]
(n) สนามหญา้,สนามแขง่มา้,การแขง่มา้,หญา้ [Nontri]
/T ER1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

turn เปลꇾี�ยน: แปลง [Lex2]
เปลꇾี�ยน: เปลꇾี�ยนแปลง [Lex2]
ยอ้นกลบั: หนั, ยอ้น, ถอยหลงั [Lex2]
เล뇽ี�ยว: เบꇾี�ยง, เบน [Lex2]
เปลꇾี�ยน (ความคดิ): ทาํใหเ้ชꇾื�อ, ยยุง [Lex2]
กลายเป็น: เปลꇾี�ยนเป็น [Lex2]
ผลดั (ใบ)[Lex2]
บดู: เสยี [Lex2]
ปลอ่ย: เปลꇾี�ยนถา่ย [Lex2]
การเปลꇾี�ยน: การสลบั [Lex2]
โอกาส: โอกาสด ี[Lex2]
คราว: เวร, รอบ, ตา, ท ี[Lex2]
วงเล뇽ี�ยว[Lex2]
การเล뇽ี�ยว: การหนั [Lex2]
การหมนุ: การหมนุรอบ [Lex2]
เหตกุารณเ์ปลꇾี�ยนแปลง: การพลกิผัน (เหตกุารณ)์ [Lex2]
การเดนิเลน่[Lex2]
โคง้[Lex2]
หนา้ทꇾี�: งานประจาํ [Lex2]
(เทริน์) vt.,vi.,n. (การ)
หมนุ,หนั,ไข,เบอืน,บดิ,งอ,พับ,พลกิ,ผนิ,หนัเห,บา่ย,เล뇽ี�ยว,ออ้ม,โอบ,เบน,จดุ
ทꇾี�มกีารเปลꇾี�ยนแปลง,เสน้โคง้,สว่นโคง้,รอบหนꇾึ�ง,พัก
หนꇾึ�ง,รายการ,นสิยั,ลกัษณะ,ทา่ทาง,พฤตกิารณ,์รปูแบบ,ความโนม้
เอยีง,ความโนม้นา้ว,เวร,ลาํดบั,การรักษา,การเดนิเลน่, [Hope]
(n) การหมนุ,การหนั,หวัเล뇽ี�ยว,การเปลꇾี�ยน,คุ้ง,ความโนม้เอยีง [Nontri]
(vi) หมนุ,หนัหลงั,เปลꇾี�ยนทศิทาง,เล뇽ี�ยว,ใครค่รวญ [Nontri]
(vt) ไขลาน,พลกิกลบั,หนั,เปลꇾี�ยน,เบอืน,เล뇽ี�ยว [Nontri]
/T ER1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

urn เหยอืก: กา [Lex2]
โกศ[Lex2]
(เอริน์) n. เหยอืก,กา,โกศ,อา่ง,หมอ้รปูโกศ,สว่นทꇾี�เป็นรปูโกศ ###S. urnlike
[Hope]
(n) โกศ,เหยอืก,อา่ง,กาน뇽ํ�าชาหรอืกาแฟ [Nontri]
/ER1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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Vocabulary List

cry การเรยีกรอ้งของมวลชน: ความตอ้งการของ
มวลชน [Lex2]
ชว่งเวลาการรอ้งไห[้Lex2]
ตะโกน: ป่าวรอ้ง [Lex2]
รอ้งไห:้ ร쪮ํȀาไห ้[Lex2]
รอ้งไห:้ หลั쪮ȀงนํȀาตา [Lex2]
เสยีงรอ้ง: เสยีงครวญคราง [Lex2]
(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสยีง)
รอ้ง,รอ้งเรยีก,รอ้งขอ,แผดเสยีงรอ้ง,รอ้งไห,้หลั쪮Ȁง
นํȀาตา,การป่าวประกาศ,การเรยีกพยานในศาล
[Hope]
(n) เสยีงรอ้ง,เสยีงรอ้งไห,้การรอ้งไห ้[Nontri]
(vi) รอ้งไห,้ร쪮ํȀาไห,้หลั쪮ȀงนํȀาตา [Nontri]
/K R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dry ทาํใหแ้หง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
ฝืด: (ตลก) รา้ย [Lex2]
ไมด่쪮ืȀมเหลา้: หา้มขายเหลา้, หา้มจาํหนา่ยสรุา
[Lex2]
ไมน่าํกระแสไฟฟา้[Lex2]
ไมม่นีํȀานม: นํȀานมแหง้ [Lex2]
ไมห่วาน: จดืชดื, ขาดความหวาน [Lex2]
เยน็ชา: ไรอ้ารมณ,์ เฉยๆ, เงยีบๆ [Lex2]
แหง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
แหง้: ไมเ่ปียกชืȀน, แหง้แลง้, แหง้ตงึ, ไอแหง้ๆ,
คอแหง้ผาก [Lex2]
(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แหง้,แหง้
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ผาก,แหง้แลง้,ไรน้ํȀา,กระหายนํȀา,เฉยเมย,ไร้
อารมณ,์ไมห่วาน. vi.,vt. (ทาํให)้ แหง้,สญูเสยี
ความชืȀน Phr. (dry up แหง้หมดหยดุระเหย,หยดุ
พดู) . ###SW. dryable adj. ด ูdry dryly adv. ดdูry
dryness n.ดdูry [Hope]
(adj) แหง้,แหง้แลง้,กระหายนํȀา,ไมม่นีํȀา,เรยีบๆ
[Nontri]
(vi) แหง้,ไมม่นีํȀา,ไมเ่ปียก [Nontri]
/D R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spindry]
(v) /  / [OALD]

