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Vocabulary List
abandon การปลดปลอ่ย: การปลดปลอ่ยอารมณ ์[Lex2]

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

abandoned (adj) ท鬦ี،ถกูละท刧ิ惀ง,ท鬦ี،ผดิศลีธรรม,ท鬦ี،ถกูปลอ่ยปละละเลย [Nontri]
/AH0 B AE1 N D AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[abandon]
การปลดปลอ่ย: การปลดปลอ่ยอารมณ ์[Lex2]
ท刧ิ惀ง: เลกิ, ทอดท刧ิ惀ง, ละท刧ิ惀ง, ท刧ิ惀งขวา้ง, ผละ, จากไป [Lex2]
ปลอ่ยตามอารมณ[์Lex2]
(อะแบน\' เดนิ) vt.,n. ละท刧ิ惀ง, ปลอ่ย, พลดัพรากจาก, ไมเ่กรงครหา, ปลอ่ยตามอารมณ ์
abandoner , abandonment ตวัอยา่ง: *Somchai abandones himself to despair. สมชยั
ปลอ่ยตวัอยู่แตใ่นความส刧ิ惀นหวงั* n. [Hope]
(vt) ละท刧ิ惀ง,จากไป,ปลอ่ย,ยกเลกิ [Nontri]
/AH0 B AE1 N D AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ability ความสามารถ: ความมฝีีมอื, ความมทีกัษะ, สมรรถภาพ [Lex2]
พรสวรรค:์ ท鬦ี،คงอยู่ตลอดไป [Lex2]
(อะบลิ\' ลทิ)ี n. ความสามารถ able adj. ###S. talent,competence,aptitude) [Hope]
(n) ศกัยภาพ,ความสามารถ,สมรรถภาพ [Nontri]
/AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
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able ท鬦ี،มคีวามสามารถท鬦ี،จะทาํได[้Lex2]
ท鬦ี،มทีกัษะด:ี เกง่, มฝีีมอื [Lex2]
สามารถ[Lex2]
(เอ\' เบลิ) adj. สามารถ, เกง่, หลกัแหลม, มคีณุสมบตัติามกฎเกณฑ,์ สมบรูณ ์###S.
skilled [Hope]
(adj) สามารถ,เกง่,หลกัแหลม [Nontri]
/EY1 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

about เก鬦ี،ยวกบั[Lex2]
ใกลก้บั[Lex2]
ทั鬦،วๆ: ในท鬦ี،ตา่งๆ [Lex2]
ในทศิทางตรงขา้ม[Lex2]
ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
แพรห่ลาย[Lex2]
รอบ[Lex2]
(อะเบาท\ฺ') adj. รอบ ๆ , ออ้ม, เวยีนรอบ, ราว, ประมาณ, ตดิตวั, ขา้ง ๆ ตวั,ในท鬦ี،ตา่ง ๆ ,
เก鬦ี،ยวกบั, แพรห่ลาย, ทั鬦،ว, ใกล,้ ในราว, หนักลบั, หมนุกลบั, หมนุเวยีน, เคล鬦ื،อนไหว ###S.
regarding, concerning, around [Hope]
(adv,pre) ประมาณ,เกอืบ,รอบ,เก鬦ี،ยวกบั,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
/AH0 B AW1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

above ขา้งบน: เหนอื [Lex2]
ดงักวา่เสยีงอ鬦ื،น[Lex2]
ดา้นเหนอื: ในทศิเหนอื [Lex2]
ดเีกนิกวา่[Lex2]
ท鬦ี،มอีาํนาจมากกวา่[Lex2]
มากกวา่[Lex2]
ยากเกนิกวา่[Lex2]
เหนอืกวา่: สงูกวา่ [Lex2]
(อะบฟัว\') adv.,prep. เหนอื, เบ刧ื惀องตน้, เกนิ, พน้เหลอื, กวา่ ###S. overhead, aloft
[Hope]
(adj,adv,p บน,เหนอื,สงูกวา่,ดกีวา่,เกนิ [Nontri]
/AH0 B AH1 V/ [CMU]
(a) / / [OALD]

abroad ในตา่งประเทศ: ในตา่งชาต,ิ ในตา่งแดน, ท鬦ี،อยู่ในเมอืงนอก [Lex2]
แพรห่ลาย: แพร,่ แพรก่ระจาย, กวา้งขวาง [Lex2]
(อะบรอด\') adj.,adv. ขา้งนอก, ตา่งประเทศ, แพรห่ลาย, ไปทั鬦،ว, พศิวง, ไมห่นักแนน่, ไม่
ตรงประเดน็ ###S. circulating, outdoors [Hope]
(adv) ในตา่งประเทศ,นอกประเทศ,นอกบา้น,กวา้งออกไป [Nontri]
/AH0 B R AO1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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



(n) / / [OALD]

absent ขาด: ไมม่า [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมใ่หค้วามสนใจ[Lex2]
ทาํใหข้าด: ไมเ่ขา้รว่ม [Lex2]
ปราศจาก[Lex2]
(adj. แอบ\'เซนิท ฺvt. แอบเซนท\ฺ') ไมอ่ยู่, ขาด, ลาหยดุ, ไมไ่ดม้ารว่มดว้ย, ไมส่นใจ,
ใจลอย, ขาดแคลน vt. ทาํใหข้าด absentation, absentness n. ###S. missing ###A.
present) [Hope]
(adj) ไมม่า,ไมอ่ยู่,ขาดประชมุ,ไมม่ ี[Nontri]
(vt) ทาํใหไ้มม่า,ทาํใหไ้มอ่ยู่ [Nontri]
/AE1 B S AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

absolutely อยา่งแนน่อน: อยา่งส刧ิ惀นเชงิ, อยา่งแทจ้รงิ, โดยส刧ิ惀นเชงิ, อยา่งแนแ่ท ้[Lex2]
อยา่งไมม่เีง鬦ื،อนไข: อยา่งไมม่ขีอ้จาํกดั [Lex2]
(adv) โดยสมบรูณ,์อยา่งครบถว้น,อยา่งแนน่อน [Nontri]
/AE2 B S AH0 L UW1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

absorb ดดูซมึ: ซบั, ดดู, ดดูซบั, ซมึซบั [Lex2]
ทาํใหห้มกมุ่น: ทาํใหส้นใจ, ทาํใหง้ว่นอยู่กบั [Lex2]
รวมเขา้: รวมเขา้มา [Lex2]
รับรู้: ซมึซบัดว้ยประสาทสมัผัส [Lex2]
รับเอา: รับไว ้[Lex2]
(แอบซอรบ์,ซอรบ์\') vt. ดดู,รับเอา,ซมึ,ทาํใหห้มกมุ่น, ทาํใหส้นใจ,กลนื,รับภาระ [Hope]
(vt) ดงึดดู,ซมึซบั,ดดูกลนื,หมกมุ่น,รับภาระ [Nontri]
/AH0 B Z AO1 R B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

abuse การขม่เหง: การกระทาํทารณุ, การปฏบิตัไิมด่ตีอ่ [Lex2]
การใชใ้นทางท鬦ี،ผดิ[Lex2]
การสบประมาท[Lex2]
ขม่เหง: รดีนาทาเรน้, ทรมาทรกรรม [Lex2]
ใชใ้นทางท鬦ี،ผดิ[Lex2]
สบประมาท: ดถูกู, ครหา, กลา่วรา้ย, ประจาน, ผรสุวาท [Lex2]
(อะบวิซ) vt.,n. ใชใ้นทางผดิ, ใชม้ากเกนิไป, ใชเ้ป็นโทษ, หลอกลวง,ขม่ขนื, ชาํเรา, กลา่ว
รา้ย. abusive adj., abuser n. [Hope]
(n) การปรามาส,การเหยยีดหยาม,การดถูกู,การดา่วา่ [Nontri]
(vt) ปรามาส,เหยยีดหยาม,ดถูกู,ดา่วา่ [Nontri]
/AH0 B Y UW1 S/ [CMU]



/AH0 B Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

academic ซ鬦ึ،งมลีกัษณะเป็นนักวชิาการ: ซ鬦ึ،งคงแกเ่รยีน [Lex2]
ดา้นวชิาการ: ทางวชิาการ [Lex2]
ในทางทฤษฎ:ี ซ鬦ึ،งไมเ่หมาะในทางปฏบิตั ิ[Lex2]
อาจารยห์รอืนักศกึษามหาวทิยาลยั[Lex2]
ดา้นวชิาการ[Lex2]
(adj) เชงิวชิาการ,เก鬦ี،ยวกบัโรงเรยีน,เก鬦ี،ยวกบัสถาบนัการศกึษา [Nontri]
/AE2 K AH0 D EH1 M IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

accent การเนน้: การเนน้หนัก [Lex2]
การเนน้เสยีง[Lex2]
การออกเสยีงสงูต鬦ํ،า (เพ鬦ื،อแสดงอารมณ)์: น刧ํ惀าเสยีง [Lex2]
เคร鬦ื،องหมายแสดงการเนน้เสยีง[Lex2]
เนน้[Lex2]
ลงเสยีงหนัก: ออกเสยีงหนัก [Lex2]
ลกัษณะเฉพาะ[Lex2]
สาํเนยีง[Lex2]
(n. แอค\' เซนิท,ฺ v. แอค\' เซนิท,ฺ แอค\' เซนท\ฺ') n. เสยีงหนัก, เสยีงเนน้,เคร鬦ื،องหมายเสยีง
หนัก, การเนน้เสยีงหนักตรงพยางคห์น鬦ึ،งพยางคใ์ด, สาํเนยีงเปลง่, ลกัษณะจาํพวก, ความเนน้
หนัก. [Hope]
(n) เสยีงเนน้,สาํเนยีง,การเนน้เสยีง [Nontri]
(vt) เนน้เสยีง [Nontri]
/AH0 K S EH1 N T/ [CMU]
/AE1 K S EH2 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

acceptable ซ鬦ึ،งไดรั้บการเหน็ชอบ[Lex2]
ท鬦ี،ยอมรับได:้ สามารถรับได,้ ยอมรับได ้[Lex2]
鬦ี،นา่พอใจ: นา่ยนิด,ี ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،ยอมรับ [Lex2]
(แอคเซพ\' ทะเบลิ) adj. ซ鬦ึ،งยอมรับได,้ เหน็ดว้ย, ถกูใจ, ตอ้นรับได ้acceptability n.
###S. admissible) [Hope]
(adj) ยอมรับได,้รับได,้เป็นท鬦ี،พอใจ [Nontri]
/AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L/ [CMU]
/AH0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

accept เช鬦ื،อ: ยอมรับวา่จรงิ [Lex2]
ตอ้นรับ: ยอมรับเขา้กลุ่ม [Lex2]
ทาํใหผ้า่นกระบวนการ[Lex2]
ยอมทน[Lex2]
ยอมรับการตาํหน:ิ รับผดิชอบ [Lex2]
รับ: ยอมรับ, รับเอามา [Lex2]
รับคาํเชญิ[Lex2]
รับภาระ: รับชว่ง, รับเอา [Lex2]
เหน็ดว้ย: เหน็ดว้ยกบั, ยอมรับ, ยนิยอม [Lex2]
(แอคเซพท\ฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เหน็ดว้ย. accepter n. ###S. agree)
[Hope]



(vt) ยอมรับ,รับ [Nontri]
/AE0 K S EH1 P T/ [CMU]
/AH0 K S EH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

access การระเบดิอารมณ:์ การปะทขุองอารมณ ์[Lex2]
เขา้: เขา้ไป [Lex2]
ไดรั้บสทิธ气ิꯔหรอืโอกาสในการใช[้Lex2]
ทางเขา้[Lex2]
สทิธ气ิꯔในการเขา้พบ[Lex2]
สทิธ气ิꯔหรอืโอกาสในการใช[้Lex2]
(แอค\' เซส) n. ทางเขา้, การเขา้ไปได,้ วธิเีขา้,อารมณร์นุแรงและกระทนัหนั ###S. way
[Hope]
(n) วธิเีขา้ถงึ [Nontri]
/AE1 K S EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

accidental ซ鬦ึ،งเป็นผลขา้งเคยีง[Lex2]
โดยบงัเอญิ: เป็นการบงัเอญิ, โดยไมไ่ดต้ั刧惀งใจ, เป็นเหตบุงัเอญิ, โดยไมไ่ดค้าดคดิ, ซ鬦ึ،งไมไ่ด้
เจตนา [Lex2]
ผลขา้งเคยีง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิโดยไมไ่ดต้ั刧惀งใจ: ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิโดยบงัเอญิ [Lex2]
(แอคซเิดน\' เทลิ) adj.,n. บงัเอญิ, สว่นประกอบ, ลกัษณะสงักดั, สว่นท鬦ี،ไมเ่รยีบ,
เคร鬦ื،องหมาย (ดนตร)ี ชั鬦،วคราว. accidentally adv. ###S. unexpected) [Hope]
(adj) เป็นอบุตัเิหต,ุโดยบงัเอญิ [Nontri]
/AE2 K S AH0 D EH1 N T AH0 L/ [CMU]
/AE2 K S AH0 D EH1 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

accommodation การตกลงกนั: การยนิยอม, การพยายามประนปีระนอมกนั [Lex2]
การปรับตวั[Lex2]
การปรับโฟกสัของตา[Lex2]
การอาํนวยความสะดวก: การใหค้วามชว่ยเหลอื (โดยจัดหาส鬦ิ،งของให)้ [Lex2]
เงนิกู้ยมื[Lex2]
(อะคอมโมเด\' เชนิ) n. การปรับตวั, การตอ้นรับ, การปรองดอง, สงิท鬦ี،อาํนวยความตอ้งการ
หรอืความสะดวก. accommodations n. ท鬦ี،พัก,อาหารและท鬦ี،พัก,ท鬦ี،นั鬦،งท鬦ี،นอนบนรถไฟ, เงนิยมื,
ความพรอ้มท鬦ี،จะชว่ยเหลอืผู้อ鬦ื،น ###S. adaptation, convenie [Hope]
(n) ท鬦ี،พัก [Nontri]
/AH0 K AA2 M AH0 D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



accompany (เลน่ดนตร)ี คลอไปดว้ย: เลน่ดนตรปีระกอบ [Lex2]
ประกอบกบั: รว่มกบั [Lex2]
ไปเป็นเพ鬦ื،อน: ตดิตาม, รว่มทาง, เดนิทางไปดว้ย [Lex2]
(อะคมั\' พะน)ี vt. มากบั, ไปกบั ,ตดิตาม, เป็นเพ鬦ื،อน, ประกอบ, คลอเสยีง, เคร鬦ื،องประกอบ,
ดนตรคีลอเสยีง ###S. go along with) [Hope]
(vt) ไปเป็นเพ鬦ื،อน,ไปกบั,ไปดว้ยกนั [Nontri]
/AH0 K AH1 M P AH0 N IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

according to ตามแต:่ ตามท鬦ี،, ตาม [Lex2]
ท鬦ี،กาํหนดโดย: ตามขอ้กาํหนดของ [Lex2]
(in) /  / [OALD]

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

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

accuse กลา่วหา: กลา่วโทษ, ปรักปราํ [Lex2]
ฟอ้งรอ้ง: ฟอ้งศาล [Lex2]
(อะควิซ\') vt.,vi. กลา่วหา, ตอ่วา่, ใสค่วาม ###S. charge, blame, incriminate [Hope]
(vt) กลา่วหา,ใสร่า้ย,ใสค่วาม [Nontri]
/AH0 K Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

achievement การบรรลผุลสาํเรจ็: การสาํเรจ็ลลุว่ง, ความสาํเรจ็, ผลสาํเรจ็ [Lex2]
(อะชฟีว\' เมนิท)ฺ n. การบรรลผุล, ความสาํเรจ็, ความสมัฤทธ气ิꯔ,ผลสมัฤทธ气ิꯔ, สมัฤทธ气ิꯔภาพ
###S. fulfillment ###A. failure, miscarriage) [Hope]



(n) ความสาํเรจ็,สมัฤทธ气ิꯔผล,การบรรลผุล [Nontri]
/AH0 CH IY1 V M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

acid (คาํพดู) ท鬦ี،แหลมคม: (คาํพดู) ท鬦ี،เสยีดส,ี ท鬦ี،ทาํใหรู้้สกึแสบรอ้น [Lex2]
กรด: ของเหลวท鬦ี،มฤีทธ气ิꯔเป็นกรด, ของเหลวท鬦ี،มสีภาพเป็นกรด [Lex2]
คาํพดูท鬦ี،แหลมคม: คาํพดูท鬦ี،เสยีดส,ี คาํพดูท鬦ี،ทาํใหรู้้สกึแสบรอ้น [Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีณุสมบตัเิป็นกรด[Lex2]
ยาเสพตดิแอลเอสด ี(คาํสแลง): ยาเสพตดิชนดิหน鬦ึ،งท鬦ี،มฤีทธ气ิꯔหลอนประสาทรนุแรง [Lex2]
ยาแอลเอสด:ี ยาหลอนประสาทแอลเอสด ี[Lex2]
(แอส\' ซดิ) adj.,n. กรด, เปร刧ี惀ยว, รนุแรง, ฉนุเฉยีว, ส鬦ิ،งท鬦ี،เปร刧ี惀ยว, LSD. acidly adv. [Hope]
(adj) เปร刧ี惀ยว,ฉนุเฉยีว,สาหสั,รนุแรง [Nontri]
(n) กรด [Nontri]
/AE1 S AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

acknowledge ขอบคณุ: แสดงความขอบคณุ [Lex2]
ตอบรับ: แจง้วา่ไดรั้บ [Lex2]
ยอมรับ[Lex2]
(แอคนอล\' เลจ)ฺ vt. ยอมรับ (เป็นความจรงิ) , รับรอง, แจง้วา่ไดรั้บ,เหน็คณุคา่. 
acknowledgeable adj., acknowledgment, acknowledgement n. [Hope]
(vt) รับรอง,ยอมรับ,รับวา่ [Nontri]
/AE0 K N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
/IH0 K N AA1 L IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

across ขา้ม: ขา้มพรมแดน [Lex2]
ขา้ม[Lex2]
ตลอด: ทั鬦،ว [Lex2]
ตามขวาง: ขวาง, แนวนอน [Lex2]
(อะครอส\') prep. จากขา้งหน鬦ึ،งไปยงัอกีขา้งหน鬦ึ،ง, ขา้ม, ขวาง, ตามขวาง, ผา่,ทะล,ุ อยู่อกี
ขา้งหน鬦ึ،ง, ประสานกนั, พาด,ไขว,้ สะพายแลง่, กา่ยกนั, ตดัผา่นกนั ###S. athwart) [Hope]
(adv) ไขว,้ตดัผา่น,ขวาง [Nontri]
(pre) ขา้ม,พาด,ขวาง,ผา่น [Nontri]
/AH0 K R AO1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

act กฎหมาย[Lex2]
การกระทาํ: พฤตกิรรม [Lex2]
การทาํหนา้ท鬦ี،: การปฏบิตัหินา้ท鬦ี، [Lex2]
การแสรง้ทาํ: มารยา [Lex2]
ทาํหนา้ท鬦ี،เป็น: เป็นเสมอืน, ทาํหนา้ท鬦ี،เสมอืน [Lex2]
บนัทกึท鬦ี،เป็นทางการ[Lex2]
ปฏบิตัติวั: ประพฤตติน, ทาํตวั, วางตวั [Lex2]
ผู้แสดง[Lex2]
พฤตกิรรมสว่นตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ): ลกัษณะนสิยั [Lex2]



ส鬦ิ،งท鬦ี،กระทาํดว้ยความตั刧惀งใจ[Lex2]
แสดง: รับบท, แสดงเป็น [Lex2]
แสรง้ทาํ[Lex2]
องก ์(ละคร): เหตกุารณใ์นละคร [Lex2]
(แอคท)ฺ n.,vt.,vi. การกระทาํ, พฤตกิารณ,์ ฉาก, องก ์(ละคร) , การเลน่ละคร, ฤทธ气ิꯔ, อาํนาจ,
การดาํเนนิคด,ี การปฏบิตัหินา้ท鬦ี،, การบงัเกดิผล, การแกลง้ทาํ, เหตกุารณใ์นละครหรอืหนังสอื,
เคร鬦ื،องจักร, การเคล鬦ื،อนไหว, การรบ ###S. perform, do, pl abbr. activated clotting
enzyme [Hope]
(n) การกระทาํ,พฤตกิารณ,์พระราชบญัญัต,ิกฎหมาย,องก(์ละคร) [Nontri]
(vi,vt) ปฏบิตั,ิแสดง,กระทาํ,แกลง้ทาํ,เลน่ละคร [Nontri]
/AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

action การกระทาํ: ปฏบิตักิาร [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไหว[Lex2]
การดาํเนนิคด[ีLex2]
การทาํงานของเคร鬦ื،องจักร[Lex2]
การรบ[Lex2]
ความกระฉับกระเฉง: ความกระตอืรอืรน้ [Lex2]
เร鬦ิ،มถา่ยทาํ (ภาพยนตร)์: คาํพดูใชใ้นเวลาเร鬦ิ،มถา่ยทาํภาพยนตรแ์ตล่ะฉาก [Lex2]
เหตกุารณใ์นนยิายหรอืภาพยนตร:์ ฉากในนยิายหรอืภาพยนตร ์[Lex2]
อากปักริยิา: ทา่ทาง [Lex2]
อทิธพิล: อาํนาจ, ฤทธ气ิꯔ [Lex2]
(แอค\' เชนิ) n. การกระทาํ, การปฏบิตั,ิ การดาํเนนิการ, ทา่ทาง, ขั刧惀นตอน, การฟอ้งรอ้ง,
ฤทธ气ิꯔ,อาํนาจ, เหตกุารณ,์ การใชก้าํลงั, การเดนิ, การเคล鬦ื،อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทาํ
ท鬦ี،ต鬦ื،นเตน้. actions ความประพฤต ิ[Hope]
(n) การกระทาํ,การปฏบิตั,ิพฤตกิรรม,กริยิา,การแสดง [Nontri]
/AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

active เก鬦ี،ยวกบัแหลง่พลงังาน: เก鬦ี،ยวกบัแหลง่กาํเนดิพลงังาน [Lex2]
คลอ่งแคลว่: ซ鬦ึ،งมพีลงั, คลอ่ง, ไว, วอ่งไว, กระตอืรอืรน้, ปราดเปรยีว, กระฉับกระเฉง [Lex2]
ซ鬦ึ،งตอ้งการพลงังาน[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํกาํไร[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํงานอยู่: ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนไหว, ท鬦ี،เคล鬦ื،อนท鬦ี، [Lex2]
ซ鬦ึ،งปฏบิตักิาร: ซ鬦ึ،งพรอ้มปฏบิตักิาร, ซ鬦ึ،งประจาํการ [Lex2]
ซ鬦ึ،งประธานเป็นผู้กระทาํ(คาํกรยิา)[Lex2]
ซ鬦ึ،งมลีกัษณะพ刧ื惀นผวิท鬦ี،ตา่งกนั (ทางดาราศาสตร)์[Lex2]
ยงัคอุยู่: ยงัคกุรุ่นอยู่ [Lex2]
(แอค\' ทฟิว) adj. คลอ่งแคลว่, กระตอืรอืรน้, สามารถเคล鬦ื،อนไหวเองได,้ มลีกัษณะเป็น
กมัมนัตภาพรังส,ี มปีระสทิธภิาพ, เป็นผลเรว็, สมมนัต,์ สกรณ ์activism n. ###S. energize
[Hope]
(adj) วอ่งไว,คลอ่งแคลว่,กระตอืรอืรน้ [Nontri]
/AE1 K T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

activity การกระตอืรอืรน้: การกระทาํอยา่งมชีวีติชวีา [Lex2]
การกระทาํ: กจิกรรม [Lex2]
การวดัความสามารถในการเกดิปฏกิรยิาเคม[ีLex2]
(แอคทฟี\' วทิ)ี n. กจิกรรม, การเคล鬦ื،อนไหว, ลกัษณะการดาํเนนิการ, ลกัษณะการเคล鬦ื،อนไหว,
ระดบัความมชีวีติชวีา, เร鬦ื،องราวท鬦ี،ดาํเนนิการ, กจิกรรม ###S. action, pursuit) [Hope]



(n) กจิกรรม,การงาน [Nontri]
/AE0 K T IH1 V AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

actor นักแสดงชาย: ตวัแสดงชาย, ตวันาํแสดงชาย, ผู้แสดงชาย, ดาราชาย, ตวัละครชาย, ผู้แสดง
ชาย, ศลิปนิชาย [Lex2]
ผู้กระทาํ: ผู้ท鬦ี،มสีว่นรว่มในการกระทาํ [Lex2]
(แอค\' เทอะ) n. นักแสดงชาย, ผู้กระทาํ, ผู้ดาํเนนิการ ###S. agent, doer, participator)
[Hope]
(n) นักแสดงชาย,ตวัละครชาย,ผู้กระทาํ [Nontri]
/AE1 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

actress นักแสดงหญงิ: ตวัแสดงหญงิ, ตวันาํแสดงหญงิ, นางละคร, ผู้แสดงหญงิ, ศลิปนิหญงิ [Lex2]
(แอค\' เทรส) n. นักแสดงหญงิ [Hope]
(n) ตวัละครหญงิ,นักแสดงหญงิ [Nontri]
/AE1 K T R AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

actual ซ鬦ึ،งมอียู่ในเวลาน刧ี惀: ซ鬦ึ،งเป็นอยู่ในขณะน刧ี惀 [Lex2]
แทจ้รงิ: แท,้ แท้ๆ, จรงิ, ท鬦ี،เป็นตามความจรงิ [Lex2]
(แอค\'ชวล) adj. ตามความเป็นจรงิ, ซ鬦ึ،งเป็นอยู่ปัจจบุนั, จรงิ สภาพปัจจบุนั ###S. positive)
[Hope]
(adj) ท鬦ี،จรงิ,ตามความเป็นจรงิ [Nontri]
/AE1 K CH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/AE1 K SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

ad การโฆษณา (คาํยอ่ของ advertisement): โฆษณา [Lex2]
ไป: ไปยงั, ท鬦ี،, ใกล ้[Lex2]
(แอด) n. การโฆษณา. adj. เก鬦ี،ยวกบัการโฆษณา ###S. advertisement, advertising)
[Hope]
/AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

adapt ทาํใหเ้หมาะ: ทาํใหก้ลมกลนื, ทาํใหเ้ขา้กบั, ปรับ [Lex2]
เหมาะ: กลมกลนื, เขา้กบั, ปรับ [Lex2]
(อะแดพท\ฺ') vt. ปรับตวั, ปรับใหเ้หมาะ, ดดัแปลง. adaptive adj. ###S. adjust, fit)
[Hope]
(vt) ดดัแปลง,ปรับ,ทาํใหเ้หมาะสม [Nontri]
/AH0 D AE1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



add คดิผลรวม: รวม, คดิยอดรวม [Lex2]
เตมิสว่นผสม: เพ鬦ิ،มสว่นผสม [Lex2]
ทาํใหร้นุแรงข刧ึ惀น: เสรมิ, เพ鬦ิ،ม [Lex2]
นาํเขา้: เผยแพร ่[Lex2]
พดูตอ่: พดูเตมิ, พดูเพ鬦ิ،ม [Lex2]
รวม: เช鬦ื،อม [Lex2]
(แอด) vt.,vi. เตมิ,บวก,เพ鬦ิ،ม,เสรมิ,พดูเตมิ. [Hope]
(vt) เพ鬦ิ،ม,บวก,รวม,เสรมิ,เตมิ,แถม [Nontri]
/AE1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

addition การบวก[Lex2]
การเพ鬦ิ،มเตมิ: การตอ่เตมิ, การเสรมิ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،ม: ส鬦ิ،งท鬦ี،เตมิ, ส鬦ิ،งท鬦ี،เสรมิ [Lex2]
(อะดชิ\' เชนิ) n. การเพ鬦ิ،ม, การบวก, ส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،มเขา้ไป, ช鬦ื،อท鬦ี،เพ鬦ิ،มตอ่ทา้ยช鬦ื،อนามสกลุ. [Hope]
(n) การรวม,การบวก,การเพ鬦ิ،ม,การเสรมิ [Nontri]
/AH0 D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

additional ท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: ท鬦ี،มากข刧ึ惀น, ท鬦ี،เพ鬦ิ،มเตมิข刧ึ惀น [Lex2]
(adj) ซ鬦ึ،งเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ซ鬦ึ،งรวม [Nontri]
/AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/AH0 D IH1 SH N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

address เขยีนช鬦ื،อท鬦ี،อยู่: จา่ถงึ [Lex2]
คาํปราศรัย: สนุทรพจน,์ กระแสพระราชดาํรัส [Lex2]
จัดการปัญหา[Lex2]
ปราศรัย[Lex2]
หลกัแหลง่: ท鬦ี،พัก, ท鬦ี،อยู่อาศยั, ท鬦ี،อยู่ [Lex2]
(n. อะเดรส\' , แอด\' เดรส; vi. อะเดรส\') n.,vi. (การ) ปราศรัยกบั, (การ) พดูกบั, (การ)
เตรยีม, คาํปราศรัย, คาํถวายพระพรชยัมงคล, คาํจา่หนา้ซอง, กริยิาวาจา,บคุลกิลกัษณะ,
(การ) พดูจา, ความแคลว่คลอ่ง. addresser n.ผู้สง่จดหมาย, [Hope]
(n) คาํปราศรัย,สนุทรพจน,์การจา่หนา้ซอง,ท鬦ี،อยู่ [Nontri]
(vt) กลา่วกบั,จา่หนา้ซองถงึ [Nontri]
/AE1 D R EH2 S/ [CMU]
/AH0 D R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

adequate พอ: พอเพยีง, พอแลว้, พอเหมาะ [Lex2]
(แอด\' ดเิควท) adj. เพยีงพอ,เหมาะสม, สามารถพอท鬦ี،จะทาํได,้ สามารถถงึขดี [Hope]
(adj) เพยีงพอ,เหมาะสม [Nontri]
/AE1 D AH0 K W AH0 T/ [CMU]
/AE1 D AH0 K W EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

adjust ปรับตวั: ปรับใหเ้ขา้กบัสภาวะใหม ่[Lex2]
ปรับเปล鬦ี،ยน: เปล鬦ี،ยนแปลง, แกไ้ข, ปรับปรงุ [Lex2]
(อะจัสท\ฺ') vt. ปรับ,ปรับตวั,จัด,ปรองดอง ###S. adapt, regulate, harmonize) [Hope]
(vt) ปรับ,ปรับปรงุ,แกไ้ข [Nontri]
/AH0 JH AH1 S T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

admiration การช鬦ื،นชม: การยกยอ่งชมเชย, ความช鬦ื،นชม, การสรรเสรญิ, ดษุฎ ี[Lex2]
บคุคลหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،ไดรั้บความช鬦ื،นชม[Lex2]
(แอดมเิร\' เชนิ) n. การช鬦ื،นชม,ศรัทธา, ความเล鬦ื،อมใส, บคุคลหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหค้นเล鬦ื،อมใส.
[Hope]
(n) การชมเชย,การยกยอ่งสรรเสรญิ,ความยนิด,ีความศรัทธา [Nontri]
/AE2 D M ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

admire นับถอื: ยกยอ่ง, สรรเสรญิ, ช鬦ื،นชม, เล鬦ื،อมใส [Lex2]
(แอดไม\' เออะ) vi.,vt. ชมเชย, เล鬦ื،อมใส, นับถอื, นยิม. admiring adj. ###S. approve)
[Hope]
(vt) ชมเชย,เล鬦ื،อมใส,ยกยอ่งสรรเสรญิ,นยิม,นับถอื [Nontri]
/AE0 D M AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

admit จไุด ้(จาํนวนคน): มที鬦ี،วา่งสาํหรับ [Lex2]
ยอมรับ: รับ, ยอมรับความจรงิ [Lex2]
ยอมใหเ้ขา้: รับเขา้ไว ้[Lex2]
สารภาพ: รับสารภาพ, ยอมรับผดิ [Lex2]
อนญุาตใหเ้ขา้: ปลอ่ยใหเ้ขา้ไป, ยอมใหเ้ขา้ไป [Lex2]
(แอสดมทิ\') vt.,vi. ใหเ้ขา้,รับเขา้, ใหส้ทิธเิขา้ได,้ ยอมให,้ ยอมรับรอง, ยอมรับ, รับสารภาพ,
รับ, รับรอง. admittable, admittible adj. ###S. let in, concede) [Hope]
(vi,vt) อนญุาตใหเ้ขา้,ยอมรับ,รับ [Nontri]
/AH0 D M IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

adopt รับเล刧ี惀ยงเป็นลกู[Lex2]
รับเอามา: รับเอา [Lex2]
ลงมตยิอมรับ[Lex2]
เลอืกใช:้ นาํมาใช ้[Lex2]
(อะดอพท\ฺ') vt. นาํมาใช,้ รับเอา, เล刧ี惀ยงเป็นลกู adopter, adoption n. adoptive adj.
###S. take, utilize) [Hope]
(vt) เล刧ี惀ยงเป็นลกู,รับเป็นของตน,นาํมาใช ้[Nontri]
/AH0 D AA1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

adult เป็นผู้ใหญ:่ โตเตม็ท鬦ี،, โตเตม็วยั [Lex2]
ผู้ท鬦ี،บรรลนุติภิาวะ[Lex2]
ผู้ใหญ:่ คนหรอืสตัวท์鬦ี،โตเตม็วยั [Lex2]
สาํหรับผู้ใหญ[่Lex2]
(อะดลัท\ฺ' , แอด\' ดลัท)ฺ adj.,n. ผู้ใหญ,่โตแลว้, เป็นรปูเป็นรา่ง, คนท鬦ี،เป็นผู้ใหญแ่ลว้, สตัว์
หรอืพชืท鬦ี،โตเตม็ท鬦ี،. adulthood n., adultness n. ###S. mature) [Hope]
(n) ผู้ใหญ ่[Nontri]
/AH0 D AH1 L T/ [CMU]
/AE1 D AH0 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

advance การข刧ึ惀นราคา: การเพ鬦ิ،มคา่ [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
การจา่ยเงนิลว่งหนา้[Lex2]



การพัฒนา: การรดุหนา้, การเดนิหนา้, การกา้วหนา้ [Lex2]
กา้วหนา้: รดุหนา้, ล刧ํ惀าหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
คบืหนา้: รดุหนา้, ล刧ํ惀าหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
เคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
เงนิกู้[Lex2]
จา่ยลว่งหนา้: ใหล้ว่งหนา้ [Lex2]
ดา้นหนา้: แถวหนา้, แนวหนา้ [Lex2]
ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: เพ鬦ิ،ม [Lex2]
เรง่: ทาํใหเ้รว็ข刧ึ惀น [Lex2]
เล鬦ื،อนข刧ึ惀น: เล鬦ื،อนตาํแหนง่ [Lex2]
ใหย้มื[Lex2]
(แอดวานซ\')ฺ vt.,vi.,n. นาํหรอืสง่ไปขา้งหนา้, กา้วหนา้, เสนอความเหน็, เจรญิ,เล鬦ื،อน
(ตาํแหนง่) , เพ鬦ิ،ม (อตัรา) , เรง่,จัดให,้ ยก (ธง) , ลว่งหนา้, อา้ง,ทาบทาม,เก刧ี惀ยว ###S.
forward) [Hope]
(n) ความกา้วหนา้,ความเจรญิ,ความรดุหนา้ [Nontri]
(vi,vt) ใหล้ว่งหนา้,กา้วหนา้,เจรญิ,ข刧ึ惀นหนา้,สง่ไปขา้งหนา้,เล鬦ื،อน(ตาํแหนง่,ยศ,ขั刧惀น) [Nontri]
/AH0 D V AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

advanced ท鬦ี،อยู่นาํหนา้[Lex2]
(แอดวาน\'ท\ฺ') adj. อยู่ขา้งหนา้, ดกึ, ขา้งหนา้, ความกา้วหนา้, ความเจรญิ, การเล鬦ื،อน
ตาํแหนง่ ###S. progress, promotion) [Hope]
/AH0 D V AE1 N S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[advance]
การข刧ึ惀นราคา: การเพ鬦ิ،มคา่ [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
การจา่ยเงนิลว่งหนา้[Lex2]
การพัฒนา: การรดุหนา้, การเดนิหนา้, การกา้วหนา้ [Lex2]
กา้วหนา้: รดุหนา้, ล刧ํ惀าหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
คบืหนา้: รดุหนา้, ล刧ํ惀าหนา้, คบืหนา้ [Lex2]
เคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
เงนิกู้[Lex2]
จา่ยลว่งหนา้: ใหล้ว่งหนา้ [Lex2]
ดา้นหนา้: แถวหนา้, แนวหนา้ [Lex2]
ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไปขา้งหนา้[Lex2]
เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: เพ鬦ิ،ม [Lex2]
เรง่: ทาํใหเ้รว็ข刧ึ惀น [Lex2]
เล鬦ื،อนข刧ึ惀น: เล鬦ื،อนตาํแหนง่ [Lex2]
ใหย้มื[Lex2]
(แอดวานซ\')ฺ vt.,vi.,n. นาํหรอืสง่ไปขา้งหนา้, กา้วหนา้, เสนอความเหน็, เจรญิ,เล鬦ื،อน
(ตาํแหนง่) , เพ鬦ิ،ม (อตัรา) , เรง่,จัดให,้ ยก (ธง) , ลว่งหนา้, อา้ง,ทาบทาม,เก刧ี惀ยว ###S.
forward) [Hope]
(n) ความกา้วหนา้,ความเจรญิ,ความรดุหนา้ [Nontri]
(vi,vt) ใหล้ว่งหนา้,กา้วหนา้,เจรญิ,ข刧ึ惀นหนา้,สง่ไปขา้งหนา้,เล鬦ื،อน(ตาํแหนง่,ยศ,ขั刧惀น) [Nontri]
/AH0 D V AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

advantage ความไดเ้ปรยีบ: ขอ้ไดเ้ปรยีบ, ขอ้ด ี[Lex2]
ผลประโยชน:์ ผลกาํไร, คณุประโยชน,์ ผลด ี[Lex2]



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

adventure การเกง็กาํไร[Lex2]
การผจญภยั: การเส鬦ี،ยงภยั [Lex2]
ประสบการณท์鬦ี،นา่ต鬦ื،นเตน้[Lex2]
เส鬦ี،ยง: เส鬦ี،ยงอนัตราย [Lex2]
(แอดเวน\' เชอะ) n. การเส鬦ี،ยงภยั, อนัตรายท鬦ี،คาดไมถ่งึ, ความต鬦ื،นเตน้, ประสบการณท์鬦ี،ต鬦ื،นเตน้,
การรว่มในกจิกรรมหรอืเหตกุารณท์鬦ี،ต鬦ื،นเตน้, การเส鬦ี،ยง (เร鬦ื،องการเงนิ) , อนัตราย, โอกาส. 
vt.,vi. เส鬦ี،ยง, ถอืโอกาส, เส鬦ี،ยงพดู. adventureful adj. [Hope]
(n) การผจญภยั,การเส鬦ี،ยงภยั,การฝ่าอนัตราย [Nontri]
(vi,vt) ผจญภยั,เส鬦ี،ยงภยั,ฝ่าอนัตราย [Nontri]
/AE0 D V EH1 N CH ER0/ [CMU]
/AH0 D V EH1 N CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

advert โฆษณา (คาํยอ่ของ advertisement)[Lex2]
เรยีกความสนใจ: หนัความสนใจ [Lex2]
(แอดเวอท\') vi. ใหค้วามเหน็, หนัความสนใจ, กลา่วถงึ, พดูถงึ ###S. heed, refer)
[Hope]
(vi) เหไป,ใหค้วามสนใจ,พดูถงึ,เบน [Nontri]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

advertisement การโฆษณา[Lex2]
(แอดเวอ\' ทซิเมนิท,ฺ แอดเวอไทซ\' เมนิท)ฺ n. การโฆษณา, การแจง้ความ, คาํโฆษณา, คาํ
แจง้ความ ###S. ad, notice, announcement) [Hope]
(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจง้ความ [Nontri]
/AH0 D V ER1 T AH0 Z M AH0 N T/ [CMU]
/AE2 D V ER0 T AY1 Z M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

advertising ธรุกจิโฆษณา[Lex2]
ส鬦ิ،งโฆษณา: ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชใ้นการโฆษณา, งานโฆษณา [Lex2]
(แอด\' เวอไทซงิ) n. การโฆษณา, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชใ้นการโฆษณา, คาํโฆษณา, อาชพีหรอืธรุกจิการ
โฆษณา. ###S. advertizing [Hope]



(n) การโฆษณา,คาํโฆษณา [Nontri]
/AE1 D V ER0 T AY2 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[advertise]
ลงโฆษณา[Lex2]
ลงประกาศ: แจง้ความ, เสนอขา่ว [Lex2]
(แอด\' เวอไทซ, แอดเวอไทซ\') vt.,vi. แจง้ความ, โฆษณา, ประกาศ. [Hope]
(vt) โฆษณา,ประกาศ,แจง้ความ [Nontri]
/AE1 D V ER0 T AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

advice ขอ้มลูอยา่งเป็นทางการ: ขา่วสารอยา่งเป็นทางการ [Lex2]
คาํแนะนาํ: ขอ้เสนอแนะ, การเสนอแนะ, คาํปรกึษา, ขอ้คดิเหน็ [Lex2]
(แอดไวส\ฺ') n. คาํแนะนาํ, ขอ้คดิเหน็, ความเหน็, ความประพฤต,ิการบอกขา่ว, ขา่ว, รายงาน
###S. counsel, notification) [Hope]
(n) คาํแนะนาํ,ขอ้คดิเหน็,ขา่ว [Nontri]
/AE0 D V AY1 S/ [CMU]
/AH0 D V AY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

affect กระทบ: สง่ผล, มผีลตอ่ [Lex2]
ทาํใหก้ระทบจติใจ: ทาํใหก้ระทบความรู้สกึ, กนิใจ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นโรค[Lex2]
ชอบท鬦ี،จะ (ใส,่ ทาํ)[Lex2]
แสรง้ทาํ[Lex2]
(vi.,vt. อะเฟคท\ฺ'; n. เอฟ\' แฟคท,ฺ อะเฟคท\')ฺ vt.,vi. มผีลตอ่, สง่ผลตอ่, กระทบ
กระเทอืน, ทาํใหเ้สยีใจ, ทาํใหส้งสาร, เป็น (โรค) , เสแสรง้, ชอบ, โนม้เอยีงไปทางn. ความ
รู้สกึ, อารมณ ์[Hope]
(vt) มผีลตอ่,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสรง้ [Nontri]
/AH0 F EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

affection ความรัก: ความรักใคร ่[Lex2]



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

afford สามารถหาได:้ หาเล刧ี惀ยงได,้ สามารถซ刧ื惀อได,้ สามารถทาํได,้ สามารถมไีด ้[Lex2]
ให[้Lex2]
(อะฟอรด์\') vt. ม,ี ให,้ จัดใหม้,ี สามารถใหไ้ด,้ สามารถมไีด ้###S. provide) [Hope]
(vi,vt) พอจา่ย,สามารถใหไ้ด,้สามารถซ刧ื惀อได ้[Nontri]
/AH0 F AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

after ภายหลงั: หลงัจาก, หลงั, ตอ่มา [Lex2]
ภายหลงั: หลงัจาก, หลงั, ตอ่มา, หลงัจากท鬦ี،, ภายหลงัท鬦ี، [Lex2]
หลงัจาก[Lex2]
(อาฟ\' เทอะ,แอฟ\' เทอะ) prep.,adj., adv. หลงั, ทหีลงั, ขา้งหลงั, หลงัจาก, ภายหลงั,
ตดิตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอยา่ง. ###S. later, then, behind ###A. before, prior
to) [Hope]
(adj) ภายหลงั,หลงัจาก [Nontri]
(adv) ภายหลงั,ทหีลงั,หลงัจาก,หลงั [Nontri]
(con) หลงัจาก,ภายหลงั,ทหีลงั [Nontri]
/AE1 F T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

afternoon ชว่งหลงั: ชว่งหลงัของชวีติ [Lex2]
ตอนบา่ย: บา่ย, ยามบา่ย, จวนเยน็, หลงับา่ย [Lex2]
สวสัดตีอนบา่ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(อาฟ\' เทอะนนู, แอฟ\') adj.,n. หลงัเท鬦ี،ยง, บา่ย [Hope]
(n) ตอนบา่ย,ยามบา่ย [Nontri]
/AE2 F T ER0 N UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

afterwards ภายหลงั: หลงัจากนั刧惀น, จากนั刧惀น, ทหีลงั, คราวหลงั, ตอนหลงั, ตอ่มา, ตอ่จากนั刧惀น, คราวหนา้,
ครั刧惀งตอ่ไป, ตอ่ไป [Lex2]
(adv) ตอ่มา,ภายหลงั,ตอ่ไป [Nontri]
/AE1 F T ER0 W ER0 D Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

again เชน่เคย: เชน่เดมิ [Lex2]
ในอกีดา้นหน鬦ึ،ง[Lex2]
เพ鬦ิ،มจากท鬦ี،กลา่วไปแลว้: นอกจากน刧ี惀 [Lex2]
อกีครั刧惀ง: อกี, อกีแลว้, ใหม,่ ซ刧ํ惀าสอง [Lex2]
(อะเกน\') adv. อกี,ใหม,่ อกีท,ี อน鬦ึ،ง ###S. anew, once more) [Hope]
(adv) ใหม,่อกีครั刧惀ง,นอกจากนั刧惀น,อน鬦ึ،ง [Nontri]



/AH0 G EH1 N/ [CMU]
/AH0 G EY1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

against เก鬦ี،ยวขอ้งกบัเหตกุารณ[์Lex2]
ดขูดัแยง้กบั: ดขูดักบั [Lex2]
ตอ่ตา้น: สู้กบั [Lex2]
ตา้น: ทวน, ทวนน刧ํ惀า [Lex2]
ทาบ: พงิ, พาด, แนบ [Lex2]
ปกปอ้งจาก[Lex2]
ปะทะกบั: กระทบกบั [Lex2]
เป็นขอ้เสยีของ[Lex2]
เปรยีบเทยีบกบั[Lex2]
ฝืน: ฝ่าฝืน, ขดั, ตรงกนัขา้มกบั [Lex2]
เพ鬦ื،อใชค้นืใหก้บั[Lex2]
(อะเกนสทฺ\ฺ') prep. ตอ่ตา้น, ตา้น, สู้, ทวนน刧ํ惀า, ยอ้น, ผดิกฎหมาย, แนบเน刧ื惀อ,ประชดิกบั, อยู่
ขา้งหนา้, เทยีบกบั, ปอ้งกนั, ไมเ่หน็ดว้ย, ตรงกนัขา้ม ###S. counter or contrary to)
[Hope]
(pre) ตอ่,เพ鬦ื،อ,กบั,ตดิกบั,ทวน,ยอ้น,เทยีบกบั,ตรงกนัขา้ม [Nontri]
/AH0 G EH1 N S T/ [CMU]
(in) / / [OALD]

age การเป็นผู้ใหญต่ามกฎหมาย: นติภิาวะ [Lex2]
ความแก[่Lex2]
ชว่งชวีติ: ชว่ง, ชว่งวยั [Lex2]
ทาํใหแ้กข่刧ึ惀น: ทาํใหอ้ายเุพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
มอีายเุพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: มอีายมุากข刧ึ惀น, แกข่刧ึ惀น [Lex2]
ระดบัการพัฒนา[Lex2]
รุ่น[Lex2]
สมยั: ยคุสมยั, ยคุ [Lex2]
อาย[ุLex2]
เก鬦ี،ยวกบัภาวะ ตาํแหนง่ ราคา[Lex2]
(เอจ)ฺ n.,vi.,vt. อาย,ุ วยัชรา, แกเ่ขา้, เกา่, ยคุ, สมยั, นติภิาวะ, ทาํใหเ้กา่,ทาํใหส้กุงอม
###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
(n) อาย,ุวยัชรา,ความชราภาพ,ความแก,่ยคุ,สมยั [Nontri]
/EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aged ซ鬦ึ،งถกูกดัเซาะ[Lex2]
ไดท้鬦ี، (เชน่ เหลา้หรอืเนย)[Lex2]
ผู้สงูอาย[ุLex2]
สงูอาย:ุ สงูอาย,ุ อายมุาก, อาวโุส, ชรา, สงูวยั, แกเ่ฒา่ [Lex2]
อยู่ในชว่งอาย:ุ ซ鬦ึ،งมอีาย ุ[Lex2]
(เอจด)ฺ adj. แก,่ มอีาย,ุ เกา่แก.่ agedly adv. agedness n. ###S. senile,old,
advanced A.: young, new, green) [Hope]
(adj) มอีาย,ุชรา,แก,่เกา่ [Nontri]
/EY1 JH D/ [CMU]
/EY1 JH AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[age]



การเป็นผู้ใหญต่ามกฎหมาย: นติภิาวะ [Lex2]
ความแก[่Lex2]
ชว่งชวีติ: ชว่ง, ชว่งวยั [Lex2]
ทาํใหแ้กข่刧ึ惀น: ทาํใหอ้ายเุพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
มอีายเุพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: มอีายมุากข刧ึ惀น, แกข่刧ึ惀น [Lex2]
ระดบัการพัฒนา[Lex2]
รุ่น[Lex2]
สมยั: ยคุสมยั, ยคุ [Lex2]
อาย[ุLex2]
เก鬦ี،ยวกบัภาวะ ตาํแหนง่ ราคา[Lex2]
(เอจ)ฺ n.,vi.,vt. อาย,ุ วยัชรา, แกเ่ขา้, เกา่, ยคุ, สมยั, นติภิาวะ, ทาํใหเ้กา่,ทาํใหส้กุงอม
###S. lifetime, period, ripen, grow) [Hope]
(n) อาย,ุวยัชรา,ความชราภาพ,ความแก,่ยคุ,สมยั [Nontri]
/EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

agent ตวักระทาํ: สารท鬦ี،สง่ผล, สารท鬦ี،ทาํใหเ้กดิปฏกิรยิาเคม ี[Lex2]
ตวัแทน: ผู้แทน, เอเยน่ต ์[Lex2]
ผู้กระทาํ[Lex2]
พนักงานของรัฐ[Lex2]
วถิทีาง: พาหะ [Lex2]
สายลบั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(เอ\' เจนิท)ฺ n. ตวัแทน, ผู้แทนจาํหนา่ย, แรงหรอืส鬦ิ،งตามธรรมชาตทิ鬦ี،ใชเ้พ鬦ื،อผลเฉพาะอยา่ง,
ยา, น刧ํ惀ายา, พนักงานเจา้หนา้ท鬦ี،, สายลบั, สารท鬦ี،ทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาทางเคม ี###S.
performer) [Hope]
(n) ตวัแทน,ผู้แทนจาํหนา่ย,นายหนา้,ตวักระทาํ [Nontri]
/EY1 JH AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

aggressive กา้วรา้ว[Lex2]
ซ鬦ึ،งลกุลามอยา่งรวดเรว็[Lex2]
มั鬦،นใจ: ซ鬦ึ،งมคีวามมั鬦،นใจสงู [Lex2]
เร鬦ิ،มตอ่สู้: เร鬦ิ،มทะเลาะ, เร鬦ิ،มรกุราน [Lex2]
(อะเกรส\'ซฟิว) adj. รกุราน, กา้วรา้ว. agressiveness n. ###S. belligerent) [Hope]
(adj) รกุราน,ลว่งละเมดิ,กา้วรา้ว,แขง็ขนั [Nontri]
/AH0 G R EH1 S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ago ท鬦ี،ผา่นมาแลว้: แตก่อ่น, เม鬦ื،อกอ่น, ในอดตี [Lex2]
(อะโก\') adj.,adv. แตก่อ่น, มาแลว้ (gone) [Hope]
(adv) ลว่งมาแลว้,แตก่อ่น [Nontri]



/AH0 G OW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

agreement การเหน็พอ้ง: การเหน็ดว้ย, การเหน็ชอบรว่มกนั, การยอมรับรว่มกนั [Lex2]
ขอ้ตกลง: ความตกลง, ความยนิยอม, ความเหน็พอ้ง [Lex2]
ความสอดคลอ้งทางไวยากรณ:์ ความสอดคลอ้งระหวา่งประธานและกรยิา [Lex2]
คาํสญัญา: สญัญา, หนังสอืสญัญา [Lex2]
(อะกร\ี' เมนิท)ฺ n. การตกลง, การยนิยอม, การเหน็ดว้ย, ขอ้ตกลง, สญัญา, ความเหน็ ตรงกนั
###S. pact, consent, alliance) [Hope]
(n) การเหน็ดว้ย,การตกลง,ความยนิยอม,ขอ้ตกลง,สญัญา [Nontri]
/AH0 G R IY1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ahead กอ่นหนา้น刧ี惀[Lex2]
ดา้นหนา้[Lex2]
แตม้นาํไป: ชนะไป [Lex2]
ในอนาคต: ตอ่ไป [Lex2]
ไปขา้งหนา้: ข刧ึ惀นหนา้ไป, ออกหนา้ [Lex2]
ล刧ํ惀าหนา้[Lex2]
(adv) ลว่งหนา้,นาํหนา้,กอ่น,ข刧ึ惀นหนา้,ตรงไปขา้งหนา้ [Nontri]
/AH0 HH EH1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

aid ความชว่ยเหลอื[Lex2]
ชว่ยเหลอื: สงเคราะห,์ อนเุคราะห ์[Lex2]
ชว่ยเหลอื: เก刧ื惀อหนนุ, สงเคราะห ์[Lex2]
ผู้ชว่ย[Lex2]
ผู้ท鬦ี،ชว่ยเหลอื: ส鬦ิ،งท鬦ี،ชว่ยเหลอื [Lex2]
(เอด) vt.,n. ชว่ยเหลอื, สงเคราะห,์ อนเุคราะห,์ ชว่ยฉกุเฉนิ, ผู้ชว่ย, ผู้อปุถมัภ,์ การอาศยั,
แรงชว่ย, ส鬦ิ،งชว่ย. aider n. aidful adj. [Hope]
(n) ความชว่ยเหลอื,การสงเคราะห,์การอปุถมัภ ์[Nontri]
(vt) ชว่ยเหลอื,อปุถมัภ,์สงเคราะห ์[Nontri]
/EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

aim การเลง็[Lex2]
ความตั刧惀งใจ: จดุหมาย, จดุประสงค,์ วตัถปุระสงค,์ เปา้หมาย, จดุมุ่งหมาย [Lex2]
ตั刧惀งใจ[Lex2]



ตั刧惀งใจ: เจตนา, วางแผน [Lex2]
ตั刧惀งเปา้: มุ่งเปา้ [Lex2]
ตั刧惀งเปา้: เลง็เปา้หมาย, มุ่งเปา้ [Lex2]
ทกัษะการเลง็[Lex2]
เปา้: เปา้หมาย, ท鬦ี،หมาย [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]
(n) การเลง็,จดุประสงค,์จดุมุ่งหมาย [Nontri]
(vi) เลง็,เพง่,มุ่งหมาย [Nontri]
/EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

air การเดนิทางโดยเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัจักรราศ[ีLex2]
คณุสมบตัเิฉพาะ: ลกัษณะเฉพาะ [Lex2]
เคร鬦ื،องปรับอากาศ: เคร鬦ื،องทาํความเยน็ [Lex2]
ทว่งทาํนอง: ทาํนอง, เพลง [Lex2]
ทอ้งฟา้: อวกาศ [Lex2]
บรรยากาศ: กล鬦ิ،นอาย [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鬦ึ،งอากาศ, ทาํใหล้มเขา้ออกไดส้ะดวก,ออกความคดิเหน็,
ออกอากาศ, ออกโทรทศัน,์ การหายใจ, ลมท鬦ี،พัดเบา, อากาศ, ลกัษณะทา่ทาง, อาการกลนื
อากาศ, เพลง, อาการ. airless adj. airlike adj. [Hope]
(n) อากาศ,ทา่ทาง,อาการ,ทาํนอง [Nontri]
/EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

airport สนามบนิ: ทา่อากาศยาน [Lex2]
(แอร\์' พอรท์) n. ทา่อากาศยาน [Hope]
(n) ทา่อากาศยาน,สนามบนิ [Nontri]
/EH1 R P AO2 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alarm กระด鬦ิ،งของนาฬกิาปลกุ[Lex2]
ความกลวั[Lex2]
ตดิตั刧惀งอปุกรณเ์ตอืนภยั[Lex2]
เตอืนภยั[Lex2]
ทาํใหก้ลวั[Lex2]
สญัญาณเตอืนภยั: เสยีงเตอืน, สญัญาณบอกเหต ุ[Lex2]
(อะลารม์\') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลวั, สญัญาณ บอกเหต,ุ อปุกรณส์ญัญาณบอก



เหต,ุ เสยีงปลกุ, เสยีงเอะอะโวยวาย. alarmable adj. alarmedly adv. alarming adj.
###S. fear, alert ###A. allay [Hope]
(n) สญัญาณเตอืนภยั,ความตกใจกลวั [Nontri]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นตกใจ,ปลกุ,ทาํใหต้กใจกลวั [Nontri]
/AH0 L AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

alarmed ท鬦ี،ต鬦ื،นกลวั[Lex2]
/AH0 L AA1 R M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[alarm]
กระด鬦ิ،งของนาฬกิาปลกุ[Lex2]
ความกลวั[Lex2]
ตดิตั刧惀งอปุกรณเ์ตอืนภยั[Lex2]
เตอืนภยั[Lex2]
ทาํใหก้ลวั[Lex2]
สญัญาณเตอืนภยั: เสยีงเตอืน, สญัญาณบอกเหต ุ[Lex2]
(อะลารม์\') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลวั, สญัญาณ บอกเหต,ุ อปุกรณส์ญัญาณบอก
เหต,ุ เสยีงปลกุ, เสยีงเอะอะโวยวาย. alarmable adj. alarmedly adv. alarming adj.
###S. fear, alert ###A. allay [Hope]
(n) สญัญาณเตอืนภยั,ความตกใจกลวั [Nontri]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นตกใจ,ปลกุ,ทาํใหต้กใจกลวั [Nontri]
/AH0 L AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

alarming ซ鬦ึ،งนา่ตกใจ: ท鬦ี،นา่หวาดกลวั [Lex2]
/AH0 L AA1 R M IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[alarm]
กระด鬦ิ،งของนาฬกิาปลกุ[Lex2]
ความกลวั[Lex2]
ตดิตั刧惀งอปุกรณเ์ตอืนภยั[Lex2]
เตอืนภยั[Lex2]
ทาํใหก้ลวั[Lex2]
สญัญาณเตอืนภยั: เสยีงเตอืน, สญัญาณบอกเหต ุ[Lex2]
(อะลารม์\') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลวั, สญัญาณ บอกเหต,ุ อปุกรณส์ญัญาณบอก
เหต,ุ เสยีงปลกุ, เสยีงเอะอะโวยวาย. alarmable adj. alarmedly adv. alarming adj.
###S. fear, alert ###A. allay [Hope]
(n) สญัญาณเตอืนภยั,ความตกใจกลวั [Nontri]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นตกใจ,ปลกุ,ทาํใหต้กใจกลวั [Nontri]
/AH0 L AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

alcohol เหลา้: สรุา, เคร鬦ื،องด鬦ื،มท鬦ี،มแีอลกอฮอล ์[Lex2]
แอลกอฮอล:์ สารชนดิหน鬦ึ،งไมม่สี ีตดิไฟได ้[Lex2]
(แอล\' กะฮอล) n. แอลกอฮอล,์ ethyl alcohol, เคร鬦ื،องด鬦ื،มท鬦ี،ผสมแอลกอฮอล,์ สารประกอบ
เคมที鬦ี،มสีตูร ROH. [Hope]
(n) แอลกอฮอล,์เหลา้,สรุา,ของมนึเมา [Nontri]
/AE1 L K AH0 HH AA2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alcoholic ซ鬦ึ،งเกดิจากการด鬦ื،มเหลา้: ซ鬦ึ،งเกดิจากการด鬦ื،มสรุา [Lex2]



ซ鬦ึ،งตดิเหลา้: ซ鬦ึ،งตดิสรุา [Lex2]
ผสมแอลกอฮอล:์ ท鬦ี،มสีรุาอยู่, ท鬦ี،มสีว่นผสมของแอลกอฮอล ์[Lex2]
ผู้ท鬦ี،ตดิเหลา้: ผู้ท鬦ี،ตดิสรุา [Lex2]
(แอลกะฮอล\'ลคิ) adj.ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบัหรอื เกดิจากแอลกอฮอล,์ เป็นพษิสรุาเร刧ื惀อรัง. n. ผู้ตดิสรุา
เร刧ื惀อรัง, คนตดิเหลา้ ###S. vinous, spirituous [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัแอลกอฮอล,์เก鬦ี،ยวกบัของมนึเมา [Nontri]
/AE2 L K AH0 HH AA1 L IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

all จาํนวนทั刧惀งหมด: ส鬦ิ،งทั刧惀งหมด [Lex2]
ทั刧惀งหมด: ทั刧惀งมวล, ทั刧惀งส刧ิ惀น, ทั刧惀งผอง, ทั刧惀งปวง, ทั刧惀งหลาย, ลว้นแต,่ ลว้นแลว้แต,่ สรรพ, ตลอด
[Lex2]
ทกุคน: จาํนวนทั刧惀งหมด, ส鬦ิ،งทั刧惀งหมด [Lex2]
ทกุๆ: ทกุ, ใดๆ [Lex2]
มาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งย鬦ิ،ง [Lex2]
(ออล) n.,adj.,adv. ทั刧惀งหมด, จาํนวนทั刧惀งหมด, ทั刧惀งมวล, ทั鬦،วทกุ, ตลอด, เทา่ท鬦ี،มทีั刧惀งหมด, ลว้น,
แท,้ สงูสดุ, ท鬦ี،สดุ. above all กอ่นอ鬦ื،น. after all อยา่งไรกต็าม,ในท鬦ี،สดุ. once and for all
ในท鬦ี،สดุ. all but เกอืบจะ,จวนเจยีน [Hope]
(adj) ทั刧惀งส刧ิ惀น,ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งปวง,ทั刧惀งมวล [Nontri]
/AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

allied ซ鬦ึ،งเป็นพันธมติรกนัโดยสนธสิญัญา[Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีวามสมัพันธก์นั[Lex2]
ซ鬦ึ،งมลีกัษณะคลา้ยกนั: ซ鬦ึ،งมลีกัษณะท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกนั [Lex2]
(อะไลด\ฺ', แอล\' ไลด)ฺ adj. เป็นพันธมติรกนัโดยสนธสิญัญา, ซ鬦ึ،งมคีวามสมัพันธก์นั, มาจากท鬦ี،
เดยีวกนั, มแีหลง่กาํเนดิเดยีวกนั ###S. united [Hope]
(adj) เป็นพันธมติรกนั,เก鬦ี،ยวพันกนั,เก鬦ี،ยวดองกนั [Nontri]
/AH0 L AY1 D/ [CMU]
/AE1 L AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[ally]
คนหรอืประเทศท鬦ี،อยู่ในกลุ่มเดยีวกนั: สมาชกิในกลุ่ม [Lex2]
จัดอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั (เน鬦ื،องจากมลีกัษณะท鬦ี،สมัพันธก์นั)[Lex2]
ทาํใหร้วมตวักนั: ทาํใหเ้ขา้รว่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั [Lex2]
รวมตวักนั: เขา้รว่มเป็นกลุ่มเดยีวกนั [Lex2]
สมัพันธก์นัจากการแตง่งาน: ดองกนั [Lex2]
อวยัวะท鬦ี،สมัพันธก์นั: อวยัวะท鬦ี،เช鬦ื،อมกนั [Lex2]
(vt,vi. อะไล\', n. แอล\' ไล, อะไล\') ผกูพัน,เขา้ขา้ง,เป็นพันธมติร,พันธมติร,ประเทศ
พันธมติร,พรรคพวก,ผู้ชว่ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،เก鬦ี،ยวดองกนั. alliable adj. ###S. confederate, partner
A. enemy [Hope]



(n) พันธมติร,พรรคพวก,พวกพอ้ง [Nontri]
(vt) ผกูพัน,เก鬦ี،ยวเน鬦ื،องกนั,เก鬦ี،ยวดอง [Nontri]
/AE1 L AY0/ [CMU]
/AH0 L AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

all right ตกลง: ดลีะ, เอาเถอะ [Lex2]
นา่พอใจ[Lex2]
แนน่อน: อยา่งแนน่อน [Lex2]
ปลอดภยั[Lex2]
เรยีบรอ้ย: ถกูตอ้ง [Lex2]
อยา่งนา่พอใจ[Lex2]
นา่พอใจ: ถกูตอ้ง, สมควร [Lex2]
ใชแ่ลว้ (ถา้นาํหนา้คาํนามใช ้allright)[Lex2]
ใชแ่น:่ แนน่อน [Lex2]
ปลอดภยั, ใช,่สบายด,ี ซ鬦ึ،งพอใจ, แนน่อน [Hope]
(uh) /  / [OALD]

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

almost เกอืบจะ: เกอืบ, จวนจะ, จวนเจยีน, จวน, แทบจะ, เกอืบถงึ [Lex2]
(แอล\' โมสท)ฺ adv. เกอืบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจยีน (nearly, approximately) [Hope]
(adv) แทบ,จวนเจยีน,เกอืบจะ [Nontri]
/AO1 L M OW2 S T/ [CMU]
(a) / / [OALD]



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

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

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

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

alphabet ตวัอกัษร: ตวัหนังสอื [Lex2]
สญัลกัษณใ์นการส鬦ื،อสาร[Lex2]
|m, pl. s| ตวัอกัษร ประกอบดว้ย \nA(อา) B(เบ) C(เซ) D(เด) E(เอ) F(เอฟ) G(เจ)
H(อาช) I(อ)ี J(จ)ี K(คา) L(เอล็) M(เอม็) N(เอน็) O(โอ) P(เพ) Q(ค)ู R(แอร)์ S(เอส) T(เท)
U(ออกเสยีงระหวา่ง อูออื) V(เว) W(ดบุเบลอเว) X(อกิส)์ Y(อเีกรค็) Z(เซท) [LongdoFR]
(แอล\' ฟาเบท) n. อกัษรพยญัชนะ, อกัษร,อกัขระ,ระบบตวัอกัษร,ความรู้พ刧ื惀นฐาน, ขั刧惀นมลูฐาน.
[Hope]
(n) ตวัพยญัชนะ,ตวัอกัษร,อกัขระ [Nontri]
/AE1 L F AH0 B EH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

alphabetical ท鬦ี،เรยีงตามลาํดบัอกัษร[Lex2]
(แอลฟาเบท\' ทเิคลิ) adj. เรยีงตามอกัขรานกุรม, เรยีงตามอกัษร, เก鬦ี،ยวกบัอกัษรหรอือกัขระ.
###S. alphatic [Hope]
(adj) ตามตวัอกัษร [Nontri]
/AE2 L F AH0 B EH1 T IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

already แลว้: ท鬦ี،เกดิแลว้กอ่นหนา้น刧ี惀, เรยีบรอ้ย, เรยีบรอ้ยแลว้ [Lex2]
(ออลเรด\' ด)ี adj. อยู่แลว้, เสยีแลว้,แลว้, เรยีบรอ้ยแลว้ ###S. before now, by now)



[Hope]
(adv) เรยีบรอ้ยแลว้,แลว้ [Nontri]
/AO0 L R EH1 D IY0/ [CMU]
/AO0 R EH1 D IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

also เชน่กนั: เชน่เดยีวกนั, เหมอืนกนั, ดว้ย [Lex2]
ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น: ย鬦ิ،งไปกวา่นั刧惀น [Lex2]
ดว้ย,เชน่เดยีวกนั [LongdoEN]
เอาละ่, แลว้ [LongdoDE]
(ออล\' โซ) adv. ดว้ย,อกีดว้ย, เชน่เดยีวกนั, เหมอืนกนั, โดยเฉพาะ ###S. and, besides
[Hope]
(adv) ดว้ย,เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั [Nontri]
/AO1 L S OW0/ [CMU]
(a) / / [OALD]
[conjurer]
ผู้ท鬦ี،โนม้นา้วผู้อ鬦ื،น[Lex2]
ผู้ท鬦ี،รา่ยมนต[์Lex2]
(คอน\'เจอเรอะ) n. หมอผ,ีนักเลน่กล,ผู้วงิวอน ###S. magician [Hope]
(n) หมอผ,ีนักแสดงกล,นักมายากล,คนเลน่กล [Nontri]
(n) / / [OALD]

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

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

alternatively /AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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



(cc) / / [OALD]

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

always ตลอดเวลา: ตลอดไป [Lex2]
เสมอ: เสมอๆ, ทกุคราว, ทกุครั刧惀ง, ทกุท,ี เป็นประจาํ, บอ่ยๆ [Lex2]
(ออล\' เวยซ์) adv. ตลอดเวลา, ตลอดไป, เป็นประจาํ, โดยไมม่กีารยกเวน้, โดยไมม่เีง鬦ื،อนไข,
ตายตวั, เดด็ขาด ###S. eternally, perpetually) [Hope]
(adv) เสมอ,นจิสนิ,ทกุเวลา,ตลอดเวลา,เป็นประจาํ,ตลอดไป [Nontri]
/AO1 L W EY2 Z/ [CMU]
/AO1 L W IY0 Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

amazed นา่ท鬦ึ،ง: นา่อศัจรรย,์ นา่แปลกใจ [Lex2]
(อะเมซด\ฺ') adj. ประหลาดใจ. amazedness n. ###S. surprised [Hope]
/AH0 M EY1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[amaze]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ [Lex2]
(อะเมซ\') vt.,n. ทาํใหป้ระหลาดใจมาก,ทาํใหง้งงวย amazement n. ###S. astonish
[Hope]
(vt) ทาํใหส้นเทห่,์ทาํใหป้ระหลาดใจ,ทาํใหพ้ศิวงงงงวย [Nontri]
/AH0 M EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

amazing นา่ประหลาดใจ: นา่แปลกใจ [Lex2]
(อะเม\' ซงี) adj. ซ鬦ึ،งทาํใหป้ระหลาดใจ ###S. surprising, unbelievingA. ordinary
[Hope]
(adj) นา่สนเทห่,์นา่พศิวง,นา่อศัจรรย,์นา่ประหลาด [Nontri]
/AH0 M EY1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[amaze]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ [Lex2]
(อะเมซ\') vt.,n. ทาํใหป้ระหลาดใจมาก,ทาํใหง้งงวย amazement n. ###S. astonish
[Hope]
(vt) ทาํใหส้นเทห่,์ทาํใหป้ระหลาดใจ,ทาํใหพ้ศิวงงงงวย [Nontri]
/AH0 M EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]



ambition ความทะเยอทะยาน: ความปรารถนาอนัแรงกลา้, ความมกัใหญใ่ฝ่สงู [Lex2]
จดุมุ่งหมาย: เปา้หมาย [Lex2]
(แอมบชิ\' เชนิ) n. ความทะเยอทะยาน, ความมกัใหญใ่ฝ่สงู, ความปรารถนาอนัแรงกลา้, เปา้
หมายของความปรารถนาดงักลา่ว . vt. ปรารถนา อยา่งแรงกลา้. ambitionless adj. ###S.
longing, goal ###A. aimlessness) [Hope]
(n) ความทะเยอทะยาน,ความมกัใหญใ่ฝ่สงู [Nontri]
/AE0 M B IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ambulance รถพยาบาล: ยานพาหนะสง่ผู้ป่วย [Lex2]
(แอม\' บวิเลนิ\') n. รถพยาบาล, เรอืหรอืเคร鬦ื،องบนิ, โรงพยาบาลเคล鬦ื،อนท鬦ี، [Hope]
(n) รถพยาบาล,รถฉกุเฉนิ [Nontri]
/AE1 M B Y AH0 L AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

amuse ทาํใหส้นกุสนาน: ทาํใหร้า่เรงิ [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหข้าํ [Lex2]
(อะมวิซ) vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ, ทาํใหข้บขนั, ใหค้วามอภริมยแ์ก,่ ทาํให ้ขบขนั [Hope]
(vt) ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหข้บขนั,ทาํใหส้นกุสนาน [Nontri]
/AH0 M Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

amused ซ鬦ึ،งมอีารมณข์บขนั[Lex2]
นา่ขบขนั[Lex2]
(อะสมวิซ\' ด)ฺ adj. ซ鬦ึ،งมอีารมณข์บขนั, ขบขนั ###S. entertained) [Hope]
/AH0 M Y UW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[amuse]
ทาํใหส้นกุสนาน: ทาํใหร้า่เรงิ [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหข้าํ [Lex2]
(อะมวิซ) vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ, ทาํใหข้บขนั, ใหค้วามอภริมยแ์ก,่ ทาํให ้ขบขนั [Hope]
(vt) ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหข้บขนั,ทาํใหส้นกุสนาน [Nontri]
/AH0 M Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

amusing ขบขนั: ตลกขบขนั [Lex2]



นา่สนกุสนาน[Lex2]
(อะมวิ\' ซงิ) adj. ขบขนั, ซ鬦ึ،งทาํใหข้บขนั (diverting, entertaining ###A. boring) [Hope]
(adj) นา่สนกุ,นา่เพลดิเพลนิ,นา่ขบขนั,นา่หวัเราะ [Nontri]
/AH0 M Y UW1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[amuse]
ทาํใหส้นกุสนาน: ทาํใหร้า่เรงิ [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหข้าํ [Lex2]
(อะมวิซ) vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ, ทาํใหข้บขนั, ใหค้วามอภริมยแ์ก,่ ทาํให ้ขบขนั [Hope]
(vt) ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหข้บขนั,ทาํใหส้นกุสนาน [Nontri]
/AH0 M Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

analyse วเิคราะห:์ ศกึษา, ตรวจสอบ, พจิารณา, นาํมาแยกเป็นสว่นๆ เพ鬦ื،อพจิารณาในประเดน็ตา่งๆ
[Lex2]
(แอน\' นะไลซ) vt. วเิคราะห,์ แยกธาตจุาํแนกแยกแยะ, วภิาค, วเิคราะห ์[Hope]
(vt) วเิคราะห,์จาํแนก,วภิาค,แยกแยะ [Nontri]
(v) / / [OALD]

analysis การวเิคราะห:์ การพเิคราะห,์ การนาํมาแยกเป็นสว่นๆ เพ鬦ื،อพจิารณาในประเดน็ตา่งๆ [Lex2]
จติวเิคราะห:์ การวเิคราะหท์างจติใจ [Lex2]
ผลการวเิคราะห[์Lex2]
(อะแนล\' ลซิสิ) n. การวเิคราะห,์ การแยกธาต,ุ การจาํแนกแยกแยะ, การวเิคราะห,์ การวภิาค
###S. anatomization, dissection) [Hope]
(n) วภิาค,การแยกแยะ,การวเิคราะห ์[Nontri]
/AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ancient เกา่: เกา่แก ่[Lex2]
คนสมยัโบราณ: คนเกา่แก ่[Lex2]
โบราณ: เกา่แก,่ โบราณกาล, อดตี [Lex2]
ผู้ท鬦ี،ชรามาก[Lex2]
(เอน\' เชนิท)ฺ adj. โบราณ, เกา่แก.่ n. คนสมยัโบราณ,คนชรามาก,ผู้ถอืธง, ธง,แบบ [Hope]
(adj) เกา่แก,่โบราณ [Nontri]
/EY1 N CH AH0 N T/ [CMU]
/EY1 N SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

and จากนั刧惀น: แลว้ก ็[Lex2]
ดงันั刧惀น[Lex2]
รวมกบั: รวม [Lex2]
และ: ย鬦ิ،งไปกวา่นั刧惀น, มากไปกวา่นั刧惀น [Lex2]
(แอนด)ฺ conj. และ, แลว้ก,็ อกี, พรอ้มทั刧惀ง, รวมทั刧惀ง, ตอ่เน鬦ื،องกนั, บวกอกี, ถา้เชน่นั刧惀นก,็ ขณะ
เดยีวกนั ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
(con) และ,รวมทั刧惀ง [Nontri]
/AE1 N D/ [CMU]
/AH0 N D/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

anger โกรธ: โมโห [Lex2]
ความโกรธ: ความเคอืง [Lex2]
ทาํใหโ้กรธ: ยั鬦،วโมโห [Lex2]



(แอง\' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉนุเฉยีว, ความ เจบ็ปวด. vt. ทาํใหโ้กรธ, ทาํให้
ฉนุเฉยีว vi. โกรธ (wrath, ire) [Hope]
(n) ความโกรธ,ความฉนุเฉยีว,โทสะ [Nontri]
/AE1 NG G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

angle การวดัมมุ[Lex2]
แงม่มุในการพจิารณา: แง ่(ความเหน็), มมุมอง [Lex2]
มมุ[Lex2]
หกัมมุ: เคล鬦ื،อนท鬦ี،ทาํมมุ [Lex2]
หกัมมุ: ทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،เป็นมมุ [Lex2]
ตกปลา[Lex2]
ลอ่: หลอกลอ่ (เพ鬦ื،อใหไ้ดส้鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ) [Lex2]
(n) มมุ,เหล鬦ี،ยม [Nontri]
(vt) ตกปลา [Nontri]
/AE1 NG G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

animal เก鬦ี،ยวกบัเน刧ื惀อหนังมงัสา[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสตัว:์ ซ鬦ึ،งเกดิจากสตัว ์[Lex2]
คนท鬦ี،หยาบคาย: คนท鬦ี،โหดรา้ยทารณุคลา้ยสตัว ์[Lex2]
สตัว[์Lex2]
(แอน\' นเิมลิ) n. สตัว,์ คนท鬦ี،คลา้ยสตัว,์ สตัวเ์ล刧ี惀ยงลกูดว้ยนม, คนท鬦ี،โหดรา้ยคลา้ยสตัว.์ adj.
เก鬦ี،ยวกบัสตัว.์ animalic, animalian adj. ###S. creature, beast ###A. human)
[Hope]
(n) สตัว ์[Nontri]
/AE1 N AH0 M AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ankle ขอ้เทา้[Lex2]
เดนิ (คาํสแลง)[Lex2]
(แอง\' เกลิ) n. ขอ้เทา้,สว่นเรยีวยาวบรเิวณเหนอืขอ้เทา้ [Hope]
(n) ขอ้เทา้ [Nontri]
/AE1 NG K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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



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

annoy ทาํใหร้าํคาญ: รบกวน [Lex2]
รบกวน[Lex2]
(อะนอย\') vt. รบกวน, ทาํใหร้าํคาญ [Hope]
(vt) ทาํใหร้าํคาญ,รบกวน,ทาํใหโ้กรธ [Nontri]
/AH0 N OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

annoyed ท鬦ี،ราํคาญ[Lex2]
/AH0 N OY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[annoy]
ทาํใหร้าํคาญ: รบกวน [Lex2]
รบกวน[Lex2]
(อะนอย\') vt. รบกวน, ทาํใหร้าํคาญ [Hope]
(vt) ทาํใหร้าํคาญ,รบกวน,ทาํใหโ้กรธ [Nontri]
/AH0 N OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

annoying นา่ราํคาญ[Lex2]
(อะนอย\' องิ) adj. ซ鬦ึ،งมารบกวน, ซ鬦ึ،งทาํใหร้าํคาญ ###S. vexatious, causing annoyance
###A. pleasant, agreeable) [Hope]
/AH0 N OY1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[annoy]
ทาํใหร้าํคาญ: รบกวน [Lex2]
รบกวน[Lex2]
(อะนอย\') vt. รบกวน, ทาํใหร้าํคาญ [Hope]
(vt) ทาํใหร้าํคาญ,รบกวน,ทาํใหโ้กรธ [Nontri]
/AH0 N OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

annual ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นปีละครั刧惀ง[Lex2]
ประจาํปี[Lex2]
หนังสอืประจาํปี[Lex2]
(แอน\' นวล) adj. ประจาํปี, ทกุปี, เก鬦ี،ยวกบัปี, เกดิข刧ึ惀นระหวา่งปี, มชีวีติอยู่เพยีงฤดเูดยีวหรอืปี
เดยีว. n. พชืท鬦ี،มชีวีติอยู่เพยีงฤดเูดยีวหรอืปีเดยีว, หนังสอืหรอืรายไดป้ระจาํปี. annually
adv. ###S. yearlong, yearly [Hope]
(adj) รายปี,ประจาํปี,ทกุปี [Nontri]
(n) หนังสอืประจาํปี,หนังสอืรายปี [Nontri]
/AE1 N Y UW0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

annually (adv) ทกุๆปี [Nontri]
/AE1 N Y UW0 AH0 L IY0/ [CMU]



(a) / / [OALD]

another ท鬦ี،ไมใ่ชอ่นัเดยีวกนั: ท鬦ี،เป็นอนัอ鬦ื،น [Lex2]
ส鬦ิ،งอ鬦ื،น: อกีอนัท鬦ี،แตกตา่งกนั [Lex2]
อกี: อกีหน鬦ึ،ง [Lex2]
(อะนา\' เธอะ) adj.,pron. อกี, อกีหน鬦ึ،ง, อ鬦ื،น, อยา่งอ鬦ื،น, คลา้ยกนั. one another ซ鬦ึ،งกนัและ
กนั. another time คราวหนา้ ###S. substitute, alternative) [Hope]
(adj) อ鬦ื،น,อกี,อยา่งอ鬦ื،น [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งอ鬦ื،น,อยา่งอ鬦ื،น,คนอ鬦ื،น [Nontri]
/AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

answer การตอบคาํถาม[Lex2]
การโตต้อบ[Lex2]
แกต้วัในศาล: แกต้า่งในศาล [Lex2]
คาํแกต้า่งในศาล[Lex2]
คาํตอบ[Lex2]
ตอบ: ใหค้าํตอบ [Lex2]
ตอบสนอง[Lex2]
โตต้อบ[Lex2]
ทาํใหบ้รรลตุามความตอ้งการ[Lex2]
บรรลจุดุประสงค[์Lex2]
รับ (โทรศพัท)์[Lex2]
วธิแีกปั้ญหา[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،โตต้อบ: ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอบสนอง [Lex2]
(อาน\' เซอะ) n.,vt.,vi. คาํตอบ, ผลลพัธ,์ คาํแกต้วั, คาํสนอง, ตอบ, สนอง, แกต้วั. [Hope]
(n) คาํตอบ,ผลลพัธ,์คาํแกต้วั [Nontri]
(vt) ตอบ,แกต้วั [Nontri]
/AE1 N S ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

anti คนท鬦ี،ตอ่ตา้น: คนท鬦ี،คดัคา้น [Lex2]
ตอ่ตา้น: สกดั, ขจัด [Lex2]
ตา้น: ตรงกนัขา้ม, สกดั, ขจัด [Lex2]
(แอน\'ไท, แอน\' ท)ี n., (pl. lis) ผู้ตอ่ตา้น [Hope]
/AE1 N T IY0/ [CMU]
/AE1 N T AY0/ [CMU]

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

anxiety ความวติกกงัวล: ความกงัวล, ความวติก, ความหว่งใย [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหก้งัวล[Lex2]
(แองไซ\'อทิ)ี n. ความกงัวล,ความหว่งใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทกุข,์ความกระตอื รอื
รน้,เร鬦ื،องนา่หว่ง ###S. concern, worry [Hope]



(n) ความกงัวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตอืรอืรน้,ความหว่งใย [Nontri]
/AE0 NG Z AY1 AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

anxious ท鬦ี،ทาํใหเ้กดิความกงัวล: ท鬦ี،ทาํใหเ้กดิความกลวั, ท鬦ี،เตม็ไปดว้ยความกงัวล [Lex2]
ท鬦ี،วติกกงัวล: ท鬦ี،วติก, ท鬦ี،กงัวล, ท鬦ี،กระวนกระวาย, ท鬦ี،รอ้นใจ, ชา่งวติก [Lex2]
(แอง\'เชสิ) adj. หว่งใย,นา่หว่ง,กงัวลใจ,เป็นทกุข.์ anxiousness n. [Hope]
(adj) กระวนกระวาย,หว่งใย,รอ้นใจ,กระตอืรอืรน้ [Nontri]
/AE1 NG K SH AH0 S/ [CMU]
/AE1 NG SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

anybody แตล่ะคน: ใครๆ [Lex2]
บคุคลท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง: บคุคลสาํคญั [Lex2]
(เอน\'นบีอด)ี pron.,n. ใคร ๆ ,ใครกไ็ด ้[Hope]
(n) ใครๆ,คนหน鬦ึ،งคนใด [Nontri]
/EH1 N IY0 B AH0 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

anyone ใครๆ: ทกุๆ คน, ใครตอ่ใคร [Lex2]
(เอน\'นวีนั) pron.= anybody [Hope]
(n) ใครๆ,คนหน鬦ึ،งคนใด [Nontri]
/EH1 N IY0 W AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

anything ใดๆ: ส鬦ิ،งตา่งๆ, บางส鬦ิ،งบางอยา่ง [Lex2]
ในทกุๆ ทาง (มกัใชใ้นเชงิปฏเิสธ)[Lex2]
(เอน\'นธีงิ) pron.,adv. อะไรกต็าม,ชนดิใดกต็าม,ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่ง [Hope]
(n) ส鬦ิ،งใด,อะไรกต็าม,อะไรบา้ง [Nontri]
/EH1 N IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

anyway นอกจากนั刧惀น: ถงึอยา่งไร, อยา่งไรกต็าม [Lex2]
(เอน\'นเีว) adv. = anyhow [Hope]
(adv) ถงึอยา่งไรกต็าม [Nontri]
/EH1 N IY0 W EY2/ [CMU]
(a) / / [OALD]

anywhere ทกุแหง่: ไมว่า่ท鬦ี،ใด, ท鬦ี،ใดกต็าม [Lex2]
(เอน\'นแีวร)์ adv. ท鬦ี،ไหนกต็าม,ไหน ๆ ,ทกุแหง่ (in,at,or to any place) [Hope]
(adv) ในท鬦ี،ใดๆ,ทกุแหง่,ท鬦ี،ไหนกต็าม [Nontri]
/EH1 N IY0 W EH2 R/ [CMU]
/EH1 N IY0 HH W EH2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

apart โดยไมพ่จิารณา[Lex2]
เป็นช刧ิ惀น ๆ (ขาด): เป็นสว่นๆ [Lex2]
แยกจาก: แยกกนั [Lex2]
แยกจาก[Lex2]
(อะพารท์\ฺ') adv.,adj. ตา่งหาก,คนละตา่งหาก,เป็นช刧ิ惀น ๆapartness n. ###S. aloof,
separately ###A. together) [Hope]
(adv) ตา่งหาก,หา่งออกไป [Nontri]



/AH0 P AA1 R T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

apart from เวน้เสยีแตว่า่ เชน่ What is the best war film apart from Saving Private Ryan and Black
Hawk Down? [LongdoEN]

apartment หอ้งชดุ: อพารท์เมนท ์[Lex2]
อาคารท鬦ี،มหีอ้งชดุ[Lex2]
(อะพารท์\'เมนิท)ฺ n. หอ้ง,หอ้งเชา่,หอ้งชดุในโรงแรม,อาคารท鬦ี،มหีอ้งใหเ้ชา่. [Hope]
(n) อพารท์เมนท,์หอ้งเด鬦ี،ยว,ท鬦ี،พัก,หอ้งเชา่,หอ้งชดุ [Nontri]
/AH0 P AA1 R T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

apologize แกต้า่ง: แกต้วั [Lex2]
ขอโทษ: ขอขมา, ขอรับผดิ, ขออภยั, ขอประทานโทษ, แสดงความเสยีใจ [Lex2]
(อะพอล\'โลไจซ)ฺ vi. ขออภยั,แกต้วั,ออกตวั. apologis (z) er n. [Hope]
/AH0 P AA1 L AH0 JH AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apparent ชดัเจน: เดน่ชดั [Lex2]
ซ鬦ึ،งเหน็ได[้Lex2]
(อะพา\'เรนิท)ฺ adj. เดน่ชดั,ชดัเจน,แจม่แจง้,ภายนอก,เก鬦ี،ยวกบัหลกัฐานแรก เร鬦ิ،ม,เหมาะท鬦ี،จะ
ครองมาก. apparentness n. ###S. clear, evident ###A. doubtful, hazy) [Hope]
(adj) ประจักษ,์แจม่แจง้,เดน่ชดั,ชดัเจน [Nontri]
/AH0 P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

apparently ชดัเจน: ชดัแจง้ [Lex2]
/AH0 P EH1 R AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

appeal การอทุธรณ[์Lex2]
ขออทุธรณ[์Lex2]
ความนา่สนใจ: ความเยา้ยวน, ความดงึดดูใจ [Lex2]
คาํขอรอ้ง[Lex2]
ดงึดดู: ทาํใหส้นใจ [Lex2]
รอ้งขอ: ออ้นวอน [Lex2]
วงิวอน, รอ้งขอ, อทุธรณ ์[LongdoEN]
(อะพลี\') n.,vi. อทุธรณ,์รอ้งขอ,ออ้นวอน,เรยีกรอ้ง,ใช,้อาศยั,ดงึดดูใจ,ซาบซ刧ึ惀ง. appealer
n. ###S. request, call) [Hope]
(vt) ขอรอ้ง,ออ้นวอน,รอ้งเรยีน,อทุธรณ,์เรยีกรอ้ง,ดงึดดูความสนใจ [Nontri]
/AH0 P IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

appearance การปรากฏตวั[Lex2]
ภาพลกัษณ:์ ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฎใหเ้หน็ [Lex2]
รปูรา่งหนา้ตา: รปูรา่ง, รปูลกัษณะ, รปูลกัษณ,์ รปูโฉม [Lex2]
ลกัษณะภายนอก, การปรากฏตวั [LongdoEN]
(อะเพยี\'เรนิซ)ฺ n. การปรากฎตวั,การไปศาล,ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฎ, ลกัษณะทา่ทาง, โฉมภายนอก
###S. manifestation, look,form) [Hope]
(n) การปรากฏ,รปูโฉมภายนอก,รปูรา่ง [Nontri]
/AH0 P IH1 R AH0 N S/ [CMU]



(n) / / [OALD]

appear ดเูหมอืนจะ: ดเูหมอืนวา่ [Lex2]
ปรากฏตวั: แสดงตวั, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มขี刧ึ惀น [Lex2]
ปรากฏตวัตอ่สาธารณะ[Lex2]
ปรากฏตวัอยา่งเป็นทางการในศาล[Lex2]
พมิพจ์าํหนา่ย[Lex2]
(อะเพยีร\์') vi. ปรากฎ,ดเูหมอืน,แสดงตวั, ประจักษ,์ มาถงึ, เกดิข刧ึ惀น ###S. arise, emerge)
[Hope]
(vi) ปรากฏ,ประจักษ,์แสดงตวั,เหน็ [Nontri]
/AH0 P IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apple ตน้แอปเป刧ิ惀ล[Lex2]
แอปเป刧ิ惀ล: ผลแอป๊เปลิ [Lex2]
(แอพ\'เพลิ) n. แอปเปลิ,ลกูเบสบอล [Hope]
(n) ลกูแอปเป刧ิ惀ล [Nontri]
/AE1 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

application การขอ[Lex2]
การใช:้ การประยกุตใ์ช ้[Lex2]
การทา[Lex2]
ความสมัพันธก์นั: ความเก鬦ี،ยวขอ้ง [Lex2]
โปรแกรมคอมพวิเตอร[์Lex2]
(แอพพลเิค\'เชนิ) n. การสมคัร,ความเก鬦ี،ยวขอ้ง,ความมปีระโยชน,์การใช,้ การรอ้งขอ,คาํรอ้ง
ขอ,ใบสมคัร,ความสนใจอยา่งใกลช้ดิ, การประยกุต,์ โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรับรปูแบบหน鬦ึ،ง
รปูแบบใด ###S. administration,utility, request [Hope]
(n) ใบสมคัรงาน,การสมคัรงาน,คาํรอ้งขอ,การแสดงความจาํนง [Nontri]
/AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

appoint จัด (วนัเวลา, สถานท鬦ี،): นัดหมาย [Lex2]
จัดใหเ้หมาะ[Lex2]
มอบหมาย: กาํหนดหนา้ท鬦ี،, แตง่ตั刧惀ง [Lex2]
(อะพอยท\ฺ') vt. แตง่ตั刧惀ง,ตั刧惀งใหเ้ป็น, [Hope]
(vt) แตง่ตั刧惀ง,กาํหนด,มโีองการ,ออกคาํสั鬦،ง,นัดหมาย [Nontri]
/AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

appointment การแตง่ตั刧惀ง[Lex2]



การนัดพบ: การนัดหมาย [Lex2]
ตาํแหนง่: งาน [Lex2]
ผู้ท鬦ี،ไดรั้บการแตง่ตั刧惀ง[Lex2]
1. โองการ\n2. การแตง่ตั刧惀ง, การกาํหนด(วนั)\n3. การนัดหมาย, การนัดพบ\n4. การจัดเคร鬦ื،อง
ประดบั, เคร鬦ื،องแตง่(หอ้ง), เคร鬦ื،องแตง่ตวั [LongdoEN]
(อะพอย\'เมนิท)ฺ n. การแตง่ตั刧惀ง,ตาํแหนง่,การนัดพบ,เคร鬦ื،องแตง่ตวั,อปุกรณ ์[Hope]
(n) การแตง่ตั刧惀ง,การกาํหนด,การนัดหมาย,เคร鬦ื،องแตง่ตวั [Nontri]
/AH0 P OY1 N T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

appreciate (ราคา) ข刧ึ惀น[Lex2]
ข刧ึ惀นราคา[Lex2]
ยกยอ่ง: ช鬦ื،นชม [Lex2]
สาํนกึบญุคณุ: เหน็คณุคา่, สาํนกึคณุคา่ [Lex2]
(อะพร\ี'ชเีอท) vt. เหน็คณุคา่,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ช鬦ื،นชม,ตระหนัก. vi. มคีา่สงูข刧ึ惀น. 
appreciator n. appreciatingly adv. ###S. recognize,acknowledge [Hope]
(vt) เหน็คณุคา่,เลง็เหน็,ยกยอ่ง,ชมเชย,สาํนกึบญุคณุ,ซาบซ刧ึ惀ง [Nontri]
/AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

appropriate จัดสรรไว:้ สาํรองไว,้ กนัไวเ้พ鬦ื،อจดุประสงคบ์างอยา่ง [Lex2]
นาํเอามาใชส้ว่นตวั: ยดึเอา, นาํมาใชป้ระโยชนโ์ดยมชิอบ [Lex2]
เหมาะสม: เขา้กนั, พอเหมาะ [Lex2]
(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ไดฤ้กษ ์[Nontri]
(vt) ยดึครอง,จัดสรรไว,้ตั刧惀งเงนิไว ้[Nontri]
/AH0 P R OW1 P R IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 P R OW1 P R IY0 EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

approval การอนมุตั:ิ การอนญุาต [Lex2]
ความเหน็พอ้ง: ความยนิยอมพรอ้มใจ, ความเหน็ชอบดว้ย [Lex2]
(อะพร\ู'เวลิ) n. การเหน็ดว้ย,การอนญุาต,การแสดงความพอใจ ###S. approbation,
acceptance, favour ###A. disapproval) [Hope]
(n) การยนิยอม,การเหน็ดว้ย,การเหน็ชอบ,การอนมุตั ิ[Nontri]



/AH0 P R UW1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

approve เหน็ดว้ย: เหน็ควร, เหน็สมควร, เหน็พอ้ง, เหน็ชอบ, เหน็ดเีหน็ชอบ [Lex2]
อนมุตั[ิLex2]
(อะพรฟูว\') vt.,vi. เหน็ดว้ย,ยนืยนัดว้ย,ใหส้ตัยาบนั,พอใจ. approver n. [Hope]
(vt) เหน็ดว้ย,เหน็ชอบ,ยนิยอม,อนมุตั,ิอนญุาต,พอใจ,ถกูใจ [Nontri]
/AH0 P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

approving /AH0 P R UW1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[approve]
เหน็ดว้ย: เหน็ควร, เหน็สมควร, เหน็พอ้ง, เหน็ชอบ, เหน็ดเีหน็ชอบ [Lex2]
อนมุตั[ิLex2]
(อะพรฟูว\') vt.,vi. เหน็ดว้ย,ยนืยนัดว้ย,ใหส้ตัยาบนั,พอใจ. approver n. [Hope]
(vt) เหน็ดว้ย,เหน็ชอบ,ยนิยอม,อนมุตั,ิอนญุาต,พอใจ,ถกูใจ [Nontri]
/AH0 P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

approximate เกอืบจะเหมอืน[Lex2]
ใกลเ้คยีง: ราวๆ, เกอืบจะ [Lex2]
คลา้ยคลงึ[Lex2]
ประมาณ: กะ [Lex2]
(อะพรอค\'ซเิมท) adj.,vt.,vi. ประมาณ,ใกลเ้คยีง,จาํนวนใกลเ้คยีง,คลา้ยกนัมาก,เลยีนแบบ 
approximately adv. [Hope]
(adj) ราวๆ,ประมาณ,ครา่วๆ,ใกลเ้คยีง,คลา้ย [Nontri]
/AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T/ [CMU]
/AH0 P R AA1 K S AH0 M EY2 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

approximately โดยประมาณ[Lex2]
/AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

April เดอืนเมษายน[Lex2]
เมษายน[Lex2]
|der, pl. Aprile| เดอืนเมษายน [LongdoDE]
(เอ\'พรลิ) n. เมษายน [Hope]
(n) เดอืนเมษายน [Nontri]
/EY1 P R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

area บรเิวณ: พ刧ื惀นท鬦ี، [Lex2]
พ刧ื惀นผวิ[Lex2]
ยา่น: แถบ, บรเิวณ, แถว, ละแวก, ถ鬦ิ،น, อาณาบรเิวณ [Lex2]
(แอ\'เรยี) n. พ刧ื惀นท鬦ี،, เน刧ื惀อท鬦ี،,อาณาบรเิวณ, เขต,สาขาวชิา ###S. section,space, field,
zone) [Hope]
(n) พ刧ื惀นท鬦ี،,เขต,เน刧ื惀อท鬦ี،,บรเิวณ,สาขาวชิา [Nontri]
/EH1 R IY0 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

argument การโตแ้ยง้: การแยง้, การโตเ้ถยีง [Lex2]
ขอ้คดิเหน็ท鬦ี،แสดงออกมา: ทศันคตทิ鬦ี،แสดงออกมา [Lex2]
ขอ้พสิจูน:์ ขอ้เทจ็จรงิ [Lex2]
เหตผุล[Lex2]
(อาร\์'กวิเมนิท)ฺ n. การโตเ้ถยีง,การโตค้ารม,การอา้งเหตผุล,ขบวนการใหเ้หตผุล,ขอ้โต้
เถยีง,เร鬦ื،อง,ขอ้สรปุ,หลกัฐาน,ขอ้พสิจูน ์[Hope]
(n) การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง,การโตค้ารม,การถกเถยีง [Nontri]
/AA1 R G Y AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

arm แขน[Lex2]
แขนเส刧ื惀อ[Lex2]
ท鬦ี،วางแขน[Lex2]
สาขา[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยแขน (ในดา้นรปูรา่งและหนา้ท鬦ี،): ส鬦ิ،งท鬦ี،ย鬦ื،นออกมาคลา้ยแขน [Lex2]
ตดิอาวธุ: พรอ้มรบ, พรอ้มสาํหรับปฎบิตัหินา้ท鬦ี،, เตรยีมอาวธุ, มอีาวธุ [Lex2]
เตรยีมอปุกรณ[์Lex2]
อาวธุ[Lex2]
|der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
abbr. Armenian [Hope]
(n) แขน,เทา้แขน,อาวธุ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมพรอ้ม,เตรยีมรบ,คมุเชงิ,ตดิอาวธุ,เตรยีมปอ้งกนั [Nontri]
/AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

armed ตดิอาวธุ[Lex2]
ท鬦ี،มแีขน[Lex2]
/AA1 R M D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[arm]
แขน[Lex2]
แขนเส刧ื惀อ[Lex2]
ท鬦ี،วางแขน[Lex2]
สาขา[Lex2]



ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยแขน (ในดา้นรปูรา่งและหนา้ท鬦ี،): ส鬦ิ،งท鬦ี،ย鬦ื،นออกมาคลา้ยแขน [Lex2]
ตดิอาวธุ: พรอ้มรบ, พรอ้มสาํหรับปฎบิตัหินา้ท鬦ี،, เตรยีมอาวธุ, มอีาวธุ [Lex2]
เตรยีมอปุกรณ[์Lex2]
อาวธุ[Lex2]
|der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
abbr. Armenian [Hope]
(n) แขน,เทา้แขน,อาวธุ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมพรอ้ม,เตรยีมรบ,คมุเชงิ,ตดิอาวธุ,เตรยีมปอ้งกนั [Nontri]
/AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arms อาวธุ[Lex2]
(n) อาวธุ,สรรพาวธุ [Nontri]
/AA1 R M Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[arm]
แขน[Lex2]
แขนเส刧ื惀อ[Lex2]
ท鬦ี،วางแขน[Lex2]
สาขา[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยแขน (ในดา้นรปูรา่งและหนา้ท鬦ี،): ส鬦ิ،งท鬦ี،ย鬦ื،นออกมาคลา้ยแขน [Lex2]
ตดิอาวธุ: พรอ้มรบ, พรอ้มสาํหรับปฎบิตัหินา้ท鬦ี،, เตรยีมอาวธุ, มอีาวธุ [Lex2]
เตรยีมอปุกรณ[์Lex2]
อาวธุ[Lex2]
|der, pl. Arme| แขน [LongdoDE]
abbr. Armenian [Hope]
(n) แขน,เทา้แขน,อาวธุ,ตราประจาํตระกลู [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมพรอ้ม,เตรยีมรบ,คมุเชงิ,ตดิอาวธุ,เตรยีมปอ้งกนั [Nontri]
/AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

army กลุ่ม: กลุ่มคน, ฝงูชน [Lex2]
กองทพั: กองทหาร [Lex2]
(อาร\์'ม)ี n.กองทพับก,กองทหารบก,กองทหาร ฝกึและตดิอาวธุเพ鬦ื،อสงคราม,กลุ่มคนขนาด
ใหญ ่[Hope]
(n) กองทพับก [Nontri]
/AA1 R M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

around ใกล ้ๆ: ไมไ่กลนัก [Lex2]
โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
ท鬦ี،มชีวีติอยู่: หลายแหง่ [Lex2]
ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
ไปยงั[Lex2]
รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
(อะเรานด์\ฺ') adv.,prep. รอบ, ออ้มรอบ,ออ้มผา่น,อยู่รอบ ๆ , วกกลบั, กลบั,ผา่น [Hope]
(adj) รอบ,ลอ้ม,ออ้มรอบ [Nontri]
(pre) ประมาณ,รอบ,ลอ้ม,ออ้มรอบ [Nontri]
/ER0 AW1 N D/ [CMU]
/ER0 AW1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]



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

arrangement การจัดการ[Lex2]
การจัดเตรยีม: การตระเตรยีม [Lex2]
การปรับแตง่บทเพลงใหม ่(ใหต้า่งจากตน้ฉบบัเดมิ)[Lex2]
(อะเรนจ\ฺ'เมนิท)ฺ n. การจัด,การจัดการ,ภาวะท鬦ี،ถกูจัด,ลกัษณะการจัด,การตระเตรยีม,เพลงท鬦ี،ได้
มกีารปรับปรงุใหม ่###S. plan,preparation ###A. disarrangement) [Hope]
(n) การจัดการ,การเตรยีม,การเตรยีมการ [Nontri]
/ER0 EY1 N JH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arrest การจับกมุ[Lex2]
การชะงัก: การหยดุอยา่งกระทนัหนั [Lex2]
จับกมุ: จับ [Lex2]
ดงึดดู: ดงึดดูความสนใจ [Lex2]
หยดุ: ชะลอ, ทาํใหล้า่ชา้ [Lex2]
(อะเรสท\ฺ') vt. จับ,จับกมุ,ดงึดดู,ทาํใหห้ยดุ,กั刧惀น, ยบัยั刧惀ง,เกาะตวั. n. การจับกมุ,ภาวะท鬦ี،ถกู
จับกมุ,การหยดุยั刧惀ง,ภาวะท鬦ี،ถกูหยดุยั刧惀ง. arrester n. arrestment n. ###S. stop,halt)
[Hope]
(n) การจับกมุ,การหยดุยั刧惀ง,การเหน鬦ี،ยวรั刧惀ง,การยบัยั刧惀ง [Nontri]
(vt) จับกมุ,กั刧惀น,ทาํใหห้ยดุ,ยบัยั刧惀ง,เหน鬦ี،ยวรั刧惀ง,ทาํใหช้ะงัก [Nontri]
/ER0 EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arrival การมาถงึ[Lex2]
ผู้ท鬦ี،มาใหม:่ ผู้ท鬦ี،มาถงึ [Lex2]
(อะไร\'เวลิ) n. การมาถงึ,ผู้ท鬦ี،มาถงึ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฎ,การไดบ้รรลถุงึ ###S. attainment,
entrance ,entrant ###A. departure,parting) [Hope]
(n) การมาถงึ,ผู้มาถงึ [Nontri]
/ER0 AY1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

arrive เกดิ: กาํเนดิ [Lex2]
แกปั้ญหาได:้ หาทางออกได ้[Lex2]
ประสบความสาํเรจ็ (ไมเ่ป็นทางการ): ถงึ [Lex2]
มาถงึ: ถงึ, สง่ถงึ [Lex2]
มใีช:้ ปรากฏ [Lex2]
เร鬦ิ،มตน้: เร鬦ิ،ม [Lex2]
(อะไรว\') vi. มาถงึ,มา,บรรลถุงึ,ปรากฎ,ข刧ึ惀นฝั鬦،ง arriver n. ###S. come ###A. depart
[Hope]
(vi) มาถงึ,ไปถงึ,บรรลถุงึ,ปรากฏ [Nontri]
/ER0 AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

arrow ลกูธน:ู ลกูศร, เกาทณัฑ ์[Lex2]
ลกูศร: ลกูศรช刧ี惀ทศิทาง, สญัลกัษณร์ปูลกูศร [Lex2]



(แอร\์'โร) n. ลกูธน,ูลกูศร,เกาทณัฑ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยลกูศร,ลกูศรช刧ี惀. vt. ช刧ี惀ทศิทางดว้ยลกูศร
###S. projectile,missile) [Hope]
(n) ลกูศร,เกาทณัฑ,์ลกูธน ู[Nontri]
/AE1 R OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

article ขอ้ยอ่ย: ขอ้, มาตรา, อนมุาตรา [Lex2]
คาํนาํหนา้นามในภาษาองักฤษ[Lex2]
ทาํสญัญา: ทาํขอ้ตกลงกนั, ผกูมดัดว้ยขอ้ตกลง [Lex2]
บทความ[Lex2]
ส鬦ิ،งของ: เคร鬦ื،องใช,้ ของ, ส鬦ิ،ง, พัสด,ุ วสัด,ุ วตัถ,ุ ผลติภณัฑ,์ ขา้วของ [Lex2]
(อาร\์'ทเิคลิ) n. ส鬦ิ،งของ,ช刧ิ惀น,สนิคา้,บทความ, มาตรา,ขอ้,ขอ้บงัคบั, รายการ,คาํนาํหนา้นาม. 
vt. กลา่วหา,ฟอ้ง,ทาํใหข้อ้บงัคบัผกูมดั ###S. item, object, piece,essay) [Hope]
(n) บทความ,ส鬦ิ،งของ,คาํนาํหนา้นาม [Nontri]
/AA1 R T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

artificial ซ鬦ึ،งประดษิฐข์刧ึ惀น: ซ鬦ึ،งมนษุยท์าํข刧ึ惀น [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมจ่รงิใจ: ซ鬦ึ،งไมซ่鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต[ิLex2]
เทยีม: ปลอม, สงัเคราะห ์[Lex2]
(อารท์ฟิชิ\'เชลิ) adj. เทยีม,ปลอม,ไมแ่ท,้ประดษิฐข์刧ึ惀นเอง,ทาํข刧ึ惀นเอง,ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาต.ิ
artificiality n. [Hope]
(adj) เทยีม,ปลอม,ไมแ่ท,้ประดษิฐข์刧ึ惀นเอง [Nontri]
/AA2 R T AH0 F IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

artist คนท鬦ี،เจา้เลห่ ์(คาํสแลง)[Lex2]
นักแสดง[Lex2]
ผู้ท鬦ี،มทีกัษะ: ผู้มฝีีมอื [Lex2]
ศลิปนิ: ชา่งเขยีน, จติรกร [Lex2]
(อาร\์'ทสิท)ฺ n. นักศลิปะ, จติรกร,นักแสดง,ผู้เช鬦ี،ยวชาญ, ชา่งฝีมอื (artificer, adept) [Hope]
(n) ศลิปนิ,จติรกร,ชา่งฝีมอื,ชา่งเขยีน,ผู้ชาํนาญ [Nontri]
/AA1 R T AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

artistic เก鬦ี،ยวกบัศลิปะ[Lex2]
มรีสนยิม[Lex2]
มศีลิปะ[Lex2]
(อารท์สิ\'ทคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัศลิปะ,มรีสนยิม,วจิติรศลิป์,ชอบหรอืรักในศลิปะ,ผู้ท鬦ี،ใชเ้ลห่.์
###S. artistical,tasteful ###A. vulgar,crude [Hope]



(adj) งดงาม,วจิติร,เก鬦ี،ยวกบัศลิปะ [Nontri]
/AA0 R T IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

ask ขอรอ้ง: ขอ [Lex2]
เชญิ: เช刧ื惀อเชญิ [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค ์[Lex2]
ถาม[Lex2]
บอกราคา: เสนอราคาท鬦ี،ตอ้งการ, ขอราคา [Lex2]
(อาสค)ฺ n. คนแรกท鬦ี،เทพเจา้สรา้งจากไม ้ash (นยิายในประเทศสแกนดเินเวยีน) . S...
[Hope]
(vi,vt) ถาม,ขอ,ขอรอ้ง,เช刧ื惀อเชญิ [Nontri]
/AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

asleep ชา: ไมม่คีวามรู้สกึเน鬦ื،องจากมเีลอืดไปเล刧ี惀ยงไมพ่อ [Lex2]
นอนหลบั: หลบั [Lex2]
ไมต่鬦ื،นตวั: เฉ鬦ื،อย [Lex2]
(อสัลพี\') adj.,adv. นอนหลบั,ชา,หยดุน鬦ิ،ง,ตาย ###S. dozing,in bed,sleeping) [Hope]
(adj) หลบั,นอนหลบั [Nontri]
/AH0 S L IY1 P/ [CMU]
(j) / / [OALD]

aspect มมุ: ดา้น, แงม่มุ [Lex2]
มมุมอง: ความคดิเหน็ [Lex2]
ลกัษณะ: รปูลกัษณ ์[Lex2]
(แอส\'เพคท)ฺ n. ลกัษณะ,รปูรา่งหนา้ตา,รปูการ,ดา้น (ปัญหา) ,หลกัเกณฑ,์ ดา้นขา้งหรอืผวิ
หนา้ดา้นท鬦ี،กาํลงัมอง,ทศิทาง,ท鬦ี،ตั刧惀ง ###S. expression, look, air, visage) [Hope]
(n) ทา่ทาง,รปูรา่งหนา้ตา,ลกัษณะ,รปูการ,เกณฑ,์ทศิทาง [Nontri]
/AE1 S P EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assistance ความชว่ยเหลอื: การสนับสนนุ [Lex2]
(อะซสิ\'เทนิซ)ฺ n. การชว่ยเหลอื, การสงเคราะห,์ การอนเุคราะห ์###S. aid,help) [Hope]
(n) ความชว่ยเหลอื,การอนเุคราะห,์การสงเคราะห ์[Nontri]



/AH0 S IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assistant ซ鬦ึ،งชว่ยเหลอื: ซ鬦ึ،งคอยสนับสนนุ [Lex2]
ผู้ชว่ย: ผู้ชว่ยเหลอื [Lex2]
(อะซสิ\'เทนิท)ฺ n. ผู้ชว่ยเหลอื,ผู้ป่วย. [Hope]
(n) ผู้ชว่ย [Nontri]
/AH0 S IH1 S T AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assist การชว่ย: การชว่ยเหลอื [Lex2]
ชว่ย: ชว่ยเหลอื [Lex2]
(อะซสิท\ฺ') vt.,vi. ชว่ยเหลอื, สงเคราะห,์ สนับสนนุ,สงเคราะห,์เขา้รว่ม. assister, assistor
n. ###S. aid,help, support,tend ###A. hinder, hamper) [Hope]
(vt) ชว่ยเหลอื,สงเคราะห,์สนับสนนุ [Nontri]
/AH0 S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

associate เช鬦ื،อมโยง: เช鬦ื،อม [Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวเน鬦ื،อง: ซ鬦ึ،งมสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหรู้้จักกนั[Lex2]
ผู้ท鬦ี،มคีวามสมัพันธก์นั (เชน่ เพ鬦ื،อน, ผู้รว่มงาน, หุ้นสว่น)[Lex2]
รวมกลุ่ม: เขา้รวมกนั [Lex2]
รู้จักเป็นเพ鬦ื،อนกนั: คบคา้สมาคมกนั [Lex2]
(อะโซ\'ชเีอท) vt.,vi. เก鬦ี،ยวเน鬦ื،อง,เขา้รว่ม,มสีว่นรว่ม,เช鬦ื،อมสมัพันธก์นั,คบคา้สมาคม. [Hope]
(adj) รอง [Nontri]
(n) มติรสหาย,เพ鬦ื،อนฝงู,พรรคพวก,ผู้รว่มงาน,ภาค ี[Nontri]
(vi,vt) คบหา,สมาคม,เขา้รว่ม [Nontri]
/AH0 S OW1 S IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 S IY0 EY2 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 SH IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

associated ท鬦ี،สมัพันธก์นั: ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกนั [Lex2]
/AH0 S OW1 S IY0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
/AH0 S OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[associate]
เช鬦ื،อมโยง: เช鬦ื،อม [Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวเน鬦ื،อง: ซ鬦ึ،งมสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหรู้้จักกนั[Lex2]
ผู้ท鬦ี،มคีวามสมัพันธก์นั (เชน่ เพ鬦ื،อน, ผู้รว่มงาน, หุ้นสว่น)[Lex2]
รวมกลุ่ม: เขา้รวมกนั [Lex2]
รู้จักเป็นเพ鬦ื،อนกนั: คบคา้สมาคมกนั [Lex2]
(อะโซ\'ชเีอท) vt.,vi. เก鬦ี،ยวเน鬦ื،อง,เขา้รว่ม,มสีว่นรว่ม,เช鬦ื،อมสมัพันธก์นั,คบคา้สมาคม. [Hope]
(adj) รอง [Nontri]
(n) มติรสหาย,เพ鬦ื،อนฝงู,พรรคพวก,ผู้รว่มงาน,ภาค ี[Nontri]
(vi,vt) คบหา,สมาคม,เขา้รว่ม [Nontri]
/AH0 S OW1 S IY0 AH0 T/ [CMU]
/AH0 S OW1 S IY0 EY2 T/ [CMU]



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

association กลุ่ม: สมาคม [Lex2]
การเช鬦ื،อมตดิกนั[Lex2]
การรวมกนั[Lex2]
ความคดิท鬦ี،เช鬦ื،อมโยง: ความเหน็ท鬦ี،เช鬦ื،อมโยง [Lex2]
(อะโซชเีอ\'เชนิ) n. สมาคม, บรษัิท,การรว่มกนั,ความสมัพันธ,์สนันบิาตพันธมติร,
สหภาพ,การเช鬦ื،อมตดิกนั,ความคดิเหน็รว่มกนั,กลุ่มของพชืท鬦ี،อยู่รว่มกนั,เกมฟตุบอล,การ
สงัสรรค ์###S. fellowship, organization, link) [Hope]
(n) สมาคม,บรษัิท,สหภาพ,การพบปะสงัสรรค ์[Nontri]
/AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
/AH0 S OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

assume ทกึทกัเอา: คดิวา่เป็นจรงิ [Lex2]
ยอมรับ: รับผดิชอบ [Lex2]
รับ: รับเอา [Lex2]
แสรง้: เสแสรง้เป็น [Lex2]
(อะซมู\') vt.,vi. สนันษิฐาน,นกึเอา,สมมตุ,ิ รับ,ครอง,ยดึเอาด刧ื惀อ ๆ ,ประจาํ, เขา้รับ
ตาํแหนง่,แสดง,ปรากฎ,เสแสรง้ ###S. embrace, adapt, don ###A. renounce,abjure)
[Hope]
(vt) สมมตุ,ิสนันษิฐาน,ทกึทกั [Nontri]
/AH0 S UW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

atmosphere ชั刧惀นบรรยากาศ[Lex2]
บรรยากาศท鬦ี،นา่สนใจของสถานท鬦ี،[Lex2]
ภมูอิากาศ: สภาวะอากาศ [Lex2]
อากาศ[Lex2]
อารมณห์รอืการใหส้ขีองงานศลิป์[Lex2]
(แอท\'เมสิเฟยีร)์ n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แกส๊รอบดาวนพเคราะห,์ ความ
กดดนับรรยากาศ, ทา่ทาง (งานศลิป์) , คณุภาพท鬦ี،เดน่ (the air, surroundings, pervading
influence) [Hope]
(n) บรรยากาศ,อากาศ,ทา่ทาง,อาการ [Nontri]
/AE1 T M AH0 S F IH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

atom ปรมิาณท鬦ี،นอ้ยมาก[Lex2]
อะตอม[Lex2]
(แอท\'เทมิ) n. อะตอม,ปรมาณ,ูส鬦ิ،งท鬦ี،เลก็มาก ๆ ,ปรมิาณท鬦ี،นอ้ยมาก. atomic (al) adj.
[Hope]
(n) อะตอม,ปรมาณ,ูละออง,อนภุาค [Nontri]



/AE1 T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

attach ตดิกนั[Lex2]
ทาํใหต้ดิกนั: ตอ่, ยดึตดิ [Lex2]
เพ鬦ิ،ม: เตมิ [Lex2]
มคีวามสมัพันธก์บั: มคีวามผกูพันกบั [Lex2]
(อะแทช\ฺ') vt. ผกูมดั,ผกูตดิ,ตดิ, แนบ,ปดิ, ประกอบ, มพีรอ้ม,วางอยู่ใน,สง่ไปประจาํ,
อายดั,จับกมุ. vi. ผกูมดั, ตดิ,เป็นของ ###S. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
[Hope]
(vt) ตดิ,ผกูตดิ,เก鬦ี،ยวพัน,ผกูพัน [Nontri]
/AH0 T AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attached (อะแทชด\ฺ') adj. ตดิกบั,เช鬦ื،อมกบั,มดักบั,มผีนังตดิกนั ###S. connected,bound) [Hope]
/AH0 T AE1 CH T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[attach]
ตดิกนั[Lex2]
ทาํใหต้ดิกนั: ตอ่, ยดึตดิ [Lex2]
เพ鬦ิ،ม: เตมิ [Lex2]
มคีวามสมัพันธก์บั: มคีวามผกูพันกบั [Lex2]
(อะแทช\ฺ') vt. ผกูมดั,ผกูตดิ,ตดิ, แนบ,ปดิ, ประกอบ, มพีรอ้ม,วางอยู่ใน,สง่ไปประจาํ,
อายดั,จับกมุ. vi. ผกูมดั, ตดิ,เป็นของ ###S. fasten, join,secure ###A. detach, quit)
[Hope]
(vt) ตดิ,ผกูตดิ,เก鬦ี،ยวพัน,ผกูพัน [Nontri]
/AH0 T AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attack การโจมต[ีLex2]
บกุ: โจมต,ี รกุราน, รกุ, ต ี[Lex2]
เร鬦ิ،มทาํอยา่งกระตอืรอืรน้[Lex2]
วจิารณ[์Lex2]
(อะแทค\') vt.,vi.,n. โจมต,ีเขา้ต,ีทาํรา้ย,เลน่งาน,ลงมอืทาํ, (โรค) เป็น, (ไข)้ จับ,ลงมอื
ทาํ,เร鬦ิ،มข刧ึ惀น,เร鬦ิ،มตน้,ขม่ขนื, พยายามขม่ขนื [Hope]
(vt) ตอ่สู้,โจมต,ีจู่โจม,ทาํรา้ย,เลน่งาน [Nontri]
/AH0 T AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attempt ความพยายาม: ความมานะ, ความอตุสาหะ [Lex2]
พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]
(อะเทมพทฺ\ฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
(n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
(vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
/AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attempted /AH0 T EH1 M P T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[attempt]
ความพยายาม: ความมานะ, ความอตุสาหะ [Lex2]
พยายาม: หาทาง, ขวนขวาย [Lex2]



(อะเทมพทฺ\ฺ') vt.,n. พยายาม,ทดลอง [Hope]
(n) ความพยายาม,การทดลอง [Nontri]
(vt) พยายาม,ทดลอง [Nontri]
/AH0 T EH1 M P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attend เขา้รว่ม[Lex2]
ไปกบั: ตาม [Lex2]
ฟังหรอืดอูยา่งตั刧惀งใจ[Lex2]
รับใช[้Lex2]
(อะเทนด\ฺ') vt.,vi. อยู่กบั,ไป,ไปกบั,รับใช,้ดแูล,เช鬦ื،อฟัง,คาดหมาย,ใหค้วามสนใจ,ตาม.
[Hope]
(vi) เอาใจใส,่ตั刧惀งใจ,สนใจ,พรอ้ม,ดแูล,รับใช ้[Nontri]
(vt) เขา้(ประชมุ),อยู่,ไปกบั,มาพรอ้มกบั,ตาม [Nontri]
/AH0 T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

attention การคาํนงึถงึ: การพจิารณาอยา่งสนใจ [Lex2]
การรักษาท鬦ี،เหมาะสม: การปฏบิตัทิ鬦ี،สมควร, การดแูล [Lex2]
การเอาอกเอาใจ: การกระทาํอยา่งรักใคร ่[Lex2]
ความสนใจ: ความตั刧惀งใจ [Lex2]
(อะเทน\'เชนิ) n. การเอาใจใส,่ความสนใจ,การเอาอกเอาใจ,การดแูล,การพจิารณา,คาํสั鬦،งให้
ยนืตรง (แถวทหาร) ,การมคีาํสั鬦،งดงักลา่ว [Hope]
(n) ความสนใจ,การเอาใจใส,่การดแูล [Nontri]
/AH0 T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

attorney ทนาย: ทนายความ, นักกฎหมาย, นติกิร [Lex2]
(อะเทอ\'น)ี n., (pl. neys) ทนายความ, นักกฎหมาย,ตวัแทน,ผู้รับมอบอาํนาจ [Hope]
(n) ทนายความ,หมอความ,นักกฎหมาย,อยัการ [Nontri]
/AH0 T ER1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

attraction การดงึดดู[Lex2]
(แอทแทรค\'เชนิ) n. การดงึดดูความสนใจ,เสนห่,์แรงดงึดดู,ส鬦ิ،งหรอืบคุคลท鬦ี،ดงึดดูความสนใจ



###S. affinity,charm, enticement ###A. repulsion, rejection) [Hope]
(n) การดงึดดู,เสนห่,์ส鬦ิ،งจงูใจ,ส鬦ิ،งลอ่ใจ [Nontri]
/AH0 T R AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

attractive มเีสนห่ด์งึดดู[Lex2]
(อะแทรค\'ทฟิว) adj. ซ鬦ึ،งดงึดดูความสนใจ,มเีสนห่,์มแีรงดงึดดู. attractiveness n. ###S.
appealing,inviting, enticement [Hope]
(adj) ท鬦ี،ดงึดดู,มเีสนห่,์นา่มอง,ท鬦ี،จงูใจ [Nontri]
/AH0 T R AE1 K T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

August เดอืนสงิหาคม[Lex2]
นา่เคารพ: นา่ช鬦ื،นชม [Lex2]
สงิหาคม[Lex2]
|der, pl. Auguste| เดอืนสงิหาคม [LongdoDE]
(ออกสัท\ฺ') adj. นา่เคารพ,นา่ช鬦ื،นชม,สงา่,สงา่งาม. augustness n. [Hope]
(n) เดอืนสงิหาคม [Nontri]
(adj) นา่เคารพนับถอื [Nontri]
/AA1 G AH0 S T/ [CMU]
/AO1 G AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

aunt พ鬦ี،หรอืนอ้งสาวของแมห่รอืพอ่[Lex2]
(อานท)ฺ n. ปา้,นา้ผู้หญงิ,อาผู้หญงิ [Hope]
(n) ปา้,นา้ผู้หญงิ,อาผู้หญงิ [Nontri]
/AE1 N T/ [CMU]
/AO1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

author ประพันธ:์ เขยีนหนังสอื, แตง่หนังสอื, เขยีน [Lex2]
ผู้เขยีน: นักประพันธ,์ นักเขยีน, ผู้แตง่ [Lex2]
ผู้คดิสรา้ง: ผู้สรา้ง [Lex2]
(ออ\'เธอร)์ n. ผู้ประพันธ,์นักเขยีน,ผลงานประพันธ,์ผู้สรา้งสรรค.์ vt. ประพันธ.์ [Hope]
(n) ผู้แตง่,ผู้เขยีน [Nontri]
/AO1 TH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

authority ผู้ท鬦ี،รอบรู้[Lex2]
ผู้มอีาํนาจ: เจา้หนา้ท鬦ี،ผู้มอีาํนาจ [Lex2]
ฝ่ายบรหิาร: สาํนักงาน, เจา้หนา้ท鬦ี،บรหิาร [Lex2]
อาํนาจในการสั鬦،งการ: อาํนาจ, อาํนาจหนา้ท鬦ี، [Lex2]
(ออธอ\'รทิ)ี n. เจา้หนา้ท鬦ี،,อาํนาจ (ในหนา้ท鬦ี،ตาํแหนง่) ,ผู้มอีาํนาจ,ผู้เป็นตน้ตาํรับ,ทาง
ราชการ,แหลง่ขอ้มลูหรอืคาํแนะนาํท鬦ี،เช鬦ื،อถอืได,้ความเช鬦ื،อถอืได,้ผู้เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะทาง,อาํนาจ



ทางนตินัิย,อาํนาจการเป็นตวัแทน,ความเช鬦ี،ยวชาญ, พยาน,การใหก้าร (คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอื
นก [Hope]
(n) อาํนาจ,เจา้หนา้ท鬦ี،,เจา้พนักงาน,ตน้ตาํรับ [Nontri]
/AH0 TH AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

automatic อตัโนมตั:ิ เป็นไปโดยอตัโนมตั ิ[Lex2]
(ออโทแมท\'ทคิ) adj. อตัโนมตั,ิเกดิข刧ึ惀นอยา่งอสิระ,เป็นกลไก,ไรจ้ติสาํนกึ. n. เคร鬦ื،องมอื
อตัโนมตั.ิ automaticity n. ###S. involuntary, spontaneous, reflex) [Hope]
(adj) โดยอตัโนมตั,ิเป็นไปเอง [Nontri]
/AO2 T AH0 M AE1 T IH0 K/ [CMU]
/AO2 T OW0 M AE1 T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

available ใชป้ระโยชนไ์ด:้ ท鬦ี،สามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้[Lex2]
มอียู่: ท鬦ี،หางา่ย [Lex2]
(อะเวล\'ละเบลิ) adj. เหมาะท鬦ี،ใช,้ม,ีหาได,้หางา่ย,ใชป้ระโยชนไ์ด,้เทา่ท鬦ี،จะหาได,้กาํไร. 
availability,availableness n. ###S. accessible, obtainable [Hope]
(adj) หางา่ย,หาได,้ใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้[Nontri]
/AH0 V EY1 L AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

average คา่เฉล鬦ี،ย[Lex2]
โดยเฉล鬦ี،ย: เฉล鬦ี،ย [Lex2]
ปานกลาง[Lex2]
หาคา่เฉล鬦ี،ย: เฉล鬦ี،ย [Lex2]
(แอฟ\'เวอะเรจ)ฺ n. คา่เฉล鬦ี،ย,อตัราเฉล鬦ี،ย,จาํนวนเฉล鬦ี،ย vt,vi. คดิเฉล鬦ี،ย,คดิถวัเฉล鬦ี،ย. [Hope]
(adj) โดยเฉล鬦ี،ย,โดยทั鬦،วไป,โดยมาก [Nontri]
(n) คา่เฉล鬦ี،ย,สว่นมาก,คนทั鬦،วไป [Nontri]
(vi) คดิเฉล鬦ี،ย,เฉล鬦ี،ยเทา่ๆกนั [Nontri]
/AE1 V ER0 IH0 JH/ [CMU]
/AE1 V R IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

avoid หลกีเล鬦ี،ยง: หลบเล鬦ี،ยง, หลบหลกี, เล鬦ี،ยง, หลบ [Lex2]
(อะวอยด\์') vt. ออกหา่งจาก,หลกีเล鬦ี،ยง,หลบหลกี,ทาํใหไ้มไ่ดผ้ล,ยกเลกิ,ทาํใหโ้มฆะ.
[Hope]
(vt) เล鬦ี،ยง,หลกีเล鬦ี،ยง,หลกีหน ี[Nontri]
/AH0 V OY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

awake กระตุ้น: ทาํใหต้鬦ื،นตวั [Lex2]
ต鬦ื،น: ซ鬦ึ،งยงัไมห่ลบั [Lex2]
ต鬦ื،น[Lex2]



ต鬦ื،นตวั[Lex2]
ปลกุ: ทาํใหต้鬦ื،น, ปลกุ [Lex2]
(อะเวค\') vt.,vi. ปลกุ,ทาํใหต้鬦ื،นตวั,ทาํใหรู้้สกึ, กระตุ้น,รู้สกึตวั. adj. ไมน่อนหลบัอยู่,ต鬦ื،น
อยู่,ต鬦ื،นตวั. awakener n. ###S. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
[Hope]
(adj) ต鬦ื،นตวั,รู้สกึตวั [Nontri]
(vt) ปลกุ,ทาํใหรู้้สกึตวั,ทาํใหต้鬦ื،นตวั [Nontri]
/AH0 W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

award รางวลั[Lex2]
ใหร้างวลั: มอบรางวลั, ปนูบาํเหนจ็ [Lex2]
(อะวอรด์\') vt. ใหร้างวลั,มอบให,้ตดัสนิ [Hope]
(n) รางวลั,ส鬦ิ،งตอบแทน [Nontri]
(vt) ใหร้างวลั,ตดัสนิ,มอบรางวลั [Nontri]
/AH0 W AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

away โดยไมห่ยดุ: อยา่งตอ่เน鬦ื،อง [Lex2]
ท鬦ี،ไมไ่ดเ้ลน่ในถ鬦ิ،นของตน (กฬีา)[Lex2]
ในทศิทางอ鬦ื،น[Lex2]
ในท鬦ี،อ鬦ื،น[Lex2]
ไปท鬦ี،อ鬦ื،น: ไปทางอ鬦ื،น, ไปทศิอ鬦ื،น, ไปจาก [Lex2]
ไมอ่ยู่: ท鬦ี،จากไป [Lex2]
หมดไป[Lex2]
(อะเวย\์') adj.,adv. ไปเสยี,ไป,จากไป,หมดไป ###S. elsewhere,absent,gone) [Hope]
(adv) ไมอ่ยู่,ไป,ออกหา่ง,พน้ไป,หมดไป [Nontri]
/AH0 W EY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

awful นา่กลวั: นา่สะพรงึกลวั [Lex2]
แยม่าก: ไมน่า่พอใจ [Lex2]
(ออ\'ฟลู) adj. นา่กลวั,นา่ยาํเกรง,นา่เล鬦ื،อมใสศรัทธา ###S. dreadful,dread, terrible)
[Hope]
(adj) นา่กลวั,นา่ยาํเกรง,นา่เกรงขาม [Nontri]
/AA1 F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

awfully อยา่งเลวรา้ย[Lex2]
(ออ\'ฟลูล)ี adv.มาก ๆ ,มากเหลอืเกนิ, นา่กลวันา่รังเกยีจ,นา่ยาํเกรง (very, extremely)
[Hope]
(adv) อยา่งนา่กลวั,อยา่งมาก,อยา่งนา่เกรงขาม [Nontri]
/AA1 F L IY0/ [CMU]
/AA1 F AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



awkward งุ่มงา่ม: ตดิขดั, ท鬦ี،ดไูมค่ลอ่งแคลว่ [Lex2]
ท鬦ี،ไมส่ะดวกสบาย[Lex2]
(ออค\'เวริด์) adj. งุ่มงา่ม,เช鬦ื،องชา้,เคอะเขนิ,เกง้กา้ง,ไมรู่้จะทาํอยา่งไรด,ีอดึอดั
ใจ,อนัตราย,ยากท鬦ี،จะจัดการได,้ไมส่ะดวก,ไมเ่หมาะ awkwardness n. ###S. gawky,
ungainly) [Hope]
(adj) เช鬦ื،องชา้,งุ่มงา่ม,เกง้กา้ง,เป鬦ิ،น,เกอ้,เจ鬦ื،อนๆ [Nontri]
/AA1 K W ER0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

baby เดก็ทารก: เดก็แรกเกดิ, เดก็ออ่น [Lex2]
ลกูออ่นของสตัว:์ สตัวแ์รกเกดิ [Lex2]
ตามใจ: เอาอกเอาใจ, ประคบประหงม [Lex2]
เคร鬦ื،องยนตก์ลไก[Lex2]
(เบ\'บ鬦ี،) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว,์หญงิท鬦ี،มเีสนห่ ์vt. ทาํยงักบัเป็นเดก็เลก็
ๆ ,เอาใจ,โอ,๋ใชด้ว้ยความระมดัระวงั ###SW. babyhood n. ดbูaby babyish adj. ดbูaby
###S. babe [Hope]
(n) ทารก,เดก็ออ่น [Nontri]
/B EY1 B IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

back หลงั (สว่นของรา่งกาย): แผน่หลงั [Lex2]
กระดกูสนัหลงั[Lex2]
สว่นหลงั: ดา้นหลงั, สว่นทา้ย, ดา้นทา้ย [Lex2]
พนักเกา้อ刧ี惀: ท鬦ี،พงิ, พนักพงิ [Lex2]
กองหลงั[Lex2]
ถอยหลงั: ถอย (รถ) [Lex2]
สนับสนนุ: หนนุหลงั, ผลกัดนั [Lex2]
เดนิทางกลบั: กลบัมา [Lex2]
หนัหลงัพงิกนั: หนัหลงัชดิ [Lex2]
เขยีนสลกัหลงั: สลกัหลงั (เชค็), เขยีนบนัทกึกาํกบั [Lex2]
วางเดมิพัน[Lex2]
ซ鬦ึ،งผา่นมาแลว้[Lex2]
คา้งชาํระ: คา้งจา่ย [Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่ดา้นหลงั[Lex2]
กลบัคนืไปท鬦ี،เดมิ (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,กอง
หลงั,ท鬦ี،เปล鬦ี،ยว,กลบัคนื,ตรงกนัขา้ม,คา้งจา่ย,กลบั,ถอย,สนับสนนุ,ถอืหาง,วางเดมิพันใน
###S. rear Conf. re [Hope]
(adj) ดา้นหลงั,ขา้งหลงั,สว่นหลงั [Nontri]
(adv) ถอยหลงั,ยอ้นหลงั,กลบั [Nontri]
(n) หลงั,สว่นหลงั,ดา้นหลงั,ขา้งหลงั [Nontri]
(vt) สนับสนนุ,หนนุหลงั,ถอืหาง,วางเดมิพัน [Nontri]
/B AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

background ภมูหิลงั: เบ刧ื惀องหลงั, เบ刧ื惀องหนา้เบ刧ื惀องหลงั, หลงัฉาก, ความเป็นมา, ประวตั,ิ พ刧ื惀นเพ [Lex2]
ฉากหลงั: มา่น, พ刧ื惀นหลงัภาพ [Lex2]



(แบค\'กราวนด์)ฺ n. พ刧ื惀น,สว่นท鬦ี،อยู่ขา้งหลงั,ถ鬦ิ،นท鬦ี،มา,ภมูหิลงั ###S. past,environment
[Hope]
(n) ภมูหิลงั,พ刧ื惀นหลงั,ประวตั,ิขา้งหลงั [Nontri]
/B AE1 K G R AW2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

backward อยู่ทางขา้งหลงั: ไปทางขา้งหลงั [Lex2]
ยอ้นกลบัทางเดมิ: กลบัไปท鬦ี،เดมิ [Lex2]
ลา่ชา้: สมองชา้, สตปัิญญาไมด่ ี[Lex2]
กลบัสู่อดตี: กลบัสู่ส鬦ิ،งท鬦ี،ผา่นมา [Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่ทางขา้งหลงั: ซ鬦ึ،งไปทางขา้งหลงั [Lex2]
ถอยกลบั: ยอ้นกลบั [Lex2]
adv.,adj. ไปขา้งหลงั,ยอ้นกลบั,สู่อดตี,ลา้หลงั ###SW. backwardness n. ###S. slow
###A. forward [Hope]
(adv) ยอ้นกลบั,ไปขา้งหลงั,ลา้หลงั [Nontri]
/B AE1 K W ER0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

backwards ถอยหลงั[Lex2]
adv.,adj. ไปขา้งหลงั,ยอ้นกลบั,สู่อดตี,ลา้หลงั ###SW. backwardness n. ###S. slow
###A. forward [Hope]
(adv) ยอ้นกลบั,ไปขา้งหลงั,ลา้หลงั [Nontri]
/B AE1 K W ER0 D Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bacteria แบก็ทเีรยี: เช刧ื惀อแบกทเีรยี, เช刧ื惀อโรค [Lex2]
(แบคท\ี'เรยี) n. เช刧ื惀อแบคทเีรยี ###SW. bacterial adj. pl. bacterium [Hope]
(n) บคัเตร,ีแบคทเีรยี,เช刧ื惀อโรค [Nontri]
/B AE0 K T IH1 R IY0 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bad ต鬦ํ،ากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นท鬦ี،ยอมรับบ [Lex2]
เลว: ชั鬦،ว, เลวทราม, ชั鬦،วชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็นอนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นท鬦ี،นา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชั鬦،ว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน刧ํ惀า ซ鬦ึ،งอาจหมายถงึ หอ้งอาบน刧ํ惀า [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชั鬦،ว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

tempered ท鬦ี،มอีารมณ[์Lex2]
/T EH1 M P ER0 D/ [CMU]



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

bag ยา่ม: ถงุ [Lex2]
ความมั鬦،งคั鬦،ง: ความร鬦ํ،ารวย, ความล鬦ํ،าซาํ [Lex2]
กระเป๋าถอื: กระเป๋าถอืสตร ี[Lex2]
จาํนวนส鬦ิ،งของท鬦ี،กระเป๋าสามารถจะบรรจไุด[้Lex2]
หญงิไรเ้สนห่:์ ผู้หญงิท鬦ี،ไมม่เีสนห่ ์[Lex2]
ฐาน[Lex2]
ใสถ่งุ: เอาใสก่ระเป๋า [Lex2]
บวม: พอง, รอยโป่ง [Lex2]
ฆา่หรอืจับ (ในการลา่สตัว)์[Lex2]
หอ้ย: แขวน [Lex2]
ฆา่: ลา่เหย鬦ื،อ [Lex2]
(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถงุ,กระสอบ,ยา่ม,กระเป๋าถอื,ความมั鬦،งคั鬦،ง,อาชพี,อารมณ์
Phr. (in the bag แนน่อน,มั鬦،นใจ) vi. บวม,พองข刧ึ惀น,มทีอ้ง vt. ใสเ่ขา้ไปในถงุ,ลา่,ฆา่,ทาํให้
บวมหรอืพอง ###S. pouch [Hope]
(n) ถงุ,กระสอบ,กระเป๋าถอื,ยา่ม [Nontri]
(vt) ใสถ่งุ,หอ่ [Nontri]
/B AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

bake อบ[Lex2]
เผา: ยา่ง, อบ [Lex2]
การอบ: การเผา [Lex2]
(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผงิ,ป刧ิ惀ง,อบ,เผา,ยา่ง,อบใหแ้หง้,เผาใหแ้หง้ n. การยา่งหรอื
อบอาหาร [Hope]
(vt) ป刧ิ惀ง,ผงิ,อบ,ยา่ง [Nontri]
/B EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

balance ความสมดลุ[Lex2]
สภาพคงท鬦ี،[Lex2]
การทรงตวั[Lex2]



ทาํใหส้มดลุ: ทาํใหเ้ขา้สู่ดลุยภาพ [Lex2]
งบดลุ[Lex2]
คดิงบดลุ[Lex2]
(แบล\'เลนิซ)ฺ n. ความสมดลุ,ดลุยภาพ,สต,ิความสขุมุ,ตาชั鬦،ง,ตาเตง็,ตาช,ูคนัชั鬦،ง,งบดลุ,ยอด
ยกไป,ปดิบญัชคีงเหลอื,จาํนวนเหลอื,กลุ่มดาวตราช ูvt. ทาํใหส้มดลุ ###S. symmetry 
Conf. rest [Hope]
(n) ความสมดลุ,ดลุยภาพ,คนัชั鬦،ง,ตาช,ูตาเตง็,ตาชั鬦،ง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ทา่กนั,ทาํใหส้มดลุ [Nontri]
/B AE1 L AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ball ลกูบอล[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูทรงกลม: ลกูบอล, กอ้นกลม, ลกูลกัษณะกลมๆ [Lex2]
การขวา้งบอล[Lex2]
สว่นของรา่งกายท鬦ี،มลีกัษณะกลม[Lex2]
ลกูตา[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูกลม: จับกอ้นเป็นลกูบอล [Lex2]
งานบอล: งานเล刧ี惀ยง [Lex2]
งานลลีาศ: งานราตรสีโมสร, สโมสรสนันบิาต [Lex2]
(บอลล)์ {balled,balling,balls} n. ลกูบอล,ลกูตา,บคุคล vt. ทาํใหเ้ป็นลกูบอล,สงัวาส,งาน
ร鬦ื،นเรงิขนาดใหญท่鬦ี،หรหูราและมกีารเตน้ราํ,สโมสรสนันบิาต,เวลาท鬦ี،มคีวามสขุ vi. จับเป็นกอ้น
ลกูบอล,สงัวาส,เป็นเวลาท鬦ี،มคีวามสขุ ###SW. baller n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหม [Hope]
(n) ลกูบอล,ลกูฟตุบอล,ลกูหนัง,การเตน้ราํ,งานร鬦ื،นเรงิ,งานบอล [Nontri]
/B AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

band วงดนตร:ี แตรวง [Lex2]
กลุ่มคน: พวก, คณะ [Lex2]
ผกู: ประดบัดว้ยสายหรอืแถบ, รัดดว้ยสายรัด [Lex2]
เชอืก[Lex2]
สายคาด: สายรัด, แถบ [Lex2]
คาดดว้ยผา้แถบ: ผกูดว้ยผา้แถบ [Lex2]
แถบคล鬦ื،นความถ鬦ี،: แถบคล鬦ื،นวทิย ุ[Lex2]
พันธะ: ขอ้ผกูพัน, ขอ้ผกูมดั [Lex2]



(แบนด)ฺ {banded,banding,bands} n. สายคาด,สายรัด,แถบ,ปลอก,หมู่,พวก,คณะ,วง
ดนตร,ีคณะตนตร,ีชว่งความถ鬦ี،ของคล鬦ื،นวทิย,ุส鬦ิ،งผกูมดัคน,โซต่รวน,ปลอกรัด,พันธะ,ขอ้ผกูพัน
vt.,vi. ใชส้ายผกูรัด,รวมกลุ่ม,ประดบัดว้ยสายหรอืแถบ ###SW. bander n. [Hope]
(n) ปลอก,แถบ,ผา้พันหมวก,สายคาด,พวก,หมู่,คณะ,แตรวง [Nontri]
(vt) มดั,ผกู,รัด,รวมกลุ่ม [Nontri]
/B AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bank ธนาคาร[Lex2]
เงนิท鬦ี،ไดจ้ากการเลน่การพนัน: เงนิพนัน [Lex2]
ท鬦ี،เกบ็ขอ้มลู อาหารหรอืเลอืดเพ鬦ื،อใชต้อนฉกุเฉนิ: ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํรองเอาไว ้[Lex2]
เอาเงนิฝากธนาคาร: เอาเงนิเขา้ธนาคาร [Lex2]
สะสม[Lex2]
ตล鬦ิ،ง: ชายฝั鬦،ง, เข鬦ื،อน, ฝั鬦،ง [Lex2]
หาดต刧ื惀นๆ (ใตน้刧ํ惀าทะเล): ท鬦ี،ต刧ื惀นเขนิ [Lex2]
ท鬦ี،ลาดชนั: การลาดเอยีง [Lex2]
ทวิยาว: เทอืก, แถว, แนว [Lex2]
เอามากอง: ทาํใหเ้ป็นกอง [Lex2]
ทาํใหเ้อยีง: (เคร鬦ื،องบนิ) เอยีงเลก็นอ้ย [Lex2]
ใสข่刧ี惀เถา้ลงในไฟเพ鬦ื،อใหค้วามรอ้นลดลงและไหมช้า้[Lex2]
|die, pl. Banken| ธนาคาร [LongdoDE]
(แบงค)ฺ n. ธนาคาร,ฝั鬦،ง,มลูดนิ,ตล鬦ิ،ง,ฝั鬦،ง,ชายฝั鬦،ง,เข鬦ื،อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรอื vt. เอา
เงนิฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอยีงขา้ง,ฝากเงนิธนาคาร ###S. mass [Hope]
(n) ฝั鬦،ง,ตล鬦ิ،ง,เข鬦ื،อน,ธนาคาร [Nontri]
/B AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bar ลกูกรง: แทง่, ซ鬦ี، [Lex2]
แทง่สบู่[Lex2]
อปุสรรค: เคร鬦ื،องกดีขวาง, ส鬦ิ،งกดีขวาง [Lex2]
ท鬦ี،จาํหนา่ยเคร鬦ื،องด鬦ื،ม: รา้นเหลา้, บาร ์[Lex2]
เคานเ์ตอรใ์นรา้นอาหาร[Lex2]
หอ้งขงั: กรงขงั, กรง [Lex2]
แถบ: เสน้, ลาํ, ร刧ิ惀ว [Lex2]
อาชพีทนายความ: เก鬦ี،ยวกบัดา้นกฎหมาย [Lex2]
กลอนประต[ูLex2]
บลัลงักศ์าล: ท鬦ี،พจิารณาคด,ี คอก [Lex2]
สนัดอน[Lex2]
สะกดักั刧惀น: ขดัขวาง, ตอ่ตา้น [Lex2]
ใสก่ลอนประต[ูLex2]
ขดัขวาง[Lex2]
(บาร)์ {barred,barring,bars} n. ทอ่น,แทง่,ไมข้วาง,แถบ,กลอน,สลกัประต,ูไม้
ราว,กระบอง,ลกูกรง,ส鬦ิ،งกั刧惀น,รั刧惀ว,อปุสรรค,์ลาํ,เสน้,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชพีทนายความ,ราวท鬦ี،
ทนายความวา่ความในศาล,บลัลงักส์อบสวนในศาล,ท鬦ี،จาํหนา่ยเคร鬦ื،องด鬦ื،ม,สายสะพาย
อสิรยิาภรณ,์บาร ์vt. ใสก่ลอน [Hope]
(n) ทอ่นเหลก็,ไมก้ระบอง,ลกูกรง,เคร鬦ื،องกั刧惀น,รั刧惀ว,สนัดอน,บาร ์[Nontri]
(vt) สกดักั刧惀น,กดีกั刧惀น,ขวาง,หา้ม [Nontri]
/B AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bargain การตอ่รอง: การเจรจา, การตอ่รองราคา [Lex2]



ขอ้ตกลงทางการคา้: สญัญาซ刧ื惀อขาย [Lex2]
ตอ่รอง: ตอ่, เจรจา, ตอ่ราคา [Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยน[Lex2]
(บาร\์'เกน) n. การตอ่รองราคา,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดม้าดว้ยการตอ่รองราคา,สนิคา้ราคาถกู vi.,vt. ตอ่รอง
ราคา,ตกลง Phr. bargain for คาดหวงั เช鬦ื،อถอื Conf. agreement [Hope]
(n) การตอ่รองราคา [Nontri]
(vt) ตอ่รองราคา [Nontri]
/B AA1 R G AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

barrier อปุสรรค[Lex2]
(แบร\์'รเีออะ) n. ส鬦ิ،งกดีขวางทางผา่น,ส鬦ิ،งกดีขวาง,อปุสรรค ###S. obstacle [Hope]
(n) ส鬦ิ،งกดีขวาง,อปุสรรค,ดา่นศลุกากร [Nontri]
/B AE1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

base พ刧ื惀นฐาน: รากฐาน, สว่นท鬦ี،ต鬦ํ،าท鬦ี،สดุ [Lex2]
ฐานทพั: ฐานท鬦ี،มั鬦،น [Lex2]
จดุศนูยก์ลาง[Lex2]
วางรากฐาน[Lex2]
มาจากรากฐาน[Lex2]
ประจาํการ[Lex2]
ดา่ง: น刧ํ惀ายารักษาส ี[Lex2]
ต鬦ํ،าชา้: เลวทราม, ชั鬦،ว, รา้ย, เลวรา้ย, เลวทราม [Lex2]
คณุภาพไมด่:ี เส鬦ื،อม [Lex2]
|die, pl. Basen| เบส, ดา่ง [LongdoDE]
(เบส) n. พ刧ื惀นฐาน,รากฐาน,หลกั,ท鬦ี،มั鬦،น,ฐาน,ดา่ง,น刧ํ惀ายารักษาส,ีสฟัีน,พ刧ื惀น,จดุเร鬦ิ،ม,เปา้ (เบสบอล)
adj. ต鬦ํ،าชา้,เลวทราม,ชั鬦،ว,ชั刧惀นต鬦ํ،า,วบิตั ิ(ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A.
noble Conf. basis [Hope]
(adj) ต鬦ํ،าตอ้ย,ต鬦ํ،าชา้,เลวทราม,ชั鬦،ว [Nontri]
(n) ฐาน,ราก,หลกั,ท鬦ี،ตั刧惀ง,ท鬦ี،มั鬦،น,พ刧ื惀น [Nontri]
/B EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

based ซ鬦ึ،งเป็นรากฐาน[Lex2]
/B EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[base]
พ刧ื惀นฐาน: รากฐาน, สว่นท鬦ี،ต鬦ํ،าท鬦ี،สดุ [Lex2]
ฐานทพั: ฐานท鬦ี،มั鬦،น [Lex2]
จดุศนูยก์ลาง[Lex2]
วางรากฐาน[Lex2]
มาจากรากฐาน[Lex2]
ประจาํการ[Lex2]
ดา่ง: น刧ํ惀ายารักษาส ี[Lex2]
ต鬦ํ،าชา้: เลวทราม, ชั鬦،ว, รา้ย, เลวรา้ย, เลวทราม [Lex2]
คณุภาพไมด่:ี เส鬦ื،อม [Lex2]
|die, pl. Basen| เบส, ดา่ง [LongdoDE]
(เบส) n. พ刧ื惀นฐาน,รากฐาน,หลกั,ท鬦ี،มั鬦،น,ฐาน,ดา่ง,น刧ํ惀ายารักษาส,ีสฟัีน,พ刧ื惀น,จดุเร鬦ิ،ม,เปา้ (เบสบอล)
adj. ต鬦ํ،าชา้,เลวทราม,ชั鬦،ว,ชั刧惀นต鬦ํ،า,วบิตั ิ(ภาษา) ###SW. baseness n. ###S. mean ###A.
noble Conf. basis [Hope]



(adj) ต鬦ํ،าตอ้ย,ต鬦ํ،าชา้,เลวทราม,ชั鬦،ว [Nontri]
(n) ฐาน,ราก,หลกั,ท鬦ี،ตั刧惀ง,ท鬦ี،มั鬦،น,พ刧ื惀น [Nontri]
/B EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

basically โดยพ刧ื惀นฐาน: โดยแทจ้รงิ, โดยทั鬦،วๆ ไป [Lex2]
(เบ\'ซคิเคลิล)ี โดยพ刧ื惀นฐานแลว้ ###S. at basis [Hope]
/B EY1 S IH0 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

basic จาํเป็นท鬦ี،สดุ: สาํคญัท鬦ี،สดุ [Lex2]
พ刧ื惀นฐาน: รากฐาน, มลูฐาน, อนัดบัแรก, สาํคญั [Lex2]
ธรรมดา[Lex2]
เป็นดา่ง: ลกัษณะดา่ง [Lex2]
ภาษาเบสกิ: โปรแกรมภาษาของคอมพวิเตอร ์[Lex2]
(เบ\'ซคิ) 1. adj. เก鬦ี،ยวกบัฐาน,เก鬦ี،ยวกบัดา่ง 2. เป็นภาษาระดบัสงู (high level language)
ภาษาหน鬦ึ،งใชใ้นการเขยีนโปรแกรม ภาษาเบสกิน刧ี惀เขยีนงา่ย ๆ เหมาะกบัผู้เร鬦ิ،มตน้เรยีน คาํวา่
BASIC นั刧惀นยอ่มาจาก Beginner\'s Allpurpose Symbolic Instruction Code แปลไดว้า่ รหสั
คาํสั鬦،งท鬦ี،เป็นสญัลกัษณเ์อนกประสงคส์าํหรับผู้เร鬦ิ،มตน้ใชค้อมพวิเตอร ์เม鬦ื،อเร鬦ิ،มนาํออกใชใ้หม ่ๆ
ภาษาน刧ี惀มขีอ้จาํกดัมาก ในปัจจบุนัแมจ้ะมกีารพัฒนาภาษาน刧ี惀ไปไกลแลว้ แตนั่กทาํโปรแกรม
ทั鬦،วไปมกัจะดถูกูวา่ เป็นภาษาสาํหรับผู้เร鬦ิ،มตน้ และไมน่ยิมนาํมาใชใ้นการเขยีนโปรแกรมใหญ ่ๆ
ขอ้ดขีองภาษาน刧ี惀กค็อื จะทราบท鬦ี،ผดิและแกไ้ขไดท้นัท ี[Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัฐาน,เก鬦ี،ยวกบัมลูฐาน [Nontri]
/B EY1 S IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

basis รากฐาน: หลกัพ刧ื惀นฐาน, หลกั [Lex2]
จดุเร鬦ิ،มตน้[Lex2]
สว่นประกอบหลกั[Lex2]
(เบ\'ซสิ) n. พ刧ื惀นฐาน,รากฐาน,หลกัสาํคญั,สว่นสาํคญั,หลกัเกณฑ,์มาตรฐาน,ฐานปฏบิตักิาร
###S. base pl. bases [Hope]
(n) มลูฐาน,หลกัฐาน,รากฐาน,สว่นสาํคญั,กฎเกณฑ ์[Nontri]
/B EY1 S IH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bath อาบน刧ํ惀า[Lex2]
น刧ํ惀าท鬦ี،ใชอ้าบ[Lex2]
อา่งอาบน刧ํ惀า[Lex2]
การอาบน刧ํ惀าเพ鬦ื،อการรักษา[Lex2]
(บาธ) n. การอาบน刧ํ惀า,น刧ํ惀าอาบ,ท鬦ี،อาบน刧ํ惀า,ถงัอาบน刧ํ惀า,หอ้งน刧ํ惀า,สถานท鬦ี،อาบน刧ํ惀า,โรงอาบน刧ํ惀า Conf.
bathe [Hope]
(n) การอาบน刧ํ惀า [Nontri]
/B AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bathroom หอ้งน刧ํ惀า: หอ้งอาบน刧ํ惀า [Lex2]
n. หอ้งน刧ํ惀า ###S. bath [Hope]
(n) หอ้งอาบน刧ํ惀า,ท鬦ี،อาบน刧ํ惀า,โรงอาบน刧ํ惀า [Nontri]
/B AE1 TH R UW2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]



battery แบตเตอร鬦ี،: ท鬦ี،กาํเนดิไฟฟา้ [Lex2]
การทาํรา้ยรา่งกาย: การโจมต,ี การตอ่สู้ [Lex2]
กลุ่มคน: ฝงูชน [Lex2]
กลุ่มของอาวธุยทุธภณัฑ[์Lex2]
(แบท\'เทอร)ี n. แบตเตอร鬦ี،,หมอ้กาํเนดิไฟฟา้,กองรอ้ยทหารปืนใหญ,่ชดุปืนเรอื,กลุ่มอาวธุ
ยทุธภณัฑ,์การทบุต,ีการทาํโจมต ี###S. troop [Hope]
(n) กองปืนใหญ,่แบตเตอร,ีหมอ้กาํเนดิไฟฟา้ [Nontri]
/B AE1 T ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

battle การสู้รบ: การประจัญบาน, การรบ, สงคราม, ยทุธการ [Lex2]
ด刧ิ惀นรนตอ่สู้: มุ่งมั鬦،นฝ่าฟัน [Lex2]
การตอ่สู้ด刧ิ惀นรน: การแขง่ขนั [Lex2]
(แบท\'เทลิ) n. สงคราม,ยทุธการ,การรบ vi. รบ,ตอ่สู้,ผจญ. ###S. encounter [Hope]
(n) การตอ่สู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน [Nontri]
(vi) รบ,ตอ่สู้,ประจัญบาน,ปะทะ [Nontri]
/B AE1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

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

bear ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]



ใหก้าํเนดิ: คลอดลกู [Lex2]
จดจาํไวใ้นใ่จ: ระลกึ [Lex2]
พยงุ: ค刧ํ惀า, หนนุ, สง่เสรมิ [Lex2]
รับผดิชอบ[Lex2]
ถอื: นาํไป [Lex2]
สง่ผา่น(ความคดิ)[Lex2]
ประพฤตติวั: ปฏบิตัติวั [Lex2]
มุ่งหนา้ไปทางใดทางหน鬦ึ،ง: บา่ยหนา้ [Lex2]
หม[ีLex2]
ผู้เกง็กาํไรหุ้น[Lex2]
คนอารมณร์า้ย[Lex2]
(แบร)์ {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค刧ํ惀า,รับ,พยงุ,หนนุ,แบก,รับภาระ,พบ,ทรง
ไว,้อดทน,ทาน,ทน,ม,ีออกลกู,มลีกู,มคีวามรู้สกึ,ถอื,พัด,พา,กด,ดนั,ให,้แสดง,ไปทาง,วางทา่
ทาง n. หม,ีคนหยาบคาย,คนงุ่มงา่ม,ช鬦ื،อดาวท鬦ี،อยู่ทางทศิเหนอื (Great Bear ดาวจระเข,้Little
B [Hope]
(n) หม ี[Nontri]
(vi,vt) แบก,พยงุ,หนนุ,รับ,ค刧ํ惀า,มผีล,ออกลกู,ทน,อดทน [Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beard เครา[Lex2]
ขนใตค้างสตัว[์Lex2]
ขนแหลมท鬦ี،รวงขา้ว[Lex2]
ตอ่ตา้นอยา่งกลา้หาญ[Lex2]
(เบยีรด์) n. เครา,หนวด,หนวดสตัว,์ขนแหลมท鬦ี،รวงขา้ว,กลุ่มขนบนผลของพชื vt. ดงึหรอืถอน
เคราหรอืหนวด [Hope]
(n) หนวดเครา [Nontri]
/B IH1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beat ใจเตน้: หอบ, ใจสั鬦،น [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ เอาชนะ [Lex2]
ต:ี เคาะ, หวด, ตบ, เฆ鬦ี،ยน [Lex2]
(ชพีจร) เตน้เป็นจังหวะ: หอบ, (ใจ) เตน้, เตน้เป็นจังหวะ [Lex2]
ตไีข:่ ตหีรอืคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
มาถงึหรอืทาํบางส鬦ิ،งเรว็กวา่[Lex2]
หลกีเล鬦ี،ยงการลา่ชา้[Lex2]
กระพอืปีก[Lex2]
จังหวะ[Lex2]
เสยีง (ตกีลอง): เสยีงเคาะ [Lex2]
การลาดตระเวน[Lex2]
เหน鬦ื،อยมาก: เพลยี, ออ่นแรง, ซบู [Lex2]
(บที) {beat,beaten,beating,beats} vt. ต,ีเคาะ,หวด,ตบ,เฆ鬦ี،ยน,กระทบ,รบชนะ,พชิติ,ฟัน,ดี
กวา่,เกง่กวา่,โกง,คน้หา n. จังหวะ,การเตน้,เสยีงเดนิต扬鱧ก ๆ ของนาฬกิา,ทางเดนิปกต,ิการเนน้
adj. เหน鬦ื،อยออ่น [Hope]
(n) การต,ีความชนะ,จังหวะ,การเตน้ [Nontri]
(vt) ต,ีตบ,ทบุ,เฆ鬦ี،ยน,หวด,ฟาด,ซดั,ปราบ,ชนะ [Nontri]
/B IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beautiful สวยงาม: งาม, งดงาม, สดสวย [Lex2]



ดมีาก: ยอดเย鬦ี،ยม [Lex2]
(บวิ\'ทฟิลู) adj. สวยงาม,ด,ีเลศิ ###S. pretty ###A. ugly [Hope]
(adj) สวยงาม,งาม,สวย,ด,ีเลศิ [Nontri]
/B Y UW1 T AH0 F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

beautifully อยา่งสวยงาม[Lex2]
อยา่งด:ี อยา่งยอดเย鬦ี،ยม [Lex2]
/B Y UW1 T AH0 F L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

beauty ความสวยงาม: ส鬦ิ،งท鬦ี،สวยงาม, ส鬦ิ،งท鬦ี،ดงีาม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ดเีดน่กวา่ส鬦ิ،งอ鬦ื،น[Lex2]
หญงิงาม: คนสวย [Lex2]
คณุสมบตัทิ鬦ี،ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
(บวิ\'ท鬦ี،) n. ความสวยงาม,ส鬦ิ،งท鬦ี،สวยงาม,ส鬦ิ،งท鬦ี،ดงีาม,หญงิงาม,คนงาม,ขอ้ขาํ,การตกแตง่ให้
สวยงาม,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,คนเดน่,ส鬦ิ،งท鬦ี،ดเีดน่ ###S. charm ###A. eyesore [Hope]
(n) ความสวยงาม,ความงาม,ความสวย,ส鬦ิ،งสวยงาม [Nontri]
/B Y UW1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

because เพราะวา่: ดว้ยเหตทุ鬦ี، [Lex2]
(บคิอซ\') conj.,adv. เพราะ,เป็น,เพราะ,เพราะเหตวุา่ Conf. because of,that [Hope]
(con) เพราะ,เพราะวา่,เป็นเพราะ,เหตเุพราะ,เพราะเหตวุา่ [Nontri]
/B IH0 K AO1 Z/ [CMU]
/B IH0 K AH1 Z/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

become กลายเป็น: เปล鬦ี،ยนเป็น [Lex2]
ดสูวยงาม: งดงาม [Lex2]
เหมาะสม: เหมาะสมกบั, เขา้กบั [Lex2]
(บคิมั\') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปล鬦ี،ยนเป็น,มา
เป็น,สอดคลอ้งกนั,เหมาะ,สมควร,นา่ด ู###S. happen,befit [Hope]
(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปล鬦ี،ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคลอ้งกบั [Nontri]
/B IH0 K AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bed เตยีงนอน: ท鬦ี،สาํหรับนอน, หมอน, ฟกู [Lex2]
การนอนหลบั[Lex2]
การมเีพศสมัพันธ[์Lex2]
แปลงหรอืรอ่ง (ปลกูผัก / ตน้ไม)้: แปลงท鬦ี،ดนิ, รอ่ง [Lex2]
พ刧ื惀นดนิกน้ทะเล แมน้刧ํ惀าหรอืทะเลสาบ[Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ใตท้ะเลท鬦ี،มหีอยฝังตวัอยู่[Lex2]
ฐานของถนนหรอืรางรถไฟ: แทน่ [Lex2]
ชั刧惀นหนิ: แนวหนิ [Lex2]
ฝังลงไป[Lex2]
มเีพศสมัพันธ (์คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นชั刧惀น[Lex2]
(เบด) n. เตยีง,ท鬦ี،นอน,ฐาน,แทน่,การนอนหลบั,ใตท้อ้งแมน่刧ํ惀า,พ刧ื惀นลา่ง,ชั刧惀นหนิ,กอง
หน鬦ึ،ง,แปลง,รอ่ง,พ刧ื惀นถนนรถไฟ ###S. bedstead [Hope]
(n) ท鬦ี،นอน,เตยีง,แทน่,พ刧ื惀นลา่ง,ฐาน [Nontri]
(vt) ใหท้鬦ี،นอน [Nontri]



/B EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bedroom หอ้งนอน[Lex2]
(n) หอ้งนอน [Nontri]
/B EH1 D R UW2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

beef เน刧ื惀อววั: ววัท鬦ี،เล刧ี惀ยงไวฆ้า่เป็นอาหาร [Lex2]
บน่ (คาํสแลง)[Lex2]
การบน่[Lex2]
กาํลงักลา้มเน刧ื惀อ: อาํนาจ, พละกาํลงั [Lex2]
(บฟี) {beefed,beefing,beefs} n. เน刧ื惀อววั,เน刧ื惀อควาย,ววัสาํหรับฆา่เป็นอาหาร,กาํลงักลา้ม
เน刧ื惀อ,อาํนาจ,พละกาํลงั,น刧ํ惀าหนัก,การบน่ vi. บน่ ###SW. beef up ทาํใหแ้ขง็แรง,เพ鬦ิ،ม
กาํลงั,เพ鬦ิ،มจาํนวน [Hope]
(n) เน刧ื惀อววั [Nontri]
/B IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

before กอ่น[Lex2]
กอ่นหนา้น刧ี惀เม鬦ื،อ[Lex2]
เรว็กวา่[Lex2]
กอ่นหนา้น刧ี惀[Lex2]
อยู่หนา้: หนา้, ตรงหนา้ [Lex2]
อยู่ขา้งหนา้: อยู่หนา้ [Lex2]
(บฟิอร\์') adv.,prep.,conj. กอ่น,กอ่นหนา้,อยู่หนา้,หนา้,ตรงหนา้,กวา่,ในอนาคต,คอย
อยู่,ภายใตอ้ทิธพิลของ ###S. ahead [Hope]
(adv) กอ่น,อยู่หนา้,ขา้งหนา้ [Nontri]
(con) กอ่น,ขา้งหนา้,ในอนาคต [Nontri]
(pre) กอ่น,ตรงหนา้,ขา้งหนา้,หนา้ [Nontri]
/B AH0 F AO1 R/ [CMU]
/B IY2 F AO1 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

begin เร鬦ิ،ม: เร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
ข刧ึ惀นตน้: ตั刧惀งตน้ [Lex2]
เกดิข刧ึ惀น: กอ่ตั刧惀ง [Lex2]
(บกินิ\') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มตน้,ตั刧惀งตน้,ลงมอื ###SW.
beginner n. ###S. initiate Conf. start [Hope]
(vi,vt) เร鬦ิ،มตน้,เร鬦ิ،ม,ตั刧惀งตน้,แตแ่รก,ลงมอื [Nontri]
/B IH0 G IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beginning เร鬦ิ،มแรก: ตอนแรก [Lex2]
จดุเร鬦ิ،มตน้: จดุกาํเนดิ [Lex2]
(บกินิ\'นงิ) n. การเร鬦ิ،ม,ระยะตั刧惀งตน้,การมกีาํเนดิจาก ###S. origin,start [Hope]



(n) การเร鬦ิ،มตน้,การตั刧惀งตน้,ตอนตน้ [Nontri]
/B IH0 G IH1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[begin]
เร鬦ิ،ม: เร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
ข刧ึ惀นตน้: ตั刧惀งตน้ [Lex2]
เกดิข刧ึ惀น: กอ่ตั刧惀ง [Lex2]
(บกินิ\') {began,begun,beginning,begins} vi.,vt. เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มตน้,ตั刧惀งตน้,ลงมอื ###SW.
beginner n. ###S. initiate Conf. start [Hope]
(vi,vt) เร鬦ิ،มตน้,เร鬦ิ،ม,ตั刧惀งตน้,แตแ่รก,ลงมอื [Nontri]
/B IH0 G IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

behalf ในนามของ: ตวัแทน [Lex2]
(บฮิาลฟ์\') n. ประโยชน,์ตวัแทน,ในนามของ ###S. profit [Hope]
(n) ตวัแทน,ประโยชน,์ธรุะ [Nontri]
/B AH0 HH AE1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

behaviour พฤตกิรรม: การกระทาํตวั, พฤตกิารณ,์ การแสดงอาการ, ทา่ท ี[Lex2]
(บเิฮฟ\'วเิออะ) n. ความประพฤต,ิการกระทาํตวั,พฤตกิรรม,อาการ,ทา่ท ี###S. manners
[Hope]
(n) ความประพฤต,ิพฤตกิรรม,พฤตกิารณ,์อาการ,การปฏบิตั ิ[Nontri]
(n) / / [OALD]

behind ขา้งหลงั[Lex2]
ลา้หลงักวา่: ชา้กวา่, ตามหลงั [Lex2]
ท鬦ี،คา้งชาํระเงนิ: ชาํระเงนิ [Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،ผา่นมาแลว้[Lex2]
ท鬦ี،เหลอือยู่[Lex2]
ซอ่นเรน้อยู่ภายใน: ไมเ่ปดิเผย, แฝง [Lex2]
ชา้ (ใชก้บันาฬกิา)[Lex2]
สนับสนนุ: อยู่เบ刧ื惀องหลงั [Lex2]
(บไิฮด\ฺ') adv.,prep. ขา้งหลงั,หลงั,ลา้หลงักวา่,ชา้กวา่ n. ผู้สนับสนนุ,กน้ ###S. aback 
Conf. at the back of [Hope]
(adv) ลา้หลงั,ชา้กวา่ [Nontri]
(n) ผู้หนนุหลงั,ผู้สนับสนนุ,ผู้อยู่เบ刧ื惀องหลงั [Nontri]
(pre) หลงั,ขา้งหลงั [Nontri]
/B AH0 HH AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

belief ความเช鬦ื،อ[Lex2]
ความมั鬦،นใจ: ความศรัทธา [Lex2]
ความคดิเหน็[Lex2]



(บลิฟี\') n. ความเช鬦ื،อ,ความเช鬦ื،อถอื,ศรัทธา,ขอ้บญัญัตทิางศาสนา ###S. faith [Hope]
(n) ความเช鬦ื،อ,ความเช鬦ื،อถอื,ความเล鬦ื،อมใส,ความศรัทธา [Nontri]
/B AH0 L IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

believe เช鬦ื،อ[Lex2]
เช鬦ื،อวา่พดูจรงิ: ถอืวา่ [Lex2]
เช鬦ื،อถอื: มั鬦،นใจ, เช鬦ื،อมั鬦،น [Lex2]
ศรัทธา: เล鬦ื،อมใส [Lex2]
(บลิฟิว\') {believed,believing,believes} vt. เช鬦ื،อ,มั鬦،นใจใน,ศรัทธา,เช鬦ื،อวา่,เขา้ใจวา่
###SW. believable adj. ดbูelieve believer n. ดbูelieve ###S. postulate,hold ###A.
disbelieve,doubt [Hope]
(vt) เช鬦ื،อ,เช鬦ื،อถอื,ไวว้างใจ,ศรัทธา,มั鬦،นใจใน [Nontri]
/B AH0 L IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bell ระฆงั: กระด鬦ิ،ง, กร鬦ิ،งประต ู[Lex2]
ของท鬦ี،มลีกัษณะคลา้ยระฆงั: ทรงกระด鬦ิ،ง, ทรงระฆงั [Lex2]
กร鬦ิ،งสญัญาณ[Lex2]
ทาํใหก้วา้งออกจนมรีปูรา่งคลา้ยระฆงั[Lex2]
เสยีงรอ้งหรอืเสยีงหอนของสนัุขลา่เน刧ื惀อ[Lex2]
รอ้งหรอืหอน[Lex2]
โทรหา[Lex2]
(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆงั,กระด鬦ิ،ง,เสยีงระฆงั vt. ทาํใหบ้วมคลา้ยระฆงั,ตดิระฆงั
vi. มรีปูรา่งคลา้ยระฆงั,ดงัสนั鬦،นหวั鬦،นไหว,รอ้งตะโกน Conf. belle [Hope]
(n) ระฆงั,กงัสดาล,กระด鬦ิ،ง,กระพรวน [Nontri]
/B EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

belong เป็นของ[Lex2]
เป็นสว่นหน鬦ึ،งของ: อยู่ใน, อยู่สงักดั, เป็นสมาชกิของ [Lex2]
(บลิอง\') {belonged,belonging,belongs} vi. เป็นของ,เป็นสว่นหน鬦ึ،งของ,ข刧ึ惀นอยู่กบั,อยู่
ใน,อยู่สงักดั,อยู่,พัก,เก鬦ี،ยวกบั,ข刧ึ惀นอยู่กบั [Hope]
(vi) เป็นของ,อยู่ในสงักดั,ข刧ึ惀นอยู่กบั [Nontri]
/B AH0 L AO1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

below อยู่ตอนใต[้Lex2]
อยู่ขา้งลา่ง: อยู่เบ刧ื惀องลา่ง, อยู่ใต,้ ต鬦ํ،า [Lex2]
(บโิล\') adv.,prep. ขา้งลา่ง,ใต,้อยู่ขา้งใต,้ต鬦ํ،ากวา่,ไมส่มเกยีรตขิอง,บนนรก ###S.
lower,underneath [Hope]
(adv) ขา้งลา่ง,ขา้งใต,้ใต ้[Nontri]
(pre) ขา้งลา่ง,ใต,้ขา้งใต,้เบ刧ื惀องใต ้[Nontri]
/B AH0 L OW1/ [CMU]
/B IY0 L OW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

belt เขม็ขดั: สายคาดเอว [Lex2]
สายพาน[Lex2]
สายรัดท鬦ี،นั鬦،ง[Lex2]
คาดเขม็ขดั: ใชส้ายคาดผกู [Lex2]
ฟาด (ไมเ่ป็นทางการ): โบยดว้ยเขม็ขดั, ใชเ้ขม็ขดัต ี(หวด, โบย) [Lex2]



สายคาดแสดงตาํแหนง่[Lex2]
(เบลท)ฺ {belted,belting,belts} n. เขม็ขดั,สายคาดเอว,สาย,ทางโคง้,ทางรถไฟฟา้,ด鬦ื،มอกึ
ใหญ,่การโจมต,ีแนว,เทอืก vt. รัดเขม็ขดั,คาดสาย,ใชส้ายคาด,ใชเ้ขม็ขดัหรอืสายคาด
ต,ีต,ีรอ้ง (เพลง) เสยีงดงั ###S. girdle [Hope]
(n) เขม็ขดั,สายคาดเอว,แนว,ทวิ,เขต,สายพาน [Nontri]
(vt) รัดเขม็ขดั [Nontri]
/B EH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bend โคง้: งอ, งอตวั, ยอ่ตวั, กม้ [Lex2]
หนัเห: เปล鬦ี،ยนเสน้ทาง [Lex2]
ทาํใหโ้คง้[Lex2]
ทางโคง้: การโคง้ [Lex2]
ยดืหยุ่น (ตอ่กฎขอ้บงัคบั)[Lex2]
มสีมาธติอ่งานท鬦ี،ทาํ: ใจจดใจจอ่ [Lex2]
ทาํใหย้อม: ทาํใหค้อ้มหวัให,้ ศโิรราบให ้[Lex2]
(เบนด)ฺ {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทาํใหง้อ,ทาํใหโ้คง้,ทาํให้
ยอม,กม้,งอ,โคง้,นา้ว,โนม้,ดดั,หนั,บา่ย,เบ鬦ี،ยง,จอ้งเขมง็ n. การงอ,การดดั,การเบ鬦ี،ยง,หวั
โคง้,คุ้ง,เง鬦ื،อนเชอืก ###S. curve [Hope]
(n) หวัโคง้,หวัเล刧ี惀ยว,คุ้งน刧ํ惀า,การดดั,เง鬦ื،อน [Nontri]
(vi,vt) โคง้คาํนับ,งอ,ดดั,เล刧ี惀ยว,เบน,บา่ย,หนั [Nontri]
/B EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

benefit ผลประโยชน:์ ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Lex2]
เงนิสงเคราะห:์ เงนิชว่ยเหลอื, เงนิสว่นเพ鬦ิ،ม, เงนิชดเชยการประกนั [Lex2]
มปีระโยชนต์อ่: มผีลดตีอ่ [Lex2]
ไดรั้บประโยชน:์ ไดรั้บผลด ี[Lex2]
เงนิท鬦ี،ไดจ้ากประกนัชวีติ[Lex2]
การแสดงเพ鬦ื،อการกศุล: การแขง่ขนัเพ鬦ื،อการกศุล [Lex2]
(เบน\'นฟิทิ) {benefitted,benefitting,benefits} n. ผลประโยชน ์vt. เป็นประโยชนต์อ่vi. ได้
รับผลประโยชน ์###S. favour [Hope]
(vi) ไดรั้บผลด,ีไดรั้บประโยชน,์ไดก้าํไร [Nontri]
(vt) ใหค้ณุ,เป็นประโยชนต์อ่,เป็นผลดกีบั [Nontri]
/B EH1 N AH0 F IH2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bent คดงอ: โคง้, งองุ้ม [Lex2]
แนว่แน:่ จรงิจัง [Lex2]
โกงกนิ: คดโกง [Lex2]
ทกัษะ: ความชาํนาญ [Lex2]
(พชื) หญา้ออ้: หญา้แหง้, หญา้คา, หญา้กระดา้งจาํพวกหน鬦ึ،ง บางชนดิใชเ้ป็นอาหารสาํหรับ
สตัว ์[Lex2]



รักรว่มเพศ[Lex2]
ท鬦ี،ผดิกฎหมาย[Lex2]
(เบนท)ฺ adj. งอ,โคง้,ตกลงใจ,ตั刧惀งใจแลว้ n. ทศิทาง,ความสนใจ,การเบ鬦ี،ยงเบน,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: เปล鬦ี،ยนเสน้ทาง [Lex2]
ทาํใหโ้คง้[Lex2]
ทางโคง้: การโคง้ [Lex2]
ยดืหยุ่น (ตอ่กฎขอ้บงัคบั)[Lex2]
มสีมาธติอ่งานท鬦ี،ทาํ: ใจจดใจจอ่ [Lex2]
ทาํใหย้อม: ทาํใหค้อ้มหวัให,้ ศโิรราบให ้[Lex2]
(เบนด)ฺ {bent,bent,bending,bends} vt.,vi. ทาํใหง้อ,ทาํใหโ้คง้,ทาํให้
ยอม,กม้,งอ,โคง้,นา้ว,โนม้,ดดั,หนั,บา่ย,เบ鬦ี،ยง,จอ้งเขมง็ n. การงอ,การดดั,การเบ鬦ี،ยง,หวั
โคง้,คุ้ง,เง鬦ื،อนเชอืก ###S. curve [Hope]
(n) หวัโคง้,หวัเล刧ี惀ยว,คุ้งน刧ํ惀า,การดดั,เง鬦ื،อน [Nontri]
(vi,vt) โคง้คาํนับ,งอ,ดดั,เล刧ี惀ยว,เบน,บา่ย,หนั [Nontri]
/B EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

beside อยู่ขา้ง: อยู่ใกล ้[Lex2]
เทยีบกบั: เม鬦ื،อเทยีบกบั [Lex2]
นอกเหนอืไปจาก: นอกจากน刧ี惀 [Lex2]
(บไิซด\ฺ') prep. นอกจาก,หา่งจาก,ไมเ่ก鬦ี،ยวกบั,อยู่นอก,อยู่ขา้ง,เทยีบกบั Conf.
besides,aside from,apart from [Hope]
(pre) ขา้ง,เทยีบกบั,เคยีงกบั,ใกล,้ชดิ,ตดิกบั,หา่งจาก [Nontri]
/B AH0 S AY1 D/ [CMU]
(in) / / [OALD]

best ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
เหมาะสมท鬦ี،สดุ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
เอาชนะ: ชนะ, เหนอืกวา่ [Lex2]
บคุคลท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
ดที鬦ี،สดุ, ท鬦ี،สดุ [LongdoDE]
(เบสท)ฺ {bested,besting,bests} adj.,adv. ดที鬦ี،สดุ,เหมาะสมท鬦ี،สดุ,ใหญท่鬦ี،สดุ,มากท鬦ี،สดุ n.
ส鬦ิ،งท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,ภาวะอารมณท์鬦ี،ดที鬦ี،สดุ vt. ทาํใหแ้พ,้ชนะ,ดกีวา่ ###S. outdo
###A. lose [Hope]
(adj,adv) ดที鬦ี،สดุ,เหมาะสมท鬦ี،สดุ,เย鬦ี،ยมท鬦ี،สดุ [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมาะสมท鬦ี،สดุ [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,กลา้คาดคะเน,ใช ้n.
ส鬦ิ،งของหรอืเงนิท鬦ี،ใชใ้นการพนันหรอืขนัตอ่,การวางเดมิพัน,ทางเลอืกอยา่งอ鬦ื،น ###S.
gamble,risk [Hope]
(n) การพนัน,การวางเดมิพัน [Nontri]
(vt) พนัน,ตอ่,วางเดมิพัน [Nontri]
/B EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

better ดกีวา่[Lex2]
ดขี刧ึ惀น (สภาพรา่งกาย): ฟ刧ื惀นตวั, ทเุลา, คอ่ยยงัชั鬦،ว, คล鬦ี،คลาย, กระเต刧ื惀อง [Lex2]
ปรับปรงุใหด้ยี鬦ิ،งข刧ึ惀น: เหนอืกวา่, พัฒนาคณุภาพใหด้ขี刧ึ惀น [Lex2]
มาตรฐานหรอืคณุภาพท鬦ี،ดกีวา่[Lex2]
เร鬦ื،องราวท鬦ี،คอ่นขา้งด ี(เง鬦ื،อนไข, การกระทาํ)[Lex2]
เป็นท鬦ี،ชอบหรอืพงึพอใจมากกวา่[Lex2]
ปรับปรงุ: ทาํใหด้ยี鬦ิ،งข刧ึ惀น [Lex2]
พัฒนาตวัเอง[Lex2]
ผู้ท鬦ี،เหนอืกวา่: ผู้ท鬦ี،ดกีวา่ [Lex2]
(เบท\'เทอะ) {bettered,bettering,betters} adj.,adv. ดกีวา่,ดขี刧ึ惀น,สว่นใหญ,่ใหญ่
กวา่,สขุภาพดขี刧ึ惀น vi. ทาํใหด้ขี刧ึ惀น,ชนะ,ดกีวา่ n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ดกีวา่,การเจรญิข刧ึ惀น,ภาวะท鬦ี،ดขี刧ึ惀น,ผู้พนัน,ผู้
ขนัตอ่ ###S. preferable,superior Conf. had better,w [Hope]
(adj) ดขี刧ึ惀น,ดกีวา่ [Nontri]
(n) คนท鬦ี،ดกีวา่,นักพนัน [Nontri]
(vt) ทาํใหด้ขี刧ึ惀น,ทาํใหด้กีวา่ [Nontri]
/B EH1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

betting การพนัน[Lex2]
/B EH1 T IH0 NG/ [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,กลา้คาดคะเน,ใช ้n.
ส鬦ิ،งของหรอืเงนิท鬦ี،ใชใ้นการพนันหรอืขนัตอ่,การวางเดมิพัน,ทางเลอืกอยา่งอ鬦ื،น ###S.
gamble,risk [Hope]
(n) การพนัน,การวางเดมิพัน [Nontri]
(vt) พนัน,ตอ่,วางเดมิพัน [Nontri]
/B EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

between อยู่ระหวา่งส鬦ิ،งสองส鬦ิ،ง: อยู่ในระหวา่ง [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،รวมกนั[Lex2]
เปรยีบเทยีบระหวา่งส鬦ิ،งหน鬦ึ،งกบัอกีส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง[Lex2]
กาํหนดตวัเลอืกระหวา่งส鬦ิ،งสองส鬦ิ،ง[Lex2]
ในระหวา่งนั刧惀น: ระหวา่ง [Lex2]
(บทิวนี\') prep.,adv. ระหวา่ง,ในระหวา่ง,อยู่กลาง,ระหวา่งระยะ,เช鬦ื،อม,สมัพันธก์บั,คั鬦،น
กลาง,ระคน ###SW. betweenness n. ###S. amidst,mid,betwixt Conf. between
each [Hope]



(adv) ในระหวา่ง,อยู่ระหวา่ง,คั鬦،นกลาง,ขวางกลาง [Nontri]
(pre) ในระหวา่ง,อยู่ระหวา่ง [Nontri]
/B AH0 T W IY1 N/ [CMU]
/B IY0 T W IY1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

beyond ท鬦ี،อยู่ไกลออกไป: ยงัไกลออกไป [Lex2]
ท鬦ี،เหนอืกวา่ (แสดงถงึขอบเขต, ขอ้จาํกดั): มากกวา่ [Lex2]
อยู่ทางนั刧惀น: เลยออกไป, ถดัออกไป, ไกลออกไป (ใชแ้สดงตาํแหนง่หรอืทศิทาง) [Lex2]
ท鬦ี،ท鬦ี،อยู่ไกล: ท鬦ี،ท鬦ี،หา่งไกล, สดุขอบฟา้ [Lex2]
นอกจาก (มกัใชใ้นประโยคปฏเิสธหรอืคาํถาม)[Lex2]
ชา้กวา่ (แสดงถงึเวลา): หลงั [Lex2]
(บยิอนด\ฺ') prep. พน้,ไกลจาก,โพน้,อยู่ทางนั刧惀น,ถดัไป,หลงั (เวลา) ,มากกวา่,เหนอื
กวา่,เหนอื,นอกจาก n. the beyond ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ไกลมาก Phr. (the great beyond ชาตหินา้)
[Hope]
(adv) ถดัไป,นอกจาก [Nontri]
(pre) ไกลจาก,พน้จาก,โพน้,เหนอื [Nontri]
/B IH0 AA1 N D/ [CMU]
/B IY2 AO1 N D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

bicycle รถจักรยานสองลอ้: รถถบีสองลอ้ [Lex2]
ข鬦ี،รถจักรยาน: ถบีรถจักรยาน [Lex2]
(ไบ\'ไซเคลิ,ซคิ\'เคลิ) {bicycled,bicycling,bicycles} n.,vi. (ข鬦ี،) จักรยานสองลอ้ ###SW.
bicyclist, bicycler n. [Hope]
(n) จักรยานสองลอ้ [Nontri]
/B AY1 S IH0 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bid เช刧ื惀อเชญิ (ชอ่ง 2 โดยทั鬦،วไปจะใช ้bade)[Lex2]
พยายามท鬦ี،จะทาํใหส้าํเรจ็[Lex2]
ประมลู ใหร้าคา[Lex2]
สั鬦،งใหก้ระทาํ[Lex2]
การใหร้าคา: การเรยีกราคา, จาํนวนท鬦ี،ใหร้าคา [Lex2]
อวยพร (ชอ่ง 2 โดยทั鬦،วไปจะใช ้bade)[Lex2]
การประมลู: การใหร้าคา, การเสนอราคา [Lex2]
ความพยายามท鬦ี،จะทาํบางส鬦ิ،ง[Lex2]
(บดิ) {bade/bid,bidden/bid,bidding,bids} vt.,n. (การ) ออกคาํสั鬦،ง,สั鬦،ง,กลา่ว,บอก,ให้
ราคา,ประมลูราคา,เช刧ื惀อเชญิ,ประกาศอยา่งเปดิเผย,รับเป็นสมาชกิ,ความพยายามเพ鬦ื،อใหไ้ดม้า
vi. ออกคาํสั鬦،ง, กรยิาชอ่ง 3 ของ bide ###SW. bidder n. ด ูbid Conf. bade [Hope]
(vt) สั鬦،ง,เช刧ื惀อเชญิ,เสนอราคา,ใหร้าคา,ประมลูราคา [Nontri]
(vt) pp ของ bide [Nontri]
/B IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

big ใหญ:่ ย鬦ิ،งใหญ ่[Lex2]
มคีวามสาํคญัหรอืมอีทิธพิล[Lex2]
ข刧ี惀คยุ: ข刧ี惀โม ้[Lex2]
มชี鬦ื،อ: ข刧ึ惀นช鬦ื،อ [Lex2]
เตบิโตแลว้: เป็นผู้ใหญ ่[Lex2]
มพีลงัมาก: ทรงพลงั, มอีาํนาจสงู [Lex2]
ใจกวา้ง: ใจด ี[Lex2]



ประสบความสาํเรจ็[Lex2]
(บกิ) adj. ใหญ,่รา่งใหญ,่มาก ###SW. biggish adj. ใหญ,่รา่งใหญ,่มาก bigness n. ความ
ใหญ ่###S. large ###A. small Conf. size,large,great [Hope]
(adj) ใหญ,่เตย้,เข鬦ื،อง,มาก,สาํคญั [Nontri]
/B IH1 G/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bike จักรยานหรอืรถมอเตอรไ์ซค[์Lex2]
(ไบค)ฺ n. จักรยานสองลอ้,จักรยานยนต,์ข鬦ี،จักรยานสองลอ้หรอืจักรยานยนต ์###SW. biker
n. [Hope]
(n) จักรยานสองลอ้,จักรยานยนต ์[Nontri]
/B AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bill ใบแจง้หน刧ี惀: ใบสาํคญัเกบ็เงนิ [Lex2]
แจง้หน刧ี惀: วางบลิ [Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
รา่งกฎหมาย: รา่งพระราชบญัญัต,ิ รา่งรัฐธรรมนญู [Lex2]
อธบิายหรอืใหร้ายละเอยีด[Lex2]
ปากนก: ปากเป็ด, ปากไก ่[Lex2]
ใบปลวิ: ใบโฆษณา [Lex2]
รายการ: โปรแกรม [Lex2]
(บลิ) {billed,billing,bills} n. ตั☊啌วเงนิ,พันธบตัร,ธนบตัร,บลิ,ใบเสรจ็,ใบแสดงรายงานซ刧ื惀อ
ขาย,พระราชบญัญัต,ิญัตต,ิรา่งญัตต,ิคาํโฆษณา,รายการ,หนังสอืย鬦ื،นฟอ้ง,จะงอยปาก,ปากนก 
Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบญัญัตอิภยัโทษ) Id. (bill the bill สนองความตอ้งการ
ทั刧惀งหมด [Hope]
(n) บลิ,ใบเสรจ็,ธนบตัร,พันธบตัร,ตั☊啌วเงนิ,ใบแจง้ความ,พระราชบญัญัต,ิรา่งญัตต ิ[Nontri]
/B IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

billion พันลา้น[Lex2]
(บลิ\'เยนิ) n.,adj. หน鬦ึ،งพันลา้น (สหรัฐอเมรกิา) ,หน鬦ึ،งลา้นลา้น (องักฤษ) ###SW. billionth
adj.,n. [Hope]
(n) พันลา้น(ในอเมรกิาและฝรั鬦،งเศส),หน鬦ึ،งลา้นลา้น(ในองักฤษ) [Nontri]
/B IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bin กลอ่ง: ถงั, ลงั [Lex2]
ใสก่ลอ่ง: ใสถ่งั [Lex2]
ถงัขยะ[Lex2]
NULL [LongdoDE]
(บนิ) 1. ถงั,ลงั {binned,binning,bins} vt. ใสใ่นถงัหรอืลงั 2. ใชเ้ป็นนามสกลุ (file type)
ของแฟม้ท鬦ี،บรรจขุอ้มลู ท鬦ี،เป็นเลขฐานสอง (binary) เชน่ prog.bin [Hope]
(n) ถงั,ลงั,ถงัขยะ [Nontri]
/B IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

biology ชวีวทิยา[Lex2]
ชวีวทิยา [LongdoEN]
(ไบออล\'โลจ)ี n. ชวีวทิยา [Hope]
(n) ชวีวทิยา [Nontri]



/B AY0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bird นก[Lex2]
ลกูขนไก[่Lex2]
สตัวป์ีกท鬦ี،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: จดุเร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
(เบริธ์) n. การเกดิ,การคลอด,การออกลกู,การสบืสายเลอืด,การอบุตัขิ刧ึ惀น Phr. (give birth to
คลอด,ใหก้าํเนดิ) ###S. nativity [Hope]
(n) การเกดิ,การอบุตั,ิการคลอด,การใหก้าํเนดิ [Nontri]
/B ER1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

birthday วนัเกดิ: วนัคลา้ยวนัเกดิ [Lex2]
n. วนัเกดิ,วนัครบรอบ [Hope]
(n) วนัเกดิ,วนัคลา้ยวนัเกดิ,วนัประสตู ิ[Nontri]
/B ER1 TH D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

biscuit ขนมปังชนดิหน鬦ึ،งกอ้นกลมเลก็: ขนมปังกรอบมรีปูรา่งกลมๆ [Lex2]
ท鬦ี،มสีนี刧ํ惀าตาลออ่น[Lex2]
(บสิ\'คทิ) n. ขนมปังกรอบ,ขนมปังออ่น [Hope]
(n) ขนมปังกรอบ [Nontri]
/B IH1 S K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bit ดอกสวา่น[Lex2]
เหลก็ท鬦ี،ขวางปากมา้สาํหรับดงึบงัเหยีน[Lex2]
ช刧ิ惀นสว่นเลก็ๆนอ้ยๆ[Lex2]
หนว่ยวดัความจขุอ้มลู: บติ [Lex2]
(บทิ) 1. n. ดอกสวา่น,ส鬦ิ،งค刧ํ惀า,ของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,ครู่เดยีว,การกระทาํ,บทบาทเลก็นอ้ย,เหรยีญ
เลก็ ๆ ,หนว่ย,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ bite, บติ, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถงึตวัเลข 0
และ 1, หนว่ยขอ้มลูท鬦ี،เลก็ท鬦ี،สดุ โดยท鬦ี،หน鬦ึ،งบติจะตอ้งเพยีงพอตอ่การบอกความแตกตา่ง
ระหวา่งขอ้มลูประเภท "ใช"้ ในปัจจบุนัมกัใชบ้ติเป็นหนว่ยวดัตวัประมวลผล (microprocessor)
ของไมโครคอมพวิเตอร ์วา่เป็นขนาด 8 บติ 16 บติ หรอื 32 บติ ถา้จัดบติเป็นชดุท鬦ี،เรยีกวา่ไบต์
(byte) ซ鬦ึ،งปกตจิะม ี8 บติ จะใชเ้ป็นรหสัเกบ็ขอ้มลูตา่ง ๆ ได ้ไมว่า่จะเป็นตวัเลข ตวัอกัษร ฯ ดู
byte ประกอบ [Hope]
(n) ของเลก็นอ้ย,เหรยีญเลก็ๆ,ช刧ิ惀นอาหาร,เศษ,การกดั [Nontri]
(vt) pt ของ bite [Nontri]
/B IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bite]
กดั: ขบ, งับ [Lex2]
(แมลง) ตอ่ย: กดั [Lex2]



รอยกดั: แผลท鬦ี،ถกูกดั [Lex2]
หน鬦ึ،งคาํอาหาร[Lex2]
(ไบท)ฺ {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กดั,กนิ,ตอด,กนิอาหาร,ตอ่ย (แมลง) ,ยดึแนน่,เกาะ
แนน่,โกง,มผีลตอ่,งับ,ตดิเหย鬦ื،อ,ยดึ,ตดิ,ทาํไดผ้ล n. การกดั,แผลกดั,ความคม,ความไดผ้ล,ช刧ิ惀น
อาหาร,ม刧ื惀อนอ้ย ๆ ###S. nibble [Hope]
(n) การกดั,ความคม,สว่นท鬦ี،กดัออก,ช刧ิ惀นอาหาร [Nontri]
(vt) กดั,กนิ,ตอด,ขบ,ตอ่ย [Nontri]
/B AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bite กดั: ขบ, งับ [Lex2]
(แมลง) ตอ่ย: กดั [Lex2]
รอยกดั: แผลท鬦ี،ถกูกดั [Lex2]
หน鬦ึ،งคาํอาหาร[Lex2]
(ไบท)ฺ {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กดั,กนิ,ตอด,กนิอาหาร,ตอ่ย (แมลง) ,ยดึแนน่,เกาะ
แนน่,โกง,มผีลตอ่,งับ,ตดิเหย鬦ื،อ,ยดึ,ตดิ,ทาํไดผ้ล n. การกดั,แผลกดั,ความคม,ความไดผ้ล,ช刧ิ惀น
อาหาร,ม刧ื惀อนอ้ย ๆ ###S. nibble [Hope]
(n) การกดั,ความคม,สว่นท鬦ี،กดัออก,ช刧ิ惀นอาหาร [Nontri]
(vt) กดั,กนิ,ตอด,ขบ,ตอ่ย [Nontri]
/B AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bitter ขม[Lex2]
ขมข鬦ื،น: ข鬦ื،นขม, ทกุขใ์จ, ระทมใจ, ชอกช刧ํ惀า, ตรอมตรม [Lex2]
หนาวจัด: หนาวมาก [Lex2]
(บทิ\'เทอะ) {bittered,bittering,bitters} adj. ขม,ขมข鬦ื،น,เผด็รอ้น,ปวดแสบ,รนุแรง,ดุ
เดอืด,จัด,หนาวจัด,สาหสั,อาฆาต n. ความขม,ส鬦ิ،งท鬦ี،รสขม vt. ทาํใหข้ม adj.
ย鬦ิ،ง,จัด,มาก,รนุแรง ###SW. bitterish adj. ดbูitter bitterness n. ดbูitter คาํท鬦ี،มคีวาม
หมาย [Hope]
(adj) ขมข鬦ื،น,ปวดแสบ,รนุแรง,ดเุดอืด [Nontri]
/B IH1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bitterly ท鬦ี،ขมข鬦ื،น: ท鬦ี،ข鬦ื،นขมใจ, ท鬦ี،ขุ่นเคอืงใจ [Lex2]
ท鬦ี،เสยีดแทงใจ[Lex2]
/B IH1 T ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

black ดาํ: สดีาํ [Lex2]
ผวิดาํ[Lex2]
มดื: มดืมวั, ไมส่วา่ง [Lex2]
ไรค้วามหวงั: ส刧ิ惀นหวงั, มดืมน [Lex2]
ชั鬦،วรา้ย[Lex2]
สดีาํ[Lex2]
คนผวิดาํ[Lex2]
ทาํใหด้าํ[Lex2]
(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ดา่,สดีาํ,สวมเส刧ื惀อสดีาํ,เก鬦ี،ยวกบันโิกร,เปื刧惀อน,ผวิ
ดาํ,มุ่งรา้ย,เป็นอนัตราย,แหง้แลง้,มลทนิ,ดา่งพรอ้ย,มดืมน,นโิกร,อารมณเ์สยี,ไมใ่สค่รมี
(กาแฟ) n. คนผวิดาํ,จดุดาํ,เคร鬦ื،องดาํ,เคร鬦ื،องไวท้กุข,์ตาฟกช刧ํ惀า,สารสดีาํ,มา้ดาํ,เส刧ื惀อสดีาํ vt. ท
[Hope]
(adj) ดาํ,มดื,มดืมน,สดีาํ,เศรา้ใจ [Nontri]



(n) คนผวิดาํ,ส鬦ิ،งท鬦ี،มสีดีาํ [Nontri]
/B L AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blade ใบมดี[Lex2]
ดาบ[Lex2]
ใบพัด[Lex2]
ใบไมท้鬦ี،มลีกัษณะเรยีวยาว โดยเฉพาะใบหญา้[Lex2]
(เบลด) n. ใบมดี,คมมดี,ใบหญา้,ใบ,ใบพาย,ุใบจักร,ใบกงัหนั,ใบพัดลม,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鬦ิ،งไมด่ที鬦ี،เกดิข刧ึ惀น[Lex2]
รับผดิชอบตอ่ส鬦ิ،งไมด่ที鬦ี،เกดิข刧ึ惀น[Lex2]
(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กลา่วโทษ,ตาํหน,ิประณาม,นนิทา,กลา่วรา้ย,โยน
ความผดิให ้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]

blank วา่ง: เปลา่, วา่งเปลา่ [Lex2]
ชอ่งวา่ง: ท鬦ี،วา่ง [Lex2]
ไมแ่สดงความรู้สกึ: วา่งเปลา่, เฉย [Lex2]
ความวา่งเปลา่ของจติใจ[Lex2]
(แบลงค)ฺ {blanked,blanking,blanks} adj. วา่ง,วา่งเปลา่,ปราศจากเร鬦ื،องราว,ยงัไมไ่ดเ้ขยีน
หรอืพมิพอ์ะไร,จดืชดื,ไมน่า่สนใจ,โดยส刧ิ惀นเชงิ,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ซดี,ไรส้ ีn. สถานท鬦ี،วา่งเปลา่,ชอ่งวา่ง
สาํหรับเตมิ,แบบฟอรม์ท鬦ี،วา่งเปลา่,จดุขาวตรงกลางของเปา้,เปา้,กระสนุเปลา่,เคร鬦ื،องห [Hope]
(adj) วา่ง,วา่งเปลา่,จดืชดื,ไมน่า่สนใจ [Nontri]
(n) ชอ่งวา่ง,ท鬦ี،วา่ง [Nontri]
/B L AE1 NG K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

blind บอด: มองไมเ่หน็ [Lex2]
(ความเช鬦ื،อ, การกระทาํ) ท鬦ี،ขาดเหตผุล[Lex2]
ทาํใหต้าบอด: ทาํใหบ้อด, ทาํใหต้ามองไมเ่หน็ [Lex2]
ท鬦ี،ซอ่น[Lex2]
บงัตา: มา่นบงัตา [Lex2]
ตนั: ปดิ [Lex2]
ทาํใหส้บัสน[Lex2]
ขาดการเตรยีมพรอ้ม[Lex2]
(ไบลนด)ฺ adj.,adv.,vi.,vt.,n. (ทาํให,้ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํให)้ ตาบอด,ไมส่ามารถเขา้ใจ,ไรเ้หตผุล,ไร้
สต,ิเมาเหลา้,มดื,ไมบ่งัเกดิผล,ซอ่นเรน้,ลกึลบั,ดไูมอ่อก,เขา้ใจยาก,อดุตนั,ไมม่ทีางออก,ตวั
ลอ่,นกตอ่ ###SW. blindness n. ดbูlind ###S. s [Hope]
(adj) ตาบอด,มองไมเ่หน็,เขา้ใจยาก,ไมม่ทีางออก [Nontri]
(n) ท鬦ี،บงัแสง,มา่นบงัตา,ท鬦ี،กาํบงั,ตวัลอ่,นกตอ่ [Nontri]
(vt) ทาํใหต้าบอด,ทาํใหม้องไมเ่หน็,ทาํใหม้ดืมน [Nontri]



/B L AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

block ตกึใหญ[่Lex2]
ท鬦ี،วางของโชวใ์นการประมลู[Lex2]
ช刧ิ惀นของวสัดทุ鬦ี،เป็นของแขง็และมลีกัษณะแบนราบ[Lex2]
กดีขวาง[Lex2]
อดัใหเ้ขา้รปู[Lex2]
หยดุ: หา้ม, ขวาง [Lex2]
ส鬦ิ،งกดีขวาง[Lex2]
ชว่งตกึ, [แถวตดิตอ่กนัของอาคาร][Lex2]
ถว่งความเจรญิ[Lex2]
การหยดุชะงักของพัฒนาการของกระบวนการทางความคดิหยดุชะงัก[Lex2]
(บลอค) {blocked,blocking,blocks} n. ทอ่นไม,้ทอ่นหนิ,กอ้นใหญ,่ช刧ิ惀นใหญ,่หอ่ดนิ
ระเบดิ,แทน่โลหะ,เขยีง,แมพ่มิพ,์ลกูรอก,ตะแลงแกง,ตกึท鬦ี،แบง่ออกเป็นสว่น,เคร鬦ื،อง
กดีขวาง,ทั刧惀งแถว,ทั刧惀งกอ้น,ทั刧惀งปีก,ตกึใหญ,่คฤหาสนใ์หญ,่อปุสรรค,การขดัขวาง,เขตหน鬦ึ،งของตวั
เมอืง,เขตหา่งไกลท [Hope]
(n) ทอ่นไม,้ตกึทั刧惀งแถว,แมพ่มิพ,์เคร鬦ื،องกดีขวาง [Nontri]
(vt) สกดั,กดีกนั,ขดัขวาง,ตา้น,ปดิลอ้ม [Nontri]
/B L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blonde เป็นสทีอง[Lex2]
(บลอนด)ฺ 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]

blood เลอืด: โลหติ [Lex2]
การนองเลอืด: การเสยีเลอืดเน刧ื惀อ [Lex2]
นาํกองทหารใหอ้อกรบเป็นครั刧惀งแรก[Lex2]
สายเลอืด: สายโลหติ [Lex2]
ชายหนุ่ม[Lex2]
(บลดั) n. โลหติ,เลอืด,ชวีติ,สว่นสาํคญั,พลงัชวีติ,กาํลงั,การฆา่,ฆาตกรรม,การหลั鬦،งเลอืด,น刧ํ惀า
ตน้ไม,้อารมณ,์ภาวะจติ,หนุ่มท鬦ี،ชอบผจญภยั,สายเลอืด,วงศต์ระกลู,ชนชาต,ิบรรพบรุษุ Phr.
(blood and thunder นองเลอืดและสบัสนวุ่นวาย) Phr. (blue blood สายเลอืดผู้ด)ี Phr.
(in [Hope]
(n) เลอืด,สายเลอืด,วงศต์ระกลู,บรรพบรุษุ [Nontri]
/B L AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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鬦ื،องดนตร)ี ใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ผลาญ (คาํสแลง): ใชอ้ยา่งสรุุ่ยสรุา่ย [Lex2]
การต:ี การตอ่ย [Lex2]
บาน: ทาํใหบ้าน [Lex2]
(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทาํใหเ้กดิกระแสลม,ผวิปาก,พน่ลม
หายใจ,พน่น刧ํ惀า,คยุโต,ระเบดิออก (ยางรถ) จากไป,ว鬦ิ،งหน\'vt. พัด,เป่าใหเ้คล鬦ื،อนไหว,เป่า (แกว้)
,ทาํใหโ้กรธ,ทาํใหร้ะเบดิ,ทาํให ้(มา้) เหน鬦ื،อยหอบ,ใชจ้า่ยฟุ่มเฟอืย,ไปจาก n. ลม
แรง,พาย,ุการเป่าลม,การต [Hope]
(n) การต,ีการชก,การตอ่ย,การโจมต,ีเสยีงพัด [Nontri]
(vi,vt) พัด,เป่าลม,ผวิปาก,ต,ีชก,ตอ่ย [Nontri]
/B L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

blue สฟีา้: สนี刧ํ惀าเงนิ [Lex2]
เศรา้ใจ: เสยีใจ [Lex2]
กลายเป็นสนี刧ํ惀าเงนิ: เปล鬦ี،ยนเป็นสนี刧ํ惀าเงนิ [Lex2]
หยาบโลน: ลามก [Lex2]
เครง่ครัด: เครง่ [Lex2]
(บล)ู {blued,bluing,blues} n.,adj. สนี刧ํ惀าเงนิ,สทีอ้งฟา้,ฟกช刧ํ惀า, (หนา้) เขยีว adj. มี
สนี刧ํ惀าเงนิ,ฟกช刧ํ惀า (ผวิหนัง) ,โศกเศรา้,หยาบคาย vt. ทาํใหเ้ป็นสนี刧ํ惀าเงนิ,ยอ้มสนี刧ํ惀าเงนิ ###SW.
bulish, blueish adj. Phr. (out of the blue อยา่งกระทนัหนัและไมไ่ดค้าดคดิ [Hope]
(adj) สนี刧ํ惀าเงนิ,ฟกช刧ํ惀า,เศรา้ [Nontri]
/B L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

board แผงวงจรของอปุกรณไ์ฟฟา้[Lex2]
อาหาร[Lex2]
กระดาน[Lex2]
คณะกรรมการ[Lex2]
ข刧ึ惀น (ยานพาหนะ) โดยเป็นผู้โดยสาร[Lex2]
(บอรด์)ฺ {boarded,boarding,boards} n. ไมก้ระดาน,แผน่กระดาน,แผน่กระดาษ
แขง็,กระดานหมากรกุ,ขา้งเรอื,คา่อาหาร,อาหาร,ท鬦ี،พัก,โตะ๊ประชมุ,โตะ๊อาหาร,เวท,ีคณะ
กรรมการ,สภา,กลุ่มผู้บรหิารของหนว่ยงาน,แปน้สวติชไ์ฟฟา้บนผลฝาผนัง,ขอบ,ขา้ง vt. ใช้
กระดานป,ูบรกิารอาหาร,บรกิาร แผงวงจรแผงหมายถงึ แผน่พลาสตกิท鬦ี،มกีารตดิตั刧惀งวงจรไฟฟา้
ซ鬦ึ،งใชใ้นเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์แผงเหลา่น刧ี惀จะทาํหนา้ท鬦ี،ตา่ง ๆ เชน่ แผงวงจรเรง่ความเรว็
(accelerator board) จะมตีวัประมวลผลท鬦ี،ทาํงานเรว็กวา่ตวัประมวลผลทมีอียู่เดมิ แผงวงจร
ภาพ (video board) แผงวงจรเสยีง (sound board) กจ็ะเป็นตวัเพ鬦ิ،มภาพและเสยีง เป็นตน้
[Hope]
(n) กระดาน,กระดาษแขง็,ท鬦ี،พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บรหิาร [Nontri]
/B AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boat เรอื[Lex2]
เดนิทางโดยเรอื: เดนิทางทางน刧ํ惀า [Lex2]
(โบท) {boated,boating,boats} n. เรอื,เรอืบด,เรอืลาํเลก็,ส鬦ิ،งท鬦ี،มรีปูรา่งเหมอืนเรอื,จานคลา้ย
เรอื vi. ลงเรอื vt. ขนสง่ทางเรอื,เอาพายข刧ึ惀นเรอื [Hope]
(n) เรอื [Nontri]
/B OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

body รา่งกาย: สรรีะ [Lex2]
ใจความสาํคญัของงานเขยีน: เน刧ื惀อเร鬦ื،อง [Lex2]



ศพ: ซากศพ [Lex2]
กลุ่มคน[Lex2]
สว่นประกอบหลกัของส鬦ิ،งตา่ง ๆ[Lex2]
สว่นประกอบหลกัของยานพาหนะ[Lex2]
(บอด\'ด)ี n. รา่งกาย,รา่ง,ตวั,ทั刧惀งตวั,ลาํตวั,ลาํตน้,ศพ,ซากศพ,สว่นใหญ,่เน刧ื惀อแท,้กลุ่มคน,ขอ้
สรปุ,มวล,วตัถ,ุสาร vt.เป็นตวัแทนในรปูของกาย,ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง ###S. physique [Hope]
(n) รา่งกาย,รา่ง,ตวั,ลาํตน้ [Nontri]
/B AA1 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

boil ทาํใหเ้ดอืด: ตม้ [Lex2]
เดอืด[Lex2]
หนอง (ผวิหนัง)[Lex2]
(บอยล)ฺ {boiled,boiling,boils} vi. เดอืด,เป็นไอน刧ํ惀า,เดอืดดาล vt. ตม้เดอืด,ทาํใหอ้ณุหภมูิ
จดุเดอืด Phr. (boil over ระเบดิ,โกรธ) n. การตม้ใหเ้ดอืด,ผ,ีสวิ,หวัสวิ [Hope]
(n) ฝี,สวิ [Nontri]
(vi,vt) ตม้,เดอืด,เดอืดดาล,เดอืดพลา่น [Nontri]
/B OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bomb ท刧ิ惀งระเบดิทาํลาย[Lex2]
ระเบดิ: ลกูระเบดิ [Lex2]
คนเย鬦ี،ยมยอด (คาํสแลง): ส鬦ิ،งของท鬦ี،เย鬦ี،ยมยอด (ภาษาสแลง) [Lex2]
(บอมบ)์ {bombed,bombing,bombs} n. ระเบดิ,ลกูระเบดิ,กอ้นวตัถเุหลวท鬦ี،ขบัออกจาก
ภเูขาไฟ,ระเบดิภเูขาไฟ,ความลม้เหลวส刧ิ惀นเชงิ,อาวธุนวิเคลยีร ์vi. ปลอ่ยลกูระเบดิ,ท刧ิ惀งลกู
ระเบดิ,ยงิลกูระเบดิ,ลม้เหลว ###S. missile [Hope]
(n) ลกูระเบดิ,อาวธุนวิเคลยีร ์[Nontri]
(vt) ท刧ิ惀งระเบดิ [Nontri]
/B AA1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

book หนังสอื[Lex2]
จอง: บุ๊ค, จองลว่งหนา้, สั鬦،งจองลว่งหนา้ [Lex2]
บนัทกึขอ้หา: เขยีนใบสั鬦،ง [Lex2]
(บคุ) n. หนังสอื v.จอง, การจอง [Hope]
(n) หนังสอื,ตาํรา,สมดุ,คมัภรี ์[Nontri]
(vt) จองลว่งหนา้,สาํรองท鬦ี،นั鬦،ง,ลงบญัช,ีลงช鬦ื،อ,ลงรายการ,ลงบนัทกึ [Nontri]
/B UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boot รองเทา้บทู: รองเทา้หุ้มขอ้เทา้ [Lex2]



(บทู) {booted,booting,boots} n. รองเทา้หุ้มขอ้เทา้,รองเทา้บู๊ท,เคร鬦ื،องหุ้มคลา้ยปลอก,ฝา
ครอบปอ้งกนั,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เคร鬦ื،องรัดทรมานขอ้เทา้,การเตะ,การถบี,การปลดออก vt.
สวมรองเทา้บู๊ท,เตะ,ถบี เร鬦ิ،มตน้ใหมเ่ร鬦ิ،มเคร鬦ื،องใหมห่มายถงึ การเปดิเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรใ์หเ้ร鬦ิ،ม
ตน้ทาํงาน (วา่กนัวา่ คาํ "boot" น刧ี惀 มาจากคาํวา่ "bootstrap" เบ刧ื惀องหลงัการใชค้าํ ๆ น刧ี惀 อยู่ท鬦ี،การ
ขู่วา่ ถา้ไมท่าํงานแลว้ละก ็โดนรองเทา้บู๊ตแน ่ๆ เลย) การเร鬦ิ،มเคร鬦ื،องใหมนั่刧惀น โดยปกต ิเม鬦ื،อกด
สวติชเ์ปดิแลว้ คอมพวิเตอรจ์ะเร鬦ิ،มตน้ทาํงานดว้ยการอา่นจานบนัทกึในหนว่ยบนัทกึ A: ถา้ใน
หนว่ยบนัทกึ A: ไมม่จีานบนัทกึ กจ็ะไปอา่นจานบนัทกึ C: (จะไมส่นใจหนว่ยบนัทกึ B: เลย)
ถา้มจีานบนัทกึใน A: จานบนัทกึนั刧惀นจะตอ้งมคีาํสั鬦،งระบบ (แฟม้ขอ้มลู command.com) อยู่
คอมพวิเตอรจ์งึจะเร鬦ิ،มตน้ทาํงานตอ่ไปได ้ถา้จานบนัทกึใน A: ไมม่คีาํสั鬦،งระบบ จะมรีายงานบน
จอภาพวา่เป็น "nonsystem disk" ในกรณเีชน่น刧ี惀ตอ้งเปล鬦ี،ยน แผน่ A: หรอืดงึแผน่ A: ออก
แลว้เร鬦ิ،มตน้ใหมจ่าก หนว่ยบนัทกึ C: (ถา้ม)ี อน鬦ึ،ง การเร鬦ิ،มเคร鬦ื،องใหมนั่刧惀น ทาํได ้2 วธิ ีวธิแีรกเร鬦ิ،ม
ดว้ยการเปดิสวติชท์鬦ี،เคร鬦ื،องคอมพวิเตอรต์ามท鬦ี،ไดอ้ธบิายแลว้ เรยีกวา่ "cold boot" อกีวธิหีน鬦ึ،งท鬦ี،
ใชเ้ม鬦ื،อมกีารเปดิเคร鬦ื،องอยู่กอ่นแลว้ แตต่อ้งการเร鬦ิ،มเคร鬦ื،องใหม ่หรอืเคร鬦ื،องเกดิขดัขอ้งหรอืคา้ง
(hang) ให ้กดแปน้ CTRL +ALT +DEL เรยีกวา่ "warm boot" [Hope]
(n) รองเทา้บทู,ขอ้ไดเ้ปรยีบ,ผลประโยชน ์[Nontri]
(vt) สวมรองเทา้,มปีระโยชน ์[Nontri]
/B UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

border ขอบเขต[Lex2]
กรอบ: ขอบ [Lex2]
สรา้งขอบเขต[Lex2]
เขตแดน: พรมแดน, ชายแดน [Lex2]
ขอบนอก: เสน้รอบวง [Lex2]
(บอร\์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,รมิ,เนนิ v. มเีขตแดนตดิตอ่
กบั,คลา้ยกบั,ใกลเ้คยีง,เหมอืน ###S. brink, [Hope]
(n) รมิ,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต [Nontri]
(vt) ตดิตอ่กบั,ใกลก้บั,เช鬦ื،อมตดิกบั [Nontri]
/B AO1 R D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bore ทะล:ุ เจาะ, ไช, ดน้, ไชชอน [Lex2]
ระอา: เบ鬦ื،อหนา่ย [Lex2]
(บอร)์ {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดตีกาลของbear,เจาะร,ูไซ,เจาะชอ่ง,ควา้น,เปดิ
ทาง,แหวกทาง,ความราํคาญ,คนนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อ,ทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย,ทาํใหน้า่
เบ鬦ื،อ,รเูจาะ,ชอ่ง,สว่นกวา้งของลกูสบู,ปากกระบอกลาํกลอ้งปืน,เคร鬦ื،องเจาะร,ูกระแสน刧ํ惀าท鬦ี،ข刧ึ惀นอยา่
[Hope]
(n) การไช,การเจาะ,ร,ูชอ่ง,ความนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก [Nontri]
(vt) เจาะร,ูทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย [Nontri]
(vt) pt ของ bear [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bear]
ทน: อดทน, ทนทาน [Lex2]
ใหก้าํเนดิ: คลอดลกู [Lex2]
จดจาํไวใ้นใ่จ: ระลกึ [Lex2]
พยงุ: ค刧ํ惀า, หนนุ, สง่เสรมิ [Lex2]
รับผดิชอบ[Lex2]
ถอื: นาํไป [Lex2]
สง่ผา่น(ความคดิ)[Lex2]
ประพฤตติวั: ปฏบิตัติวั [Lex2]



มุ่งหนา้ไปทางใดทางหน鬦ึ،ง: บา่ยหนา้ [Lex2]
หม[ีLex2]
ผู้เกง็กาํไรหุ้น[Lex2]
คนอารมณร์า้ย[Lex2]
(แบร)์ {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค刧ํ惀า,รับ,พยงุ,หนนุ,แบก,รับภาระ,พบ,ทรง
ไว,้อดทน,ทาน,ทน,ม,ีออกลกู,มลีกู,มคีวามรู้สกึ,ถอื,พัด,พา,กด,ดนั,ให,้แสดง,ไปทาง,วางทา่
ทาง n. หม,ีคนหยาบคาย,คนงุ่มงา่ม,ช鬦ื،อดาวท鬦ี،อยู่ทางทศิเหนอื (Great Bear ดาวจระเข,้Little
B [Hope]
(n) หม ี[Nontri]
(vi,vt) แบก,พยงุ,หนนุ,รับ,ค刧ํ惀า,มผีล,ออกลกู,ทน,อดทน [Nontri]
/B EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bored ท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อ[Lex2]
/B AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bore]
ทะล:ุ เจาะ, ไช, ดน้, ไชชอน [Lex2]
ระอา: เบ鬦ื،อหนา่ย [Lex2]
(บอร)์ {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดตีกาลของbear,เจาะร,ูไซ,เจาะชอ่ง,ควา้น,เปดิ
ทาง,แหวกทาง,ความราํคาญ,คนนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อ,ทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย,ทาํใหน้า่
เบ鬦ื،อ,รเูจาะ,ชอ่ง,สว่นกวา้งของลกูสบู,ปากกระบอกลาํกลอ้งปืน,เคร鬦ื،องเจาะร,ูกระแสน刧ํ惀าท鬦ี،ข刧ึ惀นอยา่
[Hope]
(n) การไช,การเจาะ,ร,ูชอ่ง,ความนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก [Nontri]
(vt) เจาะร,ูทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย [Nontri]
(vt) pt ของ bear [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boring นา่เบ鬦ื،อ[Lex2]
การเจาะ: การขดุ [Lex2]
การขดุน刧ํ惀ามนั: การเจาะน刧ํ惀ามนั [Lex2]
(บอ\'รงิ) n. การเจาะร,ูรเูจาะ Phr. (borings ข刧ี惀ไมข้刧ี惀เหลก็จากการเจาะร)ู [Hope]
/B AO1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bore]
ทะล:ุ เจาะ, ไช, ดน้, ไชชอน [Lex2]
ระอา: เบ鬦ื،อหนา่ย [Lex2]
(บอร)์ {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดตีกาลของbear,เจาะร,ูไซ,เจาะชอ่ง,ควา้น,เปดิ
ทาง,แหวกทาง,ความราํคาญ,คนนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อ,ทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย,ทาํใหน้า่
เบ鬦ื،อ,รเูจาะ,ชอ่ง,สว่นกวา้งของลกูสบู,ปากกระบอกลาํกลอ้งปืน,เคร鬦ื،องเจาะร,ูกระแสน刧ํ惀าท鬦ี،ข刧ึ惀นอยา่
[Hope]
(n) การไช,การเจาะ,ร,ูชอ่ง,ความนา่เบ鬦ื،อ,คนพดูมาก [Nontri]
(vt) เจาะร,ูทาํใหเ้บ鬦ื،อหนา่ย [Nontri]
(vt) pt ของ bear [Nontri]
/B AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

born 鬦ี،เป็นมาโดยกาํเนดิ: ตดิตวัมาตั刧惀งแตเ่กดิ [Lex2]
(บอรน์) adj. กาํเนดิ,แตก่าํเนดิ,โดยกาํเนดิ Phr. (born yesterday ไรเ้รยีงสา,ไรป้ระสบการ)
Conf. borne [Hope]



(adj) โดยกาํเนดิ,ตั刧惀งแตเ่กดิ [Nontri]
(vt) pp ของ bear [Nontri]
/B AO1 R N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

borrow ยมื: หยบิยมื, ขอยมื, กู้ยมื [Lex2]
รับเอา: เขา้ [Lex2]
(บอ\'โร) vt. ยมื,กู้,ขอยมื,ยมืใช ้vi. ยมืส鬦ิ،งของ,แลน่ใกลฝั้鬦،ง,แลน่ใกลล้ม ###SW. borrower
n. Conf. lend [Hope]
(vt) ยมื,กู้ยมื,หยบิยมื [Nontri]
/B AA1 R OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boss นายจา้ง: เจา้นาย, หวัหนา้, นาย, ผู้เป็นใหญ ่[Lex2]
ควบคมุ[Lex2]
(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจา้ง,นาย,ผู้บงัคบับญัชา, ผู้นาํ v. เป็นนาย
เหนอื,ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงการ ###S. superior [Hope]
(n) นายจา้ง,เจา้นาย,หวัหนา้,ลายสลกัปุ่ม,โหนก [Nontri]
/B AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

both ทั刧惀งสอง[Lex2]
เหมอืนๆ กนั: เทา่ๆกนั [Lex2]
(โบธ) adj.,adv. ทั刧惀งสอง น pron. อกีอยา่งดว้ย,อกีคนดว้ย conj. เหมอืนกนั,คลา้ยกนั,เทา่
กนั Conf. each,and,as well as,either [Hope]
(adj) ทั刧惀งสอง,ทั刧惀งคู่ [Nontri]
/B OW1 TH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bother ทาํใหต้วัเองยุ่งยาก[Lex2]
ตวักอ่ปัญหา: ตวัปัญหา [Lex2]
ทาํใหเ้กดิปัญหา: ทาํใหยุ้่งยาก [Lex2]
การรบกวน[Lex2]
(บอธ\'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทาํใหง้ง,ทาํใหยุ้่งใจ vi. ยุ่งกบั n.
ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่ราํคาญ,คนท鬦ี،นา่ราํคาญ,งาน,ความกงัวลใจ ###S. pester [Hope]
(n) ส鬦ิ،งรบกวน,ความราํคาญ,ความนา่เบ鬦ื،อ [Nontri]
(vt) กอ่กวน,รบกวน,ทาํใหร้าํคาญ,ยุ่ง,เอาธรุะ [Nontri]
/B AA1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bottle ขวด[Lex2]
ใสข่วด: บรรจลุงขวด [Lex2]
ความกลา้[Lex2]
(บอท\'เทลิ) {bottled,bottling,bottles} n. ขวด,ถงุหนัง, (ท鬦ี،ใสน่刧ํ惀าใสเ่หลา้) ปรมิาณหน鬦ึ،ง
ขวด,การด鬦ื،มเหลา้,น刧ํ惀านมในขวดนม vi. ใสข่วด,บรรจขุวดตดิอยู่,ขม่,ทาํใหต้ดิอยู่,เกบ็สรุา Phr.
(hit the bottle ด鬦ื،มเกนิบอ่ยและเป็นนสิยั) ###S. receptacle [Hope]
(n) ขวด,ขวดเหลา้,ขวดนม [Nontri]
(vt) ใสข่วด,บรรจลุงขวด [Nontri]
/B AA1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bottom ต鬦ํ،าสดุ[Lex2]



สว่นท鬦ี،ลกึท鬦ี،สดุ: กน้, สว่นต鬦ํ،าท鬦ี،สดุ [Lex2]
ฐาน: กน้, ปลาย [Lex2]
กน้: ตดู [Lex2]
ทา้ย[Lex2]
(บอท\'เทมิ) {bottomed,bottoming,bottoms} n.,adj. กน้,พ刧ื惀นฐาน,ขา้งใต,้พ刧ื惀นน刧ํ惀า,ตอนทา้ย
สดุ,ปลาย,ทอ้งเรอื,ปลายตรอก vt.,vi. ใสพ่刧ื惀นใหแ้ก,่พบความหมายเตม็ของ ตรวจสอบขอ้เทจ็
จรงิ vt. บรรลถุงึพ刧ื惀นลา่ง สรา้งพ刧ื惀นฐาน ###S. foot [Hope]
(n) กน้,ทอ้งเรอื,ขา้งใต,้พ刧ื惀นน刧ํ惀า [Nontri]
/B AA1 T AH0 M/ [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,เหนยีวแนน่,แนน่อน,จักตอ้ง,ตดัสนิ
ใจ,เขา้เลม่,ทอ้งผกู vi. กระโดด,เดง้กลบั,จดกบั,ประชดิกบั vt. จาํกดั,กลายเป็นขอบเขต,พดู
ถงึขอบเขต n. การกระโดด,การเดง้กลบั,ขอบเขต,ชายแดน adj. กาํลงัจะ,ไปทาง,พรอ้มท鬦ี،จะ
[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]
ส鬦ิ،งท鬦ี،กอ่ใหเ้กดิความไมส่ะดวกสบาย: ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่ราํคาญ [Lex2]
(ไบด)ฺ {bound,bound,binding,binds} vt.,vi.,n. (การ) ผกู,มดั,พัน,เขา้ปก,เยบ็เลม่,เช鬦ื،อม
ผนกึ,ทาํใหท้อ้งผกู,ผกูพัน,ยบัยั刧惀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]

bowl ชาม: โถ, เหยอืก, ถว้ย, บาตร, ขนั [Lex2]
สว่นกลมของกลอ้งสบูยาเสน้สาํหรับบรรจยุา[Lex2]
ลกูโบวล์鬦ิ،ง[Lex2]
เวท[ีLex2]
(โบล) n. ชาม,ชามกลม,กระเปาะ,กระปกุ,สนาม,ลกูโบวล์鬦ิ،ง,การเลน่โบวล์鬦ิ،ง vi. โยนโบวล์鬦ิ،ง,เลน่
โบวล์鬦ิ،ง vt. กล刧ิ惀ง,เลน่,เลน่โบวล์鬦ิ،ง [Hope]
(n) ชาม,หมอ้,กระปกุ,ลกูโบวล์鬦ิ،ง [Nontri]



/B OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

box กลอ่ง: หบี, ลงั, กลกั, คอก [Lex2]
ใสก่ลอ่ง[Lex2]
ท鬦ี،นั鬦،งคนขบัรถมา้[Lex2]
ชอ่งส鬦ี،เหล鬦ี،ยม[Lex2]
คอกสาํหรับคนดใูนโรงละคร[Lex2]
ตบ: ต,ี ตอ่ยท鬦ี،ห ู[Lex2]
การตบ (ดว้ยมอื): การต,ี การตอ่ย [Lex2]
ตอ่ยมวย[Lex2]
การตอ่ย: การตบ [Lex2]
ตน้ไมช้นดิหน鬦ึ،ง[Lex2]
ตน้ไมช้นดิหน鬦ึ،งใชท้าํเคร鬦ื،องแกะสลกัและไมบ้รรทดั[Lex2]
โทรทศัน[์Lex2]
ชอ่งคลอด[Lex2]
ทวารหนัก[Lex2]
(บอคซ)ฺ {boxed,boxing,boxes} n. คลอ่ง,ลงั,หบี,กลอ่ง,กลกั,คอก,ส鬦ิ،งท鬦ี،บรรจอุยู่,บา้น
เลก็,กระทอ่ม,ท鬦ี،นั鬦،งคนขบัรถมา้,ท鬦ี،พักอาศยัเลก็,ตู้จดหมาย,ตู้โทรศพัท,์ตู้รถมา้,ตู้ไปรษณยีช์อ่ง
คลอด,การตอ่ย,การตบ vt. ใสใ่นกลอ่ง (หบี,ลงั) ,ตบ,ตอ่ย,ตบท鬦ี،ห,ูตอ่ยท鬦ี،ห ู[Hope]
(n) หบี,กลอ่ง,กลกั,ลงั,ท鬦ี،นั鬦،งคนขบัรถมา้,คอก,ตู้ไปรษณยี,์การชกมวย [Nontri]
(vt) ใสห่บี,ใสก่ลอ่ง,บรรจหุบี,ชกมวย [Nontri]
/B AA1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

boy เดก็ชาย: พอ่หน,ู เดก็ผู้ชาย [Lex2]
บอ๋ย: บรกิร [Lex2]
เดก็ผู้ชาย [LongdoEN]
(บอย) n. เดก็ผู้ชาย,เดก็,นอ้งชาย,พอ่หนุ่ม,บอ๋ย,กะลาสเีรอืฝกึใหม,่เดก็ฝกึงาน,นักการ interj.
คาํอทุานแสดงความประหลาดใจหรอืดถูกู ###S. youngster [Hope]
(n) เดก็ชาย,ลกูชาย,เดก็หนุ่ม,คนใชผู้้ชาย,บอ๋ย,นักการ,เดก็ฝกึงาน [Nontri]
/B OY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

boyfriend เพ鬦ื،อนชาย: แฟน, คู่รัก [Lex2]
n. เพ鬦ื،อนชาย [Hope]
(n) เพ鬦ื،อนชาย,แฟน [Nontri]
/B OY1 F R EH2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

branch สาขา: แผนก [Lex2]
แตกแขนง: แตกก鬦ิ،ง [Lex2]
ก鬦ิ،งกา้นสาขา: แขน, ท鬦ี،เทา้แขน [Lex2]



(เบรานช)ฺ {branched,branching,branches} n. ก鬦ิ،งกา้น,ก鬦ิ،ง,สาขา,แขนง,วชิายอ่ย,ทาง
แยก,สายยอ่ย,แคว vt. แตกก鬦ิ،งกา้นสาขา, ###S. bough แยกแตกก鬦ิ،ง1. หมายถงึ การแยกตวั
ออกไปจากโปรแกรมท鬦ี،ทาํอยู่ ไปทาํโปรแกรมอกีอนัหน鬦ึ،ง เชน่ แยกออกจากโปรแกรมหลกั
(main program) ไปทาํงานท鬦ี،โปรแกรมยอ่ย (subprogram) ตามคาํสั鬦،ง Go to2. ความหมาย
ท鬦ี،ใชก้บั "ตน้ไม"้ (tree) มคีวามหมายถงึการแตกก鬦ิ،งกา้นสาขา เชน่ในการแสดงแฟม้ขอ้มลูใน
โปรแกรม Windows Explorer ของ Windows 95 [Hope]
(n) ก鬦ิ،งไม,้สาขา,แขนง,แถว,ปลกียอ่ย,แผนก,ทางแยก,วชิายอ่ย [Nontri]
(vi,vt) แบง่,แยกเป็นสาขา,แผก่鬦ิ،งกา้น,แตกแขนง [Nontri]
/B R AE1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brand ตรา: ย鬦ี،หอ้, ตราสนิคา้ [Lex2]
ประทบัตรา: ประทบัย鬦ี،หอ้, ประทบัตราสนิคา้, ประทบัเคร鬦ื،องหมายการคา้ [Lex2]
เคร鬦ื،องหมายการคา้: ตรา, ย鬦ี،หอ้, ตราสนิคา้ [Lex2]
ถา่นไฟ[Lex2]
ดาบ[Lex2]
(แบรนด)ฺ {branded,branding,brands} n. ตราประทบั,เหลก็ตตีรา,ตราไฟ
นาบ,ชนดิ,ตรา,เคร鬦ื،องหมายผดิกฎหมาย,มลทนิ,ย鬦ี،หอ้,เคร鬦ื،องหมายการคา้,ปา้ย,ดาบ vt. ประทบั
ตรา,นาบ,จารกึ,ฝัง,ตราตรงึ,ใสร่า้ย,ปา้ยส ี###SW. brander n. ###S. trad [Hope]
(n) เหลก็ไฟ,ตรา,ย鬦ี،หอ้,เคร鬦ื،องหมายการคา้,ปา้ย,ชนดิ,ดาบ [Nontri]
(vt) ตตีรา,นาบ,จารกึ,ฝัง,ประทบัตรา [Nontri]
/B R AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

bread ขนมปัง[Lex2]
เงนิ[Lex2]
(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เคร鬦ื،องประทงัชวีติ,ชวีติ,ความเป็นอยู่,เงนิทอง vt. ปกคลมุดว้ย,เศษ
ขนมปัง [Hope]
(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด,์อาหาร [Nontri]
/B R EH1 D/ [CMU]
(n) / / [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刧ึ惀น[Lex2]
การหยดุ: การหยดุพัก [Lex2]



การแยก[Lex2]
การเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั[Lex2]
การแตกหกั[Lex2]
กระจัดกระจาย[Lex2]
(หุ้น) ตก[Lex2]
(เสยีง) แตก[Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 3 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทาํใหแ้ตก,ทาํใหบ้าดเจบ็,แบง่ออกเป็น
สว่น,เปดิเผย,ทาํใหเ้ช鬦ื،อง,เอาชนะ,ทาํลายสถติ,ิแหก (คกุ) ,ฝ่าฝืน,ตดัขาด,ฝกึ,สลดั,
(โรงเรยีน) หยดุ, (สงคราม) เกดิข刧ึ惀น,ละเลยหนา้ท鬦ี،,ระเบดิ,หน,ีหยดุพักทาํงาน n. การแตก
ออก,การหยดุพัก,ตอนฟา้สวา่ง หยดุหมายถงึ การสั鬦،งใหเ้คร鬦ื،องคอมพวิเตอรห์ยดุทาํงานอยา่ง
กระทนัหนั เราอาจใชว้ธิกีดแปน้ Break หรอืกดแปน้ CTRL + C กไ็ด ้[Hope]
(vi,vt) แตก,หกั,พัง,เสยี,หยดุ,ทบุ,ตอ่ย [Nontri]
/B R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

breast หนา้อก[Lex2]
เผชญิหนา้[Lex2]
(เบรสท)ฺ {breasted,breasting,breasts} n. หนา้อก,เตา้นม,ทรวงอก,น刧ํ惀าใจ,อารมณ,์เชงิ
กาํแพง,สว่นท鬦ี،นนูออกคลา้ยเตา้นม vt. เอาอกทาบกบัเชอืก,เผชญิ,ฝ่าไปขา้งหนา้ S.bust
[Hope]
(n) ทรวงอก,อก,เตา้นม [Nontri]
/B R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

breath ลมหายใจ[Lex2]
การหายใจ[Lex2]
การพดูเป็นนัยๆ[Lex2]
(เบรธ) n. ลมหายใจ,การหายใจ,ชวีติ,พลงัชวีติ,การหายใจเขา้ครั刧惀งหน鬦ึ،ง,การแสดงขอ้คดิเหน็
เลก็นอ้ย,รอ่งรอย,กระแสลมออ่น,กล鬦ิ،นปาก,กล鬦ิ،น,ไอ Conf. breathe,breadth [Hope]
(n) ลมหายใจ [Nontri]
/B R EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

breathe หายใจ: พักเหน鬦ื،อย, หยดุชั鬦،วหายเหน鬦ื،อย, พักผอ่น,คลายเครยีด [Lex2]
(บรธี) vi.,vt. หายใจเขา้ออก,หายใจ,มชีวีติ,อดึใจ,ระบายลม,เป่า,ปลอ่ยกล鬦ิ،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]

breathing กระบวนการหายใจ[Lex2]
การหายใจ[Lex2]



(บรธี\'ธงิ) n. การหายใจ,กระบวนการหายใจ,การหายใจอดึหน鬦ึ،ง,การหยดุพักหายใจ,การเอย่
คาํ,ความปรารถนา,ชั鬦،วแวบเดยีว,การโชยพัดเบา [Hope]
/B R IY1 DH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[breathe]
หายใจ: พักเหน鬦ื،อย, หยดุชั鬦،วหายเหน鬦ื،อย, พักผอ่น,คลายเครยีด [Lex2]
(บรธี) vi.,vt. หายใจเขา้ออก,หายใจ,มชีวีติ,อดึใจ,ระบายลม,เป่า,ปลอ่ยกล鬦ิ،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]

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

brick อิฐิ: ดนิเผา [Lex2]
คนด[ีLex2]
ทาํดว้ยอฐิ: ทาํดว้ยดนิเผา [Lex2]
(สแลง) เสยี, พัง, ถกูทาํลาย, ไมท่าํงาน, หมดคา่ลง (เหมอืนเป็นเพยีงแคก่อ้นอฐิ) เชน่ Apple
says unlocked iPhones will brick after software update. [LongdoEN]
(บรคิ) n. อฐิ,กอ้นอฐิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยอฐิ,คนด,ีคนใจด.ี vt. กอ่อฐิ. adj. ทาํดว้ยอฐิ,คลา้ยอฐิ
[Hope]
(n) อฐิ [Nontri]
(vt) กอ่อฐิ [Nontri]
/B R IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bridge สะพาน[Lex2]
ตวัเช鬦ื،อม: สะพาน [Lex2]
ท鬦ี،ยดึฟันปลอม[Lex2]
ทอดสะพาน: ทาํสะพานเช鬦ื،อม, ขา้ม [Lex2]
เคร鬦ื،องวดัความฝืดของกระแสไฟฟา้[Lex2]
หอบงัคบัการเรอื: สะพานเรอื [Lex2]
ดั刧惀งจมกู: ดั刧惀ง [Lex2]
ไพบ่รดิจ[์Lex2]
(บรดิจ)ฺ n. สะพาน,ส鬦ิ،งเช鬦ื،อมประสาน,ดั刧惀ง,ดั刧惀งจมกู,ดั刧惀งแวน่ตา,หอบงัคบัการเรอื,ไพบ่รดิจ.์ vt.
ทอดสะพานขา้ม,ขา้ม,ทอดขา้ม,ผา่นพน้ (อปุสรรค) ,เช鬦ื،อมตอ่,ขา้มใหพ้น้ ###S. span
[Hope]
(n) สะพาน,สะพานเรอื,หอบงัคบัการเรอื,ดั刧惀งจมกู,การเลน่ไพช่นดิหน鬦ึ،ง [Nontri]
(vt) ทาํสะพานขา้ม,ทอดสะพานขา้ม,เช鬦ื،อมตอ่,ประสาน [Nontri]
/B R IH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



brief โดยยอ่: ยอ่ๆ, สั刧惀นๆ, อยา่งยอ่, อยา่งสั刧惀นๆ, โดยยอ่, โดยสงัเขป, โดยสรปุ, สรปุ [Lex2]
|der, pl. Briefe| จดหมาย [LongdoDE]
(บรฟี) {briefed,briefing,briefs} adj. สั刧惀น,ชั鬦،วคราว,รวบรัด,กะทดัรัด,สรปุ. n. ขอ้
สรปุ,ขอ้ความท鬦ี،สั刧惀น,สาระสาํคญั,การเป็นทนาย,สาํนวนแกฟ้อ้งตอ่ศาล. vt. สรปุ,ยอ่ความ,กลา่ว
สรปุ ###S. little [Hope]
(adj) สั刧惀น,กะทดัรัด,สรปุ,รวบรัด,ยอ่ความ [Nontri]
(n) คาํสรปุ,ยอ่ความ,สาํนวนความ,คด ี[Nontri]
(vt) ยอ่ความ,สรปุ,รวบรัด [Nontri]
/B R IY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

briefly ชั鬦،วครู่: สั刧惀นๆ, ในเวลาสั刧惀นๆ [Lex2]
/B R IY1 F L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

brilliant แพรวพราย: พรายแสง, พร刧ิ惀งพราย, สอ่งแสง, แพรวพราว [Lex2]
งดงาม: สวยงาม [Lex2]
(บรลิ\'เยนิท)ฺ adj. สกุใส,โชตชิว่ง,ฉลาดมาก,หลกัแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนลิจนิดา
###SW. brilliantness n. ดbูrilliant ###S. glittering [Hope]
(adj) สกุใส,ฉลาด,หลกัแหลม [Nontri]
/B R IH1 L Y AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

bring พามา: พา [Lex2]
พาไป: นาํไป, นาํไปสง่ [Lex2]
ไปเอามา[Lex2]
นาํไปสู่: พาไปสู่ [Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่ [Lex2]
(บรงิ) {brought,brought,bringing,brings} vt. เอามาให,้นาํมาให,้พามา,นาํมาสู่,ทาํให้
เกดิ,กอ่ใหเ้กดิ,นาํออกมาแสดง,นาํเสนอ,ชกัชวนขายได ้Id. (bring about ทาํใหเ้กดิ) Id.
(bring around (round)) ชกัชวน,โนม้นา้ว Id. (bring forth ทาํใหเ้กดิ,นาํเสนอ) Id.
(bring in ยอมแพ)้ [Hope]
(vt) นาํมา,เอามา,พามา,ยกมา,ทาํใหเ้กดิ [Nontri]
/B R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

broad กวา้งๆ: หลวมๆ, ทั鬦،วๆ ไป, ไมจ่าํกดั [Lex2]
ทั鬦،วโลก[Lex2]
ผู้หญงิ (คาํสแลง)[Lex2]
หยาบ[Lex2]
กวา้งขวาง: กวา้ง, ครอบคลมุ [Lex2]



(บรอด) n. กวา้ง,กวา้งขวาง,เว刧ิ惀งวา้ง,โจง่แจง้,ไมเ่กล刧ี惀ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไมถ่กูจาํกดั,อสิระ
adj. เตม็,เตม็ท鬦ี، n. สว่นกวา้ง,ผู้หญงิ,หญงิสาํสอ่น ###SW. broadish adj. Conf. wide
[Hope]
(adj) กวา้ง,กวา้งขวาง,โจง่แจง้,ไมถ่กูจาํกดั [Nontri]
/B R AO1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

broadly อยา่งกวา้งขวาง: อยา่งแพรห่ลาย [Lex2]
/B R AO1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

broken ไมต่ดิตอ่[Lex2]
หยาบ: ขรขุระ [Lex2]
แตก: แตกสลาย, แตกหกั, วกิฤต [Lex2]
ต鬦ํ،าตอ้ย[Lex2]
ขาด: ไมค่รบ, ไมส่มบรูณ ์[Lex2]
ไมถ่กูตอ้ง: ไมส่มบรูณแ์บบ [Lex2]
(โบร\'เคนิ) vi. กรยิาชอ่ง 3 ของ break adj. เป็นช刧ิ惀นเลก็ช刧ิ惀นนอ้ย,ไมเ่รยีบ,ออ่นกาํลงั,ยอม
เช鬦ื،อ,พดูอยา่งไมส่มบรูณ,์ขรขุระ,แตกแยก ###SW. brokenness n. ดbูroken ###S.
split,damaged,sudued [Hope]
(adj) เป็นเศษเลก็เศษนอ้ย,เป็นช刧ิ惀นเลก็ช刧ิ惀นนอ้ย [Nontri]
/B R OW1 K AH0 N/ [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刧ึ惀น[Lex2]
การหยดุ: การหยดุพัก [Lex2]
การแยก[Lex2]
การเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั[Lex2]
การแตกหกั[Lex2]
กระจัดกระจาย[Lex2]
(หุ้น) ตก[Lex2]
(เสยีง) แตก[Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 3 ของคาํกรยิา break: แตกหกั [Lex2]
(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทาํใหแ้ตก,ทาํใหบ้าดเจบ็,แบง่ออกเป็น



สว่น,เปดิเผย,ทาํใหเ้ช鬦ื،อง,เอาชนะ,ทาํลายสถติ,ิแหก (คกุ) ,ฝ่าฝืน,ตดัขาด,ฝกึ,สลดั,
(โรงเรยีน) หยดุ, (สงคราม) เกดิข刧ึ惀น,ละเลยหนา้ท鬦ี،,ระเบดิ,หน,ีหยดุพักทาํงาน n. การแตก
ออก,การหยดุพัก,ตอนฟา้สวา่ง หยดุหมายถงึ การสั鬦،งใหเ้คร鬦ื،องคอมพวิเตอรห์ยดุทาํงานอยา่ง
กระทนัหนั เราอาจใชว้ธิกีดแปน้ Break หรอืกดแปน้ CTRL + C กไ็ด ้[Hope]
(vi,vt) แตก,หกั,พัง,เสยี,หยดุ,ทบุ,ตอ่ย [Nontri]
/B R EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brother พ鬦ี،ชายหรอืนอ้งชาย[Lex2]
(บรา\'เธอะ) n. พ鬦ี،ชายหรอืนอ้งชาย,พ鬦ี،นอ้งรว่มชาต,ิเพ鬦ื،อนรว่มงาน,บคุคลรว่ม
อาชพี,บาทหลวง,ภราดร, เจษฎาจารย ์[Hope]
(n) พ鬦ี،ชาย,นอ้งชาย,พ鬦ี،นอ้ง,เพ鬦ื،อนรว่มงาน, บาทหลวง [Nontri]
/B R AH1 DH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

brown สนี刧ํ惀าตาล[Lex2]
(เบราน)์ n. สนี刧ํ惀าตาล,มา้สดีาํท鬦ี،มแีตม้สนี刧ํ惀าตาล,เหรยีญทองแดง adj. สนี刧ํ惀าตาล,มผีวิหนังผมขน
เป็นสนี刧ํ惀าตาล,อาบแดด Id. (do it upbrown ดาํดที鬦ี،สดุ) vt. ทาํใหเ้ป็นสนี刧ํ惀าตาล ###SW.
brownish,browny adj. [Hope]
(adj) สนี刧ํ惀าตาล,สเีหลอืงคล刧ํ惀า [Nontri]
(vi,vt) เป็นสนี刧ํ惀าตาล,เป็นสเีหลอืงคล刧ํ惀า,เกรยีม [Nontri]
/B R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

brush ปัด[Lex2]
แปรง[Lex2]
การสมัผัสเบาๆ[Lex2]
กวาด[Lex2]
ถา่นเกบ็ไฟในไดนาโมและมอเตอรไ์ฟฟา้[Lex2]
หมู่ไมเ้ต刧ี惀ยๆ: ไมพุ้่ม [Lex2]
(บรัช) {brushed,brushing,brushes} n. แปรง,พู่กนั,หนวดเครารงุรัง,หางหยาบใหญ ่ของ
สตัว ์(เชน่สนัุขจ刧ิ惀งจอก) ,การเผชญิหนา้กบั,พุ่มไมห้นา,สว่นท鬦ี،เป็นพู่ v. ปัด,ทา,กวาดดว้ย
แปรง,สมัผัสเบา Phr. (brush aside ไมส่นใจ,กวาดลา้ง) Phr. (brush away ปัดออก,แปรง
ออก) S.broo [Hope]
(n) แปรง,พู่กนั,พุ่มไม,้ป่าละเมาะ [Nontri]
(vi,vt) แปรง,ทาํความสะอาด,ปัด,ทา [Nontri]
/B R AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bubble ฟอง[Lex2]
ผดุเป็นฟอง[Lex2]
เรอ[Lex2]
ทาํใหเ้กดิฟอง: ทาํใหเ้ป็นฟอง [Lex2]
(บบั\'เบลิ) {bubbled,bubbling,bubbles} n. ฟอง,ฟองอากาศ,ฟองน刧ํ惀า,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้วามแนน่หรอื
ความถาวร,การลวงตา,การเป็นฟอง,เสยีงแตกเป็นฟอง,การโกง. vi. เป็นฟอง,เกดิ
ฟอง,เดอืด,พดูจอ้,พลา่นไปดว้ย,โกงหลอกลวง vt. ทาํใหเ้ป็นฟอง [Hope]
(n) ฟองน刧ํ惀า,คาํพดูเหลวไหล,การโกง [Nontri]
(vi) เกดิฟอง,โกง,หลอกลวง [Nontri]
/B AH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

budget งบประมาณ: เงนิตรา, กองทนุ, เงนิ, ทนุ, เงนิสะสม, งบประมาณ [Lex2]



(บดั\'เจท) budgetted,budgetting,budgets} n. งบประมาณ,งบประมาณแผน่ดนิ,ถงุเลก็. vt.
ทาํงบประมาณ ###SW. budgetary adj. ดbูudget budgeter n. ดbูudget [Hope]
(adj) ถกู,ประหยดั,ไมแ่พง [Nontri]
(vi) ใหง้บประมาณ,ทาํงบประมาณ [Nontri]
/B AH1 JH AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

build สรา้ง: สถาปนา [Lex2]
(บลิด)ฺ {built,built,building,builds} v. สรา้ง,กอ่สรา้ง,กอ่,ปลกู,สถาปนา,สรา้งสรร
ค,เพ鬦ิ،ม,ทาํใหแ้ขง็แรง n. การกอ่สรา้ง,รา่งท鬦ี،ด ี###S. erect ###A. demolish [Hope]
(n) โครงรา่ง,รปูรา่ง,รา่ง,แบบ [Nontri]
(vt) ทาํ,สรา้ง,รา่ง,กอ่,ปลกู,กอ่สรา้ง,สถาปนา [Nontri]
/B IH1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

building ตกึ: อาคาร, ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง, ส鬦ิ،งปลกูสรา้ง, เรอืน, โรง [Lex2]
ธรุกจิกอ่สรา้ง[Lex2]
การกอ่สรา้ง[Lex2]
กอ่นถงึจดุสาํคญัของเร鬦ื،อง[Lex2]
(บลิ\'ดงิ) n. ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง,การกอ่สรา้งอาคาร,ตกึ,สาํนักงาน [Hope]
(n) การสรา้ง,ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง,ตกึ,อาคาร,โรงเรอืน [Nontri]
/B IH1 L D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[build]
สรา้ง: สถาปนา [Lex2]
(บลิด)ฺ {built,built,building,builds} v. สรา้ง,กอ่สรา้ง,กอ่,ปลกู,สถาปนา,สรา้งสรร
ค,เพ鬦ิ،ม,ทาํใหแ้ขง็แรง n. การกอ่สรา้ง,รา่งท鬦ี،ด ี###S. erect ###A. demolish [Hope]
(n) โครงรา่ง,รปูรา่ง,รา่ง,แบบ [Nontri]
(vt) ทาํ,สรา้ง,รา่ง,กอ่,ปลกู,กอ่สรา้ง,สถาปนา [Nontri]
/B IH1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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



burn ไหม:้ เผา, เผาไหม ้[Lex2]
การเผาผลาญ[Lex2]
แดดเผา: ไหมแ้ดด, เกรยีมแดด [Lex2]
ทาํใหไ้หม:้ เผา [Lex2]
บรเิวณท鬦ี،ถกูเผา: บรเิวณท鬦ี،ไหม ้[Lex2]
(เบริน์) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt.
เผา,ไหม,้มไีฟ,ตดิไฟ,ลกุ,โกรธจัด ,เดอืดดาล n. สถานท鬦ี،เผาไหม,้บรเิวณลกุไหม,้บาดแผล
เน鬦ื،องจากการเผาไหม ้[Hope]
(n) แผลไฟลวก,แผลพพุอง,การเผาไหม ้[Nontri]
(vi,vt) เผา,ไหม,้ลวก,กดั,ลกุ,โกรธจัด [Nontri]
/B ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

burnt ซ鬦ึ،งเผาไหม[้Lex2]
(เบอรน์ท)ฺ กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ burn adj. เก鬦ี،ยวกบัสนี刧ํ惀าตาลเขม้,ซ鬦ึ،งไหมเ้กรยีม,ซ鬦ึ،งถกูลวก
หรอืไฟไหมบ้าดเจบ็ [Hope]
(vt) pt และ pp ของ burn [Nontri]
/B ER1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[burn]
ไหม:้ เผา, เผาไหม ้[Lex2]
การเผาผลาญ[Lex2]
แดดเผา: ไหมแ้ดด, เกรยีมแดด [Lex2]
ทาํใหไ้หม:้ เผา [Lex2]
บรเิวณท鬦ี،ถกูเผา: บรเิวณท鬦ี،ไหม ้[Lex2]
(เบริน์) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt.
เผา,ไหม,้มไีฟ,ตดิไฟ,ลกุ,โกรธจัด ,เดอืดดาล n. สถานท鬦ี،เผาไหม,้บรเิวณลกุไหม,้บาดแผล
เน鬦ื،องจากการเผาไหม ้[Hope]
(n) แผลไฟลวก,แผลพพุอง,การเผาไหม ้[Nontri]
(vi,vt) เผา,ไหม,้ลวก,กดั,ลกุ,โกรธจัด [Nontri]
/B ER1 N/ [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,ิปะทขุ刧ึ惀นอยา่งฉับพลนั,เกดิข刧ึ惀นอยา่งฉับพลนั,เตม็ไปดว้ย. ###S. explode
[Hope]
(n) การระเบดิ,การสอ่งแสง,การปรากฏ [Nontri]
(vi,vt) ระเบดิ,ผล,ิปร,ิลั鬦،น,โผล,่สอ่งแสง, ปรากฏ [Nontri]
/B ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



/B EH1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

bus รถโดยสารประจาํทาง: รถบสั [Lex2]
เดนิทางโดยรถสารประจาํทาง[Lex2]
เดนิทางโดยรถบสั[Lex2]
เกบ็จาน (ในรา้นอาหาร)[Lex2]
|der, pl. Busse| รถบสั, รถประจาํทาง [LongdoDE]
(บสั) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจาํทาง,รถเมล,์รถบสั,รถมา้,เคร鬦ื،องบนิ
โดยสาร,ตวัเช鬦ื،อมตอ่วงจรไฟฟา้หลายวงจร,สายรวม, สายตวันาํใชส้าํหรับการสง่สญัญาณ,
หมายถงึวงจรหน鬦ึ،งท鬦ี،สรา้งข刧ึ惀นเพ鬦ื،อเป็นส鬦ื،อสาํหรับสง่ถา่ยขอัมลูจากอปุกรณห์น鬦ึ،งไปสู่อกีอปุกรณ์
หน鬦ึ،ง, สายตา 2. วงจรหรอืทางเดนิไฟฟา้ท鬦ี،สรา้งข刧ึ惀นเพ鬦ื،อเป็นส鬦ื،อสาํหรับสง่อเิลก็ตรอน ให้
กระจายออกไปยงัจดุตา่ง ๆ คอมพวิเตอรม์บีสัไว ้เพ鬦ื،อทาํหนา้ท鬦ี،กระจายอเิลก็ตรอน (ซ鬦ึ،งแทรก
รหสัขอ้มลูไปตามจดุท鬦ี،ตอ้งการภายในเวลาท鬦ี،กาํหนดให)้ [Hope]
(n) รถเมล,์รถบสั,รถโดยสารประจาํทาง [Nontri]
/B AH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

bush พุ่มไม[้Lex2]
ชอ่งคลอด[Lex2]
(บ?ูช {bushed,bushing,bushes} n. พุ่มไม,้ตน้ไมเ้ต刧ี惀ย vi. เป็นพุ่ม vt. ปกคลมุดว้ยพุ่มไม้
[Hope]
(n) พุ่มไม,้ดงไม,้ป่า,ปลอก,เคร鬦ื،องรองแกน [Nontri]
/B UH1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

business ธรุกจิ: การคา้ [Lex2]
ผู้สนับสนนุ[Lex2]
หนา้ท鬦ี،: ธรุะ, ภารกจิ, กจิธรุะ, กจิ, งาน, หนา้ท鬦ี،การงาน [Lex2]
เจง๋: ยอดไปเลย, เย鬦ี،ยม, ยอดเย鬦ี،ยม [Lex2]
(บซิ\'ซเินส) n. ธรุกจิ,การคา้,เร鬦ื،องท鬦ี،ยากลาํบาก,เร鬦ื،องท鬦ี،ถอืวา่สาํคญัและเอาจรงิเอา
จัง,ธรุะ,สถานการณ,์ภาระหนา้ท鬦ี،,การงาน Id. (mean business) เอาจรงิ adj. เก鬦ี،ยวกบัธรุกจิ
การคา้ [Hope]
(n) ความยุ่ง,ความวุ่นวาย,งานยุ่ง [Nontri]
(n) ธรุกจิ,การงาน,กจิธรุะ,การคา้,อาชพี [Nontri]
/B IH1 Z N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

businessman นักธรุกจิ[Lex2]
n. นักธรุกจิชาย [Hope]
(n) นักธรุกจิ [Nontri]
/B IH1 Z N AH0 S M AE2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

busy ยุ่งวุ่นวาย: ยุ่ง, อลเวง, อลหมา่น, สบัสน [Lex2]
ขยนั: ไมอ่ยู่เฉย [Lex2]
(บซิ\'ซ)ี adj. {busied,busying,busies} ยุ่ง,วุ่น,มงีานมาก,มธีรุะยุ่ง,ไมว่า่ง,ใชอ้ยู่ตลอด
เวลา,ซบัซอ้น vt. มงีานทาํ,ทาํใหไ้มว่า่ง [Hope]
(adj) ยุ่ง,มงีานมาก,วุ่น,ไมว่า่ง [Nontri]
(vt) ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหไ้มว่า่ง,ทาํใหวุ้่น [Nontri]
/B IH1 Z IY0/ [CMU]



(v) / / [OALD]

but แต:่ หากวา่, แตท่วา่ [Lex2]
ยกเวน้: เวน้แต,่ นอกจาก [Lex2]
เป็นแตเ่พยีง: เพยีงแต ่[Lex2]
(บทั) conj. แต,่หากวา่,แตท่วา่,ถา้ไม,่ถา้ไมไ่ด ้adv. เพยีง,เพยีงแต.่ pron. ท鬦ี،ไม ่prep.
เวน้แต,่นอกจาก [Hope]
(adv) เทา่นั刧惀น,เพยีงแต ่[Nontri]
(con) แต,่นอกจาก,เวน้แต,่หากแต,่เพยีงแต ่[Nontri]
(pre) หากแต,่เวน้แต,่เพยีงแต,่นอกจาก [Nontri]
/B AH1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

butter เนย[Lex2]
|die| เนย [LongdoDE]
(บทั\'เทอะ) {buttered,buttering,butters} n. เนยเหลว,เนย,คาํสอพลอ vt. ทาเนย
บน,สอพลอ Id. (butter up สอพลอ) [Hope]
(n) เนยเหลว [Nontri]
/B AH1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

button กระดมุ: ดมุ, ลกูดมุ [Lex2]
ปุ่ม: สวติช ์[Lex2]
กลดั: กลดักระดมุ, ใสก่ระดมุ, ตดิกระดมุ [Lex2]
(บทั\'เทนิ) n. กระดมุ,กระดมุเส刧ื惀อ,ปุ่ม,ปุ่มกระด鬦ิ،งไฟฟา้,พนักงานบรกิาร,หนอ่ไม,้หนอ่
ออ่น,ชอ่,เหด็ตมู,ประสาทท鬦ี،ด,ีปลายคาง vt.,vi. ใสก่ระดมุ,ตดิกระดมุ ###SW. buttoner n.
[Hope]
(n) กระดมุ,ปุ่ม,กระด鬦ิ،งไฟฟา้ [Nontri]
(vt) ตดิกระดมุ [Nontri]
/B AH1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

buy ซ刧ื惀อ[Lex2]
การซ刧ื惀อ: การตอ่รอง, การแลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
(บาย) {bought,bought,buying,buys} v. ซ刧ื惀อ,ซ刧ื惀อของ,ไดม้า,เชา่,รับบรกิาร,ใหส้นิบน,ไถต่วั.
n. การซ刧ื惀อ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ซ刧ื惀อ ###S. procure Conf. spend [Hope]
(vt) ซ刧ื惀อ,จับจา่ย,จา่ย(ของ) [Nontri]
/B AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

buyer ผู้ซ刧ื惀อ: ผู้บรโิภค, ลกูคา้, คนซ刧ื惀อ [Lex2]
(บาย\'เออะ) n. ผู้ซ刧ื惀อ,ตวัแทนซ刧ื惀อ [Hope]
(n) ผู้ซ刧ื惀อ,ผู้จา่ย [Nontri]
/B AY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bye บา๊ยบาย: เสยีงรอ้งอาํลา, คาํลากอ่น [Lex2]
การผา่นเขา้ไปเลน่ในรอบตอ่ไป: ตวัสาํรอง, ส鬦ิ،งสาํรอง [Lex2]
(บาย) n. การผา่นขา้มไปเลน่ในรอบตอ่ไป,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรอง,ส鬦ิ،งสาํรอง Id. (bye the bye อยา่งไร
กต็าม) [Hope]
/B AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]



cabinet คณะรัฐมนตร[ีLex2]
ชั刧惀นหรอืตู้วางของ[Lex2]
(แคบ\'บเินท) n. คณะรัฐมนตร,ีตู้,ตู้มลี刧ิ惀นชกั,ตู้เฟอรน์เิจอรท์鬦ี،มชีั刧惀นวางวทิย,ุโทรทศัน,์หอ้ง
เลก็,หอ้งลบัadj. เก鬦ี،ยวกบัคณะรัฐมนตร,ีเก鬦ี،ยวกบัหอ้งสว่นตวั ###S. chest [Hope]
(n) ตู้ใสข่อง,หอ้งลบั,หอ้งเลก็,หอ้งสว่นตวั,คณะรัฐมนตร ี[Nontri]
/K AE1 B AH0 N AH0 T/ [CMU]
/K AE1 B N AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cable โทรเลข[Lex2]
ระบบโทรทศันท์鬦ี،สง่สญัญาณผา่นสายเคเบ刧ิ惀ล[Lex2]
สง่โทรเลข[Lex2]
สายเคเบ刧ิ惀ล: เชอืกหรอืเหลก็เสน้ขนาดใหญ ่[Lex2]
(เค\'เบลิ) {cabled,cabling,cables} n. เชอืกขนาดใหญ,่สายเคเบลิ,สายโซส่มอเรอื,สาย
โทรเลขใตน้刧ํ惀า,โทรเลข. v. สง่โทรเลข,มดัหรอืผกูดว้ยเชอืกขนาดใหญ ่[Hope]
(n) สายโทรเลขขา้มทะเล,สายเคเบลิ,เชอืกพวน [Nontri]
(vt) สง่โทรเลขขา้มทะเล,มดัดว้ยเชอืก [Nontri]
/K EY1 B AH0 L/ [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]

calculate คาดการณว์า่: คาดวา่จะเกดิข刧ึ惀น (โดยใชข้อ้มลูเทา่ท鬦ี،มอียู่) [Lex2]
คาํนวณ[Lex2]
(แคล\'ควิเลท) {calculated,calculating,calculates} v คาํนวณ,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาด
คะเน,คดิวา่,เดา,วางแผน,ประมาณ ###S. compute Conf. estimate [Hope]
(vt) คดิเลข,คาํนวณ,คาดคะเน [Nontri]
/K AE1 L K Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

calculation การคาดการณ:์ การประมาณการณ ์[Lex2]
การคาํนวณ[Lex2]
(แคลควิเล\'เชนิ) n. การคาํนวณ,ผลจากการคาํนวณ ###SW. calculative adj.
ดcูalculation ###S. computation Conf. estimation [Hope]
(n) การคาํนวณ,การคดิเลข,การคาดคะเน [Nontri]
/K AE2 L K Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

call การมาเย鬦ี،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鬦ื،น,อา่นออก
เสยีง,เขา้ใจวา่,ถอืวา่,ใหช้鬦ื،อ,มชี鬦ื،อ,มนีามวา่,เรยีกไพ,่โทรศพัท,์สั鬦،ง,ออกคาํสั鬦،ง,ไปเย鬦ี،ยม,แวะ
รับ,ตาํหน,ิเลยีนแบบ ###S. exclaim เรยีกเป็นคาํสั鬦،งท鬦ี،ใชใ้นโปรแกรม หมายถงึ การสั鬦،งให้
โอนยา้ยการทาํงานชั鬦،วคราวจากโปรแกรมหลกั (main program) ท鬦ี،ทาํอยู่ ไปทาํงานท鬦ี،
โปรแกรมยอ่ย (subprogram) เป็นการชั鬦،วคราว เม鬦ื،อทาํงาน ในโปรแกรมยอ่ยเสรจ็แลว้ กจ็ะสง่
ผลท鬦ี،ไดก้ลบัไปทาํในโปรแกรมหลกัตอ่ โดยจะกลบัไปเร鬦ิ،มท鬦ี،คาํสั鬦،งถดัจากคาํสั鬦،ง "call" นั刧惀น
[Hope]
(vt) รอ้ง,รอ้งเรยีก,เรยีกหา,มาหา,เย鬦ี،ยมเยยีน,โทรศพัท ์[Nontri]
/K AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

called /K AO1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[call]
การมาเย鬦ี،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鬦ื،น,อา่นออก
เสยีง,เขา้ใจวา่,ถอืวา่,ใหช้鬦ื،อ,มชี鬦ื،อ,มนีามวา่,เรยีกไพ,่โทรศพัท,์สั鬦،ง,ออกคาํสั鬦،ง,ไปเย鬦ี،ยม,แวะ
รับ,ตาํหน,ิเลยีนแบบ ###S. exclaim เรยีกเป็นคาํสั鬦،งท鬦ี،ใชใ้นโปรแกรม หมายถงึ การสั鬦،งให้
โอนยา้ยการทาํงานชั鬦،วคราวจากโปรแกรมหลกั (main program) ท鬦ี،ทาํอยู่ ไปทาํงานท鬦ี،
โปรแกรมยอ่ย (subprogram) เป็นการชั鬦،วคราว เม鬦ื،อทาํงาน ในโปรแกรมยอ่ยเสรจ็แลว้ กจ็ะสง่
ผลท鬦ี،ไดก้ลบัไปทาํในโปรแกรมหลกัตอ่ โดยจะกลบัไปเร鬦ิ،มท鬦ี،คาํสั鬦،งถดัจากคาํสั鬦،ง "call" นั刧惀น
[Hope]
(vt) รอ้ง,รอ้งเรยีก,เรยีกหา,มาหา,เย鬦ี،ยมเยยีน,โทรศพัท ์[Nontri]
/K AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

camera กลอ้งถา่ยภาพ[Lex2]
(แคม\'เมอระ) n. กลอ้งถา่ยรปู,เคร鬦ื،องจับภาพของโทรทศัน Phr. (in camera สว่นตวั)
###SW. cameral adj. [Hope]
(n) กลอ้งถา่ยรปู [Nontri]



/K AE1 M ER0 AH0/ [CMU]
/K AE1 M R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

campaign การรณรงค:์ การกระทาํการหรอืวางแผนเพ鬦ื،อใหบ้รรลตุามเปา้หมาย [Lex2]
การหาเสยีง: การหาเสยีงของพรรคการเมอืง [Lex2]
(แคมเพน\') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค,์แขง่ขนั
###SW. campaigner n. ดcูampaign [Hope]
(n) การณรงค,์การรบ,การตอ่สู้,การรณรงค ์[Nontri]
/K AE0 M P EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

camp คา่ยพัก: ท鬦ี،พักชั鬦،วคราว [Lex2]
พักอยู่ชั鬦،วคราว[Lex2]
(แคมพ)ฺ {camped,camping,camps} n.คา่ยท鬦ี،พัก,เตน้ท,์ทา่ทางทหีลอกลวง,มายา,การอา้ง
สทิธ ิv. ตั刧惀งคา่ย,พัก,หลบันอน,ปักหลกัอยู่อยา่งด刧ื惀อรั刧惀น [Hope]
(n) คา่ย,ท鬦ี،พัก,เตน็ท ์[Nontri]
(vi) ตั刧惀งคา่ย,ตั刧惀งเตน็ท,์อยู่คา่ย,ตั刧惀งท鬦ี،พัก,พักแรม [Nontri]
/K AE1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

camping /K AE1 M P IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[camp]
คา่ยพัก: ท鬦ี،พักชั鬦،วคราว [Lex2]
พักอยู่ชั鬦،วคราว[Lex2]
(แคมพ)ฺ {camped,camping,camps} n.คา่ยท鬦ี،พัก,เตน้ท,์ทา่ทางทหีลอกลวง,มายา,การอา้ง
สทิธ ิv. ตั刧惀งคา่ย,พัก,หลบันอน,ปักหลกัอยู่อยา่งด刧ื惀อรั刧惀น [Hope]
(n) คา่ย,ท鬦ี،พัก,เตน็ท ์[Nontri]
(vi) ตั刧惀งคา่ย,ตั刧惀งเตน็ท,์อยู่คา่ย,ตั刧惀งท鬦ี،พัก,พักแรม [Nontri]
/K AE1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

can กระป๋อง[Lex2]
คกุ (คาํสแลง)[Lex2]
บรรจกุระป๋อง[Lex2]
ปรมิาณหน鬦ึ،งกระป๋อง[Lex2]
หอ้งน刧ํ惀า (คาํสแลง)[Lex2]
สามารถ: สามารถท鬦ี،จะ [Lex2]
(แคน) auxv. สามารถ,อนญุาต,ยนิยอม,อยากจะ Phr. (cannot but จาํเป็นตอ้ง จักตอ้ง,ไมม่ี
ทางท鬦ี،จะไม)่ n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะท鬦ี،ปดิมดิชดิ,ถงัใสข่ยะ,ภาชนะใสข่刧ี惀เถา้,ถงั,ถว้ย
ด鬦ื،ม,หอ้งน刧ํ惀า,คกุ,ตะโพก,กน้ Id. (carry the can รับผดิแทน) vt. ใสก่ระป๋องแลว้ปดิมดิชดิ,ไล่
ออก, [Hope]
(n) กระป๋อง,ถงั [Nontri]
(vi) สามารถ,ทาํได ้[Nontri]
(vt) อดักระป๋อง,บรรจกุระป๋อง [Nontri]
/K AE1 N/ [CMU]
/K AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cancel การยกเลกิ[Lex2]
ยกเลกิ[Lex2]



ลบท刧ิ惀ง: ตดัท刧ิ惀ง [Lex2]
(แคน\'เซลิ) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลกิ,ขดีฆา่,ทาํใหเ้ป็น
โมฆะ,หกักลบลบหน刧ี惀. vi.ชดเชย. ###SW. canceler n. ดcูancel canceller n. ดcูancel
หมายถงึ การยกเลกิคาํสั鬦،งท鬦ี،สั鬦،งไปแลว้ อาจจะเน鬦ื،องมาจากไดส้ั鬦،งการผดิลงไปดว้ยความพลั刧惀ง
เผลอ หรอืมกีารเปล鬦ี،ยนใจ ในระบบวนิโดว ์คาํสั鬦،งบางคาํสั鬦،งจะมกีารถามเพ鬦ื،อใหม้กีารย刧ํ惀าเตอืน
(corfir mation) เชน่เม鬦ื،อสั鬦،งลบ ยา้ย ฯ ในกรณเีชน่น刧ี惀 จะมปีุ่มคาํสั鬦،งน刧ี惀ไวใ้หเ้ลอืกทกุครั刧惀ง (มคีู่กบั
ปุ่ม OK) เพ鬦ื،อใหม้โีอกาสแกไ้ขหรอืเปล鬦ี،ยนใจได ้ถา้ไมต่อ้งการยกเลกิ ใหก้ดท鬦ี،ปุ่ม OK [Hope]
(vt) ยกเลกิ,บอกเลกิ,ขดีฆา่,เพกิถอน,ไมเ่อา [Nontri]
/K AE1 N S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cancer มะเรง็[Lex2]
โรคมะเรง็[Lex2]
(แคน\'เซอะ) n. มะเรง็,เน刧ื惀อรา้ย,ความหายนะ,ช鬦ื،อกลุ่มดาวร,เสน้ท鬦ี،ขนานกบัเสน้ศนูยส์ตูร
###SW. cancerous adj. ###S. blight [Hope]
(n) มะเรง็,เน刧ื惀อรา้ย [Nontri]
/K AE1 N S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

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

candy ขนมหวาน (เชน่ ทอฟฟ鬦ี،หรอืชอ็คโกแลต)[Lex2]
คาํเรยีกยาเสพยต์ดิเชน่ เฮโรอนีหรอืโคเคน (คาํสแลง)[Lex2]
(แคน\'ด)ี {candied,candying,candies} n. ลกูกวาด,ขนม v. เช鬦ื،อมน刧ํ惀าตาล,ทาํใหห้วาน
###S. sweet [Hope]
(n) ลกูอม,ลกูกวาด [Nontri]
(vt) เช鬦ื،อม,ชบุ,เคลอืบ,ฉาบดว้ยน刧ํ惀าตาล [Nontri]
/K AE1 N D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cannot (แคน\'นอท) ด ู(can not) [Hope]
/K AE1 N AA0 T/ [CMU]
/K AH0 N AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

capable ท鬦ี،ทาํไดด้[ีLex2]
ท鬦ี،สามารถทาํได[้Lex2]
(เค\'พะเบลิ) adj. ซ鬦ึ،งสามารถ,มฝีีมอื,มสีตปัิญญา,มวีชิา. ###SW. capabililty n. ด ูcapable
###S. able [Hope]
(adj) สามารถ,มฝีีมอื,มปีระสทิธภิาพ [Nontri]
/K EY1 P AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

capacity ความสามารถทางรา่งกายหรอืจติใจ[Lex2]



ปรมิาณสงูสดุท鬦ี،จะรับได[้Lex2]
ความสามารถท鬦ี،จะรับได ้[LongdoEN]
(คะแพซ\'ซทิ)ี n. ความสามารถท鬦ี،จะรับ,ความจ,ุปรมิาณ,สตปัิญญา,ความ
สามารถ,สมรรถภาพ,ประสทิธภิาพ,การปฎบิตัหินา้ท鬦ี،,ความจไุฟฟา้ adj. จเุตม็ท鬦ี،,รับเตม็ท鬦ี،
###S. size,power,position [Hope]
(n) ปรมิาตร,ฐานะ,ความจ,ุความสามารถ,สมรรถภาพ,อตัรา,หนา้ท鬦ี، [Nontri]
/K AH0 P AE1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cap แตะหมวกคาํนับ: ถอดหมวกออกแสดงความเคารพ [Lex2]
ฝาครอบ[Lex2]
สวมหมวก[Lex2]
หมวก: หมวกท鬦ี،มกีระบงัหนา้ [Lex2]
อกัษรตวัใหญ[่Lex2]
(แคพ) {capped,capping,caps} n. หมวก,หมวกเคร鬦ื،องแบบ,หมวกผา้ไมม่ปีีก,หมวกคนข鬦ี،
มา้,ฝาครอบ,ท鬦ี،คลมุ,สายฉนวน vt. ปกคลมุ,ครอบ,ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํใหด้กีวา่ ###SW.
capper n. ดcูap ###S. headgear,headdress surpass, [Hope]
(n) หมวกแกป๊,ยอด,ฝาครอบ [Nontri]
(vt) ใสห่มวกแกป๊,ตอ่ยอด,ครอบ,ปกคลมุ [Nontri]
/K AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

capital ขอ้ไดเ้ปรยีบ[Lex2]
คนร鬦ํ،ารวย[Lex2]
ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
ท鬦ี،เป็นหลกั: ท鬦ี،เป็นสว่นสาํคญั [Lex2]
เมอืงหลวง[Lex2]
ศนูยก์ลางของกจิกรรมบางอยา่ง[Lex2]
(แคพ\'พเิทลิ) n. เมอืงหลวง,ตวัเขยีนใหญ,่ทนุ,พวกนายทนุ,หวัเสา,ยอดเสา adj. เก鬦ี،ยวกบั
ทนุ,สาํคญัมาก,พ刧ื惀นฐาน,เก鬦ี،ยวกบัเมอืงหลวง,เก鬦ี،ยวกบัการสญูเสยีชวีติ,มโีทษถงึตาย Conf.
capitol [Hope]
(adj) มหนัต,์อกุฉกรรจ,์สาํคญั,มโีทษถงึตาย,โต,มาก [Nontri]
(n) เมอืงหลวง,นครหลวง,ทนุทรัพย,์เงนิทนุ [Nontri]
/K AE1 P AH0 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

capture เขา้ครอบครองท鬦ี،ดนิ[Lex2]
จับกมุ[Lex2]
(แคพ\'เชอะ) n. การจับได,้การยดืได,้ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูยดึ,คนท鬦ี،ถกูจับ,เชลย vt. จับได,้ยดืได,้เขา้ยดึ
ได,้ตไีด,้ทาํใหส้นใจ,ทาํใหห้ลงไหล ###SW. capturer n. ดcูapture ###S. take เกบ็
ภาพจับภาพ (ขอ้มลู) หมายถงึ การสั鬦،งเกบ็ภาพท鬦ี،แสดงอยู่บนจอภาพทั刧惀งหมด หรอื เฉพาะบาง
สว่นเอาไวเ้ป็นแฟม้ขอ้มลูแฟม้หน鬦ึ،ง ถา้เป็นเคร鬦ื،องแมคอนิทอช ใชว้ธิกีดแปน้ (Command) +
Shift + 3 ภาพท鬦ี،เกดิจะถกูนาํไปเกบ็ไวเ้ป็นแฟม้ขอ้มลูช鬦ื،อ Picture 1, Picture 2.... เรยีงไป



ตามลาํดบั สว่นพซี ีใชว้ธิกีดแปน้ Print Screen ภาพท鬦ี،อยู่บนจอจะถกูนาํไปเกบ็ไวใ้น
คลปิบอรด์ (clipboard) เราอาจสั鬦،งเกบ็เป็นแฟม้ขอ้มลูไดโ้ดยกาํหนดช鬦ื،อใหเ้ป็น ภาพ ๆ ไป
แฟม้เหลา่น刧ี惀จะเรยีกมาดไูดใ้นหลายโปรแกรม เป็นตน้วา่ PageMaker, Microsoft Word
อยา่งไรกต็าม หากจะเลอืกเกบ็เฉพาะบางสว่นของภาพท鬦ี،ปรากฏบนจอ จะตอ้งใชโ้ปรแกรม
พเิศษ [Hope]
(n) การจับกมุ,การเขา้ยดึ [Nontri]
(vt) จับกมุ,เขา้ยดึ,จับขงั,ตไีด ้[Nontri]
/K AE1 P CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

cardboard กระดาษแขง็[Lex2]
(คารด์\'บอรด์) n. กระดาษแขง็ [Hope]
(n) กระดาษแขง็ [Nontri]
/K AA1 R D B AO2 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

card บตัรท鬦ี،บรรจขุอ้มลูทางตวัเลขหรอืการเงนิ: บตัรท鬦ี،บรรจขุอ้มลูทางตวัเลขหรอืการเงนิ เชน่ บตัร
เอทเีอม็ บตัรเตมิเงนิสาํหรับโทรศพัท ์บ ั[Lex2]
บตัรประจาํตวั[Lex2]
บตัรภาพ (ท鬦ี،เกบ็สะสม)[Lex2]
บตัรรายการ: บตัรเรยีงดรรชน ี[Lex2]
บตัรแสดงรายการไวน ์(ในภตัตาคาร)[Lex2]
บตัรอวยพร[Lex2]
บนัทกึคะแนน (ในสกอรก์ารด์ในกฬีากอลฟ์): จดแตม้ [Lex2]
ใบเหลอืงหรอืใบแดง (ในกฬีาฟตุบอล)[Lex2]
โปสการด์[Lex2]
แผงหรอืแผน่วงจร (ทางวศิวกรรมไฟฟา้): การด์, แผน่การด์ [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,เขยีนลง
บนบตัร [Hope]
(n) บตัร,นามบตัร,กระดาษแขง็,สจูบิตัร,บตัรเชญิ,การด์,ไพ,่อบุาย,แผนการ [Nontri]
/K AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

care การดแูล: การปกปอ้ง [Lex2]
ความระมดัระวงั[Lex2]
ความหว่งใย[Lex2]
ดแูล: ปกปอ้ง [Lex2]
หว่งใย[Lex2]



(แคร)์ {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส,่ระมดัระวงั,ดแูล,เป็นหว่ง,อยาก
ได,้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]

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

careful ระมดัระวงั[Lex2]
(แคร\์'ฟลู) adj. ระมดัระวงั,ระวงัรอบคอบ,ละเอยีด,ถ鬦ี،ถว้น,ประณตี ###S. attentive [Hope]
(adj) ระมดัระวงั,ระวงัรักษา,ดแูล,เอาใจใส ่[Nontri]
/K EH1 R F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

careless ไมก่งัวล[Lex2]
ไมร่ะมดัระวงั[Lex2]
(แคร\์'เลส) adj. สะเพรา่,ไมร่ะมดัระวงั,หยาบ,ไรก้งัวล,ไมว่ติก ###SW. carelessness n.
ดcูareless [Hope]
(adj) ประมาท,ไมเ่อาใจใส,่สะเพรา่,เลนิเลอ่,ไมร่ะมดัระวงั [Nontri]
/K EH1 R L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

carpet คลมุดว้ยพรม: ปดูว้ยพรม [Lex2]
พรม[Lex2]
ลกัษณะพ刧ื惀นผวิท鬦ี،นุ่มเหมอืนพรม[Lex2]
(คาร\์'พทิ) {carpetted,carpetting,carpets} n. พรม,พรมปพู刧ื惀น. vt. ปพูรม,ปกคลมุ,ลาด
[Hope]
(n) พรม [Nontri]
(vi) ปพูรม [Nontri]
/K AA1 R P AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

carrot แครอท: พชืชนดิหน鬦ึ،งมลีกัษณะคลา้ยหวัผักกาด มสีสีม้ [Lex2]
(แค\'เรทิ) n. หวัผักกาดแดง [Hope]
(n) หวัแครอท,หวัผักกาดแดง [Nontri]
/K AE1 R AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

carry การขนสง่[Lex2]
ขนสง่: บรรทกุ [Lex2]
ขยายไปสู่[Lex2]
จดทะเบยีน: ลงทะเบยีน [Lex2]
ชกันาํทางความรู้สกึ[Lex2]
เดนิทาง[Lex2]
ตั刧惀งครรภ:์ ทอ้ง, อุ้มทอ้ง [Lex2]



ถอืไว:้ หอบไว ้[Lex2]
บรรจ:ุ ใส ่[Lex2]
บอกขา่ว: แจง้ขา่ว, แจง้ขอ้มลู [Lex2]
แบก: แบกรับ, รับ [Lex2]
ประพฤต:ิ ปฎบิตัติวั [Lex2]
เป็นส鬦ื،อนาํ: นาํพาไป [Lex2]
พก[Lex2]
ม ี(โทษ, คา่ปรับ)[Lex2]
ยดึ (รองรับน刧ํ惀าหนัก)[Lex2]
ระยะ[Lex2]
สง่ (จดหมาย)[Lex2]
สนับสนนุ: ค刧ํ惀าจนุ [Lex2]
(แค\'ร)ี {carries,carrying,carries} vt. ขนสง่,แบก,ลาํเลยีง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถอืตดิตวั,นาํ
ตดิตวั,นาํไปสู่,สะพาย,บรรทกุ,สง่,แพรก่ระจาย,ออกขา่ว,ประกอบดว้ย,สนับสนนุ,ค刧ํ惀าจนุ,ผลกั
ดนั,ยดืได,้รับภาระ,วางตวั,ปฏบิตั,ิยกยอด,โอน,มไีวใ้นรา้น. vi. ถอืตดิตวั,มกีาํลงัดนั,ดนั,ถ ูเลข
ทดตวัทดหมายถงึ คา่ท鬦ี،เกดิจากการบวกตวัเลขตั刧惀งแต ่2 ตวัข刧ึ惀นไปในหลกัเดยีวกนั แลว้ไดผ้ล
มากกวา่หรอืเทา่กบัเลขฐาน ซ鬦ึ،งจะนาํไปบวกกบัเลขในหลกัถดัไป [Hope]
(vt) ขน,นาํไป,แบก,ถอื,ห刧ิ惀ว,สะพาย,บรรทกุ,ขนสง่ [Nontri]
/K AE1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

case คด:ี ขอ้คด,ี คดคีวาม [Lex2]
คนท鬦ี،ไมป่กต[ิLex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นกรณศีกึษา[Lex2]
ปัญหา[Lex2]
เร鬦ื،องราว[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
เหตผุลสนับสนนุ: ขอ้สนับสนนุ [Lex2]
กรอบ[Lex2]
กลอ่งเลก็ๆ[Lex2]
จาํนวนคู่หน鬦ึ،ง[Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ปลอกหมอน[Lex2]
ปพู刧ื惀น[Lex2]
ใสก่ลอ่ง[Lex2]
(เคส) {cased,casing,cases} n. เร鬦ื،อง,กรณ,ีสภาพ,ขอ้เทจ็จรงิ,หลกัฐานพยาน,ตวัอยา่งท鬦ี،เป็น
จรงิ,รปูการ,โรค,คนไข,้ราย,ขอ้สนับสนนุ,การฟอ้งรอ้ง,คด,ีกลอ่ง,ลงั,หบี,ปลอก
หุ้ม,ปลอก,ซอง,อปุกรณบ์รรจ,ุถาดซองตวัพมิพ ์vt. บรรจใุนกลอ่ง (ลงั,หบี ฯลฯ) หอ่
หุ้ม,ลอ้ม,ตรวจสอบด ู [Hope]
(n) กรณ,ีคด,ีเร鬦ื،อง,ตวัอยา่ง,อทุาหรณ,์คนไข,้หบีของ,กลอ่ง,ซอง [Nontri]
/K EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cash เงนิสด[Lex2]
รับหรอืจา่ยเงนิ[Lex2]
(แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงนิสด,เหรยีญเงนิ,ธนบตัร. vt. จา่ยเงนิสด,รับ
เงนิสด,ข刧ึ惀นเป็นเงนิสด Phr. (cash in ข刧ึ惀นเป็นเงนิสด,หยดุกจิการ,ถอนตวั) Phr. (cash in on
หากาํไรจาก) ###SW. cashable adj. ดcูash ###S. curren [Hope]
(n) เงนิสด,ธนบตัร [Nontri]
(vt) ข刧ึ惀นเงนิสด,จา่ยเงนิสด [Nontri]
/K AE1 SH/ [CMU]



(v) / / [OALD]

cast การคาํนวณ[Lex2]
การทาํนาย[Lex2]
การโยน: การขวา้ง [Lex2]
คาํนวณ[Lex2]
จับฉลาก[Lex2]
ชนดิ: ประเภท, แบบ [Lex2]
โชคชะตา[Lex2]
ทาํนาย[Lex2]
ท刧ิ惀ง[Lex2]
มองตรงไปยงั[Lex2]
โยน: ขวา้ง [Lex2]
เลอืกตวัละคร[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดจ้ากการหลอม[Lex2]
ส鬦ิ،งภายนอก[Lex2]
หลอม[Lex2]
(คาสท)ฺ {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ)
ขวา้ง,ท刧ิ惀ง,เหว鬦ี،ยง,โยน,หวา่น,เปล刧ื惀อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา)
,ปลด,ลง,หยอ่น,ทาํนาย,หลอ่,ใหก้าํเนดิ,ปฎเิสธ,ไลอ่อก,ให,้จัดการ,เลอืก (คนแสดง)
,คาํนวณ,วางแผน,ขา้ง,หลอ่แบบ,คาํนวณ,บวก,ทาํนาย,ตรวจหา คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]
(n) รปูหลอ่,การขวา้ง,การเลอืกตวัละคร,การทอดลกูเตา๋,การคาํนวณ [Nontri]
(vt) โยน,เหว鬦ี،ยง,ขวา้ง,หวา่น,หลอ่,เลอืก(ผู้แสดง),ปลด,ไลอ่อก [Nontri]
/K AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

castle คฤหาสน[์Lex2]
เดนิหมาก: เดนิตวัหมากรกุ [Lex2]
ตวัเรอืในเกมหมากรกุ[Lex2]
ปราสาท: พระราชวงั [Lex2]
ปอ้มปราการ[Lex2]
(คาส\'เซลิ) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน,์ปอ้มปราการ,ตวัหมากรกุฝรั鬦،งท鬦ี،
เทยีบเทา่กบัเรอืของหมากรกุไทย,สถานหลบภยัท鬦ี،ปลอดภยั vt. ใสใ่นปอ้มปราการ,ใชเ้รอื
คุ้มครองขน ###S. palace [Hope]
(n) คฤหาสน,์ปราสาท,ปอ้มปราการ [Nontri]
/K AE1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cat คนผู้ชาย (คาํสแลง)[Lex2]
เฆ鬦ี،ยนดว้ยแส[้Lex2]
นักดนตรแีจซ๊ (คาํสแลง)[Lex2]
แมว[Lex2]
แสห้นังท鬦ี،มสีายหนังอยู่เกา้เสน้[Lex2]
หญงิท鬦ี،ถกูวา่ในแงร่า้ย[Lex2]
อาเจยีน: อว้ก [Lex2]
ลง: ผา่น [Lex2]
แมว [LongdoEN]
1. (แคท) n. แมว,สตัวใ์นตระกลูแมว,หญงิท鬦ี،มใีจอาํมหติ,บคุคล 2. (ซเีอท)ี ยอ่มาจาก
computeraided translation แปลวา่ การแปลภาษาใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย หมายถงึการแปล
จากภาษาหน鬦ึ،งเป็นอกีภาษาหน鬦ึ،ง โดยใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย เชน่ แปลไทยเป็นองักฤษ หรอื
องักฤษเป็นไทย การแปลในลกัษณะน刧ี惀 จะใชค้อมพวิเตอรช์ว่ยจาํศพัท ์ไวยากรณ ์รวมทั刧惀งบรบิท



(context) ตา่ง ๆ โปรแกรมท鬦ี،ไดรั้บการพัฒนาไปมากแลว้คอืโปรแกรมท鬦ี،แปลจากองักฤษเป็น
ฝรั鬦،งเศส และฝรั鬦،งเศสเป็นองักฤษ (บางตาํราวา่ CAT ยอ่มาจาก computer aided training
แปลวา่ การอบรมใชค้อมพวิเตอรช์ว่ย) [Hope]
(n) แมว [Nontri]
/K AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

catch การจับ[Lex2]
เก鬦ี،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鬦ิ،งท鬦ี،จับได[้Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํทาํตดิอยู่ เชน่ กลอนประต[ูLex2]
หลอกลวง[Lex2]
อปุสรรคหรอืปัญหาท鬦ี،ซอ่นอยู่[Lex2]
(n) ท鬦ี،จับ,ส鬦ิ،งท鬦ี،จับได,้เหย鬦ื،อ,หลมุพราง [Nontri]
(vt) จับ,เกาะ,ควา้,ตะครบุ,ฉวย,ไดรั้บ,พบ,สบ(ตา),โดยสาร,ไปทนั [Nontri]
/K AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

category หมวด: หมู่, หมวดหมู่, ประเภท [Lex2]
(แคท\'ทะกอร)ี n. ประเภท,ลาํดบัขั刧惀น,ปรมิณฑล [Hope]
(n) ประเภท,พวก,ชั刧惀น,ลาํดบัชั刧惀น [Nontri]
/K AE1 T AH0 G AO2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cause ทาํใหเ้กดิ: กอ่ใหเ้กดิ [Lex2]
สาเหต[ุLex2]
หวัเร鬦ื،องของการอภปิราย[Lex2]
เหตผุลท鬦ี،ด:ี เหตผุลท鬦ี،เหมาะ [Lex2]
(คอซ) {caused,causing,causes) n. สาเหต,ุจดุประสงค,์มลูฟอ้ง,ส鬦ิ،งจาํเป็นสาํหรับชวีติ vt.
ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,กอ่ใหเ้กดิ,ให,้ทาํให ้###S. motive [Hope]
(n) สาเหต,ุตน้เหต,ุชนวน,มลูเหต ุ[Nontri]
(vt) กอ่ใหเ้กดิ,เป็นชนวน,เป็นสาเหต,ุเป็นตน้เหต ุ[Nontri]
/K AA1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

CD แผน่ซดี ี(คาํยอ่ของ compact disc)[Lex2]
abbr. ธาต ุcadmium, แผน่ซดี ียอ่มาจาก compact disk แปลตามตวัอกัษรวา่ จานบนัทกึอดั
แนน่ มลีกัษณะเป็นแผน่จานกลม ๆ ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 12 ซม. ใชเ้ป็นท鬦ี،เกบ็ขอ้มลู จาน
บนัทกึน刧ี惀มคีวามจสุงูมาก (ประมาณ 600ลา้นตวัอกัษร) ปัจจบุนัมอีปุกรณใ์ชอ้า่นขอ้มลูจากจาน



บนัทกึน刧ี惀ได ้แตก่ารบนัทกึขอ้มลูลง ยงัทาํไมไ่ดง้า่ย ๆ ตอ้งมเีคร鬦ื،องพเิศษเฉพาะ บนัทกึไดท้ั刧惀ง
ขอ้มลูธรรมดา เพลง ภาพยนตร ์ปัจจบุนัเป็นท鬦ี،นยิมใชม้าก เพราะราคาถกู ความจสุงู แตย่งั
ตดิขดัในปัญหาบางประการในเร鬦ื،องการบนัทกึขอ้มลูลง ด ูCD ROM ประกอบ 2. ยอ่มาจากคาํ
Change Directory เป็นคาํสั鬦،งในระบบดอสท鬦ี،สั鬦،งใหเ้ขา้ไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหน鬦ึ،ง
หรอืออกจากสารบบใดสารบบหน鬦ึ،ง เชน่ C:/>CD <ช鬦ื،อสารบบ> \\ (หมายความวา่ใหเ้ขา้ไปใน
สารบบช鬦ื،อนั刧惀น) C:> CD\\ (หมายความวา่ ใหอ้อกจากสารบบท鬦ี،อยู่) [Hope]
/S IY1 D IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

ceiling การกรผุนัง[Lex2]
เพดาน[Lex2]
ระดบัหรอืราคาสงูสดุ (ท鬦ี،ยอมใหข้刧ึ惀นถงึ)[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชก้รผุนัง[Lex2]
(ซลี\'ลงิ) n. เพดาน,ดาดฟา้,การกรฝุาผนัง [Hope]
(n) เพดาน [Nontri]
/S IY1 L IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[ceil]
(ซลี) vt. กรฝุาผนัง,กรเุพดาน [Hope]

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

celebration การฉลอง: การเฉลมิฉลอง [Lex2]
งานเฉลมิฉลอง: งานฉลอง, งานเล刧ี惀ยง, งานสงัสรรค,์ งานกนิเล刧ี惀ยง, งานร鬦ื،นเรงิ, งานพบปะ
สงัสรรค,์ งานสมโภช, งานฉล [Lex2]
(n) พธิฉีลอง,งานเฉลมิฉลอง,งานสมโภช [Nontri]
/S EH2 L AH0 B R EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cell เซลล:์ หนว่ยพ刧ื惀นฐานของส鬦ิ،งมชีวีติ [Lex2]
เซลลไ์ฟฟา้[Lex2]
โพรงหรอืชอ่งเลก็ๆ[Lex2]
หนว่ยเลก็ๆในหนว่ยใหญ ่เชน่ กลุ่มเลก็ๆในพรรคการเมอืง[Lex2]
หอ้งเลก็ๆ[Lex2]
อาศยัอยู่ในหอ้งเลก็ๆ[Lex2]



(เซลล)์ n. เซลล,์หอ้งเลก็ ๆ ,กฎุ,ิกลุ่มเลก็ ๆ ,หอ้งขงันักโทษ,ชอ่งหน鬦ึ،ง ๆ ในหมอ้
แบตเตอร鬦ี،,อปุกรณก์าํเนดิไฟฟา้,ชอ่งในรังผ刧ึ惀ง,กลอ่ง,ตลบั ###S. compartment [Hope]
(n) ตวัเซลล,์หอ้งขงั,กรง,กฏุ,ิหอ้งเลก็,ร,ูโพรงเลก็ๆ,หมอ้ไฟฟา้ [Nontri]
/S EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cell phone คาํยอ่ของ cellular phone (โทรศพัทม์อืถอื) [LongdoEN]

cent 1/100 ของหนว่ยเงนิตราในหลายประเทศ: เหรยีญท鬦ี،มคีา่หน鬦ึ،งในรอ้ยของหนว่ยเงนิตรา [Lex2]
หน鬦ึ،งรอ้ย, 100 [LongdoFR]
(เซนท)ฺ n. เหรยีญ 1/100 ดอลลาร ์Conf. scent,sent [Hope]
(n) หน鬦ึ،งรอ้ย,เหรยีญ,สตางค ์[Nontri]
/S EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

centimetre เซนตเิมตร: หนว่ยวดัเทา่กบัหน鬦ึ،งในรอ้ยของเมตร [Lex2]
(n) ความยาวเป็นเซนตเิมตร [Nontri]
(n) / / [OALD]

central เก鬦ี،ยวกบัระบบประสาทสว่นกลาง[Lex2]
จดุศนูยร์วมของการเช鬦ื،อมตอ่สายโทรศพัท[์Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่ตรงกลางหรอืใกลต้รงกลาง[Lex2]
ท鬦ี،เป็นศนูยก์ลาง[Lex2]
สาํคญั: ท鬦ี،สาํคญั [Lex2]
(เซน\'ทรัล) adj. ใจกลาง,สาํคญั n. สาํนักงานระบบชมุสายโทรศพัท ์###S. middle
###A. outer ###SW. centrality n. [Hope]
(adj) ใจกลาง,เก鬦ี،ยวกบัศนูยก์ลาง,สว่นกลาง,สาํคญั,เป็นหวัใจ,ตรงกลาง [Nontri]
/S EH1 N T R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

centre กลาง[Lex2]
คนหรอืกลุ่มท鬦ี،อยู่ในตาํแหนง่ตรงกลาง[Lex2]
จดุสาํคญั[Lex2]
ตน้เหต:ุ ท鬦ี،มา [Lex2]
ผู้เลน่ในแดนกลาง[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ศนูยก์ลาง: ใจกลาง, แกนกลาง [Lex2]
ศนูยก์ารคา้[Lex2]
ศนูยเ์ฉพาะกจิ เชน่ ศนูยช์ว่ยเหลอืผู้ประสบภยัน刧ํ惀าทว่ม[Lex2]
ศนูยร์วมความสนใจ: จดุสนใจ [Lex2]
ศนูยร์วมเซลลป์ระสาท[Lex2]
สถานท鬦ี،ท鬦ี،เป็นศนูยร์วม: ศนูยร์วม, ใจกลาง, จดุรวม, จดุศนูยร์วม, ท鬦ี،รวม [Lex2]
อยู่ตรงกลาง: อยู่ก鬦ึ،งกลาง [Lex2]
(เซน\'เทอะ) n. ศนูยก์ลาง,ใจกลาง,จดุสาํคญั,หวัใจ,เปา้ v. รวมศนูย,์อยู่ตรงกลาง, [Hope]
(n) ศนูยก์ลาง,ใจกลาง,เปา้,หวัใจ,จดุสาํคญั [Nontri]
/S EH1 N T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

century 100 ดอลลา่ร ์(คาํสแลง)[Lex2]
จาํนวนหน鬦ึ،งรอ้ย[Lex2]
ศตวรรษ[Lex2]
(เซน\'ชวิร)ี n. ศตวรรษ,หน鬦ึ،งรอ้ยปี,หน鬦ึ،งรอ้ยช刧ิ惀น,กองรอ้ยทหารโรมนั,กองรอ้ย, [Hope]



(n) ศตวรรษ,รอ้ยปี,หน鬦ึ،งรอ้ย [Nontri]
/S EH1 N CH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

certain แนน่อน: แนใ่จ, มั鬦،นใจ [Lex2]
บา้ง[Lex2]
บางอยา่ง[Lex2]
ไมส่ามารถหลกีเล鬦ี،ยงได:้ หนไีมพ่น้ [Lex2]
ไวใ้จได[้Lex2]
สมาชกิท鬦ี،เจาะจงจาํนวนหน鬦ึ،ง[Lex2]
(เซอ\'เทนิ) adj. แนใ่จ,แนน่อน,ไมม่พีลาด,บา้ง ###SW. certainly adv. Conf. sure
[Hope]
(adj) แนใ่จ,แน่ๆ,แนน่อน,เท鬦ี،ยง [Nontri]
/S ER1 T AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

certainly อยา่งแนน่อน: อยา่งแนใ่จ, อยา่งไมม่ขีอ้สงสยั [Lex2]
(adv) อยา่งแนใ่จ,อยา่งแนน่อน,อยา่งมั鬦،นใจ [Nontri]
/S ER1 T AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

certificate ประกาศนยีบตัร[Lex2]
รับรองดว้ยหนังสอืรับรอง: รับรองดว้ยเอกสารรับรอง [Lex2]
หนังสอืรับรอง[Lex2]
หลกัฐานทางการเงนิ[Lex2]
ใหห้นังสอืรับรอง: ใหป้ระกาศนยีบตัร [Lex2]
(เซอทฟิ\'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสอื
รับรอง,ประกาศนยีบตัร,ใบรับรอง,ในสทุธ,ิใบสาํคญั,ขอ้พสิจูน ์vt. รับรองดว้ยหนังสอืรับรอง
###SW. certificatory adj. [Hope]
(n) ประกาศนยีบตัร,ใบสทุธ,ิใบรับรอง,หนังสอืรับรอง [Nontri]
/S ER0 T IH1 F IH0 K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

chain กกัตวั: กกัขงั, คมุตวั [Lex2]
เคร鬦ื،องผกูมดั[Lex2]
โซ:่ โซต่รวน [Lex2]
บรษัิทตา่งๆท鬦ี،อยู่ในเครอืเดยีวกนั[Lex2]
ลา่มโซ[่Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،เกดิตอ่เน鬦ื،องกนั[Lex2]
(เชน) n. โซ,่ลกูโซ,่โซต่รวน,สายสรอ้ย,อนกุรม,เทอืกเขา,ทวิ,แนว vt. ผกูมดัดว้ย
โซ,่ผกูมดั,จาํกดั ###S. series [Hope]
(n) โซ,่ตรวน,เคร鬦ื،องพันธนาการ [Nontri]



(vt) ตตีรวน,ลา่มโซ,่ผกูมดั,ผกูพัน [Nontri]
/CH EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chair เกา้อ刧ี惀: มา้นั鬦،ง, ท鬦ี،นั鬦،ง [Lex2]
ดาํรงตาํแหนง่ประธาน: ทาํหนา้ท鬦ี،ในฐานะประธาน [Lex2]
ตาํแหนง่ประธาน[Lex2]
ตาํแหนง่ศาสตราจารย[์Lex2]
นั鬦،งเกา้อ刧ี惀[Lex2]
(แชร)์ n. เกา้อ刧ี惀,ตาํแหนง่การงาน ###S. seat [Hope]
(n) เกา้อ刧ี惀,ตาํแหนง่ [Nontri]
/CH EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chairman คนลากรถลาก[Lex2]
ประธาน[Lex2]
เป็นประธาน[Lex2]
(แชร\์'เมนิ) n.ประธาน,vt. เป็นประธานท鬦ี،ประชมุ [Hope]
(n) ประธาน [Nontri]
/CH EH1 R M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chairwoman ประธานท鬦ี،เป็นผู้หญงิ[Lex2]
/CH EH1 R W UH2 M AH0 N/ [CMU]

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

challenging ท鬦ี،ทา้ทายความสามารถ[Lex2]
/CH AE1 L AH0 N JH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[challenge]
กระตุ้น[Lex2]
การทา้ทาย[Lex2]
ทา้ทาย[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทา้ทาย[Lex2]
(แชล\'ลนิจ)ฺ v.,n. (การ) ทา้,ทา้ทาย,ทา้ดวล,ขอประลองฝีมอื,เรยีกรอ้ง,แสดงขอ้คดิเหน็ขดั
แยง้ [Hope]
(n) การทา้ทาย,คาํทา้,การขอดวล,การรอ้งถาม [Nontri]
(vt) ทา้ทาย,ทา้ดวล,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/CH AE1 L AH0 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



chamber จัดหอ้งให:้ พาํนัก, อาศยั [Lex2]
ลาํกลอ้งปืน[Lex2]
หอ้ง (ภายในบา้น)[Lex2]
หอ้งประชมุ[Lex2]
หอ้งหรอืชอ่งวา่งในรา่งกาย: ชอ่ง, โพรง [Lex2]
(เชม\'เบอะ) n.หอ้ง,หอ้งพักเด鬦ี،ยว,สภา,สาํนักงานทนายความ,หอ้ง
ประชมุ,สมาคม,ชอ่ง,หอการคา้,ลาํกลอ้งกระสนุ,ชอ่งใสก่ระสนุ vt. ใสใ่นหอ้ง,จัดหอ้งให้
###S. room [Hope]
(n) หอ้งนอน,หอ้งพัก,หอ้งโถง,สภา,สาํนักงานทนายความ [Nontri]
/CH EY1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chance การเส鬦ี،ยง: ความเส鬦ี،ยง [Lex2]
เกดิข刧ึ惀นโดยบงัเอญิ[Lex2]
ความเป็นไปได:้ ความนา่จะเป็น [Lex2]
โชค: โอกาส [Lex2]
โดยบงัเอญิ[Lex2]
โอกาส[Lex2]
|die, pl. Chancen| โอกาส [LongdoDE]
(ชานซ)ฺ n. โอกาส,หนทาง,ลกัษณะท鬦ี،เป็นไปได,้หนทางสาํเรจ็,ความเป็นไปได,้การเส鬦ี،ยง,ชอ่ง
ทาง,ทา่ทาง,โชค,วาสนา,เคราะห,์ยถากรรม,ความบงัเอญิ. vi. ถอืโอกาส,เส鬦ี،ยง,พบโดย
บงัเอญิ vt. เกดิข刧ึ惀นโดยบงัเอญิ ###S. happening,risk,opening,happen [Hope]
(n) โอกาส,หนทาง,ลู่ทาง,ชอ่งทาง,อปัุทวเหต,ุโชค,เหตบุงัเอญิ [Nontri]
(vi) เกดิข刧ึ惀นโดยบงัเอญิ,ประจวบเหมาะ,พอด ี[Nontri]
/CH AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

change การตอ่รถ (หรอืรถไฟ)[Lex2]
การแทนท鬦ี،[Lex2]
ของแปลกใหม[่Lex2]
ความเปล鬦ี،ยนแปลง: ความผันแปร [Lex2]
เงนิทอน[Lex2]
เงนิยอ่ย (ท鬦ี،แลกมา)[Lex2]
ตอ่รถ (หรอืรถไฟ)[Lex2]
ทาํใหแ้ตกตา่ง[Lex2]
เปล鬦ี،ยน[Lex2]
เปล鬦ี،ยนความเรว็[Lex2]
เปล鬦ี،ยนเส刧ื惀อ[Lex2]
แลกเงนิยอ่ย[Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยน: แลก [Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยนเงนิตรา[Lex2]
เศษสตางค[์Lex2]
ส鬦ิ،งทดแทน[Lex2]
(เชนจ)ฺ vt.,vi. เปล鬦ี،ยนแปลง,เปล鬦ี،ยน n. การเปล鬦ี،ยนแปลง,การเปล鬦ี،ยนใหม,่เงนิปลกี,เงนิ
ทอน,สถานท鬦ี،ซ刧ื惀อขาย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูเปล鬦ี،ยน ###S. alter,replace [Hope]
(n) การแลกเปล鬦ี،ยน,ส鬦ิ،งท鬦ี،เปล鬦ี،ยน,เงนิปลกี,เงนิทอน [Nontri]
(vt) แลกเปล鬦ี،ยน,ผลดั,ยา้ย,เปล鬦ี،ยนแปลง,ปรับปรงุ [Nontri]
/CH EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

channel ขดุเป็นรอ่ง[Lex2]



ชอ่งแคบ[Lex2]
ชอ่งทาง[Lex2]
ชอ่งทางส鬦ื،อสาร[Lex2]
นาํไปบอก: แจง้ใหท้ราบ [Lex2]
มุ่งไปยงั: ใชไ้ปในทาง [Lex2]
รอ่งน刧ํ惀า[Lex2]
เสน้ทางท鬦ี،ใชล้าํเลยีง[Lex2]
(แชน\'เนลิ) n. ชอ่งแคบ,ชอ่ง,ทางน刧ํ惀าไหล,ทางเดนิเรอื,ราง,วถิทีาง,แนวทาง,ทางผา่น,ทอ่ 
vi. นาํผา่นทาง,บกุเบกิทาง,ขดุทาง,ขดุทางน刧ํ惀า,นาํทาง ###SW. channeler,channeller n.
รอ่งขอ้มลูชอ่งหมายถงึรอ่งขอ้มลูหรอืแถวสาํหรับบนัทกึขอ้มลูตามยาวลงบนกระดาษหรอืแถบ
บนัทกึแมเ่หลก็ (magnetic tape) หรอือาจหมายถงึชอ่งทางเขา้ออกของหนว่ยรับขอ้มลูและ
หนว่ยแสดงผล (input/output channel) ซ鬦ึ،งตดิตอ่กบัตวัประมวลผล (processor) [Hope]
(n) ชอ่ง,ทางน刧ํ惀าไหล,ทางเดนิเรอื,ทางผา่น,ทอ่,ชอ่งแคบ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นชอ่ง,ไหลไปตามชอ่ง [Nontri]
/CH AE1 N AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

characteristic ลกัษณะนสิยั[Lex2]
ลกัษณะพเิศษ: ลกัษณะเฉพาะ, ลกัษณะเดน่ [Lex2]
(แครคิเทอรสิ\'ทคิ) adj. เป็นลกัษณะเฉพาะ n. ลกัษณะเฉพาะ การรู้จาํอกัขระหมายถงึ
เทคโนโลยใีนการทาํใหเ้คร鬦ื،องคอมพวิเตอรรั์บรู้ความแตกตา่งของรปูลกัษณะตวัอกัษร ตา่ง ๆ ท鬦ี،
มนษุยเ์ขยีนหรอืพมิพข์刧ึ惀น โดยใชแ้สงหรอืสนามแมเ่หลก็ แลว้ถอดรหสัเป็นภาษาเคร鬦ื،อง
(machine language) เพ鬦ื،อนาํไปประมวลผลตอ่ไปไดด้ ูpattern recognition ประกอบ



[Hope]
(adj) มลีกัษณะพเิศษ,เชน่เคย,เป็นนสิยั,เป็นประจาํ,มลีกัษณะเฉพาะ [Nontri]
(n) ลกัษณะพเิศษ,ลกัษณะเฉพาะ,คณุสมบตั,ิอปุนสิยั [Nontri]
/K EH2 R AH0 K T ER0 IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

charge กลา่วหา: กลา่วโทษ, ใสค่วาม [Lex2]
ขอ้กลา่วหา: คาํกลา่วหา [Lex2]
ความดแูล: หนา้ท鬦ี،, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งรับผดิชอบ [Lex2]
คา่ใชจ้า่ย[Lex2]
คา่ธรรมเนยีม[Lex2]
คาํสั鬦،ง: คาํช刧ี惀แจง [Lex2]
จา่ยเงนิโดยตดัจากบญัช:ี จา่ยเงนิโดยใชบ้ตัรเครดติ [Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
ชาํระเงนิ[Lex2]
ตราประจาํบนโล:่ ตรา [Lex2]
เตม็ไปดว้ย: มากไปดว้ย, ปกคลมุดว้ย [Lex2]
แตง่ตั刧惀ง[Lex2]
ทาํใหรั้บหนา้ท鬦ี،: ทาํใหแ้บกรับภาระหนา้ท鬦ี،, มอบหมายให ้[Lex2]
บรรจ ุ(กระสนุ)[Lex2]
ใบแจง้หน刧ี惀: ใบเรยีกเกบ็เงนิ [Lex2]
ประจไุฟฟา้: ขั刧惀วไฟฟา้ [Lex2]
ประทบัตรา: ตดิตรา [Lex2]
ผัดหน刧ี惀: ตดิเงนิไวก้อ่น, ตดิหน刧ี惀 [Lex2]
ผู้ท鬦ี،อยู่ในความดแูล: คนท鬦ี،อยู่ในความดแูล [Lex2]
ฟอ้ง: ฟอ้งรอ้ง, ดาํเนนิคด ี[Lex2]
ภาระ: ความรับผดิชอบ [Lex2]
มอบ: สง่มอบ [Lex2]
ยมื (หนังสอื): ยมืหนังสอืจากหอ้งสมดุ [Lex2]
รับภาระ[Lex2]
เรยีกเกบ็[Lex2]
เรยีกเกบ็เงนิ: เรยีบเกบ็คา่ใชจ้า่ย [Lex2]
ลงบนัทกึการยมื: ลงบนัทกึการยมืหนังสอื (จากหอ้งสมดุ) [Lex2]
สง่เขา้องคก์ารหรอืสถาบนัเฉพาะกาล[Lex2]
สั鬦،ง: สั鬦،งให ้[Lex2]
อดัแนน่อยู่ในใจ: อดัแนน่, อดัอยู่ในจติใจ [Lex2]
อดัไฟ: ชารจ์ไฟ [Lex2]
(ชารด์จ)ฺ vt. บรรจ,ุประจ,ุอดัไฟ,ทาํใหเ้ตม็,วางเง鬦ื،อนไข,สั鬦،ง,ตกัเตอืน,แนะนาํ,กลา่วหา,ฟอ้ง
รอ้ง,เรยีกเกบ็เงนิ,โจมต,ีเป็นภาระ บนัทกึเป็นหน刧ี惀 vi. พุ่งเขา้ไป,พุ่งไปขา้งหนา้,โจมต,ีเรยีก
เกบ็,หมอบลง (ตามคาํสั鬦،ง) n. การอดัประจไุฟฟา้,กระแสไฟท鬦ี،อดั,ปรมิาณดนิระเบดิ,ภาระ
[Hope]
(n) หนา้ท鬦ี،,ความรับผดิชอบ,ภาระ,คา่ธรรมเนยีม,มลูคา่,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
(vi) คดิราคา,กลา่วหา,ฟอ้ง,บรรจ,ุมอบหมาย,มอบใหท้าํ [Nontri]
/CH AA1 R JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

charity การทาํการกศุล: การกศุล, การทาํบญุสนุทาน [Lex2]
ความเอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อเผ鬦ื،อแผ:่ ความโอบออ้มอาร,ี ความใจบญุสนุทาน [Lex2]
เงนิบรจิาค: ส鬦ิ،งของท鬦ี،บรจิาค [Lex2]
มลูนธิ:ิ กจิการกศุล, งานบญุ, งานกศุล [Lex2]
แช\'รทิ)ี n. ความใจบญุ,การกศุล,ภราดรภาพ,ความรักของพระผู้เป็นเจา้,เงนิทาํทาน,งาน



สงเคราะห,์มลูนธิสิงเคราะห,์สถาบนัสงเคราะห ์###S. benevolence [Hope]
(n) ความใจบญุ,การกศุล,การทาํทาน,ความกรณุา,ความเอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อเผ鬦ื،อแผ ่[Nontri]
/CH EH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chart กาํหนดแผนการ: วางแผน [Lex2]
ตาราง: แผนผัง, แผนภาพ, กราฟ, แผนภมู ิ[Lex2]
ทาํแผนท鬦ี،: ทาํแผนภาพ, ทาํแผนภมู ิ[Lex2]
แผนท鬦ี،: แผนท鬦ี،การบนิ, แผนท鬦ี،ทะเล, ผังอากาศ [Lex2]
(ชารท์) n. ผัง,แผนภมู,ิบญัช.ี vt. ทาํแผนภมู,ิวางแผนการ [Hope]
(n) แผนภมู,ิแผนท鬦ี،,แผนผัง,บญัช,ีตาราง,แผนภาพ [Nontri]
/CH AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

chat การพดูคยุกนัเลน่ๆ: การคยุเลน่, การพดูคยุ [Lex2]
พดูคยุ: พดู, คยุ, จอ้, โอภาปราศรัย [Lex2]
(แชท) vi.,n. (การ) คยุกนัเลน่ ###S. converse [Hope]
(vi) พดูคยุ,คยุเลน่ [Nontri]
/CH AE1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheap ข刧ี惀เหนยีว: ตระหน鬦ี، [Lex2]
คณุภาพต鬦ํ،า[Lex2]
ถกู: ราคาประหยดั, ราคายอ่มเยา, ราคาต鬦ํ،า, ราคาถกู [Lex2]
(ชพี) adj.,adv. ถกู,ขั刧惀นต鬦ํ،า,หยาบคาย,ไรศ้ลีธรรม,ขวยใจ,ข刧ี惀เหนยีว,ซ鬦ึ،งไดม้างา่ย ###SW.
cheapness n. ###S. inexpensive [Hope]
(adj) ถกู,ไมแ่พง,ยอ่มเยา,มคีา่นอ้ย,ดอ้ย,เลว [Nontri]
/CH IY1 P/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cheaply /CH IY1 P L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

cheat การคดโกง: การทจุรติ [Lex2]
การหลอกลวง: การทจุรติ, การโกง [Lex2]
คนโกง: คนหลอกลวง [Lex2]
ทจุรติ: โกง [Lex2]
นอกใจ: มชีู้, ประพฤตนิอกใจ, ไมซ่鬦ื،อสตัย ์[Lex2]



ส鬦ิ،งท鬦ี،หลอกลวง[Lex2]
หลอกลวง: ตม้ตุ๋น [Lex2]
(ชที) {cheated,cheating,cheats} n. คนโกง,คนหลอกลวง v.โกง,หลอกลวง
ฉอ้ฉล,เล鬦ี،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]

check การเขา้กดีขวาง: การเขา้สกดั [Lex2]
การตรวจสอบ: การเชค็, การตรวจสภาพ [Lex2]
การทดสอบ[Lex2]
การหยดุ: การหยดุอยู่กบัท鬦ี، [Lex2]
ขดีกากบาท[Lex2]
เชค็: หนังสอืตราสาร [Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ตรวจสอบ: ตรวจ, เชค็ [Lex2]
แตก: รา้ว [Lex2]
ทาํสญัลกัษณ[์Lex2]
ทาํใหเ้จรญิเตบิโตชา้ลง: ทาํใหโ้ตชา้ [Lex2]
ใบเสรจ็[Lex2]
ฝาก: ฝากของ [Lex2]
รอย: รอยรา้วเลก็ๆ [Lex2]
รกุฆาต[Lex2]
ลายหมากรกุ: ตาหมากรกุ [Lex2]
สาํรวจใหแ้นใ่จ: ดใูหแ้นใ่จ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เหน鬦ี،ยวรั刧惀งจติใจ[Lex2]
หยดุกระทนัหนั: หยดุชะงัก [Lex2]
หยดุยั刧惀ง: ยบัยั刧惀ง, ควบคมุ [Lex2]
(เชค) {checked,checking,checks} vt. หยดุ,รั刧惀ง,ดงึ,ตรงึ,สกดั,ทาํลาย,ตรวจสอบ,สาํรวจ,ทาํ
เคร鬦ื،องหมายตรวจสอบ,ฝากเกบ็,รกุฆาต (หมากรกุ) ,ทาํใหเ้กดิรอยแตก,ปลกูพชืเป็นแนวยาว. 
vi. ตรงกนั (ถกูตอ้ง) ,ตรวจสอบ,แตกเป็นชอ่ง,รา้วเป็นชอ่ง,หยดุ Phr. check in (ลงช鬦ื،อ (เขา้
พักในโรงแ [Hope]
(n) การตรวจสอบ,เคร鬦ื،องหมายถกู,เชค็,ใบเบกิเงนิ,ใบสั鬦،งจา่ย [Nontri]
(vt) ทาํใหช้ะงัก,ดงึ,ทาํใหห้ยดุ,ทดัทาน,วา่กลา่ว,ตรวจสอบ [Nontri]
/CH EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheek กน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
แกม้[Lex2]
พฤตกิรรมท鬦ี،ไมเ่คารพ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ความทะล鬦ึ،ง, พฤตกิรรมท鬦ี،ทะล鬦ึ،ง [Lex2]
(ชคี) n. แกม้,ความทะล鬦ึ،ง ###S. insolence [Hope]
(n) แกม้,ความทะล鬦ึ،ง,ความทะเลน้ [Nontri]
/CH IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cheerful ท鬦ี،ทาํใหรู้้สกึสดช鬦ื،น[Lex2]
มคีวามสขุและมองโลกในแงด่:ี สดช鬦ื،น, รา่เรงิ, แชม่ช鬦ื،น, สดใส [Lex2]
(เชยีร\์'ฟลู) adj .เตม็ไปดว้ยความปล刧ื惀มปติยินิด,ีรา่เรงิ,ดอีกดใีจ. ###SW. ness n. ###S.
joyous [Hope]
(adj) ยนิด,ีช鬦ื،นบาน,เบกิบานใจ,ปล刧ื惀มปีต,ิดใีจ [Nontri]



/CH IH1 R F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cheese เนยแขง็: ชสี [Lex2]
หนไีป[Lex2]
ข刧ี惀เปียก[Lex2]
(ชซี) n. เนยแขง็ hard cheese เคราะหร์า้ย,โชคไมด่ ี[Hope]
(n) เนยแขง็ [Nontri]
/CH IY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

chemistry คณุสมบตัทิางเคม[ีLex2]
วชิาเคม[ีLex2]
วถิทีางท鬦ี،ทาํใหเ้กดิความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคล[Lex2]
(เคม\'มสิทร)ี n. วชิาเคม ี[Hope]
(n) วชิาเคม ี[Nontri]
/K EH1 M AH0 S T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cheque เชค็: เอกสารท鬦ี،ผู้สั鬦،งจา่ยเขยีนเพ鬦ื،อใหธ้นาคารจา่ยเงนิแกผู่้ถอื [Lex2]
ถอนเงนิโดยใชเ้ชค็[Lex2]
(เชค) n. ใบสั鬦،งจา่ยเงนิ,เชค็ ###S. check) [Hope]
(n) เชค็,ใบเบกิเงนิ,ใบสั鬦،งจา่ยเงนิ [Nontri]
(n) / / [OALD]

chest ชั刧惀นท鬦ี،มลี刧ิ惀นชกัใสเ่ส刧ื惀อผา้[Lex2]
หนา้อก: อก, ทรวงอก, รอบอก [Lex2]
หบี: ลงั, กลอ่ง [Lex2]
(เชสท)ฺ n. หบี,กลอ่งขนาดใหญ,่ลงัขนาดใหญ,่ทรวงอก,หนา้อก,เตา้นม,คลงั,เงนิทนุ,เงนิแผน่
ดนิ,กรมคลงั,กระทรวงการคลงั,ส鬦ิ،งท鬦ี،เกบ็อยู่ในหบี [Hope]
(n) ทรวงอก,เตา้นม,กาํปั鬦،น,หบี,ลงั,กลอ่ง [Nontri]
/CH EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chew ขนมหวาน (ท鬦ี،ตอ้งเค刧ี惀ยวกอ่นกลนื)[Lex2]
เค刧ี惀ยว[Lex2]
บด[Lex2]
(ช)ู {chewed,chewing,chews} vt. เค刧ี惀ยว,ขยาํ,ทาํลาย,ทาํใหบ้าดเจบ็



ใครค่รวญ,ครุ่นคดิ,ไตรต่รอง. vi. เค刧ี惀ยว,เค刧ี惀ยวใบยาสบู,ครุ่นคดิ ###SW. chew the cud เค刧ี惀ยว
เอ刧ื惀อง,ครุ่นคดิ chew out ดา่วา่ n. การเค刧ี惀ยว,ปรมิาณเตม็ปาก S... [Hope]
(vi,vt) เค刧ี惀ยว,เค刧ี惀ยวเอ刧ื惀อง [Nontri]
/CH UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chicken ไก[่Lex2]
ข刧ี惀ขลาด: ข刧ี惀กลวั [Lex2]
คนท鬦ี،ข刧ี惀ขลาด[Lex2]
เน刧ื惀อไก[่Lex2]
เดก็หนุ่ม (เกยใ์ชเ้รยีกเดก็ผู้ชาย)[Lex2]
ข刧ี惀ขลาด[Lex2]
(ชคิ\'เคนิ) n. ลกูไก,่ลกูนก,ลกูเป็ด,เดก็,ผู้ท鬦ี،อายนุอ้ย,ผู้ท鬦ี،ดอ้ยประสบการณ,์เน刧ื惀อไก,่เน刧ื惀อ
นก,เน刧ื惀อเป็ด. adj. ทาํดว้ยเน刧ื惀อไก ่vi. chicken out หดหนหีรอืไมท่าํเพราะความกลวั ###S.
sissy [Hope]
(n) ลกูไก,่ลกูนก,เดก็,ผู้ดอ้ยประสบการณ ์[Nontri]
/CH IH1 K AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chief ผู้นาํ: หวัหนา้ [Lex2]
มอีาํนาจสงูสดุ[Lex2]
สาํคญั: หลกั [Lex2]
นาย: เจา้นาย [Lex2]
(ชฟี) n. ผู้นาํ,หวัหนา้,นาย adj. สาํคญัท鬦ี،สดุ,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]

child คนท鬦ี،มพีฤตกิรรมเหมอืนเดก็[Lex2]
เดก็[Lex2]
ลกู[Lex2]
(ไชด)ฺ n. เดก็,ทายาท,ผลติผล,with child ตั刧惀งครรภ ์มบีตุร ###S. yougster pl children
[Hope]
(n) เดก็,ทารก,ลกู,บตุรหลาน [Nontri]
/CH AY1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chin คนจนี (คาํยอ่ของ Chinese)[Lex2]
คาง[Lex2]
คยุ (คาํสแลง): สนทนา [Lex2]
(ชนิ) {chinned,chinning,chins} n. คาง keep (have) one\'s chin up อยา่ทอ้ใจ,ไมท่อ้ 
take it on the chin แพ,้ลม้เหลวอยา่งส刧ิ惀นเชงิ,ยกคางข刧ึ惀น,คยุ,สนทนา. vi. คยุ,ยกคางตวัเอง
ข刧ึ惀น [Hope]
(n) คาง [Nontri]
/CH IH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chip การสลกั: การถาก, การแกะ [Lex2]
ตดัออก: ตดั [Lex2]



แตก: กระเทาะ [Lex2]
ถาก: สกดั, แกะ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยแหวง่[Lex2]
เบ刧ี惀ย: ชพิ, เบ刧ี惀ยท鬦ี،ใชแ้ทนเงนิในการเลน่พนัน [Lex2]
มนัฝรั鬦،งทอดแผน่บางๆ[Lex2]
รอยแหวง่: รอยแตก [Lex2]
เศษท鬦ี،แตกออก: เศษท鬦ี،บ鬦ิ،นออก [Lex2]
แผน่ไมโครชปิ: ไมโครชปิ [Lex2]
ไป: จากไป [Lex2]
(ชพิ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม,้เศษหนิ,ช刧ิ惀น,แผน่ตดั,เศษ,เบ刧ี惀ย,ส鬦ิ،งเลก็ส鬦ิ،ง
นอ้ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่หรอืมคีา่นอ้ย,ไมต้อก,กอ้นมลูแหง้,เงนิ vt.
ตดั,เลาะ,แกะ,แชะ,ขดู,สกดั,เจาะ,ทาํปากแหวง่,เฉอืนเป็นแผน่บาง ๆ ,พดูเหนบ็แนม,พดู
สอด,จกิใหไ้ขแ่ตก vi. แหวง่,เป็นรอยรา้ 2. n. หมายถงึวงจรรวม (integrated circuit) ทาํ
หนา้ท鬦ี، เหมอืนสาร ก鬦ึ،งตวันาํ ใชเ้ป็นท鬦ี،เกบ็ขอ้มลูหรอืหนว่ยความจาํในไมโครคอมพวิเตอร ์ใน
ปัจจบุนั มชีปิแบบวแีอลเอสไอ (VLSI หรอื Very large scale integrated circuit) ซ鬦ึ،งจะมี
ทรานซสิเตอรเ์ป็นพัน ๆ ตวั แตม่ขีนาดเลก็นดิเดยีว ราคาถกูลงทกุวนั แตม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก
ถา้ชปิใดมทีั刧惀งหนว่ยความจาํ หนว่ยคาํนวณ และตรรกะ เราจะเรยีกชปินั刧惀นวา่ ไมโคร
โพรเซสเซอร ์(micro processor) ปัจจบุนั เราใชช้ปิกนัมากในเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรข์นาดเลก็
เคร鬦ื،องคดิเลข นาฬกิา เคร鬦ื،องมอืแพทย ์ฯ ด ูmicroprocessor ประกอบ [Hope]
(n) ช刧ิ惀น,เศษ,สะเกด็หนิ,เบ刧ี惀ย,แผน่บางๆ [Nontri]
(vt) เลาะ,หั鬦،นเป็นช刧ิ惀นๆ,เฉอืนเป็นแผน่บางๆ [Nontri]
/CH IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

chocolate ชอ็กโกแลต[Lex2]
ท鬦ี،มชีอ็กโกแลตเป็นสว่นประกอบ[Lex2]
(ชอ\'คะลทิ) n. ชอ็กโกเลต,สนี刧ํ惀าตาลเขม้ ###SW. chocolaty adj. ดcูhocolate [Hope]
(n) ชอ็กโกแลต [Nontri]
/CH AO1 K L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

choice การเลอืก[Lex2]
ทางเลอืก: ตวัเลอืก [Lex2]
ท鬦ี،มคีณุภาพด:ี ชั刧惀นด,ี ชั刧惀นเย鬦ี،ยม [Lex2]
สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ: สว่นประกอบท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูเลอืก: ผู้ท鬦ี،ถกูเลอืก [Lex2]
ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
(ชอยซ)ฺ n. การเลอืก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูเลอืก,ทางเลอืก,ความพถิพีถินั,เน刧ื惀อชั刧惀นดaีdj. ดเีย鬦ี،ยม,เดน่
ท鬦ี،สดุ,ซ鬦ึ،งเลอืกสรรแลว้,คดัเลอืก ###SW. choiceness n. ดcูhoice Phr. (at choice เลอืก
ไดต้ามชอบใจ) [Hope]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،เลอืก,ทางเลอืก,โอกาสในการเลอืก [Nontri]
/CH OY1 S/ [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鬦ี،มคี [Hope]
(vi,vt) เลอืก,คดัเลอืก,เลอืกสรร,สมคัรใจ,ตดัสนิ,ตกลงใจ [Nontri]



/CH UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

church โบสถ[์Lex2]
(เชริช์)ฺ {churched,churching,churchs} n. โบสถ,์วดั,ศาสนจักร,ฝ่ายศาสนจักร,การไป
โบสถ,์การบวชเป็นพระ vt. นาํเขา้ประกอบพธิศีาสนาในโบสถ.์ [Hope]
(n) โบสถ,์ศาสนจักร,การสวดมนต,์การฟังเทศน,์การบวชเรยีน [Nontri]
/CH ER1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cigarette บหุร鬦ี،[Lex2]
(ซกิะเรท\') n. บหุร鬦ี، [Hope]
(n) สายวดั,บหุร鬦ี،,ยาสบู [Nontri]
/S IH2 G ER0 EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cinema โรงภาพยนต[์Lex2]
(ซนิ\'นะมา) n. ภาพยนตร,์โรงภาพยนตร ์###SW. cinematic adj. [Hope]
(n) ภาพยนตร,์หนัง,โรงภาพยนตร,์โรงหนัง [Nontri]
/S IH1 N AH0 M AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

circle การหมนุเวยีนครบรอบ[Lex2]
วงกลม[Lex2]
เสน้วงกลม[Lex2]
(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวยีน,บรเิวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมนุเวยีน,วฏัจักร [Nontri]
(vt) ลอ้มรอบ,วง,พัน,มว้น,หมนุรอบ,โคจรรอบ [Nontri]
/S ER1 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

circumstance โชค: โอกาส [Lex2]
สภาวะแวดลอ้ม[Lex2]
เหตกุารณ[์Lex2]
(เซอ\'คมัสเฺทนิซ)ฺ {circumstanced,circumstancing,circumstances} n.
สถานการณ,์กรณ,ีสภาวะ,สภาพ,ฐานะ,กาลเทศะ,วธิกีาร,โอกาส,สภาพแวดลอ้ม,รายละเอยีด.
vt. ใหอ้ยู่ในสภาวะหน鬦ึ،งเฉพาะ,ควบคมุหรอืนาํโดยสถานการณ ์###S. condition [Hope]
(n) พฤตกิารณ,์โอกาส,กาลเทศะ,สภาพ,เหตกุารณแ์วดลอ้ม,เหต,ุกรณ ี[Nontri]
/S ER1 K AH0 M S T AE2 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]



citizen ประชาชน: พลเมอืง [Lex2]
(ซทิ\'ทเิซนิ) n. พลเมอืง,ชาวเมอืง,ประชากร ###SW. citizenly adj. [Hope]
(n) ประชากร,ชาวเมอืง,พลเมอืง,ประชาชน,คนในบงัคบั [Nontri]
/S IH1 T AH0 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

city พลเมอืงทั刧惀งหมด[Lex2]
เมอืง[Lex2]
(ซทิ\'ท)ี n. กรงุนคร,เมอืงใหญ,่เมอืง,หวัเมอืง,นครรัฐ,เขต Phr. (the Holy City กรงุเยรซูา
เลม) [Hope]
(n) เมอืง,พระนคร,กรงุ,นคร,เทศบาลเมอืง [Nontri]
/S IH1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

claim การเรยีกรอ้ง[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
อา้ง: กลา่วอา้ง [Lex2]
(เคลม) vt.,n. (การ) เรยีกรอ้ง,อา้งสทิธ,ิอา้ง,สทิธเิรยีกรอ้ง,สทิธ,ิสทิธเิรยีกรอ้ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،เรยีกรอ้ง
[Hope]
(n) สทิธ,ิคาํรอ้ง,การเรยีกรอ้งสทิธ气ิꯔ,การอา้งสทิธ ิ[Nontri]
(vt) อา้งสทิธ,ิเรยีกรอ้งสทิธ气ิꯔ,ยนืยนั [Nontri]
/K L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clap การปรบมอื[Lex2]
ปรบมอื[Lex2]
โรคหนองใน[Lex2]
(แคลพ)ฺ {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตเีสยีงดงัเปร刧ี惀ยง,ตปีีก,กระพอื
ปีก,ตบมอื,ปดิดงัปั扬鱧ง,รบีทาํ,เอาใสค่กุ. vi. ตบมอื,เคล鬦ื،อนเรว็ดว้ยเสยีงดงั [Hope]
(n) เสยีงตบมอื,เสยีงกระพอืปีก,เสยีงตปีีก [Nontri]
(vi,vt) ตบมอื,กระพอืปีก,ตปีีก [Nontri]
/K L AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

class จัดแบง่หมวดหมู่: จัดกลุ่ม [Lex2]
ชนชั刧惀น[Lex2]
ชั刧惀นเรยีน[Lex2]
ท鬦ี،ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
ประเภทหรอืชนดิ[Lex2]
(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั刧惀น,ชนชั刧惀น,วรรณะ,ประเภท,ชนดิ,จาํพวก,ระดบั,ยอด
เย鬦ี،ยม,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,พวกชนชั刧惀นสงู,ทา่ทาง vt. จัดแบง่ออกเป็นชั刧惀น ๆ vi. อยู่ในชั刧惀นหน鬦ึ،งชั刧惀นใด [Hope]
(n) ประเภท,ขั刧惀น,จาํพวก,วรรณะ,ชนดิ,ชั刧惀นเรยีน,ทา่ทาง [Nontri]
(vt) แบง่ประเภท,จัดพวก,แบง่ชั刧惀น [Nontri]
/K L AE1 S/ [CMU]



(v) / / [OALD]

classic ท鬦ี،เป็นรปูแบบดั刧惀งเดมิ[Lex2]
ท鬦ี،มคีณุภาพสงู[Lex2]
(แคลส\'ซคิ) adj. ยอดเย鬦ี،ยม,ดเีดน่,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ชั刧惀นเอก,ดถีงึขนาด,อมตะ,เป็นพ刧ื惀นฐาน,เป็น
หลกั,มชี鬦ื،อเสยีงทางประวตัศิาสตรห์รอืวรรณคด,ีเป็นแบบอยา่ง,เป็นประเพณ,ีเก鬦ี،ยวกบัภาษากรกี
และลาตนิ,แบบกรกีและโรมนั,เก鬦ี،ยวกบัเอกลกัษณห์รอืลลีาโบราณ. n. นักเขยีนชั刧惀นหน鬦ึ،ง,นัก
วรรณค [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบังานศลิปะแบบคลาสสคิ [Nontri]
(n) งานทางศลิปะแบบคลาสสคิ [Nontri]
/K L AE1 S IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

classroom หอ้งเรยีน[Lex2]
n. หอ้งเรยีน [Hope]
(n) หอ้งเรยีน [Nontri]
/K L AE1 S R UW2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

clean เตรยีม (ปลา) สาํหรับทาํอาหาร[Lex2]
ทาํความสะอาด[Lex2]
ทาํใหว้า่งเปลา่[Lex2]
ท鬦ี،ไมม่ปัีญหาเร鬦ื،องยาเสพยต์ดิ[Lex2]
ท鬦ี،ไมม่อีาวธุ[Lex2]
บรสิทุธ气ิꯔ: ท鬦ี،ไมม่บีาป [Lex2]
ยตุธิรรม[Lex2]
สะอาด[Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งทั刧惀งหมด [Lex2]
อยา่งสะอาดเอ鬦ี،ยม[Lex2]
ไมม่สี鬦ิ،งผดิกฎหมาย เชน่ ยาเสพยต์ดิหรอือาวธุ[Lex2]
(คลนี) adj. สะอาด,เกล刧ี惀ยง,หมดจด,ไมม่มีลทนิ,บรสิทุธ气ิꯔ,สจุรติ,ไมห่ยาบคาย,ไมม่ี
กมัมนัตภาพรังส,ีไมม่รีอยแก,้ไมม่อีปุสรรค,์เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,ไมม่ทีั刧惀งส刧ิ惀น,ไรเ้ดยีงสา,ไมม่ี
อาวธุซอ่นอยู่ adv. อยา่งสะอาด,รักสะอาด,สมบรูณ,์ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น. vt. ลบออก,ขจัดออก. v
[Hope]
(adj) สะอาด,หมดจด,บรสิทุธ气ิꯔ,ไรม้ลทนิ,เกล刧ี惀ยง [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะอาด,ทาํใหบ้รสิทุธ气ิꯔ,ขจัดออก,ลบออก,ชาํระลา้ง,กวาด [Nontri]
/K L IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clear กลายเป็นชดัเจน[Lex2]
เคลยีรร์鬦ิ،งเชค็[Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
ทาํใหช้ดัเจน[Lex2]
ทาํใหส้ะอาด[Lex2]
ท鬦ี،เขา้ใจงา่ย[Lex2]
ท鬦ี،ไมม่เีมฆหรอืหมอก[Lex2]
ท鬦ี،รับรู้ไดด้[ีLex2]
อยา่งชดัเจน[Lex2]
อยา่งทั刧惀งหมด[Lex2]
(เคลยีร)์ {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไมขุ่่น,ไมม่ฝีุ่น,แจม่แจง้,ใสแจว๋,ใส
สะอาด,ไรม้ลทนิ,ชดัเจน,แนช่ดั,ไมม่อีปุสรรค,์เปดิเผย,ไมม่สีนิคา้,ไมม่หีน刧ี惀สนิ,ไมม่สีว่นลด vt.
ทาํใหส้ะอาด,ทาํใหใ้สแจว๋,กวาดลา้ง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชดัเจน,แลกเปล鬦ี،



[Hope]
(adj) กระจา่ง,แจม่แจง้,ใส,สวา่ง,ไมขุ่่น,ชดัเจน [Nontri]
(vt) ทาํใหก้ระจา่ง,ทาํใหห้มด,ปราบ,เกบ็กวาด,ขจัด,ปัดกวาด [Nontri]
/K L IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clearly อยา่งชดัเจน[Lex2]
adv. แนช่ดั,ชดัแจง้,แนน่อน Conf. clear [Hope]
/K L IH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

clerk พนักงานโรงแรมท鬦ี،ทาํหนา้ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัการลงทะเบยีน, พาแขกไปท鬦ี،หอ้งพัก[Lex2]
เสมยีน[Lex2]
(คลารค์,เคลคิ) {clerked,clerking,clerks} n. เสมยีน,เสมยีนขายของ,พนักงานรา้น
คา้,พระ,คนท鬦ี،อา่นออกเขยีนได,้ผู้คงแกเรยีน vi. ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นเสมยีน ###SW. clerkish adj.
ดcูlerk clerkship n. ดcูlerk [Hope]
(n) เสมยีน,อาลกัษณ,์คนขายของ [Nontri]
/K L ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

click เกดิเสยีงดงักร扬鱧ก[Lex2]
เขา้ใจข刧ึ惀นอยา่งฉับพลนั[Lex2]
ทาํเสยีงดงักร扬鱧ก[Lex2]
เสยีงดงักร扬鱧ก[Lex2]
(คลคิ) 1. {clicked,clicking,clicks} n. เสยีงดงักร扬鱧ก,กลอนสปรงิ,ตวัดงึ,เสยีงกระเดาะล刧ิ惀น vi.
เสยีงดงักร扬鱧ก,เปลง่เสยีงดงักร扬鱧ก,กระเดาะล刧ิ惀นดงักร扬鱧ก,กระทาํสาํเรจ็,ประสานกนัได้
ด,ีสอดคลอ้ง,ไดรั้บการตอ้นรับจากประชาชน vt. ทาํใหเ้กดิเสยีงดงักร扬鱧ก,กระทบดงักร扬鱧ก 2. กด
(เมาส)์ การกดน刧ิ惀วในจังหวะสั刧惀น ๆ เรว็ ๆ 1 ท ีลงบนปุ่มใดปุ่มหน鬦ึ،งของของเมาส ์(สว่นใหญจ่ะใช้
ปุ่มซา้ยมอืสดุ) แลว้ยกออกในทนัท ีใชเ้ม鬦ื،อตอ้งการสั鬦،งการตามรายการในเมน ูหรอืเลอืกรายการ
ท鬦ี،ตอ้ง การท鬦ี،มแีสดงอยู่บนจอภาพ โดยเล鬦ื،อนเมาสใ์หล้กูศรช刧ี惀อยู่ท鬦ี،คาํสั鬦،งท鬦ี،ตอ้งการกอ่น จงึคอ่ย
กด (ในภาษาไทยอาจใชส้ั刧惀น ๆ วา่ "กดเมาส ์") ในบางกรณ ีตอ้งกดสองทเีรว็ ๆ เรยีกวา่
double click ด ูdouble click ประกอบ [Hope]
(n) เสยีงดงักร扬鱧ก,เสยีงกระดกล刧ิ惀น,เสยีงดดีน刧ิ惀ว,กลอนสปรงิ [Nontri]
(vi) กระดกล刧ิ惀น,ดดีน刧ิ惀ว,งา้งนก,ลั鬦،นไก [Nontri]
/K L IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

client ลกูคา้[Lex2]
(ไคล\'เอนิท)ฺ n. ลกูความ,คนไข,้ลกูคา้,คนซ刧ื惀อของ,ผู้พ鬦ึ،งคนอ鬦ื،น, บคุคลหรอืบรษัิทท鬦ี،จา่ยเงนิ
สาํหรับสนิคา้หรอืการบรกิาร adj. เป็นลกูคา้ประจาํ ###SW. cliental adj. ดcูlient ผู้รับ
บรกิาร1. ใชใ้นเร鬦ื،องของขา่ยงานบรเิวณเฉพาะท鬦ี، (LAN) หมายถงึ เคร鬦ื،องคอมพวิเตอรใ์นเครอื
ขา่ยท鬦ี،สามารถเรยีกขอ้มลูขา่วสารหรอืโปรแกรมจากเคร鬦ื،องบรกิารแฟม้ (file server) มาใชไ้ด้
หรอือาจหมายถงึเคร鬦ื،องท鬦ี،ทาํงานอยา่งอสิระ โดยใชโ้ปรแกรมท鬦ี،มอียู่ในเคร鬦ื،องนั刧惀นเองกไ็ด ้ด ูfile



server ประกอบ2. หมายถงึเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรท์鬦ี،สามารถใชข้อ้มลูรว่มกบัเคร鬦ื،องอ鬦ื،นได ้โดยใช้
ระบบ DDE หรอื dynamic data exchange ด ูdynamic data exchange ประกอบ [Hope]
(n) ลกูคา้,ผู้ซ刧ื惀อ,ลกูความ,คนไข ้[Nontri]
/K L AY1 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

climb คอ่ยๆ เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
ปีน[Lex2]
(ไคลบ)ฺ v.,n. (การ) ปีน,ไต,่ลอยข刧ึ惀น,เล刧ื惀อยพันข刧ึ惀น,ไตเ่ตา้ข刧ึ惀น. ###S. ascend [Hope]
(n) การปีน,การไต,่การข刧ึ惀น [Nontri]
(vt) ปีน,ไต,่ข刧ึ惀น,เล刧ื惀อย,ตะกาย [Nontri]
/K L AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

climbing /K L AY1 M IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[climb]
คอ่ยๆ เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
ปีน[Lex2]
(ไคลบ)ฺ v.,n. (การ) ปีน,ไต,่ลอยข刧ึ惀น,เล刧ื惀อยพันข刧ึ惀น,ไตเ่ตา้ข刧ึ惀น. ###S. ascend [Hope]
(n) การปีน,การไต,่การข刧ึ惀น [Nontri]
(vt) ปีน,ไต,่ข刧ึ惀น,เล刧ื惀อย,ตะกาย [Nontri]
/K L AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clock เคร鬦ื،องบนัทกึเวลา (เชน่ ในรถแทก็ซ鬦ี،)[Lex2]
จับเวลา[Lex2]
นาฬกิา[Lex2]
เหน็: สงัเกตเหน็ [Lex2]
ตหีรอืชก[Lex2]
(คลอค) {clocked,clocking,clocks} n. นาฬกิา (แขวนหรอืตั刧惀ง) Phr. (around the clock
ตลอด 24 ชั鬦،วโมง ไมห่ยดุยั刧惀ง ไมพั่ก) vt. จับเวลา [Hope]
(n) นาฬกิาตั刧惀ง,นาฬกิาแขวน [Nontri]
/K L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

close ใกล[้Lex2]
จบ[Lex2]
ทาํใหจ้บ[Lex2]
ท鬦ี،คลา้ยกนั: ท鬦ี،แตกตา่งกนันอ้ยมาก [Lex2]
ท鬦ี،มคีวามใกลช้ดิกนั[Lex2]
ปดิ[Lex2]
(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล,้สนทิสนม,รอบคอบ,แนน่
หนา,แคบ,คบั,อดึอดั,ไมม่ลีมเขา้,มดิชดิ,เป็นความลบั,ทดัเทยีมกนั,พอ ๆ กนั,ข刧ี惀



เหนยีว,หวงแหน,หวงหา้ม adv. ใกลช้ดิ,ใกล ้v.,n. (การ) ปดิ,ลงเอย,ส刧ิ惀น,ตกลง,ปดิ
บญัช,ีทาํใหต้ดิกบั,ทาํใหป้ระชดิกบั,สรปุ,สถานท鬦ี،ปดิ [Hope]
(adj) ใกลช้ดิ,ใกลเ้คยีง,สนทิสนม,แนน่แฟน้,เป็นความลบั [Nontri]
(n) การปดิ,การจบ,การยตุ,ิการส刧ิ惀นสดุ,การเลกิ,การลงเอย [Nontri]
(vt) ปดิ,จบ,อวสาน,ส刧ิ惀น,เลกิ,ยตุ,ิลงเอย [Nontri]
/K L OW1 S/ [CMU]
/K L OW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

closed จาํกดัเฉพาะกลุ่มหรอืบคุคล[Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่ปดิรับส鬦ิ،งใหม[่Lex2]
ท鬦ี،อยู่ไดด้ว้ยตวัเอง[Lex2]
ปดิ[Lex2]
(โคซด)ฺ adj. ปดิ,สรปุ,หา้มเขา้,สงวน (เขต) ,ลบั [Hope]
/K L OW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[close]
ใกล[้Lex2]
จบ[Lex2]
ทาํใหจ้บ[Lex2]
ท鬦ี،คลา้ยกนั: ท鬦ี،แตกตา่งกนันอ้ยมาก [Lex2]
ท鬦ี،มคีวามใกลช้ดิกนั[Lex2]
ปดิ[Lex2]
(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล,้สนทิสนม,รอบคอบ,แนน่
หนา,แคบ,คบั,อดึอดั,ไมม่ลีมเขา้,มดิชดิ,เป็นความลบั,ทดัเทยีมกนั,พอ ๆ กนั,ข刧ี惀
เหนยีว,หวงแหน,หวงหา้ม adv. ใกลช้ดิ,ใกล ้v.,n. (การ) ปดิ,ลงเอย,ส刧ิ惀น,ตกลง,ปดิ
บญัช,ีทาํใหต้ดิกบั,ทาํใหป้ระชดิกบั,สรปุ,สถานท鬦ี،ปดิ [Hope]
(adj) ใกลช้ดิ,ใกลเ้คยีง,สนทิสนม,แนน่แฟน้,เป็นความลบั [Nontri]
(n) การปดิ,การจบ,การยตุ,ิการส刧ิ惀นสดุ,การเลกิ,การลงเอย [Nontri]
(vt) ปดิ,จบ,อวสาน,ส刧ิ惀น,เลกิ,ยตุ,ิลงเอย [Nontri]
/K L OW1 S/ [CMU]
/K L OW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

closet ชั刧惀น: ตู้ [Lex2]
ท鬦ี،เป็นสว่นตวั[Lex2]
หอ้งเลก็ๆ[Lex2]
(โคลซ\'ซทิ) n. หอ้งสว้ม,หอ้งน刧ํ惀า,หอ้งเลก็,หอ้งสว่นตวั,หอ้งลบั,ตู้ฝาผนัง. adj. สว่นตวั,ลบั
เฉพาะ,เส鬦ี،ยงโชค. [Hope]
(adj) สว่นตวั,สนัโดษ,ลบัเฉพาะ [Nontri]
(n) หอ้งสว้ม,หอ้งสขุา,หอ้งลบั,หอ้งสว่นตวั,ตู้ฝาผนัง [Nontri]
/K L AA1 Z AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cloth ผา้[Lex2]
(คลอธ) n. เส刧ื惀อผา้,เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ใสเ่ฉพาะของอาชพี Phr. (the cloth อาชพีเป็นพระ) pl. cloths
[Hope]
(n) ผา้,เส刧ื惀อผา้ [Nontri]
/K L AO1 TH/ [CMU]



(n) / / [OALD]

clothes เส刧ื惀อผา้: เคร鬦ื،องแตง่กาย [Lex2]
(โคลซ) n.,pl. เส刧ื惀อผา้,เคร鬦ื،องนุ่งหม่ Conf. cloths [Hope]
(n) เส刧ื惀อผา้,เคร鬦ื،องแตง่กาย,เคร鬦ื،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刧ื惀ออาภรณ ์###S. attire,
[Hope]
(vt) แตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้ [Nontri]
/K L OW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

clothing เส刧ื惀อผา้[Lex2]
(โคลธ\'ธงิ) n. เคร鬦ื،องนุ่งหม่,เส刧ื惀อผา้,เคร鬦ื،องอาภรณ,์ท鬦ี،นอนหมอนมุ้ง,เคร鬦ื،องใบเรอื ###S.
clothes [Hope]
(n) เส刧ื惀อผา้,เคร鬦ื،องแตง่กาย,เคร鬦ื،องนุ่งหม่,อาภรณ,์เคร鬦ื،องนอน [Nontri]
/K L OW1 DH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[clothe]
แตง่ตวั[Lex2]
ปกคลมุดว้ย[Lex2]
(โคลธ) {clothed/clad,clothed/clad,clothing,clothes} vt. ใสเ่ส刧ื惀ออาภรณ ์###S. attire,
[Hope]
(vt) แตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้ [Nontri]
/K L OW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cloud กลุ่มควนั: หมอก [Lex2]
กอ่ใหเ้กดิปัญหา[Lex2]
เกดิปัญหา[Lex2]
ทาํใหม้ดื: ทาํใหม้วั [Lex2]
ปกคลมุดว้ยเมฆ[Lex2]
มเีมฆมาก[Lex2]
เมฆ[Lex2]
ส鬦ิ،งของจาํนวนมากท鬦ี،อยู่รวมกนั[Lex2]
(เคลาด)ฺ {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามดื,ความมดืมวั,รอยดา่ง,มลทนิ Phr. (on
a cloud มคีวามสขุท鬦ี،สดุ) Phr. (under a cloud ภาวะเส鬦ื،อมเสยี,ภาวะท鬦ี،นา่สงสยั,ภาวะท鬦ี،ขาย
หนา้) vt. ปกคลมุไปดว้ยเมฆ,ทาํใหม้ดืสลวั,ทาํใหเ้ป็นเงา,ใหร้า้ย,ใสร่า้ย,ทาํใหยุ้่งเหยงิใจ
[Hope]
(n) เมฆ,ความมดืมวั,มลทนิ [Nontri]
(vi) คลุ้ง,ฟุ้ง,ตลบ [Nontri]
(vt) มดืมวั,มเีมฆ,ทาํใหเ้ป็นเงา,ทาํใหม้ดืสลวั [Nontri]
/K L AW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

club ชว่ยกนัออกคา่ใชจ้า่ย: ชว่ยกนัเสยีคา่ใชจ้า่ย [Lex2]
ต ี(ดว้ยไม)้: ตดีว้ยไมก้ระบอง [Lex2]



ไพด่อกจกิ[Lex2]
ไมต้กีอลฟ์[Lex2]
ไมพ้ลอง: ไมต้ะบอง, ไมก้ระบอง [Lex2]
รวมกลุ่ม: รวมกนั [Lex2]
สถานเรงิรมย:์ ไนตค์ลบั [Lex2]
สโมสร: สมาคม [Lex2]
(คลบั) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไมพ้ลอง,ไม ้(ลกูกอลฟ์หรอืฮอกก刧ี惀)
,ไนตค์ลบั,สโมสร,ชมรม,รปูดอกจกิบนไพ,่สว่นท鬦ี،คลา้ยกระบอง v. ตดีว้ยกระบองหรอืไม,้รวม
กลุ่มเป็นคลบั,รวมกนั,รวบรวม,ชว่ยกนัเสยีคา่ใชจ้า่ย adj. รว่มกนั ###S. staff, [Hope]
(n) ไมก้ระบอง,ไมพ้ลอง,ด刧ิ惀ว,สโมสร,ชมรม,คลบั [Nontri]
(vi) รวมหวักนั,ชว่ยกนั,รว่มกนั [Nontri]
(vt) ตดีว้ยกระบอง,ตดีว้ยไมพ้อง,รวมกลุ่ม,รวบรวม [Nontri]
/K L AH1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coach ครฝูกึกฬีา[Lex2]
ครพูเิศษ: ครสูว่นตวั [Lex2]
ชั刧惀นโดยสารราคาถกู (รถไฟ, เคร鬦ื،องบนิ)[Lex2]
ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ[Lex2]
ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นครฝูกึ[Lex2]
ฝกึกฬีาให:้ สอนกฬีาให ้[Lex2]
รถมา้ส鬦ี،ลอ้ขนาดใหญ[่Lex2]
รถยนตข์นาดเลก็ราคาถกู[Lex2]
(โคช)ฺ {coached,coaching,coaches} n. รถมา้ส鬦ี،ลอ้ขนาดใหญ,่รถยนตโ์ดยสาร,รถไฟ
โดยสารชั刧惀นถกูท鬦ี،สดุ,เคร鬦ื،องบนิโดยสารชั刧惀น2,บตัรโดยสารชั刧惀น 2 ของเคร鬦ื،องบนิ,ผู้ฝกึนักกฬีา,ครู
พเิศษ,ครสูว่นตวั v. ฝกึ,ฝกึสอน. ###S. trainer,tutor [Hope]
(n) รถมา้,รถโดยสาร,รถไฟ,ครพูเิศษ,ครสูว่นตวั,โคช้ [Nontri]
(vt) สอน,ฝกึ,ฝกึสอน [Nontri]
/K OW1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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]

coast เคล鬦ื،อนท鬦ี،ดว้ยแรงดงึดดู (โดยไมใ่ชพ้ลงังานขบัเคล鬦ื،อน)[Lex2]
ชายฝั鬦،ง: รมิฝั鬦،ง, ชายหาด, ฝั鬦،งทะเล [Lex2]
ทางลาดเอยีง (เหมาะแกก่ารไหลเล鬦ื،อน)[Lex2]
แลน่ (เรอืเลยีบฝั鬦،ง)[Lex2]
สาํเรจ็อยา่งงา่ยดาย[Lex2]
(โคสท)ฺ {coasted,coasting,coasts} n. ฝั鬦،งทะเล v. แลน่แครเ่ล鬦ื،อนหมิะ,แลน่เรอืไปตาม
ชายฝั鬦،ง,แลน่ไหลลงเนนิเขา,ไปเร鬦ื،อยเปื鬦،อย ###SW. coaster n. ดcูoast [Hope]
(n) ชายฝั鬦،ง,ฝั鬦،งทะเล,เขตแดน,พรมแดน [Nontri]
(vt) แลน่เลยีบฝั鬦،ง,แลน่ตามชายฝั鬦،ง [Nontri]
/K OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



coat ขนสตัว:์ หนังสตัว ์[Lex2]
ปกปอ้งผวิหนา้ดว้ยชั刧惀นบางๆ: เคลอืบผวิ, ฉาบ, หุ้ม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปกคลมุผวิหนา้ไวบ้างๆ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ่หุ้ม: ส鬦ิ،งปกคลมุ, เปลอืก [Lex2]
เส刧ื惀อนอก: เส刧ื惀อคลมุ [Lex2]
ใสเ่ส刧ื惀อคลมุ[Lex2]
(โคท) {coated,coating,coats} n. เส刧ื惀อคลมุ,เส刧ื惀อนอก,ส鬦ิ،งปกคลมุ,ขน,เปลอืก,ชั刧惀นผวิหนัง,แผน่
ตราลวดลายบนโล,่กระโปรง. vt. ใสเ่ส刧ื惀อคลมุ,ปกคลมุ,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลอืบ ###S. cover
[Hope]
(n) เส刧ื惀อคลมุ,เส刧ื惀อนอก,ส鬦ิ،งปกคลมุ,ชั刧惀นผวิหนา้ [Nontri]
(vt) ใสเ่ส刧ื惀อ,ปกคลมุ,เคลอืบ,ชบุ,ฉาบ,หุ้ม,ทา [Nontri]
/K OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

code เขา้รหสั: ใสร่หสั, ปอ้นรหสั [Lex2]
เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร[์Lex2]
ถอดรหสัพันธกุรรม[Lex2]
ประมวลกฎหมาย[Lex2]
มาตรการ: กฎเกณฑ,์ ระเบยีบ, หลกัเกณฑ ์[Lex2]
รหสั: เคร鬦ื،องหมาย, สญัลกัษณ,์ ระบบสญัลกัษณ ์[Lex2]
(โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลกัเกณฑ,์รหสั,เคร鬦ื،องหมาย. vt.
ถอดรหสั,จัดเป็นรหสั ###S. rules [Hope]
(n) ประมวลกฎหมาย,อกัษรลบั,สญัญาณลบั,รหสั [Nontri]
/K OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coffee กาแฟ[Lex2]
ตน้กาแฟ[Lex2]
เมลด็กาแฟ[Lex2]
สกีาแฟ: สนี刧ํ惀าตาลเขม้ [Lex2]
(คอฟ\'ฟ鬦ี،) n. เมลด็กาแฟ,ตน้กาแฟ,เคร鬦ื،องด鬦ื،มกาแฟ,สนี刧ํ惀าตาลเขม้ [Hope]
(n) กาแฟ [Nontri]
/K AA1 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

coin ซ鬦ึ،งเป็นแบบหยอดเหรยีญ[Lex2]
ทาํเหรยีญกษาปณ:์ หลอมหรอืหลอ่โลหะเป็นกษาปณ,์ 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. เหรยีญกษาปณ,์เหรยีญ vt. ทาํเหรยีญ
กษาปณ,์ประดษิฐ,์สรา้ง vi. ปลอมแปลง ###S. invent [Hope]
(n) เหรยีญ,เหรยีญกษาปณ ์[Nontri]
(vt) ทาํเหรยีญ,พมิพเ์หรยีญ,สรา้งข刧ึ惀น,ประดษิฐ ์[Nontri]
/K OY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cold กะทนัหนั: โดยไมไ่ดเ้ตรยีมไวล้ว่งหนา้ [Lex2]
ไขห้วดั: หวดั, โรคหวดั [Lex2]
ความหนาวเยน็: ความหนาว, ความเยน็ [Lex2]



โดยส刧ิ惀นเชงิ: ทั刧惀งส刧ิ惀น [Lex2]
เยน็ (น刧ํ惀า, เคร鬦ื،องด鬦ื،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,ไรอ้ารมณ,์ตาย,ครบถว้น,แนช่ดั,ออ่น (กล鬦ิ،น) ,
(ส)ี เยน็ตา. n. ความหนาว,ความเยน็,หวดั,ไขห้วดั,อณุหภมูใิตศ้นูยอ์งศา adv. หมดส刧ิ惀น,ทั刧惀ง
ส刧ิ惀น,ส刧ิ惀นเชงิ,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]

coldly อยา่งไรอ้ารมณค์วามรู้สกึ: อยา่งเฉยเมย, อยา่งเยน็ชา [Lex2]
/K OW1 L D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

colleague เพ鬦ื،อนรว่มงาน[Lex2]
(คอล\'ลกี) n. ผู้รว่มงาน,เพ鬦ื،อนรว่มงาน ###S. associate [Hope]
(n) เพ鬦ื،อนรว่มงาน [Nontri]
/K AA1 L IY0 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

collect เกบ็เงนิ: เกบ็คา่เชา่ [Lex2]
เกบ็รวบรวม: รวบรวม [Lex2]
คมุสต:ิ รวบรวมสต ิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งเกบ็เงนิปลายทาง[Lex2]
โดยเกบ็เงนิปลายทาง: โดยใหผู้้รับเป็นคนจา่ยเงนิ [Lex2]
ไปนาํมา: ไปเอามา, ไปพาตวัมา [Lex2]
เพ鬦ิ،มพนู: คอ่ยๆ เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
เร鬦ี،ยไรเงนิ: ขอเงนิเพ鬦ื،อการกศุล [Lex2]
สะสม (แสตมป์, เหรยีญ)[Lex2]
คาํสวดแบบยอ่ๆ: คาํสวดแบบสั刧惀นๆ, คาํอธษิฐานแบบสั刧惀นๆ [Lex2]
(คะเลคท\ฺ') {collected,collecting,collects} vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เกบ็ (เงนิ,บญัช,ีคา่



เชา่,ฯลฯ) ,คมุสต,ิสาํรวม,ไปรับ (จดหมาย) ,จับกลุ่ม adj.,adv. ใหผู้้รับจา่ยเงนิ. ###S.
obtain,receive,gather [Hope]
(vi,vt) เกบ็รวบรวม,เกบ็สะสม,สะสม,รวมหมู่,เกาะกลุ่ม,จับกลุ่ม [Nontri]
/K AH0 L EH1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

collection การเกบ็รวบรวม: การสะสม [Lex2]
การชมุนมุ: การรวมกลุ่ม [Lex2]
การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเป็นกอง: การรวมกนั [Lex2]
การเร鬦ี،ยไรเงนิ: การขอบรจิาคเงนิ, การเกบ็เงนิ [Lex2]
งานศลิปะในพพิธิภณัฑ[์Lex2]
เงนิเร鬦ี،ยไร: เงนิบรจิาค [Lex2]
ส鬦ิ،งของท鬦ี،รวบรวมไว:้ ส鬦ิ،งของท鬦ี،นาํมากองรวมกนัไว ้[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،สะสมไว:้ ของสะสม [Lex2]
(คะเลค\'เชนิ) n. การสะสม,การรวบรวม,เงนิสะสม,ส鬦ิ،งท鬦ี،เกบ็รวบรวมไว,้การจัดเกบ็,การเรยีก
เกบ็,เงนิท鬦ี،เร鬦ี،ยไรมา [Hope]
(n) การเกบ็,การสะสม,การรวบรวม,เงนิสะสม [Nontri]
/K AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

college คกุ (คาํสแลง)[Lex2]
วทิยาลยั: โรงเรยีนเฉพาะสาขาวชิา [Lex2]
(คอล\'ลจิ)ฺ n. วทิยาลยั,สมาคมหรอืบรษัิท [Hope]
(n) วทิยาลยั,โรงเรยีนเอกชน [Nontri]
/K AA1 L IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

colour ขอ้อา้ง: คาํกลา่วอา้ง [Lex2]
ความมสีสีนั: สสีนั, ความมชีวีติชวีา, ความสดใส [Lex2]
คณุภาพท鬦ี،เดน่ชดั[Lex2]
คณุภาพเสยีง[Lex2]
ทาส:ี ระบายส,ี ยอ้มส ี[Lex2]
ใบหนา้ท鬦ี،มสีแีดงเพราะสขุภาพด:ี ใบหนา้มเีลอืดฝาด [Lex2]
เปล鬦ี،ยนส[ีLex2]
มอีทิธพิลตอ่ (ความคดิ)[Lex2]
เมด็ส:ี รงควตัถ,ุ สยีอ้ม [Lex2]
ลกัษณะภายนอก: คณุลกัษณะ [Lex2]
ศลิปะการใชส้[ีLex2]
ส[ีLex2]
สผีวิของชนท鬦ี،ไมใ่ชค่นผวิขาว[Lex2]
สผีวิท鬦ี،มสีขุภาพด[ีLex2]
สสีนัตา่งๆ[Lex2]
หนา้แดง[Lex2]
(คลั\'เลอะ) n. ส,ีสารส,ีรงควตัถ,ุธง ###S. hue,pigment,flag [Hope]
(n) ส,ีสสีนั,สผีวิ,รงควตัถ,ุส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฏภายนอก,บคุลกิลกัษณะ [Nontri]
(vt) ยอ้มส,ีทาส,ีระบายส ี[Nontri]
(v) / / [OALD]

coloured ของกลุ่มท鬦ี،ไมใ่ชช่นผวิขาว[Lex2]
ท鬦ี،มสี[ีLex2]



(คลั\'เลอด)ฺ adj. มสี,ีเก鬦ี،ยวกบัชนชาตทิ鬦ี،สผีวิหนังไมเ่ป็นสขีาว,เก鬦ี،ยวกบัชนชาตนิโิกร,ลวง,มี
อคต,ิมใีจโอนเอยีง,ตอ่แตม้ (คาํพดู) ###S. prejudiced [Hope]
(adj) มสี,ีสคีล刧ํ惀า [Nontri]
/K AH1 L ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[colour]
ขอ้อา้ง: คาํกลา่วอา้ง [Lex2]
ความมสีสีนั: สสีนั, ความมชีวีติชวีา, ความสดใส [Lex2]
คณุภาพท鬦ี،เดน่ชดั[Lex2]
คณุภาพเสยีง[Lex2]
ทาส:ี ระบายส,ี ยอ้มส ี[Lex2]
ใบหนา้ท鬦ี،มสีแีดงเพราะสขุภาพด:ี ใบหนา้มเีลอืดฝาด [Lex2]
เปล鬦ี،ยนส[ีLex2]
มอีทิธพิลตอ่ (ความคดิ)[Lex2]
เมด็ส:ี รงควตัถ,ุ สยีอ้ม [Lex2]
ลกัษณะภายนอก: คณุลกัษณะ [Lex2]
ศลิปะการใชส้[ีLex2]
ส[ีLex2]
สผีวิของชนท鬦ี،ไมใ่ชค่นผวิขาว[Lex2]
สผีวิท鬦ี،มสีขุภาพด[ีLex2]
สสีนัตา่งๆ[Lex2]
หนา้แดง[Lex2]
(คลั\'เลอะ) n. ส,ีสารส,ีรงควตัถ,ุธง ###S. hue,pigment,flag [Hope]
(n) ส,ีสสีนั,สผีวิ,รงควตัถ,ุส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฏภายนอก,บคุลกิลกัษณะ [Nontri]
(vt) ยอ้มส,ีทาส,ีระบายส ี[Nontri]
(v) / / [OALD]

column คอลมันใ์นหนังสอืพมิพ[์Lex2]
ชอ่ง (ในหนังสอืพมิพ)์: แถวหรอืรายการท鬦ี،เป็นแนวตรง [Lex2]
แถว (ในแนวตั刧惀ง)[Lex2]
แนวขบวนทหาร: กองทหารท鬦ี،ตั刧惀งแถวตามยาว, กองยอ่ยๆ, ขบวนเรอืรบท鬦ี،เป็นแนวตามยาว
[Lex2]
เสา: เสาค刧ํ惀า [Lex2]
(คอล\'ลมัน)์ เสา,เสากลม,เสาหนิ,สว่นท鬦ี،เป็นลาํ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นลาํ,แถวหรอืรายการท鬦ี،เป็นแนว
ตรง,กองทหารท鬦ี،ตั刧惀งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรอืรบเป็นแนวตรง,คอลมันห์นังสอืพมิพ ์###SW.
columned,columnated adj. [Hope]
(n) เสาหนิ,เสาปนู,แนว,แถวตอน,ปลอ่ง,คอลมัน ์[Nontri]
/K AA1 L AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

combination การรวมกนั: การผนกึกนั, การผสมกนั [Lex2]
จาํนวนส鬦ิ،งของท鬦ี،รวมกนั[Lex2]
พันธมติร: กลุ่มคน [Lex2]
รหสัเปดิกญุแจ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิจากการรวมกนั[Lex2]
(คอมบะเน\'เชนิ) n. การรวมกนั,จาํนวนส鬦ิ،งของท鬦ี،รวมกนั,พันธมติร,รหสัตวัเลขหรอือกัษรของ
กญุแจท鬦ี،ไขดว้ยการหมนุตวัเลข หรอืหมนุอกัษรดงักลา่ว,การจัดเป็นกลุ่ม Phr. (in
combination with รว่มกบั) ###S. combining,joining,blend [Hope]
(n) การรวมกนั,การจัดกลุ่ม,พันธมติร [Nontri]
/K AA2 M B AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



combine การรวมกนั: การรวมกลุ่ม [Lex2]
เคร鬦ื،องจักรตดัและนวดเมลด็ขา้ว[Lex2]
นาํมารวมกนั: ทาํใหร้วมกนั, นาํมารวมเขา้ดว้ยกนั [Lex2]
ป้ระสานกนั[Lex2]
รวมกนั: รวมเป็นอนัหน鬦ึ،งอนัเดยีวกนั [Lex2]
(คมัไบน\์',คอม\'ไบน)์ {combined,combining,combines} v. รวมกนั,ทาํใหร้วมกนั,ประกอบ
กนั n. การรวมกนั,กลุ่มคน,เคร鬦ื،องจักรตดัและนวดเมลด็ขา้ว ###SW. combinability n.
ดcูombine combinable adj. ดcูombine ###S. unite [Hope]
(vi,vt) รวม,ประสาน,ประกอบกนั [Nontri]
/K AA1 M B AY0 N/ [CMU]
/K AH0 M B AY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

come เกดิข刧ึ惀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,บรรลถุงึ,เกดิข刧ึ惀น,กลาย
เป็น,จะมาอกี,เป็นรปูรา่ง,ม ีvt. กระทาํ ###SW. Phr. (come about เกดิข刧ึ惀น,ปรากฎข刧ึ惀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]

comedy ความตลกขบขนั: ความขบขนั [Lex2]
ละครตลก: ละครชวนหวั, เร鬦ื،องตลก, หสันาฏกรรม, สขุนาฏกรรม [Lex2]
(คอม\'มดี)ี n. ละครตลก,เร鬦ื،องตลก,ฉากละครตลก [Hope]
(n) เร鬦ื،องตลก,สขุนาฏกรรม,ละครชวนหวั,ละครตลก,เร鬦ื،องนา่ขนั [Nontri]
/K AA1 M AH0 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

comfortable เพยีงพอ (กวา้งขวางเพยีงพอ): พอเพยีง, กวา้งขวาง, กวา้งใหญ,่ กวา้งพอ [Lex2]
มั鬦،งคั鬦،ง: ร鬦ํ،ารวย, มเีงนิมาก, มอีนัจะกนิ [Lex2]
สะดวกสบาย: สบาย [Lex2]
อบอุ่นใจ: สขุสบายใจ, ผาสกุ [Lex2]
สบาย,นุ่ม,อบอุ่น [LongdoEN]
(คมั\'เฟริท์ทะเบลิ) adj. สบาย,สขุกาย,สขุใจ,พอเพยีง n. ผู้ปลอบโยน [Hope]
(adj) สบาย,สขุใจ,สขุสบาย [Nontri]
/K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

comfortably อยา่งเพยีงพอ (กวา้งขวางเพยีงพอ): อยา่งพอเพยีง, อยา่งกวา้งขวาง, อยา่งกวา้งใหญ่
[Lex2]
อยา่งมั鬦،งคั鬦،ง: อยา่งร鬦ํ،ารวย, อยา่งมเีงนิมาก, อยา่งมอีนัจะกนิ [Lex2]
อยา่งสบายใจ: อยา่งเป็นสขุ, อยา่งผาสกุ, อยา่งอุ่นใจ [Lex2]
อยา่งสะดวกสบาย: อยา่งสบายๆ [Lex2]
(adv) อยา่งสขุสบาย,อยา่งสบาย [Nontri]
/K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0/ [CMU]



(a) / / [OALD]

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

command การออกคาํสั鬦،ง: การบญัชาการ [Lex2]
คนในบงัคบับญัชา[Lex2]
ควบคมุ: มอีาํนาจเหนอื [Lex2]
ความรู้อยา่งแตกฉานทางภาษา[Lex2]
คาํสั鬦،ง[Lex2]
ตาํแหนง่บญัชาการ[Lex2]
สั鬦،งการ: บญัชาการ, ออกคาํสั鬦،ง, บงัคบับญัชา [Lex2]
อาํนาจบงัคบับญัชา: อาํนาจบญัชาการ, อาํนาจสั鬦،งการ [Lex2]
(คะมานด\ฺ') {commanded,commanding,commands} v. บญัชา,สั鬦،ง,สั鬦،งการ,ควบคมุ,มี
อาํนาจเหนอื,ควรไดรั้บ n. การออกคาํสั鬦،ง,คาํสั鬦،ง,อาํนาจสั鬦،ง,ตาํแหนง่บญัชาการ,คนในบงัคบั
บญัชา,อกัษรหรอืสญัลกัษณท์鬦ี،ใชส้ั鬦،งเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรท์าํงาน ###S. order [Hope]
(n) คาํสั鬦،ง,คาํบญัชา,การบงัคบั,การบญัชาการ [Nontri]
(vt) สั鬦،ง,สั鬦،งการ,บงัคบั,บญัชา,บญัชาการ [Nontri]
/K AH0 M AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

commercial เก鬦ี،ยวกบัการคา้[Lex2]
โฆษณาทางโทรทศันห์รอืวทิย[ุLex2]
ซ鬦ึ،งมจีดุประสงคเ์พ鬦ื،อหวงักาํไร: เป็นการคา้ [Lex2]
สาํหรับนักธรุกจิ[Lex2]
(คะเมอ\'เชลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัการคา้,เป็นการคา้,ซ鬦ึ،งมจีดุประสงคเ์พ鬦ื،อหวงักาํไรได,้ไมบ่รสิทุธเิตม็
ท鬦ี، (ชนดิของสารเคม)ี ,สาํหรับนักธรุกจิ n. การโฆษณาสนิคา้ทางโทรทศันห์รอืทวี ี[Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัการคา้ขาย,เชงิพาณชิย,์เชงิการคา้ [Nontri]
/K AH0 M ER1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

commit ทาํความผดิ[Lex2]
มอบหมายให:้ ใหรั้บผดิชอบ [Lex2]
ใหค้าํมั鬦،นสญัญา[Lex2]
(คะมทิ\') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบใหแ้ก,่มอบหมาย (หนา้ท鬦ี، ความ
ไวว้างใจ) ,สง่โรงพยาบาลโรคจติ,ใหค้าํมั鬦،น,กระทาํ,ทาํผดิ Phr. (commit to memory
ทอ่งจาํ จดจาํ) ###SW. committable adj. [Hope]
(vt) ทาํผดิ,มอบหมาย,มอบใหแ้ก,่ใหค้าํมั鬦،น [Nontri]
/K AH0 M IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

commitment ความรับผดิชอบ[Lex2]
ฉันทามต,ิ ขอ้ตกลงรว่มกนัของกลุ่ม ไมไ่ดห้มายถงึการรับผดิรว่มกนั [LongdoEN]
(คะมทิ\'เมนิท)ฺ n. การมอบ,การมอบหมาย (หนา้ท鬦ี،ความไวว้างใจ) ,การสง่ใหพ้จิารณา,การ
กกัตวัไวใ้นโรงพยาบาลโรคจติ,การสง่เขา้คกุ,การใหค้าํมั鬦،นสญัญา,คาํสั鬦،งศาลใหก้กัหรอืเขา้
คกุ,การกระทาํความผดิ,การพัวพัน,การเขา้สู่สงคราม. ###S. committal,delive [Hope]
(n) การทาํผดิ,การมอบหมาย,การมอบความไวว้างใจ,การใหค้าํมั鬦،น [Nontri]
/K AH0 M IH1 T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

committee คณะกรรมการ[Lex2]
(คะมทิ\'ท)ี n. คณะกรรมการ,ผู้ปกครอง,ผู้อนบุาล ###SW. committeeship n. [Hope]
(n) คณะกรรมการ,ผู้อนบุาล,ผู้ปกครอง [Nontri]
/K AH0 M IH1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

common ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นทกุวนั[Lex2]
ท鬦ี،เป็นของสว่นรวม[Lex2]
ท鬦ี،รว่มกนั[Lex2]
(คอม\'เมนิ) adj. รว่มกนั,ธรรมดา,สามญั,ซ鬦ึ،งรู้จักกนัดใีนทางเลว,พรอ้มกนั,เหมอืน
กนั,สาธารณะ n. ###SW. commons n.,pl. คนสามญั,สมาชกิสภาลา่ง,หอ้งอาหารขนาด
ใหญ ่(โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยั) ###S. habitual,ordinary,usual Conf. mutu [Hope]
(adj) สามญั,ธรรมดา,ชั刧惀นต鬦ํ،า,ไพร,่เลวทราม,สามานย ์[Nontri]
(n) ทุ่งวา่ง,ทุ่งสาธารณะ,หอ้งอาหารขนาดใหญ ่[Nontri]
/K AA1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

commonly อยา่งธรรมดา[Lex2]
adv. โดยทั鬦،วไป,ตามธรรมดา [Hope]



(adv) โดยทั鬦،วๆไป,โดยปกต,ิตามธรรมดา [Nontri]
/K AA1 M AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

communication การตดิตอ่ส鬦ื،อสาร[Lex2]
การสง่ตอ่[Lex2]
ความสมัพันธท์鬦ี،ใกลช้ดิ[Lex2]
วธิกีารตดิตอ่ส鬦ื،อสาร[Lex2]
(คะมวินเิค\'เชนิ) n. การตดิตอ่,การส鬦ื،อสาร,การคมนาคม [Hope]
(n) การตดิตอ่,การบอกใหท้ราบ,การส鬦ื،อสาร,การคมนาคม [Nontri]
/K AH0 M Y UW2 N AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

community ชมุชน[Lex2]
สงัคม[Lex2]
(คะมวิ\'นทิ)ี n. ชมุชน,สงัคม,กลุ่ม,คณะ,สหคาม,ส鬦ิ،งมชีวีติท鬦ี،เป็นพชื และสตัวข์องเขต
หน鬦ึ،ง,ลกัษณะรว่ม,ลกัษณะท鬦ี،เหมอืนกนั ###SW. Phr. (the community
ชมุชน,สงัคม,ประชาคม) ###S. society,public ###A. polarity,duality [Hope]
(n) ประชาคม,สงัคม,ชมุชน,คณะ,กลุ่ม [Nontri]
/K AH0 M Y UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

company กลุ่มคน[Lex2]
แขกผู้มาเย鬦ี،ยม[Lex2]
ความเป็นเพ鬦ื،อน[Lex2]
(คมั\'พะน)ี n. หมู่เพ鬦ื،อนฝงู,วงสมาคม,การสงัคม,การคบคา้,บรษัิท,คณะ,หมู่,แขก,กองรอ้ย
###S. association,body [Hope]
(n) บรษัิท,หา้งรา้น,การสงัคม,วงสมาคม,การคบคา้,หมู่คณะ [Nontri]
/K AH1 M P AH0 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

compare เปรยีบเทยีบ[Lex2]
(คมัแพร ์\') {compared,comparing,compares} vt .เปรยีบเทยีบ,เทยีบเคยีง,อปุมา. vi.
เทยีบไดก้บั,สู้ได,้เทยีบไดก้บั,การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง. ###SW. comparer n.
ดcูompare Conf. contrast [Hope]
(vt) เปรยีบเทยีบ,เทยีบเคยีง,อปุมา [Nontri]
/K AH0 M P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

comparison การเปรยีบเทยีบ[Lex2]
(คมัแพ\'รเิซนิ) n. การเปรยีบเทยีบ ภาวะท鬦ี،ถกูเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง. Phr. (degree of
comparison การเปรยีบเทยีบคณุลกัษณะในไวยากรณ)์ ###S.



equation,matching,similarity,correlation [Hope]
(n) การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง,การอปุมา [Nontri]
/K AH0 M P EH1 R AH0 S AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

competitive ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัการแขง่ขนั[Lex2]
(คมัเพท\'ททิฟิว) adj. เก鬦ี،ยวกบัการแขง่ขนั,ซ鬦ึ،งสามารถแขง่ขนัได,้มคีวามปรารถนาอนัแรงกลา้
ท鬦ี،จะแขง่หรอืเพ鬦ื،อประสบความสาํเรจ็ ###SW. competitiveness n. ดcูompetitive ###S.
emulative,rivaling ###A. cooperative [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งแขง่ขนักนั,ซ鬦ึ،งชงิชยักนั,ซ鬦ึ،งแขง่กนั [Nontri]
/K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

complaint ขอ้ท鬦ี،ไมพ่อใจ[Lex2]
ความไมพ่อใจ[Lex2]
(คมัเพลนท\ฺ') n. การบน่,การรอ้งทกุข,์การแสดงความขอ้งใจ,มลูเหตทุ鬦ี،บน่หรอืรอ้งทกุข,์การ
ฟอ้งรอ้งคดแีพง่ในระยะแรกของโจทก ์[Hope]
(n) การบน่,การรอ้งทกุข,์การคร鬦ํ،าครวญ,การฟอ้งรอ้ง [Nontri]
/K AH0 M P L EY1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

complete ทั刧惀งหมด[Lex2]
ทาํทั刧惀งหมด[Lex2]
ท鬦ี،เสรจ็ส刧ิ惀น[Lex2]
เสรจ็: จบ, เสรจ็ส刧ิ惀น [Lex2]
(คมัพลที\') {completed,completing,completes} adj.
สมบรูณ,์เสรจ็,สาํเรจ็,ครบ,สมบรูณ,์พรอ้ม,เตม็ท鬦ี،,ส刧ิ惀นเชงิ vt. ทาํใหเ้สรจ็,ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํให้
ครบ,สง่ฟตุบอลไปขา้งหนา้ไดส้าํเรจ็ ###S. remainder,balance Conf. completer
[Hope]
(adj) ทั刧惀งส刧ิ惀น,บรบิรูณ,์สมบรูณ,์ครบ,พรอ้ม [Nontri]



(vt) ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํเสรจ็,บรรลคุวามสาํเรจ็ [Nontri]
/K AH0 M P L IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

completely อยา่งทั刧惀งหมด[Lex2]
อยา่งเสรจ็สมบรูณ[์Lex2]
(adv) อยา่งสมบรูณ,์อยา่งพรอ้มมลู,อยา่งครบถว้น [Nontri]
/K AH0 M P L IY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

complex ความคดิหรอืกจิกรรมท鬦ี،สมัพันธก์นั[Lex2]
ซบัซอ้น[Lex2]
ท鬦ี،ประกอบดว้ยสองสว่นข刧ึ惀นไป[Lex2]
(คอม\'เพลคซ)ฺ adj. ประกอบดว้ยสว่นตา่ง ๆ ,ซบัซอ้น,เชงิซอ้น,ซ鬦ึ،งประกอบดว้ย2สว่น (คาํ)
n. ความซบัซอ้น,ภาวะเชงิซอ้น,ความคดิเหน็ท鬦ี،ครอบงาํ,จติครอบงาํ ###S.
complicated,maze ###A. integral [Hope]
(adj) ซบัซอ้น,ยุ่ง,จกุจกิ [Nontri]
(n) ความลาํเอยีง,จติวปิลาส,ปมดอ้ย [Nontri]
/K AA1 M P L EH0 K S/ [CMU]
/K AH0 M P L EH1 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

complicate ทาํใหย้าก: ทาํใหซ้บัซอ้น [Lex2]
ยาก: ซบัซอ้น [Lex2]
(คอม\'พลเิคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทาํใหซ้บัซอ้น,ทาํให้
ลาํบาก,ทาํใหยุ้่งเหยงิ adj. ยุ่งเหยงิ,ยุ่งยาก,ซบัซอ้น,พับหรอืซอ้นตวัเอง,พับหรอืซอ้นตวัเอง
ตามยาว ###S. confuse,confound [Hope]
(vt) ทาํใหซ้บัซอ้น,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก [Nontri]
/K AA1 M P L AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

complicated ยากท鬦ี،จะเขา้ใจ: ยากท鬦ี،จะแกไ้ข [Lex2]
(คอม\'พละเคทดิ) adj. ซบัซอ้น,ยุ่งเหยงิ,ยุ่งยาก,ยากท鬦ี،จะวเิคราะห ์เขา้ใจหรอือธบิาย
###SW. complicatedness n. ดcูomplicated ###S. complex [Hope]
/K AA1 M P L AH0 K EY2 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[complicate]
ทาํใหย้าก: ทาํใหซ้บัซอ้น [Lex2]
ยาก: ซบัซอ้น [Lex2]
(คอม\'พลเิคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทาํใหซ้บัซอ้น,ทาํให้
ลาํบาก,ทาํใหยุ้่งเหยงิ adj. ยุ่งเหยงิ,ยุ่งยาก,ซบัซอ้น,พับหรอืซอ้นตวัเอง,พับหรอืซอ้นตวัเอง
ตามยาว ###S. confuse,confound [Hope]
(vt) ทาํใหซ้บัซอ้น,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก [Nontri]
/K AA1 M P L AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

computer คอมพวิเตอร[์Lex2]
ผู้คาํนวณ[Lex2]
คณติกร (ศพัทบ์ญัญัตใินภาษาไทย) [LongdoEN]
(คมัพวิ\'เทอะ) n. เคร鬦ื،องคอมพวิเตอร,์เคร鬦ื،องคาํนวณ,ผู้คาํนวณ คณติกรณห์มายถงึ อปุกรณ์
ชนดิหน鬦ึ،งท鬦ี،ทาํงานดว้ยระบบอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถจาํขอ้มลูและคาํสั鬦،งได ้ทาํใหส้ามารถ
ทาํงานไปได ้โดยอตัโนมตัดิว้ยอตัราความเรว็ท鬦ี،สงูมาก ใชป้ระโยชนใ์นการคาํนวณหรอืการ



ทาํงานตา่ง ๆ ไดเ้กอืบทกุชนดิ ม ี3 ขนาด คอื ขนาดใหญ ่(main frame) ขนาดกลาง (mini
computer) และขนาดเลก็ท鬦ี،กาํลงัไดรั้บความนยิมทั鬦،วไปในขณะน刧ี惀 เรยีกวา่ ไมโครคอมพวิเตอร์
(micro computer) หรอื คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล (personal computer) ท鬦ี،เรยีกกนัยอ่ ๆ วา่
พซี ีปัจจบุนั การใชร้ะบบเครอืขา่ยทาํใหเ้ราสามารถใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นท鬦ี،คน้หาขอ้มลูตา่ง ๆ
ส鬦ื،อสารได ้นอกเหนอืไปจากการใชเ้พ鬦ื،อการคาํนวณตามวตัถปุระสงคด์ั刧惀งเดมิของผู้ประดษิฐ์
[Hope]
(n) เคร鬦ื،องคอมพวิเตอร,์เคร鬦ื،องคาํนวณ [Nontri]
/K AH0 M P Y UW1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

concentrate ทาํใหเ้ขม้ขน้ข刧ึ惀น[Lex2]
ทาํใหต้รงไปยงัจดุศนูยก์ลาง[Lex2]
ทาํใหเ้พง่ความสนใจ[Lex2]
เพง่ความสนใจ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูทาํใหม้คีวามเขม้ขน้ข刧ึ惀น[Lex2]
(คอน\'เซนิเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพง่เลง็,รวม
ศนูย,์รวมกาํลงั,อดัแนน่,ทาํใหแ้นน่,ตั刧惀งอกตั刧惀งใจ,สาํรวมความคดิ. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،อดัแนน่,ส鬦ิ،งท鬦ี،เขม้ขน้
###SW. concentrative adj. ดcูoncentrate concentrator n. ดcูoncent [Hope]
(vi,vt) สาํรวมความคดิ,จดจอ่,ตั刧惀งอกตั刧惀งใจ,ตั刧惀งสมาธ,ิรวมกาํลงั [Nontri]
/K AA1 N S AH0 N T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concentration การมุ่งไปยงัศนูยก์ลาง[Lex2]
การใหค้วามสนใจ[Lex2]
สารท鬦ี،มคีวามเขม้ขน้[Lex2]
(คอนเซนิเทร\'เชนิ) n. ความเขม้ขน้,ระดบัความเขม้ขน้,ความตั刧惀งอกตั刧惀งใจ,ภาวะท鬦ี،เขม้ขน้,ส鬦ิ،งท鬦ี،
เขม้ขน้,การรวมพล,ความใสใ่จในสาขาวชิาหน鬦ึ،ง ###S. convergence,mass ###A.
scattering [Hope]
(n) ความตั刧惀งอกตั刧惀งใจ,ความเอาใจใส,่ความจดจอ่ [Nontri]
/K AA2 N S AH0 N T R EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

concern เก鬦ี،ยวขอ้งกบั[Lex2]
ความกงัวล[Lex2]
ความสมัพันธ[์Lex2]
ทาํใหก้งัวล[Lex2]
มคีวามสมัพันธ[์Lex2]
เร鬦ื،องท鬦ี،สาํคญักบับคุคลหน鬦ึ،ง: เร鬦ื،องราว [Lex2]
(คนัเซริน์\') {concerned,concerning,concerns} vt. เก鬦ี،ยวกบั,พัวพัน,กงัวล,เป็นหว่ง n.
ความเก鬦ี،ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นหว่ง,ความสนใจ,ธรุะ,ธรุกจิ,บรษัิท ###S.
affect,involve,pertain [Hope]
(n) ความเป็นหว่ง,ความกงัวล,ธรุะ,หา้งรา้น,บรษัิท [Nontri]
(vt) เก鬦ี،ยวขอ้ง,พัวพัน,ทาํใหส้นใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,ทาํใหเ้ป็นกงัวล [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



concerned กงัวล[Lex2]
ท鬦ี،สมัพันธก์บั[Lex2]
(คนัเซริน์ด\ฺ') adj. ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้ง,ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،สนใจ,ซ鬦ึ،งเป็นหว่ง ###SW. concernedness n.
ดcูoncerned ###S. involved,anxious ###A. free,clear [Hope]
(adj) เป็นหว่ง,เป็นกงัวล,เก鬦ี،ยวขอ้ง,เอาธรุะ [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[concern]
เก鬦ี،ยวขอ้งกบั[Lex2]
ความกงัวล[Lex2]
ความสมัพันธ[์Lex2]
ทาํใหก้งัวล[Lex2]
มคีวามสมัพันธ[์Lex2]
เร鬦ื،องท鬦ี،สาํคญักบับคุคลหน鬦ึ،ง: เร鬦ื،องราว [Lex2]
(คนัเซริน์\') {concerned,concerning,concerns} vt. เก鬦ี،ยวกบั,พัวพัน,กงัวล,เป็นหว่ง n.
ความเก鬦ี،ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นหว่ง,ความสนใจ,ธรุะ,ธรุกจิ,บรษัิท ###S.
affect,involve,pertain [Hope]
(n) ความเป็นหว่ง,ความกงัวล,ธรุะ,หา้งรา้น,บรษัิท [Nontri]
(vt) เก鬦ี،ยวขอ้ง,พัวพัน,ทาํใหส้นใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,ทาํใหเ้ป็นกงัวล [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concerning เก鬦ี،ยวกบั[Lex2]
(คนัเซริน์\'นงิ) prep. เก鬦ี،ยวกบั [Hope]
(pre) เก鬦ี،ยวกบั,ในเร鬦ื،อง,เก鬦ี،ยวขอ้ง [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[concern]
เก鬦ี،ยวขอ้งกบั[Lex2]
ความกงัวล[Lex2]
ความสมัพันธ[์Lex2]
ทาํใหก้งัวล[Lex2]
มคีวามสมัพันธ[์Lex2]
เร鬦ื،องท鬦ี،สาํคญักบับคุคลหน鬦ึ،ง: เร鬦ื،องราว [Lex2]
(คนัเซริน์\') {concerned,concerning,concerns} vt. เก鬦ี،ยวกบั,พัวพัน,กงัวล,เป็นหว่ง n.
ความเก鬦ี،ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นหว่ง,ความสนใจ,ธรุะ,ธรุกจิ,บรษัิท ###S.
affect,involve,pertain [Hope]
(n) ความเป็นหว่ง,ความกงัวล,ธรุะ,หา้งรา้น,บรษัิท [Nontri]
(vt) เก鬦ี،ยวขอ้ง,พัวพัน,ทาํใหส้นใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,ทาํใหเ้ป็นกงัวล [Nontri]
/K AH0 N S ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

concert การเหน็พอ้งรว่มกนั[Lex2]
คอนเสริต์: การแสดงดนตร ี[Lex2]
ระดมความคดิ: ชว่ยกนัคดิ, วางแผนรว่มกนั [Lex2]
(คอน\'เซริท์) {concerted,concerting,concerts} n. การแสดงดนตร,ีมโหร,ีความ
สอดคลอ้ง,การรว่มมอืกนั,ความพรอ้มเพรยีงกนั Phr. (in concert รว่มกนั) adj. สาํหรับการ
แสดงดนตร,ีเก鬦ี،ยวกบัการแสดงดนตร.ี vt. กระทาํหรอืกาํหนดรว่มกนั ###S. unity,harm
[Hope]
(n) การแสดงดนตร,ีมโหร,ีสงัคตี,คอนเสริต์,การเหน็พอ้งตอ้งกนั,ความรว่มมอื [Nontri]
(vi,vt) เตรยีมการ,ประสานงาน,ทาํงานรว่มกนั [Nontri]



/K AA1 N S ER0 T/ [CMU]
/K AH0 N S ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

conclude จบ: สรปุ [Lex2]
ตดัสนิใจ[Lex2]
ทาํใหจ้บ: สรปุ [Lex2]
(คนัคลดู\') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,ส刧ิ惀นสดุลง,สรปุ,ลงมต,ิตดัสนิใจ.
vi. ส刧ิ惀นสดุลง,ลงเอย,ลงความเหน็,ตดัสนิใจ ###S. finish,infer,deduce [Hope]
(vi,vt) จบ,ลงมต,ิตดัสนิใจ,ลงเอย,ส刧ิ惀นสดุ,ปลงใจ,ทาํเสรจ็ [Nontri]
/K AH0 N K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conclusion สว่นสดุทา้ย[Lex2]
(คนัคล\ู'เชนิ) n. การลงเอย,การส刧ิ惀นสดุลง,การสรปุ,บทสรปุ,ผล,การตกลงขั刧惀นสดุทา้ย,การ
ตดัสนิใจครั刧惀งสดุทา้ย ###S. inference [Hope]
(n) การจบ,การตดัสนิใจ,ขอ้ยตุ ิ[Nontri]
/K AH0 N K L UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

condition ความเจบ็ป่วย[Lex2]
เง鬦ื،อนไข[Lex2]
ปัจจัยแวดลอ้ม[Lex2]
สถานะภาพทางสงัคม[Lex2]
สภาวะ[Lex2]
สขุภาพ[Lex2]
(คนัดชิ\'เชนิ) n. เง鬦ื،อนไข,สภาพ,สภาวะ,ฐานะ. vt. กาํหนด,ตกลง,กาํหนดเง鬦ื،อนไข,ทาํใหช้นิ
กบัส鬦ิ،งแวดลอ้ม vi. กาํหนดเง鬦ื،อนไข [Hope]
(n) ภาวะ,สภาพ,เง鬦ื،อนไข,ขอ้แม,้ขอ้จาํกดั [Nontri]
(vt) วางเง鬦ื،อนไข,จาํกดั,ตกลง [Nontri]
/K AH0 N D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

conduct การจัดการ[Lex2]
ความประพฤต[ิLex2]
จัดการ: ควบคมุ [Lex2]



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

conference การสมัมนา[Lex2]
(คอน\'เฟอเรนิซ)ฺ n. การประชมุ,สมาคมทมีกฬีา,การชมุนมุกนัของกลุ่มนักกฬีา หรอืคณะสงฆ์
หรอือ鬦ื،น ๆ ###S. parley,colloquy [Hope]
(n) การประชมุ,การปรกึษาหารอื,การชมุนมุ [Nontri]
/K AA1 N F ER0 AH0 N S/ [CMU]
/K AA1 N F R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

confidence ความเป็นเพ鬦ื،อนท鬦ี،ไวใ้จได[้Lex2]
ความไวเ้น刧ื惀อเช鬦ื،อใจ[Lex2]
(คอน\'ฟเิดนิซ)ฺ n. ความเช鬦ื،อถอื,ความมั鬦،นใจ,ความเช鬦ื،อมั鬦،นในตวัเอง,ความกลา้ไดก้ลา้เสยี Phr.
(in confidence เป็นความลบั) ###S. trust,reliance,boldness [Hope]
(n) ความเช鬦ื،อมั鬦،น,ความไวใ้จ,ความเช鬦ื،อถอื [Nontri]
/K AA1 N F AH0 D AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

confident ท鬦ี،มั鬦،นใจ: ท鬦ี،แนน่อน, ท鬦ี،เช鬦ื،อใจได ้[Lex2]
(คอน\'ฟเิดนิท)ฺ adj. ซ鬦ึ،งไวว้างใจ,มั鬦،นใจ,กลา้,กลา้เกนิไป. n. คนท鬦ี،ไวใ้จ,คู่คดิ Conf.
confidant [Hope]
(adj) แนใ่จ,มั鬦،นใจ,เช鬦ื،อใจ,เช鬦ื،อมั鬦،น,ไวใ้จ [Nontri]
/K AA1 N F AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

confine ขอบเขต[Lex2]
จาํกดั[Lex2]
(คนัไฟน\์') {confined,confining,confines} vt. ขดีขั刧惀น,จาํกดั,ตวีง,เกบ็ตวั,กกัตวั n.
ขอบเขต,การจาํกดั,การเกบ็ตวั,คกุ,สถานกกักนั. ###SW. confinable adj. ดcูonfine
confineable adj. ดcูonfine ###S. intern,imprision [Hope]
(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจาํกดั,คกุ,สถานกกักนั [Nontri]
(vt) กกัขงั,จาํกดัท鬦ี،,ตวีง [Nontri]
/K AH0 N F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

confined (คนัไฟนด\ฺ') adj. จาํกดั,ซ鬦ึ،งถกูเกบ็อยู่ใน,กาํลงัคลอด ###SW. confinedness n.
ดcูonfined [Hope]
/K AH0 N F AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[confine]
ขอบเขต[Lex2]



จาํกดั[Lex2]
(คนัไฟน\์') {confined,confining,confines} vt. ขดีขั刧惀น,จาํกดั,ตวีง,เกบ็ตวั,กกัตวั n.
ขอบเขต,การจาํกดั,การเกบ็ตวั,คกุ,สถานกกักนั. ###SW. confinable adj. ดcูonfine
confineable adj. ดcูonfine ###S. intern,imprision [Hope]
(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจาํกดั,คกุ,สถานกกักนั [Nontri]
(vt) กกัขงั,จาํกดัท鬦ี،,ตวีง [Nontri]
/K AH0 N F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

confirm ทาํใหม้ั鬦،นคง: ทาํใหแ้ขง็แรง [Lex2]
ยนืยนั: พสิจูนว์า่จรงิ [Lex2]
(คนัเฟริม์\') {confirmed,confirming,confirms} vt. รับรอง,ทาํใหแขง็แรงหรอืแนน่แฟน้
ข刧ึ惀น,ยนืยนั,ประกอบพธิศีลีมหาสนทิอกีครั刧惀งใหแ้นน่แฟน้ข刧ึ惀น. ###SW. confirmer n. ดcูonfirm
confirmor n. ดcูonfirm ###S. prove,assure ###A. de [Hope]
(vt) ยนืยนั,รับรอง,ทาํใหแ้นน่แฟน้ข刧ึ惀น [Nontri]
/K AH0 N F ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

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

confused ท鬦ี،สบัสน[Lex2]
/K AH0 N F Y UW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

confusing นา่สบัสน[Lex2]
(คนัฟวิ\'ซงิ) adj. ไมช่ดั,ยุ่ง,สบัสน,งงงวย. ###SW. confusingly adv. ดcูonfusing
###S. complex [Hope]
/K AH0 N F Y UW1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[confuse]
ผสมปนเปกนั[Lex2]
สบัสน[Lex2]
(คนัฟวิซ\') confused,confusing,confuses} vt. ทาํใหไ้มช่ดั,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหส้บัสน,ทาํให้
งง,ทาํใหข้วยเขนิ. ###SW. confusable adj. ดcูonfuse confusably adv. ดcูonfuse
confusedly adv. ดcูonfuse confusedness n. ดcูonfuse คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอื [Hope]
(vt) ทาํใหง้ง,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหยุ้่งเหยงิ,ทาํใหยุ้่ง [Nontri]
/K AH0 N F Y UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

confusion ความสบัสน[Lex2]
(คนัฟวิ\'เชนิ) n. ความยุ่งเหยงิ,ความไมช่ดั,ความงงงวย,การใหยุ้่งหรอืสบัสน,ความพา่ย
แพ,้ความเส鬦ื،อมสลาย ###S. puzzlement,disorder [Hope]
(n) ความสบัสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยงิ [Nontri]
/K AH0 N F Y UW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

congratulate แสดงความยนิด[ีLex2]
(คนัแกรช\'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความ
ยนิด,ีอวยพร. ###SW. congratulator n. ดcูongratulate congratulatory adj.
ดcูongratulate [Hope]
(vt) แสดงความยนิด,ีอวยพร,ถวายพระพรชยัมงคล [Nontri]
/K AH0 N G R AE1 CH AH0 L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

congratulation การแสดงความยนิด[ีLex2]
(คนัแกรชชะเล\'เชนิ) n .การแสดงความยนิด,ีการอวยพร. ###SW. congratulations! ขอ
แสดงความยนิด!ี [Hope]
(n) การแสดงความยนิด,ีการอวยพร,การถวายพระพร [Nontri]
/K AH0 N G R AE2 CH AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

congress การพบปะกนั[Lex2]
การมเีพศสมัพันธ[์Lex2]
(คอง\'เกรส) {congressed,congressing,congresses} n. รัฐสภา,สภานติบิญัญัต,ิการ
ชมุนมุ,การสงัวาส. vi. รวมกลุ่ม,ชมุนมุ ###SW. congressional adj. ดcูongress
congressionalist n. ดcูongress ###S. council,assembly,concourse, [Hope]



(n) ท鬦ี،ประชมุ,รัฐสภา,สภานติบิญัญัต,ิสภาคองเกรส [Nontri]
/K AA1 NG G R AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

connection การเช鬦ื،อมกนั[Lex2]
ความสมัพันธ[์Lex2]
(คะเนค\'เชนิ) n. การเช鬦ื،อมตอ่,การเช鬦ื،อมผนกึ,ความสมัพันธ,์พันธะ,วงศว์านวงศ์
ญาตมิติร,ญาต,ิการสงัวาส ###S. juncture,union,associate [Hope]
(n) การตดิตอ่,ความสมัพันธ,์การเก鬦ี،ยวขอ้ง,การเก鬦ี،ยวดอง,ญาต ิ[Nontri]
/K AH0 N EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

consequence ตาํแหนง่ท鬦ี،สาํคญั[Lex2]
ผล: ผลลพัธ,์ ผลสรปุ [Lex2]
(คอน\'ซะเควนิซ)ฺ n. ผลลพัธ,์ผลท鬦ี،ตามมา,ผลท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นภายหลงั,ความสาํคญั Phr. (in
consequence ผลกค็อื) ###S. result,effect ###A. antecedent,cause [Hope]
(n) ผลลพัธ,์ผลสบืเน鬦ื،อง,ความสาํคญั [Nontri]
/K AA1 N S AH0 K W AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]



conservative คนท鬦ี،มแีนวคดิอนรัุกษน์ยิม[Lex2]
ท鬦ี،เป็นการปอ้งกนั[Lex2]
ท鬦ี،เป็นอนรัุกษน์ยิม[Lex2]
ระมดัระวงั[Lex2]
(คนัเซอ\'วะทฟิว) adj. ซ鬦ึ،งอนรัุกษไ์ว,้ซ鬦ึ،งสงวนไว,้เก鬦ี،ยวกบัการเกบ็รักษา,ซ鬦ึ،งมี
ขอบเขต,รอบคอบ,เก鬦ี،ยวกบัพรรคConservative. n. นักอนรัุกษน์ยิม,นักจารตีนยิม,ผู้รักษาส鬦ิ،ง
เกา่ ๆ ,สมาชกิพรรคคอนเซอวาตฟี,ตวักนับดู. ###SW. conservativeness n. คาํท鬦ี،มคีวาม
[Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งสงวนไว,้ซ鬦ึ،งอนรัุกษเ์อาไว,้ซ鬦ึ،งรักษาไว ้[Nontri]
(n) นักอนรัุกษน์ยิม,นักจารตีนยิม,คนหวัโบราณ,คนหวัเกา่ [Nontri]
/K AH0 N S ER1 V AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

considerable สาํคญั[Lex2]
(คนัซดิ\'เดอระเบลิ) adj. คอ่นขา้งใหญ,่คอ่นขา้งมาก,นา่พจิารณา,นา่นับถอื. n.จาํนวน
มาก,จาํนวนไมน่อ้ย ###SW. considerably adv. ดcูonsiderable ###S. large ###A.
trifling [Hope]
(adj) มาก,มากมาย,สาํคญั,นา่พจิารณา [Nontri]
/K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

considerably (adv) อยา่งมาก,อยา่งสาํคญั,อยา่งใหญ ่[Nontri]
/K AH0 N S IH1 D ER0 AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

consideration การคดิพจิารณา[Lex2]
ความคดิเหน็ใจผู้อ鬦ื،น[Lex2]
(คนัซดิเดอเร\'เชนิ) n. การพจิารณา,การครุ่นคดิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ควรพจิารณา,การชดเชย,ความเหน็ใจคน
อ鬦ื،น,ความสาํคญั,ความนับถอื ###S. thinking [Hope]
(n) การพจิารณา,การครุ่นคดิ,การคาํนงึถงึ,ความเหน็อกเหน็ใจ [Nontri]
/K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

consist ประกอบดว้ย[Lex2]
(คนัซสิท\ฺ') {consisted,consisting,consists} vt. ประกอบดว้ย,อยู่ท鬦ี،,เขา้กนัไดก้บั [Hope]
(vi) ประกอบข刧ึ惀นดว้ย,กอปรข刧ึ惀นดว้ย,เกดิจาก [Nontri]
/K AH0 N S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

constant ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นตลอดเวลา: ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นอยา่งตอ่เน鬦ื،อง [Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง[Lex2]
(คอน\'สเทนิท)ฺ adj. มั鬦،นคง,คงท鬦ี،,แนว่แน,่ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง,ตอ่เน鬦ื،อง,ซ鬦ื،อสตัย ์###S. steady 
Conf. consistent [Hope]
(adj) มั鬦،นคง,เป็นอยู่เสมอ,แนน่แฟน้,แนว่แน,่คงท鬦ี،,ซ鬦ื،อสตัย ์[Nontri]
/K AA1 N S T AH0 N T/ [CMU]



(n) / / [OALD]

constantly /K AA1 N S T AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

construction การกอ่สรา้ง: การปลกูสรา้ง [Lex2]
การคดิคน้[Lex2]
การตคีวาม[Lex2]
คาํหรอืวลที鬦ี،ผกูข刧ึ惀น[Lex2]
โครงสรา้ง[Lex2]
ส鬦ิ،งปลกูสรา้ง[Lex2]
(คนัสทรัค\'เชนิ) n. การกอ่สรา้ง,ส鬦ิ،งปลกูสรา้ง,การผกูประโยคหรอืคาํ,คาํหรอืวลที鬦ี،ผกูข刧ึ惀น
###S. formation ###A. destruciton [Hope]
(n) การสรา้ง,การกอ่,การตั刧惀ง,การทาํ,ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง [Nontri]
/K AH0 N S T R AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consult คน้หาขอ้มลู[Lex2]
ทาํงานใหค้าํปรกึษา[Lex2]
ปรกึษา: ขอคาํปรกึษา, ขอความคดิเหน็, ปรกึษาหารอื [Lex2]
(คนัซลัท\ฺ') {consulted,consulting,consults} v. ปรกึษา,หารอื,ขอความเหน็,ปรกึษา
หมอ,พจิารณา,ปรกึษากบัตรวจ,คน้ n. (คอน\'ซลัท,ฺคนัซลัท\ฺ') การปรกึษา ###SW.
consultable adj. ดcูonsult consulter n. ###S. confer [Hope]
(vt) ปรกึษาหารอื,พจิารณา,ขอความเหน็ [Nontri]
/K AH0 N S AH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

consumer ผู้บรโิภค: ผู้ซ刧ื惀อ [Lex2]
(คนัซ\ู'เมอะ) n. ผู้บรโิภค,ส鬦ิ،งผลาญ,ผู้ใชส้นิคา้หรอืบรกิาร [Hope]
(n) ผู้บรโิภค [Nontri]
/K AH0 N S UW1 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

contact การตดิตอ่ส鬦ื،อสาร[Lex2]
การสมัผัส[Lex2]
ชอ่งทางการตดิตอ่[Lex2]
ซ鬦ึ،งเกดิโดยการสมัผัส[Lex2]
ตดิตอ่: ตดิตอ่ส鬦ื،อสาร [Lex2]
ท鬦ี،ใชใ้นการตดิตอ่[Lex2]
ผู้ท鬦ี،เป็นส鬦ื،อกลางชว่ยเหลอืได:้ คนกลางท鬦ี،สามารถชว่ยเหลอืได ้[Lex2]
สมัผัส[Lex2]



(คอน\'แทคท)ฺ {contacted,contacting,contacts} n. การสมัผัส,การพบปะ,การตดิตอ่,จดุ
เช鬦ื،อม,คนรู้จักหรอืคุ้นเคย,ผู้ใกลช้ดิกบัคนเป็นโรคตดิตอ่. vt.,vi. ตดิตอ่กบั. ###SW.
contactual adj. [Hope]
(n) การตดิตอ่,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสมัผัส [Nontri]
(vt) ตดิตอ่,พบปะ,คบหาสมาคม,สมัผัส [Nontri]
/K AA1 N T AE2 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

container ตู้บรรจสุนิคา้[Lex2]
ภาชนะใสข่อง: หบีบรรจ ุ[Lex2]
(คนัเท\'เนอะ) n. ภาชนะ,ท鬦ี،ใส ่[Hope]
(n) ท鬦ี،ใสข่อง [Nontri]
/K AH0 N T EY1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

content จาํนวนของส鬦ิ،งท鬦ี،บรรจอุยู่[Lex2]
ปรมิาณความจ[ุLex2]
สาร: ความหมายท鬦ี،ตอ้งการส鬦ื،อ [Lex2]
หวัขอ้[Lex2]
ความพงึพอใจ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหม้คีวามสขุกบัสภาพของตนเอง [Lex2]
ท鬦ี،พรอ้มจะยอมรับ: ท鬦ี،พรอ้มจะปรับตวัได ้[Lex2]
พอใจในสภาพของตนเอง[Lex2]
(คอน\'เทนท)ฺ n. ปรมิาณความจ,ุความสามารถในการจ,ุส鬦ิ،งท鬦ี،บรรจอุยู่,ความสาํคญั,ความ
หมาย,เน刧ื惀อหา,สาระ adj. พอใจ,ซ鬦ึ،งเหน็ดว้ย,เตม็ใจ. vt. ทาํใหพ้อใจ,พอใจ. [Hope]
(n) ความจ,ุความพงึพอใจ,เน刧ื惀อเร鬦ื،อง,เน刧ื惀อหา,สาระ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้าํราญใจ,ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ [Nontri]
/K AA1 N T EH0 N T/ [CMU]
/K AH0 N T EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



(v) / / [OALD]

contest การแขง่ขนั: การประกวด [Lex2]
การด刧ิ惀นรน[Lex2]
เขา้รว่มการประกวด: เขา้รว่มการแขง่ขนั [Lex2]
ทา้ทาย[Lex2]
(n. คอน\'เทสท,ฺv. คนัเทสท\ฺ') n. การตอ่สู้กนั,การแขง่ขนั,การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง. vt.
ตอ่สู้,ด刧ิ惀นรน,โตแ้ยง้,โตเ้ถยีง. vi.แขง่ขนั,โตเ้ถยีง ###SW. contester n. ###S. strive
[Hope]
(n) การตอ่สู้,การตอ่กร,การแขง่ขนั,การโตแ้ยง้,การโตเ้ถยีง [Nontri]
(vt) ตอ่สู้,ตอ่กร,แขง่ขนั,โตแ้ยง้,โตเ้ถยีง [Nontri]
/K AA1 N T EH0 S T/ [CMU]
/K AH0 N T EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

context บรบิท: ขอ้ความแวดลอ้มท鬦ี،ชว่ยในการเขา้ใจความหมาย [Lex2]
สภาพแวดลอ้ม[Lex2]
(คอน\'เทคซทฺ)ฺ n. คาํอรรถาธบิาย,ตอนตน้หรอืตอนตอ่จากคาํหรอืถอ้ยคาํ,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม
###SW. contextual adj. ดcูontext ###S. circumstance Conf. point [Hope]
(n) ปรบิท,บทความ,ทอ้งเร鬦ื،อง,อรรถาธบิาย,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [Nontri]
/K AA1 N T EH0 K S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

continent ทวปี[Lex2]
ท鬦ี،สามารถกลั刧惀น (ปัสสาวะหรอือจุจาระ)[Lex2]
(คอน\'ทะเนนิท)ฺ n. ทวปี,ผนืแผน่ดนิใหญ ่(ซ鬦ึ،งตา่งจากเกาะหรอืคาบสมทุร) ,สว่นท鬦ี،ตอ่เน鬦ื،อง
กนั,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นท鬦ี،บรรจหุรอืพรมแดน Phr. (the Continent ผนืแผน่ดนิใหญข่องยโุรป (ซ鬦ึ،งตา่ง
จากเกาะองักฤษ) ,adj. ซ鬦ึ،งควบคมุตวัเอง ###S. abstinent ###A. le [Hope]
(n) ภาคพ刧ื惀นยโุรป [Nontri]
(adj) ไมม่กัมาก,รู้จักละเวน้ [Nontri]
(n) ทวปี,ผนืแผน่ดนิใหญ,่ภาคพ刧ื惀นทวปี [Nontri]
/K AA1 N T AH0 N AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

continue ดาํเนนิตอ่ไป[Lex2]
เร鬦ิ،มอกีครั刧惀ง[Lex2]
(คนัทนิ\'นวิ) {continued,continuing,continues} vi. ตดิตอ่,ตอ่เน鬦ื،อง vt. ทาํใหต้อ่เน鬦ื،อง,.
###SW. continuable adj. ดcูontinue continuedly adv. ดcูontinue continuedness n.
ดcูontinue continuer n. ดcูontinue continuingly adv. ดcูontinue [Hope]
(vi) ยดืเย刧ื惀อ,สบืเน鬦ื،อง,ตอ่ไป,ตดิตอ่ [Nontri]
(vt) ทาํเร鬦ื،อยไป,ทาํตอ่ไป,ทาํใหย้ดืออกไป [Nontri]
/K AH0 N T IH1 N Y UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

continuous ซ鬦ึ،งตดิตอ่กนั: ซ鬦ึ،งตอ่เน鬦ื،องกนั [Lex2]
(คนัทนิ\'นวิอสั) adj. ตอ่เน鬦ื،อง ###SW. continuousness n. ดcูontinuous ###S.
connected ###A. interrupted [Hope]
(adj) ตดิตอ่กนั,สบืเน鬦ื،องกนั,ตอ่เน鬦ื،องกนั,ไมข่าดสาย [Nontri]
/K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



contract การวา่จา้งเพ鬦ื،อฆาตกรรม[Lex2]
การสญัญา[Lex2]
ขอ้ตกลง: สญัญา [Lex2]
จัดงานแตง่งาน[Lex2]
ตดิโรค: ตดิเช刧ื惀อ, ตดิ [Lex2]
ทาํสญัญา[Lex2]
ทาํใหห้ดตวั[Lex2]
นติกิรรมสญัญา[Lex2]
ยอ่: สรปุ [Lex2]
หด: หดตวั [Lex2]
(คอน\'แทรคท)ฺ n. สญัญา,ขอ้ตกลง,หนังสอืสญัญา,คาํยอ่,รปูแบบยอ่ v.
หด,ยน่,ขมวด,เกรง็,ตดิ (โรค,นสิยั) ,ทาํ (หน刧ี惀สนิ) ,ทาํสญัญา ###SW. contractible adj.
ดcูontract contractibility n. ดcูontract ###S. agreement [Hope]
(n) สญัญา,ขอ้ตกลง,นติกิรรมสญัญา,หนังสอืสญัญา,ไพ ่[Nontri]
(vi,vt) หด,เกรง็,ขมวด,จาํกดัใหแ้คบ,ยน่,ทาํสญัญา,ตดิโรค [Nontri]
/K AA1 N T R AE2 K T/ [CMU]
/K AH0 N T R AE1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

contrast ความแตกตา่ง: ความตรงกนัขา้ม [Lex2]
ความแตกตา่งระหวา่งความสวา่งและความมดื[Lex2]
แตกตา่งกนั[Lex2]
เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ตา่งกนัอยา่งส刧ิ惀นเชงิ: ขอ้แตกตา่ง, ขอ้เปรยีบเทยีบ [Lex2]
(n. คอน\'แทรสท,ฺคนัแทรสท\ฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผดิแผก
กนั,ความตรงกนัขา้ม,ส鬦ิ،งหรอืบคุคลท鬦ี،ผดิแผกกนัอยา่งชดัเจน,ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณดาํ
และขาวในภาพถา่ย. v. เปรยีบเทยีบความคดิแผกกนั. ###SW. contrastable adj.
ดcูontrast [Hope]
(n) การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง,ความแตกตา่ง,ความตรงขา้ม [Nontri]
(vi) ตดักนั,ผดิแผกกนั,แตกตา่ง,ตรงกนัขา้ม [Nontri]
(vt) เทยีบเคยีง,เปรยีบ,เทยีบ [Nontri]
/K AA1 N T R AE0 S T/ [CMU]
/K AH0 N T R AE1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

contrasting /K AH0 N T R AE1 S T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[contrast]
ความแตกตา่ง: ความตรงกนัขา้ม [Lex2]
ความแตกตา่งระหวา่งความสวา่งและความมดื[Lex2]
แตกตา่งกนั[Lex2]
เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ตา่งกนัอยา่งส刧ิ惀นเชงิ: ขอ้แตกตา่ง, ขอ้เปรยีบเทยีบ [Lex2]
(n. คอน\'แทรสท,ฺคนัแทรสท\ฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผดิแผก
กนั,ความตรงกนัขา้ม,ส鬦ิ،งหรอืบคุคลท鬦ี،ผดิแผกกนัอยา่งชดัเจน,ความแตกตา่งระหวา่งบรเิวณดาํ
และขาวในภาพถา่ย. v. เปรยีบเทยีบความคดิแผกกนั. ###SW. contrastable adj.
ดcูontrast [Hope]
(n) การเปรยีบเทยีบ,การเทยีบเคยีง,ความแตกตา่ง,ความตรงขา้ม [Nontri]
(vi) ตดักนั,ผดิแผกกนั,แตกตา่ง,ตรงกนัขา้ม [Nontri]



(vt) เทยีบเคยีง,เปรยีบ,เทยีบ [Nontri]
/K AA1 N T R AE0 S T/ [CMU]
/K AH0 N T R AE1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

contribution การบรจิาค[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،บรจิาค[Lex2]
ผลงาน [LongdoEN]
(คอนทระบวิ\'เชนิ) n. การบรจิาค,การชว่ยเหลอื,การอดุหนนุ,การสนับสนนุ,เร鬦ื،องเขยีนท鬦ี،สง่ไป
ตพีมิพ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،มอบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،บรจิาค,ภาษพีเิศษ ###S. grant [Hope]
(n) การชว่ยเหลอื,การบรจิาค,การสนับสนนุ,การอดุหนนุ,การลงทนุ [Nontri]
/K AA2 N T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

control การจาํกดั[Lex2]
ควบคมุดแูล[Lex2]
เคร鬦ื،องควบคมุ[Lex2]
จัดการ: กาํกบั [Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]
ทกัษะ[Lex2]
ผู้ควบคมุ[Lex2]
มาตรฐานเปรยีบเทยีบในการทดลอง[Lex2]
สถานท鬦ี،ท鬦ี،ใชใ้นการควบคมุ[Lex2]
อาํนาจในการควบคมุ[Lex2]
(คนัโทรล\') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคมุ,มอีาํนาจ
เหนอื,บงัคบั,บงัคบับญัชา,ยบัยั刧惀ง ###SW. controllability n. ดcูontrol controllableness n.
ดcูontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
(n) การควบคมุ,การบงัคบับญัชา,การบงัคบั,อาํนาจ,การบงการ [Nontri]
(vt) ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงัคบั,บงการ,มอีาํนาจเหนอื [Nontri]
/K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

controlled ซ鬦ึ،งถกูควบคมุ[Lex2]
ซ鬦ึ،งมทีกัษะ[Lex2]
/K AH0 N T R OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[control]
การจาํกดั[Lex2]
ควบคมุดแูล[Lex2]
เคร鬦ื،องควบคมุ[Lex2]
จัดการ: กาํกบั [Lex2]
ตรวจสอบ[Lex2]



ทกัษะ[Lex2]
ผู้ควบคมุ[Lex2]
มาตรฐานเปรยีบเทยีบในการทดลอง[Lex2]
สถานท鬦ี،ท鬦ี،ใชใ้นการควบคมุ[Lex2]
อาํนาจในการควบคมุ[Lex2]
(คนัโทรล\') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคมุ,มอีาํนาจ
เหนอื,บงัคบั,บงัคบับญัชา,ยบัยั刧惀ง ###SW. controllability n. ดcูontrol controllableness n.
ดcูontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
(n) การควบคมุ,การบงัคบับญัชา,การบงัคบั,อาํนาจ,การบงการ [Nontri]
(vt) ควบคมุ,บงัคบับญัชา,บงัคบั,บงการ,มอีาํนาจเหนอื [Nontri]
/K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

conventional เก鬦ี،ยวกบัประเพณนียิม: เก鬦ี،ยวกบัธรรมเนยีมปฏบิตั ิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบัการชมุนมุ[Lex2]
ธรรมดา: สามญั [Lex2]
(คนัเวน\'เชนิเนลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัธรรมเนยีมปฎบิตัหิรอืประเพณนียิม,ธรรมดา,สามญั,เก鬦ี،ยวกบั
ขอ้ตกลงหรอืสญัญา ###SW. conventionalist n. ดcูonventional ###S. usual ###A.
unusual [Hope]
(adj) ตามประเพณนียิม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนยีม [Nontri]
/K AH0 N V EH1 N SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

convention การชมุนมุ[Lex2]
การประชมุ[Lex2]
ขอ้ตกลง: สนธสิญัญา [Lex2]
(คนัเวน\'เชนิ) n. การประชมุ,การประชมุพรรคการเมอืง,สญัญา,สนธิ
สญัญา,อนสุญัญา,ระเบยีบแบบแผน,จารตีประเพณ,ีธรรมเนยีมปฎบิตั,ิการประชมุท鬦ี،มกีาํหนด
###S. meeting,custom [Hope]
(n) การประชมุ,สนธสิญัญา,การตกลง,จารตีประเพณ,ีประเพณนียิม,แบบแผน [Nontri]
/K AH0 N V EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

convert คนท鬦ี،เปล鬦ี،ยนความเช鬦ื،อ: คนท鬦ี،เปล鬦ี،ยนศาสนา, คนท鬦ี،เปล鬦ี،ยนความคดิ [Lex2]
ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนความเช鬦ื،อ: ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนศาสนา [Lex2]
เปล鬦ี،ยน: ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนไปเป็น [Lex2]
เปล鬦ี،ยน: เปล鬦ี،ยนไปเป็น [Lex2]



เปล鬦ี،ยนความเช鬦ื،อ: เปล鬦ี،ยนศาสนา [Lex2]
แปลงหนว่ยวดั[Lex2]
(คนั\'เวริท์\ฺ') {converted,converting,converts} vt. เปล鬦ี،ยนแปลง,เปล鬦ี،ยนกลบั,ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยน
ศาสนา (ตาํแหนง่ พรรคหรอือ鬦ื،น ๆ) vi. เปล鬦ี،ยนศาสนา ###SW. convertive adj. ดcูonvert
[Hope]
(vt) แปรผัน,เปล鬦ี،ยนแปลง,ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนศาสนา,แปลง,กลายเป็น [Nontri]
/K AA1 N V ER0 T/ [CMU]
/K AH0 N V ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

convince ทาํใหแ้นใ่จ: ทาํใหแ้นช่ดั [Lex2]
โนม้นา้ว: ชกัจงู [Lex2]
(คนัวนิซ\ฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทาํใหเ้ช鬦ื،อมั鬦،น,ทาํใหม้ั鬦،นใจ,ทาํใหรู้้วา่
กระทาํผดิ ###SW. convincedly adv. ดcูonvince convincingly adv. ดcูonvince
convincibility n. ดcูonvince convincedness n. ดcูonvince convincingness [Hope]
(vt) ทาํใหเ้ช鬦ื،อมั鬦،น,ทาํใหแ้นใ่จ,ทาํใหเ้ช鬦ื،อ,ทาํใหส้าํนกึ [Nontri]
/K AH0 N V IH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cook เกดิข刧ึ惀น[Lex2]
ทาํอาหาร: หงุตม้, เตรยีมอาหาร [Lex2]
ปลอมแปลง[Lex2]
พอ่ครัว: คนทาํอาหาร [Lex2]
อดึอดัเพราะอากาศรอ้น: รู้สกึรอ้นระอ ุ[Lex2]
(คคุ) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรงุอาหาร,หงุตม้,ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ทาํ
เทจ็,ปลอม vi. ทาํหรอืปรงุอาหารดว้ยความรอ้น,เกดิข刧ึ惀น,บงัเกดิข刧ึ惀น Phr. (cook up กเุร鬦ื،อง) n.
คนครัว,คนท鬦ี،ปรงุอาหารเกง่ [Hope]
(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทาํอาหาร,วเิสท [Nontri]
(vi,vt) ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ประกอบอาหาร [Nontri]
/K UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cooker หมอ้หงุขา้ว[Lex2]
/K UH1 K ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cookie คกุก刧ี惀[Lex2]
บคุคล (ท鬦ี،มลีกัษณะเฉพาะ)[Lex2]
(คคุ\'ค)ี n. ขนมกนิเลน่,บคุคล [Hope]
(n) ขนมคกุก刧ี惀 [Nontri]
/K UH1 K IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cooking การทาํครัว: การครัว, การปรงุอาหาร [Lex2]
ท鬦ี،ใชใ้นการปรงุอาหาร[Lex2]
อาหารท鬦ี،เตรยีมไว[้Lex2]
(n) การปรงุอาหาร,การทาํกบัขา้ว,การหงุตม้,การประกอบอาหาร [Nontri]
/K UH1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cook]
เกดิข刧ึ惀น[Lex2]



ทาํอาหาร: หงุตม้, เตรยีมอาหาร [Lex2]
ปลอมแปลง[Lex2]
พอ่ครัว: คนทาํอาหาร [Lex2]
อดึอดัเพราะอากาศรอ้น: รู้สกึรอ้นระอ ุ[Lex2]
(คคุ) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรงุอาหาร,หงุตม้,ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ทาํ
เทจ็,ปลอม vi. ทาํหรอืปรงุอาหารดว้ยความรอ้น,เกดิข刧ึ惀น,บงัเกดิข刧ึ惀น Phr. (cook up กเุร鬦ื،อง) n.
คนครัว,คนท鬦ี،ปรงุอาหารเกง่ [Hope]
(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทาํอาหาร,วเิสท [Nontri]
(vi,vt) ทาํอาหาร,ทาํกบัขา้ว,ปรงุอาหาร,ประกอบอาหาร [Nontri]
/K UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cool ความทนัสมยั[Lex2]
ความสงบเยอืกเยน็[Lex2]
ใจเยน็[Lex2]
ซ鬦ึ،งมจัีงหวะท鬦ี،ผอ่นคลาย (บทเพลง)[Lex2]
ดเีลศิ (คาํสแลง): ดเีย鬦ี،ยม [Lex2]
ทนัสมยั[Lex2]
ทาํใหเ้ยน็ลง[Lex2]
ทาํใหล้ดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความกระตอืรอืรน้)[Lex2]
เยน็: หนาวเยน็ [Lex2]
เยน็ชา: ซ鬦ึ،งไรค้วามรู้สกึ, ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นมติร [Lex2]
เยน็ลง[Lex2]
ลดนอ้ยลง (อารมณ,์ ความโกรธ, ความกระตอืรอืรน้)[Lex2]
เจง๋: สดุยอด [Lex2]
โอเค: ตกลง [Lex2]
(คลู) {cooled,cooling,cools} adj. เยน็,เยน็สบาย,เยอืกเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,หนา้ดา้น,หนา้
หนา,ไรค้วามกระตอืรอืรน้,ไรอ้ารมณ,์ดเีลศิ (แสลง) vi. เยน็ลง,มอีารมณน์อ้ยลง,กระตอืรอืรน้
นอ้ยลง. vt. ทาํใหเ้ยน็ลง,ทาํใหส้งบลง,ทาํใหล้ดนอ้ยลง (ความโกรธอารมณ)์ ###SW. co
[Hope]
(adj) เยน็,เยอืกเยน็,ใจเยน็,สขุมุ,เฉยเมย,ไรอ้ารมณ ์[Nontri]
(vt) ไมแ่ยแส,เหนิหา่ง,เฉยเมย,คลาย [Nontri]
/K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cope รับมอืได:้ รับมอืกบัปัญหาไดด้ ี[Lex2]
(โคพ) {coped,coping,copes} vi. สู้,ตอ่สู้ด刧ิ惀นรน,รับมอื,จัดการ,พบ ###S. manage [Hope]
(vi) สู้,ตอ่สู้,รับมอื,จัดการ [Nontri]
/K OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

copy ทาํสาํเนา: ถา่ยสาํเนา, พมิพส์าํเนา, คดัลอก, อดัสาํเนา [Lex2]
ทาํอยา่งเดยีวกนั[Lex2]
เลยีนแบบ: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลยีน [Lex2]
สาํเนา: ฉบบัสาํเนา, เลม่คดัลอก [Lex2]
หน鬦ึ،งในหลายช刧ิ惀น (ท鬦ี،เหมอืนกนั)[Lex2]
(คอพ\'พ)ี n. สาํเนา,ฉบบัสาํเนา,1เลม่,1ฉบบั,1ชดุ,เลม่ตวัอยา่ง vt.,vi. คดัลอก,ลอก
แบบ,เลยีนแบบ,เอาอยา่ง,อดัสาํเนา ###S. reproduce,imitate ###A. prototype Conf.
facsimile [Hope]
(n) ฉบบัคดัลอก,ตน้ฉบบั,สาํเนา,การลอกเลยีนแบบ,การกอ๊บปี刧惀 [Nontri]
(vt) ลอกแบบ,เลยีนแบบ,ถา่ยสาํเนา,ถา่ยแบบ,คดัลอก,คดัสาํเนา [Nontri]



/K AA1 P IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

core กอ้นหนิท鬦ี،คนโบราณนาํมาทบุเป็นเกลด็ใชเ้ป็นเคร鬦ื،องมอื[Lex2]
แกนของผลไม[้Lex2]
แกนโลก[Lex2]
ใจความสาํคญั[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นสว่นสาํคญั[Lex2]
สว่นสาํคญั[Lex2]
หนว่ยความจาํคอมพวิเตอร[์Lex2]
เอาสว่นในออก: ควา้นไส,้ เอาไสอ้อก [Lex2]
(คอร,์โคร)์ n. ไสผ้ลไม,้แกน่แท,้แกน,สว่นในสดุ,เอาสว่นในออก,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]

corner การเตะมมุ: การเตะลกูจากมมุสนามฟตุบอล [Lex2]
การผกูขาด[Lex2]
ซ鬦ึ،งตั刧惀งอยู่ท鬦ี،มมุ[Lex2]
ตอ้นเขา้มมุ[Lex2]
ทาํใหต้กในสถานการณท์鬦ี،ยากลาํบาก: ทาํใหจ้นตรอก [Lex2]
ท鬦ี،สงบเงยีบ[Lex2]
ผกูขาด: ควบคมุ [Lex2]
เพ鬦ื،อใหว้างเขา้มมุ[Lex2]
มมุ[Lex2]
เล刧ี惀ยวตรงมมุ[Lex2]
สถานการณท์鬦ี،ยากลาํบาก[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํมาเพ鬦ื،อใหว้างเขา้มมุ[Lex2]
หวัถนน: หวัตอ่ถนน, จดุท鬦ี،ถนนสองสายมาบรรจบกนั [Lex2]
(คอร\์'เนอะ) {cornered,cornering,corners} n. มมุ,หวัเล刧ี惀ยว,หวัตอ่,หวัโคง้,หวัถนน,ลกูมมุ
(ฟตุบอล) vt.,vi. ตอ้นเขา้มมุ,ทาํใหจ้นตรอก,ผกูขาด,กกัตนุ. ###S. trap [Hope]
(n) มมุ,หวัมมุ,หวัโคง้,หวัถนน,หวัเล刧ี惀ยวหวัตอ่,หุ้นสว่น [Nontri]
(vt) ไลจ่นมมุ,ทาํใหจ้นตรอก,ตอ้นเขา้มมุ,กวา้นซ刧ื惀อ [Nontri]
/K AO1 R N ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

cost ความเสยีหาย[Lex2]
คา่ใชจ้า่ย: จาํนวนเงนิท鬦ี،ตอ้งใช ้[Lex2]



คาํนวณเงนิท鬦ี،ตอ้งการ[Lex2]
ตน้ทนุ[Lex2]
ทาํใหส้刧ิ惀นเปลอืง: ทาํใหส้ญูเสยี [Lex2]
มมีลูคา่: มรีาคาเทา่กบั [Lex2]
มรีาคาแพง[Lex2]
(คอสท)ฺ {cost,cost,costing,costs} n. ทนุ,ตน้ทนุ,ทนุท鬦ี،ซ刧ื惀อมา,คา่โสหุ้ย,คา่ใชจ้า่ย,คา่
ตอบแทน,คา่เสยีหาย,คา่ฤชาธรรมเนยีม,คา่ธรรมเนยีมฟอ้งรอ้ง. at all costs โดยทกุวถิทีาง
vt. เป็นมลูคา่,เป็นราคา,ตอ้งใช,้ตอ้งเสยี vi. หมดเปลอืง,ส刧ิ惀นเปลอืง,หาคา่ประเมนิ Conf.
[Hope]
(n) ราคา,คา่โสหุ้ย,ทนุ,มลูคา่,ตน้ทนุ,คา่ใชจ้า่ย,คา่เสยีหาย [Nontri]
(vt) มรีาคา,เป็นมลูคา่,ทาํใหต้อ้งเสยี [Nontri]
/K AA1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

cotton ตน้ฝ้าย: พชืประเภทฝ้าย [Lex2]
ผา้ฝ้าย[Lex2]
ฝ้าย: ใยฝ้าย, สาํล ี[Lex2]
(คอท\'เทนิ) n. ฝ้าย,ตน้ฝ้าย,พชืประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผา้ฝ้าย,สารหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยฝ้าย (แตม่า
จากพชือ鬦ื،น) vi. ลงรอยกนั,เขา้กนัไดด้ ีPhr. (cotton to ชอบ,เร鬦ิ،มชอบ เหน็ดว้ย) [Hope]
(n) ฝ้าย,สาํล ี[Nontri]
/K AA1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cough การไอ: การกระแอม [Lex2]
เสยีงไอ: เสยีงท鬦ี،คลา้ยการไอ [Lex2]
ไอ: กระแอม, ขจัดออกโดยการไอ [Lex2]
(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสยีงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. Phr. (cough
up ใหอ้ยา่งไมเ่ตม็ใจ) [Hope]
(n) การไอ,เสยีงไอ,การกระแอม [Nontri]
(vi) ไอ,กระแอม [Nontri]
/K AA1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

coughing /K AA1 F IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cough]
การไอ: การกระแอม [Lex2]
เสยีงไอ: เสยีงท鬦ี،คลา้ยการไอ [Lex2]
ไอ: กระแอม, ขจัดออกโดยการไอ [Lex2]
(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสยีงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. Phr. (cough
up ใหอ้ยา่งไมเ่ตม็ใจ) [Hope]
(n) การไอ,เสยีงไอ,การกระแอม [Nontri]
(vi) ไอ,กระแอม [Nontri]
/K AA1 F/ [CMU]



(v) / / [OALD]

could กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 ของกรยิาชว่ย can: สามารถ [Lex2]
(คดู) v. อดตีกาลของ can [Hope]
(vt) pt และ pp ของ can [Nontri]
/K UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

council การประชมุเพ鬦ื،อปรกึษาหารอื[Lex2]
คณะกรรมการ[Lex2]
สภา: สภาทอ้งถ鬦ิ،น, สภาเทศบาล [Lex2]
(เคา\'เซลิ) n. สภา,คณะกรรมการ,คณะกรรมาธกิาร,กลุ่มคณะนติบิญัญัต,ิกลุ่มคณะท鬦ี،
ปรกึษา,การประชมุ,องคก์รรว่ม,คณะมนตร ีConf. counsel [Hope]
(n) สภา,คณะมนตร,ีสภาองคมนตร,ีคณะกรรมการ,กลุ่มคณะนติบิญัญัต ิ[Nontri]
/K AW1 N S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

count การนับ: การคาํนวณ, การประเมนิ [Lex2]
การหาผลรวม[Lex2]
นับ[Lex2]
ผลรวม: จาํนวนรวม, จาํนวนทั刧惀งหมด [Lex2]
พจิารณา[Lex2]
มคีวามสาํคญั[Lex2]
รวมเขา้ไปดว้ย: พจิารณารวมไปดว้ย [Lex2]
ตาํแหนง่ของขนุนางองักฤษเทยีบเทา่กบัเอริล์: บรรดาศกัด气ิꯔทางยโุรป [Lex2]
(เคาท)ฺ {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจาํนวน,นับคา่,คดิ,คดิวา่,นับ
วา่,ถอื,เขา้ใจวา่,หวงัวา่.มขนุนางยโุรปท鬦ี،ม鬦ี،ตาํแหนง่ฐานะเทา่ทา่นเอริล์ขององักฤษ Phr.
(count beyond นับไมห่มด นับไมไ่หว) Phr. (count down นับยอ้นกลบั นับถอยหลงั (ไป
ยงัศนูย)์)  [Hope]
(n) การนับ,การคาํนวณ,ตาํแหนง่ทา่นเคานต ์[Nontri]
(vt) นับ,คาํนวณ,คดิวา่,หวงัวา่,เขา้ใจวา่ [Nontri]
/K AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

counter เคานเ์ตอร:์ โตะ๊ขนาดยาว [Lex2]
ท鬦ี،โตต้อบออกไป[Lex2]
พดูแยง้: พดูคา้น, พดูโตต้อบ [Lex2]
ตา้น[Lex2]
(เคา\'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โตะ๊กั刧惀น (แสดงสนิคา้/ ตดิตอ่กบัธรุกจิกบั
ผู้ท鬦ี،มาหา) ,เคานเ์ตอร,์เคร鬦ื،องนับจาํนวน,ผู้นับ adv. ในทางท鬦ี،ผดิ,ในทางกลบั,ตรงกนัขา้ม adj.
ตรงกนัขา้ม,ตอ่ตา้น. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ตรงกนัขา้ม,ส鬦ิ،งตอ่ตา้น,ผู้ตอ่ตา้น,การชกสวน,หม ั[Hope]
(adv) ในทางตรงกนัขา้ม,ในทางกลบักนั [Nontri]
(n) โตะ๊รับเงนิ,เคานตเ์ตอร,์เคร鬦ื،องนับ,ผู้ตอ่ตา้น,ผู้รับเงนิ [Nontri]
(vt) ตอบโต,้โตแ้ยง้,ตอ่ตา้น,สวน,ฝ่าฝืน,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/K AW1 N T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

country เก鬦ี،ยวกบัชวีติชนบท: บา้นนอก, ลกูทุ่ง [Lex2]
ประชาชนในประเทศ[Lex2]
ประเทศ[Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ทาํการเกษตร[Lex2]
ภมูลิาํเนา: ถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่ [Lex2]



(คนั\'ทร)ี n. ประเทศ,แผน่ดนิของประเทศ,รัฐ,ประชากรของทอ้งถ鬦ิ،น,รัฐหรอืชาต,ิถ鬦ิ،นบา้น
นอก,ชนบท,ถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่ adj. ชนบท,บา้นนอก,เก鬦ี،ยวกบัประเทศ,เก鬦ี،ยวกบับา้นเกดิเมอืงนอน. 
Phr. (across the country ขา้มทุ่งนาทุ่งไร.่) Phr. (go to the country ยบุรัฐสภาเพ鬦ื،อเลอืก
ต [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบับา้นนอก,เก鬦ี،ยวกบัประเทศ,เก鬦ี،ยวกบัชนบท [Nontri]
(n) ประเทศ,รัฐ,บา้นนอก,ชนบท,ถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่,ภมูลิาํเนา,บา้นเกดิเมอืงนอน [Nontri]
/K AH1 N T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

countryside ชนบท: บา้นนอก, ตา่งจังหวดั [Lex2]
(คนั\'ทรไีซด)ฺ n. สว่นท鬦ี،เป็นชนบท,ชาวชนบท [Hope]
(n) เมอืง,ชนบท,ชาวชนบท,คนชนบท [Nontri]
/K AH1 N T R IY0 S AY2 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

couple คนสองคนท鬦ี،ทาํบางส鬦ิ،งบางอยา่งรว่มกนั[Lex2]
คู่สามภีรรยา[Lex2]
ทาํใหเ้ช鬦ื،อมตอ่[Lex2]
มเีพศสมัพันธ[์Lex2]
สองส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยกนั[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เช鬦ื،อมตดิกนั[Lex2]
(คพั\'เพลิ) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามภีรรยา vt. ผกูมดั,เช鬦ื،อม
ตดิ,ตดิตอ่,พว่ง,ทาํใหเ้ป็นสามภีรรยากนั vi. รว่มเป็นคู่,รว่มประเวณ ี###S. link,join
###SW. couplement n. Conf. pair [Hope]
(n) สอง,คู่,คู่หมั刧惀น,คู่สามภีรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
(vt) ผกูมดั,เช鬦ื،อมตดิ,ตดิตอ่,รวมเป็นคู่,ผกูเขา้คู่กนั,พว่ง [Nontri]
/K AH1 P AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

courage ความกลา้หาญ[Lex2]
le courage = ความกลา้หาญ [LongdoFR]
(เคอ\'รจิ)ฺ n. ความกลา้หาญ,ความกลา้,ความหา้วหาญ,ความมใีจกลา้,กาํลงัใจ. [Hope]
(n) ความกลา้หาญ,ความหา้วหาญ,ความใจกลา้ [Nontri]
/K ER1 AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

course ชว่งเวลา[Lex2]
ทอ่งเท鬦ี،ยวไป[Lex2]
แนวทางปฏบิตั:ิ แนวความคดิ, แนวคดิ [Lex2]
ลาํดบัของเหตกุารณ[์Lex2]
ว鬦ิ،งอยา่งรวดเรว็[Lex2]
เสน้ทาง: แนวทาง, วถิทีาง [Lex2]
หลกัสตูร: วชิา, กระบวนวชิา [Lex2]
อาหารจานหน鬦ึ،ง: จานหน鬦ึ،ง, ชดุหน鬦ึ،ง (อาหาร) [Lex2]
n.f. การว鬦ิ،ง, การว鬦ิ،งแขง่ขนั(กฬีา), การแขง่มา้ (หรอืสตัวช์นดิอ鬦ื،น เชน่ กระตา่ย) [LongdoFR]



(คอรส์) {coursed,coursing,courses} n. เสน้ทาง,วถิทีาง,แนวทางเดนิ,แนวทางปฏบิตั,ิแนว
ความคดิ,ลาํน刧ํ惀า,สาย,หลกัสตูร,กระบวนวชิา,ชว่งระยะเวลาการรักษา,จานหน鬦ึ،ง (อาหาร) ,ชดุ
หน鬦ึ،ง (ยา,การบรรยาย) ,ระด,ูการไลล่า่ (โดยสนัุขลา่เน刧ื惀อ) vt. ว鬦ิ،งผา่น,ว鬦ิ،งขา้ม,ไล,่ไลต่าม,ไล่
ลา่,ก ่[Hope]
(n) เสน้ทางเดนิเรอื,ทางเดนิ,หลกัสตูร,กระบวนวชิา,อาหารม刧ื惀อหน鬦ึ،ง [Nontri]
(vt) ตดิตาม,ไลต่าม,แลน่,ไหล,ว鬦ิ،ง [Nontri]
/K AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

court คฤหาสน[์Lex2]
จบี: เก刧ี惀ยวพาราส ี[Lex2]
ถนนสายสั刧惀นๆ[Lex2]
ท鬦ี،เปดิโลง่[Lex2]
ศาล: ศาลยตุธิรรม, ท鬦ี،ตดัสนิความ [Lex2]
สนาม: สนามสาํหรับเลน่กฬีา [Lex2]
สภา: คณะกรรมการบรหิาร [Lex2]
เส鬦ี،ยง[Lex2]
(คอรท์) {courted,courting,courts} n. สนาม,ลาน,ศาล,คณะกรรมการบรหิาร,ราช
สาํนัก,สภา,การเก刧ี惀ยว,การประจบ,การแสห่าเร鬦ื،อง vt.,vi. เก刧ี惀ยว,ประจบ,จบี,แสห่าเร鬦ื،อง Phr.
(the Court of St. Jame\'s ราชสาํนักองักฤษ) [Hope]
(n) ศาล,ลาน,สนาม,ราชสาํนัก,พระราชฐาน,สภา,การเก刧ี惀ยว,การจับ [Nontri]
/K AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cousin ญาตหิา่งๆ[Lex2]
ลกูพ鬦ี،ลกูนอ้ง[Lex2]
(คซั\'เซนิ) n. ลกูพ鬦ี،ลกูนอ้ง,ญาตหิา่ง ๆ ,บคุคลท鬦ี،เก鬦ี،ยวพันกนั (โดยมลีกัษณะธรรมชาตภิาษา
แหลง่กาํเนดิ) ท鬦ี،คลา้ยกนั Conf. (a first cousin ลกูพ鬦ี،ลกูนอ้ง (ทางพอ่และแม)่) Conf. (a
second cousin ลกูของลงุปา้นา้อา (ท鬦ี،เป็นลกูพ鬦ี،ลกูนอ้งของพอ่แม)่) ###SW. c [Hope]
(n) ลกูพ鬦ี،ลกูนอ้ง,ญาต ิ[Nontri]
/K AH1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cover คลมุ: ครอบ, ครอบคลมุ, ปกคลมุ [Lex2]
แตง่กาย: แตง่ตวั, สวมเส刧ื惀อผา้ [Lex2]
ทาํงานแทน[Lex2]
ท鬦ี،บงัตา: ท鬦ี،บงั [Lex2]
ปกปอ้ง: คุ้มกนั [Lex2]
ปกหนังสอื[Lex2]
ปดิบงั: ซอ่นเรน้ [Lex2]
ป:ู พอก, ปะ, โปะ, ปดูว้ย, เททบัดว้ย [Lex2]
ผา้คลมุ: ผา้หม่ [Lex2]
ฝา: ฝาครอบ, ท鬦ี،ปดิ, ฝาปดิ [Lex2]
ฟักไข:่ กกไข ่[Lex2]
รวมถงึ: คลอบคลมุถงึ [Lex2]
สถานท鬦ี،ซอ่น[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปกปอ้ง[Lex2]
ส鬦ิ،งปอ้งกนัการกระแทก[Lex2]
หม่: ใสเ่ส刧ื惀อผา้ให,้ คลมุเส刧ื惀อผา้ให ้[Lex2]
ใหข้า่ว: สบืขา่วสาํหรับน.ส.พ. [Lex2]
(คฟั\'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลมุ,คลมุ,กลบ,ปดิคลมุ,ปดิบงั,ครอบ,นาํมา



ซ鬦ึ،ง ปอ้งกนัคุ้มกนั,ครอบคลมุ,รวมทั刧惀ง,ชดเชย,ชดใช,้สงัวาสกบั,กก (ไข)่ ,ประกบตวั. vi.
แทน,ซอ่น Phr. (cover up ปดิเป็นความลบั,ปดิอยา่งมดิชดิ) n. ท鬦ี،ปดิ,ฝา,ท鬦ี،
ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
(n) ปก,ท鬦ี،ปดิ,ฝาครอบ,ปลอก,ผา้คลมุเตยีง,เงนิประกนั [Nontri]
(vt) ปดิ,กลบ,ครอบ,คลมุ,ปดิบงั,ปอ้งกนั,กก(ไข)่ [Nontri]
/K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

covered ท鬦ี،คลมุหนา้ไว[้Lex2]
/K AH1 V ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cover]
คลมุ: ครอบ, ครอบคลมุ, ปกคลมุ [Lex2]
แตง่กาย: แตง่ตวั, สวมเส刧ื惀อผา้ [Lex2]
ทาํงานแทน[Lex2]
ท鬦ี،บงัตา: ท鬦ี،บงั [Lex2]
ปกปอ้ง: คุ้มกนั [Lex2]
ปกหนังสอื[Lex2]
ปดิบงั: ซอ่นเรน้ [Lex2]
ป:ู พอก, ปะ, โปะ, ปดูว้ย, เททบัดว้ย [Lex2]
ผา้คลมุ: ผา้หม่ [Lex2]
ฝา: ฝาครอบ, ท鬦ี،ปดิ, ฝาปดิ [Lex2]
ฟักไข:่ กกไข ่[Lex2]
รวมถงึ: คลอบคลมุถงึ [Lex2]
สถานท鬦ี،ซอ่น[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปกปอ้ง[Lex2]
ส鬦ิ،งปอ้งกนัการกระแทก[Lex2]
หม่: ใสเ่ส刧ื惀อผา้ให,้ คลมุเส刧ื惀อผา้ให ้[Lex2]
ใหข้า่ว: สบืขา่วสาํหรับน.ส.พ. [Lex2]
(คฟั\'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลมุ,คลมุ,กลบ,ปดิคลมุ,ปดิบงั,ครอบ,นาํมา
ซ鬦ึ،ง ปอ้งกนัคุ้มกนั,ครอบคลมุ,รวมทั刧惀ง,ชดเชย,ชดใช,้สงัวาสกบั,กก (ไข)่ ,ประกบตวั. vi.
แทน,ซอ่น Phr. (cover up ปดิเป็นความลบั,ปดิอยา่งมดิชดิ) n. ท鬦ี،ปดิ,ฝา,ท鬦ี،
ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
(n) ปก,ท鬦ี،ปดิ,ฝาครอบ,ปลอก,ผา้คลมุเตยีง,เงนิประกนั [Nontri]
(vt) ปดิ,กลบ,ครอบ,คลมุ,ปดิบงั,ปอ้งกนั,กก(ไข)่ [Nontri]
/K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

covering ส鬦ิ،งคุ้มกนั[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปกคลมุ[Lex2]
(n) เคร鬦ื،องคลมุ,เคร鬦ื،องปกปดิ [Nontri]
/K AH1 V ER0 IH0 NG/ [CMU]
/K AH1 V R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cover]
คลมุ: ครอบ, ครอบคลมุ, ปกคลมุ [Lex2]
แตง่กาย: แตง่ตวั, สวมเส刧ื惀อผา้ [Lex2]
ทาํงานแทน[Lex2]
ท鬦ี،บงัตา: ท鬦ี،บงั [Lex2]
ปกปอ้ง: คุ้มกนั [Lex2]
ปกหนังสอื[Lex2]



ปดิบงั: ซอ่นเรน้ [Lex2]
ป:ู พอก, ปะ, โปะ, ปดูว้ย, เททบัดว้ย [Lex2]
ผา้คลมุ: ผา้หม่ [Lex2]
ฝา: ฝาครอบ, ท鬦ี،ปดิ, ฝาปดิ [Lex2]
ฟักไข:่ กกไข ่[Lex2]
รวมถงึ: คลอบคลมุถงึ [Lex2]
สถานท鬦ี،ซอ่น[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปกปอ้ง[Lex2]
ส鬦ิ،งปอ้งกนัการกระแทก[Lex2]
หม่: ใสเ่ส刧ื惀อผา้ให,้ คลมุเส刧ื惀อผา้ให ้[Lex2]
ใหข้า่ว: สบืขา่วสาํหรับน.ส.พ. [Lex2]
(คฟั\'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลมุ,คลมุ,กลบ,ปดิคลมุ,ปดิบงั,ครอบ,นาํมา
ซ鬦ึ،ง ปอ้งกนัคุ้มกนั,ครอบคลมุ,รวมทั刧惀ง,ชดเชย,ชดใช,้สงัวาสกบั,กก (ไข)่ ,ประกบตวั. vi.
แทน,ซอ่น Phr. (cover up ปดิเป็นความลบั,ปดิอยา่งมดิชดิ) n. ท鬦ี،ปดิ,ฝา,ท鬦ี،
ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก, [Hope]
(n) ปก,ท鬦ี،ปดิ,ฝาครอบ,ปลอก,ผา้คลมุเตยีง,เงนิประกนั [Nontri]
(vt) ปดิ,กลบ,ครอบ,คลมุ,ปดิบงั,ปอ้งกนั,กก(ไข)่ [Nontri]
/K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cow ขู่: ทาํใหก้ลวั, ทาํใหต้鬦ื،นตระหนก, คกุคาม [Lex2]
ววัตวัเมยี: แมว่วั [Lex2]
(คาว) n. ววัตวัเมยี,แมว่วั,สตัวต์วัเมยีจาํพวก Bos,สตัวต์วัเมยีขนาดใหญ ่(เชน่ชา้ง ปลาวาฬ
แรด แมน่刧ํ惀า) ,หญงิอว้นพงุพลุ้ย Phr. (a sacred cow ววัในอนิเดยี (ถอืเป็นสตัวท์鬦ี،ศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ)
,บคุคลท鬦ี،ศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔท鬦ี،หาอาจลว่งละเมดิได.้) Phr. (till the cows come home นาน [Hope]
(n) แมว่วั,ชา้งพัง,แมวน刧ํ惀าตวัเมยี [Nontri]
/K AW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crack กะเทาะออก[Lex2]
การหวด[Lex2]
ความออ่นแอ: ขอ้เสยี, ขอ้บกพรอ่ง [Lex2]
คาํเหนบ็แนม[Lex2]
ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
แตกรา้ว[Lex2]
แตกละเอยีด[Lex2]
ถอดรหสั[Lex2]
ทาํใหก้ะเทาะออก[Lex2]
ทาํใหแ้ตกรา้ว[Lex2]
ทาํใหแ้ตกละเอยีด[Lex2]
ทาํใหล้ม้เหลว[Lex2]
รอ่ง[Lex2]
รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
ลม้เหลว[Lex2]
เสยีงแตกเปร刧ี惀ยงๆ[Lex2]
หวด: ตอียา่งแรง [Lex2]
(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มเีสยีงดงัเฟ刧ี惀ยว (สะบดัแส)้ ,มเีสยีงแครก ๆ ,มเีสยีง
แตกดงัเปร刧ี惀ยง ๆ ,ระเบดิแตก,ตใีหแ้ตก,ทบุ,ตอ่ย,สลายตวั (เน鬦ื،องจากถกูความรอ้น) ,คยุโว vt.
ทาํใหเ้กดิเสยีงดงัเปร刧ี惀ยง,ทาํใหแ้ตกรา้ว,กลา่ว,บอก. ###SW. crack a crib บกุเข [Hope]
(vt) กะเทาะ,ทาํใหแ้ตก [Nontri]
/K R AE1 K/ [CMU]



(v) / / [OALD]

cracked ท鬦ี،แหง้และแตก[Lex2]
บา้[Lex2]
รา้ว[Lex2]
(แครคท)ฺ adj. แตก,เป็นรอยแตก,ไดรั้บความเสยีหาย,ไดรั้บบาดเจบ็,บา้,เสยีงแตก,เสยีงแหบ
###SW. crackedness n. ###S. split [Hope]
/K R AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[crack]
กะเทาะออก[Lex2]
การหวด[Lex2]
ความออ่นแอ: ขอ้เสยี, ขอ้บกพรอ่ง [Lex2]
คาํเหนบ็แนม[Lex2]
ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
แตกรา้ว[Lex2]
แตกละเอยีด[Lex2]
ถอดรหสั[Lex2]
ทาํใหก้ะเทาะออก[Lex2]
ทาํใหแ้ตกรา้ว[Lex2]
ทาํใหแ้ตกละเอยีด[Lex2]
ทาํใหล้ม้เหลว[Lex2]
รอ่ง[Lex2]
รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
ลม้เหลว[Lex2]
เสยีงแตกเปร刧ี惀ยงๆ[Lex2]
หวด: ตอียา่งแรง [Lex2]
(แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มเีสยีงดงัเฟ刧ี惀ยว (สะบดัแส)้ ,มเีสยีงแครก ๆ ,มเีสยีง
แตกดงัเปร刧ี惀ยง ๆ ,ระเบดิแตก,ตใีหแ้ตก,ทบุ,ตอ่ย,สลายตวั (เน鬦ื،องจากถกูความรอ้น) ,คยุโว vt.
ทาํใหเ้กดิเสยีงดงัเปร刧ี惀ยง,ทาํใหแ้ตกรา้ว,กลา่ว,บอก. ###SW. crack a crib บกุเข [Hope]
(vt) กะเทาะ,ทาํใหแ้ตก [Nontri]
/K R AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

craft การทาํงานศลิปะดว้ยมอื[Lex2]
งานศลิปะท鬦ี،ตอ้งทาํดว้ยมอื[Lex2]
ทกัษะ: ฝีมอื [Lex2]
ทกัษะการโกง[Lex2]
ทาํดว้ยมอื[Lex2]
ประดษิฐโ์ดยใชฝ้ีมอื[Lex2]
ยานพาหนะ[Lex2]
(คราฟท)ฺ {crafted,crafting,crafts} n. ความเช鬦ี،ยวชาญ,ความชาํนาญ,ฝีมอืทางชา่ง,การ
ชา่ง,อาชพี,เลห่เ์หล鬦ี،ยม,สมาคมวชิาชพี,เรอื,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดษิฐด์ว้ยฝีมอื ###S.
art,skill,ability [Hope]
(n) ความเช鬦ี،ยวชาญ,ความชาํนาญ,การชา่ง,งานฝีมอื,เลห่ก์ระเทห่,์เรอื [Nontri]
/K R AE1 F T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crash การชน[Lex2]
การลม้ละลาย[Lex2]
เกดิเสยีงดงั[Lex2]



เคล鬦ื،อนท鬦ี،อยา่งเสยีงดงั[Lex2]
ชนอยา่งแรง[Lex2]
ซ鬦ึ،งเรง่รัด[Lex2]
ตกอยา่งรวดเรว็: เส鬦ื،อมอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั[Lex2]
ทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،อยา่งเสยีงดงั[Lex2]
ลม้ละลาย[Lex2]
เสยีงดงัท鬦ี،เกดิจากการชน[Lex2]
ผา้เน刧ื惀อหยาบ[Lex2]
ยมื[Lex2]
(แคร?) {crashed,crashing,crashes} vt.,vi. ชนโครม,ปะทะโครม,มเีสยีงลั鬦،นดงัเปร刧ี惀ยง,มเีสยีง
กระทบหรอืชนกนั,พุ่งชน,พัง,ลม้เหลว,พา่ยแพ,้ปรากฎตวั n. เสยีงดงัสนั鬦،น (ท鬦ี،เกดิจากการกระ
ทบหรอืชนกนั) ,การตกของเคร鬦ื،องบนิ,ความลม้เหลว,ความพังพนิาศ คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอื
นก ั[Hope]
(n) เสยีงแตก,เสยีงดงัสนั鬦،น,เสยีงชนโครม,ความพังพนิาศ [Nontri]
(vi) เกดิเสยีงแตก,เกดิเสยีงระเบดิ,เกดิเสยีงดงัโครม [Nontri]
(vt) ลั鬦،น,ลม้,ตก,พัง,ชนโครม,ปะทะ [Nontri]
/K R AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crazy คนบา้[Lex2]
คลั鬦،งไคล[้Lex2]
บา้: ฟั鬦،นเฟอืน [Lex2]
(เคร\'ซ)ี adj. บา้,มจีติฟั鬦،นเฟอืน,เหลวไหล,พลิกึกกึกอื,ประหลาด,ออ่นแอ,ไมม่ั鬦،นคง,ดจูะแตก
ออกเป็นช刧ิ惀นเลก็ช刧ิ惀นนอ้ย Phr. (like crazy ดว้ยความกระตอืรอืรน้ ถงึท鬦ี،สดุ) n. ผู้ท鬦ี،ไมล่งรอยกบั
ใคร. ###SW. crazily adv. craziness n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหม ื[Hope]
(adj) บา้,บา้คลั鬦،ง,จติฟั鬦،นเฟอืน,ออ่นแอ,ประหลาด [Nontri]
/K R EY1 Z IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cream ครมี[Lex2]
ครมีทาผวิ: โลชั鬦،นทาผวิ [Lex2]
ชนะอยา่งส刧ิ惀นเชงิ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นครมี[Lex2]
เป็นสนีวล[Lex2]
สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
สคีรมี: สนีวล [Lex2]
อาหารท鬦ี،ประกอบหรอืมลีกัษณะเป็นครมี[Lex2]
(ครมี) {creamed,creaming,creams} n. หวันม,ฝานม,ครมี,ของเหลวขน้ท鬦ี،ใสต่วัยาหรอื
เคร鬦ื،องสาํอางค ์,สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,หวักะท,ิสขีาวนวล,สขีาวอมเหลอืง,สตัวส์ขีาวนวล. Phr.
(cream of the crop หวักะท,ิสว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ) . vi. เกดิเป็นครมี,เป็นฟอง. vt. ทาํใหเ้ป็นครมี,ใส่
คร [Hope]
(n) ครมี,นมขน้,หวักะท,ิสว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ [Nontri]
/K R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

create แตง่ตั刧惀ง[Lex2]
สรา้ง[Lex2]
สรา้งสรรค:์ ประดษิฐ ์[Lex2]
(ครเีอท\') {created,creating,creates} vt. สรา้ง,สรา้งสรรค,์ประดษิฐข์刧ึ惀น,กอ่ใหเ้กดิข刧ึ惀น,ทาํให้
เกดิข刧ึ惀น,แตง่ตั刧惀ง vt. ทาํในส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นการสรา้งสรรค ์adj. ซ鬦ึ،งสรา้งข刧ึ惀น ###SW. createdness n.