fly บนิ: เหาะ, ลอย [Lex2]
เดนิทางโดยเคร쪮ืȀองบนิ[Lex2]
บงัคบัเคร쪮ืȀองบนิ[Lex2]
ทาํใหล้อยในอากาศ เชน่ วา่ว[Lex2]
ขนสง่ทางอากาศ: สง่ไปรษณยีภณัฑห์รอืส쪮ิȀงของ
ทางอากาศ [Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ (เวลา, ฤดกูาล): ลว่ง [Lex2]
หลบหน:ี หน,ี เผน่ [Lex2]
พุ่งไปอยา่งรวดเรว็: ปราด, โผ, รบีเรง่, แลน่ [Lex2]
ผา้ใบปดิเตน็ท[์Lex2]
ปลวิสะบดั (ธง): โบกสะบดั [Lex2]
ชกัธงขึȀนสู่ยอดเสาเพ쪮ืȀอเป็นสญัญาณ[Lex2]
แมลงวนั[Lex2]
ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลกัแหลม, มไีหวพรบิ
[Lex2]
(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บนิ,ขบั
(เคร쪮ืȀองบนิ) ,เหาะ,ปลวิ,ลอ่งลอยใน
อากาศ,หน,ีชว่งระยะการบนิ,แมลงวนั,แมลงปลอม



ท쪮ีȀใชเ้ป็นเหย쪮ืȀอลอ่ปลา adj. ฉลาด,หลกั
แหลม,คลอ่งแคลว่,วอ่งไว [Hope]
(n) แมลงวนั,แมลง,ดว้ง [Nontri]
(vi) บนิ,เหาะ,หนไีป,ปลวิ,กระเดน็,ลอ่งลอย
[Nontri]
(vt) ทาํใหบ้นิได,้หลบหนา้,ชกัวา่ว,ขบัเคร쪮ืȀอง
บนิ,ชกัธง,ขนสง่ทางอากาศ [Nontri]
/F L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fry ทอด (อาหาร): ทอดนํȀามนั, เจยีว [Lex2]
อาหารทอด[Lex2]
งานเลีȀยงท쪮ีȀมอีาหารประเภททอด[Lex2]
ถกูลงโทษประหารดว้ยการนั쪮Ȁงเกา้อีȀไฟฟา้ (คาํ
แสลง)[Lex2]
ลงโทษประหารดว้ยการนั쪮Ȁงเกา้อีȀไฟฟา้ (คาํแสลง)
[Lex2]
ลกูปลา[Lex2]
เดก็ๆ[Lex2]
(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดนํȀามนั
n. อาหารทอด,ลกูปลา,ลกูกบ,ลกูสตัวบ์างชนดิ
[Hope]
(vt) ทอด [Nontri]
/F R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guy คนนัȀน: พอ่หนุ่ม, คนนีȀ, หมอนั쪮Ȁน, เจา้นั쪮Ȁน [Lex2]
เชอืกรัด: สายรัด [Lex2]
เยาะเยย้: หวัเราะเยาะ, ลอ้เลยีน [Lex2]
คน (ปกตใิชเ้รยีกผู้ชาย)[Lex2]



 