ดcูreate ###S. make,originate [Hope]
(vt) สรา้ง,กอ่,ประดษิฐ,์รังสรรค,์ตั刧惀ง,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น [Nontri]
/K R IY0 EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

creature ทาส[Lex2]
ลกัษณะของคน[Lex2]
สตัวป์ระหลาด[Lex2]
ส鬦ิ،งมชีวีติ (คน, สตัว)์[Lex2]
ส鬦ิ،งสรา้งสรรค[์Lex2]
(คร\ี'เชอะ) n. สรรพส鬦ิ،งท鬦ี،สรา้งข刧ึ惀น,สตัว,์คน,บคุคล,เคร鬦ื،องมอื,ทาส. ###SW. creatural n.
ดcูreature creatureliness n. ดcูreature ###S. animal,being [Hope]
(n) สตัว,์บคุคล,ส鬦ิ،งท鬦ี،พระเจา้สรา้งข刧ึ惀น [Nontri]
/K R IY1 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

credit card บตัรเครดติ[Lex2]

credit การซ刧ื惀อเช鬦ื،อ[Lex2]
ความไวว้างใจ[Lex2]
จาํนวนเงนิท鬦ี،จา่ยเขา้บญัช[ีLex2]
ช鬦ื،อเสยีง[Lex2]
เช鬦ื،อถอื[Lex2]
ฐานะทางการเงนิ[Lex2]
ยอดคงเหลอืในบญัช[ีLex2]
ระยะเวลาท鬦ี،ใหส้นิเช鬦ื،อ[Lex2]
ลงบญัชรีายรับ[Lex2]
สนิเช鬦ื،อ[Lex2]
หนว่ยกติ[Lex2]
(เครด\'ดทิ) {credited,crediting,credits} n. ความนา่ไวว้างใจ,ความเช鬦ื،อถอื,ช鬦ื،อ
เสยีง,เกยีรตยิศ,เกยีรตภิมู,ิฐานะ,หลกัฐาน,สนิเช鬦ื،อ,การเช鬦ื،อของ,เงนิสนิเช鬦ื،อ,เงนิคงเหลอืใน
ธนาคาร,บญัชรีายรับ,หนว่ยกติวชิา,หนังสอืรับรองสนิเช鬦ื،อ vt. เช鬦ื،อถอื,ไวว้างใจ,เล鬦ื،อมใส,นาํช鬦ื،อ
[Hope]
(n) ความนา่เช鬦ื،อถอื,ความไวว้างใจ,เกยีรตยิศ,สนิเช鬦ื،อ,การซ刧ื惀อเช鬦ื،อ [Nontri]
(vt) เช鬦ื،อถอื,เล鬦ื،อมใส,ไวว้างใจ,ใหเ้ครดติ,ใหเ้ช鬦ื،อ [Nontri]
/K R EH1 D AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crime การกระทาํท鬦ี،ผดิศลีธรรม[Lex2]
อาชญากรรม[Lex2]
(ไครม)ฺ n. อาชญากรรม,การกระทาํอาชญากรรมและผู้กระทาํ,ความผดิรา้ยแรง,บาป,การกระ
ทาํท鬦ี،โงไ่รค้วามสาํนกึหรอืนา่อบัอาย ###S. offense,tort,violation [Hope]
(n) คดอีาญา,อาชญากรรม,ความผดิทางอาญา [Nontri]
/K R AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

criminal เก鬦ี،ยวกบัอาชญากรรม[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํผดิ[Lex2]
ท鬦ี،นา่เสยีใจ[Lex2]
ผู้ท鬦ี،ทาํผดิกฎหมาย[Lex2]
(ครมิ\'มะเนลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัอาชญากรรม,เก鬦ี،ยวกบัอาญา,มคีวามผดิทางอาญา,ไรค้วาม
สาํนกึ,โง ่n. อาชญากร ###S. culpable,disgraceful [Hope]



(adj) เก鬦ี،ยวกบัอาชญากรรม,ทจุรติ,ซ鬦ึ،งเป็นความผดิทางอาญา [Nontri]
(n) ผู้รา้ย,จาํเลย,อาชญากร,คนรา้ย [Nontri]
/K R IH1 M AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crisis ชว่งท鬦ี،มปัีญหารา้ยแรง: ชว่งวกิฤต [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،เป็นตายเทา่กนั: ชว่งเวลาท鬦ี،อาจเกดิการเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งฉับพลนัของโรค [Lex2]
(ไคร\'ซสิ) n. วกิฤตกิาล,เหตกุารณฉ์กุเฉนิ,ขั刧惀นฉกุเฉนิ,ขั刧惀นท鬦ี،เป็นตายเทา่กนั,ชว่งเวลาช刧ี惀ขาด,ขั刧惀น
หวัเล刧ี惀ยวหวัตอ่ ###SW. crisic adj. ดcูrisis pl. crises Conf. crises ###S. turning
point,emergency [Hope]
(n) วกิฤตกิาล,ภาวะฉกุเฉนิ,ภาวะลอ่แหลม [Nontri]
/K R AY1 S AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

crisp กรอบ[Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
ทาํใหก้รอบ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นลอน: ดดัผม [Lex2]
ท鬦ี،สะอาดเรยีบรอ้ย[Lex2]
มนัฝรั鬦،งทอด[Lex2]
สดช鬦ื،น[Lex2]
สดและกรอบ (ผัก)[Lex2]
(ครสิพ)ฺ {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกงา่ย,สบายใจ,สดช鬦ื،น,มชีวีติ
ชวีา,สะอาดเรยีบรอ้ย,หยกิงอ. vt.,vi. ทาํใหเ้ปราะหรอืกรอบ,ทาํใหเ้ป็นลอนหรอืหยกิ.
###SW. crisply adv. ดcูrisp ###S. brittle [Hope]
(adj) กรอบ,เปราะ,แจม่ใส,สดช鬦ื،น,กระฉับกระเฉง,มชีวีติชวีา [Nontri]
/K R IH1 S P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

criterion เกณฑ:์ บรรทดัฐาน [Lex2]
(ไครท\ี'เรยีน) n. บรรทดัฐาน,มาตรการ,เกณฑ ์###S. standard pl. criteria Conf.
criteria [Hope]
(n) มาตรฐาน,บรรทดัฐาน,เกณฑ,์มาตรา [Nontri]
/K R AY0 T IH1 R IY0 AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

critical เก鬦ี،ยวกบัการวจิารณ[์Lex2]
จาํเป็น[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นชว่งอนัตราย (โรค): ซ鬦ึ،งเป็นชว่งท鬦ี،อาจมกีารเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งฉับพลนัของโรค [Lex2]
ท鬦ี،ชอบจับผดิ[Lex2]
เป็นชว่งอนัตราย: คบัขนั [Lex2]
(ครทิ\'ทเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัการวจิารณ,์เก鬦ี،ยวกบัการวเิคราะห,์ซ鬦ึ،งตเิตยีน,เก鬦ี،ยวกบัความเป็น
ความตาย,เก鬦ี،ยวกบัวกิฤตกิาล,อนัตราย,เก鬦ี،ยวกบัจดุเปล鬦ี،ยนแปลงหรอืจดุวกิฤตบนเสน้โคง้
###SW. criticalness n. ดcูritical ###S. censor [Hope]
(adj) วกิฤตอินัตราย,เก鬦ี،ยวกบัการวจิารณ ์[Nontri]
/K R IH1 T IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

criticism การประเมนิผลงาน[Lex2]
การวจิารณ[์Lex2]
บทวจิารณ[์Lex2]



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

criticize วจิารณ:์ แสดงความคดิเหน็ [Lex2]
(ครทิ\'ทไิซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วจิารณ,์จับผดิ. ###S. evaluate
[Hope]
(vt) วจิารณ,์วเิคราะห,์ตเิตยีน,จับผดิ [Nontri]
/K R IH1 T AH0 S AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crop กระเพาะยอ่ยอาหารของสตัวบ์างชนดิ[Lex2]
กลุ่ม: กลุ่มคนหรอืของท鬦ี،รวมกนัอยู่ [Lex2]
กนิยอดหญา้[Lex2]
เกบ็เก鬦ี،ยวพชืผล[Lex2]
ตดัใหส้ั刧惀น[Lex2]
ทรงผมแบบสั刧惀น[Lex2]
ปลกูพชื[Lex2]
ผลผลติท鬦ี،เกบ็เก鬦ี،ยว[Lex2]
พชืผล[Lex2]
แส[้Lex2]
(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พชืผล,ธญัพชื,การเพาะปลกู vt. เกบ็
เก鬦ี،ยว,ตดั,ตดัผม,เดด็ vi. [Hope]
(n) พชื,ธญัพชื,การเกบ็เก鬦ี،ยว,การเพาะปลกู,การตดัผมสั刧惀น,ดา้มแส,้เหนยีงไก ่[Nontri]
(vt) เกบ็เก鬦ี،ยว,เดด็,ตดั,เก鬦ี،ยว,เพาะปลกู [Nontri]
/K R AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cross กากบาท[Lex2]
การผสมขา้มพันธุ์: ลกูผสม [Lex2]
การผสมผสาน[Lex2]
ขดัขวาง: ตอ่ตา้น [Lex2]
ขา้ม[Lex2]
ฉนุเฉยีว: โกรธ [Lex2]
เตะบอลขวางสนาม[Lex2]
ทาํใหม้อีาณาเขตถงึ[Lex2]
แทง่หนิรปูไมก้างเขน (สรา้งเพ鬦ื،อเป็นอนสุรณ)์[Lex2]
ผสมขา้มพันธุ์[Lex2]
มอีาณาเขตถงึ[Lex2]
ไมก้างเขน (ของศาสนาครสิต)์[Lex2]
(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไมก้างเขน,Phr. (the Crossไมก้างเขนท鬦ี،
พระเยซถูกูตรงึตนตาย) ,สญัลกัษณศ์าสนาครสิต,์ศาสนาครสิต,์แกงไต,รปูไขว,้ตรา,การตดั
สลบักนั,การประสบอปุสรรค,ความลาํบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมขา้มพันธ ์(สตัวห์รอืพชื)
,พันธุ์ผสม,หมดัเหว [Hope]
(n) ไมก้างเขน,กากบาท,ตรา,เคร鬦ื،องราชอสิรยิาภรณ ์[Nontri]
(vt) ขา้ม,กากบาท,ขดีฆา่,ผสมขา้มพันธุ์,ไขว,้ขดัขวาง,ตอ่ตา้น [Nontri]
/K R AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crowd กดดนั: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]



ชมุนมุ[Lex2]
เบยีดเสยีด[Lex2]
ผลกัไปขา้งหนา้[Lex2]
ผู้ชม[Lex2]
ฝงูชน: กลุ่มคน, มวลชน [Lex2]
มดัรวมกนั[Lex2]
(เคราด)ฺ {crowded,crowding,crowds} n. ฝงูชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนท鬦ี،ชมการแสดง
หรอือ鬦ื،น 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]

crowded ซ鬦ึ،งเตม็ไปดว้ยฝงูชน[Lex2]
แออดั: ซ鬦ึ،งแออดัยดัเยยีด, ซ鬦ึ،งอดัแนน่ [Lex2]
(เครา\'ดดิ) adj. อดักนัจนเตม็,เบยีดเสยีดยดัเยยีด,โชกโชน,ผา่นมามาก [Hope]
/K R AW1 D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[crowd]
กดดนั: บงัคบัใหท้าํ [Lex2]
ชมุนมุ[Lex2]
เบยีดเสยีด[Lex2]
ผลกัไปขา้งหนา้[Lex2]
ผู้ชม[Lex2]
ฝงูชน: กลุ่มคน, มวลชน [Lex2]
มดัรวมกนั[Lex2]
(เคราด)ฺ {crowded,crowding,crowds} n. ฝงูชน,กลุ่มชน,คนมาก ๆ ,กลุ่มคนท鬦ี،ชมการแสดง
หรอือ鬦ื،น 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]
สวมมงกฎุใหเ้พ鬦ื،อเป็นรางวลั[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยมงกฎุ[Lex2]
หงอนไก[่Lex2]
ตหีวั[Lex2]
เรอืนยอด (ของตน้ไม)้ [LongdoEN]
(เคราน)์ n. มงกฎุ,มาลยั,มาลยัสวมศรีษะ,เคร鬦ื،องประดบัสาํหรับศรีษะ,เกยีรตยิศจากผลงานท鬦ี،ดี
เดน่,Phr. (the Crown ผู้มอีาํนาจสงูสดุ) ,รัฐาธปัิตย,์เหรยีญเงนิตราท鬦ี،มรีปู
มงกฎุ,กษัตรยิ,์เหรยีญเงนิขององักฤษสมยักอ่นท鬦ี،เทา่กบั 5 ชลิลงิส,์สว่นท鬦ี،โผลข่刧ึ惀นมา,ส鬦ิ،งประดบั



บนยอด [Hope]
(n) มงกฎุ,มาลยั,เคร鬦ื،องประดบัศรีษะ,ราชวงศ,์กษัตรยิ,์หลวง [Nontri]
(vi) สวมมงกฎุ,สวมมาลยั,แตง่ตวั [Nontri]
/K R AW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

crucial สาํคญัมาก[Lex2]
โหดรา้ย[Lex2]
ดมีาก: ดเีย鬦ี،ยม [Lex2]
(คร\ู'เชลิ) adj. เดด็ขาด,ซ鬦ึ،งช刧ี惀ขาด,รนุแรง,ถงึพรกิถงึขงิ,เก鬦ี،ยวกบัความเป็นความตาย,เป็นรปู
กากบาทหรอืรปูกางเขน ###S. critical [Hope]
(adj) สาํคญัมาก,เก鬦ี،ยวกบัความเป็นความตาย,ถงึพรกิถงึขงิ,รนุแรง,รา้ยแรง [Nontri]
/K R UW1 SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

cruel ซ鬦ึ،งกอ่ใหเ้กดิความเจบ็ปวด: รา้ยแรง [Lex2]
โหดรา้ย[Lex2]
(คร\ู'เอลิ) adj. ทารณุ,โหดรา้ย,เห刧ี惀ยมโหด ###SW. cruelness n. ดcูruel ###S.
brutal,barbarous [Hope]
(adj) โหดรา้ย,ทารณุ,อาํมหติ,เห刧ี惀ยมโหด [Nontri]
/K R UW1 AH0 L/ [CMU]
/K R UW1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

cry การเรยีกรอ้งของมวลชน: ความตอ้งการของมวลชน [Lex2]
ชว่งเวลาการรอ้งไห[้Lex2]
ตะโกน: ป่าวรอ้ง [Lex2]
รอ้งไห:้ ร鬦ํ،าไห ้[Lex2]
รอ้งไห:้ หลั鬦،งน刧ํ惀าตา [Lex2]
เสยีงรอ้ง: เสยีงครวญคราง [Lex2]



(ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสยีง) รอ้ง,รอ้งเรยีก,รอ้งขอ,แผดเสยีง
รอ้ง,รอ้งไห,้หลั鬦،งน刧ํ惀าตา,การป่าวประกาศ,การเรยีกพยานในศาล [Hope]
(n) เสยีงรอ้ง,เสยีงรอ้งไห,้การรอ้งไห ้[Nontri]
(vi) รอ้งไห,้ร鬦ํ،าไห,้หลั鬦،งน刧ํ惀าตา [Nontri]
/K R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cultural ทางวฒันธรรม[Lex2]
ทางศลิปะ[Lex2]
(คลั\'เชอะเรลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัวฒันธรรม,เก鬦ี،ยวกบัเพาะปลกู [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัวฒันธรรม,เก鬦ี،ยวกบัการเพาะปลกู [Nontri]
/K AH1 L CH ER0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

cup การแขง่ขนักฬีา[Lex2]
ความจหุน鬦ึ،งถว้ยตวง (เทา่กบั 237 มลิลลิติร)[Lex2]
โชคชะตา[Lex2]
ถว้ย[Lex2]
ถว้ยรางวลั[Lex2]
ถอืไวใ้นอุ้งมอื[Lex2]
ทาํเป็นรปูถว้ย[Lex2]
ปรมิาณหน鬦ึ،งถว้ย[Lex2]
ลกัษณะคลา้ยถว้ย[Lex2]
สว่นของชดุชั刧惀นในสตรที鬦ี،รับเตา้นม[Lex2]
สว่นของพชืท鬦ี،เป็นรปูถว้ย[Lex2]
หลมุกอลฟ์[Lex2]
(คพั) n. ถว้ย,ถว้ยกฬีา,ปรมิาณความจหุน鬦ึ،งถว้ย [Hope]
(n) ถว้ย,ถว้ยกฬีา,เหลา้,ยาดอง,เบา้,กระเปาะ [Nontri]
/K AH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curb ขอบทางเดนิ[Lex2]
ควบคมุ: จาํกดัขอบเขต, ระงับ [Lex2]
ทาํขอบทางเดนิ[Lex2]



ส鬦ิ،งควบคมุ[Lex2]
(เคริบ์) n. ขอบ,ขอบถนน,ขอบบอ่,รมิ,เคร鬦ื،องเหน鬦ี،ยวรั刧惀ง,ส鬦ิ،งควบคมุ vt. รั刧惀งมา้,เหน鬦ี،ยว
รั刧惀ง,ควบคมุ,ระงับ,กั刧惀นขอบ,สรา้งคนัดนิ. ###S. check [Hope]
(n) บงัเหยีน,เคร鬦ื،องควบคมุ,เคร鬦ื،องเหน鬦ี،ยวรั刧惀ง,ขอบถนน [Nontri]
(vt) กด,กั刧惀นขอบ,ยั刧惀ง,เหน鬦ี،ยวรั刧惀ง,ระงับ [Nontri]
/K ER1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cure กระบวนการถนอมอาหาร[Lex2]
การแกไ้ขปัญหา[Lex2]
การฟ刧ื惀นฟ[ูLex2]
แกไ้ขปัญหา[Lex2]
ถนอมอาหาร[Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ชว่ยฟ刧ื惀นฟรูา่งกาย: การรักษา [Lex2]
(ควิ\'เออะ) {cured,curing,cures} vt. รักษาใหห้าย,แกใ้หห้าย vi. บงัเกดิผลในการบาํบดั
รักษา,ผา่นกรรมวธิไีมใ่หเ้นา่ (ยา่ง,บม่,อบ,รม,ผ鬦ึ،ง) n. การรักษาใหห้าย ###S. treatment,
[Hope]
(vt) แก,้รักษา,เยยีวยา,บาํบดั [Nontri]
/K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

curious แปลก: ซ鬦ึ،งหายาก [Lex2]
อยากรู้อยากเหน็[Lex2]
(ควิ\'เรยีส) adj. ซ鬦ึ،งอยากรู้อยากเหน็,หายาก,แปลก,ผดิธรรมดา,นา่สนใจ,ประณตี ###SW.
curiousness n. ดcูurious ###S. nosy [Hope]
(adj) อยากรู้อยากเหน็,สอดรู้สอดเหน็,แปลก,ประหลาด [Nontri]
/K Y UH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

curly ขดงอ[Lex2]
หยกัศก[Lex2]
(เคอร\์'ล)ี adj. งอ,หยกิ,เป็นลอน ###SW. curliness n. ดcูurly [Hope]
(adj) โคง้,หยกิ,เป็นลอน,งอ [Nontri]
/K ER1 L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

current กระแสเงนิ[Lex2]



กระแสน刧ํ惀า: กระแสลม [Lex2]
ท鬦ี،ใชก้นัอยู่ในปัจจบุนั: ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นอยู่ [Lex2]
แนวโนม้[Lex2]
เป็นท鬦ี،ยอมรับ[Lex2]
อตัราการไหลของกระแสไฟ[Lex2]
(เคอ\'เรนิท)ฺ n.,adj. แพรห่ลาย,เป็นท鬦ี،ยอมรับโดยทั鬦،วไป,ปัจจบุนั,ซ鬦ึ،งหมนุเวยีนอยู่,ทั鬦،ว ๆ ไป n.
กระแสน刧ํ惀า,กระแสลม,กระแสไฟฟา้,ความเรว็ของกระแส [Hope]
(adj) ประจาํวนั,ทั鬦،วๆ ไป,ซ鬦ึ،งหมนุเวยีนอยู่,แพรห่ลาย [Nontri]
(n) กระแส,ความเหน็,กระแสน刧ํ惀า,กระแสลม [Nontri]
/K ER1 AH0 N T/ [CMU]
/K ER1 N T/ [CMU]
/K AA1 R AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

currently ในปัจจบุนั[Lex2]
adv. ปัจจบุนั,ในเวลาน刧ี惀 ###S. presently [Hope]
/K ER1 AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

curtain ตดิมา่น: บงัดว้ยมา่น [Lex2]
มา่น[Lex2]
(เคอร\์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. มา่น,มู่ล鬦ี،,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนมา่น,ฉาก. Phr.
(curtains ความตาย,ท鬦ี،สดุ,ตอนจบ) . vt. ใสม่า่น,ตดิมา่น. Phr. (the Bamboo Curtain
ประเทศจนี,มา่นไมไ้ผ)่ Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซยี,มา่นเหลก็) คาํท鬦ี،มคีวามห
[Hope]
(n) มา่น,มู่ล鬦ี،,ฉาก [Nontri]
/K ER1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

curved ซ鬦ึ،งโคง้: ท鬦ี،มรีปูรา่งโคง้งอ [Lex2]
/K ER1 V D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[curve]
เสน้โคง้: ทางโคง้, แนวโคง้ [Lex2]
(เคริฟ์ว) n. เสน้โคง้,ทางโคง้,แนวโคง้ [Hope]
(n) ทางโคง้,เสน้โคง้,แนวโคง้ [Nontri]
(vt) ทาํใหโ้คง้,เล刧ี惀ยวโคง้ [Nontri]
/K ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

custom กจิวตัร[Lex2]
ขนบธรรมเนยีม: ประเพณ ี[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํตามสั鬦،ง[Lex2]
ซ鬦ึ،งปรับปรงุใหเ้หมาะสม[Lex2]
(คสั\'เทมิ) n. ประเพณ,ีธรรมเนยีมปฏบิตั,ิจารตีประเพณ,ีกจิวตัร,ความเคยชนิ,การ



อดุหนนุ,ภาษ ีPhr. (customs พกิดัอตัราภาษอีากร,ลกูคา้,ขาประจาํ) adj. ซ鬦ึ،งสั鬦،งตดั,ซ鬦ึ،งสั鬦،งทาํ
###S. habit,tariff,duty [Hope]
(n) จารตีประเพณ,ีประเพณ,ีขนบธรรมเนยีม,การอดุหนนุ, กจิวตัร, ภาษ ี[Nontri]
/K AH1 S T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

customs ภาษสีนิคา้นาํเขา้หรอืสง่ออก: ภาษศีลุกากร [Lex2]
/K AH1 S T AH0 M Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[custom]
กจิวตัร[Lex2]
ขนบธรรมเนยีม: ประเพณ ี[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํตามสั鬦،ง[Lex2]
ซ鬦ึ،งปรับปรงุใหเ้หมาะสม[Lex2]
(คสั\'เทมิ) n. ประเพณ,ีธรรมเนยีมปฏบิตั,ิจารตีประเพณ,ีกจิวตัร,ความเคยชนิ,การ
อดุหนนุ,ภาษ ีPhr. (customs พกิดัอตัราภาษอีากร,ลกูคา้,ขาประจาํ) adj. ซ鬦ึ،งสั鬦،งตดั,ซ鬦ึ،งสั鬦،งทาํ
###S. habit,tariff,duty [Hope]
(n) จารตีประเพณ,ีประเพณ,ีขนบธรรมเนยีม,การอดุหนนุ, กจิวตัร, ภาษ ี[Nontri]
/K AH1 S T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cut การขาดเรยีน[Lex2]
การลดลง[Lex2]
ขาดเรยีน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
คมพอ (ท鬦ี،จะตดัได)้[Lex2]
งา่ยตอ่การหั鬦،น[Lex2]
จว้งแทง[Lex2]
ฉบบัตดัตอ่ (ภาพยนตร)์[Lex2]
ตดั[Lex2]
ตดัตอ่[Lex2]
ถกูบาด: ถกูแล ่[Lex2]
ทรงผม[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นแผล[Lex2]
แบบเส刧ื惀อ[Lex2]
เป็นทางลดั[Lex2]
แผลถกูบาด[Lex2]
รอยตดั: รอยเฉอืน [Lex2]
ลดปรมิาณลง[Lex2]
(คทั) {cutted,cutting,cuts} v. ตดั,หั鬦،น,ฟัน,แล ่n. การตดั,การหั鬦،น,การฟัน,บาดแผล,ช刧ิ惀นท鬦ี،ถกู
ตดัออก,ปรมิาณท鬦ี،ถกูตดัออก,adj. ซ鬦ึ،งถกูตดั, [Hope]
(n) การตดั,การหั鬦،น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรยีน [Nontri]
(vt) ตดั,หั鬦،น,ฟัน,ตดัราคา,ตดัสมัพันธ,์หยดุการแสดง,หนเีรยีน [Nontri]
/K AH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



cycle กระบวนการท鬦ี،สมบรูณ[์Lex2]
ข鬦ี،จักรยาน[Lex2]
จักรยาน[Lex2]
ระยะเวลายาวนาน[Lex2]
วงโคจร[Lex2]
วฏัจักร: วงจร [Lex2]
หมนุรอบ[Lex2]
(ไซ\'เคลิ) n. วงจร,วฎัจักร,รอบ,วง,การหมนุเวยีน,ชดุ vi. ข鬦ี،รถจักรยาน,หมนุรอบ ###S. eon
[Hope]
(n) วงจร,การหมนุเวยีน,วฏัจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ [Nontri]
(vt) ข鬦ี،จักรยาน,โคจร,หมนุรอบ,หมนุเวยีน [Nontri]
/S AY1 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

cycling (ไซ\'คลงิ) n. การข鬦ี،จักรยาน [Hope]
/S AY1 K AH0 L IH0 NG/ [CMU]
/S AY1 K L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[cycle]
กระบวนการท鬦ี،สมบรูณ[์Lex2]
ข鬦ี،จักรยาน[Lex2]
จักรยาน[Lex2]
ระยะเวลายาวนาน[Lex2]
วงโคจร[Lex2]
วฏัจักร: วงจร [Lex2]
หมนุรอบ[Lex2]
(ไซ\'เคลิ) n. วงจร,วฎัจักร,รอบ,วง,การหมนุเวยีน,ชดุ vi. ข鬦ี،รถจักรยาน,หมนุรอบ ###S. eon
[Hope]
(n) วงจร,การหมนุเวยีน,วฏัจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ [Nontri]
(vt) ข鬦ี،จักรยาน,โคจร,หมนุรอบ,หมนุเวยีน [Nontri]
/S AY1 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dad พอ่: คณุพอ่ [Lex2]
(แดด) n. คณุพอ่,เพ鬦ื،อน,สหาย [Hope]
(n) พอ่,บดิา [Nontri]
/D AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

daily แตล่ะวนั: ทกุวนั, วนัแลว้วนัเลา่ [Lex2]
ทกุวนั: แตล่ะวนั, ประจาํวนั, รายวนั [Lex2]
หนังสอืพมิพร์ายวนั: หนังสอืรายวนั [Lex2]
(เด\'ล)ิ adj. ประจาํวนั,แตล่ะวนั,รายวนั,ทกุวนั n. หนังสอืพมิพร์ายวนั,คนใชท้鬦ี،มาเชา้เยน็กลบั .
adv. ทกุ ๆ วนั,แตล่ะวนั ###SW. dailiness n. ดdูaily ###S. everyday [Hope]
(adj,adv) เป็นกจิวตัร,ประจาํวนั,ทกุวนั,รายวนั,แตล่ะวนั [Nontri]
(n) หนังสอืพมิพร์ายวนั [Nontri]
/D EY1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

damage การทาํรา้ย: การประทษุรา้ย [Lex2]
ความเสยีหาย: ผลเสยีหาย, ผลรา้ย, ผลเสยี [Lex2]



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

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

dance การเตน้ราํ: ศลิปการเตน้ราํ, การเตน้ระบาํ, การฟอ้นราํ, การราํ, การรา่ยราํ, การลลีาศ,
นาฏกรรม, นาฎศลิป์ [Lex2]
งานเตน้ราํ: งานลลีาศ, งานบอล [Lex2]
เตน้ราํ: ราํ, รา่ยราํ, เตน้, เตน้ระบาํ, เตน้ลลีาศ, เคล鬦ื،อนไหวเหมอืนเตน้ราํ [Lex2]
(ดานซ)ฺ {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เตน้ราํ,เตน้ระบาํ,กระโดดโลดเตน้ ,กระโดด
ข刧ึ惀นลง [Hope]
(n) การเตน้ราํ,การด刧ิ惀น,การลลีาศ,การฟอ้นราํ,การเรงิระบาํ [Nontri]
(vi) เตน้ราํ,ด刧ิ惀น,ลลีาศ,ฟอ้นราํ,เรงิระบาํ [Nontri]
/D AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dancer นักเตน้ราํ[Lex2]
n. นักเตน้ราํ [Hope]
(n) นักเตน้ราํ,นักด刧ิ惀น [Nontri]
/D AE1 N S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dancing การเตน้ราํ: ศลิปะการเตน้ราํ, การเตน้ระบาํ, การฟอ้นราํ, การราํ, การรา่ยราํ, การ
ลลีาศ,นาฏกรรม, นาฏศลิป์ [Lex2]
/D AE1 N S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[dance]
การเตน้ราํ: ศลิปการเตน้ราํ, การเตน้ระบาํ, การฟอ้นราํ, การราํ, การรา่ยราํ, การลลีาศ,
นาฏกรรม, นาฎศลิป์ [Lex2]
งานเตน้ราํ: งานลลีาศ, งานบอล [Lex2]
เตน้ราํ: ราํ, รา่ยราํ, เตน้, เตน้ระบาํ, เตน้ลลีาศ, เคล鬦ื،อนไหวเหมอืนเตน้ราํ [Lex2]
(ดานซ)ฺ {danced,dancing,dances} vi.,n. (การ) เตน้ราํ,เตน้ระบาํ,กระโดดโลดเตน้ ,กระโดด



ข刧ึ惀นลง [Hope]
(n) การเตน้ราํ,การด刧ิ惀น,การลลีาศ,การฟอ้นราํ,การเรงิระบาํ [Nontri]
(vi) เตน้ราํ,ด刧ิ惀น,ลลีาศ,ฟอ้นราํ,เรงิระบาํ [Nontri]
/D AE1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

danger คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،กอ่ใหเ้กดิอนัตราย[Lex2]
อนัตราย: ภยั, ภยัอนัตราย, ภยนัตราย, การเส鬦ี،ยงภยั, ความไมป่ลอดภยั, สถานการณอ์นัตราย
[Lex2]
(เดน\'เจอะ) n. อนัตราย,ภยั,ความไมป่ลอดภยั ###S. peril [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,ภยนัตราย,ความไมป่ลอดภยั [Nontri]
/D EY1 N JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

dark คล刧ํ惀า: เขม้, (ส)ีแก ่[Lex2]
ความมดื: ความมดืมดิ, ท鬦ี،มดื, มมุมดื, เงามดื, การปราศจากแสง [Lex2]
ชว่งเวลาดกึ: กลางคนื, ตอนดกึ, เวลาดกึ, เวลาค鬦ํ،า [Lex2]
ชั鬦،วรา้ย: ชั鬦،วชา้, ป่าเถ鬦ื،อน [Lex2]
มดื: มดืมดิ, มดืมน, มดืคร刧ึ惀ม [Lex2]
ลกึลบั: คลมุเครอื, เรน้ลบั, ซอ่นเรน้, ไมช่ดัเจน [Lex2]
สลดใจ: ไมเ่บกิบาน, หมดหวงั, ใจคอเห鬦ี،ยวแหง้, หดหู่, ซมึเซา, หมน่หมอง [Lex2]
(ดารค์) adj. มดื,มดืมน,มวั,ดาํคล刧ํ惀า,ซอ่นเรน้,เรน้ลบัคลมุเครอื,ชั鬦،วชา้ n. ความมดื,กลางคนื,ท鬦ี،
มดื,สดีาํ Phr. (in the dark ไมรู่้ เป็นความลบั) vi. มดื. ###SW. darkish adj. ดdูark
darkishness n. ดdูark ###S. dim, [Hope]
(adj) มดื,ดาํ,มดืมน,มดืมวั,คล刧ํ惀า,แก,่ลกึลบั,เคลอืบคลมุ [Nontri]
(n) ความมดื,ท鬦ี،มดื,เวลากลางคนื,ความลกึลบั,สดีาํ [Nontri]
/D AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

data ขอ้มลู: ตวัเลข, สถติ ิ[Lex2]
(เด\'ทะ,ดา\'ทะ) n. พหพูจนข์อง datum [Hope]
(n) ขอ้มลู,ตวัเลข,สถติ,ิส鬦ิ،งท鬦ี،รู้ [Nontri]
/D EY1 T AH0/ [CMU]
/D AE1 T AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

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

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

dead คนตาย (พหพูจน)์: ผู้ตาย [Lex2]
เฉ鬦ื،อยชา: เง鬦ื،องหงอย, อยู่น鬦ิ،งๆ, เกยีจครา้น [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมเ่คล鬦ื،อนไหว: แนน่鬦ิ،ง, ซ鬦ึ،งหยดุน鬦ิ،ง, ซ鬦ึ،งไมไ่หวตงิ, ซบเซา, เฉ鬦ื،อยชา, น鬦ิ،ง [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมใ่ชแ้ลว้ (ภาษา): ซ鬦ึ،งสญูส刧ิ惀น, ซ鬦ึ،งตายไปแลว้, ซ鬦ึ،งเลกิใชแ้ลว้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่ผีดิพลาด: ซ鬦ึ،งไมพ่ลาด, ซ鬦ึ،งแมน่ยาํ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่เีสยีงสะทอ้น (หอ้ง): ซ鬦ึ،งไมม่เีสยีงกอ้ง [Lex2]
ซ鬦ึ،งไรค้วามรู้สกึ: ซ鬦ึ،งไมต่อบสนอง [Lex2]
ดบั (ไฟ): ซ鬦ึ،งไมท่าํงาน, เสยี, หมด (เชน่ แบตเตอร鬦ี،, ไฟ เป็นตน้) [Lex2]
ตรง[Lex2]
ตายแลว้: ซ鬦ึ،งไมม่ชีวีติ, ถงึแกก่รรม, ดบั [Lex2]
แทจ้รงิ: เตม็ท鬦ี،, สมบรูณ,์ ทั刧惀งหมด [Lex2]
สงบเงยีบ: เงยีบเชยีบ, สงัด [Lex2]
สนทิ (จอด)[Lex2]
สญูพันธุ์: สาบสญู, สญูส刧ิ惀น [Lex2]
เหนด็เหน鬦ื،อย: ซ鬦ึ،งหมดแรง, เหน鬦ื،อยมาก, เม鬦ื،อยลา้ [Lex2]
เหมอืนตาย: เหมอืนไมม่ชีวีติ, ราวกบัตาย, ราวกบัส刧ิ惀นชวีติ [Lex2]
แหง้แลง้: เส鬦ื،อมสภาพ [Lex2]
อยา่งทนัท:ี อยา่งฉับพลนั, อยา่งทนัททีนัใด [Lex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งแทจ้รงิ, อยา่งมาก, อยา่งท鬦ี،สดุ, ทั刧惀งหมด [Lex2]
(เดด) adj.ตาย,ส刧ิ惀นลมหายใจ,ไมม่ชีวีติ,ไมม่คีวามรู้สกึ,ท鬦ื،อ,จดืชดื,โดยส刧ิ惀น



เชงิ,แมน่ยาํ,กะทนัหนั,ตรง,จรงิ ๆ ,ไมม่กีระแสไฟฟา้ adv. โดยส刧ิ惀นเชงิ,เตม็ท鬦ี،,อยา่งกะทนัหนั
n. คนตาย ###S. deceased [Hope]
(adj) ตาย,ดบั,ส刧ิ惀นลม,สญูส刧ิ惀น,แนน่อน,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ตายดา้น,เป็นหมนั [Nontri]
(adj) โดยถอ่งแท,้แนน่อน,เตม็ท鬦ี،,โดยส刧ิ惀นเชงิ,อยา่งกะทนัหนั [Nontri]
(n) คนตาย,ผู้ตาย,ความหนาว [Nontri]
/D EH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

dear ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،รักย鬦ิ،ง: ซ鬦ึ،งเป็นสดุท鬦ี،รัก [Lex2]
ท鬦ี،รัก: สดุท鬦ี،รัก, ทนูหวั, ยอดรัก, ผู้เป็นท鬦ี،รัก [Lex2]
มคีา่: มเีกยีรตอิยา่งย鬦ิ،ง [Lex2]
มรีาคาสงู: มรีาคา, มมีลูคา่สงู [Lex2]
(เดยีร)์ adj. ท鬦ี،รัก,เป็นท鬦ี،รัก,นา่รัก,แพง,ทกุขใ์จ,ขุ่นใจ,เขม้งวด n. บคุคลอนัเป็นท鬦ี،รัก,บคุคลท鬦ี،
ด,ีคนรัก adv. เป็นท鬦ี،รัก,มรีาคาแพง interj. คาํอทุานท鬦ี،แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศรา้
เชน่ อนจิจา! ตายจรงิ! โอ!้. ###SW. dearness n. ดdูear คาํท ี[Hope]
(adj) แพง,ราคาสงู,เป็นท鬦ี،รัก,สดุสวาท,นา่รัก [Nontri]
/D IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

death การตาย: การเสยีชวีติ, การถงึแกก่รรม, การส刧ิ惀นชวีติ, การส刧ิ惀นใจ [Lex2]
การทาํลาย: การถกูทาํลาย [Lex2]
การสาบสญู[Lex2]
การส刧ิ惀นสดุ: การยตุ,ิ การจบส刧ิ惀น, การถกูทาํลาย, การดบั [Lex2]
ความตาย: มรณกรรม, การส刧ิ惀นชวีติ, การเสยีชวีติ [Lex2]
(เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะท鬦ี،ตาย,การดบั,การถกูทาํลาย to death สดุเหว鬦ี،ยงอยา่งย鬦ิ،ง



###SW. deathful adj. ดdูeath ###S. end [Hope]
(n) ความตาย,ความสญูส刧ิ惀น,การดบัสญู,มรณกรรม [Nontri]
/D EH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

debate การโตว้าท:ี การอภปิราย, การโตแ้ยง้, การถกเถยีง [Lex2]
การพจิารณา: การใชด้ลุยพนิจิ, การไตรต่รอง, การใครค่รวญ, การวนิจิฉัย [Lex2]
โตแ้ยง้: ถกเถยีง, โตเ้ถยีง, อภปิราย, ขดัแยง้ [Lex2]
พจิารณา: ใชด้ลุยพนิจิ, ศกึษา, ใครค่รวญ, ไตรต่รอง [Lex2]
(ดเิบท\') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถก
เถยีง,อภปิราย,พจิารณา,ชงิชยั,ตอ่สู้ ###S. argue [Hope]
(n) การถกเถยีง,การอภปิราย,การโตแ้ยง้,การโตว้าท ี[Nontri]
(vt) ถกเถยีง,โตแ้ยง้,ตอ่ตา้น,ชงิชยั,โตว้าท,ีอภปิราย [Nontri]
/D AH0 B EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

debt ภาวะท鬦ี،เป็นหน刧ี惀: ภาวะลกูหน刧ี惀, ความมหีน刧ี惀, การเป็นหน刧ี惀 [Lex2]
หน刧ี惀สนิ: หน刧ี惀, จาํนวนหน刧ี惀สนิ [Lex2]
(เดบท)ฺ n. หน刧ี惀,หน刧ี惀สนิ,ภาวะท鬦ี،เป็นหน刧ี惀 [Hope]
(n) หน刧ี惀สนิ,หน刧ี惀 [Nontri]
/D EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

December ธนัวาคม[Lex2]
(ดเีซม\'เบอะ) n. ธนัวาคม [Hope]
(n) เดอืนธนัวาคม [Nontri]
/D AH0 S EH1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

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

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

decline ทางลาด: การเอยีงลาด [Lex2]
ปฏเิสธ: บอกปัด, ไมย่อมรับ, ไมรั่บสมคัร [Lex2]
ภาวะตกต鬦ํ،า: ความตกต鬦ํ،า, ความเส鬦ื،อม, การถดถอย [Lex2]
แยล่ง: เส鬦ื،อม, โทรม, ตกต鬦ํ،า, เลวลง, ลดลง [Lex2]
ลาด: เอยีง, ลาดลง [Lex2]
(ดไิคลน\') vi.,n. (การ) เอยีง,ลาด,เส鬦ื،อมลง,ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมย่อม ###S. lessen [Hope]
(n) ความทรดุโทรม,ความเส鬦ื،อม,การปฏเิสธ,ตอนจบ [Nontri]
(vi) เส鬦ื،อมลง,บา่ยเบน,ลดถอย,คลอ้ยต鬦ํ،า,เอยีงลง [Nontri]
(vt) ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมรั่บ,ไมย่อม,กระจายคาํ [Nontri]
/D IH0 K L AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

decoration การตกแตง่: การประดบัประดา [Lex2]
เคร鬦ื،องตกแตง่: เคร鬦ื،องประดบั [Lex2]
เคร鬦ื،องราชอสิรยิาภรณ:์ เคร鬦ื،องยศ, เคร鬦ื،องหมายเกยีรตยิศ [Lex2]
(เดคคะเร\'เชนิ) n. การตกแตง่,เคร鬦ื،องตกแตง่,เคร鬦ื،องยศ,อสิรยิาภรณ,์หนังสอืชมเชย ###S.



ornamentation [Hope]
(n) การประดบั,เคร鬦ื،องตกแตง่,เคร鬦ื،องประดบั,เคร鬦ื،องยศ [Nontri]
/D EH2 K ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

decorative ซ鬦ึ،งใชต้กแตง่หรอืประดบัประดา: ซ鬦ึ،งตกแตง่แลว้, มกีารตกแตง่อยา่งหรหูรา [Lex2]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัการตกแตง่,เก鬦ี،ยวกบัความงาม [Nontri]
/D EH1 K R AH0 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

decrease การลดลง: การตกลง, การนอ้ยลง [Lex2]
ทาํใหล้ดลง: ทาํใหป้รมิาณนอ้ยลง, ทาํใหต้鬦ํ،าลง [Lex2]
ลดลง: ตก, นอ้ยลง, สั刧惀นลง, บรรเทา [Lex2]
(ดคีรสี\') vi.,n. (การ) ลดลง,บรรเทา vt. ทาํใหน้อ้ยลง,บรรเทา,ปรมิาณท鬦ี،ลดลง ###S.
lessen [Hope]
(n) การบรรเทา,ความลดลง [Nontri]
(vi,vt) บรรเทา,ลดนอ้ยลง,สั刧惀นลง [Nontri]
/D IH0 K R IY1 S/ [CMU]
/D IY1 K R IY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

deep เขม้ (เชน่ ส,ี แสง): คล刧ํ惀า, จัด [Lex2]
ซ鬦ึ،งมใีจจดจอ่: หมกมุ่น, คร鬦ํ،าเครง่ [Lex2]
ดกึมาก[Lex2]
ต鬦ํ،า (เสยีง): ทุ้ม [Lex2]
มาก: อยา่งย鬦ิ،ง [Lex2]
ลกึ (เชน่ ตู้ลกึ): มติกิารวดัจากดา้นหนา้ไปดา้นหลงั [Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ไกลเขา้ไปดา้นใน [Lex2]
ลกึ (เชน่ บอ่ลกึ): ลกึจากผวิหนา้, ลกึจากดา้นนอก [Lex2]
ลกึซ刧ึ惀ง (เชน่ ความคดิ, ความรู้): ล刧ํ惀าลกึ (ฉลาด) [Lex2]
ลกึมาก[Lex2]
ลกึลบั (เชน่ บคุคล): ซอ่นความรู้สกึ [Lex2]
ลกึๆ (เชน่ หายใจ, ถอนหายใจ): เตม็ท鬦ี، [Lex2]
สนทิ (หลบั): ลกึ (หลบั) [Lex2]
สว่นลกึ: ระยะลกึ [Lex2]
หนา[Lex2]
อยา่งหา่งไกล: อยา่งลกึมาก (ป่า) [Lex2]
(ดพี) adj.,adv. ลกึ,ลกึล刧ํ惀า,ลกึซ刧ึ惀ง,มาก,เหลอืเกนิ,หา่งไกล,อยู่ตามเสน้ขอบ,มใีจจดจอ่,ใจจรงิ
n. สว่นลกึของทะเล แมน่刧ํ惀า,ความกวา้งใหญไ่พศาล สว่นท鬦ี،เขม้ขน้นอ้ยท鬦ี،สดุ [Hope]
(adj) ลกึ,ลกึซ刧ึ惀ง,เขม้,สดุซ刧ึ惀ง,หา่งไกล [Nontri]
/D IY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deeply อยา่งลกึมาก[Lex2]
อยา่งสดุซ刧ึ惀ง: อยา่งลกึซ刧ึ惀ง, อยา่งมากมาย, อยา่งแรงกลา้ [Lex2]
adv. ลกึลงไปมาก,มาก,อยา่งฉลาดแกมโกง ###S. profoundly [Hope]
/D IY1 P L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

defeat ความพา่ยแพ:้ ความปราชยั [Lex2]



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

defence การปอ้งกนั: การแกต้า่ง [Lex2]
(ดเิฟนซ\ฺ') n. การปอ้งกนั,การตา้นการรกุราน,การพทิกัษ,์การแกต้วัให,้การเป็นทนายให,้การ
แกต้า่ง ###SW. defenceable adj. ดdูefence ###S. protection [Hope]
(n) การปอ้งกนั,เคร鬦ื،องปอ้งกนั,การปกปอ้ง,การแกต้า่ง [Nontri]
/D AH0 F EH1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

define กาํหนด: ระบ,ุ ทาํใหช้ดัเจน [Lex2]
นยิาม: จาํกดัความ, ใหค้าํจาํกดัความ [Lex2]
เป็นเคร鬦ื،องหมายแสดง: บอกขอบเขต, กาํหนดเขตแดน [Lex2]
(ดไิฟน\์') vt. ใหค้าํจาํกดัความ,อธบิาย,บญัญัตศิพัท,์ทาํใหช้ดัเจน,กาํหนด,จาํกดัวง ###SW.
definability n. ดdูefine definer n. ดdูefine [Hope]
(vt) จาํกดัความ,กาํหนดเขต,จาํกดัวง,บญัญัตศิพัท ์[Nontri]
/D AH0 F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

definite แนน่อน: แนช่ดั, แจม่แจง้, ชดัเจน [Lex2]
(เดฟ\'ฟนิทิ) adj. แนน่อน,แนช่ดั,ชดัเจน,ยนืยนั เดด็ขาด ###SW. definiteness n. ###S.
fixed [Hope]
(adj) มเีขตจาํกดั,แนน่อน,ชดัเจน,เดด็ขาด,ยนืยนั [Nontri]
/D EH1 F AH0 N AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

definitely อยา่งแนน่อน: อยา่งชดัเจน, อยา่งแจม่แจง้ [Lex2]
/D EH1 F AH0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

definition ความคมชดัของภาพ[Lex2]
คาํนยิาม: คาํจาํกดัความ, บทนยิาม, คาํอธบิายความหมาย, การอธบิายความหมาย [Lex2]
|die, pl. Definitionen| คาํนยิาม, คาํจาํกดัความ [LongdoDE]
(เดฟฟนิชิ\'เชนิ) n. คาํจาํกดัความ,การกาํหนด,การจาํกดัวง,ความคมหรอืความชดัของภาพ
[Hope]
(n) คาํนยิาม,คาํจาํกดัความ,คาํอธบิาย,การบญัญัตศิพัท,์ความชดัเจน [Nontri]
/D EH2 F AH0 N IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

delay ความชกัชา้: ความยดืยาด, การหนว่งเหน鬦ี،ยว, การเถลไถล, การเสยีเวลา [Lex2]
ทาํใหล้า่ชา้: ทาํใหช้า้, ทาํใหห้ยดุยั刧惀ง, ทาํใหเ้สยีเวลา, เล鬦ื،อน [Lex2]
ลา่ชา้: หยดุยั刧惀ง, ยดืเวลา, เล鬦ื،อนเวลา, ถว่งเวลา [Lex2]
(ดเิล\') {delayed,delaying,delays} v.,n. (การ) เล鬦ื،อน,ผลดั,ทาํใหถ้ว่งเวลา,ถว่งเวลา,เสยี
เวลา ###S. defer [Hope]
(n) การรรีอ,ความเฉ鬦ื،อยชา,ความลา่ชา้,การถว่งเวลา [Nontri]
(vi,vt) ชา้ไป,เล鬦ื،อน,รรีอ,ชกัชา้,ถว่งเวลา,ยดืเวลา,ผัดผอ่น [Nontri]
/D AH0 L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

deliberately อยา่งรอบคอบ: อยา่งสขุมุ [Lex2]
(adv) อยา่งมเีจตนา,อยา่งจงใจ,อยา่งตั刧惀งใจ [Nontri]
/D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0/ [CMU]
/D AH0 L IH1 B R AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

delight ความยนิด:ี ความปติยินิด,ี ความสขุใจ, ความดใีจ [Lex2]



ทาํใหด้ใีจ: ทาํใหย้นิด,ี ทาํใหป้ล刧ื惀มปติ ิ[Lex2]
พอใจ: มคีวามสขุ, ยนิด,ี ปลาบปล刧ื惀ม [Lex2]
(ดไิลท\ฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยนิด,ีความปีตยินิด,ีความสขุใจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ให้
ความสขุใจ. vt. ใหค้วามสขุใจ,ใหค้วามพอใจ. vi. มคีวามยนิด,ีมคีวามปล刧ื惀มปีต ิ###S.
enjoymentA. disgust [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปรดี气ิꯔเปรม,ความปีต,ิความเบกิบานใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหย้นิด,ีทาํใหป้ีต,ิทาํใหส้ขุใจ,ทาํใหเ้บกิบานใจ [Nontri]
/D AH0 L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

delighted นา่ช鬦ื،นชมยนิด:ี นา่ปติยินิด,ี นา่ช鬦ื،นใจ, นา่ยนิด,ี นา่ดใีจ, นา่ต刧ื惀นตนั, นา่ปลาบปล刧ื惀ม [Lex2]
(ดไิล\'ทดิ) adj. ยนิดมีาก,สขุใจ [Hope]
/D AH0 L AY1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[delight]
ความยนิด:ี ความปติยินิด,ี ความสขุใจ, ความดใีจ [Lex2]
ทาํใหด้ใีจ: ทาํใหย้นิด,ี ทาํใหป้ล刧ื惀มปติ ิ[Lex2]
พอใจ: มคีวามสขุ, ยนิด,ี ปลาบปล刧ื惀ม [Lex2]
(ดไิลท\ฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยนิด,ีความปีตยินิด,ีความสขุใจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ให้
ความสขุใจ. vt. ใหค้วามสขุใจ,ใหค้วามพอใจ. vi. มคีวามยนิด,ีมคีวามปล刧ื惀มปีต ิ###S.
enjoymentA. disgust [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปรดี气ิꯔเปรม,ความปีต,ิความเบกิบานใจ [Nontri]
(vt) ทาํใหย้นิด,ีทาํใหป้ีต,ิทาํใหส้ขุใจ,ทาํใหเ้บกิบานใจ [Nontri]
/D AH0 L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

delivery การคลอดลกู[Lex2]
การสง่: การสง่สนิคา้, การสง่สาร [Lex2]
(ดลิฟิ\'เวอร)ี n. การสง่,การนาํสง่,การกลา่ว,การกลา่วสนุทรพจน,์การโยน (ลกูบอล) ,ส鬦ิ،งท鬦ี،นาํ
สง่,การคลอดบตุร,การสง่สนิคา้จากผู้ขายไปยงัผู้ซ刧ื惀อ ###S. transfer [Hope]
(n) การพดูจา,การกลา่วสนุทรพจน,์การสง่มอบ,การคลอดลกู [Nontri]
/D AH0 L IH1 V ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



demand ความตอ้งการ: อปุสงค,์ ความตอ้งการซ刧ื惀อและอาํนาจซ刧ื惀อ, ปรมิาณท鬦ี،ตอ้งการซ刧ื惀อ [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค,์ ปรารถนา, เรยีกรอ้ง, ถาม, สอบถาม, สั鬦،งซ刧ื惀อ [Lex2]
(ดมีานด\ฺ') n. ความตอ้งการ,อปุสงค ์vt. ตอ้งการ,เรยีกรอ้ง,ถาม,ขอทราบ [Hope]
(n) ความตอ้งการ,คาํขอรอ้ง,อปุสงค,์การเรยีกรอ้ง [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,ขอรอ้ง,เรยีกรอ้ง,ขอทราบ,ถาม [Nontri]
/D IH2 M AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

dentist ทนัตแพทย:์ หมอฟัน [Lex2]
(เดน\'ทสิท)ฺ n. ทนัตแพทย,์หมอฟัน [Hope]
(n) ทนัตแพทย,์หมอฟัน [Nontri]
/D EH1 N T AH0 S T/ [CMU]
/D EH1 N AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

deny ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ, ไมย่อมเช鬦ื،อ, ไมเ่หน็ดว้ย [Lex2]
ระงับ: ยบัยั刧惀ง, อดกลั刧惀น [Lex2]
(ดไิน\') {denied,denying,denies} vt. ปฎเิสธ,ไมย่อมรับ,ไมต่กลง,บงัคบัใจตวัเอง ###S.
dispute ###A. affirm [Hope]
(vt) ปฏเิสธ,บอกปัด,ไมป่ฏบิตัติาม,ไมต่กลง,ไมย่อมรับ [Nontri]
/D AH0 N AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

departure การแตกตา่งจากปกต ิหรอืท鬦ี،คาดไว:้ การเบ鬦ี،ยงเบน [Lex2]
การออกจาก (สถานท鬦ี،): การออกไป [Lex2]
การออกเดนิทาง: ทางออก [Lex2]
(ดพีาร\์'เชอะ) n. การจากไป,การออกเดนิทาง,การเบ鬦ี،ยงเบน,การฝ่าฝืน,การแยกไป,การตาย
###S. exit,going,leave [Hope]
(n) การจากไป,การออกเดนิทาง,การตาย,การแยกไป [Nontri]
/D AH0 P AA1 R CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

depend ข刧ึ惀นอยู่กบั: พ鬦ึ،งพงิ, อาศยั, พ鬦ึ،งพา [Lex2]
แขวน: หอ้ย, หอ้ยลงมา [Lex2]



ไวว้างใจ: เช鬦ื،อมั鬦،น, มั鬦،นใจ [Lex2]
อยู่ระหวา่งการพจิารณา (ทางกฎหมาย)[Lex2]
(ดเีพนด\ฺ') {depended,depending,depends} vi. ข刧ึ惀นอยู่กบั,อาศยั,อยู่ท鬦ี،,สดุแลว้
แต,่พ鬦ึ،งพา,แขวนหรอืหอ้ยอยู่,เช鬦ื،อถอื [Hope]
(vi) เช鬦ื،อถอื,ไวใ้จ,พ鬦ึ،งพงิ,อาศยั,ข刧ึ惀นอยู่กบั [Nontri]
/D AH0 P EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

depress ทาํใหล้ดลง: ลดลง [Lex2]
ทาํใหห้ดหู่ใจ: ทาํใหเ้ศรา้ใจ [Lex2]
(ดเีพรส\') vt. ลดลง,กด,กดต鬦ํ،า,ระงับ,ยบัยั刧惀ง,ทาํใหห้ดหู่ใจ,ทาํใหค้า่หรอืระดบัต鬦ํ،าลง [Hope]
(vt) กดลง,ทาํใหห้ดหู่,ลดลง,เหลอืบตาลง,ยบัยั刧惀ง [Nontri]
/D AH0 P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depressed ซ鬦ึ،งกดลงไป (คาํทางการ): ซ鬦ึ،งจมลงไป, ซ鬦ึ،งบุ๋มลงไป [Lex2]
ซ鬦ึ،งตกต鬦ํ،าลง: ซ鬦ึ،งลดลง, นอ้ยลง [Lex2]
เศรา้สลด: หอ่เห鬦ี،ยว, หดหู่, หมดกาํลงัใจ, ส刧ิ惀นหวงั, ไรค้วามสขุ [Lex2]
ออ่นแอ: ไมม่เีร鬦ี،ยวแรง, ไมแ่ขง็แรง [Lex2]
(ดเีพรสด\ฺ') adj. หดหู่ใจ,เศรา้,ถกูกดลง,ตกต鬦ํ،า (เศรษฐกจิ) ,ซ鬦ึ،งอยู่ต鬦ํ،า ###S. sad ###A.
cheerful [Hope]
/D AH0 P R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[depress]
ทาํใหล้ดลง: ลดลง [Lex2]
ทาํใหห้ดหู่ใจ: ทาํใหเ้ศรา้ใจ [Lex2]
(ดเีพรส\') vt. ลดลง,กด,กดต鬦ํ،า,ระงับ,ยบัยั刧惀ง,ทาํใหห้ดหู่ใจ,ทาํใหค้า่หรอืระดบัต鬦ํ،าลง [Hope]
(vt) กดลง,ทาํใหห้ดหู่,ลดลง,เหลอืบตาลง,ยบัยั刧惀ง [Nontri]
/D AH0 P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depressing ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหโ้ศกเศรา้, ทาํใหห้ดหู่ [Lex2]
(ดเีพรส\'ซงิ) adj. เศรา้โศก,หดหู่ใจ,ตกต鬦ํ،า (เศรษฐกจิ) ,ซ鬦ึ،งถกูกดข鬦ี، [Hope]
/D AH0 P R EH1 S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[depress]
ทาํใหล้ดลง: ลดลง [Lex2]
ทาํใหห้ดหู่ใจ: ทาํใหเ้ศรา้ใจ [Lex2]
(ดเีพรส\') vt. ลดลง,กด,กดต鬦ํ،า,ระงับ,ยบัยั刧惀ง,ทาํใหห้ดหู่ใจ,ทาํใหค้า่หรอืระดบัต鬦ํ،าลง [Hope]



(vt) กดลง,ทาํใหห้ดหู่,ลดลง,เหลอืบตาลง,ยบัยั刧惀ง [Nontri]
/D AH0 P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

depth ความเขม้ของส[ีLex2]
ความรู้ความสามารถ[Lex2]
ความลกึ[Lex2]
ความลกึซ刧ึ惀ง: ความรู้สกึซาบซ刧ึ惀ง, ความรู้สกึสดุซ刧ึ惀ง, ความซมึซาบ [Lex2]
สว่นท鬦ี،ลกึท鬦ี،สดุ: สว่นท鬦ี،รนุแรงท鬦ี،สดุ [Lex2]
เสยีงต鬦ํ،า: ระดบัเสยีงต鬦ํ،า [Lex2]
(เดพธ)ฺ n. ความลกึ,ความซบัซอ้น,ความรนุแรง,ความคดิลกึซ刧ึ惀ง,ความเขม้ขน้,ความต鬦ํ،าของ
ระดบัเสยีง,สว่นลกึ, Phr. (in depth อยา่งย鬦ิ،ง,เตม็ท鬦ี،) adj. มาก,ละเอยีด ###S. bottom
###A. surface [Hope]
(n) ความลกึ,ความลกึซ刧ึ惀ง,ความเขม้ขน้,ความรนุแรง,สว่นลกึ [Nontri]
/D EH1 P TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

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

desert เก鬦ี،ยวกบัทะเลทราย: ซ鬦ึ،งมลีกัษณะของทะเลทราย [Lex2]
ทะเลทราย: พ刧ื惀นท鬦ี،แหง้แลง้, บรเิวณแหง้แลง้ [Lex2]
ทอดท刧ิ惀ง: ท刧ิ惀ง, ละท刧ิ惀ง [Lex2]
หนทีหาร (ทางทหาร)[Lex2]
(เดส\'เซริท์) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แหง้แลง้,รกรา้ง,อา้งวา้ง vt.
ละท刧ิ惀ง,ละท刧ิ惀งหนา้ท鬦ี،,หนทีพั. n. ผู้ละท刧ิ惀ง,ผู้หนทีพั [Hope]
(n) ทะเลทราย,ท鬦ี،แหง้แลง้ [Nontri]
(vi,vt) จากไป,หนทีพั,หลบหน,ีทอดท刧ิ惀ง,ท刧ิ惀งหนา้ท鬦ี، [Nontri]
/D EH1 Z ER0 T/ [CMU]
/D AH0 Z ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



(v) / / [OALD]

deserted ซ鬦ึ،งรกรา้ง: ซ鬦ึ،งถกูทอดท刧ิ惀ง, ซ鬦ึ،งไมม่คีนอาศยัอยู่, ซ鬦ึ،งวา่งเปลา่ [Lex2]
(ดเิซริท์\'ทดิ) adj. ซ鬦ึ،งถกูทอดท刧ิ惀ง,ถกูลมื,ไรค้นอยู่,โดดเด鬦ี،ยว ###S. abandoned [Hope]
/D AH0 Z ER1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[desert]
เก鬦ี،ยวกบัทะเลทราย: ซ鬦ึ،งมลีกัษณะของทะเลทราย [Lex2]
ทะเลทราย: พ刧ื惀นท鬦ี،แหง้แลง้, บรเิวณแหง้แลง้ [Lex2]
ทอดท刧ิ惀ง: ท刧ิ惀ง, ละท刧ิ惀ง [Lex2]
หนทีหาร (ทางทหาร)[Lex2]
(เดส\'เซริท์) {deserted,deserting,deserts} n. ทะเลทราย adj.แหง้แลง้,รกรา้ง,อา้งวา้ง vt.
ละท刧ิ惀ง,ละท刧ิ惀งหนา้ท鬦ี،,หนทีพั. n. ผู้ละท刧ิ惀ง,ผู้หนทีพั [Hope]
(n) ทะเลทราย,ท鬦ี،แหง้แลง้ [Nontri]
(vi,vt) จากไป,หนทีพั,หลบหน,ีทอดท刧ิ惀ง,ท刧ิ惀งหนา้ท鬦ี، [Nontri]
/D EH1 Z ER0 T/ [CMU]
/D AH0 Z ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

deserve สมควรไดรั้บ: ควรคา่แกก่ารไดรั้บ, คู่ควร [Lex2]
(ดเีซริฟ์ว\') vt.,vi. สมควรจะไดรั้บ. ###SW. deserver n. ดdูeserve ###S.
merit,earn,rate [Hope]
(vt) สมควรไดรั้บ [Nontri]
/D AH0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

design การประดษิฐ:์ การสรา้งสรรค,์ การออกแบบ [Lex2]
โครงการ: แผนการ [Lex2]
จดุประสงค:์ ความตั刧惀งใจ, ความมุ่งมั鬦،น, เปา้หมาย [Lex2]
แบบ: พมิพเ์ขยีว, แบบบา้น, ภาพรา่ง [Lex2]
ลาย: ลวดลาย, งานศลิป์ [Lex2]
ออกแบบ: วางแผน, กาํหนด, ประดษิฐ ์[Lex2]
(ดไิซน\ฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คดิ,กาํหนด,ประสงค.์ ###SW. designed adj. n.
แบบ, [Hope]
(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั刧惀งใจ,จดุประสงค ์[Nontri]
(vt) ออกแบบ,คดิ,กาํหนด,เตรยีมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
/D AH0 Z AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

desire ความปรารถนา: ความอยาก, ความประสงค,์ ความตอ้งการ [Lex2]
ปรารถนา: อยาก, ตอ้งการ, ประสงค ์[Lex2]
(ดไิซ\'เออะ) n. ความตอ้งการ,ราคะ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ. vt. ปรารถนา,ตอ้งการ,ประสงค ์###S.
longing [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความปรารถนา,ความประสงค,์ความอยาก,ราคะ [Nontri]
(vi,vt) ตอ้งการ,ปรารถนา,ประสงค,์อยากได ้[Nontri]
/D AH0 Z AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

desk โตะ๊: เคานเ์ตอรบ์รกิารในโรงแรมหรอืสนามบนิ [Lex2]
แผนก: ฝ่าย, กอง [Lex2]
(เดสค)ฺ โตะ๊ทาํงาน,แทน่อา่น ,กอง ฝ่ายหรอืแผนก,ท鬦ี،ตั刧惀งโนต๊ดนตร,ีกองบรรณาธกิาร adj.



เก鬦ี،ยวกบัโตะ๊ [Hope]
(n) โตะ๊,โตะ๊ทาํงาน,กองบรรณาธกิาร,แทน่อา่นคมัภรี,์ฝ่าย,แผนก [Nontri]
/D EH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

desperate ซ鬦ึ،งส刧ิ惀นหวงั: ซ鬦ึ،งหมดหวงั [Lex2]
เตม็ไปดว้ยอนัตราย[Lex2]
รนุแรง: รา้ยแรง [Lex2]
(เดส\'เพอรทิ) adj. อนัตราย,เขา้ตา,จน,ลอ่แหลม,มคีวามตอ้งการอยา่งมาก,รา้ยแรงมาก,เลว
มาก,อยา่งย鬦ิ،ง,เหลอืเกนิ,เตม็ท鬦ี،. ###SW. desperateness n. ดdูesperate ###S. wildA.
cautious [Hope]
(adj) หมดหวงั,เขา้ตาจน,ไมก่ลวัอนัตราย,ไมค่ดิชวีติ [Nontri]
/D EH1 S P R AH0 T/ [CMU]
/D EH1 S P ER0 AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

despite ถงึอยา่งไรกต็าม: จะอยา่งไรกต็าม [Lex2]
(ดสิไพท\ฺ') prep. ถงึอยา่งไรกต็าม,โดยไมค่าํนงึถงึ. n. ความเกลยีดชงั,การดหูม鬦ิ،น,การเหยยีด
หยามPhr. (in despite of ถงึแมว้า่) [Hope]
(n) การดหูม鬦ิ،น,การดถูกู,การเหยยีดหยาม,ความชั鬦،ว,ความเกลยีดชงั [Nontri]
(pre) ถงึแมว้า่,ถงึอยา่งไรกต็าม [Nontri]
/D IH2 S P AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

detail รายละเอยีด: ขอ้ปลกียอ่ย, สว่นยอ่ย, สว่นเลก็ๆ นอ้ยๆ [Lex2]
อธบิายโดยละเอยีด: ทาํโดยละเอยีด, ช刧ี惀แจงรายละเอยีด [Lex2]
(ด\ี'เทล) n. รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย,สว่นยอ่ย vt. แจง้รายละเอยีด,แตง่ตั刧惀งหรอืสั鬦،งใหป้ฎบิตัิ
การพเิศษ [Hope]
(n) รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย [Nontri]
(vt) แจกแจงรายละเอยีด,กลา่วโดยละเอยีด [Nontri]
/D AH0 T EY1 L/ [CMU]
/D IY1 T EY0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

detailed ซ鬦ึ،งมรีายละเอยีดมาก: อยา่งละเอยีด [Lex2]
(ดเีทลด\ฺ') adj. ซ鬦ึ،งมรีายละเอยีดมาก ###S. thorough [Hope]



/D AH0 T EY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[detail]
รายละเอยีด: ขอ้ปลกียอ่ย, สว่นยอ่ย, สว่นเลก็ๆ นอ้ยๆ [Lex2]
อธบิายโดยละเอยีด: ทาํโดยละเอยีด, ช刧ี惀แจงรายละเอยีด [Lex2]
(ด\ี'เทล) n. รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย,สว่นยอ่ย vt. แจง้รายละเอยีด,แตง่ตั刧惀งหรอืสั鬦،งใหป้ฎบิตัิ
การพเิศษ [Hope]
(n) รายละเอยีด,ขอ้ปลกียอ่ย [Nontri]
(vt) แจกแจงรายละเอยีด,กลา่วโดยละเอยีด [Nontri]
/D AH0 T EY1 L/ [CMU]
/D IY1 T EY0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

determination การคาํนวณ: ผลของการคาํนวณ [Lex2]
การตดัสนิใจ: การตกลงใจ, การลงความเหน็, การสรปุ [Lex2]
ความมุ่งมั鬦،น: ความตั刧惀งใจมั鬦،น, ความมมุานะ, ความแนว่แน ่[Lex2]
(ดเิทอรม์เิน\'เชนิ) n. การกาํหนดความแนน่อน,การตกลงใจ,ความตั刧惀งใจ,การยตุ,ิการส刧ิ惀นสดุ 
S.decision ###A. uncertainty [Hope]
(n) การตกลงใจ,ความตั刧惀งใจ,ความแนน่อน,การกาํหนด [Nontri]
/D AH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

determined ด刧ื惀อดงึ: ไมป่ระนปีระนอม, ดงึดนั, ซ鬦ึ،งไมย่อมเปล鬦ี،ยน [Lex2]
เดด็เด鬦ี،ยว: ตั刧惀งใจจรงิ, ซ鬦ึ،งมุ่งมั鬦،น, แนว่แน,่ ซ鬦ึ،งตดัสนิใจแลว้ [Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิด)ฺ adj. แนน่อน,ซ鬦ึ،งตดัสนิใจแลว้,ซ鬦ึ،งตดัสนิแลว้ ###SW. determinedness n.
###S. resolved,fixed [Hope]
(adj) มั鬦،นคง,แนน่อน,ซ鬦ึ،งตดัสนิใจแลว้,ซ鬦ึ،งตกลงแลว้ [Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[determine]
กาํหนด: ระบ ุ[Lex2]
คน้ความจรงิอยา่งแนว่แน:่ มุ่งมั鬦،นคน้หา [Lex2]
ตดัสนิใจ: ตกลงใจ, ลงความเหน็ [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: กระตุ้น [Lex2]
ส刧ิ惀นสดุ: ยตุ ิ[Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิ) vt. กาํหนด,ตดัสนิใจ,ตกลงใจ,ตั刧惀งใจ,ยตุ,ิทาํใหส้刧ิ惀นสดุ vi. ตกลงใจ. ###SW.
determinable adj. determinability n. ###S. decide [Hope]
(vi,vt) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,ตั刧惀งใจ,กาํหนด,แสดงผล [Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

determine กาํหนด: ระบ ุ[Lex2]
คน้ความจรงิอยา่งแนว่แน:่ มุ่งมั鬦،นคน้หา [Lex2]
ตดัสนิใจ: ตกลงใจ, ลงความเหน็ [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: กระตุ้น [Lex2]
ส刧ิ惀นสดุ: ยตุ ิ[Lex2]
(ดเิทอร\์'มนิ) vt. กาํหนด,ตดัสนิใจ,ตกลงใจ,ตั刧惀งใจ,ยตุ,ิทาํใหส้刧ิ惀นสดุ vi. ตกลงใจ. ###SW.
determinable adj. determinability n. ###S. decide [Hope]
(vi,vt) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,ตั刧惀งใจ,กาํหนด,แสดงผล [Nontri]
/D AH0 T ER1 M AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



develop บกุเบกิ: เร鬦ิ،มตน้, รเิร鬦ิ،ม [Lex2]
พัฒนา: เตบิโต, เจรญิ, ววิฒันาการ [Lex2]
พัฒนา: ทาํใหเ้ตบิโต, ทาํใหเ้จรญิ, ทาํใหด้ขี刧ึ惀น, ววิฒันาการ [Lex2]
ใหร้ายละเอยีด: ขยายความ [Lex2]
(ดเีวล\'เลพิ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทาํใหเ้จรญิ,ทาํใหป้รากฎชดั
ข刧ึ惀นมา,ลา้งรปู,คอ่ย ๆ ปรากฎชดัข刧ึ惀นมาตามลาํดบั. vi. พัฒนา,ววิฒันา ###SW.
developability n. ดdูevelop ###S. mature [Hope]
(vi) พัฒนา,กา้วหนา้,เจรญิ,ลา้งรปู,ลา้งฟลิม์ [Nontri]
/D IH0 V EH1 L AH0 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

development การเจรญิเตบิโต: การพัฒนา, ความกา้วหนา้, พัฒนาการ, ววิฒันาการ [Lex2]
(ดเิวล\'เลพิเมนิท)ฺ n. ความกา้วหนา้,การพัฒนา,พัฒนาการ,ววิฒันาการ,ภาวะท鬦ี،คอ่ย ๆ ปรากฎ
ชดัข刧ึ惀น ###S. growth,evolution [Hope]
(n) การพัฒนา,ความกา้วหนา้,ความเจรญิ,ววิฒันาการ,การลา้งฟลิม์ [Nontri]
/D IH0 V EH1 L AH0 P M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

device อปุกรณ:์ เคร鬦ื،องประดษิฐ,์ เคร鬦ื،องใช,้ กลไก [Lex2]
(ดไิวซ\ฺ') n. อปุกรณ,์เคร鬦ื،องประดษิฐ,์เคร鬦ื،องกลไก,แผนการ,หลกัในใจ,เคร鬦ื،องหมาย ###S.
contrivance อปุกรณห์มายถงึ อปุกรณต์า่ง ๆ ท鬦ี،ใชร้ว่มกบัเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์เชน่ จอภาพ
เคร鬦ื،องพมิพ ์เมาส ์หนว่ยจานบนัทกึ หรอืโมเดม็ ซ鬦ึ،งสามารถรับและแสดงผลขอ้มลูได ้อปุกรณ์
บางชนดิตอ้งมโีปรแกรมชว่ย โปรแกรมน刧ี惀เรยีกวา่ device driverด ูdevice driver ประกอบ
[Hope]
(n) แผนการ,อบุาย,โครงการ,อปุกรณ,์เคร鬦ื،องมอื [Nontri]
/D IH0 V AY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

devoted ซ鬦ื،อสตัย:์ ซ鬦ึ،งจงรักภกัด,ี เล鬦ื،อมใส, ซ鬦ึ،งยดึมั鬦،น, ศรัทธา [Lex2]
(ดโีว\'ทดิ) adj. มใีจจดใจจอ่,ใสใ่จ,อทุศิ ###SW. devotedness n. ###S. destine
[Hope]
(adj) จงรักภกัด,ีใสใ่จ,อทุศิ,เอาใจใส ่[Nontri]
/D IH0 V OW1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[devote]
มอบให:้ อทุศิ, สละ [Lex2]
(ดโิวท\') vt. อทุศิ,สละ,ใสใ่จ ###S. dedicate [Hope]
(vt) มอบให,้อทุศิ,ยกให,้สละ [Nontri]
/D IH0 V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

devote มอบให:้ อทุศิ, สละ [Lex2]
(ดโิวท\') vt. อทุศิ,สละ,ใสใ่จ ###S. dedicate [Hope]
(vt) มอบให,้อทุศิ,ยกให,้สละ [Nontri]
/D IH0 V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

diagram แผนภาพ: ไดอะแกรม, แผนผัง [Lex2]
แสดงดว้ยแผนภาพ[Lex2]
(ได\'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธบิาย,โครงการ. vt. ใชแ้ผนภาพแสดง
###SW. digrammatic adj. ดdูiagram digrammatical adj. ดdูiagram [Hope]



(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง [Nontri]
/D AY1 AH0 G R AE2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

diamond เพชร[Lex2]
ไพร่ปูขา้วหลามตดั[Lex2]
รปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยมขนมเปียกปนู[Lex2]
สนามเบสบอล[Lex2]
(ได\'อะเมนิด)ฺ n. เพชร,รปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยมขนมเปียกปนู,รปูขา้วหลามตดั [Hope]
(n) เพชร,แหวนเพชร,รปูขา้วหลามตดั,รปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยมขนมเปียกปนู [Nontri]
/D AY1 M AH0 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

diary สมดุบนัทกึ: ไดอาร鬦ี،, บนัทกึประจาํวนั [Lex2]
(ได\'อะร)ี n. บนัทกึประจาํวนั,อนทุนิ ###SW. diarist n. ดdูiary [Hope]
(n) อนทุนิ,สมดุบนัทกึประจาํวนั,สมดุไดอาร ี[Nontri]
/D AY1 ER0 IY0/ [CMU]
/D AY1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

die ตาย: ส刧ิ惀นอายขุยั, หมดอาย ุ[Lex2]
พนิาศ: ยอ่ยยบั, หายนะ, ลม่จม [Lex2]
หยดุ: หยดุทาํงาน [Lex2]
แมพ่มิพต์อกโลหะ[Lex2]
ลกูเตา๋: ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยลกูเตา๋ [Lex2]
คาํนาํหนา้นามท鬦ี،เฉพาะเจาะจงสาํหรับเพศหญงิ หรอืพหพูจน ์(เหมอืน the ในภาษาองักฤษ)
[LongdoDE]
(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยดุ,หยดุทาํงาน,อวสาน,พนิาศ,สงบลง,สลาย
ตวั,ทรมาน,ตอ้งการอยา่งมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ด刧ื惀อรั刧惀น) n. ลกูเตา๋,ส鬦ิ،งท鬦ี،
คลา้ยลกูเตา๋,แมพ่มิพ,์แบบเหลก็,เบา้เท vt. พมิพด์ว้ยแมพ่มิพ ์pl. dies,dice [Hope]
(n) ลกูเตา๋,ลกูบาศก,์แมพ่มิพ,์เบา้หลอ่ [Nontri]
(vi) ตาย,ส刧ิ惀นอายขุยั,อวสาน,พนิาศ,หมดอาย,ุหยดุ [Nontri]
/D AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

diet ควบคมุอาหารเพ鬦ื،อลดน刧ํ惀าหนัก[Lex2]
อาหาร: ส鬦ิ،งท鬦ี،กนิได ้[Lex2]
(ได\'เอท) n. อาหาร,อาหารพเิศษ,สภานติบิญัญัต ิvt. ควบคมุอาหาร ###SW. dieter n.
dietary adj. [Hope]
(n) อาหาร,อาหารพเิศษ,โภชนาการ,สภานติบิญัญัต ิ[Nontri]
(vi) ควบคมุอาหาร,กนิอาหารพเิศษ,จาํกดัอาหาร [Nontri]
/D AY1 AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

difference ขอ้โตแ้ยง้: การทะเลาะเบาะแวง้, ความขดัแยง้ [Lex2]



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

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

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

difficulty ความยากลาํบาก: ความยุ่งยาก, ความเดอืดรอ้น, อปุสรรค [Lex2]
(ดฟิ\'ฟะคลัท)ี n. ความยากลาํบาก,ความยุ่งยาก,อปุสรรค,ความด刧ื惀อรั刧惀น,ความขดัสน make
difficulties ทาํใหยุ้่งยาก,คดัคา้น ###S. quarrel [Hope]
(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลาํบาก,อปุสรรค,ขวากหนาม [Nontri]
/D IH1 F IH0 K AH2 L T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

dinner งานเล刧ี惀ยงอาหารค鬦ํ،า: อาหารม刧ื惀อท鬦ี،จัดเป็นเกยีรตแิกบ่คุคลเน鬦ื،องในโอกาสสาํคญั [Lex2]
อาหารม刧ื惀อเยน็: อาหารเยน็, ขา้วเยน็, อาหารค鬦ํ،า [Lex2]
(ดนิ\'เนอะ) n. อาหารม刧ื惀อเยน็,อาหารม刧ื惀อค鬦ํ،า [Hope]
(n) อาหารเยน็,อาหารม刧ื惀อค鬦ํ،า [Nontri]
/D IH1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



direct จัดการ: ควบคมุ, สั鬦،งการ, กาํกบั [Lex2]
จา่หนา้ซอง[Lex2]
ช刧ี惀ทาง: บอกทาง, นาํทาง [Lex2]
ตรงไป: ไมเ่บ鬦ี،ยงเบน [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรงๆ, ไมค่ลมุเครอื, เปดิเผย [Lex2]
ทนัท[ีLex2]
มุ่งความสนใจไปท鬦ี،[Lex2]
สั鬦،งสอน (คาํทางการ): สอน, แนะนาํ, ช刧ี惀แนะ [Lex2]
(ดเิรคท\ฺ',ไดเรคท\ฺ') v. ช刧ี惀ทาง,นาํทาง,ช刧ี惀แนว,แนะแนว,ควบคมุ,อาํนวยการ,บญัชาการ,จา่หนา้
ซอง,มุ่งสง่,เลง็,บา่ย adj.,adv. โดยตรง,เปดิเผย,แนน่อน,เดด็ขาด ###SW. directness n.
###S. control,straight,candid [Hope]
(adj) โดยตรง,แนน่อน,ไมม่ทีางเล鬦ี،ยง,เดด็ขาด [Nontri]
(vt) มุ่ง,นาํ,ช刧ี惀ทาง,ช刧ี惀แนว,เพง่เลง็,บญัชา,สั鬦،ง,ควบคมุ,บา่ย [Nontri]
/D ER0 EH1 K T/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K T/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K T/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

direction การควบคมุ: การจัดการ [Lex2]
คาํสั鬦،ง[Lex2]
ทศิทาง: แนวโนม้ [Lex2]
คาํสั鬦،ง คาํแนะนาํ (ใหป้ฏบิตัหิรอืใหท้าํ) [LongdoEN]
(ดเิรค\'เชนิ,ไดเรค\'เชนิ) n.การช刧ี惀ทาง,ทศิทาง,การบญัชา,การควบคมุ,การเลง็,การจา่หนา้
ซอง,การมุ่งหมาย,ช鬦ื،อและตาํบลท鬦ี،อยู่ของผู้รับ ###S. way,aim [Hope]
(n) ทศิทาง,การควบคมุ,แนวโนม้,คาํสั鬦،ง,การช刧ี惀แนะ,การจา่หนา้ซอง [Nontri]
/D ER0 EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

directly โดยตรง[Lex2]
ทนัททีนัใด[Lex2]
ในไมช่า้[Lex2]
เม鬦ื،อ: ในทนัทที鬦ี، [Lex2]
อยา่งตรงไปตรงมา: อยา่งเปดิเผย [Lex2]
(ดเิรคท\ฺ'ล)ี adv. โดยตรง,ทนัท,ีไมช่า้,ถดัไป conj. ทนัทที鬦ี، ###S. at once [Hope]
(adv) โดยตรง,ทนัท,ีถดัไป,ไมช่า้ไมน่าน [Nontri]
/D ER0 EH1 K T L IY0/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K L IY0/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K L IY0/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

director กรรมการบรษัิท (ทางธรุกจิ)[Lex2]
ผู้กาํกบั (ทางภาพยนตร)์[Lex2]
ผู้อาํนวยการ (ทางธรุกจิ): ผู้จัดการ, ผู้บรหิาร [Lex2]
วาทยากร (ทางดนตร)ี: ผู้นาํวงดนตร,ี ผู้ควบคมุวงดนตร ี[Lex2]
(ดเิรค\'เทอะ,ไดเรค\'เทอะ) n. ผู้อาํนวยการ,ผู้ช刧ี惀ทาง,ผู้แนะนาํ,ผู้บญัชา,ผู้สง่,ผู้กาํกบัการแสดง



ภาพยนตร,์หวัหนา้วงดนตร ี[Hope]
(n) ผู้อาํนวยการ,ผู้บญัชา,ผู้แนะนาํ,ผู้กาํกบัการแสดง [Nontri]
/D ER0 EH1 K T ER0/ [CMU]
/D AY0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
/D IY0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
/D IH0 R EH1 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dirt ดนิ: โคลน [Lex2]
เร鬦ื،องสกปรก: เร鬦ื،องซบุซบินนิทา, เร鬦ื،องอ刧ื惀อฉาว [Lex2]
ส鬦ิ،งสกปรก[Lex2]
(เดริท์) n. ส鬦ิ،งสกปรก,ดนิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ต鬦ํ،าชา้,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่,ความชั鬦،ว,คาํผรสุวาท,ภาษาลามก,การนนิทา 
Id. (do someone dirt กระทาํส鬦ิ،งท鬦ี،ชั鬦،วแกเ่ขา) ###S. filth,obscenity [Hope]
(n) ส鬦ิ،งสกปรก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่,ความชั鬦،ว,ความเลวทราม [Nontri]
/D ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dirty ทาํใหส้กปรก: ทาํใหเ้ปรอะเปื刧惀อน [Lex2]
ไมพ่อใจ: ขุ่นเคอืง [Lex2]
ลามก[Lex2]
สกปรก: ไมส่ะอาด, เปรอะเปื刧惀อน, เลอะ, ไมบ่รสิทุธ气ิꯔ, ไมจ่รงิใจ, ไมซ่鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
(เดอร\์'ท)ี adj. สกปรก, นา่เกลยีด,ชั鬦،วชา้,เลวทราม,ไมช่ดัเจน,ลามก,แพศยา,นา่เบ鬦ื،อ
หนา่ย,โชครา้ย,สลวั,ทมึทบึ,นา่เสยีใจ,ซ鬦ึ،งปลอ่ยกมัมนัตภาพรังสอีอกมาคอ่นขา้งมาก,เป็น
หนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทาํใหส้กปรก,ทาํใหเ้ปรอะเปื刧惀อน ###S. soiled [Hope]
(adj) สกปรก,โสมม,ชั鬦،วชา้,เลวทราม,ลามก [Nontri]
(vt) ทาํใหส้กปรก,ทาํใหเ้ปรอะเปื刧惀อน,ทาํใหเ้ปื刧惀อน [Nontri]
/D ER1 T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disabled คนพกิาร: คนทพุพลภาพ [Lex2]
พกิาร: ทพุพลภาพ, หยอ่นความสามารถ [Lex2]
ทาํใหห้ายเขา้ใจผดิ: ชว่ยแกไ้ขขอ้ผดิพลาด [Lex2]
(ดสิเอ\'เบลิด)ฺ adj. พกิาร,ซ鬦ึ،งไรค้วามสามารถ ###S. crippled ###A.
healthy,strong,sound [Hope]
/D IH2 S EY1 B AH0 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disable]
ทาํใหไ้รค้วามสามารถ[Lex2]
(ดสิเอ\'เบลิ) {disabled,disabling,disables} vt. ทาํใหไ้รค้วามสามารถทาํใหไ้มม่สีทิธ气ิꯔ
###SW. disablement n. ดdูisable ###S. cripple [Hope]
(vt) ทาํใหไ้รค้วามสามารถ,ทาํใหไ้รส้มรรถภาพ,ทาํใหไ้มม่สีทิธ气ิꯔ [Nontri]
/D IH2 S EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disadvantage ขอ้เสยี: ขอ้บกพรอ่ง, ความเสยีเปรยีบ, อปุสรรค [Lex2]
ทาํใหเ้สยีเปรยีบ: ทาํใหเ้สยีประโยชน ์[Lex2]
(ดสิอดัแวน\'ทจิ)ฺ n. ความเสยีเปรยีบ,ขอ้เสยีเปรยีบ,ขอ้เสยีหาย,ความเสยีหาย,ความเป็นเบ刧ี惀ย
ลา่ง. vt. ทาํใหเ้สยีเปรยีบ,ทาํใหเ้ป็นเบ刧ี惀ยลา่ง ###S. damage,loss,injury [Hope]
(n) ความเสยีเปรยีบ,ความเสยีหาย [Nontri]
/D IH2 S AH0 D V AE1 N T IH0 JH/ [CMU]
/D IH2 S AH0 D V AE1 N IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

disagreement ความขดัแยง้กนั: ความคดิเหน็ไมต่รงกนั, ความไมเ่หน็ดว้ย, การแตกรา้ว [Lex2]
ทาํใหก้ระจา่ง: ทาํใหแ้จม่แจง้ [Lex2]
(ดสิอะกร\ี'เมนิท)ฺ n. ความไมเ่หน็ดว้ย,ความไมล่งรอยกนั,ความไมเ่หน็พอ้ง,การทะเลาะ,การ
โตแ้ยง้ ###S. rift [Hope]
(n) ความไมเ่หน็ดว้ย,ความไมล่งรอยกนั,ความไมเ่หน็พอ้ง [Nontri]
/D IH2 S AH0 G R IY1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

disappoint ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหส้刧ิ惀นหวงั, ทาํใหเ้สยีใจ [Lex2]
(ดสิอะพอยท\ฺ') vt. ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหส้ญูเสยีความหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน. ###SW.
disappointer n. ###S. fail [Hope]
(vt) ทาํใหห้มดหวงั,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน [Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappointed ผดิหวงั: เสยีใจ, ส刧ิ惀นหวงั, หมดหวงั [Lex2]
(ดสิอะพอย\'ทดิ) adj. เสยีใจ,ผดิหวงั  disappointment (ดสิอะพอย\'เมนิท)ฺ n. ความผดิ
หวงั,ความทอ้แท,้ความเสยีใจ,คนท鬦ี،ทาํใหผ้ดิหวงั,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหผ้ดิหวงั ###S. discontent
[Hope]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T AH0 D/ [CMU]
/D IH2 S AH0 P OY1 N AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disappoint]
ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหส้刧ิ惀นหวงั, ทาํใหเ้สยีใจ [Lex2]
(ดสิอะพอยท\ฺ') vt. ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหส้ญูเสยีความหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน. ###SW.
disappointer n. ###S. fail [Hope]
(vt) ทาํใหห้มดหวงั,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน [Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappointing นา่ผดิหวงั: นา่เสยีดาย [Lex2]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T IH0 NG/ [CMU]
/D IH2 S AH0 P OY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disappoint]
ทาํใหผ้ดิหวงั: ทาํใหส้刧ิ惀นหวงั, ทาํใหเ้สยีใจ [Lex2]



(ดสิอะพอยท\ฺ') vt. ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหส้ญูเสยีความหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน. ###SW.
disappointer n. ###S. fail [Hope]
(vt) ทาํใหห้มดหวงั,ทาํใหห้มดกาํลงัใจ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ทาํใหเ้สยีแผน [Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disappointment ความผดิหวงั: ความเสยีใจ, ความทอ้แท ้[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหผ้ดิหวงั: คนท鬦ี،ทาํใหเ้สยีใจ, ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหผ้ดิหวงั [Lex2]
(n) ความเสยีใจ,ความหมดหวงั,ความผดิหวงั,ความทอ้แท ้[Nontri]
/D IH2 S AH0 P OY1 N T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disapproval ความไมเ่หน็ดว้ย: ความไมช่อบ, การไมย่อมรับ [Lex2]
(ดสิอะพร\ู'เวลิ) n. ความไมเ่หน็ดว้ย,การไมอ่นญุาต,ความไมพ่อใจ,ความรังเกยีจ,สหีนา้ความ
รู้สกึหรอืคาํพดูท鬦ี،ไมเ่หน็ดว้ย ###S. blame [Hope]
(n) การไมอ่นญุาต,ความรังเกยีจ,ความไมช่อบ [Nontri]
/D IH2 S AH0 P R UW1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

disapproving ซ鬦ึ،งไมเ่หน็ดว้ย: ซ鬦ึ،งไมย่อมรับ [Lex2]
/D IH2 S AH0 P R UW1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disapprove]
ไมเ่หน็ดว้ย: ไมช่อบ, ไมย่อมรับ [Lex2]
(ดสิอะพรฟูว\') vt. ไมเ่หน็ดว้ย,ไมพ่อใจ,รังเกยีจ,ไมอ่นญุาต. ###SW. disapprover n.
ดdูisapprove ###S. criticize [Hope]
(vt) ไมพ่อใจ,ไมช่อบ,ไมอ่นญุาต,รังเกยีจ [Nontri]
/D IH2 S AH0 P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disaster ความพนิาศ: ความวนิาศ, ความหายนะ, ความวบิตั,ิ ความโชครา้ย [Lex2]
(ดซิาส\'เทอะ) n. ความหายนะ,ภยัพบิตั,ิความลม่จม. ###S. calamity [Hope]
(n) ความหายนะ,ความลม่จม,ความวบิตั,ิความยอ่ยยบั,ภยัพบิตั ิ[Nontri]
/D IH2 Z AE1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disc แผน่ดสิค ์(ทางคอมพวิเตอร)์: แผน่บนัทกึขอ้มลู [Lex2]
แผน่เสยีง (คาํเกา่)[Lex2]
ส鬦ิ،งของท鬦ี،มลีกัษณะกลมแบน[Lex2]
(ดสิค) n.,vt. disk [Hope]
(n) แวน่,จาน,แผน่เสยีง,จานเสยีง [Nontri]
/D IH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]



discipline การฝกึฝน[Lex2]
การลงโทษ[Lex2]
ขอ้บงัคบั: วนัิย, ระเบยีบ, กฎ, ธรรมวนัิย [Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ในระเบยีบวนัิย: ทาํใหเ้ช鬦ื،อฟัง [Lex2]
ลงโทษ[Lex2]
อบรม: ฝกึฝน [Lex2]
(ดสิ\'ซะพลนิ) n. วนัิย,ระเบยีบวนัิย,การฝกึฝน,การลงโทษ,สาขาวชิา,ศลิปปฎบิตั,ิวนัิยทาง
ศาสนา vt. ฝกึฝน,ทาํใหม้วีนัิย,ลงโทษ,แกไ้ข. ###SW. discipliner n. ###S. order
[Hope]
(n) ระเบยีบขอ้บงัคบั,ระเบยีบวนัิย,การลงโทษ,การฝกึฝน [Nontri]
(vt) ทาํใหม้วีนัิย,บงัคบั,ลงโทษ,ฝกึฝน,ฝกึหดั [Nontri]
/D IH1 S AH0 P L AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

discount การลดราคา[Lex2]
ลดราคา: ทาํใหน้อ้ยลง [Lex2]
(ดสิ\'เคาท)ฺ vt,vi.,n. (การ) ลดราคา,ลดสว่น,ไมนั่บ,สว่นลด,คา่ชกัสว่นลด discountable
adj. ###S. deduct [Hope]
(n) การลดราคา,สว่นลด,คา่แป๊ะเจ扬鱧ยะ [Nontri]
(vt) ลดราคา,ชกัสว่นลด,ลดลง,ไมนั่บ,หาร [Nontri]
/D IH2 S K AW1 N T/ [CMU]
/D IH1 S K AW0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

discovery การคน้พบ: การเปดิเผย [Lex2]
(ดสิคฟั\'เวอร)ี n. การคน้พบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คน้พบ,การเปดิเผย,การแสดงตวั ###S. finding [Hope]
(n) การคน้พบ,การพบ,การเปดิเผย,ส鬦ิ،งท鬦ี،คน้พบ [Nontri]
/D IH2 S K AH1 V ER0 IY0/ [CMU]
/D IH2 S K AH1 V R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

discuss สนทนา: แลกเปล鬦ี،ยนความเหน็, ปรกึษาหารอื, อภปิราย, ถกเถยีง, ถกปัญหา [Lex2]
(ดสิคสั\') {discussed,discussing,discusses} vt. อภปิราย,โตต้อบ,สาธยาย. ###SW.
discusser n. ดdูiscuss ###S. debate,argue [Hope]
(vt) อภปิราย,สาธยาย,พจิารณา,โตเ้ถยีง,โตต้อบ,สนทนา [Nontri]
/D IH2 S K AH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

discussion การสนทนา: การปรกึษาหารอื, การอภปิราย, การประชมุ, การแลกเปล鬦ี،ยนความเหน็, การ
อภปิราย [Lex2]
(ดสิคสั\'เชนิ) n. การอภปิราย,การโตแ้ยง้หาเหตผุล [Hope]
(n) การอภปิราย,การพจิารณา,การสนทนา,การโตเ้ถยีง,การโตต้อบ [Nontri]
/D IH2 S K AH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



disease ปัญหา: ภยัสงัคม [Lex2]
โรคภยัไขเ้จบ็: โรค, การเจบ็ไขไ้ดป้่วย, ความเจบ็ป่วย [Lex2]
(ดซิซี\') n. โรค ###S. sickness [Hope]
(n) เช刧ื惀อโรค,โรค [Nontri]
/D IH2 Z IY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disgust ความขยะแขยง: ความนา่รังเกยีจ, ความสะอดิสะเอยีน, ความไมส่บอารมณ ์[Lex2]
ทาํใหข้ยะแขยง: ทาํใหน้า่รังเกยีจ, ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน, ทาํใหไ้มส่บอารมณ ์[Lex2]
(ดสิกสัท\ฺ') n. ความนา่รังเกยีจ,ความนา่ขยะแขยง,ความสะอดิสะเอยีน,ความนา่ชงั. vt. ทาํให้
อาเจยีน, ทาํใหน้า่ชงั,ทาํใหน้า่ขยะแขยง. ###SW. disgustedness n. ดdูisgust ###S.
offend,irk,repulsion [Hope]
(n) ความขยะแขยง,ความรังเกยีจ,ความสะอดิสะเอยีน,ความชั鬦،ว [Nontri]
(vt) ทาํใหข้ยะแขยง,รังเกยีจ,ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน,ทาํใหน้า่ชงั [Nontri]
/D IH2 S G AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disgusted ซ鬦ึ،งนา่สะอดิสะเอยีน: ซ鬦ึ،งนา่รังเกยีจ [Lex2]
/D IH2 S G AH1 S T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disgust]
ความขยะแขยง: ความนา่รังเกยีจ, ความสะอดิสะเอยีน, ความไมส่บอารมณ ์[Lex2]
ทาํใหข้ยะแขยง: ทาํใหน้า่รังเกยีจ, ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน, ทาํใหไ้มส่บอารมณ ์[Lex2]
(ดสิกสัท\ฺ') n. ความนา่รังเกยีจ,ความนา่ขยะแขยง,ความสะอดิสะเอยีน,ความนา่ชงั. vt. ทาํให้
อาเจยีน, ทาํใหน้า่ชงั,ทาํใหน้า่ขยะแขยง. ###SW. disgustedness n. ดdูisgust ###S.
offend,irk,repulsion [Hope]
(n) ความขยะแขยง,ความรังเกยีจ,ความสะอดิสะเอยีน,ความชั鬦،ว [Nontri]
(vt) ทาํใหข้ยะแขยง,รังเกยีจ,ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน,ทาํใหน้า่ชงั [Nontri]
/D IH2 S G AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

dish จาน: ชาม [Lex2]
อาหาร[Lex2]
(ดชิ) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกบัขา้ว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญงิสวย. vt. ใส่
จาน,ทาํคลา้ยรปูจาน,คยุกนัเลน่ ###S. vessel,container [Hope]



(n) จาน,อาหาร [Nontri]
(vt) ตกัใสจ่าน [Nontri]
/D IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

disk แผน่กลม: ส鬦ิ،งท鬦ี،มรีปูรา่งเป็นแผน่กลมและแบน [Lex2]
แผน่ดสิก ์(ทางคอมพวิเตอร)์: ดสิก,์ จานบนัทกึแมเ่หลก็ [Lex2]
แผน่เสยีง (คาํเกา่)[Lex2]
พรวนดนิ[Lex2]
(ดสิค)ฺ {disked,disking,disks} n. แผน่กลม,แผน่เสยีง,จานกลม. vt. พรวนดนิดว้ยคราดกลม.
###S. disc,circle จานบนัทกึหมายถงึ อปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูชนดิหน鬦ึ،ง ท鬦ี،นยิมใชก้บัไมโคร
คอมพวิเตอร ์มลีกัษณะกลม เหมอืนจาน มอียู่ 3 ชนดิ1. จานออ่น (floppy disk) มลีกัษณะ
ออ่น บรรจใุนซองกระดาษ มขีนาด 5.25x5.25 น刧ิ惀ว การเกบ็รักษาคอ่นขา้งยาก จขุอ้มลูได้
ประมาณสามแสนหกหม鬦ื،นถงึหน鬦ึ،งลา้นสองแสนตวัอกัษร) 2. จานบนัทกึอกีชนดิหน鬦ึ،งมลีกัษณะ
แขง็กวา่เพราะหอ่หุ้มดว้ยพลาสตกิแขง็ มขีนาดเลก็กวา่แบบแรก มกัเรยีกกนัวา่ diskette มี
ขนาด 3.5x3.5 น刧ิ惀ว จขุอ้มลูไดส้งูสดุถงึ 1.44 ลา้นตวัอกัษร ปัจจบุนัเป็นท鬦ี،นยิมมากกวา่แบบแรก
เพราะเกบ็รักษาไดง้า่ยกวา่3. จานบนัทกึแขง็หรอืท鬦ี،นยิมเรยีกวา่ ฮารด์ดสิก ์(hard disk) มกัจะ
บรรจไุวใ้นกลอ่งพรอ้มกบัหนว่ยขบั (drive) แลว้เกบ็อยู่ภายในตวัเคร鬦ื،องเลย ฮารด์ดสิกนั์刧惀นมี
ความจสุงูมากประมาณ 100800 ลา้นตวัอกัษร เป็นท鬦ี،นยิมมากในปัจจบุนั เพราะมปีระสทิธภิาพ
สงูและราคาลดลงทกุวนั ปัญหาเร鬦ื،องการเกบ็รักษาเกอืบจะไมม่เีลย แตอ่าจจะมปัีญหาเร鬦ื،อง
เก鬦ี،ยวกบัไวรัสไดน้อกจาก 3 ชนดิท鬦ี،ไดก้ลา่วถงึมาแลว้ กย็งัมอีกีหลายชนดิ เชน่ จานบนัทกึท鬦ี،นาํ
มาใชก้บัคอมพวิเตอรเ์คร鬦ื،องใหญ ่(mainframe) ท鬦ี،เรยีกวา่ชดุจานบนัทกึ (disk pack) ซ鬦ึ،งจะมี
แกนยดึตดิกนัตรงกลาง, จานแสงหรอืจานเลเซอร ์(optical or laser disk) , จานวดีทิศัน์
(vedio disk) , จานบนัทกึอดัแนน่ (compact disk) ซ鬦ึ،งลว้นแตม่คีวามจสุงูมาก ปัจจบุนัจาน
บนัทกึไดรั้บความนยิมมากกวา่ส鬦ื،อบรรจขุอ้มลูอ鬦ื،น เพราะราคาถกู ใชซ้刧ํ惀าได ้และการคน้คนืขอ้มลู
ทาํไดร้วดเรว็กวา่ส鬦ื،อชนดิอ鬦ื،น [Hope]
(n) แผน่กลม,วงจักร,จานเสยีง,แผน่เสยีง [Nontri]
(n) แวน่,จาน,แผน่เสยีง,จานเสยีง [Nontri]
/D IH1 S K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dislike ความไมช่อบ: ความเบ鬦ื،อหนา่ย [Lex2]
ไมช่อบ: ไมย่อมรับ, ปฏเิสธ [Lex2]
(ดสิไลค\ฺ') vt. ไมช่อบ,เบ鬦ื،อหนา่ย. n. ความไมช่อบ,ความเบ鬦ื،อหนา่ย [Hope]
(n) ความไมช่อบ,ความเกลยีด,ความเบ鬦ื،อหนา่ย [Nontri]
(vt) ไมช่อบ,เกลยีด,เบ鬦ื،อหนา่ย,เหมน็เบ鬦ื،อ [Nontri]
/D IH2 S L AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dismiss ปลดจากตาํแหนง่: ไลอ่อก [Lex2]
ไมส่นใจ: เมนิเฉย, มองขา้ม [Lex2]
เลกิ: ยบุ [Lex2]
อนญุาตใหอ้อกไปได[้Lex2]
(ดสิมสิ\') vt. ไลอ่อก,เลกิ,บอกใหเ้ลกิแถว,ไมพ่จิารณา,แยง้กลบั,ไมรั่บฟอ้ง,ยกฟอ้ง.
###SW. dismissible adj. ดdูismiss dismissive adj. ดdูismiss [Hope]



(vt) ปลอ่ยไป,ไลอ่อก,เลกิ(แถว),ยกฟอ้ง,ยกเลกิ [Nontri]
/D IH2 S M IH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

display แสดง: นาํเสนอ, สาธติ, โชว ์[Lex2]
(ดสิเพล\') vt. แสดง,เปดิเผย,โออ้วด,แผอ่อก,เรยีงพมิพใ์หเ้ดน่ชดั n. การแสดง,การโออ้วด,
ส鬦ิ،งท鬦ี،แสดงใหเ้หน็ชดั,นทิรรศการ ###S. exhibit แสดงผลหนว่ยแสดงผลหมายถงึการแสดง
ผลลพัธท์鬦ี،ไดจ้ากการประมวลผล สาํหรับไมโครคอมพวิเตอรแ์ลว้ หนว่ยแสดงผลกค็อืจอภาพ
ของเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์นั鬦،นเอง นอกจากนั刧惀น การแสดงผลอาจแสดงไดท้างเคร鬦ื،องพมิพ์
(printer) , พลอ็ตเตอร ์(plotter) ฯ [Hope]
(n) การเปดิเผย,การอวด,นทิรรศการ,การแสดง [Nontri]
(vt) เปดิเผย,แผอ่อก,อวด,ทาํใหเ้หน็เดน่ชดั,แสดง [Nontri]
/D IH2 S P L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dissolve ละลาย: เจอืจาง, หายไป, จางไป [Lex2]
ละลาย: ทาํใหห้ายไป, ทาํใหเ้จอืจาง [Lex2]
(ดซิอลว\') vi.,vt. ละลาย,กระจายตวั,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตวั,ยตุ,ิส刧ิ惀นสดุ
###SW. dissolvability n. ดdูissolve dissolvable adj. ดdูissolve ###S.
divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite [Hope]
(vt) ทาํใหล้ะลาย,ลบลา้ง,เลกิลม้,ทาํลาย,ยบุ(สภา),ยตุ ิ[Nontri]
/D IH2 Z AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

distinguish จาํแนกความแตกตา่ง: แยกแยะ, แบง่แยก [Lex2]
ทาํใหเ้หน็ความแตกตา่ง[Lex2]
(ดสิทงิ\'กวชิ) vt. ทาํใหแ้ตกตา่ง,จาํแนก,รู้ถงึขอ้แตกตา่ง,วนิจิฉัย,ทาํใหเ้ดน่,กระทาํตวัดเีป็น
พเิศษ vi. แสดงความแตกตา่ง,จาํแนก ###SW. distinguishable adj. ดdูistinguish
distinguisher n. ดdูistinguish distinguishingly n.,adv. ดdูistinguish dis [Hope]
(vt) ทาํใหเ้หน็ความแตกตา่ง,ทาํใหเ้ดน่,แบง่แยก,จาํแนก,ทาํใหผ้ดิแผก [Nontri]
/D IH2 S T IH1 NG G W IH2 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

distribution การแจกจา่ย: การปันสว่น, การกระจาย, การแบง่สรร [Lex2]
(ดสิทรบิวิ\'เชนิ) n. การแจก,การแบง่สรร,การแพร,่การกระจาย,การจาํหนา่ย,การจาํแนก,การ
ร刧ื惀อแมพ่มิพ ์[Hope]



(n) การแจก,การจาํหนา่ย,การแบง่สนัปันสว่น [Nontri]
/D IH2 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

disturb รบกวน: ทาํใหวุ้่นวาย, ทาํใหปั้鬦،นป่วน, ทาํใหขุ้่นเคอืง [Lex2]
(ดสิเทริบ์\') vt. รบกวน,กวน, ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก ###SW. disturber n. ดdูisturb
[Hope]
(vt) รบกวน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหไ้มส่งบ [Nontri]
/D IH2 S T ER1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

disturbing /D IH2 S T ER1 B IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[disturb]
รบกวน: ทาํใหวุ้่นวาย, ทาํใหปั้鬦،นป่วน, ทาํใหขุ้่นเคอืง [Lex2]
(ดสิเทริบ์\') vt. รบกวน,กวน, ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหล้าํบาก ###SW. disturber n. ดdูisturb
[Hope]
(vt) รบกวน,ทาํใหยุ้่ง,ทาํใหไ้มส่งบ [Nontri]
/D IH2 S T ER1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

division กองทหาร: หนว่ยทหาร [Lex2]
การแบง่: การแบง่สนัปันสว่น, การจัดสรร [Lex2]
การหาร[Lex2]
ความแตกตา่ง: การแตกแยก, ความไมล่งรอยกนั [Lex2]
แผนก: กอง [Lex2]
(ดวิสิ\'เชนิ) n. การแบง่แยก,การแบง่สรร,การปันสว่น,ความแตกแยก,ส鬦ิ،งท鬦ี،แบง่แยก,เสน้แบง่
เขต,การหาร,แผนก,ฝ่าย,สว่น,หนว่ย ###SW. divisional adj. ดdูivision divisionary adj.
ดdูivision ###S. seperation,part,section,discord [Hope]
(n) การหาร,การแบง่,การแบง่แยก,การปันสว่น,ฝ่าย,แผนก,หนว่ย [Nontri]
/D IH0 V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

divorced /D IH0 V AO1 R S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

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

doctor ซอ่ม: ซอ่มแซม [Lex2]
ดษุฎบีณัฑติ: ผู้ไดรั้บปรญิญาเอก [Lex2]
ปลอมแปลงเพ鬦ื،อหลอกลวง[Lex2]
แพทย:์ หมอ [Lex2]
รักษา: เยยีวยา [Lex2]
(n) หมอ,แพทย,์ดอกเตอร ์[Nontri]
/D AA1 K T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

document ใชเ้อกสารประกอบ: ใชเ้อกสารยนืยนั, ยนืยนัดว้ยเอกสาร [Lex2]
บนัทกึขอ้มลูใสฟ่ลิม์ เทป หรอืเขยีน[Lex2]
เอกสาร: ขอ้เขยีน [Lex2]
(ดอก\'ยะเมนิท)ฺ n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลกัฐาน,ภาพยนตบ์นัทกึเหตกุารณ,์หลกัฐาน
พยาน,เคร鬦ื،องพสิจูน.์ vt. มเีอกสารประกอบ, ###SW. documentary adj. [Hope]
(n) เอกสาร,หลกัฐาน,สาร,เคร鬦ื،องพสิจูน ์[Nontri]
/D AA1 K Y AH0 M EH0 N T/ [CMU]
/D AA1 K Y UW0 M EH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

do จัดการ: กระทาํ, ทาํ, ปฏบิตั,ิ เตรยีม [Lex2]
เดนิทาง: ว鬦ิ،ง [Lex2]
พอเพยีง: เหมาะสมกนั [Lex2]
มพีอเพยีง: เหมาะสม [Lex2]
ลงโทษ[Lex2]



เลยีนแบบ[Lex2]
แวะเย鬦ี،ยม: แวะเท鬦ี،ยว [Lex2]
ศกึษา: ทาํงาน, เรยีนรู้ [Lex2]
เสพยา[Lex2]
(ด)ู {did,done,does} vt. ทาํ,กระทาํ,ปฏบิตั,ิจัดการ,แสดงทา่,วา่ดว้ยvi. ทาํ,กระทาํ n. การก
ระทาํ [Hope]
(vt) กระทาํ,ทาํ,ปฏบิตั,ิจัดการ,กอ่ใหเ้กดิ,แสดงทา่,มอีาการ [Nontri]
/D UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

dog คนนา่เบ鬦ื،อ (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนหวัโบราณ, คนเชย, คนนา่รังเกยีจ [Lex2]
ตะแกรงเหลก็: ตะแกรงเหลก็ในเตาไฟ [Lex2]
ไลต่าม: ตดิตาม, ตามหลงั, ไลก่วด [Lex2]
สนัุข: หมา, สตัวต์ระกลูสนัุข [Lex2]
ผู้หญงิท鬦ี،นา่เกลยีด[Lex2]
สนัุข, หมา [LongdoEN]
(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สนัุข,หมา,ชายท鬦ี،นา่ชงั vt. ตดิตาม,ตามหลงั,ไลต่าม.
Phr. (go to the dogs เส鬦ื،อม,เส鬦ื،อมโทรม) . [Hope]
(n) สนัุข,หมา [Nontri]
/D AO1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

domestic เก鬦ี،ยวกบับา้น: เก鬦ี،ยวกบัครอบครัว [Lex2]
เช鬦ื،อง[Lex2]
ผู้ชว่ยทาํงานบา้น: คนรับใช ้[Lex2]
ภายในประเทศ: เก鬦ี،ยวกบัทอ้งถ鬦ิ،น, พ刧ื惀นบา้น [Lex2]
(ดะเมส\'ทคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบับา้น,เก鬦ี،ยวกบัครอบครัว ในบา้น,เช鬦ื،อง,เก鬦ี،ยวกบัประเทศของตน,ซ鬦ึ،ง
พบในหรอืผลติภายในประเทศ ###S. domesticated,family,endemic,indigenous [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัครอบครัว,เก鬦ี،ยวกบับา้น,ภายในประเทศ,ในบา้น,เช鬦ื،อง [Nontri]
(n) คนรับใช,้เดก็รับใช ้[Nontri]
/D AH0 M EH1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

dominate ปกครอง: ควบคมุ, ครอบงาํ, มอีทิธพิลตอ่, มอีาํนาจเหนอื [Lex2]
(ดอม\'มะเนท) vt.,vi. ครอบงาํ,มอีาํนาจเหนอื,มอีทิธพิลเหนอื,ปกครอง,อยู่เหนอื. ###SW.
dominatingly adv. ดdูominate dominator n. ดdูominate [Hope]
(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงาํ,มอีาํนาจเหนอื,อยู่เหนอื [Nontri]
/D AA1 M AH0 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

door ประต:ู ทางเขา้ออก, ชอ่งทาง [Lex2]
(ดอร,์โดร)์ n. ประต,ูทางเขา้,ทางผา่น,บา้นท鬦ี،มปีระตรูมิทาง,วธิกีาร Id. (show someone the
door ขอใหอ้อกไปได)้ ###S. doorway,means [Hope]



(n) ประต,ูทางเขา้,ทางผา่น [Nontri]
/D AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

double การเพ鬦ิ،มเป็นสองเทา่: การทาํซ刧ํ惀า [Lex2]
จาํนวนสองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
ทาํเป็นสองเทา่: ทาํซ刧ํ惀า [Lex2]
เป็นคู่: ประกอบดว้ยสองสว่นท鬦ี،เหมอืนกนั / เทา่กนั [Lex2]
สองเทา่: ทวคีณู [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํสาํเนา: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํเหมอืนกนั [Lex2]
(ดบั\'เบลิ) {doubled,doubling,doubles} adj. คู่,สองเทา่,สองหน,ทว,ีซ刧ํ惀า,สองชั刧惀น n. ส鬦ิ،งท鬦ี،
เป็น2 เทา่,สองเทา่,หอ้งเตยีงคู่,พับสองทบ,การออ้มกลบั,การกลบั,เลห่อ์บุาย,กลลวง,
###SW. doubles n. กฬีาท鬦ี،เลน่ขา้งละคู่ (เชน่กฬีาเทนนสิ) ,การโยนลกูโบวล์鬦ิ،งทั刧惀งห [Hope]
(adj) สองเทา่,ซ刧ํ惀า,ทวคีณู [Nontri]
(n) คู่,สองเทา่,สองครั刧惀ง,สองหน,จาํนวนสอง [Nontri]
(vt) เป็นสองเทา่,ทวคีณู,พับสองทบ,ทาํซ刧ํ惀า,เป็นอยู่ [Nontri]
/D AH1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

down การลดต鬦ํ،าลง[Lex2]
ด鬦ื،มรวดเดยีว: รบีด鬦ื،ม [Lex2]
ทาํใหต้กลงมา[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
ไปทางใต:้ ลงใต ้[Lex2]
ลงขา้งลา่ง: ขา้งลา่ง, ดา้นลา่ง, ต鬦ํ،าลง [Lex2]
ลงไปตาม: ไปตามทาง [Lex2]
หนา้เศรา้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): ไม่เ่บกิบาน, ซมึเศรา้ [Lex2]
ขนออ่น: ขนละเอยีด [Lex2]
ทุ่งหญา้บนเนนิ[Lex2]
(ดาวน)ฺ {downed,downing,downs} adv.,adj.,prep. ขา้งลา่ง,อยู่ขา้งลา่ง,ลงขา้งลา่ง,ลง 
Phr. (down and out ไมม่เีพ鬦ื،อน,ไมม่เีงนิ,ไมม่อีนาคต) n. การเคล鬦ื،อนลง,การลดลง vi.,vt.
(ทาํให)้ ลง ###S. dejected,fell,descent [Hope]



(adj) ขา้งลา่ง,ต鬦ํ،า,ลงมา,กดลง [Nontri]
(n) ขนนุ่ม,ขนออ่น,ท鬦ี،โลง่,เนนิ [Nontri]
(vt) ตก,วางลง,ลดลง,ลงมา,ตกต鬦ํ،า [Nontri]
/D AW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

downstairs ขา้งลา่ง: ดา้นลา่ง, ชั刧惀นลา่ง [Lex2]
ชั刧惀นลา่ง[Lex2]
ลงขา้งลา่ง: ชั刧惀นลา่ง [Lex2]
(ดาว\'สแทรซ์) adv. ลงบนัได,ลงชั刧惀นลา่งไป,ไปทางชั刧惀นลา่งadj. เก鬦ี،ยวกบัชั刧惀นลา่ง. n. ชั刧惀นลา่ง
[Hope]
(adv) ลงบนัได,ลงชั刧惀นลา่ง [Nontri]
/D AW2 N S T EH1 R Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

downward ลดต鬦ํ،าลง: ลงต鬦ํ،า [Lex2]
adv. ลงขา้งลา่ง,ลงต鬦ํ،า adj. ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนลง. ###SW. downwardness n. [Hope]
(adv) ลงต鬦ํ،า,ลงขา้งลา่ง [Nontri]
/D AW1 N W ER0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

downwards ลงขา้งลา่ง: ลงต鬦ํ،า [Lex2]
adv. ลงขา้งลา่ง,ลงต鬦ํ،า [Hope]
(adv) ลงต鬦ํ،า,ลงขา้งลา่ง [Nontri]
/D AW1 N W ER0 D Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

dozen เก鬦ี،ยวกบัหน鬦ึ،งโหล: ซ鬦ึ،งเป็นโหล, ซ鬦ึ،งม ี12 ช刧ิ惀น [Lex2]
หน鬦ึ،งโหล: โหล, 12 ช刧ิ惀น [Lex2]
(ดซั\'เซนิ) n. โหล,จาํนวน12. adj. เป็นจาํนวน 12 pl. dozens,dozen [Hope]
(n) โหล,จาํนวน 12 [Nontri]
/D AH1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

draft กระแสลม[Lex2]
เกณฑ:์ เกณฑท์หาร [Lex2]
เคร鬦ื،องถา่ยเทอากาศ: อปุกรณค์วบคมุการไหลของอากาศ [Lex2]
ตั☊啌วแลกเงนิ: ดราฟท,์ เชค็ [Lex2]
ทาํพมิพเ์ขยีว[Lex2]
ภาพรา่ง[Lex2]
รา่ง[Lex2]
เอกสารฉบบัรา่ง: ฉบบัรา่ง, รา่งจดหมาย, แผนรา่ง [Lex2]
(ดราฟท)ฺ {drafted,drafting,drafts} n. ตน้รา่ง,ฉบบัรา่ง,การรา่ง,การวาด,การสเกต็ช์
ภาพ,กระแสลมในหอ้งหรอืชอ่งวา่ง,เคร鬦ื،องเป่าลม,เคร鬦ื،องควบคมุกระแสลม,การเกณฑ์
ทหาร,การลากหรอืดงึของ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูลากหรอืดงึ,สตัวท์鬦ี،ใชล้ากของ,แรงลากหรอืแรงดงึ,ตั☊啌วแลก
เงนิ,การเอาออก,กา [Hope]
(n) ฉบบัรา่ง,การเกณฑท์หาร,การสเกต็ภาพ,ใบสั鬦،งจา่ยเงนิในตา่งประเทศ [Nontri]
(vt) รา่ง,ยกรา่ง,เกณฑท์หาร,ดงึ,ลาก [Nontri]
/D R AE1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



drag การดงึ: การลาก [Lex2]
การอดัควนับหุร鬦ี،เขา้ปอด[Lex2]
คนนา่เบ鬦ื،อ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
พน่ควนั[Lex2]
ลาก: ดงึ, ขดุ, สาว, ชกั [Lex2]
(แดรก) {dragged,dragging,drags} vt. ลาก,ดงึ,กวาด,คราด,เล鬦ื،อน,ลอก,นาํเร鬦ื،องท鬦ี،ไม่
เก鬦ี،ยวขอ้งเขา้มา,เออ้ระเหย,เฉ鬦ื،อยชา vi. ถกูลากหรอืดงึไปตาม,เล鬦ื،อนบนพ刧ื惀นดนิ,เคล鬦ื،อนอยา่ง
อดือาด,ลา้หลงั,ขดุลอก. n. เคร鬦ื،องมอืลาก, การลากอวน,คนท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อท鬦ี،สดุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เบ鬦ื،อท鬦ี،สดุ
หมายถงึ การใชเ้มาสล์ากเอาส鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،งบนจอภาพจากตาํแหนง่เดมิไปยงัตาํแหนง่ใหม่
บางทใีชห้มายถงึการ "ลากดาํ" หรอื "ทาํแถบส"ี บนขอ้ความบางตอนเพ鬦ื،อเป็นการบอก
คอมพวิเตอรว์า่ไดเ้ลอืกขอ้ความน刧ี惀ไว ้แลว้จะใชค้าํสั鬦،ง cut หรอื copy ตอ่ไป [Hope]
(vi) ยดืเย刧ื惀อ,เช鬦ื،องชา้,ไปชา้ๆ,เร鬦ื،อยเฉ鬦ื،อย [Nontri]
(vt) ลาก,ดงึ,สาว,คราด,กวาด [Nontri]
/D R AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drama บทละคร: ละคร, บทโทรทศัน,์ บทวทิย ุ[Lex2]
(n) ละคร,เร鬦ื،องนา่ท鬦ึ،ง,เร鬦ื،องเรา้ใจ [Nontri]
/D R AA1 M AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dramatic ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัละคร: ท鬦ี،มลีกัษณะเก鬦ี،ยวกบัละคร [Lex2]
(ดระแมท\'ทคิ) adj. นา่ท鬦ึ،งใจ,ต鬦ื،นเตน้เรา้ใจ [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัละคร,นา่ท鬦ึ،ง,เรา้อารมณ,์เรา้ใจ,เหมอืนละคร [Nontri]
/D R AH0 M AE1 T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

draw ชกั: ดงึ, ลาก [Lex2]
ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ดดู[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ถอนเงนิ: ถอน [Lex2]
รา่งเอกสาร[Lex2]
วาดภาพ: รา่งภาพ, วาดรปู [Lex2]
วธิกีารเลน่ฟตุบอลแบบหน鬦ึ،ง[Lex2]
ส鬦ิ،งดงึดดู[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،สุ่มดงึออกมา: ส鬦ิ،งท鬦ี،เลอืกออกมา [Lex2]
สดูลมเขา้ปอด: สดูควนัเขา้ปอด [Lex2]
(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดงึ,ลาก,โกง่,นา้ว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอา
ออก,ดงึออก,ชกันาํ,วาด,สเกต็ช,์เขยีน,บรรยาย,รอ้ยกรอง,พรรณนา Phr. (draw on ใกลเ้ขา้
มา) . Phr. (draw up ยกรา่ง,รา่ง,ออกแบบ) n. การดงึ,การลาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ดงึดดูใจ,การเสมอ
กนั,สว่นท鬦ี،ชกัข刧ึ惀น [Hope]
(n) การจับฉลาก,การดงึ,การลาก,ความเสมอกนั,สว่นท鬦ี،ชกัข刧ึ惀น [Nontri]
(vi,vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,ลาก,ดงึ,ลอ่ใจ,ชกัจงู,ดงึดดู,เคล鬦ื،อนตวั [Nontri]
/D R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drawer คนท鬦ี،ผสมเหลา้ (คาํโบราณ): บารเ์ทนเดอร ์[Lex2]
ชา่งวาดภาพ: จติรกร [Lex2]
ผู้ถอนเงนิ: ผู้เซน็เชค็ [Lex2]
ภาพเขยีน[Lex2]
ล刧ิ惀นชกั[Lex2]



(ดรอ\'เออะ) n. ผู้ถอนเงนิ (โดยตั☊啌วเงนิ) ล刧ิ惀นชกั,ผู้ดงึ,ผู้ลาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ลาก [Hope]
(n) ผู้ถอนเงนิ,ล刧ิ惀นชกั,ผู้ดงึ,ผู้ลาก [Nontri]
/D R AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drawing รปูวาด: ภาพวาด, การวาดรปู [Lex2]
สลาก: ลอ็ตเตอร鬦ี،, การจับสลาก [Lex2]
(ดรอ\'องิ) n. การวาด,การยกรา่ง,การสเกต็ชภ์าพ,ภาพวาด,ภาพสเกต็ชภ์าพ,การจับฉลาก,การ
ดงึ,การลาก ###S. draftsmanship,picture,plan [Hope]
(n) การวาดภาพ,ภาพวาด,ภาพสเกต็,แผนผัง,การลาก,การถอนเงนิ,การจับฉลาก [Nontri]
/D R AO1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[draw]
ชกั: ดงึ, ลาก [Lex2]
ดงึดดูความสนใจ[Lex2]
ดดู[Lex2]
ไดรั้บ[Lex2]
ถอนเงนิ: ถอน [Lex2]
รา่งเอกสาร[Lex2]
วาดภาพ: รา่งภาพ, วาดรปู [Lex2]
วธิกีารเลน่ฟตุบอลแบบหน鬦ึ،ง[Lex2]
ส鬦ิ،งดงึดดู[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،สุ่มดงึออกมา: ส鬦ิ،งท鬦ี،เลอืกออกมา [Lex2]
สดูลมเขา้ปอด: สดูควนัเขา้ปอด [Lex2]
(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดงึ,ลาก,โกง่,นา้ว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอา
ออก,ดงึออก,ชกันาํ,วาด,สเกต็ช,์เขยีน,บรรยาย,รอ้ยกรอง,พรรณนา Phr. (draw on ใกลเ้ขา้
มา) . Phr. (draw up ยกรา่ง,รา่ง,ออกแบบ) n. การดงึ,การลาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ดงึดดูใจ,การเสมอ
กนั,สว่นท鬦ี،ชกัข刧ึ惀น [Hope]
(n) การจับฉลาก,การดงึ,การลาก,ความเสมอกนั,สว่นท鬦ี،ชกัข刧ึ惀น [Nontri]
(vi,vt) วาดภาพ,เขยีนภาพ,ลาก,ดงึ,ลอ่ใจ,ชกัจงู,ดงึดดู,เคล鬦ื،อนตวั [Nontri]
/D R AO1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

dress เคร鬦ื،องแตง่กาย: เคร鬦ื،องแตง่ตวั, เส刧ื惀อชดุของผู้หญงิ, ชดุตดิกนั, ชดุ [Lex2]
ตกแตง่: ประดบั [Lex2]
ตดัแตง่: แตง่, เลม็ (ขนหรอืผม) [Lex2]
ใสเ่ส刧ื惀อผา้: แตง่ตวั, แตง่กาย [Lex2]
(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เคร鬦ื،องแตง่ตวั,เส刧ื惀อผา้อาภรณ ์adj. เก鬦ี،ยวกบัเคร鬦ื،อง
แตง่ตวั,ตอ้งใชเ้ส刧ื惀อชดุ vt.,vi. แตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้,ตกแตง่,ประดบั,ทาํแผล,ทายาและพัน
บาดแผล,ทายา,ตดั,เลม็,แตง่,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพ刧ื惀นดนิ. Phr. (dress up แตง่ตวัใหส้วยหร
[Hope]



(n) เคร鬦ื،องแตง่กาย,เส刧ื惀อผา้อาภรณ,์เส刧ื惀อชดุ,กระโปรงชดุ [Nontri]
(vt) แตง่กาย,สวมเส刧ื惀อผา้,แตง่,ประดบั,ทาํแผล [Nontri]
/D R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dressed /D R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[dress]
เคร鬦ื،องแตง่กาย: เคร鬦ื،องแตง่ตวั, เส刧ื惀อชดุของผู้หญงิ, ชดุตดิกนั, ชดุ [Lex2]
ตกแตง่: ประดบั [Lex2]
ตดัแตง่: แตง่, เลม็ (ขนหรอืผม) [Lex2]
ใสเ่ส刧ื惀อผา้: แตง่ตวั, แตง่กาย [Lex2]
(เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เคร鬦ื،องแตง่ตวั,เส刧ื惀อผา้อาภรณ ์adj. เก鬦ี،ยวกบัเคร鬦ื،อง
แตง่ตวั,ตอ้งใชเ้ส刧ื惀อชดุ vt.,vi. แตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้,ตกแตง่,ประดบั,ทาํแผล,ทายาและพัน
บาดแผล,ทายา,ตดั,เลม็,แตง่,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพ刧ื惀นดนิ. Phr. (dress up แตง่ตวัใหส้วยหร
[Hope]
(n) เคร鬦ื،องแตง่กาย,เส刧ื惀อผา้อาภรณ,์เส刧ื惀อชดุ,กระโปรงชดุ [Nontri]
(vt) แตง่กาย,สวมเส刧ื惀อผา้,แตง่,ประดบั,ทาํแผล [Nontri]
/D R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drink เคร鬦ื،องด鬦ื،ม: การด鬦ื،มเหลา้, การบรกิารเคร鬦ื،องด鬦ื،ม [Lex2]
ด鬦ื،ม[Lex2]
(ดร刧ิ惀งค)ฺ {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ด鬦ื،ม,อกึ,ด鬦ื،มใหพ้ร,ด鬦ื،มเหลา้ n. เคร鬦ื،องด鬦ื،ม,เคร鬦ื،องด鬦ื،ม
หน鬦ึ،งอกึ,การด鬦ื،มเหลา้,การด鬦ื،มเหลา้เมา,ของเหลวหน鬦ึ،งอกึ,เหลา้ [Hope]
(n) เคร鬦ื،องด鬦ื،ม,การด鬦ื،มเหลา้,เหลา้,ทะเล,มหาสมทุร [Nontri]
(vt) ด鬦ื،ม,ด鬦ื،มอวยพร,กลนื [Nontri]
/D R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drive การขบัรถ: การขบัข鬦ี، [Lex2]
การต ี(ลกูกอลฟ์)[Lex2]
การผลกัดนั: แรงขบั, แรงผลกัดนั [Lex2]
ขบัรถ: ขบัข鬦ี،, เดนิทางโดยรถยนต ์[Lex2]
ถนน[Lex2]
บงัคบั: ควบคมุ [Lex2]
พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขบั,ขบัไล,่ไล,่ผลกั,ไส,ผลกัดนั,ขบัข鬦ี،,ตอ้น (สตัวเ์ล刧ี惀ยง)
,ลอย (ซงุ) vi. แลน่,พุ่ง,ขบัรถ,ต ี(ลกูกอลฟ์,ตะป)ู ,มุ่งหมาย n. การขบั,การขบัข鬦ี،,ทางรถ,สตัว์
ท鬦ี،ไลต่าม,สตัว ์(ท鬦ี،ตอ้น) ,การรกุทางทหาร,พลงังาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขบั,หนว่ยขบั
หนว่ยบนัทกึไดรฟ์ <คาํอา่น>อปุกรณข์องคอมพวิเตอรท์鬦ี،มหีนา้ท鬦ี،อา่นและบนัทกึขอ้มลู เชน่
หนว่ยขบัแถบบนัทกึ (tape drive) หนว่ยขบัจานบนัทกึ (disk drive) [Hope]
(n) การขบัรถ,แรงขบั,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลงังาน [Nontri]
(vt) ขบัรถ,ขบั,ไล,่กระตุ้น,ผลกัไส,ผลกัดนั,ตอ้น [Nontri]
/D R AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

driver คนขบัรถ: ผู้ขบัข鬦ี،, คนขบัข鬦ี، [Lex2]
ตวัขบั (อปุกรณค์อมพวิเตอร)์: โปรแกรมขบั [Lex2]
ไมก้อลฟ์[Lex2]
(ไดร\'เวอะ) n. คนขบัข鬦ี،,คนขบัรถ,คนตอ้นปศสุตัว,์เคร鬦ื،องตอกเสาเขม็,คอ้น,แรงผลกัดนั,ไมต้ี



กอลฟ์ชนดิหวัใหญ ่[Hope]
(n) ผู้ขบัข鬦ี،,คนขบัรถ,คนตอ้นสตัว,์แรงผลกัดนั,เคร鬦ื،องตอกเสาเขม็ [Nontri]
/D R AY1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

driving /D R AY1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[drive]
การขบัรถ: การขบัข鬦ี، [Lex2]
การต ี(ลกูกอลฟ์)[Lex2]
การผลกัดนั: แรงขบั, แรงผลกัดนั [Lex2]
ขบัรถ: ขบัข鬦ี،, เดนิทางโดยรถยนต ์[Lex2]
ถนน[Lex2]
บงัคบั: ควบคมุ [Lex2]
พยายาม: ออกแรง, กระตุ้น [Lex2]
(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขบั,ขบัไล,่ไล,่ผลกั,ไส,ผลกัดนั,ขบัข鬦ี،,ตอ้น (สตัวเ์ล刧ี惀ยง)
,ลอย (ซงุ) vi. แลน่,พุ่ง,ขบัรถ,ต ี(ลกูกอลฟ์,ตะป)ู ,มุ่งหมาย n. การขบั,การขบัข鬦ี،,ทางรถ,สตัว์
ท鬦ี،ไลต่าม,สตัว ์(ท鬦ี،ตอ้น) ,การรกุทางทหาร,พลงังาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขบั,หนว่ยขบั
หนว่ยบนัทกึไดรฟ์ <คาํอา่น>อปุกรณข์องคอมพวิเตอรท์鬦ี،มหีนา้ท鬦ี،อา่นและบนัทกึขอ้มลู เชน่
หนว่ยขบัแถบบนัทกึ (tape drive) หนว่ยขบัจานบนัทกึ (disk drive) [Hope]
(n) การขบัรถ,แรงขบั,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลงังาน [Nontri]
(vt) ขบัรถ,ขบั,ไล,่กระตุ้น,ผลกัไส,ผลกัดนั,ตอ้น [Nontri]
/D R AY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drop การท刧ิ惀ง: การปลอ่ย, การตก, การหลน่ [Lex2]
ตก: ยอ้ย, หลน่, ลง, จม [Lex2]
ทาํคะแนน: ทาํแตม้ [Lex2]
ทาํเสยีงต鬦ํ،าลง[Lex2]
นอ้ยลง: ลดลง [Lex2]
มองขา้ม: มองผา่น [Lex2]
แยล่ง: ออ่นแอ [Lex2]
โยนท刧ิ惀ง: ท刧ิ惀ง, ปลอ่ย, หยอ่น [Lex2]
เลกิ: ยกเลกิ, หยดุ [Lex2]
เลกิคบหา[Lex2]
สง่ของหรอืผู้โดยสาร: สง่จดหมาย [Lex2]
หยดน刧ํ惀า[Lex2]
(ดรอพ) {dropped,dropping,drops} n. หยด,หยาด,จาํนวนเลก็นอ้ย,หยดยา,ลกูตุ้ม,การ
ตกลง vi.,vt. (ทาํให)้ หยดลง,หยอ่นลง,ตก,จมลง,ส刧ิ惀นสดุ,ถอน,ยตุ,ิหายไป,หมอบ,ตกต鬦ํ،า
ลง,ถอยหลงั,เคล鬦ื،อนต鬦ํ،าลง Phr. (drop behind ลา้หลงั,ไมค่รบ,ไมถ่งึ) [Hope]
(n) หยด,การตก,หยาด,ลกูตุ้ม,ของเลก็นอ้ย [Nontri]
(vi) หยด,ตก,หยอ่นลง,เคล鬦ื،อนต鬦ํ،าลง,จมลง,ยตุ,ิส刧ิ惀นสดุ [Nontri]
(vt) เลกิ,ทาํตก,ปลด,สง่ขา่วคราว,ทาํใหจ้มลง [Nontri]
/D R AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drug ยา: โอสถ, ผลติภณัฑ,์ สารเสพตดิ [Lex2]
ใหย้า: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เคร鬦ื،องด鬦ื،ม [Lex2]
(ดรัก) {drugged,drugging,drugs} n. ยา,ผลติภณัฑย์า,เคร鬦ื،องยา,ยาเสพตดิ vt. ผสมกบั
ยา,ทาํใหต้ดิยา [Hope]
(n) ยา,ยาเสพตดิ,เคร鬦ื،องยา [Nontri]



(vt) ใหย้า,ทาํใหต้ดิยา,ผสมยา [Nontri]
/D R AH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drugstore รา้นขายยา: สถานท鬦ี،จาํหนา่ยยา [Lex2]
n. รา้นขายยา ###S. dispensary [Hope]
/D R AH1 G S T AO2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

drum กลอง[Lex2]
เคาะเป็นจังหวะซ刧ํ惀าๆ[Lex2]
ตกีลอง: รัวกลอง [Lex2]
เย鬦ื،อแกว้ห:ู แกว้ห ู[Lex2]
เสยีงเคาะจังหวะสม鬦ํ،าเสมอ: เสยีงรัว [Lex2]
บา้น[Lex2]
(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสยีงกลอง,เย鬦ื،อแกว้ห ูvt.,vi. ตกีลอง,เคาะ
จังหวะ. ดรัม <คาํอา่น>หมายถงึส鬦ื،อเกบ็ขอ้มลูชนดิหน鬦ึ،ง มลีกัษณะเป็นวสัดรุปูทรงกระบอกท鬦ี،
หมนุรอบแกนดว้ยความเรว็ ท鬦ี،ผวินอกฉาบดว้ยสารแมเ่หลก็ การบนัทกึขอ้ความลงเกบ็ จะตอ้ง
บนัทกึลงบนผวิดรัม ผา่นหวับนัทกึ (write head) และอา่นขอ้ความออกโดยหวัอา่น (read
head) จงึเป็นไดท้ั刧惀งหนว่ยรับขอ้มลู (input) และหนว่ยแสดงผล (output) มคีวามเรว็ในการ
เขา้ถงึขอ้มลู สงูกวา่เทปแมเ่หลก็ (magnetic tape) แตย่งัชา้กวา่จานแมเ่หลก็ (magnetic
disk) โดยปกตจิะตอ้งเรยีกเตม็ ๆ วา่ magnetic drum [Hope]
(n) กลอง,เย鬦ื،อแกว้ห ู[Nontri]
(vi) ตกีลอง,เคาะกลอง,เคาะจังหวะ [Nontri]
/D R AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

drunk คนเมา: ข刧ี惀เมา, คนข刧ี惀เมา [Lex2]
เมา: มนึเมา [Lex2]
(ดรังค)ฺ adj. เมา,เมาเหลา้, n. คนเมาเหลา้ v. กริยิาชอ่ง 3 ของ drink ###S. inebriated
[Hope]
(adj) เมา,เมาเหลา้ [Nontri]
(vt) pp ของ drink [Nontri]
/D R AH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[drink]
เคร鬦ื،องด鬦ื،ม: การด鬦ื،มเหลา้, การบรกิารเคร鬦ื،องด鬦ื،ม [Lex2]
ด鬦ื،ม[Lex2]
(ดร刧ิ惀งค)ฺ {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ด鬦ื،ม,อกึ,ด鬦ื،มใหพ้ร,ด鬦ื،มเหลา้ n. เคร鬦ื،องด鬦ื،ม,เคร鬦ื،องด鬦ื،ม
หน鬦ึ،งอกึ,การด鬦ื،มเหลา้,การด鬦ื،มเหลา้เมา,ของเหลวหน鬦ึ،งอกึ,เหลา้ [Hope]
(n) เคร鬦ื،องด鬦ื،ม,การด鬦ื،มเหลา้,เหลา้,ทะเล,มหาสมทุร [Nontri]
(vt) ด鬦ื،ม,ด鬦ื،มอวยพร,กลนื [Nontri]
/D R IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dry ทาํใหแ้หง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
ฝืด: (ตลก) รา้ย [Lex2]
ไมด่鬦ื،มเหลา้: หา้มขายเหลา้, หา้มจาํหนา่ยสรุา [Lex2]
ไมน่าํกระแสไฟฟา้[Lex2]
ไมม่นี刧ํ惀านม: น刧ํ惀านมแหง้ [Lex2]
ไมห่วาน: จดืชดื, ขาดความหวาน [Lex2]
เยน็ชา: ไรอ้ารมณ,์ เฉยๆ, เงยีบๆ [Lex2]



แหง้: ถนอมอาหารดว้ยการอบแหง้ [Lex2]
แหง้: ไมเ่ปียกช刧ื惀น, แหง้แลง้, แหง้ตงึ, ไอแหง้ๆ, คอแหง้ผาก [Lex2]
(ไดร) {dried,drying,dries} adj. แหง้,แหง้ผาก,แหง้แลง้,ไรน้刧ํ惀า,กระหายน刧ํ惀า,เฉยเมย,ไร้
อารมณ,์ไมห่วาน. vi.,vt. (ทาํให)้ แหง้,สญูเสยีความช刧ื惀น Phr. (dry up แหง้หมดหยดุ
ระเหย,หยดุพดู) . ###SW. dryable adj. ด ูdry dryly adv. ดdูry dryness n.ดdูry [Hope]
(adj) แหง้,แหง้แลง้,กระหายน刧ํ惀า,ไมม่นี刧ํ惀า,เรยีบๆ [Nontri]
(vi) แหง้,ไมม่นี刧ํ惀า,ไมเ่ปียก [Nontri]
/D R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spindry]
(v) /  / [OALD]

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

dull โง:่ ทบึ, หวัทบึ [Lex2]
ทาํใหก้ระตอืรอืรน้ลดลง: ทาํใหล้ดลง, ทาํใหอ้อ่นแรง, ทาํใหไ้มค่ลอ่งแคลว่ [Lex2]
ทาํใหช้า: ทาํใหห้มดความรู้สกึ [Lex2]
ทาํใหท้鬦ื،อ: ทาํใหไ้มค่ม [Lex2]
ทาํใหห้มอง: ทาํใหม้วั, ทาํใหเ้กา่ [Lex2]
ท鬦ื،อ[Lex2]
นา่เบ鬦ื،อ: ไมน่า่สนใจ, ไมม่ชีวีติชวีา [Lex2]
มวั: ขุ่น, หมอง, ทบึ [Lex2]
(ดลั) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ท鬦ื،อ,ท鬦ึ،ม,ปัญญาทบึ,ไมม่ชีวีติชวีา,ดา้น,จดืชดื,ไมม่ี
รสชาต,ิซบเซา,เช鬦ื،องชา้,ทู่,พรา่มวั,นา่เบ鬦ื،อ,ไมน่า่สนใจ. ###SW. dullish adj. ดdูull dulness
n. ดdูull dullness n. ดdูull dully adv. ดdูull [Hope]
(adj) โง,่จดืชดื,ไมน่า่สนใจ,ท鬦ื،อ,ท鬦ึ،ม,ปัญญาทบึ,ไมส่ดใส,มวั,มดืคร刧ึ惀ม [Nontri]
/D AH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dump คลงัเกบ็อาวธุ (ทางทหาร)[Lex2]
ท刧ิ惀ง: สมุ, กอง [Lex2]
ท鬦ี،ท刧ิ惀งขยะ: กองขยะ [Lex2]
อ:ึ ถา่ยอจุจาระ [Lex2]
(ดมัพ)ฺ vt. ท刧ิ惀งขยะ,ท刧ิ惀ง,เท,ทุ่มเท,ขบัไล,่ยกเลกิ vi. ตกลงมาอยา่งกะทนัหนั,ท刧ิ惀งขยะ. n. กอง
ขยะ,ท鬦ี،ท刧ิ惀งขยะ,การเท. ###SW. dumper n. ดdูump ###S. throw [Hope]



(n) ความเศรา้,ความทกุขใ์จ,ความหดหู่ใจ,ความกลดักลุ้ม [Nontri]
(n) ท鬦ี،ท刧ิ惀งขยะ,กองขยะ,การท刧ิ惀ง [Nontri]
(vt) เท,ท刧ิ惀งขวา้ง,ยกเลกิ,ขบัไล ่[Nontri]
/D AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

dust ปัดฝุ่น: กระจาย [Lex2]
ฝุ่น: ละออง, ฝุ่นละออง, เศษผง [Lex2]
(ดสัท)ฺ {dusted,dusting,dusts} n. ฝุ่น,ผง,ธลุ,ีละออง,ดนิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่,ข刧ี惀เถา้,ขยะ,รา่งกายของ
มนษุยอ์นภุาคเดยีว. vt.,vi. ปัดฝุ่นออก,โปรยผง,ทาํใหเ้ป็นฝุ่น [Hope]
(n) ฝุ่น,ละออง,ผง,ธลุ,ีข刧ี惀เถา้,ข刧ี惀ผง,อฐิ,ดนิ [Nontri]
(vt) ปัดฝุ่น,แปรงฝุ่น [Nontri]
/D AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

duty ความรับผดิชอบ: หนา้ท鬦ี،รับผดิชอบ, หนา้ท鬦ี، [Lex2]
ภาษ:ี ภาษศีลุกากร, อากร [Lex2]
(ดวิ\'ท)ี n. ภาษ,ีอากร,หนา้ท鬦ี،,ภาระหนา้ท鬦ี،,ประสทิธภิาพของเคร鬦ื،อง [Hope]
(n) หนา้ท鬦ี،,ภาระหนา้ท鬦ี،,อากร,ภาษ,ีความรับผดิชอบ [Nontri]
/D UW1 T IY0/ [CMU]
/D Y UW1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

dying กาํลงัจะตาย: ใกลต้าย, ป่วยหนัก [Lex2]
(ได\'องิ) adj. กาํลงัจะตาย,ใกลต้าย,ใกลจ้บ.n. ภาวะใกลจ้ะตาย ###S. expiring [Hope]
(adj) ใกลต้าย,ใกลจ้บ,จวนตาย,รอ่แร ่[Nontri]
/D AY1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[die]
ตาย: ส刧ิ惀นอายขุยั, หมดอาย ุ[Lex2]
พนิาศ: ยอ่ยยบั, หายนะ, ลม่จม [Lex2]
หยดุ: หยดุทาํงาน [Lex2]
แมพ่มิพต์อกโลหะ[Lex2]
ลกูเตา๋: ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยลกูเตา๋ [Lex2]
คาํนาํหนา้นามท鬦ี،เฉพาะเจาะจงสาํหรับเพศหญงิ หรอืพหพูจน ์(เหมอืน the ในภาษาองักฤษ)
[LongdoDE]
(ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยดุ,หยดุทาํงาน,อวสาน,พนิาศ,สงบลง,สลาย
ตวั,ทรมาน,ตอ้งการอยา่งมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ด刧ื惀อรั刧惀น) n. ลกูเตา๋,ส鬦ิ،งท鬦ี،
คลา้ยลกูเตา๋,แมพ่มิพ,์แบบเหลก็,เบา้เท vt. พมิพด์ว้ยแมพ่มิพ ์pl. dies,dice [Hope]
(n) ลกูเตา๋,ลกูบาศก,์แมพ่มิพ,์เบา้หลอ่ [Nontri]
(vi) ตาย,ส刧ิ惀นอายขุยั,อวสาน,พนิาศ,หมดอาย,ุหยดุ [Nontri]
/D AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

each other ซ鬦ึ،งกนัและกนั: แกก่นัและกนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งกนัและกนั [Hope]

ear ความตั刧惀งใจ: ความสนใจ [Lex2]
ความสามารถในการแยกฟังเสยีง[Lex2]
รวงขา้ว: รวงของธญัพชื [Lex2]
ห[ูLex2]
(เอยีร)์ n. ห,ูใบห,ูการสดบัรับฟัง,รวงขา้ว. vi. มรีวงเกดิข刧ึ惀น Phr. (be all ear อยาก
ไดย้นิ,ตั刧惀งใจฟังมาก) Phr. (give ear to สนใจฟัง,ฟัง) [Hope]
(n) ห,ูใบห,ูโสตประสาท [Nontri]
/IH1 R/ [CMU]
/IY1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

early กอ่นเวลาท鬦ี،กาํหนดไว:้ แตห่วัค鬦ํ،า [Lex2]
แตแ่รก: ยคุแรก, สมยักอ่น, แตก่าลกอ่น, แรก, แตต่น้, ตอนตน้ [Lex2]
(เออร\์'ล)ี adv. เชา้,แตเ่ชา้,แตห่วัค鬦ํ،า,เรว็,กอ่น adj. ยคุแรก ###SW. earliness n. ดeูarly
###S. first ###A. late [Hope]
(adj) กอ่น,แตแ่รก,มากอ่น,แรก,ตอนตน้,เรว็,แตก่อ่น [Nontri]
(adv) แตเ่ชา้ตรู่,แตห่วัค鬦ํ،า,แตห่วัวนั [Nontri]
/ER1 L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

earth พ刧ื惀นดนิ: ธรณ,ี ดนิ, ปฐพ,ี ท鬦ี،ดนิ [Lex2]
มนษุย:์ มวลมนษุย,์ คนท鬦ี،อาศยัอยู่บนโลก [Lex2]
โลก: โลกมนษุย ์[Lex2]
(เอริธ์) n. โลก,ดนิ,ปฐพ,ีมวลมนษุย,์สรรพส鬦ิ،งทั刧惀งหลายบนโลก,โลกยี ์[Hope]
(n) โลก,พ刧ื惀นดนิ,ปฐพ,ีพ刧ื惀นพสธุา,พ刧ื惀นโลก [Nontri]
/ER1 TH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ease ความงา่ยดายในการทาํส鬦ิ،งตา่งๆ[Lex2]
ความสะดวก: ความสขุสบาย [Lex2]
ทาํใหส้บาย: ทาํใหง้า่ย, ทาํใหส้ะดวก [Lex2]



บรรเทา: ผอ่นคลาย [Lex2]
(อซี) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความงา่ย,ความไรก้งัวล, ความแคลว่คลอ่ง,ความงา่ยดาย.
vt.,vi. พักผอ่น,ทาํใหส้บาย,ทาํใหจ้ติสงบ,ทาํใหไ้รก้งัวล,บรรเทา,ลดหยอ่น,ทาํให้
สะดวก,ผอ่น,ปลอ่ย,บรรเทา,เคล鬦ื،อนอยา่งแคลว่คลอ่ง ###S. comfort [Hope]
(n) ความงา่ย,ความสบาย,ความไรก้งัวล,ความสะดวก,ความคลอ่งแคลว่ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะดวก,ทาํใหส้บาย,ทาํใหห้ายกงัวล,ผอ่นคลาย,พักผอ่น [Nontri]
/IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

easily อยา่งแทจ้รงิ: โดยปราศจากขอ้สงสยั [Lex2]
อยา่งนอ้ย: ท鬦ี،ไมน่อ้ยไปกวา่น刧ี惀 [Lex2]
อยา่งสะดวก: อยา่งสบาย, อยา่งงา่ยดาย, อยา่งราบร鬦ื،น, โดยไมล่าํบาก [Lex2]
(อ\ี'ซลี)ี adv. อยา่งงา่ยดาย,อยา่งไมต่อ้งสงสยั,อยา่งราบร鬦ื،น,ดกีวา่มาก,ซ鬦ึ،งมทีางเป็นไปได้
###S. readily [Hope]
(adv) โดยงา่ย,อยา่งสะดวกสบาย,อยา่งงา่ยดาย,โดยไมล่าํบาก [Nontri]
/IY1 Z AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

east เก鬦ี،ยวกบัทศิตะวนัออก: ท鬦ี،อยู่ทางตะวนัออก [Lex2]
ทศิตะวนัออก: บรุมิทศิ, บรูพาทศิ, บรูพา [Lex2]
(อสีท)ฺ n.,adj. ทศิตะวนัออก,ภาคตะวนัออก, Phr. (the East ประเทศแถวตะวนัออกไกลหรอื
กลาง) ###SW. eastness n. ดeูast [Hope]
(adj,adv) ทางทศิตะวนัออก,ทางทศิบรูพา,ทางซกีตะวนัออก,ทางภาคตะวนัออก [Nontri]
(n) ทศิตะวนัออก,ทศิบรูพา,ซกีตะวนัออก,ภาคตะวนัออก [Nontri]
/IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eastern เก鬦ี،ยวกบัทศิตะวนัออก: ไปทางทศิตะวนัออก, มาจากทศิตะวนัออก [Lex2]
ท鬦ี،อยู่ทางทศิตะวนัออก[Lex2]
adj. เก鬦ี،ยวกบัหรอืไปหรอืมาจากทางทศิตะวนัออก [Hope]
(adj) ทางตะวนัออก,เก鬦ี،ยวกบัทศิตะวนัออก,ของชาวตะวนัออก [Nontri]
/IY1 S T ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

easy งา่ย: งา่ยดาย, ไมล่าํบาก [Lex2]
ไมเ่ขม้งวด[Lex2]
ไมม่พีธิรีตีรอง: สบายๆ [Lex2]
(อ\ี'ซ)ี adj.,adv. งา่ย,งา่ยดาย,ไมล่าํบาก,สะดวกสบาย,ไมเ่ขม้งวด,ผอ่นผัน,ไมเ่ป็น
ภาระ,สบายอกสบายใจ,ไมแ่นน่,ไมรั่ด,ไมเ่รง่รบี n. การหยดุพักชั鬦،วคราว. Phr. (take it
easy,go easy ตามสบาย,ไมต่อ้งทาํงานหนัก) ###S. light ###A. difficult [Hope]
(adj) งา่ย,สบาย,สะดวก,ไมล่าํบาก,ไมเ่รง่รบี [Nontri]
/IY1 Z IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

eat กดักนิ: กดักรอ่น, กรอ่น [Lex2]
กนิ: ทาน, รับประทาน [Lex2]
ใชห้รอืบรโิภคไปจาํนวนมาก (คาํสแลง)[Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ทาํใหเ้บ鬦ื،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]

economic เก鬦ี،ยวกบัเศรษฐกจิ: ในทางเศรษฐศาสตร ์[Lex2]
(อคีะนอม\'มคิ,เอคคะนอม\'มคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัเศรษฐศาสตร,์เก鬦ี،ยวกบัภาวะทางเศรษฐกจิ
[Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัเศรษฐศาสตร,์ในทางเศรษฐกจิ,ในเร鬦ื،องเงนิ [Nontri]
/EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K/ [CMU]
/IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

edge ขอบ: รมิ, เสน้ขอบ [Lex2]
ขอบหนา้ผา[Lex2]
เขยบิ: เคล鬦ื،อนท鬦ี،ทลีะนอ้ย [Lex2]
คมมดี[Lex2]
ความแขง็แรง: ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
ตดิขอบ: ใสข่อบ [Lex2]
ทาํใหค้ม[Lex2]
EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอนิเทอรเ์นต็ไรส้าย 2.75G
ในเครอืขา่ยโทรศพัท ์คลา้ยกบัระบบ GPRS แตม่คีวามเรว็ท鬦ี،สงูกวา่คอืท鬦ี،ประมาณ 300 KB
[LongdoEN]
(เอดจ)ฺ n. ขอบ,รมิ,ขา้ง,เขตแดน,สนั,ดา้นคมของใบมดี,ความคม,เหล鬦ี،ยม,เนนิเขา,หนา้ผา,ขอ้
ไดเ้ปรยีบ,ตาํแหนง่ท鬦ี،ดกีวา่ vt. ทาํใหค้ม,ใสข่อบให,้เคล鬦ื،อนไปทางขา้ง,คอ่ย ๆ เคล鬦ื،อนไปทาง
ขา้ง. vi. เคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้ Phr. (edge out เอาชนะทลีะนดิ,เลม็) คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอื
[Hope]
(n) ขอบ,รมิ,ปาก,สนั,คมมดี,ขา้ง,ความคม,เหล鬦ี،ยมเขา [Nontri]
(vt) หลบหลกี,เล鬦ี،ยง,เขยบิ,เคล鬦ื،อน,ทาํใหค้ม [Nontri]
/EH1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

edition จาํนวนพมิพท์ั刧惀งหมดตอ่ครั刧惀ง[Lex2]
รปูแบบของส鬦ิ،งพมิพ[์Lex2]
(อดิชิ,\'เชนิ) n. ฉบบัพมิพ,์ฉบบัพมิพค์รั刧惀งท鬦ี،,การพมิพ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยกนัมาก,คนท鬦ี،คลา้ยกนั
มาก,การเป็นบรรณาธกิาร [Hope]
(n) การพมิพค์รั刧惀งหน鬦ึ،งๆ,ฉบบัพมิพค์รั刧惀งท鬦ี،,จาํนวนพมิพค์รั刧惀งท鬦ี، [Nontri]
/AH0 D IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

editor บรรณาธกิาร: บ.ก. [Lex2]
โปรแกรมการจัดการขอ้มลู (ของคอมพวิเตอร)์[Lex2]
ผู้เรยีบเรยีง[Lex2]



(เอด,\'ดเิทอะ) n. ผู้เรยีบเรยีง,ผู้รวบรวม,บรรณาธกิาร [Hope]
(n) บรรณาธกิาร,ผู้เรยีบเรยีง,ผู้รวบรวม [Nontri]
/EH1 D AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

educated ใหก้ารศกึษา: สั鬦،งสอน [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บการศกึษา: ซ鬦ึ،งมคีวามรู้, ซ鬦ึ،งมกีารศกึษา, ซ鬦ึ،งเป็นผู้ท鬦ี،ไดรั้บการอบรมสั鬦،งสอนมาแลว้, ซ鬦ึ،ง
มกีารศกึษา [Lex2]
(เอด\'จเุคทดิ) adj. ซ鬦ึ،งไดรั้บการศกึษา,มกีารศกึษา,มคีวามรู้ [Hope]
/EH1 JH AH0 K EY2 T AH0 D/ [CMU]
/EH1 JH Y UW0 K EY2 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[educate]
ความสามารถท鬦ี،จะเรยีนได:้ ความสามารถท鬦ี،จะศกึษาได ้[Lex2]
(เอด\'จเุคท) vt. ใหก้ารศกึษา,สั鬦،งสอน,อบรม,ฝกึฝน,ใหค้วามรู้ vi. อบรม,สั鬦،งสอน [Hope]
(vt) สอน,อบรม,ฝกึฝน,ใหก้ารศกึษา,ใหค้วามรู้ [Nontri]
/EH1 JH AH0 K EY2 T/ [CMU]
/EH1 JH Y UW0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

educate ความสามารถท鬦ี،จะเรยีนได:้ ความสามารถท鬦ี،จะศกึษาได ้[Lex2]
(เอด\'จเุคท) vt. ใหก้ารศกึษา,สั鬦،งสอน,อบรม,ฝกึฝน,ใหค้วามรู้ vi. อบรม,สั鬦،งสอน [Hope]
(vt) สอน,อบรม,ฝกึฝน,ใหก้ารศกึษา,ใหค้วามรู้ [Nontri]
/EH1 JH AH0 K EY2 T/ [CMU]
/EH1 JH Y UW0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

education การศกึษา: การเรยีน, การใหค้วามรู้ [Lex2]
(เอดจเุค,\'เชนิ) n. การศกึษา,การสั鬦،งสอน,การฝกึฝน,ครุศุาสตร,์ศกึษาศาสตร ์###SW.
educational adj. ดeูducation ###S. schooling,training [Hope]
(n) การสั鬦،งสอน,การอบรม,การศกึษา,ครศุาสตร,์ศกึษาศาสตร ์[Nontri]
/EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
/EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

effect กอ่ใหเ้กดิ: ทาํใหเ้กดิ, บงัเกดิผล, ออกฤทธ气ิꯔ [Lex2]
ความตั刧惀งใจ[Lex2]
ความรู้สกึท鬦ี،เกดิข刧ึ惀น: ความรู้สกึจากส鬦ิ،งท鬦ี،เหน็หรอืไดย้นิ [Lex2]
ผลกระทบ: ผล [Lex2]
(อเิฟคท\ฺ') {effected,effecting,effects} n. ผล,อทิธพิล, ปรากฎการณท์鬦ี،ลวงตา,ความ
หมาย,ทรัพยส์นิ vt. ทาํใหเ้กดิผล,ทาํใหเ้กดิ. ###SW. effectible adj. ดeูffect Phr. (of no
effect ไรผ้ล) Phr. (take effect ทาํใหเ้กดิผล) S... [Hope]
(n) ผล,ผลกระทบ,ประสทิธภิาพ,อทิธพิล,ปรากฏการณ,์ทรัพยส์นิ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิผล,ยงัผล,แสดงผล [Nontri]
/AH0 F EH1 K T/ [CMU]
/IY1 F EH0 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



(j) / / [OALD]

effectively อยา่งไดผ้ล: อยา่งมผีล, อยา่งมปีระสทิธผิล [Lex2]
/AH0 F EH1 K T IH0 V L IY0/ [CMU]
/IY1 F EH0 K T IH0 V L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

efficient ซ鬦ึ،งมปีระสทิธภิาพ: ท鬦ี،ใชเ้วลา, พลงังานหรอืเงนินอ้ยแตม่ปีระสทิธภิาพมาก [Lex2]
(อฟิชิ\'เชนิท)ฺ adj. ซ鬦ึ،งมปีระสทิธภิาพ,มคีวามสามารถ,มผีลตอ่,ซ鬦ึ،งรับภาระไดอ้ยา่งสบาย
[Hope]
(adj) สามารถ,ซ鬦ึ،งมปีระสทิธภิาพ,ซ鬦ึ،งไดผ้ลตอ่ [Nontri]
/AH0 F IH1 SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

effort ความพยายาม[Lex2]
(เอฟ\'เฟริท์) n. ความพยายาม,ความมานะ,ความอตุสาหะ,การทดลองท鬦ี،ยากลาํบาก,กาํลงัของ
เคร鬦ื،องจักร,ผลของความพยายาม ###S. exertion,attempt [Hope]
(n) ความพยายาม,ความมมุานะ,ความพากเพยีร,ความอตุสาหะ [Nontri]
/EH1 F ER0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

egg ไข[่Lex2]
คนดาํ[Lex2]
(เอก) {egged,egging,eggs} n. ไข,่ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยไข,่เซลลส์บืพันธุ์ของเพศตวัเมยี,บคุคล. vt.
ใสไ่ข,่จุ่ม (อาหาร) ลงในไขท่鬦ี،ตแีลว้ Phr. (in the egg ในระยะแรกเร鬦ิ،ม,ซ鬦ึ،งยงัไมเ่จรญิ,ซ鬦ึ،งยงั
ไมพั่ฒนา) vt. กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ Phr. (a bad egg คนเลว,คนไมซ่鬦ื،อ) คาํท鬦ี، [Hope]
(n) ไข ่[Nontri]
(vt) คะยั刧惀นคะยอ,กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,เรง่เรา้ [Nontri]
/EH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

eighteen จาํนวนสบิแปด: เลขสบิแปด, สบิแปด [Lex2]
(เอท\'ทนี) n.,adj. 18 [Hope]
(adj) สบิแปด [Nontri]
/EY0 T IY1 N/ [CMU]
/EY1 T IY0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eight เลขแปด: จาํนวนแปด, แปด [Lex2]
(เอท) n.,adj. แปด, [Hope]
(n) แปด,เลขแปด,จาํนวนแปด,ไพร่ปูแปด [Nontri]
/EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eighth (เอธ) adj.,n. ท鬦ี، 8 ###SW. eightly adv. ดeูighth [Hope]
(adj) ท鬦ี،แปด [Nontri]
(n) 1 ใน 8,วนัท鬦ี،แปด,อนัดบัท鬦ี،แปด [Nontri]
/EY1 T TH/ [CMU]
/EY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eighty



เลขแปดสบิ: แปดสบิ, จาํนวนแปดสบิ [Lex2]
(เอ\'ท)ี n.,adj. แปดสบิ,eighties จาํนวนปี,ชว่งระยะเวลาท鬦ี،อยู่ระหวา่ง 8089 pl. eighties
[Hope]
(adj) แปดสบิ [Nontri]
/EY1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

either เชน่กนั: ดว้ย, เชน่เดยีวกนั, เหมอืนกนั [Lex2]
ถา้ไม.่..ก.็..: หรอืวา่ [Lex2]
อยา่งใดอยา่งหน鬦ึ،งในจาํนวนสอง[Lex2]
(ไอ\'เธอะ,อ\ี'เธอะ) adj.,pron. แตล่ะ,อนัละ,ช刧ิ惀นละ,อนัใดอนัหน鬦ึ،ง (ของ2อนั) conj. ถา้
ไม.่..ก.็..หรอืวา่ adj. ดว้ย,เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั [Hope]
(adj) ทกุ,แตล่ะ,อนัละ,ช刧ิ惀นละ [Nontri]
(con) ไมอ่นัใดกอ็นัหน鬦ึ،ง,ถา้ไม.่..ก.็..,หรอืวา่ [Nontri]
(pro) ไมอ่นัใดกอ็นัหน鬦ึ،ง,อยา่งใดอยา่งหน鬦ึ،ง,หน鬦ึ،งในระหวา่งสอง [Nontri]
/IY1 DH ER0/ [CMU]
/AY1 DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

elbow ขอ้ศอก: ศอก [Lex2]
ความโคง้งอ[Lex2]
ดนัดว้ยขอ้ศอก: ใชข้อ้ศอกดนั, เอาศอกดนั [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،โคง้งอ[Lex2]
(เอล\'โบ) n. ศอก,ขอ้ศอก,ส鬦ิ،งหรอืสว่นท鬦ี،งอคลา้ยขอ้ศอก,ขอ้ตอ่ทอ่น刧ํ惀า vt.,vi. ดนัดว้ยขอ้ศอก
Phr. (up to the elbows มธีรุะยุ่ง) [Hope]
(n) ขอ้ศอก,ขอ้ตอ่ทอ่น刧ํ惀า [Nontri]
/EH1 L B OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

elderly สงูวยั (คาํสภุาพสาํหรับ old): สงูวยั, อาวโุส, อายมุาก, แก ่[Lex2]
(เอล\'เดอล)ี adj. คอ่นขา้งเกา่,ซ鬦ึ،งมอีายอุยู่ระหวา่งวยักลางคนกบัวยัชรา,เก鬦ี،ยวกบัคนวยัชรา
###SW. elderliness n. ดeูlderly [Hope]
(adj) มอีาย,ุคอ่นขา้งแก,่เก鬦ี،ยวกบัคนชรา,สงูอาย ุ[Nontri]
/EH1 L D ER0 L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

elect คดัเลอืก: เลอืก, คดั, ออกเสยีงเลอืกตั刧惀ง [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บคดัเลอืก: ซ鬦ึ،งคดัเลอืกแลว้, ซ鬦ึ،งผา่นการคดัเลอืกไวแ้ลว้, ท鬦ี،คดัสรรมาเป็นอยา่งด,ี ยอด
เย鬦ี،ยม, หวักะท ิ[Lex2]
(อเิลคท\ฺ') {elected,electing,elects} vt.,vi. คดัเลอืก,เลอืก adj. รักษาการ,ซ鬦ึ،งไดรั้บการ
เลอืก,ถกูเลอืก. n. Phr. (the elect ผู้ท鬦ี،ถกูเลอืก,ผู้ท鬦ี،ไดรั้บการเลอืกจากพระผู้เป็นเจา้)
###S. choose [Hope]
(adj) ท鬦ี،ถกูเลอืก,ไดรั้บการเลอืก,รักษาการ [Nontri]
(vt) เลอืก,เลอืกตั刧惀ง,คดัเลอืก [Nontri]
/AH0 L EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

election การเลอืก: การคดัสรร [Lex2]
(อเีลค\'เชนิ) n. การเลอืกตั刧惀ง,การคดัเลอืก,การเลอืก,สทิธกิารเลอืกตั刧惀ง,การเลอืกโดยพระผู้เป็น
เจา้ ###S. selection [Hope]
(n) การคดัเลอืก,การเลอืกตั刧惀ง,การเลอืก,สทิธกิารเลอืกตั刧惀ง [Nontri]
/AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]

electrical เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้: ท鬦ี،ใชไ้ฟฟา้, ท鬦ี،ทาํงานดว้ยไฟฟา้ [Lex2]
adj. ด ูelectric,เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้ ###SW. electricalness n. ###S. electric [Hope]
(adj) มไีฟฟา้,เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้,ประดจุไฟฟา้ [Nontri]
/AH0 L EH1 K T R IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

electric เก鬦ี،ยวกบักระแสไฟฟา้: เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้ [Lex2]
ต鬦ื،นเตน้: ตงึเครยีด [Lex2]
(อเีลค\'ทรคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้,นา่ต鬦ื،นเตน้,ต鬦ื،นตระหนก ###S. dynamic [Hope]
(adj) มไีฟฟา้,เก鬦ี،ยวกบัไฟฟา้,ประดจุไฟฟา้ [Nontri]
/AH0 L EH1 K T R IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

electricity กระแสไฟฟา้: ไฟฟา้, ประจไุฟฟา้, พลงังานไฟฟา้ [Lex2]
อารมณต์鬦ื،นเตน้: อารมณต์งึเครยีด [Lex2]
(อเีลคทรสิ\'ซทิ)ี n. ไฟฟา้,กระแสไฟฟา้,วชิาไฟฟา้,การไฟฟา้,ประจไุฟฟา้,ไฟฟา้สถติ,อารมณ์
หรอืความรู้สกึท鬦ี،ต鬦ื،นเตน้,เรา่รอ้นตงึเครยีด [Hope]
(n) ไฟฟา้,กระแสไฟฟา้,ประจไุฟฟา้,วชิาไฟฟา้ [Nontri]
/AH0 L EH2 K T R IH1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

electronic เก鬦ี،ยวกบัระบบอเิลก็ทรอนกิส:์ เก鬦ี،ยวกบัวงจรอเิลก็ทรอนกิส ์[Lex2]
adj. เก鬦ี،ยวกบัอเิลก็ทรอนกิส ์[Hope]
/AH0 L EH2 K T R AA1 N IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

element จาํนวนเลก็นอ้ย: ส鬦ิ،งเลก็นอ้ย [Lex2]
ธาต[ุLex2]
สภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต:ิ สภาพท鬦ี،เป็นธรรมชาต,ิ ธรรมชาต ิ[Lex2]
องคป์ระกอบ: สว่นประกอบ, ปัจจัย, ปัจจัยสาํคญั, สว่นสาํคญั [Lex2]
(เอล\'ละเมนิท)ฺ n. ธาต,ุธาตแุท,้ปัจจัยสาํคญั,หนว่ย,ท鬦ี،อยู่ตามธรรมชาต,ิสภาพแวดลอ้มตาม
ธรรมชาต,ิรากฐาน,พ刧ื惀นฐาน,ขั刧惀วไฟฟา้ ###SW. elemental adj. [Hope]
(n) สว่นประกอบ,ธาต,ุรากฐาน,สว่นสาํคญั,พ刧ื惀นฐาน,ปฐม,ขั刧惀วไฟฟา้ [Nontri]
/EH1 L AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

elevator ท鬦ี،ท鬦ี،ใชเ้กบ็เมลด็พชื เชน่ ขา้ว: โรงเกบ็เมลด็พชื [Lex2]
ลฟิต[์Lex2]
(เอล\'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เคร鬦ื،องยกของ ###S. lift [Hope]
(n) ลฟิต,์บนัไดเล鬦ื،อน,คนยกของ,เคร鬦ื،องยก [Nontri]
/EH1 L AH0 V EY2 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



eleven ทมีกฬีาท鬦ี،มผีู้เลน่ 11 คน (เชน่ ฟตุบอล)[Lex2]
เลขสบิเอด็: จาํนวนสบิเอด็ [Lex2]
(อเีลฟ\'เวนิ) n.,adj. สบิเอด็ [Hope]
(adj) สบิเอด็ [Nontri]
(n) สบิเอด็,ทมีฟตุบอล [Nontri]
/AH0 L EH1 V AH0 N/ [CMU]
/IY1 L EH0 V AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

else ท鬦ี،แตกตา่ง[Lex2]
อยา่งแตกตา่ง[Lex2]
อ鬦ื،นๆ: อยา่งอ鬦ื،น, อ鬦ื،นๆอกี [Lex2]
(เอลซ)ฺ adv. อ鬦ื،นอกี,อ鬦ื،น,มฉิะนั刧惀น,ถา้ไมเ่ชน่นั刧惀น adj. อ鬦ื،น,อยา่งอ鬦ื،น,อกี or else มฉิะนั刧惀นแลว้
[Hope]
(adj) อ鬦ื،น,อกี,อ鬦ื،นอกี,อยา่งอ鬦ื،นอกี [Nontri]
(adv) นอกจากน刧ี惀,นอกเหนอืจากนั刧惀น,มฉิะนั刧惀น,ถา้ไมเ่ชน่นั刧惀น [Nontri]
/EH1 L S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

elsewhere ท鬦ี،อ鬦ื،น: แหง่อ鬦ื،น [Lex2]
(adv) ท鬦ี،อ鬦ื،นๆ,ท鬦ี،ใด,ทางอ鬦ื،น [Nontri]
/EH1 L S W EH2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

email /IY1 M EY0 L/ [CMU]

embarrassed ซ鬦ึ،งลาํบากใจ: ซ鬦ึ،งอบัอาย, ซ鬦ึ،งกระดากอาย, ซ鬦ึ،งขดัเขนิ, ซ鬦ึ،งเกอ้เขนิ [Lex2]
/EH0 M B EH1 R AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[embarrass]
ทาํใหข้วยเขนิ: ทาํใหก้ระดากอาย, ทาํใหรู้้สกึอาย [Lex2]
ทาํใหล้าํบาก: ทาํใหเ้กดิปัญหา, ขดัขวาง [Lex2]
(เอมแบ\'เรสิ) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทาํใหข้วยเขนิ,ทาํให้
ลาํบากใจ,เป็นอปุสรรค,กดีขวาง vi. อดึอดัใจ,ลาํบากใจ. ###SW. embarrassedly adv.
ดeูmbarrass embarrassingly adv. ดeูmbarrass embarrassment n. ดeูmbarrass คาํท鬦ี،มคี
วา [Hope]
(vt) ทาํใหล้าํบากใจ,ทาํใหอ้ดึอดัใจ,ทาํใหก้ระดาก [Nontri]
/EH0 M B EH1 R AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

embarrass ทาํใหข้วยเขนิ: ทาํใหก้ระดากอาย, ทาํใหรู้้สกึอาย [Lex2]
ทาํใหล้าํบาก: ทาํใหเ้กดิปัญหา, ขดัขวาง [Lex2]
(เอมแบ\'เรสิ) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทาํใหข้วยเขนิ,ทาํให้
ลาํบากใจ,เป็นอปุสรรค,กดีขวาง vi. อดึอดัใจ,ลาํบากใจ. ###SW. embarrassedly adv.
ดeูmbarrass embarrassingly adv. ดeูmbarrass embarrassment n. ดeูmbarrass คาํท鬦ี،มคี
วา [Hope]
(vt) ทาํใหล้าํบากใจ,ทาํใหอ้ดึอดัใจ,ทาํใหก้ระดาก [Nontri]
/EH0 M B EH1 R AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

embarrassing /EH0 M B EH1 R AH0 S IH0 NG/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[embarrass]
ทาํใหข้วยเขนิ: ทาํใหก้ระดากอาย, ทาํใหรู้้สกึอาย [Lex2]
ทาํใหล้าํบาก: ทาํใหเ้กดิปัญหา, ขดัขวาง [Lex2]
(เอมแบ\'เรสิ) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทาํใหข้วยเขนิ,ทาํให้
ลาํบากใจ,เป็นอปุสรรค,กดีขวาง vi. อดึอดัใจ,ลาํบากใจ. ###SW. embarrassedly adv.
ดeูmbarrass embarrassingly adv. ดeูmbarrass embarrassment n. ดeูmbarrass คาํท鬦ี،มคี
วา [Hope]
(vt) ทาํใหล้าํบากใจ,ทาํใหอ้ดึอดัใจ,ทาํใหก้ระดาก [Nontri]
/EH0 M B EH1 R AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

embarrassment ความขวยเขนิ: ความกระดากอาย, ความอดึอดัใจ, ความลาํบากใจ [Lex2]
(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลาํบากใจ,ความอดึอดัใจ [Nontri]
/EH0 M B EH1 R AH0 S M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

emergency ภาวะเรง่ดว่น: ภาวะฉกุเฉนิ, สถานการณท์鬦ี،ตอ้งรบีเรง่ [Lex2]
(อเิมอ\'เจนิซ)ี n. ภาวะฉกุเฉนิ,กรณฉีกุเฉนิ,ภาวะปัจจบุนัทนัดว่น ###S. strait [Hope]
(n) เหตฉุกุเฉนิ,ภาวะฉกุเฉนิ,กรณฉีกุเฉนิ,เหตปัุจจบุนัทนัดว่น [Nontri]
/IH2 M ER1 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
/IY1 M ER0 JH AH0 N S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

emotional เก鬦ี،ยวกบัอารมณ[์Lex2]
ถอือารมณเ์ป็นใหญ:่ ซ鬦ึ،งอารมณเ์ปล鬦ี،ยนแปลงงา่ย, ซ鬦ึ،งชอบใชอ้ารมณต์ดัสนิ [Lex2]
(อโิม\'เชนิเนลิ) adj. มอีารมณ,์เก鬦ี،ยวกบัความรู้สกึ,ซ鬦ึ،งกระเทอืนอารมณ,์ซ鬦ึ،งเรา้อารมณ ์###S.
feeling [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งเรา้อารมณ,์ซ鬦ึ،งสะเทอืนอารมณ,์ต鬦ื،นเตน้งา่ย,เก鬦ี،ยวกบัความรู้สกึ [Nontri]
/IH2 M OW1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/IY1 M OW0 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

emphasis การเนน้ย刧ํ惀า[Lex2]



ความสาํคญั[Lex2]
(เอม\'ฟะซสิ) n. การเนน้,ความสาํคญั,ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีวามสาํคญั,การเนน้ คาํ,ความเขม้ขน้,ความ
[Hope]
(n) การย刧ํ惀า,การเนน้,การใหน้刧ํ惀าหนัก,ความสาํคญั,ความหนักแนน่ [Nontri]
/EH1 M F AH0 S IH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

emphasize ใหค้วามสาํคญั: ตอกย刧ํ惀า, เนน้, เนน้หนัก, ย刧ํ惀า, เนน้ย刧ํ惀า [Lex2]
(เอม\'ฟะไซซ) vt. เนน้,ใหค้วามสาํคญั,เนน้เสยีง,เนน้คาํ [Hope]
(vt) ย刧ํ惀า,เนน้,ใหน้刧ํ惀าหนัก,ใหค้วามสาํคญั [Nontri]
/EH1 M F AH0 S AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

employee ลกูจา้ง: พนักงาน [Lex2]
(เอมพลอย\'อ,ีเอมพลอยอ\ี') n. ลกูจา้ง ###S. employe [Hope]
(n) ลกูจา้ง,พนักงาน,ผู้ถกูวา่จา้ง [Nontri]
/EH0 M P L OY1 IY0/ [CMU]
/AH0 M P L OY1 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

employ ใช[้Lex2]
วา่จา้ง: จา้ง, จา้งงาน [Lex2]
(เอมพลอย\') vt. จา้ง,วา่จา้ง,ใช,้ใชส้อย,ใชเ้วลา. n. การจา้ง,การวา่จา้ง,การบรกิาร,อาชพี.
###SW. employability n. ดeูmploy employable adj. ดeูmploy employer n. ดeูmploy
###S. engage [Hope]
(vt) ใช,้จา้ง,วา่จา้ง,ใชส้อย [Nontri]
/EH0 M P L OY1/ [CMU]
/AH0 M P L OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

employer นายจา้ง: ผู้วา่จา้ง, ผู้จา้ง, คนจา้ง [Lex2]
(n) นายจา้ง,เจา้นาย,ผู้วา่จา้ง [Nontri]
/EH0 M P L OY1 ER0/ [CMU]
/AH0 M P L OY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

employment การงาน: งาน [Lex2]
การจา้งงาน[Lex2]
(เอมพลอย\'เมนิท)ฺ n. การจา้ง,การวา่จา้ง,ภาวะท鬦ี،ถกูวา่จา้ง,อาชพี,การงาน,ธรุกจิ,กจิกรรม
###S. work [Hope]
(n) การงาน,อาชพี,การจา้ง,การวา่จา้ง [Nontri]
/EH0 M P L OY1 M AH0 N T/ [CMU]
/AH0 M P L OY1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



empty ทาํใหว้า่งเปลา่: ขจัด, เทท刧ิ惀ง, ท刧ิ惀ง [Lex2]
ทาํใหว้า่งเปลา่: ขจัดออก, เอา(ของ)ออกใหห้มด, ท刧ิ惀งหมด, เทท刧ิ惀ง [Lex2]
ท鬦ี،ไมจ่รงิใจ[Lex2]
ท鬦ี،ไมม่คีวามหมาย[Lex2]
วา่งเปลา่: โลง่, วา่ง, เปลา่ๆ [Lex2]
(เอมพ\ฺ'ท)ี {emptied,emptying,empties} adj. วา่งเปลา่,ไมม่คีนอยู่,ไมม่อีะไร,ไมม่คีวาม
หมาย,ไรส้าระ,เปลา่ประโยชน,์ไมม่ขีองบรรทกุ,หวิ,โง,่ไรค้วามรู้,เปล鬦ี،ยว,เงยีบ,ยงัไมต่ั刧惀งครรภ์
vt. ทาํใหว้า่งเปลา่,ปลอ่ยท刧ิ惀ง. vi. วา่งเปลา่,เทท刧ิ惀ง,หมดไป,ไหลเกล刧ี惀ยง. n. ส鬦ิ،งท鬦ี، [Hope]
(adj) วา่งเปลา่,ไมม่คีน,ไมม่ขีอง,เปลา่ประโยชน,์เปล鬦ี،ยว [Nontri]
(vt) ทาํใหว้า่งเปลา่,เปล刧ื惀อง,วดิ,เทน刧ํ惀าออก,ปลอ่ยน刧ํ惀าท刧ิ惀ง [Nontri]
/EH1 M P T IY0/ [CMU]
/EH1 M T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enable ทาํใหเ้ป็นไปได:้ สามารถ [Lex2]
(เอนเน\'เบลิ) vt. ทาํใหส้ามารถ ###SW. enabler n. ดeูnable [Hope]
(vt) ทาํใหส้ามารถ,ใหส้ทิธ气ิꯔ,ใหอ้าํนาจ,มอบอาํนาจ [Nontri]
/EH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
/AH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

encouragement การใหก้าํลงัใจ: การปลกุใจ, การสนับสนนุ, การชว่ยเหลอื [Lex2]
(n) การใหก้าํลงัใจ,ความเรา้ใจ,การสง่เสรมิ,การสนับสนนุ [Nontri]
/EH0 N K ER1 IH0 JH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

end ขอบเขต: เขตจาํกดั [Lex2]
ความตาย[Lex2]
ตอนจบ: อวสาน, บทสรปุ, ตอนสดุทา้ย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการตอ่โทรศพัท)์, ปลาย
สาย, การจบ, การส刧ิ惀นสดุ, [Lex2]
ทาํใหส้刧ิ惀นสดุ: ทาํใหจ้บ, ทาํใหเ้ลกิ [Lex2]
เปา้หมาย: วตัถปุระสงค ์[Lex2]
มผีลสรปุ[Lex2]



สว่นท鬦ี،เหลอื: สว่นท鬦ี،ตกคา้ง, ซาก, เศษ [Lex2]
สว่นปลายของวตัถ[ุLex2]
(เอนด)ฺ n. ปลาย,ทา้ย,ตอนจบ,จดุจบ,ชั刧惀นสดุทา้ย,มรณกรรม,ความพนิาศ,ความหายนะ,ผล
เบ刧ื惀องปลาย,ผลประสงค,์วตัถทุ鬦ี،ประสงค,์การลงเอย,สภาพสดุทา้ย vt.
ยตุ,ิยกเลกิ,ฆา่,ทาํลาย,ขจัดส刧ิ惀น. vi. ส刧ิ惀นสดุ,ยตุ,ิตาย,ถงึขั刧惀นสดุทา้ย Phr. (make both ends
meet หาเงนิใหพ้อกบัความตอ้งก [Hope]
(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จดุจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
(vt) ทาํใหจ้บ,ลงเอย,ลงทา้ย,ยตุ,ิทาํลาย,ฆา่ [Nontri]
/EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ending ความตาย[Lex2]
ชว่งสดุทา้ย: ตอนจบ, ชว่งปลาย, ตอนสดุทา้ย, ตอนจบ, ชว่งทา้ย, บทสรปุ [Lex2]
วธิกีารจบ[Lex2]
สว่นทา้ยของคาํ: คาํหรอืหนว่ยคาํท鬦ี،เตมิทา้ยคาํ [Lex2]
(เอน\'ดงิ) n. การยตุ,ิตอนจบ,เบ刧ื惀องปลาย,ความตาย,ทา้ยคาํศพัท ์[Hope]
(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การส刧ิ惀นสดุ,ความตาย [Nontri]
/EH1 N D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[end]
ขอบเขต: เขตจาํกดั [Lex2]
ความตาย[Lex2]
ตอนจบ: อวสาน, บทสรปุ, ตอนสดุทา้ย, ตอนอวสาน, ปลายทาง(ในการตอ่โทรศพัท)์, ปลาย
สาย, การจบ, การส刧ิ惀นสดุ, [Lex2]
ทาํใหส้刧ิ惀นสดุ: ทาํใหจ้บ, ทาํใหเ้ลกิ [Lex2]
เปา้หมาย: วตัถปุระสงค ์[Lex2]
มผีลสรปุ[Lex2]
สว่นท鬦ี،เหลอื: สว่นท鬦ี،ตกคา้ง, ซาก, เศษ [Lex2]
สว่นปลายของวตัถ[ุLex2]
(เอนด)ฺ n. ปลาย,ทา้ย,ตอนจบ,จดุจบ,ชั刧惀นสดุทา้ย,มรณกรรม,ความพนิาศ,ความหายนะ,ผล
เบ刧ื惀องปลาย,ผลประสงค,์วตัถทุ鬦ี،ประสงค,์การลงเอย,สภาพสดุทา้ย vt.
ยตุ,ิยกเลกิ,ฆา่,ทาํลาย,ขจัดส刧ิ惀น. vi. ส刧ิ惀นสดุ,ยตุ,ิตาย,ถงึขั刧惀นสดุทา้ย Phr. (make both ends
meet หาเงนิใหพ้อกบัความตอ้งก [Hope]
(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จดุจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ [Nontri]
(vt) ทาํใหจ้บ,ลงเอย,ลงทา้ย,ยตุ,ิทาํลาย,ฆา่ [Nontri]
/EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enemy ศตัร:ู ปรปักษ,์ ขา้ศกึ, คู่อร,ิ คู่แคน้ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นภยั: ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นอนัตราย [Lex2]
|pl. enemies| ศตัร,ู ขา้ศกึ, ฝ่ายตรงขา้ม, ปรปักษ ์[LongdoEN]
(เอน\'นะม)ี n.,adj. ศตัร,ูขา้ศกึ,คู่อร,ิฝ่ายศตัร,ู Phr. (the Enemy ซาตานปีศาจ) . ###S.
rival [Hope]
(n) ขา้ศกึ,ศตัร,ูฝ่ายตรงขา้ม,คู่อร,ิปรปักษ ์[Nontri]
/EH1 N AH0 M IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

energy ความกระตอืรอืรน้: ความมชีวีติชวีา, ความกระฉับกระเฉง [Lex2]
พลงังาน: กาํลงั, พลงังาน, พละกาํลงั, เร鬦ี،ยวแรง [Lex2]
(เอน\'เนอจ)ี n. พลงังาน,พลงั,กาํลงังาน,กาํลงัความสามารถ,พลงัวชิา ###S. vim [Hope]



(n) กาํลงั,พลงังาน,พลงั,กาํลงัวงัชา [Nontri]
/EH1 N ER0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

engaged ซ鬦ึ،งกาํลงัสู้รบ[Lex2]
ซ鬦ึ،งหมั刧惀นหมายกนั[Lex2]
ท鬦ี،กาํลงัยุ่งอยู่กบั: ยุ่งอยู่กบั, ไมว่า่ง, ท鬦ี،กาํลงัทาํงานอยู่ [Lex2]
(เอนเกจท\ฺ') adj. พัวพันกบั,มคีู่หมั刧惀นแลว้,จองแลว้,ไมว่า่ง,เช鬦ื،อมตอ่กบั ###SW. engagedly
adv. engagedness n. [Hope]
(adj) ไมว่า่ง,ตดิธรุะ,หมั刧惀น,จองแลว้,ยุ่ง,พัวพันกบั [Nontri]
/EH0 N G EY1 JH D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[engage]
ตอ่สู้: สู้รบ, รบ [Lex2]
ทาํใหเ้ร鬦ิ،มทาํงาน: เร鬦ิ،มเดนิเคร鬦ื،องทาํงาน [Lex2]
มสีว่นรว่ม[Lex2]
วา่จา้ง: จา้งใหท้าํงาน [Lex2]
หมั刧惀นหมาย[Lex2]
(เอน\'เกจ)ฺ vt. หมั刧惀น,ผกูมดั,นัดหมาย,สู้รบ,ตอ่สู้,จา้ง,วา่จา้ง,พัวพัน,ทาํใหท้าํงานใน
ดา้น,ทาํงานอยู่,เช鬦ื،อมตอ่กบั. ###SW. engager n. ดeูngage ###S. bind [Hope]
(vi,vt) ไมว่า่ง,มธีรุะ,สญัญา,หมั刧惀น,ผกูมดั,จา้ง,วา่จา้ง,สู้รบ [Nontri]
/EH0 N G EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

engage ตอ่สู้: สู้รบ, รบ [Lex2]
ทาํใหเ้ร鬦ิ،มทาํงาน: เร鬦ิ،มเดนิเคร鬦ื،องทาํงาน [Lex2]
มสีว่นรว่ม[Lex2]
วา่จา้ง: จา้งใหท้าํงาน [Lex2]
หมั刧惀นหมาย[Lex2]
(เอน\'เกจ)ฺ vt. หมั刧惀น,ผกูมดั,นัดหมาย,สู้รบ,ตอ่สู้,จา้ง,วา่จา้ง,พัวพัน,ทาํใหท้าํงานใน
ดา้น,ทาํงานอยู่,เช鬦ื،อมตอ่กบั. ###SW. engager n. ดeูngage ###S. bind [Hope]
(vi,vt) ไมว่า่ง,มธีรุะ,สญัญา,หมั刧惀น,ผกูมดั,จา้ง,วา่จา้ง,สู้รบ [Nontri]
/EH0 N G EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

engine เคร鬦ื،องจักร: เคร鬦ื،องกล, เคร鬦ื،องจักรกล, เคร鬦ื،องยนตก์ลไก, เคร鬦ื،องยนต ์[Lex2]
หวัรถจักร[Lex2]
(เอน\'จนิ) n. เคร鬦ื،องจักร,เคร鬦ื،องกล,เคร鬦ื،องยนต,์หวัรถจักร,รถจักร,เคร鬦ื،องดบัเพลงิ,รถดบั
เพลงิ,เคร鬦ื،องทรมาน. [Hope]
(n) เคร鬦ื،องจักร,เคร鬦ื،องกล,เคร鬦ื،องยนต,์หวัรถจักร [Nontri]
/EH1 N JH AH0 N/ [CMU]
/IH1 N JH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

engineer คนขบัรถไฟ[Lex2]
วางแผน: กาํหนดโครงสรา้งของงาน, จัดโครงงาน [Lex2]
วศิวกร[Lex2]
(เอนจนิเนยีร\์') n. วศิวกร,นายชา่ง,คนขบั,รถไฟ,ผู้สรา้งเคร鬦ื،องจักร,ทหารชา่ง,ผู้จัดการ,ผู้มี
ความชาํนาญ vt. วางแผน,สรา้ง,จัดการ,ควบคมุ ###SW. engineery n. ดeูngineer
###S. inventor [Hope]
(n) วศิวกร,นายชา่ง,ทหารชา่ง [Nontri]
/E21 N JH AH0 N IH1 R/ [CMU]



(v) / / [OALD]

engineering วศิวกรรมศาสตร:์ การชา่ง, วศิวกรรม [Lex2]
(เอนจนิเนยี\'รงิ) n. วศิวกรรม,การชา่ง, การจัดการ,การวางแผนและควบคมุอยา่งชาํนชิาํนาญ
###S. maneuvering [Hope]
(n) วศิวกรรม,การชา่ง [Nontri]
/EH2 N JH AH0 N IH1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[engineer]
คนขบัรถไฟ[Lex2]
วางแผน: กาํหนดโครงสรา้งของงาน, จัดโครงงาน [Lex2]
วศิวกร[Lex2]
(เอนจนิเนยีร\์') n. วศิวกร,นายชา่ง,คนขบั,รถไฟ,ผู้สรา้งเคร鬦ื،องจักร,ทหารชา่ง,ผู้จัดการ,ผู้มี
ความชาํนาญ vt. วางแผน,สรา้ง,จัดการ,ควบคมุ ###SW. engineery n. ดeูngineer
###S. inventor [Hope]
(n) วศิวกร,นายชา่ง,ทหารชา่ง [Nontri]
/E21 N JH AH0 N IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enjoyable ท鬦ี،พอใจ: ออกรส, สนกุ, สาํราญใจ, เพลดิเพลนิ [Lex2]
adj. นา่สนกุ,นา่เพลดิเพลนิ,สนกุ,สาํราญใจ. ###SW. enjoyably adv. ดeูnjoyable ###S.
agreeable [Hope]
(adj) นา่เพลดิเพลนิ,พอใจ,นา่สนกุสนาน,สาํราญใจ [Nontri]
/EH0 N JH OY1 AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

enjoy ไดใ้ชต้ามสทิธ气ิꯔอยา่งเตม็ท鬦ี،[Lex2]
เพลดิเพลนิกบั: สนกุ, สนกุสนาน, ร鬦ื،นเรงิ, สาํราญ [Lex2]
(เอนจอย\') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนกุ, สาํราญใจ. [Hope]
(vt) ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหส้นกุสนาน,ทาํใหพ้อใจ [Nontri]
/EH0 N JH OY1/ [CMU]
/AH0 N JH OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enjoyment ความเพลดิเพลนิ: ความสนกุสนาน, ความหรรษา, ความบนัเทงิ, ความสขุ, ความเบกิบานใจ,
ความร鬦ื،นรมย,์ ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่ร鬦ื،นร [Lex2]
(เอนจอย\'เมนิท)ฺ n. ความสนกุสนาน,ความเพลดิเพลนิ,แหลง่หรอืส鬦ิ،งท鬦ี،ใหค้วามเพลดิเพลนิ
หรอืสนกุสนาน ###S. pleasure, [Hope]
(n) ความเพลดิเพลนิ,ความสนกุสนาน,ความพอใจ [Nontri]
/EH0 N JH OY1 M AH0 N T/ [CMU]
/AH0 N JH OY1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enormous ท鬦ี،ชั鬦،วรา้ย (ภาษาโบราณ): รา้ยกาจ, เลวทราม, ไรศ้ลีธรรม [Lex2]
ท鬦ี،ใหญม่หมึา: ท鬦ี،ใหญโ่ตมโหฬาร [Lex2]
(อนีอร\์'เมสิ) adj. มหมึา,ใหญโ่ต,รา้ยกาจ,ชั鬦،วรา้ย. ###SW. enormousness n.
ดeูnormous ###S. immense [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,มโหฬาร,มหมึา,รา้ยกาจ,เลวรา้ย,ชั鬦،วรา้ย [Nontri]
/AH0 N AO1 R M AH0 S/ [CMU]
/IY0 N AO1 R M AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



enough จาํนวนท鬦ี،พอเพยีง: ความพอเพยีง [Lex2]
พอเพยีง: พอ, พอสมควร, เพยีงพอ [Lex2]
พอเพยีง: พอ, พอสมควร, เพยีงพอ, พอยอมรับได ้[Lex2]
พอแลว้! (คาํไมเ่ป็นทางการ): หยดุ! [Lex2]
(อนัีฟ\') adj.,adv. พอ,พอเพยีง n. ปรมิาณหรอืจาํนวนท鬦ี،พอเพยีง,ความพอเพยีง. interj.
พอแลว้! หยดุ! ดแีลว้! ###S. adequate [Hope]
(adj) พอเพยีง,พอ,พอตอ้งการ,เพยีงพอ [Nontri]
(adv) อยา่งพอเพยีง,อยา่งพอ,อยา่งเพยีงพอ [Nontri]
/AH0 N AH1 F/ [CMU]
/IY0 N AH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

enquiry การไตส่วน: การสบืสวนหาขอ้เทจ็จรงิ [Lex2]
การสอบถาม: การขอขอ้มลู [Lex2]
(ร)ี n., ดiูnquiry pl. enquires [Hope]
(n) การไตถ่าม,การสอบถาม,การสอบสวน,การสบืสวน,คาํถาม [Nontri]
(n) / / [OALD]

ensure ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
(เอนชวัร\์') vt. รับรอง,ประกนั,ทาํใหม้ั鬦،นใจ,ทาํใหป้ลอดภยั,ทาํใหม้ั鬦،นคง ###SW. ensurer n.
ดeูnsure ###S. assure [Hope]
(vt) รับประกนั,ทาํใหแ้นใ่จ,ทาํใหแ้นน่อน,รับรอง,ทาํใหม้ั鬦،นใจ [Nontri]
/EH0 N SH UH1 R/ [CMU]
/AH0 N SH UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

enter เขา้: เขา้มา, เขา้สู่ [Lex2]
เขา้รว่ม: เขา้ไปมสีว่นรว่ม, เป็นสมาชกิ [Lex2]
นาํข刧ึ惀นเสนออยา่งเป็นทางการ[Lex2]
ใสข่อ้มลูลงในคอมพวิเตอร:์ บนัทกึลงไปในหนังสอื [Lex2]
(เอน\'เทอะ) v. เขา้,เขา้ไป,เขา้มา,เร鬦ิ،ม.,แทง,สอด,รว่ม,เป็นสมาชกิ,ลงทะเบยีน,สมคัรเขา้
เป็น,ย鬦ื،น,เสนอ, Phr. (enter into เร鬦ิ،ม) ###SW. enterable adj. enterer n. [Hope]
(vt) เขา้ไป,เขา้มา,เร鬦ิ،ม [Nontri]
/EH1 N T ER0/ [CMU]
/EH1 N ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

entertainer ผู้ใหค้วามบนัเทงิ[Lex2]
n. นักรอ้ง,ตวัตลก,ผู้แสดง,ผู้ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ผู้ตอ้นรับแขก [Hope]
/EH2 N T ER0 T EY1 N ER0/ [CMU]
/EH2 N ER0 T EY1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



entertaining ซ鬦ึ،งสนกุสนานเพลดิเพลนิ: ร鬦ื،นรมย ์[Lex2]
adj. ซ鬦ึ،งใหค้วามเพลดิเพลนิ,ซ鬦ึ،งใหค้วามสนกุสนาน. [Hope]
/EH2 N T ER0 T EY1 N IH0 NG/ [CMU]
/EH2 N ER0 T EY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[entertain]
ตอ้นรับแขก: ตอ้นรับ [Lex2]
ทาํใหเ้พลดิเพลนิ: ทาํใหส้นกุสนาน [Lex2]
รับพจิารณา: พนิจิพจิารณา [Lex2]
(เอนเทอะเทน\') vt. ทาํใหเ้พลดิเพลนิ,ทาํใหส้นกุสนาน,ตอ้นรับ,รับรองแขก,เชญิไป
เล刧ี惀ยง,ยอมรับ,รับ,รับพจิารณา. vi. รับรองแขก [Hope]
(vt) ความสนกุสนาน,ความเพลดิเพลนิ,มหรสพ,การรับรองแขก [Nontri]
/EH2 N T ER0 T EY1 N/ [CMU]
/EH2 N ER0 T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

entertainment ความบนัเทงิ: ความสนกุสนาน [Lex2]
มหรสพ, สนัทนาการ[Lex2]
n. การใหค้วามเพลดิเพลนิ,การตอ้นรับแขก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหค้วามเพลดิเพลนิ,การแสดง,การ
ยอมรับ,การรับพจิารณา ###S. amusement [Hope]
(n) การบนัเทงิ,การใหค้วามเพลดิเพลนิ,การตอ้นรับ,การแสดง [Nontri]
/EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T/ [CMU]
/EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

enthusiastic กระตอืรอืรน้: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตอืรอืรน้ [Lex2]
(เอนธวิซแิอส\'ทคิ) adj. กระตอืรอืรน้,มศีรัทธาแรงกลา้,เรา่รอ้น,มใีจจดจอ่. [Hope]
(adj) กระตอืรอืรน้,กลุกีจุอ,มศีรัทธาแรงกลา้,มใีจจดจอ่ [Nontri]
/EH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

entire ทั刧惀งหมด: ทั刧惀งมวล [Lex2]
(เอนไท\'เออะ) adj. ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ทั刧惀งปวง,อยา่งละเอยีดถ鬦ี،ถว้น,อยา่งแทจ้รงิ. n.
ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น,จาํนวนหรอืปรมิาณทั刧惀งหมด. ###SW. entireness n. ดeูntire ###S.
complete [Hope]
(adj) ทั刧惀งปวง,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ครบถว้น,ทกุสว่น [Nontri]
/EH0 N T AY1 ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

entirely โดยส刧ิ惀นเชงิ: โดยทั刧惀งมวล, โดยทั刧惀งหมด, โดยทั刧惀งปวง, โดยทั刧惀งส刧ิ惀น [Lex2]
(เอนไท\'เออล)ี adv. โดยส刧ิ惀นเชงิ,อยา่งแทจ้รงิ [Hope]
(adv) อยา่งส刧ิ惀นเชงิ,อยา่งแทจ้รงิ,ตลอดทั刧惀งหมด [Nontri]
/EH0 N T AY1 ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



entitle ใหส้ทิธ[ิLex2]
ตั刧惀งช鬦ื،อ: ขนานนาม, ใหช้鬦ื،อ [Lex2]
(เอนไท\'เทลิ) vt. ใหช้鬦ื،อ,ตั刧惀งช鬦ื،อ, ใหห้วัขอ้,ใหส้ทิธ.ิ ###SW. entitlement n. ดeูntitle
###S. intitle [Hope]
(vt) ใหส้ทิธ气ิꯔ,ใหช้鬦ื،อ,ขนานนาม,ตั刧惀งช鬦ื،อ,ใหต้าํแหนง่ [Nontri]
/EH0 N T AY1 T AH0 L/ [CMU]
/AH0 N T AY1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

entrance ทางเขา้: ประตเูขา้, ประตอูอก, ประต ู[Lex2]
สทิธใินการเขา้[Lex2]
จับใจ: ทาํใหลุ้่มหลง [Lex2]
(เอน\'เทรนิซ)ฺ n. การเขา้,ทางเขา้,ปากทางเขา้,การเขา้โรงเรยีน,การเขา้สนาม,การเขา้รับ
ตาํแหนง่,การเร鬦ิ،มลงมอื,วธิกีารเขา้,ลกัษณะการเขา้ vt. ทาํใหป้ติยินิด,ีทาํใหง้งงวย. ###SW.
entrancement n. ดeูntrance entrancingly adv. ดeูntrance [Hope]
(n) การเขา้,ทางเขา้,ปากแมน่刧ํ惀า,ปากทาง,การเขา้เรยีน [Nontri]
/EH1 N T R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

entry การกรอกขอ้มลู: การบนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์[Lex2]
การเขา้[Lex2]
คนท鬦ี،เขา้แขง่ขนั: สตัวท์鬦ี،เขา้แขง่ขนั, ส鬦ิ،งท鬦ี،เขา้แขง่ขนั [Lex2]
สทิธใินการเขา้[Lex2]
(เอน\'ทร)ี n. การเขา้,ทางเขา้,สทิธใินการเขา้,การบนัทกึ,การจดบนัทกึ,การลงทะเบยีน,การ
เขา้บญัช,ีผู้เขา้แขง่ขนั,การครอบครองท鬦ี،ดนิโดยการเหยยีบย鬦ํ،า ###S. door,access [Hope]
(n) ทางเขา้,การเขา้,การลงทะเบยีน,การจดบนัทกึ [Nontri]
/EH1 N T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

envelope ซอง: หอ่ [Lex2]
ซองจดหมาย[Lex2]
(เอน\'วะโลพ) n. ซองจดหมาย,ซองกระดาษ,ส鬦ิ،งหอ่หุ้ม,เปลอืกหุ้ม,เคร鬦ื،องหุ้มหอ่ [Hope]
(n) ซองจดหมาย,เคร鬦ื،องหุ้มหอ่,เปลอืกหุ้ม [Nontri]
/EH1 N V AH0 L OW2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

environmental /AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
/AH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

environment สภาพแวดลอ้ม: สภาวะแวดลอ้ม, ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [Lex2]
ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [LongdoEN]
(เอนไว\'เรนิเมนิท)ฺ n. ส鬦ิ،งแวดลอ้ม,ภาวะส鬦ิ،งแวดลอ้ม,การโอบลอ้ม, ภาวะท鬦ี،ถกูหุ้มหอ่,ส鬦ิ،งท鬦ี،หุ้ม
หอ่ ###SW. environmental adj. ดeูnvironment ###S. surroundings, [Hope]
(n) ส鬦ิ،งแวดลอ้ม,สภาพแวดลอ้ม,ภาวะแวดลอ้ม,การโอบลอ้ม [Nontri]
/AH0 N V AY1 R AH0 N M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

equal คนหรอืส鬦ิ،งของท鬦ี،มคีณุสมบตัเิทา่ๆ กนั[Lex2]
ซ鬦ึ،งเทา่กนั: ซ鬦ึ،งพอกนั, ทดัเทยีม, เสมอภาค, เทา่เทยีม [Lex2]



ทาํใหเ้ทยีมกนั[Lex2]
เทา่กนั: เทยีบเทา่, พอกนั, ทดัเทยีมกนั [Lex2]
(อ\ี'ควอล) adj. เทา่กนั,เสมอกนั,ราบ,เรยีบ n. ผู้ท鬦ี،เทา่เทยีมกนั,ส鬦ิ،งท鬦ี،เทา่เทยีมกนั vt. เทา่
กนั,เสมอกบั,พอกบั,ไดเ้ทา่กนั,ข刧ึ惀นทนั,พอ. vt. ทาํใหเ้ทา่กบั,ทาํใหเ้สมอภาค,จัดแบง่ใหเ้ทา่กนั
###S. even,equable [Hope]
(adj) เทา่กนั,สมน刧ํ惀าสมเน刧ื惀อ,เสมอกนั,เสมอภาค,สมดลุ [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،เทา่กนั,ผู้ท鬦ี،เทา่เทยีมกนั [Nontri]
(vt) เสมอกนั,เสมอภาคกนั,ทาํใหเ้ทา่กนั [Nontri]
/IY1 K W AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

equally อยา่งเทา่เทยีมกนั: อยา่งเทา่กนั, อยา่งเสมอกนั, อยา่งทดัเทยีมกนั, อยา่งทดัเทยีม, อยา่ง
เทา่ๆ กนั [Lex2]
(adv) โดยเทา่กนั,โดยเสมอภาคกนั,โดยเทา่เทยีมกนั [Nontri]
/IY1 K W AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

equipment อปุกรณ:์ เคร鬦ื،องมอื [Lex2]
(อคีวพิ\'เมนิท)ฺ n. อปุกรณ,์เคร鬦ื،องมอื,เคร鬦ื،องประกอบ,การจัดใหม้,ีการจัดหามาให,้การตดิตั刧惀ง
เคร鬦ื،องมอื [Hope]
(n) การจัดเตรยีมไว,้อปุกรณ,์บรภิณัฑ,์เคร鬦ื،องมอืเคร鬦ื،องใช ้[Nontri]
/IH0 K W IH1 P M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

equivalent เทา่กบั: ซ鬦ึ،งมคีา่เทา่กนั [Lex2]
(adj) เทา่กนั,เสมอกนั,เสมอภาค,มคีา่เทา่กนั [Nontri]
/IH0 K W IH1 V AH0 L AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

error ขอ้ผดิพลาด: ความผดิพลาด [Lex2]
ความเช鬦ื،อท鬦ี،ผดิ[Lex2]
(เอ\'เรอะ) n. ความผดิ, การกระทาํผดิ,บาป,ส鬦ิ،งท鬦ี،กระทาํผดิ,คาํผดิ,ขอ้ผดิพลาด ###S.
blunder [Hope]
(n) ขอ้ผดิพลาด,ความคลาดเคล鬦ื،อน,ความผดิ,บาป [Nontri]
/EH1 R ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

escape การหน ี(จากการถกูขงั): การหลบ, การหลบหน ี[Lex2]
หน ี(จากการถกูขงั): ล刧ี惀, หนภียั, หลบภยั, หลบหน ี[Lex2]
หน ี(จากการถกูขงั): หลบหน ี[Lex2]
(อสีเคพ\') vi.,vt.,n. (การ) หลบหน,ีหน,ีลอด,หลบเล鬦ี،ยง,หลบหลกี. ###SW. escapable
adj. ดeูscape escapee n. ดeูscape escaper n. ดeูscape ###S. flee [Hope]
(vi) หลบหน,ีหลกีเล鬦ี،ยง,ลอด,หลบเล鬦ี،ยง,หลบหลกี [Nontri]
/AH0 S K EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

especially โดยเฉพาะอยา่งย鬦ิ،ง: เป็นพเิศษ, โดยเฉพาะ [Lex2]
(อสีเพส\'เชลิล)ี adv. โดยเฉพาะอยา่งย鬦ิ،ง [Hope]
(adv) โดยเฉพาะ,โดยเฉพาะอยา่งย鬦ิ،ง,อยา่งพเิศษ [Nontri]
/AH0 S P EH1 SH L IY0/ [CMU]
/AH0 S P EH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



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

essential จาํเป็น: ซ鬦ึ،งสาํคญั, ซ鬦ึ،งเป็นส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،สดุ, ซ鬦ึ،งเป็นสว่นจาํเป็นท鬦ี،สดุ [Lex2]
องคป์ระกอบสาํคญั: เน刧ื惀อแท,้ ปัจจัยพ刧ื惀นฐาน, ส鬦ิ،งจาํเป็น [Lex2]
จาํเป็นท鬦ี،สดุ, ซ鬦ึ،งขาดเสยีมไิด,้ เป็นสว่นประกอบท鬦ี،สาํคญั, เป็นเน刧ื惀อแท,้ เป็นปัจจัยพ刧ื惀นฐาน, เก鬦ี،ยว
กบัตวัยาสาํคญั, เก鬦ี،ยวกบัหวัน刧ํ惀าหอม, เป็นธรรมชาต,ิ ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นเอง [LongdoEN]
(อะเซน\'เชลิ) adj. จาํเป็นท鬦ี،สดุ,ซ鬦ึ،งขาดเสยีมไิด,้เป็นสว่นประกอบท鬦ี،สาํคญั,เป็นปัจจัย,เก鬦ี،ยวกบั
ตวัยาสาํคญั,เก鬦ี،ยวกบัหวัน刧ํ惀ามนั,เก鬦ี،ยวกบัหวัน刧ํ惀าหอม,เป็นธรรมชาต,ิซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นเอง. ###SW.
essentialness n. ดeูssential ###S. funda [Hope]
(adj) จาํเป็น,สาํคญั,เป็นหวัใจ,เป็นปัจจัย,เป็นเน刧ื惀อแท,้เป็นธรรมชาต ิ[Nontri]
/AH0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/IY0 S EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/AH0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
/IY0 S EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

essentially โดยพ刧ื惀นฐาน: อยา่งสาํคญั, อยา่งจาํเป็นอยา่งย鬦ิ،ง [Lex2]
/AH0 S EH1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
/IY0 S EH1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
/AH0 S EH1 N CH AH0 L IY0/ [CMU]
/IY0 S EH1 N CH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

establish สรา้ง: สถาปนา, กอ่ตั刧惀ง, จัดตั刧惀ง [Lex2]
แสดงใหเ้หน็: พสิจูน ์[Lex2]
(อสีแทบ\'ลชิ) vt. สรา้ง,สถาปนา,กอ่ตั刧惀ง,ตั刧惀งมั鬦،น,กาํหนด,บญัญัต,ิทาํใหเ้ป็นท鬦ี،ยอมรับ,พสิจูน์
###SW. establisher n. ดeูstablish [Hope]
(vt) สถาปนา,ตั刧惀ง,จัดตั刧惀ง,กอ่ตั刧惀ง,กาํหนด,สรา้ง [Nontri]
/AH0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
/IY0 S T AE1 B L IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

estate ทรัพยส์นิท鬦ี،ดนิ: ท鬦ี،ดนิ, อสงัหารมิทรัพย ์[Lex2]
มรดก[Lex2]
(อสีเทท\') n. หลกัทรัพยท์鬦ี،ดนิและส鬦ิ،งกอ่สรา้งท鬦ี،ตดิดนิผนืใหญ,่ท鬦ี،ดนิ,ทรัพยส์นิ,ฐานันดร,กลุ่ม
การเมอืง,กลุ่มสงัคม, Phr. (the fourth estate ฐานันดรท鬦ี،4 (นักหนังสอืพมิพ)์) Phr. (the
Three Estates ฐานันดรทั刧惀ง 3 ในยคุศกัดนิายโุรปไดแ้กพ่ระ ขนุนางและสามญัชน) [Hope]
(n) มรดก,หลกัทรัพย,์ทรัพยส์นิ,ท鬦ี،ดนิ,ชั刧惀น,ฐานันดร,คฤหาสน ์[Nontri]
/AH0 S T EY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



estimate การตรีาคา: การประมาณคา่ [Lex2]
ประมาณ: อนมุาน, คาดคะเน, คาด, ประเมนิ, ประมาณคา่, ประมาณการ [Lex2]
(เอส\'ทเิมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมนิ,กะ,ตรีาคา,คาํนวณ,คดิ,วนิจิฉัย,ความคดิเหน็,คา่ท鬦ี،
ประเมนิ,ราคาท鬦ี،ประเมนิ. ###SW. estimator n. ดeูstimate ###S. evaluate [Hope]
(n) การประมาณ,การตรีาคา,ความคดิเหน็,คา่ท鬦ี،ประเมนิ [Nontri]
(vt) ประมาณ,ประเมนิ,ตคีา่,กะ,คาํนวณ [Nontri]
/EH1 S T AH0 M AH0 T/ [CMU]
/EH1 S T AH0 M EY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

euro |der, pl. Euros| สกลุเงนิรว่มของยโุรป [LongdoDE]
/Y UW1 R OW0/ [CMU]
/Y UH1 R OW0/ [CMU]
/Y UH1 R AH0/ [CMU]

even (จาํนวน) เทา่กนั[Lex2]
(เลข) คู่[Lex2]
ทาํใหเ้ทา่กนั: เสมอกนั [Lex2]
ทาํใหเ้ทา่กนั: ทาํใหเ้สมอกนั [Lex2]
แมก้ระทั鬦،ง: แมแ้ต ่[Lex2]
ย鬦ิ،งไปกวา่นั刧惀น[Lex2]
เรยีบ: เสมอกนั [Lex2]
สงบ: เงยีบ, ใจเยน็, ไมต่鬦ื،นเตน้ [Lex2]
(อ\ี'เวนิ) adj. เรยีบ,ราบ,สม鬦ํ،าเสมอ,ซ鬦ึ،งหารดว้ยเลข2ไดล้งตวั,ไดส้มดลุ,ยตุธิรรม,พอด,ีไมข่าด
ไมเ่กนิ,เงยีบสงบ adv. อยา่งราบเรยีบ,ยงัคง,ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น,แมว้า่ n. ตอนเยน็ vt. ทาํให้
ราบ,ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหส้มดลุ,ทาํใหเ้ทา่กนั. vt. กลายเป็นเทา่กนั. Id. (be (get) even wi
[Hope]
(adj) สม鬦ํ،าเสมอ,เสมอกนั,เป็นคู่,เทา่,พอด,ีคงท鬦ี،,เรยีบ [Nontri]
(adv) แมแ้ต,่แมว้า่,ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหเ้สมอกนั,ทาํใหส้ม鬦ํ،าเสมอ,ทาํใหเ้ทา่กนั,ทาํใหส้มดลุ [Nontri]
/IY1 V AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

evening ตอนเยน็: ตอนเยน็ๆ, เยน็ย鬦ํ،า [Lex2]
(อฟีว\'นงิ) n. ตอนเยน็,เวลาเยน็,สายณัห,์ตอนค鬦ํ،า,ตอนกลางคนื,ระยะท鬦ี،เส鬦ื،อมลงของชวีติ,ชว่ง
สดุทา้ย,งานราตรสีโมสร adj. เก鬦ี،ยวกบัตอนเยน็ ###S. dusk [Hope]
(n) เวลาเยน็,ตอนเยน็,ยามเยน็,ยามสายณัห,์ตอนค鬦ํ،า,เวลาพลบค鬦ํ،า [Nontri]
/IY1 V N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[even]
(จาํนวน) เทา่กนั[Lex2]
(เลข) คู่[Lex2]
ทาํใหเ้ทา่กนั: เสมอกนั [Lex2]
ทาํใหเ้ทา่กนั: ทาํใหเ้สมอกนั [Lex2]
แมก้ระทั鬦،ง: แมแ้ต ่[Lex2]
ย鬦ิ،งไปกวา่นั刧惀น[Lex2]
เรยีบ: เสมอกนั [Lex2]



สงบ: เงยีบ, ใจเยน็, ไมต่鬦ื،นเตน้ [Lex2]
(อ\ี'เวนิ) adj. เรยีบ,ราบ,สม鬦ํ،าเสมอ,ซ鬦ึ،งหารดว้ยเลข2ไดล้งตวั,ไดส้มดลุ,ยตุธิรรม,พอด,ีไมข่าด
ไมเ่กนิ,เงยีบสงบ adv. อยา่งราบเรยีบ,ยงัคง,ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น,แมว้า่ n. ตอนเยน็ vt. ทาํให้
ราบ,ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหส้มดลุ,ทาํใหเ้ทา่กนั. vt. กลายเป็นเทา่กนั. Id. (be (get) even wi
[Hope]
(adj) สม鬦ํ،าเสมอ,เสมอกนั,เป็นคู่,เทา่,พอด,ีคงท鬦ี،,เรยีบ [Nontri]
(adv) แมแ้ต,่แมว้า่,ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหเ้สมอกนั,ทาํใหส้ม鬦ํ،าเสมอ,ทาํใหเ้ทา่กนั,ทาํใหส้มดลุ [Nontri]
/IY1 V AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

event การแขง่ขนักฬีา[Lex2]
ผลลพัธ ์(คาํโบราณ): ผลท鬦ี،ได,้ ผล [Lex2]
เหตกุารณส์าํคญั[Lex2]
ผลการฟอ้งรอ้ง [LongdoEN]
(อเีวนท\ฺ') n. เหตกุารณ,์เหตกุารณส์าํคญั,กรณ,ีผลท鬦ี،เกดิข刧ึ惀น,ผลท鬦ี،ตามมา,การแขง่ขนั. Phr.
(at all events จะอยา่งไรกต็าม) Phr. (in the event ถา้) [Hope]
(n) เหตกุารณ,์กรณ,ีผลท鬦ี،เกดิ,การแขง่ขนั [Nontri]
/IH0 V EH1 N T/ [CMU]
/IY0 V EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

eventually ในท鬦ี،สดุ[Lex2]
(adv) ในท鬦ี،สดุ,ในบั刧惀นปลาย,ในตอนทา้ย,ลงทา้ย [Nontri]
/IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
/IH0 V EH1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
/IY0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
/IY0 V EH1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ever เคย: เทา่ท鬦ี،เคยมา [Lex2]
ตลอด: เสมอๆ [Lex2]
(เอฟ\'เวอะ) adv. ตลอดไป,ไมม่ที鬦ี،ส刧ิ惀นสดุ,เร鬦ื،อยไป ###S. always [Hope]
(adv) เสมอ,เคย,แตเ่ดมิ,ตลอดไป,ตลอดกาล,เร鬦ื،อยไป,นรัินดร,ไมส่刧ิ惀นสดุ [Nontri]
/EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

everybody ทกุคน: ทกุทา่น [Lex2]
pron. ทกุคน [Hope]
(n) ทกุคน [Nontri]
/EH1 V R IY0 B AA2 D IY0/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

every แตล่ะ: ทกุๆ [Lex2]
ทั刧惀งหมด[Lex2]
(เอฟว\'ร)ี adj. ทกุ ๆ ,แตล่ะ,ทั刧惀งหมด. Phr. (every now and then บางครั刧惀งบางคราว) Phr.
(every other day วนัเวน้วนั) ###S. each,all possible [Hope]
(adj) ทกุๆ,แตล่ะ,ทั刧惀งหมด [Nontri]
/EH1 V ER0 IY0/ [CMU]
/EH1 V R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]



everyone ทกุคน: ทกุทา่น [Lex2]
pron. ทกุคน [Hope]
(n) ทกุคน [Nontri]
/EH1 V R IY0 W AH2 N/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

everything ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่ง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีวามสาํคญัท鬦ี،สดุ: คนท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،สดุ [Lex2]
(n) ทกุส鬦ิ،ง,ทกุอยา่ง,ทั刧惀งหมด [Nontri]
/EH1 V R IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

everywhere ทกุหนแหง่: ทกุท鬦ี، [Lex2]
(adv) ทกุหนทกุแหง่,ทกุท鬦ี،,ทกุหวัระแหง [Nontri]
/EH1 V R IY0 W EH2 R/ [CMU]
/EH1 V R IY0 HH W EH2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

evil ชั鬦،วรา้ย: เลว, อบุาทว,์ โฉด, รา้ย, ไมด่ ี[Lex2]
ปีศาจ: ผ,ี ภตู, อมนษุย ์[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ชั鬦،วรา้ย: ส鬦ิ،งไมด่,ี ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นอนัตราย [Lex2]
(อ\ี'เวลิ) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،,ความ) ชั鬦،ว,ไมด่,ีรา้ย,เลว,โชครา้ย,ไมเ่ป็นมงคล,บาป,อกศุล,เป็น
ภยั,เป็นอนัตราย,เก鬦ี،ยวกบัอารมณร์า้ย, Phr. (the evil one ซาตาน,ปีศาจ) ###SW.
evilness n. ดeูvil ###S. wicked [Hope]
(adj) ชั鬦،วรา้ย,ชั鬦،ว,ไมด่,ีเลว,รา้ย,เป็นภยั,บาป,อกศุล [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งชั鬦،วรา้ย,คนชั鬦،วรา้ย,ความอปัมงคล,ความเลว,ความชั鬦،ว [Nontri]
/IY1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exact ตอ้งการ[Lex2]
ถกูตอ้งแมน่ยาํ[Lex2]
(อดิแซคท\ฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แนน่อน,แนช่ดั,ถกูตอ้ง,เท鬦ี،ยง,แมน่ยาํ. vt.
บบีบงัคบั,เรยีกรอ้ง,ตอ้งการ. ###SW. exactable adj. ดeูxact exacter n. ดeูxact exactor
n. ดeูxact exactness n. ดeูxact S... [Hope]
(adj) แนน่อน,แนช่ดั,ถกูตอ้ง,เท鬦ี،ยง,แมน่ยาํ [Nontri]
(vt) เกณฑเ์อามา,บบีบงัคบั,ตอ้งการ [Nontri]
/IH0 G Z AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exactly อยา่งถกูตอ้ง: อยา่งแนน่อน, อยา่งแนช่ดั [Lex2]
(อคิแซคท\ฺ'ล)ี adv. อยา่งแนน่อน,อยา่งแมน่ยาํ,อยา่งแนช่ดั,อยู่พอทเีดยีว,เทา่นั刧惀น [Hope]



/IH0 G Z AE1 K T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

exaggerated /IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[exaggerate]
กลา่วเกนิจรงิ: พดูขยายเกนิกวา่ความจรงิ [Lex2]
(อกิแซจ\'จะเรท) vt.,vi. พดูเกนิความจรงิ,อวดโต,เพ鬦ิ،มหรอืขยายเกนิกวา่ปกต.ิ ###SW.
exaggeration n. ดeูxaggerate exaggerator n. ดeูxaggerate exaggerated adj.
ดeูxaggerate [Hope]
(vi) พดูเกนิจรงิ,พดูโออ้วด,พดูเลยเถดิ [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กนิจรงิ,ขยายเกนิปกต,ิโออ้วด [Nontri]
/IH0 G Z AE1 JH ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

examination การตรวจสอบ: การพจิารณาอยา่งละเอยีด [Lex2]
การสอบ: การทดสอบ [Lex2]
(อกิแซมมะเน\'เชนิ) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ ###S. inspection, [Hope]
(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ขอ้สอบ,การสอบสวน [Nontri]
/IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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



(n) / / [OALD]

excellent ยอดเย鬦ี،ยม: ดเีย鬦ี،ยม, ดเีลศิ, เป็นเลศิ, เย鬦ี،ยมยอด [Lex2]
(เอค\'ซะเลนิท)ฺ adj. ดเีดน่,ดงีาม,ดยี鬦ิ،ง,ยอดเย鬦ี،ยม. ###S. exceptional [Hope]
(adj) ดเีลศิ,ดงีาม,ดยี鬦ิ،ง,ยอดเย鬦ี،ยม,เป็นเย鬦ี،ยม [Nontri]
/EH1 K S AH0 L AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

exchange การโตเ้ถยีง: การถกเถยีง [Lex2]
การแลกเปล鬦ี،ยน[Lex2]
ตกึท鬦ี،ใชท้าํกจิกรรมทางการคา้ตา่งๆ: ศนูยก์ลางการแลกเปล鬦ี،ยนทางการคา้ [Lex2]
โทรศพัทก์ลาง: ศนูยท์鬦ี،ใชเ้ช鬦ื،อมตอ่สายโทรศพัท ์[Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยน: แลก, เปล鬦ี،ยน [Lex2]
(อคิซเฺชนจ\ฺ') v.,n. (การ) แลกเปล鬦ี،ยน,แลกเงนิตรา,โตต้อบ. ###SW. exchanger n.
ดeูxchange exchangeable adj. ดeูxchange exchangeability n. ดeูxchange
exchangeably adv. ดeูxchange [Hope]
(n) การแลกเปล鬦ี،ยน,ส鬦ิ،งท鬦ี،แลกเปล鬦ี،ยน,ตั☊啌วเงนิ [Nontri]
(vt) แลกเปล鬦ี،ยน,ปรวิรรต,สบัเปล鬦ี،ยน,โตต้อบ [Nontri]
/IH0 K S CH EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excited ต鬦ื،นตระหนก: เป็นกงัวล [Lex2]
ต鬦ื،นเตน้ดใีจ: กระตอืรอืรน้ [Lex2]
(เอคไซ\'ทดิ) adj. ต鬦ื،นเตน้,รอ้นใจ,เรา่รอ้น,คลอ่งข刧ึ惀น,กระฉับกระเฉง ###SW. excitedness
n. ดeูxcited [Hope]
/IH0 K S AY1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[excite]
กระตุ้น (ใหเ้กดิความรู้สกึท鬦ี،ไมด่)ี: ปลกุปั鬦،น [Lex2]
ทาํใหร้ะลกึถงึ: ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางรา่งกาย)[Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางอารมณค์วามรู้สกึ)[Lex2]
(เอคไซท\ฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลกุปั鬦،น,เรา้,ใชไ้ฟฟา้กระตุ้นหรอืทาํให้



เกดิสนามแมเ่หลก็ [Hope]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นเตน้,กระตุ้น,ปลกุเรา้,ปลกุปั鬦،น [Nontri]
/IH0 K S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excite กระตุ้น (ใหเ้กดิความรู้สกึท鬦ี،ไมด่)ี: ปลกุปั鬦،น [Lex2]
ทาํใหร้ะลกึถงึ: ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางรา่งกาย)[Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางอารมณค์วามรู้สกึ)[Lex2]
(เอคไซท\ฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลกุปั鬦،น,เรา้,ใชไ้ฟฟา้กระตุ้นหรอืทาํให้
เกดิสนามแมเ่หลก็ [Hope]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นเตน้,กระตุ้น,ปลกุเรา้,ปลกุปั鬦،น [Nontri]
/IH0 K S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excitement ความต鬦ื،นเตน้: ความกระตอืรอืรน้ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่ต鬦ื،นเตน้[Lex2]
(เอคไซท\ฺ'เมนิท)ฺ n. ความต鬦ื،นเตน้,ความเรา่รอ้น,ส鬦ิ،งท鬦ี،กระตุ้น,ส鬦ิ،งเรา้. ###S. excitation
[Hope]
(n) ความต鬦ื،นเตน้,ความเรา่รอ้น,ส鬦ิ،งเรา้,ส鬦ิ،งกระตุ้น [Nontri]
/IH0 K S AY1 T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exciting ท鬦ี،นา่ต鬦ื،นเตน้: ท鬦ี،เป็นสาเหตใุหต้鬦ื،นเตน้, ท鬦ี،ทาํใหต้鬦ื،นเตน้ [Lex2]
(เอคไซ\'ทงิ) adj. ซ鬦ึ،งทาํใหต้鬦ื،นเตน้,นา่ต鬦ื،นเตน้,เรา้อารมณ ์###S. rousing [Hope]
/IH0 K S AY1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[excite]
กระตุ้น (ใหเ้กดิความรู้สกึท鬦ี،ไมด่)ี: ปลกุปั鬦،น [Lex2]
ทาํใหร้ะลกึถงึ: ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางรา่งกาย)[Lex2]
ปลกุเรา้ (ทางอารมณค์วามรู้สกึ)[Lex2]
(เอคไซท\ฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลกุปั鬦،น,เรา้,ใชไ้ฟฟา้กระตุ้นหรอืทาํให้
เกดิสนามแมเ่หลก็ [Hope]
(vt) ทาํใหต้鬦ื،นเตน้,กระตุ้น,ปลกุเรา้,ปลกุปั鬦،น [Nontri]
/IH0 K S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exclude แยกออกไป: กนัออกไป, ตดัออกไป [Lex2]
(เอคซคฺลดู\') vt. กนัออกไป,แยกออกไป,กนัไมใ่หเ้ขา้มา,ไลอ่อก,ขบัไลอ่อก ###SW.
excludability n. ดeูxclude excludable adj. ดeูxclude excludible adj. ดeูxclude excluder
n. ดeูxclude exclusory adj. ดeูxclude [Hope]
(vt) กดีกนั,เอาออก,แยกออก,ไลอ่อก [Nontri]
/IH0 K S K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excluding /IH0 K S K L UW1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[exclude]
แยกออกไป: กนัออกไป, ตดัออกไป [Lex2]
(เอคซคฺลดู\') vt. กนัออกไป,แยกออกไป,กนัไมใ่หเ้ขา้มา,ไลอ่อก,ขบัไลอ่อก ###SW.



excludability n. ดeูxclude excludable adj. ดeูxclude excludible adj. ดeูxclude excluder
n. ดeูxclude exclusory adj. ดeูxclude [Hope]
(vt) กดีกนั,เอาออก,แยกออก,ไลอ่อก [Nontri]
/IH0 K S K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

excuse ขอ้แกต้วั: ขอ้อา้ง, คาํกลา่วอา้ง [Lex2]
ใหอ้ภยั: ยกโทษให ้[Lex2]
อนญุาตใหจ้ากไป[Lex2]
อา้งเหตผุล: แกต้วั [Lex2]
(v. เอคควิซ\',n. เอคควิซ\') vt. ขอโทษ,ขออภยั,ยกโทษ,แกต้วั,ยอมรับคาํ
แกต้วั,ยกเวน้,ปลดเปล刧ื惀อง. n. คาํขอโทษ,คาํแกต้วั,การใหอ้ภยั,ขอ้แกต้วั,ขอ้อา้ง,การ
ปลดเปล刧ื惀อง. ###SW. excusableness n. ดeูxcuse excusably adv. ดeูxcuse excuser n.
ดeูxcuse [Hope]
(n) คาํขอโทษ,การใหอ้ภยั,คาํแกต้วั,ขอ้อา้ง [Nontri]
(vt) ใหอ้ภยั,ยกโทษ,ไมถ่อืวา่ผดิ,แกต้วั [Nontri]
/IH0 K S K Y UW1 S/ [CMU]
/IH0 K S K Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

executive เก鬦ี،ยวกบัการบรหิาร: เก鬦ี،ยวกบัการดาํเนนิการ [Lex2]
ผู้บรหิาร: นักบรหิาร, ผู้มอีาํนาจบรหิาร [Lex2]
(เอคเซค\'ควิทฟิว) n. ผู้บรหิาร,นักบรหิาร adj. เก鬦ี،ยวกบัการปฎบิตัใิหล้ลุว่งไปดว้ยด,ีเก鬦ี،ยวกบั
การบงัคบัตามกฎหมาย,เก鬦ี،ยวกบัการบรหิาร ###S. directing [Hope]
(adj) ฝ่ายบรหิาร,เก鬦ี،ยวกบัการปฏบิตั,ิเก鬦ี،ยวกบัการบรหิาร [Nontri]
(n) ผู้บรหิารงาน,นักบรหิาร,กรรมการบรษัิท [Nontri]
/IH0 G Z EH1 K Y AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

ex กอ่นหนา้[Lex2]
นอก[Lex2]
พยญัชนะในภาษาองักฤษตวัท鬦ี، 24[Lex2]
ไมม่:ี ปราศจาก [Lex2]
ไมร่วม: ไมค่ดิรวม [Lex2]
อดตีภรรยาหรอืสาม ี(คาํไมเ่ป็นทางการ): คนรักเกา่, แฟนเกา่, อดตีคนรัก [Lex2]
ออก: จาก [Lex2]
ออก[Lex2]
คู่รักเกา่: แฟนเกา่ [Lex2]



(เอคซ)ฺ n. อดตีสาม,ีอดตีภรรยา prep. โดยไมร่วม Phr. (ex dividend ไมเ่อาเงนิปันผลคราว
หนา้,ไมค่ดิคา่ขนสง่เพยีงแค)่ Phr. (ex ship หรอื ex steamer ไมค่ดิคา่ขนสง่เพยีงแคอ่อก
จากเรอืไป Phr. (ex godown (warehouse,store) ไมค่ดิคา่ขนสง่เพยีงแคโ่กดงัของผู้ขาย))
Ph [Hope]
/EH1 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

exhibit ของท鬦ี،แสดง: ของท鬦ี،นาํมาแสดง [Lex2]
จัดแสดง: แสดง, โชว ์[Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
หลกัฐาน: หลกัฐานท鬦ี،นาํมาแสดงในศาล [Lex2]
(เอกซบิ\'บทิ) vt. แสดง,แสดงนทิรรศการ,ออกแสดง,อธบิาย,แสดงตอ่ศาล (พยานหลกัฐาน)
n. นทิรรศการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،นาํมาแสดงนทิรรศการ. ###SW. exhibitor,exhibiter n. ###S.
display [Hope]
(n) ของประกวด,การแสดงออก,นทิรรศการ [Nontri]
(vt) ประกวด,แสดงนทิรรศนการ,อธบิาย [Nontri]
/IH0 G Z IH1 B AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

exhibition งานแสดง (ศลิปะ): นทิรรศการ (ศลิปะ) [Lex2]
ส鬦ิ،งของท鬦ี،นาํมาแสดง: ส鬦ิ،งท鬦ี،นาํมาแสดง [Lex2]
(เอกซะบชิ\'เชนิ) n. การแสดงออก,การแสดงนทิรรศการ,งานมหกรรม,ผลติภณัฑท์鬦ี،นาํมา
แสดงออก,ทนุการศกึษา. ###S. presentation [Hope]
(n) การแสดง,การแสดงนทิรรศการ,การประกวด,งานมหกรรม [Nontri]
/EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

existence การดาํรงอยู่: การคงอยู่, การมชีวีติอยู่ [Lex2]
(เอคซสิ\'เทนิซ)ฺ n. การดาํรงอยู่,การมอียู่,การมชีวีติอยู่,ความเป็นอยู่,ส鬦ิ،งท鬦ี،มอียู่จรงิ [Hope]
(n) การดาํรงอยู่,การมอียู่,การอยู่,ชวีติ,ความเป็นอยู่ [Nontri]
/EH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
/IH0 G Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

exit การออกไป: การจากไป [Lex2]
ความตาย (คาํทางการ)[Lex2]
จบการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร[์Lex2]
ทางออก[Lex2]
ออกจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
ออกไปจาก: จากไป, ออกจาก [Lex2]
(เอค\'ซทิ,เอค\'ซทิ) n. ทางออก,ประตฉูกุเฉนิ,การจากไป,การลงจากเวท,ีการตาย. vi. ออก
ไป,จากไป,ลงจากเวท,ีตาย. make one\'s exit ออกไป,จากไป ###S. outlet, ออก
ทางออกหมายถงึคาํสั鬦،งท鬦ี،ผู้ใชโ้ปรแกรมใช ้เม鬦ื،อตอ้งการหยดุหรอืเลกิใชโ้ปรแกรมนั刧惀นเพ鬦ื،อกลบั
ออกไปสู่ระบบปฏบิตักิาร (operating systems) หลงัจากท鬦ี،ใชง้านเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
โปรแกรมตา่ง ๆ ของแมคอนิทอชมกัจะใชค้าํวา่ Quit แทน ซ鬦ึ،งกม็คีวามหมายเหมอืนกนั ใน



ระบบวนิโดวข์องพซี ีทกุโปรแกรมจะมคีาํสั鬦،งน刧ี惀ไวใ้หเ้ลอืกใตเ้มน ูFile ซ鬦ึ،งเป็นคาํสั鬦،งกลบัออกไป
ยงัระบบวนิโดวนั์刧惀นเอง [Hope]
(n) ทางออก,ประตฉูกุเฉนิ,การจากไป,การตาย [Nontri]
/EH1 G Z AH0 T/ [CMU]
/EH1 K S AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expand เจรญิรุ่งเรอืง[Lex2]
ทาํใหก้วา้ง: ทาํใหข้ยาย, ทาํใหม้ากข刧ึ惀น [Lex2]
แผข่ยาย: ยดืออก, กวา้งออก, มากข刧ึ惀น [Lex2]
ใหค้วามหมายเตม็ (จากตวัยอ่, คาํยอ่)[Lex2]
อธบิายอยา่งละเอยีด[Lex2]
(อคิซแฺพนด\ฺ') v. ขยาย,แผ,่ทาํใหก้วา้งออก,เพ鬦ิ،ม,คล鬦ี،ออก,ยดืออก,บาน ###SW.
expandable,expandible adj. expander ###S. widen [Hope]
(vi,vt) ขยายตวั,แพร,่แผ,่เพ鬦ิ،ม,คล鬦ี،ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยดื [Nontri]
/IH0 K S P AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expectation มาตรฐานท鬦ี،คาดหวงัไว:้ การคาดการณ,์ การคาดหวงั, การคาดคดิ, ความคาดหวงั, ส鬦ิ،งท鬦ี،คาด
หมายไว,้ ความมุ่งหวงั [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،คาดหวงัวา่จะเกดิข刧ึ惀นในอนาคต: ส鬦ิ،งท鬦ี،คาดหวงั, ความควาดหวงั [Lex2]
(อคิซเฺพคเท\'เชนิ) n. การคาดหมาย,ส鬦ิ،งท鬦ี،คาดหมายไว,้ความหวงั. ###S. expectancy
[Hope]
(n) ความหวงั,การคาดคดิ,การคาดหมาย [Nontri]
/EH2 K S P EH0 K T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

expected ท鬦ี،คาดหวงัไว:้ ท鬦ี،คาดหมายไว ้[Lex2]
/IH0 K S P EH1 K T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[expect]
คาดวา่: คาดหวงั, คาดการณ,์ คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายวา่, หวงัวา่, ปรารถนาวา่
[Lex2]
ตั刧惀งครรภ ์(คาํท鬦ี،ไมเ่ป็นทางการ): ทอ้ง, ตั刧惀งทอ้ง [Lex2]
(อคิซเฺพคท\ฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดวา่ vi. ตั刧惀งครรภ.์
###SW. expectable adj. expectably adv. [Hope]
(vt) คาดหวงั,คาดหมาย,คาดคดิ,เขา้ใจวา่,คอยทา่ [Nontri]
/IH0 K S P EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

expense การใช ้(จนหมด): การเสยีไป [Lex2]
คา่ใชจ้า่ย[Lex2]



(อคิซเฺพนซ\ฺ') n. คา่ใชจ้า่ย,การใชจ้า่ย,การสละ,คา่เสยีหาย,ความส刧ิ惀นเปลอืง. Phr. (at the
expense of สญูเสยี) Phr. (at his (her,our,etc.) expense ทาํความเส鬦ื،อมเสยีแก)่ ###S.
cost [Hope]
(n) คา่ใชจ้า่ย,คา่โสหุ้ย,ความส刧ิ惀นเปลอืง,การใชจ้า่ย [Nontri]
/IH0 K S P EH1 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

expensive แพง: ราคาสงู, มรีาคาแพง [Lex2]
(อคิซเฺพน\'ซฟิว) adj. แพง,มรีาคาสงูมาก,ส刧ิ惀นเปลอืง. ###SW. expensiveness n. ###S.
dear,costly [Hope]
(adj) แพง,มรีาคาสงู,ส刧ิ惀นเปลอืง [Nontri]
/IH0 K S P EH1 N S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

experienced ซ鬦ึ،งไดรั้บการฝกึฝน: ซ鬦ึ،งมปีระสบการณ,์ ชาํนาญ, ช鬦ํ،าชอง, เช鬦ี،ยวชาญ, ชาํนชิาํนาญ, โชกโชน,
ซ鬦ึ،งจัดเจน [Lex2]
(อคิเพยี\'เรยีนซทฺ)ฺ adj. มปีระสบการณ,์ชดัเจน,ฉลาด,เช鬦ี،ยวชาญ,ชาํนาญ [Hope]
(adj) ชาํนาญ,มปีระสบการณ,์จัดเจน,เช鬦ี،ยวชาญ [Nontri]
/IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[experience]
ประสบการณ:์ ความชาํนาญ, ความเช鬦ี،ยวชาญ, ความรู้จากประสบการณ ์[Lex2]
มปีระสบการณ:์ ไดรั้บประสบการณ,์ ประสบกบั, พบกบั [Lex2]
(อคิซเฺพยี\'เรยีนซ)ฺ n. ประสบการณ,์ความชดัเจน,vt. ประสบ,พบ,รู้สกึ. ###S. exposure
[Hope]
(n) ความเคยชนิ,ประสบการณ,์ความเจนจัด [Nontri]
(vt) รู้สกึ,ประสบ,พบเหน็,เคยชนิ [Nontri]
/IH0 K S P IH1 R IY0 AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

expert ซ鬦ึ،งเช鬦ี،ยวชาญ: ซ鬦ึ،งมคีวามชาํนาญ, ซ鬦ึ،งมปีระสบการณ ์[Lex2]
ผู้เช鬦ี،ยวชาญ: ผู้ชาํนาญ, ผู้ชาํนาญพเิศษ, ผู้มปีระสบการณ ์[Lex2]
|der, pl. Experten| ผู้ชาํนาญ [LongdoDE]
(เอค\'ซเฺพริท์)ฺ adj. ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,ผู้มปีระสบการณ ์adj. เก鬦ี،ยวกบัความชาํนาญ. ###SW.



expertness n. ###S. master [Hope]
(adj) เช鬦ี،ยวชาญ,ชาํนาญ,ช鬦ํ،าชอง,จัดเจน [Nontri]
(n) ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,ผู้ชาํนาญ,ผู้ช鬦ํ،าชอง,ผู้จัดเจน [Nontri]
/EH1 K S P ER0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

explain อธบิาย: ช刧ี惀แจง, ขยายความ [Lex2]
(เอคซ\ฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธบิาย,ช刧ี惀แจง [Hope]
(vt) อธบิาย,ช刧ี惀แจง,บรรยาย [Nontri]
/IH0 K S P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

explanation การอธบิาย, การช刧ี惀แจง, การขยายความ: คาํอธบิาย [Lex2]
คาํช刧ี惀แจง: คาํอธบิาย [Lex2]
(เอคซพฺลเน\'เชนิ) n. การอธบิาย,การช刧ี惀แจง,ส鬦ิ،งท鬦ี،อธบิาย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ช刧ี惀แจง,ความหมาย,คาํ
อธบิาย,คาํช刧ี惀แจง [Hope]
(n) การช刧ี惀แจง,การอธบิาย,การบรรยาย,คาํช刧ี惀แจง,คาํอธบิาย [Nontri]
/EH2 K S P L AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

explode เกดิข刧ึ惀นในทนัททีนัใด[Lex2]
ทาํใหร้ะเบดิ[Lex2]
พสิจูนว์า่ผดิ[Lex2]
เพ鬦ิ،มข刧ึ惀นอยา่งมากในทนัททีนัใด[Lex2]
ระเบดิ[Lex2]
ระเบดิอารมณ[์Lex2]
(เอคซโฺพลด\') vi.,vt. (ทาํให)้ ระเบดิ,ปะท,ุเกดิข刧ึ惀นอยา่งปัจจบุนัทนัดว่น,บนัดาล
โทสะ,ทาํลาย,พสิจูนว์า่ผดิ. ###SW. exploder n. [Hope]
(vi) ระเบดิ,ปะท,ุแตก,กระจายออก [Nontri]
/IH0 K S P L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

explosion การระเบดิ[Lex2]
(เอคซโฺพล\'เชนิ) n. การระเบดิ,เสยีงระเบดิ,การปะท,ุการบนัดาลอารมณอ์ยา่งกะทนัหนั
[Hope]
(n) การระเบดิ,การปะท,ุเสยีงระเบดิ,การบนัดาลโทสะ [Nontri]
/IH0 K S P L OW1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

export การสง่สนิคา้ออกไปตา่งประเทศ[Lex2]
สง่ออก: สง่ (สนิคา้) ออก [Lex2]
(เอคซพฺอรท์\ฺ') vt. สง่สนิคา้ออก n. (เอคซ\ฺ'พอรท์) สนิคา้ออก,การสง่สนิคา้ออก adj. (เอคซฺ
\'พอรท์) เก鬦ี،ยวกบัสนิคา้ออก ###SW. exportable adj. exporter n. exportation n.
[Hope]
(n) สนิคา้ออก,สนิคา้สง่ออก [Nontri]



(vt) สง่ออก, ขายออก,นาํออก [Nontri]
/EH1 K S P AO0 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

expose เปดิเผยออกมา: โผลอ่อกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา [Lex2]
เผยความลบัของคนอ鬦ื،น (โดยการตพีมิพห์รอืออกอากาศ): เปดิเผยความผดิของคนอ鬦ื،น [Lex2]
(อคิซโฺพซ\') vt. เผย,เปดิ,เปดิเผย,นาํออกแสดง, ###SW. exposable adj. exposer n.
[Hope]
(vt) เผย,เปดิเผย,เปดิโปง,อธบิาย,แสดง [Nontri]
/IH0 K S P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

express การสง่แบบเรง่ดว่น (ไปรษณยี)์[Lex2]
ชดัเจน: ชดัแจง้, เดน่ชดั [Lex2]
ดว่น (พาหนะขนสง่, ไปรษณยี)์: เรว็เป็นพเิศษ [Lex2]
รถดว่น: รถไฟดว่น, รถโดยสารดว่น [Lex2]
สง่ไปรษณยีแ์บบดว่น: สง่จดหมายดว่น [Lex2]
แสดงออก (ทางความคดิหรอืความรู้สกึ) โดยใชค้าํพดู: พดูออกมา [Lex2]
อยา่งเรง่ดว่น (พาหนะขนงสง่, ไปรษณยี)์: อยา่งเรว็เป็นพเิศษ [Lex2]
(อคิซเฺพรส\') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคาํพดู,แสดงความคดิ
เหน็,แสดงเป็นเคร鬦ื،องหมายหรอืเป็นสตูร,สง่ดว่น,บบี,คั刧惀น adj. ชดัเจน,ชดัแจง้,แนน่อน,เหมาะ
สม,ดว่น,เรว็เป็นพเิศษ,โดยเฉพาะ,พเิศษ. n. ขบวนรถดว่น,การสง่ดว่น,บรษัิทขนสง่ดว่น,คน
เดนิหนังสอืพ ิ[Hope]
(adj) ดว่น,ดว่นพเิศษ,ชดัแจง้,ชดัเจน,โดยเฉพาะ [Nontri]
(n) รถดว่น,การสง่ดว่น,คนเดนิหนังสอืพเิศษ [Nontri]
(vt) บบี,คั刧惀น,แสดง,บอก,สง่ดว่น [Nontri]
/IH0 K S P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

expression การแสดงออกทางสหีนา้: การแสดงความรู้สกึทางสหีนา้, สหีนา้ [Lex2]
สาํนวน[Lex2]
(อคิซเฺพรส\'เชนิ) n. การแสดงออก,การแสดง ออกเป็นคาํพดู,การแสดงเคร鬦ื،องหมายหรอื
สตูร,คาํพดูท鬦ี،แสดงออก,ลกัษณะทา่ทาง,น刧ํ惀าเสยีง,เคร鬦ื،องหมาย,สตูร,ศพัท,์วธิกีารเขยีน. Phr.
(beyond (past) expression ซ鬦ึ،งไมส่ามารถจะบรรยายได,้เหนอืคาํพรรณนา) . คาํท鬦ี،มคีวาม
หมายเหมอืนกนั [Hope]
(n) เคร鬦ื،องหมาย,การแสดง,การแสดงความคดิ,ลกัษณะทา่ทาง,น刧ํ惀าเสยีง [Nontri]
/IH0 K S P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

extend ทาํใหย้ดืออกไป: ยดืเวลาออกไป [Lex2]
ย鬦ื،น: ย鬦ื،นออกไป [Lex2]
เสนอให:้ จัดหาให ้[Lex2]
(อคิซเฺทนด\ฺ') v. ขยายออก,ยดืออก, ประเมนิคา่, ไปถงึ,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น. ###SW.
extendibility,extendability n. extendible,extendable adj. ###S. stretch,reach
[Hope]
(vi,vt) ขยายออกไป,ยดืออก,แผอ่อก,กางออก,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ไปถงึ [Nontri]
/IH0 K S T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

extension การยดืออก: การยดืขยาย, การแผอ่อก, การทาํใหก้วา้ง, การเพ鬦ิ،ม [Lex2]



(อคิซเฺทน\'เชนิ) n. การขยายออก,การยดืออก,การแผอ่อก, ส鬦ิ،งท鬦ี،ขยายออก,โทรศพัทพ์ว่ง
นามสกลุในระบบดอส หมายถงึ ตวัอกัษรสามตวัท鬦ี،อยู่หลงัช鬦ื،อแฟม้ขอ้มลู เน鬦ื،องจากอยู่ในตอน
ทา้ยของช鬦ื،อ จงึนยิมเรยีกกนัวา่"นามสกลุ" โดยปกต ิคอมพวิเตอรจ์ะใชน้ามสกลุน刧ี惀เป็นตวับอก
ประเภทของแฟม้ขอ้มลู จะมจีดุคั鬦،นระหวา่งช鬦ื،อและนามสกลุ เชน่ ถา้แฟม้ขอ้มลูท鬦ี،เป็นภาษาปาส
กาล (Pascal) กจ็ะมนีามสกลุ .PAS ถา้เป็นแฟม้ภาษาเบสกิ กจ็ะมนีามสกลุ .BAS อยา่งน刧ี惀
เป็นตน้ หรอืถา้เป็นแฟม้ขอ้มลูสาํรอง กม็กัจะใชน้ามสกลุวา่ .BAK ผู้ใชค้อมพวิเตอรค์วรตอ้งรู้วา่
นามสกลุอะไร บอกวา่เป็นแฟม้ขอ้มลูประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกลุ .exe, .com, .bin,
.doc, .bat ซ鬦ึ،งจะตอ้งพบ บอ่ย ๆ มคีวามหมายเหมอืน file type [Hope]
(n) การขยายออก,การยดืเวลา,โทรศพัทส์ายพว่ง,การแผอ่อก,คาํสั鬦،งยดึทรัพยร์ [Nontri]
/IH0 K S T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

extensive กวา้งขวาง: ครอบคลมุเป็นบรเิวณกวา้ง [Lex2]
(อคิซเฺทน\'ซฟิว) adj. กวา้ง,ครอบคลมุ,ถว้นทั鬦،ว,แพรห่ลาย,หา่ง ๆ กนั. ###SW.
extensiveness n. extensivity n. ###S. wide, [Hope]
(adj) กวา้งใหญ,่แพรห่ลาย,ครอบคลมุ,กวา้งขวาง [Nontri]
/IH0 K S T EH1 N S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

extra เป็นพเิศษ: เหนอืกวา่, ดกีวา่ปกต ิ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،มเตมิเขา้มา[Lex2]
อยา่งพเิศษ[Lex2]
เลย: ขา้งนอก [Lex2]
(เอคซ\ฺ'ทระ) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) พเิศษ,ใหญก่วา่หรอืดกีวา่ปกต,ิเพ鬦ิ،มเตมิ. adv. เป็นพเิศษ,เพ鬦ิ،ม
เตมิ,นอกรายการ ###S. more [Hope]
(adj) พเิศษ,ใหญก่วา่,ดกีวา่ปกต,ิเพ鬦ิ،มเตมิ [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งพเิศษ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหญก่วา่ปกต,ิส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،มเตมิ,ฉบบัพเิศษ [Nontri]
/EH1 K S T R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

extraordinary เกนิธรรมดา: ผดิธรรมดา, เกนิปกต ิ[Lex2]
เพ鬦ื،อจดุประสงคพ์เิศษ[Lex2]
(อคิซทฺรอ\'ดนิะร)ี adj. พเิศษ,ผดิธรรมดา,วสิามญั. ###SW. extraordinarily adv.
extraordinariness n. ###S. amazing [Hope]
/IH0 K S T R AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
/EH2 K S T R AH0 AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

extreme ท鬦ี،รา้ยแรงมาก: ท鬦ี،รนุแรงมาก [Lex2]
ท鬦ี،สดุ[Lex2]
ท鬦ี،หา่งท鬦ี،สดุ (โดยเฉพาะจากจดุศนูยก์ลาง)[Lex2]
ระดบัท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ: ระดบัท鬦ี،สงูท鬦ี،สดุ [Lex2]
(อคิซทฺรมี\') adj.,n. (ความ) สดุ,ปลายสดุ,สดุขดี,จัด,เกนิไป,เกนิขอบเขต,ไกลสดุ,หนัก
ท鬦ี،สดุ,สดุทา้ย,ผดิธรรมดาท鬦ี،สดุ ###SW. extremeness n. ###S. final [Hope]
(adj) ปลาย,สดุขดี,เกนิไป,จัด,ปลายสดุ,ไกลสดุ [Nontri]



(n) ตอนปลาย,ท鬦ี،สดุ,ความสงูสดุ,ความรนุแรงเกนิไป [Nontri]
/IH0 K S T R IY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

extremely อยา่งสดุขดี: อยา่งมาก, อยา่งย鬦ิ،ง, อยา่งย鬦ิ،งยวด, อยา่งท鬦ี،สดุ, อยา่งเตม็ท鬦ี،, อยา่งรนุแรงท鬦ี،สดุ,
เตม็พกิดั, [Lex2]
(adv) อยา่งย鬦ิ،งยวด,อยา่งย鬦ิ،ง,อยา่งท鬦ี،สดุ,อยา่งมาก [Nontri]
/IH0 K S T R IY1 M L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

eye การมองเหน็: สายตา [Lex2]
การแสดงความรู้สกึ[Lex2]
ความคดิเหน็[Lex2]
ความสนใจ: ความใสใ่จ [Lex2]
ดวงตา: ตา, นัยนต์า, ลกูตา [Lex2]
มองด[ูLex2]
รเูขม็[Lex2]
(อาย) n. ตา,นัยนต์า,จักษ,ุสายตา,การด,ูการจอ้ง,ความตั刧惀งใจ,ความ
คดิ,ขอ้คดิ,ทศันะ,ชอ่ง,ร,ูทศิทางลม,ตาของหนอ่พชื,จดุของแสง,หลอดไฟท鬦ี،มแีสง,ส鬦ิ،งท鬦ี،มรีปู
คลา้ยตา. Phr. (keep an eye on เฝ้าด,ูดแูล,เพง่เลง็) pl. eyes,eyen ###S. observe,wa
[Hope]
(n) นัยนต์า,จักษ,ุการมอง,การมองเหน็,สายตา,ทศันะ,ความคดิ,ชอ่ง [Nontri]
(vt) มองด,ูแลเหน็,มองเหน็,จอ้ง,เพง่ด ู[Nontri]
/AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

facility ส鬦ิ،งอาํนวยความสะดวก[Lex2]
คณุสมบตัพิเิศษของเคร鬦ื،องจักรหรอืการบรกิารตา่งๆ[Lex2]
โรงงาน, ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง (อเมรกินั) [LongdoEN]
(ฟะซลิ\'ลทิ)ี n. ความสะดวก,ความงา่ย,ความคลอ่งแคลว่,ส鬦ิ،งอาํนวยความสะดวก,กริยิาท鬦ี،
ละมนุละไม ###S. dexterity,skill [Hope]
(n) ความสะดวก,ความงา่ย,ความแคลว่คลอ่ง,ส鬦ิ،งอาํนวยความสะดวก [Nontri]
/F AH0 S IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



fact ความจรงิ: ขอ้เทจ็จรงิ, ความเป็นจรงิ [Lex2]
สว่นของขอ้มลู[Lex2]
(แฟคท)ฺ n. ความจรงิ,ขอ้เทจ็จรงิ Phr. (in fact ตามความเป็นจรงิ) ###SW. factful adj.
###S. reality [Hope]
(n) ขอ้เทจ็จรงิ,ความเป็นจรงิ [Nontri]
/F AE1 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

fail ลม้เหลว: ประสบความลม้เหลว, เพล鬦ี،ยงพล刧ํ惀า, ผดิพลาด, เหลว, ไมผ่า่นการพจิารณา, เจง๊, พัง,
เสยี, ตก, ไมไ่ดผ้ล [Lex2]
ผ้ดิหวงั[Lex2]
ส้อบไมผ่า่น: สอบตก [Lex2]
(เฟล) {failed,failing,fails} vi. สม้เหลว,ไมส่ามารถ,ไดต้鬦ํ،ากวา่กาํหนด,สอบ
ตก,ขาดแคลน,ลม้,ออ่นกาํลงั,เส鬦ื،อมถอย,ไมส่ามารถชาํระหน刧ี惀ได,้แตก,หยดุ,ใชก้ารไมไ่ด.้ vt.
ไมส่ามารถ,ทาํใหผ้ดิหวงั,ไดน้อ้ยกวา่ท鬦ี،กาํหนด. n. ความลม้เหลว. without fail แนน่อน คาํ
ท鬦ี،มคีวามหมายเห [Hope]
(vi) ลม้เหลว,ไมส่าํเรจ็,ไมเ่กดิผล,ไมส่ามารถ,สอบตก [Nontri]
/F EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

failure ความลม้เหลว[Lex2]
ผู้ท鬦ี،ลม้เหลว[Lex2]
(เฟ\'เลยีร)์ n. ความลม้เหลว,การสอบตก,การไดต้鬦ํ،ากวา่ท鬦ี،กาํหนด,การขาดแคลน,ความเส鬦ื،อม
ถอย,ภาวะลม้ละลาย,ผู้ท鬦ี،ลม้เหลว,ส鬦ิ،งท鬦ี،ลม้เหลว [Hope]
(n) ความลม้เหลว,การลม้ละลาย,การสอบตก [Nontri]
/F EY1 L Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

faint เจอืจาง: เลอืนๆ, เลอืน, มวั, บาง, จาง, ออ่น, เบาบาง [Lex2]
ออ่นกาํลงั: ออ่นแอ [Lex2]
เฉ鬦ื،อย: ไมก่ระตอืรอืรน้ [Lex2]
เป็นลม: หมดสต ิ[Lex2]
ภาวะของคนท鬦ี،เป็นลม[Lex2]
(เฟนท)ฺ {fainted,fainting,faints} adj. สลวั ๆ ,เลอืน ๆ ,ออ่นกาํลงั,เป็นลม,หนา้มดื,วงิ
เวยีน,ขาดความกลา้, [Hope]
(adj) วงิเวยีน,เป็นลม,หนา้มดื,ออ่นเปล刧ี惀ย,สลวั,เลอืนๆ [Nontri]
(n) อาการเป็นลม,อาการวงิเวยีน,อาการหนา้มดื,ความออ่นแรง [Nontri]



(vi) วงิเวยีน,เป็นลม,สลบ,ส刧ิ惀นสต,ิออ่นกาํลงั,หนา้มดื [Nontri]
/F EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fair เทา่เทยีม: ไมม่อีคต ิ[Lex2]
ยตุธิรรม: เป็นธรรม, เท鬦ี،ยงตรง, ถกูตอ้ง, ซ鬦ื،อสตัย,์ สมเหตสุมผล [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัทศันวสิยัท鬦ี،ด:ี 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鬦ี،ยงธรรม, ถกูตอ้งตามกฎ [Lex2]
ตรงเปา้หมาย[Lex2]
สวนสนกุ[Lex2]
งานออกรา้นขายสนิคา้: งานประกวดสนิคา้ดา้นการเกษตร [Lex2]
งานแสดงสนิคา้: งานแสดงสนิคา้ทางอตุสาหกรรม [Lex2]
(แฟร)ฺ adj. ยตุธิรรม,ถกูตอ้ง,ซ鬦ื،อสตัย,์ใหญพ่อสมควร,มาก,ปานกลาง,ดี
พอใช,้สภาพ,สวยงาม,ไมม่จีดุดา่งพรอ้ย,สะอาด,ชดัเจน,มผีวิพรรณด,ีมเีสนห่.์ ###SW.
fairness n. adv. สภุาพ,ยตุธิรรม. Phr. (fair and square ซ鬦ื،อสตัย,์ตรงไปตรงมา) . Phr.
(see fair ตดั [Hope]
/F EH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fairly อยา่งยตุธิรรม: อยา่งเทา่เทยีม, อยา่งสมเหตสุมผล [Lex2]
อยา่งพอสมควร: พอใช,้ พอใชไ้ด,้ พอควร [Lex2]
(แฟร\'ล)ี adj. อยา่งตรงไปตรงมา,อยา่งยตุธิรรม,อยา่งปานกลาง,โดยความเป็นจรงิ,โดยส刧ิ惀น
เชงิ ###S. justly [Hope]
(adv) อยา่งเป็นธรรม,พอใชไ้ด,้อยา่งเป็นจรงิ,อยา่งเป็นกลาง [Nontri]
/F EH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

faith ศรัทธา: ความศรัทธา, ความเล鬦ื،อมใส, ความเช鬦ื،อถอื [Lex2]
(เฟธ) n. ศรัทธา,ความมั鬦،นใจ,ความเล鬦ื،อมใส,ความยดึมั鬦،น,ความเช鬦ื،อในศาสนา,ความซ鬦ื،อสตัย,์คาํ
รับรอง. Phr. (lose faith in สงสยั) . Phr. (in good faith ดว้ยศรัทธา) ###S.
belief,creed [Hope]
(n) ความศรัทธา,ความเล鬦ื،อมใส,ความเช鬦ื،อ,ศาสนา,ความยดึมั鬦،น [Nontri]
/F EY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

faithful เช鬦ื،อถอืได:้ เช鬦ื،อใจได,้ ควรคา่แกก่ารไวว้างใจ, ไวใ้จได ้[Lex2]
ผู้จงรักภกัด:ี ผู้ซ鬦ื،อสตัย,์ ผู้ไวใ้จได,้ คนนา่เช鬦ื،อถอื [Lex2]
ผู้ท鬦ี،มศีรัทธาในศาสนาอยา่งแรงกลา้[Lex2]
(เฟธ\'ฟลู) adj. ซ鬦ื،อสตัย,์รักษาสจัจะ,ไวใ้จได,้นา่เช鬦ื،อถอื,ยดึมั鬦،นในขอ้เทจ็จรงิ. the faithful ผู้
ศรัทธา ###SW. faithfulness n. ###S. loyal,true [Hope]
(adj) ศรัทธา,เล鬦ื،อมใส,ซ鬦ื،อสตัย,์ยดึมั鬦،น,เช鬦ื،อถอื [Nontri]
/F EY1 TH F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]



faithfully /F EY1 TH F AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

fall สะดดุลม้: เดนิโซเซจนลม้ [Lex2]
รว่ง: ตก, ลม้, หลน่ [Lex2]
ตกลง: ต鬦ํ،าลง, ลดลง, นอ้ยลง [Lex2]
สญูเสยี (ทางวรรณคด)ี: ตาย, โดนยงิ [Lex2]
มขี刧ึ惀น: จัดข刧ึ惀น [Lex2]
แพ:้ ถกูโคน่ลม้, โดนยดึอาํนาจ [Lex2]
การตก: การรว่ง, การหลน่ [Lex2]
การลดลง: การลดต鬦ํ،าลง, ความตกต鬦ํ،า, การเส鬦ื،อม [Lex2]
ฤดใูบไมร้ว่ง[Lex2]
(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,รว่ง,หลน่,ลม้,ลด,ถอย,เหนิหา่ง,สญูเสยี,ตาย,พัง
ลง,เส鬦ื،อม, (แสง) สอ่ง,เกดิปรากฎ,กลายเป็น,ผดิหวงั,เคล鬦ื،อนลง. vt. ลม้ (ตน้ไม)้ Phr. (fall
short ไมเ่พยีงพอ) . Phr. (all due ถงึกาํหนด) . n. การตก,การรว่ง,การลด,การถอย,การเ
[Hope]
(n) การตก,การรว่งหลน่,ความเส鬦ื،อม,การลม้,ฤดใูบไมร้ว่ง,น刧ํ惀าตก [Nontri]
(vi) ตก,หลน่,รว่ง,เคล鬦ื،อนลง,เกดิข刧ึ惀น,ปรากฏ,หกลม้,ตาย,ผดิหวงั [Nontri]
/F AA1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

false เทจ็: ปลอมๆ, ไมจ่รงิ, ผดิ [Lex2]
ปลอม: ซ鬦ึ،งไมธ่รรมชาต,ิ ซ鬦ึ،งผลติข刧ึ惀นมา, ซ鬦ึ،งสงัเคราะหข์刧ึ惀นมา, เทยีม [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมซ่鬦ื،อสตัย:์ ไมน่า่ไวใ้จ, ไมจ่รงิใจ, คบไมไ่ด ้[Lex2]
(ฟอลซ)ฺ adj. ไมจ่รงิ,ไมถ่กูตอ้ง,ผดิ,ปลอม,เก,๊เทจ็,ไมแ่ท,้หลอกลวง,ไมซ่鬦ื،อสตัย,์ไมถ่กู
ทาํนอง,adv. อยา่งไมซ่鬦ื،อสตัย,์ทรยศ. Phr. (play someone false ทรยศ,หกัหลงั) . adv.
###SW. falseness n. falsehood n. ###S. untrue [Hope]
(adj) ปลอม,ไมจ่รงิ,ไมม่วีาจาสตัย,์เทจ็,ทจุรติ,ไมซ่鬦ื،อตรง,เก,๊เทยีม [Nontri]
/F AO1 L S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fame ช鬦ื،อเสยีง: กติตศิพัท,์ ความเล鬦ื،องลอื [Lex2]
(เฟม) n. ช鬦ื،อเสยีง,กติตศิพัท,์เกยีรตยิศ,เกยีรตคิณุ,ศกัด气ิꯔศร,ีขา่วลอื,การเลา่ลอื. vt. ทาํใหม้ชี鬦ี،
อเสยีง,เล鬦ื،องลอื. [Hope]
(n) กติตศิพัท,์ช鬦ื،อเสยีง,เกยีรตศิกัด气ิꯔ,ศกัด气ิꯔศร ี[Nontri]
/F EY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

family ครอบครัว: วงศต์ระกลู, เครอืญาต,ิ เครอืญาต,ิ สายเลอืด, สมาชกิในครอบครัว [Lex2]
(แฟม\'มลิ)ี n. ครอบครัว,ตระกลู,สกลุ,พันธ,์วงศญ์าต,ิลกู,ลกูหลาน ###S.
house,class,group,kin [Hope]
(n) ครอบครัว,สกลุ,ตระกลู,วงศต์ระกลู [Nontri]
/F AE1 M AH0 L IY0/ [CMU]



/F AE1 M L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

famous มชี鬦ื،อเสยีง: โดง่ดงั, ข刧ึ惀นช鬦ื،อ, เป็นรู้จักกนัด ี[Lex2]
(เฟม\'มสั) adj. มชี鬦ื،อเสยีง,โดง่ดงั,ดยี鬦ิ،ง,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ยอดเย鬦ี،ยม. ###SW. famously adv.
famousness n. ###S. celebrated ###A. obscure [Hope]
(adj) มชี鬦ื،อเสยีง,โดง่ดงั,ดยี鬦ิ،ง,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,เป็นหน鬦ึ،ง [Nontri]
/F EY1 M AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

fan พัดลม: พัด, ส鬦ิ،งท鬦ี،มรีปูรา่งเหมอืนพัด, เคร鬦ื،องระบายอากาศ [Lex2]
เคร鬦ื،องหวา่นขา้ว[Lex2]
กระพอื[Lex2]
พัด: กระพอื, กระจาย, ระบายอากาศ [Lex2]
แผอ่อกเป็นรปูพัด[Lex2]
คนคลั鬦،งไคลส้鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง: คนหลงใหล [Lex2]
(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เคร鬦ื،องเป่า,คนคลั鬦،งในส鬦ิ،งหน鬦ึ،งส鬦ิ،งใด,คนคลั鬦،ง v.
พัด,กระตุ้น,ปลกุระดม,ขบัไล,่แผอ่อกคลา้ยพัด,กระพอืปีก,ปลวิสะพัด ###SW. fanner n.
[Hope]
(n) พัดลม,เคร鬦ื،องเป่า,แฟนลกูหนัง,แฟนเพลง,คนบา้คลั鬦،ง [Nontri]
(vi,vt) พัด,กระพอื,สะบดั,ปลกุ,กระตุ้น,ขบัไล ่[Nontri]
/F AE1 N/ [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,เป็นปรมิาณมาก.) ###SW. Phr. (far
and away มาก) . farness n. [Hope]
(adj,adv) หา่งไกล,หา่ง,ไกล,ไกลหา่ง [Nontri]
/F AA1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

farmer ชาวนา: ชาวไร,่ คนทาํนา, เจา้ของฟารม์ [Lex2]



(ฟารม์\'เมอะ) n. ชาวนา,ชาวไร,่เจา้ของฟารม์,ผู้รับเล刧ี惀ยง (เดก็) ###S. grower [Hope]
(n) ชาวนา,ชาวไร,่เจา้ภาษ,ีเจา้ของฟารม์ [Nontri]
/F AA1 R M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

farm ท鬦ี،เพาะปลกูและเล刧ี惀ยงสตัว:์ นา, ไรน่า [Lex2]
ทาํนา: เพาะปลกู, ทาํกสกิรรม, เกบ็เก鬦ี،ยวพชืผล [Lex2]
(ฟารม์) n. ฟารม์,ไร,่นา,สถานท鬦ี،เล刧ี惀ยงสตัว ์v. ทาํฟารม์,ทาํไร,่ทาํนา,ฝากเล刧ี惀ยง [Hope]
(n) ทุ่งนา,ฟารม์,ไรน่า,ทุ่งปศสุตัว ์[Nontri]
/F AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

farming การทาํนา: การทาํนา, การทาํฟารม์, การเพาะปลกู [Lex2]
(ฟารม์\'มงิ) n. การทาํไร,่การทาํนา,การทาํฟารม์ [Hope]
/F AA1 R M IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[farm]
ท鬦ี،เพาะปลกูและเล刧ี惀ยงสตัว:์ นา, ไรน่า [Lex2]
ทาํนา: เพาะปลกู, ทาํกสกิรรม, เกบ็เก鬦ี،ยวพชืผล [Lex2]
(ฟารม์) n. ฟารม์,ไร,่นา,สถานท鬦ี،เล刧ี惀ยงสตัว ์v. ทาํฟารม์,ทาํไร,่ทาํนา,ฝากเล刧ี惀ยง [Hope]
(n) ทุ่งนา,ฟารม์,ไรน่า,ทุ่งปศสุตัว ์[Nontri]
/F AA1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

farther ไกลออกไปอกี: ไกลออกไป, หา่งออกไปอกี, [Lex2]
(ฟาร\์'เธอะ) adv.,adj. ไกลออกไปอกี ,ไกลกวา่, [Hope]
(adj) มากข刧ึ惀น,ไกลกวา่,ไปอกี [Nontri]
(adv) ไกลออกไป,หา่งออกไป [Nontri]
/F AA1 R DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[far]
ไกล: หา่ง, หา่งไกล [Lex2]
อยา่งมาก: มาก [Lex2]
(ระยะเวลา) หา่งไกล: ไกล, หา่ง, ยาวนาน [Lex2]
(ระยะทาง) ไกล: หา่งไกล, กวา้งไกล [Lex2]
(ฟาร)์ adv. ไกล,หา่ง,มาก,ทเีดยีว Phr. (by far มาก,เป็นปรมิาณมาก.) ###SW. Phr. (far
and away มาก) . farness n. [Hope]
(adj,adv) หา่งไกล,หา่ง,ไกล,ไกลหา่ง [Nontri]
/F AA1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

farthest ไกลมากท鬦ี،สดุ (ใชก้บัเวลา พ刧ื惀นท鬦ี،และระยะทาง): หา่งมากท鬦ี،สดุ [Lex2]
(ฟาร\์'เธสท)ฺ adj.,adv. ไกลท鬦ี،สดุ,หา่งท鬦ี،สดุ,มากท鬦ี،สดุ [Hope]
(adj) มากท鬦ี،สดุ,ไกลท鬦ี،สดุ,หา่งท鬦ี،สดุ [Nontri]
(adv) ไกลท鬦ี،สดุ,หา่งท鬦ี،สดุ,ยาวท鬦ี،สดุ [Nontri]
/F AA1 R DH AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[far]
ไกล: หา่ง, หา่งไกล [Lex2]
อยา่งมาก: มาก [Lex2]
(ระยะเวลา) หา่งไกล: ไกล, หา่ง, ยาวนาน [Lex2]
(ระยะทาง) ไกล: หา่งไกล, กวา้งไกล [Lex2]



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

fashionable ทนัสมยั: เป็นท鬦ี،นยิม, นาํสมยั [Lex2]
adj. ทนัสมยั,ตามสมยันยิม. n. บคุคลท鬦ี،ทนัสมยั. ###SW. fashionableness n. ###S.
stylish,A. outdated [Hope]
(adj) ตามแฟชั鬦،น,ทนัสมยั,ตามสมยันยิม [Nontri]
/F AE1 SH AH0 N AH0 B AH0 L/ [CMU]
/F AE1 SH N AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fashion แฟชั鬦،น: รปูแบบท鬦ี،กาํลงันยิม, ส鬦ิ،งท鬦ี،กาํลงัเป็นท鬦ี،นยิม, วธิกีารท鬦ี،กาํลงันยิม [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นลวดลาย [Lex2]
(แฟช\'เชนิ) n. แฟชั鬦،น,รปูแบบ,วธิกีาร,ส鬦ิ،งท鬦ี،กาํลงันยิมกนั,แบบสมยันยิม,คนท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีงเป็นท鬦ี،
นยิม,ความนยิมกนั. Phr. (in fashion ตามสมยั) . Phr. (out fashion ลา้สมยั) ###S.
make,style,mode,shape,form [Hope]
(n) รปูแบบ,แบบ,สมยั,แฟชั鬦،น,สมยันยิม [Nontri]
(vt) ทาํแบบ,ปั刧惀น,สลกัเสลา [Nontri]
/F AE1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

fast เรว็: วอ่งไว, รวดเรว็, เรง่รบี [Lex2]
แนน่: ตดิ, ตดิแนน่, ยดึแนน่ [Lex2]
อยา่งรวดเรว็: อยา่งเรง่รบี, อยา่งไมช่กัชา้ [Lex2]
อยา่งมั鬦،นคง: อยา่งแนน่อน, อยา่งตดิแนน่ [Lex2]
จาํกดัอาหาร: งดอาหาร, อดอาหาร, ถอืศลีอด [Lex2]
ชว่งเวลาอดอาหาร: การอดอาหาร [Lex2]
เกอืบจะ เชน่ Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเคก้เกอืบเสรจ็แลว้ [LongdoDE]
(ฟาสท)ฺ vi.,n. (การ) อดอาหาร,กนิเจ adj. เรว็,เดนิเรว็,แนน่,ตดิ,ดา้น,ต刧ื惀อ,มั鬦،นคง,ซ鬦ื،อสตัย,์ไม่
ตก (ส)ี ,สนทิ (หลบั) adv. แนน่,สนทิ (หลบั) ,เรว็. Phr. (fast asleep หลบัสนทิ) . [Hope]
(adj) รวดเรว็,ดว่น,เรว็,แนน่,แขง็,จดจอ่,ด刧ื惀อ,มั鬦،นคง [Nontri]
(adv) โดยเรว็,โดยส刧ิ惀นเชงิ,รวดเรว็,แนน่ [Nontri]
(n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกนิเจ [Nontri]
(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กนิมงัสวรัิต ิ[Nontri]
/F AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fat อว้น: ทว้ม, จ刧ํ惀าม鬦ํ،า [Lex2]
ใหญ:่ โต, กวา้ง, หนา [Lex2]
มั鬦،งคั鬦،ง: ร鬦ํ،ารวย, อดุมสมบรูณ ์[Lex2]



เป็นไข[Lex2]
ไขมนั: ไข [Lex2]
แฟ็ตยอ่มาจาก file allocation table (แปลวา่ ตารางการจัดสรรแฟม้) ใชใ้นระบบดอส หมาย
ถงึสว่นหน鬦ึ،งของจานบนัทกึท鬦ี،เป็นตารางสาํหรับเกบ็ช鬦ื،อ ขนาด ความจ ุและท鬦ี،อยู่ของแฟม้ขอ้มลู
ตา่ง ๆ ท鬦ี،อยู่ในจานบนัทกึนั刧惀น [Hope]
(adj) อว้น,อว้นทว้น,อว้นพ,ีสมบรูณ ์[Nontri]
(n) ไขมนั,น刧ํ惀ามนั,เปลว,ความอว้น,ความสมบรูณ ์[Nontri]
/F AE1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

father บดิา: พอ่, คณุพอ่, พอ่เล刧ี惀ยง, พอ่บญุธรรม [Lex2]
พระในศาสนาครสิต:์ บาทหลวง, หลวงพอ่ [Lex2]
ผู้กอ่ตั刧惀ง: ผู้ใหก้าํเนดิ, ผู้รเิร鬦ิ،ม [Lex2]
เป็นพอ่: ยอมรับเป็นพอ่ [Lex2]
กอ่ตั刧惀ง: รเิร鬦ิ،ม [Lex2]
บาทหลวง [LongdoEN]
(ฟา\'เธอะ) {fathered,fathering,fathers} n. บดิา,พอ่,ผู้ปกครอง,พระ,พอ่บญุธรรม,คาํเรยีก
ช鬦ื،อผู้อาวโุสเพ鬦ื،อแสดงความเคารพ,ผู้อาวโุสท鬦ี،สดุของกลุ่ม,ผู้นาํของเมอืง,ผู้กอ่ตั刧惀ง,ผู้มา
กอ่น,แบบเร鬦ิ،มแรก Phr. (the Father พระผู้เป็นเจา้) . vt. ใหก้าํเนดิ,รเิร鬦ิ،ม,เป็นพอ่,ยอมร
[Hope]
(n) พอ่,บดิา,ผู้กอ่ตั刧惀ง,ผู้ปกครอง,หลวงพอ่,บาทหลวง [Nontri]
/F AA1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

faucet กอ๊กน刧ํ惀า[Lex2]
(ฟอ\'ซที) n. กอ๊กไขน刧ํ惀า,หวักอ๊ก [Hope]
(n) กอ๊กน刧ํ惀า,วาลว์ [Nontri]
/F AO1 S AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fault ขอ้ผดิพลาด: ขอ้บกพรอ่ง, ขอ้เสยีหาย, รอยตาํหน ิ[Lex2]
ตาํหน:ิ ต,ิ ตเิตยีน [Lex2]
รอยเล鬦ื،อนของเปลอืกโลก: รอยแตก [Lex2]
(ฟอลท)ฺ n. ความผดิพลาด,ขอ้บกพรอ่ง,ความคลาดเคล鬦ื،อน,ชั刧惀นหนิท鬦ี،หกัหรอืเคล鬦ื،อนลง,การ
เสริฟ์ลกูออก,การเสริฟ์ลกูตดิเนท็. Phr. (find fault (with)) บน่,หาเร鬦ื،อง. to a fault มาก
เกนิไป. Phr. (at fault งงงวย) ###S. defect,flaw [Hope]
(n) ความผดิ,ขอ้ผดิพลาด,ขอ้บกพรอ่ง,ความคลาดเคล鬦ื،อน [Nontri]
/F AO1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

favour ความชว่ยเหลอื: ความปรารถนาด,ี ความเอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อ [Lex2]
การยกยอ่ง: การช鬦ื،นชม, การเชดิช ู[Lex2]
ของขวญั: ของสมนาคณุ, ของท鬦ี،ระลกึ [Lex2]
ช鬦ื،นชอบ: เชดิช,ู ยกยอ่ง [Lex2]
สนับสนนุ: ชว่ยเหลอื, อปุถมัภ ์[Lex2]
(ฟะ\'เวอะ) n. ความกรณุา,การกระทาํท鬦ี،กรณุา,ความสงเคราะห,์ความประทบัใจ,ความ
นยิม,ความเขา้ขา้ง,ไมตรจีติ,บญุคณุ,การสนับสนนุ,ความเหน็พอ้ง,ของขวญั,ของ
ระลกึ,เคร鬦ื،องหมาย,โบ,สทิธพิเิศษ. Phr. (in favo (u) r of สนับสนนุ,เขา้ขา้ง) . Phr. (in
one\'s favo (u) r เพ鬦ื،อผลประโยชน [Hope]
(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรณุา,การสนับสนนุ,การเขา้ขา้ง [Nontri]
(vt) ชอบ,ให,้โปรดปราน,พอใจ,นยิม,เขา้ขา้ง,สนับสนนุ [Nontri]
(v) / / [OALD]



favourite (เฟ\'เวอรทิ) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แขง่ขนัท鬦ี،มหีวงัชนะมากท鬦ี،สดุ. adj. ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،
โปรดปราน,ซ鬦ึ،งไดรั้บการสนับสนนุ [Hope]
(adj) ท鬦ี،ชอบมาก,ท鬦ี،โปรดปราน,ท鬦ี،ช鬦ื،นชอบ [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،ชอบมาก,คนโปรด,ของโปรด,ตวัโปรด,ตวัเกง็ [Nontri]
(n) / / [OALD]

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

feather ขนนก: พู่ขนนก, ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยขนนก [Lex2]
ปกคลมุดว้ยขนนก: ประดบัดว้ยขนนก, ตดิขนนก [Lex2]
พายเรอืแบบกรรเชยีง: แจวเรอื, กรรเชยีง, พายเรอื [Lex2]
ถา้พดูถงึขนของสนัุข จะหมายถงึแผงขนท鬦ี،หอ้ยลงมาจากสว่นหลงัของขาทั刧惀งส鬦ี، และใตล้าํตวั
ลกัษณะคลา้ยชายครยุ [LongdoEN]
(เฟธ\'เธอะ) n. ขนนก,ขน,ส鬦ิ،งเลก็ ๆ นอ้ย. vt. ประดบัขนนกแก.่vi. เกดิขนนกข刧ึ惀น. . [Hope]
(n) ขนนก,ขน,ส鬦ิ،งท鬦ี،เบามาก [Nontri]
(vt) ประดบัขนนก,ตดิขน [Nontri]
/F EH1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

February กมุภาพันธ:์ เดอืนกมุภาพันธ ์[Lex2]
(เฟบ\'รัวร)ี n. กมุภาพันธ ์[Hope]
(n) เดอืนกมุภาพันธ ์[Nontri]
/F EH1 B Y AH0 W EH2 R IY0/ [CMU]
/F EH1 B AH0 W EH2 R IY0/ [CMU]
/F EH1 B R UW0 W EH2 R IY0/ [CMU]
/F EH1 B UW0 W EH2 R IY0/ [CMU]
/F EH1 B Y UW0 W EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

federal สหพันธรัฐ: สหรัฐ, สหพันธ,์ สหภาพ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสหพันธรัฐ[Lex2]
(เฟด\'เดอเรลิ) adj. สหพันธ,์สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สนันบิาต,พันธมติร,กลาง [Hope]



(adj) เก鬦ี،ยวกบัสหพันธ,์เก鬦ี،ยวกบัสนันบิาต,เก鬦ี،ยวกบัพันธมติร [Nontri]
/F EH1 D ER0 AH0 L/ [CMU]
/F EH1 D R AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

fee คา่ธรรมเนยีม: คา่ตอบแทน, คา่บรกิาร, คา่เลา่เรยีน [Lex2]
(ฟ)ี {feeed,feeing,fees} n. คา่ธรรมเนยีม,คา่เลา่เรยีน,เงนิรางวลั,คา่ตอบแทน,คา่บรกิาร. vt.
ใหค้า่ธรรมเนยีม ###S. stipend [Hope]
(n) คา่บรกิาร,คา่ตอบแทน,คา่ธรรมเนยีม,คา่เลา่เรยีน [Nontri]
/F IY1/ [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,ทราบซ刧ึ惀ง,เหน็ใจ,เขา้ใจ,สมัผัส,คล刧ํ惀า,คลาํหา n.
การรู้สกึ,การสมัผัส,ประสาทสมัผัส. Phr. (feel one\'s way ไปขา้งหนา้ระมดัระวงั) ###S.
sense,perceive,touch [Hope]
(vi,vt) รู้สกึ,สาํนกึ,เขา้ใจ,เหน็ใจ,สมัผัส,คลาํหา,ทาบทาม,สาํรวจ [Nontri]
/F IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feeling ความรู้สกึ: อารมณ,์ การรับรู้, ประสาทสมัผัส [Lex2]
ความคดิ: ความคดิเหน็, ทศันคต,ิ ความเช鬦ื،อ [Lex2]
ความเขา้ใจ: ความรัก, ความเหน็ใจ, ความเมตตา [Lex2]
การสมัผัส: การแตะ, การคลาํ [Lex2]
ออ่นไหวงา่ย: รับรู้ไดง้า่ย [Lex2]
(ฟลี\'ลงิ) n. ความรู้สกึ,ความคดิเหน็,ความรู้สกึสมัผัส,อารมณ,์จติใจ,ความเหน็ใจ,ความสาํนกึ.
adj. ไว (ความรู้สกึ) ,เหน็ใจ,มอีารมณ.์ ###SW. feelingly adv. feelingness n. ###S.
sensation [Hope]
(n) ความรู้สกึ,อารมณ,์จติใจ,ความสาํนกึ,ความคดิเหน็ [Nontri]
/F IY1 L IH0 NG/ [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,ทราบซ刧ึ惀ง,เหน็ใจ,เขา้ใจ,สมัผัส,คล刧ํ惀า,คลาํหา n.
การรู้สกึ,การสมัผัส,ประสาทสมัผัส. Phr. (feel one\'s way ไปขา้งหนา้ระมดัระวงั) ###S.
sense,perceive,touch [Hope]
(vi,vt) รู้สกึ,สาํนกึ,เขา้ใจ,เหน็ใจ,สมัผัส,คลาํหา,ทาบทาม,สาํรวจ [Nontri]
/F IY1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

fellow คาํเรยีกผู้ชายหรอืเดก็ชาย: พอ่หนุ่ม, ไอห้นุ่ม [Lex2]
เพ鬦ื،อน: เกลอ, สหาย [Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่เป็นกลุ่มเดยีวกนั: ซ鬦ึ،งอยู่ในสภาพเดยีวกนั, ซ鬦ึ،งมอีาชพีเดยีวกนั [Lex2]
(เฟล\'โล) n. คนผู้ชาย,เดก็ผู้ชาย,เพ鬦ื،อน,เพ鬦ื،อนรว่มงาน,บคุคล,มนษุย,์เจา้หมอ,คนชั刧惀น
เดยีวกนั,ส鬦ิ،งประกอบเป็นคู่,ของคู่กนั,นักศกึษาบญัฑติวทิยาลยัท鬦ี،ไดรั้บทนุการศกึษา,สมาชกิ
ของสมาคมวชิาการ,ผู้วจัิยในมหาวทิยาลยั vt. ทาํใหเ้ทา่เทยีมกบั,เทา่เทยีมกบั. adj. เก鬦ี،ยวกบั
ช [Hope]
(n) มติรสหาย,เพ鬦ื،อน,ภาคสีมาชกิ,มนษุย,์นักวจัิยในมหาวทิยาลยั [Nontri]
/F EH1 L OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

female สตร:ี ผู้หญงิ, เพศหญงิ, เพศเมยี [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสตร:ี เก鬦ี،ยวกบัผู้หญงิ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัเพศหญงิ: เก鬦ี،ยวกบัเพศเมยี [Lex2]
(ฟ\ี'เมล) n. คนผู้หญงิ,สตร,ีสตัวต์วัเมยี adj. เก鬦ี،ยวกบัเพศหญงิหรอืเพศตวัเมยี [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัเพศหญงิ,เก鬦ี،ยวกบัสตัวเ์พศเมยี [Nontri]
(n) เพศหญงิ,ผู้หญงิ,สตร,ีสตัวต์วัเมยี [Nontri]
/F IY1 M EY2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fence รั刧惀ว: กาํแพง, ท鬦ี،กั刧惀น, ส鬦ิ،งกดีขวาง [Lex2]
ผู้ซ刧ื惀อหรอืขายของโจร (คาํสแลง): ผู้ซ刧ื惀อหรอืขายของท鬦ี،โขมยมา [Lex2]
ลอ้มรั刧惀ว: กั刧惀นรั刧惀ว [Lex2]
ซ刧ื惀อหรอืขายของโจร (คาํสแลง): ซ刧ื惀อหรอืขายของท鬦ี،โขมยมา [Lex2]
พดูหลบหลกี: พดูเล鬦ี،ยง, เล鬦ี،ยงไมต่อบคาํถาม [Lex2]
โตเ้ถยีง: โตแ้ยง้ [Lex2]
(เฟนซ)ฺ {fenced,fencing,fences} n. รั刧惀ว,เคร鬦ื،องกั刧惀น,คอกลอ้ม,พะเนยีด,ศลิปะหรอืกฬีา
ฟันดาบ,ความชาํนาญในการโตแ้ยง้,บคุคลผู้รับและจาํหนา่ยของโจร,สถานท鬦ี،รับและจาํหนา่ย
ของโจร. Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไมเ่ขา้ขา้งฝ่ายใด) . vi. เลน่หรอืฝกึฝนการ
ฟันดาบ,ลอ้มรั刧惀ว, [Hope]
(n) รั刧惀ว,คอก,เพนยีด,เคร鬦ื،องกั刧惀น [Nontri]
(vi) ฟันดาบ,พดูเล鬦ี،ยง,พดูหลบหลกี,ปัดปอ้ง [Nontri]
(vt) กั刧惀นรั刧惀ว,ลอ้มคอก,กดีกั刧惀น [Nontri]
/F EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

festival เทศกาล: วนัเทศกาล, งานฉลอง [Lex2]
ซ鬦ึ،งเฉลมิฉลอง: ซ鬦ึ،งเหมาะกบัการฉลอง [Lex2]
|das, pl. Festivals| มหกรรม, งานเฉลมิฉลอง [LongdoDE]
(เฟส\'ทเิวลิ) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) วนัเฉลมิฉลอง,วนัเทศกาล,วนันักขตัฤกษ,์งานเฉลมิ
ฉลอง,งานร鬦ื،นเรงิตามฤดกูาล,การร鬦ื،นเรงิ,การเฉลมิฉลอง. ###S. merrymaking,carnival
[Hope]
(n) งานนักขตัฤกษ,์งานพธิ,ีงานฉลอง,งานเทศกาล,งานร鬦ื،นเรงิ [Nontri]
/F EH1 S T AH0 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fetch ไปเอามา: รับมา, นาํมา [Lex2]
ขาย: จาํหนา่ย, ขายในราคาหน鬦ึ،ง [Lex2]
ถอนหายใจ: สดูลมหายใจ [Lex2]



ดงึดดูใจ: จับใจ [Lex2]
แลน่เรอืไปถงึ: ไปถงึโดยการแลน่เรอื [Lex2]
การไปเอามา: การรับมา, การนาํมา [Lex2]
อบุาย: แผนการ [Lex2]
เขตท鬦ี،ลมพัดผา่นสะดวก: เขตลมพัดผา่นอยา่งไรส้鬦ิ،งกดีขวาง [Lex2]
ผ:ี ปีศาจ, ภตู [Lex2]
(เฟทช)ฺ {fetched,fetching,fetches} vt. ไปเอามา,ไปหยบิมา,เอามา,นาํมา,ทาํใหม้า,ขาย
ได,้ได,้ (สดูลมหายใจ) ,ถอนใจ,ทาํให ้(ตกลงมา) ,นาํกลบั,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น. vi. ไปเอา
มา,เคล鬦ื،อน,แลน่เรอื,เอากลบั. n. การไปเอามา,อบุาย,แผนการ,เขตลมคล鬦ื،น.,ผ ี###SW.
fetch a breat ไปนาํมาหมายถงึนาํขอ้มลูหรอืคาํสั鬦،งจากหนว่ยความจาํเขา้ไปใสไ่วใ้นหนว่ย
ประมวลผลกลาง (CPU) เพ鬦ื،อทาํการประมวลผล บางทใีชห้มายถงึการโอนยา้ยขอ้มลูจากส鬦ื،อ
(medium) เขา้ไปเกบ็ในหนว่ยความจาํ [Hope]
(vt) นาํมา,ทาํใหม้า,เอามา,มาถงึ(ทา่) [Nontri]
/F EH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fever การเป็นไข:้ การมอีณุหภมูริา่งกายสงูเพราะพษิไข ้[Lex2]
(ฟ\ี'เวอะ) n. ไข,้อณุหภมูริา่งกายท鬦ี،สงูกวา่ปกต,ิโรคท鬦ี،มอีาการไข,้ความต鬦ื،นเตน้อยา่งมาก. vt.
เป็นไข.้ [Hope]
(n) ไข,้ไขห้วดั,ความต鬦ื،นเตน้ [Nontri]
/F IY1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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,จาํนวนนอ้ย. 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]

field ทุ่งนา: สนาม, ทุ่ง, ท鬦ี،โลง่, อาณาเขต [Lex2]
วงการ: แวดวง, สาขา, แผนก, ฝ่าย [Lex2]
รับลกูบอล: เกบ็ลกู, รับลกู [Lex2]
(ฟลีด)ฺ {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกวา้ง,เขตเหมอืง
แร,่สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พ刧ื惀น,ลาน vt. เกบ็ไดล้กู (บอล) ,จับลกูได ้vi. เป็นคนรับลกูใน
การเลน่ (บาสเกต็บอล,ครคิเกต๊) ###S. area หมายถงึ ท鬦ี،ซ鬦ึ،งใชเ้กบ็ขอ้มลูเฉพาะในโปรแกรม
ประเภทการจัดการฐานขอ้มลู โดยจัดแบง่ใหแ้ตล่ะเขตเกบ็ขอ้มลูแตล่ะ เร鬦ื،อง เชน่ แบง่เป็นเขต
ช鬦ื،อ นามสกลุ ท鬦ี،อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์อาย ุเพศ ฯ ถา้เรานาํเขตขอ้มลูเหลา่น刧ี惀 หลาย ๆ เขตมา
รวมกนั จะเรยีกวา่ "ระเบยีน" (record) [Hope]
(n) ทุ่ง,สนาม,ทุ่งหญา้,ทุ่งนา,สนามรบ,สมรภมู,ิขอบเขต,แผนก [Nontri]
/F IY1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fifteen จาํนวนสบิหา้: เลขสบิหา้ [Lex2]
(ฟฟิทนี\') n.,adj. 15,จาํนวนสบิหา้ [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัจาํนวนสบิหา้ [Nontri]



/F IH2 F T IY1 N/ [CMU]
/F IH1 F T IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fifth ลาํดบัท鬦ี،หา้: อนัท鬦ี،หา้ [Lex2]
(ฟฟิธ)ฺ adj.,n. ท鬦ี، 5 ###SW. fifthly adv. [Hope]
(adj) ท鬦ี،หา้ [Nontri]
(n) 1 ใน 5,วนัท鬦ี، 5,อนัดบัท鬦ี، 5 [Nontri]
/F IH1 F TH/ [CMU]
/F IH1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fifty จาํนวนหา้สบิ: เลขหา้สบิ [Lex2]
(ฟฟิ\'ท)ี n. หา้สบิ [Hope]
(n) หา้สบิ [Nontri]
/F IH1 F T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fight การตอ่สู้: สงคราม, ศกึ, การแขง่ขนั, การประชนัขนัแขง่ [Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, เขา้ปะทะ, โจมต ี[Lex2]
ตอ่สู้: ตอ่ตา้น, สู้รบ, ทาํสงคราม, ปะทะ, โจมต ี[Lex2]
(ไฟท)ฺ {fought,fought,fighting,fights} n. การตอ่สู้,การสู้รบ,ยทุธการ,การแขง่ขนั,การ
ด刧ิ惀นรน,การชกมวย vi.,vt. ตอ่สู้,สู้,สู้รบ,เอาชนะ,ชกตอ่ยกบั ###S. battle [Hope]
(n) การตอ่สู้,การสู้รบ,การชกมวย,การแขง่ขนั,ยทุธการ,การด刧ิ惀นรน [Nontri]
(vi,vt) ตอ่สู้,สู้รบ,ทาํศกึ,ประจัญบาน,ตอ่ยมวย [Nontri]
/F AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

figure ตวัเลข: จาํนวนเลข, จาํนวนเตม็ [Lex2]
รปูภาพ: รปู, ภาพ, ภาพรา่ง, ภาพเหมอืน, งานศลิปะ, รปูปั刧惀น [Lex2]
รปูรา่ง: รปูทรง, รา่งกาย, ทรวดทรง, สว่นสดั [Lex2]
บคุคลสาํคญั[Lex2]
บคุลกิภาพ: ลกัษณะทา่ทาง, บคลกิลกัษณะ [Lex2]
การใชอ้ปุมาอปุมยั: ถอ้ยคาํสาํนวนโวหาร, ความเปรยีบ [Lex2]
เป็นสว่นสาํคญั: มสีว่นรว่ม [Lex2]
คดิคาํนวน: ประเมนิ, คาดคะเน [Lex2]
จนิตนาการ: ฝันถงึ, นกึถงึ, วาดรปู, วาดภาพ [Lex2]
(ฟกิ\'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รปูรา่ง,รปูภายนอก,รปูหลอ่,รปู
สลกั,รา่ง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตวัเลข,จาํนวน,จาํนวนเงนิ,ราคา,เคร鬦ื،องหมาย,สญัลกัษณ,์รปู
แบบ,แบบแผน,อปุมาอปุไมย,แบบระบาํ,แบบสาํนวน vt. คาํนวณ,แสดงออกเป็นรปู,สรปุ,วาด
ภาพ,จนิตนาการ,ประเมนิ,คดิ,คาดคะเน. [Hope]
(n) ตวัเลข,สถติ,ิภาพ,วธิพีดู,เคร鬦ื،องหมาย,จาํนวน,รปูรา่ง,รปูสลกั,รปูหลอ่ [Nontri]
(vt) นกึ,คดิ,กะ,ไตรต่รอง,คาํนวณ,แสดงเป็นรปู [Nontri]
/F IH1 G Y ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

file แฟม้เอกสาร: แฟม้เกบ็เอกสาร [Lex2]
แฟม้ขอ้มลู (ท鬦ี،จัดเกบ็ในคอมพวิเตอร)์[Lex2]
เอกสารท鬦ี،จัดเกบ็เป็นหมวดหมู่[Lex2]
แถว: แถวท鬦ี،เรยีง, คอลมัน ์[Lex2]
จัดเขา้แฟม้: จัดเกบ็เขา้แฟม้, เกบ็เขา้ไฟล,์ ใสแ่ฟม้ [Lex2]



ย鬦ื،นฟอ้ง: ฟอ้งรอ้ง, ย鬦ื،นคาํรอ้ง [Lex2]
สง่ตน้ฉบบัไปท鬦ี،สาํนักพมิพ:์ สง่ตน้ฉบบัไปท鬦ี،สาํนักขา่ว [Lex2]
เดนิแถว: เดนิเรยีงแถว [Lex2]
ตะไบ[Lex2]
ตะไบ: ถดูว้ยตะไบ [Lex2]
(ไฟล)ฺ {filed,filing,files} n. แผงหรอืแฟม้เกบ็เอกสาร,ปกึเอกสาร,เอกสารเป็นเร鬦ื،อง ๆ
หน鬦ึ،ง,หมวดเอกสาร,แถวเรยีง,ตารางเรยีง,ตะไบ,คนเจา้เลห่.์ Phr. (on file ซ鬦ึ،งจัดไวเ้ป็นเคร鬦ื،อง
ๆ ในแฟม้เกบ็เอกสาร) . vt. จัดเขา้แฟม้,เกบ็เอกสาร,ย鬦ื،นคาํรอ้ง. vi. เดนิเป็นแถวตรง,ย鬦ื،น หมาย
ถงึ ขอ้สนเทศหรอืขอ้มลูทั刧惀งหมดท鬦ี،เกบ็ไวใ้นส鬦ื،อท鬦ี،มคีณุสมบตัเิป็น แมเ่หลก็ไมว่า่จะเป็นจาน
บนัทกึธรรมดา หรอืจานแขง็ (hard disk) กต็าม ขอ้สนเทศท鬦ี،นาํไปเกบ็นั刧惀น จะถกูนาํไปเกบ็ไว้
เป็นเร鬦ื،อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ขอ้มลู หรอืภาพ (graphics) กไ็ด ้แตล่ะเร鬦ื،องตา่งกต็อ้ง
มชี鬦ื،อเป็น ของตนเอง ท鬦ี،ตอ้งไมซ่刧ํ惀ากนั เรยีกวา่ "แฟม้ขอ้มลู" [Hope]
(n) แฟม้,ตะไบ,แถวตอน,ท鬦ี،เกบ็เอกสาร [Nontri]
(vi) เดนิเรยีงแถว,ย鬦ื،นขอ้เสนอ,ย鬦ื،นคาํรอ้ง [Nontri]
(vt) ถ,ูตะไบ,เกบ็เขา้แฟม้,เกบ็เอกสาร [Nontri]
/F AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fill เตมิ: เพ鬦ิ،ม, ถม, กลบ, ใส,่ บรรจ,ุ กรอก, บนัทกึลง, ทาํใหเ้ตม็, กรอก, เตมิในชอ่งวา่ง [Lex2]
แตง่ตั刧惀ง: บรรจ,ุ วา่จา้ง, เลอืกใหด้าํรงตาํแหนง่ [Lex2]
(ฟลิ) {filled,filling,fills} vt. ทาํใหเ้ตม็,เตมิเตม็,บรรจ,ุบรรจเุตม็,เพ鬦ิ،มใหค้รบ,เตม็ไปดว้ย,อดั
เตม็,อดั,จกุ,ถม,จดจอ่,เล刧ี惀ยงใหอ้鬦ิ،ม, (ลม) พัดเตม็ใบเรอื. vi. เตม็, (ลม) พัดเตม็ใบเรอื.
###SW. fill out ทาํใหใ้หญห่รอือว้น Phr. (fill in กรอก,บนัทกึลง) [Hope]
(vt) ทาํใหเ้ตม็,บรรจ,ุเตมิ,เพ鬦ิ،ม,ทาํใหแ้นน่,ทาํใหอ้鬦ิ،มแปล ้[Nontri]
/F IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

film ภาพยนตร:์ หนัง, ฟลิม์ถา่ยภาพ, ฟลิม์ถา่ยรปู, ฟลิม์หนัง [Lex2]
แผน่พลาสตกิบางสาํหรับหอ่ของ[Lex2]
เย鬦ื،อบางๆ: เน刧ื惀อเย鬦ื،อบางๆ [Lex2]
ฝ้า: ส鬦ิ،งท鬦ี،ลอยอยู่บนผวิน刧ํ惀า, ส鬦ิ،งท鬦ี،เคลอืบอยู่ [Lex2]
ถา่ยภาพยนตร:์ ถา่ยหนัง, ถา่ยรปู, ถา่ยภาพ, ถา่ยทาํ, บนัทกึภาพ [Lex2]
เคลอืบ: เคลอืบดว้ยฟลิม์ [Lex2]
|der, pl. Filme| ฟลิม์ แผน่ฟลิม์สาํหรับถา่ยภาพ [LongdoDE]
|der, pl. Filme| ภาพยนต ์[LongdoDE]
(ฟลิม์) n. ฟลิม์,เย鬦ื،อหุ้ม,เย鬦ื،อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟลิม์ถา่ยรปู,ฟลิม์ภาพยนตร,์ภาพยนตร.์ vt.
เอาฟลิม์หุ้ม,ถา่ยภาพยนตร,์ฉายภาพยนตร.์ vi. ปกคลมุดว้ยฟลิม์ [Hope]
(n) เย鬦ื،อหุ้ม,เย鬦ื،อบาง,ฟลิม์,ภาพยนตร,์ฝ้า [Nontri]
(vt) คลมุดว้ยเย鬦ื،อบาง,ถา่ยภาพยนตร,์ถา่ยหนัง,ฉายหนัง [Nontri]
/F IH1 L M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

final สดุทา้ย[Lex2]
ท鬦ี،ส刧ิ惀นสดุ: ขั刧惀นสดุทา้ย [Lex2]
(ไฟ\'เนลิ) adj. สดุทา้ย,ในท鬦ี،สดุ,เดด็ขาด,เป็นการสรปุ. n. ส鬦ิ،งสดุทา้ย,ตอนจบ [Hope]
(adj) สดุทา้ย,ในท鬦ี،สดุ,ท鬦ี،สดุ,จบ,ขั刧惀นทา้ย [Nontri]
(n) ขั刧惀นทา้ย,ตอนจบ,ฉากสดุทา้ย,อวสาน [Nontri]
/F AY1 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

finally ในท鬦ี،สดุ: จนแลว้จนรอด, ในทา้ยท鬦ี،สดุ, ทา้ยท鬦ี،สดุ [Lex2]



(ไฟ\'เนลิล)ี adv. ในท鬦ี،สดุ,ในบั刧惀นปลาย,โดยสรปุ,โดยเดด็ขาด ###S. ultimately [Hope]
(adv) ในท鬦ี،สดุ,เดด็ขาด,ในบั刧惀นปลาย,ในตอนทา้ย [Nontri]
/F AY1 N AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

finance การคลงั: การเงนิ [Lex2]
จัดหาเงนิทนุให:้ จัดหางบประมาณให ้[Lex2]
(ไฟ\'แนนซ)ฺ n. การเงนิ,การคลงั,แหลง่เงนิ,เงนิทนุ. vt.,vi. จัดเงนิทนุใหแ้ก,่ใหเ้ครดติ
แก,่ชาํระเงนิ. financial adj. ###S. fund [Hope]
(n) การเงนิ,การคลงั,เงนิทนุ [Nontri]
(vi) ชว่ยเหลอืทางการเงนิ,ใหเ้งนิทนุ [Nontri]
/F AH0 N AE1 N S/ [CMU]
/F AY1 N AE2 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

financial ทางการเงนิ: เก鬦ี،ยวกบัการเงนิ, เก鬦ี،ยวกบัการคลงั [Lex2]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัเงนิทนุ,ในทางการเงนิ [Nontri]
/F AH0 N AE1 N SH AH0 L/ [CMU]
/F AY2 N AE1 N SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

find พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
ส鬦ิ،งของหรอืคนท鬦ี،มคีณุคา่ท鬦ี،ไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิช刧ี惀ขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ไดรั้บ,จัดหา,ไป
ถงึ,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็วา่,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,ลงความเหน็. ###SW. find
oneself รู้ถงึความสามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่งท鬦ี،ตอ้ง หา
เป็นคาํสั鬦،งหน鬦ึ،งท鬦ี،ใหต้รวจคน้หาขอ้มลูท鬦ี،ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หน鬦ึ،ง ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผล
คาํ (word processing) เราอาจคน้หาไดเ้ป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็นโปรแกรมฐานขอ้มลู (database
management) เราจะสามารถคน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการคน้หา
แฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสั鬦،งหน鬦ึ،งในระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มนู
File) มคีวามหมายเหมอืน search [Hope]
(vi,vt) พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ [Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fine ด:ี ดเีย鬦ี،ยม, ดเีลศิ, ชั刧惀นด,ี วเิศษ [Lex2]
สบายด ี(สขุภาพ): สขุสบาย [Lex2]
อากาศแจม่ใส: ทอ้งฟา้สดใส [Lex2]
ด ี(ยอมรับได)้: นา่พอใจ, พอใชไ้ด ้[Lex2]
ละเอยีด: ประณตี, ละเอยีดลออ [Lex2]
บาง: เรยีวบาง, แบบบาง [Lex2]
สวยงาม: งาม, ชวนมอง [Lex2]
นา่พงึพอใจ[Lex2]
ปรับเป็นเงนิ[Lex2]
คา่ปรับ: เงนิคา่ปรับ [Lex2]
(ไฟน)ฺ {fined.fining,fines} adj. ดเีลศิ,เย鬦ี،ยม,ล刧ํ惀าเลศิ,วเิศษ,ชั刧惀น
สงู,งดงาม,วจิติร,หรหูรา,ประณตีไพเราะ,นา่ชม,นา่ฟัง,นา่ด,ูละเอยีดออ่น,บอบบาง, (มดี)
คม,ชาํนาญ,บรสิทุธ气ิꯔ adv. ดเีลศิ,เย鬦ี،ยม,ประณตี,ละมนุละไม,ละเอยีดออ่น. vi. บรสิทุธ气ิꯔข刧ึ惀น,ลด



ขนาดลง n. เงนิคา่ปรับ, [Hope]
(adj) ด,ีวเิศษ,วจิติร,งาม,ปลอดโปรง่,ละเอยีด,บอบบาง,ไพเราะ,นา่ฟัง [Nontri]
(n) คา่ปรับ,คา่สนิไหม,คา่ปรับไหม [Nontri]
(vt) ปรับ [Nontri]
/F AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

finely อยา่งละเอยีด: แหลก, ป่น [Lex2]
อยา่งประณตี: อยา่งละเอยีด [Lex2]
อยา่งสวยงาม: อยา่งงดงาม [Lex2]
(ไฟน\ฺ'ล)ี adj. ดเีลศิ,ประณตี,งดงาม,ละเอยีด [Hope]
/F AY1 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

finger น刧ิ惀วมอื[Lex2]
แตะดว้ยน刧ิ惀ว: สมัผัสดว้ยน刧ิ惀ว, ลบู, ไล ้[Lex2]
ใชน้刧ิ惀วมอืเลน่ดนตร:ี ดดี, เลน่(ดนตร)ีดว้ยน刧ิ惀ว [Lex2]
สว่นท鬦ี،สวมใสน่刧ิ惀วของถงุมอื[Lex2]
สว่นท鬦ี،ย鬦ื،นออกมามลีกัษณะคลา้ยน刧ิ惀วมอื[Lex2]
แจง้เบาะแสเร鬦ื،องผดิกฎหมายใหต้าํรวจรู้ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
|der, pl. Finger| น刧ิ惀วมอื [LongdoDE]
(ฟงิ\'เกอะ) n. น刧ิ惀วมอื,ความยาวเป็นน刧ิ惀วมอื (ประมาณ4 น刧ิ惀ว) ,ความกวา้งของน刧ิ惀วมอื (เป็นหนว่ย
วดั) ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยน刧ิ惀วมอื,สว่นท鬦ี،ย鬦ื،นออกของเคร鬦ื،องจักร. Phr. (put one\'s finger on ระบ,ุช刧ี惀บง่)
vt. แตะดว้ยน刧ิ惀ว,เลน่ (ดนตร)ี ดว้ยน刧ิ惀ว. vt. ใชน้刧ิ惀วมอืเลน่. คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]
(n) น刧ิ惀วมอื [Nontri]
/F IH1 NG G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

finished ยตุ:ิ ไมท่าํหรอืจัดการอกีตอ่ไป [Lex2]
ท鬦ี،เสรจ็เรยีบรอ้ย (ผลติภณัฑ)์: ท鬦ี،สาํเรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ [Lex2]
ไมม่ผีลอกีตอ่ไป: ไมม่คีวามสาํคญัอกีตอ่ไป, ไมม่อีาํนาจอกีตอ่ไป [Lex2]
ท鬦ี،มทีกัษะสงู: มอือาชพี, ชาํนาญ [Lex2]
(ฟนิ\'นชิท)ฺ adj. ปลาย,ส刧ิ惀นสดุ,เสรจ็,ยตุ,ิสมบรูณ,์ดเีย鬦ี،ยม,ประณตีงดงาม [Hope]
(adj) ดเีย鬦ี،ยม,เรยีบรอ้ย,แนบเนยีน,เกล刧ี惀ยงเกลา,เสรจ็,ส刧ิ惀นสดุ [Nontri]
/F IH1 N IH0 SH T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[finish]
เสรจ็: เสรจ็ส刧ิ惀น [Lex2]
จบ: ยตุ,ิ สาํเรจ็ [Lex2]
ตอนจบ: บทสรปุ, ตอนอวสาน, วาระสดุทา้ย [Lex2]
กนิ (จนหมด): จัดการอาหาร (จนหมด) [Lex2]
ชกัเงา: เคลอืบเงา, ขดัผวิใหเ้งา [Lex2]
พ刧ื惀นผวิท鬦ี،เคลอืบไวห้รอืเน刧ื惀อของไมห้รอืโลหะ[Lex2]
(ฟนิ\'นชิ) {finished.finishing,finishes} v. ทาํใหเ้สรจ็,ทาํใหห้มด,ทาํจบ,เสรจ็,จบ,ส刧ิ惀น
สดุ,ยตุ,ิเอาชนะไดส้刧ิ惀นเชงิ,ทาํลาย,ฆา่. n. สดุทา้ย,วาระสดุทา้ย,ความตาย,ความเกล刧ี惀ยง
เกลา,ยาขดัเงา,ผวิหนา้ท鬦ี،เกล刧ี惀ยงเกลา,ความมนัเป็นเงา,ลาย,พ刧ื惀นหนา้เคลอืบเงา ###SW. fi
[Hope]
(n) การส刧ิ惀นสดุ,ความเกล刧ี惀ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสดุทา้ย,ความมนัเงา [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้สรจ็,ส刧ิ惀นสดุ,ลงทา้ย,หมด,ยตุ ิ[Nontri]
/F IH1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



finish เสรจ็: เสรจ็ส刧ิ惀น [Lex2]
จบ: ยตุ,ิ สาํเรจ็ [Lex2]
ตอนจบ: บทสรปุ, ตอนอวสาน, วาระสดุทา้ย [Lex2]
กนิ (จนหมด): จัดการอาหาร (จนหมด) [Lex2]
ชกัเงา: เคลอืบเงา, ขดัผวิใหเ้งา [Lex2]
พ刧ื惀นผวิท鬦ี،เคลอืบไวห้รอืเน刧ื惀อของไมห้รอืโลหะ[Lex2]
(ฟนิ\'นชิ) {finished.finishing,finishes} v. ทาํใหเ้สรจ็,ทาํใหห้มด,ทาํจบ,เสรจ็,จบ,ส刧ิ惀น
สดุ,ยตุ,ิเอาชนะไดส้刧ิ惀นเชงิ,ทาํลาย,ฆา่. n. สดุทา้ย,วาระสดุทา้ย,ความตาย,ความเกล刧ี惀ยง
เกลา,ยาขดัเงา,ผวิหนา้ท鬦ี،เกล刧ี惀ยงเกลา,ความมนัเป็นเงา,ลาย,พ刧ื惀นหนา้เคลอืบเงา ###SW. fi
[Hope]
(n) การส刧ิ惀นสดุ,ความเกล刧ี惀ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสดุทา้ย,ความมนัเงา [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้สรจ็,ส刧ิ惀นสดุ,ลงทา้ย,หมด,ยตุ ิ[Nontri]
/F IH1 N IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fire เพลงิ: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลงิ, อคัค ี[Lex2]
จดุไฟ: กอ่ไฟ [Lex2]
เตมิเช刧ื惀อเพลงิ[Lex2]
ตดิ (เคร鬦ื،องยนต)์[Lex2]
ยงิ: ลั鬦،น, เหน鬦ี،ยว (ไกปืน) [Lex2]
การยงิปืนพรอ้มๆกนั: การรัวปืน [Lex2]
ไลอ่อก: ไลอ่อกจากงาน, เลกิจา้ง [Lex2]
ปลกุเรา้: กระตุ้นอารมณ ์[Lex2]
ความกระตอืรอืรน้: ความรู้สกึแรงกลา้, ความเรา่รอ้น [Lex2]
(ไฟ\'เออะ) {fired,firing,fires} n. ไฟ,เพลงิ,ไฟไหม,้การลกุเป็นไฟ,ความเรา่รอ้น,ความ
กระตอืรอืรน้,ความมชีวีติชวีา,ประกายไฟ,การยงิอาวธุปืน vt. ยงิกระสนุ,ยงิ,จดุไฟ,ไลอ่อก,เลกิ
จา้ง. vi. ตดิไฟ,ไฟไหม,้ลกุ,มอีารมณเ์รา่รอ้น,ต鬦ื،นเตน้,ยงิปืน,ปลอ่ยขปีนาวธุ on fire กาํลั
[Hope]
(n) ไฟ,อคัคภียั,ไฟไหม,้การยงิปืน,การเปลง่เสยีง [Nontri]
(vt) จดุไฟ,เผาไหม,้ยงิปืน,ทาํใหร้ะเบดิ,กระตุ้นอารมณ,์ไลอ่อก [Nontri]
/F AY1 ER0/ [CMU]
/F AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

firm แขง็: ไมน่鬦ิ،ม [Lex2]
ทาํใหแ้ขง็แรง: ทาํใหแ้ขง็ [Lex2]
หนักแนน่: แนน่, ไมส่ั鬦،น [Lex2]
แนว่แน:่ เหนยีวแนน่, ไมม่ทีางเปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
มั鬦،นคง: แนน่หนา, แขง็แกรง่ [Lex2]
อยา่งมั鬦،นคง: อยา่งเดด็ขาด, อยา่งหนักแนน่ [Lex2]
เดด็ขาด: เขม้งวด, เฉยีบขาด, ใจแขง็ [Lex2]
ทรงตวั (คา่เงนิ, หุ้น)[Lex2]
แขง็คา่ข刧ึ惀น (คา่เงนิ, หุ้น): ปรับตวัข刧ึ惀น [Lex2]
บรษัิท: หา้งหุ้นสว่น, ธรุกจิ [Lex2]
(เฟริม์) adj. แนน่,ไมน่鬦ิ،ม,แนน่หนา,แขง็แรง,มั鬦،นคง,เหนยีวแนน่,หนักแนน่,เดด็
ขาด,แนน่อน,แนว่แน ่n. บรษัิท,หา้ง,หา้งหุ้นสว่น,หา้งรา้น,รา้นคา้,กงส,ีธรุกจิ adv. อยา่ง
แนน่,อยา่งมั鬦،นคง. firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
(adj) มั鬦،นคง,เดด็เด鬦ี،ยว,แนว่แน,่แนน่อน,หนักแนน่,แนน่หนา,แขง็แรง [Nontri]
(n) หา้งรา้น,หา้งหุ้นสว่น,บรษัิท,กงส,ีรา้นคา้ [Nontri]
/F ER1 M/ [CMU]



(v) / / [OALD]

firmly อยา่งหนักแนน่: อยา่งมั鬦،นคง, อยา่งเหนยีวแนน่ [Lex2]
/F ER1 M L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

first ท鬦ี،หน鬦ึ،ง: หน鬦ึ،ง, แรก, แรกสดุ, อนัดบัหน鬦ึ،ง [Lex2]
อยา่งแรก: ในขั刧惀นแรก, แรกสดุ, กอ่นอ鬦ื،น, อนัดบัแรก, ประการแรก [Lex2]
คนหรอืของท鬦ี،เป็นอนัดบัท鬦ี،หน鬦ึ،ง[Lex2]
(เฟริส์ท)ฺ adj. แรก,ท鬦ี،หน鬦ึ،ง,adv. กอ่น,เป็นครั刧惀งแรก,เป็นอนัดบัแรก,ขอ้ท鬦ี، 1,สมคัรใจ. [Hope]
(adj) เร鬦ิ،ม,แรก,กอ่น,สาํคญัท鬦ี،สดุ,ท鬦ี،หน鬦ึ،ง,เอก,ตน้ [Nontri]
(adv) เป็นครั刧惀งแรก,ท鬦ี،หน鬦ึ،ง,กอ่น,เป็นอนัดบัแรก,แรกเร鬦ิ،ม [Nontri]
(n) ตอนแรก,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,วนัท鬦ี،หน鬦ึ،ง,ประการแรก,อนัดบัหน鬦ึ،ง [Nontri]
/F ER1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fish ปลา: เน刧ื惀อปลา, มจัฉา [Lex2]
จับปลา (ดว้ยอปุกรณ)์: หาปลา, ตกปลา, ตอีวน [Lex2]
จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
คน้หา: ลว้ง, คน้ [Lex2]
ผู้หญงิ[Lex2]
(ฟชิ) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เน刧ื惀อปลา,สตัวน์刧ํ惀า,บคุคล,คนออ่นหดั vt. ตกปลา,จับ
ปลา,ลว้งออก,ดงึออก,คน้หา Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผล
ประโยชน)์ pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
(n) ปลา [Nontri]
(vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
(vt) ดงึออกมา,ลว้งออกมา,เก鬦ี،ยว,ตกเบด็ [Nontri]
/F IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fishing การจับปลา: การทาํประมง [Lex2]
(ฟชิ\'ชงิ) n. การจับปลา,เทคนคิการจับปลา,สถานท鬦ี،จับปลา [Hope]
/F IH1 SH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fish]
ปลา: เน刧ื惀อปลา, มจัฉา [Lex2]
จับปลา (ดว้ยอปุกรณ)์: หาปลา, ตกปลา, ตอีวน [Lex2]
จับปลา: หาปลา, ตกปลา [Lex2]
คน้หา: ลว้ง, คน้ [Lex2]
ผู้หญงิ[Lex2]
(ฟชิ) {fished,fishing,fishes} n. ปลา,เน刧ื惀อปลา,สตัวน์刧ํ惀า,บคุคล,คนออ่นหดั vt. ตกปลา,จับ
ปลา,ลว้งออก,ดงึออก,คน้หา Phr. (fish in troubled waters ฉวยโอกาสกอบโกยผล
ประโยชน)์ pl. ###SW. fish,fishes [Hope]
(n) ปลา [Nontri]
(vi) ตกปลา,หาปลา,จับปลา [Nontri]
(vt) ดงึออกมา,ลว้งออกมา,เก鬦ี،ยว,ตกเบด็ [Nontri]
/F IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fit ท鬦ี،เหมาะสม: ท鬦ี،สมควร, ท鬦ี،เหมาะเจาะ [Lex2]
พอด ี(ขนาด): พอเหมาะ [Lex2]



ความพอด:ี ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การไดส้ดัสว่น [Lex2]
เตรยีม: ตระเตรยีม [Lex2]
ท鬦ี،เตรยีมพรอ้ม: พรอ้ม [Lex2]
ตดิ: ตดิตั刧惀ง [Lex2]
ท鬦ี،มสีขุภาพด:ี แขง็แรง [Lex2]
อาการชกั: อาการกระตกุอยา่งฉับพลนั [Lex2]
อารมณห์รอืความรู้สกึ (โกรธ, เศรา้) ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นชั鬦،วขณะ: การระเบดิอารมณ ์[Lex2]
นทิาน: โคลง, เพลง [Lex2]
คนท鬦ี،นา่สนใจ: คนท鬦ี،นา่ดงึดดู [Lex2]
(ฟทิ) {fitted,fitting,fits} adj.เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,คู่ควร,สอดคลอ้ง,ถกูตอ้ง, (สขุภาพ)
ปกต,ิ (สขุภาพ) สมบรูณ.์ vt. ทาํใหเ้หมาะสม,ปรับ,ปรับปรงุ,ทาํใหพ้อด,ีเตรยีม,จัดหา. vi.
เหมาะกบั,เหมาะสมกบั,คู่ควรกบั,สอดคลอ้งกบั. Phr. (fit out (up) จัดหาเตรยีม,จัดหา
เส刧ื惀อผา้,เ [Hope]
(adj) เหมาะ,คู่ควร,สมกนั,พอด,ีเหมาะสม,สมบรูณ ์[Nontri]
(n) โรคปัจจบุนั,อาการเป็นลม [Nontri]
(vi,vt) เหมาะกนั,สมควร,คู่ควร,เหมาะสม,จัดหา,เตรยีม,ปรับ [Nontri]
/F IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

five หา้: จาํนวนหา้, เลขหา้ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัจาํนวนหา้[Lex2]
กลุ่มคนหรอืของท鬦ี،มหีา้จาํนวน[Lex2]
(ไฟฟ)ฺ n.,adj. หา้ take five หยดุพัก (สกั5นาท)ี . [Hope]
(adj) หา้ [Nontri]
(n) หา้,เลขหา้,จาํนวนหา้ [Nontri]
/F AY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fixed ท鬦ี،ไมเ่ปล鬦ี،ยน (ใชก้บัสหีนา้)[Lex2]
ท鬦ี،เหนยีวแนน่: ท鬦ี،มั鬦،นคง, ท鬦ี،ปรับเปล鬦ี،ยนไดย้าก [Lex2]
ท鬦ี،ตายตวั: ท鬦ี،ไมส่ามารถเปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บสนิบน: ถกูตดิสนิบน [Lex2]
(ฟคิซทฺ)ฺ adj. ตดิแนน่,ซ鬦ึ،งไดก้าํหนดไว,้ซ鬦ึ،งไดท้าํใหม้ั鬦،นคงหรอืถาวร,เป็นการเพง่มองหรอืเพง่
ความสนใจ,แนน่อน,มั鬦،นคง,ถาวร,ไมผั่นแปร,เป็นระเบยีบ. ###SW. fixedly adv. fixedness
n. ###S. fastened [Hope]
/F IH1 K S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fix]
ซอ่มแซม: ซอ่ม, แก ้[Lex2]
ตดิ: ยดึ, ผนกึ, ตดิแนน่ [Lex2]
กาํหนด (วนั, เวลา, ราคา)[Lex2]
จอ้ง (ตา): เพง่ (ความสนใจ) [Lex2]
จัดการ: จัดใหเ้ป็นระบบ [Lex2]
จัดหาอาหาร: เตรยีมอาหาร [Lex2]
ลงโทษ: ทาํโทษ [Lex2]
การแกปั้ญหา[Lex2]
สถานการณท์鬦ี،ยากลาํบาก[Lex2]
(ฟคิซ)ฺ {fixed,fixing,fixes} vt. ทาํใหแ้นน่,ตดิ,ตดิแนน่,กาํหนดแนน่อน,เพง่มอง,เพง่ความ
สนใจ,ปา้ยความผดิ,ซอ่มแซม,จัดใหเ้รยีบรอ้ย,จัดใหเ้ป็นระเบยีบ,เตรยีมอาหาร,แก้
แคน้,ลงโทษ,จัดการ,เปล鬦ี،ยนไนโตรเจนในอากาศใหเ้ป็นสารประกอบท鬦ี،มปีระโยชน ์(เชน่ปุ๋ย)
,ทาํใหภ้าพเกาะแนน่โด [Hope]



(vi) อยู่กบัท鬦ี،,ประจาํท鬦ี،,ยดึ,ไมเ่คล鬦ื،อนไหว,ตดิแนน่,เกาะแนน่ [Nontri]
(vt) กาํหนด,เจาะจง,ซอ่มแซม,ทาํใหค้นืด,ีทาํใหต้ดิแนน่,ตรงึตรา,จัดการ [Nontri]
/F IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fix ซอ่มแซม: ซอ่ม, แก ้[Lex2]
ตดิ: ยดึ, ผนกึ, ตดิแนน่ [Lex2]
กาํหนด (วนั, เวลา, ราคา)[Lex2]
จอ้ง (ตา): เพง่ (ความสนใจ) [Lex2]
จัดการ: จัดใหเ้ป็นระบบ [Lex2]
จัดหาอาหาร: เตรยีมอาหาร [Lex2]
ลงโทษ: ทาํโทษ [Lex2]
การแกปั้ญหา[Lex2]
สถานการณท์鬦ี،ยากลาํบาก[Lex2]
(ฟคิซ)ฺ {fixed,fixing,fixes} vt. ทาํใหแ้นน่,ตดิ,ตดิแนน่,กาํหนดแนน่อน,เพง่มอง,เพง่ความ
สนใจ,ปา้ยความผดิ,ซอ่มแซม,จัดใหเ้รยีบรอ้ย,จัดใหเ้ป็นระเบยีบ,เตรยีมอาหาร,แก้
แคน้,ลงโทษ,จัดการ,เปล鬦ี،ยนไนโตรเจนในอากาศใหเ้ป็นสารประกอบท鬦ี،มปีระโยชน ์(เชน่ปุ๋ย)
,ทาํใหภ้าพเกาะแนน่โด [Hope]
(vi) อยู่กบัท鬦ี،,ประจาํท鬦ี،,ยดึ,ไมเ่คล鬦ื،อนไหว,ตดิแนน่,เกาะแนน่ [Nontri]
(vt) กาํหนด,เจาะจง,ซอ่มแซม,ทาํใหค้นืด,ีทาํใหต้ดิแนน่,ตรงึตรา,จัดการ [Nontri]
/F IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flag ธง: ธงเรอื, ธงสญัญาณ [Lex2]
ประดบัดว้ยธง: ตดิธง, แขวนธง [Lex2]
โบกธง: ใหส้ญัญาณดว้ยธง [Lex2]
ใสเ่คร鬦ื،องหมาย (บนหนา้กระดาษ, การด์) ท鬦ี،เหน็วา่สาํคญั[Lex2]
ออ่นกาํลงัลง: ออ่นลา้ [Lex2]
พชืท鬦ี،มใีบยาวคลา้ยดาบ[Lex2]
แผน่หนิปพู刧ื惀น[Lex2]
ปดูว้ยแผน่หนิแบน[Lex2]
(แฟลก) {flagged,flagging,flags} n. ธง,ธงเรอื,ธงบญัชาการ,ทางกวา้ง,ปา้ยช鬦ื،อหนังสอืแผน่
หนิสาํหรับปพู刧ื惀น. vt. ประดบัดว้ยธง,ใหส้ญัญาณดว้ยธง,ตธีง,โบกธง. ###SW. flagger n.
###S. banner ตวับง่ช刧ี惀เป็นคาํท鬦ี،นักเขยีนโปรแกรมใช ้เพ鬦ื،อใหเ้ป็นตวัช刧ี惀ถงึสถานะใด สถานะ
หน鬦ึ،ง ในโปรแกรมท鬦ี،เขยีนข刧ึ惀น เชน่ จรงิ (true) , ไมจ่รงิ (false) [Hope]
(n) ธง,ปา้ยช鬦ื،อ [Nontri]
(vi) ออ่นแอลง,เฉ鬦ื،อยลง,หยอ่นยาน,ชา้ลง,หอ้ย [Nontri]
(vt) ปักธง,ประดบัธง,โบกธง [Nontri]
/F L AE1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flame เปลวไฟ: เปลวเพลงิ, ไฟ [Lex2]
ลกุไหม:้ ลกุเป็นไฟ, ลกุไหม ้[Lex2]
แดงข刧ึ惀นเพราะความโกรธ (ใบหนา้)[Lex2]
สแีดงจา้: สสีม้ [Lex2]
ความรู้สกึท鬦ี،รนุแรง: ความรุ่มรอ้น, ความเรา่รอ้นของอารมณ ์[Lex2]
คู่รัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท鬦ี،รัก, คนรัก [Lex2]
ทาํรา้ยผู้อ鬦ื،นดว้ยคาํพดูทางอเีมล[์Lex2]
(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลงิ,การลกุเป็นไฟ,ความสวา่งโชติ
ชว่ง,ความเรา่รอ้นแหง่อารมณ,์ความเจดิจา้ของส,ีความเขม้ขน้,คนรัก. vi. ลกุเป็นไฟ,มอีารมณ์
เรา่รอ้น,ระเบดิ,ปะท,ุเดอืดดาล. vt. ทาํใหล้กุเป็นไฟ,ทาํใหแ้ดงฉาน,ใชเ้ปลวไฟแจง้สญัญาณ.



คาํศพั [Hope]
(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชตชิว่ง,ความเรา่รอ้น [Nontri]
(vi) ลกุเป็นไฟ,สอ่งแสงกลา้,บนัดาลโทสะ,เรา่รอ้น,ปะท ุ[Nontri]
/F L EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flash สอ่งแสงวาบข刧ึ惀นมา: แปลบ, แลบ, วบู [Lex2]
สอ่งไฟ (ทางเดนิ): ฉายไฟ [Lex2]
แสงวาบ: แสงปลาบ [Lex2]
ไฟแฟลช (ของกลอ้งถา่ยรปู)[Lex2]
วบูผา่นไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
แสดงใหด้อูยา่งรวดเรว็ เชน่ บตัร[Lex2]
ชั鬦،วอดึใจเดยีว: ชั鬦،วพรบิตาเดยีว [Lex2]
โออ้วด[Lex2]
(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั鬦،วแวบเดยีว,การปรากฎข刧ึ惀นชั鬦،ว
แวบหน鬦ึ،ง,การแสดงท鬦ี،ฉดูฉาดหรหูรา,การแสดงโออ้วด,ขา่วด ่[Hope]
(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ขา่วดว่น,การปรากฏข刧ึ惀นแวบหน鬦ึ،ง [Nontri]
(vi) สง่แสงแลบ,เกดิข刧ึ惀นโดยเรว็,สะทอ้นกลบั,เกดิข刧ึ惀นกะทนัหนั [Nontri]
/F L AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flat ราบ (พ刧ื惀นดนิ): ราบเรยีบ [Lex2]
แบน: แบนราบ [Lex2]
ท鬦ี،ราบ: พ刧ื惀นราบ [Lex2]
ราบ (นอน, เหยยีดตวั)[Lex2]
แบน (สใีนภาพถา่ยหรอืภาพวาด): ไมต่ดักนัอยา่งชดัเจน [Lex2]
ราบเรยีบระดบัเดยีวกนั (เสยีง): ไมม่เีสยีงสงูเสยีงต鬦ํ،า [Lex2]
ทาํใหแ้บนเรยีบ[Lex2]
แ้บนราบบ[Lex2]
ท鬦ี،ลดเสยีงลงต鬦ํ،าคร鬦ึ،งหน鬦ึ،ง (ดนตร)ี[Lex2]
เสยีงโนต้ท鬦ี،ต鬦ํ،าคร鬦ึ،งเสยีง[Lex2]
แฟบ (ยาง): แบน [Lex2]
ยางแบน: ยางแฟบ [Lex2]
สน้เต刧ี惀ย (รองเทา้): ไมม่สีน้ [Lex2]
นา่เบ鬦ื،อ: ไมน่า่สนใจ, ไมม่ชีวีติชวีา, ซมึ [Lex2]
ซบเซา (ธรุกจิ): ไมก่ระเต刧ื惀อง [Lex2]
ท鬦ี،แนช่ดั (คาํปฏเิสธ): ท鬦ี،ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง, ตรงไปตรงมา [Lex2]
อยา่งชดัเจน: อยา่งไมอ่อ้มคอ้ม, อยา่งตรงไปตรงมา [Lex2]
หมดฟอง (เคร鬦ื،องด鬦ื،ม)[Lex2]
หอ้งชดุ: แฟลต [Lex2]
(แฟลท)ฺ adj. แบน,ราบ,เรยีบ,แฟบ,ต刧ื惀น,ซ鬦ึ،งถกูโคน่หรอืปราบเรยีบ,แนน่นอน,เดด็ขาด,ไรช้วีติ
ชวีา,ไมม่รีสชาต,ิไรฟ้อง,ไรส้าระ,ไมม่จีดุหมายปลายทาง,ไมช่ดัเจน (ส)ี ,ไมค่ม (ภาพ) ,ท鬦ื،อ
(เสยีง) ,ตก (เสยีง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมอืนกนัหมด (ราคา) n. ส鬦ิ،งท鬦ี،แบน,สว่นท鬦ี،ราบ,พ刧ื惀น
ราบ,เสยีงต [Hope]
(adj) แบน,ราบ,แฟบ,เรยีบ,ไมม่รีสชาต,ิไมค่มชดั,ท鬦ื،อ,ซบเซา [Nontri]
(n) พ刧ื惀นราบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،แบนราบ,หอ้งชดุ,แฟลต,ท鬦ี،พัก [Nontri]
/F L AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flavour ปรงุรส: ชรูส, แตง่กล鬦ิ،น, แตง่รส [Lex2]



รสชาต:ิ กล鬦ิ،น, รส [Lex2]
ใจความ: แกน่สาร, จดุสาํคญั [Lex2]
(เฟล\'เวอะ) n. รส,กล鬦ิ،น,รสชาต,ิรสนยิม,สารท鬦ี،ใหก้ล鬦ิ،นหรอืรสดงักลา่ว,ลกัษณะเฉพาะของบาง
อยา่ง. vt. ใหก้ล鬦ิ،น,แตง่กล鬦ิ،น,ปรงุรส. ###S. taste [Hope]
(n) รสชาต,ิกล鬦ิ،น,รสนยิม [Nontri]
(vt) ทาํใหม้รีส,ปรงุแตง่,แตง่กล鬦ิ،น,ทาํใหม้กีล鬦ิ،น [Nontri]
(v) / / [OALD]

flesh เน刧ื惀อ: เน刧ื惀อสตัว,์ เน刧ื惀อผลไม,้ ผวิเน刧ื惀อของคน [Lex2]
(เฟลช) n. เน刧ื惀อ,เน刧ื惀อหนังมงัสา,ความอว้น,น刧ํ惀าหนัก,รา่งกาย,มนษุย,์ส鬦ิ،งมชีวีติทั刧惀งหลาย,ญาตพิ鬦ี،
นอ้ง,ลกูในไส,้เน刧ื惀อผลไม,้ผวิหนัง ###SW. fresher พอ่คา้เน刧ื惀อ [Hope]
(n) รา่งกาย,เน刧ื惀อหนัง,เลอืดเน刧ื惀อ,เน刧ื惀อสตัว,์เน刧ื惀อผลไม ้[Nontri]
/F L EH1 SH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

flight การบนิ[Lex2]
เท鬦ี،ยวบนิ[Lex2]
การเดนิทางดว้ยเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
นกหรอืเคร鬦ื،องบนิท鬦ี،บนิเป็นฝงูองทพั[Lex2]
บนิเป็นฝงู[Lex2]
การเคล鬦ื،อนท鬦ี،ของวตัถผุา่นอากาศ: การพุ่งตวัของวตัถ ุ[Lex2]
ขั刧惀นบนัไดระหวา่งชั刧惀น[Lex2]
การหน:ี การหลบหน ี[Lex2]
(ไฟลท)ฺ n. การบนิ,กองบนินอ้ย,ขั刧惀นบนัได,การเคล鬦ื،อนท鬦ี،อยา่งรวดเรว็,การหายวบั,การเจรญิ
อยา่งรวดเรว็,การหน,ีการจากไปอยา่งเรง่รบี. Phr. (take flight,take to flight ลา่ถอย,หน)ี
[Hope]
(n) สายการบนิ,การบนิ,ฝงูบนิ,กองบนินอ้ย,การหน ี[Nontri]
/F L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

float ลอยบนผวิน刧ํ惀าหรอืในอากาศ: ลอ่งลอย, ลอยตามน刧ํ惀า [Lex2]
ทาํใหล้อยได:้ ทาํใหล้อยมาตามน刧ํ惀า [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ลอยได ้เชน่ แพ[Lex2]
เดนินวยนาด: กรดีกราย, เย刧ื惀องกราย [Lex2]
ขายหุ้นในบรษัิทใหก้บัสาธาณชนเป็นครั刧惀งแรก[Lex2]
ปลอ่ยคา่เงนิหรอืดอกเบ刧ี惀ยลอยตวั[Lex2]
เร鬦ิ،มโครงการ: ลงมอืดาํเนนิการ, กอ่ตั刧惀งบรษัิท [Lex2]
เคร鬦ื،องด鬦ื،มท鬦ี،มไีอศกรมีลอยอยู่ขา้งใน: ไอศกรมีโซดา [Lex2]
เศษสตางคท์鬦ี،เตรยีมไวส้าํหรับเป็นเงนิทอนในการขายของ[Lex2]
ขบวนรถแหใ่นงานร鬦ื،นเรงิ[Lex2]
ชชูพี[Lex2]
(โฟลท)ฺ vi.,vt.,n. (ทาํให,ัการ) ลอย,ลอ่งลอย,ข刧ึ惀นลงอยา่งอสิระ (อตัราการเปล鬦ี،ยนของเงนิ)
,ส鬦ิ،งท鬦ี،ลอย ###SW. floatable adj. floatability n. [Hope]
(n) ของลอยน刧ํ惀า,ทุ่น,แพ,ลกูโป่ง [Nontri]
(vi) ลอย,ลอ่งลอย,ทว่ม,ปลวิสะบดั,ปลอ่ย [Nontri]
/F L OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flood น刧ํ惀าทว่ม: อทุกภยั [Lex2]
ทว่ม: ไหลบา่, เจ鬦ิ،ง, นอง, ลน้, เออ่ทน้ [Lex2]
ไหลบา่: ไหลลน้, ทว่ม [Lex2]
เตม็ไปดว้ย: มากมายไปดว้ย [Lex2]



หลั鬦،งไหล[Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
(ฟลดั) n. น刧ํ惀าทว่ม,อทุกภยั. Phr. (the Flood น刧ํ惀าทว่มโลกตามพระคมัภรีไ์บเบลิ) ,การไหลบา่
ของกระแสน刧ํ惀า,น刧ํ惀าข刧ึ惀น,ไฟสอ่งท鬦ี،จา้มากท鬦ี،มลีาํแสงกวา้งใหญ.่ vt. ทว่ม,เตม็ไปดว้ย,น刧ํ惀าข刧ึ惀น,สอง
แสงจา้. vi. ทว่ม,ไหลบา่. ###SW. floodable adj. flooder n. คาํท鬦ี،ม ี[Hope]
(n) น刧ํ惀าทว่ม,อทุกภยั,น刧ํ惀านอง,น刧ํ惀าข刧ึ惀น [Nontri]
(vt) ทว่ม,เจ鬦ิ،ง,ไหลบา่,ข刧ึ惀น,นอง [Nontri]
/F L AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

floor ชั刧惀นอาคาร: ชั刧惀นของตกึ [Lex2]
พ刧ื惀น: พ刧ื惀นหอ้ง [Lex2]
ทาํใหง้ง: ทาํใหป้ระหลาดใจ, ทาํใหส้บัสน [Lex2]
คว鬦ํ،า (คู่ตอ่สู้ในการชกมวย): ลม้ [Lex2]
ระดบัต鬦ํ،าสดุ (รายได,้ ราคา)[Lex2]
(ฟลอร)์ n. พ刧ื惀น,พ刧ื惀นหอ้ง,กนั (ทะเล,ถ刧ํ惀า,น刧ํ惀า) ,ชั刧惀นอาคาร,ชั刧惀นต鬦ํ،าสดุ,ชั刧惀นพ刧ื惀นฐาน vt. ปพู刧ื惀น,ทาํให้
ลม้ลง,ทาํใหส้บัสน,ทาํใหง้ง. Phr. (take the floor อภปิราย) ###S. level,stage [Hope]
(n) พ刧ื惀น,กน้ทะเล,ชั刧惀นของตกึ [Nontri]
(vt) ปพู刧ื惀น,ชนะ,ทาํใหล้ม้ลง,ทาํใหง้ง [Nontri]
/F L AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

flower ดอกไม:้ ดอก, ไมด้อก [Lex2]
ผลดิอก: ออกดอก, เบง่บาน [Lex2]
ระยะท鬦ี،รุ่งเรอืงท鬦ี،สดุ: ชว่งเวลาท鬦ี،เจรญิเตบิโตมากท鬦ี،สดุ [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นสดุยอด: หวักะท ิ[Lex2]
(เฟลา\'เออะ) n. ดอกไม,้บปุผา,บษุบา,พชืดอกไม,้ระยะท鬦ี،รุ่งเรอืงหรอืงดงามท鬦ี،สดุ,ผลติภณัฑท์鬦ี،
ดที鬦ี،สดุ ###SW. flowers n.,pl. ผงเคมลีะเอยีด. vi. ใหด้อก,เจรญิเตบิโตเตม็ท鬦ี،. vt. ปกคลมุ
ไปดว้ยดอกไม,้ประดบัดว้ยดอกไม ้###S. bloom [Hope]
(n) ดอกไม,้ความเปลง่ปลั鬦،ง,ความเบง่บาน,การออกดอก [Nontri]
(vi) ออกดอก,มดีอก,เจรญิเตบิโต [Nontri]
/F L AW1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flow ไหล: ระบาย, ไหลเวยีน, ไหลออก, หลั鬦،ง [Lex2]
การไหล: การไหลเวยีน, การหลั鬦،งไหล, การล鬦ื،นไหล [Lex2]
ล鬦ื،นไหล: ไหลคลอ่ง, ดาํเนนิไปอยา่งราบร鬦ื،น [Lex2]
ทว่ม: ไหลบา่, ลน้หลาม [Lex2]
น刧ํ惀าข刧ึ惀น (กระแส)[Lex2]
การมปีระจาํเดอืน: การมรีะด ู[Lex2]
(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวยีน,ออกจาก,หลั鬦،ง,มปีระจาํเดอืน,ดาํเนนิไปอยา่งราบร鬦ื،นและตดิตอ่
กนั,เตม็ไปดว้ย,ข刧ึ惀น,ปลวิ,ปลวิสะบดั,โบกสะบดั vt. ทาํใหไ้หล,ทว่ม,ไหลบา่. n. การไหล,การ



ไหลเวยีน,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไหล,กระแสน刧ํ惀า,การไหลบา่,การหลั鬦،ง,การมปีระจาํเดอืน,การเคล鬦ื،อนตวัของ
พลงังาน,ลกูศรช [Hope]
(n) การเหยยีดหยาม,การเยาะเยย้,การดถูกู,การหม鬦ิ،นประมาท [Nontri]
(n) การไหล,การลอย,สายน刧ํ惀า,กระแสน刧ํ惀า,ความคลอ่งตวั,การมปีระจาํเดอืน [Nontri]
(vi) ไหล,ลอย,นอง,เปี鬦،ยม,เป็นร刧ิ惀ว,โบกสะบดั [Nontri]
/F L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flu ไขห้วดัใหญ:่ ไขห้วดั [Lex2]
(ฟล)ู ดiูnfluenza,ไขห้วดัใหญ ่[Hope]
/F L UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fly บนิ: เหาะ, ลอย [Lex2]
เดนิทางโดยเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
บงัคบัเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
ทาํใหล้อยในอากาศ เชน่ วา่ว[Lex2]
ขนสง่ทางอากาศ: สง่ไปรษณยีภณัฑห์รอืส鬦ิ،งของทางอากาศ [Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ (เวลา, ฤดกูาล): ลว่ง [Lex2]
หลบหน:ี หน,ี เผน่ [Lex2]
พุ่งไปอยา่งรวดเรว็: ปราด, โผ, รบีเรง่, แลน่ [Lex2]
ผา้ใบปดิเตน็ท[์Lex2]
ปลวิสะบดั (ธง): โบกสะบดั [Lex2]
ชกัธงข刧ึ惀นสู่ยอดเสาเพ鬦ื،อเป็นสญัญาณ[Lex2]
แมลงวนั[Lex2]
ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลกัแหลม, มไีหวพรบิ [Lex2]
(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บนิ,ขบั (เคร鬦ื،องบนิ) ,เหาะ,ปลวิ,ลอ่งลอยใน
อากาศ,หน,ีชว่งระยะการบนิ,แมลงวนั,แมลงปลอมท鬦ี،ใชเ้ป็นเหย鬦ื،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,ขบัเคร鬦ื،องบนิ,ชกัธง,ขนสง่ทางอากาศ [Nontri]
/F L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

flying สามารถบนิได:้ ซ鬦ึ،งบนิได ้[Lex2]
ท鬦ี،ปลวิสะบดัอยู่ในอากาศ[Lex2]
(ไฟล\'องิ) adj. ซ鬦ึ،งบนิ,เก鬦ี،ยวกบัการบนิ,ลอ่งลอย,เหมอืนบนิ,แกวง่ไปมา,ปลวิ,สะบดั,เคล鬦ื،อนท鬦ี،
อยา่งรวดเรว็,แพรก่ระจาย,เรง่รบี,สั刧惀น,ชั鬦،วประเด☊啌ยว. n. การบนิ. adv. ซ鬦ึ،งทาํไดร้วดเรว็,ไมเ่ฉไม่
เฉยีง ###S. speedily,swiftly [Hope]
/F L AY1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fly]
บนิ: เหาะ, ลอย [Lex2]
เดนิทางโดยเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
บงัคบัเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
ทาํใหล้อยในอากาศ เชน่ วา่ว[Lex2]
ขนสง่ทางอากาศ: สง่ไปรษณยีภณัฑห์รอืส鬦ิ،งของทางอากาศ [Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ (เวลา, ฤดกูาล): ลว่ง [Lex2]
หลบหน:ี หน,ี เผน่ [Lex2]
พุ่งไปอยา่งรวดเรว็: ปราด, โผ, รบีเรง่, แลน่ [Lex2]



ผา้ใบปดิเตน็ท[์Lex2]
ปลวิสะบดั (ธง): โบกสะบดั [Lex2]
ชกัธงข刧ึ惀นสู่ยอดเสาเพ鬦ื،อเป็นสญัญาณ[Lex2]
แมลงวนั[Lex2]
ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลกัแหลม, มไีหวพรบิ [Lex2]
(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บนิ,ขบั (เคร鬦ื،องบนิ) ,เหาะ,ปลวิ,ลอ่งลอยใน
อากาศ,หน,ีชว่งระยะการบนิ,แมลงวนั,แมลงปลอมท鬦ี،ใชเ้ป็นเหย鬦ื،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,ขบัเคร鬦ื،องบนิ,ชกัธง,ขนสง่ทางอากาศ [Nontri]
/F L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

fold พับ: ทบ [Lex2]
รอยพับ: รอยยน่, รอยจบี, กลบี [Lex2]
หอ่: หุ้มหอ่, หม่ [Lex2]
แอง่หรอืท鬦ี،วา่งระหวา่งเนนิเขา[Lex2]
กอดหรอืประสาน (แขน): ไขว ้[Lex2]
เกบ็ (ปีก): ปดิ, หบุ [Lex2]
คว鬦ํ،าไพ ่(ยอมแพใ้นเกมนั刧惀น): พับไพ ่[Lex2]
ลม้เลกิ: ปดิกจิการ, หยดุทาํงาน [Lex2]
คอกแกะ[Lex2]
เอาแกะเขา้คอก: ใสค่อก [Lex2]
โบสถ[์Lex2]
กลุ่มผู้ท鬦ี،มคีวามเช鬦ื،อรว่มกนั: กลุ่มผู้ท鬦ี،มคีวามคดิเดยีวกนั [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,ปดิผนกึ,ผสม,หอ่,หุ้ม [Nontri]
/F OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

folding ท鬦ี،พับเกบ็ได[้Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
/F OW1 L D IH0 NG/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[fold]
พับ: ทบ [Lex2]
รอยพับ: รอยยน่, รอยจบี, กลบี [Lex2]
หอ่: หุ้มหอ่, หม่ [Lex2]
แอง่หรอืท鬦ี،วา่งระหวา่งเนนิเขา[Lex2]
กอดหรอืประสาน (แขน): ไขว ้[Lex2]
เกบ็ (ปีก): ปดิ, หบุ [Lex2]
คว鬦ํ،าไพ ่(ยอมแพใ้นเกมนั刧惀น): พับไพ ่[Lex2]
ลม้เลกิ: ปดิกจิการ, หยดุทาํงาน [Lex2]
คอกแกะ[Lex2]
เอาแกะเขา้คอก: ใสค่อก [Lex2]
โบสถ[์Lex2]
กลุ่มผู้ท鬦ี،มคีวามเช鬦ื،อรว่มกนั: กลุ่มผู้ท鬦ี،มคีวามคดิเดยีวกนั [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,ปดิผนกึ,ผสม,หอ่,หุ้ม [Nontri]
/F OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

following ถดัไป: ตอ่มา, ท鬦ี،ตามมาทหีลงั, ถดัมา, เป็นอนัดบัตอ่มา [Lex2]
ท鬦ี،จะกลา่วตอ่ไป[Lex2]
ผู้สนับสนนุ[Lex2]
(ฟอล\'โลองิ) n. กลุ่มผู้ตดิตาม,กลุ่มผู้สนับสนนุ,the following ส鬦ิ،งท鬦ี،ตามมา. adj. ซ鬦ึ،งตามมา
[Hope]
(adj) ท鬦ี،ตดิไป,ท鬦ี،ตามมา,ท鬦ี،สนับสนนุ [Nontri]
/F AA1 L OW0 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[follow]
ตาม: เดนิตาม, ตดิตาม, เจรญิรอยตาม, ตามอยา่ง [Lex2]
ไลต่าม: ตดิตาม, ตามหลงั [Lex2]
ปฏบิตัติาม: เช鬦ื،อฟัง, ทาํตาม [Lex2]



การตดิตาม: การตดิตามผล, การไลต่าม [Lex2]
สนใจตดิตาม (เร鬦ื،อง, ขา่วสาร)[Lex2]
เขา้ใจ (คาํอธบิาย, ความหมาย)[Lex2]
เป็นผลมาจาก[Lex2]
เลยีนแบบ: เอาอยา่ง, พยายามทาํใหเ้หมอืน [Lex2]
(ฟอล\'โล) vt. ตดิตาม,ตาม,ตามหลงั,ยอมตาม,ทาํตาม,มองตาม,ลอกตาม,เอาอยา่ง,เดนิไป
ตาม,เช鬦ื،อฟัง,เน鬦ื،องมาจาก,เป็นผลสบืเน鬦ื،องจาก,ดาํเนนิตอ่ไป,เขา้ใจ vi. ตอ่มา,เป็นผลสบืเน鬦ื،อง
มาจาก,รับใช,้ตามไป. Phr. (follow up ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ.) ###SW. followable adj.
[Hope]
(vt) ทาํตาม,ตามหลงั,เช鬦ื،อฟัง,ตดิตาม,เน鬦ื،องมาจาก [Nontri]
/F AA1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

food อาหาร: โภชนาการ, ส鬦ิ،งบรโิภค, อาหารการกนิ, ของกนิ [Lex2]
(ฟดู) n. อาหาร,โภชนาการ,ส鬦ิ،งบรโิภค,อาหารใจ. ###SW. foodless adj. foodlessness n.
###S. fare,nutriment,support [Hope]
(n) อาหาร,โภชนาหาร,ของบรโิภค,ของกนิ [Nontri]
/F UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

football ลกูฟตุบอล: ลกูบอล [Lex2]
กฬีาฟตุบอล[Lex2]
ถา้ในอเมรกิา จะหมายถงึ กฬีาอเมรกินัฟตุบอล (ถา้จะพดูถงึฟตุบอลในความหมายท鬦ี،ใชก้นัใน
บา้นเรา จะเรยีกวา่ soccer แทน) [LongdoEN]
(ฟทุ\'บอล) n. กฬีาฟตุบอล,กฬีารักบ刧ี惀,ส鬦ิ،งหรอืบคุคลท鬦ี،ไดรั้บการกระทาํ อยา่งหยาบ ๆ ลกู
ฟตุบอล [Hope]
(n) ลกูฟตุบอล,กฬีาฟตุบอล [Nontri]
/F UH1 T B AO2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

foot เทา้: ตนี, บาทา [Lex2]
สว่นลา่ง: ฐาน, ตนี, โคน, เชงิ [Lex2]
หนว่ยวดัความยาวเทา่กบั 12 น刧ิ惀ว: หนว่ยวดัความยาวเป็นฟตุ [Lex2]
(ฟทุ) n. เทา้,ฝีเทา้,ตนี,บาท,หนว่ยความยาวเป็นฟตุ (0.48 เซนตเิมตร) ,ทหารราบ,สว่นท鬦ี،
คลา้ยเทา้,จังหวะในโคลง,บาท,แทน่เหยยีบของจักรเยบ็ผา้,สว่นท鬦ี،อยู่ลา่งสดุ,สว่นท鬦ี،นอน
กน้,ตะกอน,สว่นท鬦ี،อยู่ตรงขา้มกบัสว่นบนหรอืยอด [Hope]
(n) เทา้,ตนี,บาทา,ทหารราบ,จังหวะในโคลง [Nontri]
(vi) เดนิเทา้,ย鬦ํ،า,เตน้ราํ [Nontri]
/F UH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

force กาํลงั: แรง, กาํลงัแรง, พลงั [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،มอีาํนาจหรอือทิธพิล[Lex2]
หนว่ยวดัความแรงของลม[Lex2]
อาํนาจในการชกัจงู: อาํนาจในการโนม้นา้ว [Lex2]
ความรนุแรง: การบงัคบั, การขม่ขู่บงัคบั [Lex2]
บงัคบั: บบีคั刧惀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,ผลบงัคบัทางกฎหมาย,พลงัจติ,กอง
กาํลงั,กองทพั,กลุ่ม,คณะบคุคล Phr. (in force ซ鬦ึ،งปฏบิตักิารอยู่,มผีล) . vt. บงัคบั,ผลกั
ดนั,บบีบงัคบั,รนุ,ดนั,ยดั,เรง่. vi. บากบั鬦،น,บกุเบกิ,ไปดว้ยกาํลงั. ###SW. able adj. force
[Hope]
(n) แรง,อาํนาจ,การบงัคบั,กาํลงั,พละกาํลงั,กองทพั,อทิธพิล [Nontri]
(vt) บงัคบั,ขบัเค鬦ี،ยว,คาดคั刧惀น,ฝืนใจ,ดนั,รนุ [Nontri]
/F AO1 R S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

forecast ทาํนาย: ทาย, พยากรณ,์ คาํนวณลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
การพยากรณอ์ากาศ[Lex2]
การคาดการณ:์ การพยากรณ,์ การคาดเดา, คาํทาํนาย [Lex2]
(ฟอร\์'คาสท)ฺ {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทาํนาย,คาด
คะเน,พยากรณ,์วางแผน. vi. พยากรณ,์ทาํนาย. n. การทาํนาย,การพยากรณ,์คาํทาํนาย,คาํ
พยากรณ.์ ###SW. forecaster n. ###S. prognosis [Hope]
(n) คาํทาํนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ,์คาํพยากรณ ์[Nontri]
(vt) ทาํนาย,พยากรณ,์คาดคะเน [Nontri]
/F AO1 R K AE2 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foreign เก鬦ี،ยวกบัตา่งประเทศ: เก鬦ี،ยวกบัตา่งชาต ิ[Lex2]
(ฟอร\์'รนิ) adj. ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ินอกประเทศ,ตา่งถ鬦ิ،น,ตา่งเขต,ไมเ่ก鬦ี،ยวขอ้ง,ไมเ่หมาะ
สม,ตา่งประเภท,แปลก,ไมคุ่้นเคย. ###SW. foreignly adv. foreignness n. ###S. alien
[Hope]
(adj) ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ิตา่งเมอืง,นอกประเทศ,ตา่งถ鬦ิ،น [Nontri]
/F AO1 R AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

forever ตลอดไป: ไมรู่้จบ, ไมส่刧ิ惀นสดุ, ชั鬦،วกาลนาน, ชั鬦،วกลัปาวสาน, ชั鬦،วกปัชั鬦،วกลัป์, ชั鬦،วนรัินดร,์ ตลอด
กาล, ตล [Lex2]
(ฟอรเ์อฟ\'เวอะ) adj. ถาวร,นรัินดร,ตลอดไป,ตอ่เน鬦ื،อง,ไมส่刧ิ惀นสดุ. ###SW. forever and a
day ตลอดไป,ชั鬦،วนรัินดร ###S. eternally [Hope]
(adv) เป็นนติย,์ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นรัินดร,ไมส่刧ิ惀นสดุ [Nontri]
/F ER0 EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

forget ลมื: จาํไมไ่ด,้ ลมืเลอืน, หลงลมื [Lex2]
(ฟอรเ์กท\') {forgot,forgotten,forgetting,forgets} vt. ลมื,จาํไมไ่ด,้ลมืเลอืน,ลมืเอย่ถงึ,ไม่
สนใจ. vi. ลมื. Phr. (forget oneself ลมืตวั,กระทาํส鬦ิ،งท鬦ี،ไมเ่หมาะสม) . ###SW.
forgettable adj. forgetter n. ###S. lose [Hope]
(vi,vt) ลมื,หลงลมื,เผลอ,เผอเรอ,ไมส่นใจ [Nontri]
/F ER0 G EH1 T/ [CMU]
/F AO0 R G EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

fork สอ้ม[Lex2]
คราด[Lex2]
ทางแยก (ของถนน หรอืแมน่刧ํ惀า)[Lex2]
งา่ม: เหลก็งา่ม, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นงา่ม [Lex2]
แยกออกเป็นก鬦ิ،งกา้นสาขา[Lex2]
(ฟอรค์) n. ซอ่ม,งา่ม,เหลก็งา่ม,คราด,ก鬦ิ،งกา้นสาขา,ทางแยก vt. ทาํใหแ้ยกออก,เพ鬦ิ،มเสยีงให้
สงูข刧ึ惀น. vi. แยกออกเป็นก鬦ิ،งกา้นสาขา. ###SW. forkless adj. Phr. (tuning fork เคร鬦ื،องมอื
โลหะสามงา่มเม鬦ื،อเคาะแลว้จะใหเ้สยีงดนตรอีอกมา) [Hope]
(n) สอ้ม,เหลก็งา่ม,คราด,ทางแยก,ก鬦ิ،งกา้นสาขา,แคว [Nontri]
(vt) ใชส้อ้มตกั,โกย,ทาํใหแ้ยกออก,ทาํใหเ้ป็นงา่ม [Nontri]
/F AO1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

formal ตามธรรมเนยีมปฏบิตั:ิ ตามประเพณนียิม [Lex2]
เป็นกจิจะลกัษณะ: เป็นทางการ [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นชดุท鬦ี،เป็นทางการ: ซ鬦ึ،งเป็นเคร鬦ื،องแบบท鬦ี،เป็นทางการ [Lex2]
เป็นรปูแบบ: ตามรปูแบบ [Lex2]
ท鬦ี،เป็นกฎเกณฑ[์Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัทางเทคนคิ เชน่ formaler Fehler ขอ้ผดิพลาดทางเทคนคิ [LongdoDE]
(ฟอร\์'เมลิ) adj. เป็นพธิกีาร,ตามรปูแบบ,พธิรีตีองมาก,เจา้ระเบยีบ,เหมาะสม,สอดคลอ้ง n.
งานสงัคมท鬦ี،ตอ้งใสช่ดุราตร.ี adv. ในชดุทางการ,ในชดุเคร鬦ื،องแบบ. ###SW. formalness n.
###S. ceremonious [Hope]
(adj) เป็นพธิ,ีตามแบบ,ตามระเบยีบ,ตามหลกัการ,เป็นทางการ [Nontri]
/F AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

former กอ่น: กอ่นหนา้น刧ี惀 [Lex2]
(ฟอร\์'เมอะ) adj. แตก่อ่น,กอ่น,อนักอ่น,สมยักอ่น n. ผู้สรา้ง,ผู้กอ่,เคร鬦ื،องกอ่ [Hope]
(adj) แตก่อ่น,ครั刧惀งหน鬦ึ،ง,กอ่น,อดตี,สมยักอ่น,เม鬦ื،อกอ่น [Nontri]
(n) อนักอ่น,กรณแีรก,ประเดน็แรก,ประการแรก,ขอ้แรก [Nontri]
/F AO1 R M ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

formerly กอ่นหนา้น刧ี惀[Lex2]
(adv) แตก่อ่น,แตก่าลกอ่น,แตห่นหลงั,เม鬦ื،อกอ่น,แตป่างกอ่น,สมยักอ่น [Nontri]
/F AO1 R M ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

form รปูทรง: รปูรา่ง, สณัฐาน [Lex2]
รปูแบบ[Lex2]



สรา้งเป็นรปูเป็นรา่ง: กอ่แบบ, ประกอบเป็นรปูเป็นรา่ง [Lex2]
เป็นรปูเป็นรา่ง[Lex2]
แบบฟอรม์[Lex2]
สรา้งข刧ึ惀น: พัฒนาข刧ึ惀น [Lex2]
จัดลาํดบั: จัดเเถว, จัดเรยีง [Lex2]
ระดบัความสามารถ: ฝีมอื, ความเกง่, ความสามารถ [Lex2]
แมพ่มิพ:์ แบบพมิพ ์[Lex2]
พฤตกิรรม: ความประพฤต ิ[Lex2]
แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
รปูภาษา (ทางภาษาศาสตร)์: แบบคาํพดู [Lex2]
มา้นั鬦،งยาว (ท鬦ี،ไมม่พีนัก)[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัรปูแบบ[Lex2]
|die, pl. Formen| รปูแบบ, ฟอรม์ [LongdoDE]
|die, pl. Formen| แมแ่บบ [LongdoDE]
(ฟอรม์) {formed,forming,forms} n. รปูแบบ,รปูรา่ง,แบบฟอรม์,ระดบั,ความสามารถ,ฝีเทา้.
vt. สรา้งเป็นรปูรา่ง,กอ่รปูแบบ,ผลติ,ประกอบ,ทาํ,จัด,เรยีง,จัดแถว,จัดตั刧惀ง,คดิ,เกดิความคดิ. vi.
เป็นรปูเป็นรา่งข刧ึ惀น,กลายเป็น,จัดข刧ึ惀น [Hope]
(n) รปู,แบบ,ชนดิ,ลกัษณะ,ทรวดทรง,สณัฐาน,ระเบยีบ,พธิ ี[Nontri]
(vt) ทาํข刧ึ惀น,สรา้ง,กอ่,ประกอบ,ประดษิฐ,์จัดตั刧惀ง,เพาะ,ปลกู [Nontri]
/F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

formula สตูร: วธิทีาํ [Lex2]
สตูร [LongdoEN]
(ฟอร\์'มวิละ) n. สตูร,กฎ,เกณฑ,์หลกั,มาตรฐาน,รปูแบบ,แผน่,ตาํรับ,ตาํรา adj. ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบั
สตูร pl. formulas,formulae ###S. trusim,format [Hope]
(n) สตูร,กฎ,หลกัเกณฑ,์มาตรฐาน,ตาํรา [Nontri]
/F AO1 R M Y AH0 L AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fortune ทรัพยส์มบตัมิากมาย[Lex2]
โชคลาภ: โชคด ี[Lex2]
โชคชะตา[Lex2]
(ฟอร\์'เชนิ) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพยส์มบตัจิาํนวนมาก,ความสาํเรจ็,ความ
รุ่งเรอืง,ผู้รับมรดก,หญงิมั鬦،งคั鬦،ง. Phr. (tell a person\'s fortune ทาํนายโชคชะตา) . vi. มอบ
ทรัพยส์มบตัจิาํนวนมากให.้ ###S. fate, [Hope]
(n) ความมั鬦،งคั鬦،ง,โชคชะตา,เคราะห,์โชคลาภ,ชะตากรรม [Nontri]
/F AO1 R CH AH0 N/ [CMU]
/F AO1 R CH UW0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

forty จาํนวน 40[Lex2]
(ฟอร\์'ท)ี n. จาํนวนส鬦ี،สบิ ###SW. forties n. จาํนวนหรอืปีระหวา่ง 4049) . adj. ส鬦ี،สบิ
[Hope]
(adj,n) ส鬦ี،สบิ [Nontri]
/F AO1 R T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

forward โดยไปขา้งหนา้: โดยอยู่ขา้งหนา้, โดยล刧ํ惀าหนา้ [Lex2]
กา้วหนา้: คบืหนา้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไปขา้งหนา้[Lex2]



เก鬦ี،ยวกบัอนาคตขา้งหนา้: เก鬦ี،ยวกบัวนัขา้งหนา้ [Lex2]
ตาํแหนง่กองหนา้: กองหนา้, ผู้เลน่กองหนา้ [Lex2]
สง่ตอ่ (จดหมาย)[Lex2]
สนับสนนุ: สง่เสรมิ [Lex2]
(ฟอร\์'เวริด์) adv. ไปขา้งหนา้,ขา้งหนา้,อยู่ขา้งหนา้,กา้วหนา้,ล刧ํ惀าหนา้,ลว่งหนา้. adj.
เรว็,ไว,ไปขา้งหนา้,เก鬦ี،ยวกบัอนาคต,กลา้,รนุแรง. n. กองหนา้. vt. สง่ไป,สง่ออก,สง่ลว่ง
หนา้,ส鬦ิ،งตอ่,สนับสนนุ,เรง่,เรง่รัด,เยบ็เลม่หนังสอื ###S. help, [Hope]
(adj) ลว่งหนา้,กา้วหนา้,แกแ่ดด,ทะล鬦ึ،ง,เรว็,ไว [Nontri]
(adv) ไปขา้งหนา้,ล刧ํ惀าหนา้,ตอ่ไป,กา้วหนา้,ลว่งหนา้ [Nontri]
(vt) ทาํตอ่ไป,สง่ออก,สง่ตอ่ไป,ลว่งหนา้,เรง่รัด [Nontri]
/F AO1 R W ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foundation รากฐาน (ของส鬦ิ،งกอ่สรา้ง)[Lex2]
พ刧ื惀นฐาน (ของความคดิหรอืทฤษฎ)ี[Lex2]
แปง้รองพ刧ื惀นกอ่นแตง่หนา้ (เคร鬦ื،องสาํอาง)[Lex2]
การกอ่ตั刧惀ง: การสถาปนา [Lex2]
สถาบนั (ท鬦ี،กอ่ตั刧惀งข刧ึ惀นมาจากกองทนุ): มลูนธิ,ิ องคก์ร, องคก์าร, สมาคม [Lex2]
(เฟาเด\'เชนิ) n. รากฐาน,พ刧ื惀นฐาน,การกอ่,การสรา้ง,การสถาปนา,มลูนธิ,ิกองทนุมลูนธิ,ิผู้กอ่
ตั刧惀ง,คณะผู้กอ่ตั刧惀ง,เคร鬦ื،องรัดลาํตวัผู้หญงิ. ###SW. foundationary adj. ###S. basis
[Hope]
(n) การสถาปนา,รากตกึ,รากฐาน,การสรา้ง,มลูนธิ,ิหลกัฐาน,พ刧ื惀นฐาน [Nontri]
/F AW0 N D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

found สรา้ง: กอ่ตั刧惀ง, สถาปนา [Lex2]
หลอม: หลอ่หลอ, หลอ่ [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของ find: คน้พบ, พบ [Lex2]
(เฟาด)ฺ v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ find. adj. ซ鬦ึ،งตดิตั刧惀งเคร鬦ื،องใชแ้ละอปุกรณต์า่ง ๆ ,v.
กอ่ตั刧惀ง,สรา้ง,หลอมหลอ่,หลอม,หลอ่ n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ตดิตั刧惀งเพ鬦ิ،มเตมิโดยไมค่ดิมลูคา่เพ鬦ิ،มเตมิ. [Hope]
(vt) สถาปนา,กอ่ตั刧惀ง,สรา้งข刧ึ惀น,วางราก,หลอม,หลอ่(ระฆงั) [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ find [Nontri]
/F AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[find]
พบ (โดยบงัเอญิ): เจอ, เหน็, พบปะ, ประสบ, คน้พบ [Lex2]
หา: คน้หา, ตามหา [Lex2]
ส鬦ิ،งของหรอืคนท鬦ี،มคีณุคา่ท鬦ี،ไดค้น้พบ[Lex2]
พบ (ยงัมอียู่): ดาํรงอยู่ [Lex2]
รู้สกึ (ความพงึพอใจ): สมัผัสรู้, สาํนกึ [Lex2]
ตดัสนิ (ในศาล): ตดัสนิช刧ี惀ขาด, ลงความเหน็ [Lex2]
(ไฟด)ฺ {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ไดรั้บ,จัดหา,ไป
ถงึ,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,บรรล,ุกอ่ใหเ้กดิ. vi. รู้สกึ,เหน็วา่,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,ลงความเหน็. ###SW. find
oneself รู้ถงึความสามารถของตนและรู้วธิใีชม้นั. Phr. (all found ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่งท鬦ี،ตอ้ง หา
เป็นคาํสั鬦،งหน鬦ึ،งท鬦ี،ใหต้รวจคน้หาขอ้มลูท鬦ี،ตอ้งการในแฟม้ใดแฟม้หน鬦ึ،ง ถา้เป็นโปรแกรมประมวลผล
คาํ (word processing) เราอาจคน้หาไดเ้ป็นคาํ ๆ ไป ถา้เป็นโปรแกรมฐานขอ้มลู (database
management) เราจะสามารถคน้หาไปทลีะระเบยีน (record) บางทอีาจใชห้มายถงึการคน้หา
แฟม้ขอ้มลูวา่เกบ็ไวใ้นสารบบ (directory) ใด เป็นคาํสั鬦،งหน鬦ึ،งในระบบวนิโดวด์ว้ย (อยู่ใตเ้มนู
File) มคีวามหมายเหมอืน search [Hope]
(vi,vt) พบ,หา,คน้,สบืหา,ประสบ,สบืสวน,ตดัสนิ,ช刧ี惀ขาด,รู้,ทราบ,สาํนกึ [Nontri]
/F AY1 N D/ [CMU]



(v) / / [OALD]

four ส鬦ี،[Lex2]
จาํนวนส鬦ี،[Lex2]
(ฟอร,์โฟร)์ n.,adj. ส鬦ี، Phr. (on all fours คลาน) . Phr. (a fourเรอืกรรเชยีง4) . Phr.
(form foursจัดเป็น4แถว) [Hope]
(adj) ส鬦ี، [Nontri]
(n) ส鬦ี،,เลขส鬦ี،,เคร鬦ื،องยนตรส์鬦ี،สบู [Nontri]
/F AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fourteen จาํนวน 14[Lex2]
(ฟอร\์'ทนี) adj.,n. สบิส鬦ี، [Hope]
(adj,n) สบิส鬦ี، [Nontri]
/F AO0 R T IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fourth หน鬦ึ،งในส鬦ี،สว่น[Lex2]
ท鬦ี،ส鬦ี،: ลาํดบัท鬦ี،ส鬦ี، [Lex2]
(ฟอรธ์) adj.,adv. ท鬦ี، 4 [Hope]
(adj) ท鬦ี،ส鬦ี، [Nontri]
(n) อนัดบัท鬦ี،ส鬦ี، [Nontri]
/F AO1 R TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

frame โครงสรา้งพ刧ื惀นฐาน: โครงสรา้ง [Lex2]
กรอบ: กรอบหนา้ตา่ง, กรอบภาพ, กรอบประต ู[Lex2]
โครง: ฉาก [Lex2]
รา่งกาย: โครงสรา้งรา่งกาย [Lex2]
ใสก่รอบ: ตกีรอบ, วางกรอบ [Lex2]
วางแผน: รา่ง [Lex2]
ภาพหน鬦ึ،งในฟลิม์ภาพยนตร[์Lex2]
รอบในกฬีาโบวล์鬦ิ،ง[Lex2]
ใสร่า้ย (คาํสแลง): ใสค่วาม [Lex2]
(เฟรม) n. กรอบ,โครง,รา่ง,รา่งกาย,โครงสรา้ง,องคป์ระกอบ,ระบบ,สภาพของจติใจ,รอบหน鬦ึ،ง
(การตเีบสบอล) ,ยกหน鬦ึ،ง ๆ (มวย) vt. ประกอบกอ่,สรา้ง,ตดิ
ตั刧惀ง,รา่ง,กาํหนด,คดิ,วางแผน,ประพันธ,์ใสก่รอบ,ใสว่งกบ,ใสค่วาม,ใสร่า้ย vi. พยายาม,ให้
ความหวงั,พาตวัไป. framable,frameable ad [Hope]
(n) โครง,รปูรา่ง,โครงรา่ง,กรอบ,สะดงึ,องคป์ระกอบ [Nontri]
(vt) ประกอบ,ตดิตั刧惀ง,ทาํโครงรา่ง,วางโครง,ใสก่รอบ,กาํหนด,วางแผน [Nontri]
/F R EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

freedom ความเป็นอสิระ: เสรภีาพ, อสิรภาพ [Lex2]
(ฟร\ี'เดมิ) n. อสิรภาพ,เสรภีาพ ###S. independence [Hope]
(n) เสรภีาพ,อสิรภาพ,ความเป็นไทย,สทิธพิเิศษ [Nontri]
/F R IY1 D AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

free ซ鬦ึ،งเป็นอสิระ: โดยเสร,ี ไมม่ขีอ้จาํกดั [Lex2]
ปลดปลอ่ย: ปลอ่ย, ทาํใหเ้ป็นอสิระ [Lex2]



ขจัด: กาํจัด, ปลดเปล刧ื惀อง [Lex2]
ทาํใหป้ลอดจากส鬦ิ،งกดีขวาง: ทาํใหม้สีทิธเิสรภีาพ [Lex2]
แจกฟร:ี ใหเ้ปลา่, ไมค่ดิมลูคา่ [Lex2]
อยา่งใหเ้ปลา่: อยา่งไมต่อ้งเสยีเงนิ, อยา่งไมค่ดิมลูคา่ [Lex2]
อสิระ [LongdoEN]
(ฟร)ี {freed,freeing,frees} adj.,adv. อสิระ,เสร,ีเป็นไทย,ไมม่ขีอ้จาํกดั, ไมม่พีธิรีตีอง,ไม่
ปดิบงั,ไดรั้บการยกเวน้ภาษ,ีปลอดภยั,ทั鬦،วไป,ปราศจาก,หลวม,วา่ง,ปลอด,ไมถ่กูขดัขวาง,ไม่
แนน่อน,ไมค่งท鬦ี، vt. ทาํใหอ้สิระ ###SW. freeness n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเห [Hope]
(adj) อสิระ,ใหเ้ปลา่,วา่ง,ปลอด [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นอสิระ,ทาํใหเ้ป็นไทย,ปลดเปล刧ื惀อง,ทาํใหม้เีสรภีาพ [Nontri]
/F R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

freely อยา่งอสิระ: อยา่งเสร ี[Lex2]
adv. อยา่งอสิระ [Hope]
/F R IY1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

freeze กลายเป็นน刧ํ惀าแขง็[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยน刧ํ惀าแขง็[Lex2]
ถกู (น刧ํ惀าแขง็) กดีขวาง[Lex2]
อากาศเยน็ถงึจดุเยอืกแขง็[Lex2]
ตดิอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
แชแ่ขง็ (อาหาร)[Lex2]
(ฟรซี) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทาํให)้ แขง็ตวักลายเป็นน刧ํ惀าแขง็,เยน็จน
แขง็,ยดึมั鬦،นกบับางส鬦ิ،งบางอยา่ง,ตกตะลงึ,สะดุ้ง,หยดุอยา่งกะทนัหนัเคล鬦ื،อนไมไ่ดเ้น鬦ื،องจาก
ความกลวั ชอ็คหรอือ鬦ื،น Ph. (freeze on (onto) ยดึตดิ,ยดึมั鬦،น) . n. การทาํใหเ้ยน็จนแขง็,ภา
[Hope]
(vi) กลายเป็นน刧ํ惀าแขง็,แขง็ตวั,ตดิแนน่,แชเ่ยน็ [Nontri]
/F R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frequent ซ鬦ึ،งเป็นประจาํ: ถ鬦ี،, บอ่ย, ชกุ, เป็นนจิสนิ, ซ刧ํ惀าแลว้ซ刧ํ惀าเลา่ [Lex2]
ไปบอ่ย: ไปเป็นประจาํ [Lex2]
(ฟร\ี'เควนิท)ฺ adj. บอ่ย,ถ鬦ี،,ชกุ,เป็นนสิยั,เป็นนจิสนิ,เป็นประจาํ,มกัเกดิข刧ึ惀นเสมอ. vt. เย鬦ี،ยม
บอ่ย,ไมบ่อ่ย. ###SW. frequentable adj. frequenter n. frequentness n. ###S.
constant,common ###A. revisit [Hope]
(adj) เสมอ,บอ่ย,ถ鬦ี،,ชกุ,เป็นประจาํ,เป็นนจิสนิ [Nontri]
(vt) ไปเสมอ,ไปบอ่ยๆ,ไปถ鬦ี،,เป็นขาประจาํ [Nontri]
/F R IY1 K W AH0 N T/ [CMU]
/F R IY1 K W EH2 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

fresh สด: ใหม ่[Lex2]



สดช鬦ื،น: กระชุ่มกระชวย, มชีวีติชวีา [Lex2]
ไมม่ปีระสบการณ[์Lex2]
จดื: ไมใ่สเ่กลอื [Lex2]
(เฟรช) adj. สด,ใหม,่สดใส,สไีมต่ก,ไมม่ปีระสบการณ ์n. การเร鬦ิ،มตน้ vt. vi. ทาํใหส้ด. adv.
ใหม,่เม鬦ื،อเรว็ ๆ น刧ี惀,เดยีวน刧ี惀 adj. ทะล鬦ึ،ง,ไมม่มีารยาท ###SW. freshly adv. freshness n.
###S. recent,new [Hope]
(adj) สด,ใหม,่จดื,สดๆรอ้นๆ,บรสิทุธ气ิꯔ,สดใส,เพ鬦ิ،งมาถงึ,ไมซ่ดี [Nontri]
/F R EH1 SH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

freshly เม鬦ื،อเรว็ๆน刧ี惀: เด☊啌ยวน刧ี惀, หมาดๆ, สดๆ รอ้นๆ [Lex2]
/F R EH1 SH L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

Friday วนัศกุร[์Lex2]
(ไฟร\'เดย)์ n. วนัศกุร,์วนัท鬦ี، 6 ของสปัดาห ์[Hope]
(n) วนัศกุร ์[Nontri]
/F R AY1 D IY0/ [CMU]
/F R AY1 D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fridge ตู้เยน็[Lex2]
ตู้เยน็ [LongdoEN]
(ฟรดิจ) n. ตู้เยน็ [Hope]
(n) ตู้เยน็ [Nontri]
/F R IH1 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

friend มติร: เพ鬦ื،อน, สหาย, เกลอ, มติรสหาย, พวกพอ้ง [Lex2]
(เฟรนด)ฺ n. เพ鬦ื،อน,สหาย,มติร,พวกพอ้ง,ผู้สนับสนนุ,ผู้ชว่ยเหลอื,คนคุ้นเคย,สมาชกิของกลุ่ม
หรอืสมาคมเดยีวกนั. Phr. (make friends with คบเป็นเพ鬦ื،อนกบั) . vt. ทาํใหเ้ป็นเพ鬦ื،อน
###SW. friendless adj. friendlessness n. S... [Hope]
(n) เพ鬦ื،อน,เกลอ,สหาย,มติร,พรรคพวก,ผู้ชว่ยเหลอื [Nontri]
/F R EH1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

friendly เป็นมติร: เป็นกนัเอง, เหมอืนเป็นเพ鬦ื،อน [Lex2]
อยา่งเป็นมติร: อยา่งเป็นกนัเอง, อยา่งเพ鬦ื،อน [Lex2]
(เฟรนด\ฺ'ล)ี adj.,adv. เป็นมติร,กรณุา,ใหค้วามชว่ยเหลอื,ใหค้วามสนับสนนุ,เหมาะ friendlily
adv. ###SW. friendliness n. ###S. helpful,kind [Hope]
(adj) ฉันเพ鬦ื،อน,ฉันมติร,เป็นมติร [Nontri]
/F R EH1 N D L IY0/ [CMU]
/F R EH1 N L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

friendship มติรภาพ: ความเป็นมติร, ความเป็นเพ鬦ื،อน, ความสมัพันธอ์ยา่งเพ鬦ื،อน [Lex2]
(เฟรนด\ฺ'ชพิ) n. มติรภาพ [Hope]
(n) มติรภาพ,มติรไมตรจีติ,ความสมัพันธฉั์นเพ鬦ื،อน [Nontri]
/F R EH1 N D SH IH2 P/ [CMU]
/F R EH1 N SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]



frightened นา่ตกใจ: นา่กลวั, นา่ขนลกุ, สยอง, สยองขวญั, นา่หวาดกลวั [Lex2]
(ไฟร\'เทนิด)ฺ adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลวั. ###SW. frightenedly adv. ###S. scared
[Hope]
/F R AY1 T AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[frighten]
หวาดกลวั: ต้กใจ, เกรงกลวั [Lex2]
เขยา่ขวญั: ทาํใหต้กใจ, ทาํใหเ้กรงกลวั [Lex2]
(ไฟร\'เทนิ) vt. ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,ทาํใหต้กใจ,ขู่ขวญั. ###SW. frightenable adj.
frightener n. frighteningly adv. ###S. scare [Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ขู่,ทาํใหส้ะดุ้ง [Nontri]
/F R AY1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frighten หวาดกลวั: ต้กใจ, เกรงกลวั [Lex2]
เขยา่ขวญั: ทาํใหต้กใจ, ทาํใหเ้กรงกลวั [Lex2]
(ไฟร\'เทนิ) vt. ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,ทาํใหต้กใจ,ขู่ขวญั. ###SW. frightenable adj.
frightener n. frighteningly adv. ###S. scare [Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ขู่,ทาํใหส้ะดุ้ง [Nontri]
/F R AY1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frightening /F R AY1 T AH0 N IH0 NG/ [CMU]
/F R AY1 T N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[frighten]
หวาดกลวั: ต้กใจ, เกรงกลวั [Lex2]
เขยา่ขวญั: ทาํใหต้กใจ, ทาํใหเ้กรงกลวั [Lex2]
(ไฟร\'เทนิ) vt. ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,ทาํใหต้กใจ,ขู่ขวญั. ###SW. frightenable adj.
frightener n. frighteningly adv. ###S. scare [Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ขู่,ทาํใหส้ะดุ้ง [Nontri]
/F R AY1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

front ดา้นหนา้: แถวหนา้, สว่นหนา้ [Lex2]
ขา้งหนา้: ดา้นหนา้, แถวหนา้, เบ刧ื惀องหนา้ [Lex2]
เผชญิหนา้: หนัหนา้เขา้หา [Lex2]
หนา้แรก (หนังสอื)[Lex2]
(ฟรันท)ฺ n.,adj.,interj. หนา้,ขา้งหนา้,ดา้นหนา้ v. หนัหนา้ไปทาง,เผชญิหนา้,รับมอื,ตอ่ตา้น
###S. anterior,face [Hope]
(adj) ขา้งหนา้,ดา้นหนา้,หนา้ [Nontri]
(n) หนา้ผาก,ตอนหนา้,แนวหนา้,แนวรบ,สว่นหนา้,โฉมหนา้ [Nontri]
(vt) เผชญิหนา้,,รับมอื,ตอ่ตา้น [Nontri]
/F R AH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

frozen ซ鬦ึ،งเป็นน刧ํ惀าแขง็[Lex2]
ซ鬦ึ،งหนาวมาก[Lex2]
(โฟร\'เซนิ) v. แขง็ตวัเน鬦ื،องจากความเยน็จัด,แขง็กระดา้ง,หนาวมาก,ไรค้วามรู้สกึ,ยงัไมเ่ปล鬦ี،ยน
เป็นเงนิสด. ###SW. frozenly adv. frozenness n. ###S. frigid [Hope]
(vi) pp ของ freeze [Nontri]
/F R OW1 Z AH0 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[freeze]
กลายเป็นน刧ํ惀าแขง็[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยน刧ํ惀าแขง็[Lex2]
ถกู (น刧ํ惀าแขง็) กดีขวาง[Lex2]
อากาศเยน็ถงึจดุเยอืกแขง็[Lex2]
ตดิอยู่ (เพราะหนาวมาก)[Lex2]
แชแ่ขง็ (อาหาร)[Lex2]
(ฟรซี) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทาํให)้ แขง็ตวักลายเป็นน刧ํ惀าแขง็,เยน็จน
แขง็,ยดึมั鬦،นกบับางส鬦ิ،งบางอยา่ง,ตกตะลงึ,สะดุ้ง,หยดุอยา่งกะทนัหนัเคล鬦ื،อนไมไ่ดเ้น鬦ื،องจาก
ความกลวั ชอ็คหรอือ鬦ื،น Ph. (freeze on (onto) ยดึตดิ,ยดึมั鬦،น) . n. การทาํใหเ้ยน็จนแขง็,ภา
[Hope]
(vi) กลายเป็นน刧ํ惀าแขง็,แขง็ตวั,ตดิแนน่,แชเ่ยน็ [Nontri]
/F R IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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,ดอกผล,ผลติผล,ผลลพัธ,์บตุร,ผลกาํไร [Nontri]
(vi) มผีล,มลีกู,เกดิผล,บรรลผุล,ใหผ้ล,ตดิผล [Nontri]
/F R UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fry ทอด (อาหาร): ทอดน刧ํ惀ามนั, เจยีว [Lex2]
อาหารทอด[Lex2]
งานเล刧ี惀ยงท鬦ี،มอีาหารประเภททอด[Lex2]
ถกูลงโทษประหารดว้ยการนั鬦،งเกา้อ刧ี惀ไฟฟา้ (คาํแสลง)[Lex2]
ลงโทษประหารดว้ยการนั鬦،งเกา้อ刧ี惀ไฟฟา้ (คาํแสลง)[Lex2]
ลกูปลา[Lex2]
เดก็ๆ[Lex2]
(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดน刧ํ惀ามนั n. อาหารทอด,ลกูปลา,ลกูกบ,ลกูสตัว์
บางชนดิ [Hope]
(vt) ทอด [Nontri]
/F R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fuel เช刧ื惀อเพลงิ: เช刧ื惀อไฟ [Lex2]
ตวักระตุ้น: เช刧ื惀อ [Lex2]
เตมิน刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิ[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
(ฟวิ\'เอลิ) {fuel (l) ed,fuel (l) ing,fuels} n. เช刧ื惀อเพลงิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،บาํรงุเล刧ี惀ยง. vt. ใสห่รอืใหเ้ช刧ื惀อ
เพลงิ. vi. ไดเ้ช刧ื惀อเพลงิ. ###SW. fueler,fueller n. [Hope]
(n) เช刧ื惀อเพลงิ,ฟนื [Nontri]
/F Y UW1 AH0 L/ [CMU]
/F Y UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

full



เตม็: เตม็ท鬦ี، [Lex2]
ซ鬦ึ،งสมบรูณ:์ ซ鬦ึ،งครบถว้น [Lex2]
(ฟลู) adj. เตม็ไปดว้ย,เตม็adv. แทจ้รงิ,แนน่อน,vt. ทาํใหเ้ตม็. vi. เตม็,มอียู่เตม็. n. สภาพ
สงูสดุ,สภาพเตม็ท鬦ี،. Phr. (in full เตม็ท鬦ี، ไมไ่ดย้อ่) . ###SW. fullness n. fully adv.
###S. entire,maximum,satiated,dense [Hope]
(adj) เตม็,ทั刧惀งส刧ิ惀น,แนน่,คบั,เตม็เปี鬦،ยม,สมบรูณ,์ครบถว้น,ทั刧惀งหมด [Nontri]
(n) ความครบถว้น,ความบรบิรูณ,์ความพรอ้มมลู,ความเตม็เปี鬦،ยม,ความเตม็ท鬦ี، [Nontri]
/F UH1 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fully อยา่งเตม็ท鬦ี،: อยา่งสมบรูณ,์ อยา่งครบถว้น [Lex2]
(adv) อยา่งเตม็ท鬦ี،,อยา่งเตม็เปี鬦،ยม,อยา่งเพยีบ,อยา่งจใุจ [Nontri]
/F UH1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

function การทาํงาน: การทาํหนา้ท鬦ี،, การปฏบิตัหินา้ท鬦ี، [Lex2]
หนา้ท鬦ี،: บทบาท [Lex2]
ทาํงาน: ทาํหนา้ท鬦ี،, ปฏบิตัหินา้ท鬦ี، [Lex2]
ความสมัพันธท์างคณติศาสตรเ์ก鬦ี،ยวกบัจาํนวนท鬦ี،ข刧ึ惀นอยู่กบัจาํนวนอ鬦ื،น มสีญัลกัษณค์อื f[Lex2]
(ฟังค\ฺ'เชนิ) หนา้ท鬦ี،,การปฏบิตังิาน,ภาระกจิ,งาน,พธิ,ีบทบาท,ประสทิธภิาพ,การชมุนมุใหญ,่
(คณติศาสตร)์ จาํนวนท鬦ี،ข刧ึ惀นอยู่กบัจาํนวนอ鬦ื،น,ฟังคช์นั. vi. ปฏบิตัหินา้ท鬦ี،,กระทาํ,ใชต้าํแหนง่
หนา้ท鬦ี، ###S. perform,work,do, [Hope]
(n) การกระทาํ,หนา้ท鬦ี،,ภารกจิ,งาน,บทบาท,ประสทิธภิาพ [Nontri]
(vi) ทาํหนา้ท鬦ี،,ปฏบิตังิาน,ปฏบิตัหินา้ท鬦ี، [Nontri]
/F AH1 NG K SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

fund ของท鬦ี،สาํรองไว[้Lex2]
ทนุ: เงนิทนุ, เงนิสะสม [Lex2]
กองทนุ (องคก์ร, หนว่ยงาน)[Lex2]
หาทนุให:้ เกบ็เป็นกองทนุ, จัดหาเงนิให ้[Lex2]
จัดหาเงนิไวใ้ชห้น刧ี惀[Lex2]
(ฟันด)ฺ {funded,funding,funds} n. เงนิทนุ,ทนุ vt. ใหท้นุ,จัดหาทนุแก,่ใหเ้งนิแก ่[Hope]
(n) เงนิทนุ,มลูนธิ,ิทนุ,กองทนุ,ใบกู้เงนิ,เงนิฝาก [Nontri]
(vt) ตั刧惀งกองทนุ,ใหเ้งนิทนุ,จัดทนุแก ่[Nontri]
/F AH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

funeral พธิฝัีงศพ: งานฝังศพ [Lex2]
(ฟวิ\'เนอเรลิ) n. งานศพ,การฝังศพ,พธิฝัีงศพ,ขบวนแหศ่พ. adj. เก鬦ี،ยวกบังานศพ [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัพธิศีพ,เก鬦ี،ยวกบังานศพ,เก鬦ี،ยวกบัการฝังศพ [Nontri]
(n) การฝังศพ,พธิฝัีงศพ,การแหศ่พ,งานศพ [Nontri]



/F Y UW1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fun ความสนกุสนานคร刧ื惀นเครง: ความสนกุสนาน, ความครกึคร刧ื惀น, ความร鬦ื،นเรงิ [Lex2]
สนกุสนาน: เฮฮา, คร刧ื惀นเครง, ตลก [Lex2]
ส鬦ิ،งบนัเทงิใจ: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหส้นกุสนาน [Lex2]
(ฟัน) n. ความสนกุสนาน,ความขบขนั,เร鬦ื،องขบขนั,การหยอกลอ้ Phr. (make fun of,poke
fun at หยอกลอ้,หวัเราะเยาะ) vt.,vi. เลน่ตลก,ลอ้เลน่. adj. เก鬦ี،ยวกบัการหยอกลอ้,เก鬦ี،ยวกบั
การลอ้เลน่,เพอ้ฝัน,รา่เรงิ ###S. amusement [Hope]
(n) ความสนกุสนาน,ความขบขนั,ความตลก,เร鬦ื،องขบขนั,การหยอกลอ้ [Nontri]
/F AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

funny นา่ขบขนั: ตลก, ชวนหวั, นา่หวัเราะ [Lex2]
(ฟัน\'น)ี adj. นา่ขบขนั,สนกุ,ตลก,แปลกประหลาด,พลิกึ,นา่สงสยั,หลอกลวง,โอหงั,อวดด.ี n.
###SW. funnies n. เร鬦ื،องขบขนั,เร鬦ื،องสนกุ. funniness n. ###S. comical [Hope]
(adj) นา่ขนั,ตลก,สนกุสนาน,นา่หวัเราะ [Nontri]
/F AH1 N IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

fur ขนสตัว[์Lex2]
ผา้ขนสตัว:์ เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ทาํดว้ยขนสตัว ์[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ดเูหมอืนขนสตัว[์Lex2]
(เฟอร)์ n. หนังขนสตัวล์ะเอยีดน鬦ิ،มและหนา,สตัวจ์าํพวกท鬦ี،มขีนยาวและน鬦ิ،ม [Hope]
(n) ขนสตัว,์เส刧ื惀อผา้ขนสตัว ์[Nontri]
/F ER1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

furniture เคร鬦ื،องเรอืน: เคร鬦ื،องตกแตง่บา้น, เฟอรน์เิจอร ์[Lex2]
(เฟอร\์'นเิชอะ) n. เฟอรน์เิจอร,์เคร鬦ื،องเรอืน [Hope]
(n) เคร鬦ื،องเรอืน,เคร鬦ื،องเฟอรน์เิจอร,์เคร鬦ื،องตกแตง่บา้น [Nontri]
/F ER1 N IH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

further ซ鬦ึ،งเพ鬦ิ،มเขา้มา: ซ鬦ึ،งเสรมิ, ซ鬦ึ،งเพ鬦ิ،มเตมิ [Lex2]
มากข刧ึ惀น: เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
สนับสนนุ: สง่เสรมิ [Lex2]
(เฟอ\'เธอะ) adv. ตอ่ไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากน刧ี惀. adj. ไกลกวา่,ขยายออกไป
อกี,เพ鬦ิ،มเตมิ,มากข刧ึ惀น. vt. ชว่ยทาํใหก้า้วไปขา้งหนา้,สง่เสรมิ,ผลกัดนั,กา้วหนา้. ###SW.
furtherer n. ###S. farther [Hope]
(adj) มากข刧ึ惀น,ไกลกวา่,ขยายออกไปอกี [Nontri]
(adv) หา่งออกไป,ไกล,ไกลหา่ง,ตอ่ไป,นอกจากน刧ี惀 [Nontri]
(vt) สง่เสรมิ,ทาํใหค้บืหนา้,ตอ่ไป,ทาํใหก้า้วหนา้,ผลกัดนั [Nontri]
/F ER1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

future อนาคต[Lex2]
(ฟวิ\'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหนา้,เวลาภายหนา้,อนาคตกาล,ส鬦ิ،งท鬦ี،จะเกดิข刧ึ惀นในอนาคต,การ
ซ刧ื惀อขายลว่งหนา้. adj. อนาคต,ภายหนา้,ตอ่ไป,ภายหลงั. ###SW. futuristic adj.
futuristically adv. [Hope]
(adj) อนาคต, ภายหนา้,ตอ่ไป,ขา้งหนา้ [Nontri]
(n) อนาคต,ภายหนา้,กาลขา้งหนา้,ภายภาคหนา้ [Nontri]



/F Y UW1 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gain ไดรั้บ: สาํเรจ็, บรรล,ุ ไดก้าํไร, ไดป้ระโยชน,์ เอาชนะจนไดบ้างส鬦ิ،งมา [Lex2]
เพ鬦ิ،ม: ทาํใหม้ากข刧ึ惀น [Lex2]
ไปถงึ: มาถงึ [Lex2]
ผลประโยชน:์ ผลกาํไร [Lex2]
จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: ปรมิาณท鬦ี،ขยายออก [Lex2]
(เกน) {gained,gaining,gains} vt. ไดม้า,ไดรั้บ,กาํไร,ชนะ,บรรล,ุไดเ้ปรยีบ,มภีาษดีกีวา่,ได้
เป็นพวก. vi. กา้วหนา้,คบืหนา้, (นาฬกิา) เรว็ไป,ใกลเ้ขา้ไป. n. ผลกาํไร,ผลประโยชน,์การมี
ชยั,การเพ鬦ิ،ม,จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,การกา้วหนา้,ความคบืหนา้,การไดม้าซ鬦ึ،ง,ของท鬦ี،ไดม้า,รอ่ง,
[Hope]
(n) ผลกาํไร,ทรัพยส์มบตั,ิผลประโยชน,์ของท鬦ี،ไดม้า [Nontri]
(vt) ไดม้า,ไดก้าํไร,ไดเ้ปรยีบ,มชียั [Nontri]
/G EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gallon หนว่ยวดัปรมิาตรของของเหลว (สญัลกัษณย์อ่ gal.): แกลลอน [Lex2]
(แกล\'เลนิ) n. แกลลอน,หนว่ยตวงของเหลว4quarts [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนักเป็นแกลลอน [Nontri]
/G AE1 L AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

gambling การพนัน[Lex2]
/G AE1 M B AH0 L IH0 NG/ [CMU]
/G AE1 M B L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[gamble]
เส鬦ี،ยงโชค: พนัน, เลน่พนัน [Lex2]
การเส鬦ี،ยงโชค: การเส鬦ี،ยงทาย, การพนัน [Lex2]
(แกม\'เบลิ) {gambled,gambling,gambles} vi. พนัน,เลน่การพนัน,พนันขนัตอ่,เส鬦ี،ยงโชค.
vt. สญูเสยีจากการพนัน,พนันขนัตอ่. n. การพนัน,การเส鬦ี،ยงโชค. ###SW. gambler n.
###S. wager,bet,play,game [Hope]
(vi,vt) พนัน,เลน่การพนัน,เส鬦ี،ยงโชค [Nontri]
/G AE1 M B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

game กฬีา: การละเลน่, การแขง่ขนั, เกม [Lex2]
แตม้คะแนนท鬦ี،ทาํใหช้นะการแขง่ขนั[Lex2]
กฎการแขง่ขนั: กตกิาในเกมกฬีา [Lex2]
กลเมด็: กลวธิ,ี กล [Lex2]
สตัวป์่าท鬦ี،ถกูลา่เพ鬦ื،อการกฬีา[Lex2]
กลา้ไดก้ลา้เสยี: กลา้เส鬦ี،ยง, กลา้ [Lex2]