(ไก) n. เจา้หมอน쪮ีȀหมอโนน่,คนนัȀนคนนีȀ,คนท쪮ีȀแตง่
ตวัประหลาด. vt. หวัเราะเยาะ [Hope]
/G AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

pry เคร쪮ืȀองมอืท쪮ีȀใชส้าํหรับงัดหรอืยกส쪮ิȀงของขึȀน[Lex2]
งัดหรอืยกดว้ยเคร쪮ืȀองมอื[Lex2]
ไดม้าดว้ยความลาํบาก[Lex2]
สอดรู้สอดเหน็[Lex2]
การสอดรู้สอดเหน็[Lex2]
(ไพร) vi.,n. เท쪮ีȀยวคน้,ลอดมอง,จอ้งมอง,สอดสอ่ง
ด,ูสอดรู้สอดเหน็ vt. งัดขึȀน,งัด,ไดม้าดว้ยความ
ลาํบาก. n. เคร쪮ืȀองงัด,คานงัด,การงัด ###S.
peer,peep [Hope]
(vi) สอดสอ่ง,จอ้งมอง,ลอบมอง,เท쪮ีȀยวคน้ [Nontri]
(vt) เขยืȀอน,งัด [Nontri]
/P R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rhyme เสยีงสมัผัสในบทกว:ี คาํสมัผัส [Lex2]
บทกว[ีLex2]
ใชเ้สยีงสมัผัส[Lex2]
เขยีนบทกว[ีLex2]
(ไรม)ฺ n. เสยีงสมัผัสในบทกว,ีคาํท쪮ีȀมเีสยีง
คลอ้งจอง,บทกวที쪮ีȀมเีสยีงคลอ้งจอง Phr. (rhyme
or reason เหตผุลท쪮ีȀถกูตอ้งตามหลกัตรรกวทิยา)
vt. ประพันธบ์ทกวเีป็นเสยีงสมัผัส,ใชเ้สยีงสมัผัส
ประกอบ ###SW. rhymer n. ###S. rime [Hope]
(n) เสยีงสมัผัสในบทกว ี[Nontri]
(vi) แตง่เป็นกลอน,สมัผัส [Nontri]

 



/R AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shy ขีȀอาย[Lex2]
ซ쪮ึȀงตกใจงา่ย: ขีȀต쪮ืȀน, ขีȀกลวั, ประหมา่ [Lex2]
ไมไ่วใ้จ: ไมเ่ช쪮ืȀอใจ, ไมแ่นใ่จ [Lex2]
ขาดแคลน: ซ쪮ึȀงไมค่รบจาํนวน, ซ쪮ึȀงไมพ่อเพยีง
[Lex2]
ขวา้งทิȀง: โยนทิȀง [Lex2]
(ชาย) adj. ขีȀอาย,เหนยีมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจ
งา่ย,ขีȀประหมา่,ขึȀต쪮ืȀน,ขีȀขลาด,ขีȀสงสยั,ไมไ่ว้
วางใจ,ลงัเลใจ,ขาดแคลน,ไมเ่ตม็จาํนวน v.,n.
(การ) ถอยหลงัดว้ยความตกใจ,ถอยหลงั,หดตวัม
ขวา้ง,โยน,เหว쪮ีȀยง,ปา. ###SW. shyer n. shyly adv.
shyness n. คาํท [Hope]
(adj) ประหมา่,ขีȀอาย,กลวั,ไมก่ลา้,ใจฝ่อ [Nontri]
/SH AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sky ทอ้งฟา้[Lex2]
ตหีรอืโยนใหส้งู[Lex2]
(สคาย) n. ทอ้งฟา้,ทางฟา้เบืȀองบน,สวรรค,์แดน
สขุาวด,ี Phr. (out of a clear (blue) sky โดยไมม่ี
การเตอืนลว่งหนา้ฉับพลนั) [Hope]
(n) ฟากฟา้,ทอ้งฟา้,นภากาศ [Nontri]
/S K AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sly ซ쪮ึȀงมเีลห่เ์หล쪮ีȀยม: ฉลาดแกมโกง, ซ쪮ึȀงไมซ่쪮ืȀอ [Lex2]
ซ쪮ึȀงทาํอยา่งลบัๆ: ซ쪮ึȀงแอบทาํ, ซ쪮ึȀงทาํลบัๆ ลอ่ๆ, ซ쪮ึȀง
ลกัลอบทาํ, ซ쪮ึȀงทาํแบบหลบๆ ซอ่นๆ [Lex2]