เลน่พนัน: พนัน [Lex2]
(เกม) {gamed,gaming,games} n. กฬีา,เกม,เน刧ื惀อสตัวท์鬦ี،ลา่มา,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตามลา่ Phr. (play the
game เลน่อยา่งยตุธิรรม,เลน่ตามกตกิา) . adj. เก鬦ี،ยวกบัสตัวท์鬦ี،ลา่,อยา่งนักกฬีา,กลา้ไดก้ลา้
เสยี,เตม็ใจเลน่. vi. เลน่พนัน,พนัน,ขนัตอ่. vt. พนันหมด,เสยีพนัน คาํศพัทย์อ่ย [Hope]
(adj) เป็นนักเลง,ราวกบันักกฬีา,กลา้ไดก้ลา้เสยี [Nontri]
(n) การละเลน่,เกม,เคร鬦ื،องเลน่,กฬีา,สตัวท์鬦ี،ถกูลา่,การแขง่ขนั,กลวธิ ี[Nontri]
/G EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gap ชอ่งวา่ง: รอยแตก, รอยแยก, รอยหา่ง, ชอ่งโหว ่[Lex2]
ความแตกตา่ง: ความไมเ่ขา้ใจกนั, ปัญหาท鬦ี،เกดิจากความแตกตา่งกนั [Lex2]
หบุเขาลกึ[Lex2]
ทาํใหห้า่ง: ทาํใหเ้กดิชอ่งวา่ง, ทาํใหแ้ยก [Lex2]
(แกพ) n. ชอ่งวา่ง,ปากโหว,่ชอ่งหา่ง,ความแตกตา่ง,ความไมเ่หมอืนกนั,หบุเขาลกึ,หว้ยลกึ.
vt. ทาํใหเ้กดิชอ่งวา่ง [Hope]
(n) ชอ่งวา่ง,ชอ่งโหว,่ความแตกตา่ง [Nontri]
/G AE1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

garage โรงรถ: อู่, อู่ซอ่มรถ [Lex2]
เขา้อู่: เขา้โรงรถ, เขา้อู่ซอ่มรถ [Lex2]
(การร์าจ\ฺ') n. โรงรถ [Hope]
(n) โรงรถ,อู่ซอ่มรถ,อู่รถยนต ์[Nontri]
/G ER0 AA1 ZH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

garbage ขยะ: เศษขยะ, ขยะมลูฝอย [Lex2]
(การ\์'เบจ)ฺ n. ขยะ,มลูฝอย,เศษส鬦ิ،งของ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่,ของเลว,การพดูปด,การพดูท鬦ี،ไรส้าระ
###S. refuge,rubbish [Hope]
(n) เศษอาหาร,เศษขยะ,ขยะมลูฝอย,ส鬦ิ،งปฏกิลู [Nontri]
/G AA1 R B IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

garden สวน: ไร,่ อทุยาน [Lex2]
ทาํสวน: ทาํไร ่[Lex2]
(การ\์'เดนิ) n. สวน,สวนสาธารณะ,อทุยานสาธารณะ,ไรผั่ก vi.,vt. ปลกูสวน,ทาํสวน. [Hope]
(n) สวน,อทุยาน,สวนสาธารณะ [Nontri]
(vi) ทาํสวน,ปลกูสวน [Nontri]
/G AA1 R D AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gas กา๊ซ: แกซ๊, น刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิ [Lex2]
เตมิแกซ๊: ปลอ่ยแกซ๊ [Lex2]
ฆา่ดว้ยแกส๊[Lex2]
พดูไรส้าระ (คาํไมเ่ป็นทางการ): พดูเหลวไหล [Lex2]
เหลา้ (ราคาถกู): สรุา [Lex2]
(แกส) n. แกส๊,ดgูasoline. vt. ใสแ่กส๊. vi. ปลอ่ยแกส๊ออกมา, ###SW. gas up เตมิน刧ํ惀ามนั
เบนซนิลงในถงั ###S. vapour,air [Hope]
(n) กา๊ซ,ควนั,ไอพษิ,ลม,อากาศธาต ุ[Nontri]
/G AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



gasoline น刧ํ惀ามนัเบนซนิ: น刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิ [Lex2]
(แกส\'ซะลนี) n.น刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิจากปโิตรเลยีม เป็นสว่นผสมของไฮโดรคารบ์อน ###S.
petrol ###SW. gasolinic adj. [Hope]
(n) น刧ํ惀ามนัเบนซนิ [Nontri]
/G AE1 S AH0 L IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

gather ชมุนมุ: รวมกลุ่ม, รวมตวักนั, จับกลุ่มกนั [Lex2]
ชมุนมุ: รวมกลุ่ม, รวมตวั, จับกลุ่ม [Lex2]
เกบ็เก鬦ี،ยว: รวบรวม [Lex2]
รวมความคดิ[Lex2]
(แกธ\'เธอะ) vt.,vi.,n. (การ) รวบรวม,จัดรวม,สะสม,ขมวดค刧ิ惀ว,ส鬦ิ،งท鬦ี،เกบ็รวม ###SW.
gatherable n. ###S. assemble,mass [Hope]
(vi,vt) รวม,เกบ็,รวบรวม,จับกลุ่ม,สะสม,เกาะกนั,ชมุนมุ [Nontri]
/G AE1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gear เฟอืง: เกยีร ์[Lex2]
อปุกรณ:์ เคร鬦ื،องมอื [Lex2]
เขา้เกยีร:์ เปล鬦ี،ยนเกยีร,์ ใสเ่กยีร ์[Lex2]
ปรับ: ดดัแปลง [Lex2]
ลอ้เคร鬦ื،องบนิ [LongdoEN]
(เกยีร)์ n.,vt. (ใส)่ ลอ้ฟันเฟอืง,เฟอืง,เกยีร,์เคร鬦ื،องสวม,เคร鬦ื،องข鬦ี،มา้,เคร鬦ื،อง
มอื,อปุกรณ,์เส刧ื惀อผา้,ยทุธสมัภาระ,เส刧ื惀อเกราะ vi. สวมใสพ่อด,ีใสไ่ดพ้อด.ี adj. อศัจรรย,์ดเีย鬦ี،ยม
[Hope]
(n) เกยีรร์ถ,เคร鬦ื،องเทยีมมา้,เคร鬦ื،องมอื,เฟอืง,เส刧ื惀อเกราะ [Nontri]
/G IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

general ทั鬦،วไป: ไมเ่ฉพาะเจาะจง, ไมจ่าํกดั [Lex2]
นายพล: แมท่พั [Lex2]
(เจน\'เนเรลิ) adj. ทั鬦،วไป,โดยทั鬦،วไป n. เร鬦ื،องทั鬦،วไป,นายพล,สาธารณชน. Phr. (in general
โดยทั鬦،วไป) m ###S. universal,common ###A. local,exact [Hope]
(adj) ทั鬦،วไป,กวา้งๆ,ธรรมดา,โดยปกต ิ[Nontri]
(n) พลเอก,แมท่พั,นายพล,สาธารณชน [Nontri]
/JH EH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
/JH EH1 N R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

generally โดยทั鬦،วไป: โดยปกต,ิ สว่นมาก, สว่นใหญ,่ โดยรวมๆ [Lex2]
adv. โดยทั鬦،วไป,สว่นมาก,สว่นใหญ,่โดยปกต,ิซ鬦ึ،งไมไ่ดเ้จาะจง ###S. usually,chiefly
[Hope]
(adv) สว่นใหญ,่โดยทั鬦،วไป,สว่นมาก,โดยปกต ิ[Nontri]
/JH EH1 N ER0 AH0 L IY0/ [CMU]
/JH EH1 N R AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



generate สรา้งข刧ึ惀น: ผลติ, ทาํใหเ้กดิ, ใหก้าํเนดิ [Lex2]
(เจน\'เนอเรท) vt. กาํเนดิ,บงัเกดิ,ใหก้าํเนดิ,แพรพั่นธุ์,ทาํใหเ้กดิ ###S. make,form
[Hope]
(vt) ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,ใหก้าํเนดิ,ผลติ,แพรพั่นธุ์ [Nontri]
/JH EH1 N ER0 EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

generation การแพรพั่นธุ์: การกาํเนดิ [Lex2]
ยคุ: ชั鬦،วอาย,ุ ชั鬦،วคน, รุ่นอาย,ุ รุ่น [Lex2]
คนรุ่นราวคราวเดยีวกนั: คนรุ่นเดยีวกนั [Lex2]
(เจนเนอเร\'เชนิ) n. การกาํเนดิ,การกอ่ใหเ้กดิ,การแพรพั่นธุ์,ยคุ,สมยั,ปนู,ชั刧惀นอาย,ุรุ่น.
###SW. generational adj. [Hope]
(n) การใหก้าํเนดิ,การแพรพั่นธุ์,ชั鬦،วอายคุนหน鬦ึ،ง,ยคุสมยั,รุ่น [Nontri]
/JH EH2 N ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

generous ใจกวา้ง: ใจนักเลง, ใจดมีเีมตตา, เอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อ [Lex2]
เหลอืเฟอื: อดุมสมบรูณ,์ เกนิพอ [Lex2]
(เจน\'นะเรสิ) adj. ใจกวา้ง,มนี刧ํ惀าใจ,ใจด,ีมากมาย,ไมเ่หน็แกต่วั,อดุมสมบรูณ,์ (รส) เขม้ขน้.
###S. munificent,liberal [Hope]
(adj) เอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อ,เผ鬦ื،อแผ,่กรณุา,ใจกวา้ง,มนี刧ํ惀าใจ,ไมเ่หน็แกต่วั [Nontri]
/JH EH1 N ER0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gentle ออ่นโยน: ใจด,ี มเีมตตา, ออ่นนอ้ม, นุ่มนวล, สภุาพ, เป็นผู้ด ี[Lex2]
(เจน\'เทลิ) adj. ใจด,ีใจกวา้ง,มนี刧ํ惀าใจ,มสีกลุสงู,เป็นผู้ด,ีสภุาพ,ออ่นโยน,นา่นับถอื,วา่งา่ย,นุ่ม
นวล,ละมนุละไม. vt. ทาํใหเ้ช鬦ื،อง,ทาํใหส้งบ,ทาํใหอ้อ่นโยน,ตบเบา ๆ ,ลบูคลาํ. ###SW.
gentleness n. gently adv. ###S. bland,placid,s [Hope]
(adj) สภุาพ,ออ่นโยน,เป็นผู้ด,ีมตีระกลูด,ีเบาๆ,คอ่ยๆ,นุ่มนวล [Nontri]
/JH EH1 N T AH0 L/ [CMU]
/JH EH1 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

gently ออ่นโยน: นุ่มนวล, คอ่ยเป็นคอ่ยไป [Lex2]
(adv) อยา่งสภุาพ,อยา่งออ่นโยน,อยา่งผู้ด,ีอยา่งเบาๆ,อยา่งนุ่มนวล [Nontri]
/JH EH1 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

genuine แท:้ ซ鬦ึ،งเป็นของจรงิ, ซ鬦ึ،งเป็นของแท ้[Lex2]
(เจน\'นอูนี) adj. แท,้แทจ้รงิ,จรงิใจ,ไมเ่สแสรง้. ###SW. genuineness n. ###S.
veritable,real,frank [Hope]
(adj) แท,้จรงิ,แทจ้รงิ,จรงิใจ [Nontri]
/JH EH1 N Y AH0 W AH0 N/ [CMU]



 

/JH EH1 N Y UW0 W AY2 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

geography ภมูศิาสตร[์Lex2]
ภมูศิาสตร ์[LongdoEN]
(จอีอก\'กระฟ)ี n. ภมูศิาสตร ์[Hope]
(n) ภมูศิาสตร,์ภมูปิระเทศ,ภมูศิาสตรธ์รรมชาต ิ[Nontri]
/JH IY0 AA1 G R AH0 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

get ได:้ ไดรั้บ, รับ [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: มผีลตอ่, กระตุ้น, ชกัจงู [Lex2]
เจรญิ: พัฒนา [Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
มาถงึ: ไปถงึ, บรรล ุ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ[Lex2]
ไดรั้บ เชน่ I got the book yesterday. ฉันไดรั้บหนังสอืเม鬦ื،อวานน刧ี惀 [LongdoEN]
เขา้ใจ เชน่ Do you get it? คณุเขา้ใจ (เร鬦ื،องน刧ี惀) หรอืเปลา่, Oh, I got it now. อา้ ตอนน刧ี惀ฉัน
เขา้ใจแลว้ [LongdoEN]
(เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได,้ไดม้า,ไดรั้บ,เอา,ไปเอามา vi. มาถงึ,บรรล ุPhr.
(get along จัดการ,กา้วหนา้,ตกลง,เป็นมติร) . [Hope]
(vi) มาถงึ,เขา้ใจ,บรรล,ุกลายเป็น,ไดเ้งนิ,มรีายได ้[Nontri]
(vt) ไดรั้บ,ไดม้า,ชกัชวน,จัดทาํ,จัดแจง,หามาได,้ตดิ(โรค) [Nontri]
/G EH1 T/ [CMU]
/G IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

giant ยกัษ:์ ส鬦ิ،งท鬦ี،มขีนาดใหญโ่ตมาก [Lex2]
มหมึา: ใหญย่กัษ,์ ใหญโ่ตมาก [Lex2]
(ไจ\'เอนิท)ฺ n.,adj. ยกัษ ์###S. huge,monster [Hope]
(n) ยกัษ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหญโ่ต [Nontri]
/JH AY1 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

girlfriend หญงิคนรัก: แฟนสาว, สาวคนรัก [Lex2]
/G ER1 L F R EH2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

girl เดก็ผู้หญงิ: เดก็สาว, เพ鬦ื،อนหญงิ [Lex2]
(เกริล์) n. เดก็ผู้หญงิ,หญงิสาว,คนรัก (ของผู้ชาย) ,ผู้หญงิ [Hope]
(n) เดก็หญงิ,เดก็ผู้หญงิ,หญงิสาว [Nontri]
/G ER1 L/ [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 ยอม
แพ,้หยดุสู้,หยดุเถยีง) . Id. (give (something) out แจกจา่ย) . n. สภาพท鬦ี،ยดืหยุ่นได,้ความ
เดง้ได ้[Hope]
(vi,vt) ให,้มอบ,ยกให,้อทุศิ,สละให,้แจก,ถงึ,เสนอ,ยอม,ออกคาํสั鬦،ง [Nontri]
/G IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

glass แกว้: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํดว้ยแกว้, กระจก, แกว้น刧ํ惀า [Lex2]
แวน่ตา[Lex2]
(กลาส) n. แกว้,กระจก,เลนส,์แวน่ขยาย,เคร鬦ื،องแกว้,หน鬦ึ،งถว้ยแกว้ adj. ซ鬦ึ،งทาํดว้ยแกว้ vt. ตดิ
กระจก,สะทอ้น ###SW. glasses n.,pl. แวน่ตา, [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งทาํดว้ยแกว้,ซ鬦ึ،งประดบัดว้ยแกว้ [Nontri]
(n) แกว้,แวน่ตา,เลนส,์แวน่ขยาย,ตู้กระจก,กระจก [Nontri]
/G L AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

glue กาว: กาวน刧ํ惀า [Lex2]
ตดิดว้ยกาว: ทากาว [Lex2]
(กล)ู n. กาว,กาวน刧ํ惀า. vt. ใชก้าวตดิ,ตดิแนน่. ###SW. gluer n. [Hope]
(n) กาว,แปง้เปียก [Nontri]
(vt) ปดิกาว,ทากาว,ตดิกาว [Nontri]
/G L UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

goal ประต[ูLex2]
จดุมุ่งหมาย: ความมุ่งหมาย, ความประสงค,์ จดุหมายปลายทาง [Lex2]
(โกล) n. เปา้หมาย,ประตฟูตุบอล ###S. aim,end [Hope]



(n) จดุหมายปลายทาง,หลกัชยั,ประตฟูตุบอล,เปา้หมาย [Nontri]
/G OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

god พระเจา้: พระผู้เป็นเจา้, พระเป็นเจา้, เทวดา [Lex2]
(กอด) n. พระเจา้,เทพเจา้,ผู้วเิศษ interj. คาํอทุาน ###S. divinity,deity [Hope]
(n) พระเจา้,พระผู้เป็นเจา้,เทวดา,เทพเจา้,ผู้วเิศษ [Nontri]
/G AA1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

go ไป: ไป, เคล鬦ื،อนไป, ออกไปถงึ, มาถงึ [Lex2]
ผา่นไป (เวลา): ลว่งเลยไป [Lex2]
บรรล[ุLex2]
เลกิ: ท刧ิ惀ง, กาํจัด, จบส刧ิ惀น [Lex2]
หมด: ถกูใชห้มด, หมดอาย ุ[Lex2]
ลาออก[Lex2]
สง่เสยีง[Lex2]
หมากลอ้ม[Lex2]
(โก) {went,gone,going,goes} vi. ไป,เคล鬦ื،อนไป,จากไป,กลายเป็น,กระทาํ,บรรล,ุ vt.
อดทน,อดกลั刧惀น,พนัน n. การไป,พลงังาน,กาํลงัวงัชา,ความพยายาม,ความสาํเรจ็, Phr. (go
on ตอ่ไป,อดทน,อดกลั刧惀น) ###S. pass,move,proceed [Hope]
(vi) ไป,เดนิ,ลอ่งไป,เท鬦ี،ยวไป,ว鬦ิ،ง,แลน่,เคล鬦ื،อนไหว,กา้วหนา้,เจรญิ [Nontri]
/G OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gold ทอง: ทองคาํ [Lex2]
สทีอง: ซ鬦ึ،งเป็นสทีอง [Lex2]
ท鬦ี،มสีทีอง [LongdoDE]
(โกลด)ฺ n. ทอง [Hope]
(adj) ทาํดว้ยทอง,ทาํจากทอง,คลา้ยทอง,มสีทีอง [Nontri]
(n) ทอง,ทองคาํ,เหรยีญทอง,ทรัพยส์มบตั ิ[Nontri]
/G OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

goodbye คาํกลา่วอาํลา: ลากอ่น [Lex2]
/G UH2 D B AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

good ด[ีLex2]
เหมาะสม: ถกูตอ้ง [Lex2]
เกง่: ฉลาด, มคีวามสามารถ [Lex2]
ซ鬦ึ،งเช鬦ี،ยวชาญ: ซ鬦ึ،งชาํนาญ [Lex2]
มนี刧ํ惀าใจ: ใจด ี[Lex2]
มเีกยีรต[ิLex2]
นา่พอใจ: นา่เช鬦ื،อถอื, ไวใ้จได,้ มชี鬦ื،อเสยีง [Lex2]
มาก: เตม็ท鬦ี، [Lex2]
แทจ้รงิ: ไมป่ลอม [Lex2]
ความดงีาม: ความด,ี ผลประโยชน,์ คณุธรรม [Lex2]
(กดู) adj. ด,ีกรณุา Id. (all in good time ถกูกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คณุคา่,ผล
ประโยชน,์ความดเีลศิ,ความกรณุา ###SW. goods n. สนิคา้. Phr. (for good ตลอดไป)
interj. คาํอทุานแสดงความพอใจหรอืความเหน็ดว้ย,ด ีadv. ด.ี S... [Hope]



(adj) ด,ีถกู,เกง่,ใจด,ีเป็นประโยชน,์ใชไ้ด,้เหมาะสม [Nontri]
(n) ความด,ีคณุประโยชน,์ผลประโยชน ์[Nontri]
/G UH1 D/ [CMU]
/G AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

govern ปกครอง: วางระเบยีบ, ควบคมุ, บงัคบั [Lex2]
(กฟั\'เวริน์) v. ปกครอง,ครอบงาํ,ควบคมุ,ดแูล. ###SW. governabilityn. governable adj.
###S. direct,rule [Hope]
(vt) ปกครอง,ดแูล,ครอบครอง,ครอบงาํ,บงัคบั,ควบคมุ [Nontri]
/G AH1 V ER0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

government รัฐบาล: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบรหิาร [Lex2]
(กฟั\'เวริเ์มนิท)ฺ n. รัฐบาล,การปกครอง ###SW. governmental adj. ###S. order,rule
control ###A. anarchy,chaos [Hope]
(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคมุ [Nontri]
/G AH1 V ER0 M AH0 N T/ [CMU]
/G AH1 V ER0 N M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

governor ผู้วา่การรัฐ: ผู้ปกครอง, ขา้หลวง, ผู้ควบคมุ, เจา้เมอืง [Lex2]
เคร鬦ื،องควบคมุความเรว็ของเคร鬦ื،องยนต[์Lex2]
(กฟั\'เวริน์เนอะ) n. ขา้หลวง,ผู้วา่ราชการ,ผู้ปกครอง ###S. supervisor,director [Hope]
(n) ผู้ปกครอง,เจา้เมอืง,ขา้หลวง,ผู้วา่ราชการจังหวดั [Nontri]
/G AH1 V ER0 N ER0/ [CMU]



(n) / / [OALD]

grab ควา้: ฉกฉวย, ไขวค่วา้ [Lex2]
การยดึเกาะ: การควา้, การแยง่, ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกู (ฉวย, ยดึ, เกาะ) [Lex2]
เรอืแบบตะวนัออก: เรอืท鬦ี،มเีสากระโดง3 เสาและขงึผา้ใบ [Lex2]
(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,ควา้,แยง่,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การ
ฉวย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกู (ฉวย,ควา้,แยง่,โฉบ) ###SW. grabber n. ###S. seize [Hope]
(vt) ฉกชงิ,ตะครบุ,ฉวย,ควา้,โฉบ,เฉ鬦ี،ยว,แยง่,จับ [Nontri]
/G R AE1 B/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grade ชนชั刧惀น: นักเรยีนในชั刧惀น [Lex2]
ระดบั: ระดบัคะแนน, เกรด [Lex2]
แบง่ระดบั: แบง่ชั刧惀น, ทาํเป็นชั刧惀นๆ, ใหค้ะแนน, ใหต้าํแหนง่ [Lex2]
ทาํทางลาด: ทาํถนน [Lex2]
เดนิ: เคล鬦ื،อนท鬦ี، [Lex2]
(เกรด) n. ชั刧惀น,ระดบั,ขั刧惀น,ขดี,ตอน,ชนดิ. ###SW. grades n. โรงเรยีนประถม,การเอยีง
ลาด,พันธผ์สม vt. แบง่ออกเป็นขั刧惀น ๆ ,แบง่ออกเป็นชนดิ,ทาํใหร้าบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็น
ขั刧惀นเป็นระดบั ###S. step,slope,rank [Hope]
(n) ชั刧惀น,ลาํดบั,ชนดิ,ระดบั,ขดี,ขั刧惀น [Nontri]
(vt) จัดลาํดบั,แบง่ชั刧惀น,แบง่ชนดิ,จัดเกรด,แบง่ระดบั [Nontri]
/G R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gradual ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นชา้ๆ: ทลีะนอ้ย, คอ่ยๆ ทยอย [Lex2]
บทเพลงสวดในศาสนาครสิต:์ หนังสอืเพลงสวด [Lex2]
(แกรด\'จวล) adj. เอยีงลาด,คอ่ย ๆ ลาด,ทลีะนอ้ย. n. ###SW. gradually adv.
gradualness n. ###S. slow,progressive [Hope]
(adj) ทลีะนอ้ยๆ,คอ่ยๆ [Nontri]
/G R AE1 JH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gradually อยา่งทลีะนอ้ย[Lex2]
(adv) ทลีะนอ้ยๆ,คอ่ยๆ [Nontri]
/G R AE1 JH UW0 AH0 L IY0/ [CMU]
/G R AE1 JH UW0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

grain เมลด็ขา้ว: เมลด็, เมลด็พชื, เมด็ขา้ว, ธญัพชื, เน刧ื惀อไม ้[Lex2]
เมด็เลก็ๆ[Lex2]
ลายเน刧ื惀อไม[้Lex2]
หนว่ยมาตราชั鬦،ง[Lex2]
(เกรน) n. เมลด็ขา้ว,เมลด็พชืท鬦ี،ใชเ้ป็นอาหาร,พชืประเภทขา้ว,เมลด็เลก็ ๆ ,หนว่ยน刧ํ惀าหนักท鬦ี،
เลก็ท鬦ี،สดุ (0.0648 กรัม) , ลายเน刧ื惀อในงาไมห้นิ,ลายเสน้หรอืชั刧惀นของหนิหรอืถา่นหนิ,ภาวะการ
ตกผลกึ. ###S. seed,particle [Hope]
(n) เมลด็ขา้ว,เมลด็พชื,น刧ํ惀าหนักเป็นเกรน,นสิยั,สนัดาน [Nontri]
/G R EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

gram หนว่ยชั鬦،งน刧ํ惀าหนักเป็นกรัม (สญัลกัษณย์อ่คอื g. / gm. / gr.)[Lex2]
เมลด็ถั鬦،ว: ถั鬦،วเขยีว [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัส鬦ิ،งท鬦ี،วาดหรอืเขยีน[Lex2]



(แกรม) n. กรัม [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนักเป็นกรัม [Nontri]
/G R AE1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grammar ไวยากรณ:์ หลกัไวยากรณ,์ หนังสอืไวยากรณ ์[Lex2]
(แกรม\'มะ) n. ไวยากรณ ์[Hope]
(n) หลกัไวยากรณ,์หลกัภาษา [Nontri]
/G R AE1 M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grandchild หลาน[Lex2]
(n) หลาน [Nontri]
/G R AE1 N D CH AY2 L D/ [CMU]
/G R AE1 N CH AY2 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

granddaughter หลานสาว[Lex2]
n. หลานสาว [Hope]
(n) หลานสาว [Nontri]
/G R AE1 N D AO2 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grandfather ปู่ / ตา[Lex2]
n. ปู่,บรรพบรุษุ ###SW. grandfatherly adj. [Hope]
(n) ปู่,ตา [Nontri]
/G R AE1 N D F AA2 DH ER0/ [CMU]
/G R AE1 N F AA2 DH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grand ใหญโ่ต: หรหูรา, สงา่งาม, โออ่า่ [Lex2]
นา่เกรงขาม: เป็นท鬦ี،เคารพ, ซ鬦ึ،งมอีาํนาจ [Lex2]
|e| ใหญ,่ สงู เชน่ Mon copain est trés grand. แฟนฉันนะ สงูเชยีวละ่ [LongdoFR]
(แกรนด)ฺ adj. ใหญโ่ต,มหมึา,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,สาํคญัมาก,ดเีย鬦ี،ยม,ผ鬦ึ،งผาย,งดงาม,นา่
นับถอื,โอหงั,อวดด,ีสมบรูณ,์ครอบคลมุ. n. เปียนโนขนาดใหญ,่1000 ดอลลาร.์ ###SW.
grandly adv. grandness n. ###S. stately,main,excellent,good A. [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,ใหญห่ลวง,หรหูรา,สาํคญั,ย鬦ิ،งใหญ,่มหมึา,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ดเีย鬦ี،ยม [Nontri]
/G R AE1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

grandmother ยา่ / ยาย[Lex2]
n. ยาย,ยา่,บรรพบรุษุท鬦ี،เป็นหญงิ. ###SW. grandmotherly adj. [Hope]
(n) ยา่,ยาย [Nontri]
/G R AE1 N D M AH2 DH ER0/ [CMU]
/G R AE1 N M AH2 DH ER0/ [CMU]
/G R AE1 M AH2 DH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grandparent ปู่ยา่: ตายาย [Lex2]
(แกรน\'แพ\'เรนิท)ฺ n. ปู่ยา่ตายาย [Hope]
(n) ปู่ยา่ตายาย [Nontri]



/G R AE1 N D P EH2 R AH0 N T/ [CMU]
/G R AE1 N P EH2 R AH0 N T/ [CMU]
/G R AE1 M P EH2 R AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grandson หลานชาย[Lex2]
n. หลาน [Hope]
(n) หลานชาย [Nontri]
/G R AE1 N D S AH2 N/ [CMU]
/G R AE1 N S AH2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

grant ยนิยอม: ยอมให,้ ประทาน, ใหร้างวลั [Lex2]
เงนิชว่ยเหลอื: เงนิบรจิาค, เงนิสนับสนนุ [Lex2]
(กรานท)ฺ vt. อนญุาต,ยอมให,้ให,้โอน. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ให,้การให,้การอนญุาต,การโอน,การโอน
ทรัพยส์นิ. ###SW. grantable adj. granter n. grantor n. ###S. boon [Hope]
(n) ของท鬦ี،ให,้เงนิชว่ย,การให,้การอนญุาต,การโอนทรัพยส์นิ [Nontri]
(vi,vt) ยอมรับ,อนญุาต,ยนิยอม,ยอมให,้ตกลงตาม,มอบให ้[Nontri]
/G R AE1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

grass หญา้: บรเิวณท鬦ี،มหีญา้, ทุ่งหญา้ [Lex2]
ผู้ท鬦ี،บอกขอ้มลู[Lex2]
กญัชา[Lex2]
(กราส) n. หญา้,สนามหญา้,ทุ่งหญา้ [Hope]
(n) หญา้,สนามหญา้,ทุ่งหญา้ [Nontri]
/G R AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

grave หลมุศพ: หลมุฝังศพ, สสุาน, ป่าชา้ [Lex2]
เสยีงต鬦ํ،า[Lex2]
รา้ยแรง: รนุแรง, อนัตราย, เครง่เครยีด, เอาจรงิเอาจัง, สาํคญั, เศรา้ซมึ, ถมงึทงึ, ขรมึ, เสยีง
ต鬦ํ،า, เสยีงเค [Lex2]
(เกรฟว) n. สสุาน,หลมุฝังศพ,ป่าชา้,ความตาย adj. รา้ยแรง,รนุแรง,สาํคญั,เอาจรงิเอา
จัง,ขงึขงั,วกิฤต,ิมดืมวั,เศรา้ซมึ,คร刧ึ惀ม,เสยีงหนัก 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]



great ดมีาก: ยอดเย鬦ี،ยม, ดเีลศิ [Lex2]
สาํคญั: โดดเดน่, ย鬦ิ،งใหญ,่ ใหญ ่[Lex2]
ยาวนาน: นาน [Lex2]
คาํอทุานแสดงความพอใจ[Lex2]
(เกรท) adj. ใหญ,่ย鬦ิ،งใหญ ่adv. ดมีาก. n. คนสาํคญั,คนท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง. ###SW. greatness
n. ###S. large,huge,excellent [Hope]
(adj) ใหญ,่ย鬦ิ،งใหญ,่สาํคญั,ใหญโ่ต,ประเสรฐิ,เบอ้เรอ่,เข鬦ื،อง,ใหญห่ลวง,มาก [Nontri]
/G R EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

greatly อยา่งมาก: อยา่งสงู, อยา่งรนุแรง, มาก, เยอะ [Lex2]
/G R EY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

green สเีขยีว[Lex2]
มสีเีขยีว: ซ鬦ึ،งเขยีวชอุ่ม [Lex2]
ยงัไมส่กุ (ผลไม)้: ดบิ [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،มหีญา้ปกคลมุ: พ刧ื惀นท鬦ี،สเีขยีว [Lex2]
กลายเป็นสเีขยีว[Lex2]
ออ่นดว้ยประสบการณ,์ ไรเ้ดยีงสา [LongdoEN]
(กรนี) adj. สเีขยีว,เขยีวชอุ่ม,ประกอบดว้ยผัก,ยงัไมส่กุ,ยงัไมโ่ตเตม็ท鬦ี،,ออ่นหดั,ไร้
ประสบการณ,์ใหม,่สด,เรว็ ๆ น刧ี惀,ขดี,ซ鬦ึ،งถกูฆา่ใหม ่ๆ ,ไมต่ดิไฟ. n. สเีขยีว,วตัถสุเีขยีว,ทุ่งหญา้
สเีขยีว,ใบไมส้ด ๆ ,ก鬦ิ،งไมแ้ละใบไมท้鬦ี،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]

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]

grocery รา้นขายของชาํ[Lex2]
(โกร\'เซอร)ี n. รา้นขายของชาํ,ของชาํ ###S. grocer\'s store [Hope]
(n) รา้นขายของชาํ,ของชาํ,ของอปุโภคบรโิภค [Nontri]
/G R OW1 S ER0 IY0/ [CMU]
/G R OW1 S R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ground ผวิดนิ: ผวิโลก, พ刧ื惀นดนิ, พ刧ื惀น [Lex2]
สนาม[Lex2]
เหตผุล: สาเหต ุ[Lex2]
หวัเร鬦ื،อง: เร鬦ื،อง [Lex2]
พ刧ื惀นหลงั: ภมูหิลงั [Lex2]
กน้ทะเล / แมน่刧ํ惀า / ทะเลสาบ[Lex2]



วางท鬦ี،พ刧ื惀น: วางพ刧ื惀น [Lex2]
ใหพ้刧ื惀นฐาน: ฝกึสอนพ刧ื惀นฐานให ้[Lex2]
สรา้ง: กอ่ตั刧惀ง [Lex2]
ตอ่สายดนิ: ตอ่สายลงพ刧ื惀น [Lex2]
ใหร้อ่นลง (เคร鬦ื،องบนิ): ลงจอด, ลงสู่พ刧ื惀น [Lex2]
กระทบพ刧ื惀น: ถงึพ刧ื惀น [Lex2]
鬦ี،กรยิาชอ่งท鬦ี، 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. พ刧ื惀น,พ刧ื惀นดนิ,ดนิ,ท鬦ี،ดนิ,สนาม,สถานท鬦ี،,บรเิวณ,เขต,เร鬦ื،องราว,หวัเร鬦ื،อง,ทอ้งน刧ํ惀า,ทอ้ง
ทะเล,กน้น刧ํ惀า,หลกัฐาน,พ刧ื惀นฐาน,เหต,ุท鬦ี،มั鬦،น,หลกัฐานอา้งองิ,ท鬦ี،มั鬦،น. v. กรยิาชอ่ง 2 และ
3ของgrind adj. บดเป็นผง,บดแลว้ above ground มชีวีติ. below ground ตายและฝัง. h
[Hope]
(n) พ刧ื惀นดนิ,ดนิ,มลูฐาน,ท鬦ี،มั鬦،น,หลกัฐาน,รากฐาน,ท鬦ี،ดนิ [Nontri]
(vt) ตดิแนน่,วางรากฐาน,ลงหลกั,ตั刧惀งมั鬦،น,ปัก [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ grind [Nontri]
/G R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[grind]
บด: ขย刧ี惀, โม ่[Lex2]
ลบั: ขดู, เสยีดส ี[Lex2]
ทาํงานหนัก[Lex2]
งานท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อ: งานหนัก [Lex2]
เดก็เรยีน[Lex2]
(ไกรด)ฺ {ground,grinding,grinds} vt.,vi.,n. (การ) ฝน,บด,โม,่ถอูยา่งแรง,บรรเลงเพลงดงั
ลั鬦،น,กดข鬦ี،,เค鬦ี،ยวเขญ็,รบกวน,เสยีงฝน,งานหนัก,นักเรยีนท鬦ี،ขยนัมากผดิปกต,ิระบาํสา่ยตะโพก.
###SW. grindable adj. grindingly adv. ###S. cr [Hope]
(vt) โม,่ป่น,บด,ลบั(มดี),ขบ(ฟัน),เจยีระไน,ฝน,ถ ู[Nontri]
/G R AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

group กลุ่ม: คณะ, พวก, ฝ่าย, หมู่, เหลา่ [Lex2]
รวมกลุ่ม: จัดกลุ่ม, แบง่กลุ่ม [Lex2]
鬦ี،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]

grow เตบิโต: เจรญิเตบิโต, งอกงาม [Lex2]
พัฒนา: แผข่ยาย [Lex2]
ปลกู: เพาะ, เล刧ี惀ยง [Lex2]
ทาํใหเ้จรญิเตบิโต: ทาํใหง้อกงาม, ทาํใหเ้ป็นผู้ใหญ,่ ทาํใหใ้หญข่刧ึ惀น, ทาํใหโ้ตข刧ึ惀น [Lex2]
(โกร) vi.,vt. (ทาํให)้ เจรญิ,เจรญิงอกงาม,งอกข刧ึ惀น,ผดุข刧ึ惀น,เกดิข刧ึ惀น,ปรากฎข刧ึ惀น. ###S.
increase,thrive,cultivate ###A. decrease,fail [Hope]
(vi,vt) เตบิโต,ข刧ึ惀น,เจรญิเตบิโต,งอกงาม,ผดุข刧ึ惀น,ปลกู,เพาะปลกู [Nontri]
/G R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

growth การเจรญิเตบิโต: การเป็นผู้ใหญ,่ ส鬦ิ،งท鬦ี،งอกข刧ึ惀น [Lex2]



การพัฒนา: การขยายตวั, การเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น, การแพรก่ระจาย [Lex2]
แหลง่กาํเนดิ[Lex2]
(โกรธ) n. การเจรญิเตบิโต,ส鬦ิ،งท鬦ี،เจรญิเตบิโตแลว้,ส鬦ิ،งท鬦ี،งอกข刧ึ惀น,เน刧ื惀องอก,แหลง่กาํเนดิ,แหลง่
ท鬦ี،มา adj. ซ鬦ึ،งเจรญิเตบิโต ###S. development,increase,product [Hope]
(n) ความเจรญิงอกงาม,ความเจรญิ,ความเจรญิเตบิโต [Nontri]
/G R OW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guarantee ใบรับประกนั: หลกัประกนั, ส鬦ิ،งประกนั, ใบสญัญา, ใบรับรอง [Lex2]
ผู้ค刧ํ惀าประกนั: ผู้ใหห้ลกัประกนั [Lex2]
รับประกนั: ค刧ํ惀าประกนั, ประกนั, รับรอง [Lex2]
(แกเรนิท\ี') n. การประกนั,หลกัประกนั,เคร鬦ื،องประกนั,คาํรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt.
รับรอง,ประกนั,ค刧ํ惀าประกนั,ใหค้าํมั鬦،น,สญัญา ###S. warranty, certify,affirm [Hope]
(n) การรับประกนั,การรับรอง,การประกนั,การค刧ํ惀าประกนั,หลกัประกนั [Nontri]
(vt) รับประกนั,รับรอง,ค刧ํ惀าประกนั,ยนืยนั,ใหค้าํมั鬦،น [Nontri]
/G EH2 R AH0 N T IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

guess เดา: เกง็, ทาย, เส鬦ี،ยงทาย, ประเมนิ, ประมาณ [Lex2]
คดิวา่: เขา้ใจวา่ [Lex2]
การคาดการณ:์ การเดา, การทาย, การคาดคะเน [Lex2]
(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คดิวา่,เขา้ใจวา่ ###SW. guesser n. guessingly
adv. ###S. believe [Hope]
(n) การทาย,การเดา,การคาดคะเน,การเดาสุ่ม [Nontri]
(vi,vt) เดา,คาดคะเน,สุ่ม,ทาย,เขา้ใจวา่,คดิวา่ [Nontri]
/G EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guest แขก: ผู้มาเย鬦ี،ยม, แขกเหร鬦ื،อ [Lex2]
(เกสท)ฺ n. แขก,ลกูคา้,ผู้มาพักอาศยั vt. ตอ้นรับแขก. vi. เป็นแขก ###S. caller,visitor
[Hope]
(n) แขก,ผู้มาเยอืน,อาคนัตกุะ,ผู้รับเชญิ,ลกูคา้ [Nontri]
/G EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guide แนะนาํ: แนะแนว, กาํหนดทศิทาง, นาํทาง, บอกทาง, นาํไป, ช刧ี惀ทาง [Lex2]
มคัคเุทศก:์ ผู้นาํรอ่ง, ผู้ช刧ี惀ทาง,ไกด ์[Lex2]
ปา้ยช刧ี惀ทาง: ส鬦ิ،งบอกทาง, เคร鬦ื،องนาํทาง [Lex2]



คู่มอืทอ่งเท鬦ี،ยว: คู่มอืทศันาจร, หนังสอืแนะนาํนักทอ่งเท鬦ี،ยว, คู่มอื [Lex2]
(ไกด)ฺ vt. แนะแนว,แนะนาํ,นาํทาง,ช刧ี惀แนะ,ควบคมุ. n. คนนาํทาง,มคัคเุทศก,์เคร鬦ื،องนาํทาง,ส鬦ิ،ง
ช刧ี惀นาํ,รางน刧ํ惀า,เขม็ทศิ,เนตรนาร.ี ###SW. guidingly adv. ###S. lead,direct [Hope]
(n) มคัคเุทศก,์คนนาํทาง,ไกด ์[Nontri]
(vt) แนะนาํ,ช刧ี惀ทาง,ชกันาํ,นาํทาง,ช刧ี惀แนะ [Nontri]
/G AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guilty ซ鬦ึ،งมคีวามผดิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งสาํนกึผดิ: ละอาย [Lex2]
(กลิ\'ท)ี adj. มคีวามผดิ,เก鬦ี،ยวกบัความผดิ. ###SW. guiltily adv. guiltiness n. ###S.
culpable [Hope]
(adj) มผีดิ,รู้สกึผดิ [Nontri]
/G IH1 L T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gun ปืน[Lex2]
ยงิ: ยงิดว้ยปืน [Lex2]
(กนั) n. ปืน,อาวธุปืน,กระบอกฉดี,ทอ่ลม,นักลว้ง vi. ลา่ดว้ยปืน,ยงิดว้ยปืน vt. ยงิดว้ย
ปืน,ทาํใหเ้รว็ข刧ึ惀น,เรง่ความเรว็,เตมิน刧ํ惀ามนั ###SW. gun for คน้หาเพ鬦ื،อทาํอนัตรายหรอืเพ鬦ื،อฆา่
[Hope]
(n) ปืน,กระบอกฉดี,ทอ่น刧ํ惀ามนั,ทอ่ลม [Nontri]
(vt) ยงิปืน,ลั鬦،นไก [Nontri]
/G AH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guy คนนั刧惀น: พอ่หนุ่ม, คนน刧ี惀, หมอนั鬦،น, เจา้นั鬦،น [Lex2]
เชอืกรัด: สายรัด [Lex2]
เยาะเยย้: หวัเราะเยาะ, ลอ้เลยีน [Lex2]
คน (ปกตใิชเ้รยีกผู้ชาย)[Lex2]
(ไก) n. เจา้หมอน鬦ี،หมอโนน่,คนนั刧惀นคนน刧ี惀,คนท鬦ี،แตง่ตวัประหลาด. vt. หวัเราะเยาะ [Hope]
/G AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

habit การตดิยาเสพยต์ดิ[Lex2]
กจิวตัร: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํเป็นประจาํ [Lex2]
ธรรมเนยีม: ประเพณ ี[Lex2]
นสิยั: ความเคยชนิ [Lex2]
(แฮบ\'บทิ) n. นสิยั,ความเคยชนิ vt. การแตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้,อาศยัอยู่ใน ###S.
custom,fashion [Hope]
(n) นสิยั,อปุกรณ,์เคร鬦ื،องแตง่กาย,ความเคยชนิ [Nontri]
(vt) แตง่กาย,แตง่ตวั,สวมเส刧ื惀อผา้,อาศยัอยู่ใน [Nontri]
/HH AE1 B AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hairdresser ชา่งทาํผม[Lex2]
n. ชา่งแตง่ผมสตร,ีชา่งดดัผม ###S. beautician,hair [Hope]
(n) ชา่งทาํผม,ชา่งแตง่ผม,ชา่งตดัผม [Nontri]
/HH EH1 R D R EH2 S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

half คร鬦ึ،ง (จาํนวน): ก鬦ึ،ง, ก鬦ึ،งหน鬦ึ،ง, คร鬦ึ،งหน鬦ึ،ง [Lex2]
คร鬦ึ،งหน鬦ึ،ง: ก鬦ึ،งหน鬦ึ،ง [Lex2]
ท鬦ี،เป็นคร鬦ึ،งหน鬦ึ،ง: คร鬦ึ،ง, สว่นหน鬦ึ،ง [Lex2]
ผู้เลน่กองหลงั (กฬีา)[Lex2]
เวลาพักระหวา่งคร鬦ึ،งระยะเวลาการแขง่ขนักฬีา[Lex2]
(ฮาลฟ์) n. คร鬦ึ،ง,คร鬦ึ،งเวลาของการแขง่ขนั,คร鬦ึ،งรอบ,คร鬦ึ،งเกม,คร鬦ึ،งเทอม,คร鬦ึ،งปีการศกึษา,ซกีหน鬦ึ،ง
ของโลก,กองหนา้,สว่นหน鬦ึ،ง,ไมท่ั刧惀งหมด. Phr. (go halves แบง่เทา่ ๆ กนั) adj. ก鬦ึ،งหนา้,สว่น
หน鬦ึ،ง,ไมเ่ตม็ท鬦ี،,ไมส่มบรูณ ์pl. Halves [Hope]
(adj) คร鬦ึ،ง,ก鬦ึ،ง,ซกีหน鬦ึ،ง,สว่นหน鬦ึ،ง [Nontri]
/HH AE1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hall บา้นหลงัใหญท่鬦ี،ตั刧惀งอยู่ในท鬦ี،ดนิท鬦ี،กวา้งขวางมาก[Lex2]
ระเบยีงหรอืทางเดนิในตกึ[Lex2]
หอ้งซ鬦ึ،งมขีนาดใหญท่鬦ี،อยู่ดา้นหนา้บา้นหรอืตกึ[Lex2]
หอประชมุ: หอ้งโถง [Lex2]
หอพักสาํหรับนักศกึษา: หอ [Lex2]
(ฮอล) n. หอ้งโถง,หอ้งประชมุ,หอ้งรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,หอ้ง
นันทนาการ,คฤหาสน,์ทางเดนิจากประตหูนา้ไปยงัหอ้งโถง, [Hope]
(n) หอประชมุ,หอ้งประชมุ,ศาล,หอ้งโถง,คฤหาสน ์[Nontri]
/HH AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hammer คอ้น[Lex2]
ตอก: ทบุ, ตะบนั, กระแทก, เคาะ [Lex2]
คนัเรง่[Lex2]
(n) คอ้น,ตะลมุพกุ [Nontri]
(vt) ทบุดว้ยคอ้น,ตอก [Nontri]
/HH AE1 M ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hand การควบคมุ: อาํนาจ [Lex2]
การปรบมอื[Lex2]
ขาไพ:่ ฝ่าย [Lex2]
เขม็นาฬกิา[Lex2]
คนงาน[Lex2]
ความชว่ยเหลอื[Lex2]
ความมสีว่นรว่ม[Lex2]
ความสามารถ: ความชาํนาญ [Lex2]
จงู[Lex2]
ผู้เช鬦ี،ยวชาญ[Lex2]
ไพท่鬦ี،ถอือยู่บนมอื[Lex2]
มอื: หตัถ,์ กร [Lex2]
ลายมอื (การเขยีนหนังสอื)[Lex2]
ลกูเรอื[Lex2]



สง่ (ดว้ยมอื): สง่ให,้ ย鬦ื،นให ้[Lex2]
อทิธพิล[Lex2]
|die, pl. Hände| มอื [LongdoDE]
(แฮนด)ฺ n. มอื,กาํมอื Phr. (at hand ใกล,้แคเ่อ刧ื惀อม) [Hope]
(n) มอื,กาํมอื,เขม็นาฬกิา,ขา้ง,ลกูจา้ง,คนงาน,อาํนาจ,ความชาํนาญ,ฝีมอื [Nontri]
(vt) จับ,จงู,ถอื,ห刧ิ惀ว,พยงุ,สง่ให,้มอบ,ย鬦ื،น [Nontri]
/HH AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

handle ดแูล: จัดการ [Lex2]
ถอื: จับ [Lex2]
ท鬦ี،จับ: ท鬦ี،ถอื, ดา้ม, มอืถอื, มอืจับ, หจัูบ [Lex2]
โอกาสท鬦ี،จะประสบความสาํเรจ็: ความนา่จะเป็นท鬦ี،จะสาํเรจ็ [Lex2]
(แฮน\'เดลิ) n. ดา้ม,มอืถอื vt. สมัผัส,แตะ,จับ,จัดการ vi. กระทาํ,จัดการ ###SW.
handleable adj. ###S. manipulate,control,grip [Hope]
(n) ท鬦ี،จับ,ดา้ม,มอืถอื [Nontri]
(vt) จับ,แตะ,ใช,้ควบคมุ,ปฏบิตั,ิจัดการ,คา้ขาย [Nontri]
/HH AE1 N D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

happen ปรากฏ: เกดิข刧ึ惀น, อบุตั,ิ อบุตัขิ刧ึ惀น [Lex2]
พบโดยบงัเอญิ: เกดิข刧ึ惀นโดยบงัเอญิ, บงัเอญิเกดิข刧ึ惀น [Lex2]
(แฮพ\'เพนิ) vi. ปรากฎ,บั刧惀งเกดิข刧ึ惀น,เกดิข刧ึ惀น,อบุตัขิ刧ึ惀น ###S. occur,bechance,fall [Hope]
(vi) เกดิข刧ึ惀น,บงัเอญิ,อบุตัขิ刧ึ惀น,ปรากฏข刧ึ惀น [Nontri]
/HH AE1 P AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

happily อยา่งมคีวามสขุ: อยา่งรา่เรงิ [Lex2]
(แฮพ\'พะล)ี adj. อยา่งมคีวามสขุ ###S. luckily [Hope]
(adv) อยา่งผาสกุ,อยา่งเป็นสขุ,อยา่งสบายใจ,อยา่งยนิด,ีอยา่งเบกิบาน [Nontri]
/HH AE1 P AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

happy โชคด:ี มโีชค [Lex2]
มคีวามสขุ: เป็นสขุ, สาํราญ, สบาย, เบกิบาน, ร鬦ื،นเรงิ, สขุใจ [Lex2]
(แฮพ\'พ)ี adj. สขุ,สบาย ###S. mirthful [Hope]
(adj) สขุใจ,สบายใจ,เบกิบาน,ยนิด,ีเป็นสขุ [Nontri]
/HH AE1 P IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hard (อากาศ) รนุแรง: หนัก [Lex2]
แขง็[Lex2]
แขง็กระดา้ง: ดดุนั, ไรเ้มตตา [Lex2]



โดยใชส้มาธ[ิLex2]
โดยแรง: อยา่งแรง [Lex2]
เตม็ไปดว้ยปัญหา[Lex2]
ท鬦ี،ตอ้งใชค้วามพยายามมาก[Lex2]
เป็นจรงิ: แทจ้รงิ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก [Lex2]
อยา่งใชค้วามพยายามมาก: อยา่งทรหด [Lex2]
(ฮารด์) adj. แขง็,แนน่,ยาก,ลาํบาก,รนุแรง,ดเุดอืด,เลว,ทนไมไ่ด,้เขม้งวด,ปฏเิสธไมไ่ด ้adv.
รนุแรง,เอาจรงิเอาจัง,เขม้งวด,เสยีใจจรงิ ๆ ,ใกล,้ใกลช้ดิ,มากเกนิ,ใกลช้ดิ, [Hope]
(adj) หนัก,ยาก,ลาํบาก,รนุแรง,แขง็,ทรหด,แนน่ [Nontri]
(adv) อยา่งแขง็ขนั,อยา่งเตม็กาํลงั,อยา่งเตม็ท鬦ี،,อยา่งหนัก,อยา่งยากลาํบาก [Nontri]
/HH AA1 R D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

hardly ดว้ยความยากลาํบาก: ดว้ยความเจบ็ปวด [Lex2]
แทบจะไม:่ เกอืบจะไม,่ เกอืบไม ่[Lex2]
(ฮารด์\'ล)ี adv. เกอืบจะไม,่ไมค่อ่ยจะ,อยา่งเหนด็เหน鬦ื،อย,รนุแรง ###S. barely [Hope]
(adv) เกอืบจะไม,่เหน็จะไม,่ไมน่า่,โดยยาก,ไมค่อ่ยจะ [Nontri]
/HH AA1 R D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

harmful ซ鬦ึ،งใหโ้ทษ: ซ鬦ึ،งเป็นโทษ, อนัตราย, ซ鬦ึ،งเป็นอนัตราย, ซ鬦ึ،งมุ่งรา้ย [Lex2]
adj. เป็นอนัตราย. ###SW. harmfulness n. ###S. hurtful,injurious ###A. beneficial
[Hope]
(adj) เป็นอนัตราย,เป็นภยั,รา้ยกาจ [Nontri]
/HH AA1 R M F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

harmless ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นอนัตราย: ปลอดภยั [Lex2]
ไมท่าํใหโ้มโห: ไมท่าํใหขุ้่นเคอืง [Lex2]
ไมม่ภียั: ไมเ่ป็นอนัตราย, ไมเ่ป็นพษิเป็นภยั [Lex2]
adj. ไมม่ภียั,ไมเ่ป็นอนัตราย,ไมไ่ดรั้บบาดเจบ็. ###SW. harmlessness n. ###S.
innoxious [Hope]
(adj) ไมม่อีนัตราย,ไมเ่ป็นพษิเป็นภยั [Nontri]
/HH AA1 R M L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [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,โทสาคต ิ[Nontri]
(vt) เกลยีด,ไมช่อบ,รังเกยีจ,ชงั,เกลยีดชงั [Nontri]
/HH EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hat บทบาท: ตาํแหนง่ [Lex2]
หมวก[Lex2]
(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ [Hope]
(n) หมวก,มาลา [Nontri]
/HH AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

have to จาํเป็น: จาํเป็นตอ้ง [Lex2]

headache อาการปวดศรีษะ: อาการปวดหวั [Lex2]
(n) อาการปวดหวั [Nontri]
/HH EH1 D EY2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

head ควบคมุ: ดแูล, จัดการ [Lex2]
จดุวกิฤต[Lex2]
มุ่งหนา้ไป: มุ่งไปทาง [Lex2]
ศรีษะ: หวั [Lex2]
สมอง: ความคดิ [Lex2]
สว่นบน: สว่นยอด [Lex2]
สาํคญัท鬦ี،สดุ: ชั刧惀นหน鬦ึ،ง, ชั刧惀นนาํ, ท鬦ี،หน鬦ึ،ง [Lex2]
หวัหนา้: ผู้นาํ [Lex2]
(เฮด) n. ศรีษะ,สว่นหวั,สมอง,ตาํแหนง่ผู้นาํ,ตาํแหนง่สงูสดุ, จดุสดุยอด Phr. (lose one\'s
head อารมณเ์สยี,ต鬦ื،นเตน้) adj. ชั刧惀นนาํ,ท鬦ี،หน鬦ึ،ง,สาํคญั,เก鬦ี،ยวกบัหวั,ขา้งหนา้ vt. นาํหนา้,เป็น
ผู้นาํ,เป็นหวัหนา้,หนัหนา้ไปทาง,บา่ยหนา้ไปทาง,ตอ่หวั,จา่หนา้ vi. ไปขา้งหนา้,ออกเดิ
[Hope]
(adj) สาํคญั,เป็นหวัหนา้,อยู่ตน้ๆ,เป็นยอด,ชั刧惀นนาํ,ขา้งหนา้ [Nontri]
(n) ศรีษะ,หวั,ยอด,หวัหนา้,ประมขุ,สมอง,สตปัิญญา,ความคดิ,หวัขอ้ [Nontri]
(vi) มุ่งหนา้ไปทาง,บา่ยหนา้ไปยงั,ออกเดนิทาง [Nontri]
(vt) นาํ,เป็นหวัหนา้,อยู่ตน้,ข刧ึ惀นหนา้,จา่หนา้ [Nontri]
/HH EH1 D/ [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]

health สภาพรา่งกาย: สขุภาพ [Lex2]



(เฮลธ)ฺ n. สขุภาพ,การอวยพรใหส้ขุสบาย,ความแขง็แรง,กาํลงัวงัชา [Hope]
(n) สขุภาพ,รา่งกาย,ความสมบรูณ,์ความแขง็แรง,กาํลงัวงัชา [Nontri]
/HH EH1 L TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

healthy ซ鬦ึ،งดตีอ่สขุภาพ: ซ鬦ึ،งมปีระโยชนต์อ่สขุภาพ, ท鬦ี،เป็นประโยชนต์อ่รา่งกาย [Lex2]
ท鬦ี،มสีขุภาพสมบรูณ:์ ซ鬦ึ،งสมบรูณ,์ ซ鬦ึ،งแขง็แรง, ซ鬦ึ،งมพีลานามยัด,ี ซ鬦ึ،งมสีขุภาพด ี[Lex2]
(เฮล\'ธ)ี adj. มสีขุภาพด,ีแขง็แรง ###SW. healthily adv. healthiness n. ###S.
salubrious,sound,robust ###A. sick,ill,weak [Hope]
(adj) เปลง่ปลั鬦،ง,ผอ่งใส,สดช鬦ื،น,แขง็แรง,สมบรูณ ์[Nontri]
/HH EH1 L TH IY0/ [CMU]
(j) / / [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]
/HH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hearing การไดย้นิ: ความสามารถในการไดย้นิ, การรับรู้เสยีง [Lex2]
ระยะทางท鬦ี،สามารถไดย้นิเสยีง: ระยะท鬦ี،พอไดย้นิ [Lex2]
(เฮยี\'รงิ) n. การฟัง,การพจิารณา,การไดย้นิ,โสตประสาท, การพจิารณาคด ี###S.
interview [Hope]
(n) การไดย้นิ,การฟัง,การสดบั,โสตประสาท,การพจิารณา [Nontri]
/HH IH1 R IH0 NG/ [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]
/HH IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heart ความรัก: ความเอน็ด ู[Lex2]
จติใจ: สว่นลกึของจติใจ, ความรู้สกึ [Lex2]
ไพโ่พแดง[Lex2]
สว่นสาํคญั: ใจกลาง, แกน่ [Lex2]
หวัใจ (อวยัวะ)[Lex2]
หวัใจ\n [LongdoEN]
(ฮารท์) n. หวัใจ,หนา้อก,แกน่,ไส,้จดุสาํคญั,ความกลา้หาญ,ความรู้สกึ,ความรัก,สว่นใน
สดุ,จติใจ,สขุภาพจติ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูหวัใจ, (ไพ)่ โพแดง vt. ตดิท鬦ี،หวัใจ,สนับสนนุ ###S.
love,courage,core,center [Hope]
(n) หวัใจ,จติใจ,ความรัก,ความรู้สกึ,สว่นสาํคญั,แกน่,ความกลา้หาญ [Nontri]
/HH AA1 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

heat ความฉนุเฉยีว: ความโกรธ, ความต鬦ื،นเตน้ [Lex2]
ความรอ้น[Lex2]



อณุหภมูคิวามรอ้น[Lex2]
รอบการแขง่ขนักฬีาในลกัษณะท鬦ี،ผู้ชนะจะมสีทิธ气ิꯔผา่นเขา้ไปแขง่ในรอบท鬦ี،สงูๆ ข刧ึ惀นไปได้
[LongdoEN]
(ฮที) n. ความรอ้น,ความรนุแรง,กาํหนัด,ฤดกูาํหนัด vt. ทาํใหร้อ้น,ทาํใหอุ้่น,เรา้อารมณ,์ทาํให้
ต鬦ื،นเตน้ [Hope]
(n) ความรอ้น,ความเผด็รอ้น,ความเรา่รอ้น,ความรนุแรง,อณุหภมู ิ[Nontri]
(vi) รอ้นข刧ึ惀น,อุ่น,ตกมนั,ฉนุเฉยีว,เดอืด,เรา่รอ้น,ต鬦ื،นเตน้ [Nontri]
/HH IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heating /HH IY1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[heat]
ความฉนุเฉยีว: ความโกรธ, ความต鬦ื،นเตน้ [Lex2]
ความรอ้น[Lex2]
อณุหภมูคิวามรอ้น[Lex2]
รอบการแขง่ขนักฬีาในลกัษณะท鬦ี،ผู้ชนะจะมสีทิธ气ิꯔผา่นเขา้ไปแขง่ในรอบท鬦ี،สงูๆ ข刧ึ惀นไปได้
[LongdoEN]
(ฮที) n. ความรอ้น,ความรนุแรง,กาํหนัด,ฤดกูาํหนัด vt. ทาํใหร้อ้น,ทาํใหอุ้่น,เรา้อารมณ,์ทาํให้
ต鬦ื،นเตน้ [Hope]
(n) ความรอ้น,ความเผด็รอ้น,ความเรา่รอ้น,ความรนุแรง,อณุหภมู ิ[Nontri]
(vi) รอ้นข刧ึ惀น,อุ่น,ตกมนั,ฉนุเฉยีว,เดอืด,เรา่รอ้น,ต鬦ื،นเตน้ [Nontri]
/HH IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

heaven สวรรค:์ สรวงสวรรค ์[Lex2]
(เฮฟ\'เวนิ) n. ทอ้งฟา้,สวรรค,์พระเจา้,อาํนาจสวรรค.์ ###SW. heavens คาํอทุานแสดง
ความประหลาดใจ,การเนน้หรอือ鬦ื،น ๆ โอส้วรรค,์ความสขุท鬦ี،สดุ,สถานท鬦ี،สขุท鬦ี،สดุ,สขุาวด ี###S.
paradise,blisss,ecstasy [Hope]
(n) สวรรค,์ทอ้งฟา้,วมิาน,แดนสขุาวด ี[Nontri]
/HH EH1 V AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

heavily อยา่งหนัก[Lex2]
(เฮฟ\'วลิ)ี adv. อยา่งหนัก,รนุแรง,มากมาย,งุ่มงา่ม [Hope]
(adv) ขนาดหนัก,อยา่งเพยีบ,อยา่งคบัคั鬦،ง,อยา่งหนาทบึ [Nontri]
/HH EH1 V AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

heavy (คน) ซ鬦ึ،งตวัใหญ ่ชา้ และซุ่มซา่ม[Lex2]
(งาน) ยาก: (งาน) ลาํบาก [Lex2]
ซ鬦ึ،งมจีาํนวนมาก[Lex2]
นักแสดงท鬦ี،เลน่บทรา้ย: ตวัโกง [Lex2]
เศรา้: เซ鬦ื،องซมึ, หงอย [Lex2]
หนัก: ซ鬦ึ،งมนี刧ํ惀าหนักมาก [Lex2]
(เฮฟ\'ว)ี adj. หนัก,ขนาดหนัก,ใหญม่าก,เพยีบ,หนา,ดก,อุ้ยอา้ย,จาํนวนมาก,มาก,สาํคญั
มาก,ลกึซ刧ึ惀ง,รนุแรง (พาย)ุ ,เป็นภาระมาก,ดมีาก [Hope]
(adj) หนัก,รนุแรง,ทบึ,สงัด,หนา,มดืมวั,ดก,คบัคั鬦،ง,เพยีบ [Nontri]
/HH EH1 V IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]



heel คนเลว (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนไมด่ ี[Lex2]
สน้เทา้: สว่นหลงัของกบีเทา้สตัว ์[Lex2]
สว่นท鬦ี،เป็นสน้เทา้ของถงุเทา้: สว่นท鬦ี،เป็นสน้เทา้ของรองเทา้ [Lex2]
ทาํใหเ้อยีง: ทาํใหล้าด [Lex2]
เอยีง: ลาด [Lex2]
(ฮลี) n. สน้เทา้,สน้,เทา้ทั刧惀งหมด,สว่นหลงั,ของกบี,ทา้ยเรอื,คนเลว,ข刧ี惀ขโมย,การแหกคกุ vt.
ตามหลงั,ใสส่น้เทา้ให ้###S. blackguard [Hope]
(n) สน้เทา้,ปลายไมต้กีอลฟ์,ทา้ยเรอื,คนข刧ี惀ขโมย [Nontri]
(vt) ใสส่น้รองเทา้,ตามหลงั [Nontri]
/HH IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

height ความสงู: ระดบัความสงู [Lex2]
จดุท鬦ี،สงูสดุ: จดุสดุยอด [Lex2]
ระดบัท鬦ี،สงูท鬦ี،สดุ[Lex2]
(ไฮท)ฺ n. ความสงู,เนนิเขา,ภเูขา,จดุสดุยอด [Hope]
(n) ความสงู,จดุสดุยอด,จดุสงูสดุ [Nontri]
/HH AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hell ขมุนรก: นรก, อเวจ ี[Lex2]
(เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชลุมนุวุ่นวาย [Hope]
(n) นรก,ขมุนรก,ยมโลก,สถานการพนัน [Nontri]
/HH EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hello สวสัด ี(คาํทกัทาย)[Lex2]
(เฮล\'โล,ฮโีล\') interj. คาํอทุานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอย่คาํ"ฮลัโหล"
[Hope]
(int) สวสัด ี[Nontri]
(int) ฮลัโล,สวสัด ี[Nontri]
/HH AH0 L OW1/ [CMU]
/HH EH0 L OW1/ [CMU]
(uh) / / [OALD]

helpful ซ鬦ึ،งชว่ยเหลอื: ซ鬦ึ،งเก刧ื惀อกลู [Lex2]
(เฮลพ\'ฟฺลู) adj. ใหค้วามชว่ยเหลอื. ###SW. helpfulness n. [Hope]
(adj) เป็นประโยชน,์ซ鬦ึ،งชว่ยเหลอืแก,่ ซ鬦ึ،งเก刧ื惀อกลูแก ่[Nontri]
/HH EH1 L P F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

help การชว่ย: การชว่ยเหลอื, การเก刧ื惀อกลู, การสง่เสรมิ, การสนับสนนุ [Lex2]
คนท鬦ี،ชว่ยเหลอื: ส鬦ิ،งท鬦ี،ชว่ยเหลอื [Lex2]
ชว่ย: ชว่ยเหลอื, ใหค้วามชว่ยเหลอื, จนุเจอื, เก刧ื惀อกลู, สง่เสรมิ, สงเคราะห ์[Lex2]
เสริฟ์ (อาหาร): บรกิาร [Lex2]
(เฮลพ)ฺ v. ชว่ยเหลอื n. การชว่ยเหลอื, ส鬦ิ،งชว่ย interj. คาํอทุานขอความชว่ยเหลอื ###S.
aid,assist ###A. resist,destroy [Hope]
(n) ความชว่ยเหลอื,ความสงเคราะห,์การสง่เสรมิ [Nontri]
(vt) ชว่ยเหลอื,สงเคราะห,์สง่เสรมิ,เอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อ [Nontri]
/HH EH1 L P/ [CMU]
(v) / / [OALD]



hence จากน刧ี惀ไป (คาํทางการ): ตอ่แตน่刧ี惀ไป [Lex2]
ดงันั刧惀น (คาํทางการ): เพราะฉะนั刧惀น [Lex2]
(เฮนซ)ฺ adv. เพราะฉะนั刧惀น,ดงันั刧惀น,ตั刧惀งแตน่刧ี惀ตอ่ไป,ขณะน刧ี惀. interj. จากไป [Hope]
(adv) จากน刧ี惀,ดงัน刧ี惀,ดว้ยเหตนุ刧ี惀,เพราะฉะนั刧惀น [Nontri]
/HH EH1 N S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

here ท鬦ี،น鬦ี،: ตรงน刧ี惀, ในท鬦ี،น刧ี惀, ณ ท鬦ี،น刧ี惀, ท鬦ี،ตรงน刧ี惀 [Lex2]
(เฮยีร)์ adv. ท鬦ี،น鬦ี،,ตรงน刧ี惀,ขณะน刧ี惀,ซ鬦ึ،งกาํลงัพจิารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกน刧ี惀,ในชวีติ
น刧ี惀. Phr. (neither here nor their ไมส่าํคญั,ไรส้าระ) n. ท鬦ี،น刧ี惀,โลกน刧ี惀,ชวีติน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀. interj.
ขณะน刧ี惀!. เด☊啌ยวน刧ี惀!,เอาละ คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอืนก ั[Hope]
(adv) คราวน刧ี惀,ท鬦ี،น鬦ี،,จดุน刧ี惀,ณ ท鬦ี،น刧ี惀,ขณะน刧ี惀 [Nontri]
/HH IH1 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

hero วรีบรุษุ[Lex2]
อาหารชนดิหน鬦ึ،งประกอบดว้ยเน刧ื惀อ เนยแขง็ มะเขอืเทศ หวัหอม และกะหล鬦ํ،าปล ีบน
ขนมปัง[Lex2]
(ฮ\ี'โร) n. วรีบรุษุ,คนเกง่,พระเอก ###S. champion [Hope]
(n) วรีบรุษุ,ผู้กลา้,พระเอก,คนเกง่,ตวัสาํคญั [Nontri]
/HH IH1 R OW0/ [CMU]
/HH IY1 R OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

herself ตวัเธอเอง: ตวัเธอเอง [Lex2]
(เฮอรเ์ซลฟ\ฺ') pron. ตวัเธอเอง [Hope]
(pro) ตวัเธอเอง,ตวัหลอ่นเอง [Nontri]
/HH ER0 S EH1 L F/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

hers ของเธอ: ของหลอ่น [Lex2]
(เฮอซ) pron. เธอ,ของหลอ่น [Hope]
(pro) ของเธอ,ของหลอ่น [Nontri]
/HH ER0 Z/ [CMU]
/HH ER1 Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

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

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



high (ภเูขา, ตกึ) สงู[Lex2]
(สระ) เสยีงสงู[Lex2]
กา้วหนา้[Lex2]
เกยีรส์งู[Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่สงู[Lex2]
ด[ีLex2]
ท鬦ี،สงู: เนนิสงู [Lex2]
แพง[Lex2]
เมา (ยา, สรุา) (คาํแสลง)[Lex2]
รา่เรงิ: เบกิบาน [Lex2]
รนุแรง (ลม): จัด [Lex2]
(ไฮ) adj. สงู,รนุแรง,ใหญ,่แพง,จรงิจัง,หย鬦ิ،ง,โอหงั,เบกิบานใจ,ไกล,รวย,ฟุ่มเฟอืย,เมาแลว้,
adv. สงู,แพง,หรหูรา. ###S. lofty [Hope]
(adj) สงู,สาํคญั,เลศิ,รนุแรง,เตม็ท鬦ี،,ย鬦ิ،ง,เป็นหวัหนา้ [Nontri]
(adv) สงู,อยา่งย鬦ิ،ง,อยา่งแรง,อยา่งเตม็ท鬦ี،,แพง,หรหูรา [Nontri]
/HH AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

highly โดยมตีาํแหนง่สงู[Lex2]
อยา่งมาก: อยา่งสงู, อยา่งย鬦ิ،ง, อยา่งช鬦ื،นชมหรอืยกยอ่งมาก, ในระดบัสงู, ในราคาสงู [Lex2]
(ไฮ\'ล)ี adv. อยา่งมาก ###S. very,favourably,greatly [Hope]
/HH AY1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

highway ทางหลวง: ทางสายใหญ,่ ทางคมนาคมสายสาํคญั [Lex2]
(ไฮ\'เวย\์') n. ทางหลวง,ทางสายใหญ,่ทางคมนาคมสายสาํคญั [Hope]
(n) ทางหลวง,ถนนไฮเวย ์[Nontri]
/HH AY1 W EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hi สวสัด ี(คาํอทุานแสดงการทกัทาย) (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(int) หวดัด ี[Nontri]
/HH AY1/ [CMU]
(uh) / / [OALD]

hill กอง[Lex2]
เนนิ: เขาเต刧ี惀ยๆ, ดอน [Lex2]
(ฮลิ) n. เนนิเขา,ภเูขาลกูเลก็ ๆ ,เขาเต刧ี惀ย ๆ Phr. (over the hill ผา่นพน้สมยัรุ่งเรอืงหรอืสมยั
มอีาํนาจ) . vt. ลอ้มรอบเนนิเขา,กลายเป็นเนนิ [Hope]
(n) ภเูขา,ดอย,เนนิเขา,ดอน [Nontri]
/HH IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

himself ตวัของเขา (ผู้ชาย) เอง: ตวัเขาเอง, เขาเอง [Lex2]



(ฮมิ\'เซลฟ)ฺ pron. เขาเอง,ตวัเขาเอง [Hope]
(pro) ตวัเขาเอง [Nontri]
/HH IH2 M S EH1 L F/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

hip สะโพก: ตะโพก, กระดกูสะโพก, กน้, บั刧惀นทา้ย [Lex2]
คนตามแฟชั鬦،น (คาํสแลง): คนทนัสมยั [Lex2]
ผลไมส้กุของตน้กหุลาบ[Lex2]
ฮบิ (คาํอทุานท鬦ี،ใชเ้ชยีร)์[Lex2]
(ฮพิ) n. ตะโพก, (กอ่สรา้ง) อกไก ่interj. คาํอทุานท鬦ี،ใชเ้ชยีร ์adj. รู้ทนัเหตกุารณ,์รอบรู้ adj.
ซ鬦ึ،งยาวถงึตะโพก,คลมุตะโพก vt. ทาํใหต้ะโพกบาดเจบ็,ทาํใหต้ะโพกเคล鬦ื،อน [Hope]
(n) สะโพก [Nontri]
/HH IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hire การจา้ง: การวา่จา้ง [Lex2]
จา้ง: วา่จา้ง [Lex2]
(ไฮ\'เออะ) vt.,n. (การ) เชา่,จา้ง,วา่จา้ง,ใหเ้ชา่,ออกเท鬦ี،ยวรับจา้ง,จา่ยเงนิคา่จา้ง. Phr. (for
hire ใหเ้ชา่) ###SW. hirable,hireable adj. hirer n. [Hope]
(n) คา่จา้ง,คา่เชา่,การเชา่,การจา้ง [Nontri]
(vt) จา้ง,ใหเ้ชา่ [Nontri]
/HH AY1 ER0/ [CMU]
/HH AY1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

historical เก鬦ี،ยวขอ้งกบัการศกึษาประวตัศิาสตร[์Lex2]
ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นในประวตัศิาสตร[์Lex2]
ซ鬦ึ،งมพี刧ื惀นฐานมาจากประวตัศิาสตร:์ องิประวตัศิาสตร ์[Lex2]
ท鬦ี،แสดงการพัฒนาหรอืววิฒันาการตามลาํดบัเวลา เชน่ ภาษา หรอืสงัคม[Lex2]
(ฮสิทอ\'รเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัประวตัศิาสตร ์###SW. historicalness n. ###S.
recorded,chronicled [Hope]
(adj) อยู่ในประวตัศิาสตร,์ตามประวตัศิาสตร ์[Nontri]
/HH IH2 S T AO1 R IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

history ประวตัศิาสตร:์ ความเป็นมา, พงศาวดาร [Lex2]
(ฮลิ\'ทร)ี n. ประวตัศิาสตร ์###S. record,chronicle,annals,past [Hope]
(n) ประวตัศิาสตร,์พงศาวดาร,เร鬦ื،องราว,เหตกุารณใ์นอดตี [Nontri]
/HH IH1 S T ER0 IY0/ [CMU]
/HH IH1 S T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hit การต:ี การตอ่ย, การชก [Lex2]
เกดิข刧ึ惀น (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ฆา่ (ทางอาชญากรรม): ทาํฆาตกรรม [Lex2]
ชน: กระทบ, ปะทะ, กระแทก [Lex2]
ไดแ้ตม้ (ทางกฬีา): ทาํแตม้ได ้[Lex2]
ต:ี ตอ่ย, ทบุ [Lex2]
มาถงึ (คาํสแลง): ไปถงึ [Lex2]
มผีลกระทบ[Lex2]
ทาํไดส้าํเรจ็: บรรล ุ[Lex2]
(ฮทิ) vt. ต,ีตอ่ย,ชก,โจมต,ีฟัน,แทง,ชน,ตาํ,ทาํใหไ้ดรั้บ,ทาํใหโ้ดน,ตไีดส้าํเรจ็,รอ้งขอ,บรรจุ



บงัเอญิพบ,มาถงึ,ตกลง,เดาถกู,เร鬦ิ،มเดนิทาง,ถกูใจ,ถกูรสนยิม,ปะทะ,ชน,ปรากฎข刧ึ惀น. ###SW.
hit it off เขา้กนัไดก้บั n. การปะทะ,การชน,การต,ีการตอ่ย,การชก คาํท鬦ี،มคี [Hope]
(n) การต,ีการชน,การขวา้งปา,การทาํรา้ย,การปะทะ [Nontri]
(vt) ต,ีตอ่ย,ขวา้งปา,ทาํรา้ย,ชน,กระทบกระทั鬦،ง [Nontri]
/HH IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hobby งานอดเิรก[Lex2]
(ฮอบ\'บ)ี n. งานอดเิรก,มา้ไมโ้ยกท鬦ี،เดก็เลน่,มา้เลก็ ๆ ,เหย鬦ี،ยว [Hope]
(n) งานอดเิรก [Nontri]
/HH AA1 B IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hold กอด[Lex2]
การควบคมุ: การดแูล, การครอบงาํ, การครอบคลมุ, 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鬦ื،อวา่: เขา้ใจวา่ [Lex2]
ทาํใหล้า่ชา้: ทาํใหห้ยดุชะงัก [Lex2]
บรรจ:ุ บรรทกุ, ใสไ่ด ้[Lex2]
พันธนาการ[Lex2]
อดกลั刧惀น: กลั刧惀น [Lex2]
ระวางบรรทกุสนิคา้ในเรอืหรอืเคร鬦ื،องบนิ: พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،ใชเ้กบ็สนิคา้ในเรอืหรอืเคร鬦ื،องบนิ [Lex2]
(โฮลด)ฺ {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถอื,จับ,กมุ,ควา้,เกาะกาํ,อดทน,อด
กลั刧惀น,ยดึ,ยดึครอง,ครอบงาํ,จับใจ,ทาํใหห้ยดุ,ถอืวา่,เขา้ใจวา่มคีวาม
รู้สกึ,อา้ง,ยก,หยบิยก,คกุ,ท鬦ี،รองรับ,ปอ้ม,หอ้งเกบ็สนิคา้ ###S. grasp,persist ###A. relea
[Hope]
(n) การถอื,ท鬦ี،ยดึ,ท鬦ี،จับ,ท鬦ี،เกบ็สนิคา้ใตท้อ้งเรอื [Nontri]
(vt) ถอื,จับ,ยดึ,เกาะ,ม,ีบรรจ,ุมดั,ครอบครอง,เกบ็,เหน鬦ี،ยวรั刧惀ง [Nontri]
/HH OW1 L D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hole ร:ู ปร,ุ ชอ่ง, รอ่ง, ชอ่งวา่ง, รอยโหว,่ โพรง [Lex2]
สถานการณท์鬦ี،นา่อดึอดัใจ: สถานการณท์鬦ี،เคอะเขนิ [Lex2]
(โฮล) n. ร,ูโพรง,ถ刧ํ惀า,ชอ่ง,รอ่ง,รอย,รอยโหว,่หลมุ,จดุออ่น,ขอ้บกพรอ่ง,หอ้งขงั,ท鬦ี،หลบซอ่น.
v. เจาะร,ูขดุหลมุ,เจาะผา่น,ลงหลมุ. ###S. aperture [Hope]
(n) ร,ูชอ่ง,โพรง,หลมุ,รอ่ง,ท鬦ี،หลบซอ่น [Nontri]
(vt) เจาะร,ูไช,ขดุหลมุ [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

holiday วนัหยดุ: วนัพักผอ่น [Lex2]
วนัหยดุเทศกาล: วนันักขตัฤกษ ์[Lex2]
(ฮอล\'ลเิดย)์ n.,adj. วนัหยดุ,วนัพักผอ่น,วนันักขตัฤกษ,์รา่เรงิ. vi. พักผอ่น ###S. festivity
[Hope]



(n) วนัหยดุ,วนันักขตัฤกษ,์วนัพักผอ่น,วนัเทศกาล [Nontri]
/HH AA1 L AH0 D EY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

holy ซ鬦ึ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ[Lex2]
ท鬦ี،เครง่ศาสนา[Lex2]
(โฮ\'ล)ี adj. ศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ,เป็นท鬦ี،เคารพบชูา,เครง่ศาสนา,ใจบญุอยา่งย鬦ิ،ง,อยา่ย鬦ิ،ง,เหลอืเกนิ,นา่
กลวั. n. สถานท鬦ี،ศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ,ส鬦ิ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ,ส鬦ิ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ ###S. pious,consecrated [Hope]
(adj) ศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ,ใจบญุ,เป็นท鬦ี،เคารพบชูา,เป็นท鬦ี،สกัการะบชูา [Nontri]
/HH OW1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

home บา้น: ท鬦ี،อยู่, บา้นเรอืน, อาคารท鬦ี،พัก, บา้นพัก [Lex2]
ภายในครัวเรอืน: ในบา้น [Lex2]
มุ่งไปท鬦ี،บา้น[Lex2]
(โฮม) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) บา้น,เรอืน,ท鬦ี،พัก,ท鬦ี،อยู่อาศยั,ปติภุมู,ิบา้นเกดิเมอืงนอน,ประเทศของ
ตน,ถ鬦ิ،นกาํเนดิ,สถานสงเคราะห,์ฐาน,ศนูยก์ลาง. adv. ไปบา้น ###S. residence,centre
[Hope]
(n) บา้นเรอืน,ท鬦ี،อยู่อาศยั,ถ鬦ิ،นกาํเนดิ [Nontri]
/HH OW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

homework การบา้น[Lex2]
(n) การบา้น,งานบา้น [Nontri]
/HH OW1 M W ER2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

honest ซ鬦ื،อตรง: สจุรติ, ซ鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
ยตุธิรรม: ไมเ่ขา้ขา้งใดขา้งหน鬦ึ،ง, ไมล่าํเอยีง, เท鬦ี،ยงตรง, เท鬦ี،ยงธรรม [Lex2]
(ออน\'นสิท)ฺ adj. ซ鬦ื،อสตัย,์สจุรติ,ช鬦ื،อตรง,ไมป่ลอม,ไมเ่จอืปน,นา่เช鬦ื،อถอื,ถอ่มตวั,งา่ย ๆ ,เรยีบ
ๆ ###SW. honestness n. ###S. open,truthful,just,fair,sincere [Hope]
(adj) ซ鬦ื،อสตัย,์ดว้ยน刧ํ惀าใสใจจรงิ, เถรตรง [Nontri]
/AA1 N AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

honestly อยา่งจรงิใจ[Lex2]
อยา่งยตุธิรรม: อยา่งเท鬦ี،ยงตรง, อยา่งเท鬦ี،ยงธรรม [Lex2]
(ออน\'นสิล)ี adv. อยา่งซ鬦ื،อสตัย ์interj. คาํอทุานแสดงความไมเ่ช鬦ื،อถอืหรอืความตกใจหนอ่ย
ๆ หรอือ鬦ื،น ๆ [Hope]



/AA1 N AH0 S T L IY0/ [CMU]
/AA1 N AH0 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

honour เกยีรตยิศ: ยศศกัด气ิꯔ, เกยีรต,ิ เกยีรตศิกัด气ิꯔ [Lex2]
(ออน\'เนอะ) n. เกยีรตยิศ,ช鬦ื،อเสยีง,ศกัด气ิꯔศร,ีเกยีรตศิกัด气ิꯔ,ความเคารพ,ความนับถอื,เหรยีญ
ตรา,ปรญิญาขั刧惀นเกยีรตนิยิม. vt. เคารพ,นับถอื,ใหเ้กยีรตแิกก่นั,จา่ยเงนิตามตั☊啌วแลกเงนิ
[Hope]
(n) เกยีรตยิศ,เกยีรตศิกัด气ิꯔ,ช鬦ื،อเสยีง,เหรยีญตรา,เกยีรตนิยิม [Nontri]
(vt) ปนูบาํเหนจ็,ตดิยศ,ใหเ้กยีรตนิยิม [Nontri]
(v) / / [OALD]

hook เก鬦ี،ยว: ตดิตะขอ [Lex2]
ขโมย (คาํสแลง): ฉก, ชงิ, ว鬦ิ،งราว [Lex2]
งอ: โคง้,งุ้ม [Lex2]
ตะขอ: ท鬦ี،เก鬦ี،ยว, ตะขอแขวน, ขอ [Lex2]
เป็นโสเภณ[ีLex2]
ทาํใหต้ดิบางอยา่ง (อาจไมใ่ชย่า)[Lex2]
(ฮคุ) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบด็ปลา,เคยีว,สบั,กบัดกั,หลมุพราง,หญงิโสเภณ,ีหมดั
สอยดาว,คุ้งแมน่刧ํ惀า Phr. (by hook or by crook โดยวธิกีารวธิหีน鬦ึ،ง) vt. เก鬦ี،ยวตดิ,ใชต้ะขอ
เก鬦ี،ยว,ใชเ้บด็ตก,ลอ่,หลอกลวง,ลว้งกระเป๋า,ขโมย,ตอ่ยหมดัตวดัหรอืสอยดาว. vi. ยดึตดิหรอื
เก鬦ี،ยวโดย [Hope]
(n) ขอ,เบด็,เคยีว,หว่ง,หลมุพราง [Nontri]
(vt) เก鬦ี،ยวขอ,เกาะ,ตวดั,เหว鬦ี،ยง,ลอ่,ลว้งกระเป๋า [Nontri]
/HH UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hope ความหวงั[Lex2]
หวงั: คาดหวงั, มคีวามหวงั, ปรารถนา, คาด [Lex2]
(โฮพ) n. ความหวงั,ความปรารถนา,ส鬦ิ،งท鬦ี،หวงัไว,้ตวัเกง็ vt.,vi. หวงั,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้
วางใจ ###S. expectation [Hope]
(n) ความหวงั,การเกง็ [Nontri]
(vi) หวงั,เกง็,คาดหมาย,ปรารถนา [Nontri]
/HH OW1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

horizontal ตามแนวนอน[Lex2]
(ฮอรร์ซิอน\'เทลิ) adj. เป็นแนวนอน,ขนานกบัแนวพ刧ื惀นดนิ ###S. level,even [Hope]
(adj) ทางเสน้ขอบฟา้,ตามแนวนอน,ตามขวาง,ตามพ刧ื惀นราบ [Nontri]
/HH AO2 R AH0 Z AA1 N T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

horn เขา: เขาสตัว ์[Lex2]
เคร鬦ื،องเป่าในดนตรแีจส๊[Lex2]
แตร (รถยนต)์[Lex2]
แทง (ดว้ยเขา): ขวดิ (ดว้ยเขา) [Lex2]
(ฮอรน์) n. เขาสตัว,์แตรรปูเขา,แตรทรัมเป็ต (trumpet) ,ยอดเขาแหลม vt. แทงดว้ยเขา,ท鬦ิ،ม
ดว้ยเขา. Phr. (horn in บกุรกุ) . adj. ทาํดว้ยเขา ###S. outgrowth, [Hope]
(n) แตรรถยนต,์เขาสตัว ์[Nontri]
/HH AO1 R N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

horse ข刧ึ惀นข鬦ี،มา้[Lex2]
ทหารมา้[Lex2]
มา้ (มชี鬦ื،อในภาษาละตนิวา่ Equus caballus): อาชา [Lex2]
มา้ขวาง (ในกฬีายมินาสตกิ)[Lex2]
มา้ตวัผู้[Lex2]
ใหม้า้: จัดหามา้ให ้[Lex2]
เฮโรอนี (ยาเสพตดิชนดิหน鬦ึ،ง) (คาํสแลง)[Lex2]
(ฮอรส์) n. มา้ ###SW. Phr. (a dark horse มา้มดื) [Hope]
(n) มา้,กาํลงัมา้,มา้หมากรกุ [Nontri]
(vt) ข鬦ี،มา้,วางบนหลงัมา้ [Nontri]
/HH AO1 R S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hospital โรงพยาบาล: โรงหมอ, ร.พ. [Lex2]
(ฮอส\'พเิทลิ) n. โรงพยาบาล [Hope]
(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,สถานสงเคราะห ์[Nontri]
/HH AA1 S P IH2 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

host เจา้บา้น: เจา้ภาพ, เจา้ของบา้น, ผู้จัดงาน [Lex2]
ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นเจา้ภาพ: ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นเจา้บา้น, ใหก้ารตอ้นรับในฐานะเจา้บา้น [Lex2]
เป็นผู้จัดรายการ: เป็นพธิกีร [Lex2]
พธิกีร: ผู้จัดรายการ [Lex2]
สตัวห์รอืพชืท鬦ี،เป็นท鬦ี،อาศยัของปรสติ[Lex2]
ใหส้ถานท鬦ี،หรอืส鬦ิ،งอาํนวยความสะดวกเพ鬦ื،อจัดงาน[Lex2]
กลุ่มคนจาํนวนมาก: ส鬦ิ،งของจาํนวนมาก [Lex2]
กองทพั[Lex2]
(โฮสท)ฺ n. เจา้บา้น,เจา้ภาพ,เจา้ของบา้น,ผู้จัดการ,สตัวห์รอืพชืท鬦ี،ซ鬦ึ،งปรสติอาศยักนิอยู่. vt.
ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นเจา้บา้นหรอืเจา้ภาพ ###S. publican,landlord [Hope]
(n) เจา้บา้น,เจา้ภาพ,กองทพั,ฝงู,โขลง [Nontri]
/HH OW1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

hotel โรงแรม[Lex2]
(โฮเทล\') n. โรงแรม [Hope]
(n) โรงแรม [Nontri]
/HH OW0 T EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hot ฉลาด (คาํไมเ่ป็นทางการ): เกง่, ดเีย鬦ี،ยม [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บความนยิม: ฮติ [Lex2]
นา่ต鬦ื،นเตน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เผด็[Lex2]



รอ้น[Lex2]
รนุแรง[Lex2]
ใหม ่(คาํไมเ่ป็นทางการ): สดๆรอ้นๆ, รอ้นๆ [Lex2]
(ฮอท) n. รอ้น,เรา่รอ้น,ใจรอ้น,เผด็รอ้น,มคีวามรู้สกึรนุแรง,เตม็ไปดว้ยราคะ,ใหมส่ดุ,ใหม่
เอ鬦ี،ยม,ใกลช้ดิ,ซ鬦ึ،งตดิตามอยา่งใกลช้ดิ,เป็นท鬦ี،นยิมมาก,ตลก,แปลกประหลาด,นา่ต鬦ื،นเตน้
ท鬦ี،สดุ,นา่สนใจท鬦ี،สดุ,เรา้อารมณม์าก (ดนตร)ี ###S. burning,torrid,p [Hope]
(adj) รอ้น,เผด็,ถงึพรกิถงึขงิ,สดๆรอ้นๆ,เรา่รอ้น,ใจรอ้น [Nontri]
/HH AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hour ชว่งเวลาใดเวลาหน鬦ึ،ง: ชว่งเวลาสั刧惀นๆ [Lex2]
ชั鬦،วโมง: เวลา [Lex2]
(เอา\'เออะ) n. ชั鬦،วโมง,60นาท,ีเวลาหน鬦ึ،งเวลาใด,ปัจจบุนั,เวลาทาํงาน,ระยะทางเดนิหน鬦ึ،ง
ชั鬦،วโมง adj. เก鬦ี،ยวกบัชั鬦،วโมง [Hope]
(n) ชั鬦،วโมง,ยาม,คราว,เวลา [Nontri]
/AW1 ER0/ [CMU]
/AW1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

household ครอบครัว: ครัวเรอืน [Lex2]
(เฮาซ\ฺ'โฮลด)ฺ n. สมาชกิในครอบครัว,ครอบครัวท鬦ี،รวมทั刧惀งคนใช.้ adj. เก鬦ี،ยวกบัครอบครัว,เก鬦ี،ยว
กบังานบา้น,ประจาํบา้น,ทั鬦،วไป,ธรรมดา [Hope]
(adj) ในบา้น,เก鬦ี،ยวกบัครอบครัว,ประจาํบา้น [Nontri]
(n) สมาชกิในบา้น,ครอบครัว,บา้นชอ่ง,ราชสาํนัก [Nontri]
/HH AW1 S HH OW2 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

house คนดใูนโรงภาพยนตร[์Lex2]
ครอบครัว: ตระกลู [Lex2]
จัดบา้นหรอืท鬦ี،พักใหอ้ยู่: ใหท้鬦ี،อยู่, มซีอ่นไว,้ พาํนัก, หลบซอ่น [Lex2]
บา้น: ท鬦ี،อยู่ [Lex2]
สภา[Lex2]
(n.,adj. เฮาซ,ฺvt.,vi. เฮาซ) n. บา้น,เรอืน,โรง,โรงเรอืน,ครอบครัว,สถาบนั,รัฐสภา,วงศ์
ตระกลู,หอ้งโถง,ชอ่ง vt. ใหท้鬦ี،อยู่อาศยั,ม,ีซอ่นไว.้ vi. พาํนัก,หลบซอ่น,อยู่. adj. เก鬦ี،ยวกบับา้น
###S. dwelling [Hope]
(n) บา้น,ท鬦ี،พัก,สาํนัก,สถานท鬦ี،,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
(vt) เอาไวใ้นบา้น,ใหท้鬦ี،พัก,บรรจ,ุซอ่นไว ้[Nontri]
/HH AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

housing การเคหะ[Lex2]
(เฮา\'ซงิ) n. การเคหะ,การจัดบา้นพักให,้บา้นพักทั刧惀งหลาย,ส鬦ิ،งปกคลมุหรอืปอ้งกนัมา้หรอืสตัว์
อ鬦ื،น,ส鬦ิ،งครอบคลมุ,ปลอกหุ้ม ###S. lodgings [Hope]
(n) การเคหะ,บา้นพัก,ส鬦ิ،งปกคลมุ,ปลอกหุ้ม [Nontri]
/HH AW1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[house]
คนดใูนโรงภาพยนตร[์Lex2]
ครอบครัว: ตระกลู [Lex2]
จัดบา้นหรอืท鬦ี،พักใหอ้ยู่: ใหท้鬦ี،อยู่, มซีอ่นไว,้ พาํนัก, หลบซอ่น [Lex2]
บา้น: ท鬦ี،อยู่ [Lex2]



สภา[Lex2]
(n.,adj. เฮาซ,ฺvt.,vi. เฮาซ) n. บา้น,เรอืน,โรง,โรงเรอืน,ครอบครัว,สถาบนั,รัฐสภา,วงศ์
ตระกลู,หอ้งโถง,ชอ่ง vt. ใหท้鬦ี،อยู่อาศยั,ม,ีซอ่นไว.้ vi. พาํนัก,หลบซอ่น,อยู่. adj. เก鬦ี،ยวกบับา้น
###S. dwelling [Hope]
(n) บา้น,ท鬦ี،พัก,สาํนัก,สถานท鬦ี،,ครอบครัว,รัฐสภา [Nontri]
(vt) เอาไวใ้นบา้น,ใหท้鬦ี،พัก,บรรจ,ุซอ่นไว ้[Nontri]
/HH AW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

however ไมว่า่จะ … ขนาดไหน: แมจ้ะ … เพยีงใดกต็าม [Lex2]
อยา่งไรกต็าม: แมก้ระนั刧惀น, โดยวธิใีดกต็าม, อยา่งไรกด็ ี[Lex2]
(เฮาเอฟ\'เวอะ) adv. อยา่งไรกต็าม,แมว้า่,ยงัคง,แตก่ระนั刧惀นกด็,ีอยา่งไร conj. อยา่งไรกต็าม
###S. nevertheless [Hope]
(adv) อยา่งไรกด็,ีอยา่งไรกต็าม,กระนั刧惀นกด็,ีแมว้า่ [Nontri]
/HH AW2 EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

how เทา่ไร: เทา่ใด, เพยีงใด, แคไ่หน, อยา่งไร, เชน่ไร [Lex2]
(เฮา) adv. อยา่งไร,อยา่งไรบา้ง,ยงัไง,ดว้ยเหตผุลใด,อะไร,ช鬦ื،ออะไร conj.
อยา่งไร,อะไร,อยา่งไรกต็าม. n. อยา่งไร interj. คาํอทุานเชงิทะเลน้ Phr. (how come?
ทาํไม?เป็นอยา่งไร?) [Hope]
(adv) อยา่งไร,โดยวธิใีด,แคไ่หน,อะไร [Nontri]
/HH AW1/ [CMU]
(a) / / [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]

human เก鬦ี،ยวกบัคน: เก鬦ี،ยวกบัมนษุย ์[Lex2]
มนษุย:์ คน, คนเรา [Lex2]
(ฮวิ\'เมนิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัมนษุย,์เหน็อกเหน็ใจคน,มมีนษุยธรรม. n. มนษุย ์###S.
manlike,mortal,person,man [Hope]
(adj) เป็นมนษุย,์เก鬦ี،ยวกบัมนษุย,์อยา่งมนษุย ์[Nontri]
/HH Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
/Y UW1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

humorous นา่ขบขนั: นา่ตลกขบขนั [Lex2]
เปียกช刧ื惀น: เก鬦ี،ยวกบัของเหลวในรา่งกาย [Lex2]
(ฮวิ\'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขนั,adj. เก鬦ี،ยวกบัของเหลวในรา่งกาย,เปียกช刧ื惀น ###S. funny
[Hope]
(adj) ตลก,นา่ขนั,นา่หวัเราะ [Nontri]
/HH Y UW1 M ER0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



humour ความตลกขบขนั[Lex2]
ความตลกขบขนั: อารมณข์นั [Lex2]
(ฮวิ\'เมอะ) n. ความตลกขบขนั,อารมณข์นั Phr. (out of humo (u) r ไมพ่อใจ,เคอืง,ฉนุ) .
vt. ทาํใหพ้งึพอใจ,ยอมตาม,ปรับตวัเขา้กบั. ###SW. humorful,humourful adj. ###S.
pleasantry,wit [Hope]
(n) อารมณข์นั,เร鬦ื،องขบขนั,เร鬦ื،องตลก,ความตลกขบขนั [Nontri]
(v) / / [OALD]

hundred หน鬦ึ،งรอ้ย: 100 [Lex2]
n. รอ้ย,เลขรอ้ย [Hope]
(adj) รอ้ย [Nontri]
/HH AH1 N D R AH0 D/ [CMU]
/HH AH1 N ER0 D/ [CMU]
/HH AH1 N D ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hundredth (ฮนั\'ดรดิธ)ฺ adj. ท鬦ี،หน鬦ึ،งรอ้ย,เป็นหน鬦ึ،งใน100 สว่นเทา่ ๆ กนั. n. สว่นท鬦ี،รอ้ย,สมาชกิลาํดบัท鬦ี،
รอ้ย [Hope]
(adj) ท鬦ี،รอ้ย [Nontri]
(n) 1 ใน 100,อนัดบัท鬦ี،รอ้ย,สว่นท鬦ี،รอ้ย [Nontri]
/HH AH1 N D R AH0 D TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

hungry วา่ง[Lex2]
หวิ: หวิโหย [Lex2]
(ฮงั\'กร)ี adj. หวิ,กระหาย,อยาก,ปรารถนา,ขา้วยากหมากแพง. ###SW.
hungrily,hungeringly adv. hungriness n. ###S. eager ###A. satiated [Hope]
(adj) หวิ,กระหาย,ตะกละ,โลภ,อยาก,ปรารถนา [Nontri]
/HH AH1 NG G R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

hunting การลา่สตัว[์Lex2]
(ฮนั\'ทงิ) n. การลา่,การลา่สตัว,์การคน้หา adj. เก鬦ี،ยวกบัการลา่สตัว,์เก鬦ี،ยวกบัการลา่หรอืคน้หา
[Hope]
/HH AH1 N T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[hunt]
การคน้หา: การตดิตาม [Lex2]
การลา่สตัว[์Lex2]
คน้หา: ตดิตาม [Lex2]
ลา่: ไล,่ ลา่สตัว,์ จับ, ไลล่า่, ว鬦ิ،งลา่, ไลต่าม, คน้หา [Lex2]
(ฮนัท)ฺ vt. vi. ลา่,ลา่สตัว,์คน้หา,ตามหา,n. การลา่,การลา่สตัว,์บรเิวณท鬦ี،ตามลา่,การคน้หา



###SW. huntable adj. huntedly adv. [Hope]
(vt) ลา่สตัว,์คน้หา,ตามลา่ [Nontri]
/HH AH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

hurt การทาํรา้ย: การทาํอนัตราย, การทาํลาย, ความปวดรา้ว, ความเสยีใจ, ความเจบ็ปวด, ความ
เสยีหาย, อาการเจบ็ปวด [Lex2]
ซ鬦ึ،งเจบ็ปวด: ท鬦ี،บาดเจบ็, ท鬦ี،เป็นทกุข ์[Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: เจบ็, ปวด, บอบช刧ํ惀า [Lex2]
ทาํใหเ้สยีใจ: ทาํรา้ย (จติใจ), ทาํรา้ยจติใจ, ทาํอนัตราย [Lex2]
(เฮริท์) vt.,vi. ทาํให ้(รู้สกึ) บาดเจบ็,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํอนัตราย,ทาํใหเ้จบ็ใจ,ทาํใหเ้สยีใจ. 
n. การทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,บาดแผล,ความเจบ็ปวด,ความเสยีหาย ###S.
injure,wound,harm [Hope]
(n) ความบาดเจบ็,อนัตราย,บาดแผล [Nontri]
(vi) บาดเจบ็,เสยีหาย,เป็นอนัตราย, ทาํอนัตราย [Nontri]
/HH ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

husband ควบคมุ[Lex2]
สาม:ี พอ่บา้น, ควบคมุ [Lex2]
ส้าม:ี ผัว [Lex2]
อดออม: ประหยดั [Lex2]
(ฮชั\'เบนิด)ฺ n. สาม ีvt. ควบคมุ,ใชอ้ยา่งประหยดั,เป็นสาม,ีแตง่งาน,หาสามใีห,้ไถ (นาเพาะ
ปลกู.) ###SW. husbander n. ###S. spouse [Hope]
(n) สาม,ีผัว,พอ่บา้น [Nontri]
(vt) ดแูล,เป็นสามขีอง,เพาะปลกู,ควบคมุ [Nontri]
/HH AH1 Z B AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ice cream ไอศกรมี: ไอตมิ [Lex2]

ice กอ้นน刧ํ惀าแขง็ท鬦ี،ใสเ่คร鬦ื،องด鬦ื،ม[Lex2]
น刧ํ惀าแขง็[Lex2]
โรยหนา้ (ขนมเคก้) ดว้ยน刧ํ惀าตาลไอซ鬦ิ،ง[Lex2]
ลานน刧ํ惀าแขง็: ลานเสกต็น刧ํ惀าแขง็, พ刧ื惀นน刧ํ惀าแขง็ [Lex2]
ใสก่อ้นน刧ํ惀าแขง็ในเคร鬦ื،องด鬦ื،ม[Lex2]
ไอศรมี: ไอตมิ [Lex2]
(ไอซ)ฺ n. น刧ํ惀าแขง็,ทา่นท鬦ี،เฉยเมย,สนิบน,ไอศกรมี v. ปกคลมุไปดว้ยน刧ํ惀าแขง็,เปล鬦ี،ยนเป็นน刧ํ惀า
แขง็,แขง็ตวั,คลมุดว้ยส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยน刧ํ惀าแขง็ adj. ทาํดว้ยน刧ํ惀าแขง็ ###S. frozen water [Hope]
(n) น刧ํ惀าแขง็,ความเยน็ชา,ความเฉยเมย,สนิบน [Nontri]
/AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



idea ความคดิ: ความนกึคดิ, ความคดิเหน็, ความเช鬦ื،อ, แงค่ดิ, มมุมอง, มโนคต ิ[Lex2]
แผนการ: โครงการ [Lex2]
(ไอเดยี\') n. ความคดิ,มโนคต ิ###S. image,concept [Hope]
(n) ความคดิ,ความคดิเหน็,มโนคต,ิความเช鬦ื،อ [Nontri]
/AY0 D IY1 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ideal ซ鬦ึ،งอยู่ในความคดิ: ซ鬦ึ،งไมม่ตีวัตน, ซ鬦ึ،งเป็นนามธรรม, ซ鬦ึ،งอยู่ในอดุมคต ิ[Lex2]
ดเีลศิ: วเิศษ, ดที鬦ี،สดุ, ดมีาก [Lex2]
แบบอยา่งท鬦ี،ด:ี ตวัอยา่งท鬦ี،สมบรูณ,์ ตน้แบบท鬦ี،สมบรูณ ์[Lex2]
อดุมคต[ิLex2]
(ไอเดยีล\') n. อดุมคต,ิอดุมการณ ์adj. ดเีลศิ,สมบรูณ,์เป็นเพยีงความนกึฝัน,เพอ้ฝัน,ไมม่ี
จรงิ,ไมเ่ป็นความจรงิ,เก鬦ี،ยวกบัอดุมการณ,์เก鬦ี،ยวกบัอดุมคต ิ###S. fancied,imaginary
[Hope]
(adj) ดเีลศิ,เพอ้ฝัน,ในอดุมคต,ิเก鬦ี،ยวกบัอดุมการณ ์[Nontri]
(n) อดุมคต,ิอดุมการณ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ดเีลศิ,ความนกึฝัน [Nontri]
/AY0 D IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

identify ระบชุ鬦ื،อ: ช刧ี惀ตวั, แสดงตวั, ชนัสตูร, พสิจูน ์[Lex2]
(ไอเดน\'ทไิฟ) vt. ช刧ี惀ตวั,หาเอกลกัษณ,์บอกช鬦ื،อ,จาํแนกแยกแยะ,พสิจูนเ์อกลกัษณ.์ ###SW.
identifiable adj. identifiableness n. identifier n. ###S. recognize,name [Hope]
(vt) ทาํใหเ้หมอืนกนั,ชนัสตูร(ศพ),ช刧ี惀ตวั(จาํเลย) [Nontri]
/AY0 D EH1 N T AH0 F AY2/ [CMU]
/AY0 D EH1 N AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

identity ความเหมอืนกนั[Lex2]
บคุลกิลกัษณะ: ลกัษณะพเิศษ, ลกัษณะเฉพาะ, เอกลกัษณ ์[Lex2]
อตัลกัษณ ์[LongdoEN]
(ไอเดน\'ททิ)ี n. เอกลกัษณ,์ความเหมอืนกนั,หลกัฐาน,รปูพรรณ ###S. self,individuality
[Hope]
(n) เอกลกัษณ,์รปูพรรณ,หลกัฐาน [Nontri]
/AY0 D EH1 N T AH0 T IY0/ [CMU]
/AY0 D EH1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

if ถา้: ถา้หากวา่, สมมตุวิา่, แมน้วา่, แมว้า่, ดจุดงัท鬦ี، [Lex2]
(อฟิ) conj. ถา้,ถา้หมก,เผ鬦ื،อ,สมมตุวิา่,หาก n. ความไมแ่นน่อน,ขอ้สมมตุ [Hope]
(con) ถา้,แมว้า่,เผ鬦ื،อ,สมมตุวิา่,ถา้หาก [Nontri]
/IH1 F/ [CMU]
/AH0 F/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

ignore ทาํเพกิเฉย: ทาํไมรู่้ไมช่刧ี惀, ทาํละเลย, มองขา้ม, ไมส่นใจ [Lex2]
(อกินอร\ฺ') vi. ไมส่นใจ,ละเลย,ไมย่อมรับรู้. ###SW. ignorable adj. ignorer n. ###S.
disregard ###A. heed [Hope]
(vt) ไมเ่อาใจใส,่เพกิเฉย,ทอดท刧ิ惀ง [Nontri]
/IH0 G N AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

illegal



ผดิกฎหมาย: นอกกฎหมาย [Lex2]
(อลิ\ี'เกลิ) adj. ผดิกฎหมาย,ผดิกฎ,ผดิกตกิา ###SW. illegality n. ###S. illicit [Hope]
(adj) ท鬦ี،ผดิกฎหมาย,ท鬦ี،ผดิกฎ,ท鬦ี،ผดิกตกิา [Nontri]
/IH2 L IY1 G AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ill เกลยีดชงั: ไมเ่ป็นมติร, ไมช่อบ [Lex2]
ความเจบ็ป่วย: ความเจบ็ไขไ้ดป้่วย, อาการป่วย [Lex2]
เจบ็ป่วย: ป่วย, ไมส่บาย [Lex2]
โชครา้ย (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
ไมด่:ี แย,่ ไมเ่หมาะสม [Lex2]
เลว: รา้ย, ชั鬦،วรา้ย [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นอนัตราย: ความยุ่งยาก, ปัญหา [Lex2]
(อลิ) adj.,adv. ไมส่บาย,ป่วย,เป็นโรค,เลว,ชั鬦،ว,นา่รังเกยีจ,ไมเ่หมาะสม,ยุ่งยาก,ไมช่าํนาญ,มุ่ง
รา้ย. n. ความเลว,ผลรา้ย,อนัตราย,โชครา้ย,บาดเจบ็,โรคบาป. ###SW. illilly adv. ###S.
sick,evil,harm [Hope]
(adj) ไมด่,ีป่วย,ไมบ่รบิรูณ,์เลว,ชั鬦،วรา้ย [Nontri]
(adv) อยา่งชั鬦،วรา้ย,อยา่งเลว,อยา่งไมส่ะดวก,อยา่งลาํบาก [Nontri]
(n) เร鬦ื،องรา้ย,ความเจบ็ป่วย,อนัตราย,ผลรา้ย [Nontri]
/IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

illness ความเจบ็ป่วย: ความเจบ็ไข,้ โรคภยั [Lex2]
(อลิ\'นสิ) n. การไมส่บาย,การเจบ็ไขไ้ดป้่วย,อาการคล鬦ื،นเหยีนอาเจยีน,ความเลวรา้ย [Hope]
(n) ความเจบ็ป่วย,ความไมส่บาย [Nontri]
/IH1 L N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

illustrate เป็นตวัอยา่งของ: เป็นลกัษณะของ, มคีณุสมบตัขิอง [Lex2]
แสดงตวัอยา่ง: อธบิายดว้ยตวัอยา่ง, กลา่วเปรยีบเทยีบ [Lex2]
แสดงตวัอยา่ง: ใหต้วัอยา่ง, ใหค้าํอธบิาย, กลา่วเปรยีบเทยีบ [Lex2]
ใสภ่าพประกอบ: ตกแตง่ดว้ยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสสีนั [Lex2]
(อ\ิ'ลสัเทรท) v. แสดงใหเ้หน็ (ดว้ยภาพ,ตวัอยา่งหรอือ鬦ื،น ๆ) ,อธบิาย,ยกตวัอยา่ง,ทาํใหเ้ขา้ใจ
###SW. illustrable adj. ###S. depict,picture [Hope]
(vt) อธบิายโดยใชภ้าพประกอบ,แสดง,ยกตวัอยา่ง [Nontri]
/IH1 L AH0 S T R EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

image นกึฝัน: วาดภาพ, นกึคดิ [Lex2]
ภาพสะทอ้น (เชน่ ในกระจก, เลนส)์[Lex2]
มโนภาพ: ภาพนกึคดิ, ภาพในความคดิ [Lex2]
รปูปั刧惀น: รปูบชูา, รปูแทน, ส鬦ิ،งแทน [Lex2]
รปูภาพ: ภาพถา่ย [Lex2]
(อมิ\'มจิ)ฺ n. รปูภาพ,รปูจาํลอง,รปูถา่ย,รปูปั刧惀น,รปูจาํลอง,ภาพ,ภาพบนจอ,ภาพในใจ,รปู
แบบ,ภาพถอด,ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฎข刧ึ惀น,ภาพพจน,์มโนภาพ,จนิตนาการ,สญัลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย,รปู
บชูา vt. วาดภาพ,นกึภาพในใจ,คดิคะนงึ,สะทอ้นภาพ,แสดงเคร鬦ื،องหมาย,เหมอืนกบั [Hope]
(n) รปู,เงา,รปูแบบ,ภาพ,ภาพพจน ์[Nontri]
(vt) ทาํใหม้เีงา,วาดภาพ,เป็นรปู,แสดงเคร鬦ื،องหมาย [Nontri]
/IH1 M AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

imaginary



ซ鬦ึ،งสมมตุขิ刧ึ惀น: ซ鬦ึ،งไมม่อียู่จรงิ [Lex2]
(อแิมจ\'จะนะร)ี adj. เพอ้ฝัน,ไมจ่รงิ,เป็นมโนภาพหรอืจนิตนาการ [Hope]
(adj) ในความนกึคดิ,สมมตุขิ刧ึ惀น,เพอ้ฝัน [Nontri]
/IH2 M AE1 JH AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

imagination จนิตนาการ: การวาดภาพในใจ [Lex2]
(อแิมจจะเน\'เชนิ) n. จนิตนาการ,การนกึเอาเอง,มโนภาพ,เจา้ความคดิ ###S.
conception,fancy,vision [Hope]
(n) จนิตนาการ,มโนคต,ิมโนภาพ [Nontri]
/IH2 M AE2 JH AH0 N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

immediate ทนัททีนัใด: ฉับพลนั, ปบุปับ, รวดเรว็, กะทนัหนั, ปัจจบุนัทนัดว่น [Lex2]
ท鬦ี،สง่ผลโดยตรง[Lex2]
(อมิ\ี'เดยีท) adj. ฉับพลนั,ไมร่รีอ,ทนัท,ีกะทนัหนั,โดยตรง,ใกลช้ดิ ###SW.
immediateness n. conj. ทนัทที鬦ี، ###S. suddenly,primary,next [Hope]
(adj) ทนัททีนัใด,ปัจจบุนั,ใกลช้ดิ,ถดัมา,โดยกะทนัหนั,ฉับพลนั [Nontri]
(adv) โดยทนัททีนัใด,อยา่งกะทนัหนั,เด☊啌ยวน刧ี惀,อยา่งฉับพลนั [Nontri]
/IH2 M IY1 D IY0 AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

immediately โดยทนัททีนัใด: อยา่งทนัท,ี อยา่งกะทนัหนั, อยา่งเฉยีบพลนั, อยา่งรวดเรว็,อยา่งฉกุเฉนิ,
อยา่งรบีดว่น, อยา่งป [Lex2]
/IH2 M IY1 D IY0 AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

immoral ซ鬦ึ،งผดิทาํนองคลองธรรม: ผดิศลีธรรม, ผดิศลี, ซ鬦ึ،งไมเ่หมาะสม, ซ鬦ึ،งไมซ่鬦ื،อสตัย,์ ซ鬦ึ،งขดักบัหลกั
คาํสอน [Lex2]
(อมิอ\'เรลิ) adj. ผดิศลีธรรม,ผดิทาํนองคลองธรรม,เลว,ชั鬦،ว. [Hope]
(adj) ผดิศลีธรรม,เลวทราม,ชั鬦،ว,ผดิทาํนองคลองธรรม [Nontri]
/IH2 M AO1 R AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

impact การอดั: การชน [Lex2]
ผลกระทบ: ผลสะทอ้น [Lex2]
สง่ผลกระทบ: มผีลกระทบ [Lex2]
(อมิ\'แพคท)ฺ n. การกระทบ,การปะทะ,แรงกระทบ,แรงปะทะ,ผลกระทบ,อทิธพิล,ผล. vt.
กระทบ,ปะทะ,อดัแนน่. vi. มผีลตอ่,กระทบ,ปะทะ ###S. shock,collision [Hope]
(vi) ประกนั,สะเทอืน,กระทบ,ปะทะ [Nontri]
/IH2 M P AE1 K T/ [CMU]
/IH1 M P AE0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



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

implication ความหมายโดยนัย[Lex2]
(อมิพละเค\' เชนิ) n. ส鬦ิ،งท鬦ี،พัวพัน, ส鬦ิ،งท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้ง, การพัวพัน, การทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้ง [Hope]
(n) การเก鬦ี،ยวพัน,ความหมาย,ความเก鬦ี،ยวขอ้ง,นัย [Nontri]
/IH2 M P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

important สาํคญั[Lex2]
(อมิพอร\์' เทนิท)ฺ adj. สาํคญั, มคีวามหมาย, เดน่, โอหงั, ยะโส, มอีทิธพิลมาก, มอีาํนาจ
มาก, มฐีานะสงู, ใหญโ่ต, มากมาย. ###SW. importantly adv. ###S. subtantial,
serious [Hope]
(adj) สาํคญั,เดน่,ใหญโ่ต,โอหงั,ยโส,มากมาย [Nontri]
/IH2 M P AO1 R T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

import การนาํเขา้: สนิคา้นาํเขา้ [Lex2]
ความสาํคญั[Lex2]
นาํเขา้[Lex2]
มคีวามหมายวา่ (คาํทางการ): หมายความถงึ, แสดงถงึ [Lex2]
(อมิ\' พอรท์) n. สนิคา้เขา้, การนาํสนิคา้เขา้ประเทศ, ความหมาย, ความสาํคญั, ผลท鬦ี،ตามมา.
vt. (อมิพอรท์\') นาํสนิคา้เขา้ประเทศ, นาํเขา้มา, แสดงนัย, มคีวามหมาย, เก鬦ี،ยวขอ้ง, พัวพัน.
###SW. importability n. importable adj. importer n. [Hope]
(n) สนิคา้ขาเขา้,ความสาํคญั,ผลท鬦ี،ตามมา,ความหมาย [Nontri]
(vt) นาํเขา้,หมายความ,แสดงนัย [Nontri]
/IH2 M P AO1 R T/ [CMU]
/IH1 M P AO0 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

impose กาํหนด: เรยีกเกบ็ (ภาษ)ี, บงัคบัใหม้,ี กาํหนดโทษให ้[Lex2]
(อมิโพซ\') vt. จัดเกบ็ภาษ,ี กาํหนด, กาํหนดใหม้,ี กาํหนดโทษ, บงัคบัเอา, นาํไปใส,่
ยดัเยยีดให,้ เรยีกรอ้ง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรยีบ. vi. ประทบัใจ, รบกวน, ยดัเยยีดให.้



###SW. imposer n. ###S. place, intrude [Hope]
(vt) ลงโทษ,เรยีกรอ้ง,เอาเปรยีบ,กาํหนด,บงัคบั [Nontri]
/IH2 M P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

impossible ซ鬦ึ،งเป็นไปไมไ่ด:้ ซ鬦ึ،งไมม่ทีาง, ซ鬦ึ،งไมน่า่จะเกดิข刧ึ惀น [Lex2]
เป็นไปไมไ่ด ้[LongdoEN]
(อมิพอส\' ซะเบลิ) adj. เป็นไปไมไ่ด,้ ทาํไมไ่ด,้ ไมม่ทีางจะบงัเกดิข刧ึ惀น. ###SW.
impossibleness n. ###S. inconceivable [Hope]
(adj) เป็นไปไมไ่ด,้เหลอืทน [Nontri]
/IH2 M P AA1 S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

impressed /IH2 M P R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[impress]
กด: ประทบั, ประทบัตรา [Lex2]
ตราประทบั: รอยประทบั [Lex2]
ทาํใหป้ระทบัใจ: ทาํใหซ้าบซ刧ึ惀งตรงึใจ, ทาํใหต้ดิอกตดิใจ [Lex2]
เนน้ย刧ํ惀า: ทาํใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ [Lex2]
ประทบัใจ: ซาบซ刧ึ惀งใจ, จับใจ, ตดิอกตดิใจ, ตรงึใจ [Lex2]
ยดึเพ鬦ื،อเป็นสาธารณประโยชน[์Lex2]
(อมิเพรส\') vt. ประทบัใจ, ทาํใหรู้้สกึ, ฝังใจ, มผีลตอ่ความคดิเหน็, มผีลตอ่, กด, ประทบัตรา,
ทาํรอ่งรอย. vi. ประทบัใจ. n. การประทบัใจ, รอยประทบั, รอยจารกึ. ###SW. impresser
n. ###S. imprint, affect [Hope]
(n) รอยกด,ตรา,ความประทบัใจ,รอยประทบั,รอยจารกึ [Nontri]
(vt) กด,พมิพ,์ทาํใหซ้าบซ刧ึ惀ง,ประทบัตรา,ยดึ [Nontri]
/IH2 M P R EH1 S/ [CMU]
/IH1 M P R EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

impress กด: ประทบั, ประทบัตรา [Lex2]
ตราประทบั: รอยประทบั [Lex2]
ทาํใหป้ระทบัใจ: ทาํใหซ้าบซ刧ึ惀งตรงึใจ, ทาํใหต้ดิอกตดิใจ [Lex2]
เนน้ย刧ํ惀า: ทาํใหเ้ขา้ใจแจม่แจง้ [Lex2]
ประทบัใจ: ซาบซ刧ึ惀งใจ, จับใจ, ตดิอกตดิใจ, ตรงึใจ [Lex2]
ยดึเพ鬦ื،อเป็นสาธารณประโยชน[์Lex2]
(อมิเพรส\') vt. ประทบัใจ, ทาํใหรู้้สกึ, ฝังใจ, มผีลตอ่ความคดิเหน็, มผีลตอ่, กด, ประทบัตรา,
ทาํรอ่งรอย. vi. ประทบัใจ. n. การประทบัใจ, รอยประทบั, รอยจารกึ. ###SW. impresser
n. ###S. imprint, affect [Hope]
(n) รอยกด,ตรา,ความประทบัใจ,รอยประทบั,รอยจารกึ [Nontri]
(vt) กด,พมิพ,์ทาํใหซ้าบซ刧ึ惀ง,ประทบัตรา,ยดึ [Nontri]
/IH2 M P R EH1 S/ [CMU]
/IH1 M P R EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

impression การลอ้เลยีนทา่ทางหรอืการพดูจาของบคุคลท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง[Lex2]
ความประทบัใจ: ความซาบซ刧ึ惀ง, ความรู้สกึช鬦ื،นชม [Lex2]
งานพมิพ:์ ส鬦ิ،งพมิพ ์[Lex2]



รอยประทบัตรา: รอยพมิพ ์[Lex2]
(อมิเพรซ\' เชนิ) n. รอยประทบั, รอยกด, รอยพมิพ,์ รอยฝังใจ, ส鬦ิ،งท鬦ี،ประทบัใจ, การประทบั
ใจ. ###SW. impressional adj. impressionally adv. ###S. imprint, mark, print,
effect, influence [Hope]
(n) รอ่งรอย,ความรู้สกึ,ความประทบัใจ,รอยพมิพ ์[Nontri]
/IH2 M P R EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

impressive ซ鬦ึ،งนา่ประทบัใจ: ซ鬦ึ،งจับใจ, นา่ท鬦ึ،ง, นา่ช鬦ื،นชม, นา่ซาบซ刧ึ惀งใจ [Lex2]
(อมิเพรส\' ซฟิว) adj. ประทบัใจ, ซาบซ刧ึ惀งใจ, รนุแรง, เหลอืขนาด. ###SW. impressively
adv. impressiveness n. ###S. convincig, remarkabke, inspiring [Hope]
(adj) เรา้ความรู้สกึ,ประทบัใจ,ซาบซ刧ึ惀งใจ [Nontri]
/IH2 M P R EH1 S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

improve ดขี刧ึ惀น: ปรับปรงุ, ทเุลา [Lex2]
ทาํใหด้ขี刧ึ惀น: ปรับปรงุ [Lex2]
(อมิพรฟูช\') vt. ทาํใหด้ขี刧ึ惀น, ปรับปรงุ, แกไ้ข. vi. ดขี刧ึ惀น, มคีา่มากข刧ึ惀น. ###SW. improve on
(upon) ปรับปรงุ, แกไ้ข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n.
###S. incautious [Hope]
(vi) ดขี刧ึ惀น,มพัีฒนา [Nontri]
(vt) ปรับปรงุ,พัฒนา,บาํรงุ,แกไ้ข [Nontri]
/IH2 M P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

improvement การปรับปรงุ: การแกไ้ข, การทาํใหด้ขี刧ึ惀น [Lex2]
(อมิพรฟูว\' เมนิท)ฺ n. การทาํใหด้ขี刧ึ惀น, การปรับปรงุ, การแกไ้ข, ภาวะหรอืสภาพท鬦ี،ดขี刧ึ惀น, ส鬦ิ،งท鬦ี،
ถกูปรับปรงุใหด้ขี刧ึ惀น, ส鬦ิ،งท鬦ี،ชว่ยทาํใหด้ขี刧ึ惀น ###S. betterment [Hope]
(n) การปรับปรงุ,การพัฒนา,การสง่เสรมิ,การแกไ้ข [Nontri]
/IH2 M P R UW1 V M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inability การไรค้วามสามารถ: การขาดความสามารถ [Lex2]
(อนิอะบลิ\' ลทิ)ี n. การขาดความสามารถ, การไมม่คีวามสามารถ, การไรก้าํลงัหรอืปัจจัย
###S. incapability, incapacity [Hope]
(n) การไรก้าํลงั,การไรค้วามสามารถ [Nontri]
/IH2 N AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inch เคล鬦ื،อนไปทลีะนอ้ย: ทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،ไปอยา่งชา้ๆ [Lex2]
เคล鬦ื،อนไปทลีะนอ้ย: เคล鬦ื،อนไปอยา่งชา้ๆ [Lex2]
น刧ิ惀ว (เทา่กบั 2.54 เซนตเิมตรหรอื 1 สว่น 12 ฟตุ)[Lex2]
(อนิช)ฺ n. หนว่ยความยาวท鬦ี،เทา่กบั 1ซ12 ฟตุหรอื 2.54 เซนตเิมตร, จาํนวนเลก็นอ้ยมาก.
[Hope]
(n) หนว่ยความยาวเป็นน刧ิ惀ว [Nontri]
/IH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

incident เป็นผลจากบางส鬦ิ،ง (คาํทางการ): ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้งกบับางส鬦ิ،ง [Lex2]
เหตกุารณ:์ กรณ,ี เร鬦ื،องราว, ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิข刧ึ惀น [Lex2]
(อนิ\' ซเิดนิท)ฺ n. การบงัเกดิ, เหตกุารณเ์ร鬦ื،องราว, บทปลกียอ่ย, บทแทรก. adj. ซ鬦ึ،งมกัเกดิ
ข刧ึ惀น, ประจาํ, ซ鬦ึ،งพุ่งเขา้หา, ซ鬦ึ،งกระทบ [Hope]



(adj) อาจเกดิข刧ึ惀นได,้เป็นประจาํ,ซ鬦ึ،งตกกระทบ [Nontri]
(n) เหตกุารณ,์เร鬦ื،องราว,การบงัเกดิ,บทแทรก [Nontri]
/IH1 N S AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

including รวมทั刧惀ง: รวมถงึ, รวมเขา้ดว้ย [Lex2]
/IH2 N K L UW1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[include]
ประกอบดว้ย: รวมเขา้, รวมเขา้ไว,้ รวม, รวมถงึ, รวมทั刧惀ง [Lex2]
(อนิคลดู\') vt. ประกอบดว้ย, รวมอยู่, ใสไ่วใ้น, คลมุถงึ, นับรวมเขา้. ###SW. includable,
includible adj. ###S. incorporate [Hope]
(vt) ม,ีประกอบดว้ย,ครอบคลมุถงึ,รวมถงึ [Nontri]
/IH2 N K L UW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

income รายได:้ เงนิได,้ รายรับ [Lex2]
(อนิ\' คมั) n. รายได,้ เงนิได,้ รายรับ, ส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،มเขา้มา, การเขา้มา (revenue, receipts)
[Hope]
(n) รายได,้รายรับ,ดอกเบ刧ี惀ย,เงนิเดอืน [Nontri]
/IH1 N K AH2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

increase การเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: การงอกเงย, การขยาย [Lex2]
จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
เพ鬦ิ،ม: เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น, เพ鬦ิ،มมากข刧ึ惀น [Lex2]
(อนิครสิ\') vt., vi. เพ鬦ิ،ม, ทาํใหม้ากข刧ึ惀น, เพ鬦ิ،มพนู. n. (อนิ\'ครสี) การเพ鬦ิ،มมากข刧ึ惀น, การเพ鬦ิ،มพนู,
ผลจากการเพ鬦ิ،มพนู, ผลติผล, ผลกาํไร, ดอกเบ刧ี惀ย. ###SW. increasable adj. increasingly
adv. increaser n. ###S. addition [Hope]
(n) การเพ鬦ิ،ม,การทวคีณู,ส鬦ิ،งท鬦ี،เพ鬦ิ،ม,ดอกเบ刧ี惀ย,ผลกาํไร [Nontri]
(vi) เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ทว,ีเพ鬦ิ،มพนู [Nontri]
/IH2 N K R IY1 S/ [CMU]
/IH1 N K R IY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

increasingly อยา่งมากข刧ึ惀น: อยา่งเพ鬦ิ،มพนูข刧ึ惀น [Lex2]
(adv) โดยเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,อยา่งทวคีณู,อยา่งเพ鬦ิ،มพนู [Nontri]
/IH2 N K R IY1 S IH0 NG L IY0/ [CMU]
/IH2 N K R IY1 S IH0 NG G L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

indeed อยา่งแทจ้รงิ: โดยแทจ้รงิแลว้, ตามความจรงิ [Lex2]
(อนิดดี\') adv. จรงิ ๆ , โดยแทจ้รงิ ###S. really, truly [Hope]
(adv) แนน่อนแลว้,จรงิๆ,โดยแทจ้รงิแลว้ [Nontri]



/IH2 N D IY1 D/ [CMU]
(a) / / [OALD]

independence ความเป็นอสิระ: อสิรภาพ [Lex2]
(อนิดเิพน\' เดนิซ)ฺ n. อสิรภาพ, เอกราช, ความเป็นอสิระ, ความไมข่刧ึ惀นอยู่กบัการควบคมุหรอื
สนับสนนุของคนอ鬦ื،น รายไดท้鬦ี،พอเล刧ี惀ยงปากเล刧ี惀ยงทอ้ง ###S. independency, freedom,
liberty ###A. subjugation) [Hope]
(n) เอกราช,ผู้ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด,อสิรภาพ,พรรคการเมอืงอสิระ [Nontri]
/IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

independent คนท鬦ี،พ鬦ึ،งตนเอง: ผู้เป็นอสิระ, ผู้เป็นเอกราช, ผู้ไมอ่ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของใคร [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นอสิระ: ซ鬦ึ،งปกครองตนเอง, ซ鬦ึ،งไมอ่ยู่ในบงัคบั, ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นเมอืงข刧ึ惀น, ซ鬦ึ،งเป็นเอกราช
[Lex2]
(อนิดเิพน\' เดนิท)ฺ adj. อสิระ, ไมข่刧ึ惀นใคร, เป็นตวัของตวัเอง, ไมอ่ยู่ภายใตก้ารชว่ยเหลอืหรอื
สนับสนนุจากผู้อ鬦ื،น, มเีงนิเพยีงพอท鬦ี،จะชว่ยตวัเอง, มคีวามเช鬦ื،อมั鬦،นในตวัเอง. n. คนท鬦ี،อสิระ, คน
ท鬦ี،เป็นตวัของตวัเอง, ผู้ออกเสยีงอสิระ (ไมข่刧ึ惀นอยู่พรรคการเมอืงใด ๆ) [Hope]
(adj) เป็นเอกราช,เป็นกลาง,ไมเ่ขา้ฝ่ายใด,อสิระ,ไมข่刧ึ惀นกบัใคร [Nontri]
/IH2 N D AH0 P EH1 N D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

index ดชัน:ี ดรรชน ี[Lex2]
ตวัช刧ี惀: ตวัวดั, ตวับง่ช刧ี惀 [Lex2]
ทาํดชัน[ีLex2]
(อนิ\' เดคซ)ฺ n. ดรรชน,ี เคร鬦ื،องช刧ี惀, เขม็ช刧ี惀, น刧ิ惀วช刧ี惀, เลขกาํลงัในเคร鬦ื،องหมายพชีคณติ, สารบญัส鬦ิ،ง
ตพีมิพท์鬦ี،ตอ้งหา้มในศาสนาโรมนัคาทอลกิ (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสอืหรอื
วตัถทุ鬦ี،ตอ้งหา้ม, สารบญั, คาํนาํ. vt. จัดใหม้สีารบญั, จัดใหม้ดีรรชน,ี ใสด่รรชน,ี เ [Hope]
(n) สารบญั,เคร鬦ื،องช刧ี惀,น刧ิ惀วช刧ี惀,เขม็ช刧ี惀 [Nontri]
(vt) ทาํสารบญั,เป็นเคร鬦ื،องช刧ี惀 [Nontri]
/IH1 N D EH0 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

indicate ช刧ี惀ทาง: บอกทาง, บง่บอก, ช刧ี惀ใหเ้หน็ [Lex2]
แสดง: ใหส้ญัญาณของ, บง่บอกถงึ, ระบ ุ[Lex2]
(อนิ\' ดะเคท) vt. ช刧ี惀บอก, ช刧ี惀แนะ, แสดง, ทาํใหรู้้. ###SW. indicatable, indicatory adj.
###S. betoken, imply) [Hope]
(vt) ช刧ี惀บอก,บง่บอก,แสดง,ทาํใหรู้้ [Nontri]
/IH1 N D AH0 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

indication สญัญาณ: การบง่บอก, อาการ, การแสดงออก [Lex2]
(อนิดเิค\' เชนิ) n. การช刧ี惀บอก, ส鬦ิ،งท鬦ี،บอก, เคร鬦ื،องหมายแสดง, อาการโรค, ระดบัขดีแบง่ของ
เคร鬦ื،องมอื ###S. . example, evidence [Hope]
(n) การแสดง,การบอกเลา่,การบง่บอก,เคร鬦ื،องหมายแสดง [Nontri]
/IH2 N D AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

indirect โดยออ้ม: อยา่งออ้มๆ [Lex2]
ออ้มคอ้ม[Lex2]
(อนิดะเรคท\ฺ') adj. ไมต่รง, ออ้มคอ้ม, ไมต่รงไปตรงมา, รา้ย. ###SW. indirectly adv.
indirectness n. ###S. roundabout, circuitous, secondary ###A. straight, direct,



explicit, direct, intended [Hope]
(adj) ออ้มคอ้ม,ไมต่รง [Nontri]
/IH2 N D ER0 EH1 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

indoor ภายในอาคาร: ในบา้น, ขา้งในอาคาร, ในรม่ [Lex2]
(อนิ\'ดอร)์ adj. ในบา้น,ในรม่ [Hope]
/IH1 N D AO2 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

indoors ในบา้น: ในรม่ [Lex2]
(อนิดอรซ์) adv. ในบา้น,ในรม่ [Hope]
(adv) ในรม่,ในบา้น [Nontri]
/IH1 N D AO2 R Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]
[indoor]
ภายในอาคาร: ในบา้น, ขา้งในอาคาร, ในรม่ [Lex2]
(อนิ\'ดอร)์ adj. ในบา้น,ในรม่ [Hope]
/IH1 N D AO2 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

industrial การมหีุ้นสว่นรว่มกนัของบรษัิทอตุสาหกรรมหลายบรษัิท[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัอตุสาหกรรม[Lex2]
ขยนั: อตุสาหะ [Lex2]
บรษัิทในภาคอตุสาหกรรม (โดยเฉพาะการผลติ): คนทาํงานในภาคอตุสาหกรรม [Lex2]
(อนิดสั\'เทรยีล) adj. ขยนั,หมั鬦،นเพยีร,อตุสาหะ,เก鬦ี،ยวกบัอตุสาหกรรม [Hope]
(adj) ในทางอตุสาหกรรม,ขยนั,หมั鬦،นเพยีร [Nontri]
/IH2 N D AH1 S T R IY0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

industry ความอตุสาหะ (คาํทางการและทางวรรณคด)ี: ความมานะ, ความพยายาม [Lex2]
ธรุกจิ: การพาณชิย,์ การคา้ [Lex2]
อตุสาหกรรม: ภาคอตุสาหกรรม [Lex2]
(อนิ\'ดสัทร)ี n. ความขยนัหมั鬦،นเพยีร,ความอตุสาหะ,อตุสาหกรรม,ธรุกจิการคา้ทั鬦،วไป,เจา้ของ
กจิการและผู้จัดการทั鬦،วไป,การทาํงานท鬦ี،มรีะบบ ###S. diligence [Hope]
(n) อตุสาหกรรม,ความพยายาม,ความบากบั鬦،น,ความอตุสาหะ [Nontri]
/IH1 N D AH0 S T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

inevitable ซ鬦ึ،งหลกีเล鬦ี،ยงไมไ่ด[้Lex2]
(อนิเอฟ\'วทิะเบลิ) adj. ซ鬦ึ،งหลกีเล鬦ี،ยงไมไ่ด,้แนน่อน,จาํเป็น. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،จาํเป็น,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมส่ามารถ
หลกีเล鬦ี،ยงได.้ ###SW. inevitability,inevitableness n. inevitably adv. [Hope]
(adj) หนไีมพ่น้,เล鬦ี،ยงไมไ่ด,้จาํเป็น [Nontri]



/IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

inevitably อยา่งหลกีเล鬦ี،ยงไมไ่ด:้ อยา่งหลบไมพ่น้, อยา่งหนไีมร่อด [Lex2]
/IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

infected ซ鬦ึ،งตดิโรค: ซ鬦ึ،งตดิเช刧ื惀อ, ซ鬦ึ،งเป็นโรค [Lex2]
/IH2 N F EH1 K T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[infect]
ตดิโรค: ตดิเช刧ื惀อ [Lex2]
ทาํใหต้ดิเช刧ื惀อ: ทาํใหต้ดิโรค, ทาํใหเ้ปื刧惀อน, ทาํใหม้วัหมอง, มผีลตอ่ความรู้สกึหรอืการกระทาํ
[Lex2]
(อนิเฟคท\ฺ') vt. ทาํใหต้ดิเช刧ื惀อ ทาํใหต้ดิโรค,ทาํใหเ้ปื刧惀อน,ทาํใหม้วัหมอง,มผีลตอ่ความรู้สกึหรอื
การกระทาํ. vi. ตดิเช刧ื惀อ. ###SW. infector,infecter n. ###S. disease,contaminate
[Hope]
(vt) ทาํใหต้ดิเช刧ื惀อ,ระบาด,ตดิตอ่,ทาํใหต้ดิโรค [Nontri]
/IH2 N F EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

infection การตดิเช刧ื惀อ: การตดิโรค [Lex2]
(อนิแฟค\'เชนิ) n. การตดิเช刧ื惀อ,การตดิโรค,โรคตดิตอ่, เช刧ื惀อ,อทิธพิล,การทาํใหม้วัหมอง
###S. disease,illness [Hope]
(n) การตดิเช刧ื惀อ,โรคตดิตอ่,การระบาดของโรค,ภาวะตดิเช刧ื惀อ [Nontri]
/IH2 N F EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

infectious ซ鬦ึ،งตดิเช刧ื惀อ: ตดิตอ่กนัได ้[Lex2]
(อนิเฟค\'เชสิ) adj. ตดิเช刧ื惀อ,ตดิเช刧ื惀อโรค,ตดิตอ่โรค,ตดิผู้อ鬦ื،น,มผีลตอ่ผู้อ鬦ื،น. ###SW.
infectiousness n. ###S. catching,contagious,communicable,transmissible [Hope]
(adj) ตดิตอ่กนั,ระบาดถงึกนั,แพรเ่ช刧ื惀อ,ลาม [Nontri]
/IH2 N F EH1 K SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

influence การจงูใจ: การโนม้นา้ว, การชกัจงู [Lex2]
กาํหนด: วางกฎเกณฑ,์ วางแนวทาง [Lex2]
เจา้ถ鬦ิ،น: ผู้ทรงอทิธพิล [Lex2]
ทาํใหห้ลงเสนห่:์ ยั鬦،วยวน [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่: ชกัจงู อาํนาจบงัคบั [Lex2]
อาํนาจ: อทิธพิล, การบงัคบัควบคมุ [Lex2]
(อนิ\'ฟลเูอนิซ)ฺ n. อทิธพิล,อาํนาจชกัจงู,ส鬦ิ،งชกัจงู,ผู้มอีทิธพิลโนม้นา้ว. vt. มอีทิธพิลตอ่,มี



อาํนาจโนม้นา้ว. ###SW. influenceable adj. influencer n. ###S. control,power
[Hope]
(n) อทิธพิล,บารม,ีอาํนาจ,การโนม้นา้ว [Nontri]
(vt) ใชอ้ทิธพิลตอ่,ชกัจงู,ชกัชวน,บบีบงัคบั [Nontri]
/IH1 N F L UW0 AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

informal ซ鬦ึ،งเป็นกนัเอง[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นทางการ[Lex2]
(อนิฟอร\์'เมลิ) adj. ไมม่พีธิรีตีอง,ไมเ่ป็นทางการ,กนัเอง,ไมเ่ครง่ครัด. ###SW. informally
adv. ###S. unceremonious ###A. formal [Hope]
(adj) ไมม่พีธิรีตีอง,ไมเ่ป็นทางการ,เป็นกนัเอง,สบายๆ [Nontri]
/IH2 N F AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

information ขา่วสาร: ขอ้มลู, ความรู้ [Lex2]
|die, pl. Informationen| ขอ้มลู [LongdoDE]
(อนิฟอรเ์ม\'เชนิ) n. ความรู้,ขา่ว,ขอ้มลู,การบอกขา่ว,การใหค้วามรู้,สาํนักงานสนเทศ.
###SW. informational adj. ###S. learning [Hope]
(n) การบอก,ขอ้ความ,ขา่ว,ความรู้,เร鬦ื،องท鬦ี،บอก,ขอ้มลู [Nontri]
/IH2 N F ER0 M EY1 SH AH0 N/ [CMU]
/IH2 N F AO1 R M EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

ingredient สว่นผสม: สว่นประกอบ, เคร鬦ื،องปรงุ [Lex2]
(อนิกร\ี'เดยีนท)ฺ n. สว่นประกอบ,สว่นผสม ###S. element [Hope]
(n) สว่นผสม,สว่นประกอบ,เคร鬦ื،องปรงุ [Nontri]
/IH0 NG G R IY1 D IY0 AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

initial ชั刧惀นตน้: เบ刧ื惀องตน้, เร鬦ิ،มแรก [Lex2]
ลงช鬦ื،อแรก: เซน็ช鬦ื،อแรก / อกัษรแรกของช鬦ื،อ [Lex2]
อกัษรแรกของช鬦ื،อ[Lex2]
(อนิชิ\'เชลิ) adj. แรกเร鬦ิ،ม n. อกัษรแรก,ช鬦ื،อแรก,คาํยอ่,ช鬦ื،อยอ่. vt. เขยีนอกัษรยอ่,เขยีนช鬦ื،อยอ่
###SW. initialer,initialler n. initially adv. ###S. original,first [Hope]
(adj) ชั刧惀นตน้,แรกเร鬦ิ،ม,ชั刧惀นแรก,ดั刧惀งเดมิ [Nontri]
(n) อกัษรไขว,้คาํยอ่,ช鬦ื،อยอ่,ช鬦ื،อแรก [Nontri]
/IH2 N IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

initially ในขั刧惀นตน้[Lex2]
/IH2 N IH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



initiative การเร鬦ิ،มตน้: การเร鬦ิ،มดาํเนนิการ [Lex2]
ความรเิร鬦ิ،ม: การสรา้งสรรค,์ ความมุ่งมั鬦،น [Lex2]
(อนิชิ\'ชเิอทฟิว) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) การรเิร鬦ิ،ม,การนาํเขา้,การตดัสนิใจของตนเอง. [Hope]
(adj) รเิร鬦ิ،ม,รกุ,เร鬦ิ،มตน้ [Nontri]
(n) ความคดิรเิร鬦ิ،ม,การทาบทาม [Nontri]
/IH2 N IH1 SH AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

injured ซ鬦ึ،งไดรั้บบาดเจบ็: บาดเจบ็ [Lex2]
ผู้ไดรั้บบาดเจบ็: คนเจบ็ [Lex2]
(อนิ\'เจริด์) adj. ไดรั้บบาดเจบ็,ไดรั้บอนัตราย ###SW. injuredly adv injuredness n.
###S. wounded) [Hope]
/IH1 N JH ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[injure]
ทาํรา้ย: ทาํใหบ้าดเจบ็, ทารณุ [Lex2]
(อนิ\'เจอะ) vt. ทาํอนัตราย,ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็,ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํ
ผดิ,ทาํรา้ย,ประทษุรา้ย,กระทบกระเทอืน,รา้วราน. ###SW. injurable adj. injurer n.
###S. hurt [Hope]
(vt) ทาํใหเ้สยีหาย,ทาํรา้ย,ทาํอนัตราย,ทาํใหบ้าดเจบ็ [Nontri]
/IH1 N JH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

injury การทาํใหเ้สยีหาย (กฎหมาย)[Lex2]
อนัตราย: ความเสยีหาย [Lex2]
อาการบาดเจบ็: แผล [Lex2]
(อนิ\'จะร)ี n. อนัตราย,ภยั,ความเสยีหาย,ความอยตุธิรรมท鬦ี،ไดรั้บ,การลว่งละเมดิ,การกา้วรา้ว
###S. harm,hurt [Hope]
(n) อนัตราย,ความบาดเจบ็,ความเสยีหาย,ความกา้วรา้ว [Nontri]
/IH1 N JH ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ink น刧ํ惀าหมกึ: หมกึ [Lex2]
ลงหมกึ: เตมิหมกึ [Lex2]
หมกึจากปลาหมกึ: สารสดีาํ [Lex2]
(องิค)ฺ n. หมกึ,หมกึเขยีน. vt. ทาหรอืเขยีนดว้ยหมกึ. [Hope]
(n) หมกึ [Nontri]
(vt) ลงหมกึ,ทาหมกึ,เขยีนดว้ยหมกึ [Nontri]
/IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

inner ขา้งใน: ภายใน, ชั刧惀นใน, ดา้นใน [Lex2]
(อนิ\'เนอะ) adj. ภายใน,ขา้งใน,สว่นตวั,ลบัเฉพาะ,คลมุเครอื,ไมช่ดัเจน,ซอ่นเรน้. ###SW.



innerness n. ###S. internal [Hope]
(adj) ขา้งใน,ภายใน,ลบัเฉพาะ,สว่นตวั,ซอ่นเรน้ [Nontri]
/IH1 N ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

innocent ซ鬦ึ،งไมม่คีวามผดิ (กฎหมาย): บรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไรเ้ดยีงสา: ใสซ鬦ื،อ, ซ鬦ึ،งไมม่พีษิภยั [Lex2]
ผู้บรสิทุธ气ิꯔ: ผู้ไรเ้ดยีงสา [Lex2]
ไรเ้ดยีงสา,ซ鬦ื،อบรสิทุธ气ิꯔ,ไมม่พีษิมภียั [LongdoEN]
(อนิ\'นะเซนิท)ฺ adj. ไรเ้ดยีงสา,บรสิทุธ气ิꯔ,ไรม้ลทนิ,ซ鬦ื،อ,ไมรู่้ตวั,ไมเ่ป็นภยั,ไมร่นุแรง,ไรม้ายา. n.
บคุคลท鬦ี،ไรเ้ดยีงสา,เดก็เลก็ ๆ ผู้ไมม่มีายา,คนโง ่###S. artless [Hope]
(adj) บรสิทุธ气ิꯔใจ,ซ鬦ื،อ,ไรเ้ดยีงสา,ไมม่มีลทนิ,ไมรู่้เร鬦ื،อง [Nontri]
/IH1 N AH0 S AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insect คนเลวทราม[Lex2]
แมลง: แมง [Lex2]
(อนิ\'เซคท)ฺ n. แมลง,บคุคลท鬦ี،ดถูกู ###SW.
insectean,insectan,insectival,insectile,insectlike adj. [Hope]
(n) แมลง [Nontri]
/IH1 N S EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insert แซม: แทรก, แทรกเขา้ [Lex2]
ใบแทรก: หนา้โฆษณาแทรกในหนังสอืพมิพห์รอืนติยสาร [Lex2]
ใส:่ สอด, สอดใส,่ ใสเ่ขา้ [Lex2]
(อนิเซริท์\') vt. ใสเ่ขา้,สอด,แทรก,บรรจ,ุปลกู. n. ส鬦ิ،งแทรก,ใบแทรก. ###SW. insertable
adj. inserter n. ###S. inject [Hope]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،ใสไ่ว,้ใบแทรก,ส鬦ิ،งท鬦ี،แทรกไว ้[Nontri]
(vt) ใสไ่ว,้สอด,แทรก,บรรจ ุ[Nontri]
/IH2 N S ER1 T/ [CMU]
/IH1 N S ER2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

insist ยนืยนั: ยนืกราน, กาํชบั, ย刧ํ惀า [Lex2]



(อนิซสิท\ฺ') vi.,vt. ยนืยนั,ยนืกราน,ยนืหยดั,เรยีกรอ้ง. ###SW. insister n. insistly adv.
###S. urge,maintain,assert [Hope]
(vi) คะยั刧惀นคะยอ,ยนืยนั,รบเรา้,เรยีกรอ้ง [Nontri]
/IH2 N S IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

install ตดิตั刧惀ง[Lex2]
สถาปนา: ตั刧惀งข刧ึ惀น, กอ่ตั刧惀ง [Lex2]
(อนิสทอล\') vt. ตดิตั刧惀ง,สถาปนา,ประกอบ,แตง่ตั刧惀ง,นาํไปนั鬦،ง,ทาํใหเ้ขา้รับตาํแหนง่เป็นทางการ
###S. place [Hope]
(vt) เอาเขา้ประจาํตาํแหนง่,สถาปนา,ตดิตั刧惀ง,นาํไปไว,้ประกอบ [Nontri]
/IH2 N S T AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

institute (อนิ\'สททิวิท)ฺ n. สถาบนั,องคก์าร,วทิยาลยั,สถาบนัหน鬦ึ،งของมหาวทิยาลยั vt. จัดตั刧惀ง,จัดให้
ม,ีรเิร鬦ิ،ม,สรา้ง,กอ่ตั刧惀ง. ###SW. institutor,instituter n. ###S. establish [Hope]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،จัดข刧ึ惀น,องคก์าร,สถาบนั,หลกัฐาน,วทิยาลยั [Nontri]
(vt) จัดตั刧惀งข刧ึ惀น,ตั刧惀ง,สรา้ง,กอ่ตั刧惀ง [Nontri]
/IH1 N S T AH0 T UW2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

instruction การสอน: วธิสีอน [Lex2]
คาํสั鬦،ง (คาํทางการ)[Lex2]
วธิใีช:้ คาํแนะนาํ, วธิกีารใช ้[Lex2]
(อนิสทรัค\'เชนิ) n. การสั鬦،งสอน,การแนะนาํ,การช刧ี惀แนะ,การศกึษา,คาํสั鬦،ง,คาํสอน [Hope]
(n) การสอน,คาํแนะนาํ,ความรู้ [Nontri]
/IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



instrument เคร鬦ื،องดนตร[ีLex2]
เคร鬦ื،องตรวจวดั[Lex2]
ตดิตั刧惀งเคร鬦ื،องควบคมุ: ตดิตั刧惀งเคร鬦ื،องตรวจวดั [Lex2]
ผู้ท鬦ี،ถกูใชเ้ป็นเคร鬦ื،องมอื: ลกูมอื [Lex2]
เรยีบเรยีงดนตร:ี เรยีบเรยีงเพลง [Lex2]
วธิกีาร[Lex2]
อปุกรณ:์ เคร鬦ื،องมอื [Lex2]
เอกสาร: นติกิรรม [Lex2]
(อนิ\'สทรเูมนิท)ฺ n. เคร鬦ื،องมอื,อปุกรณ,์วธิกีาร,เอกสารสทิธ\ิ'vi. ตดิตั刧惀งเคร鬦ื،อง [Hope]
(n) เคร鬦ื،องมอื,เคร鬦ื،องใช,้อปุกรณ,์วธิกีาร,เอกสารสทิธ ิ[Nontri]
/IH1 N S T R AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

insulting ซ鬦ึ،งดถูกูดแูคลน: ซ鬦ึ،งสบประมาท, ซ鬦ึ،งเยย้หยนั [Lex2]
/IH2 N S AH1 L T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[insult]
การดถูกู: การประชดประชนั, การสบประมาท, การเยย้หยนั [Lex2]
พดูแดกดนั: พดูจาบจว้ง, พดูหยาบคาย, กระทาํหยาบคาย [Lex2]
วาจาหยาบคาย: คาํหยาบ, การกระทาํท鬦ี،หยาบคาย [Lex2]
(อนิ\'ซลัท)ฺ vt.,ดถูกู,สบประมาท,โจมต,ีจู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมต,ีส鬦ิ،งท鬦ี،สบ
ประมาท,บาดแผล. ###SW. insulter n. insultingly adv. ###S. abuse [Hope]
(n) การดถูกู,การหม鬦ิ،นประมาท,การดหูม鬦ิ،น,การสบประมาท [Nontri]
(vt) ดถูกู,ดหูม鬦ิ،น,สบประมาท,หม鬦ิ،นประมาท [Nontri]
/IH2 N S AH1 L T/ [CMU]
/IH1 N S AH2 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

insurance การประกนั: การประกนัภยั [Lex2]
(อนิชวั\'เรนิซ)ฺ n. การประกนั,การประกนัภยั,กรมธรรม,์จาํนวนเงนิท鬦ี،ประกนั,เบ刧ี惀ยประกนั ###S.
guarnatee,assurance [Hope]
(n) การประกนั,การค刧ํ惀าประกนั,เบ刧ี惀ยประกนั,กรมธรรม ์[Nontri]
/IH2 N SH UH1 R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

intelligence การสบืราชการลบั: การหาขา่วกรอง [Lex2]
ขา่วกรอง: ขอ้มลูลบั [Lex2]
ความฉลาด: ความสามารถในการคดิและเรยีนรู้, เชาวนปั์ญญา, สตปัิญญา, ไหวพรบิ [Lex2]



หนว่ยสบืราชการลบั: ผู้สบืความลบั [Lex2]
|f| การมสีตปัิญญา, ไหวพรบิ, ความฉลาด เชน่ test d\'intelligence การทดสอบไอควิ
[LongdoFR]
(อนิเทล\'ลเิจนิซ)ฺ n. สตปัิญญา,อาํนาจในการเขา้ใจ,เชาวน,์ความเฉลยีวฉลาด,ไหว
พรบิ,ความรู้จักคดิ ###S. brains,intellect,wit [Hope]
(n) เชาวน,์สตปัิญญา,ความรู้,ไหวพรบิ,ความเฉลยีวฉลาด,ขา่ว [Nontri]
/IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

intelligent ซ鬦ึ،งมไีหวพรบิ: ฉลาด, ซ鬦ึ،งมหีวัคดิ, มเีชาวปั์ญญา [Lex2]
(อนิเทล\'ลเิจนิท)ฺ adj. มสีตปัิญญา,ฉลาด,มไีหวพรบิด,ีมคีวามเขา้ใจหรอืความรู้ด.ี adv.
###S. clever [Hope]
(adj) มเีชาวน,์มไีหวพรบิ,รู้จักคดิ,ฉลาด [Nontri]
/IH2 N T EH1 L AH0 JH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

intended ซ鬦ึ،งวางแผนเอาไว:้ ซ鬦ึ،งเตรยีมการเอาไว ้[Lex2]
鬦ี،ซ鬦ึ،งกระทาํ / พดูอยา่งตั刧惀งใจและระมดัระวงั[Lex2]
鬦ี،ซ鬦ึ،งมเีจตนา: ซ鬦ึ،งมจีดุมุ่งหมายเพ鬦ื،อ [Lex2]
(อนิเทน\'ดดิ) adj. ซ鬦ึ،งมเีจตนา,ตั刧惀งใจวา่,มุ่งหมายไว,้หมั刧惀นหมาย. n. คู่หมั刧惀น. [Hope]
/IH2 N T EH1 N D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[intend]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท鬦ี،จะทาํ [Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท鬦ี،จะ [Lex2]
หมายถงึ: แสดงถงึ [Lex2]
(อนิเทนด\ฺ') vt.,vi. ตั刧惀งใจ,ปรารถนา,มเีจตนา,มุ่งหมาย,มคีวามหมาย. ###SW. intender n.
###S. propose [Hope]
(vi,vt) ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา [Nontri]
/IH2 N T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

intend ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท鬦ี،จะทาํ [Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, มเีปา้หมายท鬦ี،จะ [Lex2]
หมายถงึ: แสดงถงึ [Lex2]
(อนิเทนด\ฺ') vt.,vi. ตั刧惀งใจ,ปรารถนา,มเีจตนา,มุ่งหมาย,มคีวามหมาย. ###SW. intender n.
###S. propose [Hope]
(vi,vt) ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย,เจตนา,ปรารถนา [Nontri]
/IH2 N T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

intention ความตั刧惀งใจ: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จดุมุ่งหมาย, เจตจาํนง [Lex2]
(อนิเทน\'เชนิ) n. เจตนา,ความตั刧惀งใจ,เปา้หมาย ###SW. intentional adj. ซ鬦ึ،งมเีจตนาเก鬦ี،ยว
กบัความตั刧惀งใจ (ความมุ่งหมาย,เปา้หมาย) [Hope]
(n) ความตั刧惀งใจ,เจตนา,ความมุ่งหมาย [Nontri]
/IH2 N T EH1 N CH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

interested ซ鬦ึ،งสนใจ: ซ鬦ึ،งอยากรู้, ซ鬦ึ،งเอาใจใส ่[Lex2]
/IH1 N T R AH0 S T AH0 D/ [CMU]
/IH1 N T ER0 AH0 S T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



[interest]
ความดงึดงู[Lex2]
ความสนใจ: ความเอาใจใส,่ ความอยากรู้อยากเหน็ [Lex2]
ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้ง: ทาํใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหส้นใจ[Lex2]
ผลประโยชน:์ ดอกเบ刧ี惀ย [Lex2]
(อนิ\'เทอรสิท)ฺ n. ความสนใจ,เร鬦ื،องท鬦ี،นา่สนใจ,บคุคลท鬦ี،นา่สนใจ,ผลประโยชน,์สทิธติาม
กฎหมาย,ลกัษณะสาํคญั,ดอกเบ刧ี惀ย,อาชพี. vt. กระตุ้นความสนใจ,เก鬦ี،ยวขอ้ง,นาํเขา้มารว่ม
###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
(n) ความสนใจ,ดอกเบ刧ี惀ย,ผลประโยชน,์ความเอาใจใส,่สว่นไดส้ว่นเสยี [Nontri]
(vt) ทาํใหส้นใจ,ทาํใหท้鬦ึ،ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
/IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
/IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interesting นา่สนใจ: นา่ดงึดดูใจ [Lex2]
adj. นา่สนใจ,นา่เอาใจใส,่นา่ท鬦ึ،ง. ###SW. interestingness n. ###S. attractive [Hope]
(adj) นา่สนใจ,นา่ท鬦ึ،ง,นา่เอาใจใส ่[Nontri]
/IH1 N T R AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
/IH1 N T ER0 AH0 S T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[interest]
ความดงึดงู[Lex2]
ความสนใจ: ความเอาใจใส,่ ความอยากรู้อยากเหน็ [Lex2]
ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้ง: ทาํใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหส้นใจ[Lex2]
ผลประโยชน:์ ดอกเบ刧ี惀ย [Lex2]
(อนิ\'เทอรสิท)ฺ n. ความสนใจ,เร鬦ื،องท鬦ี،นา่สนใจ,บคุคลท鬦ี،นา่สนใจ,ผลประโยชน,์สทิธติาม
กฎหมาย,ลกัษณะสาํคญั,ดอกเบ刧ี惀ย,อาชพี. vt. กระตุ้นความสนใจ,เก鬦ี،ยวขอ้ง,นาํเขา้มารว่ม
###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
(n) ความสนใจ,ดอกเบ刧ี惀ย,ผลประโยชน,์ความเอาใจใส,่สว่นไดส้ว่นเสยี [Nontri]
(vt) ทาํใหส้นใจ,ทาํใหท้鬦ึ،ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
/IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
/IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interest ความดงึดงู[Lex2]
ความสนใจ: ความเอาใจใส,่ ความอยากรู้อยากเหน็ [Lex2]
ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้ง: ทาํใหเ้ขา้มามสีว่นรว่ม [Lex2]
ทาํใหส้นใจ[Lex2]
ผลประโยชน:์ ดอกเบ刧ี惀ย [Lex2]
(อนิ\'เทอรสิท)ฺ n. ความสนใจ,เร鬦ื،องท鬦ี،นา่สนใจ,บคุคลท鬦ี،นา่สนใจ,ผลประโยชน,์สทิธติาม
กฎหมาย,ลกัษณะสาํคญั,ดอกเบ刧ี惀ย,อาชพี. vt. กระตุ้นความสนใจ,เก鬦ี،ยวขอ้ง,นาํเขา้มารว่ม
###S. share,profit,attraction,attract,arouse [Hope]
(n) ความสนใจ,ดอกเบ刧ี惀ย,ผลประโยชน,์ความเอาใจใส,่สว่นไดส้ว่นเสยี [Nontri]
(vt) ทาํใหส้นใจ,ทาํใหท้鬦ึ،ง,กระตุ้น(ความสนใจ) [Nontri]
/IH1 N T R AH0 S T/ [CMU]
/IH1 N T ER0 AH0 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interior ตอนกลาง (ประเทศ, ทวปี): สว่นกลาง (ประเทศ, ทวปี) [Lex2]



ภายใน: ขา้งใน, อยู่ขา้งใน [Lex2]
ภายในจติใจ: ภายในความคดิ [Lex2]
ลกัษณะการตกแตง่ภายใน (อาคาร, หอ้ง)[Lex2]
สว่นใน: ดา้นใน [Lex2]
(อนิเทยี\'เรยี) adj. ภายใน,ขา้งใน,ธาตแุท,้สว่นลกึ,ภายในประเทศ,สว่นตวั,ล刧ี惀ลบั. n. สว่น
ใน,เร鬦ื،องภายใน,สว่นในของประเทศ,ลกัษณะภายใน. ###SW. interiority n. . ###S.
inside, [Hope]
(adj) ชั刧惀นใน,ภายใน,ขา้งใน,สว่นตวั,สว่นลกึ,ล刧ี惀ลบั [Nontri]
(n) ตอนใน,ภายใน,สว่นใน,เร鬦ื،องภายใน,ลกัษณะภายใน [Nontri]
/IH2 N T IH1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

internal ภายใน: ซ鬦ึ،งมอียู่ภายใน [Lex2]
(อนิเทอ\'เนลิ) adj. ภายใน,ขา้งใน n. อวยัวะภายใน,เคร鬦ื،องใน. ###SW.
internality,internalness n. ###S. inward,interior [Hope]
(adj) ภายใน,ขา้งใน,สว่นใน [Nontri]
/IH2 N T ER1 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

international ระหวา่งประเทศ: สากล, นานาชาต,ิ เก鬦ี،ยวกบัประชากรหลายประเทศ, เก鬦ี،ยวกบัความสมัพันธ์
ระหวา่งประเทศ [Lex2]
องคก์รระหวา่งประเทศ[Lex2]
ระหวา่งประเทศ, นานาชาต ิเชน่ internationaler Flughafen สนามบนินานาชาติ
[LongdoDE]
(อนิเทอแนช\'เชนิเนลิ) adj. ระหวา่งประเทศ ###SW. internationality n. [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบันานาชาต,ิสากล,ระหวา่งประเทศ,ทั鬦،วโลก [Nontri]
/IH2 N T ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/IH2 N ER0 N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Internet เครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์鬦ี،เช鬦ื،อมโยงระหวา่งองคก์รตา่งๆ: อนิเทอรเ์นต [Lex2]
เครอืขา่ยคอมพวิเตอรท์鬦ี،เช鬦ื،อมโยงใยกนัทั鬦،วโลก, เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ [LongdoEN]
(อนิเทอรเ์นต็) หมายถงึ เครอืขา่ยคอมพวิเตอรน์านาชาตทิ鬦ี،มสีายตรงตอ่ไปยงัสถาบนัหรอื
หนว่ยงานตา่ง ๆ เพ鬦ื،ออาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่้ใชร้ายใหญท่ั鬦،วโลก ผา่นโมเดม็ (modem)
คลา้ยกบั Compuserve ผู้ใชเ้ครอืขา่ยน刧ี惀สามารถส鬦ื،อสารถงึกนัไดท้างไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส์
(email) สามารถสบืคน้ขอ้มลูและสารสนเทศ รวมทั刧惀งคดัลอกแฟม้ขอ้มลู และโปรแกรมบาง
โปรแกรมมาใชไ้ด ้อยา่งไรกต็าม มผีู้เปรยีบเทยีบวา่ อนิเตอรเ์นต็เป็นเหมอืนทางหลวงระหวา่ง
ประเทศ แตล่ะประเทศจะตอ้งมถีนนเขา้มาเช鬦ื،อมตอ่เขา้ไปในประเทศ กลา่วคอื จะตอ้งมเีครอื
ขา่ยภายในรับชว่งตอ่อกีทอดหน鬦ึ،ง (เชน่ ไทยม ีChulanet, KSC , Infonews เป็นตน้) มฉิะนั刧惀นก็
จะใชไ้มไ่ดผ้ล [Hope]
/IH1 N T ER0 N EH2 T/ [CMU]

interpretation การแปลความหมาย: การตคีวาม [Lex2]
(อนิเทอพรทีเท\'เชนิ) n. การอธบิาย,การช刧ี惀แจง,การแปล,การลา่ม,การแสดงดนตรเีพ鬦ื،อแสดง
ความหมายท鬦ี،แฝงอยู่ ###S. clarification [Hope]
(n) การอธบิาย,การแปลความหมาย,การตคีวาม,การช刧ี惀แจง [Nontri]
/IH2 N T ER2 P R AH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

interpret เขา้ใจ: ตคีวาม [Lex2]
แปล: แปลความหมาย [Lex2]
อธบิาย: แจง้, แสดง [Lex2]



(อนิเทอ\'พรที) vt. อธบิาย,ช刧ี惀แจง,แปล,ลา่ม. vi. ลา่ม,แปล,อธบิาย. ###SW.
interpretability n. interpretable adj. interpretably adv. interpreter n. ###S.
elucidate [Hope]
(vt) อธบิาย,แปลความ,แสดง,ช刧ี惀แจง [Nontri]
/IH2 N T ER1 P R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interrupt ขดัจังหวะ: ขดั, ยบัยั刧惀ง, หยดุ [Lex2]
ขดัจังหวะ: ขดั, ทาํใหห้ยดุชะงัก [Lex2]
สอดแทรก: รบกวน, แทรก [Lex2]
(อนิทะรัพท\ฺ') vt. ขดัขวาง,ทาํใหห้ยดุ,ยบัยั刧惀ง,พดูสอด,ตดับท,ขดัจังหวะ. [Hope]
(vt) ทาํใหช้ะงัก,ขดัขวาง,สอดเขา้ไป,ขดัจังหวะ [Nontri]
/IH2 N T ER0 AH1 P T/ [CMU]
/IH2 N ER0 AH1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

interruption การขดัจังหวะ: การหยดุชะงัก [Lex2]
(อนิเทอรัพ\'เชนิ) n. การขดัขวาง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ขดัขวาง,ภาวะท鬦ี،ถกูขดัขวาง,การหยดุ,การชะงักงัน,ชว่ง
ระยะเวลาท鬦ี،หยดุ S.disruption [Hope]
(n) การหยดุชะงัก,การขดัจังหวะ,การสอดเขา้มา,การขดัคอ [Nontri]
/IH2 N T ER0 AH1 P SH AH0 N/ [CMU]
/IH2 N ER0 AH1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

interview การสมัภาษณ[์Lex2]
สมัภาษณ:์ สนทนา, ซกัถาม [Lex2]
(อนิ\'เทอววิ) n. การสมัภาษณ,์การเขา้พบเพ鬦ื،อสอบถาม,รายงานการสมัภาษณ ์vt. สมัภาษณ์
###SW. interviewer n. ###S. parley,meeting [Hope]
(n) การสมัภาษณ,์การสนทนา,การเจรจา,การไตถ่าม [Nontri]
(vt) สมัภาษณ,์สนทนา,เจรจา,ไตถ่าม [Nontri]
/IH1 N T ER0 V Y UW2/ [CMU]
/IH1 N ER0 V Y UW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

into กลายเป็น[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบั[Lex2]
เขา้ไปใน[Lex2]
ตรงไปยงั: ตรงไปท鬦ี، [Lex2]
(อนิ\'ท)ู prep. เขา้ไปขา้งใน,เขา้มาขา้งใน,เขา้ไป,กลายเป็น,ไปยงั [Hope]
(pre) ใน,ตรงไป,เขา้ไปใน,จนกระทั鬦،ง,กลายเป็น [Nontri]
/IH2 N T UW1/ [CMU]
/IH1 N T UW0/ [CMU]



/IH2 N T AH0/ [CMU]
(in) / / [OALD]

introduce แนะนาํตวั: แนะนาํใหรู้้จักกนั [Lex2]
เพ鬦ิ،ม: เสรมิ, เตมิ, แทรก [Lex2]
เร鬦ิ،มนาํ: เร鬦ิ،ม, รเิร鬦ิ،ม, ตั刧惀ง, เกร鬦ิ،นนาํ [Lex2]
(อนิทระดซู\') vt. แนะนาํ,นาํเขา้,นาํสู่,เขา้สู่,เร鬦ิ،มนาํ,อรัมภบท,เกร鬦ิ،น,เผยแพร.่ ###SW.
introducer n. introducible adj. ###S. present [Hope]
(vt) นาํเขา้มา,แนะนาํตวั,เกร鬦ิ،น [Nontri]
/IH2 N T R AH0 D UW1 S/ [CMU]
/IH2 N T R OW0 D UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

introduction การแนะนาํตวั[Lex2]
การรเิร鬦ิ،ม: การเร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
คาํนาํ: บทนาํ, อารัมภบท [Lex2]
(อนิทระดคั\'เชนิ) n. การแนะนาํ,การแนะนาํตวั,การนาํเขา้,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูนาํเขา้,การอรัมภบท,การ
เร鬦ิ،ม,การเผยแพร ่###S. beginning,start,insertion [Hope]
(n) การนาํเขา้มา,การแนะนาํ,อารัมภบท,ความนาํ,ความรู้เบ刧ื惀องตน้ [Nontri]
/IH2 N T R AH0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/IH2 N T R OW0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invent แตง่เร鬦ื،อง: ก,ุ สรา้งเร鬦ื،องข刧ึ惀นมา [Lex2]
สรา้งสรรค:์ ประดษิฐ ์[Lex2]
(อนิเวนท\ฺ') vt. ประดษิฐ,์สรา้งสรรค,์เนรมติ,คดิคน้เอง,เสกสรร,กเุร鬦ื،อง. ###SW.
inventible,inventable adj. ###S. discover,devise,create,lie,falsify [Hope]
(vt) ประดษิฐ,์เนรมติ,คดิข刧ึ惀น,แตง่ [Nontri]
/IH2 N V EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

invention การประดษิฐ:์ การสรา้งสรรค ์[Lex2]
ส鬦ิ،งประดษิฐ:์ ความคดิในการประดษิฐ ์[Lex2]
(อนิเวน\'เชนิ) n. การประดษิฐ,์ส鬦ิ،งประดษิฐใ์หม,่การสรา้งสรรค,์การเสกสรร,การกเุร鬦ื،อง,เร鬦ื،องท鬦ี،กุ
ข刧ึ惀น ###S. creativity ###A. imitativeness [Hope]
(n) การประดษิฐ,์ส鬦ิ،งประดษิฐ,์การคดิคน้,การกเุร鬦ื،อง [Nontri]
/IH2 N V EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

investigate ตรวจสอบหาความจรงิ: คน้หาความจรงิ [Lex2]
สบืสวน: ไตส่วน, สอบสวน [Lex2]
(อนิเวส\'ทเิกท) vt. สาํรวจ,สบืสวน,ไตส่วน,สอบสวน. ###SW. investigable adj.
investigative,investigatory adj. investigator n. ###S. search,inquire [Hope]
(vt) สบืสวน,สบืสาว,สอบสวน,ไตส่วน,สาํรวจ [Nontri]
/IH2 N V EH1 S T AH0 G EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

investigation การตรวจสอบหาความจรงิ: การตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ [Lex2]
การสบืสวน: การไตส่วน, การสอบสวน [Lex2]
(อนิเวสทเิก\'เชนิ) n. การสาํรวจ,การสบืสวน,การไตรส่วน,การสอบสวน [Hope]
(n) การสบืสวน,การสอบสวน,การไตส่วน,การสาํรวจ [Nontri]



/IH2 N V EH2 S T AH0 G EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invest แตง่ตั刧惀ง: ใหอ้าํนาจ [Lex2]
ลงทนุ: ลงเงนิเป็นทนุเพ鬦ื،อหากาํไร [Lex2]
อทุศิ (เวลา, กาํลงั): สละ, มอบ [Lex2]
(อนิเวสท\ฺ') vt. ลงทนุ,ใชจ้า่ย,สวม,ปกคลมุ,ให,้มอบ,พระราชทาน,ทาํใหม้.ี ###SW.
investable,investible adj. investor n. ###S. spend,empower [Hope]
(vt) ลงทนุ,ปกคลมุ,ตกแตง่,หอ้มลอ้ม,สวมให,้ใชจ้า่ย [Nontri]
/IH2 N V EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

investment การลงทนุ[Lex2]
เงนิลงทนุ[Lex2]
(อนิเวสท\ฺ'เมนิท)ฺ n. การลงทนุ,เงนิลงทนุ,การมอบอาํนาจหนา้ท鬦ี،,การมอบตาํแหนง่,ส鬦ิ،ง
ปกคลมุ,เส刧ื惀อผา้อาภรณ ์[Hope]
(n) การลงทนุ,การซ刧ื惀อหุ้น,เงนิลงทนุ,การให,้การมอบตาํแหนง่ [Nontri]
/IH2 N V EH1 S T M AH0 N T/ [CMU]
/IH2 N V EH1 S M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invitation การเชญิ: การเชญิชวน, การเช刧ื惀อเชญิ [Lex2]
คาํเช刧ื惀อเชญิ: คาํเชญิ [Lex2]
(อนิวเิท\'เชนิ) n. การเช刧ื惀อเชญิ,การเชญิ,คาํเชญิ,บตัรเชญิ,ความดงึดดูใจ,การชกัจงู. ###SW.
invitational adj. ###S. bid,summons [Hope]
(n) คาํเชญิ,คาํขอรอ้ง,บตัรเชญิ,การเชญิ [Nontri]
/IH2 N V AH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

invite เชญิ: เชญิชวน, เช刧ื惀อเชญิ, ชวน [Lex2]
ทาํใหเ้กดิ: กอ่ใหเ้กดิ, เป็นเหตใุหม้บีางส鬦ิ،งท鬦ี،ไมด่ ี[Lex2]
(อนิไวท\ฺ') vt. เช刧ื惀อเชญิ,เชญิ,ขอรอ้ง,รอ้งขอ,กอ่ใหเ้กดิ,นาํมาซ鬦ึ،ง. vi. เชญิ,นาํมาซ鬦ึ،ง.
###SW. inviter n. ###S. call for,ask [Hope]
(vt) เช刧ื惀อเชญิ,ขอรอ้ง,นาํมาซ鬦ึ،ง [Nontri]
/IH2 N V AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

involved ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้ง: ซ鬦ึ،งพัวพัน, ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้ง [Lex2]
ท鬦ี،เอาใจใส:่ หมกมุ่น, เอาใจจดจอ่ [Lex2]
ท鬦ี،ซบัซอ้น: ซ鬦ึ،งเขา้ใจยาก [Lex2]
/IH2 N V AA1 L V D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[involve]
เก鬦ี،ยวพัน: โยงใยถงึ, ขอ้งเก鬦ี،ยว, พัวพัน [Lex2]
ทาํใหพั้วพัน: พาดพงิถงึ, เก鬦ี،ยวขอ้ง, มสีว่นรว่ม [Lex2]
(อนิวอลว\') vt. รวมทั刧惀ง,รวมถงึ,มว้นเขา้,มว้นในหอ่,พับ,ลอ้มรอบ. ###SW. involvement n.
involver n. ###S. implicate [Hope]
(vt) รวมอยู่ดว้ย,พาดพงิถงึ,นาํไปสู่,กอ่ใหเ้กดิ,พัวพัน,มผีลตอ่ [Nontri]
/IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]



involve เก鬦ี،ยวพัน: โยงใยถงึ, ขอ้งเก鬦ี،ยว, พัวพัน [Lex2]
ทาํใหพั้วพัน: พาดพงิถงึ, เก鬦ี،ยวขอ้ง, มสีว่นรว่ม [Lex2]
(อนิวอลว\') vt. รวมทั刧惀ง,รวมถงึ,มว้นเขา้,มว้นในหอ่,พับ,ลอ้มรอบ. ###SW. involvement n.
involver n. ###S. implicate [Hope]
(vt) รวมอยู่ดว้ย,พาดพงิถงึ,นาํไปสู่,กอ่ใหเ้กดิ,พัวพัน,มผีลตอ่ [Nontri]
/IH2 N V AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

involvement การเก鬦ี،ยวขอ้ง: การเก鬦ี،ยวโยง, การเก鬦ี،ยวพัน [Lex2]
ความสมัพันธใ์นดา้นชู้สาว: ความอ刧ื惀อฉาวเชงิชู้สาว [Lex2]
/IH2 N V AA1 L V M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

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



ish คอ่นขา้ง, เก鬦ี،ยวกบั[Lex2]
/IH1 SH/ [CMU]

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

issue การแจกจา่ย: การออกมา, การประกาศ [Lex2]
แจกจา่ย (เส刧ื惀อผา้, อาหาร) แกท่หาร[Lex2]
ฉบบั: ชดุ, จาํนวน [Lex2]
ตพีมิพ:์ พมิพ,์ จัดทาํ [Lex2]
ตพีมิพเ์พ鬦ื،อจาํหนา่ยหรอืแจก: จัดทาํ, พมิพอ์อกมา [Lex2]
ประเดน็: หวัขอ้ท鬦ี،หยบิยกข刧ึ惀นมาพจิารณา [Lex2]
ปัญหา: ความวติกกงัวล [Lex2]
ผล: ผลประโยชน,์ ผลสดุทา้ย [Lex2]
ลกูหลาน: ผู้สบืสกลุ [Lex2]
ไหลออก: ปรากฏออกมา, โผลอ่อกมา [Lex2]
ออก (แถลงการณ,์ ประกาศ)[Lex2]
(อชิ\'ชวิ) n. การปลอ่ยออกมา,การออกคาํสั鬦،ง,การตพีมิพอ์อกมา,ส鬦ิ،งท鬦ี،ปลอ่ยออก,ส鬦ิ،งตี
พมิพ,์จาํนวนหรอืปรมิาณท鬦ี،ปลอ่ยออกมาแตล่ะครั刧惀ง,ฉบบั,ชดุ,คราว,ปัญหา,ผลท鬦ี،เกดิ
ข刧ึ惀น,บตุร,ทายาท,ทางออก,ผลผลติ,ผลกาํไร. Phr. (at issue ท鬦ี،กาํลงัเป็นปัญหา ท鬦ี،กาํลงัถก
เถยีงกนั) vt.,vi. ไหล [Hope]
(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลพัธ,์ผลประโยชน,์การสง่ออกไป,รุ่น,ชดุ,ฉบบั [Nontri]
(vi) ไหลออกมา,ออกมา,เกดิผลข刧ึ惀น,ปลอ่ยออก [Nontri]
(vt) สง่ออกไป,ออกคาํสั鬦،ง,แจกจา่ย,เป็นผล,ตพีมิพ ์[Nontri]
/IH1 SH UW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

item ของ: ส鬦ิ،งของ [Lex2]
ขา่ว: รายงานขา่ว [Lex2]
รายการ: รายการส鬦ิ،งของ; บญัชรีายการ [Lex2]
(ไอ\'เทมิ) n. เร鬦ื،อง,อนั,ช刧ิ惀น,ส鬦ิ،งของในรายการ,รายการในบญัช,ีขา่ว,มาตรา,ขอ้. adv. ดว้ย,เชน่
เดยีวกนั. vt. ลงรายการ,ลงบนัทกึ [Hope]
(n) เร鬦ื،อง,ขา่ว,รายการ,ขอ้,ช刧ิ惀น,อนั [Nontri]
/AY1 T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

itself ตวัมนัเอง[Lex2]
(อทิเซลฟ\ฺ') pron. ตวัมนัเอง,ตวัของมนัเอง,ตวัเอง,ตวัเดยีว,คนเดยีว,อนัเดยีว [Hope]
(pro) ตวัของมนัเอง [Nontri]
/AH0 T S EH1 L F/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

its ของมนั[Lex2]
(อทิซ)ฺ pron. ของมนั. ดiูtself [Hope]
(adj) ของมนั [Nontri]
/IH1 T S/ [CMU]
/AH0 T S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



jacket กระดาษหุ้มหนังสอื: กระดาษหอ่หนังสอื [Lex2]
เปลอืก (มนัฝรั鬦،งอบ)[Lex2]
เส刧ื惀อชั刧惀นนอก: แจค็เกต็ [Lex2]
(แจค\'คทิ) n. เส刧ื惀อแจค๊เกต็,เส刧ื惀อชั刧惀นนอก,ส鬦ิ،งปกคลมุ,เปลอืกหุ้ม,ปกหนังสอื vt. ใสป่ลอกหุ้ม,หุ้ม
หอ่ ###S. case [Hope]
(n) เส刧ื惀อแจก็เกต,เปลอืก,ปกหนังสอื,ปลอก,ซองเอกสาร [Nontri]
/JH AE1 K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jam กด: บบี, อดั [Lex2]
การจราจรตดิขดั[Lex2]
ตดิ: ขดั, ขลกุขลกั [Lex2]
สถานการณท์鬦ี،ยุ่งยาก: สถานการณท์鬦ี،ลาํบาก [Lex2]
แออดั: เนอืงแนน่, เบยีดเสยีด, แออดัยดัเยยีด [Lex2]
แยม: ผลไมก้วน [Lex2]
(แจม) {jammed,jamming,jams) v.,n. (การ) อดั,ยดั,เบยีด,ดนั,อดัจนตดิขดั,ออก,สง่
คล鬦ื،นวทิย,ุรบกวน,อดัแนน่,ตดิขดั n. ผลไมก้วน ###SW. jammer n. ดjูam ###S.
squeeze [Hope]
(n) การเบยีด,ผลไมก้วน,แยม,การจราจรตดิขดั,การแออดั,อปุสรรค [Nontri]
(vt) บบี,อดั,แออดั,ออ,ตดิขดั,เบยีดเสยีด,รบกวน [Nontri]
/JH AE1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

January เดอืนมกราคม[Lex2]
มกราคม[Lex2]
(แจน\'ยวัร)ี n. มกราคม [Hope]
(n) เดอืนมกราคม [Nontri]
/JH AE1 N Y UW0 EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

jelly วุ้นฝรั鬦،ง: เยลล鬦ี، [Lex2]
สารท鬦ี،มลีกัษณะคลา้ยวุ้น[Lex2]
(เจล\'ล)ี n. วุ้น,วุ้นผลไม,้อาหารวุ้น,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยวุ้น. vt.,vi. ทาํใหเ้ป็น,วุ้น,กลายเป็นวุ้น [Hope]
(n) วุ้น,เยลล鬦ี، [Nontri]
/JH EH1 L IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jewellery (n) เพชรพลอย,อญัมณ ี[Nontri]



(n) / / [OALD]

job การกระทาํผดิกฎหมายโดยเฉพาะการลกัทรัพย ์(คาํแสลง)[Lex2]
ความรับผดิชอบ: หนา้ท鬦ี، [Lex2]
งาน: อาชพี, การทาํมาหากนิ [Lex2]
งาน: ช刧ิ惀นงาน [Lex2]
มอบหมายงานใหผู้้รับเหมารายยอ่ย[Lex2]
(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ช刧ิ惀นงาน,งานจา้ง,งานเหมา,งานปลกียอ่ย,ภาระ
หนา้ท鬦ี،,ตาํแหนง่งาน,เร鬦ื،องราว,ขบวนการทาํงาน,รถยนต ์(แสลง) adj. เก鬦ี،ยวกบั,งานหรอืธรุกจิ
เฉพาะอยา่ง,ซ刧ื惀อ ขายหรอืจัดการดว้ยกนั Phr. (on thejob ต鬦ื،นเตน้,เฝ้าสงัเกต) vi. ทาํงานเป็น
ช刧ิ惀น ๆ ,ทาํง [Hope]
(n) การงาน,งานเหมา,งานช刧ิ惀น,ภาระหนา้ท鬦ี، [Nontri]
(vt) ขายสง่,ใหเ้ชา่,เหมาใหท้าํ,มอบงาน [Nontri]
/JH AA1 B/ [CMU]
/JH OW1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

join เขา้รว่ม: รว่มวง, สมทบ, รว่ม [Lex2]
เขา้รว่มเป็นสมาชกิ[Lex2]
เช鬦ื،อม: ตอ่, โยง, ประสาน [Lex2]
รวมเขา้ดว้ยกนั (ถนน, แมน่刧ํ惀า): บรรจบกนั [Lex2]
รอยตอ่: รอยเช鬦ื،อม, ขอ้ตอ่ [Lex2]
มสีว่นรว่ม: ประสมโรง [Lex2]
(จอยน)ฺ {joined,joining,joins} vt.,vi.,n. (การ) เช鬦ื،อม,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]
ท鬦ี،รว่มกนั[Lex2]
บหุร鬦ี،สอดไสก้ญัชา (คาํแสลง)[Lex2]
รอยตอ่: รอยเช鬦ื،อม [Lex2]
สถานท鬦ี،ด鬦ื،มกนิและเตน้ราํราคาถกู (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(จอยท)ฺ {jointed,jointing,joints} n. ขอ้ตอ่,รอยตอ่,หวัตอ่,เดอืย,ปลอ้ง,ขอ้,ตาไม,้สว่น
ตอ,ตะเขบ็,ท鬦ี،บรรจบ adj. รว่มกนั,สมัพันธก์นั,ในเวลาเดยีวกนั,เช鬦ื،อม vt.,vi. เช鬦ื،อมกนั,ตอ่กนั
###S. juncture [Hope]
(adj) รวมกนั,ชมุนมุกนั,เช鬦ื،อมโยง [Nontri]
(n) ขอ้ตอ่,ดุ้น,เดอืย,ตาไม,้ตะเขบ็,ท鬦ี،ชมุนมุ [Nontri]
/JH OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

joke พดูตลก: เยา้แหย,่ ลอ้เลยีน [Lex2]
เร鬦ื،องของคนหรอืสถานการณท์鬦ี،นา่หวัเราะ: ตวัตลก [Lex2]
เร鬦ื،องตลก: เร鬦ื،องขบขนั, คาํพดูตลก [Lex2]
(โจค) {joked,joking,jokes} n. เร鬦ื،องตลก,เร鬦ื،องเลน่ ๆ ,เร鬦ื،องลอ้เลน่,เร鬦ื،องขาํ ๆ ,คาํตลก,ส鬦ิ،ง
ขบขนั,ส鬦ิ،งงา่ย ๆ vi. ลอ้เลน่,พดูเลน่,พดูลอ้เลยีน,พดูตลก. vt. ทาํตลก,เลน่ตลก. ###SW.
jokingly adv. S.jest [Hope]
(n) เร鬦ื،องตลก,เร鬦ื،องขาํขนั [Nontri]
(vi) พดูเลน่,พดูตลก,พดูลอ้เลยีน,เลน่ตลก [Nontri]



/JH OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

journalist นักขา่ว: นักหนังสอืพมิพ,์ คนเขยีนขา่ว, ผู้ส鬦ื،อขา่ว [Lex2]
(เจอร\์'นะลสิท)ฺ n. นักหนังสอืพมิพ,์ผู้เขยีนบนัทกึ,ผู้เขยีนอนทุนิ ###S. newswoman
[Hope]
(n) นักหนังสอืพมิพ,์นักขา่ว,ผู้บนัทกึ [Nontri]
/JH ER1 N AH0 L AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

journey การเดนิทาง: การทศันาจร, การทอ่งเท鬦ี،ยว [Lex2]
ชว่งระยะเวลาท鬦ี،เดนิทาง[Lex2]
เดนิทาง: ทอ่งเท鬦ี،ยว [Lex2]
(เจอร\์'น)ี {journied,journeying,journies} n. การเดนิทาง,ระยะทางท鬦ี،เดนิ,ระยะเวลาของ
การเดนิทาง,ชว่งวถิ ีvt. เดนิทาง. ###SW. journeyer n. นักเดนิทาง ###S. voyage,
[Hope]
(n) การเดนิทาง,ระยะทาง,หนทาง [Nontri]
(vi) เดนิทาง [Nontri]
/JH ER1 N IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

joy ความสขุสนัต:์ ความสขุสาํราญ, ความผาสกุ, ความเบกิบาน, ความสขุใจ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหรู้้สกึเป็นสขุ[Lex2]
ความปีตยินิด,ี ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหด้อีกดใีจ, ความสขุสบายใจ, ความดใีจ, ความเบกิบานใจ\n
[LongdoEN]
(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีตยินิด,ีส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหด้อีกดใีจ,ความสขุสบาย. vi. รู้สกึปีติ
ยนิด,ีดใีจ,เบกิบานใจ ###S. ecstasy [Hope]
(n) ความยนิด,ีความปีต,ิความสนกุสนาน,ความร鬦ื،นเรงิ [Nontri]
/JH OY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

judgement การตดัสนิใจ: การพจิารณา [Lex2]
การประเมนิ: การคาดคะเน [Lex2]
พพิากษา: การตดัสนิความ, การพจิารณาคด ี[Lex2]
(จัดจ\ฺ'เมนิท)ฺ n. การพจิารณา,การพจิารณาอรรถคด,ีการตดัสนิ,การลงความเหน็,ความเหน็,คาํ
วนิจิฉัย,การพพิากษาครั刧惀งสดุทา้ยของพระเจา้ท鬦ี،มตีอ่มนษุยท์ั刧惀งหลาย,วาระสดุทา้ยของโลก
(หรอื Last judg (e) ment) ###S. consideration,ruling,opinion,wisdom [Hope]



/JH AH1 JH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

juice ของเหลวในชว่งทอ้งท鬦ี،ชว่ยยอ่ยอาหาร[Lex2]
น刧ํ惀าจากเน刧ื惀อท鬦ี،ผา่นการปรงุใหส้กุ[Lex2]
น刧ํ惀าผลไม[้Lex2]
กระแสไฟ: ไฟฟา้, ไฟ [Lex2]
(จสู)ฺ n. น刧ํ惀าผลไม,้น刧ํ惀าจากเน刧ื惀อเย鬦ื،อพชืหรอืสตัว,์ของเหลวของรา่งกาย,สว่นสาํคญั,แกน่สาร,หวั
กะท,ิน刧ํ惀าหวั,น刧ํ惀าสกดั,ไฟฟา้,กาํลงัไฟฟา้,น刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิ. vt.,สกดัน刧ํ惀าจาก. Phr. (juice up เตมิ
พลงั,กระตุ้น) ###S. liquid,fluid,serum [Hope]
(n) น刧ํ惀าผลไม,้ยางไม,้น刧ํ惀ามนัเช刧ื惀อเพลงิ,สว่นสาํคญั [Nontri]
/JH UW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

July กรกฎาคม[Lex2]
เดอืนกรกฎาคม[Lex2]
(จไูล\') n. กรกฎาคม [Hope]
(n) เดอืนกรกฎาคม [Nontri]
/JH UW2 L AY1/ [CMU]
/JH AH0 L AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

jump กระโดด: พุ่ง, โดด [Lex2]
กระโดดขา้ม: ขา้ม, กา้วขา้ม [Lex2]
การกระโดด[Lex2]
การข刧ึ惀นราคาพรวดพราด[Lex2]
ข刧ึ惀นราคาพรวดๆ: เพ鬦ิ،มราคา [Lex2]
สะดุ้งโหยง: สะดุ้ง, เสยีวสะดุ้ง [Lex2]
ส鬦ิ،งกดีขวาง[Lex2]
ท鬦ี،ตกใจงา่ย: ข刧ี惀ตกใจ, ผวา, ขวญัออ่น [Lex2]
(จัมพ)ฺ {jumped,jumping,jumps} vi.,n. (การ) กระโดด,กระดก,โลดเตน้,ไปอยา่ง
รวดเรว็,จู่โจม n. การกระโดด,ส鬦ิ،งกดีขวาง,การกระโดดรม่,การข刧ึ惀นพรวดข刧ึ惀นอยา่งกะทนัหนั (เชน่
ราคา) ,การเปล鬦ี،ยนอยา่งกะทนัหนั,การกระโดดแขง่ขนั adj. (ดนตรแีจช๊) เลน่จังหวะเขยา่,adv.
แนช่ดั,แมน่ยาํ [Hope]
(vi,vt) กระโดด,ผดุลกุ,กระดก,สะดุ้ง,เผน่ [Nontri]
/JH AH1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

June เดอืนมถินุายน[Lex2]
มถินุายน[Lex2]
(จนู) n. มถินุายน [Hope]
(n) เดอืนมถินุายน [Nontri]
/JH UW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

junior คนท鬦ี،ออ่นอาวโุสกวา่: รุ่นนอ้ง, ผู้ท鬦ี،อายนุอ้ยกวา่ [Lex2]
ท鬦ี،อายอุอ่นกวา่: ท鬦ี،อายนุอ้ยกวา่, ท鬦ี،เป็นรุ่นนอ้ง [Lex2]
นักศกึษามหาวทิยาลยัชั刧惀นปีท鬦ี، 3[Lex2]
(จนู\'เนยีร)์ adj. อายนุอ้ยกวา่,ออ่นอาวโุส,ออ่นวยักวา่,มคีณุวฒุดิอ้ยกวา่,อยู่ชั刧惀นเรยีนต鬦ํ،า
กวา่,ใหม,่รอง,เก鬦ี،ยวกบันักศกึษามหาวทิยาลยัปีท鬦ี،2 n. ผู้มอีายนุอ้ย,กวา่,ผู้มาใหมนั่กศกึษาปีท鬦ี،
2,ขนาดเส刧ื惀อเอวสั刧惀นของผู้หญงิ ###S. subordinate, [Hope]



(adj) ออ่นกวา่,อายนุอ้ยกวา่,รอง [Nontri]
(n) นักศกึษาปีท鬦ี، 3 [Nontri]
(n) เดก็,ผู้อายนุอ้ยกวา่,รอง [Nontri]
/JH UW1 N Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

justified อยา่งเท鬦ี،ยงธรรม เชน่ Budget requests should be clearly explained, adequately
justified, reasonable and consistent with the intended use of program project.
[LongdoEN]
/JH AH1 S T AH0 F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[justify]
จัดบรรทดัใหเ้สมอกนั: จัดบรรทดัใหเ้ทา่กนั [Lex2]
แสดงใหเ้หน็ถงึ: พสิจูนใ์หเ้หน็, แสดงเหตผุล [Lex2]
อธบิาย: แกต้วั [Lex2]
(จัส\'ทไิฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบรสิทุธ气ิꯔ,พสิจูนว์า่ถกู
ตอ้ง,สนับสนนุความบรสิทุธ气ิꯔ,หรอืความถกูตอ้ง. ###S. legitimize [Hope]
(vt) ใหเ้หตผุล,แสดงความบรสิทุธ气ิꯔ,แกต้วั [Nontri]
/JH AH1 S T AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

justify จัดบรรทดัใหเ้สมอกนั: จัดบรรทดัใหเ้ทา่กนั [Lex2]
แสดงใหเ้หน็ถงึ: พสิจูนใ์หเ้หน็, แสดงเหตผุล [Lex2]
อธบิาย: แกต้วั [Lex2]
(จัส\'ทไิฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบรสิทุธ气ิꯔ,พสิจูนว์า่ถกู
ตอ้ง,สนับสนนุความบรสิทุธ气ิꯔ,หรอืความถกูตอ้ง. ###S. legitimize [Hope]
(vt) ใหเ้หตผุล,แสดงความบรสิทุธ气ิꯔ,แกต้วั [Nontri]
/JH AH1 S T AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

just ตอนน刧ี惀: ขณะน刧ี惀, เด☊啌ยวน刧ี惀 [Lex2]
ถกูตอ้งตามกฎหมาย[Lex2]
ท鬦ี،เป็นจรงิ: ท鬦ี،เป็นของจรงิ [Lex2]
พอด:ี ทเีดยีว [Lex2]
เพ鬦ิ،งจะ: เพ鬦ิ،ง, เม鬦ื،อครู่น刧ี惀, เม鬦ื،อสกัครู่น刧ี惀, เม鬦ื،อก刧ี惀น刧ี惀 [Lex2]
เพยีงแค:่ เพยีง, แค ่[Lex2]
ยตุธิรรม: เท鬦ี،ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
เหมาะสม: สมควร [Lex2]
อยา่งหวดุหวดิ: อยา่งเฉยีดฉวิ, อยา่งจวนเจยีน [Lex2]
(จัสท)ฺ adj. ยตุธิรรม,เท鬦ี،ยงธรรม,เป็นธรรม,พอด,ีสมควร,พอเหมาะ,สมเหตสุมผล,ถกูตอ้ง
แมน่ยาํ,เลก็นอ้ย,เทา่นั刧惀น,จรงิ ๆ [Hope]
(adj) เท鬦ี،ยงตรง,เป็นธรรม,ยตุธิรรม,ถกูตอ้ง,สมควร,สมเหตผุล [Nontri]
(adv) เพ鬦ิ،งจะ,พอด,ีเกอืบจะ,เด☊啌ยวน刧ี惀,แนน่อน [Nontri]



/JH AH1 S T/ [CMU]
/JH AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [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,ไวมาก,จัด,กลา้,รนุแรง,กระตอืรอืรน้,ขะมกัเขมน้,ดี
เลศิ,ยอดเย鬦ี،ยม. ###SW. keenness n. ดkูeen ###S. eager,sharp,acute [Hope]
(adj) คม,อยาก,หลกัแหลม,แหลม,ขมข鬦ื،น,แสบ,กลา้,กระตอืรอืรน้ [Nontri]
/K IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

keep เกบ็: เกบ็รักษา, เกบ็ไว,้ สงวนไว,้ รักษา, พยงุ, ประคอง [Lex2]
ควบคมุ: คมุ [Lex2]
ทาํเร鬦ื،อยไป: ดาํเนนิตอ่ไป, ดาํเนนิเร鬦ื،อยไป [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
เล刧ี惀ยงด:ู เล刧ี惀ยง, ดแูล [Lex2]
อาหารและท鬦ี،พัก: ปัจจัยส鬦ี، [Lex2]
(คพี) {kept,kept,keeping,keeps} v. เกบ็,สงวนไว,้กกัขงั,ปอ้งกนัรักษา,หนว่งเหน鬦ี،ยว,ธาํรง
ไว,้ผดงุไว,้กกัตวั,ดาํเนนิกจิการ,ยงัคงเป็นอยู่ การรักษาไว,้การสนับสนนุ,ตวัตกึท鬦ี،แขง็แรงท鬦ี،สดุ
ของปราสาทสมยักลาง,สว่นท鬦ี،แขง็แกรง่ แนน่หนาท鬦ี،สดุ,คกุ. Phr. (forkeeps ดว้ยควา
[Hope]
(vt) เกบ็,ดแูล,รักษา,เล刧ี惀ยง,ระวงั,กกัขงั [Nontri]
/K IY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

keyboard แปน้พมิพ:์ แปน้พมิพด์ดี, แถวกา้นเปียโน, กา้นเสยีงบนเปียโน [Lex2]
(ค\ี'บอรด์) n. แถวกา้นดดีของเปียโน,แถวกา้นดดีท鬦ี،มตีวัอกัษรของเคร鬦ื،องพมิพด์ดี,แปน้พมิพ์
ดดี [Hope]
(n) แปน้ตวัอกัษร,กา้นดดีเปียโน [Nontri]
/K IY1 B AO2 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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鬦ื،องโดยใชแ้ปน้พมิพ ์[Lex2]
(ค)ี n. ลกูกญุแจ,กญุแจ,กญุแจไขรหสั,กญุแจไขปัญหา,คู่มอื,คาํไขปัญหา,อปุกรณ,์หวัใจ,ส鬦ิ،ง
สาํคญั,คานดดีแปน้เปียโน,แปน้อกัษรท鬦ี،น刧ิ惀วกดของเคร鬦ื،องพมิพด์ดี,ระดบัเสยีง,น刧ํ惀าเสยีง,สลกั,หนิ
โคง้ adj. สาํคญั,แกน่สาร,หวัใจ. vt. ใสล่鬦ิ،ม,ใสส่ลกั,ปรับ,ปรับส,ีปรับภาพ,ปรับเสยีง,ใช
[Hope]
(n) ลกูกญุแจ,เง鬦ื،อนไข,แปน้อกัษร,หวัใจ,ระดบัเสยีง,สลกั,คู่มอื [Nontri]
/K IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



kick การเตะ[Lex2]
ความต鬦ื،นเตน้อยา่งมาก (คาํสแลง)[Lex2]
เตะ[Lex2]
(คคิ) {kicked,kicking,kicks} v. เตะ,ถบี,ตกีลบั,เตะฟตุบอล ไดค้ะแนน,เลกิ,ตอ่ตา้น,ตกีลบั,มี
กาํลงัวงัชา n. การเตะ,การเตะลกูออกนอกเสน้,การไลอ่อกจากงาน,การถบีกลบั (ของปืน) ,ขอ้
ขดัแยง้,การบน่,พลงังาน,กาํลงั,ความต鬦ื،นเตน้ (อยา่งมคีวามสขุ) ,ความสนใจท鬦ี،รนุแรงแต่
ชั鬦،วคราว,ล [Hope]
(n) การเตะ,การถบี,การคดัคา้น,อาการขดัขนื,พษิสง,กาํลงั,การไลอ่อก [Nontri]
(vt) เตะ,ถบี,เป่า,คดัคา้น,ขดัขนื,เดง้,ตกีลบั [Nontri]
/K IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

killing ถงึตาย[Lex2]
(คลิ\'ลงิ) n. การฆา่,การทาํลาย,เหย鬦ื،อทั刧惀งหมดท鬦ี،ไดจ้ากการลา่ adj. ซ鬦ึ،งถกูฆา่,ถงึตาย,เหน鬦ื،อย
ออ่น,ดงึดดูความสนใจ,ขบขนัมาก,อดท鬦ี،จะหวัเราะไมไ่ด.้ ###SW. killingly adv. [Hope]
(n) การฆา่,การสงัหาร,การประหาร,การทาํลาย,เหย鬦ื،อ [Nontri]
/K IH1 L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[kill]
การเขน่ฆา่: การฆา่, การสงัหาร, การฆา่ฟัน, การประหาร, การฆาตกรรม [Lex2]
ฆา่: เขน่ฆา่, สงัหาร, ฆา่ฟัน, สงัหาร, ประหตัประหาร, ฆาตกรรม [Lex2]
ทาํใหต้าย: ทาํใหเ้สยีชวีติ, เป็นเหตใุหต้าย, เป็นเหตใุหเ้สยีชวีติ [Lex2]
(คลิ) {killed,killing,kills} v. ฆา่,สงัหาร,ทาํใหต้าย,ทาํลาย,ประหาร,ทาํใหห้ยดุ,ระงับ,ทาํ,ให้
เป็นกลาง,ถกูฆา่ตาย,เอาชนะโดยส刧ิ惀นเชงิ n. การฆา่,การสงัหาร,สตัวท์鬦ี،ถกูฆา่ Phr. (kill off ฆา่
หรอืทาํลายโดยส刧ิ惀นเชงิ) ###S. slay [Hope]
(vt) ฆา่,ประหารชวีติ,ปราบ,กาํจัด,หยดุ,ทาํลาย [Nontri]
/K IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

kilogram กโิลกรัม[Lex2]
(me) (คลิ\'ละแกรม) n. 1000 กรัม [Hope]



(n) น刧ํ惀าหนักเป็นกโิลกรัม [Nontri]
/K IH1 L AH0 G R AE2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kilometre (คลิอม\'มเิทอะ) n. หน鬦ึ،งกโิลเมตร,1000เมตร ###SW. kilometric adj. kilometrical adj.
[Hope]
(n) ความยาวเป็นกโิลเมตร [Nontri]
(n) / / [OALD]

kind ใจด:ี ใจบญุ, เก刧ื惀อกลู, เมตตา, กรณุา [Lex2]
ออ่นโยน: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เตม็ไปดว้ยความเอาใจใส ่[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,พรรคพวก,พันธุ์,ลกัษณะ,คณุสมบตั,ิแบบ,รปูแบบ. Phr.
(inkind แบบเดยีวกนั,เป็นสนิคา้ (แทนท鬦ี،จะเป็นเงนิ)) . Phr. (of akind ชนดิเดยีวกนั ลกัษณะ
เดยีวกนั) adj. กรณุา,ปราน,ีใจด,ีหวงัด,ีเมตตา [Hope]
(adj) กรณุา,เมตตา,ใจด,ีปราน ี[Nontri]
(n) ชนดิ,จาํพวก,ประเภท,ลกัษณะ,แบบ,พันธุ์,คณุสมบตั ิ[Nontri]
/K AY1 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

kindly ดว้ยจติใจท鬦ี،ด:ี ดว้ยใจกรณุา, ดว้ยใจเมตตากรณุา [Lex2]
ออ่นโยน: อยา่งนุ่มนวล [Lex2]
(ไคด\ฺ'ล)ี adj.,adv. เมตตา,กรณุา,ปราน,ีใจด,ีหวงัด,ีมใีจเป็นมติร,ออ่น,โยน. ###S. kind
hearted,benign [Hope]
(adv) อยา่งกรณุา,อยา่งเมตตา,อยา่งจรงิใจ,อยา่งออ่นโยน [Nontri]
/K AY1 N D L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

kindness ความเมตตา: ความเอ刧ื惀อเฟ刧ื惀อ, ความมนี刧ํ惀าใจ, ความกรณุา, ความปราณ,ี ความเอ刧ื惀ออาร ี[Lex2]
ความสงสาร: ความเวทนา [Lex2]
(ไคด\ฺ'นสิ) n. ความกรณุา,ความเมตตา,ความปราน,ีความเป็นมติร,ความออ่นโยน ###S.
beneficence [Hope]
(n) ความกรณุา,ความเมตตา,ความใจด,ีความปราน,ีความออ่นโยน [Nontri]
/K AY1 N D N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

king กษัตรยิ:์ พระเจา้แผน่ดนิ, พระมหากษัตรยิ,์ พระราชา [Lex2]
ผู้บรหิารสงูสดุ: ผู้ท鬦ี،มอีาํนาจสงูสดุ [Lex2]
หมากรกุตวัพระราชา[Lex2]
(คงิ) n. กษัตรยิ,์ประมขุ,ผู้นาํ,เผา่,ราชา,หมากรกุท鬦ี،เดนิขา้มกระดานจนไดเ้ป็นเจา้. vt. ทาํให้
เป็นกษัตรยิ ์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]
ขนมหวานช刧ิ惀นเลก็ๆ[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]

kitchen ครัว: หอ้งครัว, การครัว [Lex2]
(คชิ\'เชนิ) n. ครัว,หอ้งครัว,เคร鬦ื،องครัว,adj. เก鬦ี،ยวกบัครัว, (ภาษา) ชั刧惀นต鬦ํ،า [Hope]
(n) ครัว,หอ้งครัว [Nontri]
/K IH1 CH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

knife ทรยศ (คาํไมเ่ป็นทางการ): หกัหลงั [Lex2]
แทงดว้ยมดี: เสยีบ [Lex2]
ใบมดี[Lex2]
มดี: พรา้, มดีพรา้, ดาบ [Lex2]
(ไนฟ)ฺ n. มดี,อาวธุท鬦ี،คลา้ยมดี,กรชิ,ดาบสั刧惀น,ใบมดี vt. (ใชม้ดี) ตดั,ผา่,เฉอืน. vi. ผา่ดว้ย
มดี,เจาะดว้ยมดี. Phr. (under theknife กระทาํศลัยกรรม) ###SW. knifer n. pl.knives
[Hope]
(n) มดี,ดาบสั刧惀น,กรชิ [Nontri]
/N AY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knit ขมวดค刧ิ惀ว: ยน่หนา้ผาก [Lex2]
ถกั[Lex2]
(นทิ) vt. ถกั,ชนุ,ขมวด,เช鬦ื،อมตอ่,ประสาน,ยน่. vi. เช鬦ื،อมตดิกนั,ยน่. ###SW. knittable adj.
ดkูnit knitter n. ###S. unite,weave [Hope]
(vt) ถกั,ปะชนุ,สาน,ผกู,รอ้ย,ตอ่,ขมวดค刧ิ惀ว [Nontri]
/N IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knitted /N IH1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[knit]
ขมวดค刧ิ惀ว: ยน่หนา้ผาก [Lex2]
ถกั[Lex2]
(นทิ) vt. ถกั,ชนุ,ขมวด,เช鬦ื،อมตอ่,ประสาน,ยน่. vi. เช鬦ื،อมตดิกนั,ยน่. ###SW. knittable adj.
ดkูnit knitter n. ###S. unite,weave [Hope]
(vt) ถกั,ปะชนุ,สาน,ผกู,รอ้ย,ตอ่,ขมวดค刧ิ惀ว [Nontri]
/N IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knitting การถกัไหมพรม[Lex2]
(นทิ\'ทงิ) n. การถกั,การชนุ,ผลงานถกั,ผลงานชนุ,การเช鬦ื،อมตอ่ [Hope]



/N IH1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[knit]
ขมวดค刧ิ惀ว: ยน่หนา้ผาก [Lex2]
ถกั[Lex2]
(นทิ) vt. ถกั,ชนุ,ขมวด,เช鬦ื،อมตอ่,ประสาน,ยน่. vi. เช鬦ื،อมตดิกนั,ยน่. ###SW. knittable adj.
ดkูnit knitter n. ###S. unite,weave [Hope]
(vt) ถกั,ปะชนุ,สาน,ผกู,รอ้ย,ตอ่,ขมวดค刧ิ惀ว [Nontri]
/N IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knock เคาะ: กระทุ้ง, กระแทก, กระตกุ, ชน, โขก, เขก [Lex2]
วจิารณ ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เสยีงเคาะ: การกระทุ้ง, การกระแทก, การกระตกุ, การชน, การโขก, การเขก [Lex2]
(นอ็ค) {knocked,knocking,knocks} vi. เคาะ,ต,ีทบุ,กระแทก,ชก,ตอ่ย,ชน n. การ
เคาะ,เสยีงเคาะ,การวจิารณใ์นทางท鬦ี،ไมด่,ีเสยีงเคร鬦ื،องยนตท์鬦ี،ไมป่กต ิPhr. (knock around
(about) เถลไถล ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่,ประโยชน)์ . Id. (knock it off หยดุ) . 
Phr. (knock out [Hope]
(n) การเคาะ,การตอ่ย,การโขก,การชน,การทบุ,การแพน่,การกระแทก,การต,ีการชก [Nontri]
(vt) เคาะ,ตอ่ย,โขก,ชน,ทบุ,แพน่,กระแทก,ต,ีชก [Nontri]
/N AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knot กระจกุ: หยอ่ม, หมู่, กลุ่ม [Lex2]
เง鬦ื،อนงาํ: ขอ้ยุ่งยาก, ปัญหา [Lex2]
ทาํเร鬦ื،องยุ่ง: สรา้งปัญหา [Lex2]
นอต: ความเรว็ในการเดนิเรอื6080ฟตุ ตอ่ชั鬦،วโมง [Lex2]
ปม: เง鬦ื،อน, ปม, ชนัก, เปลาะ [Lex2]
ผกูเง鬦ื،อน: ผกู, ผกูโบ, ขมวด [Lex2]
(นอท) n. ปม,เง鬦ื،อน,โบว,์ปัญหา,เง鬦ื،อนงาํ,ความผกูพัน,กลุ่มเลก็,กระจกุ,ตาไม,้หนว่ยความเรว็
หน鬦ึ،งไมลท์ะเลหรอื6080ฟตุตอ่ชั鬦،วโมง,ไมลท์ะเล (6080ฟตุ) vt.,vi. ผกูปม,ผกูเง鬦ื،อน,ทาํให้
เก鬦ี،ยวดองกนั,ทาํใหเ้ป็นทองแผน่,เดยีวกนั ###S. tie,bond,tangle [Hope]
(n) ปม,เง鬦ื،อน,ปัญหา,มวยผม,จกุ,ตาไม ้[Nontri]
(vt) ผกูเง鬦ื،อน,ขมวดปม,ผกูโบ,ทาํจกุ,มวยผม [Nontri]
/N AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

know เขา้ใจ: ตระหนัก, ดอูอก, มองออก [Lex2]
จาํได[้Lex2]
รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
รู้: รู้จัก, รู้ด,ี ทราบ, เขา้ใจ, ประจักษ,์ รู้เร鬦ื،อง, ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]
(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ด,ีรู้จัก,รู้วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํได,้ตระหนัก
ด,ีวนิจิฉัย,ออก,มองออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id. (know the ropes เขา้ใจ,คุ้น
เคยกบั) n. Phr. (in theknow รู้เร鬦ื،องภายใน) ###S. un [Hope]
(vi,vt) รู้จัก,จาํได,้เขา้ใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
/N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knowledge ความรู้: ภมู,ิ ความสามารถ, ความเขา้ใจ [Lex2]



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

label ตดิปา้ย: ปดิปา้ย, ปดิฉลาก, ตดิช鬦ื،อ [Lex2]
ทาํเคร鬦ื،องหมาย: แสดงเคร鬦ื،องหมาย [Lex2]
แบง่เป็นประเภท: จัดเป็นประเภท [Lex2]
ปา้ย: ฉลาก, สลาก, แผน่, แถบ [Lex2]
ย鬦ี،หอ้: ช鬦ื،อ, ตรา, เคร鬦ื،องหมายการคา้ [Lex2]
(เล\'เบลิ) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ปา้ย,คาํอธบิาย,คาํ
นยิาม,เคร鬦ื،องหมาย,สญัลกัษณ,์ฉายา vt. ตดิฉลาก,ตดิปา้ย,ตราหนา้อธบิาย,แบง่แยกประเภท
หรอืชนดิ. ###SW. labeler n. ดlูabel labeller n. ดlูabel คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอืนก
[Hope]
(n) ปา้ย,สญัลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คาํนยิาม [Nontri]
(vt) ปดิฉลาก,ตดิปา้ย,ตดิฉลาก [Nontri]
/L EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lab หอ้งทดลอง (มาจากคาํเตม็วา่ laboratory): หอ้งปฏบิตักิาร [Lex2]
/L AE1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

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

labour กระทาํดว้ยความยากลาํบาก: อตุสาหะ, พยายาม, พากเพยีร [Lex2]
กระบวนการในการคลอดบตุร (โดยเฉพาะการหดตวัของกลา้มเน刧ื惀อ)[Lex2]
โคลงเคลง (เรอื): โคลงไปมา [Lex2]
งานท鬦ี،ใชพ้ละกาํลงั: งานท鬦ี،ตอ้งออกแรง [Lex2]
ชนชั刧惀นแรงงาน: กรรมกร [Lex2]
ใชเ้วลาและความพยายามมาก[Lex2]
ทาํงานหนัก: ทาํงานหามรุ่งหามค鬦ํ،า [Lex2]
พยายามตอ่สู้เพ鬦ื،อจดุมุ่งหมาย: ตอ่สู้เพ鬦ื،อเปา้หมาย [Lex2]
ภาระ: งาน, หนา้ท鬦ี، [Lex2]
(เล\'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้
แรงงาน,งาน,อาชพี,ความอตุสาหะ,ความเจบ็ปวดและความพยายามในการคลอดลกู,ระยะเวลา
ในการคลอดลกูดงักลา่ว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทาํงาน,พยายาม,กระทาํดว้ยความ
ลาํบาก,คลอดลกู,ไปขา้งหนา้ดว้ยความลาํบาก,พากเพยีร. adj. เ [Hope]
(n) งาน,กรรมกร,ผู้ใชแ้รงงาน,การตรากตราํทาํงาน,แรงงาน [Nontri]
(vi) ตรากตราํทาํงาน,ใชแ้รงงาน [Nontri]
/L EY1 B AW2 R/ [CMU]
/L EY1 B ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lacking ขาดแคลน: ไมเ่พยีงพอ [Lex2]
(adj) ไมม่,ีบกพรอ่ง,ขาดแคลน,ไมเ่พยีงพอ [Nontri]



/L AE1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lack]
ขาด: ไร,้ ปราศจาก, ไมม่,ี มไีมพ่อ [Lex2]
ความขาดแคลน: ความไมพ่อเพยีง, ความไมเ่พยีงพอ [Lex2]
ตอ้งการ[Lex2]
(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไมม่,ีความบกพรอ่ง. v.
ขาดแคลน,ขาด,ไมม่,ีมนีอ้ย [Hope]
(n) ความขาดแคลน,ความไมม่,ีความไมเ่พยีงพอ,ความบกพรอ่ง [Nontri]
(vt) ไมม่,ีขาดแคลน,บกพรอ่ง,ไมพ่อ [Nontri]
/L AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

lady ทา่นผู้หญงิ: คณุหญงิ, คณุผู้หญงิ [Lex2]
สตร:ี ผู้หญงิ, สภุาพสตร ี[Lex2]
(เล\'ด)ี n. สภุาพสตร,ีหญงิ,ผู้หญงิ,ภรรยา ###SW. ladyhood n. ดlูady ladyish adj.
ดlูady ###S. matron [Hope]
(n) สภุาพสตร,ีคณุหญงิ,ทา่นผู้หญงิ [Nontri]
/L EY1 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

lamp โคมไฟ[Lex2]
(แลมพ)ฺ n. ตะเกยีง,ประทปี,โคม,หลอดไฟ,ดวงดาว,ตะวนั,คบไฟ,เคร鬦ื،องกาํเนดิความรอ้น หรอื
แสง ###S. lantern,bulb [Hope]
(n) ตะเกยีง,โคมไฟ,โป๊ะไฟ,หลอดไฟ,คบไฟ [Nontri]
/L AE1 M P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

land นาํข刧ึ惀นบก[Lex2]
นาํลงจอด (เคร鬦ื،องบนิ): บนิลง, รอ่นลง, ลงสู่ [Lex2]
พ刧ื惀นดนิ: แผน่ดนิ, ผนืดนิ [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ชนบท: พ刧ื惀นท鬦ี،ทาํการเกษตร, พ刧ื惀นท鬦ี،ทาํนาหรอืไร ่[Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،มขีอบเขต: อาณาบรเิวณ [Lex2]



อสงัหารมิทรัพย:์ ท鬦ี،ดนิ [Lex2]
อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดนิแดน, เขต [Lex2]
|das| ชนบท เชน่ auf dem Land wohnen [LongdoDE]
|das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
(แลนด)ฺ {landed,landing,lands} n. ท鬦ี،ดนิ,พ刧ื惀นดนิ,แผน่ดนิ,ประเทศ,เขต,ดนิแดนของประเทศ
vt. ตั刧惀งรกราก,นาํไปสู่,ยดึ,จับ,จับจอง,นาํข刧ึ惀นบก. vi. ข刧ึ惀นบก,ข刧ึ惀นฝั鬦،ง,สู่ Phr. (the land ท鬦ี،ดนิ
เกษตรชนบทอาชพีการเกษตรและการปศสุตัว)์ ###S. soil,g [Hope]
(n) พ刧ื惀นแผน่ดนิ,ท鬦ี،ดนิ,ฝั鬦،ง,บก,ภมูปิระเทศ,ประเทศ,เมอืง [Nontri]
(vi) ข刧ึ惀นบก,ข刧ึ惀นฝั鬦،ง,เทยีบทา่,ลงดนิ [Nontri]
(vt) เอาข刧ึ惀นบก,เอาข刧ึ惀นฝั鬦،ง,นาํไปถงึ,ตั刧惀งรกราก,จับจอง [Nontri]
/L AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

landscape ภมูปิระเทศ: ภมูทิศัน,์ ภาพภมูปิระเทศ, ทวิทศัน ์[Lex2]
(แลนด\ฺ'สเคพ) n. ทวิทศัน,์ลกัษณะภมูปิระเทศ. vt. ทาํใหท้วิทศันด์ขี刧ึ惀น ###S.
view,scenery [Hope]
(n) ทวิทศัน,์ภมูปิระเทศ [Nontri]
/L AE1 N D S K EY2 P/ [CMU]
/L AE1 N S K EY2 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lane ชอ่งทางเดนิรถ: ทาง, เลน, ชอ่งทาง [Lex2]
ซอย: ตรอก, ทางเดนิ [Lex2]
(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ชอ่งถนนท鬦ี،ใหร้ถผา่นไดห้น鬦ึ،งคนัตอ่ครั刧惀ง,ทางว鬦ิ،งแขง่ของนัก
กรฑีาแตล่ะคน,ทางว鬦ิ،งของลกูบลิเลยีด adj. เด鬦ี،ยว,โดด,สนัโดษ [Hope]
(n) ตรอก,ชอ่งเดนิรถ,ทางแคบ,ลู่ว鬦ิ،ง [Nontri]
/L EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

language ภาษา[Lex2]
วธิกีารส鬦ื،อสาร: คาํพดู, ภาษาพดู [Lex2]
(แลง\'เกวจ็)ฺ n. ภาษา [Hope]
(n) ภาษา,ถอ้ยคาํ [Nontri]
/L AE1 NG G W AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

large ใหญ:่ ใหญโ่ต, กวา้งขวาง, กวา้ง [Lex2]
(ลารจ์)ฺ adj. ใหญ,่ใหญโ่ตมหมึา,สว่นมาก,กวา้ง,กวา้งขวาง, (ลม) ด.ี adv. อยา่งใหญ่
โต,อยา่งมากมาย,อยา่งคยุโว,ตามลม. n. Phr. (at large อยา่งอสิระ,เตม็ท鬦ี،,หลบ
หน,ีมากมาย) Phr. (in large มากมาย) ###SW. largeness n. ดlูarge คาํท鬦ี،มคีวามหมายเห
มอืนก ั[Hope]
(adj) ใหญโ่ต,มหมึา [Nontri]
/L AA1 R JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

largely โดยสว่นมาก: โดยสว่นใหญ ่[Lex2]
อยา่งมากมาย: อยา่งใหญโ่ต, อยา่งใหญห่ลวง, อยา่งมหาศาล [Lex2]
(ลารจ์\ฺ'ล)ี adj. อยา่งมาก,อยา่งใหญโ่ต,โดยทั鬦،วไป ###S. mostly,generally [Hope]
(adv) มากมาย,สว่นใหญ,่สว่นมาก,โดยทั鬦،วไป [Nontri]
/L AA1 R JH L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



last คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่สดุทา้ย: คนสดุทา้ย [Lex2]
ครั刧惀งลา่สดุ: ลา่สดุ [Lex2]
ชว่งสดุทา้ย[Lex2]
ท鬦ี،คงเหลอือยู่ส鬦ิ،งเดยีว[Lex2]
ในท鬦ี،สดุ: โดยสรปุ [Lex2]
เป็นไปไดน้อ้ยท鬦ี،สดุ: เหมาะสมนอ้ยท鬦ี،สดุ [Lex2]
ลา่สดุ: ครั刧惀งลา่สดุ, ท鬦ี،ผา่นมา [Lex2]
สดุทา้ย: หลงัท鬦ี،สดุ, ทา้ยสดุ, หลงัสดุ [Lex2]
สดุทา้ย: ทา้ยสดุ, หลงัสดุ [Lex2]
คงอยู่: อยู่, ยงัคงดาํเนนิตอ่ไป [Lex2]
แบบท鬦ี،มรีปูคลา้ยเทา้คน (สาํหรับทาํหรอืซอ่มรองเทา้)[Lex2]
(ลาสท)ฺ {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สดุทา้ย,ลา่สดุ,สายสดุ,โดยสรปุ,ในท鬦ี،สดุ,ท鬦ี،คง
เหลอือยู่ส鬦ิ،งเดยีว,กอ่นส刧ิ惀นชพี,ท鬦ี،สดุ,อยา่งย鬦ิ،ง,คนเดยีว,โดดเด鬦ี،ยว,ลา่สดุ,ใหมเ่อ鬦ี،ยม,แตล่ะ n. คน
สดุทา้ย,ตอนจบ,ขอ้สรปุ v. ตอ่ไป,ตอ่เน鬦ื،อง,ยนืหยดั,ทนทาน. คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]
(adj) สดุทา้ย,หลงัสดุ,ทา้ยสดุ,ปลาย,จบ,ตลอดไป,ถาวร,ลา่สดุ [Nontri]
(adv) สดุทา้ย,หลงัสดุ,ทา้ยสดุ,ลา่สดุ,ในท鬦ี،สดุ [Nontri]
(vt) ทนอยู่ได,้คงทน,ยดืเย刧ื惀อ,ถาวร,มอีายตุอ่ไป [Nontri]
/L AE1 S T/ [CMU]
/L AO1 S T/ [CMU]
/L AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

late ดกึ: ค鬦ํ،า, มดื [Lex2]
ท鬦ี،ผา่นมา[Lex2]
ท鬦ี،เพ鬦ิ،งเสยีชวีติ[Lex2]
ลา่สดุ[Lex2]
สาย: ลา่ชา้, ชา้กวา่ปกต ิ[Lex2]
(เลท) adj. สาย,ชา้,ลา่,ลว่งเลยมานาน,ดกึ,ค鬦ํ،า,มดื,เรว็ ๆ น刧ี惀,อนักอ่น,ไมน่านมาน刧ี惀,เพ鬦ิ،ง
ตาย,อดตี,ภายหลงั,ตอนหลงั. Phr. (of late เรว็ ๆ น刧ี惀) ###SW. lateness n. [Hope]
(adj) สาย,อนักอ่น,อดตี,แก,่ชา้,ตอ่มา,ทหีลงั [Nontri]
/L EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

later ในภายหลงั: ตอ่มา, ภายหลงั, ในไมช่า้ [Lex2]
(เล\'เทอะ) adj. adv. คณุศพัทห์รอืกรยิาวเิศษณเ์ปรยีบเทยีบของ late [Hope]
/L EY1 T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[late]
ดกึ: ค鬦ํ،า, มดื [Lex2]
ท鬦ี،ผา่นมา[Lex2]
ท鬦ี،เพ鬦ิ،งเสยีชวีติ[Lex2]
ลา่สดุ[Lex2]
สาย: ลา่ชา้, ชา้กวา่ปกต ิ[Lex2]
(เลท) adj. สาย,ชา้,ลา่,ลว่งเลยมานาน,ดกึ,ค鬦ํ،า,มดื,เรว็ ๆ น刧ี惀,อนักอ่น,ไมน่านมาน刧ี惀,เพ鬦ิ،ง
ตาย,อดตี,ภายหลงั,ตอนหลงั. Phr. (of late เรว็ ๆ น刧ี惀) ###SW. lateness n. [Hope]
(adj) สาย,อนักอ่น,อดตี,แก,่ชา้,ตอ่มา,ทหีลงั [Nontri]
/L EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

latest ลา่สดุ: ทนัสมยัท鬦ี،สดุ, เกดิหลงัสดุ [Lex2]
(เล\'ทสิท)ฺ adj.ลา่สดุ,ทนัสมยัท鬦ี،สดุ,เกดิข刧ึ惀นหลงัสดุ. adv. at the latest อยา่งสาย



ท鬦ี،สดุ,อยา่งชา้ท鬦ี،สดุ. n. Phr. (the latest ส鬦ิ،งลา่สดุ,ขา่วลา่สดุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหมท่鬦ี،สดุ) ###S. most
recent,current [Hope]
/L EY1 T AH0 S T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[late]
ดกึ: ค鬦ํ،า, มดื [Lex2]
ท鬦ี،ผา่นมา[Lex2]
ท鬦ี،เพ鬦ิ،งเสยีชวีติ[Lex2]
ลา่สดุ[Lex2]
สาย: ลา่ชา้, ชา้กวา่ปกต ิ[Lex2]
(เลท) adj. สาย,ชา้,ลา่,ลว่งเลยมานาน,ดกึ,ค鬦ํ،า,มดื,เรว็ ๆ น刧ี惀,อนักอ่น,ไมน่านมาน刧ี惀,เพ鬦ิ،ง
ตาย,อดตี,ภายหลงั,ตอนหลงั. Phr. (of late เรว็ ๆ น刧ี惀) ###SW. lateness n. [Hope]
(adj) สาย,อนักอ่น,อดตี,แก,่ชา้,ตอ่มา,ทหีลงั [Nontri]
/L EY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

latter ตอ่มา: ในเวลาตอ่มา, ภายหลงั [Lex2]
สว่นหลงั[Lex2]
(แลท\'เทอะ) adj. อนัหลงั,คร鬦ึ،งหลงั,สว่นท鬦ี،สอง,ระยะหลงั,ตอ่มา,ใกลจ้บ [Hope]
(adj) ถดัมา,อนัตอ่มา,สว่นหลงั,ระยะหลงั [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ถดัมา,ตอนหลงั,ระยะหลงั,คร鬦ึ،งหลงั [Nontri]
/L AE1 T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

laugh คนหรอืเหตกุารณท์鬦ี،นา่หวัเราะหรอืขบขนั (คาํไมเ่ป็นทางการ): เร鬦ื،องตลก, เร鬦ื،องนา่ขาํขนั, เร鬦ื،อง
ชวนหวั [Lex2]
ทาํใหห้วัเราะ: ทาํใหห้วัรอ่ [Lex2]
เสยีงหวัเราะ: เสยีงฮา, เสยีงขบขนั [Lex2]
หวัเราะ: หวัรอ่, สง่เสยีงหวัเราะ [Lex2]
(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หวัเราะ,ย刧ิ惀ม vt. หวัเราะเยาะ,เยาะเยย้. n. การหวัเราะ
Phr. (laugh off พดูจาเยาะเยย้เยาะ) . ###SW. laughter n. ###S. chuckle,snicker
[Hope]
(n) เสยีงหวัเราะ,การหวัเราะ [Nontri]
(vi) หวัเราะ [Nontri]
/L AE1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

launch การปลอ่ย (เรอื เคร鬦ื،องบนิฯลฯ)[Lex2]
การเร鬦ิ،มปฏบิตักิาร: การออกตวัของสนิคา้ [Lex2]
ปลอ่ย (จรวด, ขปีนาวธุ, ดาวเทยีม, ฯลฯ): ยงิ [Lex2]
ปลอ่ยเรอืลงน刧ํ惀า[Lex2]
เร鬦ิ،มดาํเนนิการ: เร鬦ิ،ม, เร鬦ิ،มตน้, รเิร鬦ิ،ม, เร鬦ิ،มทาํงาน [Lex2]
เรอืบด: เรอืยนต ์[Lex2]
(ลอนช)ฺ {launched,launching,launches} vt. ปลอ่ย (เรอื) ลงน刧ํ惀าปลอ่ย (ดาวเทยีม,ทุ่น
ระเบดิ) ,เหว鬦ี،ยง,ยงิ,ทาํใหเ้ร鬦ิ،มปฏบิตักิาร,เร鬦ิ،ม,ย鬦ื،น (คาํคดัคา้น) ,ออกคาํสั鬦،ง. vi. เร鬦ิ،ม,เขา้
รว่ม,ลงมอื. n. การปลอ่ย,การเร鬦ิ،มปฏบิตักิาร,การเขา้รว่ม,เรอืบด,เรอืยนต ์คาํท鬦ี،มคีวามหม
[Hope]
(n) เรอื [Nontri]
(vi) ลงมอืทาํ,เร鬦ิ،มงาน,เร鬦ิ،มดาํเนนิการ,เขา้รว่ม [Nontri]
(vt) ปลอ่ยลงน刧ํ惀า,ปลอ่ย(จรวด),สง่หมดั,ประกาศ,กลา่ว,ยงิ [Nontri]
/L AO1 N CH/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

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

layer ก鬦ิ،งตอน[Lex2]
ขยายพันธุ์โดยการตอนก鬦ิ،ง[Lex2]
ความหนาของวตัถเุหนอืพ刧ื惀นผวิ[Lex2]
ชั刧惀น[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นชั刧惀น[Lex2]
แบง่เป็นชั刧惀นๆ[Lex2]
ผู้วาง[Lex2]
แมไ่กท่鬦ี،วางไข[่Lex2]
(เล\'เออะ) n. ชั刧惀น,ชั刧惀นดนิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นชั刧惀น,ระดบั,ไกท่鬦ี،ออกไข ่vt. ทาํเป็นชั刧惀น ###S. tier [Hope]
(n) ผู้จัด,ชั刧惀น,ก鬦ิ،งตอน,ระดบั,ชั刧惀นดนิ [Nontri]
/L EY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lay กอ่ตั刧惀ง: สรา้ง, จัดตั刧惀ง, วางราก [Lex2]
กาํหนด (หนา้ท鬦ี،, โทษ,...): มอบหมาย [Lex2]
คล鬦ี،: ลาด, ป ู[Lex2]
คู่นอน: คู่รว่มสงัวาส [Lex2]
จัดโตะ๊: จัดเตรยีมโตะ๊อาหาร [Lex2]
จัดวางใหเ้หมาะสม: วางใหเ้ป็นระเบยีบ [Lex2]
ทา้พนัน: วางเดมิพัน [Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ[Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ในสภาพใดสภาพหน鬦ึ،ง[Lex2]
นาํเสนอ: นาํไปแจง้ [Lex2]
ฝัง (ศพ)[Lex2]
วางไข:่ ออกไข ่[Lex2]
วางลง: วาง, พาด [Lex2]
เสพสงัวาส (คาํสแลง): มเีพศสมัพันธ ์[Lex2]
อา้งเหตผุล: ใหเ้หตผุล [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 ของคาํกรยิา lie[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัฆราวาส: ไมใ่ชพ่ระ [Lex2]
ไมเ่ช鬦ี،ยวชาญพเิศษ: ไมม่คีวามรู้พเิศษ [Lex2]
เร鬦ื،องเลา่หรอืบทกลอนสั刧惀นๆ: บทกวสีั刧惀นๆ [Lex2]
(เล) {laid,laid,laying,lays} vt. วาง,ป,ูพาด,ลาด,ป,ูปลอ่ย,ทา,ตแีผน่,เผยแพร,่นาํ



เสนอ,ฝัง,ลงราก,กาํหนด,ตั刧惀ง,วางแผน,วางโครง,ออกไข,่ท刧ิ惀งระเบดิ,กาํหนดโทษ,วางเดมิ
พัน,พนัน,กะ,วดั,กด,ระงับ,บรรเทา,มุ่งหมาย,เลง็ปืน vi. วางไข,่ออกไข,่พนัน,วางเดมิ
พัน,ขนัตอ่,วางโครงการ,นอ [Hope]
(adj) เป็นฆราวาส [Nontri]
(n) บทเพลง,กลอนสั刧惀น,เร鬦ื،องเลา่สั刧惀นๆ [Nontri]
(vi) pt ของ lie [Nontri]
(vt) วางลง,ออกไข,่จัด,กาํหนด,วางเงนิพนัน,ป,ูตแีผ,่เผยแพร ่[Nontri]
/L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lie]
การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตั刧惀งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัท鬦ี،, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀งอยู่: การตั刧惀งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،วางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ท鬦ี،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,คาํโกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดู
โกหก,ส鬦ิ،งท鬦ี،หลอกลวง,แยง้. vi. พดูโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอกลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie
by หยดุ) S...fabrication [Hope]
(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็ [Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lazy เกยีจครา้น: ข刧ี惀เกยีจ, เฉ鬦ื،อยชา, เนอืย, เช鬦ื،องชา้ [Lex2]
ชา้ (การไหลของน刧ํ惀า)[Lex2]
(เล\'ซ)ิ adj. ข刧ี惀เกยีจครา้น,เฉ鬦ื،อยชา,เช鬦ื،องชา้ ###SW. lazily adv. ดlูazy laziness n. ดlูazy
lazyish adj. ดlูazy ###S. indolent [Hope]
(adj) เกยีจครา้น,เฉ鬦ื،อยชา,เช鬦ื،องชา้ [Nontri]
/L EY1 Z IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

leader ผู้นาํ[Lex2]
(ลดี\'เดอะ) n. ผู้นาํ,หวัหนา้,ผู้บญัชา,ผู้นาํวงดนตร,ีนักรอ้งนาํ,ผู้สวดนาํ,บทนาํ,เร鬦ื،องเอก,ทอ่
น刧ํ惀า. [Hope]
(n) ผู้นาํ,หวัหนา้,สายนาํไฟฟา้,ตวันาํแสดง,บทนาํ,ผู้บญัชาการ [Nontri]
/L IY1 D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

leading ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํขอบดว้ยตะกั鬦،ว[Lex2]
การเป็นผู้นาํ[Lex2]
ชั刧惀นนาํ: ชั刧惀นหน鬦ึ،ง, ชั刧惀นแนวหนา้ [Lex2]



สาํคญั: เป็นหลกั [Lex2]
(ล\ี'ดงิ) adj. หวัหนา้,สาํคญัท鬦ี،สดุ,ชั刧惀นนาํ,ชั刧惀นแนวหนา้,นาํหนา้,ช刧ี惀นาํ,นาํทาง,แนะนาํ. n.
การนาํ,การช刧ี惀นาํ ###S. first,foremost [Hope]
(adj) ชั刧惀นแนวหนา้,ชั刧惀นนาํ,สาํคญั,เป็นหวัหนา้ [Nontri]
/L IY1 D IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]
[lead]
กอ่ใหเ้กดิ[Lex2]
การท刧ิ惀งไพน่าํ: การท刧ิ惀งไพใ่บแรก [Lex2]
ขอ้มลูท鬦ี،เป็นประโยชนใ์นการคน้หา: รอ่งรอย [Lex2]
ควบคมุ: สั鬦،งการ, อาํนวยการ [Lex2]
เชอืก (จงูสนัุข): เชอืกนาํทาง [Lex2]
ดาํเนนิ (ชวีติ): ใชช้วีติ [Lex2]
ตวัเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
ตาํแหนง่นาํ[Lex2]
นาํ: นาํหนา้, ข刧ึ惀นหนา้, อยู่หนา้ [Lex2]
นาํทางไป: นาํ, พาไป, นาํทาง, ทางนาํไปสู่ [Lex2]
แบบอยา่ง: ความเป็นผู้นาํ [Lex2]
เป็นผู้นาํ: เป็นหวัหนา้, นาํ, เป็นคนสาํคญั, เป็นหวัเร鬦ี،ยวหวัแรง [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่ความคดิหรอืการกระทาํ: ครอบงาํ [Lex2]
ระยะหา่งระหวา่งท鬦ี،หน鬦ึ،งกบัท鬦ี،สอง[Lex2]
สายนาํไฟฟา้: สายไฟ [Lex2]
สาํคญัท鬦ี،สดุ: เป็นตวัหลกั, เป็นตวัเอก, เป็นตวันาํ [Lex2]
หวัขอ้ขา่ว: หวัเร鬦ื،อง [Lex2]
ลกูปืน: ลกูตะกั鬦،ว [Lex2]
สารตะกั鬦،ว: ตะกั鬦،ว, ธาตตุะกั鬦،ว [Lex2]
ไสด้นิสอดาํ[Lex2]
(ลดี) {led,led,leading,leads} vt. นาํ,พา,จงู,ชกัจงู,จงูให,้ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,ลอ่ใหเ้กดิข刧ึ惀น,นาํ
หนา้,พดูนาํ,สั鬦،ง,บญัชา,เป็นหวัหนา้,เลง็ vi. เป็นตวันาํ,นาํไปสู่,นาํหนา้,นาํทาง,โจมต,ีเลน่กอ่น
n. ตาํแหนง่นาํ,การนาํ,ผู้นาํ,ส鬦ิ،งนาํ,สาํคญัท鬦ี،สดุ,ชั刧惀นนาํ,ตะกั鬦،ว:Pb; S...conduct,guide [Hope]
(adj) ทาํดว้ยตะกั鬦،ว,ประกอบดว้ยตะกั鬦،ว [Nontri]
(n) ตะกั鬦،ว,ลกูปืน,ตวัอยา่ง,การนาํ,การเลง็ปืน,การโจมต ี[Nontri]
(vt) นาํ,พา,ลอ่,เป็นหวัหนา้,นาํหนา้,พดูนาํ,ดาํเนนิชวีติ,ชกัจงู [Nontri]
/L EH1 D/ [CMU]
/L IY1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

lead กอ่ใหเ้กดิ[Lex2]
การท刧ิ惀งไพน่าํ: การท刧ิ惀งไพใ่บแรก [Lex2]
ขอ้มลูท鬦ี،เป็นประโยชนใ์นการคน้หา: รอ่งรอย [Lex2]
ควบคมุ: สั鬦،งการ, อาํนวยการ [Lex2]
เชอืก (จงูสนัุข): เชอืกนาํทาง [Lex2]
ดาํเนนิ (ชวีติ): ใชช้วีติ [Lex2]
ตวัเอก: นางเอก, พระเอก [Lex2]
ตาํแหนง่นาํ[Lex2]
นาํ: นาํหนา้, ข刧ึ惀นหนา้, อยู่หนา้ [Lex2]
นาํทางไป: นาํ, พาไป, นาํทาง, ทางนาํไปสู่ [Lex2]
แบบอยา่ง: ความเป็นผู้นาํ [Lex2]



เป็นผู้นาํ: เป็นหวัหนา้, นาํ, เป็นคนสาํคญั, เป็นหวัเร鬦ี،ยวหวัแรง [Lex2]
มอีทิธพิลตอ่ความคดิหรอืการกระทาํ: ครอบงาํ [Lex2]
ระยะหา่งระหวา่งท鬦ี،หน鬦ึ،งกบัท鬦ี،สอง[Lex2]
สายนาํไฟฟา้: สายไฟ [Lex2]
สาํคญัท鬦ี،สดุ: เป็นตวัหลกั, เป็นตวัเอก, เป็นตวันาํ [Lex2]
หวัขอ้ขา่ว: หวัเร鬦ื،อง [Lex2]
ลกูปืน: ลกูตะกั鬦،ว [Lex2]
สารตะกั鬦،ว: ตะกั鬦،ว, ธาตตุะกั鬦،ว [Lex2]
ไสด้นิสอดาํ[Lex2]
(ลดี) {led,led,leading,leads} vt. นาํ,พา,จงู,ชกัจงู,จงูให,้ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,ลอ่ใหเ้กดิข刧ึ惀น,นาํ
หนา้,พดูนาํ,สั鬦،ง,บญัชา,เป็นหวัหนา้,เลง็ vi. เป็นตวันาํ,นาํไปสู่,นาํหนา้,นาํทาง,โจมต,ีเลน่กอ่น
n. ตาํแหนง่นาํ,การนาํ,ผู้นาํ,ส鬦ิ،งนาํ,สาํคญัท鬦ี،สดุ,ชั刧惀นนาํ,ตะกั鬦،ว:Pb; S...conduct,guide [Hope]
(adj) ทาํดว้ยตะกั鬦،ว,ประกอบดว้ยตะกั鬦،ว [Nontri]
(n) ตะกั鬦،ว,ลกูปืน,ตวัอยา่ง,การนาํ,การเลง็ปืน,การโจมต ี[Nontri]
(vt) นาํ,พา,ลอ่,เป็นหวัหนา้,นาํหนา้,พดูนาํ,ดาํเนนิชวีติ,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,กลบีดอก,หนว่ยหนา้หนังสอื2หนา้ (หน鬦ึ،งแผน่)
,แผน่โลหะบาง ๆ ,ชั刧惀น,มใีบ,ปกคลมุดว้ยใบ. vi. ผลใิบ,พลกิหนา้หนังสอือยา่งรวดเรว็. vt. พลกิ
หนา้หนังสอืPhr. (turn over a new leaf เร鬦ิ،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 ในองักฤษและอเมรกิา)[Lex2]
(ลกี) {leagued,leaguing,leagues} n. สหพันธ,์สนันบิาต,สมาคม,กลุ่ม
คน,พันธมติร,คณะ,ประเภท,สมาคมนักกฬีา,กลุ่มนักกฬีา,หนว่ยระยะทาง (ประมาณ3ไมลห์รอื
นอตในองักฤษและอเมรกิา) vt. เป็นพันธมติร,รวมกนั,รวมกลุ่ม [Hope]
(n) สมาคม,สนันบิาต,สหพันธ,์คณะ,พันธมติร,ความยาวสามไมล ์[Nontri]
(vt) รวมกนัเป็นสนันบิาต,รวมกลุ่ม,เป็นพันธมติร [Nontri]
/L IY1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lean การเอยีง: การเอน [Lex2]
พงิ: พาด, ยนั, องิ [Lex2]
พ鬦ึ،งพา: พ鬦ึ،งพงิ [Lex2]
เอยีง: เอน [Lex2]
โอนเอยีง (ความรู้สกึ, ความคดิ, การกระทาํ, ฯลฯ): โนม้เอยีง, มแีนวโนม้ [Lex2]
(เน刧ื惀อ) ไมม่มีนั[Lex2]
ประหยดั: กระเหมด็กระแหม,่ มธัยสัถ,์ จาํกดัจาํเข鬦ี،ย [Lex2]
ผอม: บาง, แบบบาง, ผอมบาง, ไมค่อ่ยมเีน刧ื惀อ, ซบูซดี [Lex2]
ฝืดเคอืง: ไมอ่ดุมสมบรูณ,์ ขาดแคลน, พรอ่ง [Lex2]



(ลนี) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอยีง,เอน,ลาด,โนม้
เอยีง,พาดพงิ,พ鬦ึ،งพา. vt. เอยีง,เอน,ทาํใหเ้อยีง,ทาํใหเ้อน n. การเอยีง,การเอน,สว่นของเน刧ื惀อท鬦ี،
มเีน刧ื惀อมากกวา่มนั,สว่นท鬦ี،ผอม,สว่นท鬦ี،ไมค่อ่ยมเีน刧ื惀อ adj. ผอม,ไมค่อ่ยมเีน刧ื惀อ,ไมค่อ่ยเตม็,ไมอ่ดุม
สมบรูณ,์ขาดแคลน,ซ鬦ึ،งมสีารมสีมีากกวา่น刧ํ惀ามนั [Hope]
(adj) ผอม,นอ้ย,ซบูซดี,พรอ่ง,ขาดแคลน,ฝืดเคอืง,ไมบ่รบิรูณ ์[Nontri]
(vi) เอนกาย,ทาบ,ทบั,หงาย,พงิ,พาด,ยนั [Nontri]
/L IY1 N/ [CMU]
(v) / / [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,สั鬦،งสอน. ###SW. learnable adj. ดlูearn learner n. ดlูearn [Hope]
(vi,vt) เรยีน,ศกึษา,เลา่เรยีน,รู้,ทราบ,หดั [Nontri]
/L ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

leave ทอดท刧ิ惀ง: ปลอ่ยไว,้ ท刧ิ惀งไว,้ ท刧ิ惀ง [Lex2]
ฝากไว:้ ฝาก, ใหไ้ว,้ มอบ, มอบไว,้ มอบหมาย [Lex2]
เหลอื: เหลอือยู่, เหลอืไว ้[Lex2]
ออกจาก: จาก [Lex2]
ออกเดนิทาง[Lex2]
การลาหยดุ: การลาพัก, การลา [Lex2]
การอนญุาต[Lex2]
การอาํลา: การกลา่วลา [Lex2]
แตกใบออ่น[Lex2]
(ลฟีว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ท刧ิ惀งไว,้เหลอืไว,้หยดุ,ยกเลกิ,ไม่
สนใจ,ปลอ่ย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนญุาต,การอนญุาตใหล้า,ระยะเวลาท鬦ี،อนญุาตให้
ลา,การจากไป. Phr. (leave off หยดุ ทอดท刧ิ惀ง) [Hope]
(n) การอนญุาต,การจากไป,การลา [Nontri]
(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร鬦ํ،าลา,ลาหยดุ [Nontri]
(vt) ท刧ิ惀ง,ออกจาก,เหลอืไว,้ยกเลกิ,ปลอ่ย [Nontri]
/L IY1 V/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

left ดา้นซา้ย: ซา้ยมอื [Lex2]
ทางซา้ยมอื: ทางซา้ย [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของคาํกรยิา leave[Lex2]
(เลฟท)ฺ adj. ซา้ย,ขา้งซา้ย,ดา้นซา้ย,มอืซา้ย,ทางซา้ย,ปีกซา้ย,ฝ่ายซา้ย (นยิมลทัธิ
สงัคมนยิมหรอืคอมมวินสิต)์ n. ดา้นซา้ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ทางซา้ยมอื,การหนัซา้ย,การเล刧ี惀ยวซา้ย adv.
ไปทางซา้ย v. กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ leave (จากไป,ลาจาก) Phr. (the Left ผู้นยิม
การปฏริปูระบบการเมอืงสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ,หมดัซา้ย [Hope]
(adj) ซา้ย [Nontri]
(n) ดา้นซา้ย,ทางซา้ย,ปีกซา้ย,ซกีซา้ย,ฝ่ายซา้ย [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ leave [Nontri]
/L EH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[leave]
ทอดท刧ิ惀ง: ปลอ่ยไว,้ ท刧ิ惀งไว,้ ท刧ิ惀ง [Lex2]
ฝากไว:้ ฝาก, ใหไ้ว,้ มอบ, มอบไว,้ มอบหมาย [Lex2]
เหลอื: เหลอือยู่, เหลอืไว ้[Lex2]
ออกจาก: จาก [Lex2]
ออกเดนิทาง[Lex2]
การลาหยดุ: การลาพัก, การลา [Lex2]
การอนญุาต[Lex2]
การอาํลา: การกลา่วลา [Lex2]
แตกใบออ่น[Lex2]
(ลฟีว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ท刧ิ惀งไว,้เหลอืไว,้หยดุ,ยกเลกิ,ไม่
สนใจ,ปลอ่ย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนญุาต,การอนญุาตใหล้า,ระยะเวลาท鬦ี،อนญุาตให้
ลา,การจากไป. Phr. (leave off หยดุ ทอดท刧ิ惀ง) [Hope]
(n) การอนญุาต,การจากไป,การลา [Nontri]
(vi) จากไป,ลาจาก,ออกไป,ร鬦ํ،าลา,ลาหยดุ [Nontri]
(vt) ท刧ิ惀ง,ออกจาก,เหลอืไว,้ยกเลกิ,ปลอ่ย [Nontri]
/L IY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

legal เก鬦ี،ยวกบักฎหมาย: เก鬦ี،ยวกบัศาลกฎหมาย [Lex2]
ไดรั้บอนญุาตตามกฎหมาย[Lex2]
ถกูตอ้งตามกฎหมาย: ถกูกฎหมาย, ชอบดว้ยกฎหมาย [Lex2]
(ล\ี'เกลิ) adj. ถกูตอ้งตามกฎหมาย,ชอบดว้ยกฎหมาย,ตามกฎหมาย,แหง่นตินัิย. ###SW.
legals n. สทิธติามกฎหมาย,พันธบตัรท鬦ี،นาํมาลงทนุไดต้ามกฎหมาย. [Hope]
(adj) ถกูกฎหมาย,เก鬦ี،ยวกบักฎหมาย,ชอบดว้ยกฎหมาย [Nontri]
/L IY1 G AH0 L/ [CMU]



(j) / / [OALD]

leg ขา[Lex2]
ขากางเกง[Lex2]
ขาเกา้อ刧ี惀หรอืขาโตะ๊[Lex2]
เดนิหรอืว鬦ิ،งหน[ีLex2]
ผลดัหน鬦ึ،งในเกมการแขง่ขนักฬีา[Lex2]
สาขา: ก鬦ิ،งกา้น, แขนง [Lex2]
(เลก) {legged,legging,legs} n. ขา,ชว่งการเดนิทางหรอืเดนิเรอื,นักตม้ vt. เคล鬦ื،อนดว้ยเทา้
พายดว้ยเทา้ Phr. (pull one\'s leg ลอ้เลยีน) ###SW. leggy adj. [Hope]
(n) ขา [Nontri]
/L EH1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lemon ตน้มะนาว[Lex2]
มะนาว[Lex2]
(เลม\'เมนิ) n. มะนาว,ตน้มะนาว,สเีหลอืงออ่น,คนท鬦ี،ใชก้ารไมไ่ด ้[Hope]
(n) มะนาว [Nontri]
/L EH1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lend ใหย้มื[Lex2]
(เลนด)ฺ vt. ใหย้มื,ใหย้มืเงนิ,ให,้มอบให,้ปรับตวั. vi. ยมื,ยมืเงนิ,กู้เงนิ. ###SW. lender n.
[Hope]
(vt) ใหย้มื,ใหกู้้ [Nontri]
/L EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

less นอ้ยกวา่[Lex2]
นอ้ยกวา่: ลดลงกวา่ [Lex2]
หกัออก: ชกัออก, ลบออก [Lex2]
ปราศจาก[Lex2]
(เลส) adv. นอ้ยกวา่,แทบจะไม.่ adj. นอ้ยกวา่,เลก็นอ้ย,ไมใ่หญนั่ก,ไมม่ากนัก. n. จาํนวนท鬦ี،
นอ้ยกวา่. prep. ลบออก,ปราศจาก [Hope]
(adj) นอ้ยกวา่,จอ้ย,เลก็นอ้ย [Nontri]
(adv) นอ้ยลง,จอ้ย,เลก็นอ้ย,แทบจะไม ่[Nontri]
(n) จาํนวนท鬦ี،นอ้ยกวา่ [Nontri]
/L EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lesson การวา่กลา่วเพ鬦ื،อสั鬦،งสอนใหด้ขี刧ึ惀น[Lex2]



ตอนหน鬦ึ،งในพระคมัภรี:์ สว่นหรอืบทในคมัภรี ์[Lex2]
ตวัอยา่ง: ตวัอยา่งสอนใจ, เย鬦ี،ยงอยา่ง, แบบอยา่ง [Lex2]
บทเรยีน: ชั刧惀นเรยีน, ชั鬦،วโมงเรยีน [Lex2]
วา่กลา่ว: ตกัเตอืน, ตาํหน ิ[Lex2]
สั鬦،งสอน: สอน, ใหบ้ทเรยีน [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เรยีนรู้จากประสบการณ:์ บทเรยีนในชวีติ [Lex2]
(เลส\'เซนิ) n. บทเรยีน,ชั鬦،วโมงเรยีน,เคร鬦ื،องเตอืนสต ิvt. สั鬦،งสอน,ตกัเตอืน,ใหบ้ทเรยีนแก่
[Hope]
(n) บทเรยีน,เคร鬦ื،องเตอืนสต,ิชั鬦،วโมงเรยีน [Nontri]
/L EH1 S AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

let ปลอ่ยใหผ้า่นไป[Lex2]
เป็นเหตใุห:้ ทาํให ้[Lex2]
ใหเ้ชา่: เชา่ [Lex2]
อนญุาต: ให,้ ยอม [Lex2]
จ☊啌ว: เลก็ [Lex2]
(เลท) {let,let,let,letting,lets} vt. ให,้อนญุาต,ขอให,้ปลอ่ย,ทาํใหเ้กดิ vi. ใหเ้ชา่. Phr. (let
alone ปลอ่ยตามลาํพังไมร่บกวน.) Phr. (let down ทาํใหผ้ดิหวงั ทรยศ ละท刧ิ惀ง,ลดลง)
[Hope]
(vt) ปลอ่ย,อนญุาต,บอก,ใหเ้ชา่,เปดิเผย,ขอให,้จง [Nontri]
/L EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

letter เขยีนตวัอกัษร: เขยีนตวัหนังสอื [Lex2]
เขยีนตวัอกัษร[Lex2]
จดหมาย: สาร, หนังสอืราชการ, เอกสาร, หนังสอื [Lex2]
ตวัอกัษร: ตวัหนังสอื [Lex2]
(เลท\'เทอะ) n. จดหมาย,อกัษร,ตวัหนังสอื,ตวัพยญัชนะ,แบบ,ตวัพมิพ,์ตวัเรยีง
พมิพ,์ศพัท,์สาสน์,หนังสอื,หนังอนญุาต ###SW. letters n. วรรณคด,ีอาชพีนัก
ประพันธ,์ความรู้ เคร鬦ื،องหมาย [Hope]
(n) จดหมาย,ตวัอกัษร,ตวัหนังสอื,เอกสาร,หนังสอื,ตวัพมิพ ์[Nontri]
(vt) เขยีนหนังสอื,รา่งหนังสอื [Nontri]
/L EH1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

level คงท鬦ี،: ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
เคร鬦ื،องมอืวดัระดบั[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ: ทาํใหร้าบ, ทาํใหเ้สมอ, ทาํใหไ้ดร้ะดบั [Lex2]
ระดบั (มาตรฐาน, คณุภาพ): ระดบัชั刧惀น [Lex2]
ระดบัเดยีวกนั: เสมอกนั, เทา่กนั [Lex2]
ระดบัตามแนวราบ: แนวนอน, พ刧ื惀นราบ, ระนาบ, พ刧ื惀นเรยีบ [Lex2]
ระดบัตาํแหนง่[Lex2]
ราบเรยีบ: แบนราบ, แบน, เรยีบ [Lex2]
(เลฟ\'เวลิ) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรยีบ,เป็นแนวนอน,เทา่กนั,ระดบั
เดยีวกนั,สขุมุ,รอบคอบ. vt. ทาํใหร้าบ,ทาํใหเ้รยีบ,ทาํใหไ้ดร้ะดบั,ยกหรอืลดระดบั,ทาํใหล้ม้ลง
สู่แนวพ刧ื惀นดนิ,ชกลม้ลง,ทาํใหเ้สมอภาคกนั,ทาํใหเ้ขา้กนั (ส)ี ,เลง็เปา้,หนัตาไปทางทศิใดทศิ
หน鬦ึ،ง vi. ทาํใหร้าบ,เลง็,ใชเ้คร鬦ื،องวดัระดบั,บนิขนานกบัพ刧ื惀น,บอกความจรงิ,adv. โดยแนว
ราบ,เป็นเสน้แนวนอน Phr. (on the level ซ鬦ื،อสตัย ์จรงิใจ) [Hope]
(adj) ไดร้ะดบั,ราบ,สม鬦ํ،าเสมอ,คู่ค鬦ี،,เทา่กนั [Nontri]
(n) ระดบั,พ刧ื惀นราบ,ชั刧惀น,ฐานะ,แนวราบ,แนวนอน [Nontri]



(vt) ทาํใหไ้ดร้ะดบั,เลง็ปืน,เพง่เลง็,ปรับใหเ้สมอ [Nontri]
/L EH1 V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

licence การอนญุาต[Lex2]
ใบอนญุาต[Lex2]
เสรภีาพ: ความเป็นอสิระท鬦ี،จาํทาํส鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง [Lex2]
อนญุาต: ยนิยอม, ยอมให,้ ใหอ้าํนาจ [Lex2]
(ไล\'เซนิซ)ฺ n. ใบอนญุาต,การอนญุาต,การอนมุตั,ิสทิธกิารดาํเนนิการ,สทิธใินการใชส้ทิธบิตัร
ของคนอ鬦ื،นโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย vt. ออกใบอนญุา,ใหอ้าํนาจ. ###SW. licenser n.
ดlูicence licensor n. ดlูicence ###S. permit [Hope]
(n) ใบอนญุาต,การไดรั้บอนญุาต,สทิธ,ิอาํนาจ,การอนมุตั ิ[Nontri]
(vt) อนญุาต,ออกใบอนญุาต [Nontri]
/L AY1 S AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

lie การหลอกลวง: การพดูโกหก [Lex2]
โกหก: พดูเทจ็, พดูไมจ่รงิ, พดูโกหก [Lex2]
คาํโกหก: คาํกลา่วเทจ็, คาํเทจ็ [Lex2]
ไดรั้บผลโดยการโกหก[Lex2]
หลอกหลวง: หลอก [Lex2]
ตั刧惀งอยู่: จอดอยู่, อยู่กบัท鬦ี،, อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀งอยู่: การตั刧惀งอยู่, การวางอยู่, การวาง [Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،วางลกูกอลฟ์[Lex2]
ถกูฝังอยู่[Lex2]
ท鬦ี،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,คาํโกหก,ความเทจ็,การหลอกลวง,การพดู
โกหก,ส鬦ิ،งท鬦ี،หลอกลวง,แยง้. vi. พดูโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอน
ลง,เอกเขนก,วาง,พงิ,พักแรม vt. ใชว้ธิกีารหลอกลวงแก,่ใชว้ธิกีารหลอกลวงทาํให ้Phr. (lie
by หยดุ) S...fabrication [Hope]



(n) คาํเทจ็,คาํโกหก,การพดูโกหก,การพดูเทจ็ [Nontri]
(vi) นอนลง,อยู่,พดูปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พงิ,เอกเขนก [Nontri]
/L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

life ความมชีวีติชวีา: ความรา่เรงิ, ความสนกุสนาน [Lex2]
ชว่งชวีติของส鬦ิ،งมชีวีติตั刧惀งแตเ่กดิจนตาย: ตลอดชวีติ, ชั鬦،วอาย ุ[Lex2]
ชวีประวตั[ิLex2]
ชวีติ[Lex2]
รปูแบบการดาํเนนิชวีติ: การดาํรงชวีติ, วถิชีวีติ [Lex2]
ส鬦ิ،งมชีวีติ[Lex2]
อายกุารใชง้านของส鬦ิ،งของ[Lex2]
(ไลฟ)ฺ n. ชวีติ,ส鬦ิ،งมชีวีติ,การดาํรงชวีติ,ชว่งระยะเวลาท鬦ี،มชีวีติ,ชั鬦،วชวีติ,ชวีประวตั,ิความ
ยดืหยุ่น,ความกลบัไดง้า่ย,วธิกีารดาํรงชวีติ,ส鬦ิ،งมคีา่ของชวีติ,บคุคลท鬦ี،มคีา่ของชวีติ,ชว่งระยะ
เวลาแหง่อาํนาจ,ความรุ่งเรอืงหรอือ鬦ื،น ๆ ,โทษจาํคกุตลอดชวีติ,ฟอง [Hope]
(n) ชวีติ,ส鬦ิ،งมชีวีติ,ความกระปร刧ี惀กระเปรา่ [Nontri]
/L AY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lift การโดยสาร: การโดยสารไปดว้ย, การพาไปสง่, การใหต้ดิรถไปดว้ย [Lex2]
การยก: การแบกข刧ึ惀น [Lex2]
การลกัทรัพย ์(คาํสแลง): การหยบิฉวย, การขโมย [Lex2]
ขโมย (คาํสแลง): ลกัขโมย [Lex2]
ความกระปร刧ี惀กระเปรา่: ความดใีจ, ความรา่เรงิ [Lex2]
ทาํใหร้า่เรงิ: ทาํใหด้ใีจ, ทาํใหก้ระปร刧ี惀กระเปรา่, ทาํใหม้คีวามสขุ [Lex2]
ยกข刧ึ惀น: ชขู刧ึ惀น [Lex2]
ยกระดบั: เล鬦ื،อนฐานะ, ยกฐานะ [Lex2]
ยกเลกิ: ลม้เลกิ, เพกิถอน [Lex2]
ลฟิต[์Lex2]
(ลฟิท)ฺ {lifted,liftign,lifts} vt. ยก,ยกข刧ึ惀น,ชขู刧ึ惀น,แบกข刧ึ惀น,เงยข刧ึ惀น,โยงข刧ึ惀น,ลาํเลยีงข刧ึ惀น,ยก
ระดบั,ถอน,เพกิถอน vi. ข刧ึ惀น,ลอยข刧ึ惀น,เล鬦ื،อนข刧ึ惀น,ลอยข刧ึ惀นและกระจาย n. การยก,การแบกข刧ึ惀น,การ
ยกระดบัข刧ึ惀น,เคร鬦ื،องยก,ลฟิต,์บนัไดไฟฟา้,ระดบัชั刧惀น ระดบันาํข刧ึ惀น,การขนสง่ดว้ยเคร鬦ื،องบนิ
[Hope]
(n) ลฟิต,์การยกข刧ึ惀น,การขนสง่,การแบกข刧ึ惀น,ความชว่ยเหลอื,การยกระดบั [Nontri]
(vi,vt) เลกิข刧ึ惀น,ช,ูเงย,ขน,แบกข刧ึ惀น,เล鬦ื،อนข刧ึ惀น,ลอยข刧ึ惀น [Nontri]
/L IH1 F 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]
ท鬦ี،ข刧ึ惀นฟ ู(อาหาร)[Lex2]



ท鬦ี،มนี刧ํ惀าหนักเบา: ท鬦ี،มนี刧ํ惀าหนักนอ้ย [Lex2]
ท鬦ี،ยอ่ยงา่ย: ท鬦ี،ไมห่นักทอ้ง [Lex2]
ท鬦ี،ใหพ้ลงังานต鬦ํ،า (อาหาร)[Lex2]
บางเบา[Lex2]
เบาๆ ออ่นๆ (ลม, ฝน)[Lex2]
ไมเ่ครง่เครยีด: ผอ่นคลาย [Lex2]
ออ่น (ส)ี: ซดี, จาง [Lex2]
(adj) สวา่ง,ออ่นๆ,งา่ย,เบา,เลน่ๆ,คลอ่งแคลว่,นดิหนอ่ย [Nontri]
(n) แสงสวา่ง,ไฟ,โคมไฟ,ตะเกยีง,ความสวา่ง,ไมข้ดีไฟ,ดวงไฟ,กลางวนั [Nontri]
(vi) จดุไฟ,เปดิไฟ,ลกุเป็นไฟ,จดุบหุร鬦ี،,มชีวีติชวีา [Nontri]
(vt) สอ่งแสง,จดุไฟ,เปดิไฟ,ฉายไฟ [Nontri]
/L AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lightly อยา่งเบาๆ: อยา่งนุ่มนวล, อยา่งออ่นโยน [Lex2]
อยา่งไมเ่อาใจใส:่ อยา่งสะเพรา่, อยา่งเลนิเลอ่ [Lex2]
อยา่งรา่เรงิ: อยา่งเบกิบานใจ [Lex2]
อยา่งเลก็นอ้ย: นดิหนอ่ย [Lex2]
(ไลท\ฺ'ล)ี adv. เบา,เบาบาง,เลก็นอ้ย,นดิหนอ่ย,อยา่งงา่ย ๆ ,ไมล่าํบาก,รา่เรงิ,เบกิบาน
ใจ,อยา่งสะเพรา่,อยา่งเลนิเลอ่,วอ่งไว,คลอ่งแคลว่,ไมส่นใจ,ลอ่งลอย ###S. slightly
[Hope]
/L AY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

like เชน่: ดงัเชน่, ตวัอยา่งเชน่ [Lex2]
เทา่กนั: เทา่เทยีมกนั, เสมอกนั [Lex2]
นา่จะเป็นไปได:้ เป็นไปได,้ เหมอืนวา่จะ [Lex2]
ประเภทเดยีวกนั: จาํพวกเดยีวกนั [Lex2]
เป็นลกัษณะเฉพาะ: ลกัษณะพเิศษ [Lex2]
เหมอืนกนั: คลา้ยกนั, อยา่งเดยีวกนั [Lex2]
เหมอืนกบั: เหมอืนกนักบั, คลา้ยกนักบั [Lex2]
ชอบ: นยิม, พอใจ, ถกูใจ, ช鬦ื،นชอบ [Lex2]
ตอ้งการ: ปรารถนา [Lex2]
เหมอืน[Lex2]
(ไลค)ฺ {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมอืนกนั,คลา้ยกนั,อยา่งเดยีวกนั,จวนจะ,ดเูหมอืน.
adv. ใกลจ้ะ,เกอืบจะ,โดยประมาณ,ดเูหมอืน. conj. เหมอืนกบั,ยงักบั. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนกนั,คนท鬦ี،
เหมอืนกนั,ชนดิ,ประเภท. v. เกอืบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ชอบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรารถนา
[Hope]
(adj) เหมอืนกนั,คลา้ยกนั,เชน่เดยีวกนั,อยา่งเดยีวกนั [Nontri]
(vt) ชอบ,พอใจ,ตอ้งการ,สมคัรใจ,ถกูใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
/L AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

likely ทา่ทางดดู[ีLex2]
นา่เช鬦ื،อถอื: นา่เป็นจรงิ [Lex2]
เป็นไปได:้ นา่จะเป็นไปได ้[Lex2]
เป็นไปได:้ นา่จะเป็นไปได,้ มทีา่ทางวา่, มแีนวโนม้ [Lex2]
เหมาะสม: สมควร [Lex2]
(ไลค\ฺ'ล)ี adj. เป็นไปได,้นา่จะเป็นไปได,้เหมาะสม,สมควร,มหีวงั. ###SW. likeliness n.
ดlูikely [Hope]
(adj) อาจเป็นไปได,้นา่จะ,มทีทีา่วา่ [Nontri]



(adv) อาจเป็นไปได,้อาจจะ,นา่จะ [Nontri]
/L AY1 K L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

limited ท鬦ี،ถกูจาํกดั[Lex2]
ท鬦ี،มขีอบเขต: ท鬦ี،มขีดีขั刧惀น [Lex2]
บรษัิทจาํกดั (มคีาํยอ่วา่ Ltd. )[Lex2]
(adj) ถกูจาํกดั,นอ้ย,มขีอบเขต,แคบ [Nontri]
/L IH1 M AH0 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[limit]
ขอบเขต: เขต [Lex2]
ขดีจาํกดั: วงจาํกดั, ขดีกาํหนด [Lex2]
ขดีสงูสดุ: ขดีสดุ [Lex2]
จาํกดั: กาํหนด, จาํกดัวง [Lex2]
(ลมิ\'มทิ) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจาํกดั,ขดีจาํกดั,วงจาํกดั,จาํนวน
จาํกดั. vt. จาํกดั,กาํหนด,ขดีขั刧惀น. ###SW. limitable adj. ดlูimit limitableness n. ดlูimit
limiter n. ดlูimit limitation n. ดlูimit [Hope]
(n) ขอบเขต,ขดีจาํกดั,ขอ้บกพรอ่ง [Nontri]
(vt) จาํกดั,กั刧惀นวง,ขดีวง,กาํหนดขอบเขต [Nontri]
/L IH1 M AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

limit ขอบเขต: เขต [Lex2]
ขดีจาํกดั: วงจาํกดั, ขดีกาํหนด [Lex2]
ขดีสงูสดุ: ขดีสดุ [Lex2]
จาํกดั: กาํหนด, จาํกดัวง [Lex2]
(ลมิ\'มทิ) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจาํกดั,ขดีจาํกดั,วงจาํกดั,จาํนวน
จาํกดั. vt. จาํกดั,กาํหนด,ขดีขั刧惀น. ###SW. limitable adj. ดlูimit limitableness n. ดlูimit
limiter n. ดlูimit limitation n. ดlูimit [Hope]
(n) ขอบเขต,ขดีจาํกดั,ขอ้บกพรอ่ง [Nontri]
(vt) จาํกดั,กั刧惀นวง,ขดีวง,กาํหนดขอบเขต [Nontri]
/L IH1 M AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

line การผลติทลีะมากๆ ในโรงงานอตุสาหกรรม[Lex2]
ความสนใจในงานหรอืกจิกรรม: สายงาน, อาชพี, แวดวง [Lex2]
โครงรา่ง: รปูรา่ง [Lex2]
โคลงบรรทดัหน鬦ึ،ง: บาทหน鬦ึ،งของโคลง [Lex2]
จดหมายสั刧惀นๆ: ขอ้ความ [Lex2]
เชอืก: สายไฟ [Lex2]
เช刧ื惀อสาย: ตระกลู, วงศต์ระกลู [Lex2]
แถว: ควิ, แนว [Lex2]
ทางรถไฟ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอย: ทาํใหม้รี刧ิ惀วรอย [Lex2]
ทศิทางในการเคล鬦ื،อนไหว[Lex2]
ธรุกจิการขนสง่[Lex2]
แนวทาง: นโยบาย, วถิทีาง [Lex2]
รอยยน่: ร刧ิ惀วรอย, รอยตนีกา [Lex2]
เรยีงราย: เป็นแถว [Lex2]
ลากเสน้: วาดเสน้, เขยีนเสน้ [Lex2]



สายโทรศพัท:์ สายโทรเลข [Lex2]
สนิคา้ท鬦ี،ผลติจากเคร鬦ื،องจักร[Lex2]
เสน้: สาย [Lex2]
เสน้ทางคมนาคม: เสน้ทางเดนิรถ, เดนิเรอื [Lex2]
เสน้บรรทดั: บรรทดั [Lex2]
เสน้แบง่เขต: เสน้เขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
เสน้ศนูยส์ตูร[Lex2]
เตมิ: แตง่เตมิ [Lex2]
ปกคลมุ[Lex2]
ใสซ่บัใน: บ ุ[Lex2]
(ไลน)ฺ {lined,lining,lines} n. เสน้,สาย,เชอืก,เสน้แบง่,เสน้ระดบั,ลายเสน้,สายโทรเลข,สาย
โทรศพัท,์เสน้โลหะ,เสน้เขต,เสน้ทางคมนาคม,เสน้โนต้เพลง,เสน้ว鬦ิ،ง,เสน้ทางเดนิรถเดนิ
เรอื,สายการบนิ,สายเบด็,สายเชอืก,แถว,แนว,แนวหนา้,วธิกีาร vi. เรยีงเป็นแนว,เรยีงเป็นเสน้
ตรง, [Hope]
(n) เสน้ตรง,แนว,เสน้ทาง,แถว,สายโทรศพัท,์สายโลหติ,บรรทดั,เชอืก [Nontri]
(vt) ตเีสน้,ขดีเสน้,บ,ุตั刧惀งแถว,เรยีงแถว [Nontri]
/L AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

link ขอ้ลกูโซ:่ ขอ้ตอ่ [Lex2]
เช鬦ื،อม: ตอ่, ประสาน [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เช鬦ื،อมตอ่: การเช鬦ื،อมตอ่, เคร鬦ื،องประสาน [Lex2]
หนว่ยความยาว เทา่กบั 7.92[Lex2]
หนว่ยระบบส鬦ื،อสาร: ระบบวทิยสุ鬦ื،อสาร, ระบบส鬦ื،อสารขอ้มลู [Lex2]
คบไฟ: คบเพลงิ [Lex2]
(ลงิค)ฺ {linked,linking,links} n. ส鬦ิ،งเช鬦ื،อมตอ่,การเช鬦ื،อม,ขอ้ตอ่,ขอ้ลกูโซ,่หว่งเช鬦ื،อม,เคร鬦ื،อง
ประสาน,เคร鬦ื،องเก鬦ี،ยวดอง,หนว่ยส鬦ื،อสาร,กระดมุหรอืท鬦ี،หนบีของแขนเส刧ื惀อเช刧ิ惀ต,หนว่ยความ
ยาว7.92 น刧ิ惀ว (หนว่ยวดั) ,สว่นท鬦ี،เป็นโคง้เวา้ของแมน่刧ํ惀าลาํธาร. vt.,vi. เช鬦ื،อม,ตอ่,ประสาน
[Hope]
(n) เคร鬦ื،องเช鬦ื،อม,หว่ง,ขอ้ลกูโซ,่เคร鬦ื،องประสาน,เคร鬦ื،องตอ่ [Nontri]
(vt) เช鬦ื،อม,ตดิตอ่,เก鬦ี،ยว,ประสาน [Nontri]
/L IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lip ขอบ: รมิ [Lex2]
คาํพดูทะล鬦ึ،งหรอือวดด ี(คาํสแลง)[Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัรมิฝีปาก[Lex2]
เปลง่เสยีงอยา่งนุ่มนวล[Lex2]
เป่า (ใชก้บัเคร鬦ื،องดนตร)ี[Lex2]
รมิฝีปาก[Lex2]
เอารมิฝีปากแตะ: แตะ [Lex2]
พฤตกิรรมหยาบคาย[Lex2]
(ลพิ) n. ฝีปาก,ส鬦ิ،งหรอืสว่นท鬦ี،คลา้ยรมิฝีปาก,ขอบภาชนะ,รมิ,การพดูทะล鬦ึ،งหรอือวดด ี[Hope]
(n) รมิฝีปาก,ปากถว้ย [Nontri]
/L IH1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

liquid ของเหลว: สถานะเหลว [Lex2]
เป็นของเหลว: เหลว, เก鬦ี،ยวกบัของเหลว [Lex2]
มสีภาพคลอ่งสงู (การเงนิ)[Lex2]
สงา่งาม (การเคล鬦ื،อนไหว, ทา่ทาง)[Lex2]



ใส: กระจา่ง [Lex2]
ใส (เสยีง)[Lex2]
ไหลคลา้ยน刧ํ惀า[Lex2]
(ลคิ\'ควดิ) adj. เป็นของเหลว,ไหลคลา้ยน刧ํ惀า,ร鬦ื،น,เก,๋งดงาม,อสิระ,ไมถ่กูบงัคบั,เงนิสด. n.
ของเหลว ###SW. liquidness n. ###S. fluid,flowing [Hope]
(n) ของเหลว [Nontri]
/L IH1 K W AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

listen ฟัง: รับฟัง, คอยฟัง [Lex2]
(ลสิ\'เซนิ) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั刧惀งใจฟัง,เช鬦ื،อฟัง,คอยฟัง. vt. ฟัง,ไดย้นิ
###SW. listenable adj. ดlูisten listener n. ดlูisten Phr. (listen in แอบฟัง) ###S.
hear ###A. ignore [Hope]
(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดกัฟัง,ตั刧惀งใจฟัง [Nontri]
/L IH1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

list รายการ: บญัช,ี รายช鬦ื،อ, บญัชรีายช鬦ื،อ, สารบญั [Lex2]
ลงรายการ: ลงรายช鬦ื،อ, ลงบญัช ี[Lex2]
ขอบผา้: รมิ, แถบ, ขอบ [Lex2]
ตดัออกเป็นแผน่ยาวๆ (ไม)้[Lex2]
ทาํดว้ยแถบหรอืร刧ิ惀วผา้[Lex2]
ทาํเป็นรอ่ง: ทาํใหเ้ป็นแนว [Lex2]
ไมท้鬦ี،ตดัเป็นแผน่ๆ: กระดานไม ้[Lex2]
ใสข่อบ: ใสบ่วั [Lex2]
การเอยีงไปขา้งหน鬦ึ،ง[Lex2]
ทาํใหเ้อยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
เอยีงขา้ง (เรอื)[Lex2]
(ลสิท)ฺ n.,v. (ลง) รายการ,รายช鬦ื،อ,บญัชรีายช鬦ื،อ,สารบาญ,รายช鬦ื،อหลกัทรัพย.์ [Hope]
(n) บญัชรีายช鬦ื،อ,รายการ,สารบาญ [Nontri]
(vt) ทาํบญัชรีายช鬦ื،อ,ลงรายช鬦ื،อ,เอยีง,ฟัง,ไดย้นิ [Nontri]
/L IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

litre ลติร (หนว่ยวดัปรมิาณ 1 ลติรเทา่กบั 0.264 แกลลอน)[Lex2]
(ล\ี'เทอะ) n. ลติร. ###S. liter [Hope]
(n) มาตราตวงเป็นลติร [Nontri]
(n) / / [OALD]

little จาํนวนเลก็นอ้ย[Lex2]
ใจแคบ: คบัแคบ [Lex2]
แทบจะไม[่Lex2]



ไมบ่อ่ย[Lex2]
ไมส่าํคญั: เลก็นอ้ย [Lex2]
ระยะทางสั刧惀น[Lex2]
ระยะเวลาสั刧惀น[Lex2]
เลก็[Lex2]
เลก็นอ้ย: นอ้ย, ไมม่าก [Lex2]
เลก็นอ้ย: นดิหนอ่ย [Lex2]
สั刧惀นๆ (ชว่งเวลา): สกัครู่, สกัประเด☊啌ยว [Lex2]
ออ่นกวา่: อายนุอ้ยกวา่ [Lex2]
อายนุอ้ย[Lex2]
(ลทิ\'เทลิ) adj. เลก็,นอ้ย,ไมม่าก,จอ้ย,หนอ่ย,สกัหนอ่ย,ปลกียอ่ย,หยมุหยมิ, (ใจ) แคบ,คบั
แคบ. adv. ไมเ่ลย,แทบจะไม,่ไมบ่อ่ย. n. จาํนวนเลก็นอ้ย,ระยะสั刧惀น,ระยะเวลาสั刧惀น Phr. (little
by little ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย) ###S. small, young, mean, weak [Hope]
(adj) เลก็,เลก็นอ้ย,นอ้ย,นดิหนอ่ย,ต鬦ํ،าตอ้ย [Nontri]
(n) ส鬦ิ،งเลก็นอ้ย,จาํนวนเลก็นอ้ย,ระยะเวลาสั刧惀น [Nontri]
/L IH1 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

live ดาํเนนิชวีติ: ใชช้วีติ [Lex2]
ตอ่เขา้กบัแหลง่พลงังานไฟฟา้[Lex2]
ถา่ยทอดสด[Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกบัความสนใจในปัจจบุนั[Lex2]
ประสบ[Lex2]
มชีวีติ: คงอยู่, เป็นๆ, ไมต่าย [Lex2]
มชีวีติชวีา (คาํไมเ่ป็นทางการ): เตม็ไปดว้ยชวีติชวีา [Lex2]
มชีวีติอยู่[Lex2]
ไมด่า้น (กระสนุ)[Lex2]
ยงัคงมชีวีติอยู่[Lex2]
ยงัคงอยู่ (ชวีติ, การกระทาํ, ความทรงจาํ)[Lex2]
ยงัชพีดว้ย: ประทงัชวีติดว้ย [Lex2]
ยงัไมร่ะเบดิ[Lex2]
ยดืหยุ่นได ้(คาํไมเ่ป็นทางการ): เดง้ได ้[Lex2]
ลกุ (ถา่นไฟ): คแุดง [Lex2]
สนกุกบัชวีติอยา่งเตม็ท鬦ี،: ใชช้วีติอยา่งสนกุสนาน [Lex2]
สวา่ง (ส)ี: สดใส [Lex2]
อาจปะทไุดอ้กี[Lex2]
อาศยั: อยู่, พัก [Lex2]
(adj) มชีวีติ,มชีวีติชวีา,ทนัสมยั,ขะมกัเขมน้ [Nontri]
(vi) อยู่,มชีวีติ,ดาํเนนิชวีติ,มอีาย,ุอาศยัอยู่ [Nontri]
/L AY1 V/ [CMU]
/L IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

lively กระตอืรอืรน้: มพีลงั, กระฉับกระเฉง, แขง็แรง, กระปร刧ี惀กระเปรา่, มชีวีติชวีา [Lex2]
คลอ่งแคลว่: วอ่งไว [Lex2]
ชดัเจน[Lex2]
เตม็ไปดว้ยการเคล鬦ื،อนไหว: ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนไหว [Lex2]
เตม็ไปดว้ยเหตกุารณท์鬦ี،นา่สนใจ[Lex2]
รา่เรงิ: สนกุสนาน, เบกิบาน [Lex2]
(ไลว\'ล)ี adj. มชีวีติชวีา,มพีลงั,มชีวีติจติใจ,รา่เรงิ,ฮกึเหมิ,เรา้อารมณ,์ชดัเจน,แขง็



แรง,สดใส,ไดผ้ล,เป็นฟอง,กระดอน,เดง้,กระฉับกระเฉง adv. คลอ่งแคลว่,วอ่งไว ###SW.
livelily adv. ดlูively liveliness n. ดlูively S... [Hope]
(adj) มชีวีติจติใจ,รา่เรงิ,สนกุสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง [Nontri]
/L AY1 V L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

living กลุ่มคนท鬦ี،มชีวีติ[Lex2]
การครองชพี: การทาํมาหากนิ [Lex2]
การดาํรงชวีติ: การดาํรงชพี [Lex2]
กาํลงัค ุ(ถา่น): กาํลงัลกุ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัคนท鬦ี،มชีวีติอยู่[Lex2]
งอกงาม: เจรญิข刧ึ惀น [Lex2]
ท鬦ี،มสีภาพตามธรรมชาต:ิ ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
ท鬦ี،ยงัใชอ้ยู่ (ภาษา): ท鬦ี،ยงัมอียู่ [Lex2]
เพยีงพอตอ่การมชีวีติอยู่: เหมาะสมกบัการดาํรงชพี [Lex2]
มชีวีติอยู่: ไมต่าย [Lex2]
รปูแบบชวีติ: สภาพชวีติ [Lex2]
(ลฟิ\'วงิ) adj. มชีวีติอยู่,ไมต่าย,มอียู่,แรง,ขะมกัเขมน้,คกุรุ่น,ไหล,เก鬦ี،ยวกบัการครองชพี,ใน
สภาพธรรมชาต,ิแนน่อนท鬦ี،สดุ,n. การดาํรงชพี,วธิกีารครองชพี,คนท鬦ี،มชีวีติอยู่,เงนิเดอืนของพระ
(ศาสนาครสิต)์ ###S. live,alive,A. dead,dull [Hope]
(adj) มชีวีติอยู่,ยงัเป็นๆ,ซ鬦ึ،งเป็นมนษุย ์[Nontri]
(n) การดาํเนนิชวีติ,มนษุย,์อาชพี,การอยู่ [Nontri]
/L IH1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[live]
ดาํเนนิชวีติ: ใชช้วีติ [Lex2]
ตอ่เขา้กบัแหลง่พลงังานไฟฟา้[Lex2]
ถา่ยทอดสด[Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกบัความสนใจในปัจจบุนั[Lex2]
ประสบ[Lex2]
มชีวีติ: คงอยู่, เป็นๆ, ไมต่าย [Lex2]
มชีวีติชวีา (คาํไมเ่ป็นทางการ): เตม็ไปดว้ยชวีติชวีา [Lex2]
มชีวีติอยู่[Lex2]
ไมด่า้น (กระสนุ)[Lex2]
ยงัคงมชีวีติอยู่[Lex2]
ยงัคงอยู่ (ชวีติ, การกระทาํ, ความทรงจาํ)[Lex2]
ยงัชพีดว้ย: ประทงัชวีติดว้ย [Lex2]
ยงัไมร่ะเบดิ[Lex2]
ยดืหยุ่นได ้(คาํไมเ่ป็นทางการ): เดง้ได ้[Lex2]
ลกุ (ถา่นไฟ): คแุดง [Lex2]
สนกุกบัชวีติอยา่งเตม็ท鬦ี،: ใชช้วีติอยา่งสนกุสนาน [Lex2]
สวา่ง (ส)ี: สดใส [Lex2]
อาจปะทไุดอ้กี[Lex2]
อาศยั: อยู่, พัก [Lex2]
(adj) มชีวีติ,มชีวีติชวีา,ทนัสมยั,ขะมกัเขมน้ [Nontri]
(vi) อยู่,มชีวีติ,ดาํเนนิชวีติ,มอีาย,ุอาศยัอยู่ [Nontri]
/L AY1 V/ [CMU]
/L IH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(j) / / [OALD]



load ของบรรทกุ: สนิคา้ท鬦ี،บรรทกุ [Lex2]
เขา้ไปในยานพาหนะ[Lex2]
เคร鬦ื،องมอืรับพลงังานไฟฟา้[Lex2]
ถา่ยขอ้มลูหรอืโปรแกรมในคอมพวิเตอร[์Lex2]
ทาํใหห้นักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
น刧ํ惀าหนักถว่ง: น刧ํ惀าหนัก [Lex2]
น刧ํ惀าหนักบรรทกุ: ระวางน刧ํ惀าหนัก [Lex2]
บรรจ ุ(ฟลิม์ในกลอ้งถา่ยรปู)[Lex2]
บรรจกุระสนุ[Lex2]
บรรทกุ (สนิคา้)[Lex2]
ปรมิาณงาน: ปรมิาณงานท鬦ี،มอบหมายใหค้นหรอืเคร鬦ื،องจักรทาํ [Lex2]
ปรมิาณไฟฟา้ท鬦ี،ผลติได[้Lex2]
ปรมิาณเส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ซกัในเคร鬦ื،องซกัผา้[Lex2]
เพ鬦ิ،มน刧ํ惀าหนัก: ถว่งน刧ํ惀าหนัก [Lex2]
ภาระ: หนา้ท鬦ี،, ความรับผดิชอบ [Lex2]
ใสด่สิกห์รอืเทปลงในคอมพวิเตอรห์รอืเคร鬦ื،องเลน่[Lex2]
(โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทกุ,น刧ํ惀าหนักบรรทกุ,ระวางน刧ํ惀าหนักบรรทกุ,ภาระ,ส鬦ิ،ง
ท鬦ี،เป็นภาระ,น刧ํ惀าหนักถว่ง,ปรมิาณงาน,ปรมิาณไฟฟา้ท鬦ี،ผลติได,้อปุกรณรั์บไฟฟา้,ปรมิาณเหลา้ท鬦ี،
ทาํใหม้นึเมา v. บรรทกุ,ใส,่ถว่ง,บรรจ,ุมอบใหอ้ยา่งมากมาย,ลาํเอยีง,เพ鬦ิ،มกาํลงัไฟฟา้,เพ鬦ิ،ม
adv. มาก,มากมาย [Hope]
(n) ของบรรทกุ,เคร鬦ื،องบรรทกุ,ภาระ,การบรรจกุระสนุปืน,น刧ํ惀าหนักบรรทกุ [Nontri]
(vt) บรรทกุของ,เป็นภาระ,บรรจกุระสนุ,ใส,่ถว่ง,ยดั [Nontri]
/L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loan การใหย้มื[Lex2]
เงนิกู้: เงนิท鬦ี،ใหกู้้ [Lex2]
ใหกู้้: ใหย้มื [Lex2]
ใหกู้้ (เงนิ, ส鬦ิ،งของ): ใหย้มื [Lex2]
(โลน) n. การใหย้มื,การใหกู้้,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหย้มื,เงนิท鬦ี،ใหกู้้. vt.,vi. ใหย้มื,ใหกู้้ ###S. credit [Hope]
(n) การใหย้มื,ของท鬦ี،ใหย้มื,เงนิกู้,การใหกู้้ [Nontri]
(vt) ใหย้มื,ใหกู้้,ใหกู้้ยมื [Nontri]
/L OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

local ของพ刧ื惀นเมอืง: ของชาวพ刧ื惀นเมอืง [Lex2]
คนพ刧ื惀นเมอืง: คนทอ้งถ鬦ิ،น [Lex2]
ประจาํทอ้งถ鬦ิ،น: สว่นทอ้งถ鬦ิ،น, เฉพาะทอ้งถ鬦ิ،น, แหง่ทอ้งถ鬦ิ،น [Lex2]
มผีลเฉพาะท鬦ี،ในรา่งกาย: มผีลเฉพาะแหง่ [Lex2]
รา้นเหลา้[Lex2]
ลกัษณะพเิศษของเฉพาะทอ้งถ鬦ิ،น[Lex2]
รา้นเหลา้: ผับ [Lex2]
(โล\'เคลิ) adj. เฉพาะแหง่,เฉพาะท鬦ี،,ซ鬦ึ،งหยดุทกุสถานท鬦ี،. n. รถไฟหรอืรถเมลท์鬦ี،หยดุทกุ
สถาน,ีสาขาของสมาคม สโมสร สหภาพหรอืองคก์าร,คนทอ้งถ鬦ิ،น,รา้นเหลา้ประจาํทอ้งถ鬦ิ،น.
###SW. localness n. ###S. limited,regional ###A. general,worl [Hope]
(adj) ประจาํทอ้งถ鬦ิ،น,ภายในเมอืง,ของตาํบล,เฉพาะแหง่ [Nontri]
/L OW1 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

located /L OW1 K EY2 T AH0 D/ [CMU]



/L OW1 K EY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[locate]
กอ่ตั刧惀ง: สรา้ง, ตั刧惀ง [Lex2]
กอ่ตั刧惀งธรุกจิ: สรา้งธรุกจิหรอืบรษัิท [Lex2]
หาท鬦ี،ตั刧惀ง: หาตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง, หา [Lex2]
(โล\'เคท) vt. หาท鬦ี،ตั刧惀ง,กาํหนดท鬦ี،ตั刧惀ง,หาแหลง่ท鬦ี،ตั刧惀ง,ตั刧惀งอยู่,ตั刧惀งรกราก,สาํรวจท鬦ี،ดนิหรอืถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่.
vi. ตั刧惀งอยู่,ตั刧惀งรกราก,กอ่ตั刧惀ง. ###SW. locatable adj. ดlูocate locater n. ดlูocate locator n.
ดlูocate ###S. find [Hope]
(vt) ตั刧惀งข刧ึ惀น,หาทาํเล,หาท鬦ี،ตั刧惀ง,ตั刧惀งรกราก [Nontri]
/L OW1 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

locate กอ่ตั刧惀ง: สรา้ง, ตั刧惀ง [Lex2]
กอ่ตั刧惀งธรุกจิ: สรา้งธรุกจิหรอืบรษัิท [Lex2]
หาท鬦ี،ตั刧惀ง: หาตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง, หา [Lex2]
(โล\'เคท) vt. หาท鬦ี،ตั刧惀ง,กาํหนดท鬦ี،ตั刧惀ง,หาแหลง่ท鬦ี،ตั刧惀ง,ตั刧惀งอยู่,ตั刧惀งรกราก,สาํรวจท鬦ี،ดนิหรอืถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่.
vi. ตั刧惀งอยู่,ตั刧惀งรกราก,กอ่ตั刧惀ง. ###SW. locatable adj. ดlูocate locater n. ดlูocate locator n.
ดlูocate ###S. find [Hope]
(vt) ตั刧惀งข刧ึ惀น,หาทาํเล,หาท鬦ี،ตั刧惀ง,ตั刧惀งรกราก [Nontri]
/L OW1 K EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

location การหาท鬦ี،ตั刧惀ง: การหาชยัภมู,ิ การหาทาํเลท鬦ี،เหมาะ, การหาตาํแหนง่, การหาสถานท鬦ี،, การหา
ทาํเลเหมาะ [Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง: ตาํแหนง่, สถานท鬦ี،ตั刧惀ง [Lex2]
สถานท鬦ี،ถา่ยทาํภาพยนตรซ์鬦ึ،งเป็นฉากภายนอกโรงถา่ย: ฉากภายนอกโรงถา่ยทาํภาพยนตร์
[Lex2]
(โลเค\'เชนิ) n. ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง,ตาํแหนง่,สถานท鬦ี،,การวดั,การกาํหนดท鬦ี،ตั刧惀ง,การหาแหลง่ท鬦ี،
ตั刧惀ง,การใหเ้ชา่,สถานท鬦ี،ถา่ยฉากภายนอก ###S. site [Hope]
(n) ท鬦ี،ตั刧惀ง,ทาํเล,การตั刧惀ง,สถานท鬦ี،,ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง [Nontri]
/L OW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lock กอดรัด[Lex2]
การควบคมุทั刧惀งหมด[Lex2]
กญุแจ[Lex2]
เกบ็ไวใ้นท鬦ี،ปลอดภยัและใสก่ญุแจ[Lex2]
เก鬦ี،ยว (แขน) เขา้กบัคนอ鬦ื،นอยา่งแนน่[Lex2]
เขา้ไปพัวพันในสถานการณท์鬦ี،ยุ่งยาก เชน่ การตอ่สู้, การทะเลาะววิาท[Lex2]
ทา่การจับแบบกฬีามวยปล刧ํ惀า[Lex2]
ทาํใหต้ดิแนน่เคล鬦ื،อนท鬦ี،ไมไ่ด[้Lex2]
นกสบั (สว่นหน鬦ึ،งของปืน)[Lex2]
ประตนู刧ํ惀า[Lex2]
ใสก่ญุแจ[Lex2]
ปอยขนสตัว[์Lex2]
ปอยผม: กระจกุผม [Lex2]
(ลอค) {locked,locking,locks} n. กญุแจ,เคร鬦ื،องมอืท鬦ี،ใหป้ดิ,เคร鬦ื،องกกั,เคร鬦ื،องกนั,นกสบั,การ
ตดิขดั,หอ้งปดิอากาศ,ชอ่งระหวา่งประตนู刧ํ惀า,กระจกุผม,ปอยผม. ###SW. locks ผมท鬦ี،
ศรีษะ,ปอยขน,ปอยฝ้ายหรอืเสน้ใย Phr. (lock,stock,and barrel ทั刧惀งส刧ิ惀น ทั刧惀งหมด สมบู
[Hope]



 

(n) กญุแจ,ประตนู刧ํ惀า,นกปืน,ลอนผม,เคร鬦ื،องขดัลอ้รถ,การตดิขดั [Nontri]
(vt) ใสก่ญุแจขงัไว,้เกบ็ไว,้ตดิ,เช鬦ื،อมตอ่ [Nontri]
/L AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

logical เก鬦ี،ยวกบัตรรกวทิยา: เก鬦ี،ยวกบัการตดัสนิดว้ยเหตผุล [Lex2]
มเีหตผุล: ตามเหตผุล, สมควร [Lex2]
สอดคลอ้งกบัหลกัเหตผุล (ความคดิ): สอดคลอ้งกบัหลกัตรรกวทิยา [Lex2]
(ลอจ\'จเิคลิ) adj. มเีหตผุล,เก鬦ี،ยวกบัตรรกวทิยา,เก鬦ี،ยวกบัการตดัสนิดว้ยเหตผุล. ###SW.
logicality n. ด ูlogical ###S. clear [Hope]
(adj) ตามเหตผุล,ตามหลกัตรรกวทิยา [Nontri]
/L AA1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

logic ตรรกศาสตร:์ ตรรกวทิยา [Lex2]
ระบบการใชเ้หตผุล[Lex2]
เหตผุล[Lex2]
(ลอจ\'จคิ) n. ตรรกวทิยา,ตรรก,เหตผุล,การตดัสนิดว้ยเหตผุล,การอนมุานดว้ยเหตผุล
[Hope]
(n) ตรรกวทิยา,เหตผุล [Nontri]
/L AA1 JH IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lonely ขาดความเหน็ใจ: ขาดการสนับสนนุ, ขาดความชว่ยเหลอื, ขาดมติรภาพ, ขาดแรงกระตุ้น
[Lex2]
เปลา่เปล鬦ี،ยว: เปลา่เปล鬦ี،ยว, เดยีวดาย, หงอยเหงา, อา้งวา้ง, เงยีบเหงา, วงัเวง [Lex2]
หา่งไกลผู้คน: ปราศจากผู้คน, ไมม่คีนอยู่ [Lex2]
(โลน\'ล)ี adj. โดดเด鬦ี،ยว,คนเดยีว,สนัโดษ,โทน,ไรเ้พ鬦ื،อน,หงอยเหงา,วงัเวง,ไมม่คีนอยู่,ท鬦ี،ไกล
คน. ###SW. lonelily adv. ดlูonely loneliness n. ดlูonely [Hope]
(adj) โดดเด鬦ี،ยว,สนัโดษ,อา้งวา้ง,วงัเวง [Nontri]
/L OW1 N L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

long กางเกงขายาว[Lex2]
ยาว (จาํนวน, ความสงู, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
ยาวนาน: นาน, มรีะยะนาน [Lex2]
ยาวนาน (อดตี, ความทรงจาํ): นาน [Lex2]
ยดืยาว (รายการตา่งๆ)[Lex2]
เวลานาน: เวลาท鬦ี،ยาวนาน [Lex2]
ปรารถนา: อยากได,้ รอคอย, ตอ้งการ [Lex2]
(ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ชา้,สงู,เสยีงยาว n. ระยะเวลา
อนัยาวนาน,ส鬦ิ،งท鬦ี،ยาว,ผู้ลงทนุซ刧ื惀อสนิคา้เพ鬦ื،อหวงักาํไรจากราคาท鬦ี،คาดวา่จะสงูข刧ึ惀น. vi.
ปรารถนา,ใครจ่ะ,อยาก Phr. (before long ไมช่า้) adv. ยาวนาน,ชั鬦،ว,ตลอดระยะเวลาท鬦ี،
กาํหนดไว,้ตลอดระยะเวลาท鬦ี،กาํหนดไว,้ตลอด,ทั刧惀ง,ไกล (as long as ตราบใดท鬦ี،) [Hope]
(adj) ยาว,นาน,ไกล,ชา้ [Nontri]
(vi) ปรารถนา,ใครไ่ด,้อยากได,้ตอ้งการ [Nontri]
/L AO1 NG/ [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鬦،น [Lex2]
สหีนา้[Lex2]
แสดงออก: แสดงทา่ทาง [Lex2]
(ลคุ) {looked,looking,looks} vi. ด,ูมอง,เหน็,เพง่,สนใจ,ชาํเลอืง,โนม้เอยีง,ปรากฎ,ดู
เหมอืน,เผชญิหนา้ vt. ด,ูมอง,ปรากฎ,แสดงออก,ระวงั,พจิารณา,ตรวจสอบ. n. การด,ูการ
มอง,การเหน็,การชาํเลอืง,การคน้หา,ลกัษณะ. Phr. (look after คอยจอ้งด,ูดแูล) Phr.
(look down on (upon) ดถูกูเฟหยหียาม) [Hope]
(n) การมอง,การด,ูการเหน็,รปูรา่ง,ทา่ทาง,ลกัษณะ [Nontri]
(vi) มองด,ูเพง่,ดเูหมอืน,ดคูลา้ย,สนใจ,หนัหนา้,เผชญิหนา้ [Nontri]
/L UH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loose แก:้ แกม้ดั, คลายปม [Lex2]
คลอน: โยก, โคลงเคลง, ไมแ่นน่ [Lex2]
ชา่งพดู: พดูมาก, พลา่ม [Lex2]
ซ鬦ึ،งระบายทอ้ง[Lex2]
ทาํใหห้ลวม: ผอ่น, คลาย [Lex2]
ปลดเปล刧ื惀องจากพันธะ: ปลดเปล刧ื惀องจากขอ้ผกูมดั [Lex2]
ปลอ่ย: ปลอ่ยตวั [Lex2]
ปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระ: ปลอ่ยจากการคมุขงั [Lex2]
ปลอ่ยอาวธุ: ยงิ [Lex2]
เป็นอสิระ: ไมถ่กูควบคมุตวั, ไมถ่กูผกู [Lex2]
มาพรอ้มกบัเสมหะ[Lex2]
ไมเ่กาะตดิกนั: ไมเ่กาะกนัเป็นกอ้น [Lex2]
ไมไ่ดค้วบคมุอยา่งเขม้งวด: ไมไ่ดจั้ดระเบยีบอยา่งจรงิจัง [Lex2]
ไมไ่ดจั้ดสรรให ้(เงนิ): ไมไ่ดแ้ยกไว ้[Lex2]
ไมไ่ดบ้รรจใุนหบีหอ่ดว้ยกนั[Lex2]
ไมไ่ดผ้กูแนน่: หยอ่น [Lex2]
ไมเ่ท鬦ี،ยงตรง: ไมแ่นน่อน, ไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ไมอ่ดัแนน่: ไมแ่นน่, ไมร่วมกนัแนน่ [Lex2]
ยกสมอเรอืข刧ึ惀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,ไมม่งีานทาํ,หยอ่น,กระชบั,แพศยา,กวา้ง,ใจกวา้ง. adv.
หลวม,หยอ่น,ไมแ่นน่ vt.,vi. ทาํใหเ้ป็นอสิระ,ปลอ่ยใหเ้ป็นอสิระ,แกม้ดั,คายปม,ปลอ่ย
ขปีนาวธุ,ทาํใหห้ลวม Phr. (on the loose อสิระ กาํลงัหน\ี'ไมถ่กูควบคมุตวั) ###SW.
loosene [Hope]
(adj) หลวม,อสิระ,ไมแ่นน่,หยอ่น,วา่ง [Nontri]
(vt) แก,้ถอด,คลาย,ผอ่น,ขยาย,ปลดเปล刧ื惀อง [Nontri]



/L UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loosely ไมเ่ครง่ครัด: ไมเ่ขม้งวด [Lex2]
หลวม: ไมแ่นน่, ไมค่บั [Lex2]
/L UW1 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

lord ขนุนาง: สมาชกิของสภาขนุนาง [Lex2]
เจา้ของท鬦ี،ดนิ: เจา้ของคฤหาสน,์ ผู้ท鬦ี،เป็นเจา้ของทรัพยส์มบตั ิ[Lex2]
เจา้นายผู้มอีาํนาจปกครองแควน้: พระยา, เจา้นาย, เจา้เหนอืหวั [Lex2]
ทา่นลอรด์ (ใชเ้รยีกขนุนางท鬦ี،มบีรรดาศกัด气ิꯔระดบัสงู)[Lex2]
บรรดาศกัด气ิꯔของเจา้หนา้ท鬦ี،ระดบัสงูในองักฤษ[Lex2]
บรรดาศกัด气ิꯔอยา่งเป็นทางการของพระในครสิตศาสนา[Lex2]
ผู้ทรงอทิธพิลในอาชพี[Lex2]
พระเยซคูรสิต:์ พระผู้เป็นเจา้ [Lex2]
มอีาํนาจหรอือทิธพิลเหนอื[Lex2]
(ลอรด์) n. เจา้ศกัดนิา,ขนุนาง,เจา้ของท鬦ี،ดนิ,ทา่นลอรด์,สมาชกิสภาขนุนาง,ผู้นาํในการคา้,เจา้
นาย,เจา้เหนอืหวั,พระผู้เป็นเจา้,พระเยซคูรสิต,์ดาวนพเคราะหท์鬦ี،มอีทิธพิลครอบงาํ. interj. คาํ
อทุานแสดงความประหลาดใจ. vi. มอีาํนาจหรอือทิธพิล,ตั刧惀งตวัเป็นเจา้เหนอืหวั [Hope]
(n) ทา่นลอรด์,พระเจา้,พระเยซคูรสิต ์[Nontri]
(n) ขนุนาง,ผู้มอีาํนาจเหนอื,เจา้ของคฤหาสน,์เจา้ของท鬦ี،ดนิ [Nontri]
(vt) บงัคบับญัชา,ปกครอง,มอีาํนาจเหนอื,มอีทิธพิล [Nontri]
/L AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lorry รถบรรทกุ[Lex2]
(ลอ\'ร)ี n. รถยนตบ์รรทกุ,รถบรรทกุท鬦ี،ว鬦ิ،งบนราง,รถมา้ท鬦ี،ไมม่ดีา้นขา้ง [Hope]
(n) รถบรรทกุ [Nontri]
/L AO1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lose กาํจัด[Lex2]
เดนิไปอยา่งชา้ๆ (นาฬกิา)[Lex2]
ทาํหาย: ตกหลน่, ตกหาย [Lex2]
พา่ยแพ:้ แพ,้ พา่ย [Lex2]
ไมท่นัไดย้นิหรอืเหน็: ตามไมท่นั [Lex2]
ไมส่ามารถควบคมุได:้ ไมส่ามารถยบัยั刧惀งได ้[Lex2]
ยอมจาํนน: ยอมแพ ้[Lex2]
สญูเสยี: เสยีไป [Lex2]
เสยีเวลา (หรอืโอกาส)[Lex2]
หมกมุ่น: เพลนิ, ลมืตวั [Lex2]
หลงทาง: หลง [Lex2]
หลบหน:ี หน ี[Lex2]
(ลสู) {lost,losing,loses} vt. ขาดทนุ,สญู,เสยี,แพ,้ทาํใหส้ญูเสยี,พลาด,เสยีโอกาส vi. ไดรั้บ
ความเสยีหาย,แพ,้เลน่เสยี, (นาฬกิา) เดนิชา้. Phr. (lose out แพ)้ ###SW. losable adj.
losableness n. ###S. failA. find [Hope]
(vi,vt) เสยีไป,พลาดไป,สญูส刧ิ惀น,ทาํหาย,แพ,้หลง,ขาดทนุ [Nontri]
/L UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

loss



การขาดทนุ[Lex2]
ความสญูเสยี: การสญูเสยี, การเสยี [Lex2]
ความเสยีหาย[Lex2]
จาํนวนของส鬦ิ،งท鬦ี،เสยีหาย[Lex2]
(ลอส) n. การขาดทนุ,การสญูเสยี,การแพ,้การหาย,ความเสยีหาย,ความผดิพลาด,การ
ทาํลาย,ความหายนะ,การสญูเสยีทหาร,จาํนวนทหารท鬦ี،สญูเสยีไป,ภาวะท鬦ี،ไมแ่นน่อน,ภาวะท鬦ี،
งงงวย ###S. deprivation [Hope]
(n) ส鬦ิ،งท鬦ี،เสยีไป,การแพ,้ความเสยีหาย,การขาดทนุ,การสญูหาย [Nontri]
/L AO1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lost ท鬦ี،ถกูทาํลาย: พนิาศ, อบัปาง, ฉบิหาย [Lex2]
ท鬦ี،พา่ยแพ:้ พลาด, แพ ้[Lex2]
ท鬦ี،ส刧ิ惀นหวงั: ไรค้วามหวงั, หมดหวงั [Lex2]
ท鬦ี،สญูเปลา่ (โอกาส, เวลา, แรงงาน): ไรป้ระโยชน ์[Lex2]
ไมไ่ดค้งอยู่ตอ่ไป: ไมไ่ดค้รอบครองตอ่ไป [Lex2]
สบัสน: ไมส่บายใจ [Lex2]
สบัสนจนหลงทศิทาง: หลงทาง [Lex2]
สญูหาย: หาย, หายไป [Lex2]
(ลอสท)ฺ adj. สญูหายไป,เสยีไป,ไมพ่บ,หาย,สญูเสยีเปลา่,แพ,้ถกูทาํลาย,พนิาศ,หมกมุ่น,ไมม่ี
คนรู้,ไรค้วามหวงั. Id. (Get lost! หลกีไปอยา่รบกวน.) vt.,vi. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ lose
[Hope]
(adj) ตาย,ฉบิหาย,แพ,้สญูหาย,เสยีไป [Nontri]
(vt) pt และ pp ของlose [Nontri]
/L AO1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[lose]
กาํจัด[Lex2]
เดนิไปอยา่งชา้ๆ (นาฬกิา)[Lex2]
ทาํหาย: ตกหลน่, ตกหาย [Lex2]
พา่ยแพ:้ แพ,้ พา่ย [Lex2]
ไมท่นัไดย้นิหรอืเหน็: ตามไมท่นั [Lex2]
ไมส่ามารถควบคมุได:้ ไมส่ามารถยบัยั刧惀งได ้[Lex2]
ยอมจาํนน: ยอมแพ ้[Lex2]
สญูเสยี: เสยีไป [Lex2]
เสยีเวลา (หรอืโอกาส)[Lex2]
หมกมุ่น: เพลนิ, ลมืตวั [Lex2]
หลงทาง: หลง [Lex2]
หลบหน:ี หน ี[Lex2]
(ลสู) {lost,losing,loses} vt. ขาดทนุ,สญู,เสยี,แพ,้ทาํใหส้ญูเสยี,พลาด,เสยีโอกาส vi. ไดรั้บ
ความเสยีหาย,แพ,้เลน่เสยี, (นาฬกิา) เดนิชา้. Phr. (lose out แพ)้ ###SW. losable adj.
losableness n. ###S. failA. find [Hope]
(vi,vt) เสยีไป,พลาดไป,สญูส刧ิ惀น,ทาํหาย,แพ,้หลง,ขาดทนุ [Nontri]
/L UW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lot การจับสลาก[Lex2]
จับสลาก: จับฉลาก [Lex2]
จาํนวนทั刧惀งหมด (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
โชคชะตา: พรหมลขิติ, ชะตากรรม, วาสนา, เคราะหก์รรม [Lex2]



ท鬦ี،ดนิ: ผนืดนิ, แปลงท鬦ี،ดนิ [Lex2]
บอ่ยครั刧惀ง: บอ่ย [Lex2]
แบง่ออกเป็นสว่นๆ: แบง่, แบง่ปัน, แบง่สว่น [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،ใชป้ระโยชนโ์ดยเฉพาะ[Lex2]
มาก (จาํนวน, ปรมิาณ, ระดบั): เป็นอนัมาก [Lex2]
สถานท鬦ี،ถา่ยทาํภาพยนตร:์ โรงถา่ยทาํภาพยนตร ์[Lex2]
สลาก[Lex2]
สว่นแบง่: สว่นท鬦ี،กาํหนดให ้[Lex2]
ส鬦ิ،งของในการประมลู: ส鬦ิ،งของในการขายทอดตลาด [Lex2]
ส鬦ิ،งของหรอืคนท鬦ี،อยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น: กลุ่มคนหรอืส鬦ิ،งของชนดิเดยีวกนั [Lex2]
(ลอท) {lotted,lotting,lots} n. สลาก,ฉลาก,การจับฉลาก (ฉลาก) ,สว่นแบง่,โชคชะตา,ชตา
กรรม,ผนืดนิ,ประเภทของคน,ชดุ,รุ่น,ภาษ,ีทั刧惀งมวล,กอง,ทั刧惀งหมด v. จับฉลาก,จับสลาก,แบง่
ออกเป็นสว่น ๆ abbr. left occiput transverse ###S. part,quota [Hope]
(n) จาํนวน,โชค,สลาก,ฉลาก,วาสนา,เคราะห ์[Nontri]
(vt) กะให,้แบง่เป็นกองๆ,จับสลาก [Nontri]
/L AA1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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]

love ความชอบ: ช鬦ื،นชอบ, ใจชอบ, สนใจ [Lex2]
ความรัก: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสนห่า [Lex2]
คู่รัก: ยอดรัก, คนรัก [Lex2]
ชอบ: โปรด, พอใจ, รัก [Lex2]
แตม้ศนูย ์(เทนนสิ)[Lex2]
หลงรัก: รัก, คลั鬦،งรัก, บชูา [Lex2]
(ลฟัว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร,่ความตอ้งการทาง
เพศ,เร鬦ื،องรัก ๆ ใคร ่ๆ ,กามเทพ (CupidหรอืEros) ,ความเป็นหว่ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ชอบ,ความรักของพระผู้
เป็นเจา้. v. รัก,ชอบมาก,ตอ้งการ,ไดป้ระโยชนม์ากจาก,สมสู่,สงัวาส. Phr. (for the love of
เพ鬦ื،อ โดยคาํนงึถงึ) [Hope]
(n) ความรัก,ความชอบ,ความใคร,่คนรัก,คู่รัก [Nontri]
(vt) รัก,ชอบ,พอใจ,ตอ้งการ,สมสู่ [Nontri]
/L AH1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lovely คนท鬦ี،นา่รัก[Lex2]
นา่รัก: นา่เอน็ด,ู สวยงาม [Lex2]
เป็นท鬦ี،เบกิบานใจ[Lex2]
นา่รัก [LongdoEN]
(ลฟัว\'ล)ี adj. สวยงาม,นา่รัก,ดงีาม,เป็นท鬦ี،นา่เบกิบานใจ. adv. ดมีาก,ดเีย鬦ี،ยม. ###SW.
loveliness n. ดlูovely ###S. attractive ###A. ugly [Hope]
(adj) งาม,นา่รัก,สวยงาม,สวย,ดงีาม [Nontri]
/L AH1 V L IY0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

lover คนรัก: แฟน, คู่รัก [Lex2]
(ลฟั\'เวอะ) n. คนรัก,คนท鬦ี،ชอบ. ###SW. lovers n.,pl. คู่รัก,ผู้รัก. loverly adv.,adj. ดlูover
###S. sweetheart,beau,devotee [Hope]
(n) คู่รัก,ชู้รัก,คนรัก [Nontri]
/L AH1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

low คณุภาพต鬦ํ،า[Lex2]
ชั刧惀นต鬦ํ،า: เลว, หยาบชา้, หยาบคาย [Lex2]
ต鬦ํ،า (เกยีร)์[Lex2]
ต鬦ํ،ากวา่ระดบัปกต[ิLex2]
ต鬦ํ،าตอ้ย: ตอ้ยต鬦ํ،า [Lex2]
ต鬦ํ،าลง (ระดบั, ระดบัน刧ํ惀า, จดุ, ตาํแหนง่): ลดลง [Lex2]
ต鬦ํ،าลกึ (เสยีง)[Lex2]
นอ้ย[Lex2]
นอ้ย (แสง): (แสง) มวั [Lex2]
ในราคาท鬦ี،ต鬦ํ،า: ถกู [Lex2]
มคีณุคา่อาหารต鬦ํ،า[Lex2]
ระดบัต鬦ํ،า (การเรยีน, การงาน)[Lex2]
รู้สกึไมส่บาย[Lex2]
เสยีงต鬦ํ،า: เสยีงแผว่, เสยีงเบา [Lex2]
หดหู่ใจ: หดหู่, เศรา้ใจ [Lex2]
หมด: พรอ่ง, ไมม่เีหลอื [Lex2]
ออ่นแรง: ออ่นเพลยี, ไรพ้ละกาํลงั, ไมม่เีร鬦ี،ยวแรง [Lex2]
รอ้ง (ววั): สง่เสยีงคลา้ยเสยีงววั [Lex2]
(โล) adj.,adv. ต鬦ํ،า, นอ้ย, เต刧ี惀ย,หยอ่น,งอลง,ออ่นเพลยี,ออ่นแรง,คา่ต鬦ํ،า,หดหู่
ใจ,ต鬦ํ،าตอ้ย,เลว,ชั鬦،ว,หยาบชา้,เกยีรต์鬦ํ،า,เสยีงต鬦ํ،า,เสยีงแผว่ n. ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ต鬦ํ،า,ราคาต鬦ํ،า,คา่ต鬦ํ،า,เกยีร์
แรก,เกยีรต์鬦ํ،า,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (ววั) รอ้ง,เปลง่เสยีงคลา้ยเสยีงววั n. การรอ้งเสี
[Hope]
(adj) ต鬦ํ،า,เต刧ี惀ย,คอ่ย,เลว,แผว่ลง,พรอ่ง [Nontri]
(n) เสยีงรอ้งเหมอืนววั [Nontri]
(vi) รอ้งเหมอืนววั [Nontri]
/L OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

luck โชคชะตา: เคราะห,์ ดวง, วาสนา [Lex2]
โชคด[ีLex2]
(ลคั) n. โชค,โชคด,ีเคราะหด์,ีโชคชะตา. phr. (in luck โชคด)ี . Pht. (out of luck โชคไม่
ด)ี [Hope]
(n) โชค,เคราะห,์ความเฮง,โชคชะตา [Nontri]
/L AH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]



lucky โชคด:ี มโีชค, เคราะหด์ ี[Lex2]
นาํโชค: ท鬦ี،นาํเคราะหด์มีาให ้[Lex2]
(ลคั\'ค)ี adj. โชคด,ีมโีชค,นาํโชค ###SW. luckiness n. ดlูucky ###S.
fortunate,auspicious [Hope]
(adj) มโีชค,โชคด,ีเฮง,เคราะหด์ ี[Nontri]
/L AH1 K IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

lunch เตรยีมอาหารกลางวนัให[้Lex2]
รับประทานอาหารกลางวนั: ทานอาหารกลางวนั, ทานขา้วเท鬦ี،ยง [Lex2]
อาหารกลางวนั: ขา้วกลางวนั, ขา้วเท鬦ี،ยง, ม刧ื惀อกลางวนั [Lex2]
(ลนัช)ฺ {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเท鬦ี،ยง,อาหารกลางวนั,ม刧ื惀ออาหารเบา ๆ ,หอ้ง
อาหารม刧ื惀อเท鬦ี،ยง,หอ้งอาหารกลางวนั. vi. รับประทานอาหารม刧ื惀อเท鬦ี،ยง. vt. จัดอาหารม刧ื惀อเท鬦ี،ยงให.้
###SW. luncher n. ดlูunch ###S. luncheon,bite [Hope]
(n) อาหารกลางวนั,อาหารเท鬦ี،ยง [Nontri]
(vi) กนิอาหารกลางวนั [Nontri]
/L AH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

lung ปอด[Lex2]
(ลงั) n. ปอด. Phr. (at the top of one\'s lungs ดงัท鬦ี،สดุเทา่ท鬦ี،จะดงัได,้ดงัสดุกู่) [Hope]
(n) ปอด [Nontri]
/L AH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

machine เคร鬦ื،องจักร: เคร鬦ื،องยนต,์ กลไก [Lex2]
คณะหรอืกลุ่มท鬦ี،ทาํหนา้ท鬦ี،ควบคมุโดยตรง (โดยเฉพาะทางการเมอืง): องคก์รท鬦ี،เป็นกลไก
สาํคญั [Lex2]
ระบบการปฎบิตังิาน[Lex2]



(มะชนี\') n. เคร鬦ื،องจักร,เคร鬦ื،อง,จักร,อปุกรณ,์ระบบท鬦ี،ซบัซอ้น,ระบบการทาํงาน,การปฏบิตัิ
งาน,กจิกรรมของพรรคหรอืองคก์าร. vt. กระทาํดว้ยเคร鬦ื،อง,เตรยีมดว้ยเคร鬦ื،อง. [Hope]
(n) เคร鬦ื،องจักรกล,เคร鬦ื،องยนต ์[Nontri]
/M IH0 SH IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

machinery เคร鬦ื،องจักร: เคร鬦ื،องกล, ช刧ิ惀นสว่นของเคร鬦ื،องจักร [Lex2]
โครงสรา้ง: ระบบปฎบิตังิาน [Lex2]
(มะชนี\'นะร)ี n. เคร鬦ื،องจักร,เคร鬦ื،องกล, กลุ่มเคร鬦ื،องกล,ระบบ, [Hope]
(n) เคร鬦ื،องจักรกล,เคร鬦ื،องยนตก์ลไก,เคร鬦ื،องมอื,อปุกรณ ์[Nontri]
/M IH0 SH IY1 N ER0 IY0/ [CMU]
/M IH0 SH IY1 N R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mad วกิลจรติ (เพราะป่วยทางจติ): บา้, สตไิมด่ ี[Lex2]
โงม่าก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ไมม่เีหตผุล, โงเ่งา่มาก [Lex2]
โกรธจัด (คาํไมเ่ป็นทางการ): ฉนุ, คลั鬦،ง, โมโห [Lex2]
(แมด) adj. บา้,วกิลจรติ,โกรธ,คลั鬦،ง,ต鬦ื،นเตน้มาก,หลงใหล,โงม่าก,ไรเ้หตผุล,กระตอืรอืรน้
มาก,รา่เรงิมาก,เป็นโรคกลวัน刧ํ惀า. Phr. (like mad เรง่รบีมาก,กระตอืรอืรน้) [Hope]
(adj) บา้,บา้คลั鬦،ง,คลั鬦،งไคล,้โวยวาย,ฟั鬦،นเฟอืน,วกิลจรติ [Nontri]
/M AE1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

magazine นติยสาร: วารสาร, หนังสอืรายเดอืน, หนังสอืรายสปัดาห,์ แมก็กาซนี [Lex2]
กลอ่ง: ท鬦ี،ใสก่ระสนุ [Lex2]
(แมก\'กะซนี) n. นติยสาร,หอ้งเกบ็ดนิปืนหรอืวตัถรุะเบดิอ鬦ื،น ๆ ,กลอ่งใสก่ระสนุในปืน
อตัโนมตั,ิกระสนุปืนรวมทั刧惀งแกป๊,ปลอกกระสนุและหวัตะกั鬦،ว ###SW. magazinish adj.
magaziny adj. [Hope]
(n) นติยสาร,วารสาร,หนังสอืพมิพร์ายเดอืน,คลงักระสนุ,ซองปืน [Nontri]
/M AE1 G AH0 Z IY2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

mail จดหมาย[Lex2]
ระบบไปรษณยี[์Lex2]
การขนสง่ทางไปรษณยี[์Lex2]
ไปรษณยีภณัฑ:์ ของท鬦ี،สง่ทางไปรษณยี ์[Lex2]
พาหนะบรรทกุไปรษณยีภณัฑ[์Lex2]
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์(คาํไมเ่ป็นทางการของ email)[Lex2]
สง่ทางไปรษณยี:์ สง่ไปรษณยีภณัฑ ์[Lex2]
เกราะ[Lex2]



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

mainly โดยสว่นใหญ:่ สว่นมาก [Lex2]
(เมน\'ล)ี adv. สว่นใหญ,่โดยทั鬦،วไป ###S. mostly [Hope]
(adv) สว่นมาก,สว่นใหญ,่โดยทั鬦،วไป [Nontri]
/M EY1 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

main แมน่刧ํ惀าเมนในประเทศเยอรมนั (มคีวามยาว 523 กโิลเมตร)[Lex2]
สาํคญัท鬦ี،สดุ: หลกั, ใหญท่鬦ี،สดุ, มากท鬦ี،สดุ [Lex2]
สว่นสาํคญัท鬦ี،สดุ[Lex2]
สายหลกั (ทอ่หรอืสายเคเบลิใหญ)่[Lex2]
แผน่ดนิใหญ[่Lex2]
(เมน) adj. สว่นใหญ,่ชั刧惀นนาํ,สาํคญัท鬦ี،สดุ,สาํคญั,ท鬦ี،สดุ,ใชเ้ด鬦ี،ยวได ้n. ทอ่สาํคญั,ทอ่
หลกั,กาํลงั,ความพยายามท鬦ี،รนุแรง,มหาสมทุร,ทะเลหลวง,แผน่ดนิใหญ ่Phr. (in the main
สว่นใหญ)่ ###S. chief [Hope]
(adj) สาํคญั,สว่นใหญ,่ชั刧惀นนาํ [Nontri]
(n) ทอ่น刧ํ惀าใหญ,่สายไฟใหญ,่ถนนสายใหญ,่ทะเลหลวง [Nontri]
/M EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

maintain รักษา: ดแูลตอ่ไป, คงอยู่, ดาํรง, คงเอาไว,้ ทรงไว,้ รักษาไว ้[Lex2]
(เมนเทน\') vt. ผดงุไว,้ธาํรงไว,้บาํรงุ,รักษาไว,้ค刧ํ惀า,เก刧ื惀อกลู,อนรัุกษ,์ยดึมั鬦،น,ออกคา่ใชจ้า่ย.
###SW. maintainable adj. maintainer n. ###S. continue,support,uphold ###A.
cease [Hope]
(vt) เกบ็รักษา,เล刧ี惀ยงด,ูบาํรงุ,ค刧ํ惀าจนุ,ผดงุไว,้ตั刧惀ง [Nontri]
/M EY0 N T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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



(v) / / [OALD]

make ทาํ: จัดทาํ, สรา้ง, ผลติ [Lex2]
แตง่ตั刧惀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鬦ี،ยนสภาพเป็น [Lex2]
หาได:้ มรีายได,้ หารายได ้[Lex2]
จัด (ท鬦ี،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鬦ื،องหมายการคา้: ย鬦ี،หอ้ [Lex2]
กระบวนการผลติ: แบบ, วธิกีารผลติ [Lex2]
(เมค)ฺ {made,made,making,makes} n. ทาํ,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,สรา้ง,ทาํใหเ้ป็น,กอ่,นาํมา
ซ鬦ึ،ง,ทาํใหเ้ป็น,กอ่,นาํมาซ鬦ึ،ง,ทาํให,้เปล鬦ี،ยนใหเ้ป็น,ประกอบข刧ึ惀นเป็น,เตรยีม,ปรงุ,บรรล,ุถงึ,ทาํราย
ได,้ประพันธ,์เขยีน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แตง่ตั刧惀ง,ตั刧惀งช鬦ื،อ,กลายเป็น,แปล,ประเมนิ,ประมาณ,รวม
เป็นเทา่กบั,มาทนัเวลา [Hope]
(n) แบบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،สรา้งข刧ึ惀น,การกระทาํ,ย鬦ี،หอ้,กริยิามารยาท [Nontri]
(vi) รวมข刧ึ惀น,ประกอบข刧ึ惀น,ทาํข刧ึ惀น [Nontri]
(vt) ทาํ,จัดตั刧惀ง,เตรยีม,สรา้ง,บรรล,ุแตง่,สมมตุ ิ[Nontri]
/M EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

up ในแนวข刧ึ惀น: ในทศิทางข刧ึ惀น [Lex2]
ขา้งบน[Lex2]
ไปตาม[Lex2]
ตั刧惀งตรง[Lex2]
ท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: ท鬦ี،เคล鬦ื،อนท鬦ี،ในทศิทางข刧ึ惀น [Lex2]
ทาํใหเ้พ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
ทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،ในทศิทางข刧ึ惀น[Lex2]
การเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
(อพั) adj. ข刧ึ惀น,ข刧ึ惀นไป,อยู่ชั刧惀นบน,ตั刧惀งตรง,อยู่เหนอื,อยู่สงูกวา่,ลกุข刧ึ惀น,ต鬦ื،นข刧ึ惀น,ข刧ึ惀นหนา้,เกดิข刧ึ惀น,มาก
ข刧ึ惀น,ข刧ึ惀นเหนอื,เกล刧ี惀ยง,แนน่หนา,เรา่รอ้น,ไปตามลม,ใหห้มด,ใหเ้สรจ็,ถงึท鬦ี،สดุ,โดยส刧ิ惀นเชงิ. vt.
ทาํใหใ้หญข่刧ึ惀น,ยกเวน้,ทาํใหด้ขี刧ึ惀น. vi. เร鬦ิ،ม,รเิร鬦ิ،ม [Hope]
(adj) สดุส刧ิ惀น,สงู,เพ鬦ิ،ม,เหนอื,อยู่บน [Nontri]
(adv) ข刧ึ惀นไป,ตรง,อยู่เหนอื,โดยส刧ิ惀นเชงิ,ใหห้มด [Nontri]
(pre) บน,เหนอื,ขา้งบน,ถงึ,ไปยงั [Nontri]
/AH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]



male ผู้ชาย[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นของผู้ชาย: เก鬦ี،ยวกบัผู้ชาย, เก鬦ี،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]

mall ทางเดนิเทา้[Lex2]
หา้งสรรพสนิคา้[Lex2]
(มอล) n. บรเิวณกวา้งใหญส่าํหรับเป็นท鬦ี،เดนิเลน่ (มกัมตีน้ไมท้鬦ี،ใหร้ม่เงา) ,แถบท鬦ี،ดนิท鬦ี،อยู่
ระหวา่งกลางระหวา่งถนนสองสาย,ตะลมุพกุ,ทางเดนิเลน่ท鬦ี،มหีลงัคา. vt. ทบุต,ีทาํลาย,ทาํให้
เสยีโฉม [Hope]
(n) ท鬦ี،เดนิเลน่สาธารณะ [Nontri]
/M AO1 L/ [CMU]

manage สาํเรจ็: จัดการไดส้าํเรจ็, ทาํไดส้าํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหส้าํเรจ็ (โดยเฉพาะกบัส鬦ิ،งท鬦ี،ยากหรอืเป็นไปไมไ่ด)้: จัดการไดส้าํเรจ็, ทาํไดส้าํเรจ็, หา
ทางทาํจนสาํเรจ็ [Lex2]
จัดการ (โดยเฉพาะกบัสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางส鬦ิ،งเชน่ ทรัพยส์มบตั,ิ เงนิ)
[Lex2]
บรหิาร: จัดการ, ควบคมุ, ปกครอง, ดแูล [Lex2]
(แมน\'นจิ)ฺ v. จัดการ,จัด,ควบคมุ,ดแูล,บรหิาร,ปกครอง,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,ประสบความสาํเรจ็,มี
อทิธพิลตอ่,พลกิแพลง,ปฏบิตั,ิถอื (อาวธุ,เคร鬦ื،องมอื) , ###S. direct [Hope]
(vi,vt) จัดการ,ใช,้ควบคมุ,ดแูล,ปกครอง,บรหิาร,ดาํเนนิการ,พลกิแพลง [Nontri]
/M AE1 N AH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

management การจัดการ: การบรหิาร, การควบคมุ, การปกครอง [Lex2]
คณะผู้บรหิาร: คณะผู้จัดการ, คณะท鬦ี،ปรกึษา [Lex2]
ความสามารถในการจัดการ[Lex2]
(แมน\'นจิเมนิท)ฺ n. การจัดการ,การบรหิาร,การควบคมุ,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้
จัดการ,คณะผู้บรหิาร ###S. government [Hope]
(n) การปกครอง,การบรหิาร,การจัดการ [Nontri]
/M AE1 N AH0 JH M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

manager ผู้จัดการ: ผู้ควบคมุ, ผู้บรหิาร [Lex2]
นักเรยีนหรอืนักศกึษาท鬦ี،ดแูลอปุกรณก์ฬีาภายใตก้ารกาํกบัดแูลของผู้ฝกึสอน (ทางกฬีา)
[Lex2]
(แมน\'นจิเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บรหิาร. ###SW. managership n. [Hope]
(n) ผู้จัดการ,ผู้บรหิาร,ผู้ควบคมุ,ผู้ปกครอง [Nontri]
/M AE1 N AH0 JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

man ผู้ชาย: บรุษุ, ชาย, สภุาพบรุษุ, เพศชาย [Lex2]
มนษุย:์ มนษุยชาต,ิ คน [Lex2]
คนงานชาย: ลกูจา้งชาย, คนรับใชช้าย [Lex2]



ทหารชาย[Lex2]
สาม ี(คาํสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
คาํเรยีกบคุคล (ทั刧惀งสองเพศ) (คาํสแลง): คาํเรยีกผู้หญงิหรอืผู้ชาย [Lex2]
เขา้ประจาํท鬦ี،: เตรยีมพรอ้ม, เขา้ประจาํตาํแหนง่ [Lex2]
จัดกาํลงัคน: บรรจคุน, จัดคนเขา้ประจาํตาํแหนง่, เตรยีมกาํลงัคน [Lex2]
คนหน鬦ึ،งๆ ใชเ้วลาวา่ไมเ่จาะจงวา่ใคร [LongdoDE]
|Singl.| ผู้คนหรอืเรา เป็นคาํสรรพนามท鬦ี،ใชบ้ง่ถงึเหตกุารณท์ั鬦،วไป เชน่ Man spricht nicht mit
vollem Mund. เราไมค่วรพดูขณะทานขา้วหรอืมขีา้วเตม็ปาก [LongdoDE]
(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนษุย,์ผู้ชาย,บรุษุ,มนษุยชาต,ิบคุคล,สาม,ีคนงานท鬦ี،เป็นผู้ชาย,ลกู
นอ้งท鬦ี،เป็นผู้ชาย,คนใชผู้้ชาย,ตวัหมากรกุ,เรอืกาํปั鬦،น. vt. หาคนให,้ประจาํตาํแหนง่ interj. คาํ
อทุานแสดงความประหลาดใจ ความกระตอืรอืรน้ Phr. (as one man โดยเอกฉันท)์ pl. men
[Hope]
(n) คน,ผู้ชาย,บรุษุ,มนษุย,์สาม,ีคนงาน,พลทหาร [Nontri]
(vt) จัดหาคน,หาคนให,้ประจาํตาํแหนง่ [Nontri]
/M AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

manner วธิกีาร: วธิกีระทาํ, ลกัษณะทา่ทาง, กริยิาทา่ทาง, มารยาท [Lex2]
รปูแบบ: จาํพวก, ประเภท, ลกัษณะ, ชนดิ [Lex2]
(แมน\'เนอะ) n. กริยิา,ลกัษณะทา่ทาง,มารยาท,วธิกีารกระทาํ. ###SW. manners
ขนบธรรมเนยีมประเพณ,ีกริยิาทา่ทาง,ชนดิ,จาํพวก,ประเภท,ลกัษณะ,แฟชั鬦،น,สมบตัผิู้ดี
[Hope]
(n) กริยิาทา่ทาง,วธิ,ีลกัษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤต ิ[Nontri]
/M AE1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

manufacture ผลติดว้ยเคร鬦ื،องจักร: ประดษิฐ,์ ทาํ, สรา้ง [Lex2]
ผลติสารเคม ี(ทางชวีเคม)ี: สรา้งสารท鬦ี،จาํเป็นตอ่รา่งกาย [Lex2]
ผลผลติ: ผลติผล, ส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติข刧ึ惀นมา, งานผลติ [Lex2]
การผลติดว้ยเคร鬦ื،องจักร: การอตุสาหกรรม, การสรา้ง, การทาํ [Lex2]
(แมนนวิแฟค\'เชอะ) vt. ผลติ,ทาํ,สรา้ง,ประดษิฐ,์กเุร鬦ื،องข刧ึ惀น,ปลอมข刧ึ惀น. n. การผลติ,การ
สรา้ง,การทาํ,การประดษิฐ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติข刧ึ惀น. ###SW. manufacturial adj. manufacturer n.
[Hope]
(n) หตัถกรรม,การประดษิฐ,์การสรา้ง,การผลติ [Nontri]
(vt) ทาํ,ประดษิฐ,์สรา้ง,ผลติ [Nontri]
/M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

manufacturer ผู้ผลติ: ผู้สรา้ง, ผู้ทาํ [Lex2]
(n) ชา่งฝีมอื,ผู้ผลติ,เจา้ของโรงงาน [Nontri]
/M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

manufacturing อตุสาหกรรมการผลติ: การผลติ, การสรา้ง [Lex2]
/M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[manufacture]
ผลติดว้ยเคร鬦ื،องจักร: ประดษิฐ,์ ทาํ, สรา้ง [Lex2]
ผลติสารเคม ี(ทางชวีเคม)ี: สรา้งสารท鬦ี،จาํเป็นตอ่รา่งกาย [Lex2]
ผลผลติ: ผลติผล, ส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติข刧ึ惀นมา, งานผลติ [Lex2]
การผลติดว้ยเคร鬦ื،องจักร: การอตุสาหกรรม, การสรา้ง, การทาํ [Lex2]
(แมนนวิแฟค\'เชอะ) vt. ผลติ,ทาํ,สรา้ง,ประดษิฐ,์กเุร鬦ื،องข刧ึ惀น,ปลอมข刧ึ惀น. n. การผลติ,การ



สรา้ง,การทาํ,การประดษิฐ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติข刧ึ惀น. ###SW. manufacturial adj. manufacturer n.
[Hope]
(n) หตัถกรรม,การประดษิฐ,์การสรา้ง,การผลติ [Nontri]
(vt) ทาํ,ประดษิฐ,์สรา้ง,ผลติ [Nontri]
/M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

many มากมาย: หลาย, มาก, เป็นจาํนวนมาก, เยอะแยะ [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งของจาํนวนมาก[Lex2]
จาํนวน: คนสว่นมาก [Lex2]
(เม\'น)ี adj. มากเป็นจาํนวนมาก. n. จาํนวนมาก. Phr. (The many มนษุยส์ว่นใหญ)่ pron.
คนหรอืส鬦ิ،งของจาํนวนมาก ###S. divers [Hope]
(adj) มาก,หลาย [Nontri]
(n) จาํนวนมาก [Nontri]
/M EH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

map แผนท鬦ี،[Lex2]
ทาํแผนท鬦ี،: วาดแผนท鬦ี،, รา่งแผนท鬦ี، [Lex2]
(แมพ) n. แผนท鬦ี،,กะ,ใบหนา้ (คาํสแลง) vt. ทาํแผนท鬦ี، ###SW. mappable adj. [Hope]
(n) แผนท鬦ี،,กระ,ใบหนา้ [Nontri]
(vt) กะแผนการ,ทาํแผนท鬦ี،,วางแผน [Nontri]
/M AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

March เดอืนมนีาคม[Lex2]
มนีาคม[Lex2]
เดนิแถว: เดนิขบวน, เดนิสวนสนาม [Lex2]
เดนิไปขา้งหนา้อยา่งสม鬦ํ،าเสมอ: เดนิอยา่งเรว็และมุ่งมั鬦،น [Lex2]
บงัคบัใหเ้ดนิไป[Lex2]
การเดนิแถว: การเดนิขบวน, การเดนิสวนสนาม [Lex2]
ความเรว็และรปูแบบในการเดนิแถวหรอืเดนิขบวน[Lex2]
การเคล鬦ื،อนไปขา้งหนา้อยา่งสม鬦ํ،าเสมอ: การกา้วไปขา้งหนา้อยา่งสม鬦ํ،าเสมอ [Lex2]
ดนตรแีละจังหวะประกอบการเดนิแถว[Lex2]
แนวเขตแดน: ชายแดน [Lex2]
(มารช์)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ เดนิแถว,เดนิขบวน. n. การเดนิแถว,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]

marketing การซ刧ื惀อขายสนิคา้หรอืบรกิาร: การซ刧ื惀อขายในตลาด [Lex2]
(มารค์\'คทิทงิ) n. การตลาด [Hope]
(n) การตลาด,การซ刧ื惀อขาย [Nontri]
/M AA1 R K AH0 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[market]
ตลาด: ตลาดสด, สถานท鬦ี،ชมุนมุเพ鬦ื،อซ刧ื惀อขายของรา้นคา้, สถานท鬦ี،ขายของ [Lex2]
กลุ่มผู้ซ刧ื惀อ: กลุ่มเปา้หมาย, ตลาดเปา้หมาย, ผู้เก鬦ี،ยวขอ้งกบัการซ刧ื惀อขาย [Lex2]



ความตอ้งการสนิคา้[Lex2]
จาํนวนสนิคา้ทั刧惀งหมดท鬦ี،ขาย[Lex2]
อตัราแลกเปล鬦ี،ยน: ราคาแลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
ขาย: วางตลาด, ขายสนิคา้ [Lex2]
(มารค์\'คทิ) n. ตลาด,การคา้ขาย,กลุ่มคนท鬦ี،กระทาํกจิการซ刧ื惀อขาย,การตลาด,ธรุกจิ,ความ
ตอ้งการสนิคา้,กลุ่มผู้ซ刧ื惀อ,ราคาหรอืคา่ปัจจบุนั Phr. (on the market สาํหรับขายหาซ刧ื惀อได)้
vi. ซ刧ื惀อหรอืขายในตลาด. vt. วางตลาด,นาํสู่ตลาด,ขาย ###SW. marketability n. [Hope]
(n) ตลาด,รา้นคา้,ธรุกจิ,ศนูยก์ารคา้ [Nontri]
(vt) ขาย,วางตลาด,นาํสู่ตลาด [Nontri]
/M AA1 R K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

market ตลาด: ตลาดสด, สถานท鬦ี،ชมุนมุเพ鬦ื،อซ刧ื惀อขายของรา้นคา้, สถานท鬦ี،ขายของ [Lex2]
กลุ่มผู้ซ刧ื惀อ: กลุ่มเปา้หมาย, ตลาดเปา้หมาย, ผู้เก鬦ี،ยวขอ้งกบัการซ刧ื惀อขาย [Lex2]
ความตอ้งการสนิคา้[Lex2]
จาํนวนสนิคา้ทั刧惀งหมดท鬦ี،ขาย[Lex2]
อตัราแลกเปล鬦ี،ยน: ราคาแลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
ขาย: วางตลาด, ขายสนิคา้ [Lex2]
(มารค์\'คทิ) n. ตลาด,การคา้ขาย,กลุ่มคนท鬦ี،กระทาํกจิการซ刧ื惀อขาย,การตลาด,ธรุกจิ,ความ
ตอ้งการสนิคา้,กลุ่มผู้ซ刧ื惀อ,ราคาหรอืคา่ปัจจบุนั Phr. (on the market สาํหรับขายหาซ刧ื惀อได)้
vi. ซ刧ื惀อหรอืขายในตลาด. vt. วางตลาด,นาํสู่ตลาด,ขาย ###SW. marketability n. [Hope]
(n) ตลาด,รา้นคา้,ธรุกจิ,ศนูยก์ารคา้ [Nontri]
(vt) ขาย,วางตลาด,นาํสู่ตลาด [Nontri]
/M AA1 R K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mark รอยแผลเป็น: รอย, ตาํหน,ิ ไฝ, ปาน, จดุ, เสน้ [Lex2]
สญัลกัษณ:์ เคร鬦ื،องหมาย [Lex2]
คะแนน: แตม้ [Lex2]
ระดบั: เกณฑ,์ มาตรฐาน [Lex2]
รอยขดีแทนลายเซน็ต:์ รอยตวดัลายเซน็ต ์[Lex2]
ลกัษณะเฉพาะ: ลกัษณะ, ทา่ทาง [Lex2]
เสน้เร鬦ิ،มออกว鬦ิ،ง: เสน้สตารท์ [Lex2]
เปา้หมาย: จดุประสงค,์ วตัถปุระสงค ์[Lex2]
ขดีออก: ฆา่ออก [Lex2]
ทาํเคร鬦ื،องหมาย: กากบาท, ทาํเป็นรอย, ทาํตาํหน ิ[Lex2]
แสดงถงึ: บง่บอก, ช刧ี惀ใหเ้หน็ [Lex2]
จด: บนัทกึ, สงัเกตเหน็ [Lex2]
ใหค้ะแนน: ใหแ้ตม้ [Lex2]
ใสร่าคา: ตั刧惀งราคา, ตดิราคา [Lex2]
มารค์ (เงนิเหรยีญของเยอรมนั): เงนิมารค์ [Lex2]
นับเป็น, ถอืเป็นโอกาสหรอืวาระของเหตกุารณท์鬦ี،คดิวา่สาํคญั 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 จากประเทศองัโกลา เฉอืนชนะสาวงามจากยเูครน, บราซลิ, ฟลิปิปนิส ์และจนี ไดเ้ป็น
นางงามจักรวาลคนลา่สดุ ในการประกวดนางงามจักรวาลซ鬦ึ،งครบรอบปีท鬦ี، 60 แลว้\n
[LongdoEN]
|die, pl. Mark| สกลุเงนิเยอรมนัในอดตี กอ่นจะเปล鬦ี،ยนเป็นยโูร Euro [LongdoDE]
(มารค์) n. คะแนน,เคร鬦ื،องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จดุ,แตม้,เปา้,เปา้
หมาย,สญัลกัษณ,์มาตรฐาน,ความสาํคญั,ช鬦ื،อเสยีง,เสน้เร鬦ิ،มออกว鬦ิ،ง,พรมแดน,หนว่ยเงนิตราของ



เยอรมน vt. ทาํเคร鬦ื،องหมาย,ทาํรอย,ทาํใหเ้ป็นแผลเป็น,เป็นมลทนิ,ทาํใหเ้ป็นจดุ,ชดั,กะ,แสดง
ใหป้รากฎชดั,เพง่เลง็,มุ่งหมาย,บนัทกึ,ระวงั,สงัเกต [Hope]
(n) เคร鬦ื،องหมาย,จดุหมาย,คะแนน,มาตราเงนิของเยอรมนั [Nontri]
(vt) ทาํเคร鬦ื،องหมาย,สงัเกต,เพง่เลง็,บนัทกึ [Nontri]
/M AA1 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

marriage การแตง่งาน: การสมรส, ภาวะท鬦ี،แตง่งานกนั [Lex2]
พธิแีตง่งาน: พธิสีมรส [Lex2]
การรวมสองส鬦ิ،งเขา้ไวด้ว้ยกนั: การรวมกนัอยา่งแนบแนน่ [Lex2]
(แม\'รอิจิ) n. การแตง่งาน,การสมรส [Hope]
(n) การสมรส,การแตง่งาน,การววิาห ์[Nontri]
/M EH1 R IH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

married แตง่งานแลว้: มคีรอบครัว, สมรสแลว้ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการแตง่งาน: เก鬦ี،ยวกบัการสมรส, เก鬦ี،ยวกบัคนท鬦ี،แตง่งานแลว้ [Lex2]
อทุศิตวัใหก้บั: แตง่กบังาน [Lex2]
(แม\'รดิ) adj. แตง่งานแลว้ ###S. wedded [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัการแตง่งาน,แตง่งานแลว้,สมรสแลว้ [Nontri]
/M EH1 R IY0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[marry]
แตง่งาน: สมรส [Lex2]
ประกอบพธิแีตง่งาน: ทาํพธิสีมรส [Lex2]
จับเขา้คู่กนั: เขา้กนัไดด้ ี[Lex2]
(แม\'ร)ี v. แตง่งาน,สมรส,ทาํพธิสีมรส,รว่มกนัอยา่งสนทิสนม, ###SW. marrier n. [Hope]
(vt) แตง่งาน,สมรส,เขา้พธิวีวิาห ์[Nontri]
/M EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

massive ใหญโ่ต หนักและแขง็มาก: มหมึา, มโหฬาร, ใหญม่าก, ขนาดยกัษ,์ เข鬦ื،อง [Lex2]
(แมส\'ซฟิว) adv. เป็นกอ้นใหญ,่เป็นกอ้นใหญแ่ละหนัก,ใหญ ่(เชน่หวัเรอืหนา้ผาก) ,มาก,ไม่
เป็นชั刧惀น,เป็นเน刧ื惀อเดยีวกนั ###SW. massively adv. massiveness,massivity n. [Hope]
(adj) ใหญโ่ต,หนาแนน่,มาก,บกึบนึ,แขง็แรง [Nontri]
/M AE1 S IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mass พธิรีาํลกึถวนัสวรรคตของพระเยซใูนศาสนาครสิต[์Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
กอง: กลุ่ม, กอ้น, ช刧ิ惀น, สว่น [Lex2]
สว่นใหญ[่Lex2]



ซ鬦ึ،งมจีาํนวนมาก: มากมาย [Lex2]
รวมตวัเป็นกอ้น: รวมกนัเป็นกลุ่ม, รวมกนัเป็นกอง, รวมกนัหนาแนน่ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัคนจาํนวนมาก: เก鬦ี،ยวขอ้งกบัคนจาํนวนมาก [Lex2]
กวา้งมาก: ทั鬦،วไป, ถว้นทั鬦،ว, เป็นวงกวา้ง [Lex2]
(แมส) n. มวล,กอ้น,กอง,ปกึ,จาํนวนมาก,ปรมิาณมาก,ภาพหรอืขนาดสามมติ,ิสว่นใหญ,่สว่น
สาํคญั,ขนาด,ความใหญโ่ต,ทั刧惀งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแนน่ adj. กวา้ง
ขวาง,ครอบคลมุ,จาํนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกนัเป็นกอ้น vt. ทาํใหร้วมกนัเป็นกอ้นหรอื
กอง,วาดภาพหรอืใหส้ใีนลกัษณะทั鬦،วไป. Phr [Hope]
(n) กอ้น,กอง,มวลชน,ความหนาแนน่ [Nontri]
(vt) รวมเป็นกอง,รวมเป็นกอ้น [Nontri]
/M AE1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

master เจา้นาย: นายจา้ง, หวัหนา้, ผู้ควบคมุ, ผู้ปกครอง [Lex2]
ผู้เช鬦ี،ยวชาญ: ผู้ช鬦ํ،าชอง, ผู้ชาํนชิาํนาญ, คนมฝีีมอื [Lex2]
ศลิปนิผู้ย鬦ิ،งใหญ:่ นักวาดรปูท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีงในอดตี [Lex2]
หวัหนา้ครอบครัว: เจา้บา้น [Lex2]
ครผูู้ชาย: คร ู[Lex2]
ตน้ฉบบั[Lex2]
กปัตนัเรอืสนิคา้: กปัตนั, นายเรอืสนิคา้ [Lex2]
สาํคญัท鬦ี،สดุ: ใหญท่鬦ี،สดุ [Lex2]
ชาํนาญ: เช鬦ี،ยวชาญ, เกง่กาจ [Lex2]
เขา้ใจถอ่งแท:้ รู้อยา่งละเอยีด, รอบรู้ [Lex2]
ควบคมุ: ปกครอง, บงัคบั [Lex2]
(มาส\'เทอะ,แมส\'เทอะ) n. นาย,เจา้นาย,นายจา้ง,กปัตนัเรอืสนิคา้,กปัตนัเรอื,ผู้
บงัคบัการ,หวัหนา้ครอบครัว,เจา้บา้น,ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,ผู้มชียั,ผู้มอีาํนาจ,คนเกง่,ผู้ชว่ยผู้
พพิากษา,มหาบณัฑติ,ผู้สาํเรจ็ปรญิญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหวัหนา้,เป็นผู้นาํ,เก鬦ี،ยวกบัการ
ควบคมุ,เก鬦ี،ยวกบัการนาํ,วางอาํนาจ,ใหญย่鬦ิ،ง,เช鬦ี،ยวชาญ [Hope]
(n) หวัหนา้,ผู้บงัคบัการ,คร,ูเจา้นาย,มหาบณัฑติ [Nontri]
(vt) เป็นนาย,ปกครอง,ควบคมุ,ปราบปราม [Nontri]
/M AE1 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

matching /M AE1 CH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[match]
การแขง่ขนั[Lex2]
คู่ท鬦ี،เหมอืนกนั: คนท鬦ี،เทา่เทยีมกนั, ผู้ท鬦ี،คลา้ยกนั [Lex2]
คู่สมรส: คู่รักหวานช鬦ื،น, คู่แตง่งาน, คู่ครอง [Lex2]
เขา้กนั (กบั): เหมาะ (กบั), ลงรอย (กบั), สมัพันธก์บั [Lex2]
เทา่กนักบั: เทา่เทยีมกนักบั [Lex2]
ไมข้ดีไฟ[Lex2]
(แมช)ฺ n. ไมข้ดีไฟ,คู่ปรับ,ผู้ท鬦ี،เทา่เทยีม,การสมรส,การเขา้คู่กนั,เกมกฬีา,การแขง่ขนั,การเขา้
แขง่ขนั. v. เทา่เทยีม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตวั,เหมาะกบั,ตอ่ตา้น,เผชญิคู่ปรับ,สมรส,เขา้คู่,เขา้ชดุ.
###SW. matchable adj. matcher n. [Hope]
(n) ไมข้ดีไฟ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คู่ควรกนั,คู่ปรับ,การแขง่ขนั,เกมกฬีา,การแตง่งาน [Nontri]
(vt) เทา่เทยีม,แขง่ขนั,คู่ควรกนั,แตง่งาน,เขา้คู่ [Nontri]
/M AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]



match การแขง่ขนั[Lex2]
คู่ท鬦ี،เหมอืนกนั: คนท鬦ี،เทา่เทยีมกนั, ผู้ท鬦ี،คลา้ยกนั [Lex2]
คู่สมรส: คู่รักหวานช鬦ื،น, คู่แตง่งาน, คู่ครอง [Lex2]
เขา้กนั (กบั): เหมาะ (กบั), ลงรอย (กบั), สมัพันธก์บั [Lex2]
เทา่กนักบั: เทา่เทยีมกนักบั [Lex2]
ไมข้ดีไฟ[Lex2]
(แมช)ฺ n. ไมข้ดีไฟ,คู่ปรับ,ผู้ท鬦ี،เทา่เทยีม,การสมรส,การเขา้คู่กนั,เกมกฬีา,การแขง่ขนั,การเขา้
แขง่ขนั. v. เทา่เทยีม,เป็นคู่ปรับ,ปรับตวั,เหมาะกบั,ตอ่ตา้น,เผชญิคู่ปรับ,สมรส,เขา้คู่,เขา้ชดุ.
###SW. matchable adj. matcher n. [Hope]
(n) ไมข้ดีไฟ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คู่ควรกนั,คู่ปรับ,การแขง่ขนั,เกมกฬีา,การแตง่งาน [Nontri]
(vt) เทา่เทยีม,แขง่ขนั,คู่ควรกนั,แตง่งาน,เขา้คู่ [Nontri]
/M AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

material วตัถ:ุ ส鬦ิ،งของ, สสาร [Lex2]
ขอ้เทจ็จรงิ: ขอ้มลู, เน刧ื惀อหา, ใจความ, สาระ, ความคดิ [Lex2]
ผา้: ส鬦ิ،งทอ [Lex2]
ผู้เหมาะสม: คนเหมาะสม [Lex2]
ทางกาย: ทางกายภาพ [Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกบัวตัถ:ุ ซ鬦ึ،งประกอบดว้ยวตัถ,ุ ในโลกของวตัถ,ุ ทางโลก, ทางวตัถ ุ[Lex2]
สาํคญั: จาํเป็น, ท鬦ี،สมัพันธก์นั [Lex2]
(มะเทยี\'เรยีล) n. วตัถ,ุสว่นประกอบ,วสัด,ุปัจจัย,เน刧ื惀อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคดิ
ขอ้เทจ็จรงิหรอืขอ้มลู,ส鬦ิ،งทอ adj. ประกอบดว้ยวตัถ,ุทางกาย,เป็นปัจจัยสาํคญั,เก鬦ี،ยวกบัวตัถุ
พยาน. ###SW. materials n. อปุกรณเ์คร鬦ื،องมอื [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัรา่งกาย,เป็นรปูธรรม,สาํคญั,ประกอบดว้ยวตัถ ุ[Nontri]
(n) ส鬦ิ،งของ,วตัถ,ุเน刧ื惀อหา,สว่นประกอบ,ปัจจัย,ส鬦ิ،งทอ [Nontri]
/M AH0 T IH1 R IY0 AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]



mathematics คณติศาสตร:์ เลข, เลขคณติ, วชิาคาํนวณ [Lex2]
(แมธธะแมท\'ทคิซ)ฺ n. คณติศาสตร ์[Hope]
(n) คณติศาสตร ์[Nontri]
/M AE2 TH AH0 M AE1 T IH0 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

matter ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งทาํ: ภารกจิ, งาน, ธรุกจิ [Lex2]
สาร: เน刧ื惀อหาสาระ, สาระสาํคญั, ใจความ, จดุสาํคญั, เร鬦ื،อง, เร鬦ื،องราว [Lex2]
วตัถ:ุ สสาร, ส鬦ิ،งของ [Lex2]
ส鬦ิ،งพมิพ:์ ส鬦ิ،งตพีมิพ ์[Lex2]
เป็นเร鬦ื،องสาํคญั: มคีวามหมาย, มสีาระสาํคญั, มคีวามสาํคญั [Lex2]
(แมท\'เทอะ) n. วตัถ,ุสสาร,สาระ,เน刧ื惀อหา,ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ในชอ่งวา่ง,วตัถทุางกาย,สารเฉพาะ
อยา่ง,สารท鬦ี،ถกูขบัถา่ยออกจากรา่งกาย,หนอง,ส鬦ิ،งตพีมิพ,์ส鬦ิ،งขดี
เขยีน,สถานการณ,์สภาวะ,ธรุกจิ,ความสาํคญั,ความลาํบาก,เหตผุล,สาเหต,ุสาํเนา,แบบ vi.
เป็นส鬦ิ،งสาํคญัมคีวามหมาย มหีนอง [Hope]
(n) วตัถ,ุสสาร,ส鬦ิ،งของ,สาระ,เร鬦ื،อง [Nontri]
(vi) เป็นเร鬦ื،องราว,สาํคญั,เป็นเหต ุ[Nontri]
/M AE1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

maximum จาํนวนสงูสดุ: จาํนวนมากท鬦ี،สดุ, จดุท鬦ี،สงูสดุ, คา่สงูสดุ, คา่มากท鬦ี،สดุ [Lex2]
สงูสดุ: มากท鬦ี،สดุ, ใหญส่ดุ [Lex2]
(แมค\'ซะมมั) n.จาํนวนท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ,คา่สงูสดุ,คา่มากท鬦ี،สดุ. adj. มากสดุ,สงูสดุ,ใหญส่ดุ,เก鬦ี،ยว
กบัจาํนวนหรอืคา่ท鬦ี،สดูสดุ. pl. maximums,maxima [Hope]
(adj) มากท鬦ี،สดุ,ขั刧惀นสงู,สงูสดุ,ใหญส่ดุ [Nontri]
(n) จาํนวนมากท鬦ี،สดุ,คา่สงูสดุ [Nontri]
/M AE1 K S AH0 M AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

May พฤษภาคม[Lex2]
อาจจะ (ใชแ้สดงความเป็นไปได)้: อาจ, คงจะ, นา่จะ [Lex2]
สามารถจะ (ใชแ้สดงการขออนญุาต)[Lex2]
เดอืนพฤษภาคม[Lex2]
ขอให ้เชน่ May the best team win. ขอใหท้มีท鬦ี،เกง่ท鬦ี،สดุชนะ [LongdoEN]
(เมย)์ auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางท,ีขอให ้n. =maiden (ด)ู [Hope]
(n) เดอืนพฤษภาคม [Nontri]
(va) ขออนญุาต,อาจจะ,สามารถจะ,นา่จะ,บางท ี[Nontri]
/M EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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



meal ม刧ื惀อ: ม刧ื惀ออาหาร [Lex2]
อาหาร[Lex2]
ธญัพชืบด: ขา้วบด, ขา้วป่น [Lex2]
กาก เชน่ peanut meal หรอื soybean meal หมายถงึกากถั鬦،วลสิงท鬦ี،คั刧惀นเอาน刧ํ惀ามนัออกแลว้
เหลอืสว่นท鬦ี،เป็นผงคอ่นขา้งหยาบ ใชป้ระโยชนอ์ยา่งอ鬦ื،นอกีมาก เชน่เป็นอาหารสตัว ์สกดัเป็น
กาว ทาํกระดาษกาว (gummed paper) หรอืเทปกาว (gummed tape) [LongdoEN]
(มลี) n. ม刧ื惀ออาหาร,อาหารท鬦ี،กนิในม刧ื惀อหน鬦ึ،ง ๆ ,เวลารับประทานอาหาร,ผงหยาบของขา้วบด,ขา้ว
ป่น,สารป่น [Hope]
(n) อาหาร,ม刧ื惀ออาหาร [Nontri]
/M IY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

meaning ความหมาย[Lex2]
จดุประสงค:์ เปา้หมาย, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตั刧惀งใจจะพดูหรอืบอก [Lex2]
ความสาํคญัของความรู้สกึหรอืประสบการณ[์Lex2]
(มนี\'นงิ) n. ความหมาย,จดุประสงค,์ความสาํคญั. adj. มคีวามหมาย,มุ่งหมายไว,้ตั刧惀งใจไว.้
###SW. meaningly adv. [Hope]
(adj) มคีวามหมาย,ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย,มเีจตนา [Nontri]
(n) ความหมาย,นัย,คาํแปล,เปา้หมาย,ความสาํคญั [Nontri]
/M IY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[mean]
หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตั刧惀งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉล鬦ี،ย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตั刧惀งใจ,หมายถงึ,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,นาํมาซ鬦ึ،ง,มคีวามหมายตอ่,มคีวาม
สาํคญัตอ่. vi. ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย adj. ต鬦ํ،าตอ้ย,ชั刧惀นต鬦ํ،า,ไมส่าํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ข刧ี惀
เหนยีว,เหน็แกต่วั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เช鬦ี،ยวชาญ,ประทบัใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉล鬦ี،ย n.
คา่เฉล鬦ี،ย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mean หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตั刧惀งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉล鬦ี،ย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตั刧惀งใจ,หมายถงึ,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,นาํมาซ鬦ึ،ง,มคีวามหมายตอ่,มคีวาม
สาํคญัตอ่. vi. ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย adj. ต鬦ํ،าตอ้ย,ชั刧惀นต鬦ํ،า,ไมส่าํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ข刧ี惀
เหนยีว,เหน็แกต่วั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เช鬦ี،ยวชาญ,ประทบัใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉล鬦ี،ย n.
คา่เฉล鬦ี،ย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

means วธิ:ี วธิกีาร, ชอ่งทาง, หนทาง [Lex2]



เงนิทอง: ทรัพยส์มบตั,ิ ทรัพยส์นิ, ความมั鬦،งคั鬦،ง [Lex2]
(มนีซ)ฺ วธิกีาร,เคร鬦ื،องมอื,ทรัพยส์นิจาํนวนมากมาย,จาํนวนมากมาย [Hope]
(n) วธิ,ีเคร鬦ื،องมอื,ทรัพยส์นิ,พาหะ,รายได ้[Nontri]
/M IY1 N Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[mean]
หมายความวา่: แปลวา่, แสดงวา่ [Lex2]
มเีจตนา: ตั刧惀งใจ, มุ่งหมาย [Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย [Lex2]
มคีวามหมายตอ่: มคีวามสาํคญัตอ่ [Lex2]
ใจรา้ย: ใจดาํ, โหดรา้ย, ใจแคบ, เลวทราม [Lex2]
ทรดุโทรม: สกปรก, ซอมซอ่, ขะมกุขมอม [Lex2]
คา่เฉล鬦ี،ย: ตวักลาง, มชัฌมิ [Lex2]
(มนี) vt. มุ่งหมาย,มเีจตนา,ตั刧惀งใจ,หมายถงึ,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,นาํมาซ鬦ึ،ง,มคีวามหมายตอ่,มคีวาม
สาํคญัตอ่. vi. ตั刧惀งใจ,มุ่งหมาย adj. ต鬦ํ،าตอ้ย,ชั刧惀นต鬦ํ،า,ไมส่าํคญั,ถอ่ย,สกปรก,เลว,ใจแคบ,ข刧ี惀
เหนยีว,เหน็แกต่วั,สรา้งความเดอืดรอ้น,รา้ย,เช鬦ี،ยวชาญ,ประทบัใจ,ระหวา่งกลาง,โดยเฉล鬦ี،ย n.
คา่เฉล鬦ี،ย [Hope]
/M IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

measurement ขนาด: ปรมิาณ, ปรมิาตร [Lex2]
การวดั[Lex2]
(เมส\'เชอเมนิท)ฺ n. การวดั,ขนาดท鬦ี،วดั,ระบบการวดั,หนว่ยวดั. ###SW. measurements n.
ขนาดตา่ง ๆ เป็นน刧ิ惀วของผู้หญงิ (คร鬦ึ،งลาํตวั เอว ตะโพก) [Hope]
(n) การวดั,ขนาด,เคร鬦ื،องวดั,มาตราการ,เกณฑ ์[Nontri]
/M EH1 ZH ER0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

meat



เน刧ื惀อสตัว[์Lex2]
เน刧ื惀อผลไม:้ สว่นท鬦ี،รับประทานได,้ อาหาร [Lex2]
เน刧ื惀อหา: สาระสาํคญั, ใจความสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
(มที) n. เน刧ื惀อสตัวท์鬦ี،ใชเ้ป็นอาหาร,อาหาร,สว่นท鬦ี،กนิได,้สว่นสาํคญั,จดุสาํคญั,ของโปรด,ส鬦ิ،งท鬦ี،
ชอบทาํ,อาหารม刧ื惀อสาํคญั. [Hope]
(n) เน刧ื惀อสด,อาหาร [Nontri]
/M IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

media ส鬦ื،อมวลชน (คาํพหพูจนข์อง medium): ตวักลาง, ส鬦ื،อกลาง [Lex2]
(ม\ี'เดยี) n.,พหพูจนข์อง medium (ด)ู Phr. (The media,mass media ส鬦ื،อมวลชน เชน่
วทิย ุโทรทศัน ์หนังสอืพมิพ ์แมก็กาซนี) [Hope]
(n) pl ของ medium [Nontri]
/M IY1 D IY0 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[medium]
ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง [Lex2]
สายกลาง: ภาวะท鬦ี،อยู่ตรงกลาง, จดุก鬦ึ،งกลาง [Lex2]
ส鬦ื،อมวลชน[Lex2]
ส鬦ื،อกลาง: ตวักลาง [Lex2]
วธิกีาร: วธิ ี[Lex2]
ผู้เป็นส鬦ื،อกลางระหวา่งวญิญาณและมนษุย[์Lex2]
ส鬦ิ،งแวดลอ้ม: สภาพแวดลอ้ม [Lex2]
|das, pl. Medien| ส鬦ื،อ เชน่ หนังสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์[LongdoDE]
(ม\ี'เดยีม) n. สายกลาง,ภาวะท鬦ี،อยู่ตรงกลาง,ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ระหวา่งกลาง,ส鬦ื،อ,มชัฌมิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،แสงหรอื
เสยีงผา่นไป,ท鬦ี،อยู่ส鬦ิ،งมชีวีติ,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม,วธิกีาร,อาหารเพาะเช刧ื惀อ. adj. ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง,เป็น
สายกลาง pl. media ###S. mean,means [Hope]
(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง,เป็นตวักลาง [Nontri]
(n) ตวักลาง,ส鬦ื،อ,คนทรง,เคร鬦ื،องมอื [Nontri]
/M IY1 D IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

medical ทางการแพทย:์ ดา้นการแพทย,์ เก鬦ี،ยวกบัการแพทย,์ เก鬦ี،ยวกบัการรักษา [Lex2]
การตรวจรา่งกาย: การเชค็สขุภาพ [Lex2]
(เมด\'ดเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัการแพทย,์เก鬦ี،ยวกบัการรักษา. [Hope]
(adj) ทางอายรุศาสตร,์ทางการแพทย,์ทางเวชกรรม [Nontri]
/M EH1 D AH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

medium ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง: กลางๆ, ปานกลาง, ขนาดกลาง [Lex2]



สายกลาง: ภาวะท鬦ี،อยู่ตรงกลาง, จดุก鬦ึ،งกลาง [Lex2]
ส鬦ื،อมวลชน[Lex2]
ส鬦ื،อกลาง: ตวักลาง [Lex2]
วธิกีาร: วธิ ี[Lex2]
ผู้เป็นส鬦ื،อกลางระหวา่งวญิญาณและมนษุย[์Lex2]
ส鬦ิ،งแวดลอ้ม: สภาพแวดลอ้ม [Lex2]
|das, pl. Medien| ส鬦ื،อ เชน่ หนังสอืพมิพ ์วทิย ุโทรทศัน ์[LongdoDE]
(ม\ี'เดยีม) n. สายกลาง,ภาวะท鬦ี،อยู่ตรงกลาง,ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ระหวา่งกลาง,ส鬦ื،อ,มชัฌมิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،แสงหรอื
เสยีงผา่นไป,ท鬦ี،อยู่ส鬦ิ،งมชีวีติ,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม,วธิกีาร,อาหารเพาะเช刧ื惀อ. adj. ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง,เป็น
สายกลาง pl. media ###S. mean,means [Hope]
(adj) ปานกลาง,เป็นสายกลาง,ซ鬦ึ،งอยู่ระหวา่งกลาง,เป็นตวักลาง [Nontri]
(n) ตวักลาง,ส鬦ื،อ,คนทรง,เคร鬦ื،องมอื [Nontri]
/M IY1 D IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

meeting การพบกนั: การเจอกนั [Lex2]
การประชมุ: การรวมกลุ่ม, การชมุนมุ [Lex2]
(มที\'ทงิ) n. การชมุนมุ,การพบกนั,กลุ่มคนท鬦ี،ชมุนมุกนั,สถานท鬦ี،ชมุนมุ [Hope]
(n) การประชมุ,การชมุนมุ,การดวลกนั [Nontri]
/M IY1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

meet พบโดยบงัเอญิ[Lex2]
จัดใหพ้บกนั: พบกนัอยา่งเป็นทางการ [Lex2]
รู้จักเป็นครั刧惀งแรก: พบกนัครั刧惀งแรก, ไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จัก [Lex2]
ตอ้นรับ[Lex2]
ชมุนมุ: ประชมุ [Lex2]
จัดการ: รับมอื [Lex2]
ทาํตาม: สนอง, ยอมตาม [Lex2]
บรรจบกบั: สมัผัสกบั, เช鬦ื،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鬦ี،
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]

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



(v) / / [OALD]

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

membership การเป็นสมาชกิ: สมาชกิสภาพ, การเป็นสว่นหน鬦ึ،งของกลุ่ม, การเขา้รว่ม [Lex2]
(เมม\'เบอชพิ) n. สมาชกิภาพ,จาํนวนสมาชกิทั刧惀งหมด [Hope]
(n) จาํนวนสมาชกิ [Nontri]
/M EH1 M B ER0 SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

memory ความจาํ: ความทรงจาํ, ระบบความจาํ [Lex2]
การจาํได:้ การระลกึถงึ [Lex2]
หนว่ยความจาํ (ในคอมพวิเตอร)์: ความจขุองขอ้มลู [Lex2]
(เมม\'มะร)ี n. ความจาํ,ความทรงจาํ,บคุคลหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،จาํไว,้หนว่ยความจาํของเคร鬦ื،อง
คอมพวิเตอร ์pl. memories [Hope]
(n) ช鬦ื،อเสยีง,ความทรงจาํ,ความหลงั,อนสุรณ ์[Nontri]
/M EH1 M ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mentally ดา้นจติใจ: ในทางจติใจ [Lex2]
(เมน\'ทลัล)ี adv. แหง่จติ,แหง่ปัญญา,แหง่ความรู้ [Hope]
(adv) ทางจติใจ,ทางความคดิ,ทางใจ,ทางปัญญา [Nontri]
/M EH1 N T AH0 L IY0/ [CMU]
/M EH1 N AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

mental เก鬦ี،ยวกบัจติใจ: ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นในใจ, ซ鬦ึ،งผดุข刧ึ惀นในใจ [Lex2]
บา้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เป็นโรคจติ [Lex2]
โกรธอยา่งบา้คลั鬦،ง[Lex2]
(เมน\'เทลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัจติใจ,สาํหรับคนไขโ้รคจติ [Hope]
(adj) ทางใจ,ในใจ,เก鬦ี،ยวกบัจติใจ [Nontri]
/M EH1 N T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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



(vt) กลา่วถงึ,พาดพงิถงึ,อา้งถงึ,เอย่ถงึ [Nontri]
/M EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

menu รายการอาหาร: เมน,ู รายการ, รายการสาํหรับเลอืก, รายการตวัเลอืกบนคอมพวิเตอร ์[Lex2]
อาหารท鬦ี،อยู่ในรายการหรอืเมน[ูLex2]
(n) รายการอาหาร,บญัชอีาหาร,เมน ู[Nontri]
/M EH1 N Y UW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

merely เพยีงเทา่นั刧惀น: เพยีงแต,่ เทา่นั刧惀น, อยา่งงา่ยๆ [Lex2]
(เมยีร\์'ล)ี adv. เทา่นั刧惀น,เป็นเพยีง,งา่ย ๆ ,เฉย ๆ ,บรสิทุธ气ิꯔ,ไมม่สี鬦ิ،งเจอืปน ###S.
simply,purely [Hope]
(adv) เป็นเพยีง,เทา่นั刧惀น,เฉยๆ,งา่ยๆ,บรสิทุธ气ิꯔ [Nontri]
/M IH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

mere เพยีงเทา่นั刧惀น: ไมเ่กนิกวา่, เทา่นั刧惀น [Lex2]
บรสิทุธ气ิꯔ: ไมม่สี鬦ิ،งเจอืปน, แท้ๆ [Lex2]
บงึ (ทางวรรณกรรม): ทะเลสาบ, หนองน刧ํ惀า, สระน刧ํ惀า [Lex2]
(เมยีร)์ adj. เป็นเพยีง,เทา่นั刧惀น,เฉย ๆ ,บรสิทุธ气ิꯔ,ไมม่สี鬦ิ،งเจอืปน,แท ้ๆ ,อดุมสมบรูณ ์[Hope]
(adj) เทา่นั刧惀น,แท้ๆ,เป็นเพยีง,เฉยๆ,บรสิทุธ气ิꯔ,อดุมสมบรูณ ์[Nontri]
(n) สระน刧ํ惀า [Nontri]
/M IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

message ขา่วสาร: ขา่วคราว, ขอ้ความ, สาร [Lex2]
ประเดน็: เน刧ื惀อความ, เน刧ื惀อหา, ความหมาย [Lex2]
(เมส\'ซจิ)ฺ n. สาร,ขา่วสาร,ขา่วคราว,จดุหมายหรอืคาํพดูท鬦ี،ฝากไปใหบ้คุคลอ鬦ื،น,ความ
หมาย,ถอ้ยคาํ (โทรเลขหรอืโทรศพัท)์ [Hope]
(n) ขา่วสาร,ความหมาย,ถอ้ยคาํ [Nontri]
/M EH1 S AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mess สภาพรกรงุรัง: สภาพสกปรกและไมเ่รยีบรอ้ย [Lex2]
คนไมเ่รยีบรอ้ย: คนสกปรก [Lex2]
(เมส) n. ภาวะท鬦ี،ยุ่งเหยงิ,ความสบัสน,สถานการณท์鬦ี،ลาํบากใจ,บคุคลท鬦ี،กาํลงัมเีร鬦ื،องยุ่ง. vt. ทาํ
ยุ่ง,ทาํใหส้กปรกหรอืไมเ่ป็นระเบยีบ. vi. รว่มรับประทานอาหาร,ทาํสกปรกหรอืทาํยุ่ง. Phr.
(mess around (about) เท鬦ี،ยวยุ่ง ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งเลยไปโดยเปลา่ประโยชน)์ [Hope]
(n) ความสบัสน,ความไมเ่ป็นระเบยีบ,ความยุ่งเหยงิ,อาหารจานหน鬦ึ،ง [Nontri]
/M EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

metal โลหะ: โลหะผสม, สารผสมท鬦ี،มโีลหะ [Lex2]
ธาตโุลหะ (ทางเคม)ี (สญัลกัษณย์อ่คอื M)[Lex2]
เพลงแนวเฮฟว鬦ี،เมทลั[Lex2]
ปกคลมุดว้ยโลหะ: ใสโ่ลหะ [Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํดว้ยโลหะ: ซ鬦ึ،งทาํมาจากโลหะ [Lex2]
(เมท\'เทลิ) n. โลหะ [Hope]
(adj) ทาํดว้ยโลหะ [Nontri]
(n) โลหะ,โลหะผสม,หนิโรยถนน [Nontri]
/M EH1 T AH0 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

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

metre เมตร: หนว่ยวดัเป็นเมตร [Lex2]
(ม\ี'เทอะ) n. เมตร [Hope]
(n) ความยาวเป็นเมตร,เคร鬦ื،องวดัจังหวะดนตร ี[Nontri]
(n) / / [OALD]

midday เท鬦ี،ยงวนั: เท鬦ี،ยง, กลางวนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นตอนกลางวนั: เก鬦ี،ยวกบัตอนเท鬦ี،ยงวนั [Lex2]
(มดิ\'เด) n.,adj. เท鬦ี،ยงวนั,เท鬦ี،ยง,กลางวนั. [Hope]
(n) เท鬦ี،ยงวนั,กลางวนั [Nontri]
/M IH1 D D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

middle ตรงกลาง: กลาง, ก鬦ึ،งกลาง [Lex2]
ปานกลาง: พอประมาณ, เป็นกลาง, กลางๆ [Lex2]
จดุก鬦ึ،งกลาง: จดุกลาง [Lex2]
(มดิ\'เดลิ) adj.,n. ก鬦ึ،งกลาง,ตอนกลาง,กลาง,ปานกลาง,พอประมาณ. ###S. central
[Hope]
(adj) กลาง,ตอนกลาง,ปานกลาง,ก鬦ึ،งกลาง,พอประมาณ [Nontri]
(n) ตอนกลาง,สว่นกลาง,จดุกลาง,ส鬦ื،อกลาง [Nontri]
/M IH1 D AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mid ตรงกลาง: ก鬦ึ،งกลาง [Lex2]
ตรงกลาง[Lex2]
กลาง: ตรงกลาง, จดุกลาง [Lex2]
(มดิ) adj.,prep ตรงกลาง,ปานกลาง,กลาง,พอประมาณ n. ตาํแหนง่กลาง,ตรงกลาง [Hope]
(adj) ระหวา่งกลาง,ตรงกลาง,ปานกลาง,พอประมาณ [Nontri]
(n) ตอนกลาง,ตรงกลาง,ตาํแหนง่กลาง [Nontri]
(pre) ระหวา่งกลาง,ตรงกลาง [Nontri]
/M IH1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

midnight เวลาเท鬦ี،ยงคนื: กลางดกึ, ตอนกลางคนื [Lex2]
ตอนกลางคนื: ในเวลากลางคนื, ในเวลาเท鬦ี،ยงคนื [Lex2]
(มดิ\'ไนท)ฺ n. เท鬦ี،ยงคนืเวลา24.00น. [Hope]
(n) เท鬦ี،ยงคนื [Nontri]
/M IH1 D N AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

might กรยิาชว่ยชอ่งท鬦ี، 2 ของ may: อาจจะ, คงจะ, นา่จะ [Lex2]
อาํนาจ[Lex2]
ความแขง็แรง: พลงั, กาํลงักาย, แรง [Lex2]
(ไมท)ฺ n. อาํนาจ,ความสามารถ,ประสทิธภิาพ,กาํลงักาย,แรง,อาํนาจหรอืกาํลงัท鬦ี،เหนอืกวา่ 



Phr. (with might and main มอีาํนาจเตม็ท鬦ี،) v. อดตีกาลของ may [Hope]
(n) กาํลงั,ประสทิธภิาพ,อาํนาจ,แรง,ความสามารถ [Nontri]
(va) pt ของ may [Nontri]
/M AY1 T/ [CMU]
(v) / / [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鬦ื،องด鬦ื،ม) ซ鬦ึ،งมรีสชาตอิอ่น: (อาหาร, เคร鬦ื،องด鬦ื،ม) ไมเ่ขม้ขน้, ไมแ่รง, รสไมจั่ด
[Lex2]
(ไมลด์)ฺ adj. ออ่น,ออ่นโยน,เบา,ไมร่นุแรง,ไมม่ากเกนิไป,ไมฉ่นุ,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]

mile ไมล ์(เป็นหนว่ยวดัความยาว): ระยะทางท鬦ี،นับเป็นไมล ์[Lex2]
(ไมล)์ n. ไมล,์หนว่ยระยะทางท鬦ี،เทา่กบั1760ฟตุ,ชอ่งวา่งขนาดใหญ,่ขอบใหญ ่Phr. (statute
mileหรอืระยะทางท鬦ี،เทา่กบั5270ฟตุหรอื1760 หลา;mi.) [Hope]
(n) ความยาวเป็นไมล ์[Nontri]
/M AY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

military ทหาร: กองกาํลงั, กองทพั [Lex2]
ทางทหาร: เก鬦ี،ยวกบัทหาร, ของทหาร [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสงคราม[Lex2]
(มลิ\'ลเิทอร)ี adj. เก鬦ี،ยวกบัทหาร [Hope]
(adj) ในทางทหาร,เก鬦ี،ยวกบัทหาร [Nontri]
/M IH1 L AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

milk น刧ํ惀านม: นม [Lex2]
รดีนม[Lex2]
รดีไถ: ปอกลอก, หลอกเอาประโยชน ์[Lex2]
(มลิค)ฺ n. น刧ํ惀านม,ของเหลวท鬦ี،คลา้ยน刧ํ惀านม (เชน่น刧ํ惀ามะพรา้ว) vt. รดีน刧ํ惀านม,รดี,ปอกลอก,บั鬦،นทอน
vi. ใหน้刧ํ惀านม Phr. (cry over spilt milk เสยีใจตอ่ส鬦ิ،งท鬦ี،ลว่งเลยไปแลว้) ###SW. milking n.
###S. tap,extract,exploit [Hope]
(n) น刧ํ惀านม [Nontri]
(vt) รดีนม,ปอกลอก,รดี [Nontri]
/M IH1 L K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

milligram มลิลกิรัม[Lex2]
(มลิ\'ละแกรม) n. 1/1000 กรัม [Hope]
/M IH1 L AH0 G R AE2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

millimetre มลิลเิมตร[Lex2]
(มลิ\'ละมเีทอะ) n. 1/1000 เมตร ###SW. millimetric adj. [Hope]



(n) ความยาวเป็นมลิลเิมตร [Nontri]
(n) / / [OALD]

million หน鬦ึ،งลา้น[Lex2]
หน鬦ึ،งลา้น (หรอืจาํนวนหน鬦ึ،งลา้นท鬦ี،เป็นตวัเลข)[Lex2]
|die, pl. Millionen| หน鬦ึ،งลา้น [LongdoDE]
(มลิ\'เยนิ) n. หน鬦ึ،งลา้น pl. million,millions [Hope]
(n) หน鬦ึ،งลา้น,ลา้นปอนด,์ลา้นเหรยีญ,ลา้นบาท [Nontri]
/M IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

millionth ซ鬦ึ،งเป็นลาํดบัท鬦ี،หน鬦ึ،งลา้น[Lex2]
(มลิ\'เลยีนธ)ฺ adj.,n. ท鬦ี،ลา้น,หน鬦ึ،งในลา้น [Hope]
(adj) ท鬦ี،หน鬦ึ،งลา้น,ท鬦ี،ลา้น [Nontri]
(n) หน鬦ึ،งสว่นในหน鬦ึ،งลา้นสว่น,หน鬦ึ،งในลา้น [Nontri]
/M IH1 L Y AH0 N TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mind จติใจ: ใจ, ความเหน็, ความรู้สกึนกึคดิ, ความคดิ [Lex2]
ความจาํ: ความทรงจาํ [Lex2]
คนฉลาด[Lex2]
ความตั刧惀งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค ์[Lex2]
สตปัิญญา: ความสามารถในการเขา้ใจ, ปัญญา [Lex2]
สงัเกต: เขา้ใจ [Lex2]
รังเกยีจ: เก鬦ี،ยง, คดัคา้น, ไมเ่ตม็ใจทาํบางส鬦ิ،ง [Lex2]
ระวงั: ระมดัระวงั, เอาใจใสด่แูล [Lex2]
(ไมนด์)ฺ n. จติ,ใจ,จติใจ,จรติ,ความคดิ,ปัญญา,เหตผุล,ขอ้คดิเหน็,ความ
ตั刧惀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鬦ื،อ
ฟัง,ดแูล,เป็นหว่ง,คดัคา้น,สงัเกต,จาํได ้[Hope]
(n) จติใจ,เชาวน,์ความตั刧惀งใจ,ความคดิ,สตปัิญญา,ความทรงจาํ [Nontri]
(vt) ระวงั,เอาใจใส,่สนใจ,สงัเกต,ตั刧惀งใจฟัง,รังเกยีจ [Nontri]
/M AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mineral แร:่ สนิแร,่ แรธ่าต,ุ ชั刧惀นแร ่[Lex2]
ท鬦ี،เป็นแร:่ ท鬦ี،มแีร,่ ท鬦ี،ผสมดว้ยแร,่ ซ鬦ึ،งประกอบดว้ยแร ่[Lex2]
(มนิ\'เนเรลิ) n. แร,่ชั刧惀นแร ่adj. เก鬦ี،ยวกบัแร ่###SW. minerals n.,pl. ถา่นหนิ. [Hope]
(n) แร,่ชั刧惀นแร ่[Nontri]
/M IH1 N ER0 AH0 L/ [CMU]
/M IH1 N R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

minimum จาํนวนนอ้ยท鬦ี،สดุ: ปรมิาณต鬦ํ،าท鬦ี،สดุ, คา่ท鬦ี،นอ้ยท鬦ี،สดุ [Lex2]
อยา่งต鬦ํ،า: นอ้ยท鬦ี،สดุ, ขั刧惀นต鬦ํ،า, ต鬦ํ،าสดุ [Lex2]
(มนิ\'นะมมั) n. จาํนวนนอ้ยท鬦ี،สดุ,คา่ท鬦ี،นอ้ยท鬦ี،สดุ adj. นอ้ยท鬦ี،สดุ pl. minimums,minima
###S. least [Hope]
(n) ขั刧惀นต鬦ํ،า,คา่นอ้ยท鬦ี،สดุ [Nontri]
/M IH1 N AH0 M AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

minister



รัฐมนตร[ีLex2]
พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาครสิต)์: พระ, นักเทศน,์ นักบวช [Lex2]
รัฐมนตร:ี นักการฑตู [Lex2]
ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นพระ[Lex2]
คอยดแูล: ใหค้วามชว่ยเหลอื, ปรนนบิตั ิ[Lex2]
|der, pl. Minister| รัฐมนตร ี[LongdoDE]
(มนิ\'นสิเทอะ) n. พระ,รัฐมนตร ีvi. ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นพระ,ชว่ยเหลอื,รับใช,้ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น. vt.
จัดการ,จัดใหม้ ี###S. priest [Hope]
(n) ทตู,พระ,รัฐมนตร,ีผู้รับใช ้[Nontri]
(vi) ชว่ยเหลอื,ปรนนบิตั,ิรับใช,้ทาํนบุาํรงุ,ให,้จัดการให ้[Nontri]
/M IH1 N AH0 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ministry กระทรวง[Lex2]
คณะรัฐมนตร[ีLex2]
(มนิ\'นสิทร)ี n. กระทรวง,คณะรัฐมนตร,ีคณะสงฆ,์การบรกิาร,การชว่ยเหลอื [Hope]
(n) กระทรวง,คณะสงฆ,์คณะรัฐมนตร ี[Nontri]
/M IH1 N AH0 S T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

minority คนกลุ่มนอ้ย: ชนกลุ่มนอ้ย, เสยีงขา้งนอ้ย, สว่นนอ้ย [Lex2]
ความเป็นผู้เยาว ์(ทางกฎหมาย)[Lex2]
(ไมนอ\'รทิ,ีมนิอ\'รทิ)ี n. ชนหมู่นอ้ย,กลุ่มท鬦ี،นอ้ยกวา่,กลุ่มสมาชกิรัฐสภาท鬦ี،มเีสยีงขา้ง
นอ้ย,ความเป็นผู้เยาว ์###S. childhood,infancy [Hope]
(n) สว่นนอ้ย,จาํนวนนอ้ย,ชนกลุ่มนอ้ย,ความเป็นผู้เยาว ์[Nontri]
/M AY0 N AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
/M AH0 N AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

minor เลก็นอ้ย: ไมส่าํคญั, เป็นรอง [Lex2]
รนุแรงนอ้ย: อนัตรายนอ้ย [Lex2]
ท鬦ี،มชีว่งระหวา่งโนต้หลกักบัโนต้ตวัท鬦ี،สามหา่งกนันอ้ยกวา่ในเมเจอรส์เกลอยู่คร鬦ึ،งเสยีง (ทาง
ดนตร)ี: ลาํดบัเสยีงต鬦ํ،า (ในเคร鬦ื،องดนตร)ี [Lex2]
ซ鬦ึ،งยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ: ซ鬦ึ،งยงัไมเ่ป็นผู้ใหญ ่[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นวชิารอง[Lex2]
ผู้เยาว:์ เดก็, เยาวชน, ผู้ท鬦ี،ยงัไมบ่รรลนุติภิาวะ [Lex2]
วชิารอง (เสรมิหรอืรองจากวชิาเอก)[Lex2]
(ไม\'เนอะ) adj. นอ้ย,เก鬦ี،ยวกบัผู้เยาว,์เก鬦ี،ยวกบัชนหมู่นอ้ย. n. ผู้เยาว,์ผู้มกีารศกึษานอ้ย,ชน
ชาวหมู่นอ้ย,วชิารอง vi. เลอืกวชิารอง ###S. subordinate [Hope]
(adj) เลก็กวา่,นอ้ย,รอง,เยาว ์[Nontri]
(n) เดก็,เยาวชน,ผู้เยาว,์วชิารอง [Nontri]
/M AY1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

minute นาท[ีLex2]
ระยะเวลาอนัสั刧惀น: ชว่งเวลาสั刧惀นๆ, ชั鬦،วขณะ [Lex2]
จับเวลาเป็นนาท:ี บนัทกึเวลาเป็นนาท ี[Lex2]
เลก็มาก: แคบมาก [Lex2]
ไมส่าํคญั: สาํคญัเลก็นอ้ย [Lex2]
ละเอยีด: พถิพีถินั [Lex2]
|die, pl. Minuten| \nนาท ี[LongdoDE]
(มนิ\'นทิ) n. นาท,ีระยะเวลาอนัสั刧惀น,การสรปุ,บนัทกึความจาํ, adj. ซ鬦ึ،งเตรยีมข刧ึ惀นอยา่ง



รวดเรว็,ซ鬦ึ،งใชเ้วลาเลก็นอ้ยในการทาํ,เลก็มาก,เลก็นอ้ยมาก,ไมส่าํคญั,สาํคญัเลก็นอ้ย,เป็นเร鬦ื،อง
ข刧ี惀ประต☊啌ว vt. จับเวลาเป็นนาท,ีบนัทกึเป็นนาท ี###SW. minuteness n. minu [Hope]
(adj) เลก็มาก,ละเอยีด,ประณตี,พถิพีถินั [Nontri]
(n) นาท,ีรายงานการประชมุ,ลปิดา [Nontri]
/M IH1 N AH0 T/ [CMU]
/M AY0 N UW1 T/ [CMU]
/M AY0 N Y UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

mirror กระจก: กระจกเงา [Lex2]
เคร鬦ื،องสะทอ้น: เคร鬦ื،องสอ่แสดง, ภาพสะทอ้น, ส鬦ิ،งสะทอ้น [Lex2]
สะทอ้น: สะทอ้นเงา [Lex2]
เหมอืน: เป็นตวัแทนของ, จาํลอง [Lex2]
(ม\ี'เรอะ) n. กระจก,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นตวัแทนท鬦ี،แทจ้รงิ,แบบแผนของการเลยีนแบบ. vt. สะทอ้น
แสง,เป็นตวัแทนท鬦ี،แทจ้รงิ,สอ่,สอ่งเป็นเงา ###S. glass [Hope]
(n) กระจกเงา,คนัฉอ่ง [Nontri]
(vt) สอ่ง,สะทอ้นแสง [Nontri]
/M IH1 R ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

missing ซ鬦ึ،งหายไป: สาบสญู, ซ鬦ึ،งหาไมพ่บ [Lex2]
ขาดแคลน[Lex2]
(มสิ\'ซงิ) adj. ขาดแคลน,ไมม่า,ไมพ่บ,หายไป ###S. lost,absent,away,gone [Hope]
(adj) ขาดไป,ไมม่า,หายไป,ไมพ่บ [Nontri]
/M IH1 S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[miss]
นางสาว: คาํเรยีกนาํหนา้หญงิสาวท鬦ี،ยงัไมแ่ตง่งาน [Lex2]
คาํเรยีกนาํหนา้นางงามในการประกวดความงาม[Lex2]
พลาด: พลาดเปา้, ทาํพลาด [Lex2]
ทาํพลาด: พลาด [Lex2]
ไมเ่ขา้ใจ: ไมเ่หน็, ไมไ่ดย้นิ [Lex2]
หลกีเล鬦ี،ยง: หน ี[Lex2]
ขาดเรยีน: หยดุเรยีน [Lex2]
ไปไมท่นั: คลาด, ไมพ่บ [Lex2]
คดิถงึ: ปรารถนา [Lex2]
นางสาว: หญงิสาว [Lex2]
หญงิสาว: ผู้หญงิท鬦ี،ยงัไมแ่ตง่งาน, เดก็สาว [Lex2]
(มสิ) vt. พลาด,ทาํพลาด,ต,ีตอ่ย,แทง,ฟัน,ขวา้ง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรอื
พาหนะอ鬦ื،น ๆ ,ทาํหาย,คดิถงึ,หลบหลกี,หน,ีไมส่ามารถเขา้ใจ. vi. พลาด,ทาํพลาด. n. การ
พลาด,การทาํพลาด,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]

miss นางสาว: คาํเรยีกนาํหนา้หญงิสาวท鬦ี،ยงัไมแ่ตง่งาน [Lex2]
คาํเรยีกนาํหนา้นางงามในการประกวดความงาม[Lex2]



พลาด: พลาดเปา้, ทาํพลาด [Lex2]
ทาํพลาด: พลาด [Lex2]
ไมเ่ขา้ใจ: ไมเ่หน็, ไมไ่ดย้นิ [Lex2]
หลกีเล鬦ี،ยง: หน ี[Lex2]
ขาดเรยีน: หยดุเรยีน [Lex2]
ไปไมท่นั: คลาด, ไมพ่บ [Lex2]
คดิถงึ: ปรารถนา [Lex2]
นางสาว: หญงิสาว [Lex2]
หญงิสาว: ผู้หญงิท鬦ี،ยงัไมแ่ตง่งาน, เดก็สาว [Lex2]
(มสิ) vt. พลาด,ทาํพลาด,ต,ีตอ่ย,แทง,ฟัน,ขวา้ง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรอื
พาหนะอ鬦ื،น ๆ ,ทาํหาย,คดิถงึ,หลบหลกี,หน,ีไมส่ามารถเขา้ใจ. vi. พลาด,ทาํพลาด. n. การ
พลาด,การทาํพลาด,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]

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

mistaken ซ鬦ึ،งเขา้ใจผดิ: ผดิพลาด, คดิผดิ [Lex2]
ไมเ่หมาะสม: ไมบ่งัควร [Lex2]
(มสิเท\'เคนิ) adj. ผดิพลาด,ซ鬦ึ،งกระทาํผดิ. ###SW. mistakenly adv. mistakenness n.
###S. incorrect,false [Hope]
/M IH2 S T EY1 K AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[mistake]
ความผดิพลาด: ขอ้ผดิพลาด [Lex2]
ความเขา้ใจผดิ: ความสาํคญัผดิ, ความนกึคดิท鬦ี،ผดิ [Lex2]
ทาํใหเ้ขา้ใจผดิ: ทาํใหห้ลงผดิ, ทาํใหส้าํคญัผดิ [Lex2]
ทาํผดิ: ทาํพลาด [Lex2]
(มสิเทค\ฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผดิพลาด,ความเขา้ใจ
ผดิ,ความนกึคดิท鬦ี،ผดิ. v. เขา้ใจผดิ,ตคีวามหมายผดิ,ประเมนิคา่ผดิ ###SW. mistakingly
adv. ###S. error,blunder [Hope]
(n) ความผดิ,การสาํคญัผดิ,ขอ้ผดิพลาด,การเขา้ใจผดิ [Nontri]
(vt) ทาํผดิ,สาํคญัผดิ,เขา้ใจผดิ,ผดิพลาด,หลงผดิ [Nontri]
/M IH2 S T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mixed ท鬦ี،ผสมกนั: ท鬦ี،ปนเปกนั, หลากหลาย, คละกนั [Lex2]



(มคิซทฺ)ฺ adj. ซ鬦ึ،งผสมกนั,ยุ่งเหยงิ [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งปะปนกนั,ซ鬦ึ،งผสมกนั,ยุ่งเหยงิ,หลายหลาก [Nontri]
/M IH1 K S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[mix]
ผสม: รวมกนั, ผสมกนั, ปรงุ [Lex2]
ทาํใหร้วมตวักนั[Lex2]
พบปะผู้คน: เขา้สงัคม, เขา้สมาคม [Lex2]
ของผสม: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดจ้ากการผสม, สว่นผสม, เคร鬦ื،องปรงุ [Lex2]
การผสมกนั: การรวมกนั, การปนกนั [Lex2]
(มคิซ)ฺ v.,n. (การ) ผสม,ปรงุ,ปนกนั,ใสร่วมกนั,รวมกนัยุ่งเหยงิ,รวมกนั,คบคา้,ผสมพันธ,์สว่น
ผสม,น刧ํ惀าโซดา,สตูร. ###SW. mixability n. mixable adj mixible adj. ###S. mingle
###A. separate [Hope]
(vt) ผสม,ปะปน,ปรงุ,ทาํใหยุ้่งเหยงิ [Nontri]
/M IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mix ผสม: รวมกนั, ผสมกนั, ปรงุ [Lex2]
ทาํใหร้วมตวักนั[Lex2]
พบปะผู้คน: เขา้สงัคม, เขา้สมาคม [Lex2]
ของผสม: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดจ้ากการผสม, สว่นผสม, เคร鬦ื،องปรงุ [Lex2]
การผสมกนั: การรวมกนั, การปนกนั [Lex2]
(มคิซ)ฺ v.,n. (การ) ผสม,ปรงุ,ปนกนั,ใสร่วมกนั,รวมกนัยุ่งเหยงิ,รวมกนั,คบคา้,ผสมพันธ,์สว่น
ผสม,น刧ํ惀าโซดา,สตูร. ###SW. mixability n. mixable adj mixible adj. ###S. mingle
###A. separate [Hope]
(vt) ผสม,ปะปน,ปรงุ,ทาํใหยุ้่งเหยงิ [Nontri]
/M IH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

mobile ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนท鬦ี،ไดง้า่ย: เคล鬦ื،อนท鬦ี،งา่ย, เคล鬦ื،อนไหวได ้[Lex2]
แปรเปล鬦ี،ยนไดง้า่ย: แปรเปล鬦ี،ยนเรว็, เปล鬦ี،ยนแปลงงา่ย [Lex2]
เคร鬦ื،องแขวนหมนุไปมาตามลมได:้ โมบาย [Lex2]
(โม\'ไบล)ฺ adj. ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนท鬦ี،ได,้ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนไหวไปมาไดร้วดเรว็,เปล鬦ี،ยนแปลงได้
งา่ย,เปล鬦ี،ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รปูปั刧惀นท鬦ี،เคล鬦ื،อนท鬦ี،ได ้[Hope]
(adj) เคล鬦ื،อนท鬦ี،งา่ย,เคล鬦ื،อนไหวงา่ย,เปล鬦ี،ยนแปลงอยู่เสมอ [Nontri]
/M OW1 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mobile phone โทรศพัทเ์คล鬦ื،อนท鬦ี،[Lex2]

model แบบจาํลอง: รปูจาํลอง, ส鬦ิ،งจาํลอง, หุ่นจาํลอง [Lex2]
นางแบบ[Lex2]
ตน้แบบ: แบบ, แมแ่บบ, แบบอยา่ง, ตวัอยา่ง [Lex2]
แสดงแบบ: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ [Lex2]



จาํลองแบบ: ทาํแบบ, สรา้งแบบจาํลอง [Lex2]
นา่ถอืเป็นแบบอยา่ง: นา่เอาอยา่ง, ควรถอืเป็นเย鬦ี،ยงอยา่ง [Lex2]
เป็นแบบให ้(นักวาดรปู): นั鬦،งเป็นแบบ, วางทา่เป็นแบบ [Lex2]
(โม\'เดลิ) n. แบบ,หุ่นจาํลอง,ตวัอยา่ง,บคุคลตวัอยา่ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นตวัอยา่ง,แบบโครงสรา้ง adj.
เป็นตวัอยา่ง. v. สรา้งตามแบบ,สรา้งแบบ,แสดง,สรา้งหุ่น. ###SW. modeler n. modeller
n. ###S. standard [Hope]
(n) แบบ,หุ่น,แบบจาํลอง,ตวัอยา่ง,บคุคลตวัอยา่ง [Nontri]
(vt) ทาํตามแบบ,สรา้งแบบ [Nontri]
/M AA1 D AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

modern สมยัใหม:่ ยคุใหม,่ สมยัปัจจบุนั, ทนัสมยั [Lex2]
คนสมยัใหม:่ คนทนัสมยั [Lex2]
ทนัสมยั [LongdoEN]
(มอด\'เดริน์) adj. ทนัสมยั,ไมห่า่งไกล,ไมโ่บราณ n. บคุคลในยคุปัจจบุนั ###SW.
modernly adv. modernness n. ###S. recent ###A. ancient [Hope]
(adj) สมยัใหม,่สมยันยิม,ทนัสมยั,ตามสมยั [Nontri]
/M AA1 D ER0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moment ชั鬦،วขณะ: ชั鬦،วครู่ [Lex2]
โอกาสสาํคญั: เวลาสาํคญั [Lex2]
ความสาํคญั[Lex2]
(โม\'เมนิท)ฺ n. ขณะนั刧惀น,ชั鬦،วครู่,ขณะ,ความสาํคญั,ความสาํคญัของขณะนั刧惀น,โอกาส,ผลท鬦ี،ตาม
มา,ลกัษณะของส鬦ิ،งของ (ปรัชญา) ###S. minute,weight ###A. triviality [Hope]
(n) ขณะ,ชั鬦،วครู่,กาํหนดเวลา,โอกาส,ความสาํคญั [Nontri]
/M OW1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mom แม ่(คาํไมเ่ป็นทางการ): มารดา [Lex2]
(มอม) n. แม ่###S. mother [Hope]
/M AA1 M/ [CMU]

Monday วนัจันทร[์Lex2]
(มนั\'เด) n. วนัจันทร ์[Hope]
(n) วนัจันทร ์[Nontri]
/M AH1 N D IY0/ [CMU]
/M AH1 N D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

money เงนิ: เงนิทอง, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชแ้ลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
ทรัพยส์นิ: ทรัพยส์มบตั ิ[Lex2]
(มนั\'น)ี n. เงนิ,ตวัเงนิ,เงนิตรา,ธนบตัร,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชเ้ป็นส鬦ื،อของการแลกเปล鬦ี،ยนทรัพยส์นิ,ทรัพยส์นิ
###SW. moneys,monies n.,pl. คา่ปรับเป็นเงนิ,ผลกาํไรเป็นเงนิ pl. moneys,monies
[Hope]
(n) เงนิ,ธนบตัร,ทรัพยส์นิ [Nontri]
/M AH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

monitor เคร鬦ื،องโทรทศันว์งจรปดิ: จอคอมพวิเตอร ์[Lex2]
ผู้ดแูล: ผู้คมุ, ผู้ตรวจสอบ [Lex2]



ดแูล: ตรวจ, ตดิตาม, เฝ้าสงัเกต [Lex2]
(มอน\'นเิทอะ) n. นักเรยีนผู้ทาํหนา้ท鬦ี،ชว่ยครดูแูลความประพฤตขิองนักเรยีนคนอ鬦ื،น,เคร鬦ื،อง
เตอืน,เคร鬦ื،องบอกเหต,ุเห刧ี惀ยหรอืจะกวด,เคร鬦ื،องรับการสง่วทิย,ุพ鬦ี،เล刧ี惀ยง. vt. ใชเ้คร鬦ื،องรับฟัง
สญัญาณ เพ鬦ื،อตรวจสอบความเหมาะสม,สงัเกต,ควบคมุ. vi. เป็นเคร鬦ื،องเตอืน,เป็นเคร鬦ื،องตรวจ.
ตวัจอภาพหมายถงึ ตวัจอภาพของเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์หรอืเคร鬦ื،องปลายทาง (terminal)
จอภาพนั刧惀นมหีลายชนดิ เชน่ สเีดยีว, หลายส ีมหีลายขนาด จอภาพท鬦ี،ดจีะตอ้งมคีวามถ鬦ี،สงู
ทาํใหไ้ดภ้าพท鬦ี،น鬦ิ،งสนทิ (non interlaced) ทาํใหไ้มม่อีนัตรายตอ่สายตา มคีวามคมชดัสงู
(high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมคีวามละเอยีด 1024 x 768 จดุ แบบท鬦ี،ผลติออกมาขาย
ใหม ่ๆ จะมขีอ้ดอีกีขอ้หน鬦ึ،ง คอื ประหยดัไฟ โดยปดิตวัเองไดใ้นขณะท鬦ี،ไมใ่ชง้าน เรยีกวา่
green monitor [Hope]
(n) หวัหนา้นักเรยีน,พ鬦ี،เล刧ี惀ยง,ผู้ตกัเตอืน,เรอืหุ้มเกราะ,สตัวเ์ล刧ื惀อคล [Nontri]
/M AA1 N AH0 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

month เดอืน: หนว่ยนับเวลา 1 เดอืนมคีา่เทา่กบั 30 วนัหรอื 4 อาทติยโ์ดยประมาณ [Lex2]
(มนัธ)ฺ n. เดอืน [Hope]
(n) เดอืน [Nontri]
/M AH1 N TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mood อารมณ:์ ใจคอ [Lex2]
มาลา (ทางไวยากรณ)์: กลุ่มคาํกรยิาแสดงทศันคต ิ[Lex2]
(มดู) n. อารมณข์ุ่นหมอง,อารมณ,์ใจคอ [Hope]
(n) อารมณ,์ความรู้สกึ,ใจคอ,มาลา [Nontri]
/M UW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moon พระจันทร:์ ดวงจันทร,์ แสงจันทร ์[Lex2]
ปลอ่ยเวลาใหล้ว่งเลยไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
คดิคาํนงึถงึ: ราํลกึถงึ, นกึถงึ [Lex2]
แข, พระจันทร ์[LongdoEN]
(มนู) n. ดวงจันทร,์พระจันทร,์เดอืน,ดวงจันทรข์องดาวนพเคราะห,์ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูเส刧ี惀ยวพระจันทร์
[Hope]
(n) ดวงจันทร,์พระจันทร,์เดอืน,การนั鬦،งซมึ,การราํพงึ [Nontri]
/M UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

morally อยา่งถกูทาํนองคลองธรรม: อยา่งดงีาม, อยา่งมศีลีธรรม, อยา่งถกูศลีธรรม [Lex2]
ทางศลีธรรม[Lex2]
(adv) ในทางศลีธรรม,ทางจรรยา,ในทางใจ,แท้ๆ [Nontri]
/M AO1 R AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

moral ทางศลีธรรม: เก鬦ี،ยวกบัศลีธรรม, เก鬦ี،ยวกบัความรู้สกึผดิชอบชั鬦،วด ี[Lex2]
เร鬦ื،องสอนใจ: คาํสอน, คตธิรรม, ประโยคสอนใจ [Lex2]
|die, nur Sg.| ศลีธรรม, จรรยา [LongdoDE]
(มอ\'เรลิ,โม\'เรลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัศลีธรรม,เก鬦ี،ยวกบัจรรยา,เก鬦ี،ยวกบัความรู้สกึผดิ
ชอบ,บรสิทุธ气ิꯔ,เก鬦ี،ยวกบัจติใจ,ข刧ึ惀นอยู่กบัการสงัเกต. n. หลกัศลีธรรม,หลกัธรรมจรยิา ###SW.
morals n. หลกัความประพฤต ิ###S. ethical [Hope]
(adj) มศีลีธรรม,ถกูศลีธรรม,สอนใจ,แทจ้รงิ [Nontri]
(n) ศลีธรรม,จรรยา,ความประพฤต ิ[Nontri]
/M AO1 R AH0 L/ [CMU]



(n) / / [OALD]

more มากกวา่[Lex2]
มากกวา่: ย鬦ิ،งกวา่ [Lex2]
จาํนวนท鬦ี،มากกวา่: จาํนวนท鬦ี،มากข刧ึ惀น [Lex2]
นานข刧ึ惀น: นานกวา่, มากกวา่, บอ่ยข刧ึ惀น [Lex2]
(โมร,ฺมอร)ฺ adj. (คณุศพัทเ์ปรยีบเทยีบของmuchหรอืmany) มากกวา่ n. จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ส鬦ิ،ง
ท鬦ี،ใหญก่วา่หรอืมมีากกวา่. adv. มากกวา่,ย鬦ิ،งกวา่,นอกเหนอืจาก,อกี,ตอ่ไป. Phr. (more or
less ไมม่ากกน็อ้ย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
(adj) มากกวา่,ย鬦ิ،งกวา่,นอกเหนอืไปกวา่,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Nontri]
(adv) อกี,มากกวา่,ตอ่ไป,นอกเหนอืจาก,ย鬦ิ،งกวา่ [Nontri]
/M AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

moreover ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น: จากนั刧惀น [Lex2]
adv. นอกจากนั刧惀น,อน鬦ึ،ง. ###S. besides [Hope]
(adv) ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น,นอกจากนั刧惀น,อน鬦ึ،ง,นอกเหนอืจากนั刧惀น [Nontri]
/M AO0 R OW1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

morning ตอนเชา้: เชา้, เวลาเชา้, รุ่งเชา้ [Lex2]
ระยะแรกเร鬦ิ،ม: สว่นเร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นในตอนเชา้: เก鬦ี،ยวกบัเวลาเชา้ [Lex2]
ตอนเชา้ [LongdoEN]
(มอร\์'นงิ) n.,adj. ตอนเชา้,ระยะแรกเร鬦ิ،ม ###S. dawn [Hope]
(n) ตอนเชา้,เชา้ตรู่,รุ่งอรณุ,เวลาเชา้ [Nontri]
/M AO1 R N IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mostly สว่นมาก: โดยมาก, สว่นใหญ,่ โดยปกต ิ[Lex2]
(โมสท\ฺ'ล)ี adv. สว่นมาก ###S. principally [Hope]
(adv) โดยมาก,สว่นมาก,โดยทั鬦،วไป [Nontri]
/M OW1 S T L IY0/ [CMU]
/M OW1 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

most มากท鬦ี،สดุ[Lex2]
จาํนวนมากท鬦ี،สดุ: ปรมิาณมากท鬦ี،สดุ [Lex2]
ท鬦ี،สดุ: มากท鬦ี،สดุ, มาก [Lex2]
สว่นใหญ[่Lex2]
(โมสท)ฺ adj. (คณุศพัทเ์ปรยีบเทยีบของmuchหรอืmany) มากท鬦ี،สดุ,สว่นใหญ.่ n. จาํนวนท鬦ี،
มากท鬦ี،สดุ,ปรมิาณท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ,เลขท鬦ี،สงูสดุ,คนสว่นใหญ,่Phr. (at the most อยา่งมากท鬦ี،สดุ)
adv. มากท鬦ี،สดุ,เกอืบจะ [Hope]
(adj,adv) มากท鬦ี،สดุ,ท鬦ี،สดุ,สว่นมาก,โดยมาก,สดุขดี [Nontri]
(n) คนสว่นใหญ,่เลขสงูสดุ,จาํนวนท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ [Nontri]
/M OW1 S T/ [CMU]
/M OW1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mother แม:่ คณุแม,่ มารดา, แมเ่ล刧ี惀ยง, แมบ่ญุธรรม [Lex2]
แหลง่ท鬦ี،มา: บอ่เกดิ, ตน้กาํเนดิ [Lex2]
เป็นแม:่ เป็นมารดา, มาจากแม ่[Lex2]



เป็นผู้ใหก้าํเนดิ[Lex2]
เล刧ี惀ยงด[ูLex2]
(มา\'เธอะ) n.,adj. แม,่มารดา,แมย่าย,แมเ่ล刧ี惀ยง,หญงิผู้ทาํหนา้ท鬦ี،เหมอืนแม ่vt. เป็นแม่
ของ,ดแูลเหมอืนแม ่###S. mom,mama [Hope]
(n) มารดา,แม ่[Nontri]
/M AH1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

motion การเคล鬦ื،อนไหว: การเคล鬦ื،อนท鬦ี،, ความเคล鬦ื،อนไหว [Lex2]
กริยิาทา่ทาง: ทา่ทาง, การทาํทา่ทาง [Lex2]
ญัตต:ิ เร鬦ื،อง, ขอ้เสนอเพ鬦ื،อการอภปิรายในท鬦ี،ประชมุ [Lex2]
โบกไมโ้บกมอื: ใหส้ญัญาณเคล鬦ื،อนท鬦ี، [Lex2]
คาํรอ้งตอ่ศาล [LongdoEN]
(โม\'เชนิ) n. การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,อาํนาจการเคล鬦ื،อนท鬦ี،หรอืเคล鬦ื،อนไหว,วธิกีารหรอืทา่ทางในการ
เดนิ,กริยิาทา่ทาง,ขอ้เสนอเป็นทางการ,การขอรอ้งตอ่ศาล,แรงดลใจ,ความโนม้นา้ว Phr. (in
motion กาํลงัเคล鬦ื،อนท鬦ี،) vt. โบกไมโ้บกมอืหรอืใหส้ญัญาณเคล鬦ื،อนท鬦ี، ###SW. motioner n.
[Hope]
(n) การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การเคล鬦ื،อนไหว,ญัตต,ิแรงดลใจ,ความโนม้นา้ว [Nontri]
(vt) โบกไมโ้บกมอื,กวกัมอื,ใหส้ญัญาณเคล鬦ื،อนท鬦ี، [Nontri]
/M OW1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

motorbike รถจักรยานยนต:์ รถมอเตอรไ์ซด ์[Lex2]
(โม\'เทอะไบค)ฺ n. รถจักรยานยนตส์องลอ้ ###S. motorcycle [Hope]
/M OW1 T ER0 B AY2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

motorcycle รถจักรยานยนต:์ รถเคร鬦ื،อง, รถมอเตอรไ์ซค ์[Lex2]
ขบัรถจักรยานยนต:์ ขบัรถมอเตอรไ์ซค ์[Lex2]
(โม\'เทอไซเคลิ) n.,v. (ขบัข鬦ี،) รถจักรยานยนตส์องลอ้. ###SW. motorcyclist n. [Hope]
(n) จักรยานยนต ์[Nontri]
/M OW1 T ER0 S AY2 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

motor เคร鬦ื،องยนต:์ มอเตอร ์[Lex2]
รถยนต[์Lex2]
ขบัรถยนต:์ ขบัรถ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัพาหนะท鬦ี،ขบัเคล鬦ื،อนโดยเคร鬦ื،องยนต:์ ซ鬦ึ،งขบัเคล鬦ื،อนโดยเคร鬦ื،องยนต ์[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการเคล鬦ื،อนไหวของกลา้มเน刧ื惀อ[Lex2]
(โม\'เทอะ) n. เคร鬦ื،องจักร,เคร鬦ื،องยนต,์เคร鬦ื،องเปล鬦ี،ยนพลงังานไฟฟา้เป็นพลงังานกล adj. ซ鬦ึ،ง
ทาํใหเ้กดิการเคล鬦ื،อนไหว,ซ鬦ึ،งนาํกระแสประสาท (impules) ,เก鬦ี،ยวกบัการเคล鬦ื،อนไหวของกลา้ม
เน刧ื惀อ. vi. ขบัรถยนต,์เดนิทางโดยรถยนต ์###SW. motors n.,pl. พันธบตัรหรอืใบหุ้นระหวา่ง
บรษัิทรถยนต ์[Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งใชเ้คร鬦ื،องยนต,์เก鬦ี،ยวกบัการเคล鬦ื،อนท鬦ี،,เก鬦ี،ยวกบัเคร鬦ื،องยนต ์[Nontri]
(n) รถยนต,์เคร鬦ื،องยนต,์เรอืยนต,์เคร鬦ื،องจักร [Nontri]
/M OW1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mountain ภเูขา: เขา, เทอืกเขา, ดอย [Lex2]
ซ鬦ึ،งตั刧惀งอยู่บนภเูขา: ซ鬦ึ،งอาศยัอยู่บนภเูขา, ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นบนภเูขา [Lex2]
คลา้ยภเูขา[Lex2]



กองมหมึา: กองพะเนนิ, กองใหญ ่[Lex2]
(เมา\'เทนิ) n. ภเูขา adj. เก鬦ี،ยวกบัภเูขา ###S. mount [Hope]
(n) ภเูขา,ดอย,เขา [Nontri]
/M AW1 N T AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mount ข刧ึ惀น (มา้, เขา, บนัได)[Lex2]
เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: พอกพนู [Lex2]
ตดิ (ภาพ): ตั刧惀ง (ปืนใหญ)่, จัดตั刧惀ง [Lex2]
นาํออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชต้ดิหรอืตั刧惀ง เชน่ กระดาษตดิภาพ[Lex2]
มา้[Lex2]
ภเูขา: เนนิเขา, เขา [Lex2]
(เมานท์)ฺ v.,n. (การ) ข刧ึ惀น,ปีนข刧ึ惀น,ลกุข刧ึ惀น,ข刧ึ惀นมา้,ยกข刧ึ惀น,ตั刧惀งปืนใหญ,่วางยาม,ตดิภาพ,ตดิตวั
อยา่ง,เตรยีมตวัอยา่งเพ鬦ื،อสอ่งกลอ้งจลุทรรศน,์เตรยีมสอ่งกลอ้งจลุทรรศน,์ส鬦ิ،งค刧ํ惀าจนุ,เนนิ
เขา,ภเูขา ###SW. mountable adj. [Hope]
(n) ภเูขา,ยอดเขา,เนนิเขา [Nontri]
(vi,vt) ข刧ึ惀น,ข鬦ี،,ตดิ,ปดิ,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ลกุข刧ึ惀น [Nontri]
/M AW1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mouse หน[ูLex2]
เมาส ์(อปุกรณเ์คล鬦ื،อนตาํแหนง่) (ทางคอมพวิเตอร)์[Lex2]
คนข刧ี惀ขลาด (คาํดถูกู): คนตาขาว [Lex2]
ไลจั่บหน:ู ไลฆ่า่หน ู[Lex2]
ขยบัเมาส:์ ใชเ้มาส,์ เล鬦ื،อนเมาส ์[Lex2]
(เมาซ)ฺ n. หน ู(pl. mice) อปุกรณส์าํหรับควบคมุเคอรเ์ซอรบ์นจอภาพ, อปุกรณน์าํเขา้ (input
device) ชนดิหน鬦ึ،งมขีนาดพอเหมาะกบัมอืเป็นรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยมเลก็ ๆ สามารถเคล鬦ื،อนยา้ยไปบนผวิ
พ刧ื惀นเรยีบ ตวัเมาสน์刧ี惀 เม鬦ื،อเช鬦ื،อมตอ่กบัเคร鬦ื،องไมโครคอมพวิเตอร ์จะเป็นตวัทาํใหเ้คล鬦ื،อนยา้ย
cursor ไปในทศิทางท鬦ี،ตอ้งการได ้ใตต้วัเมาสจ์ะมลีกูกล刧ิ惀งกลม ๆ ซ鬦ึ،งจะทาํใหต้วัช刧ี惀ตาํแหนง่
(cursor) เคล鬦ื،อนยา้ยไปยงัทศิทางตา่ง ๆ ได ้โดยปกต ิเมาสข์องพซีจีะม ี3 ปุ่ม สว่นใหญจ่ะใช้
ปุ่มทางดา้นซา้ย ระบบวนิโดว ์95 มกีารใชปุ้่มทางขวาของเมาสม์ากข刧ึ惀น สว่นเมาสข์อง
แมคอนิทอชจะมปีุ่มเดยีว การใชเ้มาสจ์ะม ี3 ลกัษณะ คอื กดท鬦ี،ปุ่มซา้ยหรอืขวาเพยีงครั刧惀งเดยีว
เพ鬦ื،อเลอืกคาํสั鬦،ง หรอืกาํหนดภาพ ฯ กด 2 ครั刧惀ง ตดิ ๆ กนัเพ鬦ื،อเร鬦ิ،มตน้โปรแกรมหรอืเปดิแฟม้
ขอ้มลู กบักดแลว้ลากเพ鬦ื،อเคล鬦ื،อนยา้ยขอ้ความหรอืภาพ [Hope]
(n) หน,ูคนนา่เอน็ด,ูคนข刧ี惀อาย [Nontri]
/M AW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mouth ปาก: ชอ่งปาก, ชอ่งปาก [Lex2]
การพดูโออ้วด: การคยุโต, การคยุเข鬦ื،อง [Lex2]
พดู: คยุ, ออกเสยีง [Lex2]
กดดว้ยปาก: กดั, ถดูว้ยปาก [Lex2]
การพดู: การเอย่ปาก, คาํพดู [Lex2]
(เมาธ)ฺ n. ปาก,ชอ่งปาก,โพรงปาก, [Hope]
(n) ปาก,ปากแมน่刧ํ惀า,ปากทอ้ง [Nontri]
(vi) พดูวางโต,พดูชดัเจน [Nontri]
(vt) ใชป้ากคาบ,อม,เค刧ี惀ยว [Nontri]
/M AW1 TH/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]



movement การเคล鬦ื،อนท鬦ี،: การเคล鬦ื،อนไหว, การขยบั [Lex2]
กรยิาทา่ทาง[Lex2]
คณะบคุคล: องคก์าร, ขบวนการ [Lex2]
การเคล鬦ื،อนกาํลงัทหาร: การโยกยา้ยกาํลงัทหาร [Lex2]
สว่นท鬦ี،เคล鬦ื،อนไหวของระบบกลไก[Lex2]
ชว่งหน鬦ึ،งของเพลง[Lex2]
กระบวนการ[Lex2]
(มฟูว\'เมนิท)ฺ n. การเคล鬦ื،อนไหว,การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,กริยิาทา่ทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะ
บคุคล,การดาํเนนิงาน,คณะบคุคล ###S. motion ###A. rest [Hope]
(n) การเคล鬦ื،อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค ์[Nontri]
/M UW1 V M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

move กระตุ้น: ดลใจ, เรา้ใจ [Lex2]
เคล鬦ื،อน: เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่, เปล鬦ี،ยนท鬦ี،, ขยบั [Lex2]
ดาํเนนิการ: ลงมอืทาํ [Lex2]
กา้วหนา้[Lex2]
ทาํใหส้ะเทอืนใจ: เรา้ความรู้สกึของ [Lex2]
การดาํเนนิการ: การรกุคบื, การทาํใหเ้จรญิกา้วหนา้ [Lex2]
การยา้ยท鬦ี،อยู่: การยา้ยบา้น, การเปล鬦ี،ยนงาน, การอพยพ, การโยกยา้ย [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไหว: การขยบั, การเคล鬦ื،อนยา้ย [Lex2]
(มฟูว) vi. เคล鬦ื،อนท鬦ี،,เคล鬦ื،อนไหว,เดนิ,กา้วหนา้,เจรญิ,จาํหนา่ยไป,จากไป,ถา่ยทอ้ง,มี
บทบาท,ดาํเนนิการ,เสนอ. vt. เคล鬦ื،อนท鬦ี،,เคล鬦ื،อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เรา้ใจ,แหย,่ทาํใหถ้า่ย
ทอ้ง,จาํหนา่ยไป,เสนอ. n. การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การเคล鬦ื،อนไหว,การเปล鬦ี،ยนถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่,การสู่จดุหมาย
ปลายทาง,การเดนิหมากรกุ,แตม้,การรกระทาํ [Hope]
(n) รอบ,คราว,อบุาย,แตม้,การเดนิหมากรกุ,การเคล鬦ื،อนไหว [Nontri]
(vi) เคล鬦ื،อนไหว,เคล鬦ื،อนท鬦ี،,กา้วหนา้,ดาํเนนิการ,จากไป [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย,่เรา้ใจ [Nontri]
/M UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

movie ภาพยนตร:์ หนัง [Lex2]
(ม\ู'ว)ี n. ภาพยนต,์หนัง,โรงภาพยนต.์ [Hope]
(n) ภาพยนตร,์หนัง [Nontri]
/M UW1 V IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

movie theater โรงภาพยนตร[์Lex2]

moving ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนท鬦ี،: ซ鬦ึ،งทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี، [Lex2]
ซ鬦ึ،งกระตุ้น[Lex2]
ซ鬦ึ،งดลใจ: ซ鬦ึ،งเรา้อารมณ ์[Lex2]
(ม\ู'วงิ) adj. ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนท鬦ี،,ซ鬦ึ،งทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،,ซ鬦ึ،งกระตุ้น,ซ鬦ึ،งดลใจ,เรา้อารมณ.์ ###SW.
movingly adv. ###S. affecting,touching,poignant [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนท鬦ี،,ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนไหว,เรา้อารมณ ์[Nontri]
/M UW1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[move]
กระตุ้น: ดลใจ, เรา้ใจ [Lex2]
เคล鬦ื،อน: เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่, เปล鬦ี،ยนท鬦ี،, ขยบั [Lex2]
ดาํเนนิการ: ลงมอืทาํ [Lex2]



กา้วหนา้[Lex2]
ทาํใหส้ะเทอืนใจ: เรา้ความรู้สกึของ [Lex2]
การดาํเนนิการ: การรกุคบื, การทาํใหเ้จรญิกา้วหนา้ [Lex2]
การยา้ยท鬦ี،อยู่: การยา้ยบา้น, การเปล鬦ี،ยนงาน, การอพยพ, การโยกยา้ย [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไหว: การขยบั, การเคล鬦ื،อนยา้ย [Lex2]
(มฟูว) vi. เคล鬦ื،อนท鬦ี،,เคล鬦ื،อนไหว,เดนิ,กา้วหนา้,เจรญิ,จาํหนา่ยไป,จากไป,ถา่ยทอ้ง,มี
บทบาท,ดาํเนนิการ,เสนอ. vt. เคล鬦ื،อนท鬦ี،,เคล鬦ื،อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เรา้ใจ,แหย,่ทาํใหถ้า่ย
ทอ้ง,จาํหนา่ยไป,เสนอ. n. การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การเคล鬦ื،อนไหว,การเปล鬦ี،ยนถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่,การสู่จดุหมาย
ปลายทาง,การเดนิหมากรกุ,แตม้,การรกระทาํ [Hope]
(n) รอบ,คราว,อบุาย,แตม้,การเดนิหมากรกุ,การเคล鬦ื،อนไหว [Nontri]
(vi) เคล鬦ื،อนไหว,เคล鬦ื،อนท鬦ี،,กา้วหนา้,ดาํเนนิการ,จากไป [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย,่เรา้ใจ [Nontri]
/M UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Mr นาย (คาํนาํหนา้ช鬦ื،อผู้ชาย)[Lex2]
(มสิ\'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส\'เซอซ) [Hope]
(n) นาย [Nontri]
/M IH1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Mrs นาง (คาํนาํหนา้ช鬦ื،อหญงิท鬦ี،แตง่งานแลว้)[Lex2]
(n) นาง [Nontri]
/M IH1 S AH0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Ms คาํเรยีกผู้หญงิ (ใชไ้ดท้ั刧惀งหญงิแตง่งานแลว้และยงัไมไ่ดแ้ตง่)[Lex2]
(มซิ) n. คาํนาํหนา้ช鬦ื،อหรอืตาํแหนง่ของผู้หญงิโดยไมไ่ดแ้สดงวา่เป็นหญงิท鬦ี،แตง่งานแลว้หรอื
ยงั [Hope]
/M IH1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

much มาก: เยอะ, ไมน่อ้ย, หนัก, ใหญ ่[Lex2]
อยา่งมาก: อยา่งใหญห่ลวง, อยา่งมากมาย [Lex2]
เกอืบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
บอ่ย: ถ鬦ี، [Lex2]
จาํนวนมาก: ปรมิาณท鬦ี،มาก [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญัมาก: ส鬦ิ،งท鬦ี،ย鬦ิ،งใหญ ่[Lex2]
(มชั)ฺ n. จาํนวนมาก,ปรมิาณท鬦ี،มาก,ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญัมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ,่นัก,ไมน่อ้ย adv.
อยา่งมาก,อยา่งใหญ,่เกอืบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
(adj) มาก,ใหญ,่หลาย,ไมน่อ้ย [Nontri]
(adv) อยา่งมาก,อยา่งใหญ ่[Nontri]
(n) จาํนวนมาก,ปรมิาณมาก [Nontri]
/M AH1 CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mud โคลน[Lex2]
การใสร่า้ย: การปา้ยส,ี การใสร่า้ยปา้ยส ี[Lex2]
ปกคลมุไปดว้ยโคลน[Lex2]
(มดั) n. โคลน,เลน,ปลกั. vt. ปกคลมุดว้ยโคลน,กวนใหโ้คลนลอยข刧ึ惀น ###S. muck,mire
[Hope]



(n) โคลน,เลน,ปลกั [Nontri]
/M AH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

mum น鬦ิ،งเงยีบ: ท鬦ี،ไมพ่ดูไมจ่า [Lex2]
สวมหนา้กากเลน่ตลก: แตง่ตวัแปลกๆ, เลน่ตลก [Lex2]
แม[่Lex2]
(มมั) adj. เงยีบ,ไมพ่ดูสกัคาํ,ไมป่รปิาก. interj. ไมต่อ้งพดูอะไรทั刧惀งนั刧惀น! เงยีบ!, Phr.
(mum\'s the word ไมต่อ้งเปดิเผยส鬦ิ،งท鬦ี،เจา้รู้) [Hope]
(adj) เงยีบกรบิ,ไมป่รปิาก,ไมพ่ดู [Nontri]
/M AH1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

murder ฆาตกรรม: ฆา่, สงัหาร, ทาํลายชวีติ [Lex2]
ทาํลาย: ทาํใหเ้สยีหาย [Lex2]
การฆาตกรรม: การฆา่ฟัน, การสงัหาร [Lex2]
(เมอ\'เดอะ) n. ฆาตกรรม v. กระทาํฆาตกรรม,ทาํลาย ###SW. murderer n. murderess
n. ###S. slay [Hope]
(n) การฆาตกรรม,การสงัหาร,การทาํลาย [Nontri]
(vt) ฆา่คน,ทาํลาย,สงัหาร [Nontri]
/M ER1 D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

museum พพิธิภณัฑ[์Lex2]
(มวิเซยีม\') n. พพิธิภณัฑ ์###S. gallery [Hope]
(n) พพิธิภณัฑ ์[Nontri]
/M Y UW0 Z IY1 AH0 M/ [CMU]
/M Y UW1 Z IY0 AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

musical เก鬦ี،ยวกบัดนตร:ี ในทางดนตร,ี ซ鬦ึ،งมทีกัษะทางดนตร ี[Lex2]
ไพเราะ: เพราะพร刧ิ惀ง, เสนาะห ู[Lex2]
ละครเพลง: ภาพยนตรเ์พลง, ละครชวนหวัประกอบดนตร ี[Lex2]
(มวิ\'ซเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัดนตร,ีซ鬦ึ،งมเีสยีงไพเราะ ###SW. musicality n. musicale n. การ
ประชมุฟังดนตร ี[Hope]
(adj) ไพเราะ,เสนาะห,ูเก鬦ี،ยวกบัเสยีงดนตร ี[Nontri]
/M Y UW1 Z IH0 K AH0 L/ [CMU]



(n) / / [OALD]

musician นักดนตร:ี ศลิปนิเพลง, นักแตง่เพลง [Lex2]
(มวิซซิ\'เชนิ) n. นักดนตร ี[Hope]
(n) นักดนตร ี[Nontri]
/M Y UW0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

music เพลง: เสยีงเพลง, ดนตร,ี เสยีงดนตร ี[Lex2]
โนต้เพลง[Lex2]
เสยีงท鬦ี،ไพเราะ: เสยีงท鬦ี،นา่ฟัง [Lex2]
การแตง่ทาํนองดนตร:ี การแตง่ทาํนองเพลง, การแตง่เพลง, การเรยีบเรยีงเพลง [Lex2]
(มวิ\'ซคิ) n. ดนตร,ีเสยีงดนตร,ีเสยีงไพเราะ ###S. melody [Hope]
(n) ดนตร,ีเสยีงดนตร,ีโนต้เพลง [Nontri]
/M Y UW1 Z IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

must ตอ้ง: จาํเป็นตอ้ง, จาํตอ้ง, จะตอ้ง [Lex2]
นา่จะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
ส鬦ิ،งจาํเป็น: ส鬦ิ،งท鬦ี،จาํเป็นตอ้งทาํ [Lex2]
เหลา้ไวนใ์หม:่ น刧ํ惀าองุ่นท鬦ี،เพ鬦ิ،งคั刧惀นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
(มสัท)ฺ auxv. ตอ้ง,จาํตอ้ง,เป็นแน,่นา่จะ [Hope]
(va) จาํตอ้ง,จาํเป็น,ตอ้ง,นา่จะ [Nontri]
/M AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

myself ตวัของฉัน: ตวัของฉันเอง [Lex2]
(ไม\'เซลฟ)ฺ pron. ตวัของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves [Hope]
(pro) ตวัของฉันเอง [Nontri]
/M AY2 S EH1 L F/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

mysterious ล刧ี惀ลบั: ลกึลบั, ซบัซอ้น, มเีง鬦ื،อนงาํ [Lex2]
นา่พศิวง: นา่งงงวย, นา่ประหลาด [Lex2]
(มสิเทยี\'เรยีส) adj. ลกึลบั,เป็นท鬦ี،สงสยั,ล刧ี惀ลบั, [Hope]
(adj) ลกึลบั,ล刧ี惀ลบั,นา่สงสยั,นา่พศิวง,ประหลาด [Nontri]
/M IH2 S T IH1 R IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

mystery ความลกึลบั: ความลบั, ความซบัซอ้น, ความแปลกประหลาด [Lex2]
เง鬦ื،อนงาํ: ปรศินา [Lex2]
ส鬦ิ،งแปลกประหลาด: ส鬦ิ،งล刧ี惀ลบั, ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมส่ามารถอธบิายได ้[Lex2]
ศลิปะของการคา้ขาย[Lex2]
(มสิ\'เทอร)ี n. ความลกึลบั,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมส่ามารถอธบิายได ้###S. puzzle,riddle, [Hope]
(n) ความลกึลบั,ความพศิวง,ความประหลาดมหศัจรรย ์[Nontri]
/M IH1 S T ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nail เลบ็[Lex2]
ตะป[ูLex2]
ตอกตะป:ู ยดึดว้ยตะป,ู ตรงึดว้ยตะป,ู ตรงึไว ้[Lex2]
(เนล) n. ตะป ูId. (hit the nail on the head พดูถกูจดุ,ทาํถกูจดุ) vt. ยดืดว้ยตะป,ูตรงึ,



[Hope]
(n) เลบ็,ตะป ู[Nontri]
(vt) ตอกตะป,ูตรงึ,ตดิ,จับ,ต ี[Nontri]
/N EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

naked เปลอืยกาย: ลอ่นจอ้น, เปลอืยเปลา่, ไมใ่สเ่ส刧ื惀อผา้ [Lex2]
เรยีบงา่ย: พ刧ื惀นๆ, งา่ยๆ, ทั鬦،วๆ ไป [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่กีารปอ้งกนั[Lex2]
โลง่: วา่ง, ไมป่กปดิ [Lex2]
(เน\'คดิ) adj. เปลอืย,เปลอืยกาย,ไมนุ่่งผา้,เปลา่,ไมม่อีะไร,ลอ่นจอ้น,ไมม่ตีน้ไม,้ไรใ้บ,ไรข้น
###SW. nakedness n. ###S. nude [Hope]
(adj) เปลอืยกาย,ลอ่นจอ้น,ไมนุ่่งผา้ [Nontri]
/N EY1 K AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

name ช鬦ื،อ: ฉายานาม, ช鬦ื،อเรยีก [Lex2]
ตั刧惀งช鬦ื،อ: กาํหนดช鬦ื،อ, ใหช้鬦ื،อ [Lex2]
|der, pl. Namen| ช鬦ื،อ [LongdoDE]
(เนม) n. ช鬦ื،อ,นาม vt. ตั刧惀งช鬦ื،อ,ระบชุ鬦ื،อ [Hope]
(n) ช鬦ื،อ,นามกร,ผู้มชี鬦ื،อเสยีง [Nontri]
(vt) ตั刧惀งช鬦ื،อ,เรยีกช鬦ื،อ,ออกช鬦ื،อ,แนะนาํ [Nontri]
/N EY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

narrow แคบ[Lex2]
ทาํใหแ้คบลง: จาํกดัใหแ้คบ [Lex2]
(แน\'โร) adj. แคบ,จาํกดั,คบัแคบ,เกอืบไมส่าํเรจ็,เกอืบไมพ่อ,ระมดัระวงั,ประหยดั,ข刧ี惀เหนยีว
vi. กลายเป็นแคบลง vt. ทาํใหแ้คบลง [Hope]
(adj) แคบ,จาํกดั,คบัแคบ,หวดุหวดิ [Nontri]
(vt) ทาํใหแ้คบ,ทาํใหค้บัแคบ,จาํกดั,กวดขนั [Nontri]
/N EH1 R OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

national ประจาํชาต:ิ ระดบัชาต,ิ แหง่ชาต,ิ ของชาต ิ[Lex2]
ประชาชน[Lex2]
(แนช\'เชนิเนลิ) adj. แหง่ชาต,ิชาตนิยิม,ทั鬦،วทั刧惀งชาต.ิ n. พลเมอืงของชาตหิน鬦ึ،ง. [Hope]
(adj) เพ鬦ื،อชาต,ิเก鬦ี،ยวกบัประชาชาต,ิของชาต ิ[Nontri]
(n) ประชาชาต,ิประชาชน,พลเมอืง [Nontri]
/N AE1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
/N AE1 SH N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nation ประเทศ: ประเทศชาต ิ[Lex2]
คนในประเทศ: พลเมอืง, ประชาชน [Lex2]
(เน\'เช นิ) n. ประเทศ,ชาต ิ[Hope]
(n) ชาต,ิประชาชาต,ิประเทศชาต ิ[Nontri]
/N EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

naturally ตามธรรมชาต:ิ โดยธรรมชาต ิ[Lex2]



โดยกาํเนดิ[Lex2]
แนน่อน: อยา่งท鬦ี،คาดไว ้[Lex2]
(adv) โดยธรรมชาต,ิตามธรรมดา,โดยกาํเนดิ [Nontri]
/N AE1 CH ER0 AH0 L IY0/ [CMU]
/N AE1 CH R AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

natural เป็นธรรมชาต:ิ เีก鬦ี،ยวกบัธรรมชาต,ิ ตามธรรมชาต ิ[Lex2]
ธรรมดา: เป็นปกต ิ[Lex2]
(แนช\'เชอเรลิ) adj. โดยธรรมชาต ิ[Hope]
(adj) โดยธรรมชาต,ิตามธรรมดา,แตก่าํเนดิ [Nontri]
/N AE1 CH ER0 AH0 L/ [CMU]
/N AE1 CH R AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nature ธรรมชาต:ิ สภาพธรรมชาต,ิ หลกัธรรมชาต,ิ กฎธรรมชาต ิ[Lex2]
อปุนสิยั: นสิยั, สนัดาน, ธาตแุท ้[Lex2]
ลกัษณะท鬦ี،แทจ้รงิของส鬦ิ،งตา่งๆ[Lex2]
(เน\'เชอะ) n. ธรรมชาต,ิสนัดาน,นสิยั,ลกัษณะ,ชนดิ,วตัถ,ุทางโลก,จักรวาล by nature โดย
กาํเนดิ [Hope]
(n) ลกัษณะ,ชนดิ,สนัดาน,นสิยั,ธรรมชาต ิ[Nontri]
/N EY1 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

nearby แคเ่อ刧ื惀อม: ใกลม้อื, เกอืบถงึ [Lex2]
ใกลเ้คยีง: ใกล ้ๆ, รอบๆ [Lex2]
(เนยีร\์'ไบ\') adj.,adv. ใกลเ้คยีง,ถดัไป,ใกลช้ดิ. ###S. adjacent [Hope]
(adj) ใกลช้ดิ,ถดัไป,ใกลเ้คยีง [Nontri]
/N IH1 R B AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

nearly เกอืบ: ไมท่ั刧惀งหมด [Lex2]
(เนยีร\์'ล)ี adv. เกอืบทั刧惀งหมด,ประมาณ,เกอืบเหมอืน,ใกลช้ดิ,ตระหน鬦ี، ###S. almost [Hope]
(adj) เกอืบจะ,จวนเจยีน,เกอืบทั刧惀งหมด [Nontri]
/N IH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

near ใกล:้ ใกล ้ๆ, ท鬦ี،มรีะยะทางใกลก้นั [Lex2]
ท鬦ี،มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิ: ใกลช้ดิ [Lex2]
ในระยะเวลาอนัใกล[้Lex2]
ใกลเ้ขา้มา: เขา้มาใกล,้ ใกล ้[Lex2]
(เนยีร)์ adv.,adj. ใกล,้ใกลเ้คยีง,เกอืบจะ,เกอืบจะ prep เรว็ ๆ น刧ี惀,จวน,แทบ vt.,vi. ใกลเ้ขา้
มา. ###SW. nearness n. ###S. close [Hope]
(adj,adv) ชดิ,เกอืบจะ,แทบจะ,ใกลเ้คยีง,หวดุหวดิ [Nontri]
(pre) ใกล,้เกอืบจะ,แทบ,จวน,เรว็ๆน刧ี惀 [Nontri]



(vi,vt) เขา้มาใกล,้ใกลเ้ขา้มา [Nontri]
/N IH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neat เรยีบรอ้ย: เขา้ท鬦ี،เขา้ทาง, เป็นระเบยีบ, สะอาด [Lex2]
เหมาะสม: เหมาะเจาะ, งา่ยและไดผ้ล [Lex2]
แบบเพยีวๆ (ใชก้บัการด鬦ื،มเหลา้): แบบไมผ่สมน刧ํ惀า [Lex2]
(นที) adj.,adv. เรยีบรอ้ย,เป็นระเบยีบ,เกล刧ี惀ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ,่ย鬦ิ،ง ###SW. neatness
n. [Hope]
(adj) เรยีบรอ้ย,สะอาดตา,ประณตี,เหมาะเจาะ [Nontri]
/N IY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

necessarily อยา่งจาํเป็น: อยา่งเล鬦ี،ยงไมไ่ด,้ อยา่งไมม่ทีางเลอืก [Lex2]
อยา่งจาํเป็น: อยา่งหลกีเล鬦ี،ยงไมไ่ด ้[Lex2]
(เนสซแิซ\'ระล)ี adv. โดยความจาํเป็น,แนแ่ท,้ไมม่ทีางอ鬦ื،น [Hope]
(adv) โดยความจาํเป็น,อยา่งเล鬦ี،ยงไมไ่ด,้แนแ่ท ้[Nontri]
/N EH2 S AH0 S EH1 R AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

necessary จาํเป็น: ซ鬦ึ،งเล鬦ี،ยงไมไ่ด,้ ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،ตอ้งการ, สาํคญั [Lex2]
ปัจจัย: ส鬦ิ،งจาํเป็น [Lex2]
(เนส\'ซเิซอร)ี adj. จาํเป็น,ไมม่ทีางอ鬦ื،น,สาํคญั n. ส鬦ิ،ง จาํเป็น,ความจาํเป็น [Hope]
(adj) จาํเป็น,ไมม่ทีางเล鬦ี،ยง,สาํคญั,แนแ่ท ้[Nontri]
/N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

neck ลาํคอ (อวยัวะ): คอ [Lex2]
คอเส刧ื惀อ[Lex2]
คอขวด[Lex2]
โอบกอด (จบูและกอด): กอดรัด [Lex2]
สว่นท鬦ี،แคบเขา้มา[Lex2]
(เนค) n. คอ,ชว่งคอ,สว่นคอ,ชอ่งแคบ,สว่นคอฟัน Phr. (neck and neck ใกลช้ดิมากยงัไม่
ทราบผล) [Hope]
(n) คอ,ชอ่งแคบ,คอคอด [Nontri]
/N EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

need ความตอ้งการ: ความจาํเป็น, ความขาดแคลน [Lex2]
จาํเป็น: ตอ้งการ, ควรทาํ [Lex2]
ตอ้งการ: จาํเป็นตอ้งม ี[Lex2]



(นดี) {needed,needing,needs} n. ความจาํเป็น,ความตอ้งการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،
ขาดแคลน,ความคบัขนั,ความขดัสน if need be ในกรณจีาํเป็น vt.,vi. มคีวาม
จาํเป็น,จาํเป็น,ตอ้งการ,ประสงค.์ ###SW. needer n. [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความจาํเป็น,ของจาํเป็น,ความขดัสน [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,จาํเป็น,ประสงค,์ขาด [Nontri]
/N IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

negative เป็นการปฏเิสธ: เป็นการคดัคา้น [Lex2]
ท鬦ี،เป็นดา้นลบ: เชงิลบ [Lex2]
คาํปฏเิสธ[Lex2]
เคร鬦ื،องหมายลบ (ทางคณติศาสตร)์[Lex2]
คดัคา้น: ตอ่ตา้น [Lex2]
(เนก\'กะทฟิว) adj.,n. (การ) คดัคา้น,ปฏเิสธ,ไดผ้ลขั刧惀วลบ,ฟลิม์หรอืกระจกถา่ยรปูท鬦ี،กลบัสดีาํ
เป็นขาว,คา่หรอืสญัลกัษณท์鬦ี،เป็นลบ,เคร鬦ื،องหมายลบ [Hope]
(adj) เชงิลบ,เป็นการปฏเิสธ,เป็นการคดัคา้น [Nontri]
(n) คาํปฏเิสธ,การคดัคา้น,ฟลิม์ถา่ยรปู,ทางลบ,เคร鬦ื،องหมายลบ [Nontri]
/N EH1 G AH0 T IH0 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

neighbourhood (n) ความเป็นเพ鬦ื،อนบา้น,ละแวก,ยา่น,ถ鬦ิ،น,ความใกลเ้คยีง [Nontri]
(n) / / [OALD]

neighbour เพ鬦ื،อนบา้น: บา้นใกลเ้รอืนเคยีง, ประเทศเพ鬦ื،อนบา้น [Lex2]
ใกลเ้คยีง: ขา้งเคยีง, ใกล ้[Lex2]
(เน\'เบอร)์ n. เพ鬦ื،อนบา้น,เพ鬦ื،อนมนษุย ์adj. ใกลเ้คยีง v. อาศยัอยู่ใกลเ้คยีง,นาํเขา้มา
ใกล,้เป็นเพ鬦ื،อน [Hope]
(n) เพ鬦ื،อนบา้น [Nontri]
(v) / / [OALD]

neither ตา่งกไ็ม:่ ไมใ่ช,่ ไมท่ั刧惀งสอง [Lex2]
ตา่งกไ็ม:่ ไม,่ ทั刧惀งไม,่ ไมใ่ช,่ ไมท่ั刧惀งสอง [Lex2]
ตา่งกไ็ม:่ ไมท่ั刧惀งสอง [Lex2]
(น\ี'เธอะ) conj.,adj.,pron. ไมใ่ชท่ั刧惀งสอง,ไมใ่ช,่ไมอ่กี ###S. nor [Hope]
(adj) ไมใ่ชท่ั刧惀งสองอยา่ง [Nontri]
/N IY1 DH ER0/ [CMU]
/N AY1 DH ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

nephew หลานชาย: บตุรชายของพ鬦ี،หรอืนอ้ง [Lex2]
(เนฟ\'ฟวิ) n. หลานชาย [Hope]
(n) หลานชาย [Nontri]
/N EH1 F Y UW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nerve เสน้ประสาท[Lex2]
ความกลา้: ความกลา้หาญ [Lex2]
(เนริฟ์ว) n. เสน้ประสาท,กาํลงั,พลงังาน,ความหนักแนน่,ความกลา้หาญ,ความหงดุหงดิ,ความ
ทะล鬦ึ،ง,เสน้ใบ,ลายเสน้, get on one\'s nerves ยั鬦،วย,ุกระตุ้น. vt. ใหก้าํลงั,ใหก้าํลงัใจ ###S.
strength [Hope]
(n) เสน้ประสาท,เสน้เอน็,กาํลงั,ความกลา้หาญ [Nontri]
(vt) กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,สาํรวมกาํลงั [Nontri]



/N ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

nest รังนก[Lex2]
ท鬦ี،อยู่: บา้น [Lex2]
วางอยา่งเป็นระเบยีบ: ใสอ่ยา่งเป็นระเบยีบ [Lex2]
(เนสท)ฺ {nested,nesting, nests} n. รัง,ท鬦ี،อยู่,ท鬦ี،หลบภยั,ชดุ,กลุ่ม,ท鬦ี،ซอ่งสมุ,บคุคลท鬦ี،ซอ่งสมุ
อยู่ดว้ยกนั vt. วาง,พักอยู่,สวมใส,่ซอ้นใส.่ vi. สรา้งรัง,ทาํรัง,ซอ้นกนั. ###SW. nestler n.
###S. hideaway [Hope]
(n) รังนก,ท鬦ี،อยู่,ท鬦ี،หลบภยั,ซอ่งโจร [Nontri]
(vi) ทาํรัง,สรา้งรัง [Nontri]
/N EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

net ตาขา่ยดกัสตัว:์ ตาขา่ย, แห, รา่งแห [Lex2]
เครอืขา่ย: เครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็ [Lex2]
จับดว้ยตาขา่ย: ทอดแห, ดกัดว้ยแห [Lex2]
สทุธ ิ(ราคา): ซ鬦ึ،งเหลอืหลงัหกัคา่ส鬦ิ،งอ鬦ื،นแลว้ [Lex2]
(เนท) {netted,netting,nets} n. รัง,มุ้ง,แห,ตาขา่ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชเ้ป็นเคร鬦ื،องจับ,เคร鬦ื،องจับ,เคร鬦ื،อง
ดกั,ตาขา่ย,รายไดส้ทุธ,ิน刧ํ惀าหนักสทุธ,ิกาํไรสทุธ.ิ adj. (น刧ํ惀าหนัก,รายได,้กาํไร) สทุธ ิ(ราคา)
ขาดตวั,ท鬦ี،สดุ,ทั刧惀งหมด. vt. ปกคลมุดว้ยแห,ทอดแห,จับ,ดกั,ตลีกูตดิตาขา่ย,กาํไร. [Hope]
(adj) จรงิ,สทุธ,ิท鬦ี،สดุ,ทั刧惀งหมด,เน刧ื惀อแท ้[Nontri]
(n) อวน,แห,ตาขา่ย,มุ้ง,เคร鬦ื،องจับ [Nontri]
(vt) ดกัดว้ยตาขา่ย,ทอดแห,จับ,ครอบ [Nontri]
/N EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

network ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยรา่งแหหรอืตาขา่ย: ตาขา่ย [Lex2]
ระบบเครอืขา่ย: เครอืขา่ย, เนต็เวริค์ [Lex2]
เช鬦ื،อมโยงเครอืขา่ย: ตดิตอ่กบัเครอืขา่ย [Lex2]
(เนท\'เวริค์) n. ตาขา่ย,รา่งแห,แผนประสานซ鬦ึ،งกนัและกนั, เครอืขา่ย การเช鬦ื،อมโยงระหวา่ง
เคร鬦ื،องคอมพวิเตอรเ์พ鬦ื،อการส鬦ื،อสารขอ้มลูหรอืใชโ้ปรแกรมรว่มกนั, ระบบการนาํเคร鬦ื،อง
คอมพวิเตอรห์ลาย ๆ เคร鬦ื،อง หรอืเคร鬦ื،องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เคร鬦ื،อง มาทาํงานรว่ม
กนัโดยอาจใชอ้ปุกรณท์鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งรว่มกนั เชน่ ส鬦ื،อนาํขอ้มลูเขา้/ออก,เคร鬦ื،องพมิพ ์เป็นตน้
[Hope]
(n) รา่งแห,ตาขา่ย,ระบบเครอืขา่ย,การตดิตอ่ประสานงาน [Nontri]
/N EH1 T W ER2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

never ไมม่ทีาง: ไมอ่ยา่งเดด็ขาด, ไมเ่ลย, ไมอ่ยา่งแนน่อน [Lex2]
(เนฟ\'เวอะ) adv. ไมเ่คย ###S. not ever [Hope]
(adv) ไมเ่คย,ไมเ่ลย,ไมแ่นน่อน,ไมเ่ป็นอนัขาด [Nontri]
/N EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



nevertheless แตอ่ยา่งไรกต็าม: ถงึอยา่งนั刧惀นกต็าม, อยา่งไรกต็าม, อยา่งไรกด็ ี[Lex2]
(เนฟ\'เวอธเีลส) adv.,conj. ถงึแมว้า่จะเป็นเชน่นั刧惀นกต็าม,แตท่วา่,ยงัคง,แมว้า่,ถงึแม ้###S.
nonetheless [Hope]
(con) แมก้ระนั刧惀น,ถงึแมว้า่,แตก่ระนั刧惀น [Nontri]
/N EH2 V ER0 DH AH0 L EH1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

newly สดๆ รอ้นๆ: เม鬦ื،อเรว็ๆ น刧ี惀 [Lex2]
(นวิ\'ล)ี adj. เม鬦ื،อเรว็ ๆ น刧ี惀,ใหม ่###S. recently [Hope]
(adv) ใหมเ่อ鬦ี،ยม,ใหม,่เม鬦ื،อเรว็ๆน刧ี惀 [Nontri]
/N UW1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

new ใหม:่ แบบใหม,่ รว่มสมยั [Lex2]
(นวิ) adj.,adv. ใหม ่adv. อยา่งใหม.่ n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ใหม ่###SW. newness n. [Hope]
(adj) ใหม,่แปลก,ไมคุ่้นเคย,เป็นครั刧惀งแรก [Nontri]
(adv) อยา่งใหม,่เม鬦ื،อเรว็ๆน刧ี惀 [Nontri]
/N UW1/ [CMU]
/N Y UW1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

news ขา่ว: หวัขอ้ขา่ว, รายการขา่ว, ขา่วคราว, กระแสขา่ว [Lex2]
ขา่ว [LongdoEN]
(นวิซ) n. ขา่ว ###S. tidings [Hope]
(n) ขา่ว,ขา่วสาร,เร鬦ื،องใหม,่ความรู้ใหม,่เร鬦ื،องแปลก [Nontri]
/N UW1 Z/ [CMU]
/N Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

newspaper หนังสอืพมิพ[์Lex2]
กระดาษหนังสอืพมิพ[์Lex2]
(นวิซ\'เพเพอะ) n. หนังสอืพมิพ,์กระดาษพมิพ ์หนังสอืพมิพ ์[Hope]
(n) หนังสอืพมิพ ์[Nontri]
/N UW1 Z P EY2 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

next ตอ่ไป: ท鬦ี،จะตามมา [Lex2]
(เนคซทฺ)ฺ adj.,adv. ถดัไป,ถดั,ขา้งหนา้,ตดิกนั,หนา้. prep. ใกลก้บั,ใกลท้鬦ี،สดุ Phr (next
door to ขา้งบา้น) . Phr. (next to เกอืบจะ,เกอืบ) ###S. neighbouring [Hope]
(adj,pre) ตอ่ไป,ถดัไป,ตดิกนั,ตอ่จาก,ขา้งหนา้,หนา้,ใกลก้บั [Nontri]
(adv) ครั刧惀งตอ่ไป,จากนั刧惀น,ครั刧惀นแลว้ [Nontri]
/N EH1 K S T/ [CMU]
/N EH1 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

next to ขา้งๆ: อยู่ตดิกบั, ตอ่กนั [Lex2]

nicely อยา่งด:ี อยา่งสวยงาม, อยา่งสภุาพ [Lex2]
/N AY1 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

nice ด:ี นสิยัด,ี นา่คบหา [Lex2]



สภุาพ: มมีารยาท [Lex2]
สวย: นา่ด,ู นา่มอง [Lex2]
ละเอยีด: พถิพีถินั, ประณตี [Lex2]
แนน่อน: เท鬦ี،ยงตรง [Lex2]
(ไนส)ฺ adj.ด,ีออ่นโยน,งาม,สวย,ซ鬦ึ،งทาํใหเ้พลนิหรอืเบกิบานใจ,มี
มติรไมตร,ีกรณุา,ประณตี,ละเอยีดละออ,พถิพีถินั,แนน่อน. ###SW. nicely adv. ###S.
fine, [Hope]
(adj) ด,ีสวย,อรอ่ย,งาม,ออ่นโยน,กรณุา,พถิพีถินั [Nontri]
/N AY1 S/ [CMU]
/N IY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

niece หลานสาว: หลาน [Lex2]
(นซี)ฺ n. หลานสาว,ลกูสาวของพ鬦ี،หรอืนอ้ง [Hope]
(n) หลานสาว [Nontri]
/N IY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

night กลางคนื: ค鬦ํ،าคนื, ราตร ี[Lex2]
(ไนท)ฺ n. กลางคนื,ความมดื,ความคลมุเครอื,โชค ไมด่,ีการไมรู่้, Phr. (night and day ไม่
หยดุหยอ่น ไมรู่้จักเหน鬦ื،อย ไมส่刧ิ惀นสดุ) [Hope]
(n) กลางคนื,ยามวกิาล,ยามราตร,ีความมดื,ความคลมุเครอื [Nontri]
/N AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nine เลขเกา้[Lex2]
เกา้: เก鬦ี،ยวกบัเกา้ [Lex2]
ส鬦ิ،งของเกา้ช刧ิ惀น: คนเกา้คน [Lex2]
(ไนน)ฺ n.,adj. เกา้ Phr. (the Nine เทพธดิาทั刧惀งเกา้แหง่ muse (ด)ู) [Hope]
(adj) เกา้ [Nontri]
(n) เลขเกา้ [Nontri]
/N AY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nineteen เลขสบิเกา้: สบิเกา้ [Lex2]
สบิเกา้[Lex2]
(ไนน\ฺ'ทนี) n.,adj. สบิเกา้ [Hope]
(adj) สบิเกา้ [Nontri]
(n) จาํนวน19 [Nontri]
/N AY1 N T IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ninety เกา้สบิ[Lex2]
(ไนน\ฺ'ท)ี n.,adj. เกา้สบิ ###SW. nineties n.,pl. จาํนวนท鬦ี،อยู่ระหวา่ง90กบั99. [Hope]
(adj) เกา้สบิ [Nontri]
(n) จาํนวน90 [Nontri]
/N AY1 N T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ninth ลาํดบัท鬦ี،เกา้[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นลาํดบัท鬦ี،เกา้[Lex2]



(ไนธ)ฺ adj.,n. ท鬦ี،เกา้,สว่นท鬦ี،เกา้ [Hope]
(adj) ท鬦ี،เกา้ [Nontri]
(n) อนัดบัท鬦ี،เกา้ [Nontri]
/N AY1 N TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nobody ไมม่ใีคร[Lex2]
คนธรรมดา: คนไมส่าํคญั [Lex2]
(โน\'บอดด)ี pron.,n. ไมม่ใีคร pl. nobodies [Hope]
(n) ไมม่ใีคร [Nontri]
/N OW1 B AA2 D IY2/ [CMU]
/N OW1 B AH0 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

noise เสยีงดงั: เสยีงรบกวน [Lex2]
ป่าวประกาศ: แพรก่ระจายขา่ว, เผยแพร ่(ขา่วลอื) [Lex2]
พดูมาก: แพรก่ระจายขา่ว, ทาํเสยีงดงั [Lex2]
จดุสรีบกวน, จดุสไีมพ่งึประสงคท์鬦ี،เกดิข刧ึ惀นในภาพ [LongdoEN]
(นอยซ) n. เสยีง,เสยีงรบกวน,เสยีงดงัอกึทกึ [Hope]
(n) เสยีงรบกวน,เสยีงอกึทกึ,เสยีงดงั [Nontri]
(vt) สง่เสยีง,ทาํเสยีงดงั,ประกาศลั鬦،น [Nontri]
/N OY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

noisy อกึทกึ: เอะอะเอด็ตะโร, เสยีงดงั, เซง็แซ,่ เอะอะ, จอ้กแจก้จอแจ [Lex2]
(นอย\'ซ)ี adj. อกึทกึ,เสยีงดงั,หนวกห,ูเตม็ไปดว้ยเสยีง. ###SW. noisily adv. noisiness
n. ###S. clamorous [Hope]
(adj) ดงั,ลั鬦،น,หนวกห ู[Nontri]
/N OY1 Z IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

non ไม[่Lex2]
/N AA1 N/ [CMU]

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]

nonsense การพดูส鬦ิ،งไรส้าระ[Lex2]
เร鬦ื،องไรส้าระ: เร鬦ื،องไรเ้หตผุล, เร鬦ื،องท鬦ี،ไมม่เีหตผุล [Lex2]
(นอน\'เซนิซ)ฺ n. ความเหลวไหล,เร鬦ื،องเหลวไหล ###SW. nonsensical adj.



nonsensicality n. ###S. absurdity [Hope]
(n) เร鬦ื،องโง่ๆ,เร鬦ื،องไรส้าระ,ความเหลวไหล [Nontri]
/N AA1 N S EH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

no one ไมม่ใีคร[Lex2]
(prp) /  / [OALD]

normally โดยปกต:ิ ตามปกต ิ[Lex2]
(นอร\์'เมลิล)ี adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั鬦،วไป ###S. regulary [Hope]
(adv) โดยทั鬦،วไป,ตามธรรมดา,โดยปกต ิ[Nontri]
/N AO1 R M AH0 L IY0/ [CMU]
/N AO1 R M L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

normal ภาวะปกต[ิLex2]
ปกต:ิ ธรรมดา, ประจาํ [Lex2]
(นอร\์'เมลิ) adj. ปกต,ิธรรมดา,โดยธรรมชาต,ิเป็นประจาํ,เป็นมาตรฐาน,มจีติปกต,ิเป็น
มมุฉาก,ตั刧惀งฉาก,ซ鬦ึ،งปราศจากการตดิเช刧ื惀อ. n. มาตรฐาน,ปกตวิสิยั,รปูแบบธรรมดา,คา่เฉล鬦ี،ย,เสน้
ตั刧惀งฉาก. ###SW. normality n. ###S. usual [Hope]
(adj) โดยธรรมชาต,ิธรรมดา,ปกต,ิเป็นมาตรฐาน,เป็นประจาํ [Nontri]
/N AO1 R M AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

northern ทางทศิเหนอืหรอืภาคเหนอื: ทางเหนอื, เก鬦ี،ยวกบัทางเหนอื [Lex2]
คนเหนอื[Lex2]
(นอรธ์\'เธริน์) adj. เก鬦ี،ยวกบัทศิเหนอื. n. คนเหนอื ###SW. northernness n. [Hope]
(adj) อยู่ทางทศิเหนอื,เก鬦ี،ยวกบัทศิเหนอื [Nontri]
/N AO1 R DH ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

north ทศิเหนอื[Lex2]
ทางเหนอื: ดา้นเหนอื, เก鬦ี،ยวกบัทศิเหนอื [Lex2]
ทางเหนอื: ไปทางดา้นเหนอื [Lex2]
(adv) ทางทศิเหนอื,มาจากเหนอื [Nontri]
(n) ทศิเหนอื,ภาคเหนอื,ตอนเหนอื,ฝ่ายเหนอื [Nontri]
/N AO1 R TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

nose จมกู[Lex2]
(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมกู,อวยัวะสดูอากาศหายใจ,หวัสบู,พวยกา,หวัเคร鬦ื،อง
บนิ,หวัเรอื,หวัไมต้กีอลฟ์ v. ดมกล鬦ิ،น,บา่ยหนา้,ท鬦ิ،มหวั,สมัผัสหรอืถดูว้ยจมกู Phr. (by a nose
เสน้ยาแดง) Phr. (on the nose แมน่ยาํ ถกูตอ้ง) [Hope]
(n) จมกู,งวงชา้ง,หวัสบู,หวัเรอื [Nontri]
(vt) สดูกล鬦ิ،น,ดมกล鬦ิ،น,บา่ยหนา้,คน้ควา้ [Nontri]
/N OW1 Z/ [CMU]



(v) / / [OALD]

note ขอ้ความ: โนต้, หมายเหต,ุ จดหมายสั刧惀นๆ [Lex2]
สญัลกัษณ:์ เคร鬦ื،องหมาย [Lex2]
โนต้เพลง: เคร鬦ื،องหมายดนตร ี[Lex2]
ธนบตัร[Lex2]
ใบรับรอง[Lex2]
จด: โนต้, บนัทกึ [Lex2]
สงัเกต[Lex2]
(โนท) {noted,noting,notes} n. บนัทกึ (เป็นลายมอื) สั刧惀น ๆ
,บนัทกึ,จดหมาย,หมายเหต,ุสาสน,์สาร,ธนบตัร,ช鬦ื،อเสยีง,ความเดน่,ความสาํคญั,เสยีง
ดนตร,ีเคร鬦ื،องหมายดนตร,ีทาํนองเพลง vi. บนัทกึ,หมายเหต,ุจดจาํ,สงัเกต,ใสเ่คร鬦ื،องหมาย
ดนตร,ีแสดงดงึ,ช刧ี惀บง่. Phr. (compare notes แลก เปล鬦ี،ยนความคดิเหน็) [Hope]
(n) หมายเหต,ุเคร鬦ื،องหมาย,คาํอธบิาย,จดหมาย,สาร,โนต้เพลง [Nontri]
(vt) บนัทกึ,สงัเกต,จด,ใสเ่คร鬦ื،องหมาย,ทาํหมายเหต ุ[Nontri]
/N OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nothing การไมม่อีะไร: ศนูย ์[Lex2]
การไรค้วามหมาย: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมส่าํคญั [Lex2]
คาํพดูท鬦ี،ไมส่าํคญั[Lex2]
ไมม่อีะไร: ไมม่เีลย [Lex2]
(นัธ\'ธงิ) n. การไมม่อีะไร,การไรค้วามหมาย,ศนูย,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมส่าํคญั adv. ไมม่อีะไร [Hope]
(adv) ไมม่อีะไร,ไมเ่ลย [Nontri]
(n) ศนูย,์ความวา่งเปลา่,ส鬦ิ،งไมส่าํคญั [Nontri]
/N AH1 TH IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

noticeable โดดเดน่: สะดดุตา, ซ鬦ี،งเหน็ไดช้ดั [Lex2]
(โน\'ทสิซะเบลิ) adj. นา่สงัเกต ###SW. noticeably adv. [Hope]
(adj) นา่สนใจ,นา่ดงึดดูใจ [Nontri]
/N OW1 T AH0 S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

novel นวนยิาย: นยิาย, หนังสอือา่นเลน่ [Lex2]
ใหม:่ ไมเ่คยมมีากอ่น [Lex2]
นยิาย [LongdoEN]
(นอฟ\'เวลิ) n. นวนยิาย,กฎหมายเพ鬦ิ،มเตมิ [Hope]



(adj) ใหม,่แปลก,แตกตา่ง [Nontri]
(n) นวนยิาย [Nontri]
/N AA1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

November พฤศจกิายน (คาํยอ่คอื Nov. หรอื Nov)[Lex2]
เดอืนพฤศจกิายน[Lex2]
|der| เดอืนพฤศจกิายน [LongdoDE]
(โนเวม\'เบอะ) n. พฤศจกิายน [Hope]
(n) เดอืนพฤศจกิายน [Nontri]
/N OW0 V EH1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

now ตอนน刧ี惀: ในขณะน刧ี惀, เด☊啌ยวน刧ี惀, ปัจจบุนัน刧ี惀 [Lex2]
เน鬦ื،องจาก: ดว้ยเหตทุ鬦ี، [Lex2]
ตอนน刧ี惀: ขณะปัจจบุนั [Lex2]
(เนา) adv. ขณะน刧ี惀,เด☊啌ยวน刧ี惀,บดัน刧ี惀,ปัจจบุนั Phr. (now and again,now and then บางครั刧惀งบาง
คราว) conj. ตราบใด,เน鬦ื،องจาก. n. เวลาปัจจบุนั,สมยัน刧ี惀 [Hope]
(adv) เด☊啌ยวน刧ี惀,ขณะน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀,บดัน刧ี惀,ประเด☊啌ยว [Nontri]
/N AW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

number ตวัเลข: เลขหมาย, หมายเลข, เคร鬦ื،องหมาย, สญัลกัษณ ์[Lex2]
จาํนวน: ปรมิาณ [Lex2]
ใสต่วัเลข: ใสล่าํดบัเลข [Lex2]
นับจาํนวน[Lex2]
(นัม\'เบอะ) n. ตวัเลข,จาํนวน vt. หาจาํนวน vi. เป็นจาํนวน,เป็นทั刧惀งหมด [Hope]
(n) จาํนวน,ตวัเลข,สญัลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย,เลขท鬦ี،,เลขประจาํตวั [Nontri]
(vt) นับ,หาจาํนวน,แบง่,คดิเลข [Nontri]
/N AH1 M B ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nurse พยาบาล: นางพยาบาล, ผู้ชว่ยแพทย ์[Lex2]
แมน่ม: ผู้หญงิท鬦ี،ดแูลเดก็เลก็ [Lex2]
ใหน้ม: เล刧ี惀ยงดว้ยน刧ํ惀านมมารดา [Lex2]
พยาบาล: ดแูล, ปรนนบิตั,ิ เฝ้าไข ้[Lex2]
(เนริซ์)ฺ {nursed,nursing,nurses} n. นางพยาบาล,หญงิเล刧ี惀ยงเดก็,แมน่ม,ผ刧ึ惀งงาน vt.,vi.