(ซลาย) adj. มเีลห่ก์ระเทห่,์ปลิȀนปลอ้น,มี
นัย,เหนบ็แนม,เสยีดส,ีแคลว่คลอ่ง. n. Phr. (on
the sly อยา่งลีȀลบั เป็นความลบั) ###SW. slyly
adv. slyness n. [Hope]
(adj) มเีลห่เ์หล쪮ีȀยม,ขีȀโกง,ปากวา่ตา
ขยบิ,กลบักลอก [Nontri]
/S L AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

spy นักสบื: สายลบั, สายสบื [Lex2]
การสบื: การสอดแนม [Lex2]
สบื: สอดแนม, สะกดรอย [Lex2]
(สไพ) n. จารชน,จารบรุษุ,ผู้
สอดแนม,นักสบื,นักสบืราชการลบั,สปาย vi.,vt.
สอดแนม,เป็นจารชน,เป็นนักสบื ###S.
agent,scout,snoop,pry [Hope]
(n) คนสอดแนม,จารชน,นักสบืราชการ
ลบั,สายลบั,สปาย [Nontri]
(vt) มองเหน็,สบืขา่ว,สาํรวจ,สะกดรอย,สอดแนมดู
[Nontri]
/S P AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sty คอกหม:ู เลา้หม ู[Lex2]
ใสเ่ลา้หม:ู ใสห่มใูนคอก [Lex2]
(สไท) n. โรคกุ้งยงิ ###S. stye) ,คอกหม,ูท쪮ีȀสกปรก
vi.,vt. (ใสใ่ห)้ อยู่ในท쪮ีȀสกปรก,อยู่ในเลา้หม ู[Hope]
(n) ตากุ้งยงิ,เลา้หม,ูท쪮ีȀสกปรก [Nontri]
/S T AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]



try พยายาม: ลอง [Lex2]
ทดสอบ: พสิจูน,์ ทดลอง [Lex2]
ตรวจสอบ: ด,ู ตรวจ [Lex2]
ทาํใหเ้หลอือด[Lex2]
สอบสวนในศาล: พจิารณา [Lex2]
การทดลอง[Lex2]
การลอง[Lex2]
(ไทร) vt.,n. (ความ)
พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง,สอบสวน,พจิารณา
คด,ีอดทน,ซอ้ม. vi. พยายาม ทดลอง PHr. (try
on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test
[Hope]
(n) ความพยายาม,การไตส่วน,การทดลอง,การ
พสิจูน,์การทดสอบ [Nontri]
(vi) พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง [Nontri]
(vt)
ทดลอง,ไตส่วน,ซอ้ม,ทรมาน,พจิารณา,พยายาม
[Nontri]
/T R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

why ทาํไม: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตใุด, ไย [Lex2]
ทาํไม[Lex2]
(ไว) adv.,conj.,interj. ทาํไม, n. สาเหต,ุมลู
เหต,ุเหตผุล, [Hope]
(adv) ทาํไม,เพราะเหตใุด,เหตไุฉน [Nontri]
/W AY1/ [CMU]
/HH W AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]



Vocabulary List

 

crypt หอ้งใตด้นิ[Lex2]
(ครพิท)ฺ n. หอ้งใตด้นิของโบสถใ์ชเ้ป็นทꇾี�ฝัง
ศพ,โพรงตอ่มเลก็ ๆ ,แอง่,หลมุใตด้นิ ###SW.
cryptal adj. ###S. tomb,vault,catacomb [Hope]
(n) หอ้งใตด้นิ,หลมุใตด้นิ [Nontri]
/K R IH1 P T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gym โรงพลศกึษา: โรงกฬีา, โรงกายกรรม [Lex2]
(จมิ) n. =gymnasiu [Hope]
/JH IH1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hymn กลอนสวด: เพลงสวด, เพลงสรรเสรญิ [Lex2]
(ฮมิน)ฺ n.,vt. (สวด,รอ้ง) เพลงสวด,เพลง
สรรเสรญิ,เพลงศาสนา ###S. paean [Hope]
(n) เพลงสรรเสรญิ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสรญิ
พระเจา้ [Nontri]
/HH IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

myth นทิานปรัมปรา: ตาํนาน [Lex2]
เรꇾื�องโกหก: เรꇾื�องหลอกลวง, เรꇾื�องทꇾี�แตง่ข뇽ึ�น [Lex2]
(มธิ) n. เรꇾื�องอภนิหิารทꇾี�เป็นนยิายหรอืตาํนานทꇾี�เลา่
ตอ่ ๆ กนัมา ###S. story,legend,folk,tale [Hope]
(n) นยิายโบราณ,เทพนยิาย,เรꇾื�องอภนิหิาร,ตาํนาน
[Nontri]
/M IH1 TH/ [CMU]
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