พยาบาล,ดแูล,รักษา,ให ้(ทารก) กนินม,ถนอมอยา่งด,ีเล刧ี惀ยงด.ู [Hope]
(n) นางพยาบาล,พ鬦ี،เล刧ี惀ยง,แมน่ม [Nontri]
/N ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

nut ผลไมแ้หง้เปลอืกแขง็: ถั鬦،ว [Lex2]
คนบา้[Lex2]
แหวนสกร ู[LongdoEN]
(นัท) {nutted,nutting,nuts} n. ผลไมแ้หง้เปลอืกแขง็ (เชน่มนัฮอ่,เกาลดั) ,คนบา้,คนท鬦ี،มี
ความกระตอืรอืรน้,ลกูอณัฑะ,แปน้,เกลยีว vi. เกบ็หาผลไมเ่ปลอืก แขง็ ###S. madman
[Hope]
(n) ผลไมเ้ปลอืกแขง็ [Nontri]
/N AH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

obey เช鬦ื،อฟัง: ทาํตามคาํสั鬦،ง [Lex2]
(โอเบ\') {obeyed,obeying,obeys} vi.,vt. เช鬦ื،อฟัง,ยอมตาม ###SW. obeyer n.
obeyingly adv. [Hope]
(vt) เช鬦ื،อฟัง,วา่งา่ย,อยู่ในโอวาท,ยอมตาม [Nontri]
/OW0 B EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

objective ไมล่าํเอยีง: ยตุธิรรม [Lex2]
ท鬦ี،อยู่บนพ刧ื惀นฐานของความเป็นจรงิ[Lex2]
เปา้หมาย: วตัถปุระสงค ์[Lex2]
(อบัเจค\'ทฟิว) n. เปา้หมาย,วตัถปุระสงค,์เปา้,จดุประสงค ์aูdj. เก鬦ี،ยวกบัรปูธรรม,เก鬦ี،ยวกบั
วตัถ,ุเก鬦ี،ยวกบัส鬦ิ،งของ,เป็นจรงิ,ไมล่าํเอยีง,ไมม่อีคต,ิเก鬦ี،ยวกบัภาวะวสิยั,เก鬦ี،ยวกบักรรมการ,เก鬦ี،ยว
กบัเปา้หมาย ###SW. objectiveness n. [Hope]
(adj) เป็นจรงิ,ท鬦ี،เป็นกรรม,เก鬦ี،ยวกบัวตัถ,ุเก鬦ี،ยวกบัรปูธรรม [Nontri]
(n) วตัถปุระสงค,์จดุมุ่งหมาย,เปา้หมาย,ท鬦ี،หมาย [Nontri]
/AH0 B JH EH1 K T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

observation การสงัเกต: การเฝ้าด,ู การสงัเกตการณ ์[Lex2]
ความเหน็[Lex2]
(ออบเซอเว\'เชนิ) n. การสงัเกต,การปฏบิตัติามกฎหรอืระเบยีบหรอืหนา้ท鬦ี،,ขอ้สงัเกต,ความ



เหน็,ขอ้เตอืนใจ,ขอ้มลู,ขอ้ความ,ขา่ว,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดจ้ากการสงัเกต ###S. perception [Hope]
(n) การสงัเกต,ความเหน็,ขอ้มลู [Nontri]
/AA2 B Z ER0 V EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

obtain ไดรั้บ: ไดม้า [Lex2]
(อบัเทน\') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได,้ไดม้า,ไปถงึ,vi. แพรห่ลาย,ประสบความ
สาํเรจ็. ###SW. obtainable adj. obtainer n. obtainment n. ###S. get [Hope]
(vi) แพรห่ลาย,ประสบผลสาํเรจ็ [Nontri]
(vt) ไดรั้บ,เอา,บรรล,ุไดม้า,ไปถงึ [Nontri]
/AH0 B T EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

obviously อยา่งเหน็ชดั: อยา่งเดน่ชดั, อยา่งไมต่อ้งสงสยั [Lex2]
/AA1 B V IY0 AH0 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

obvious ชดัเจน: เดน่ชดั, เขา้ใจไดง้า่ย [Lex2]
(ออบ\'เวยีส) adj. ชดัเจน,ชดัแจง้,เดน่ชดั,เหน็ไดง้า่ย,เขา้ใจไดง้า่ย. ###SW. obviousness
n. ###S. clear [Hope]
(adj) เป็นท鬦ี،ประจักษ,์แจม่แจง้,ชดัเจน [Nontri]
/AA1 B V IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

occasionally บางครั刧惀งบางคราว: บางท,ี บางครั刧惀ง, บางโอกาส [Lex2]
(adv) บางโอกาส,เป็นครั刧惀งคราว [Nontri]
/AH0 K EY1 ZH AH0 N AH0 L IY0/ [CMU]
/AH0 K EY1 ZH N AH0 L IY0/ [CMU]
/AH0 K EY1 ZH AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

occasion โอกาส: จังหวะ [Lex2]
สาเหต[ุLex2]
เป็นเหตใุห[้Lex2]
(อะเค\'เชนิ) n. โอกาส,จังหวะ,กาลสมยั,ฤกษ,์คราว,เหตผุล,เหต,ุชนวน,ธรุกจิ,งาน vt. ทาํให้
เกดิข刧ึ惀นvt. ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น ###SW. occasions n.,pl. ส鬦ิ،งจาํเป็น. Phr (on occasion เป็นครั刧惀ง
เป็นคราว,บางครั刧惀งบางคราว) ###S. event,gala [Hope]
(n) โอกาส,สมยั,เวลา,คราว,ฤกษ ์[Nontri]
/AH0 K EY1 ZH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

occupied



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

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

occur เกดิข刧ึ惀น: อบุตั,ิ บงัเกดิ, อบุตัขิ刧ึ惀น [Lex2]
มอียู่[Lex2]
เขา้มาในจติใจ[Lex2]
(อะเคอ\') vi. ปรากฎข刧ึ惀น ###S. come about [Hope]
(vi) เกดิข刧ึ惀น,มขี刧ึ惀น,ปรากฏข刧ึ惀น,บงัเกดิข刧ึ惀น [Nontri]
/AH0 K ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

October ตลุาคม: เดอืนตลุาคม [Lex2]
เดอืนตลุาคม[Lex2]
(ออคโท\'เบอะ) n. ตลุาคม,เหลา้ท鬦ี،กลั鬦،นในเดอืนตลุาคม [Hope]
(n) เดอืนตลุาคม [Nontri]
/AA0 K T OW1 B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

oddly อยา่งแปลกประหลาด[Lex2]
(adv) อยา่งประหลาด,อยา่งพกิล,อยา่งแปลกประหลาด [Nontri]
/AA1 D L IY0/ [CMU]



(a) / / [OALD]

odd แปลก: แปลกประหลาด, ผดิปกต ิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นเลขค鬦ี،: ซ鬦ึ،งเป็นจาํนวนค鬦ี، [Lex2]
ท鬦ี،เหลอืเป็นเศษ[Lex2]
ไมม่คีู่: ไมค่รบคู่, ท鬦ี،หายไปขา้งหน鬦ึ،ง [Lex2]
เกดิข刧ึ惀นบางครั刧惀งบางคราว[Lex2]
โดยประมาณ: อยา่งครา่วๆ, ครา่วๆ [Lex2]
ท鬦ี،หา่งไกล[Lex2]
(ออด) interj. คาํอทุานท鬦ี،หมายถงึ "พระผู้เป็นเจา้" [Hope]
(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกนิ,ปลกียอ่ย,ค鬦ี، [Nontri]
/AA1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

offense การกระทาํผดิ: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทาํผดิกฎหมาย [Lex2]
การโจมต:ี การจู่โจม [Lex2]
ความโกรธเคอืง: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคอืง [Lex2]
(อะเฟนซ\ฺ') n. การกระทาํผดิ,การกระทาํผดิกฎหมาย,การรกุ,การโจมต,ีการทาํใหขุ้่นเคอืง,การ
กา้วรา้ว,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหขุ้่นเคอืง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ละเมดิ,ความรู้สกึขุ่นเคอืง,ฝ่ายรกุ,ฝ่ายโจมต ี[Hope]
/AH0 F EH1 N S/ [CMU]

offensive ซ鬦ึ،งทาํใหไ้มพ่อใจ: ท鬦ี،ทาํใหขุ้่นเคอืง [Lex2]
นา่รังเกยีจ: ท鬦ี،ไมพ่งึปรารถนา, นา่สะอดิสะเอยีน [Lex2]
กา้วรา้ว[Lex2]
ซ鬦ึ،งใชเ้พ鬦ื،อการโจมต[ีLex2]
การโจมต[ีLex2]
(อะเฟน\'ซฟิว) adj. ซ鬦ึ،งทาํใหไ้มพ่อใจ,ซ鬦ึ،งทาํใหขุ้่นเคอืง,กา้วรา้ว,ไมพ่อใจ,ลว่งละเมดิ,นา่
รังเกยีจ,เก鬦ี،ยวกบัการละเมดิ,เก鬦ี،ยวกบัการละเมดิ,เก鬦ี،ยวกบัการกระทาํผดิ. ###SW.
offensiveness n. [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งรกุราน,กา้วรา้ว,นา่รังเกยีจ [Nontri]
(n) การรกุราน,การบกุรกุ,การลว่งละเมดิ [Nontri]
/AH0 F EH1 N S IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]



offer เสนอเพ鬦ื،อใหพ้จิารณา[Lex2]
อาสา: แสดงความเตม็ใจ [Lex2]
เสนอราคา[Lex2]
บชูา (ทางศาสนา)[Lex2]
ขอ้เสนอ: ส鬦ิ،งท鬦ี،เสนอ [Lex2]
ราคาท鬦ี،ลดลง[Lex2]
(ออฟ\'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กลา่ววา่จะยกให,้มอบ,ถวาย,ให,้เสนอราคา,บอกราคา,บอก
ขาย,ขอแตง่งาน,แสดง,ทาํใหป้รากฎ,ประมลู,บชูา ###SW. offerer n. offeror n. [Hope]
(n) คาํขอ,ขอ้เสนอ,การยกให,้การเสนอ,การถวาย [Nontri]
/AO1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

office สาํนักงาน: ท鬦ี،ทาํการ, ท鬦ี،ทาํงาน, หนว่ยงาน, สถานท鬦ี،ทาํงาน [Lex2]
หนว่ยงานของรัฐ[Lex2]
ตาํแหนง่[Lex2]
หนา้ท鬦ี،: ภาระหนา้ท鬦ี، [Lex2]
(ออฟ\'ฟซิ)ฺ n. สาํนักงาน,ท鬦ี،ทาํการ,สถาบนั,รา้นคา้,กระทรวง,กรม,กอง,ตาํแหนง่,การ
ทาํงาน,หนา้ท鬦ี،,ภาระหนา้ท鬦ี،,สมรรถนะ,งาน,การบรกิาร ###SW. offices n.,pl. ท鬦ี،ทาํงานบา้น
ในบา้น (เชน่ครัวหรอืท鬦ี،ซกัหรอืรดีผา้) ###S. function,position [Hope]
(n) ตาํแหนง่,ท鬦ี،ทาํการ,สาํนักงาน,พธิ,ีกระทรวง [Nontri]
/AO1 F AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

officially อยา่งเป็นทางการ[Lex2]
(adv) ทางราชการ,อยา่งเป็นทางการ [Nontri]
/AH0 F IH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

official เจา้หนา้ท鬦ี،: พนักงาน [Lex2]
ท鬦ี،เป็นทางการ: เป็นทางการ [Lex2]
(อะฟชิ\'เชลิ) n. ขา้ราชการ,เจา้พนักงาน adj. เป็นทางการ [Hope]
(adj) ทางราชการ,เป็นทางการ,โดยตาํแหนง่ [Nontri]
(n) เจา้หนา้ท鬦ี،,ขา้ราชการ,เจา้พนักงาน [Nontri]
/AH0 F IH1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

off ออกจาก[Lex2]
ไมท่าํงาน: หยดุงาน [Lex2]
ลดลงจาก[Lex2]
เอาออก: แยกออกมาจาก, หกัออก [Lex2]
ตาย[Lex2]
จากไป: ไป [Lex2]
(ออฟ) adv. ออก,หา่งออกไป,หา่ง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พน้ไป,ไปเสยี,ไป,หลดุ,ขาด
ออก,ขาด,พน้,ส刧ิ惀นเชงิ,หมดไป prep. แยกออกจาก,หา่งออกไป,หลดุ,ขาดออก,จาก



ไป,ขาด,พน้,จาก adj. ผดิ,ผดิปกต,ิผดิมาตรฐาน,ไมเ่ป็นท鬦ี،พอใจ,ไมเ่ป็นท鬦ี،พอใจ,ไมเ่ป็น
ผล,อสิระ,วา่ง,พัก,หยดุพัก,หยดุทาํงาน, (ขบัรถ) บนดา้นขวา,เร鬦ิ،มไป,ไมส่าํคญั,แยก,คอ่นขา้ง
เลว n. ภาวะท鬦ี،อยู่หา่งออกไป,ภาวะท鬦ี،หยดุพักการทาํงาน,ภาวะท鬦ี،ผดิมาตรฐาน หรอืคอ่นขา้งเลว
ภาวะท鬦ี،ออกนอกเสน้,ออกไป,ไปใหพ้น้ [Hope]
(adv) ไกลออกไป,แยกไป,หา่งออกไป,พน้,หมดส刧ิ惀น [Nontri]
(pre) ออกไป,หมด,ส刧ิ惀นเชงิ,พน้,จากไป,ขาด [Nontri]
/AO1 F/ [CMU]
(j) / / [OALD]

often บอ่ยๆ: บอ่ยครั刧惀ง [Lex2]
(ออฟ\'เฟนิ,ออ\'เฟนิ) adv. บอ่ย ๆ ,เป็นประจาํ [Hope]
(adv) เป็นประจาํ,เสมอๆ,บอ่ยๆ,หลายครั刧惀ง,สว่นมาก,มกัจะ [Nontri]
/AO1 F AH0 N/ [CMU]
/AO1 F T AH0 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

oh คาํอทุานแสดงความตกใจ[Lex2]
(โอ) interj.,n.,interj. คาํอทุาน vi. อทุานดว้ยคาํ"oh" [Hope]
(int) โอ,โอะ๊ [Nontri]
/OW1/ [CMU]
(uh) / / [OALD]

oil น刧ํ惀ามนั: น刧ํ惀ามนัปโิตรเลยีม, น刧ํ惀ามนัพชื, น刧ํ惀ามนัดบิ [Lex2]
หยอดน刧ํ惀ามนัเพ鬦ื،อทาํใหล้鬦ื،น[Lex2]
(ออยล)ฺ n. น刧ํ惀ามนั [Hope]
(n) น刧ํ惀ามนั [Nontri]
(vi) ละลายเป็นน刧ํ惀ามนั,กลายเป็นน刧ํ惀ามนั [Nontri]
(vt) หยอดน刧ํ惀ามนั,ใสน่刧ํ惀ามนั,ทาํใหค้ลอ่ง,ทาน刧ํ惀ามนั [Nontri]
/OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

OK เหน็ดว้ย: ตกลง [Lex2]
ใชว้างหลงัประโยคบอกเลา่เพ鬦ื،อถามวา่เหน็ดว้ยหรอืตกลงหรอืไม[่Lex2]
ท鬦ี،พอใหผ้า่นได:้ ท鬦ี،ดพีอควร, พอใชไ้ด ้[Lex2]
ท鬦ี،ยอมใหไ้ด[้Lex2]
อยา่งดพีอสมควร[Lex2]
ยนิยอม: อนมุตั,ิ ยอมรับ [Lex2]
การเหน็ดว้ย: การอนมุตั,ิ การยอมรับ [Lex2]
ตกลง[Lex2]
/OW1 K EY1/ [CMU]
(uh) / / [OALD]

old แก:่ ท鬦ี،มอีายมุาก, ท鬦ี،สงูอาย,ุ ชรา [Lex2]
เกา่แก:่ แตห่นหลงั, โบราณ [Lex2]
ท鬦ี،อยู่ในชว่งกอ่น: ท鬦ี،อยู่ในชว่งแรก, ท鬦ี،อยู่ในอดตี [Lex2]
ท鬦ี،มปีระสบการณ:์ ท鬦ี،ช鬦ํ،าชอง, ท鬦ี،ชาํนาญ [Lex2]
เกา่ [LongdoEN]
(โอลด)ฺ adj. แก,่เกา่แก,่ชรา,อายมุาก,เฒา่,อดตี,คร鬦ํ،า,เดมิ,โบราณ ###S. aged [Hope]
(adj) เกา่,ชรา,แก,่โบราณ,คร鬦ํ،าคร,ึอาวโุส [Nontri]
/OW1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]



fashioned /F AE1 SH AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[fashion]
แฟชั鬦،น: รปูแบบท鬦ี،กาํลงันยิม, ส鬦ิ،งท鬦ี،กาํลงัเป็นท鬦ี،นยิม, วธิกีารท鬦ี،กาํลงันยิม [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นลวดลาย [Lex2]
(แฟช\'เชนิ) n. แฟชั鬦،น,รปูแบบ,วธิกีาร,ส鬦ิ،งท鬦ี،กาํลงันยิมกนั,แบบสมยันยิม,คนท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีงเป็นท鬦ี،
นยิม,ความนยิมกนั. Phr. (in fashion ตามสมยั) . Phr. (out fashion ลา้สมยั) ###S.
make,style,mode,shape,form [Hope]
(n) รปูแบบ,แบบ,สมยั,แฟชั鬦،น,สมยันยิม [Nontri]
(vt) ทาํแบบ,ปั刧惀น,สลกัเสลา [Nontri]
/F AE1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

once ณ เวลาหน鬦ึ،งในอดตี: ครั刧惀งหน鬦ึ،ง (ในอดตี) [Lex2]
ทนัทที鬦ี،[Lex2]
หน鬦ึ،งครั刧惀ง: ครั刧惀งหน鬦ึ،ง, ครั刧惀งเดยีว [Lex2]
(วนัซ)ฺ adv. ครั刧惀งหน鬦ึ،ง,ครั刧惀งเดยีว,แตก่อ่น adj. เม鬦ื،อกอ่น,กาลกอ่น conj.
พอ....ก,็เม鬦ื،อไร...ก,็ถา้....ก ็n. ครั刧惀งหน鬦ึ،ง,โอกาสเดยีว,ครั刧惀งเดยีว,all at once ทนัท,ีพรอ้มกนั 
Phr. (at once ทนัทพีรอ้มกนั) Phr. (once and for all (once for all) ในท鬦ี،สดุ,เดด็ขาด,ท
[Hope]
(adv) ครั刧惀งหน鬦ึ،ง,หนหน鬦ึ،ง,แตก่อ่น [Nontri]
/W AH1 N S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

one another ซ鬦ึ،งกนัและกนั[Lex2]

one ท鬦ี،มจีาํนวนหน鬦ึ،งเดยีว[Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،ไมเ่ฉพาะเจาะจง[Lex2]
คาํแทนคาํนามท鬦ี،นาํมากอ่น[Lex2]
เลขหน鬦ึ،ง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เทา่กบัหน鬦ึ،ง[Lex2]
(วนั) adj.,n. หน鬦ึ،ง,เดยีว,เด鬦ี،ยว,แนน่อน Phr. (at one เป็นน刧ํ惀าหน鬦ึ،งใจเดยีวกนั) pron. บคุคล
หน鬦ึ،ง,ส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง [Hope]
(adj) หน鬦ึ،ง,เดยีว,โทน,เอก,เด鬦ี،ยว [Nontri]
(pro) ใครคนหน鬦ึ،ง,คนหน鬦ึ،ง,ส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง [Nontri]
/W AH1 N/ [CMU]
/HH W AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

onion หอมหวัใหญ:่ หวัหอม, หวัหอมใหญ,่ หวัหอมฝรั鬦،ง [Lex2]
(อนั\'ยนั) n. หอม,หวัหอมหวัใหญ ่[Hope]
(n) หวัหอม [Nontri]
/AH1 N Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

only เพยีงแค:่ เพยีงแต,่ เพยีงแต ่… เทา่นั刧惀น [Lex2]
เทา่นั刧惀น: ไมม่ากไมน่อ้ยไปกวา่น刧ี惀 [Lex2]
เพ鬦ิ،งจะ: ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นเม鬦ื،อเรว็ๆน刧ี惀 [Lex2]
ท鬦ี،เป็นคนหรอืส鬦ิ،งเดยีว[Lex2]
ท鬦ี،เป็นลกูโทน[Lex2]
แต:่ เพยีงแตว่า่ [Lex2]
(โอน\'ล)ี adv.,adj. เทา่นั刧惀น,เพยีงแต,่ส鬦ิ،งเดยีว conj. เพยีงแต,่ยกเวน้วา่,แตท่วา่ Phr. (only



too ความจรงิแลว้,อยา่งย鬦ิ،ง,มาก ๆ) ###S. solely,alone [Hope]
(adj) เทา่นั刧惀น,เพยีงคนเดยีว,เด鬦ี،ยว,เอก,เดยีว [Nontri]
(adv) เทา่นั刧惀น,อยา่งเดยีวเทา่นั刧惀น,เพยีงแต,่เดยีว,เพ鬦ิ،ง [Nontri]
(con) เพยีงแต,่เวน้เสยีแตว่า่,แตท่วา่ [Nontri]
/OW1 N L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

onto ไปยงั[Lex2]
(ออน\'ท)ู prep. ไปยงั,รู้ถงึ,เขา้ใจ [Hope]
(pre) ยงั,ไปบน,รู้ถงึ,เขา้ใจ [Nontri]
/AA1 N T UW0/ [CMU]
(in) / / [OALD]

opening รอยโหว:่ ชอ่ง [Lex2]
สว่นแรก[Lex2]
ตอนเร鬦ิ،มตน้: สว่นแรก [Lex2]
โอกาส[Lex2]
ตาํแหนง่งานท鬦ี،วา่ง[Lex2]
การเปดิ[Lex2]
(โอ\'พะนงิ) n. การเปดิ,การเปดิเผย,ท鬦ี،โลง่,กลางแจง้,รเูปดิ,ชอ่ง,การเร鬦ิ،ม,ตอนแรก,การฉลอง
การเปดิปฐมฤกษ,์ตาํแหนง่งานท鬦ี،วา่ง,โอกาส,การเปดิเกม ###S. hole,gap,start [Hope]
(n) ท鬦ี،วา่ง,ชอ่ง,ร,ูการเปดิ,ลู่ทาง,โอกาส [Nontri]
/OW1 P AH0 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[open]
ท鬦ี،เปดิอยู่[Lex2]
ท鬦ี،มนีสิยัตรงไปตรงมา: เปดิเผย [Lex2]
ท鬦ี،เปดิเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
เปดิโลง่: โลง่, ท鬦ี،ไมม่สี鬦ิ،งใดปดิกั刧惀น [Lex2]
ท鬦ี،ถกเถยีงกนัได[้Lex2]
วา่ง[Lex2]
เปดิออก: อา้, เผยอ, แงม้ [Lex2]
เปดิหรอืเร鬦ิ،มพธิอียา่งเป็นทางการ[Lex2]
กาง: คล鬦ี، [Lex2]
เร鬦ิ،มตน้: เร鬦ิ،ม, เร鬦ิ،มเดนิ, เร鬦ิ،มปฏบิตังิาน [Lex2]
ท鬦ี،กวา้ง: ท鬦ี،วา่ง, ท鬦ี،โลง่, ท鬦ี،แจง้ [Lex2]
(โอ\'เพนิ) adj.,v. เปดิ,เปดิรับ,เปดิกวา้ง,เร鬦ิ،มตน้,เปดิอสิระ,โลง่,ไมป่ดิบงั,โปรง่,ยงัไมต่กลงกนั
ได,้ใจบญุ,ลงมอื ###SW. openly adv. openness n. Phr. (open up ลงมอื เร鬦ิ،มตน้ เร鬦ิ،ม
ยงิ,เร鬦ิ،มคุ้นเคย,เปดิเผย,เพ鬦ิ،มความเรว็) n. ท鬦ี،เปดิเผยPhr. (the [Hope]
(adj) เปดิอยู่,โปรง่,เปดิเผย,โลง่,ไมป่ดิบงั [Nontri]
(n) ท鬦ี،โลง่,ท鬦ี،แจง้,กลางแจง้,ชอ่งวา่ง,ท鬦ี،เปดิเผย [Nontri]
/OW1 P AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

openly อยา่งเปดิเผย: ไมม่คีวามลบั [Lex2]
(adv) อยา่งไมป่ดิบงั,อยา่งเปดิเผย,อยา่งตรงไปตรงมา [Nontri]
/OW1 P AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

open ท鬦ี،เปดิอยู่[Lex2]
ท鬦ี،มนีสิยัตรงไปตรงมา: เปดิเผย [Lex2]



ท鬦ี،เปดิเผยสู่สาธารณะ[Lex2]
เปดิโลง่: โลง่, ท鬦ี،ไมม่สี鬦ิ،งใดปดิกั刧惀น [Lex2]
ท鬦ี،ถกเถยีงกนัได[้Lex2]
วา่ง[Lex2]
เปดิออก: อา้, เผยอ, แงม้ [Lex2]
เปดิหรอืเร鬦ิ،มพธิอียา่งเป็นทางการ[Lex2]
กาง: คล鬦ี، [Lex2]
เร鬦ิ،มตน้: เร鬦ิ،ม, เร鬦ิ،มเดนิ, เร鬦ิ،มปฏบิตังิาน [Lex2]
ท鬦ี،กวา้ง: ท鬦ี،วา่ง, ท鬦ี،โลง่, ท鬦ี،แจง้ [Lex2]
(โอ\'เพนิ) adj.,v. เปดิ,เปดิรับ,เปดิกวา้ง,เร鬦ิ،มตน้,เปดิอสิระ,โลง่,ไมป่ดิบงั,โปรง่,ยงัไมต่กลงกนั
ได,้ใจบญุ,ลงมอื ###SW. openly adv. openness n. Phr. (open up ลงมอื เร鬦ิ،มตน้ เร鬦ิ،ม
ยงิ,เร鬦ิ،มคุ้นเคย,เปดิเผย,เพ鬦ิ،มความเรว็) n. ท鬦ี،เปดิเผยPhr. (the [Hope]
(adj) เปดิอยู่,โปรง่,เปดิเผย,โลง่,ไมป่ดิบงั [Nontri]
(n) ท鬦ี،โลง่,ท鬦ี،แจง้,กลางแจง้,ชอ่งวา่ง,ท鬦ี،เปดิเผย [Nontri]
/OW1 P AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

operation การดาํเนนิการ[Lex2]
การผา่ตดั: การศลัยกรรม [Lex2]
การใช ้(เคร鬦ื،องจักร): การเดนิเคร鬦ื،อง [Lex2]
กจิการทางธรุกจิ: กจิการ [Lex2]
(ออพพะเร\'เชนิ) n. การกระทาํ,การทาํงาน,ปฏบิตักิาร,ศลัยกรรม,การเดนิเคร鬦ื،อง,การสู้รบ,วธิี
การทางคณติศาสตร ์(เชน่การบวก,การลบหรอือ鬦ื،น ๆ) ,กจิการ,ปฏบิตักิารทางทหาร,ยทุธการ
###S. working,act,maneuver [Hope]
(n) การปฏบิตักิาร,ยทุธการ,การเคล鬦ื،อนไหวทางทหาร,การทาํงาน,การผา่ตดั [Nontri]
/AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

opportunity โอกาสท鬦ี،ด:ี จังหวะท鬦ี،ด,ี โอกาส [Lex2]



(ออพเพอท\ู'นทิ)ี n. โอกาส,จังหวะ,กาละ,โอกาสท鬦ี،ด,ีจังหวะท鬦ี،ด,ี ###S. occasion [Hope]
(n) ชอ่ง,โอกาส,กาลเทศะ,จังหวะ [Nontri]
/AA2 P ER0 T UW1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

opposed ซ鬦ึ،งตอ่ตา้น[Lex2]
/AH0 P OW1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[oppose]
ตอ่ตา้น: ัไมย่อมรับ [Lex2]
ตอ่ตา้น: ไมย่อมรับ [Lex2]
(อะโพซ\') v. ตอ่ตา้น,คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย,เป็นปรปักษ ์###SW. opposer n. opposingly
adv. opposed,opposing adj. ###S. check,resist [Hope]
(vt) ขดัขวาง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

oppose ตอ่ตา้น: ัไมย่อมรับ [Lex2]
ตอ่ตา้น: ไมย่อมรับ [Lex2]
(อะโพซ\') v. ตอ่ตา้น,คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย,เป็นปรปักษ ์###SW. opposer n. opposingly
adv. opposed,opposing adj. ###S. check,resist [Hope]
(vt) ขดัขวาง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

opposing ซ鬦ึ،งตอ่ตา้น[Lex2]
/AH0 P OW1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[oppose]
ตอ่ตา้น: ัไมย่อมรับ [Lex2]
ตอ่ตา้น: ไมย่อมรับ [Lex2]
(อะโพซ\') v. ตอ่ตา้น,คดัคา้น,ไมเ่หน็ดว้ย,เป็นปรปักษ ์###SW. opposer n. opposingly
adv. opposed,opposing adj. ###S. check,resist [Hope]
(vt) ขดัขวาง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,เป็นปรปักษ ์[Nontri]
/AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

opposite ท鬦ี،อยู่ตรงกนัขา้ม: ตรงขา้ม [Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่คนละดา้น: ซ鬦ึ،งอยู่คนละขา้ง [Lex2]
ท鬦ี،แตกตา่งกนัอยา่งส刧ิ惀นเชงิ[Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،แตกตา่งจากคนหรอืส鬦ิ،งอ鬦ื،น[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ตรงกนัขา้ม[Lex2]
(ออพ\'พะซทิ) adj.,prep.,adv. ตรงกนัขา้ม n. ผู้ (ส鬦ิ،งท鬦ี،) อยู่ตรงกนัขา้ม ###SW.
oppositeness n. ###S. facing,opposed [Hope]
(adj) ตรงขา้ม,เป็นศตัร,ูสวนกนั,อยู่คนละขา้ง [Nontri]
/AA1 P AH0 Z AH0 T/ [CMU]
/AA1 P Z AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

opposition ฝ่ายคา้น: พรรคฝ่ายคา้น [Lex2]
การคดัคา้น: การตอ่ตา้น, การเป็นปรปักษ,์ การเป็นศตัร ู[Lex2]
ผู้ตอ่ตา้น: ผู้คดัคา้น, คู่ตอ่สู้ [Lex2]



(ออพพะซซิ\'เชนิ) n. การคดัคา้น,การตอ่ตา้น,การเป็นปรปักษ,์ผู้เป็นปรปักษ,์พรรคฝ่าย
คา้น,การวางใหอ้ยู่ตรงกนัขา้ม,ตาํแหนง่ท鬦ี،อยู่ตรงกนัขา้ม (เป็นมมุ180องศา) . ###SW.
oppositional adj. ###S. antagonism [Hope]
(n) การคดัคา้น,การตอ่ตา้น,ฝ่ายคา้น [Nontri]
/AA2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

orange ตน้สม้[Lex2]
สม้[Lex2]
ผลสม้[Lex2]
สสีม้[Lex2]
ท鬦ี،มสีสีม้[Lex2]
|die, pl. Orangen| สม้ [LongdoDE]
|f, pl. s| สม้ [LongdoFR]
|ไมผั่นรปูทั刧惀งขยายนามเอกพจนเ์พศชายและหญงิ| ท鬦ี،มสีสีม้ [LongdoFR]
(ออ\'รนิจ)ฺ n.,adj. สม้,ตน้สม้,สสีม้. ###SW. orangy,orangey adj. [Hope]
(n) ตน้สม้,ผลสม้,สสีม้ [Nontri]
/AO1 R AH0 N JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

order คาํสั鬦،ง: คาํบญัชา [Lex2]
ใบสั鬦،งซ刧ื惀อสนิคา้: คาํสั鬦،งซ刧ื惀อสนิคา้ [Lex2]
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย[Lex2]
ลาํดบั[Lex2]
สั鬦،ง: สั鬦،งการ, บงการ, ออกคาํสั鬦،ง, บญัชา [Lex2]
สั鬦،งซ刧ื惀อ: สั鬦،งจอง [Lex2]
จัดระเบยีบ: จัดใหเ้ป็นระเบยีบ [Lex2]
(ออร\์'เดอะ) n. คาํสั鬦،ง,ใบสั鬦،ง,ตั☊啌วแลกเงนิ,ธนาณัต,ิหนังสอืมอบ
อาํนาจ,ระดบั,ลาํดบั,ขั刧惀น,นกิาย,คณะสงฆ,์อนกุรม,ชนดิ,แบบแผน,ระเบยีบ,สมณศกัด气ิꯔ,เคร鬦ื،อง
อสิรยิาภรณ,์การลงมตใินท鬦ี،ประชมุนติบิญัญัต.ิ Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบยีบ) Phr.
(in order that เพ鬦ื،อวา่) vt.ออกคาํสั鬦،ง,สั鬦،งซ刧ื惀อ,ทาํใหเ้ป็นระเบยีบ,บรรพชา,แตง่ตั刧惀งใหเ้ป็นพระ
[Hope]
(n) ใบสั鬦،ง,คาํสั鬦،งซ刧ื惀อ,ตาํแหนง่,อนัดบั,ชั刧惀น,ระเบยีบแบบแผน [Nontri]
(vt) สั鬦،ง,สั鬦،งซ刧ื惀อ,จัด,ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหเ้ป็นระเบยีบ [Nontri]
/AO1 R D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ordinary ปกต:ิ ธรรมดา, สามญั, พ刧ื惀นๆ [Lex2]
เรยีบๆ: ไมน่า่สนใจ, ไมเ่ดน่ [Lex2]
(ออร\์'ดนิะร)ี adj. ปกต,ิธรรมดา,สามญั,พ刧ื惀น ๆ ,ต鬦ํ،ากวา่ถวัเฉล鬦ี،ย,ระดบัต鬦ํ،า. n. ภาวะท鬦ี،ปกต,ิส鬦ิ،งท鬦ี،
ปกต,ิลกูขนุ Phr. (out of the ordinary ผดิธรรม,เป็นกรณยีกเวน้.) ###SW. ordinariness
n. [Hope]
(adj) สามญั,ปกต,ิธรรมดา,พ刧ื惀นๆ [Nontri]
/AO1 R D AH0 N EH2 R IY0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

organization องคก์ร: องคก์าร, คณะ, สมาคม [Lex2]
องคป์ระกอบ[Lex2]
การจัดการอยา่งเป็นระบบ[Lex2]
(ออรก์ะไนเซ\'เชนิ) n. องคก์าร,คณะ,รปู,ระบบ,องคป์ระกอบ,โครงสรา้งส鬦ิ،งมชีวีติ,การ
ควบคมุ,การจัดตั刧惀ง. ###S. organisation. ###SW. organizational adj. ###S.
arrangement [Hope]
(n) การจัดระเบยีบ,การจัดตั刧惀ง,องคก์ร,คณะ,องคก์าร [Nontri]
/AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

organized ซ鬦ึ،งจัดตั刧惀ง[Lex2]
/AO1 R G AH0 N AY2 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[organize]
จัดตั刧惀ง: จัดตั刧惀งเป็นองคก์ร, รวบรวมข刧ึ惀น [Lex2]
จัดระบบ: จัดระเบยีบ, จัด [Lex2]
(ออร\์'กะไนซ) vt.,vi. สรา้ง,ทาํใหเ้ป็นระบบ,จัดตั刧惀ง,รวบรวม,ทาํใหม้ปีระสทิธภิาพ. ###SW.
organisable adj. organizable adj. organisation n. organization n. ###S.
systematize,sort [Hope]
(vt) จัดระเบยีบ,รวบรวม,ทาํใหเ้ป็นระบบ,จัดตั刧惀ง [Nontri]
/AO1 R G AH0 N AY2 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

organ หบีเพลงปาก: ออรแ์กน [Lex2]
อวยัวะ: อวยัวะท鬦ี،สาํคญัตา่งๆ [Lex2]
(ออร\์'เกนิ) n. อวยัวะ,หบีเพลง,หบีเพลงเป่า,ออรแ์กน,กระบอก
เสยีง,หนังสอืพมิพ,์นติยสาร,เคร鬦ื،องมอื,องคก์าร ###S. voice,instrument [Hope]
(n) ออรแ์กน,หบีเพลง,อวยัวะ,เคร鬦ื،องมอื,กระบอกเสยีง [Nontri]
/AO1 R G AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

originally อยา่งเป็นอนัแรก: โดยแรกเร鬦ิ،ม, โดยดั刧惀งเดมิ, โดยมมีาแตเ่ดมิ [Lex2]
(อะรจิ\'จะนัลล)ี adv. โดยดั刧惀งเดมิ,ครั刧惀งแรก,เป็นลกัษณะเฉพาะ [Hope]
(adv) แตแ่รกเร鬦ิ،ม,แตเ่ดมิ,อยา่งไมซ่刧ํ惀าแบบใคร [Nontri]
/ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L IY0/ [CMU]
/ER0 IH1 JH N AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

original ซ鬦ึ،งเป็นแบบฉบบั: ซ鬦ึ،งเป็นตน้ฉบบั, ท鬦ี،เป็นอนัแรก [Lex2]
ใหม:่ แปลกใหม ่[Lex2]
ท鬦ี،สรา้งสรรค[์Lex2]



ตน้ฉบบั: ของเดมิ, ส鬦ิ،งตน้แบบ, ตน้แบบ [Lex2]
คนท鬦ี،แปลกไมเ่หมอืนใคร[Lex2]
ท鬦ี،เป็นตน้แบบ, ตน้ฉบบั, ของแท ้เชน่ Die originale Sacher Torte bekommt man nur bei
dem Hotel Sacher. ขนมเคก้ Sacher ตน้ตาํรับหาทานไดท้鬦ี،โรงแรม Sacher เทา่นั刧惀น
[LongdoDE]
(อะรจิ\'จเินลิ) adj.,n. แรกเร鬦ิ،ม,ตน้ตอ,ตน้ฉบบั,เดมิ,ซ鬦ึ،งมมีาแตเ่ดมิ,เป็นราก,เป็น
ฐาน,ใหม,่สด,เป็นครั刧惀งแรก,เป็นของแท ้,มลูเหต,ุรากฐาน [Hope]
(adj) ดั刧惀งเดมิ,แรกเร鬦ิ،ม,เป็นราก,เป็นตน้ฉบบั [Nontri]
/ER0 IH1 JH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

origin ท鬦ี،มา: ตน้กาํเนดิ, จดุกาํเนดิ, จดุเร鬦ิ،มตน้, บอ่เกดิ, แหลง่กาํเนดิ [Lex2]
จดุเร鬦ิ،มตน้[Lex2]
ตน้ตระกลู: วงศว์าน, บรรพบรุษุ [Lex2]
(ออ\'รจินิ) n. แหลง่กาํเนดิ,มลูเหต,ุการเกดิ,รากฐาน,พชืพันธุ์,ระยะแรกเร鬦ิ،ม,จดุเดมิ,จดุเร鬦ิ،มตน้
###S. beginning [Hope]
(n) สาเหต,ุตน้ตอ,พชืพันธุ์,แหลง่กาํเนดิ [Nontri]
/AO1 R AH0 JH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

or หรอื: หรอืวา่ [Lex2]
ผู้ซ鬦ึ،ง[Lex2]
การกระทาํ: ภาวะ, คณุสมบตั ิ[Lex2]
(ออร)์ conj. หรอื,หรอืวา่,ในราว,ประมาณ [Hope]
(con) หรอื,อกีนัยหน鬦ึ،ง,มฉิะนั刧惀น,หรอืวา่,ประมาณ [Nontri]
/AO1 R/ [CMU]
/ER0/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

other อ鬦ื،นๆ: อ鬦ื،น [Lex2]
คนอ鬦ื،น: ส鬦ิ،งอ鬦ื،น [Lex2]
ท鬦ี،เป็นอนัท鬦ี،สอง (ในจาํนวนของสองส鬦ิ،ง)[Lex2]
อนัท鬦ี،สอง (ในจาํนวนของสองส鬦ิ،ง): อกีอนัหน鬦ึ،ง [Lex2]
(อธั\'เธอะ) adj. อ鬦ื،น,อกี,อ鬦ื،นอกี,อะไรอกี,มากกวา่,จาํนวนพเิศษ,ตา่งไปกวา่,ไมเ่หมอืนกนั,แตก
ตา่งกนั,อนักอ่น,กอ่น. every other..วนัเวน้วนั Phr. (the other day (night) สองสามวนั
กอ่น,เม鬦ื،อวานซนืน刧ี惀) n. ส鬦ิ،งอ鬦ื،น,คนอ鬦ื،น,อนัอ鬦ื،น,วนัอ鬦ื،น pron. ส鬦ิ،งอ鬦ื،น,คนอ鬦ื،น adv. มฉิะนั刧惀น,ตรงกนั
ขา้ม [Hope]
(adj) อ鬦ื،นๆ,อกี,อ鬦ื،นอกี,อนักอ่น,กอ่น [Nontri]
(n) คนอ鬦ื،น,อนัอ鬦ื،น,อกีคนหน鬦ึ،ง,อกีขา้งหน鬦ึ،ง,ส鬦ิ،งอ鬦ื،น,วนัอ鬦ื،น [Nontri]
/AH1 DH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

otherwise มฉิะนั刧惀น: ไมเ่ชน่นั刧惀น, หาไมแ่ลว้ [Lex2]
มฉิะนั刧惀น: อยา่งเป็นไปในทศิทางตรงกนัขา้ม [Lex2]
(อธั\'เธอะไวซ)ฺ adv. อกีอยา่งหน鬦ึ،ง,หาไมแ่ลว้,ถา้ไมเ่ชน่นั刧惀น,มฉิะนั刧惀น,อกีอยา่งหน鬦ึ،ง,ประการอ鬦ื،น.
adj. อ鬦ื،น,เป็นอยา่งอ鬦ื،น,แตกตา่ง,ตรงกนัขา้ม [Hope]
(adv) อกีอยา่งหน鬦ึ،ง,อกีนัยหน鬦ึ،ง,อยา่งอ鬦ื،น,คนละอยา่ง [Nontri]
(con) มฉิะนั刧惀น,ไมเ่ชน่นั刧惀น,ตรงกนัขา้ม,ในประการอ鬦ื،น [Nontri]
/AH1 DH ER0 W AY2 Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ought to ควรจะ[Lex2]



ourselves ตวัเราเอง: ของเราเอง [Lex2]
(เอาเออะเซลฟซ\ฺ') pron. เราเอง,พวกเราเอง, [Hope]
(pro) พวกเราเอง,ตวัของเราเอง [Nontri]
/AW0 ER0 S EH1 L V Z/ [CMU]
/AA0 R S EH1 L V Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

ours ของเราเอง[Lex2]
(เอาซ)ฺ pron. ของเราเอง,ของของเรา [Hope]
(pro) ของพวกเราเอง,ของเราเอง [Nontri]
/AW1 ER0 Z/ [CMU]
/AA1 R Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

outdoor ท鬦ี،อยู่กลางแจง้[Lex2]
(เอาท\ฺ'ดอร)์ adj. นอกบา้น,กลางแจง้,ภายนอก,ชายป่า. ###S. outdoors [Hope]
(adj) กลางแจง้,ภายนอก,นอกบา้น [Nontri]
/AW1 T D AO2 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

outdoors ขา้งนอก: กลางแจง้, นอกบา้น [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،อยู่นอกบา้น[Lex2]
(เอาทด์อรรซ์\') adv.,adj. นอกบา้น,กลางแจง้,ภายนอก. n. บรเิวณภายนอก,กลางแจง้,นอก
บา้น,ชายป่า [Hope]
(adv) กลางแจง้,ภายนอก,นอกบา้น [Nontri]
/AW1 T D AO1 R Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]
[outdoor]
ท鬦ี،อยู่กลางแจง้[Lex2]
(เอาท\ฺ'ดอร)์ adj. นอกบา้น,กลางแจง้,ภายนอก,ชายป่า. ###S. outdoors [Hope]
(adj) กลางแจง้,ภายนอก,นอกบา้น [Nontri]
/AW1 T D AO2 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

outer ท鬦ี،อยู่รอบนอก[Lex2]
ท鬦ี،หา่งไกลจากศนูยก์ลาง[Lex2]
(adj) ขา้งนอก,ชั刧惀นนอก,ภายนอก,ดา้นนอก [Nontri]
/AW1 T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

outline เสน้รอบนอก: เสน้ขอบ [Lex2]
ภาพรา่ง: ภาพครา่วๆ [Lex2]
แผนการอยา่งครา่วๆ[Lex2]
สว่นสรปุโดยยอ่[Lex2]
รา่งภาพ: รา่ง [Lex2]
สรปุสว่นสาํคญั: สรปุ, แสดงจดุสาํคญั, สรปุความ [Lex2]
(เอาท\ฺ'ไลน)ฺ n. เคา้โครง,รปูรา่ง,สณัฐาน,เคา้หนา้,เสน้รอบนอก,ภาพครา่ว ๆ ,แผนผัง
สงัเขป,ตน้รา่ง. vt. รา่งเคา้โครง,สรปุความ ###SW. outlines n.,pl. สว่นท鬦ี،สาํคญัขอ้ความ
สาํคญั ###S. sketch,plan,draw [Hope]
(n) เคา้โครง,รปูรา่ง,ภาพ,สณัฐาน,โครงรา่ง,ตน้รา่ง [Nontri]
(vt) รา่ง,เขยีนโครงรา่ง,สรปุความ,สงัเขปความ [Nontri]



/AW1 T L AY2 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

output ปรมิาณของส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติได:้ ผลผลติ [Lex2]
ขอ้มลูท鬦ี،ไดจ้ากคอมพวิเตอร[์Lex2]
ผลผลติ: ผลติผล, ผลติภณัฑ ์[Lex2]
แสดงขอ้มลูจากคอมพวิเตอรอ์อกมาทางหนา้จอหรอืเคร鬦ื،องพมิพ[์Lex2]
(เอาท\ฺ'พทุ) n. ผลติผล,การผลติ,ปรมิาณหรอืจาํนวนท鬦ี،ผลติได,้ขอ้มลูท鬦ี،สง่ออกมา [Hope]
(n) ผลลพัธ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํข刧ึ惀น,ผลติผล [Nontri]
/AW1 T P UH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

outside ภายนอก: ขา้งนอก, ดา้นนอก [Lex2]
นอก: ภายนอก, ดา้นนอก [Lex2]
ท鬦ี،อยู่ดา้นนอก: ท鬦ี،อยู่ขา้งนอก [Lex2]
ท鬦ี،เป็นไปไดม้ากท鬦ี،สดุ[Lex2]
นอกจาก[Lex2]
ขา้งนอก[Lex2]
(เอาท\ฺ'ไซด)ฺ n. ขา้งนอก,ดา้นนอก,ผวินอก,สว่นนอก,ส鬦ิ،งภายนอก,นอกวงการ,โฉมหนา้,โฉม
ภายนอก adj.,adv. ภายนอก,ดา้นนอก,ผวินอก,วงนอก,ไกลสดุ,เตม็ขดี prep. ภายนอก,ขา้ง
นอก. Phr. (at the outside เตม็ท鬦ี، เตม็ขดี มากท鬦ี،สดุ) Phr. (outside of นอกจาก ยกเวน้)
[Hope]
(adj,adv,p ไกลสดุ,ผวินอก,ขา้งนอก,ภายนอก,ดา้นนอก,วงนอก [Nontri]
(n) สว่นนอก,ภายนอก,ดา้นนอก,ขา้งนอก,ผวินอก,โฉมหนา้ [Nontri]
/AW1 T S AY1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

outstanding ท鬦ี،ดเีย鬦ี،ยม: ท鬦ี،ยอดเย鬦ี،ยม, ดเีดน่ [Lex2]
ท鬦ี،คา้งชาํระ: ท鬦ี،ยงัไมไ่ดช้าํระ, ท鬦ี،ตอ้งชาํระ [Lex2]
เป็นท鬦ี،สงัเกตเหน็ได:้ เดน่, ซ鬦ึ،งสงัเกตเหน็ไดง้า่ย [Lex2]
(เอาท\ฺ'สแทนดงิ) adj. เดน่,สาํคญัโผลอ่อก,นนูออก,ยงัไมไ่ดช้าํระ,ยงัคงเป็นอยู่,ยงัไมย่ตุ,ิยงั
ไมส่าํเรจ็,ยงัคาราคาซงัอยู่,คา้ง,ยงัแกไ้มต่ก. ###S. noted [Hope]
(adj) มชี鬦ื،อ,เดน่,สาํคญั,ยงัไมย่ตุ,ิยงัไมเ่สรจ็ [Nontri]
/AW2 T S T AE1 N D IH0 NG/ [CMU]
(j) / / [OALD]

oven เตาอบ[Lex2]
(อฟั\'เวนิ) n. เตาอบ,เตา. [Hope]
(n) เตาอบ [Nontri]
/AH1 V AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

overall ทั刧惀งหมด[Lex2]
รวมทั刧惀งส刧ิ惀น: รวมทั刧惀งหมด [Lex2]
(โอ\'เวอะออล) adv.,adj. ทั刧惀งหมด,รวมทั刧惀งส刧ิ惀น,กลา่วโดยสรปุ. ###SW. overalls n.,pl.
กางเกงทาํงานหลวม ๆ ท鬦ี،มสีายคาดไหล,่เส刧ื惀อคลมุกวา้งใหญ,่กางเกงกนัเปื刧惀อน,กางเกงรัดรปู
ของทหาร ###S. allinclusive [Hope]
/OW1 V ER0 AO2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(j) / / [OALD]



overcome ทาํใหห้มดกาํลงั[Lex2]
เอาชนะ: พชิติ, มชียัตอ่ [Lex2]
(โอ\'เวอะคมั) v. มชียั,พชิติ,ถกูขม่ขวญั,ถกูครอบงาํ,ปกคลมุ. ###SW. overcomer n.
[Hope]
(vt) ไดช้ยัชนะ,ผา่นพน้,ปกคลมุ [Nontri]
/OW1 V ER0 K AH2 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

over เหนอื: บน [Lex2]
ตลอด: ทั鬦،ว, ถว้น, หมด [Lex2]
ตลอดทั刧惀งหมด: ทั鬦،วไป, ตลอด [Lex2]
มากกวา่: เกนิ, เกนิกวา่ [Lex2]
ขา้ม: ผา่นไป [Lex2]
(พลกิ) ไปอกีดา้นหน鬦ึ،ง[Lex2]
อกีครั刧惀ง[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบั: ในเร鬦ื،อง [Lex2]
ในชว่ง: ระหวา่ง [Lex2]
ท鬦ี،จบส刧ิ惀น: ซ鬦ึ،งเสรจ็ส刧ิ惀น, ซ鬦ึ،งเรยีบรอ้ย [Lex2]
เหนอื: เกนิ [Lex2]
(โอ\'เวอะ) prep. เหนอื,บน,เหนอืกวา่,สงูกวา่,เกนิกวา่,มากกวา่,เกนิ,ตลอด,ทั鬦،ว,ตลอด,ทั鬦،ว
ตวั,ใหต้ลอด,หมด,ชอบกวา่. Phr. (over and above นอกจาก) adv,
เหนอื,ขา้ม,เลย,พลกิ,เปล鬦ี،ยนขา้ง,อกีครั刧惀ง,ตอ่เน鬦ื،อง,เกนิ,ตลอด,ทั鬦،ว. Phr. (all over ทั鬦،วผวิหนา้
ทกุหนทกุแหง่ ตลอด ทั刧惀งหมด) adj. เหนอืสงูข刧ึ惀นไป,เบ刧ื惀องบน,เกนิ,สว่นใหญ,่มากเกนิ
ไป,เลย,ผา่น,อดตี n. สว่นเกนิ [Hope]
(adj) ขา้งบน,เหนอื,มากเกนิไป,เกนิ,เลย,ผา่นไป [Nontri]
(adv) ขา้งบน,ขา้ม,กลบั,พลกิ,เกนิ,ตลอด,ทั鬦،ว [Nontri]
/OW1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

owe เป็นหน刧ี惀: ตดิเงนิ [Lex2]
เป็นหน刧ี惀บญุคณุ[Lex2]
(โอ) vt.,vi. เป็นหน刧ี惀 [Hope]
(vt) ตดิหน刧ี惀,คา้งอยู่,เป็นหน刧ี惀บญุคณุ [Nontri]
/OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

owner เจา้ของ: ผู้เป็นเจา้ของ [Lex2]
(โอน\'เนอะ) n. เจา้ของ [Hope]
(n) เจา้ของ,ผู้มกีรรมสทิธ气ิꯔ,ผู้ถอืกรรมสทิธ气ิꯔ [Nontri]
/OW1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

own เป็นเจา้ของ: ครอบครอง [Lex2]
ยอมรับ: สารภาพ [Lex2]
ท鬦ี،เป็นของตวัเอง[Lex2]
ของตวัเอง[Lex2]
(โอน) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นของ) ตวัเอง,เป็นเจา้ของ Phr. (hold one\'s own ยนืหยดั,ทนอยู่)
vi.,vt. ม,ียอมรับ,รับวา่เป็นของ,คลอ้ยตาม,เช鬦ื،อฟัง. [Hope]
(adj) ของตนเอง,ดว้ยตวัเอง,เป็นเจา้ของ [Nontri]
(vi) รับสารภาพ,ยอมรับ [Nontri]
(vt) เป็นเจา้ของ,ม,ีเช鬦ื،อฟัง,คลอ้ยตาม [Nontri]



/OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pace ฝีเทา้: กา้ว, ระยะกา้ว, จังหวะกา้วเดนิ [Lex2]
อตัราการเดนิ: อตัราการว鬦ิ،ง, อตัราการเคล鬦ื،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鬦ิ،งชะลอ,ทาํเป็นตวัอยา่ง [Nontri]
/P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

package หบีหอ่: สมัภาระ [Lex2]
ภาชนะบรรจ[ุLex2]
สว่นประกอบทั刧惀งหมด[Lex2]
การซ刧ื惀อขายเหมาทั刧惀งชดุ[Lex2]
(แพค\'คจิ) n. หบี,หอ่,มดั ###S. parcel [Hope]
(n) หบีหอ่,ภาชนะบรรจ,ุรายการเหมา [Nontri]
/P AE1 K IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

packaging /P AE1 K IH0 JH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[package]
หบีหอ่: สมัภาระ [Lex2]
ภาชนะบรรจ[ุLex2]
สว่นประกอบทั刧惀งหมด[Lex2]
การซ刧ื惀อขายเหมาทั刧惀งชดุ[Lex2]
(แพค\'คจิ) n. หบี,หอ่,มดั ###S. parcel [Hope]
(n) หบีหอ่,ภาชนะบรรจ,ุรายการเหมา [Nontri]
/P AE1 K IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

packet หอ่ของเลก็ๆ: หบีหอ่ขนาดเลก็, กลอ่งเลก็ๆ [Lex2]
(แพค\'คทิ) n. หอ่เลก็ ๆ ,มดัเลก็ ๆ ,หมายถงึ กลุ่มขอ้มลู (data packet) จาํนวนหน鬦ึ،ง ท鬦ี،มี
ความสมัพันธเ์ป็นเร鬦ื،องเดยีวกนั ใชใ้นเร鬦ื،องของการส鬦ื،อสารขอ้มลู (data communications)
[Hope]
(n) หบีหอ่,เคร鬦ื،องหลงัทหาร,เป,้เท鬦ี،ยวเรอื,กลอ่งเลก็ๆ [Nontri]
/P AE1 K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pack หบีหอ่: หบี, หอ่ [Lex2]
ของจาํนวนมาก: ของท鬦ี،กองรวมกนั [Lex2]
ฝงู: กลุ่ม, หมู่, พวก, แกง๊, คณะ, เหลา่ [Lex2]
กระเป๋าสะพายหลงั[Lex2]
บรรจ:ุ ใสห่บีหอ่, เกบ็ของใสก่ระเป๋า [Lex2]
(แพค) n.,v. หอ่,มดั,กลุ่มคน,ฝงู vt. คดั,เลอืก,รวบรวม ###SW. packer n. [Hope]
(n) หบีหอ่,สาํรับ,ฝงู,หอ่,พวก,ตั刧惀งยาสบู,กลุ่มคน [Nontri]
(vi) รวมกลุ่ม,อดั,ทาํใหแ้นน่ [Nontri]



(vt) เกบ็ลงหบี,หอ่,บรรจกุระป๋อง,ยดั,อดั,มดั [Nontri]
/P AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

page หนา้กระดาษ: หนา้, หนา้หนังสอื, แผน่ [Lex2]
เดก็รับใชท้鬦ี،เป็นผู้ชาย[Lex2]
เรยีก: เรยีกช鬦ื،อ, ขานช鬦ื،อ [Lex2]
(เพจ) n. หนา้หนังสอื,ใบ,เดก็รับใชท้鬦ี،เป็นผู้ชาย,คนหนุ่มท鬦ี،ไดรั้บการฝกึใหเ้ป็นอศัวนิ,มหาดเลก็
ของราชสาํนัก vt. เรยีกช鬦ื،อซ刧ํ惀าแลว้ซ刧ํ惀าเลา่เพ鬦ื،อใหม้า,ระบหุนา้. vi. เป็นเดก็รับใชเ้ป็น,พลกิหนา้
คนรับใช ้###SW. pagehood n. pageship n. [Hope]
(n) หนา้หนังสอื,มหาดเลก็,เดก็รับใชช้าย [Nontri]
/P EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

painful เจบ็ปวด: เจบ็แสบ, ระบม [Lex2]
ทกุขท์รมาน: ปวดรา้ว [Lex2]
ยาก: ลาํบาก, ใชแ้รงงานมาก [Lex2]
(เพน\'ฟลู) adj. เจบ็ปวด,ทกุขท์รมาน,ยาก [Hope]
(adj) เจบ็ปวด,ปวด,เจบ็แสบ,ทกุขท์รมาน [Nontri]
/P EY1 N F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [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]

painter จติรกร: ชา่งวาด, ชา่งเขยีน [Lex2]
ชา่งทาส[ีLex2]
เชอืกผกูเรอื[Lex2]
(เพน\'เทอะ) n. ชา่งทาส,ีชา่งส,ีจติรกร,ชอืกหวัเรอื [Hope]
(n) จติรกร,ชา่งเขยีน,ชา่งทาส ี[Nontri]
/P EY1 N T ER0/ [CMU]
/P EY1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

painting ภาพวาด[Lex2]
การทาส:ี การทาสบีา้นหรอือาคาร, งานทาส ี[Lex2]
(เพน\'ทงิ) n. การทาส,ีการวาดภาพส,ีภาพวาด [Hope]
(n) ภาพเขยีน,การเขยีนภาพ,การทาส,ีการระบายส ี[Nontri]
/P EY1 N T IH0 NG/ [CMU]
/P EY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[paint]
ส:ี สสีาํหรับทาหรอืเขยีน, สยีอ้ม [Lex2]
การทาส:ี การเคลอืบส,ี การระบายส ี[Lex2]



สแีตง่หนา้: เคร鬦ื،องสาํอาง [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,ีวาดภาพ,แตง่หนา้ [Nontri]
/P EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

paint ส:ี สสีาํหรับทาหรอืเขยีน, สยีอ้ม [Lex2]
การทาส:ี การเคลอืบส,ี การระบายส ี[Lex2]
สแีตง่หนา้: เคร鬦ื،องสาํอาง [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,ีวาดภาพ,แตง่หนา้ [Nontri]
/P EY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pair คู่: ของท鬦ี،เป็นคู่, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นคู่กนั [Lex2]
คู่แตง่งาน: คู่ผสมพันธุ์ [Lex2]
มา้คู่ท鬦ี،ใชเ้ทยีมเกวยีนหรอืรถมา้[Lex2]
จับคู่: นาํมาเขา้คู่กนั, นาํมาประกบคู่ [Lex2]
(แพร)์ n. คู่. v. เขา้คู่,เป็นคู่ ###S. couple [Hope]
(n) คู่,ชดุหน鬦ึ،ง [Nontri]
(vt) เขา้คู่,จับคู่ [Nontri]
/P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

palace พระราชวงั: ตาํหนัก, ปราสาท [Lex2]
(แพล\'ลสิ) n. ราชวงั,วงั [Hope]
(n) พระราชวงั,วงั,ตาํหนัก,พระท鬦ี،นั鬦،ง,ทาํเนยีบ [Nontri]
/P AE1 L AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pale ไมม่สี:ี (ส)ี ซดี [Lex2]
ไมม่ชีวีติชวีา[Lex2]
ซดี: ซดีเซยีว, ซดีเผอืด [Lex2]
ทาํใหซ้ดีเซยีว: ทาํใหซ้ดีเผอืด, ทาํใหซ้ดี [Lex2]
ไมแ้หลมท鬦ี،ใชท้าํรั刧惀ว: ไมรั้刧惀ว [Lex2]
(เพล) adj. ซดี v. ทาํใหซ้ดี,ลอ้มรั刧惀ว,โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ n. ไมแ้หลม,ไมรั้刧惀ว [Hope]
(adj) ซดีเผอืด,จดื,จาง,ออ่น,หมน่หมอง [Nontri]
(n) ไมป้ลายแหลมใชก้ั刧惀นรั刧惀ว [Nontri]
/P EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

panel แผน่กระดานส鬦ี،เหล鬦ี،ยมท鬦ี،กร ุ(บรเิวณประต,ู หนา้ตา่งหรอืผนัง)[Lex2]
เบาะรองอานมา้[Lex2]
บญัชรีายช鬦ื،อแพทยท์鬦ี،รักษาคนไข ้(ทางประกนัสงัคม): แผนการประกนัสงัคม [Lex2]
คณะผู้อภปิรายทางการเมอืง[Lex2]
คณะลกุขนุ[Lex2]



แผงควบคมุไฟฟา้: แผงหนา้ปัด [Lex2]
ด刧ิ惀นประดบับนชดุสตร[ีLex2]
ตกแตง่: ประดบั, ใสก่รอบ [Lex2]
ใสเ่บาะอานมา้[Lex2]
จัดใหม้คีณะลกูขนุ[Lex2]
(แพน\'เนลิ) n. บญัชชี鬦ื،อ,รายช鬦ื،อ vt. จัดเป็นคณะ ###SW. paneling n panelist n. [Hope]
(n) บญัชรีายช鬦ื،อ,คณะลกูขนุ,แผน่รปู,คณะกรรมการ,แผงหนา้ปัด [Nontri]
/P AE1 N AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pan ทั刧惀งหมด[Lex2]
ทั刧惀งส刧ิ惀น[Lex2]
กระทะ[Lex2]
ภาชนะกน้แบนและต刧ื惀น: กระทะกน้แบน [Lex2]
ภาชนะรอ่นแร:่ ท鬦ี،รอ่นแร ่[Lex2]
จานตาชั鬦،ง[Lex2]
แอง่น刧ํ惀าบนพ刧ื惀นดนิ[Lex2]
แผน่น刧ํ惀าแขง็แบนและบางท鬦ี،ลอยอยู่[Lex2]
รอ่น: รอ่นเพ鬦ื،อคดัแร ่[Lex2]
ใชก้ระทะทาํอาหาร[Lex2]
หนักลอ้งในมมุกวา้ง: แพนกลอ้ง [Lex2]
วพิากษว์จิารณ:์ วจิารณอ์ยา่งรนุแรง [Lex2]
(แพน) n. กระทะกน้แบน,ใบพล v. วจิารณอ์ยา่งรนุแรง,ถา่ยภาพทั刧惀งหมด,สา่ยกลอ้งเป็นมมุ
กวา้ง [Hope]
(n) กระทะ,ถาด,ภาชนะรอ่นแร,่แอง่ [Nontri]
/P AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pants กางเกงขายาว: กางเกงแพร [Lex2]
กางเกงชั刧惀นใน[Lex2]
กางเกงชั刧惀นในยาว (ผู้ชาย)[Lex2]
สดุจะแย!่: ยอดหว่ย! [Lex2]
(แพนทซฺ)ฺ n.,pl. กางเกง [Hope]
/P AE1 N T S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[pant]
หายใจหอบ: หายใจแรง, หายใจเหน鬦ื،อย [Lex2]
(แพนท) vi.,n. หายใจลกึและเรว็,ปรารถนา [Hope]
(n) อาการหอบ [Nontri]
(vi) หอบ,ใครไ่ด,้ปรารถนา,สั鬦،นระรกิ,เตน้ถ鬦ี، [Nontri]
/P AE1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

paper กระดาษ: แผน่กระดาษ [Lex2]
หนังสอืพมิพ[์Lex2]
ส鬦ิ،งพมิพ:์ เอกสาร, รายงาน [Lex2]
ขอ้สอบ[Lex2]
กระดาษบฝุาผนัง: วอลเปเปอร ์[Lex2]
ตดิกระดาษบฝุาผนัง: ตดิวอลเปเปอร ์[Lex2]
หอ่ดว้ยกระดาษ: ปดิดว้ยกระดาษ [Lex2]
(เพ\'เพอะ) n. กระดาษ ###SW. papery adj. [Hope]



(adj) ทาํดว้ยกระดาษ [Nontri]
(n) กระดาษ,ใบปลวิ,เอกสาร,ขอ้สอบไล,่หนังสอืพมิพ ์[Nontri]
(vt) หอ่ดว้ยกระดาษ,ปดิกระดาษ,ใสก่ระดาษ [Nontri]
/P EY1 P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

parent พอ่แม:่ ผู้ปกครอง, ผู้ดแูล [Lex2]
เล刧ี惀ยงด:ู ปกครอง, ดแูล [Lex2]
(แพ\'เรนิท) n. พอ่หรอืแม,่บรรพบรุษุ,แหลง่ ###SW. parental adj. [Hope]
(n) ผู้ปกครอง,มลูเหต,ุบอ่เกดิ,แหลง่กาํเนดิ [Nontri]
/P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

park สวนสาธารณะ: สถานท鬦ี،พักผอ่นสาธารณะ, วนอทุยาน [Lex2]
สถานท鬦ี،กลางแจง้ใชเ้พ鬦ื،อจดุประสงคบ์างอยา่ง (เชน่ ท鬦ี،จอดรถ สนามกฬีา)[Lex2]
จอดรถ[Lex2]
(พารค์) n. สวนสาธารณะ vi.,vt. จอดรถ,ฝากไว [Hope]
(n) วนอทุยาน,สวนสาธารณะ,อทุยาน,ท鬦ี،จอดรถ,สวนธรรมชาต ิ[Nontri]
(vt) จอดรถ [Nontri]
/P AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

parliament รัฐสภา[Lex2]
(พาร\์'ละเมนท) n. สภา,รัฐสภา ###SW. parliamentary adj. [Hope]
(n) รัฐสภา,สภานติบิญัญัต ิ[Nontri]
/P AA1 R L AH0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

particularly โดยเฉพาะอยา่งย鬦ิ،ง: โดยเจาะจง [Lex2]
(adv) โดยเฉพาะ,อยา่งเป็นพเิศษ,อยา่งเจาะจง [Nontri]
/P AA2 R T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
/P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

particular โดยเฉพาะ: ซ鬦ึ،งจาํเพาะเจาะจง [Lex2]



ซ鬦ึ،งไมธ่รรมดา: ผดิธรรมดา, พเิศษ [Lex2]
จู้จ刧ี惀: พถิพีถินั, ชา่งเลอืก [Lex2]
รายละเอยีด (มกัใชร้ปูพหพูจน ์particulars): องคป์ระกอบ [Lex2]
(พารท์คิ\'ควิละ) adj. โดยเฉพาะ,จาํเพาะ [Hope]
(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พถีพีถินั,จู้จ刧ี惀,เจาะจง [Nontri]
/P ER0 T IH1 K Y AH0 L ER0/ [CMU]
/P AA2 T IH1 K Y AH0 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

partly บางสว่น: ไมท่ั刧惀งหมด [Lex2]
(พารท์\'ล)ี adv. บางสว่น [Hope]
(adv) เป็นบางสว่น,ไมท่ั刧惀งหมด [Nontri]
/P AA1 R T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

partner หุ้นสว่น: ผู้รว่มมอื, ผู้รว่มกระทาํ [Lex2]
คู่สมรส: คู่สามหีรอืภรรยา [Lex2]
คู่เตน้ราํ[Lex2]
เป็นหุ้นสว่น (เชน่ในเกมหรอืการเตน้ราํ): เป็นคู่หรอืจับคู่ [Lex2]
(พารท์\'เนอะ) n. หุ้นสว่น ###SW. partnership n. [Hope]
(n) หุ้นสว่น,คู่คดิ,คู่ขา,ผู้รว่มมอื [Nontri]
/P AA1 R T N ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

partnership หา้งหุ้นสว่น: หา้งหุ้นสว่นจาํกดั [Lex2]
พันธมติร[Lex2]
(n) หุ้นสว่น,หา้งหุ้นสว่น,การจับคู่กนั [Nontri]
/P AA1 R T N ER0 SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

part สว่น: สว่นหน鬦ึ،ง, ช刧ิ惀นสว่น, สว่นประกอบ [Lex2]
อตัราสว่น: สว่นแบง่ [Lex2]
บทบาทในการแสดง: บทบาท [Lex2]
บทพดู: บทละคร [Lex2]
เสยีงดนตร[ีLex2]
แยก: แบง่แยก, แยกออก, แยกกนั, แยกทาง [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นสว่นประกอบหน鬦ึ،ง[Lex2]
(พารท์) n. สว่น,บรเิวณ,หนา้ท鬦ี، vi.,vt. แบง่แยก [Hope]
(n) สว่น,ฝ่าย,ขา้ง,หนา้ท鬦ี،,บทบาท,ตอน,บรเิวณ [Nontri]
(vi) จากกนั,แยกทาง,พรากจากกนั,ทอดท刧ิ惀ง,แตกออก [Nontri]
(vt) แบง่เป็นสว่นๆ,แยกจากกนั,เผยอ,แตก,ปร,ิแสกผม [Nontri]
/P AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

party งานเล刧ี惀ยง: งานสงัสรรค,์ งานปารต์刧ี惀 [Lex2]
คณะ: พวก, กลุ่ม, สมาคม [Lex2]
พรรคการเมอืง[Lex2]
หนว่ยเฉพาะกจิ[Lex2]
คู่กรณ:ี คู่ความ [Lex2]
จัดงานเล刧ี惀ยง: มงีานเล刧ี惀ยง, จัดงานสงัสรรค ์[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัพรรคการเมอืง[Lex2]
(พารท์\'ท)ี n. พรรค,พวก,หมู่คณะ,ฝาย [Hope]



(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเล刧ี惀ยง,คู่ความ [Nontri]
/P AA1 R T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

passing ผา่นไป: ลว่งพน้ [Lex2]
ผา่นพน้ไปอยา่งรวดเรว็: ชั鬦،วแลน่ [Lex2]
(พา\'ซงิ) adj. ผา่นไป,กาํลงัผา่นไป,บงัเอญิ [Hope]
/P AE1 S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[pass]
ผา่นไป: ผา่น, เดนิผา่น, พน้ไป [Lex2]
สง่ตอ่ไป: สง่ผา่น,ย鬦ื،นให,้ สง่ให ้[Lex2]
กลายเป็น: เปล鬦ี،ยนเป็น [Lex2]
ถา่ยทอด: บอกตอ่, อธบิาย [Lex2]
เปล鬦ี،ยนจาก: เปล鬦ี،ยนแปลงจาก [Lex2]
ใชเ้วลา[Lex2]
ส刧ิ惀นสดุ: หมดเวลา, ยตุ,ิ ผา่นไป, จบส刧ิ惀น [Lex2]
สอบผา่น: สอบไลไ่ด ้[Lex2]
อนมุตั:ิ อนญุาต, ยอมรับ [Lex2]
ตาย: เสยีชวีติ, ส刧ิ惀นชวีติ, ถงึแกก่รรม [Lex2]
พดู: กลา่ว, ออกเสยีง, พดูจา [Lex2]
ตดัสนิ: พพิากษา [Lex2]
ใบอนญุาต: บตัรผา่นบตัรผา่นทางหนังสอืเดนิทาง [Lex2]
การโยน: การเหว鬦ี،ยง, การสะบดั [Lex2]
การสอบผา่น[Lex2]
ชอ่งเขา: ชอ่งแคบ, ชอ่งทาง [Lex2]
การลว่งเกนิ (ทางเพศ): การฉวยโอกาส, การลว่งละเมดิ [Lex2]
การผา่น: การผา่นไป, การเดนิผา่น, การพน้ไป [Lex2]
การสละสทิธ气ิꯔ[Lex2]
(พาส) v. ผา่น,แซง,ยต,ินาํสง่,n. ถนน,หนทาง,สทิธผิา่น,การสอบผา่น,บตัรผา่น การสง่ลกู,ทา่
สง่ลกู,การบนิผา่น,การเปล鬦ี،ยน,การลว่งของเวลา [Hope]
(n) บตัรผา่น,บตัรอนญุาต,การโบกมอื,ทางผา่น,การสอบผา่น [Nontri]



(vi) ผา่นไป,ลว่งลบัไป,เกดิข刧ึ惀น,สอบได,้ปลอ่ย,ส刧ิ惀นสดุ [Nontri]
/P AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pass ผา่นไป: ผา่น, เดนิผา่น, พน้ไป [Lex2]
สง่ตอ่ไป: สง่ผา่น,ย鬦ื،นให,้ สง่ให ้[Lex2]
กลายเป็น: เปล鬦ี،ยนเป็น [Lex2]
ถา่ยทอด: บอกตอ่, อธบิาย [Lex2]
เปล鬦ี،ยนจาก: เปล鬦ี،ยนแปลงจาก [Lex2]
ใชเ้วลา[Lex2]
ส刧ิ惀นสดุ: หมดเวลา, ยตุ,ิ ผา่นไป, จบส刧ิ惀น [Lex2]
สอบผา่น: สอบไลไ่ด ้[Lex2]
อนมุตั:ิ อนญุาต, ยอมรับ [Lex2]
ตาย: เสยีชวีติ, ส刧ิ惀นชวีติ, ถงึแกก่รรม [Lex2]
พดู: กลา่ว, ออกเสยีง, พดูจา [Lex2]
ตดัสนิ: พพิากษา [Lex2]
ใบอนญุาต: บตัรผา่นบตัรผา่นทางหนังสอืเดนิทาง [Lex2]
การโยน: การเหว鬦ี،ยง, การสะบดั [Lex2]
การสอบผา่น[Lex2]
ชอ่งเขา: ชอ่งแคบ, ชอ่งทาง [Lex2]
การลว่งเกนิ (ทางเพศ): การฉวยโอกาส, การลว่งละเมดิ [Lex2]
การผา่น: การผา่นไป, การเดนิผา่น, การพน้ไป [Lex2]
การสละสทิธ气ิꯔ[Lex2]
(พาส) v. ผา่น,แซง,ยต,ินาํสง่,n. ถนน,หนทาง,สทิธผิา่น,การสอบผา่น,บตัรผา่น การสง่ลกู,ทา่
สง่ลกู,การบนิผา่น,การเปล鬦ี،ยน,การลว่งของเวลา [Hope]
(n) บตัรผา่น,บตัรอนญุาต,การโบกมอื,ทางผา่น,การสอบผา่น [Nontri]
(vi) ผา่นไป,ลว่งลบัไป,เกดิข刧ึ惀น,สอบได,้ปลอ่ย,ส刧ิ惀นสดุ [Nontri]
/P AE1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

passport หนังสอืเดนิทาง: ใบผา่นทาง [Lex2]
ส鬦ิ،งไดรั้บการยอมรับ: หนทาง [Lex2]
(พาส\'พอรท์) n. หนังสอืเดนิทาง,ใบผา่น [Hope]
(n) หนังสอืเดนิทาง [Nontri]
/P AE1 S P AO2 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

past อดตี: เวลาท鬦ี،ผา่นไปแลว้ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิในอดตี: เหตกุารณท์鬦ี،ผา่นไปแลว้ [Lex2]
ท鬦ี،ผา่นไปแลว้[Lex2]
เลยผา่น: ผา่น, หลงั [Lex2]
(พาสท) adj. อดตี.n. อดตีกาล adv. เลย,พน้ [Hope]
(adj) อดตี,เม鬦ื،อกอ่น,ผา่นพน้ไป,ลว่งมาแลว้,แตก่อ่น [Nontri]
(n) อดตีกาล,ความหลงั,ประวตั,ิเร鬦ื،องในอดตี [Nontri]
(pre) คลอ้ย,เลย,พน้ไป,ผา่น,ลว่ง,เม鬦ื،ออดตี [Nontri]
/P AE1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

path ทกุข:์ เกดิเป็นโรค, รู้สกึ [Lex2]
ทางเดนิ: เสน้ทาง, ทางเดนิ, ทางผา่น, ทาง, วถิทีาง, แนวทาง [Lex2]
เสน้ทางเป็นคาํสั鬦،งในระบบดอส ใชใ้นแฟม้ขอ้มลู autoexec.bat เพ鬦ื،อใหส้ามารถเขา้ถงึแฟม้



ขอ้มลูท鬦ี،เกบ็อยู่ได ้โดยไมต่อ้งบอกท鬦ี،เกบ็ทกุครั刧惀ง ตวัอยา่ง เชน่PATH=C:\\DOS; C:
\\WINDOWS ; C:\\ WINWORD ; C: \\EXCEL [Hope]
(n) ทางเดนิ,ทางเทา้,บาทวถิ,ีวถิทีาง,ทางผา่น,เสน้ทาง,ทางโคจร [Nontri]
/P AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

patient คนป่วย: คนไข,้ ผู้ป่วย, คนเจบ็ [Lex2]
อดทน: อดกลั刧惀น, หกัหา้มใจ [Lex2]
(เพ\'เวนิท) adj. อดทน n. คนไข,้ลกูคา้ [Hope]
(adj) อดทน,มขีนัต,ิทรหดอดทน [Nontri]
(n) คนไข,้ผู้ป่วย,คนเจบ็,ลกูคา้,ลกูความ,เหย鬦ื،อ [Nontri]
/P EY1 SH AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

pause หยดุชะงักชั鬦،วคราว: หยดุพัก, หยดุน鬦ิ،ง, หยดุคดิ [Lex2]
การหยดุระหวา่งพดู[Lex2]
การหยดุชั鬦،วขณะ: การพักชั鬦،วขณะ, การหยดุชะงักชั鬦،วคราว, การหยดุกลางคนั [Lex2]
การหยดุคดิ: การลงัเล [Lex2]
(พอซ) n. การหยดุชะงักชั鬦،วคราว. v. หยดุชั鬦،วคราว [Hope]
(n) การหยดุกลางคนั,การหยดุชั鬦،วครู่ [Nontri]
(vi) หยดุกลางคนั,หยดุชั鬦،วครู่ [Nontri]
/P AO1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

payment คา่ตอบแทน: เงนิตอบแทน [Lex2]
การจา่ยเงนิ[Lex2]
การชาํระหน刧ี惀[Lex2]
(เพ\'เมนิท)ฺ n. การจา่ยเงนิ,การชาํระหน刧ี惀,การจา่ย,รางวลั. คา่ทดแทน [Hope]
(n) การชาํระเงนิ,การจา่ยเงนิ,คา่ตอบแทน [Nontri]
/P EY1 M AH0 N T/ [CMU]



(n) / / [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,ชดใช ้[Nontri]
/P EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

peaceful สงบ: ซ鬦ึ،งมรีะเบยีบ, เงยีบสงบ [Lex2]
ซ鬦ึ،งยอมตาม: ซ鬦ึ،งโอนออ่น, ซ鬦ึ،งผอ่นตาม [Lex2]
(พสี\'ฟลู) adj. สงบ,มสีนัตภิาพ [Hope]
(adj) รักสนิตภิาพ,รักสงบ,สงบ,สงบสขุ [Nontri]
/P IY1 S F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

peak จดุสงูสดุ: ยอดสงูสดุ, จดุยอด [Lex2]
ยอดเขา: ยอดดอย [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،หนาแนน่ (จราจร): ชว่งเวลาท鬦ี،มคีวามตอ้งการมาก [Lex2]
ปลายแหลมรปูตวัว ี(V)[Lex2]
ชว่งรุ่งเรอืงท鬦ี،สดุ: ชว่งท鬦ี،ใหด้อกผล, ชว่งท鬦ี،เจรญิเตบิโตมากท鬦ี،สดุ [Lex2]
ข刧ึ惀นจนถงึจดุสดุยอด: ข刧ึ惀นถงึขดีสดุ [Lex2]
สงูสดุ: ขดีสดุ, จดุสงูสดุ, ระดบัสงูสดุ, สดุยอด [Lex2]
ผอมลง[Lex2]
(พคี) n. ยอด,จดุสดุยอด ###SW. paeked adj. vi. ผอมลง,ซดีเซยีว,ออ่นแอลง,เลก็ลง
peakish adj. peakly adj. [Hope]
(n) ยอด,ปลาย,ยอดเขา,จดุสงูสดุ,จดุสดุยอด,กะบงัหมวกแกป๊ [Nontri]
/P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pencil ดนิสอ[Lex2]
การเขยีนดว้ยดนิสอ[Lex2]
กลุ่มของเสน้: กลุ่มลาํแสง [Lex2]
เขยีนดว้ยดนิสอ: ลากดนิสอ, เขยีนดนิสอ [Lex2]
(เพน\'เซลิ) n. ดนิสอ vt. เป็นดว้ยดนิสอ,วาดดว้ยดนิสอ [Hope]
(n) ดนิสอ,พู่กนั [Nontri]
/P EH1 N S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

pen คาํยอ่ของ International Association of Poets: หรอืคาํยอ่ของ Playwrights, Editors,
Essayists, and Novelists [Lex2]
ปากกา[Lex2]
นักเขยีน[Lex2]
ลลีาการเขยีน: สาํนวนการเขยีน [Lex2]
เขยีนดว้ยปากกา: แตง่หนังสอื [Lex2]
ใสค่อก: ใสเ่ลา้ [Lex2]
คอก: เลา้, บรเิวณลอ้มรั刧惀วสาํหรับเล刧ี惀ยงสตัว ์[Lex2]
สถานดดัสนัดาน (คาํสแลง): สถานกกักนั [Lex2]
หงสต์วัเมยี[Lex2]
(เพน) n. ปากกา,คอก,เลา้,อู่,คอกเล刧ี惀ยงเดก็,บรเิวณลอ้มรั刧惀วสาํหรับเล刧ี惀ยงสตัว.์ vt. ใสค่อก,ใส่
เลา้,เขยีนดว้ยปากกา [Hope]
(n) ปากกา,อู่,เลา้,คอกสตัว,์ปลายปากกา,ลลีาการประพันธ ์[Nontri]
(vt) เขยีน,กั刧惀นรั刧惀ว,ลอ้มคอก [Nontri]
/P EH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pension บาํนาญ: เบ刧ี惀ยบาํนาญ, เงนิบาํนาญ [Lex2]
(เพน\'เชนิ) n. เบ刧ี惀ยบาํนาญ,เงนิบาํนาญ,เงนิชว่ยเหลอื,เงนิสงเคราะห.์ ###S. annuity
[Hope]
(n) เงนิบาํนาญ,เบ刧ี惀ยหวดั,เงนิสงเคราะห,์เงนิชว่ยเหลอื [Nontri]
(vt) ใหบ้าํนาญ,จา่ยเบ刧ี惀ยหวดั [Nontri]
/P EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

people คน: ประชาชน, ประชากร [Lex2]
คนในปกครอง[Lex2]
สมาชกิในครอบครัว: คนในครอบครัว [Lex2]
อาศยั: ตั刧惀งรกราก, เขา้ไปอยู่อาศยั [Lex2]
(พ\ี'เพลิ) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมอืง,ราษฎร,มนษุย.์ ###S.
population,folk,human,humanity [Hope]
(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมอืง,พสกนกิร,คน [Nontri]
(vt) ตั刧惀งรกราก,เขา้ไปอาศยั,บรรจคุน [Nontri]
/P IY1 P AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pepper พชืจาํพวกพรกิไทย: พรกิไทย, พรกิป่น [Lex2]
โรยพรกิไทย: ใสพ่รกิไทย [Lex2]
ระดมยงิ: ระดมขวา้ง, โจมต ี[Lex2]
(เพพ\'เพอะ) n. พชืประเภทพรกิไทย,พรกิข刧ี惀หน,ูพรกิช刧ี惀ฟา้,พชืจาํพวก Capsicum,ความ
ฮกึเหมิ,ความหา้วหาญ. vt. ใสพ่รกิไทย,ใสพ่รกิ,ระดมยงิ,ขวา้งปา [Hope]
(n) พรกิไทย [Nontri]
(vt) โรยพรกิไทย,ระดมยงิ,ขวา้งปา [Nontri]



/P EH1 P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

per cent เปอรเ์ซน็ต[์Lex2]
(เพอเซนท\ฺ') n. เปอร์เซน็ต,์รอ้ยละ,สว่นรอ้ย,อตัรารอ้ยละ. adj. เป็นเปอรเ์ซน็ต,์เป็นรอ้ยละ
###S. per centum [Hope]

perfectly อยา่งยอดเย鬦ี،ยม: อยา่งดเีลศิ, อยา่งสมบรูณแ์บบ [Lex2]
อยา่งเตม็ท鬦ี،: อยา่งท鬦ี،สดุ [Lex2]
(adv) อยา่งสมบรูณ,์อยา่งดเีลศิ,แทจ้รงิ,อยา่งดพีรอ้ม [Nontri]
/P ER1 F AH0 K T L IY0/ [CMU]
/P ER1 F AH0 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

perfect ถกูตอ้ง: ซ鬦ึ،งแมน่ยาํ [Lex2]
เหมาะสม: สมควร [Lex2]
ทาํใหส้มบรูณ:์ สมบรูณแ์บบ, เรยีบรอ้ย [Lex2]
เช鬦ี،ยวชาญ: ชาํนาญ [Lex2]
บรสิทุธ气ิꯔ: ซ鬦ึ،งไมเ่จอืปน [Lex2]
ซ鬦ึ،งสมบรูณแ์บบ: ครบถว้น, สมบรูณ,์ ซ鬦ึ،งไมม่ที鬦ี،ต ิ[Lex2]
กาลสมบรูณ ์(ทางไวยากรณ)์[Lex2]
(เพอ\'เฟคท)ฺ adj. สมบรูณ,์ดพีรอ้ม,ดเีลศิ,ไรม้ลทนิ,ไมม่ตีาํหน,ิถกูตอ้งทั刧惀งเพ,ที
เดยีว,แทจ้รงิ,แมน่ยาํ,สาํเรจ็ n. กาล (tense) สมบรูณ,์รปูแบบท鬦ี،สมบรูณ.์ vi. ทาํให้
สมบรูณ,์ทาํใหส้าํเรจ็,ทาํใหด้ขี刧ึ惀น,ปรับปรงุ. ###SW. perfectedly adv. perfecter n. perf
[Hope]
(adj) สมบรูณ,์ดพีรอ้ม,ดเีลศิ,แมน่ยาํ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้มบรูณ,์ทาํใหด้เีลศิ,ทาํใหด้ขี刧ึ惀น [Nontri]
/P ER0 F EH1 K T/ [CMU]
/P ER1 F IH2 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

performance การกระทาํ: พฤตกิรรม [Lex2]
การแสดง: การบรรเลง [Lex2]
การทาํใหบ้รรลผุลสาํเรจ็[Lex2]
สมรรถนะ, สมรรถภาพ [LongdoEN]
(เพอฟอม\'เมนิซ)ฺ n. การกระทาํ,การปฏบิตั,ิการดาํเนนิการ,การทาํใหบ้รรลผุลสาํเรจ็,การ
แสดง,การบรรเลง,พฤตกิารณ,์พฤตกิรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ ###S.
practice,operation,deed,show,play [Hope]
(n) การแสดงละคร,การกระทาํ,การปฏบิตั,ิการเดนิเคร鬦ื،อง,การดาํเนนิการ [Nontri]
/P ER0 F AO1 R M AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

performer ผู้กระทาํ: ผู้ปฏบิตั,ิ ผู้แสดง, ผู้เลน่ [Lex2]
(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทาํ,ผู้ปฏบิตั,ิผู้ดาํเนนิการ [Nontri]
/P ER0 F AO1 R M ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

perform ปฏบิตัหินา้ท鬦ี،: กระทาํ, ทาํ, ปฏบิตั,ิ ประกอบหนา้ท鬦ี،, ทาํงาน [Lex2]
แสดง (ดนตร)ี: เลน่ดนตร ี[Lex2]
ทาํใหส้าํเรจ็[Lex2]
(เพอฟอรม์\') vt.,vi. กระทาํ,ปฎบิตั,ิดาํเนนิการ,ทาํใหบ้รรลคุวามสาํเรจ็,แสดง,บรรเลง.



###SW. performable adj. performer n. [Hope]
(vt) แสดง,กระทาํ,ปฏบิตั,ิเดนิเคร鬦ื،อง,ประกอบ,ดาํเนนิการ [Nontri]
/P ER0 F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

period ชว่งมรีอบเดอืน: ชว่งมปีระจาํเดอืน, ชว่งเวลาท鬦ี،มรีะด ู[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัชว่งเวลาในประวตัศิาสตร:์ สมยั [Lex2]
จดุ: มหพัภาค, จดุฟลุสตอ๊บ [Lex2]
ระยะเวลา: ระยะเวลา, เวลา, ชว่ง, กาล, ยคุ [Lex2]
(เพยี\'เรยีด) n. ระยะเวลา,สมยั,ยคุ,ประจาํเดอืน (ระด)ู ,ยคุปัจจบุนั,รอบ,ระยะเวลาหน鬦ึ،งวงจร
สมบรูณ,์ชั鬦،วโมงเรยีน,ยคุปัจจบุนั,เคร鬦ื،องหมาย".?" (มหพัภาค) ,ประโยคสมบรูณ,์การหยดุท鬦ี،
ปลายประโยค,ตอนของดนตร,ีวธิกีารของนักพดู. adj. เก鬦ี،ยวกบัระยะเวลาแหง่ประวตัศิาสตร์
[Hope]
(n) สมยั,ยคุ,ชั鬦،วโมงเรยีน,คาบ,เคร鬦ื،องหมายมหพัภาค,ระยะเวลา [Nontri]
/P IH1 R IY0 AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

permanent ถาวร: คงทน, ยั鬦،งยนื [Lex2]
(เพอ\'มะเนนิท)ฺ adj. ถาวร,ยนืยง,คงทน,ยาวนาน, (ส)ี ไมต่ก. ###SW. permanentness n.
###S. lasting,durable,stable,enduring ###A. temporary [Hope]
(adj) คงทน,ถาวร,ยนืยง [Nontri]
/P ER1 M AH0 N AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

permission ความยนิยอม: การอนญุาต, การยนิยอม [Lex2]
(เพอมชิ\'เชนิ) n. การอนญุาต,การอนมุตั,ิการยนิยอม,ใบอนญุาต,ใบอนมุตั ิ[Hope]
(n) การยอม,การยนิยอม,การอนญุาต,การเปดิโอกาส,การอนมุตั ิ[Nontri]
/P ER0 M IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

permit อนญุาต: ยนิยอม, เหน็พอ้ง, เหน็ชอบ [Lex2]
ใบอนญุาต[Lex2]
(เพอมทิ\') vt.,vi. อนญุาต,อนมุตั,ิยนิยอม,เปดิโอกาส,ตกลง. n. ใบอนุญาต,ใบอนมุตั,ิใบ
ยนิยอม,การอนญุาต. ###SW. permitter n. permiter n. ###S.
tolerate,allow,grant,permission ###A. forbid [Hope]
(n) บตัรอนญุาต,ใบอนญุาต,ใบอนมุตั ิ[Nontri]
(vt) ยอม,ยนิยอม,อนญุาต,เปดิโอกาสให,้อนมุตั ิ[Nontri]
/P ER0 M IH1 T/ [CMU]
/P ER1 M IH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

per ผา่น: ตลอด, ทั鬦،ว [Lex2]
ตามท鬦ี،[Lex2]
ตอ่[Lex2]
โดยผา่นทาง: ดว้ยวธิกีาร, ผา่น, ทาง, โดย [Lex2]



แตล่ะ: ตอ่หน鬦ึ،ง [Lex2]
โดยวธิ ีเชน่ per Telex สง่ดว้ยเทเลก็ซ ์[LongdoDE]
(เพอ) prep. แตล่ะ,ตอ่,ทกุ,ตาม,โดย,โดยทาง,อาศยั,ผา่น [Hope]
(pre) โดย,ตอ่,อนัละ,ทกุ,โดยตรง,ผา่น [Nontri]
/P ER1/ [CMU]
(in) / / [OALD]

personality บคุลกิลกัษณะ: ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะคน, ลกัษณะเฉพาะตวั [Lex2]
คนท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง: บคุคลมชี鬦ื،อเสยีง, คนท鬦ี،เป็นท鬦ี،รู้จักกนัด ี[Lex2]
(เพอซะแนล\'ลทิ)ี n. บคุลกิภาพ,บคุลกิลกัษณะ,บคุคล ###S. character,nature [Hope]
(n) บคุลกิภาพ,ทา่ทาง,บคุคล,ความมตีวัตน [Nontri]
/P ER2 S AH0 N AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

personally โดยสว่นตวั: โดยสว่นบคุคล, เป็นสว่นตวั [Lex2]
โดยตรง[Lex2]
(adv) สว่นตวั,ซ鬦ึ،งแสดงเป็นตวั,ดว้ยตวัเอง,เฉพาะตวั [Nontri]
/P ER1 S AH0 N AH0 L IY0/ [CMU]
/P ER1 S AH0 N L IY0/ [CMU]
/P ER1 S N AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

personal สว่นตวั: สว่นบคุคล, เฉพาะบคุคล, เฉพาะตวั [Lex2]
ดว้ยตนเอง: โดยตนเอง [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัทรัพยส์นิสว่นตวั[Lex2]
ทางเรอืนรา่ง: เก鬦ี،ยวกบัรปูรา่งภายนอก, ในดา้นรา่งกาย [Lex2]
ขา่วบคุคล (ในหนา้หนังสอืพมิพ)์: บคุคลในขา่ว [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบับรุษุ (ในทางไวยากรณ)์[Lex2]
|das, nur Sing.| ลกูจา้ง, พนักงาน, กาํลงัคน (มคีวามหมายเป็นพหพูจน)์ [LongdoDE]
(เพอ\'ซะเนลิ) adj. สว่นตวั,สว่นบคุคล,เก鬦ี،ยวกบับรุษุ (ในไวยากรณ)์ ,เก鬦ี،ยวกบัทรัพยส์นิสว่น
ตวั. n. ขา่วบคุคล (ในหนา้หนังสอืพมิพ)์ ,บคุคลในขา่ว ###S.
individual,private,bodily,carnal [Hope]
(adj) สว่นตวั,เฉพาะตวั,สว่นบคุคล,เฉพาะบคุคล,ดว้ยตวัเอง [Nontri]
/P ER1 S AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

person บคุคล: คน, มนษุย ์[Lex2]
ตวัเอง[Lex2]
บรุษุ (ในทางไวยากรณ)์[Lex2]
นติบิคุคล[Lex2]
|die, pl. Personen| คน, บคุคล [LongdoDE]
(เพอ\'เซนิ) n. บคุคล,คน,รา่ง,รา่งกาย,องค,์ตวั,ผู้,นติบิคุคล,บคุลกิลกัษณะ,บรุษุ, (ใน
ไวยากรณ)์ ###S. individual,human being [Hope]
(n) คน,ตวั,บคุคล,รา่งกาย,องค,์นติบิคุคล,บรุษุ [Nontri]
/P ER1 S AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

persuade ชกัชวน: โนม้นา้ว, ชกัจงู, ชกันาํ, เกล刧ี惀ยกลอ่ม [Lex2]
(เพอสเวด\') vt. ชกัชวน,ชกัจงู,จงูใจ,โอโ้ลม,แนะนาํ,ทาํใหเ้ช鬦ื،อ,กลอ่ม ###SW.
persuadability n. persuadable adj. persuader n. persuadably adv. persuadedly adv.
persuadingly adv. ###S. induce,convince,influenc [Hope]



(vt) ชกัจงู,ชกันาํ,เกล刧ี惀ยกลอ่ม,โนม้นา้ว,ชกัชวน,โอโ้ลม [Nontri]
/P ER0 S W EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pet สตัวเ์ล刧ี惀ยง[Lex2]
คนโปรด: คนท鬦ี،โปรดปราน [Lex2]
ส鬦ิ،งอนัเป็นท鬦ี،รัก[Lex2]
ท鬦ี،เล刧ี惀ยงไวเ้ป็นสตัวเ์ล刧ี惀ยง: ถอืเป็นสตัวเ์ล刧ี惀ยง [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،โปรดปราน: ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،รักใครเ่ป็นพเิศษ, ซ鬦ึ،งพอใจย鬦ิ،ง [Lex2]
ซ鬦ึ،งสมัผัสเบาๆ อยา่งคุ้นเคย (มกักบัเดก็หรอืสตัวเ์ล刧ี惀ยง)[Lex2]
กอดดว้ยความรัก: ลบูไลอ้ยา่งเอน็ด ู[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณโ์กรธ [Lex2]
มอีารมณเ์สยี: โกรธ, ไมพ่อใจ [Lex2]
(เพท) n. สตัวเ์ล刧ี惀ยง,สตัวท์鬦ี،เล刧ี惀ยงไวด้เูลน่,บคุคลหรอืส鬦ิ،งอนัเป็นท鬦ี،รัก. adj. เป็นสตัวเ์ล刧ี惀ยงเป็น
ท鬦ี،รัก,ซ鬦ึ،งแสดงความรัก. vt. ถอืเป็นสตัวเ์ล刧ี惀ยง,เล刧ี惀ยงไวเ้ป็นสตัว์
เล刧ี惀ยง,คลาํ,ลบู,ลบูคลาํ,รัก,ทะนถุนอม,กอด. vi. ลบูคลาํและกอด ###SW. pettable,adj.
[Hope]
(n) สตัวเ์ล刧ี惀ยง,คนรัก [Nontri]
(vt) กอด,ลบูคลาํ [Nontri]
/P EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

petrol น刧ํ惀ามนัเบนซนิ: น刧ํ惀ามนัปโิตรเลยีม [Lex2]
(เพท\'โทรล) n. น刧ํ惀ามนัเบนซนิ,น刧ํ惀ามนัปโิตร [Hope]
(n) น刧ํ惀ามนัรถ [Nontri]
/P EH1 T R OW2 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

philosophy หลกัปรัชญา: หลกัความจรงิของชวีติ [Lex2]
วชิาปรัชญา[Lex2]
(ฟลิอส\'ซะฟ)ี n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลกัปรัชญา,ระบบหลกัการ,สาขาวชิาทั刧惀งหมด
(ยกเวน้แพทยศาสตร,์วชิากฎหมาย และศาสนศาสตร)์ ,ธรรมะ,วทิยาศาสตร์
ธรรมชาต,ิจรยิศาสตร,์ความรักวชิาอยา่งคลั鬦،งไคล ้[Hope]
(n) ปรัชญา,จรยิศาสตร,์ธรรมะ [Nontri]
/F AH0 L AA1 S AH0 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

phone โทรศพัท:์ โทร [Lex2]
โูทรศพัท:์ เคร鬦ื،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]

photocopy การถา่ยเอกสาร: การอดัสาํเนา [Lex2]
ถา่ยเอกสาร: อดัสาํเนา [Lex2]
(โฟโทคอพ\'พ)ี n. สาํเนาท鬦ี،ถา่ยภาพ,สาํเนาเอกสารจากการถา่ยภาพ. vt. ถา่ยภาพอดั
สาํเนา,ถา่ยภาพเป็นสาํเนา [Hope]
/F OW1 T OW0 K AA2 P IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

photographer ชา่งภาพ: ตากลอ้ง [Lex2]
(ฟะทอก\'ระเฟอะ) n. ชา่งภาพ,ชา่งถา่ยรปู,ผู้ถา่ยภาพ [Hope]
(n) ชา่งถา่ยรปู,ตากลอ้ง,ชา่งภาพ [Nontri]
/F AH0 T AA1 G R AH0 F ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

photograph ภาพถา่ย: รปูถา่ย, รปูภาพ, ภาพเหมอืน [Lex2]
บนัทกึภาพ: ถา่ยภาพ, ถา่ยรปู [Lex2]
ถกูถา่ยรปู: ถกูถา่ยภาพ [Lex2]
(โฟ\'ทะกราฟ,แกรฟ) n. ภาพถา่ย,รปูถา่ย,ความประทบัใจเหมอืนผา่นเหตกุารณจ์รงิ ๆ vt.,vi.
ถา่ยภาพ,ถา่ยรปู,ถกูถา่ยภาพ,ถกูถา่ยรปู. ###SW. photographable adj. ###S.
photo,picture,take,shoot [Hope]
(vt) ถา่ยรปู,ถา่ยภาพ [Nontri]
/F OW1 T AH0 G R AE2 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

photography การถา่ยภาพ[Lex2]
(โฟทอก\'กระฟ)ี n. การถา่ยภาพ การถา่ยรปู,เทคนคิการถา่ยภาพ [Hope]
(n) การถา่ยรปู,การถา่ยภาพ,เทคนคิการถา่ยภาพ [Nontri]
/F AH0 T AA1 G R AH0 F IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

photo รปูถา่ย: ภาพถา่ย [Lex2]
(โฟ\'โท) n. =photophotocopier (โฟโทคอพ\'พเิออะ) n. เคร鬦ื،องถา่ยเอกสาร,เคร鬦ื،องถา่ยอดั
สาํเนา pl. photos) [Hope]
(n) ภาพถา่ย,รปูถา่ย [Nontri]
/F OW1 T OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

phrase วล ี(ทางไวยากรณ)์: กลุ่มคาํ [Lex2]
ถอ้ยคาํ: การใชถ้อ้ยคาํ [Lex2]
โวหาร: สาํนวน, คาํพังเพย, คาํคม [Lex2]
เน刧ื惀อเพลง[Lex2]
ถา่ยทอดดว้ยคาํพดู: แสดงเป็นคาํพดู, ใชค้าํพดูหรอืถอ้ยคาํแสดง [Lex2]
(เฟรส) n. วล,ีกลุ่มคาํศพัท,์ถอ้ยคาํ,โวหาร,คาํพดู,คาํคม,คาํพังเพย,สาํนวน,คาํคยุโว,การใช้
ถอ้ยคาํ vt. ใชถ้อ้ยคาํ,แสดงโวหาร,ประจบ ###S. expressioin,catchword,word [Hope]
(n) วล,ีกลุ่มคาํ,สาํนวน,โวหาร,คาํคม [Nontri]



(vt) ใชถ้อ้ยคาํ,ใชโ้วหาร [Nontri]
/F R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

physically /F IH1 Z IH0 K AH0 L IY0/ [CMU]
/F IH1 Z IH0 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

physical เก鬦ี،ยวกบัรา่งกาย[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัรปูธรรม: เก鬦ี،ยวกบัส鬦ิ،งท鬦ี،จับตอ้งได,้ ท鬦ี،สามารถสมัผัสได ้[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัธรรมชาต:ิ เก鬦ี،ยวกบักฎของธรรมชาต,ิ เก鬦ี،ยวกบัลกัษณะตามธรรมชาตขิองโลก [Lex2]
ทางวตัถ:ุ ทืางกายภาพ, เก鬦ี،ยวกบัวตัถ ุ[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัฟสิกิส:์ เชงิฟสิกิส ์[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัตณัหาราคะ: เก鬦ี،ยวกบัความปรารถนาทางโลก, เก鬦ี،ยวกบักเิลสตณัหา [Lex2]
การตรวจรา่งกาย (ทางการแพทย)์[Lex2]
(ฟสิ\'ซเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัรา่งกาย,เก鬦ี،ยวกบัเน刧ื惀อหนังมงัสา,ทางวตัถ,ุโดยรปูรา่ง,โดยพละของ
ธรรมชาต,ิแทจ้รงิ,แนแ่ท,้เก鬦ี،ยวกบัวทิยาศาสตรธ์รรมชาต.ิ n. การตรวจรา่งกาย. ###SW.
physicalness n. ###S. somatic,carnal [Hope]
(adj) ทางรา่งกาย,กายภาพ,ทางวตัถ,ุเก鬦ี،ยวกบัธรรมชาต,ิแทจ้รงิ [Nontri]
/F IH1 Z IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

physics วชิาฟสิกิส:์ ฟสิกิส ์[Lex2]
(ฟสิ\'ซคิซ)ฺ n. ฟสิคิส,์วทิยาศาสตรท์鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัสารพลงังาน การเคล鬦ื،อนไหวและแรง [Hope]
(n) วชิาฟสิกิส ์[Nontri]
/F IH1 Z IH0 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

piano เปียโน (เคร鬦ื،องดนตร)ี[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัเปียโน[Lex2]
แผว่เบา: ออ่นหวาน, นุ่มนวล [Lex2]
อยา่งแผว่เบา: อยา่งออ่นหวาน, อยา่งนุ่ม, อยา่งนุ่มนวล [Lex2]
(พแีอน\'โน) n. เปียโน pl. pianos [Hope]
(n) เปียโน [Nontri]
/P IY0 AE1 N OW0/ [CMU]
/P IY0 AE1 N AH0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

pick เดด็ (ผลไม,้ ดอกไม)้: เกบ็ (ผลไม,้ ดอกไม)้ [Lex2]
เลอืก: คดั, สรร [Lex2]
จกิ (ไก,่ นก): ตอด (ไก,่ นก) [Lex2]
แคะ (ฟัน, จมกู)[Lex2]
หาเร鬦ื،อง[Lex2]
ขดุ: เจาะ, แทะ [Lex2]
การเกบ็: การเดด็, การเกบ็เก鬦ี،ยว [Lex2]
การเลอืก: การเลอืกสรร, การคดั, การคดัสรร [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،คดัหรอืเลอืกมาอยา่งดที鬦ี،สดุ: ส่ว่นสาํคญั, สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ [Lex2]
พลั鬦،ว[Lex2]
เคร鬦ื،องแคะ: เคร鬦ื،องแงะ [Lex2]
(พคิ) vt. เลอืก,สรร,คดั,หยบิ,จับ,แคะ,ขดุ,เลาะ,แทะ,เจาะ,จกิ,เดด็,เกบ็,ถอน (ขน)
,ฉกฉวย,ดงึออก,หาเหต,ุหาเร鬦ื،อง,ดดี (สายพณิ,สายกตีารแ์ละอ鬦ื،น ๆ) vi.



ขดุ,เลาะ,แทะ,จกิ,เดด็,เกบ็,ลว้งกระเป๋า,ขโมย,คดั,เลอืก n. การเลอืก Phr. (pick on วจิารณ์
กลา่วหา) [Hope]
(n) เสยีม,อเีตอ้,จอบ,เคร鬦ื،องจ刧ิ惀ม [Nontri]
/P IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

picture ภาพวาด: รปูวาด, รปูภาพ [Lex2]
จอภาพ (โทรทศัน)์[Lex2]
ค์าํบรรยายท鬦ี،ทาํใหเ้หน็ภาพ: ถอ้ยคาํพรรณนาทาํใหเ้หน็ภาพ, ภาพพจน ์[Lex2]
ภ์าพความทรงจาํ[Lex2]
สถานการณ[์Lex2]
ภาพยนตร:์ หนัง [Lex2]
นกึภาพ: จนิตนาการ, นกึหลบัตา [Lex2]
บรรยาย: พรรณนา [Lex2]
ถา่ยเป็นภาพยนตร[์Lex2]
วาดภาพ: ระบาย [Lex2]
ตวัอยา่ง: แบบอยา่ง [Lex2]
(พคิ\'เชอะ) n. ภาพ,รปูภาพ,ภาพวาด,ภาพถา่ย,แผน่ภาพ,ภาพอนั
สวย,ภาพยนตร,์ภาพพจน,์ภาพจนิตนาการ,จอภาพ,สถานการณ,์ความเขา้ใจตอ่สถานการณ ์vt.
แสดงเป็นภาพ,นกึภาพ,จนิตนาการ,นกึหลบัตา,พรรณา,ถา่ยเป็นภาพยนตร ์[Hope]
(n) ภาพวาด,รปูภาพ,ภาพยนตร,์สถานการณ,์ภาพพจน ์[Nontri]
(vt) วาดรปู,นกึภาพ,มองเหน็ภาพ,หลบัตานกึ,ถา่ยภาพยนตร ์[Nontri]
/P IH1 K CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

piece ช刧ิ惀น: อนั, ส鬦ิ،ง, แผน่ [Lex2]
สว่น: กอง, สว่นหน鬦ึ،ง [Lex2]
เร鬦ื،องในหนังสอืพมิพ:์ บทความ [Lex2]
เหรยีญกษาปณ:์ เงนิเหรยีญ [Lex2]
บทประพันธเ์พลง: เพลง [Lex2]
ปืนพก (คาํสแลง): ปืน [Lex2]
ตวัหมากรกุ[Lex2]
ระยะทางชว่งสั刧惀นๆ[Lex2]
รวบรวม[Lex2]
(พสี) n. ช刧ิ惀น,อนั,แผน่,ทอ่น,กอ้น,ผนื,ตอน,พับ,มว้น,ผลงาน,รายการ,อยา่ง,ปืนของทหาร,ปืน
ใหญ,่ระยะทาง,เหรยีญกษาปณ,์ตวัหมากรกุ,เมด็ละมดุ (clitoris) ของหญงิ vt.
ซอ่ม,ซอ่มแซม,ปะ,ตอ่,รวบรวม Phr. (go to pieces ไมส่ามารถควบคมุตวัเองได)้ Phr. (of
a piece ชนดิเดยีวกนั] [Hope]
(vt) แบง่เป็นช刧ิ惀น,ซอ่ม,ปะ,ตอ่,รวบรวม [Nontri]
/P IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pig หม:ู สกุร [Lex2]
คนสกปรก (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนมมูมาม, คนท鬦ี،เหมอืนหม,ู คนตะกละตะกลาม [Lex2]
ตาํรวจ (คาํสแลง)[Lex2]
ออกลกูหม[ูLex2]
กนิอยา่งตะกละตะกลาม (คาํไมเ่ป็นทางการ): กนิอยา่งมมูมาม [Lex2]
เตาหลอมโลหะ[Lex2]
โลหะท鬦ี،ออกจากเตาหลอม[Lex2]
(พกิ) n. หม,ูสกุร,หมปู่า,เน刧ื惀อหม,ูคนสกปรก,คนมมูมาม,คนท鬦ี،เหมอืนหม,ูคน
รั刧惀น,ตาํรวจ,นักสบื,หญงิท鬦ี،มั鬦،วโลกยี,์มา้เลว,โลหะท鬦ี،เอาออกมาจากเตาหลอม,กลบีผลสม้. vi.



ออกลกูหม,ูอยู่กนัอยา่งหม ู[Hope]
(n) หม,ูสกุร,คนสกปรก,คนตะกละ,คนมมูมาม [Nontri]
/P IH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pile สมุ: ทบั, กอง, ซอ้น, รวมกนัไว,้ สมุไวเ้ป็นกอง, เอามาสมุไว,้ วางซอ้นๆกนัข刧ึ惀นไป [Lex2]
ชมุนมุ: แออดั, จับกลุ่ม, ยดั, อดั, เบยีด, ดนั [Lex2]
กอง: กลุ่ม [Lex2]
จาํนวนมาก: ปรมิาณมาก [Lex2]
กองเหลก็สาํหรับหลอมเคร鬦ื،องปฏกิรณป์รมาณ[ูLex2]
กลุ่มหรอืส鬦ิ،งปลกูสรา้งท鬦ี،สงูใหญ[่Lex2]
เงนิจาํนวนมาก[Lex2]
ใสเ่สาเขม็: ลงเสาเขม็ [Lex2]
ตอมอ่สะพาน[Lex2]
ขนกาํมะหย鬦ี،: ขนพรม [Lex2]
รดิสดีวงทวาร[Lex2]
(ไพล) n. กอง,กองไม,้จาํนวนมาก,หมอ้แบตเตอร鬦ี،แหง้,หมอ้ไฟฟา้,ตอมอ่สะพาน,เสาเขม็,เสา
ปัก,ขน,ขนน鬦ิ،ม,ขนสตัว,์ (มกัใชใ้นรปูpiles) โรครดิสดีวงทวาร,หวัรดิสดีวง vt.
กอง,รวม,ถม,ทบัถม,สะสม,เบยีด,ทะลกั,กา่ยกอง,ใสเ่สาเขม็,ใสต่อมอ่ [Hope]
(n) กอง,กองไม,้เคร鬦ื،องปฏกิรณป์รมาณ,ูเสาเขม็,ตอมอ่ [Nontri]
(vi,vt) กอง,รวม,ทบัถม,สะสม [Nontri]
/P AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

pilot นักบนิ: เจา้หนา้ท鬦ี،ขบัเคร鬦ื،องบนิ [Lex2]
ผู้นาํทาง: ผู้ท鬦ี،คอยช刧ี惀แนะ, คนนาํทาง, มคัคเุทศก ์[Lex2]
เคร鬦ื،องนาํ (ใชก้บัเคร鬦ื،องมอืหรอือปุกรณ)์: ตวันาํ, เคร鬦ื،องนาํวถิ ี[Lex2]
กนัชน[Lex2]
ตน้แบบ[Lex2]
การทดสอบ: การทดลอง [Lex2]
ไฟสญัญาณ[Lex2]
คนนาํรอ่ง (เรอืใหญ)่[Lex2]
รายการแนะนาํ[Lex2]
ขบัเคร鬦ื،องบนิ: ขบั [Lex2]
นาํทาง: ช刧ี惀แนะ, เป็นมคัคเุทศกใ์ห ้[Lex2]
นาํรอ่ง (เรอืใหญ)่[Lex2]
รับผดิชอบ: อยู่ในความรับผดิชอบ [Lex2]
ซ鬦ึ،งใชเ้ป็นตวันาํ: สาํหรับนาํ [Lex2]
ซ鬦ึ،งใชท้ดสอบ: สาํหรับทดลอง [Lex2]
(ไพ\'เลทิ) vt.,n. (คน,ส鬦ิ،ง) นาํรอ่ง,ขบัเคร鬦ื،องบนิ,นาํทาง,เป็นมคัคเุทศก ์###S. helmsman
[Hope]
(n) นักบนิ,คนนาํรอ่ง,คนนาํทาง [Nontri]
(vt) ขบัเคร鬦ื،องบนิ,นาํทาง,นาํรอ่ง [Nontri]



/P AY1 L AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pink ซ鬦ึ،งมสีชีมพ:ู สชีมพ,ู ชมพ ู[Lex2]
สชีมพ[ูLex2]
นักลา่สนัุขจ刧ิ惀งจอก[Lex2]
แบบท鬦ี،ดเีลศิ[Lex2]
คนหวัเอยีงซา้ยในทางการเมอืง (ปานกลาง)[Lex2]
ตกแตง่ดว้ยลกูไม:้ ประดบัดว้ยลกูไม ้[Lex2]
ทาํใหร้าํคาญ: ทาํใหเ้จบ็ใจ [Lex2]
แทง: ท鬦ิ،ม, เจาะ, เสยีบ [Lex2]
(พงิค)ฺ n. สชีมพ,ูชนดิเย鬦ี،ยม,แบบท鬦ี،ดเีลศิ,ภาวะท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,คนท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง,คนแตง่ตวัทนัสมยั,คน
ท鬦ี،เอยีงซา้ยในลทัธกิารเมอืง. adj. สชีมพ,ูเอยีงซา้ย, (ในลทัธกิารเมอืง) ###SW. pinkness
n. [Hope]
(adj) สชีมพ,ูสแีดงเร鬦ื،อ,สปีนูแหง้ [Nontri]
/P IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pin เลขรหสัลบัสว่นตวั (คาํยอ่ของ Personal Identification Number)[Lex2]
เขม็หมดุ: หมดุ [Lex2]
เขม็กลดั[Lex2]
ป鬦ิ،นปักผม[Lex2]
พนิ (กฬีาโบวล์鬦ิ،ง)[Lex2]
ท鬦ี،หนบีผา้: ตวัหนบีผา้ [Lex2]
หลกัเสาท鬦ี،ปักอยู่ใกลห้ลมุในสนามกอลฟ์[Lex2]
ล鬦ิ،ม[Lex2]
เร鬦ื،องเลก็นอ้ย: เร鬦ื،องไมส่าํคญั, เร鬦ื،องนดิหนอ่ย [Lex2]
กลดัตดิ: ยดึ, ตอก, หนบี, กลดั, ตรงึ [Lex2]
ทาํใหก้ระจา่ง[Lex2]
บงัคบั[Lex2]
ลอ้มคอก[Lex2]
กลา่วหา[Lex2]
(พนิ) n. เขม็,เขม็หมดุ,หมอ,สลกั,ป鬦ิ،น,เขม็กลดั,ล鬦ิ،ม,สลกั,เหรยีญตรา,เขม็อสิรยิาภรณ,์หวั
เสยีบ,ท鬦ี،หนบีผา้,ลกูบดิ,ลกูบดิสายซอ,หลกัเสาท鬦ี،ปักอยู่ใกลห้ลมุในสนามกอลฟ์,ขา,การลม้ลง
ของกฬีามวยปล刧ํ惀า,จาํนวนเลก็นอ้ย,ถงัเลก็ท鬦ี،จ4ุแกลลอน vt. กลดั
ตดิ,กลดั,ปัก,ตรงึ,ตอก,หนบี,ลอ้มคอก,กลา่วหา,ทาํใหก้ระจา่งชดั [Hope]
(n) เขม็หมดุ,เขม็กลดั,ป鬦ิ،น,เขม็,สลกั,เหรยีญตรา,ลกูบดิ [Nontri]
(vt) กลดั,ปัก,ตอก,ตรงึ,หนบี [Nontri]
/P IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pint หนว่ยวดัความจขุองเหลวมคีา่เทา่กบั 1/2 ควอรต์[Lex2]
(ไพท)ฺ n. 1/8ควอรต์ [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนักเป็นไปนต ์[Nontri]
/P AY1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pipe ทอ่: ทอ่นาํสง่, ทอ่นาํวถิ ี[Lex2]
กลอ้งยาเสน้: กลอ้งสบูยา, ซกิาร ์[Lex2]
ยาเสน้หน鬦ึ،งกลอ้ง[Lex2]
หลอด[Lex2]



การสง่ทางทอ่[Lex2]
ปี鬦،: ขลุ่ย [Lex2]
นกหวดีท鬦ี،เป่าในเรอื[Lex2]
สง่ทางทอ่: สง่ผา่นทอ่ [Lex2]
สบูยา[Lex2]
พดูเสยีงแหลม[Lex2]
เปลง่เสยีงแหลม: สง่เสยีงแหลม, กรดีเสยีง [Lex2]
เป่าปี鬦،: เป่าขลุ่ย [Lex2]
ถงัไมข้นาดใหญส่าํหรับบรรจไุวนห์รอืน刧ํ惀ามนั[Lex2]
(ไพพ)ฺ n. ทอ่,ทอ่นาํสง่,ทอ่นาํวถิ,ีหลอด,อวยัวะท鬦ี،เป็นหลอดนาํสง่,เคร鬦ื،องดนตรปีระเภทปี鬦،หรอื
ขลุ่ย,นกหวดี,กลอ้งสบูยา,ยาเสน้หรอืยาสบูหน鬦ึ،งกลอ้ง,ซกิาร,์เสยีงรอ้งเพลงของคน,การคยุ
กนั,จดหมายสั刧惀น ๆ vt. นาํสง่ทางทอ่,จัดใหม้ทีอ่,เป่าปี鬦،หรอืขลุ่ย,เปลง่เสยีงแหลม [Hope]
(n) ทอ่,ปี鬦،,ขลุ่ย,หลอด,นกหวดี,กลอ้งสบูยา [Nontri]
(vt) ทาํทอ่,เป่าปี鬦،,สง่เสยีงแหลม,เป่านกหวดี [Nontri]
/P AY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pitch ขวา้ง: เหว鬦ี،ยง, โยน [Lex2]
ขวา้ง[Lex2]
ตั刧惀งโครงข刧ึ惀น[Lex2]
ทาํใหต้ก: ทาํใหก้ระเดน็ [Lex2]
(ทาง) เอยีง: (ทาง) ลาด [Lex2]
เรข่าย: ขายสนิคา้ [Lex2]
ตั刧惀งระดบัเสยีง[Lex2]
กาํหนดระดบั: กาํหนด [Lex2]
การขวา้ง: การทอย, การโยน, การเหว鬦ี،ยง [Lex2]
ระดบั: ตาํแหนง่ [Lex2]
ความลาด: ความเอยีง [Lex2]
จดุสงูสดุ[Lex2]
ระดบัเสยีง[Lex2]
แผงลอย[Lex2]
สนามหญา้ระหวา่งไมท้鬦ี،ปักในสนามครกิเกต็[Lex2]
การเรข่าย: การโฆษณาเรข่าย [Lex2]
เรซนิ[Lex2]
น刧ํ惀ามนัดบิ: ยางมะตอย [Lex2]
(พทิช)ฺ vt. กาง (เตน็ท)์ ,ตั刧惀ง (คา่ย) ,โยน,ขวา้ง,เหว鬦ี،ยง,กาํหนด,ยนื,ประจาํ,เรข่าย,ตั刧惀งโชว์
สนิคา้,ปทูาง,เลา่นยิาย. vi. ถลาํไปขา้งหนา้,โยน,ขวา้ง,เอยีง,ราดดว้ยลาดมยางมะตอย Phr.
(pitch in รว่มดว้ย เร鬦ิ،มทาํงานอยา่งขะมกัเขมน้) n. ระดบั,ระดบัเสยีง,ยางมะตอย,น刧ํ惀ามนัดบิ,ยาง
ไม,้ตาํแหนง่,ความลาด,จดุสงูสดุ,ความบดิของใบพัด,ท鬦ี،ตั刧惀งแผงลอย,ชว่งระยะหา่งของ
เกลยีว,สถานท鬦ี،แสดง [Hope]
(n) ระดบัเสยีง,ชนั,น刧ํ惀ามนัดบิ,ท鬦ี،มั鬦،น,ท鬦ี،ประจาํ,ท鬦ี،ขายของ [Nontri]
(vi) ลม้คว鬦ํ،า,ท鬦ิ،มลง,กระโดดข刧ึ惀นลง,ถลาํ,ขวา้ง,โยน [Nontri]
/P IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pity ความเสยีดาย: ความอบัอาย [Lex2]
ความสงสาร: ความเหน็ใจ, ความเวทนา, ความเหน็อกเหน็ใจ, ความสงัเวช [Lex2]
สงสาร: เมตตา, เวทนา, เหน็ใจ [Lex2]
(พทิ\'ท)ี n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเหน็อกเหน็ใจ Phr. (take (have) on pity แสดง
ความปรานตีอ่) vt.,vi. รู้สกึสงสาร,รู้สกึเมตตาเหน็อกเหน็ใจ. ###S. sympathy [Hope]



(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเหน็ใจ [Nontri]
(vt) สงสาร,เวทนา,เมตตา,สมเพช,เหน็ใจ [Nontri]
/P IH1 T IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

place สถานท鬦ี،: ทาํเล, บรเิวณ [Lex2]
ท鬦ี،อยู่อาศยั: สถานท鬦ี،พัก, ถ鬦ิ،นฐาน, ถ鬦ิ،นท鬦ี،อยู่ [Lex2]
ตาํแหนง่: จดุ [Lex2]
ประเดน็[Lex2]
ท鬦ี،นั鬦،ง: เกา้อ刧ี惀นั鬦،ง [Lex2]
บทบาท[Lex2]
โอกาสในการเรยีน[Lex2]
ตาํแหนง่ในทมี[Lex2]
อนัดบัในการแขง่ขนั[Lex2]
ถนน (ใชเ้ป็นสว่นหน鬦ึ،งของช鬦ื،อถนนสายสั刧惀นๆ)[Lex2]
วางไวใ้นตาํแหนง่[Lex2]
แสดงทศันคตติอ่ส鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،ง[Lex2]
จาํได:้ ระลกึได ้[Lex2]
จัดหาท鬦ี،อยู่ให:้ หาท鬦ี،อยู่ท鬦ี،เหมาะสม [Lex2]
เขา้อนัดบั: อยู่ในอนัดบัท鬦ี، [Lex2]
(เพลส) n. สถานท鬦ี،,บรเิวณ,จดุ
หมาย,ท鬦ี،,ท鬦ี،พัก,เขต,ฐานะ,ตาํแหนง่,สภาพ,สถานการณ,์เทศะ,หนา้ท鬦ี،,การงาน,ท鬦ี،ตั刧惀ง,โอกาสท鬦ี،
เหมาะ. Phr. (give place to ใหค้วามสาํคญั,ถกูแทนท鬦ี،โดย) Phr. (go places ประสบความ
สาํเรจ็) Phr. (take place เกดิข刧ึ惀น) vt. จัด,วาง,กะ,คาดคะเน,บรรจ,ุใส,่เอาไว,้ฝาก,มอบ,แตง่
ตั刧惀ง,วนิจิฉัย,ปรับเสยีง,วางลกู,สง่กระสนุ vi. อยู่ในอนัดบั [Hope]
/P L EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plain ธรรมดา: ซ鬦ึ،งไมซ่บัซอ้น, เรยีบงา่ย, เรยีบๆ, งา่ยๆ, พ刧ื惀นๆ [Lex2]
ราบเรยีบ[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่กีารปรงุแตง่: ซ鬦ึ،งไมผ่สมปนเป, บรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
ไมส่วย[Lex2]
ท鬦ี،เป็นน刧ํ惀าเปลา่[Lex2]
ไมร่วย[Lex2]
ชดัแจง้: กระจา่ง, แนช่ดั, เขา้ใจงา่ย, งา่ย, ซ鬦ึ،งเหน็ไดช้ดั [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ตรง, เปดิเผย, จรงิใจ, ซ鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
ท鬦ี،ราบ: ท鬦ี،ราบลุ่ม, ท鬦ี،ต鬦ํ،า, ทุ่งกวา้ง [Lex2]
บน่: รอ้งเรยีน, รอ้งทกุข ์[Lex2]
(เพลน) adj. เรยีบ,ชดัแจง้,กระจา่ง,งา่ย ๆ ,ไมม่อีะไรขดั,เปลอืย,เปลา่ ๆ ,ซ鬦ื،อ,ตรงไปตรง
มา,ธรรมดา,จดื,ไมส่วย,ธรรมดา,ปกต,ิไมร่วย,ไมม่กีารปรงุแตง่. adv. อยา่งงา่ย ๆ ,อยา่ง
ชดัเจน n. บรเิวณท鬦ี،ราบ,ท鬦ี،ราบ,ทุ่งกวา้ง ###SW. plainly adv. plainness n. คาํท ี[Hope]
/P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plane เคร鬦ื،องบนิ: เรอืบนิ [Lex2]
บนิรอ่น: รอ่น [Lex2]
(เรอื) แลน่แฉลบ: แลน่ไปเหนอืผวิน刧ํ惀า [Lex2]
พ刧ื惀นราบ: ท鬦ี،ราบ, แนวราบ, ผวิหนา้ท鬦ี،ราบ [Lex2]
ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัแนวราบ[Lex2]
ปีกเคร鬦ื،องบนิ: แพนหางเคร鬦ื،องบนิ [Lex2]



ระดบั: สถานะทางสงัคม, ชั刧惀น, ขั刧惀น [Lex2]
กบไสไม[้Lex2]
ไมป้าดปนู[Lex2]
เคร鬦ื،องไสโลหะ[Lex2]
ไสกบ[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบ: ปรับพ刧ื惀นใหเ้รยีบ [Lex2]
(เพลน) n. พ刧ื惀นราบ,หนา้ราบ,แนวราบ,เคร鬦ื،องบนิ,กบ,กบไสไม,้ไมป้าดปนู adj. ราบ,แบน vt.
ไสกบ,ทาํใหเ้รยีบ [Hope]
(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพ刧ื惀นระนาบ [Nontri]
(n) เคร鬦ื،องบนิ,ระนาบ,ระดบัชั刧惀น,ท鬦ี،ราบ,กบไสไม,้แนวราบ [Nontri]
(vt) ไสไม,้ปรับใหเ้รยีบ [Nontri]
/P L EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

planning /P L AE1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[plan]
แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
วางแผน[Lex2]
วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
ออกแบบ: เขยีนแบบแปลน [Lex2]
(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนท鬦ี،,แบบ,หนทาง [Nontri]
(vt) วางแผน,ทาํแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทาํแผนท鬦ี، [Nontri]
/P L AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plan แผนการ: แผนงาน, แผน, โครงการ [Lex2]
แบบแปลน: แผนผัง, แบบ [Lex2]
วางแผน[Lex2]
วางแผน: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ [Lex2]
ออกแบบ: เขยีนแบบแปลน [Lex2]
(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน ###S. scheme [Hope]
(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนท鬦ี،,แบบ,หนทาง [Nontri]
(vt) วางแผน,ทาํแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทาํแผนท鬦ี، [Nontri]
/P L AE1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plant พชื: ตน้ไม ้[Lex2]
การเพาะปลกู: การกสกิรรม, การเกษตร [Lex2]
เคร鬦ื،องมอืครบชดุ: อปุกรณต์ดิตั刧惀งทั刧惀งหมด [Lex2]
โรงงานอตุสาหกรรม: โรงงาน [Lex2]
เคร鬦ื،องจักร[Lex2]



ส鬦ิ،งหรอืคนหลอกลวง[Lex2]
เพาะปลกู: ปลกู, เพาะเล刧ี惀ยง [Lex2]
ตั刧惀ง: สรา้ง, กอ่ตั刧惀ง [Lex2]
ฝัง: ปลกูฝัง [Lex2]
แทรก[Lex2]
ปลอ่ย (ปลา)[Lex2]
(พลานท)ฺ n. พชื,ตน้ไม,้โรงงาน vt. เพาะ,ปลกู,เพาะเล刧ี惀ยง,ปักวาง,ฝัง,ตั刧惀ง,สรา้ง,แทรก [Hope]
(n) โรงงาน,ตน้ไม,้พชื,เคร鬦ื،องมอืเคร鬦ื،องไม,้ซอ่งโจร [Nontri]
(vt) ปลกู,เพาะ,วาง,ฝัง,ปัก,ตั刧惀ง,สรา้ง [Nontri]
/P L AE1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plastic วตัถพุลาสตกิ[Lex2]
บตัรเครดติ[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํดว้ยพลาสตกิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งมนษุยป์ระดษิฐข์刧ึ惀น: ปลอม, ไมแ่ท ้[Lex2]
ท鬦ี،สามารถปั刧惀นได:้ ท鬦ี،แตง่เป็นรปูเป็นรา่งได,้ ท鬦ี،สรา้งได ้[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการตกแตง่เป็นรปูรา่ง: เก鬦ี،ยวกบัการหลอ่ปั刧惀นหรอืแกะสลกั [Lex2]
หลอมได:้ สามารถหลอมได,้ เป็นพลาสตกิ [Lex2]
ซ鬦ึ،งหวั鬦،นไหวงา่ย: ซ鬦ึ،งโนม้นา้วงา่ย, ซ鬦ึ،งชกัจงูไดง้า่ย [Lex2]
เสแสรง้: หลอกลวง, ไมจ่รงิใจ, ผวิเผนิ [Lex2]
(พลาส\'ทคิ) adj. หลอมหลอ่ได,้ปั刧惀นได,้สรา้งได,้เป็นรปูแบบ,เก鬦ี،ยวกบัศลัยกรรมตกแตง่,หลอก
ลวง,ไมจ่รงิ,ผดิเผนิ,ไรร้ากฐาน. n. พลาสตกิ,วตัถพุลาสตกิ. ###SW. plastics n. ศลัยกรรม
ตกแตง่ [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งปั刧惀นได,้ซ鬦ึ،งหลอ่ได,้สรา้งได,้เป็นรปูแบบ [Nontri]
/P L AE1 S T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

plate จาน: จานใสอ่าหาร [Lex2]
อาหารในจาน: อาหารและการบรกิารม刧ื惀อหน鬦ึ،ง [Lex2]
จานสาํหรับเร鬦ี،ยไรเงนิบรจิาค (ในโบสถค์รสิต)์[Lex2]
แผน่โลหะท鬦ี،จารกึไวเ้ป็นปา้ยช鬦ื،อ[Lex2]
แผน่กระจก[Lex2]
โลร่างวลั[Lex2]
แมพ่มิพโ์ลหะ: แผน่พมิพ ์[Lex2]
เคร鬦ื،องใชท้鬦ี،เป็นโลหะ[Lex2]
แผน่เหลก็ตอ่เรอื[Lex2]
การแขง่ขนัเพ鬦ื،อโลร่างวลั[Lex2]
โลหะสาํหรับชบุ[Lex2]
ภาพท鬦ี،พมิพอ์อกมา: ภาพท鬦ี،พมิพส์อดใสใ่นหนังสอื [Lex2]
แผน่โลหะท鬦ี،ใชเ้ป็นเคร鬦ื،องปอ้งกนั[Lex2]
พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ[์Lex2]
ตอกแผน่โลหะ[Lex2]
ชบุ: ชบุเหลก็ [Lex2]
แผน่ธรณภีาค,แผน่เปลอืกโลก [LongdoEN]
(เพลท) n. จานอาหาร,อาหารในจาน,อาหารและการบรกิารม刧ื惀อหน鬦ึ،ง,แผน่โลหะ,ปา้ยโลหะ
(โดยเฉพาะปา้ยช鬦ื،อ) ,แผน่เหลก็ตอ่เรอื,แผน่กระจก,แผน่พมิพ,์เคร鬦ื،องใชท้鬦ี،เป็นโลหะ,โล่
รางวลั,การแขง่ขนัเพ鬦ื،อโลร่างวลั,จานเร鬦ี،ยไรหรอืรับเงนิบรจิาค,ภาชนะทอ้งเรยีบ,ขั刧惀วบวกไฟสงู
ของหลอดวทิย ุvi. ชบุ,ชบุดว้ยไฟฟา้,ตอกแผน่โลหะ,พมิพด์ว้ยแผน่พมิพ ์[Hope]
(n) จาน,แผน่พมิพ,์ปา้ยช鬦ื،อ,โลร่างวลั [Nontri]
(vt) ชบุ,พมิพ,์ตอก [Nontri]



/P L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

platform แทน่: เวทสีาํหรับกลา่วคาํปราศรัย, เวท,ี ยกพ刧ื惀น [Lex2]
ชานชาลา: ชานชาลาสถาน ี[Lex2]
แทน่ปืนใหญ:่ แทน่ยงิ, ฐานปืน [Lex2]
คาํแถลงการณ:์ คาํปราศรัย [Lex2]
การปราศรัยตอ่มวลชน: การปาฐกถา [Lex2]
นโยบายพรรคท鬦ี،แถลงกอ่นการเลอืกตั刧惀ง: แผนงาน, หลกัการ [Lex2]
(แพลท\'ฟอรม์) n. แทน่,ชานชลาสถาน,ีเวทสีาํหรับกลา่วคาํปราศยั,ยกพ刧ื惀น,ดาดฟา้,แทน่
ยงิ,แทน่ปืนใหญ,่นโยบายของพรรคการเมอืง,คาํแถลงการณ,์การปราศรัยตอ่มวลชน,การแสดง
ปาฐกถา [Hope]
(n) ชานชาลา,เวท,ียกพ刧ื惀น,แทน่,ดาดฟา้ [Nontri]
/P L AE1 T F AO2 R M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

player ผู้เลน่ (ละคร, ดนตร)ี: ผู้แสดง, นักแสดง [Lex2]
นักกฬีา: นักเลน่กฬีา, ผู้เลน่กฬีา [Lex2]
เคร鬦ื،องเลน่จานเสยีง: เคร鬦ื،องเลน่เทป, เคร鬦ื،องบนัทกึเสยีง [Lex2]
ผู้เลน่การพนัน: นักพนัน [Lex2]
(เพล\'เออะ) n. ผู้เลน่,นักกฬีา,ผู้บรรเลงดนตร,ีเคร鬦ื،องดนตร,ีผู้เลน่การพนัน [Hope]
(n) ผู้เลน่,ตวัละคร,นักแสดง,คนบรรเลง,นักกฬีา [Nontri]
/P L EY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

play เลน่สนกุ: ลอ้เลน่, ทาํเลน่, หยอกเลน่ [Lex2]
เลน่ (เกม, เคร鬦ื،องดนตร,ี บอล, วทิย,ุ เคร鬦ื،องเลน่เทป)[Lex2]
แสดงหรอืเลน่บทบาทของ: แสดงละคร, เลน่ละคร, แสรง้เป็น [Lex2]
พักผอ่น: ผอ่นคลาย [Lex2]
เลน่พนัน[Lex2]
แกลง้ทาํ[Lex2]
การเลน่: การละเลน่, การเลน่สนกุ [Lex2]
การแสดง: ละคร [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไหวอยา่งคลอ่งแคลว่: การเคล鬦ื،อนไหวโดยอสิระ [Lex2]
การลอ้เลน่: การทาํเลน่ [Lex2]
การกระโดดโลดเตน้[Lex2]
ชว่งเวลาในการเลน่: ระยะเวลาในการแขง่ขนั [Lex2]
การเลน่การพนัน: การเลน่พนัน [Lex2]
ครั刧惀ง: คราว, ท ี[Lex2]
(เพล) n. การเลน่,การละเลน่,การหยอกลอ้,การหยอกเยา้,การแสดง,การบรรเลง,ละคร,เร鬦ื،อง
ละคร,การปฏบิตั ิvt.,vi. เลน่,ลอ้เลน่,หยอกเยา้,แสดง,บรรเลง,เลน่ละคร,ปฏบิตั,ิพนัน
###SW. playable adj. playability,n. [Hope]
(n) การเลน่,การละเลน่,บทละคร,การบรรเลง,การหยอกลอ้ [Nontri]
(vt) เลน่,แสดง,เลน่ละคร,บรรเลง,หยอกลอ้ [Nontri]
/P L EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pleasant นา่ยนิด:ี นา่พอใจ, เพลดิเพลนิ [Lex2]
นา่สบาย: นา่อยู่ [Lex2]
สนกุสนาน: ตลก, ซ鬦ึ،งใหค้วามเพลดิเพลนิ, ซ鬦ึ،งใหค้วามพอใจ [Lex2]



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

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

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

pleasing นา่พอใจ: เป็นท鬦ี،พอใจ, นา่ยนิด,ี ชวนยนิด ี[Lex2]
ซ鬦ึ،งใหค้วามเพลดิเพลนิ: นา่สบาย, ซ鬦ึ،งใหค้วามสบาย [Lex2]
(พลซี\'ซงิ) adj. เป็นท鬦ี،พอใจ,เป็นท鬦ี،ถกูใจ,ซ鬦ึ،งทาํใหพ้อใจ. ###SW. pleasing ness n.
###S. agreeable [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งทาํใหย้นิด,ีเป็นท鬦ี،พอใจ,เป็นท鬦ี،ถกูใจ [Nontri]
/P L IY1 Z IH0 NG/ [CMU]
/P L IY1 Z IH0 NG T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[please]
ไดโ้ปรด (ใชแ้สดงการขอรอ้ง): กรณุา, โปรด [Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหถ้กูใจ [Lex2]
ใหค้วามพอใจ: ใหค้วามเพลดิเพลนิ [Lex2]
ชอบ: พอใจ, พงึปรารถนา, ตอ้งการ [Lex2]
(พลซี) vi.,vt. (ทาํ) ใหค้วามเพลดิเพลนิ,ใหค้วามพอใจ,พอใจ,ตอ้งการ. ###SW. pleasable
adj. pleaseness n. pleaser n. [Hope]
(vt) ทาํใหพ้อใจ,โปรด,ทาํใหช้อบ,ทาํใหถ้กูใจ [Nontri]
/P L IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

plenty จาํนวนมากมาย: ปรมิาณอดุมสมบรูณ,์ ปรมิาณเหลอืเฟอื [Lex2]
มากพอ: เพยีงพอ, มาก, มากมาย [Lex2]
อยา่งเตม็ท鬦ี،: ทเีดยีว, เพยีงพอ [Lex2]
(เพลน\'ท)ี adj. ความอดุมสมบรูณ,์ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั鬦،นคั鬦،ง. adj. อดุม
สมบรูณ,์มากมาย. adv. เตม็ท鬦ี،,ทเีดยีว ###S. affluence,abundance [Hope]
(adj) อดุมสมบรูณ,์มากมาย,ลน้เหลอื,มั鬦،งคั鬦،ง [Nontri]
(n) ความอดุมสมบรูณ,์ความมากมาย,ความมั鬦،งคั鬦،ง [Nontri]
/P L EH1 N T IY0/ [CMU]
/P L EH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

plug ปล扬ั鱧กไฟ (หมายถงึปล扬ั鱧กไฟตวัผู้หรอืตวัเมยีกไ็ด)้: เตา้เสยีบหรอืเตา้รับ [Lex2]
หวัเทยีน: หวัเทยีนเคร鬦ื،องยนต ์[Lex2]
ท鬦ี،อดุกนัน刧ํ惀าไหล (อา่งอาบน刧ํ惀าหรอือา่งลา้งมอื)[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชอ้ดุร[ูLex2]
อดุร:ู ปดิร ู[Lex2]
เคร鬦ื،องด鬦ื،มประเภทเบยีร[์Lex2]
(พลคั) n. จกุ,เคร鬦ื،องอดุ,เคร鬦ื،องเสยีง,หวัเสยีบ,ไมก้อ๊ก,สลกั,หวัเทยีนเคร鬦ื،องยนต,์กอ้นยาสบูท鬦ี،
อดุแนน่หรอืใชป้ากเคยีว,มา้ชั刧惀นเลว,มา้แก,่การชกตอ่ย,การยงิ,การโฆษณา,หมดุรังวดั,ชกัโครก
สว้ม,เหย鬦ื،อปลาเทยีม. vt. อดุ,จกุ,เสยีบ,โฆษณาผลติภณัฑ,์ยงิ,ชกตอ่ย. vi. ตรากตราํ
ทาํงาน,เสยีบสายไฟ [Hope]
(n) ปล扬ั鱧กไฟ,หวัเสยีบ,จกุ,สลกั,ไมก้อ๊ก,ชกัโครก [Nontri]
(vt) เสยีบปล扬ั鱧ก,อดุ,จกุ,ยงิ,ตอ่ย,เผยแพร,่โฆษณา [Nontri]
/P L AH1 G/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plus



เพ鬦ิ،มอกี: บวกเพ鬦ิ،ม, เพ鬦ิ،มเขา้ไป [Lex2]
เพ鬦ิ،ม: บวก [Lex2]
ดเีป็นพเิศษ[Lex2]
เคร鬦ื،องหมายบวก: บวก [Lex2]
จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
สว่นเกนิ: จาํนวนท鬦ี،เกนิความตอ้งการ [Lex2]
ดว้ย: และ, ย鬦ิ،งไปกวา่นั刧惀น [Lex2]
มากกวา่(ใชเ้ปรยีบเทยีบของสองส鬦ิ،ง ใชคู้่กบั que) เชน่ Il dépense plus que moi. เขาใชเ้งนิ
มากกวา่ฉัน\n [LongdoFR]
(พลสั) prep. มาก,เพ鬦ิ،ม,เพ鬦ิ،มเขา้ไป,กบั,adj. เพ鬦ิ،ม,บวก,ดเีป็นพเิศษ. n. จาํนวนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ของ
สว่นเพ鬦ิ،ม,สว่นเกนิ,ผลกาํไร. conj. ดว้ยและ [Hope]
(pre) บวก,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,มากข刧ึ惀น [Nontri]
/P L AH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pocket กระเป๋า: กระเป๋าเส刧ื惀อหรอืกางเกง [Lex2]
สว่นท鬦ี،คลา้ยถงุหรอืกระเป๋า[Lex2]
ถงุ: ถงุหนา้ทอ้งสตัว ์[Lex2]
โพรง: หลมุ, ชอ่ง, หลมุ, แอง่, บอ่ [Lex2]
หลมุบลิเลยีด[Lex2]
ใสก่ระเป๋า: ใสเ่ขา้ไปในถงุ, เกบ็เขา้กระเป๋า [Lex2]
ปดิบงั: อดกลั刧惀น, ขม่ความรู้สกึ [Lex2]
ขยกัไว:้ เอาใสก่ระเป๋าตวัเอง, แอบยกัยอกไว ้[Lex2]
แทง (ลกูบลิเลยีด) ลงหลมุ[Lex2]
ครอบครอง: หอ้มลอ้ม [Lex2]
ขนาดเลก็: ขนาดกระเป๋า, ซ鬦ึ،งพกใสก่ระเป๋าเส刧ื惀อหรอืกระเป๋ากางเกงได ้[Lex2]
(พอค\'คทิ) n. กระเป๋าเส刧ื惀อหรอืกางเกง,ถงุเลก็,หลมุ,หลมุแร,่หลมุบลิเลยีด,โพรง,ชอ่ง. adj.
เลก็จนใสก่ระเป๋าได,้คอ่นขา้งเลก็ vt. ใสก่ระเป๋า,ม,ีครอบครอง,ปดิบงั,หอ้มลอ้ม,แทง (ลกู
บลิเลยีด) ลงหลมุ,อดกลั刧惀น,ขม่ความรู้สกึ,หนว่งเหน鬦ี،ยว Phr. (in one\'s pocket ท鬦ี،มคีรอบ
[Hope]
(n) กระเป๋า,ถงุเลก็ๆ,หลมุบลิเลยีด,โพรง,ซอ่ง [Nontri]
(vt) เอาเขา้ประเป๋า,เกบ็,แทง,กลนื,ครอบครอง [Nontri]
/P AA1 K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

poetry บทกว[ีLex2]
การประพันธบ์ทกว[ีLex2]
ลกัษณะของกวนีพินธ[์Lex2]
(โพ\'อทิร)ี n. การประพันธบ์ทกว,ีกวนีพินธ ์[Hope]
(n) บทกว ี[Nontri]
/P OW1 AH0 T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pointed แหลมคม: แหลม, คมกรบิ, ซ鬦ึ،งมปีลายแหลม [Lex2]



ซ鬦ึ،งพดูตรงๆ อยา่งไมค่อ่ยสภุาพ[Lex2]
(พอย\'ทดิ) adj. แหลม,แหลมคม,คมกรบิ,สาํคญั,มผีลโดยตรง,ชดัเจน ###SW.
pointedness n. ###S. sharp [Hope]
(adj) แหลม,คมกรบิ,สาํคญั,ชดัเจน,เดน่ชดั [Nontri]
/P OY1 N T AH0 D/ [CMU]
/P OY1 N AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[point]
ความคดิเหน็[Lex2]
จดุประสงค:์ จดุมุ่งหมาย [Lex2]
ประเดน็: ขอ้, แง,่ หวัขอ้, เร鬦ื،อง [Lex2]
จดุ: ปลาย [Lex2]
คะแนน: แตม้คะแนน, แตม้ [Lex2]
จดุสาํคญั[Lex2]
จดุเวลา[Lex2]
สถานท鬦ี،: ตาํบล, ตาํแหนง่แหง่หน [Lex2]
ขั刧惀น: ตอน [Lex2]
หวัลกูศร[Lex2]
ระดบั: สถานะ [Lex2]
ทศิทาง[Lex2]
ช刧ี惀: ช刧ี惀ใหด้,ู ช刧ี惀ไปทาง, ช刧ี惀ทาง [Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
ทาํใหแ้หลม: ทาํใหเ้รยีวแหลม [Lex2]
(เรอื) แลน่รับลม: (เรอื) แลน่ทวนลม, แลน่องิลม [Lex2]
(พอยท)ฺ n. จดุ,จดุประสงค,์จดุเคร鬦ื،องหมาย,จดุทศนยิม,ส鬦ิ،งท鬦ี،มปีลายแหลม,สถาน
ท鬦ี،,ตาํแหนง่,ทศิทาง,ขั刧惀น,ตอน,ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،เขา้ใจ,ประเดน็,จดุสาํคญั,เอกลกัษณ,์ขอ้แนะ,ขอ้คาํ
ขาํ,หนว่ย,หนว่ยวดั,ขดี,คะแนน,การช刧ี惀,vt.,vi. ช刧ี惀,เลง็,แจง้,ทาํใหแ้หลม,เสรมิ,ใสจ่ดุทศนยิม 
Phr. (inpoint เขา้ประเดน็ ทาํได,้เก鬦ี،ยวขอ้ง) [Hope]
(n) จดุ,ทศิทาง,ขอ้,จดุทศนยิม,ตาํแหนง่,ประเดน็,ใจความสาํคญั [Nontri]
(vt) ช刧ี惀,แสดงใหเ้หน็,เลง็,แจง้,เส刧ี惀ยม,ใสจ่ดุทศนยิม [Nontri]
/P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

point ความคดิเหน็[Lex2]
จดุประสงค:์ จดุมุ่งหมาย [Lex2]
ประเดน็: ขอ้, แง,่ หวัขอ้, เร鬦ื،อง [Lex2]
จดุ: ปลาย [Lex2]
คะแนน: แตม้คะแนน, แตม้ [Lex2]
จดุสาํคญั[Lex2]
จดุเวลา[Lex2]
สถานท鬦ี،: ตาํบล, ตาํแหนง่แหง่หน [Lex2]
ขั刧惀น: ตอน [Lex2]
หวัลกูศร[Lex2]
ระดบั: สถานะ [Lex2]
ทศิทาง[Lex2]
ช刧ี惀: ช刧ี惀ใหด้,ู ช刧ี惀ไปทาง, ช刧ี惀ทาง [Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
ทาํใหแ้หลม: ทาํใหเ้รยีวแหลม [Lex2]
(เรอื) แลน่รับลม: (เรอื) แลน่ทวนลม, แลน่องิลม [Lex2]
(พอยท)ฺ n. จดุ,จดุประสงค,์จดุเคร鬦ื،องหมาย,จดุทศนยิม,ส鬦ิ،งท鬦ี،มปีลายแหลม,สถาน
ท鬦ี،,ตาํแหนง่,ทศิทาง,ขั刧惀น,ตอน,ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،เขา้ใจ,ประเดน็,จดุสาํคญั,เอกลกัษณ,์ขอ้แนะ,ขอ้คาํ



ขาํ,หนว่ย,หนว่ยวดั,ขดี,คะแนน,การช刧ี惀,vt.,vi. ช刧ี惀,เลง็,แจง้,ทาํใหแ้หลม,เสรมิ,ใสจ่ดุทศนยิม 
Phr. (inpoint เขา้ประเดน็ ทาํได,้เก鬦ี،ยวขอ้ง) [Hope]
(n) จดุ,ทศิทาง,ขอ้,จดุทศนยิม,ตาํแหนง่,ประเดน็,ใจความสาํคญั [Nontri]
(vt) ช刧ี惀,แสดงใหเ้หน็,เลง็,แจง้,เส刧ี惀ยม,ใสจ่ดุทศนยิม [Nontri]
/P OY1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

poisonous ซ鬦ึ،งเป็นพษิ: ซ鬦ึ،งมพีษิ, ซ鬦ึ،งทาํใหถ้งึตายได ้[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นอนัตราย: เป็นภยั [Lex2]
ซ鬦ึ،งสอ่เจตนารา้ย: ซ鬦ึ،งมุ่งรา้ย, ซ鬦ึ،งคดิปองรา้ย [Lex2]
(พอย\'เซนินัส) adj. เป็นพษิ,มพีษิ,มอีนัตราย,รา้ย ###SW. poisonousness n. ###S.
destructive [Hope]
(adj) เป็นพษิ,เป็นอนัตราย,รา้ยแรง [Nontri]
/P OY1 Z AH0 N AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

pole ชาวโปแลนด[์Lex2]
ขั刧惀วโลก[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ตา่งกนัมาก (ในดา้นความคดิ ความชอบ หลกัการ ตาํแหนง่)[Lex2]
ขั刧惀วแมเ่หลก็[Lex2]
ขั刧惀วไฟฟา้[Lex2]
ไมค้刧ํ惀าถอ่: ไมค้าน, ไมถ้อ่ [Lex2]
เสา: หลกั, คาน [Lex2]
ใชไ้มค้刧ํ惀า: ใชไ้มย้นั [Lex2]
จัดใหม้ไีมค้刧ํ惀า: จัดใหม้ไีมย้นั, จัดใหม้ไีมถ้อ่ [Lex2]
ถอ่เรอื: ค刧ํ惀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,ไมร้าว,เสาธง,ไมถ้อ่,ไมค้าน,ขั刧惀ว,จดุแหง่ความ
สนใจ,จดุท鬦ี،อยู่ตรงกนัขา้ม [Hope]
/P OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

police 鬦ี،ตาํรวจ: ผู้พทิกัษส์นัตริาษฎร,์ เจา้หนา้ท鬦ี،ตาํรวจ [Lex2]
鬦ี،การดแูลรักษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน[Lex2]
ควบคมุ: รักษาความสงบเรยีบรอ้ย [Lex2]
ทาํความสะอาด[Lex2]
(พะลสี\') n.vt. ตาํรวจ, (การ) รักษาความสงบเรยีบรอ้ยของชมุชน [Hope]



(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พทิกัษ ์[Nontri]
/P AH0 L IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

polite สภุาพ: เรยีบรอ้ย, มกีริยิาเรยีบรอ้ย, ออ่นโยน, มมีารยาท, นอบนอ้ม [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บการอบรมมา: ซ鬦ึ،งไดรั้บการปลกูฝังมา [Lex2]
(พะไลท\ฺ') adj. สภุาพ,มมีารยาท,นอบนอ้ม,มคีารวะ,มกีริยิาเรยีบรอ้ย,ไดรั้บการอบรมมา
###SW. politeness n. ###S. courteous,civil [Hope]
(adj) สภุาพ,ออ่นโยน,มมีารยาท,เรยีบรอ้ย,มสีมัมาคารวะ [Nontri]
/P AH0 L AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

politically /P AH0 L IH1 T IH0 K AH0 L IY0/ [CMU]
/P L IH1 T IH0 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

political เก鬦ี،ยวกบัพรรคการเมอืง[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัรัฐบาล: เก鬦ี،ยวกบัรัฐ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัพลเมอืง[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการปกครอง: เก鬦ี،ยวกบัการเมอืง [Lex2]
(พะลทิ\'ทเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัการเมอืง [Hope]



(adj) เก鬦ี،ยวกบัการเมอืง,ในทางการเมอืง,เป็นการเมอืง [Nontri]
/P AH0 L IH1 T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

politician นักการเมอืง: ผู้เลน่การเมอืง [Lex2]
ผู้ดาํรงตาํแหนง่หนา้ท鬦ี،ทางการเมอืง[Lex2]
ผู้แสวงตาํแหนง่อาํนาจเพ鬦ื،อประโยชนส์ว่นตน[Lex2]
(พอลลทิชิ\'เชนิ) n. นักการเมอืง [Hope]
(n) นักการเมอืง [Nontri]
/P AA2 L AH0 T IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

politics วชิาการเมอืง: รัฐศาสตร,์ ศลิปะการปกครองโดยรัฐ [Lex2]
การเมอืง: กจิกรรมทางการเมอืง, หลกัการทางการเมอืง, ขอ้คดิเหน็ทางการเมอืง [Lex2]
เลห่เ์หล鬦ี،ยมทางการเมอืง: อ้บุายทางการเมอืง [Lex2]
(พอล\'ลทิคิซ)ฺ n. การเมอืง,รัฐศาสตร,์การใชเ้ลห่ก์ระเทหใ์นการแสวงหาตาํแหนง่หรอือาํนาจ.
[Hope]
(n) การเมอืง,รัฐศาสตร,์รัฐประศาสโนบาย,วชิาการปกครอง [Nontri]
/P AA1 L AH0 T IH2 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[politic]
ซ鬦ึ،งมไีหวพรบิ: เฉยีบแหลม, ปราดเปร鬦ื،อง, สขุมุ [Lex2]
ทาํการรณรงคท์างการเมอืง[Lex2]
(พอล\'ลทิคิ) adj. ฉลาด,มไีหวพรบิ,เฉยีบแหลม,ปราดเปร鬦ื،อง,สขุมุ,มเีลห่.์ [Hope]
(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปร鬦ื،อง,เฉยีบแหลม,มไีหวพรบิ [Nontri]
/P AA1 L AH0 T IH2 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

pollution การทาํใหเ้ป็นมลพษิ: การทาํใหส้กปรก [Lex2]
ภาวะมลพษิ: สภาวะมลพษิ, มลภาวะเป็นพษิ, สภาพเป็นพษิ, ความสกปรก [Lex2]
(n) การทาํใหส้กปรก,การทาํใหเ้ปื刧惀อน,การทาํใหเ้สยีหาย [Nontri]
/P AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pool สระน刧ํ惀า: หนองน刧ํ惀า [Lex2]
กฬีาบลิเลยีด[Lex2]
กลุ่มสถาบนั: สมาคม [Lex2]
เงนิกองกลาง: เงนิเดมิพัน, กองทนุ [Lex2]
รวมกลุ่ม: ใสเ่ขา้กองกลาง [Lex2]
(พลู) n.,vt. (ทาํใหเ้ป็น) แอง่น刧ํ惀า,สระน刧ํ惀า,บอ่น刧ํ惀า,กองเลอืด n. เงนิกองกลางในการพนัน,เงนิเดมิ
พันทั刧惀งหมด,เงนิกงส,ีจาํนวนรวม,การแทงบลิเลยีดท鬦ี،ผู้ชนะไดเ้งนิกองกลางทั刧惀งหมด,ผล
ประโยชนร์วม,กองทนุ,การรวมกาํลงัในการทาํธรุกจิเพ鬦ื،อขจัดคู่แขง่ขนั vt.,vi. รวมกลุ่ม,ใสเ่ขา้
กองกลาง [Hope]
(n) บอ่น刧ํ惀า,สระน刧ํ惀า,แอง่,หนองน刧ํ惀า,เงนิกองกลาง,เงนิกงส,ีเงนิเดมิพัน [Nontri]
/P UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

poor ยากจน: ขดัสน, ขาดแคลน, อตัคดั, ยากแคน้ [Lex2]
คณุภาพเลว: ไมด่ ี[Lex2]
ต鬦ํ،าตอ้ย: นา่สงัเวช, นา่สงสาร [Lex2]
คนจน[Lex2]



(พัวร)์ adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขดัสน,เลว,นา่สงสาร,นา่สงัเวช,ไมม่รีสชาต,ิไมด่พีอ,ไม่
สมบรูณ,์ไมส่าํคญั. n. คนจน ###SW. poorly adv. ###S. needy,indigent,penniless
[Hope]
(adj) ยากจน,ขดัสน,นา่สงสาร,เลว,ไมด่,ีต鬦ํ،าตอ้ย [Nontri]
/P UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

popular เป็นท鬦ี،นยิม: เป็นท鬦ี،แพรห่ลาย, เป็นท鬦ี،ช鬦ื،นชอบ [Lex2]
ของประชาชน: เก鬦ี،ยวกบัประชากร [Lex2]
แบบธรรมดา: แบบทั鬦،วๆไป [Lex2]
เป็นท鬦ี،นยิม, ไดรั้บความสนใจ [LongdoEN]
(พอพ\'พวิละ) adj. เป็นท鬦ี،นยิมกนั,เก鬦ี،ยวกบัประชากร,ทั鬦،วไป,พ刧ื惀น ๆ ,เป็นท鬦ี،ยอมรับกนั ###S.
favourite,public,folk [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัราษฎร,กวา้งขวาง,เป็นท鬦ี،นยิม,แพรห่ลาย [Nontri]
/P AA1 P Y AH0 L ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

population ประชากร: พลเมอืง, ราษฎร [Lex2]
กลุ่มพชืและสตัวท์鬦ี،อาศยัอยู่ในบรเิวณหน鬦ึ،ง[Lex2]
(พอพพวิเล\'เชนิ) n. ประชากร,พลเมอืง,จาํนวนประชากร,กลุ่มพชืและสตัวท์鬦ี،อาศยัอยู่ใน
บรเิวณหน鬦ึ،ง,การนาํผู้คนเขา้ไปตั刧惀งรกราก,จาํนวนทั刧惀งหมด. ###S. inhabitants [Hope]
(n) พลเมอืง,ประชากร,ประชาชน,จาํนวนประชากร [Nontri]
/P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

port ทา่เรอืหรอืทา่อากาศยาน (ระหวา่งประเทศ): ทา่เรอื, ทา่ดา่น, ทา่อากาศยาน [Lex2]
ทางกาบซา้ย (ของเรอืหรอืเคร鬦ื،องบนิ)[Lex2]
เหลา้องุ่นแดง[Lex2]
ชอ่งบนกาํแพงหรอืเรอืสาํหรับวางปืน[Lex2]
แบก: แบกเรอืหรอืปืน [Lex2]
(พอรท์) n. ทา่เรอื,เมอืงทา่,ทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ดา่น ,ชอ่งทางเขา้/ออกชอ่งทาง1. หมายถงึ
ชอ่งสาํหรับเสยีบสายเคเบลิท鬦ี،อยู่ดา้นหลงัเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์เพ鬦ื،อตอ่กบัอปุกรณอ์鬦ื،น ๆ ถา้ไม่
เป็นแบบอนกุรม (serial) กจ็ะเป็นแบบขนาน (pararell) 2. การท鬦ี،ทาํใหโ้ปรแกรมท鬦ี،ใชร้ะบบ
ปฏบิตักิารหน鬦ึ،ง ไปใชก้บัอกีระบบปฏบิตักิารหน鬦ึ،ง ได ้ทั刧惀ง ๆ ท鬦ี،ในตอนแรก ผู้เขยีนโปรแกรมไมไ่ด้
ตั刧惀งใจใหใ้ชก้บัระบบปฏบิตักิารนั刧惀น ###S. harbour [Hope]



(n) ทา่เรอื,เหลา้ปอรต์,เมอืงทา่,ทา่อากาศยาน,ทา่ทาง [Nontri]
/P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

position ตาํแหนง่: ฐานะ, สถานะ, ตาํแหนง่, ท鬦ี،ตั刧惀ง [Lex2]
มมุมอง: สถานะ [Lex2]
การจัดวาง: การวางเขา้ท鬦ี،, การวางตามตาํแหนง่ [Lex2]
การวางตวั: ทา่ทาง [Lex2]
ระดบัทางสงัคม: สถานภาพ, สภาพ [Lex2]
จัดวาง: วางท鬦ี،, วางตาํแหนง่, หาตาํแหนง่, วางตวั [Lex2]
|die, pl. Positionen| ตาํแหนง่, จดุยนื [LongdoDE]
(พะซชิ\'เชนิ) n. ตาํแหนง่,ท鬦ี،มั鬦،น,ฐานะ,ฐานะสงัคมท鬦ี،สงู,สภาพ,ชั刧惀น,งาน,การจัดวาง,การ
สนันษิฐาน vt. จัดวาง,หาตาํแหนง่. ###S. location [Hope]
/P AH0 Z IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

positive ทางบวก: แงบ่วก, ซ鬦ึ،งมองในแงด่ ี[Lex2]
แนใ่จ: มั鬦،นใจ, ยนืยนั [Lex2]
(พอส\'ซทิฟิว) adj. แนน่อน,แนใ่จ,เช鬦ื،อถอืได,้ยนืยนัได,้เดด็ขาด,มั鬦،นใจ,มปีระจบุวก, (การ
ทดสอบ) ไดผ้ลบวกของพยาธสิภาพ,มอียู่จรงิ, (รปูถา่ย) มสีถีกูตอ้ง. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็น
บวก,สญัลกัษณห์รอืเคร鬦ื،องหมายบวก,ภาพท鬦ี،มสีถีกูตอ้ง (ตรงกนัขา้มกบัภาพเป็นกาตฟิว)์
,ฐานะท鬦ี،ชดัเจน,รปูแบบท鬦ี،แนน่อน [Hope]
(adj) บวก,เช鬦ื،อถอืได,้มั鬦،นใจ,เป็นประโยชน ์[Nontri]
/P AA1 Z AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

possession ความเป็นเจา้ของ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ครอบครองอยู่: ทรัพยส์มบตัหิรอืดนิแดนท鬦ี،ครอบครอง [Lex2]
การครอบงาํ: การควบคมุ [Lex2]
การครองบอล (กฬีา)[Lex2]
(พะเซส\'เชนิ) n. การม,ีการครอบครอง,การเขา้ยดึเอา,ความเป็นเจา้ของ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ครองครอง,การ
ควบคมุ,การครอบงาํความคดิ,ความคดิ,ท鬦ี،ดนิในครอบครอง,อาณานคิม [Hope]
(n) ความเป็นเจา้ของ,การครอบครอง,ทรัพยส์มบตั,ิการครอบงาํ,การควบคมุ [Nontri]
/P AH0 Z EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

possess เป็นเจา้ของ: ครอบครอง, ถอืครอง [Lex2]
มคีวามสามารถ: บนัดาลใจ [Lex2]
(พะเซส\') vt. ม,ีครอบครอง,ครอบงาํ,ควบคมุ,ยดึกมุ,ขม่อารมณ,์คมุสต,ิดลใจ,สามารถมคีวาม



สมัพันธท์างเพศกบั,ทาํใหห้ลงเสนห่.์ ###SW. possessor n. ###S. have,own [Hope]
(vt) ม,ีครอบครอง,เป็นเจา้ของ,ยดึกมุ,ควบคมุ,ครอบงาํ,ดลใจ [Nontri]
/P AH0 Z EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

possibility ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นไปได:้ ส鬦ิ،งท鬦ี،อาจเกดิข刧ึ惀นได,้ โอกาส, ความเป็นไปได ้[Lex2]
(พอสซะเบลิ\'ลทิ)ี n. ความเป็นไปได,้ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นไปได ้[Hope]
(n) ความเป็นไปได ้[Nontri]
/P AA2 S AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

possible เป็นไปได:้ ซ鬦ึ،งอาจเกดิข刧ึ惀นได ้[Lex2]
ความเป็นไปได[้Lex2]
(พอส\'ซะเบลิ) adj. เป็นไปได,้บางท,ีพอทนได ้[Hope]
(adj) เป็นไปได,้บางท,ีอาจจะ [Nontri]
/P AA1 S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

possibly อาจจะ: บางท,ี โดยบงัเอญิ, อาจเป็นไปได ้[Lex2]
(พอส\'ซะบล)ี adv. เป็นไปได,้อาจจะบางท ี[Hope]
(adv) นา่จะเป็นไปได,้บางท,ีอาจจะ [Nontri]
/P AA1 S AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

post office ท鬦ี،ทาํการไปรษณยี[์Lex2]
ท鬦ี،ทาํการไปรษณยี,์กรมไปรษณยี.์ ###SW. postoffice adj. [Hope]

post ดา้นหลงั: ภายหลงั [Lex2]
เสา: เสาปัก [Lex2]
เสาประต ู(กฬีา)[Lex2]
แจง้: บนัทกึลงในบญัช ี[Lex2]
ประกาศ[Lex2]
ท鬦ี،มั鬦،น: กองกาํลงัรักษาการณ,์ ฐาน [Lex2]
สถาน:ี สถานท鬦ี،ทาํงาน [Lex2]
ตาํแหนง่: ตาํแหนง่การงาน, หนา้ท鬦ี، [Lex2]
จัดใหท้าํงาน[Lex2]
จัดกาํลงั[Lex2]
การไปรษณยี[์Lex2]
สง่จดหมาย: เขยีนจดหมาย, สง่ไปรษณยี ์[Lex2]
|die, pl. Posten| ไปรษณยี,์ ท鬦ี،ทาํการไปรษณยี ์[LongdoDE]
(โพสท)ฺ n. เสา,หลกั,ตาํแหนง่,หนา้ท鬦ี،,ท鬦ี،มั鬦،น,การไปรษณยี,์ไปรษณยีภณัฑ,์เท鬦ี،ยวเมล,์ท鬦ี،ทาํการ
ไปรษณยี,์vt. ปดิประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกาํลงั,แตง่ตั刧惀งใหป้ระจาํตาํแหนง่ vt. ใส่
จดหมายลงในตู้ไปรษณยี,์สง่จดหมาย,ยา้ย,แจง้. vi. ข鬦ี،มา้เรว็,เดนิทางอยา่งรวดเรว็. adv. รบี
เรง่,โดยทางไปรษณยี,์โพสต ์<คาํอา่น>ยอ่มาจาก poweron selftest เป็นแบตเตอร鬦ี،ตวัหน鬦ึ،ง
ในพซี ีท鬦ี،จะทาํหนา้ท鬦ี،ทนัทที鬦ี،เม鬦ื،อมกีารเปดิสวติชเ์คร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์โดยทาํการตรวจสอบขั刧惀นตน้
ใหว้า่ อปุกรณ ์ทกุช刧ิ惀นทาํงานไดต้ามปกตหิรอืไม ่หากมสีว่นใดไมป่กต ิกจ็ะแสดงขอ้ความระบุ
ความ ผดิพลาด (error message) ใหบ้นจอภาพ และจะรอจนกวา่จะมกีารสั鬦،งอยา่งใดอยา่ง
หน鬦ึ،ง หรอืมกีารแกไ้ข เสรจ็แลว้จงึจะทาํงานตอ่ [Hope]
(vt) วางกาํลงั,ประจาํตาํแหนง่,สง่ทางไปรษณยี,์ปดิประกาศ [Nontri]
/P OW1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



potato มนัฝรั鬦،ง: หวัมนัฝรั鬦،ง, มนั [Lex2]
(พะเท\'โท) n. มนัฝรั鬦،ง,ตน้มนัฝรั鬦،ง pl. potatoes ###S. Irish potato,white potato [Hope]
(n) มนัฝรั鬦،ง [Nontri]
/P AH0 T EY1 T OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

potential ท鬦ี،อาจเกดิข刧ึ惀นได[้Lex2]
ศกัยภาพท鬦ี،จะพัฒนาได:้ สมรรถภาพ [Lex2]
(โพทนั\'เชลิ) adj. เป็นไปได,้เป็นได,้กลายเป็นได,้มคีวามสามารถซอ่นเรน้อยู่,ซอ่นแฝง. n.
ความเป็นไปได,้ความสามารถหรอืาํนาจท鬦ี،ซอ่นเรน้อยู่,ศกัยะทางไฟฟา้ หลมุลกึ [Hope]
(adj) ศกัยะ,อาจเป็นไปได,้สามารถเป็นได ้[Nontri]
/P AH0 T EH1 N SH AH0 L/ [CMU]
/P AH0 T EH1 N CH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pot หมอ้: ภาชนะหงุตม้ [Lex2]
จาํนวน 1 หมอ้[Lex2]
ภาชนะดนิเผา: กระถางดนิเผา [Lex2]
เงนิจาํนวนมาก[Lex2]
ปลกูลงกระถาง[Lex2]
ยงิสตัว ์(เพ鬦ื،อเป็นอาหาร)[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
ด鬦ื،มหนัก[Lex2]
(พอท) n. หลมุลกึ,ภาชนะบรรจ,ุหมอ้,กระปกุ,เหยอืก,กระถาง,กาน刧ํ惀า,เงนิพนันกองกลาง
ทั刧惀งหมด,จาํนวนมากมาย,กญัชา,ถว้ยรางวลั vt. บรรจกุระถาง,บรรจขุวด,แทงลกูลงหลมุ. vi. ยงิ
กราดกระสนุ,ยงิ [Hope]
(n) หมอ้,โหล,กระปกุ,ไห,กระถาง,เหยอืก,ถว้ยรางวลั [Nontri]
/P AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pound ตกีระหน鬦ํ،า[Lex2]
ตาํ: บด, ทบุ, โขลก [Lex2]
เตน้อยา่งหนัก: กระเพ鬦ื،อมมาก, สั鬦،นมาก [Lex2]
โจมตตีอ่เน鬦ื،อง[Lex2]
ว鬦ิ،งดว้ยการกา้วหนักๆ[Lex2]
พร鬦ํ،าสอน[Lex2]
เคร鬦ื،องตาํ: เคร鬦ื،องบด [Lex2]
หนว่ยเงนิตราขององักฤษ: ปอนด,์ ปอนดส์เตอลงิก ์[Lex2]
หนว่ยวดัน刧ํ惀าหนัก[Lex2]
ท鬦ี،ขงัสตัว:์ กรงขงัสนัุขจรจัด [Lex2]
(เพาด)ฺ n. ปอนด ์(หนว่ยน刧ํ惀าหนัก) ,ปอนด ์vt.,n. (การ) ทบุ,ตอ่ย,ต,ีตาํ,บด,กรอกใส,่ยงิ
กระหน鬦ํ،า,เดนิดว้ยฝีเทา้ท鬦ี،หนักหนว่ง. [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนักเป็นปอนด,์เงนิปอนด,์การทบุ,ท鬦ี،คมุขงั,คอกสตัว ์[Nontri]
(vt) ทบุ,บด,โขลก,ตาํ,ตอ่ย,บกุ,ยงิกระหน鬦ํ،า [Nontri]
/P AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pour เท: รนิ, ทาํใหไ้หลหลั鬦،ง [Lex2]
เสริฟ์เคร鬦ื،องด鬦ื،ม[Lex2]
ปลอ่ยออกอยา่งมาก[Lex2]
ฝนตกหนัก: ฝนตกกรกูราว [Lex2]



สาํหรับ [LongdoFR]
(พอ,พอร)์ vt.,vi.,n. (การ) เท,รนิ,ราด,หลั鬦،ง,กรอก,ระบาย,ปลอ่ยออก, (ฝน) ตกลงมาอยา่ง
แรง. ###SW. pourability n. pourable adj. pourer n. pouringly adv. [Hope]
(vi,vt) เท,รนิ,ราด,ไหล,หลั鬦،ง,ปลอ่ย [Nontri]
/P AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

powder แปง้[Lex2]
ผง[Lex2]
ดนิปืน[Lex2]
ทาแปง้: ผัดหนา้ [Lex2]
ก้ลายเป็นผง[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นผง: บดเป็นผง [Lex2]
(เพา\'เดอะ) n.,vt.,vi. (ทาํใหเ้ป็น,กลาย) ผง,ผงคลุ,ีฝุ่น,แปง้,ดนิปืน,โรยผง,โรยแปง้
###SW. powderer n. [Hope]
(n) แปง้,ผง,ฝุ่น,ดนิปืน [Nontri]
(vt) บดเป็นผง,ทาแปง้,ผัดหนา้ [Nontri]
/P AW1 D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

powerful ท鬦ี،มอีทิธพิล[Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
ท鬦ี،มปีระสทิธภิาพ[Lex2]
ท鬦ี،โนม้นา้วเกง่[Lex2]
อยา่งมาก[Lex2]
(เพา\'เออฟลู) adj. มอีาํนาจมาก,มแีรงมาก,มกีาํลงัมาก,แขง็แรง,มสีมรรรภาพสงู,ไดผ้ล
มาก,มากมาย ###SW. powerfulness n. ###S. forceful,strong [Hope]
(adj) มกีาํลงั,มอีาํนาจ,แขง็แรง,มอีานภุาพ,มสีมรรถภาพสงู [Nontri]
/P AW1 ER0 F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

power พลงังาน: พลงังานกล [Lex2]
พลงั: กาํลงั, แรง [Lex2]
อาํนาจ: อานภุาพ, อทิธพิล [Lex2]
ความสามารถ: ประสทิธภิาพ, สมรรถนะ [Lex2]
ผู้มอีาํนาจ: ผู้มอีทิธพิล, ผู้ทรงอาํนาจ [Lex2]
ประเทศมหาอาํนาจ[Lex2]
เลขยกกาํลงั: เลขช刧ี惀กาํลงั [Lex2]
เตมิพลงั: เพ鬦ิ،มพลงั, ทาํใหท้าํงาน, ใหพ้ลงังาน [Lex2]
(เพา\'เออะ) n. อาํนาจ,กาํลงั,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอาํนาจ,คนท鬦ี،มี
อาํนาจ,เอกสารมอบอาํนาจ,ผู้มอีาํนาจ,ผู้มอีทิธพล,กาํลงัทางทหาร,ส鬦ิ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ, [Hope]
(n) กาํลงั,อาํนาจ,ความสามารถ,อานภุาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอาํนาจ [Nontri]
/P AW1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

practically เกอืบ[Lex2]
อยา่งใชไ้ดจ้รงิ[Lex2]
(แพรค\'ทเิคลิล)ี adv. ไดผ้ล,อยา่งทาํได,้ในทางปฏบิตั ิ###S. virtually [Hope]
(adv) อยา่งจรงิจัง,แทจ้รงิ,ปฏบิตัจิรงิ,ไดผ้ล [Nontri]
/P R AE1 K T AH0 K L IY0/ [CMU]
/P R AE1 K T AH0 K AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



practical ท鬦ี،ข刧ึ惀นอยู่กบัความเป็นจรงิ: ท鬦ี،ใชไ้ดจ้รงิ [Lex2]
(แพรค\'ทเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัการปฏบิตั,ิเก鬦ี،ยวกบัการกระทาํ,ใชไ้ด,้เหมาะสม,มปีระโยชน,์ตาม
ความเป็นจรงิ,เนน้ในทางปฏบิตั,ิไดผ้ล. ###SW. practicality,practicalness n. [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัภาคปฏบิตั,ิปฏบิตัจิรงิ,เป็นการเป็นงาน,ไดผ้ล [Nontri]
/P R AE1 K T AH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

practice ฝกึซอ้ม: ซอ้ม, ฝกึฝน, ทาํเป็นกจิวตัร [Lex2]
ทาํตามหลกัทางศาสนา[Lex2]
การฝกึซอ้ม: การฝกึฝน, การฝกึหดั [Lex2]
การกระทาํตามหลกัศาสนา[Lex2]
วธิปีฏบิตั:ิ ภารกจิ [Lex2]
กจิวตัร: ธรรมเนยีมปฏบิตั,ิ นสิยั [Lex2]
(แพรค\'ทสิ) n. การปฏบิตั,ิการดาํเนนิ,กจิวตัร,กจิการ,พธิกีาร,การฟอ้งรอ้ง,ความเป็นจรงิ,การ
วางแผน,เลห่.์ vt.,vi. ปฏบิตั,ิประกอบพธิ,ีฟอ้งรอ้ง,ฝกึหดั. ###SW. practicer n. ###S.
operation, [Hope]
(n) การฝกึหดั,การปฏบิตั,ิการประกอบพธิ,ีกจิวตัร,นสิยั [Nontri]
/P R AE1 K T IH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

practise ฝกึซอ้ม: ซอ้ม, ฝกึฝน, ทาํเป็นกจิวตัร [Lex2]
ทาํตามหลกัทางศาสนา[Lex2]
การฝกึซอ้ม: การฝกึฝน, การฝกึหดั [Lex2]
การกระทาํตามหลกัศาสนา[Lex2]
วธิปีฏบิตั:ิ ภารกจิ [Lex2]
กจิวตัร: ธรรมเนยีมปฏบิตั,ิ นสิยั [Lex2]
(แพรค\'ทสิ) vt.,vi. =practice ###SW. practiser n. [Hope]
(vt) ฝกึหดั,ปฏบิตั,ิใช,้กระทาํ,ประกอบ [Nontri]
(v) / / [OALD]

praise การสรรเสรญิ: การยกยอ่ง, การช鬦ื،นชม [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,ีคาํเยนิยอ,คาํสรรเสรญิ [Nontri]
(vt) ยกยอ่ง,สรรเสรญิ,สดดุ,ียกยอ,เยนิยอ [Nontri]
/P R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

prayer การสวดมนต:์ การอธษิฐาน [Lex2]
บทสวดมนต[์Lex2]
ผู้สวดมนต:์ ผู้ภาวนา, ผู้ออ้นวอน [Lex2]
(แพร) n. การสวดมนต,์การอธษิฐาน,คาํสวดมนต,์คาํอธษิฐาน,การขอรอ้ง,การภาวนา,ส鬦ิ،งท鬦ี،
ออ้นวอน,ส鬦ิ،งท鬦ี،ขอ,ผู้สวดมนต,์ผู้อธษิฐาน,ผู้วงิวอน [Hope]
(n) การสวดมนตร,์คาํออ้นวอน,การภาวนา,การอธษิฐาน [Nontri]
/P R EH1 R/ [CMU]
/P R EY1 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pray ภาวนา: สวดมนต,์ อธษิฐาน [Lex2]



(เพร) vt. สวดมนต,์อธษิฐาน,ขอรอ้ง,วงิวอน,ภาวนา,ขอไดโ้ปรด. ###SW. prayingly adv.
[Hope]
(vt) สวดมนตร,์ออ้นวอน,โปรด,ภาวนา,ขอรอ้ง,อธษิฐาน [Nontri]
/P R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

precisely (adv) อยา่งเท鬦ี،ยงตรง,อยา่งถกูตอ้ง,อยา่งแมน่ยาํ,อยา่งแนน่อน,อยา่งละเอยีด [Nontri]
/P R AH0 S AY1 S L IY0/ [CMU]
/P R IY0 S AY1 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

precise แมน่ยาํ: แนน่อน, ถกูตอ้ง, เท鬦ี،ยงตรง [Lex2]
จู้จ刧ี惀: พถิพีถินั, ระมดัระวงั [Lex2]
(พรไีซซ\ฺ') adj. แมน่ยาํ,แนน่อน,เท鬦ี،ยงตรง,ถกูตอ้ง,พอด,ีชดัถอ้ยชดัคาํ,พถิพีถินั,เฉยีบ
ขาด,ละเอยีด. ###SW. precisely adv. preciseness n. [Hope]
(adj) เท鬦ี،ยงตรง,แนน่อน,ถกูตอ้ง,แมน่ยาํ,ละเอยีด [Nontri]
/P R AH0 S AY1 S/ [CMU]
/P R IY0 S AY1 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

preference ความพงึใจ: สทิธพิเิศษ [Lex2]
(เพรฟ\'เฟอเรนิซ)ฺ n. การชอบมากกวา่,ส鬦ิ،งท鬦ี،ชอบมากกวา่,บรุมิสทิธ,ิสทิธพิเิศษ,การใชส้ทิธิ
พเิศษ ###S. partiality,choice [Hope]
(n) การชอบมากกวา่,ความสมคัรใจ,การเล鬦ื،อนตาํแหนง่,บรุมิสทิธ气ิꯔ,สทิธพิเิศษ [Nontri]
/P R EH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
/P R EH1 F R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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



premises ท鬦ี،ดนิและส鬦ิ،งปลกูสรา้ง[Lex2]
/P R EH1 M AH0 S AH0 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[premise]
หลกัฐาน: ขอ้เสนอสนับสนนุการสรปุสมมตฐิาน [Lex2]
เสนอลว่งหนา้: อา้งหลกัฐาน, บรรยาย, เสนอสมมตฐิาน [Lex2]
เสนอสมมตฐิาน[Lex2]
(เพรม\'มสิ) n. หลกัฐาน,ขอ้เสนอสนับสนนุการสรปุสมมตุฐิาน ###SW. premises ท鬦ี،ดนิท鬦ี،
รวมทั刧惀งส鬦ิ،งปลกูสรา้ง,สถานท鬦ี،. vt. เสนอลว่งหนา้,อา้งหลกัฐาน,บรรยาย,เสนอสมมตุฐิาน. vi.
เสนอสมมตุฐิาน ###S. assumption [Hope]
(n) หลกัฐาน,สถานท鬦ี،,สมมตุฐิาน,ขอ้สนับสนนุ [Nontri]
(vt) อา้งหลกัฐาน,เสนอลว่งหนา้,บรรยาย [Nontri]
/P R EH1 M AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

preparation การตระเตรยีม[Lex2]
(เพรพพะเร\'เชนิ) n. การเตรยีม,การเตรยีมการ,วธิกีารเตรยีมการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เตรยีม,ตวัอยา่งสาํหรับ
ตรวจ วนิจิฉัยหรอือ鬦ื،น ๆ , (พระคมัภรีไ์บเบลิ) วนักอ่นวนัSabbath,the Preparation บทสวด
มนตน์刧ํ惀าในพธิศีาสนาหรอื Mass (ด)ู [Hope]
(n) การตระเตรยีม,การเตรยีมพรอ้ม [Nontri]
/P R EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

presence การอยู่ในสถานท鬦ี،หน鬦ึ،ง (ของบคุคล): การอยู่ในท鬦ี،น刧ี惀 [Lex2]
ระยะท鬦ี،เหน็หรอืไดย้นิไดข้องบคุคลใดบคุคลหน鬦ึ،ง[Lex2]
วญิญาณหรอืบคุคลท鬦ี،ไมเ่หน็ (แตรู่้สกึไดว้า่มอียู่)[Lex2]
การประพฤตติวั: กริยิาทา่ทาง [Lex2]
(เพรซ\'เซนิซ)ฺ n. การมอียู่,การเขา้รว่ม,การปรากฎ,บรเิวณใกลเ้คยีง,การอยู่ตอ่หนา้,กรยิา
ทา่ทาง,บคุคล,ภตูผิปีีศาจ,ส鬦ิ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ [Hope]
(n) การม,ีการปรากฏ,การนาํออกแสดง,การถวายตวั,การเขา้รว่ม [Nontri]
/P R EH1 Z AH0 N S/ [CMU]



(n) / / [OALD]

presentation การเสนอ[Lex2]
การแสดง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،นาํเสนอ[Lex2]
(พรเีซนเท\'เชนิ) n. การเสนอ,การแสดงตวั,การแนะนาํตวั,การมอบของขวญั,ของขวญั
[Hope]
(n) การเสนอ,การให,้การแสดง,การแนะนาํใหรู้้จัก,การย鬦ื،น [Nontri]
/P R EH2 Z AH0 N T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

present ขายกอ่น[Lex2]
เสนอให:้ นาํเสนอ, มอบให, ใหส้鬦ิ،งของ, ใหร้างวลั, ให ้[Lex2]
แสดงใหเ้หน็[Lex2]
แนะนาํใหรู้้จัก (เป็นทางการ)[Lex2]
ปรากฏตวั[Lex2]
เกดิข刧ึ惀น[Lex2]
ของขวญั: ของกาํนัล [Lex2]
ปัจจบุนัน刧ี惀[Lex2]
ท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นในปัจจบุนั: เด☊啌ยวน刧ี惀, ขณะน刧ี惀 [Lex2]
ณ ท鬦ี،น刧ี惀: ตรงน刧ี惀, ท鬦ี،น刧ี惀 [Lex2]
(เพรส\'เซนิท)ฺ adj. มอียู่,ปรากฎอยู่,ปัจจบุนั,เด☊啌ยวน刧ี惀,ตอ่หนา้,เขา้รว่ม n. เวลาปัจจบุนั,ขณะ
น刧ี惀,กรยิาปัจจบุนั vt. เสนอ,ให,้ย鬦ื،น,มอบ,แนะนาํ,นาํเขา้พบ,บรรยาย,แสดงใหเ้หน็,เลง็ (ปืน)
,ฟอ้งรอ้ง n. ของขวญั ###SW. presents n. เอกสารปัจจบุนั Phr. (at pres [Hope]
(adj) ปัจจบุนั,บดัน刧ี惀,เวลาน刧ี惀,เด☊啌ยวน刧ี惀,ขณะน刧ี惀 [Nontri]
(n) ของขวญั,ของกาํนัล [Nontri]
/P R EH1 Z AH0 N T/ [CMU]
/P R IY0 Z EH1 N T/ [CMU]
/P ER0 Z EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

preserve ทาํใหค้งอยู่: สงวน, อนรัุกษ ์[Lex2]
ถนอมอาหาร: เกบ็รักษาอาหารไมใ่หเ้สยี [Lex2]
ทาํแยม[Lex2]
ปกปอ้งจากอนัตราย: ปกปอ้ง, พทิกัษ ์[Lex2]
ป่าสงวน: พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،สงวนไวส้าํหรับสตัว ์[Lex2]
ผลไมแ้ชอ่鬦ิ،ม[Lex2]
(พรเีซวิฟ์ว\') vt. สงวน,ดาํรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมกั,อนรัุกษ.์ n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชส้งวน,ยากนั
บดู,ของดอง,ของหมกั,บรเิวณป่าสงวน. ###SW. preservability n. preservable adj.
preservation n. preserver n. ###S. guard,m [Hope]
(n) ผลไมก้วน,ผลไมด้อง,ของหมกัดอง [Nontri]
(vt) สงวน,รักษาไว,้ดาํรง,คุ้มครอง,ดอง,หมกั,อนรัุกษ ์[Nontri]
/P R AH0 Z ER1 V/ [CMU]
/P R IY0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

president ประธานาธบิด[ีLex2]
ประธาน: อธกิารบด,ี ผู้มอีาํนาจในการบรหิาร, บคุคลสาํคญัขององคก์ร [Lex2]
(เพรส\'ซเิดนิท)ฺ n. ประธาน,นายก,ประธานาธบิด,ีประมขุ,ประธานบรษัิท,อธกิารบด\' (ของ
มหาวทิยาลยัอเมรกิา) ,คณบด ี(ของมหาวทิยาลยัในองักฤษ) ###S. chairman [Hope]



(n) ประธานาธบิด,ีประธาน,ประมขุ,ผู้อาํนวยการ,ผู้จัดการใหญ ่[Nontri]
/P R EH1 Z AH0 D EH2 N T/ [CMU]
/P R EH1 Z AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

press กด[Lex2]
คั刧惀นน刧ํ惀าผลไม[้Lex2]
รดีผา้: รดีใหเ้รยีบ [Lex2]
บบีอดั: บบีอดัใหเ้ลก็ลง [Lex2]
กดดนัผู้อ鬦ื،นใหท้าํบางส鬦ิ،งบางอยา่ง: เค鬦ี،ยวเขญ็, กระตุ้น [Lex2]
เนน้ย刧ํ惀าใหเ้หน็ความสาํคญั[Lex2]
เรยีกรอ้ง[Lex2]
การกด: การอดั, ความดนั [Lex2]
ฝงูชน: ความแออดัของฝงูชน [Lex2]
การเคล鬦ื،อนไหวของฝงูชน[Lex2]
เคร鬦ื،องบบีอดั[Lex2]
หนังสอืพมิพ:์ นติยสาร [Lex2]
นักขา่ว: นักหนังสอืพมิพ ์[Lex2]
แทน่พมิพ:์ เคร鬦ื،องพมิพ ์[Lex2]
การยกน刧ํ惀าหนักในทา่เหนอืศรีษะ[Lex2]
เกณฑเ์ขา้เป็นทหาร[Lex2]
การเกณฑเ์ขา้เป็นทหาร[Lex2]
(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทบั,อดั,บบี,รัด,กอดรัด,แนบ,คั刧惀น,ดนั,รบกวน,บบีคั刧惀น,กระตุ้น,ผลกั
ดนั,เนน้,เรง่,บงัคบั,รกุเรา้,เบยีดไปขา้งหนา้,เคร鬦ื،องบด (เคร鬦ื،องอดั....) ,เคร鬦ื،องพมิพ,์แทน่
พมิพ,์โรงพมิพ,์ส鬦ิ،งตพีมิพ,์กระบวนการพมิพค์วามแออดัของฝงูชน,ฝงูชน,ภาวะ หรอืสภาพท鬦ี،ถกู
บบี,ขา่วหนังสอืพมิพ ์[Hope]
(n) การกด,การบบี,เคร鬦ื،องอดั,หนังสอืพมิพ,์ส鬦ิ،งตพีมิพ,์โรงพมิพ ์[Nontri]
(vi) เรง่รบี,เรง่,เรง่รัด,รบีดว่น [Nontri]
(vt) กด,กดดนั,อดั,บบีคั刧惀น,บบี,บงัคบั,เนน้ [Nontri]
/P R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

presumably นา่เป็นไปได:้ ซ鬦ึ،งพอเป็นจรงิได ้[Lex2]
(adv) อยา่งสมมตุ,ิอยา่งนา่จะเป็นไปได,้อยา่งสนันษิฐานได ้[Nontri]
/P R AH0 Z UW1 M AH0 B L IY0/ [CMU]
/P R IY0 Z UW1 M AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



pretend แกลง้ทาํวา่เป็นจรงิ[Lex2]
(พรเีทนด\ฺ') vt.,vi. แสรง้ทาํ,เสแสรง้,หลอกลวง,อวดอา้ง,อา้งสทิธ.ิ ###S. simulate,fake
[Hope]
(vi) เสแสรง้,อวดอา้ง,หลอกลวง,สมมตุ ิ[Nontri]
/P R IY0 T EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pretty งดงาม: นา่มอง, นา่รัก, สวย, สะสวย [Lex2]
พอใชไ้ด:้ อยา่งพอควร, พอใช,้ คอ่นขา้ง [Lex2]
(พรทิ\'ท)ี adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,นา่รัก,นา่เอน็ด,ูไพเราะ,ชวนตา,ชวน
ใจ,มาก,มากมาย,กลา้หาญ,แขง็แรง. n. คนหรอืเคร鬦ื،องตกแตง่หรอืเคร鬦ี،องแตง่กายท鬦ี،สวยงาม 
adv. อยา่งพอควร,มาก,ทเีดยีว. sitting pretty ไดเ้ปรยีบ ประสบความสาํเรจ็. vt. ทาํให้
สวยงาม,ทาํใหช้วนตาชวนใจ, [Hope]
(adj) นา่รัก,สวย,เก,๋สละสลวย,ไพเราะ [Nontri]
(adv) คอ่นขา้งจะ,พอใช,้อยา่งพอควร,ทเีดยีว [Nontri]
/P R IH1 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

previous แตก่อ่น: เม鬦ื،อกอ่น [Lex2]
(พร\ี'เวยีส) adj. กอ่น,เม鬦ื،อกอ่น,อนักอ่น,แตก่อ่น. Phr. (previous to กอ่น) . ###S.
prior,earlier, [Hope]
(adj) เม鬦ื،อกอ่น,กอ่น,อนักอ่น,แตก่อ่น [Nontri]
/P R IY1 V IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

price ราคา: มลูคา่ [Lex2]
คณุคา่: คา่ [Lex2]
ผลตอบแทน[Lex2]
รางวลันาํจับ[Lex2]
สนิบน[Lex2]
กาํหนดราคา: ตั刧惀งราคา, ตรีาคา [Lex2]
เปรยีบเทยีบราคา[Lex2]
(ไพรซ)ฺ n. ราคา,เงนิรางวลั,รางวลั,คา่,คณุคา่,มลูคา่,ส鬦ิ،งท鬦ี،แลกมา,คา่ตอบแทน. Phr. (at any
price) ไมว่า่จะเสยีเทา่ไรกต็าม Phr. (beyond (without) price ซ鬦ึ،งคาํนวณคา่ไมไ่ด)้ vt.
กาํหนดราคา,ตั刧惀งราคา,สอบถามราคา ###SW. priceable adj. pricer n. [Hope]
(n) ราคา,คา่,โทษ,รางวลั,คา่ตอบแทน [Nontri]
(vt) ตั刧惀งราคา,สบืราคา [Nontri]
/P R AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pride ความภาคภมูใิจ: ความทะนงตน [Lex2]
ฝงูสงิโต[Lex2]



(ไพรด)ฺ n. ความภมูใิจ,ทฐิ,ิความโอหงั,ความหย鬦ิ،ง,ความลาํพองใจ,ความทะนง,ส鬦ิ،งท鬦ี،นา่
ภมูใิจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ,ภาวะท鬦ี،รุ่งโรจน,์กาํลงัของมา้,ความดเีดน่,ฝงูสงิโต. vt. มคีวามภมูใิจ,ลาํพอง
ใจ. ###SW. prideful adj. pridefulness n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหม ื[Hope]
(n) ความภมูใิจ,ความหย鬦ิ،ง,ความจองหอง,ความยโส,ทฐิมิานะ [Nontri]
/P R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

priest พระ: นักบวช [Lex2]
(พรสีท)ฺ n. พระ,พระสงฆ,์บาทหลวง,พระสอนศาสนา ###S. clergyman [Hope]
(n) พระ,ภกิษ,ุบาทหลวง [Nontri]
/P R IY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

primarily แรกเร鬦ิ،ม[Lex2]
อยา่งท鬦ี،เป็นพ刧ื惀นฐาน[Lex2]
(ไพรแม\'รลิ)ี adv. อยา่งสาํคญั,สว่นมาก,สว่นใหญ,่แรกเร鬦ิ،ม ###S. mostly [Hope]
(adv) แรกเร鬦ิ،ม,สว่นมาก,สว่นใหญ,่อยา่งสาํคญั [Nontri]
/P R AY0 M EH1 R AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

primary ในขั刧惀นแรก: อนัดบัแรก, ระยะแรก [Lex2]
ท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،สดุ[Lex2]
ในขั刧惀นพ刧ื惀นฐาน[Lex2]
ท鬦ี،มมีาดั刧惀งเดมิ[Lex2]
ในชั刧惀นประถม[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นลาํดบัแรก[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นพ刧ื惀นฐาน[Lex2]
รปูแบบดั刧惀งเดมิ[Lex2]
ปฐมภมู ิ[LongdoEN]
(ไพร\'มะร)ี adj. สาํคญัท鬦ี،สดุ,อนัดบัแรก,ครั刧惀งแรก,ดเีลศิ,ดั刧惀งเดมิ,เบ刧ื惀องตน้,ประถม,ระยะแรก,ขั刧惀น
แรก. n. ท鬦ี،สาํคญัท鬦ี،สดุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،อยู่ในอนัดบัหน鬦ึ،ง,ตาํแหนง่อารบ์ชิอพ,การเลอืกตั刧惀งครั刧惀ง
แรก,แมส่,ีดาวท鬦ี،สวา่งกวา่ในกลุ่มดาวคู่. ###SW. primariness n. คาํท ี[Hope]
(adj) ประถม,ขั刧惀นแรก,เบ刧ื惀องตน้,อนัดบัแรก,ครั刧惀งแรก [Nontri]
/P R AY1 M EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prime minister นายกรัฐมนตร[ีLex2]

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

princess เจา้หญงิ: เจา้ฟา้หญงิ, ทา่นหญงิ [Lex2]
(พรนิ\'ซสิ,เซส) n. เจา้หญงิ,ชายาของเจา้ชาย,กษัตรยิท์鬦ี،เป็นหญงิ,หญงิท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง
###SW. princessly adj. [Hope]
(n) เจา้หญงิ,หมอ่ม,ชายา [Nontri]
/P R IH1 N S EH0 S/ [CMU]



(n) / / [OALD]

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

printer เคร鬦ื،องพมิพ:์ แทน่พมิพ ์[Lex2]
ชา่งพมิพ[์Lex2]
(พรนิ\'เทอะ) n. ผู้พมิพ,์เจา้ของโรงพมิพ,์ชา่งพมิพ,์เคร鬦ื،องพมิพห์มายถงึ อปุกรณเ์คร鬦ื،องพมิพท์鬦ี،
รับสญัญาณตรงจากเคร鬦ื،องคอมพวิเตอร ์เพ鬦ื،อพมิพง์านออกมาเป็น ขอ้ความ ภาพ ลงบน
กระดาษ หรอืวตัถอุ鬦ื،นในประเภทเดยีวกนั เคร鬦ื،องพมิพท์鬦ี،ใชใ้นปัจจบุนัมหีลายประเภท เชน่ แบบ
กระทบ (impact printer) ซ鬦ึ،งจะรวม ถงึแบบจดุ (dot matrix) และแบบจาน (daisy wheel)
นอกจากนั刧惀น กย็งัมแีบบไมก่ระทบ (non impact printer) ซ鬦ึ،งแบง่เป็นแบบฉดีหมกึ (ink jet)
และเคร鬦ื،องพมิพเ์ลเซอร ์(laser printer) ด ูchain printer, character printer, daisy wheel
printer,dot matrix printer, dot printer, drum printer, electrothermal printer, high
speed printer, impact printer, ink jet printer, laser printer, line printer, nonimpact
printer, page printer, stylus printer, thermal printer, wire printer, wheel printer
ประกอบ [Hope]
(n) ผู้พมิพ,์เคร鬦ื،องพมิพ,์โรงพมิพ,์ชา่งพมิพ,์เจา้ของโรงพมิพ ์[Nontri]
/P R IH1 N T ER0/ [CMU]
/P R IH1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

printing (พรนิ\'ทงิ) n. ศลิปะกระบวนการหรอืธรุกจิการพมิพ,์การพมิพ,์ส鬦ิ،งตพีมิพ,์จาํนวนพมิพ ์[Hope]
(n) การพมิพ,์การอดัรปู,ส鬦ิ،งตพีมิพ,์จาํนวนท鬦ี،พมิพ ์[Nontri]
/P R IH1 N T IH0 NG/ [CMU]
/P R IH1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[print]
ตวัพมิพ[์Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชพ้มิพ[์Lex2]
ผา้พมิพ:์ ภาพพมิพ ์[Lex2]
วธิกีารพมิพ:์ การพมิพ ์[Lex2]
รปูถา่ยท鬦ี،อดัออกมาจากฟลิม์: รปูถา่ยท鬦ี،อดัออกมาจากฟลิม์หรอืกระจก [Lex2]
พมิพ:์ ประทบั, พมิพห์นังสอื [Lex2]
เขยีนดว้ยตวัพมิพ[์Lex2]
ประทบัใจ[Lex2]
(พรนิท)ฺ vt. พมิพ,์ฝัง,ประทบั,สลกั,ทาํใหเ้กดิภาพแทจ้รงิ (จากภาพเนก็กาตฟิว)์ . vi. ทาํให้
เกดิภาพ,เกดิภาพ,อดัรปู,พมิพ.์ n. ภาพพมิพ,์รอยพมิพ,์ตวัพมิพ,์วธิกีารพมิพ,์ผา้
พมิพ,์เคร鬦ื،องพมิพ,์ตราพมิพ,์ลวดลายพมิพ,์ลายดอก. Phr. (n print ตพีมิพแ์ลว้) Phr. (out
of prin ไมต่พีพิม)์ [Hope]
(n) การพมิพ,์ตวัพมิพ,์รอยจารกึ,รอยฝัง,ภาพพมิพ,์ลายพมิพ ์[Nontri]
(vt) พมิพ,์จารกึ,ฝัง,อดั,ประทบั,สลกั [Nontri]
/P R IH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

priority การมากอ่น[Lex2]
สทิธพิเิศษ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดรั้บความสนใจมากกวา่[Lex2]
(ไพรออ\'รทิ)ี n. การมากอ่น,การมสีทิธกิอ่น,บรุมิสทิธ,ิสทิธพิเิศษ [Hope]
(n) บรุมิสทิธ气ิꯔ,สทิธพิเิศษ,การมสีทิธ气ิꯔกอ่น [Nontri]
/P R AY0 AO1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

prisoner นักโทษ: ผู้ตอ้งหา, ผู้ตอ้งขงั [Lex2]
(พรซิ\'เซนิเนอะ) n. นักโทษ,เชลยศกึ,เชลย,คนคกุ,ผู้ท鬦ี،สญูเสยีอสิรภาพ ###S. convict
[Hope]
(n) นักโทษ,เชลย,คนคกุ,จาํเลย [Nontri]
/P R IH1 Z AH0 N ER0/ [CMU]
/P R IH1 Z N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prison คกุ: ท鬦ี،คมุขงั, ตาราง, เรอืนจาํ [Lex2]
การตดิคกุ: การคมุตวั, การกกัขงั, การกกักนั [Lex2]
(พรซิ\'เซนิ) n. คกุ,เรอืนจาํ,ตาราง,สถานท鬦ี،คมุขงั,การตดิคกุ ###S. jail [Hope]
(n) เรอืนจาํ,คกุ,ตะราง,ท鬦ี،คมุขงั [Nontri]
/P R IH1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

private ท鬦ี،เป็นสว่นตวั[Lex2]
พลทหาร[Lex2]



(ไพร\'วทิ) adj. สนัโดษ,สว่นตวั,ไมป่ลอ่ยใหค้นอ鬦ื،นรู้,เป็นความลบั,เฉพาะ
ตวั,บคุคล,รโหฐาน,โดยเอกชน,เก鬦ี،ยวกบัพลทหาร. n. พลทหาร,อวยัวะสบืพันธุ์. Phr. (in
private สว่นตวัเป็นความลบั) ###SW. privateness n. ###S. personal [Hope]
(adj) สว่นตวั,เฉพาะตวั,รโหฐาน,สนัโดษ [Nontri]
/P R AY1 V AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

prize ตรีาคาสงู: ประเมนิคา่สงู [Lex2]
รางวลั[Lex2]
ของมคีา่: ของชั刧惀นยอด [Lex2]
ท鬦ี،ไดรั้บรางวลั[Lex2]
ยอดเย鬦ี،ยม: ชั刧惀นยอด, ดพีอท鬦ี،จะไดรั้บรางวลั [Lex2]
การจับกมุ[Lex2]
ส鬦ิ،งของท鬦ี،ยดึได:้ ทรัพยส์นิท鬦ี،ยดึได ้[Lex2]
(ไพรซ) n. รางวลั,เงนิรางวลั,ของด\' ๆ ,ทรัพยเ์ชลย,ลาภลอย,การแขง่ขนั adj.ไดรั้บรางวลั
vt. ตรีาคาสงู,ประเมนิคา่สงู ###S. reward,award [Hope]
(n) รางวลั,ทรัพยเ์ชลย,ชะแลง,ลาภลอย,การแขง่ขนั [Nontri]
(vt) นับถอื,บชูา,ประเมนิคา่สงู [Nontri]
/P R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

probable ท鬦ี،นา่จะเป็นไปได[้Lex2]
(พรอบ\'อะเบลิ) adj. เป็นไปได,้นา่จะเป็นไปได,้คอ่นขา้งแน,่คง,นา่จะเกดิข刧ึ惀น [Hope]
(adj) นา่จะเป็น,นา่เช鬦ื،อ,เป็นไปได ้[Nontri]
/P R AA1 B AH0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

probably อยา่งนา่จะเป็นไปได:้ อยา่งคอ่นขา้งแน,่ อยา่งนา่เช鬦ื،อแนว่า่ [Lex2]
(พรอบ\'อะบล)ี adv. ซ鬦ึ،งเป็นไปไดม้าก [Hope]
(adv) บางท,ีนา่,คง,เป็นไปไดม้าก [Nontri]
/P R AA1 B AH0 B L IY0/ [CMU]
/P R AA1 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

problem คาํถาม: ปัญหา [Lex2]
เร鬦ื،องยุ่งยาก: เร鬦ื،องลาํบาก, ปัญหายุ่งยาก [Lex2]
ท鬦ี،เสนอเก鬦ี،ยวกบัปัญหาของสงัคม[Lex2]
ท鬦ี،ยากจะแกไ้ข[Lex2]
|das, pl. Probleme| ปัญหา [LongdoDE]
(พรอบ\'เลมิ) n. ปัญหา,ขอ้ปัญหา,โจทยเ์รขาคณติ,โจทยค์ณติศาสตร,์หมากกล,เร鬦ื،องท鬦ี،ตอ้ง
แกไ้ขหรอืตอ้งพจิารณากนั. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา ###S. question,riddle [Hope]
(n) ปัญหา,โจทยเ์ลข,หมากกล [Nontri]
/P R AA1 B L AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

procedure ขั刧惀นตอน: กระบวนการ, การดาํเนนิงาน [Lex2]
(โพรซ\ี'เจอะ) n. ขบวนการ,วธิกีาร,ระเบยีบการ,วธิกีารปฏบิตั,ิแนวทาง,ขั刧惀นตอน,กาํหนดการ.
###SW. procedural adj. ###S. course [Hope]
(n) ระเบยีบการ,วธิดีาํเนนิการ,การปฏบิตั,ิพฤตกิารณ,์ขบวนการ,แนวทาง [Nontri]
/P R AH0 S IY1 JH ER0/ [CMU]
/P R OW0 S IY1 JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



proceed ดาํเนนิการ: ไป, เดนิไปขา้งหนา้, กระทาํการ, ลงมอื, ตดิตามเร鬦ื،อง, เดนิเร鬦ื،อง [Lex2]
พดูตอ่หลงัจากถกูขดัจังหวะ[Lex2]
(โพรซดี\') vi. ดาํเนนิการ,กระทาํการ,กระทาํตอ่ไป,ปฏบิตั,ิลงมอื,เร鬦ิ،ม,เกดิจาก,ออกจาก.
###SW. proceeder n. ###S. go forward,continue [Hope]
(vt) ดาํเนนิการ,ปฏบิตั,ิกระทาํตอ่ไป,เสดจ็พระราชดาํเนนิ [Nontri]
/P R AH0 S IY1 D/ [CMU]
/P R OW0 S IY1 D/ [CMU]
/P ER0 S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

process แนวทางปฏบิตั:ิ กระบวน, วธิกีาร, ขั刧惀นตอน [Lex2]
การพัฒนาตอ่เน鬦ื،อง: การเปล鬦ี،ยนแปลงท鬦ี،ดขี刧ึ惀น [Lex2]
สว่นท鬦ี،เจรญิเตบิโตจากโครงสรา้งใหญ ่(เชน่ กระดกู)[Lex2]
ดาํเนนิการ: ลงมอืปฏบิตั ิ[Lex2]
(โพร\'เซส,พรอส\'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแหก่ระบวนการ,ระบบ,การดาํเนนิ
การ,แนวทาง,กรรมวธิ,ีวธิปีฏบิตั,ิขั刧惀นตอนการปฏบิตั,ิหมายศาล,ปุ่ม,สว่นย鬦ื،น,ส鬦ิ،งงอก,เน刧ื惀อ
งอก,การทาํแมพ่มิพ,์การเปล鬦ี،ยนแปลง,การลา้งรปู vt. ทาํใหผ้า่นกระบวนการ,ปฏบิตัิ
การ,จัดการ,ทาํแมพ่มิพส์อดส,ีลา้งรปู, [Hope]
(n) การดาํเนนิการ,การปฏบิตั,ิแนวทาง,กระบวนการ,กรรมวธิ ี[Nontri]
/P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

producer ผู้ผลติ: ผู้ประกอบการ [Lex2]
(โพรดวิ\'เซอะ) n. ผู้ผลติ,ผู้ใหก้าํเนดิ,ผู้สรา้ง,ผู้อาํนวยการสรา้งภาพยนต,์ผู้ควบคมุเวที
[Hope]
(n) ผู้ผลติ,ผู้อาํนวยการสรา้ง,ผู้อาํนวยการผลติ,ผู้สรา้ง [Nontri]
/P R AH0 D UW1 S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

production การผลติ[Lex2]
ปรมิาณท鬦ี،ผลติได[้Lex2]
ผลติผล: ส鬦ิ،งท鬦ี،ผลติข刧ึ惀นมาได ้[Lex2]
(โพรดคั\'เชนิ) n. การผลติ,การสรา้ง,ผลติผล ###S. manufacture [Hope]
(n) การผลติ,การทาํ,การประกอบ,การสรา้ง [Nontri]
/P R AH0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/P R OW0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/P ER0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



product ผลติผล: ผลติภณัฑ,์ สนิคา้, ของท鬦ี،ประกอบข刧ึ惀น [Lex2]
ผลท鬦ี،เกดิข刧ึ惀น[Lex2]
สารท鬦ี،เกดิจากปฎกิริยิาทางเคม:ี สารท鬦ี،ไดจ้ากสารอ鬦ื،นหลงัจากการเปล鬦ี،ยนแปลงทางเคม ี[Lex2]
ผลคณู: ผลของการคณู [Lex2]
(พรอด\'ดคัท)ฺ n. ผลติภณัฑ,์ผลติผล,ผลคณู ###S. result [Hope]
(n) ผลติภณัฑ,์ผลคณู,สนิคา้,ผลติผล [Nontri]
/P R AA1 D AH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

professional ท鬦ี،มคีวามเช鬦ี،ยวชาญ: ชาํนาญ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัอาชพี[Lex2]
ท鬦ี،ทาํเป็นอาชพี[Lex2]
ผู้เช鬦ี،ยวชาญในวชิาชพี: ผู้เช鬦ี،ยวชาญ, มอือาชพี [Lex2]
ผู้ท鬦ี،เลน่กฬีาหรอืทาํงานศลิปะเป็นอาชพี[Lex2]
(โพรเฟส\'เชนิเนลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัอาชพี,โดยอาชพี,เป็นอาชพี,ชาํนาญ,เช鬦ี،ยวชาญ n. ผู้
เช鬦ี،ยวชาญในวชิาชพี,ผู้มวีชิาชพี,ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,นักเลน่อาชพี. ###S. expert [Hope]
(adj) ในวชิาชพี,เป็นอาชพี,เช鬦ี،ยวชาญ [Nontri]
/P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

profession การปฏญิาณตวั: การประกาศ, การแสดงตวั, การประกาศความศรัทธา [Lex2]
การนับถอืศาสนา: การประกาศความนับถอืในศาสนา [Lex2]
อาชพี: อาชพีท鬦ี،สจุรติ, การงาน [Lex2]
(โพรเฟส\'เชนิ) n. อาชพี,วชิาชพี,บรรดาผู้มอีาชพีเดยีวกนั,การยอมรับ,การแสดงตวั,การ
ปฏญิาณตวั,การนับถอืศาสนา,การประกาศความศรัทธา ###S. calling,avowal [Hope]
(n) อาชพี,วชิาชพี,การปฏญิาณตวั,การแสดงตวั,การยอมรับ [Nontri]
/P R AH0 F EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

professor ผู้เช鬦ี،ยวชาญในวชิาชพีหน鬦ึ،ง[Lex2]
อาจารยม์หาวทิยาลยั[Lex2]
(โพรเฟส\'เซอะ) n. ศาสตราจารย,์อาจารยใ์นมหาวทิยาลยั หรอืวทิยาลยั,ผู้แสดงความ
เล鬦ื،อมใส,ผู้สอนวชิาทางศลิปกรรม,ผู้สอนวชิากฬีา,ผู้เช鬦ี،ยวชาญ. ###SW. professorial adj.
professorship n. professorate n. professoriate n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหมอืน [Hope]
(n) ศาสตราจารย ์[Nontri]
/P R AH0 F EH1 S ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

programme แผนงาน[Lex2]
รายการ[Lex2]



ชดุคาํสั鬦،งท鬦ี،ใชค้วบคมุเคร鬦ื،องอเิลก็ทรอนคิ[Lex2]
เขยีนโปรแกรม[Lex2]
(n) สจูบิตัร,โครงการ,รายการ,กาํหนดการ,แผน,ระเบยีบวาระ [Nontri]
/P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

program แผนงาน: โปรแกรม, แผนการ [Lex2]
รายการ: รายการแสดง [Lex2]
ชดุคาํสั鬦،งท鬦ี،ใชค้วบคมุเคร鬦ื،องอเิลก็ทรอนคิ[Lex2]
เขยีนโปรแกรม: เขยีนชดุคาํสั鬦،ง [Lex2]
(me) (โพร\'แกรม) n. รายการ,กาํหนดการ,หมายกาํหนดการ,โปรแกรม,ระเบยีบวาระ,การ
แสดง,แผน,โครงการ,ผัง vi.,vt. กาํหนดรายการ,กาํหนดระเบยีบวาระ,กาํหนดแผน. ###SW.
programmable adj. programable adj. [Hope]
(n) สจูบิตัร,โครงการ,รายการ,กาํหนดการ,แผน,ระเบยีบวาระ [Nontri]
/P R OW1 G R AE2 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

promise คาํสญัญา: คาํมั鬦،นสญัญา, คาํปฏญิาณ [Lex2]
สญัญา: รับปาก, ใหค้าํมั鬦،น [Lex2]
สญัญา: รับปาก, ยนืยนั, ทาํใหม้ั鬦،นใจ [Lex2]
ใหส้ญัญา, คาํสญัญา [LongdoEN]



(พรอม\'มสิ) n. สญัญา,คาํมั鬦،นสญัญา,ลกัษณะหรอืทา่ทที鬦ี،ด.ี vt. สญัญา,ใหค้าํมั鬦،นสญัญา,เป็น
เคร鬦ื،องบอก,รับปากจะแตง่งาน,ทาํใหม้ั鬦،นใจ. vi. เป็นเคร鬦ื،องบอก,แสดงอาการวา่จะเป็น, [Hope]
(n) ขอ้ตกลง,คาํสญัญา,คาํมั鬦،นสญัญา [Nontri]
(vt) สญัญา,ตกลง,แสดงทา่ทวีา่,รับปากวา่ [Nontri]
/P R AA1 M AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

promotion การเล鬦ื،อนตาํแหนง่[Lex2]
(พระโม\'เชนิ) n. การสนับสนนุ,การสง่เสรมิ,การเล鬦ื،อน (ตาํแหนง่ ฐานะหรอืระดบั) ,การให้
กาํลงัใจ,การกอ่การ,การกอ่ตั刧惀ง. ###SW. promotional adj. promotive adj. [Hope]
(n) การสนับสนนุ,การสง่เสรมิ,การเล鬦ื،อนชั刧惀น,การเล鬦ื،อนตาํแหนง่ [Nontri]
/P R AH0 M OW1 SH AH0 N/ [CMU]
/P ER0 M OW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

prompt ฉับไว: รวดเรว็, ฉับพลนั, ทนัท ี[Lex2]
ตรงตอ่เวลา: ตามกาํหนด [Lex2]
กาํหนดเวลาจา่ยเงนิ[Lex2]
การเตอืนความจาํ[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
เตอืนความจาํ: ทาํใหจ้าํได ้[Lex2]
(พรอมพทฺ)ฺ adj. รวดเรว็,ฉับพลนั,โดยพลนั,ทนัททีนัใด, (เงนิ) จา่ยไดท้นัท.ี vt. กระตุ้น,ให้
กาํลงัใจ,สนับสนนุ,ถอืหาง,บอกบท. vi. บอกบท. n. เวลาจาํกดัในการชาํระหน刧ี惀,การกระตุ้น,การ
ใหก้าํลงัใจ,การบอกบท,ส鬦ิ،งเตอืนใจ. ###SW. promptness n. [Hope]
(adj) ฉับพลนั,โดยทนัท,ีรวดเรว็,ทนัททีนัใด [Nontri]
(vt) กระตุ้น,บอกบท,ถอืหาง,ใหก้าํลงัใจ,สนับสนนุ [Nontri]
/P R AA1 M P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pronounce ประกาศ[Lex2]
ออกเสยีง: เปลง่เสยีง [Lex2]
(พระเนาซ\ฺ') vt. ออกเสยีง,อา่น,แถลง,ประกาศ,กลา่ว,วนิจิฉัย,ตดัสนิ (คด)ี ,ออก
เสยีง,แถลง,ประกาศ ###SW. pronounceable adj. pronouncer n. ###S. enunciate
[Hope]
(vt) ประกาศ,แถลง,อา่น,กลา่ว,วนิจิฉัย,ตดัสนิคด ี[Nontri]
/P R AH0 N AW1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

pronunciation การออกเสยีง[Lex2]



(พระนันซเิอ\'เชนิ) n. การออกเสยีง (คาํพดู,ถอ้ยคาํวลแีละอ鬦ื،น ๆ) ,วธิกีารออกเสยีง ###SW.
pronunciational adj. pronunciatory adj. pronunciative adj. [Hope]
(n) การออกเสยีง [Nontri]
/P R OW0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
/P R AH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

proof การพสิจูน[์Lex2]
หลกัฐาน[Lex2]
คณุสมบตัทิ鬦ี،ผา่นการตรวจสอบแลว้[Lex2]
ท鬦ี،ผา่นการทดสอบ[Lex2]
ซ鬦ึ،งตา้นทานได:้ ซ鬦ึ،งปอ้งกนัได ้[Lex2]
ท鬦ี،ใชใ้นการทดสอบ[Lex2]
ทดสอบ[Lex2]
ทาํใหม้คีวามตา้นทาน[Lex2]
พสิจูนอ์กัษร (คาํยอ่ของคาํวา่ proofread): ตรวจคาํผดิ [Lex2]
(พรฟู) n. หลกัฐาน,พยาน,การพสิจูน,์การทดสอบ,กาํลงั,ความเขม้ขน้ของแอลกอฮอล,การ
ตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพมิพ.์ adj. เขา้ไมไ่ด,้ตา้นทาน,กนัทะล,ุกนัน刧ํ惀า,ไมซ่มึ,ไม่
หวั鬦،นไหว,ปอ้งกนัไฟได,้ซ鬦ึ،งพสิจูนแ์ลว้. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตา้นทาน [Hope]
(n) ขอ้พสิจูน,์การพสิจูน,์ตวัอยา่ง,หลกัฐาน,พยาน,การตรวจปรู๊ฟ [Nontri]
/P R UW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

properly อยา่งเหมาะสม: อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
(พรอพ\'เพอล)ี adv. อยา่งเหมาะสม,อยา่งสมควร,อยา่งถกูตอ้ง,อยา่งแมน่ยาํ,อยา่ง
แนช่ดั,อยา่งยตุธิรรม,อยา่งสมบรูณ,์อยา่งเตม็ท鬦ี،,อยา่งถว้นทั鬦،ว [Hope]
(adv) อยา่งถกูตอ้ง,อยา่งเหมาะสม,อยา่งสมควร [Nontri]
/P R AA1 P ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

proper เหมาะสม[Lex2]
ท鬦ี،เป็นไปโดยธรรมชาต[ิLex2]
ถกูตอ้ง[Lex2]
สมบรูณ[์Lex2]
ดเีย鬦ี،ยม[Lex2]
อยา่งสมบรูณ[์Lex2]
อยา่งถกูตอ้ง[Lex2]
(พรอพ\'เพอะ) adj. เหมาะสม,เหมาะ,สมควร,ถกูตอ้ง,ถกูกาลเทศะ,ถกูมารยาท,เก鬦ี،ยวกบับคุคล
ใดหรอืส鬦ิ،งใดโดยเฉพาะ,อนัแทจ้รงิ,ดั刧惀งเดมิ,กบัตา,โดยตวัของมนัเอง,เครง่ครัด,สมบรูณ,์เตม็
ท鬦ี،,ด.ี n. พธิกีาร,มารยาท,ความประพฤต ิ###S. fit,suitable [Hope]
(adj) เหมาะสม,สมควร,ถกูตอ้ง,ถกูกาลเทศะ [Nontri]
/P R AA1 P ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

property สทิธคิรอบครอง: กรรมสทิธ气ิꯔ [Lex2]
ทรัพยส์มบตั:ิ ทรัพยส์นิ [Lex2]
ท鬦ี،ดนิ: อสงัหารมิทรัพย ์[Lex2]
คณุสมบตั:ิ คณุลกัษณะ [Lex2]
อปุกรณป์ระกอบฉากละคร: อปุกรณก์ารแสดง [Lex2]
(พรอพ\'เพอท)ี n. ทรัพยส์นิ,ทรัพยส์มบตั,ิสมบตั,ิท鬦ี،ดนิ,สทิธคิรอบครอง,กรรมสทิธ气ิꯔ, (ปรัชญา)
,ลกัษณะท鬦ี،ไมส่าํคญั, (ละคร) เคร鬦ื،องประดบัหรอือปุกรณ ์###S.



possessions,holding,attibute,trait,feature [Hope]
(n) ทรัพยส์มบตั,ิคณุสมบตั,ิกรรมสทิธ气ิꯔ [Nontri]
/P R AA1 P ER0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

proportion สดัสว่น: อตัราสว่น [Lex2]
ความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นตา่งๆ[Lex2]
ทาํใหไ้ดส้ดัสว่น: ทาํใหก้ลมกลนืกนั [Lex2]
(พระพอร\์'เชนิ) n. สดัสว่น,อตัราสว่น,ความสมัพันธท์鬦ี،เหมาะสมหรอืสาํคญั,ขนาดท鬦ี،สมัพันธก์นั,
proportionsขนาดสดัสว่น มติ,ิบญัญัตไิตรยางค,์ความสมดลุกนั,การไดส้ดัสว่น,ความ
สมมาตร. vt. ทาํใหเ้ป็นสดัสว่น. ###SW. proportionment n. [Hope]
(n) สดัสว่น,ปฏภิาค,การแบง่สนัปันสว่น,อตัราสว่น [Nontri]
/P R AH0 P AO1 R SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

proposal การเสนอ[Lex2]
ขอ้เสนอ: แนวทาง [Lex2]
คาํขอแตง่งาน[Lex2]
(พระโพ\'เซลิ) n. การเสนอ,ขอ้เสนอ,แผน,โครงการ,การขอแตง่งาน ###S. offer,bid,
[Hope]
(n) ขอ้เสนอ,การขอแตง่งาน,การเสนอความเหน็,คาํขอ [Nontri]
/P R AH0 P OW1 Z AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

propose เสนอ: เสนอเพ鬦ื،อใหพ้จิารณา [Lex2]
วางแผน[Lex2]
เสนอช鬦ื،อ: เสนอช鬦ื،อเพ鬦ื،อแตง่ตั刧惀ง [Lex2]
ขอแตง่งาน[Lex2]
(โพรโพซ\') vt. เสนอ,เสนอขอ้คดิเหน็,ขอ (แตง่งาน) ,แนะนาํ,แตง่ตั刧惀ง,วางแผน vi.
เสนอ,เสนอขอ้คดิเหน็. ###SW. proposable adj. proposer n. ###S. offer,present
[Hope]
(vi) เสนอความเหน็,ขอแตง่งานดว้ย [Nontri]
/P R AH0 P OW1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

protection การปกปอ้ง: การปอ้งกนั [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،คุ้มครอง[Lex2]
คา่คุ้มครอง[Lex2]



ระบบการปกปอ้งสนิคา้พ刧ื惀นเมอืงโดยการจัดเกบ็ภาษนีาํเขา้สงู[Lex2]
(พระเทค\'เชนิ) n. การปอ้งกนั,การคุ้มครอง,การพทิกัษ,์การอารักขา,ระบบการคุ้มครอง
อตุสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเกบ็ภาษอีากรขาเขา้ใหส้งู,เอกสาร
คุ้มครอง,หนังสอืเดนิทาง,คา่คุ้มครอง,คา่อารักขา ###S. security,defense [Hope]
(n) การปอ้งกนั,การอารักขา,การคุ้มกนั,การคุ้มครอง [Nontri]
/P R AH0 T EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/P ER0 T EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

protest ยนืยนั: ประกาศยนืยนั [Lex2]
คดัคา้น: ทกัทว้ง, ขดัขวาง, ประทว้ง [Lex2]
การคดัคา้น: การประทว้ง [Lex2]
คาํคดัคา้น[Lex2]
(โพรเทสท\ฺ') vt.,vi. คดัคา้น,ประทว้ง,ประกาศยนืยนั,ยนืยนั,เสนอแยง้,ปฏเิสธชาํระ (บลิ) n.
(โพร\'เทสท)ฺ การคดัคา้น,การประทว้ง,การปฏเิสธการชาํระบลิ,คาํรอ้ง. ###SW. protester
n. protestingly adv. ###S. objection [Hope]
(n) การประทว้ง,คาํคดัคา้น,การคดัคา้น,การตอ่ตา้น [Nontri]
(vt) ประทว้ง,คดัคา้น,ตอ่ตา้น,ขดัขวาง [Nontri]
/P R OW1 T EH2 S T/ [CMU]
/P R AH0 T EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

proudly อยา่งหย鬦ิ،งทะนง[Lex2]
(adv) อยา่งภมูใิจ,อยา่งจองหอง,อยา่งอวดด,ีอยา่งถอืทฐิ ิ[Nontri]
/P R AW1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

proud ภมูใิจในตนเอง[Lex2]
ทะนงตวั: หย鬦ิ،ง, ซ鬦ึ،งหย鬦ิ،งทะนง [Lex2]
(เพราด)ฺ adj. ภมูใิจ,ลาํพองใจ,ถอืด,ีมทีฐิ,ิสงา่งาม. adv. Phr. (do one proud เป็นท鬦ี،
ภมูใิจ,ใหเ้กดิความภมูใิจ) ###SW. proudness n. ###S. contented,selfimportant
[Hope]
(adj) ภมูใิจ,หย鬦ิ،งจองหอง,อวดด,ีถอืทฐิ,ิยโส [Nontri]
/P R AW1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

prove พสิจูน:์ ตรวจสอบ [Lex2]
(พรฟูว) vt. พสิจูน,์พสิจูนใ์หป้รากฎความจรงิ,ทดสอบความถกูตอ้ง,ทดลองพมิพ.์ vi. ปรากฎ
ความจรงิ,แสดงวา่ ###SW. provability n. provable adj. provably adv. ###S.
confirm,substantiate [Hope]
(vi) ปรากฏวา่,แสดงวา่ [Nontri]



(vt) พสิจูน,์ทดสอบ,ทาํใหเ้หน็จรงิ,ทดลอง [Nontri]
/P R UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

provided โดยมเีง鬦ื،อนไขวา่[Lex2]
(พระไว\'ดดิ) conj. ภายใตเ้ง鬦ื،อนไข,โดยมขีอ้แมว้า่ ###S. in case,granted [Hope]
(con) ถา้หาก,หากวา่,ถา้,โดยมเีง鬦ื،อนไขวา่,โดยมขีอ้แมว้า่ [Nontri]
/P R AH0 V AY1 D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[provide]
จัดหาให:้ จัดเตรยีมไวใ้ห ้[Lex2]
(พระไวด\ฺ') vt. จัดหาให,้ให,้เตรยีมการ. vi. เตรยีมการ,จัดหาหนทางเล刧ี惀ยงชพี. ###SW.
providable adj. provider n. [Hope]
(vt) จัดหา,ทาํให,้กาํหนด,ตระเตรยีม,ให,้บญัญัต ิ[Nontri]
/P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

provide จัดหาให:้ จัดเตรยีมไวใ้ห ้[Lex2]
(พระไวด\ฺ') vt. จัดหาให,้ให,้เตรยีมการ. vi. เตรยีมการ,จัดหาหนทางเล刧ี惀ยงชพี. ###SW.
providable adj. provider n. [Hope]
(vt) จัดหา,ทาํให,้กาํหนด,ตระเตรยีม,ให,้บญัญัต ิ[Nontri]
/P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

providing (โพรไว\'ดงิ) conj. หาก,ถา้,ภายใตเ้ง鬦ื،อนไขท鬦ี،วา่ ###S. provided,if [Hope]
/P R AH0 V AY1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[provide]
จัดหาให:้ จัดเตรยีมไวใ้ห ้[Lex2]
(พระไวด\ฺ') vt. จัดหาให,้ให,้เตรยีมการ. vi. เตรยีมการ,จัดหาหนทางเล刧ี惀ยงชพี. ###SW.
providable adj. provider n. [Hope]
(vt) จัดหา,ทาํให,้กาํหนด,ตระเตรยีม,ให,้บญัญัต ิ[Nontri]
/P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

publicity การเผยแพร[่Lex2]
(พับลสิ\'ซทิ)ี n. การโฆษณา,การเผยแพร,่การประชาสมัพันธ,์ช鬦ื،อเสยีง [Hope]
(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปดิเผย,การเผยแพร,่การประชาสมัพันธ ์[Nontri]
/P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

public ท鬦ี،เก鬦ี،ยวขอ้งกบัสว่นรวม: ท鬦ี،เป็นของสาธารณะ [Lex2]
ท鬦ี،รู้กนัโดยทั鬦،วไป[Lex2]
มหาชน: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน [Lex2]



(พับ\'ลคิ) n. สาธารณชน,สาธารณ adj. เก鬦ี،ยวกบัสาธารณชน,โดยสว่นรวม,มชี鬦ื،อเสยีง,เล鬦ื،อง
ลอื,ระดบัชาต ิPhr. (go public ขายหุ้นแกส่าธารณะ) Phr. (in public โดยเปดิเผย,ไมใ่ช่
สว่นตวั,ในท鬦ี،สาธารณะ) [Hope]
(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพ鬦ื،อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยสว่นรวม [Nontri]
(n) ท鬦ี،สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชมุชน [Nontri]
/P AH1 B L IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

pub รา้นเหลา้: ผับ, รา้นเลก็ [Lex2]
(พับ) n. โรงเหลา้เลก็ ๆ ,โรงแรมเลก็ ๆ ,ภตัตาคารเลก็ ๆ ###S. public house [Hope]
/P AH1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pull ดงึ: กระชาก [Lex2]
ชกัอาวธุออกมา[Lex2]
การดงึ: การลาก [Lex2]
แรงดงึดดู[Lex2]
อทิธพิล[Lex2]
(พลู) v.,n. (การ) ดงึ,ลาก,ท刧ิ惀ง,จงู,กระชาก,ถอน,เดด็,เกบ็,ฉดุ,ชกั,พาย (เรอื) ,ดงึดดู,ดดู,ด鬦ื،ม 
Phr. (pull in มาถงึ) Phr. (pull off กระทาํดว้ยความสาํเรจ็) (โดยเฉพาะท鬦ี،ยากลาํบาก) , 
Phr. (pull oneself together ควบคมุอารมณ)์ Phr. (pull someone\'s leg หยอกลอ้)
[Hope]
/P UH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

punch ชก: ไลถ่ลงุ, ตอ่ย [Lex2]
ใชน้刧ิ惀วแยง[Lex2]
กด[Lex2]
การชก: การตอ่ย [Lex2]
เคร鬦ื،องเจาะ: เคร鬦ื،องตอก [Lex2]



เจาะ[Lex2]
พันช:์ เคร鬦ื،องด鬦ื،มน刧ํ惀าผลไมร้วมซ鬦ึ،งมแีอลกอฮอลผ์สม [Lex2]
(พันช)ฺ n. เคร鬦ื،องตอกร,ูเคร鬦ื،องปั扬鱧ม,หมดั,หมดัเดด็ vt. เจาะ,ตอ่ย,ไลแ่หย ่[Hope]
(n) เคร鬦ื،องเจาะร,ูการตอ่ย,สรุาผสม,ล鬦ิ،ม,ปั扬鱧ม,หมดั [Nontri]
(vt) เจาะร,ูตอ่ย,แหย,่ไล ่[Nontri]
/P AH1 N CH/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

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

pupil นักเรยีน: เดก็นักเรยีน [Lex2]
ลกูตาดาํ[Lex2]
(พวิ\'พลิ) n. นักเรยีน,ลกูศษิย,์ผู้เยาว,์รมูา่นตา,ชอ่งตาดาํ ###SW. pupilise vt. pupilisze
vt. pupillise vt. pupillisze ###S. student [Hope]
(n) นักเรยีน,ศษิย,์ชอ่งตาดาํ,ผู้เยาว,์คนออ่นหดั [Nontri]
/P Y UW1 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

purchase ซ刧ื惀อ[Lex2]
ไดม้า (ดว้ยความพยายาม): ไดรั้บ [Lex2]
ทาํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،ดว้ยเคร鬦ื،องมอืสาํหรับงัด[Lex2]
การซ刧ื惀อ[Lex2]
ของท鬦ี،ซ刧ื惀อมา[Lex2]
การไดม้าดว้ยความพยายาม[Lex2]
(เพอ\'เชสิ) vt. ซ刧ื惀อ,จัดซ刧ื惀อ n. การซ刧ื惀อ ,คานงัด,อปุกรณย์กของ,กาํลงังัด ###SW.
purchasable adj. purchaser n. ###S. buy [Hope]
(n) การซ刧ื惀อ,ของซ刧ื惀อขาย,คา่,ราคา,ส鬦ิ،งท鬦ี،ซ刧ื惀อมา [Nontri]
(vt) ซ刧ื惀อ,ซ刧ื惀อขาย,จัดซ刧ื惀อ [Nontri]
/P ER1 CH AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

purely อยา่งไมเ่จอืปน: อยา่งบรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
(เพยีว\'ล)ี adv. อยา่งบรสิทุธ气ิꯔ,ไมม่สี鬦ิ،งเจอืปน,เทา่นั刧惀น,เตม็ท鬦ี،,ส刧ิ惀นเชงิ,ทั刧惀งหมด,อยา่งไรเ้ดยีงสา
[Hope]
(adv) อยา่งบรสิทุธ气ิꯔ,อยา่งหมดจด,อยา่งสะอาด,อยา่งไรเ้ดยีงสา [Nontri]
/P Y UH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

pure



บรสิทุธ气ิꯔ: ไมม่สีารอ鬦ื،นเจอืปน, สะอาด, ไรม้ลทนิ, ไมผ่สม [Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งท鬦ี،สดุ [Lex2]
(เพยีว\'เออะ) n. บรสิทุธ气ิꯔ,หมดจด,พันธุ์แท,้โดยตรง,ชดัแจง้และจรงิ ๆ ,แนน่อน,เกล刧ี惀ยง
เกลา,ขาวสะอาด,ไมม่รีาค,ีไมม่มีลทนิ,เป็นหญงิพรหมจาร,ีเตม็ท鬦ี،,โดยส刧ิ惀นเชงิ. ###SW.
pureness n. ###S. unmixed,unpolluted [Hope]
(adj) บรสิทุธ气ิꯔ,สะอาด,หมดจด,เกล刧ี惀ยงเกลา,พันธุ์แท ้[Nontri]
/P Y UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

purple สมีว่ง[Lex2]
ส鬦ิ،งของท鬦ี،มสีมีว่ง[Lex2]
ตาํแหนง่พระราชา[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นสมีว่ง[Lex2]
กลายเป็นสมีว่ง[Lex2]
(เพอ\'เพลิ) n.,adj. สมีว่ง,ผา้สมีว่ง ,ตาํแหนง่พระราชา,ตาํแหนง่ท鬦ี،สงูเดน่,ตาํแหนง่พระราชา
คณะ,สแีดงเขม้,สแีดงสด,สาํนวนสละสลวยเกนิไป,vt.,vi. ทาํใหเ้ป็นสมีว่ง กลายเป็นสมีว่ง
###S. eminence [Hope]
(adj) สมีว่ง [Nontri]
/P ER1 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

purpose จดุประสงค:์ เปา้หมาย, วตัถปุระสงค ์[Lex2]
ความตอ้งการ: ความประสงค,์ ความปรารถนา [Lex2]
หนา้ท鬦ี،[Lex2]
ตั刧惀งใจ: ตั刧惀งเปา้หมาย [Lex2]
(เพอ\'เพสิ) n. วตัถปุระสงค,์ความมุ่งประสงค,์เปา้หมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ
โยชน,์เจตนา,vt. มุ่งประสงค,์ประสงค,์ตั刧惀งเปา้หมาย,มเีจตนา,ตั刧惀งใจเดด็เด鬦ี،ยว. vi. มุ่งประสงค.์
###SW. purposeful adj. purposely adj. ###S. inte [Hope]
(n) จดุประสงค,์ความประสงค,์เจตนา,ผลประโยชน,์เปา้หมาย [Nontri]
/P ER1 P AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

push ดนั: ผลกั, เขน็, ผลกัดนั [Lex2]
กดดนั[Lex2]
กระตุ้น[Lex2]
การผลกั: การดนั [Lex2]
การกดดนั[Lex2]
ความพยายาม[Lex2]
มอีายเุกอืบจะ (อาย ุ/ วยัหน鬦ึ،ง): จวนจะถงึอาย ุ/ วยัหน鬦ึ،ง [Lex2]
(พชุ) vt.,vi.,n. (การ) ผลกั,ดนั,ยนั,ไส,แทง (บลิเลยีด) ,รกุไปขา้งหนา้,ทาํใหย้鬦ื،น
ออก,สนับสนนุ,สง่เสรมิ,รกุ,เรา้,ขายยาเสพตดิ,เผยแพร,่รบีเดนิทาง,ย鬦ื،นหรอืขยายออก Phr.
(push off จากไป ออกเดนิทาง) [Hope]
(vt) ผลกั,ดนั,ผลกัไส,ย鬦ื،น,แทง,หนนุ,ขบั [Nontri]
/P UH1 SH/ [CMU]



(v) / / [OALD]

put วาง: ตั刧惀ง [Lex2]
สง่ไปอยู่อกีท鬦ี،หน鬦ึ،ง[Lex2]
กาํหนดใหไ้ปทาํ[Lex2]
ถา่ยทอดบางส鬦ิ،ง เชน่ ความรู้สกึ ออกไป[Lex2]
(พทู) vt. วาง,ใส,่จัด,จัดใหม้,ีบรรจ,ุเคล鬦ื،อน,ยา้ย,บอก,แจง้,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนาํ,ย鬦ื،น,จัด
เกบ็ (ภาษ)ี ,ลงทนุ,ประมาณ,ประเมนิ,กะ, (พนัน) ขนัตอ่,ผลกั,ขวา้ง. vi. แลน่ (เรอื) ,ออกเดนิ
ทาง vt.,vi.,n. (การ) ตลีกูกอลฟ์ลงหลมุเบา ๆ ดว้ยไมต้เีรยีกวา่putter n. การขวา้ง,การ
เหว鬦ี،ยง,สญัยาท鬦ี،เปดิโอกาสใหข้ายของไดจ้าํนวนหน鬦ึ،งภายในเวลาท鬦ี،กาํหนดไว ้[Hope]
(vt) วาง,ตั刧惀ง,จัด,บรรจ,ุใส,่เกบ็,ย鬦ื،น [Nontri]
/P UH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

qualification คณุสมบตั[ิLex2]
คณุสมบตั:ิ คณุวฒุ ิ[Lex2]
ขอ้จาํกดั: ขอ้แม,้ ขอ้บงัคบั [Lex2]
(ควอลละฟะเค\'เชนิ) n. คณุสมบตั,ิคณุวฒุ,ิความเหมาะสม,ขอ้จาํกดั,ขอ้แม.้ ###SW.
qualificatory adj. ###S. modification [Hope]
(n) คณุสมบตั,ิคณุวฒุ,ิขอ้จาํกดั,ขอ้แม,้ใบสทุธ,ิประกาศนยีบตัร [Nontri]
/K W AA2 L AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

qualified มคีณุสมบตั:ิ มคีณุวฒุเิหมาะสม [Lex2]
ซ鬦ึ،งมเีง鬦ื،อนไข: ซ鬦ึ،งมขีอ้แม ้[Lex2]
(ควอล\'ละไฟด)ฺ adj. มคีณุสมบตั,ิมคีณุวฒุเิหมาะสม,มสีทิธ,ิมขีอ้แม,้มเีง鬦ื،อนไข. ###SW.
qualifiedly adv. ###S. able,capable [Hope]
(adj) มคีณุสมบตั,ิมคีณุวฒุ,ิมเีง鬦ื،อนไข,มสีทิธ ิ[Nontri]
/K W AA1 L AH0 F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[qualify]
เ้หมาะสม: มคีณุสมบตัเิหมาะสม [Lex2]
ทาํใหม้คีณุสมบตั:ิ ทาํใหม้คีณุวฒุ ิ[Lex2]
ดดัแปลง: แกไ้ข [Lex2]
มอีาํนาจ: มสีทิธ ิ[Lex2]
(ควอล\'ละไฟ) vt. ทาํใหม้คีณุสมบตั,ิเรยีกช鬦ื،อ,ปรับตวั,พรรณนา vi. มคีณุสมบตั ิ###SW.
qualifiable adj. qualifyingly adv. [Hope]
(vi) มคีณุสมบตั,ิมคีณุวฒุ,ิมคีวามเหมาะสม [Nontri]
(vt) ปรับตวั,แกไ้ข,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหม้คีณุสมบตั ิ[Nontri]
/K W AA1 L AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

qualify เ้หมาะสม: มคีณุสมบตัเิหมาะสม [Lex2]
ทาํใหม้คีณุสมบตั:ิ ทาํใหม้คีณุวฒุ ิ[Lex2]
ดดัแปลง: แกไ้ข [Lex2]
มอีาํนาจ: มสีทิธ ิ[Lex2]
(ควอล\'ละไฟ) vt. ทาํใหม้คีณุสมบตั,ิเรยีกช鬦ื،อ,ปรับตวั,พรรณนา vi. มคีณุสมบตั ิ###SW.
qualifiable adj. qualifyingly adv. [Hope]
(vi) มคีณุสมบตั,ิมคีณุวฒุ,ิมคีวามเหมาะสม [Nontri]



(vt) ปรับตวั,แกไ้ข,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหม้คีณุสมบตั ิ[Nontri]
/K W AA1 L AH0 F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quality คณุภาพ[Lex2]
คณุลกัษณะ: คณุสมบตั ิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีณุภาพ[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสงัคมชั刧惀นสงู[Lex2]
(ควอล\'ลทิ)ี n. คณุภาพ,ลกัษณะ,ความดเีลศิ,คณุภาพสงู,น刧ํ惀าเพชร,การประสบความสาํเรจ็
adj. ชั刧惀นดเีลศิ,มคีณุภาพสงู ###S. attribute,excellence [Hope]
(n) ลกัษณะ,คณุภาพ,ชนดิ,ระดบั,เน刧ื惀อหา [Nontri]
/K W AA1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quantity ปรมิาณ: จาํนวน [Lex2]
จาํนวน[Lex2]
(ควอน\'ททิ)ี n. ปรมิาณ,ปรมิาณมาก ###S. amount [Hope]
(n) จาํนวน,ปรมิาณ,ขนาด [Nontri]
/K W AA1 N T AH0 T IY0/ [CMU]
/K W AA1 N AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quarter หน鬦ึ،งในส鬦ี،สว่น[Lex2]
25 เซน็ต[์Lex2]
ชว่งเวลาสามเดอืนของปีปฏทินิ[Lex2]
เวลาการแขง่ขนัในชว่งสดุทา้ยของส鬦ี،ชว่ง[Lex2]
เขต: ยา่น, แถบ [Lex2]
ท鬦ี،อยู่[Lex2]
คา่ยทหาร[Lex2]
จัดหาท鬦ี،พักให[้Lex2]
แบง่ออกเป็นส鬦ี،สว่น[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นหน鬦ึ،งในส鬦ี،สว่น[Lex2]
(ควอร\์'เทอะ) n. เศษหน鬦ึ،งสว่นส鬦ี،,เส刧ี惀ยว,25เซนต,์หน鬦ึ،งในส鬦ี،ของชั鬦،วโมง (15นาท)ี ,ชั鬦،วระยะครู่
หน鬦ึ،ง,ภาคเรยีน vt. แบง่ออกเป็น 4 สว่นเทา่ ๆ กนั,จัดท鬦ี،พักอาศยัให ้vi. เขา้ท鬦ี،พัก,พักแรม,ตั刧惀ง
ทพั adj. หน鬦ึ،งในส鬦ี،สว่น ###SW. quarters n.,pl. ท鬦ี،อยู่ท鬦ี،พัก,แหลง่ประจาํการ [Hope]
(n) 15 นาท,ี1 ใน 4,ฐานทพั,เส刧ี惀ยวหน鬦ึ،ง,ภาค,ยา่น,ตาํบล [Nontri]
(vt) แบง่เป็นส鬦ี،สว่น,ใหท้鬦ี،อยู่,ใหท้鬦ี،พัก [Nontri]
/K W AO1 R T ER0/ [CMU]
/K AO1 R T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

queen ราชนิ:ี พระราชนิ ี[Lex2]
ไพค่วนี[Lex2]
นางพญาผ刧ึ惀ง[Lex2]
(ควนี) n. ราชนิ,ีมเหสขีองกษัตรยิ,์กษัตร,ีเทพธดิา,เทพ,ีนางงาม,ส鬦ิ،งท鬦ี،เลศิท鬦ี،สดุ,ไพค่วนี (Q)
,ตวัหมากรกุฝรั鬦،งท鬦ี،มอีาํนาจมากท鬦ี،สดุ,นางพญามด (ปลวก,ผ刧ึ惀ง,ตวัตอ่,แตน) ,ชายรักรว่มเพศ vi.
ปกครองอยา่งราชนิ vt. ทาํใหเ้ป็นราชนิ,ีทาํใหเ้ป็นตวัหมากรกุQueen. [Hope]
(n) มเหส,ีราชนิ,ีเทพ,ีนางพญา,นางงาม [Nontri]
/K W IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

question คาํถาม: ปัญหา, ขอ้สงสยั [Lex2]



การถาม[Lex2]
หวัขอ้: ประเดน็ท鬦ี،นาํข刧ึ惀นมาพดู, เร鬦ื،องท鬦ี،นาํมาพจิารณา [Lex2]
ตั刧惀งคาํถาม: ซกัถาม, สอบถาม [Lex2]
สงสยั[Lex2]
(เควส\'เชนิ) n. คาํถาม,ประโยคคาํถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เร鬦ื،องท鬦ี،อภปิราย 
v. ถาม,สอบถาม ###SW. questioner n. questionable adj. questionably adv. Phr.
(beyond (all) question ไมต่อ้งสงสยั) Phr. (out of the question เป็นไปไมไ่ด)้ [Hope]
(n) ปัญหา,คาํถาม,เร鬦ื،อง,ขอ้สงสยั,กระทู้,การสอบถาม [Nontri]
(vt) สงสยั,ถาม,ไตถ่าม,ไตส่วน,ตั刧惀งกระทู้,สอบถาม [Nontri]
/K W EH1 S CH AH0 N/ [CMU]
/K W EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quickly อยา่งรวดเรว็: โดยเรว็, อยา่งเรว็ [Lex2]
โดยทนัท[ีLex2]
(ควคิ\'ล)ี adv. รวดเรว็,ฉับพลนั,วอ่งไว,ไมช่า้ ###S. rapidly [Hope]
(adv) โดยไว,โดยเรว็,โดยทนัท,ีอยา่งรวดเรว็,โดยฉับพลนั [Nontri]
/K W IH1 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

quick รวดเรว็[Lex2]
ทนัททีนัใด[Lex2]
รบีรอ้น[Lex2]
ท鬦ี،วอ่งไว[Lex2]
ท鬦ี،แหลมคม[Lex2]
ท鬦ี،เขา้ใจงา่ย[Lex2]
ฉลาด: เรว็ [Lex2]
โดยเรว็: อยา่งเรว็, อยา่งรวดเรว็ [Lex2]
คนท鬦ี،ยงัมชีวีติอยู่[Lex2]
เน刧ื惀อหรอืหนังมนษุยบ์รเิวณใตเ้ลบ็[Lex2]
สี鬦ิ،งสาํคญั[Lex2]
(ควคิ) adj. รวดเรว็,เรว็,ไว,ฉับไว,คลอ่งแคลว่,ใจรอ้น,ไมอ่ดทน,หลกัแหลม,เขา้ใจไดเ้รว็ n.
บคุคลท鬦ี،มชีวีติทั刧惀งหลาย,แกน่แท,้จดุสาํคญั. Phr. (cut to the quick ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็
ลกึ,กระทบกระเทอืนความรู้สกึ) adv. รวดเรว็,เรว็ ###SW. quickness n. [Hope]
(adj) ดว่น,รวดเรว็,เรว็,ทนัท,ีไว,ฉับพลนั [Nontri]
/K W IH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

quiet เงยีบ: สงบเงยีบ, สงบ [Lex2]
สงบเสง鬦ี،ยม: ไมเ่สแสรง้, ไมม่มีารยา [Lex2]
ทาํใหเ้งยีบ[Lex2]
ความเงยีบ[Lex2]
ความสงบ: ความสงบเงยีบ [Lex2]
(ไค\'อทิ) adj.,vt.,vi. (ทาํให)้ เงยีบ,สงบ,สงัด,ปราศจากส鬦ิ،งรบกวน,เรยีบ ๆ ,อยู่เฉย,น鬦ิ،งเฉย n.
ความเงยีบ,ความสงบ,การปราศจากส鬦ิ،งรบกวน,ความสงัด,สนัต ิ###SW. quietly adv.
quietness n. ###S. tranquillity,calm,serene [Hope]
(adj) สงบ,เงยีบ,เรยีบๆ,น鬦ิ،งเฉย,เงยีบสงัด [Nontri]
(n) ความสงบเงยีบ,ความเงยีบ,ความสงบ [Nontri]
(vi) เงยีบลง,สงบลง,ระงับ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้งบ,ทาํใหเ้งยีบ,ทาํใหห้ยดุ,บรรเทา [Nontri]
/K W AY1 AH0 T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

quite ทั刧惀งหมด[Lex2]
คอ่นขา้งจะ[Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ[Lex2]
(ไควท)ฺ adv. ทเีดยีว,โดยสมบรูณ,์ทั刧惀งหมด,จรงิ ๆ ,โดยแทจ้รงิ,มากมาย ###S. entirely
[Hope]
(adv) แท้ๆ,ทเีดยีว,ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น [Nontri]
/K W AY1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

quit หยดุ: เลกิ, เวน้ [Lex2]
ลม้เลกิ: เลกิด刧ิ惀นรน, เลกิตะเกยีกตะกาย [Lex2]
ลาออก[Lex2]
ออกเดนิทาง: จากไป [Lex2]
ปลด (หน刧ี惀)[Lex2]
เป็นอสิระ (จากขอ้ผกูมดั, ความรับผดิชอบ, โทษ): พน้โทษ [Lex2]
(ควทิ) vt.,vi.,n. (การ) หยดุ,ยตุ,ิเลกิ,ละท刧ิ惀ง,เพกิถอน,สลดั,ปลดเปล刧ื惀อง,ลบลา้ง,ลาออก,ออก
จาก,ชาํระหน刧ี惀,ตอบแทน. adj. พน้ภาระหน刧ี惀หรอืความผดิ,เป็นอสิระ ###S. stop,cease
[Hope]
(vi) ลาออก,จากไป,เลกิ,หายกนั,หมด,ออกจาก,ละท刧ิ惀ง [Nontri]
(vt) ปลอ่ยไป,เลกิ,ลบลา้ง,ท刧ิ惀ง,ออกจาก,ปลดเปล刧ื惀อง,ยตุ ิ[Nontri]
/K W IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

quote อา้งมาจากหนังสอื: ยกคาํพดูมา, คดัลอกจาก [Lex2]
บอกราคา: แจง้ราคา [Lex2]
ปดิคาํดว้ยอญัประกาศ: ปดิคาํดว้ยเคร鬦ื،องหมายคาํพดู [Lex2]
การอา้งองิ[Lex2]
(โควท) vt.,n. (การ) อา้งองิ,อา้ง,อา้งคาํพดู,เอาคาํพดูของ...มา,แจง้ราคา,ใสเ่คร鬦ื،องหมายคาํ
พดู (" ") vi. อา้งองิ,เคร鬦ื،องหมายอา้งองิ ###SW. quoter n. ###S. repeat,cite,refer to
[Hope]
(vt) อา้งองิ,อา้ง,ยกคาํพดูมา [Nontri]
/K W OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

race การแขง่ขนั: การแขง่ขนัดา้นความเรว็ [Lex2]
แขง่ขนั (ความเรว็): ว鬦ิ،งแขง่ [Lex2]
ว鬦ิ،งอยา่งเรว็: เรง่รบี, รบีไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
กระแสน刧ํ惀า[Lex2]
รอ่งน刧ํ惀า: รางน刧ํ惀า [Lex2]
มนษุยชาต[ิLex2]
เช刧ื惀อชาต:ิ กลุ่มชาตพัินธุ์, เผา่พันธุ์ [Lex2]
กลุ่ม: ชนดิ, ประเภท, จาํพวก [Lex2]
พันธุ์ (พชืหรอืสตัว)์[Lex2]
(เรส) vi.,vt.,n. (การ) ว鬦ิ،งแขง่,ว鬦ิ،งอยา่งรวดเรว็,แขง่มา้.,แขง่ขนัความเรว็,การแขง่ขนั,ความ
เช鬦ี،ยว,เช刧ื惀อชาต,ิชนชาต,ิเผา่พันธุ์,วงศต์ระกลู,เช刧ื惀อสาย,พันธุ์, ชนชั刧惀น,รสนยิม [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การว鬦ิ،งแขง่,ชนชาต,ิเช刧ื惀อสาย [Nontri]
(vi) ไหลเช鬦ี،ยว,ว鬦ิ،งแขง่,แขง่มา้ [Nontri]
/R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



racing การแขง่มา้[Lex2]
(เรส\'ซงิ) n. การแขง่ขนัความเรว็,การว鬦ิ،งแขง่,การแขง่มา้,การแขง่รถ,การไปหรอืหมนุอยา่ง
รวดเรว็ ###S. contest,chase [Hope]
(n) การแขง่รถ,การแขง่ความเรว็,การว鬦ิ،งแขง่,การแขง่มา้ [Nontri]
/R EY1 S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[race]
การแขง่ขนั: การแขง่ขนัดา้นความเรว็ [Lex2]
แขง่ขนั (ความเรว็): ว鬦ิ،งแขง่ [Lex2]
ว鬦ิ،งอยา่งเรว็: เรง่รบี, รบีไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
กระแสน刧ํ惀า[Lex2]
รอ่งน刧ํ惀า: รางน刧ํ惀า [Lex2]
มนษุยชาต[ิLex2]
เช刧ื惀อชาต:ิ กลุ่มชาตพัินธุ์, เผา่พันธุ์ [Lex2]
กลุ่ม: ชนดิ, ประเภท, จาํพวก [Lex2]
พันธุ์ (พชืหรอืสตัว)์[Lex2]
(เรส) vi.,vt.,n. (การ) ว鬦ิ،งแขง่,ว鬦ิ،งอยา่งรวดเรว็,แขง่มา้.,แขง่ขนัความเรว็,การแขง่ขนั,ความ
เช鬦ี،ยว,เช刧ื惀อชาต,ิชนชาต,ิเผา่พันธุ์,วงศต์ระกลู,เช刧ื惀อสาย,พันธุ์, ชนชั刧惀น,รสนยิม [Hope]
(n) การแขง่ขนั,การว鬦ิ،งแขง่,ชนชาต,ิเช刧ื惀อสาย [Nontri]
(vi) ไหลเช鬦ี،ยว,ว鬦ิ،งแขง่,แขง่มา้ [Nontri]
/R EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

radio แทง่: รัศม,ี รังส ี[Lex2]
วทิย:ุ เคร鬦ื،องรับวทิย ุ[Lex2]
การส鬦ื،อสารทางวทิย[ุLex2]
ตดิตอ่กนัทางวทิย[ุLex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัวทิย:ุ ท鬦ี،สง่โดยวทิย ุ[Lex2]
ท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัรังส[ีLex2]
(เร\'ดโิอ) n. วทิย.ุ adj. เก鬦ี،ยวกบัวทิยหุรอืใชรั้งส.ี v. ถา่ยทอดโดยวทิย ุ[Hope]
(n) วทิย ุ[Nontri]
/R EY1 D IY0 OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

railroad ทางรถไฟ[Lex2]
ระบบทางรถไฟ: บรษัิททางรถไฟ [Lex2]
ผลกัดนัอยา่งเรง่รบี: ทาํใหผ้า่นไปอยา่งเรว็ๆ ลวกๆ [Lex2]



ขนสง่โดยทางรถไฟ[Lex2]
(เรล\'โรด) n. ทางรถไฟ,บรษัิททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนสง่ทางรถไฟ,จัดใหม้ทีาง
รถไฟ,สรา้งทางรถไฟ,สง่ไปอยา่งเรว็ ๆ ลวก ๆ ,ทาํใหผ้า่นไปอยา่งเรว็ ๆ ลวก ๆ ,ตดัสนิคดี
อยา่งเรง่รบีและลวก ๆ ###S. rush,push,force [Hope]
(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บรษัิทรถไฟ [Nontri]
/R EY1 L R OW2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

railway รางรถไฟ[Lex2]
ระบบทางรถไฟ[Lex2]
(เรล\'เวย)์ n. ทางรถไฟ,ระบบทางรถไฟทางรถ [Hope]
(n) ทางรถไฟ,กรมรถไฟ,บรษัิทรถไฟ [Nontri]
/R EY1 L W EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rain ฝน: น刧ํ惀าฝน [Lex2]
ฤดฝูน: หนา้ฝน [Lex2]
ฝนตก[Lex2]
ตกลงมาเหมอืนฝนเท: ไหลหลั鬦،งราวกบัฝน, ตกลงมาราวกบัหา่ฝน [Lex2]
(เรน) n. ฝน,น刧ํ惀าฝน vi. ฝนตก,ตกลงมาคลา้ยฝน. vt. สง่ลงมา,ทาํใหต้กลงมาเป็นจาํนวน
มาก,ใหอ้ยา่งมากมาย,เสนอใหอ้ยา่งมากมาย, Phr. (rain cats and dogs ฝนตกลงมาอยา่ง
หนักหรอืไมข่าดสาย) ###SW. rains n. ฤดฝูน,หนา้ฝน,การหลั鬦،งไหลลงมาอยา่งแรง [Hope]
(n) ฝน [Nontri]
(vi) โปรยปราย,ฝนตก [Nontri]
/R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

raise ยกข刧ึ惀น: ชขู刧ึ惀น [Lex2]
เล刧ี惀ยงด:ู เล刧ี惀ยง [Lex2]
ทาํใหเ้พ鬦ิ،มข刧ึ惀น: ทาํใหม้ากข刧ึ惀น [Lex2]
ปลกู: เพาะปลกู [Lex2]
รวบรวมเงนิ: เร鬦ี،ยไร [Lex2]
กระตุ้น: ยั鬦،วย,ุ ปลกุปั鬦،น [Lex2]
เพ鬦ิ،มเงนิพนัน[Lex2]
ตดิตอ่ทางวทิย[ุLex2]
ทาํใหค้นืชพี[Lex2]
ยกระดบั: สง่เสรมิ, เล鬦ื،อนข刧ึ惀น [Lex2]
สรา้ง[Lex2]
การยกข刧ึ惀น[Lex2]
รายไดท้鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น: เงนิเดอืนท鬦ี،เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
(เรส) vt.,vi. (การ) ยก,ยกข刧ึ惀น,ชขู刧ึ惀น,ทาํใหส้งูข刧ึ惀น,เงย,ยกระดบั,สรา้ง,ตั刧惀งเสา,สนับสนนุ,สง่
เสรมิ,เล鬦ื،อนขั刧惀น,เล刧ี惀ยง (เดก็,ไก.่..) ,ระดมพล,ปลกุ,ยั鬦،วย,ุทาํใหค้นืชพี,เพ鬦ิ،มคา่,ทาํใหข้นม
ฟ,ูรวบรวมเงนิ,เกบ็ภาษ,ีเพาะปลกู,วางเงนิพนันมากข刧ึ惀น,ตดิตอ่ทางวทิย ุ[Hope]
(vt) ตั刧惀งข刧ึ惀น,ยกข刧ึ惀น,เล鬦ื،อนขั刧惀น,เล刧ี惀ยงสตัว,์เพาะปลกู,สง่เสรมิ [Nontri]
/R EY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

range ขอบเขตหรอืแนว[Lex2]
แถว: ลาํดบั [Lex2]
วถิกีระสนุ: วถิยีงิ, ระยะทางจากอาวธุถงึเปา้ [Lex2]
สถานท鬦ี،ฝกึซอ้ม: สถานฝกึยงิ [Lex2]



บรเิวณกวา้งใหญส่าํหรับเล刧ี惀ยงสตัว:์ ทุ่งเล刧ี惀ยงสตัว ์[Lex2]
ทวิเขา: แนวเขา, เทอืกเขา [Lex2]
เตาหงุตม้ชนดิหน鬦ึ،ง[Lex2]
คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรท鬦ี،นอ้ยท鬦ี،สดุกบัมากท鬦ี،สดุ[Lex2]
ผันแปรภายในขอบเขตหน鬦ึ،ง: เปล鬦ี،ยนแปลงในชว่งหน鬦ึ،ง [Lex2]
ปลอ่ยใหส้ตัวไ์ปกนิหญา้ในทุ่ง[Lex2]
จัดแถว: จัดแนว, จัดลาํดบั [Lex2]
ตั刧惀งวถิยีงิ[Lex2]
(เรนจ)ฺ n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลาํดบั,ชอ่งระยะ,ทวิ,ทวิเขา,เทอืกเขา,ขอบเขต,เขต,วถิี
กระสนุ,วถิยีงิ,คา่แตกตา่งระหวา่งตวัแปรนอ้ยท鬦ี،สดุกบัตวัแปรมาก
ท鬦ี،สดุ,ตาํแหนง่,ชั刧惀น,ประเภท,การจัดลาํดบั,กลุ่มคา่ทางสถติทิั刧惀งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขต
หน鬦ึ،ง,เปล鬦ี،ยนแปลงในชว่งหน鬦ึ،ง,ขยายออก [Hope]
(n) เทอืกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเล刧ี惀ยงสตัว,์หมอ้น刧ํ惀า,วถิกีระสนุ [Nontri]
(vt) เท鬦ี،ยวไป,จัดแถว,แผอ่าณาเขต,จัดระเบยีบ,แบง่ประเภท,ตั刧惀งระยะ [Nontri]
/R EY1 N JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rank ตาํแหนง่[Lex2]
ยศ[Lex2]
แถว: ขบวน [Lex2]
ชนชั刧惀น: ตาํแหนง่ทางสงัคม [Lex2]
จัดตาํแหนง่: จัดลาํดบั [Lex2]
จัดแถว: จัดขบวน [Lex2]
มยีศสงู: มตีาํแหนง่สงูกวา่ [Lex2]
ฉาวโฉ:่ เตม็ท鬦ี،, อยา่งชดัๆ, อยา่งโตง้ๆ [Lex2]
เหมน็: เนา่, ฉนุ [Lex2]
รกทบึ: เจรญิงอกงามเกนิไป, หนาแนน่เกนิไป [Lex2]
นา่เกลยีด[Lex2]
(แรงค)ฺ n.,v. (จัด) ตาํแหนง่,ยศ,ชั刧惀น,แถว,ขบวน,รปูขบวน,กองทหาร ###S.
position,standing,class [Hope]
(n) ตาํแหนง่,แถว,ยศ,ขบวน,ชั刧惀น [Nontri]
(vi,vt) จัดแถว,ตั刧惀งแถว,จัดขบวน,จัดตาํแหนง่,ประจาํตาํแหนง่ [Nontri]
/R AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rapid รวดเรว็: เรว็, ฉับไว [Lex2]
(แรพ\'พดิ) adj. เรว็,รวดเรว็,วอ่งไว,ฉับพลนั,กะทนัหนั. n. สว่นของสายน刧ํ惀าท鬦ี،ไหลเช鬦ี،ยว
###SW. rapidly adv. ###S. swift,quick,fast [Hope]
(adj) วอ่งไว,รวดเรว็,กะทนัหนั,ฉับพลนั [Nontri]
/R AE1 P AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rarely นานๆ ครั刧惀ง: ไมบ่อ่ย [Lex2]
ไมธ่รรมดา[Lex2]
(แร\'ล)ี adv. อยา่งหายาก,ไมบ่อ่ย,ไมค่อ่ยม,ีประเสรฐิ ###S. infrequently,seldom [Hope]
(adv) ไมบ่อ่ย,นานๆครั刧惀ง,ไมค่อ่ยม ี[Nontri]
/R EH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

rare ซ鬦ึ،งหายาก: ไมค่อ่ยม,ี ไมบ่อ่ย [Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีา่: เลศิ, ประเสรฐิ [Lex2]



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

rate อตัราความเรว็: อตัราเรว็, ความเรว็ [Lex2]
ราคา: อตัรา [Lex2]
อตัราตอ่หนว่ย[Lex2]
ตรีาคา: ประมาณราคา [Lex2]
ประเมนิคา่[Lex2]
จัดลาํดบั[Lex2]
(เรท) n. อตัรา,อตัราเปรยีบเทยีบ,อตัราคา่โดยสาร,อตัราความเรว็,คา่บรรทกุ,ราคา,ทนุ,คา่ใช้
จา่ย,อตัราภาษอีากร,คา่ประกนัภยั,ขั刧惀น,ระดบั,ขนาด, Phr. (at any rate ทกุกรณอียา่งนอ้ย
ท鬦ี،สดุยงัคง) vt. ประเมนิคา่,ตรีาคา,กะ,วางราคา,vi. มคีา่,ถกูประเมนิคา่,มตีาํแหนง่หรอืขั刧惀นสงู
มาก,มฐีานะ vt. vi. ดา่ ดดุา่ วา่ดว้ยความโกรธ [Hope]
(vt) กาํหนดชั刧惀น,ตรีาคา,ประเมนิ,เกบ็ภาษ,ีกะ,ตอ่วา่ [Nontri]
/R EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

reach เอ刧ื惀อม: ย鬦ื،นถงึ, เอ刧ื惀อมถงึ [Lex2]
ไปถงึ[Lex2]



มาถงึ[Lex2]
ตดิตอ่ส鬦ื،อสาร[Lex2]
ครอบงาํ: มอีทิธพิลหรอืผลกระทบตอ่, เขา้ถงึ [Lex2]
บรรลผุลสาํเรจ็: ประสบความสาํเรจ็ [Lex2]
การไปถงึ: การเอ刧ื惀อมถงึ [Lex2]
การบรรลผุลสาํเรจ็[Lex2]
ขอบเขต: อาณาเขต [Lex2]
จาํนวนผู้เขา้ชมเวบไซดห์รอืรายการทวี ี(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(รชี)ฺ vt.,vi. (การ) ถงึ,มาถงึ,ไปถงึ,บรรล,ุย鬦ื،น,เอ刧ื惀อม,เป็นจาํนวนถงึ,ขอบเขต,ระยะท鬦ี،ไปถงึ,ชว่ง
ระยะทาง,ชว่งแขนของนักมวย ###SW. reachable adj reacher n. ###S.
extend,present,touch [Hope]
(n) ขอบเขต,การบรรล,ุการย鬦ื،น,การเอ刧ื惀อม [Nontri]
(vi) ย鬦ื،นออกมา,เอ刧ื惀อม,ไปถงึ,ครอบงาํ,เจาะทะล ุ[Nontri]
(vt) บรรล,ุมาถงึ,ไปถงึ,เอ刧ื惀อม,ย鬦ื،น [Nontri]
/R IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reaction การตอบสนอง[Lex2]
ปฏกิริยิาตอบกลบั[Lex2]
ปฏกิริยิาเคม[ีLex2]
(รแีอค\'เชนิ) n. ปฏกิริยิา,การโตต้อบ,การตอบสนอง,ปฏกิริยิาทางเคม,ีลทัธฝิ่ายขวา [Hope]
(n) การตอบสนอง,ปฏกิริยิา,การโตต้อบ,การสะทอ้น [Nontri]
/R IY0 AE1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

react ตอบสนอง[Lex2]
เกดิปฏกิริยิาตอ่ตา้น[Lex2]
เกดิปฏกิริยิาทางเคม[ีLex2]
(รแีอคท\ฺ') vi. แสดงปฏกิริยิาโตต้อบ,โตต้อบ,ตอ่ตา้น,คดัคา้น,แวดงปฏกิริยิาทางเคม ี###S.
response [Hope]
(vt) ทาํซ刧ํ惀า,กระทาํตอบ,แสดงอกี [Nontri]
/R IY0 AE1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reader ผู้อา่น[Lex2]
หนังสอืฝกึการอา่น[Lex2]
ผู้ตรวจเร鬦ื،อง: ผู้ตรวจปรู๊ฟ [Lex2]
ผู้บรรยายหรอือาจารยใ์นมหาวทิยาลยัขององักฤษ: มตีาํแหนง่ต鬦ํ،ากวา่ professor ปกตใิช้
Reader) [Lex2]
ผู้อา่นพระคมัภรี[์Lex2]
(รดี\'เดอะ) n. ผู้อา่น,ผู้ตรวจเร鬦ื،อง,ผู้ชว่ยศาสตราจารย,์ผู้ทาํนาย [Hope]
(n) ผู้อา่น,คนตรวจเร鬦ื،อง,คนตรวจปรู๊ฟ,คนทาํนาย [Nontri]
/R IY1 D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reading ซ鬦ึ،งใชใ้นการอา่น[Lex2]
การอา่น[Lex2]
(รดี\'ดงิ) n. การอา่น,การอา่นออกเสยีง,การพจิารณากฎหมายตามวธิขีองรัฐสภา,ความรู้,การ
แปล,จาํนวนตวัเลขท鬦ี،อา่นไดจ้ากอปุกรณ ์(เชน่จากปรอทวดัอณุหภมู)ิ ,การอา่นบทละคร,การ
บรรเลงดนตร ีadj. เก鬦ี،ยวกบัการอา่น,ใชส้าํหรับอา่น ###S. perusal,interpret [Hope]
(n) การอา่น,หนังสอืสาํหรับอา่น [Nontri]



/R EH1 D IH0 NG/ [CMU]
/R IY1 D IH0 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(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鬦ึ،งมคีวามรู้จากการอา่น: ซ鬦ึ،งอา่นหนังสอืมามาก [Lex2]
(รดี) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อา่น,อา่นออกเสยีง,เขา้ใจความ
หมาย,ทาํนาย,คาดการณ,์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]

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鬦ึ،งมคีวามรู้จากการอา่น: ซ鬦ึ،งอา่นหนังสอืมามาก [Lex2]
(รดี) {read/red,read/red,reading,reads} vt.,vi. อา่น,อา่นออกเสยีง,เขา้ใจความ
หมาย,ทาํนาย,คาดการณ,์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]

ready เตรยีมพรอ้ม: พรอ้ม [Lex2]
พรอ้มใช:้ ใชไ้ดท้นัท,ี เสรจ็ [Lex2]
เตม็ใจ[Lex2]
รวดเรว็: ทนัท,ี ฉับพลนั [Lex2]
งา่ย: คลอ่ง, สะดวก [Lex2]
ฉลาด: เฉยีบแหลม [Lex2]
เตรยีมพรอ้ม: ทาํใหพ้รอ้ม [Lex2]
เงนิสด: 鬦ี، [Lex2]
ทา่เตรยีมยงิ[Lex2]



สภาพเตรยีมพรอ้ม[Lex2]
คาํบอกใหผู้้แขง่เตรยีมพรอ้มเร鬦ิ،มแขง่ขนั[Lex2]
(เรด\'ด)ี adj. พรอ้ม,เตรยีมพรอ้ม,เสรจ็,รวดเรว็,ทนัท,ีฉับพลนั,โนม้นา้ว,ชอบ,มกั
จะ,คลอ่ง,สะดวก,งา่ย vt. เตรยีมพรอ้ม n. the ready เงนิสด ความพรอ้มเพรยีงท鬦ี،จะใช ้interj
คาํอทุานใหเ้ร鬦ิ،มการแขง่ขนั (เร鬦ิ،มได!้!) Ready all!! ทกุคนเขา้ประจาํท鬦ี، Phr. (make ready
เตรยีมพรอ้ม) [Hope]
(adj) พรอ้มแลว้,แลว้,ทนัท,ีรวดเรว็,คลอ่ง,งา่ยดาย [Nontri]
/R EH1 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

realistic ซ鬦ึ،งปฏบิตัไิดจ้รงิ: ซ鬦ึ،งสมเหตสุมผล [Lex2]
(รอีะลสิ\'ทคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัความจรงิ,เป็นไปได,้เป็นจรงิ,เก鬦ี،ยวกบัrealism (ด)ู ###SW.
realistically adv. [Hope]
(adj) เป็นจรงิ,เหมอืนจรงิ,เก鬦ี،ยวกบัความจรงิ [Nontri]
/R IY2 AH0 L IH1 S T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

reality ความเป็นจรงิ: สภาพท鬦ี،เป็นจรงิ [Lex2]
(รแีอล\'ลทิ)ี n. ความเป็นจรงิ,สภาพท鬦ี،เป็นจรงิ,การคลา้ยของจรงิ,ของจรงิ,ความจรงิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็น
อสิระจากส鬦ิ،งอ鬦ื،น ๆ ทั刧惀งหมด และเป็นท鬦ี،มาของส鬦ิ،งทั刧惀งหลาย Phr. (in reality ตามความเป็น
จรงิ,จรงิ ๆ) ###S. genuine,natural ,lifelike [Hope]
(n) ความจรงิ,สภาพท鬦ี،แทจ้รงิ,ของจรงิ [Nontri]
/R IY0 AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

really โดยแทจ้รงิ: โดยแท,้ โดยความเป็นจรงิ [Lex2]
(เรยีล\'ล)ิ adv. โดยแท,้โดยแทจ้รงิ,โดยความเป็นจรงิ,จรงิ ๆ ,โดยจรงิใจ interj. คาํอทุาน
แสดงความประหลาดใจ ความโกรธหรอือ鬦ื،น ๆ ###S. truly,genuinely,verily,quite [Hope]
(adv) โดยแทจ้รงิ,ตามความจรงิ,โดยจรงิใจ [Nontri]
/R IH1 L IY0/ [CMU]
/R IY1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

real แทจ้รงิ[Lex2]
มตีวัตน[Lex2]
จรงิใจ: ซ鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
ความเป็นจรงิ: สภาพท鬦ี،เป็นจรงิ [Lex2]
เหรยีญสเปน[Lex2]



(เรยีล) adj. แท,้จรงิ,แทจ้รงิ,โดยแท,้ไมป่ลอม,จรงิใจ,เก鬦ี،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]

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

reasonable มเีหตผุล[Lex2]
พอสมควร: เหมาะสม, ไมเ่กนิไป [Lex2]
鬦ี،(ราคา) สมเหตสุมผล: (ราคา) พอสมควร [Lex2]
(ร\ี'เซนินะเบลิ) adj. เหมาะสม,มเีหตผุล,พอสมควร,ไมเ่กนิไป,ไมแ่พงไป,ราคาพอสมควร
###SW. reasonableness n. reasonability n. reasonable adv. ###S.
sensible,judicious,rational ###A. illogical [Hope]
(adj) เหมาะสม,มเีหตผุล,พอสมควร [Nontri]
/R IY1 Z AH0 N AH0 B AH0 L/ [CMU]
/R IY1 Z N AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

reasonably อยา่งมเีหตผุล: อยา่งสมเหตสุมผล [Lex2]
/R IY1 Z AH0 N AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

reason เหตผุล: มลูเหต ุ[Lex2]
ความมเีหตผุล[Lex2]
สต:ิ สตสิมัปชญัญะ [Lex2]
การใชเ้หตผุล: การใหเ้หตผุล [Lex2]
คดิอยา่งมเีหตผุล[Lex2]
ช刧ี惀แจงเหตผุล[Lex2]
(ร\ี'เซนิ) n. เหตผุล,มลูเหต,ุสตสิมัปชญัญะ,ความสาํนกึ,การพจิารณาท鬦ี،ด,ีจติปกต,ิความ
พอควร,ความไมบ่า้ vi. คดิอยา่งมเีหตผุล,ช刧ี惀แจงอยา่งมเีหตผุล vt. คดิอยา่งมเีหตผุล,คดิ
คาํนวณในใจ,สรปุ,ช刧ี惀แจงเหตผุล Phr. (by reason of เพราะ) ###SW. reasoner n.
[Hope]
(n) เหตผุล,ความสาํนกึ,สมัปชญัญะ,มต ิ[Nontri]
(vt) ช刧ี惀แจงเหตผุล,ใหเ้หตผุล [Nontri]
/R IY1 Z AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]



recall ระลกึ: ราํลกึ, หวนคดิ [Lex2]
ทาํใหห้วนคดิถงึ: ทาํใหร้ะลกึถงึ, ทาํใหน้กึถงึ [Lex2]
เรยีกกลบั: เรยีกคนื, นาํกลบั, สั鬦،งใหก้ลบั [Lex2]
ยกเลกิ: เพกิถอน [Lex2]
การระลกึได:้ การจาํได ้[Lex2]
การยกเลกิ: การเพกิถอน [Lex2]
(รคีอล\') vt.,n. (การ) ระลกึ,ราํลกึ,หวนคดิ,เรยีกกลบั,นาํกลบั,เพกิถอน,ยกเลกิ,ฟ刧ื惀นฟู
###SW. recallable adj. ###S. remember [Hope]
(vt) ลม้เลกิ,เรยีกกลบั,ราํลกึชาต,ิหวนคดิ,ถอน,ฟ刧ื惀นฟ ู[Nontri]
/R IY1 K AO2 L/ [CMU]
/R IH0 K AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

recently เม鬦ื،อไมน่านมาน刧ี惀: เม鬦ื،อเรว็ๆ น刧ี惀 [Lex2]
(adv) เม鬦ื،อไมน่านน刧ี惀,เม鬦ื،อเรว็ๆน刧ี惀 [Nontri]
/R IY1 S AH0 N T L IY0/ [CMU]
/R IY1 S AH0 N L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

reception การรับไว[้Lex2]
การตอ้นรับ, เคาวเตอรต์อ้นรับ [LongdoEN]



(รเีซพ\'เชนิ) n. การรับ,การรับรอง,การตอ้นรับ,งานตอบรับ,การรับวทิย,ุการรับเขา้ [Hope]
(n) การตอ้นรับ,การรับรอง,การรับเขา้ [Nontri]
/R AH0 S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
/R IY0 S EH1 P SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reckon นับ: คาํนวณ [Lex2]
พจิารณาวา่: ถอืวา่เป็น [Lex2]
คดิ[Lex2]
(เรค\'เคนิ) vt. นับ,คาํนวณ,คดิคาํนวณ,คดิบญัช,ีประเมนิ,นับถอื,พจิารณา,คดิ vi.
นับ,คาํนวณ,คดิบญัช,ีคดิ Phr. (reckon with คาดคะเน) [Hope]
(vt) นับ,คดิ,คาดคะเน,สรปุ,คาํนวณ,ประเมนิ,พจิารณา [Nontri]
/R EH1 K AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

recognition (เรคเคกินชิ\'เชนิ) n. การจาํได,้การจาํแนกออก,การรู้จัก,การยอมรับ,การทกัทาย,การแสดงวา่
เหน็คณุคา่,การแสดงวา่รู้จัก,การแสดงความขอบคณุ ###SW. recognitive adj.
recognitory adj. [Hope]
(n) การสาํนกึ,ความเอาใจใส,่การจาํได,้การรู้จัก,การทกัทาย [Nontri]
/R EH2 K AH0 G N IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

recording การบนัทกึ: บนัทกึ, เทปบนัทกึ [Lex2]
(รคีอรด์\'ดงิ) n. การบนัทกึ,ส鬦ิ،งท鬦ี،บนัทกึไว,้จานเสยีง,จานเสยีง,เทปบนัทกึเสยีง [Hope]
/R AH0 K AO1 R D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[record]
บนัทกึ: ขอ้ความท鬦ี،บนัทกึไว,้ รายงาน, บนัทกึความทรงจาํ [Lex2]
เคร鬦ื،องเลน่จานเสยีง: แผน่เสยีง [Lex2]



สถติใินการแขง่กฬีา: ขอ้มลู [Lex2]
ประวตั[ิLex2]
ประวตัอิาชญากรรม[Lex2]
เอกสาร[Lex2]
เขยีนบนัทกึ: บนัทกึ, ลงบนัทกึ, จดบนัทกึ [Lex2]
บนัทกึเทป[Lex2]
แสดง (ปรมิาณหรอืจาํนวน)[Lex2]
(เรค\'เคริด์) n. บนัทกึ,การบนัทกึ,สาํนวน,ส鬦ิ،งท鬦ี،บนัทกึไว,้ประวตั,ิเอกสาร,หลกัฐานท鬦ี،บนัทกึหรอื
เกบ็ไว,้จานเสยีง,แผน่เสยีง,เทปบนัทกึ vt.,vi. (รคีอรด์\') บนัทกึ,ลงบนัทกึ adj. เป็น
บนัทกึ,เก鬦ี،ยวกบับนัทกึ,ยอดเย鬦ี،ยม,ทาํลายสถติ,ิตกีวา่คนอ鬦ื،น ๆ ทั刧惀งหมด, Phr. (on record เป็น
ท鬦ี،รู้กนั) ระเบยีนบนัทกึ1. หมายถงึหนว่ยหน鬦ึ،งของขอ้มลูท鬦ี،บนัทกึไวใ้นฐานหรอืคลงัขอ้มลูโดย
ปกต ิระเบยีนหน鬦ึ،งจะประกอบดว้ยเขตขอ้มลู (field) 1 เขตข刧ึ惀นไป เชน่ ระเบยีนของพนักงาน
ของบรษัิทแหง่หน鬦ึ،ง ประกอบดว้ยเขตขอ้มลู 10 เขต ม ีช鬦ื،อ นามสกลุ ท鬦ี،อยู่ วนัเขา้ทาํงาน เงนิ
เดอืนท鬦ี،ไดรั้บ ตาํแหนง่ปัจจบุนั ฯ เป็นตน้ ด ูfield ประกอบ2. ในอกีความหมายหน鬦ึ،ง แปลวา่
บนัทกึเกบ็ในหนว่ยความจาํหรอืในส鬦ื،อท鬦ี،ใชเ้กบ็ขอ้มลูชนดิใดชนดิหน鬦ึ،ง เชน่ จานบนัทกึ (ใน
ภาษาองักฤษ มกัใชค้าํวา่ write แทนมากกวา่) [Hope]
(n) ประวตักิารณ,์บนัทกึ,จานเสยีง,สาํนวน,ประวตัอิาชญากรรม [Nontri]
(vt) ลงบนัทกึ,ทาํบนัทกึ,จดบนัทกึ [Nontri]
/R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
/R EH1 K ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

record บนัทกึ: ขอ้ความท鬦ี،บนัทกึไว,้ รายงาน, บนัทกึความทรงจาํ [Lex2]
เคร鬦ื،องเลน่จานเสยีง: แผน่เสยีง [Lex2]
สถติใินการแขง่กฬีา: ขอ้มลู [Lex2]
ประวตั[ิLex2]
ประวตัอิาชญากรรม[Lex2]
เอกสาร[Lex2]
เขยีนบนัทกึ: บนัทกึ, ลงบนัทกึ, จดบนัทกึ [Lex2]
บนัทกึเทป[Lex2]
แสดง (ปรมิาณหรอืจาํนวน)[Lex2]
(เรค\'เคริด์) n. บนัทกึ,การบนัทกึ,สาํนวน,ส鬦ิ،งท鬦ี،บนัทกึไว,้ประวตั,ิเอกสาร,หลกัฐานท鬦ี،บนัทกึหรอื
เกบ็ไว,้จานเสยีง,แผน่เสยีง,เทปบนัทกึ vt.,vi. (รคีอรด์\') บนัทกึ,ลงบนัทกึ adj. เป็น
บนัทกึ,เก鬦ี،ยวกบับนัทกึ,ยอดเย鬦ี،ยม,ทาํลายสถติ,ิตกีวา่คนอ鬦ื،น ๆ ทั刧惀งหมด, Phr. (on record เป็น
ท鬦ี،รู้กนั) ระเบยีนบนัทกึ1. หมายถงึหนว่ยหน鬦ึ،งของขอ้มลูท鬦ี،บนัทกึไวใ้นฐานหรอืคลงัขอ้มลูโดย
ปกต ิระเบยีนหน鬦ึ،งจะประกอบดว้ยเขตขอ้มลู (field) 1 เขตข刧ึ惀นไป เชน่ ระเบยีนของพนักงาน
ของบรษัิทแหง่หน鬦ึ،ง ประกอบดว้ยเขตขอ้มลู 10 เขต ม ีช鬦ื،อ นามสกลุ ท鬦ี،อยู่ วนัเขา้ทาํงาน เงนิ
เดอืนท鬦ี،ไดรั้บ ตาํแหนง่ปัจจบุนั ฯ เป็นตน้ ด ูfield ประกอบ2. ในอกีความหมายหน鬦ึ،ง แปลวา่
บนัทกึเกบ็ในหนว่ยความจาํหรอืในส鬦ื،อท鬦ี،ใชเ้กบ็ขอ้มลูชนดิใดชนดิหน鬦ึ،ง เชน่ จานบนัทกึ (ใน
ภาษาองักฤษ มกัใชค้าํวา่ write แทนมากกวา่) [Hope]
(n) ประวตักิารณ,์บนัทกึ,จานเสยีง,สาํนวน,ประวตัอิาชญากรรม [Nontri]
(vt) ลงบนัทกึ,ทาํบนัทกึ,จดบนัทกึ [Nontri]
/R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
/R EH1 K ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

recover ไดค้นื: ไดก้ลบัคนื, เอากลบัคนื [Lex2]
ฟ刧ื惀นตวัจากการเจบ็ป่วย: ฟ刧ื惀นไข,้ ทเุลา, หายจาก [Lex2]



ทาํใหใ้ชไ้ดอ้กี: นาํกลบัมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้กี [Lex2]
ชดใช:้ ชดเชย [Lex2]
ชนะคด ี(ทางกฎหมาย)[Lex2]
(รคีฟั\'เวอะ) vt. เอากลบัคนื,เอามาไดอ้กี,กู้,คน้พบใหม,่พบอกี,คนืสภาพ,กลบัอยา่งเดมิ,ทาํให้
คนืสภาพ,ทาํใหก้ลบัอยา่งเดมิ,ไดค้า่สนิไหมทดเชย,ไดค้า่ชดเชย,ไปถงึ,แยกทองจากดนิ,คลมุ
ใหม,่ปกคลมุใหม ่vi. คนืสภาพเดมิ,หายเป็นปกต,ิชนะคด ี###SW. recoverable adj.
[Hope]
(vi,vt) กู้,คนืสภาพ,คน้พบใหม,่หาย,ฟ刧ื惀น [Nontri]
/R IH0 K AH1 V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

red สแีดง[Lex2]
(ส)ี แดง[Lex2]
ฝ่ายซา้ย: คอมมวินสิต ์[Lex2]
(เรด) n. สแีดง,ส鬦ิ،งท鬦ี،มสีแีดง,ผู้นยิมซา้ยจัด (โดยเฉพาะคอมมวินสิต)์ Phr. (in the red
ขาดทนุ,เป็นหน刧ี惀) adj. สแีดง,มรีอยแดง, (การเมอืง) ซา้ยจัด,คอมมวินสิต ์###SW. redly
adv. redness n. [Hope]
(adj) สแีดง,n [Nontri]
/R EH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reduce ลดลง: ทาํใหน้อ้ยลง [Lex2]
ลดราคา: ทาํใหถ้กูลง [Lex2]
รวบยอด: สรปุ, รวบรวม [Lex2]
ลดระดบั: ลดขั刧惀น [Lex2]
เค鬦ี،ยวจนขน้: ทาํใหเ้ขม้ขน้ข刧ึ惀น [Lex2]
ตดัทอน: ลดหยอ่น, ลดทอน [Lex2]
บงัคบั: ปราบปราม [Lex2]
(รดีวิซ\ฺ') vt. ทาํใหน้อ้ยลง,ลด,ยอ่,ทาํใหห้มด,ทด,ปรับปรงุ,ทอน,ทาํใหเ้บาบาง,ทาํใหเ้จอื
จาง,แยกสลาย,รวบรวม,รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง,เกดิขบวน (ด)ู ###SW. reducibility
n. reducible adj. reducibly adv. ###S. diminish,lessen [Hope]
(vt) ลด,ทอนลง,ยอ่,หด,รวบuวม [Nontri]
/R AH0 D UW1 S/ [CMU]
/R IY0 D UW1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reduction การลดลง[Lex2]
(รดีคั\'เชนิ) n. การลดลง,การยอ่,การทาํใหห้ด,การทด,การทอน,การทาํใหเ้จอืจาง,การเอา
ออกซเิจนออกจากออกไซด,์การเพ鬦ิ،มไฮโดรเจนแกส่าร,การไดอ้เิลก็ตรอนของสาร,การลดวา
เลนซขีองธาตทุ鬦ี،มปีระจบุวกในสารประกอบ ###SW. reductional adj. S... [Hope]
(n) การตดั,การบั鬦،นทอน,การลด,การทอน,การสรปุ,การยอ่ [Nontri]
/R AH0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
/R IY0 D AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

reference การอา้งองิ: การอา้งถงึ [Lex2]
เอกสารอา้งองิ: หนังสอือา้งองิ [Lex2]
หนังสอืรับรอง[Lex2]
(เรฟ\'เฟอเรนิซ)ฺ n. การอา้งองิ,การอา้งถงึ,หนังสอือา้งองิ,เคร鬦ื،องหมายอา้งองิ,บคุคลท鬦ี،อา้ง
ถงึ,ความสมัพันธ,์หลกัฐาน,หลกัฐานท鬦ี،ผู้สมคัรงานอา้งถงึ ###S. mention,source [Hope]
(n) ขอ้อา้งองิ,การอา้งองิ,หนังสอือา้งองิ,หนังสอือเุทศ [Nontri]



/R EH1 F ER0 AH0 N S/ [CMU]
/R EH1 F R AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

refer อา้งองิ: พาดพงิ, กลา่วถงึ [Lex2]
(รเีฟอ\') v. อา้งถงึ,อา้งองิ,พาดพงิ,กลา่วถงึ,เก鬦ี،ยวโยงไปถงึ,คน้หา (หลกัฐาน,พจนานกุรม)
,เสนอแนะ,ถาม ###SW. referable adj. referrable adj. referral n. referrer n. ###S.
attribute,impute,consign [Hope]
(vt) พาดพงิถงึ,อา้งถงึ,หมายถงึ,คน้หา,เสนอแนะ [Nontri]
/R AH0 F ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

reform ปฏริปู: ปรับปรงุ, เปล鬦ี،ยนแปลง, แกไ้ข [Lex2]
ดดันสิยั: กลบัตวั [Lex2]
การปฏริปู: การปรับปรงุ, การเปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
(รฟีอรม์\') vt.,vi.,n. (การ) ปฏริปู,เปล鬦ี،ยนรปู,ปรับปรงุ,เขา้แถวใหม,่เขา้รปูแบบใหม,่แกไ้ข
ใหม,่กลบัเน刧ื惀อกลบัตวั,ดดันสิยั ###SW. reformable adj. reformative adj. reformer n.
reformingly adv. ###S. improvement,corr [Hope]
(vt) แกไ้ข,ปฏริปู,เปล鬦ี،ยนรปู,กลบัตวั,ดดัแปลง [Nontri]
/R AH0 F AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

refrigerator ตู้เยน็[Lex2]
(รฟีรจิ\'จะเรเทอะ) n. ตู้เยน็ [Hope]
(n) เคร鬦ื،องทาํความเยน็,ตู้เยน็ [Nontri]
/R AH0 F R IH1 JH ER0 EY2 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

refusal คาํปฏเิสธ: การปฏเิสธ [Lex2]
(รฟีวิ\'เซลิ) n. การปฏเิสธ,การไมย่อม,การบอกปัด ###S. rejection,denial,veto [Hope]
(n) คาํปฏเิสธ,การปฏเิสธ,การบอกปัด [Nontri]
/R AH0 F Y UW1 Z AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

refuse ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ [Lex2]
ขยะ: ของเสยี [Lex2]
(รฟีวิซ\') vt.,vi. ปฏเิสธ,ไมย่อม,ไมย่อมให,้ไมย่อมรับสทิธ ิn. (เรฟ\'ฟวิซ) ขยะ,กาก,ส鬦ิ،งของท鬦ี،
ท刧ิ惀งแลว้,เศษท鬦ี،ใชแ้ลว้ adj. ถกูท刧ิ惀ง,ท刧ิ惀งแลว้,ไรค้า่ ###SW. refusable adj. ###S. decline
###A. accept [Hope]
(n) กาก,ขยะมลูฝอย,เดน,เศษ,ของเสยี [Nontri]
(vi,vt) บอกปัด,ปฏเิสธ,ไมย่อมรับ [Nontri]



/R AH0 F Y UW1 Z/ [CMU]
/R EH1 F Y UW2 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

regarding เก鬦ี،ยวกบั: ในเร鬦ื،อง [Lex2]
(รกีารด์\'ดงิ) prep. เก鬦ี،ยวกบั,ในเร鬦ื،อง ###S. as regards,with (in) regard to [Hope]
(pre) ในเร鬦ื،อง,เก鬦ี،ยวกบั [Nontri]
/R AH0 G AA1 R D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[regard]
พจิารณา[Lex2]
เอาใจใส:่ สนใจ [Lex2]
จอ้งมอง: ด,ู เพง่ [Lex2]
ความเอาใจใส:่ ความสนใจ [Lex2]
ความเป็นท鬦ี،นับถอื: ความเคารพ [Lex2]
การจอ้งมอง[Lex2]
(รกีารด์\') vt. พจิารณา,ถอืวา่,เหน็วา่,จอ้งมอง,เอาใจใส,่นับถอื,เคารพ vi. สนใจ,จอ้งมอง n.
การอา้งองิ,ความสมัพันธ,์ความคดิ,ความสนใจ,การมอง,การจอ้งมอง,ความนับถอื,ความ
เคารพ,ไมตรจีติ ###SW. regards n. ความเคารพนับถอื regardable adj. [Hope]
(n) ความเอาใจใส,่การมองด,ูความนับถอื,มติรภาพ,การพจิารณา [Nontri]
(vt) เหน็วา่,มองด,ูคาํนงึถงึ,เก鬦ี،ยวกบั,พจิารณา,ฟัง,นับถอื [Nontri]
/R AH0 G AA1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

regional เก鬦ี،ยวกบัดนิแดน: เก鬦ี،ยวกบับรเิวณ, เก鬦ี،ยวกบัภมูภิาคนั刧惀นๆ [Lex2]
(adj) ทั鬦،วแควน้,ของแควน้,เฉพาะแควน้ [Nontri]
/R IY1 JH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

region ขอบเขต: แถบ, บรเิวณ [Lex2]
ภมูภิาค: แควน้ [Lex2]
|die, pl. Regionen| ยา่น, บรเิวณ [LongdoDE]
(ร\ี'เจนิ) n. บรเิวณ,สว่น,แถบ,ดนิแดน,แควน้,ภมูภิาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปรมิณฑล
###SW. regional adj. ###S. area,place [Hope]
(n) บรเิวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แควน้,ดนิแดน [Nontri]
/R IY1 JH AH0 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]

register ทะเบยีน[Lex2]
สมดุลงทะเบยีน[Lex2]
เคร鬦ื،องบนัทกึ[Lex2]
ลงทะเบยีน: ข刧ึ惀นทะเบยีน, ข刧ึ惀นบญัช,ี จดทะเบยีน [Lex2]
บนัทกึ[Lex2]
แสดง[Lex2]
สง่จดหมายลงทะเบยีน[Lex2]
(เรจ\'จสิเทอะ) n. การลงทะเบยีน,ทะเบยีน,สมดุทะเบยีน,เจา้หนา้ท鬦ี،ทะเบยีน,บนัทกึ,เคร鬦ื،อง
บนัทกึ,เคร鬦ื،องรับจา่ยเงนิสดโดยอตัโนมตั ิ(หรอืcash register) ,การทาบกนัของกระบวนการ
พมิพส์อดส ีvt. บนัทกึ ###SW. registrable adj. registerable adj. [Hope]
(n) บนัทกึ,บญัชชี鬦ื،อ,ทะเบยีน,เคร鬦ื،องบงัคบั [Nontri]
(vt) ลงทะเบยีน,ลงช鬦ื،อ,ลงบนัทกึ,แสดง,ออกเสยีง [Nontri]
/R EH1 JH AH0 S T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

regret เสยีใจ: เศรา้, เศรา้โศก [Lex2]
เสยีดาย[Lex2]
ความเศรา้โศกเสยีใจ[Lex2]
(รเีกรท\') vt. เสยีใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสยีใจ,ความรู้สกึเสยีใจ,ความโทมนัส,ความ
สลดใจ ###SW. regrets n. การปฏเิสธการเชญิอยา่งสภุาพ regretable adj. regrettable
adj. regretter n. regrettingly adv. ###S. dep [Hope]
(n) ความโทมนัส,ความเสยีใจ,ความเศรา้โศก [Nontri]
(vi) โทมนัส,เสยีใจ,เศรา้โศก,สลดใจ [Nontri]
/R IH0 G R EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

regularly โดยปกต:ิ เป็นประจาํ, เสมอๆ [Lex2]
(เรก\'กวิเลอล)ี adv. โดยปกต,ิตามธรรมดา,เป็นประจาํ,ตามแบบแผน [Hope]
/R EH1 G Y AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

regular เป็นประจาํ: สม鬦ํ،าเสมอ [Lex2]
ปกต:ิ สามญั, ธรรมดา [Lex2]
ลกูคา้ประจาํ[Lex2]
ทหารประจาํการ[Lex2]
(เรก\'กวิละ) adj. ปกต,ิธรรมดา,สามญั,เป็นประจาํ,สม鬦ํ،าเสมอ,เป็นกจิวตัร,ตามกฎ,มกีฎ
เกณฑ,์มรีะเบยีบ,ตามระเบยีบ,ตามแบบแผน,ถกูตอ้งตามกฎเกณฑ,์เก鬦ี،ยวกบัทหารประจาํการ,
(กาแฟ) มปีรมิาณปกตขิองนมหรอืครมี n. ลกูคา้ประจาํ,ทหารอาชพี,ทหารประจาํการ,สมาชกิ
พรรคท鬦ี،ยดึถอืนโยบายของพรรค [Hope]
(adj) สม鬦ํ،าเสมอ,เป็นระเบยีบ,ปกต,ิธรรมดา,ประจาํ,เท鬦ี،ยงตรง [Nontri]
/R EH1 G Y AH0 L ER0/ [CMU]
/R EY1 G Y AH0 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

regulation กฎขอ้บงัคบั: ขอ้บงัคบั, กฎเกณฑ,์ ระเบยีบ [Lex2]
การวางขอ้กาํหนด: การกาํหนดกฏเกณฑ ์[Lex2]
(เรกกวิเล\'เชนิ) n. กฎ,กฎขอ้บงัคบั,กฎเกณฑ,์ระเบยีบ,ระบบ,การควบคมุ,การดแูล,การ
ปรับ,การทาํใหเ้ป็นระเบยีบ adj. ปกต,ิธรรมดา,เป็นประจาํ,เป็นกจิวตัร [Hope]
(n) กฎเกณฑ,์การวางระเบยีบ,บญัญัต,ิกฎขอ้บงัคบั,การควบคมุ [Nontri]
/R EH2 G Y AH0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]

reject ปฏเิสธ: ไมย่อมรับ [Lex2]
บอกปัด: ทอดท刧ิ惀ง, ไมแ่ยแส [Lex2]
ไมย่อมรับ (เชน่ รา่งกาย อวยัวะ ยา)[Lex2]
อาเจยีน[Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูปฏเิสธ[Lex2]
(รเีจคท\ฺ') vt. ปฏเิสธ,ท刧ิ惀ง,ไมย่อมรับ,บอกปัด,อาเจยีน,ละท刧ิ惀ง,n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูปฏเิสธหรอืบอกปัด
###SW. rejectable adj. rejecter n. rejective adj. ###S. rebuff,throw away [Hope]
(vt) ถา่ยออก,ท刧ิ惀ง,อาเจยีน,บอกปัด,ปฏเิสธ [Nontri]
/R IH0 JH EH1 K T/ [CMU]
/R IY1 JH EH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

related ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้งกนั: ซ鬦ึ،งสมัพันธก์นั [Lex2]
เป็นญาตกินั: เก鬦ี،ยวดองกนั [Lex2]
(รเีล\'ทดิ) adj. สมัพันธก์นั,เก鬦ี،ยวดองกนั,เป็นญาตกินั,เช鬦ื،อมกนั ###S. associated [Hope]
/R AH0 L EY1 T AH0 D/ [CMU]
/R IY0 L EY1 T AH0 D/ [CMU]
/R IY0 L EY1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[relate]
เก鬦ี،ยวขอ้ง: เก鬦ี،ยวโยง, เก鬦ี،ยวกบั, สมัพันธก์บั [Lex2]
ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้งกนั: ทาํใหส้มัพันธก์นั [Lex2]
เลา่: บรรยาย, เลา่เร鬦ื،อง [Lex2]
(รเีลท\') vt. บอก,เลา่,บรรยาย,ทาํใหม้คีวามสมัพันธก์นั,ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้งกนั,vi.
เก鬦ี،ยวขอ้ง,สมัพันธ,์สอดคลอ้ง,เป็นญาตกินั ###SW. relatability n. relatable adj. relater
n. ###S. tell,narrate,delineate [Hope]
(vt) เก鬦ี،ยวพันกนั,บอกเลา่,เทยีบเคยีง,สมัพันธ ์[Nontri]
/R AH0 L EY1 T/ [CMU]
/R IY0 L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

relate เก鬦ี،ยวขอ้ง: เก鬦ี،ยวโยง, เก鬦ี،ยวกบั, สมัพันธก์บั [Lex2]
ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้งกนั: ทาํใหส้มัพันธก์นั [Lex2]
เลา่: บรรยาย, เลา่เร鬦ื،อง [Lex2]
(รเีลท\') vt. บอก,เลา่,บรรยาย,ทาํใหม้คีวามสมัพันธก์นั,ทาํใหเ้ก鬦ี،ยวขอ้งกนั,vi.
เก鬦ี،ยวขอ้ง,สมัพันธ,์สอดคลอ้ง,เป็นญาตกินั ###SW. relatability n. relatable adj. relater
n. ###S. tell,narrate,delineate [Hope]
(vt) เก鬦ี،ยวพันกนั,บอกเลา่,เทยีบเคยีง,สมัพันธ ์[Nontri]
/R AH0 L EY1 T/ [CMU]
/R IY0 L EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

relation ความเก鬦ี،ยวขอ้งกนั: ความสมัพันธ ์[Lex2]
ญาต:ิ ญาตพิ鬦ี،นอ้ง, เครอืญาต ิ[Lex2]
การเลา่เร鬦ื،อง: การบรรยาย, การเลา่ [Lex2]
(รเีล\'เชนิ) n. ความสมัพันธ,์ความเก鬦ี،ยวดองกนั,ญาต,ิเครอืญาต,ิการบรรยาย,เร鬦ื،องราว ###S.
existing connection ###SW. relational adj. [Hope]
(n) ความสมัพันธ,์ความเก鬦ี،ยวดอง,ญาตพิ鬦ี،นอ้ง [Nontri]



/R IY0 L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

relationship ความสมัพันธ:์ ความเก鬦ี،ยวขอ้งกนั [Lex2]
ความเป็นญาตกินั[Lex2]
ความสมัพันธฉั์นทช์ู้สาว[Lex2]
(รเีล\'เชนิชพิ) n. ความสมัพันธ,์ความเก鬦ี،ยวพัน,ความเก鬦ี،ยวดอง,ความเป็นญาตกินั,ความ
เก鬦ี،ยวขอ้งกนั ###S. association [Hope]
(n) ความสมัพันธ,์ความเก鬦ี،ยวดอง,ความเป็นญาตกินั [Nontri]
/R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

relatively โดยเปรยีบเทยีบกบัส鬦ิ،งอ鬦ื،น[Lex2]
(เรล\'ละทฟิวล)ี adv. คอ่นขา้ง [Hope]
/R EH1 L AH0 T IH0 V L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

relative โดยเทยีบเคยีง[Lex2]
ซ鬦ึ،งสมัพันธก์นั: เก鬦ี،ยวขอ้งกนั [Lex2]
เครอืญาต:ิ ญาตพิ鬦ี،นอ้ง [Lex2]
(เรล\'ละทฟิว) n. ญาต,ิญาตพิ鬦ี،นอ้ง,เครอืญาต,ิส鬦ิ،งท鬦ี،มคีวามสมัพันธก์นั,adj. สมัพันธก์นั,เก鬦ี،ยว
ดองกนั,เก鬦ี،ยวขอ้งกนั [Hope]
(adj) สมัพันธ,์เก鬦ี،ยวขอ้งกนั,ไดส้ว่น,โดยอนโุลม,โดยอปุมา [Nontri]
(n) ญาตพิ鬦ี،นอ้ง [Nontri]
/R EH1 L AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

relaxed ซ鬦ึ،งผอ่นคลาย: ซ鬦ึ،งรู้สกึสบาย [Lex2]
/R AH0 L AE1 K S T/ [CMU]
/R IY0 L AE1 K S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[relax]
ผอ่นคลาย: พักผอ่น [Lex2]
ทาํใหผ้อ่นคลาย: คลายเครยีด, คลายอารมณ ์[Lex2]
(รแีลคซ\ฺ') vt.,vi. ผอ่น,คลาย,ปลอ่ย,ทาํใหห้ายกงัวล,ระบายทอ้ง ###SW.
relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv. ###S. slacken [Hope]
(vi,vt) ผอ่นคลาย,หยอ่นลง,ผอ่น,ปลอ่ย,ระบาย [Nontri]
/R AH0 L AE1 K S/ [CMU]
/R IY0 L AE1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

relaxing ซ鬦ึ،งชว่ยใหผ้อ่นคลาย[Lex2]
/R AH0 L AE1 K S IH0 NG/ [CMU]
/R IY0 L AE1 K S IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[relax]
ผอ่นคลาย: พักผอ่น [Lex2]
ทาํใหผ้อ่นคลาย: คลายเครยีด, คลายอารมณ ์[Lex2]
(รแีลคซ\ฺ') vt.,vi. ผอ่น,คลาย,ปลอ่ย,ทาํใหห้ายกงัวล,ระบายทอ้ง ###SW.
relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv. ###S. slacken [Hope]
(vi,vt) ผอ่นคลาย,หยอ่นลง,ผอ่น,ปลอ่ย,ระบาย [Nontri]
/R AH0 L AE1 K S/ [CMU]



/R IY0 L AE1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

release ปลดปลอ่ย: ปลอ่ยตวั [Lex2]
ปลดหน刧ี惀[Lex2]
ปลดออกจากงาน: ขบัออก, ไลอ่อก [Lex2]
ออกวางจาํหนา่ย: ออกวางตลาด [Lex2]
การปลดปลอ่ย: การปลดเปล刧ื惀อง, การปลอ่ยเป็นอสิระ [Lex2]
การออกขา่ว: การนาํออกแสดง, การตพีมิพ ์[Lex2]
n. ขา่วสาํหรับหนังสอืพมิพ ์[Hope]
(n) การหลดุพน้,การปลอ่ย,การปลด,การสละสทิธ气ิꯔ,การยกเวน้ [Nontri]
(vt) หลดุพน้,ปลอ่ย,ปลด,แก,้โอนสทิธ气ิꯔ [Nontri]
/R IY0 L IY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

relevant เขา้ประเดน็: ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวเน鬦ื،องกนั, ตรงประเดน็, ซ鬦ึ،งสมัพันธก์นั [Lex2]
สาํคญั: มคีวามหมาย [Lex2]
(เรล\'ลเิวนิท)ฺ adj. เขา้ประเดน็,ตรงประเดน็,สมัพันธก์นั,เขา้เร鬦ื،องกนั ###SW. relevantly
adv. ###S. pertinent,apt,related [Hope]
(adj) สมัพันธก์นั,เขา้เร鬦ื،อง,ตรงประเดน็ [Nontri]
/R EH1 L AH0 V AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

relief การผอ่นคลาย: การปลดเปล刧ื惀อง [Lex2]
(รลีฟี\') n. ความผอ่นคลาย,ความบรรเทา,ความโลง่อก,การผอ่นคลาย,การปลดปลอ่ย,การ
ปลดเปล刧ื惀อง,การชว่ยเหลอื,การสงเคราะห,์การบรรเทาทกุข,์เงนิชว่ยเหลอื,การเปล鬦ี،ยนเวร,การ
เปล鬦ี،ยนอารมณ,์ส鬦ิ،งท鬦ี،เปล鬦ี،ยนอารมณ,์ภาพนั刧惀นแกะสลกั,ภาพนนู,ความเดน่,ความไมเ่สมอกนัของ
ระดบัพ刧ื惀นดนิ [Hope]
(n) การเปล鬦ี،ยนเวร,การชว่ยใหพ้น้ภยั,ภาพนนู,ความเดน่ [Nontri]
(n) ความโลง่ใจ,ความบรรเทา,เงนิชว่ยเหลอื,การบรรเทาทกุข ์[Nontri]
/R AH0 L IY1 F/ [CMU]
/R IY0 L IY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

religion ความเช鬦ื،อในศาสนา: ความศรัทธา, ความเล鬦ื،อมใส [Lex2]
ศาสนา: ลทัธคิวามเช鬦ื،อ [Lex2]
(รลีจิ\'เจนิ) n. ศาสนา,ลทัธ,ิความเล鬦ื،อมใสในศาสนา,เร鬦ื،องศาสนา,กลุ่มนักบวช,ความ
เล鬦ื،อมใส,ชวีติในศาสนา,ธรรมะ,หลกัธรรม ###SW. religions n. พธิศีาสนา,ความเครง่ครัดใน
ศาสนา [Hope]
(n) ศาสนา [Nontri]
/R AH0 L IH1 JH AH0 N/ [CMU]
/R IY0 L IH1 JH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



religious เก鬦ี،ยวกบัศาสนา[Lex2]
(รลีจิ\'เจสิ) adj. เครง่ศาสนา,เล鬦ื،อมใสในศาสนา,ออกบวช,n. นักบวช,นักพรต,สมาชกิของ
นกิายศาสนาหน鬦ึ،ง ###SW. religiousness n. ###S. devout,pious,faithful [Hope]
(adj) เครง่ศาสนา,เก鬦ี،ยวกบัศาสนา,เล鬦ื،อมใส [Nontri]
/R AH0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
/R IY0 L IH1 JH AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rely อาศยั: พ鬦ึ،งพาอาศยั [Lex2]
เช鬦ื،อใจ[Lex2]
(รไีล\') vi. ไวว้างใจ,เช鬦ื،อใจ,วางใจ,เช鬦ื،อมั鬦،น,อาศยั,พ鬦ึ،งพาอาศยั ###S. depend confidently
[Hope]
(vi) วางใจ,ไวใ้จ,เช鬦ื،อมั鬦،น,อาศยั,พ鬦ี،งพา [Nontri]
/R AH0 L AY1/ [CMU]
/R IY0 L AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remaining /R AH0 M EY1 N IH0 NG/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[remain]
ยงัเหลอือยู่: เหลอือยู่, คงอยู่ [Lex2]
พักอยู่: รออยู่ [Lex2]
ยงัเหมอืนเดมิ: ยงัเป็นอยู่ [Lex2]
(รเีมน\') vi. ยงัคง,ยงัอยู่,เหลอื,คา้ง,พักอย,่n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เหลอือยู่,ส鬦ิ،งท鬦ี،คา้งอยู่, ###SW. remains
บทประพันธข์องผู้ตายท鬦ี،ยงัไมไ่ดต้พีมิพ,์ลกัษณะท鬦ี،เหลอือยู่,ซากศพ,ซากสตัวห์รอื
พชื,เศษ,เศษอาหาร ###S. stay behind,survive, [Hope]
(n) ซากศพ,เศษอาหาร [Nontri]
(vi) คงอยู่,อยู่,คา้ง,เหลอือยู่,พักอยู่,รอนแรม [Nontri]
/R AH0 M EY1 N/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

remains ซากศพ[Lex2]
/R AH0 M EY1 N Z/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[remain]



ยงัเหลอือยู่: เหลอือยู่, คงอยู่ [Lex2]
พักอยู่: รออยู่ [Lex2]
ยงัเหมอืนเดมิ: ยงัเป็นอยู่ [Lex2]
(รเีมน\') vi. ยงัคง,ยงัอยู่,เหลอื,คา้ง,พักอย,่n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เหลอือยู่,ส鬦ิ،งท鬦ี،คา้งอยู่, ###SW. remains
บทประพันธข์องผู้ตายท鬦ี،ยงัไมไ่ดต้พีมิพ,์ลกัษณะท鬦ี،เหลอือยู่,ซากศพ,ซากสตัวห์รอื
พชื,เศษ,เศษอาหาร ###S. stay behind,survive, [Hope]
(n) ซากศพ,เศษอาหาร [Nontri]
(vi) คงอยู่,อยู่,คา้ง,เหลอือยู่,พักอยู่,รอนแรม [Nontri]
/R AH0 M EY1 N/ [CMU]
/R IY0 M EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remarkable นา่สงัเกต: นา่คดิ [Lex2]
ไมธ่รรมดา: ประหลาด [Lex2]
(รมีารค์\'คะเบลิ) adj. พเิศษ,นา่ท鬦ึ،ง,ยอดเย鬦ี،ยม,นา่สงัเกต ###SW. remarkability n.
remarkableness n. remarkably adv. ###S. noteworthy,striking,unusual [Hope]
(adj) นา่ท鬦ึ،ง,นา่สงัเกต,ประหลาด [Nontri]
/R AH0 M AA1 R K AH0 B AH0 L/ [CMU]
/R IY0 M AA1 R K AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

remark ความเหน็: ขอ้คดิเหน็, ขอ้สงัเกต [Lex2]
การใหข้อ้คดิเหน็: คาํตชิม, การวพิากษว์จิารณ ์[Lex2]
ใหค้วามเหน็: ใหข้อ้คดิเหน็, ตั刧惀งขอ้สงัเกต [Lex2]
สงัเกต[Lex2]
(รมีารค์\') vt. เอย่,พดู,กลา่ว,สงัเกตเหน็,ใหข้อ้คดิเหน็ vi. สงัเกตเหน็,ใหข้อ้คดิเหน็ n. การ
เอย่,การพดู,การใหข้อ้คดิเหน็,ขอ้คดิเหน็,ความเหน็,=remarque (ด)ู ###SW. remarker n.
###S. perceive,observe,heed [Hope]
(n) คาํกลา่ว,คาํพดู,ขอ้สงัเกต,ขอ้คดิเหน็ [Nontri]
(vt) กลา่ว,สงัเกต,พดู,เอย่,ใหข้อ้คดิ [Nontri]
/R AH0 M AA1 R K/ [CMU]
/R IY0 M AA1 R K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remember จาํได:้ ระลกึได ้[Lex2]
จดจาํ: เกบ็ในความทรงจาํ [Lex2]
สง่ความคดิถงึ: ฝากความคดิถงึ [Lex2]
(รเีมม\'เบอะ) vt. จาํได,้จดจาํ,ระลกึได,้ราํลกึได,้หวนคดิ,สง่ความคดิถงึให,้ใหร้างวลั,ใหข้อง
ขวญั,เตอืนความจาํ vi. จาํได,้จดจาํ ###SW. rememberer n. ###S. recall [Hope]
(vt) ราํลกึได,้จาํได,้หวนคดิ [Nontri]
/R AH0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
/R IY0 M EH1 M B ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

remind เตอืน: ทาํใหน้กึถงึ, เตอืนความจาํ [Lex2]
(รไีมนด์\') vt. เตอืนความจาํ,เตอืน,ทาํใหร้ะลกึถงึ,ทาํใหจ้าํได ้###SW. reminder n.
[Hope]
(vt) เตอืนความจาํ,เตอืนใจ,ทาํใหน้กึถงึ [Nontri]
/R IY0 M AY1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



remote ไกล[Lex2]
นานมาแลว้[Lex2]
เป็นญาตหิา่งๆ: ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้งกนัหา่งๆ [Lex2]
หา่งเหนิ: เมนิเฉย [Lex2]
(รโีมท\') adj. ไกล,ไกลพน้,ลกึลบั,นานมาแลว้,ยาวนาน,โดดเด鬦ี،ยว,ไมเ่ก鬦ี،ยวขอ้งโดยตรง,หา่ง
ๆ ,หา่งเหนิ,เมนิเฉย ###SW. remotely adv. remoteness n. ###S. far apart [Hope]
(adj) ไกล,หา่งไกล,หา่งเหนิ [Nontri]
/R AH0 M OW1 T/ [CMU]
/R IY0 M OW1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

removal การเคล鬦ื،อนยา้ยได:้ การถอนออก, การยา้ยออก [Lex2]
(รมี\ู'เวลิ) n. การเอาออก,การยา้ย,การถอด,การเปล鬦ี،ยนแปลง,การโยกยา้ย,การไลอ่อก,การขบั
ออก,การฆา่,การลอบฆา่ [Hope]
(n) การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การถอด,การปลดเปล刧ื惀อง,การไลอ่อก [Nontri]
/R AH0 M UW1 V AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

remove นาํออกไป: เอาออก [Lex2]
โยกยา้ย: ยา้ย, ปลดตาํแหนง่ [Lex2]
ถอดออก (เส刧ื惀อผา้): ถอด [Lex2]
ลบออก: ลา้งออก, ขจัด [Lex2]
กาํจัด (ปัญหาหรอือปุสรรค): ขจัดปัญหา [Lex2]
ไลอ่อก[Lex2]
ระยะหา่ง: ความหา่ง [Lex2]
(รมีฟูว\') vt. เอาออก,ยา้ย,โยกยา้ย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กาํจัด,ปลด,ปลดเปล刧ื惀อง,ไล่
ออก,ฆา่,ลอบฆา่ vi. ยา้ย,โยกยา้ย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ยา้ย,โยกยา้ย...) , ระยะ
ทางท鬦ี،อยู่แยกหา่งจากกนั,การคั鬦،นกลาง,การเล鬦ื،อนชั刧惀น,ระดบัความแตกตา่ง ###SW. remover
n. [Hope]
/R IY0 M UW1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rented ซ鬦ึ،งจา่ยคา่เชา่[Lex2]
/R EH1 N T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[rent]
คา่เชา่[Lex2]
เชา่[Lex2]
ใหเ้ชา่[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
(เรนท)ฺ n. คา่เชา่,การเชา่,ทรัพยส์นิท鬦ี،ใหเ้ชา่,รอยแยก,รฉูกี,รขูาด,การแตกรา้ว vt.,vi. ให้
เชา่,กริยิาชอ่ง2และ3ของrend (ด)ู Phr. (for rent ใหเ้ชา่) ###SW. rentability n.
rentable adj. [Hope]
(n) การใหเ้ชา่,คา่เชา่ [Nontri]
(vt) ใหเ้ชา่ [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ rend [Nontri]
/R EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rent คา่เชา่[Lex2]
เชา่[Lex2]



ใหเ้ชา่[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
(เรนท)ฺ n. คา่เชา่,การเชา่,ทรัพยส์นิท鬦ี،ใหเ้ชา่,รอยแยก,รฉูกี,รขูาด,การแตกรา้ว vt.,vi. ให้
เชา่,กริยิาชอ่ง2และ3ของrend (ด)ู Phr. (for rent ใหเ้ชา่) ###SW. rentability n.
rentable adj. [Hope]
(n) การใหเ้ชา่,คา่เชา่ [Nontri]
(vt) ใหเ้ชา่ [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ rend [Nontri]
/R EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[rend]
ฉกีออก[Lex2]
ฉกี: ทาํใหข้าด [Lex2]
(เรนด)ฺ {rent,rending,rends} vt.,vi. ฉกี,ฉกีขาด,ตดั,แยก,ผา่,ดงึออก,รบกวนดว้ยเสยีง
ดงั,ทาํลายจติใจ ###SW. rendible adj. [Hope]
(vt) พราก,ฉกี,แยก,ตดั,ถอน,ผา่,แตก [Nontri]
(v) / / [OALD]

repair ซอ่มแซม: แกไ้ข [Lex2]
ชดเชย: ชดใช ้[Lex2]
การซอ่มแซม: การแกไ้ข [Lex2]
ไปเป็นประจาํ[Lex2]
(รแีพร\ฺ') vt. ซอ่มแซม,ซอ่มปะ,แกไ้ข,ปฏสิงัขรณ,์ฟ刧ื惀นฟ,ูรักษา,เยยีวยา,ชดเชย,ชดใช ้n. การ
ซอ่มแซม,งานซอ่มแซม,สว่นท鬦ี،ซอ่มแซม ###SW. repairs คา่ซอ่มแซม repairability n.
repairable adj. repairableness n. repairer n. คาํท鬦ี،มคีวามหมายเหม ื[Hope]
(vi) ไปเป็นประจาํ,ไปยงั,ชมุนมุ [Nontri]
(vt) แกไ้ข,ซอ่มแซม,ชดใช,้ปฏสิงัขรณ,์ฟ刧ื惀นฟ,ูรักษา [Nontri]
/R AH0 P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

repeated ซ刧ํ惀าๆ: หลายๆ ครั刧惀ง [Lex2]
(รพี\ี'ทดิ) adj. กระทาํซ刧ํ惀า,พดูซ刧ํ惀า ###SW. repeatedly adv. [Hope]
/R AH0 P IY1 T AH0 D/ [CMU]
/R IY0 P IY1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[repeat]
พดูซ刧ํ惀า: กลา่วซ刧ํ惀า [Lex2]
เกดิซ刧ํ惀า: ซ刧ํ惀า, ทาํซ刧ํ惀า [Lex2]
การกระทาํซ刧ํ惀า[Lex2]
(รพีที\') vt.,vi.,n. (การ) พดูซ刧ํ惀า,ทาํซ刧ํ惀า,ย刧ํ惀า,ทาํใหม,่ทอ่ง,วา่ตาม,ทบทวน,ทาํซ刧ํ惀ารอย,ส鬦ิ،งท鬦ี،
กระทาํซ刧ํ惀า ###SW. repeatability n. repeatable adj. ###S. iterate,recite,rehearse
[Hope]
(vt) กลบัมาอกี,ทาํซ刧ํ惀า,ทบทวน,ย刧ํ惀า,ทอ่ง,วา่ตาม [Nontri]
/R AH0 P IY1 T/ [CMU]
/R IY0 P IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

repeat พดูซ刧ํ惀า: กลา่วซ刧ํ惀า [Lex2]
เกดิซ刧ํ惀า: ซ刧ํ惀า, ทาํซ刧ํ惀า [Lex2]
การกระทาํซ刧ํ惀า[Lex2]



(รพีที\') vt.,vi.,n. (การ) พดูซ刧ํ惀า,ทาํซ刧ํ惀า,ย刧ํ惀า,ทาํใหม,่ทอ่ง,วา่ตาม,ทบทวน,ทาํซ刧ํ惀ารอย,ส鬦ิ،งท鬦ี،
กระทาํซ刧ํ惀า ###SW. repeatability n. repeatable adj. ###S. iterate,recite,rehearse
[Hope]
(vt) กลบัมาอกี,ทาํซ刧ํ惀า,ทบทวน,ย刧ํ惀า,ทอ่ง,วา่ตาม [Nontri]
/R AH0 P IY1 T/ [CMU]
/R IY0 P IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

report รายงาน: ประกาศ, เสนอ [Lex2]
บนัทกึ: ทาํบนัทกึ [Lex2]
รายงานตวั[Lex2]
ขา่ว: ขา่วลอื [Lex2]
รายงาน[Lex2]
ช鬦ื،อเสยีง: ความเล鬦ื،องลอื, ความโดง่ดงั, กติตศิพัท ์[Lex2]
(รพีอรท์\') n. รายงาน,คาํแถลง,คาํประกาศ,ขา่วลอื,เร鬦ื،องซบุซบิ,บนัทกึ,บนัทกึการบรรยาย,ช鬦ื،อ
เสยีง,เสยีงดงัระเบดิ vt.,vi. รายงาน,เขยีนรายงาน,ทาํรายงาน,ทาํบนัทกึ,เขยีนขา่ว,ฟอ้ง
รอ้ง,จดคาํบรรยาย,บอก,เลา่ ###SW. reporter ผู้ส鬦ื،อขา่ว [Hope]
(n) กติตศิพัท,์รายงาน,ขา่วลอื,บนัทกึ,ช鬦ื،อเสยีง,คาํประกาศ [Nontri]
(vi,vt) เลา่,รายงาน,เขยีนขา่ว,เขยีนรายงาน,บอก,ฟอ้งรอ้ง [Nontri]
/R IY0 P AO1 R T/ [CMU]
/R AH0 P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

representative ตวัแทน: ผู้แทน [Lex2]
ตวัอยา่ง[Lex2]
เป็นตวัแทน[Lex2]
เป็นตวัอยา่ง: เป็นแบบอยา่ง [Lex2]
(เรพรเิซน\'ทะทฟิว) n.,adj. (เป็น) ผู้แทน,ตวัแทน,ผู้แทนราษฎร,ตวัอยา่ง ###SW.
representativeness n. ###S. typical ###A. atypical [Hope]
(adj) เป็นตวัอยา่ง,เป็นตวัแทน,เหมอืนกบั,คลา้ยกบั [Nontri]



(n) ตวัแทน,สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร [Nontri]
/R EH2 P R AH0 Z EH1 N T AH0 T IH0 V/ [CMU]
/R EH2 P R AH0 Z EH1 N AH0 T IH0 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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

reputation ช鬦ื،อเสยีง: ความเล鬦ื،องลอื, กติตศิพัท,์ ความนับหนา้ถอืตา [Lex2]
(เรพพวิเท\'เชนิ) n. ช鬦ื،อเสยีง,กติติศพัท,์ความโดง่ดงั,ความมหีนา้มตีา ###S. good name
[Hope]
(n) ช鬦ื،อเสยีง,ความดงั,กติตศิพัท,์ความมหีนา้มตีา,ความเล鬦ื،องลอื [Nontri]
/R EH2 P Y AH0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

requirement ส鬦ิ،งจาํเป็น: ส鬦ิ،งสาํคญั, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ [Lex2]
ความตอ้งการ: ความประสงค,์ ความปรารถนา [Lex2]
(รไีคว\'เออะเมนิท)ฺ n. ความตอ้งการ,ความประสงค,์การเรยีกรอ้ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เรยีก
รอ้ง,ส鬦ิ،งจาํเป็น ###S. necessity,requisite [Hope]
(n) ขอ้กาํหนด,ความตอ้งการ,ความจาํเป็น,ขอ้บงัคบั,การเรยีกรอ้ง [Nontri]



/R IH0 K W AY1 R M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

re หลงั: อกี [Lex2]
คาํยอ่ของ regarding[Lex2]
กรณขีอง (คาํยอ่ของ in re): เก鬦ี،ยวกบั, ในเร鬦ื،อง [Lex2]
สญัลกัษณย์อ่ของธาตเุรเนยีม rhenium[Lex2]
(เร,ร)ี n. เสยีงดนตรเีสยีงหน鬦ึ،งในจาํนวน7 prep. ในกรณ,ีเก鬦ี،ยวกบั,อนสุนธ ิ[Hope]
/R EY1/ [CMU]
/R IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(in) / / [OALD]

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

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

reservation การจอง: การสงวน [Lex2]
เขตสงวน: พ刧ื惀นท鬦ี،สงวน [Lex2]
ขอ้จาํกดั: เง鬦ื،อนไข [Lex2]
(เรสเซอรเ์ว\'เชนิ) n. การสงวน,การจอง,การรักษาไว,้การสาํรอง,ท鬦ี،สงวน [Hope]
(n) เขตสงวน,เขตอนรัุกษ,์ทนุสาํรอง,ขอ้จาํกดั [Nontri]
/R EH2 Z ER0 V EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



reserve สาํรอง: สงวนไว ้[Lex2]
จอง[Lex2]
เงนิสาํรอง: เงนิสะสม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํรองไว[้Lex2]
ตวัสาํรอง[Lex2]
กองหนนุ: กองกาํลงั, กาํลงัพล [Lex2]
เขตสงวน: พ刧ื惀นท鬦ี،สงวน [Lex2]
แหลง่หรอืส鬦ิ،งท鬦ี،มสีาํรองอยู่ เชน่ oil reserve แหลง่น刧ํ惀ามนัสาํรอง, gas reserve แหลง่กา๊ซ
ธรรมชาตสิาํรอง, coal reserve แหลง่ถา่นหนิสาํรอง [LongdoEN]
(รเีซริฟ์ว\') vt. สงวน,จอง,รักษาไวส้าํรอง n. ทนุสาํรอง,เงนิสะสม,คนสาํรอง,ท鬦ี،สงวน,กอง
หนนุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،สงนไว,้ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสง鬦ี،ยม,การสงวนทา่ท,ีการไมพ่ดูมาก, Phr.
(in reserve สาํรองไวใ้นอนาคต,ส鬦ิ،งทดแทน,อะไหล,่สว่นสาํรอง,อวยัวะสาํรอง) [Hope]
(n) การสงวนทา่ท,ีเขตสงวน [Nontri]
(vt) สาํรองไว,้สงวน,ถนอม,รักษาไว,้อนรัุกษไ์ว ้[Nontri]
/R AH0 Z ER1 V/ [CMU]
/R IY0 Z ER1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resident ผู้พักอาศยั[Lex2]
(เรส\'ซเิดนิท)ฺ n. ผู้อยู่อาศยั,แพทยท์鬦ี،กาํลงัฝกึหดัความชาํนาญสาขาหน鬦ึ،งใดในโรงพยาบาล
adj. ซ鬦ึ،งอยู่อาศยั,ประจาํอยู่,อยู่เป็นหลกัแหลง่,ในเน刧ื惀อแท ้###SW. residentship n. [Hope]
(adj) อยู่เป็นหลกัแหลง่,อยู่ประจาํ [Nontri]
(n) จวน,ท鬦ี،อาศยั,ทาํเนยีบ,ชาวเมอืง,ผู้อยู่อาศยั,แพทยฝ์กึหดั [Nontri]
/R EH1 Z AH0 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

resistance การตอ่ตา้น: การขดัขนื [Lex2]
ความอดทน: ความอดกลั刧惀น [Lex2]
แรงตา้นทาน: ความตา้นทาน [Lex2]
(รซีสิ\'เทนิซ)ฺ n. การตา้น,การตอ่ตา้น,การตา้นทาน, ความทน,ความอดทน ###SW.
Resistance n. องคก์ารใตด้นิท鬦ี،ตอ้งการโคน่ลม้รัฐบาล ###S. fight,withstand [Hope]
(n) ความตา้นทาน,การตอ่ตา้น,ความอดทน,การสกดักั刧惀น,การขดัขวาง [Nontri]
/R AH0 Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
/R IY0 Z IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

resist ตอ่ตา้น: ตา้นทาน, ตา้น, ขดัขวาง [Lex2]
อดทน: อดกลั刧惀น, ทนตอ่ [Lex2]
(รซิสิท\ฺ') vt.,vi. ตา้น,ตอ่ตา้น,ตา้นทาน,สกดักั刧惀น,ทดตอ่,ขดัขนื,ขดัขวาง,อดทน ###SW.
resistingly adv. ###S. withstand,confront [Hope]
(vt) ขดัขวาง,ตอ่ตา้น,สกดักั刧惀น,ตา้นทาน [Nontri]
/R AH0 Z IH1 S T/ [CMU]
/R IY0 Z IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resolve ตกลงใจ: ตดัสนิใจ [Lex2]
แยกแยะ: แยก, แยกออก [Lex2]
ตดัสนิใจแนว่แน:่ ตกลงใจแนว่แน ่[Lex2]
แกปั้ญหา: ตอบขอ้ขอ้งใจ, ขจัดขอ้สงสยั [Lex2]
มมีต:ิ ตดัสนิ, ลงความเหน็ช刧ี惀ขาด [Lex2]
วเิคราะห ์(ปัญหา)[Lex2]



แนว่แน:่ ความตั刧惀งใจ, ความมุ่งมั鬦،น [Lex2]
การตดัสนิใจ: การตกลงใจแนว่แน ่[Lex2]
(รซีอลว\') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตดัสนิใจ,มมีต,ิแยกออก,แยกวเิคราะห ์แยกสลาย n. การ
ตกลงใจ,การตดัสนิใจ,ความแนว่แน,่มต\' ###S. determine [Hope]
(n) การลงมต,ิการตกลงใจ,การตดัสนิใจ,ความแนว่แน ่[Nontri]
(vi,vt) แกปั้ญหา,ตกลงกนั,ตดัสนิใจ,ลงมต,ิกระจาย [Nontri]
/R IY0 Z AA1 L V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resort สถานท鬦ี،พักตากอากาศ: สถานท鬦ี،พักผอ่น, รสีอรต์ [Lex2]
แหลง่พ鬦ึ،งพงิ[Lex2]
การหนัไปพ鬦ึ،ง: การหนัไปอาศยั, การหนัไปใช ้[Lex2]
สถานท鬦ี،ท鬦ี،ไปบอ่ย[Lex2]
หนัไปพ鬦ึ،ง: หนัไปอาศยั, หนัไปใช ้[Lex2]
ชอบไป: แหก่นัไป [Lex2]
(รซีอรท์\') vt. อาศยั,พ鬦ึ،ง,ใช,้ใชว้ธิ,ีใชม้าตรการ,ไป,มกัไป n. สถานท鬦ี،ท鬦ี،ผู้คนไปกนับอ่ย,ท鬦ี،
มั鬦،วสมุ,ท鬦ี،มชี鬦ื،อเสยีง,การไปอยู่เสมอ,การอาศยั,การใชม้าตรการอนัใดอนัหน鬦ึ،ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ขอความชว่ย
เหลอื,ผู้ท鬦ี،ถกูขอความชว่ยเหลอื ###S. go,use,employ [Hope]
(vt) ใชว้ธิ,ีพ鬦ึ،ง,อาศยั,พ鬦ึ،ง [Nontri]
/R AH0 Z AO1 R T/ [CMU]
/R IY0 Z AO1 R T/ [CMU]
/R IY0 S AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

respect ประเดน็[Lex2]
ความเคารพ: ความนับถอื [Lex2]
ความเอาใจใส[่Lex2]
เคารพ: นับถอื [Lex2]
เอาใจใส:่ คาํนงึถงึ [Lex2]
(รสีเพคท\ฺ') n. ความนับถอื,ความเคารพ,ความยาํเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส,่ความ
สมัพันธ,์ความเก鬦ี،ยวขอ้ง,ประเดน็,ขอ้,ประการ vt. นับถอื,เคารพ,สมัพันธก์บั,เก鬦ี،ยว
กบั,คาํนงึ,พจิารณา ###SW. respecter n. ###S. regard,esteem [Hope]
(n) ความเคารพ,ความนับถอื,ความเก鬦ี،ยวเน鬦ื،อง,ความสมัพันธ ์[Nontri]
(vt) เคารพ,นับถอื,พาดพงิ,เก鬦ี،ยวกบั,คาํนงึถงึ [Nontri]
/R AH0 S P EH1 K T/ [CMU]
/R IY0 S P EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

respond ตอบ: พดูตอบ [Lex2]
ตอบสนอง: ตอบรับ, โตต้อบ [Lex2]
(รสีพอนด\ฺ') vi. ตอบ,พดูตอบ,ตอบสนอง,โตต้อบ,ขานรับ,รับ,vt. พดูตอบ n. ผลตอบ,การ
ตอบ,ฝาผนังท鬦ี،ตอ่กนั ###S. reply ###A. ignore [Hope]



(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง [Nontri]
/R AH0 S P AA1 N D/ [CMU]
/R IY0 S P AA1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

responsibility ความรับผดิชอบ[Lex2]
หนา้ท鬦ี،: ภาระ, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งรับผดิชอบ [Lex2]
(รสิพอนซะบลิ\'ลทิ)ี n. ความรับผดิชอบ,ภาระ,ภาระหนา้ท鬦ี،,ส鬦ิ،งท鬦ี،รับผดิชอบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นภาระ
หนา้ท鬦ี، ###S. accountability [Hope]
(n) ภาระหนา้ท鬦ี،,ความรับผดิชอบ [Nontri]
/R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

restaurant รา้นอาหาร: ภตัตาคาร [Lex2]
(เรส\'เทอเรนิท)ฺ n. ภตัตาคาร,รา้นอาหาร [Hope]
(n) รา้นอาหาร,ภตัตาคาร [Nontri]
/R EH1 S T ER0 AA2 N T/ [CMU]
/R EH1 S T R AA2 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

rest การพักผอ่น[Lex2]
การหยดุชั鬦،วขณะ: การน鬦ิ،งเฉย [Lex2]
ความตาย[Lex2]
ท鬦ี،พัก[Lex2]
พักผอ่น: นอนพัก [Lex2]
สงบน鬦ิ،ง: หยดุน鬦ิ،ง [Lex2]
อาศยั: ไวว้างใจ [Lex2]



สว่นท鬦ี،เหลอื[Lex2]
ยงัเป็น: ยงัคง [Lex2]
(เรสท)ฺ n. การพักผอ่น,การพัก,การน鬦ิ،งเฉย,การตาย,การหยดุ,ชว่งเงยีบ,จังหวะ
หยดุ,ท鬦ี،พัก,ท鬦ี،พักผอ่น,ท鬦ี،สาํหรับพัก,ท鬦ี،ค刧ํ惀า,สว่นท鬦ี،เหลอื,สว่นอ鬦ื،น,สว่นท鬦ี،เหลอืหลงัการหกัคา่ใช้
จา่ย,สว่นท鬦ี،เป็นกไร,ทนุสาํรอง vi. พักผอ่นเอาแรง,นอนพัก,หลบั,หยดุน鬦ิ،ง,พัก อาศยั,ไวใ้จ,วาง
บน,นั鬦،ง [Hope]
(n) ของเหลอื,การหยดุพัก,ท鬦ี،รอง,การพักผอ่น,การอยู่เฉย [Nontri]
/R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

restricted ซ鬦ึ،งถกูยบัยั刧惀ง: ซ鬦ึ،งถกูควบคมุ, ซ鬦ึ،งถกูกาํหนดขอบเขต [Lex2]
(รสีทรคิ\'ทคิ) adj. ถกูจาํกดั,ถกูจาํกดัวง,ถกูกาํหนด,คบัแคบ ###SW. restrictedness n
###S. limited [Hope]
/R IY0 S T R IH1 K T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[restrict]
จาํกดั: ตวีง [Lex2]
(รสีทรคิท\ฺ') vt. จาํกดั,จาํกดัวง,ยบัยั刧惀ง,หกัหา้ม,ควบคมุ ###S. confine,curb,restrain
[Hope]
(vt) ควบคมุ,จาํกดั,หกัหา้ม,ยบัยั刧惀ง [Nontri]
/R IY0 S T R IH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

restriction การยบัยั刧惀ง: การควบคมุ, การกาํหนดขอบเขต [Lex2]
(รสีทรคิ\'เชนิ) n. การจาํกดั,การจาํกดัวง,การกาํหนด,การบงัคบั ###SW. restrictionist n.
###S. restraint [Hope]
(n) ขอ้จาํกดั,การจาํกดั,การกาํหนด,การบงัคบั [Nontri]
/R IY0 S T R IH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

restrict จาํกดั: ตวีง [Lex2]
(รสีทรคิท\ฺ') vt. จาํกดั,จาํกดัวง,ยบัยั刧惀ง,หกัหา้ม,ควบคมุ ###S. confine,curb,restrain
[Hope]
(vt) ควบคมุ,จาํกดั,หกัหา้ม,ยบัยั刧惀ง [Nontri]
/R IY0 S T R IH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

retain เกบ็ไว:้ รักษาไว,้ สงวนไว,้ กกั [Lex2]
จดจาํ[Lex2]
ผกูขาด[Lex2]
วา่จา้งทนาย: จา้งทนาย [Lex2]



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

retired ปลดเกษยีณ: ปลดประจาํการ [Lex2]
ถอนตวั: ปลกีตวั [Lex2]
(รไีท\'เออรด์) adj. ถอนตวั,ปลดเกษยีณ,อยู่อยา่งสนัโดษ ###SW. retired lyadv.
retiredness n. ###S. withdrawn [Hope]
(adj) ถอนตวัออก,ลาออกแลว้,ปลดเกษยีณแลว้ [Nontri]
/R AH0 T AY1 R D/ [CMU]
/R IY0 T AY1 ER0 D/ [CMU]
/R IY0 T AY1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[retire]
เกษยีณ: เกษยีณอาย,ุ ปลดเกษยีณ [Lex2]
เขา้นอน[Lex2]
ออกไป: จากไป [Lex2]
ถอนตวั: ปลกีตวั [Lex2]
(รไีท\'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตวั,ไปนอน,เขา้นอน,ปลด,ปลดเกษยีณ,ออกไป,จากไป,ปลกี
ตวั,ซอ่นตวั,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลบั,เอาออก,ถอนตวั,รับคนืธนบตัร ###SW. retirer n.
###S. quit,resign,withdraw [Hope]
(vi) ปลกีตวั,ลาออก,ซอ่นตวั,ปลดเกษยีณ,ถอนตวั,พักงาน [Nontri]
(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตวั,ถอนคนื [Nontri]
/R AH0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY2 T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

retirement การปลดเกษยีณ: การถอนตวั, การอยู่อยา่งเงยีบๆ, ความสนัโดษ, การอยู่ตามลาํพัง [Lex2]
(รไีท\'เออะเมนิท)ฺ n.,adj. การปลดเกษยีณ,การอยู่อยา่งสนัโดษ,สถานท鬦ี،สนัโดษ [Hope]
(n) การปลดเกษยีณ,การลาออก,การเลกิกจิการ,การปลดประจาํการ [Nontri]
/R IY0 T AY1 ER0 M AH0 N T/ [CMU]
/R AH0 T AY1 ER0 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

retire เกษยีณ: เกษยีณอาย,ุ ปลดเกษยีณ [Lex2]
เขา้นอน[Lex2]
ออกไป: จากไป [Lex2]
ถอนตวั: ปลกีตวั [Lex2]
(รไีท\'เออะ) vi. ถอยออก,ถอนตวั,ไปนอน,เขา้นอน,ปลด,ปลดเกษยีณ,ออกไป,จากไป,ปลกี
ตวั,ซอ่นตวั,สละโลก vt. ถอน,ถอนกลบั,เอาออก,ถอนตวั,รับคนืธนบตัร ###SW. retirer n.
###S. quit,resign,withdraw [Hope]
(vi) ปลกีตวั,ลาออก,ซอ่นตวั,ปลดเกษยีณ,ถอนตวั,พักงาน [Nontri]
(vt) เอาออก,ถอนออก,ถอนตวั,ถอนคนื [Nontri]
/R AH0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY0 T AY1 R/ [CMU]
/R IY2 T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

reveal เปดิเผย: เผย [Lex2]
แสดงใหเ้หน็: ทาํใหป้รากฎ [Lex2]
(รวีลี\') vt.,n. (การ) เปดิเผย,เผย,แสดงใหเ้หน็,แสดง,ความสวา่ง,เร鬦ื،องท鬦ี،เปดิเผย ###SW.
revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj. ###S.
disclose,expose [Hope]
(vt) แสดง,เปดิเผย,ทาํใหป้รากฏ,เผย [Nontri]
/R IH0 V IY1 L/ [CMU]
/R IY0 V IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

reverse ตรงกนัขา้ม: กลบักนั, พลกิกลบั [Lex2]
ซ鬦ึ،งถอยกลบั: ซ鬦ึ،งถอยหลงั [Lex2]
ดา้นตรงกนัขา้ม[Lex2]
การถอยหลงั[Lex2]
ความลม้เหลว: ความพา่ยแพ ้[Lex2]
กลบักนั: เล刧ี惀ยวกลบั, วกกลบั [Lex2]
ถอยกลบั: ถอยหลงั [Lex2]
กลบัคาํพพิากษา: ยกเลกิคาํสั鬦،งเดมิ [Lex2]
(รเีวริส์\') n. สว่นกลบั,ดา้นตรงกนัขา้ม,การกลบักนั,การถอยหลงั,ดา้นกลบั,เกยีรถ์อย
หลงั,ความเคราะหร์า้ย,ความลม้เหลวส刧ิ惀นเชงิ vt.,vi.,adj. กลบักนั,พลกิกลบั,หนักลบั,ถอย
หลงั,เพกิถอน,ทาํใหไ้ปในทศิตรงขา้ม vi. หนัหรอืเคล鬦ื،อนไปในทศิตรงกนัขา้ม,กลบั,พลกิ
กลบั,เปล鬦ี،ยนเป็น [Hope]
(adj) กลบัดา้น,กลบัตรงกนัขา้ม,กลบัตาลปัตร [Nontri]
(n) ดา้นหลงั,ส鬦ิ،งตรงขา้ม,ความลม้เหลว,ความเคราะหร์า้ย [Nontri]
(vt) ยอ้นกลบั,ผันกลบั,พลกิกลบั,ถอยหลงั,กลบัคาํ [Nontri]
/R IH0 V ER1 S/ [CMU]
/R IY0 V ER1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

revise แกไ้ข: ชาํระ, ตรวจแก ้[Lex2]
ทบทวน[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรับปรงุแกไ้ข[Lex2]
(รไีวซ\') vi.,n. (การ) แกไ้ขใหม,่ปรับปรงุใหม,่เปล鬦ี،ยนรปูแบบการพมิพใ์หม,่ตรวจปรู๊ฟแกไ้ข
ใหม,่ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรับปรงุแกไ้ขใหม ่###SW. revisability n. revisable,revisible adj.
reviser,revisor n. ###S. edit,alter [Hope]
(vt) แกไ้ขใหม,่ทบทวน,ตรวจแกใ้หม,่ปรับปรงุใหม ่[Nontri]
/R IH0 V AY1 Z/ [CMU]
/R IY0 V AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

revision การปรับปรงุใหม:่ การแกไ้ขใหม ่[Lex2]
(รวีสิ\'เชนิ) n. การปรับปรงุแกไ้ข,ฉบบัปรับปรงุแกไ้ข,กระบวนการปรับปรงุแกไ้ข,การชาํระใหม่
###SW. revisional, adj. revisionary adj. ###S. redaction,updating [Hope]
(n) การแกไ้ขใหม,่การทบทวน,การปรับปรงุแกไ้ข,ฉบบัปรับปรงุใหม ่[Nontri]
/R IY0 V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

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



/R IY0 W AO1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rhythm จังหวะดนตร[ีLex2]
จังหวะสมัผัสในกว[ีLex2]
จังหวะ: การเกดิข刧ึ惀นอยา่งสม鬦ํ،าเสมอ [Lex2]
ความสอดคลอ้ง[Lex2]
ลลีา[Lex2]
(รธิ\'ธมึ) n. จังหวะ,เสยีงสมัผัส [Hope]
(n) จังหวะชวีติ,จังหวะ,ลลีา,เสยีงสมัผัส [Nontri]
/R IH1 DH AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rice ตน้ขา้ว[Lex2]
เมลด็ขา้ว: ขา้วสาร [Lex2]
ตาํ (ขา้ว): บด [Lex2]
(ไรซ)ฺ n. เมลด็ขา้ว,ตน้ขา้ว vt. ทาํใหม้ลีกัษณะคลา้ยขา้ว,ตาํขา้ว,ทบุหรอืบดใหม้ลีกัษณะเป็น
แปง้เปียกท鬦ี،คลา้ยขา้ว [Hope]
(n) ขา้ว [Nontri]
/R AY1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rich รวย: ร鬦ํ،ารวย, มั鬦،งคั鬦،ง [Lex2]
อดุมสมบรูณ[์Lex2]
มคีา่: หรหูรา [Lex2]
(อาหาร) มนั: มนัยอ่ง, เล鬦ี،ยน [Lex2]
เขม้ขน้ (รสชาต,ิ ส)ี: เขม้ [Lex2]
(รชิ)ฺ adj. รวย,มคีา่,อดุม,อดุมสมบรูณ,์มผีลติผลมาก,สวยงาม,หรหูรา, (รส) จัด, (รส) เขม้ขน้,
(ส)ี เขม้, (เสยีง) น鬦ิ،มนวล, (กล鬦ิ،น) หอมมาก,ขบขนั,นา่หวัเราะ,ชอุ่ม n. คนร鬦ํ،ารวยทั刧惀งหลาย
###SW. richly adv. richness n. ###S. wealthy,abu [Hope]
(adj) อดุมสมบรูณ,์รวย,สวยงาม,หรหูรา,มั鬦،งคั鬦،ง [Nontri]
/R IH1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ride ข鬦ี،: ควบมา้ [Lex2]
ข鬦ี،จักรยานหรอืจักรยานยนต[์Lex2]
เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ[Lex2]
ข刧ึ惀นลฟิท[์Lex2]
ควบคมุ: บงัคบั [Lex2]
ลอย: ลอ่งลอย [Lex2]
อาศยั[Lex2]
โต ้(คล鬦ื،น)[Lex2]
การเดนิทางโดยยานพาหนะหรอืหลงัมา้[Lex2]
การข鬦ี،ยานพาหนะ[Lex2]
เคร鬦ื،องเลน่ท鬦ี،ขบัข鬦ี،เพ鬦ื،อความเพลดิเพลนิ[Lex2]
(ไรด)ฺ {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ข鬦ี،มา้,ควบมา้,ข鬦ี،รถ,เดนิเรอื,ลอยลาํ,จอดเรอื,โต้
คล鬦ื،น,อยู่บน,ดาํเนนิการตอ่ไป,วางเดมิพัน,อาศยั,ควบคมุ,ครอบงาํ,ทาํใหข้鬦ี، n. การเดนิทางดว้ย
มา้,การเดนิทางดว้ยพาหนะ,ทางสาํหรับข鬦ี،หรอืขบัรถ Phr. (ride down ใชอ้ยา่งปรานลีงแส)้
[Hope]
(n) การขบั,การข鬦ี،,การไป,การควบมา้ [Nontri]
(vi) ข鬦ี،,ไป,ควบ,เดนิเรอื,จอดเรอื,โตค้ล鬦ื،น [Nontri]
(vt) ขบั,ข鬦ี،,ควบ,ครอบงาํ,เทยีบทา่,จอดเรอื [Nontri]



/R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rider คนท鬦ี،ข鬦ี،มา้หรอืยานพาหนะ: ผู้ข鬦ี، [Lex2]
ขอ้ความเพ鬦ิ،มเตมิ: ความเหน็เพ鬦ิ،มเตมิ [Lex2]
(ไร\'เดอะ) n. ผู้ข鬦ี،,ผู้ขบั,สตัวท์鬦ี،ใชข้鬦ี،,ขอ้ความเพ鬦ิ،มเตมิ,สว่นท鬦ี،ปรับปรงุ [Hope]
(n) ผู้ขบั,ผู้ข鬦ี،,สตัวท์鬦ี،ใชข้鬦ี،,ขอ้ความเพ鬦ิ،มเตมิ [Nontri]
/R AY1 D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

riding การข鬦ี،มา้[Lex2]
(ไร\'ดงิ) n. การข鬦ี،,การข鬦ี،มา้,การควบมา้,การข鬦ี،รถ,การขบัข鬦ี،,การข鬦ี،เรอื,การเดนิเรอื,ทางสาํหรับ
ขบัข鬦ี،,ทางสาํหรับข鬦ี،มา้ [Hope]
/R AY1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[ride]
ข鬦ี،: ควบมา้ [Lex2]
ข鬦ี،จักรยานหรอืจักรยานยนต[์Lex2]
เดนิทางโดยใชย้านพาหนะ[Lex2]
ข刧ึ惀นลฟิท[์Lex2]
ควบคมุ: บงัคบั [Lex2]
ลอย: ลอ่งลอย [Lex2]
อาศยั[Lex2]
โต ้(คล鬦ื،น)[Lex2]
การเดนิทางโดยยานพาหนะหรอืหลงัมา้[Lex2]
การข鬦ี،ยานพาหนะ[Lex2]
เคร鬦ื،องเลน่ท鬦ี،ขบัข鬦ี،เพ鬦ื،อความเพลดิเพลนิ[Lex2]
(ไรด)ฺ {rode,ridden,riding,rides} vi.,vt. ข鬦ี،มา้,ควบมา้,ข鬦ี،รถ,เดนิเรอื,ลอยลาํ,จอดเรอื,โต้
คล鬦ื،น,อยู่บน,ดาํเนนิการตอ่ไป,วางเดมิพัน,อาศยั,ควบคมุ,ครอบงาํ,ทาํใหข้鬦ี، n. การเดนิทางดว้ย
มา้,การเดนิทางดว้ยพาหนะ,ทางสาํหรับข鬦ี،หรอืขบัรถ Phr. (ride down ใชอ้ยา่งปรานลีงแส)้
[Hope]
(n) การขบั,การข鬦ี،,การไป,การควบมา้ [Nontri]
(vi) ข鬦ี،,ไป,ควบ,เดนิเรอื,จอดเรอื,โตค้ล鬦ื،น [Nontri]
(vt) ขบั,ข鬦ี،,ควบ,ครอบงาํ,เทยีบทา่,จอดเรอื [Nontri]
/R AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rid ขจัด: กาํจัด, ทาํใหห้มดไป [Lex2]
ขจัดออกไป[Lex2]
(รดิ) {rid/ridded,ridding,rids} vt. ขจัด,กาํจัด,ทาํใหห้มดไป,สลดั,ทาํใหห้ลดุ,ทาํใหพ้น้,ชว่ย
เหลอื,กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ ride ###SW. ridder n. [Hope]
(vt) สลดั,กาํจัด,ขจัด [Nontri]
/R IH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



rightly อยา่งถกูตอ้ง: อยา่งยตุธิรรม [Lex2]
(ไรท\ฺ'ล)ี adv. อยา่งถกูตอ้ง [Hope]
(adv) อยา่งยตุธิรรม,อยา่งถกูตอ้ง,อยา่งเป็นธรรม [Nontri]
/R AY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [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,ตรง
ไป,เป็นมมุฉาก n. ธรรม,ความยตุธิรรม,ความถกูตอ้ง,สทิธ,ิสทิธติามกฎหมาย,การหนัขวา,การ
เล刧ี惀ยวขวา,ฝ่ายท鬦ี،ถกูตอ้ง,สมาชกิฝ่ายขวา,สมาชกิรัฐสภาท鬦ี،นั鬦،งอยู่ทางดา้นขวาของประธานสภา
vt. ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหเ่หทาะสม,แกแ้คน้,แกไ้ข vi. ทรงตวั,ตั刧惀งตรง adv .เป็นเสน้ตรง,อยา่ง
ถกูตอ้ง,แมน่ยาํ,เหมาะสม [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,ขวา,ปกต,ิเรยีบรอ้ย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แทจ้รงิ [Nontri]
(adv) โดยตรง,โดยถกูตอ้ง,อยา่งเหมาะสม,อยา่งด,ีโดยตลอด [Nontri]
(n) ความยตุธิรรม,สทิธ,ิความถกูตอ้ง,ขอ้เทจ็จรงิ,ฝ่ายขวา [Nontri]
(vt) แกไ้ข,ทาํใหถ้กู,ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหเ้หมาะสม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ring แหวน[Lex2]
วงแหวน: วงกลม, วง [Lex2]
หว่ง: ลอ้ [Lex2]
กลุ่มคณะ[Lex2]
เน刧ื惀อท鬦ี،ท鬦ี،เป็นวงกลม: สนามวงกลม, สนามมวย [Lex2]
ลอ้ม: ปดิลอ้ม, ลอ้มวง [Lex2]
ใสห่ว่ง: ใสป่ลอก, สนตะพาย [Lex2]
สั鬦،นกระด鬦ิ،ง: เคาะระฆงั [Lex2]
สง่เสยีงดงักงัวาน: สง่เสยีงดงักอ้ง [Lex2]
ทาํเสยีงสะทอ้น: ทาํเสยีงกอ้ง [Lex2]
โทรศพัท[์Lex2]
เสยีงกระด鬦ิ،ง: เสยีงดงักงัวาน [Lex2]
(รงิ) {rang,rung,ringing,rings} n. วงแหวน,แหวน,ลอ้,หว่ง,วงปีของตน้ไม,้ทาง
วงกลม,สนามววัแขง่,สนามมวย,สนามมวยปล刧ํ惀า,การตอ่ยมวย,การ
แขง่ขนั,สงัเวยีน,วงการ,กลุ่ม,คณะ,ปอยผมท鬦ี،ขดเป็นวง,สยีงกร鬦ิ،ง,เสยีงกระด鬦ิ،ง,เสยีง
โทรศพัท,์เสยีงกงัวาน,การโทรศพัท ์v. ลอ้มวง,กลายเป็นวงแหวน [Hope]
(vi) บนิวน,สง่เสยีง,สั鬦،นกระด鬦ิ،ง,เคาะระฆงั [Nontri]
(vt) ปลอกเปลอืก,ลอ้มวง,ทาํใหเ้ป็นวงลอ้ [Nontri]
/R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]



rise ลกุข刧ึ惀น: ยนืข刧ึ惀น, ต鬦ื،นข刧ึ惀น [Lex2]
สงูข刧ึ惀น: เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น [Lex2]
เล鬦ื،อนสถานะข刧ึ惀น: เล鬦ื،อนข刧ึ惀น [Lex2]
ลกุฮอื: กบฏ, ลกุข刧ึ惀นตอ่สู้ [Lex2]
ยตุกิารประชมุ[Lex2]
กาํเนดิ: เร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
เจรญิเตบิโต: เจรญิข刧ึ惀น [Lex2]
ปรากฏ: ผดุข刧ึ惀น [Lex2]
(ดวงอาทติย)์ ปรากฏข刧ึ惀นจากขอบฟา้[Lex2]
การเพ鬦ิ،มข刧ึ惀น[Lex2]
การเล鬦ื،อนข刧ึ惀น: การเล鬦ื،อนสถานะข刧ึ惀น [Lex2]
การยกระดบั: ระดบัท鬦ี،สงูข刧ึ惀น, การเปล鬦ี،ยนระดบัสงูข刧ึ惀น [Lex2]
การปรากฏข刧ึ惀นเหนอืเสน้ขอบฟา้[Lex2]
แหลง่กาํเนดิ: จดุเร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
การกอ่จลาจล: การลกุฮอื, การกบฏ [Lex2]
(ไรซ) (rose,risen,rising,rises} vi.,n. (การ) ลกุข刧ึ惀น,ยนืข刧ึ惀น,ต鬦ื،นข刧ึ惀น,ยนืตรง,ลกุข刧ึ惀นตอ่สู้,เจรญิ
เตบิโต,ปรากฎข刧ึ惀น,ลอยข刧ึ惀น,ผดุข刧ึ惀น,กาํเนดิข刧ึ惀น,ฟขู刧ึ惀น,เล鬦ื،อนข刧ึ惀น,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,สงูข刧ึ惀น,นนูข刧ึ惀น,กอ่การ
กบฎ,กระตุ้น,ราคาสงูข刧ึ惀น,ฟ刧ื惀นข刧ึ惀นจากความตาย,ปดิการประชมุ vt. ทาํใหล้กุข刧ึ惀น [Hope]
(vi) เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,ลกุข刧ึ惀น,เกดิข刧ึ惀น,ผดุข刧ึ惀น,สงูข刧ึ惀น [Nontri]
/R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

risk ภยัอนัตราย: อนัตราย, การเส鬦ี،ยงภยั [Lex2]
การเส鬦ี،ยง[Lex2]
เส鬦ี،ยงภยั: เส鬦ี،ยงอนัตราย [Lex2]
เส鬦ี،ยงทาํ: เส鬦ี،ยง, ลอง [Lex2]
(รสิค)ฺ n. การเส鬦ี،ยง,ภยั,อนัตราย, (ประกนัภยั) อตัราการเส鬦ี،ยง vt. เส鬦ี،ยง,เส鬦ี،ยงภยั,เส鬦ี،ยงทาํ,ลอง
###S. dangerous chance,venture [Hope]
(n) อนัตราย,ภยั,การเส鬦ี،ยง,อตัราการเส鬦ี،ยง [Nontri]
(vt) เส鬦ี،ยง,เส鬦ี،ยงภยั [Nontri]
/R IH1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

river แมน่刧ํ惀า: แมน่刧ํ惀าลาํธาร [Lex2]
การไหล: การไหลบา่ [Lex2]
(รฟิ\'เวอะ) n. แมน่刧ํ惀า,สายน刧ํ惀า,กลุ่มดาวEridanus, phr. (sell down the river ทรยศหกั
หลงั,ทอดท刧ิ惀ง,หลอกลวง) \' [Hope]



(n) แมน่刧ํ惀า [Nontri]
/R IH1 V ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

road ถนน: ทาง [Lex2]
เสน้ทาง: วถิทีาง [Lex2]
(โรด) n. ถนน,ทาง,เสน้ทาง,วถิ,ีวถิทีาง,ทางรถไฟ,ท鬦ี،ทอดสมอ,อโุมงคเ์หมอืง ###S.
street,highway [Hope]
(n) ทาง,ถนน,เสน้ทาง,วถิทีาง [Nontri]
/R OW1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rob ปลน้: ปลน้จ刧ี惀, แยง่ชงิ, ชงิทรัพย,์ ว鬦ิ،งราว [Lex2]
(รอบ) vt.,vi. ปลน้,ชงิทรัพย,์แยง่ชงิ,ทาํใหส้ญูเสยี ###S. steal from,deprive [Hope]
(vt) ปลน้,ขโมย,แยง่ชงิ,ชงิทรัพย,์ลกัขโมย [Nontri]
/R AA1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

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

roll มว้น: กล刧ิ惀ง, หมนุ [Lex2]
กล刧ิ惀ง: หมนุ, มว้น [Lex2]
ขบัเคล鬦ื،อนบนลอ้[Lex2]
บดิงอ: บดิตวัเคล鬦ื،อนไป [Lex2]
เดนิโซเซ: โคลงเคลง, โอนเอน [Lex2]
เคล鬦ื،อนเป็นลกูคล鬦ื،น[Lex2]
คลงึดว้ยลกูกล刧ิ惀ง: นวดดว้ยลกูล刧ิ惀ง [Lex2]
ดาํเนนิการ: เร鬦ิ،มปฏบิตักิาร [Lex2]
มว้นเอกสาร[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มลีกัษณะเป็นมว้นกลม[Lex2]



กอ้นขนมปัง: อาหารท鬦ี،อยู่ในหอ่ [Lex2]
การหมนุ[Lex2]
การคลงึดว้ยลกูกล刧ิ惀ง[Lex2]
การโยนลกูเตา๋[Lex2]
การบนิควงสวา่น[Lex2]
การหมนุแบบวงลอ้[Lex2]
การเดนิโคลงเคลง: การโคลง [Lex2]
เสยีงรัว: เสยีงรัวกลอง [Lex2]
ลกูกล刧ิ惀ง: เคร鬦ื،องบด [Lex2]
(โรล) vi.,vt. มว้น,มวน,กล刧ิ惀ง,กลอก,บด,หมนุ,คลงึ,ผา่นพน้ไป,หนั,พเนจร,ออกเดนิทาง,เร鬦ิ،ม
ปฏบิตักิาร,ดาํเนนิการ,ทาํใหห้มนุ,หอ่,พับ,ใสห่มกึเขา้ท鬦ี،ลกูกล刧ิ惀ง,ปลน้,ชงิทรัพย ์n. เอกสารท鬦ี،
มว้น,มวนบหุร鬦ี،,สมดุรายช鬦ื،อ,บญัชหีางวา่ว,ทะเบยีน,ลกูโม,่ลกูรอก,เพลากล刧ิ惀ง,เคร鬦ื،องลกูกล刧ิ惀ง
[Hope]
(n) การกล刧ิ惀ง,รายช鬦ื،อ,มว้นกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลกูกล刧ิ惀ง,ลกูโม ่[Nontri]
(vi) บด,กล刧ิ惀ง,คลงึ,หมนุ,ออกเดนิทาง [Nontri]
(vt) กล刧ิ惀ง,มว้น,ทาํใหห้มนุ,บด,หอ่,ชงิทรัพย,์ปลน้ [Nontri]
/R OW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

romantic เก鬦ี،ยวกบัเร鬦ื،องรักใครแ่ละการผจญภยั[Lex2]
เพอ้ฝัน: ในอดุมคต ิ[Lex2]
เตม็ไปดว้ยจนิตนาการ[Lex2]
บคุคลท鬦ี،มลีกัษณะโรแมนตกิ: บคุคลท鬦ี،ชา่งเพอ้ฝัน [Lex2]
(โรแมน\'ทคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัเร鬦ื،องรักใคร,่จนิตนาการ,เป็นไปไมไ่ด,้แสดงความ
รัก,เรา่รอ้น,รอ้นรน,รนุแรง,เชงินวนยิาย,เพอ้ฝัน,เป็นละคร n. บคุคลท鬦ี،เรา่รอ้น (โดยเฉพาะเก鬦ี،ยว
กบัความรักและจนิตนาการ) ###SW. romanticist n. ###S. sent [Hope]
(adj) โรแมนตกิ,เพอ้ฝัน,เก鬦ี،ยวกบัเร鬦ื،องรักใคร,่ในจนิตนาการ [Nontri]
/R OW0 M AE1 N T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

roof หลงัคา[Lex2]
สว่นบน[Lex2]
เพดานปาก[Lex2]
มงุหลงัคา[Lex2]
(รฟู) n. หลงัคา,หลงัคาส鬦ิ،งปลกูสรา้ง,หลงัคารถ,โครงค刧ํ惀าหลงัคา,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยหลงัคาบา้น,เพดา
ปาก,สว่นบน,แผน่บน Phr. (raise the roof ทาํใหเ้กดิเสยีงดงั,บน่หรอืประทว้งดว้ยเสยีงท鬦ี،ดงั
ทะเลาะกนัเสยีงดงั) vt. มงุหลงัคา,ครอบ,ปดิคลมุ pl. roofs [Hope]
(n) เพดาน,หลงัคา [Nontri]
(vt) ปดิคลมุ,มงุหลงัคา,ครอบ [Nontri]
/R UW1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

room ท鬦ี،วา่ง: ชอ่งวา่ง, เน刧ื惀อท鬦ี، [Lex2]
หอ้ง: ท鬦ี،พัก [Lex2]
คนท鬦ี،อยู่ในหอ้ง[Lex2]
โอกาส: ลู่ทาง, ชอ่งทาง [Lex2]
พักอาศยั[Lex2]
(รมู) n. หอ้ง,ท鬦ี،วา่ง,ท鬦ี،พัก,ชอ่งวา่ง,เน刧ื惀อท鬦ี،,โอกาส, ###SW. rooms n. ท鬦ี،พักอาศยั,คนท鬦ี،อยู่ใน
หอ้ง vi. กนิเน刧ื惀อท鬦ี،,พัก,พักอาศยั,อยู่ vt. ขอใหพั้ก,ขอใหพั้กอาศยั ###S. cubicle,chamber
[Hope]



(n) ท鬦ี،วา่ง,หอ้ง,โอกาส,เน刧ื惀อท鬦ี،,ท鬦ี،พัก [Nontri]
/R UW1 M/ [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鬦،งราก: งอกราก [Lex2]
มกีาํเนดิจาก: มพี刧ื惀นฐานจาก [Lex2]
คุ้ยดนิดว้ยจมกู: ขดุคุ้ย [Lex2]
สง่เสยีงเชยีร:์ ปลกุใจ, สนับสนนุ [Lex2]
(รทู) n. ราก,หนอ่,หวัใตด้นิ,ฐาน,รากฐาน,แหลง่ท鬦ี،มา,แกน่แท,้รากของตน้ตอ, (คณติศาสตร)์
กรณฑ,์ลกูหลาน,รากศพัท,์รากของคาํ vi. มกีาํเนดิจาก,มบีอ่เกดิจาก Phr. (take root งอก
ราก เจรญิเตบิโต ยดึแนน่) ###S. rootlet,shoot,taproot [Hope]
(n) รากฐาน,ราก,รากศพัท,์แหลง่ท鬦ี،มา [Nontri]
(vi) หยั鬦،งราก,ออกราก,มกีาํเนดิจาก [Nontri]
(vt) ยดึแนน่,เกาะแนน่,หยั鬦،งราก,ถอนรากถอนโคน [Nontri]
/R UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rope เชอืก[Lex2]
มดัดว้ยเชอืก: ผกูเชอืก [Lex2]
(โรพ) n. เชอืก,พวง,บหุร鬦ี،ซกิาร ์vi. ดงึออกเป็นเสน้,กลายเป็นเชอืก ###S. cable,cord,line
[Hope]
(n) หว่งเชอืก,เชอืก,พวง [Nontri]
(vt) กั刧惀นเชอืก,ผกูเชอืก,คลอ้งเชอืก,ทาํใหเ้ป็นหว่ง [Nontri]
/R OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

roughly อยา่งครา่วๆ[Lex2]
/R AH1 F L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

rough ขรขุระ: ไมเ่รยีบ, สาก, หยาบ [Lex2]
มพีายรุนุแรง[Lex2]
ทรุกนัดาร: ยากลาํบาก [Lex2]
หยาบคาย: เกเร, รนุแรง [Lex2]
ครา่วๆ: หยาบๆ [Lex2]
ไมเ่ป็นระเบยีบ: เอะอะโวยวาย, ตงึตงั [Lex2]
ไมไ่ดต้กแตง่: ยงัไมเ่สรจ็เรยีบรอ้ย [Lex2]
พงหญา้หรอืตน้ไมใ้นสนามกอลฟ์[Lex2]
ตน้รา่ง: ฉบบัรา่ง [Lex2]
คนท鬦ี،ใชค้วามรนุแรง: อนัธพาล [Lex2]
ทาํใหข้รขุระ: ทาํใหห้ยาบกระดา้ง [Lex2]
ใชก้าํลงัรนุแรงตอ่คู่แขง่ขนั (เชน่ ฟตุบอล, ฮอ็กก刧ี惀)[Lex2]
(รัฟ) adj.,n.,v. (ทาํให,้กลายเป็น) (ส鬦ิ،งท鬦ี،) ขรขุระ,ไมเ่รยีบ,สาก,หยาบ,กระดา้ง,ไมส่วย,มขีน
รงุรัง,ไมไ่ดต้กแตง่,ไมไ่ดเ้สรมิแตง่,ครา่ว ๆ ,ตงึตงั,หยาบคาย,เกเร, (พาย)ุ รนุแรง,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,จลาจล,ยากลาํบาก, (ยา) ฤทธ气ิꯔแรง,คนเกเร,คนพาล,ความลาํบาก,ตน้รา่ง [Hope]
(adj) ขรขุระ,หยาบ,ไมเ่รยีบ,รนุแรง(พาย)ุ,ตงึตงั [Nontri]



/R AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rounded ซ鬦ึ،งมรีปูรา่งกลม[Lex2]
/R AW1 N D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[round]
รอบๆ[Lex2]
กลมๆ: เป็นรปูทรงกลม [Lex2]
ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนเป็นวงกลม[Lex2]
รปูทรงกลม: ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นวงกลม [Lex2]
รอบการแขง่ขนั[Lex2]
ยก (มวย): รอบ [Lex2]
รอบ (กอลฟ์)[Lex2]
นัด(กระสนุ): ชดุยงิ [Lex2]
การลาดตระเวณ[Lex2]
ขนมปังท鬦ี،หั鬦،นเป็นแผน่[Lex2]
ทอ่นเพลงท鬦ี،รอ้งตอ่กนัเป็นทอดๆ[Lex2]
การหมนุไปรอบๆ[Lex2]
เคล鬦ื،อนเป็นวงกลม: เคล鬦ื،อนไปรอบๆ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
กลายเป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
หอ่รมิฝีปากออกเสยีง[Lex2]
(เราด)ฺ adj.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) กลม,เป็นกจิวตัร,ออ้มกลบัมา,มาก,เตม็
ท鬦ี،,กลมกลอ่ม,อวบ,คลอ่งแคลว่,ชดัเจน,ดงักงัวาน,มชีวีติชวีา,รนุแรง n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นวงกลม,ส鬦ิ،งท鬦ี،
เป็นรปูวงแหวน,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูทรงกลม,รอบ,การหมนุรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การ
ชกมวย) ยก,เกม, (กระสนุ) นัด,ชดุ,พัก,ครั刧惀ง [Hope]
(adj) เตม็,กลม,หมนุรอบ,ดงักงัวาน,เป็นกจิวตัร,รนุแรง [Nontri]
(adv) หมนุเวยีน,โดยรอบ,โดยทั鬦،ว,ตลอดเวลา [Nontri]
(n) ยก,รอบ,พัก,การหมนุรอบ,วงกลม,การตรวจ [Nontri]
(vt) ขดัเกลา,ทาํใหก้ลม,โอบลอ้ม,ทาํใหเ้ป็นวงแหวน [Nontri]
/R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

round รอบๆ[Lex2]
กลมๆ: เป็นรปูทรงกลม [Lex2]
ซ鬦ึ،งเคล鬦ื،อนเป็นวงกลม[Lex2]
รปูทรงกลม: ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นวงกลม [Lex2]
รอบการแขง่ขนั[Lex2]
ยก (มวย): รอบ [Lex2]
รอบ (กอลฟ์)[Lex2]
นัด(กระสนุ): ชดุยงิ [Lex2]
การลาดตระเวณ[Lex2]
ขนมปังท鬦ี،หั鬦،นเป็นแผน่[Lex2]
ทอ่นเพลงท鬦ี،รอ้งตอ่กนัเป็นทอดๆ[Lex2]
การหมนุไปรอบๆ[Lex2]
เคล鬦ื،อนเป็นวงกลม: เคล鬦ื،อนไปรอบๆ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
กลายเป็นตวัเลขหลกัถว้นๆ[Lex2]
หอ่รมิฝีปากออกเสยีง[Lex2]
(เราด)ฺ adj.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) กลม,เป็นกจิวตัร,ออ้มกลบัมา,มาก,เตม็



ท鬦ี،,กลมกลอ่ม,อวบ,คลอ่งแคลว่,ชดัเจน,ดงักงัวาน,มชีวีติชวีา,รนุแรง n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นวงกลม,ส鬦ิ،งท鬦ี،
เป็นรปูวงแหวน,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูทรงกลม,รอบ,การหมนุรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การ
ชกมวย) ยก,เกม, (กระสนุ) นัด,ชดุ,พัก,ครั刧惀ง [Hope]
(adj) เตม็,กลม,หมนุรอบ,ดงักงัวาน,เป็นกจิวตัร,รนุแรง [Nontri]
(adv) หมนุเวยีน,โดยรอบ,โดยทั鬦،ว,ตลอดเวลา [Nontri]
(n) ยก,รอบ,พัก,การหมนุรอบ,วงกลม,การตรวจ [Nontri]
(vt) ขดัเกลา,ทาํใหก้ลม,โอบลอ้ม,ทาํใหเ้ป็นวงแหวน [Nontri]
/R AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

route เสน้ทางของรถ เรอื เคร鬦ื،องบนิ: ทาง [Lex2]
กาํหนดเสน้ทาง: วางเสน้ทาง [Lex2]
(รทู) n. ทาง,เสน้ทาง,เสน้ทางเดนิ,เสน้ทางเดนิเรอื,คาํสั鬦،งเดนิทพั,vi. กาํหนดเสน้ทาง,วางเสน้
ทาง ###SW. routerouter n. Phr. (en route อยู่ในระหวา่งเสน้ทาง) ###S.
course,road,passing [Hope]
(n) เสน้ทาง,ทางเดนิ,ทาง,การเดนิทาง [Nontri]
(v) / / [OALD]

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

row แถว: แผง, ทวิ, แนว [Lex2]
ถนนท鬦ี،มตีกึอยู่สองขา้ง[Lex2]
พาย: กรรเชยีง, แจว [Lex2]
แขง่เรอื[Lex2]
การทะเลาะววิาท[Lex2]
เสยีงเอะอะโวยวาย: เสยีงทะเลาะตงึตงั [Lex2]
ทะเลาะววิาท[Lex2]
(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชยีง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชยีง,ทะเลาะววิาทเสยีงดงั n. การ
พาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรกุ,การทะเลาะววิาทดว้ยเสยีงตงึตงั,ความอลหมา่นอกึทกึ
ครกึโครม,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]

royal เก鬦ี،ยวกบัราชวงศ:์ เก鬦ี،ยวกบักษัตรยิ,์ เก鬦ี،ยวกบัราชสาํนัก [Lex2]
ใหญโ่ต: มโหฬาร [Lex2]
ดเีลศิ: ชั刧惀นเย鬦ี،ยม, ชั刧惀นหน鬦ึ،ง [Lex2]
สมาชกิของราชวงศ ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ใบเรอืของเสาเอก[Lex2]
(รอย\'เอลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบั (กษัตรยิ,์ราชนิ,ีราชนกิลู,ราชสาํนัก)
,ราช,หลวง,ใหญ,่มโหฬาร,เก鬦ี،ยวกบัเจา้,ดเีลศิ,เย鬦ี،ยม,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ในเรอืของเสาเอก ###SW.
royally adv. ###S. regal,kingly,imperial,majestic [Hope]



(adj) เก鬦ี،ยวกบัเจา้,หลวง,ดเีลศิ,เย鬦ี،ยม,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง [Nontri]
/R OY1 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

rubber ยาง: ยางธรรมชาต,ิ ยางสงัเคราะห ์[Lex2]
รองเทา้หุ้มกนัน刧ํ惀า[Lex2]
ยางลบ[Lex2]
ถงุยางอนามยั: ถงุยาง [Lex2]
การเลน่ไพห่ลายเกมตอ่เน鬦ื،องกนั[Lex2]
(รับ\'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถ,ูผู้นวด,ยางลบ,ถงุยาง (คมุกาํเนดิ) ,ผู้ฆา่คน,อปุสรรค,ส鬦ิ،งกดีขวาง adj.
ทาํดว้ยยาง,เก鬦ี،ยวกบัการผลติยาง ###S. India rubber,natural rubber,gum
elastic,caoutchouc [Hope]
(n) ผู้ถ,ูยางลบ,ยางรถยนต,์อปุสรรค,ถงุยางคมุกาํเนดิ [Nontri]
/R AH1 B ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rubbish ขยะ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรส้าระ[Lex2]
(รับ\'บชิ) n. ของเสยี,ขยะ,สวะ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหลวไหล,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรส้าระ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไรค้า่ ###S.
refuse,trash,debris [Hope]
(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,ส鬦ิ،งไรส้าระ [Nontri]
/R AH1 B IH0 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

rudely อยา่งหยาบคาย: ไมส่ภุาพ [Lex2]
/R UW1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

rude หยาบคาย: หยาบ [Lex2]
(รดู) adj. หยาบคาย,ไมส่ภุาพ,หยาบ,ไมป่ระณตี,ไมล่ะเอยีด,ไม่
ไพเราะ,ขรขุระ,สาก,รนุแรง,เจา้อารมณ,์แขง็แรง,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]

ruined /R UW1 AH0 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[ruin]



ซากปรักหกัพัง[Lex2]
ความพนิาศ: ความหายนะ, การทาํลาย [Lex2]
ความลม่จม: ความลม้ละลาย [Lex2]
ทาํใหพ้นิาศ: ทาํลาย [Lex2]
ทาํใหล้ม่จม: ทาํใหล้ม้ละลาย [Lex2]
|der, nur Sg.| ความพนิาศ, ความหายนะ, ความลม่จม [LongdoDE]
(ร\ู'อนิ) n. ความพนิาศ,ความหายนะ,ซากปรักหกัพัง,สถานท鬦ี،ปรักหกัพัง,ความลม่จม,การลม้
ละลาย vi. ทาํใหพ้นิาศ,ทาํลาย ใหล้ม่จม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ลอ่ลวง (ผู้หญงิ) vi. ประสบความ
พนิาศ,ประสบความหายนะ,ลม่จม,ลม้ละลาย,ยอ่ยยบั ###SW. ruinable adj. ruiner n.
[Hope]
(n) ส鬦ิ،งปรักหกัพัง,ความเส鬦ื،อมโทรม,ความหายนะ,ความพนิาศ [Nontri]
(vt) ทาํลาย,เส鬦ื،อมโทรม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ทาํใหล้ม่จม,ทาํใหพ้นิาศ [Nontri]
/R UW1 AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ruin ซากปรักหกัพัง[Lex2]
ความพนิาศ: ความหายนะ, การทาํลาย [Lex2]
ความลม่จม: ความลม้ละลาย [Lex2]
ทาํใหพ้นิาศ: ทาํลาย [Lex2]
ทาํใหล้ม่จม: ทาํใหล้ม้ละลาย [Lex2]
|der, nur Sg.| ความพนิาศ, ความหายนะ, ความลม่จม [LongdoDE]
(ร\ู'อนิ) n. ความพนิาศ,ความหายนะ,ซากปรักหกัพัง,สถานท鬦ี،ปรักหกัพัง,ความลม่จม,การลม้
ละลาย vi. ทาํใหพ้นิาศ,ทาํลาย ใหล้ม่จม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ลอ่ลวง (ผู้หญงิ) vi. ประสบความ
พนิาศ,ประสบความหายนะ,ลม่จม,ลม้ละลาย,ยอ่ยยบั ###SW. ruinable adj. ruiner n.
[Hope]
(n) ส鬦ิ،งปรักหกัพัง,ความเส鬦ื،อมโทรม,ความหายนะ,ความพนิาศ [Nontri]
(vt) ทาํลาย,เส鬦ื،อมโทรม,ทาํใหย้อ่ยยบั,ทาํใหล้ม่จม,ทาํใหพ้นิาศ [Nontri]
/R UW1 AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ruler ผู้ปกครอง: ผู้ควบคมุ [Lex2]
ไมบ้รรทดั: ไมว้ดั [Lex2]
(ร\ู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคมุ,ผู้ครอบงาํ,ประมขุ,ผู้ช刧ี惀ขาด,ไมบ้รรทดั ###S. monarch
[Hope]
(n) ผู้ควบคมุ,ผู้ช刧ี惀ขาด,ผู้ปกครอง,ประมขุ,ไมบ้รรทดั [Nontri]
/R UW1 L ER0/ [CMU]
(n) / / [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刧ี惀ขาด [Lex2]
(รลู) n. กฎ,หลกั,ขอ้บงัคบั,ระเบยีบ,กตกิา,วนัิย,วนัิยศาสนา,การปกครอง,การควบคมุ,การ
ครอบครอง,การช刧ี惀ขาด,วธิกีารทางคณติศาสตร,์ไมบ้รรทดั,ไมว้ดั Phr. (as a rule โดย



ทั鬦،วไป,ตามปกต)ิ vt.,vi. ควบคมุ,ปกครอง,ครอบงาํ,ช刧ี惀ขาด,มอีทิธพิล,ตเีสน้,ขดีเสน้ Phr. (rule
out ไมย่อมรับ) [Hope]
(n) กฎ,กตกิา,ระเบยีบ,ขอ้บงัคบั,การปกครอง,ไมบ้รรทดั [Nontri]
(vt) ควบคมุ,ช刧ี惀ขาด,ตดัสนิใจ,ปกครอง,ขดีเสน้ [Nontri]
/R UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rumour ขา่วลอื[Lex2]
(ร\ู'เมอะ) n. ขา่วลอื,ขา่วเลา่ลอื,เร鬦ื،องโจษจัน,vt. ปลอ่ยขา่วลอื,เลา่ลอื,ซบุซบิ ###S.
report,tale,gossip [Hope]
(n) ขา่วลอื,ขา่วโคมลอย,กติตศิพัท,์เร鬦ื،องโจษจัน [Nontri]
(vt) เล鬦ื،องลอื,ซบุซบินนิทา,เลา่ลอื,โจษจัน [Nontri]
/R UW2 M ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

runner ผู้ว鬦ิ،ง: นักว鬦ิ،งแขง่ [Lex2]
ผู้สง่ขา่วสาร: คนเดนิหนังสอื [Lex2]
ผู้ลกัลอบขนสง่สนิคา้[Lex2]
หลบฉากออกไป[Lex2]
(รัน\'เนอะ) n. ผู้ว鬦ิ،ง,นักว鬦ิ،งแขง่,สตัวท์鬦ี،ว鬦ิ،งเรว็,ผู้สง่ขา่ว,นักคา้ของหนภีาษ,ีทางว鬦ิ،ง,เสน้
ทาง,แนวทาง,ผู้คมุเคร鬦ื،อง,ผู้ขบัรถไฟ,ลกูกล刧ิ惀ง,พชืไมเ้ล刧ื惀อย [Hope]
(n) ผู้แขง่ขนั,ผู้ว鬦ิ،ง,ผู้สง่ขา่ว,คนคา้ของหนภีาษ ี[Nontri]
/R AH1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

running การว鬦ิ،ง[Lex2]
การจัดการธรุกจิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งไหล[Lex2]
ซ鬦ึ،งปฏบิตัหินา้ท鬦ี،อยู่[Lex2]
ซ鬦ึ،งตอ่เน鬦ื،องกนั[Lex2]
โดยตอ่เน鬦ื،องกนั[Lex2]
(รัน\'นงิ) n. การว鬦ิ،ง,การว鬦ิ،งแขง่,การว鬦ิ،งเตน้,การควบคมุ,การจัดการ,การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การไหล,ความ
ตอ่เน鬦ื،องกนั,การเดนิเคร鬦ื،อง adj. ว鬦ิ،ง,ว鬦ิ،งแขง่,เป็นของเหลว,ซ鬦ึ،งไหล,ปัจจบุนั,เรว็ ๆ น刧ี惀,แพร่
หลาย,มอียู่ทั鬦،วไป,ซ鬦ึ،งตอ่เน鬦ื،องกนั,ยดืเย刧ื惀อ,ระหวา่งการว鬦ิ،ง,มหีนองไหล,มขีองเ [Hope]
(adj) ว鬦ิ،งแขง่,ว鬦ิ،ง,ไหล,ตดิกนัไป,เดนิเคร鬦ื،อง [Nontri]
(n) การแขง่ขนั,การว鬦ิ،ง,การว鬦ิ،งเตน้,การเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การจัดการ,ความตอ่เน鬦ื،อง [Nontri]
/R AH1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[run]
ว鬦ิ،ง: ว鬦ิ،งควบ [Lex2]
ว鬦ิ،งแขง่[Lex2]
ว鬦ิ،งหน:ี หน ี[Lex2]
รบีไป: รบีเรง่ [Lex2]
พาไปสง่[Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็: เคล鬦ื،อนผา่นไป [Lex2]
ไปขอความชว่ยเหลอื[Lex2]
เย鬦ี،ยมเยยีน[Lex2]
เขา้สมคัรรับเลอืกตั刧惀ง[Lex2]
เปดิเคร鬦ื،อง: เดนิเคร鬦ื،อง [Lex2]
ดาํเนนิการ: ปฎบิตักิาร [Lex2]
ไหล: รนิ [Lex2]



(น刧ํ惀ามกู) ไหล[Lex2]
กล刧ิ惀ง[Lex2]
เขา้รว่ม[Lex2]
ใชเ้วลา: กนิเวลา [Lex2]
แพร:่ เลา่ลอื, กระจาย [Lex2]
ทาํใหแ้พรก่ระจาย[Lex2]
มผีลตามกฎหมาย[Lex2]
ลกัลอบขนสง่ผดิกฎหมาย[Lex2]
วา่ยทวนน刧ํ惀าไปวางไข[่Lex2]
การว鬦ิ،ง[Lex2]
การว鬦ิ،งแขง่[Lex2]
การเดนิทาง[Lex2]
ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]
ความตอ่เน鬦ื،อง[Lex2]
คอกลอ้มสตัว[์Lex2]
(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. ว鬦ิ،ง,เขา้แขง่,รบี,ขบั,แลน่,เดนิเคร鬦ื،อง,ดาํเนนิการ,ปฏบิตัิ
การ, (เวลา) ผา่นไป,เป็นจาํนวน,เป็นดงัตอ่ไปน刧ี惀,เป็นหน刧ี惀,มอีาย,ุผา่นไปอยา่งรวดเรว็,เคล鬦ื،อนไป
ตาม,ว鬦ิ،งไปตาม,กระทาํ n. การว鬦ิ،ง,ระยะทางท鬦ี،ไป,เสน้ทาง,ทางน刧ํ惀าไหล,เท鬦ี،ยวเรอื,เท鬦ี،ยวรถ,ความ
ตอ่เน鬦ื،อง,กา้วหนา้,ทศิทาง,ดาํเนนิงานหมายถงึ การทาํงานของเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรท์鬦ี،เป็นไปตาม
ชดุคาํสั鬦،ง หรอืโปรแกรมในภาษาเบสกิ (BASIC) ใชเ้ป็นคาํสั鬦،งใหเ้ร鬦ิ،มกระทาํการตามคาํสั鬦،งใน
โปรแกรม [Hope]
(n) ทางน刧ํ惀าไหล,การว鬦ิ،ง,การเดนิเคร鬦ื،อง,ทศิทาง,เท鬦ี،ยวเรอื [Nontri]
(vi) ไหล,ว鬦ิ،ง,ขบั,เดนิเคร鬦ื،อง,แลน่,เคล鬦ื،อนท鬦ี، [Nontri]
/R AH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

run ว鬦ิ،ง: ว鬦ิ،งควบ [Lex2]
ว鬦ิ،งแขง่[Lex2]
ว鬦ิ،งหน:ี หน ี[Lex2]
รบีไป: รบีเรง่ [Lex2]
พาไปสง่[Lex2]
ผา่นไปอยา่งรวดเรว็: เคล鬦ื،อนผา่นไป [Lex2]
ไปขอความชว่ยเหลอื[Lex2]
เย鬦ี،ยมเยยีน[Lex2]
เขา้สมคัรรับเลอืกตั刧惀ง[Lex2]
เปดิเคร鬦ื،อง: เดนิเคร鬦ื،อง [Lex2]
ดาํเนนิการ: ปฎบิตักิาร [Lex2]
ไหล: รนิ [Lex2]
(น刧ํ惀ามกู) ไหล[Lex2]
กล刧ิ惀ง[Lex2]
เขา้รว่ม[Lex2]
ใชเ้วลา: กนิเวลา [Lex2]
แพร:่ เลา่ลอื, กระจาย [Lex2]
ทาํใหแ้พรก่ระจาย[Lex2]
มผีลตามกฎหมาย[Lex2]
ลกัลอบขนสง่ผดิกฎหมาย[Lex2]
วา่ยทวนน刧ํ惀าไปวางไข[่Lex2]
การว鬦ิ،ง[Lex2]
การว鬦ิ،งแขง่[Lex2]
การเดนิทาง[Lex2]
ระยะทาง: ระยะเวลา [Lex2]



ความตอ่เน鬦ื،อง[Lex2]
คอกลอ้มสตัว[์Lex2]
(รัน) {ran,run,running,runs} vi.,vt. ว鬦ิ،ง,เขา้แขง่,รบี,ขบั,แลน่,เดนิเคร鬦ื،อง,ดาํเนนิการ,ปฏบิตัิ
การ, (เวลา) ผา่นไป,เป็นจาํนวน,เป็นดงัตอ่ไปน刧ี惀,เป็นหน刧ี惀,มอีาย,ุผา่นไปอยา่งรวดเรว็,เคล鬦ื،อนไป
ตาม,ว鬦ิ،งไปตาม,กระทาํ n. การว鬦ิ،ง,ระยะทางท鬦ี،ไป,เสน้ทาง,ทางน刧ํ惀าไหล,เท鬦ี،ยวเรอื,เท鬦ี،ยวรถ,ความ
ตอ่เน鬦ื،อง,กา้วหนา้,ทศิทาง,ดาํเนนิงานหมายถงึ การทาํงานของเคร鬦ื،องคอมพวิเตอรท์鬦ี،เป็นไปตาม
ชดุคาํสั鬦،ง หรอืโปรแกรมในภาษาเบสกิ (BASIC) ใชเ้ป็นคาํสั鬦،งใหเ้ร鬦ิ،มกระทาํการตามคาํสั鬦،งใน
โปรแกรม [Hope]
(n) ทางน刧ํ惀าไหล,การว鬦ิ،ง,การเดนิเคร鬦ื،อง,ทศิทาง,เท鬦ี،ยวเรอื [Nontri]
(vi) ไหล,ว鬦ิ،ง,ขบั,เดนิเคร鬦ื،อง,แลน่,เคล鬦ื،อนท鬦ี، [Nontri]
/R AH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

rush ว鬦ิ،ง: พรวดพราด [Lex2]
รบีเรง่: เรง่, ผลกัไส [Lex2]
พาหรอืนาํไปอยา่งรบีเรง่[Lex2]
จู่โจม: โจมต ี[Lex2]
การเรง่รบี: ความเรง่รบี [Lex2]
การว鬦ิ،งกรกูนัไป[Lex2]
ชั鬦،วโมงเรง่รบี[Lex2]
การจู่โจมกะทนัหนั[Lex2]
การเคล鬦ื،อนท鬦ี،ผา่นรวดเรว็[Lex2]
ความรู้สกึท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นรวดเรว็และแรงกลา้[Lex2]
ภาพยนตรท์鬦ี،ยงัไมไ่ดต้ดัตอ่[Lex2]
เรง่ดว่น: เรง่รบี [Lex2]
พชืจาํพวกกกชนดิหน鬦ึ،ง[Lex2]
(รัช) vi.,n. (การ) ว鬦ิ،ง,ว鬦ิ،งเขา้ไป,ว鬦ิ،งแร,่พุ่ง,พรวดพราด,ถลนั,เรง่,รบีเรง่,ผลกั,ไส,ปรากฎข刧ึ惀นฉับ
พลนั vt. กระทาํอยา่งเรง่รบี,เรง่รบี,กรกูนัไป,ย刧ื惀อแยง่,แยง่ซ刧ื惀อ adj. เรง่รบีฉุ
กละหกุ,พรวดพราด,กลุกีจุอ ###SW. rushingly adv. [Hope]
(n) การจู่โจม,ความเรง่รบี,ความกลุกีจุอ,การพรวดพราด,ตน้กก [Nontri]
(vi,vt) โจมต,ีเรง่,ผลกัไส,พรวดพราด,กรกูนัไป,ย刧ื惀อแยง่,ถลนั [Nontri]
/R AH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sack กระสอบ: ถงุขนาดใหญ ่[Lex2]
การไลอ่อกจากงาน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เตยีงนอน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ไลอ่อกจากงาน (คาํไมเ่ป็นทางการ): ปลดออก, ไลอ่อก [Lex2]
เอาใสใ่นกระสอบ[Lex2]
(แซค)ฺ n. กระสอบ,ปรมิาณบรรจหุน鬦ึ،งกระสอบ,เตยีง,การไลอ่อก, (กฬีาเบสบอล) ฐาน vt. ใส่
กระสอบ,ไล,่ไลอ่อก Phr. (hit the sack ไปนอน Phr. (hold the sack กาํตด ถกูหลอก ไม่
ไดอ้ะไรเลย) ###S. pouch,bag [Hope]



(n) กระสอบ,ถงุ,การไลอ่อก,การปลน้สะดม,การชงิทรัพย ์[Nontri]
(vt) บรรจกุระสอบ,ใสถ่งุ,ไลอ่อก,ปลน้สะดม,ชงิทรัพย ์[Nontri]
/S AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sadly อยา่งเศรา้ใจ[Lex2]
อยา่งเสยีใจ: อยา่งเศรา้สรอ้ย [Lex2]
/S AE1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sadness ความเศรา้: ความโศก, ความเสยีใจ, ความทกุข,์ ความเศรา้หมอง, ความเศรา้ใจ [Lex2]
(แซด\'นสิ) n. ความเสยีใจ,ความเศรา้โศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ ###S. sorrow
[Hope]
(n) ความเสยีใจ,ความเศรา้ใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศรา้ [Nontri]
/S AE1 D N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sad เศรา้: ทกุข,์ เสยีใจ [Lex2]
(ส)ี ทมึ: หมน่, มอๆ [Lex2]
(แซด) adj. เสยีใจ,เศรา้,เศรา้โศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทาํใหเ้สยีใจ, (ส)ี มดืหรอืมวั,เลว.
###S. sorrowful [Hope]
(adj) เสยีใจ,เศรา้ใจ,โศกเศรา้,ตรอมใจ [Nontri]
/S AE1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

safely อยา่งปลอดภยั: โดยสวสัดภิาพ [Lex2]
/S EY1 F L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

safety ความปลอดภยั[Lex2]
อปุกรณรั์กษาความปลอดภยั: สถานท鬦ี،ท鬦ี،ปลอดภยั [Lex2]
ถงุยางอนามยั (คาํสแลง)[Lex2]
(เซฟ\'ท)ี n. ความปลอดภยั,การไมไ่ดรั้บบาดเจบ็,ความไมม่ภียั,อปุกรณป์อ้งกนัภยั,เคร鬦ื،อง
ปอ้งกนั,ถงุยางคมุกาํเนดิ ###S. security,safeness,surety [Hope]
(n) เคร鬦ื،องปอ้งกนั,ความปลอดภยั [Nontri]
/S EY1 F T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sailing การเดนิเรอื: วธิกีารเดนิเรอื [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการเดนิเรอื: ซ鬦ึ،งแลน่เรอื [Lex2]



(เซ\'ลงิ) n. การเดนิเรอื,วธิกีารเดนิเรอื [Hope]
(n) ใบเรอื,การลอ่งเรอื,การแลน่เรอื,การเดนิเรอื [Nontri]
/S EY1 L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[sail]
ใบเรอื: เรอืใบ [Lex2]
การลอ่งเรอื[Lex2]
เดนิเรอื: แลน่เรอื, ออกเรอื [Lex2]
(เซล) n. ใบเรอื,ปีกกงัหนั,การเดนิทาง,การแลน่เรอื,เรอืใบ vi. แลน่เรอื เดนิเรอื ขบัเรอื. vt.
แลน่เรอื ขบัเรอื Phr. (set sail เร鬦ิ،มเดนิทะเล) Phr. (under sail แลน่เรอื กางใบเรอืออก) 
Phr.; (make sail กางใบเรอื,เร鬦ิ،มเดนิทาง) ###S. g [Hope]
(n) ใบเรอื,การลอ่งเรอื,การแลน่เรอื,การเดนิเรอื [Nontri]
(vi,vt) เดนิเรอื,แลน่เรอื,ขบัเรอื [Nontri]
/S EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sailor ลกูเรอื: กะลาส ี[Lex2]
ทหารเรอื: นาวกิโยธนิ [Lex2]
(เซ\'เลอะ) n. กลาสเีรอื ###S. seaman [Hope]
(n) ทหารเรอื,กะลาส,ีชาวทะเล [Nontri]
/S EY1 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

salad สลดั: อาหารท鬦ี،มผัีกสดหลายชนดิผสมกนัและราดน刧ํ惀าสลดัเวลารับประทาน [Lex2]
(แซล\'เลดิ) n. อาหารผักสดหลายชนดิผสมผเสกนั,ผักสดท鬦ี،ใชก้นิสด ๆ ,สลดั,ยาํผักสด,ยคุท鬦ี،
เจรญิรุ่งเรอืงท鬦ี،สดุของนักประพันธ ์[Hope]
(n) สลดั [Nontri]
/S AE1 L AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

salary เงนิเดอืน: คา่จา้งรายเดอืน [Lex2]
(แซล\'ละร)ี n. เงนิเดอืน ###S. wages [Hope]
(n) เงนิเดอืน [Nontri]
/S AE1 L ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sale การขาย: การจัดจาํหนา่ย, การพาณชิย ์[Lex2]
โอกาสในการขายสนิคา้: ตลาด [Lex2]
การประมลู[Lex2]
จาํนวนท鬦ี،ขายได:้ ปรมิาณท鬦ี،ขายได ้[Lex2]



(เซล) n. การขาย,การแลกเปล鬦ี،ยนทรัพยส์นิใหเ้ป็นเงนิหรอืเงนิเช鬦ื،อ,จาํนวนท鬦ี،ขายได,้ตลาด,การ
ขายลดราคา. ###S. exchange,transfer [Hope]
(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลงั [Nontri]
/S EY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

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

salty ซ鬦ึ،งมรีสเคม็: เคม็ [Lex2]
(คารม) คมคาย: (คาํ) คม [Lex2]
(ซอล\'ท)ี adj. เคม็,มเีกลอื,รสเผด็,เผด็อยา่งอรอ่ย,คมคาย,เก,๋เก鬦ี،ยวกบัทะเล,แลน่ใน
ทะเล,ลามกอนาจาร ###SW. saltily adv. saltiness n. ###S. pungent,sharp,obscene
[Hope]
(adj) มเีกลอื,เคม็,เก鬦ี،ยวกบัทะเล [Nontri]
/S AO1 L T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

same เหมอืนกนั: ไมแ่ตกตา่งกนั [Lex2]
เหมอืนเดมิ: ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง, คงเดมิ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นประเภทเดยีวกนั[Lex2]
(เซม) adj. เหมอืนกนั,เชน่เดยีวกนั,เทา่กนั,อยา่งเกา่, pron. ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นประเภทเดยีว,ส鬦ิ،งดงั
กลา่ว phr. (all the same เชน่เดยีวกนั อยา่งไรกต็าม) ###S. identical,like [Hope]
(adj) เหมอืนกนั,อยา่งเดยีวกนั,เชน่เดยีวกนั,ทาํนองเดยีวกนั [Nontri]
/S EY1 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sample ตวัอยา่ง: ของตวัอยา่ง, สนิคา้ตวัอยา่ง, ของทดลอง, ตวัอยา่งทดลอง, ตวัอยา่งประชากร
[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นตวัอยา่ง: ซ鬦ึ،งเป็นของทดลอง [Lex2]
เอาเป็นตวัอยา่ง: สุ่มตวัอยา่ง [Lex2]
(ซาม\'เพลิ,แซม\'เพลิ) n. ตวัอยา่ง,ของลอง. adj. เป็นตวัอยา่ง,เป็นของลอง. vt. เอาเป็น
ตวัอยา่ง,ทดลองเป็นตวัอยา่ง,ตรวจสอบเป็นตวัอยา่ง ###S.
exemplar,specimen,piece,instance [Hope]
(n) ของทดลอง,ตวัอยา่ง,สนิคา้ตวัอยา่ง [Nontri]
/S AE1 M P AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sand ทราย[Lex2]
หาดทราย[Lex2]
ขดัดว้ยกระดาษทราย[Lex2]



ถมดว้ยทราย: ฝังในทราย [Lex2]
(แซนด)ฺ n. ทราย,หาดทราย,ดนิทราย,สนัดอนทราย,น刧ํ惀าตาลทราย vt. ขดัดว้ยทราย,ขดัดว้ย
กระดาษทราย,พรมดว้ยทราย,ใสท่ราย,ฝังในทราย ###SW. sands n. ชั鬦،วขณะเดยีว,โอกาส
ของชวีติ,สแีดงอมเหลอืง,สทีราย [Hope]
(n) หาดทราย,ทราย,สนัดอนทราย [Nontri]
(vt) ฝังทราย,โปรยทราย,ขดัดว้ยทราย [Nontri]
/S AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

satisfied พอใจ: ถกูใจ [Lex2]
ซ鬦ึ،งชดเชยให:้ ชดใช,้ ซ鬦ึ،งชาํระหน刧ี惀 [Lex2]
(แซท\'ทสิไฟด)ฺ adj. พอใจ,จา่ยหมดแลว้,แนใ่จ,มั鬦،นใจ ###S. content,convinced [Hope]
/S AE1 T AH0 S F AY2 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[satisfy]
ต้อบสนองความตอ้งการ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหส้ขุใจ [Lex2]
ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
ชดเชย (ทางกฎหมาย): ชาํระหน刧ี惀 [Lex2]
(แซท\'ทสิไฟ) vt.,vi. ทาํใหพ้อใจ,สนองความพอใจ,ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหแ้นใ่จ,แก้
ปัญหา,ขจัด,ชาํระหน刧ี惀,ชดเชย,ทดแทน ###SW. satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly
adv. ###S. repay,pay,disburse [Hope]
(vt) ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหห้นาํใจ,ทาํใหส้มปรารถนา [Nontri]
/S AE1 T AH0 S F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

satisfying ซ鬦ึ،งสนองความพอใจ: อ鬦ิ،มใจ, เบกิบานใจ [Lex2]
การทาํใหพ้งึพอใจ[Lex2]
/S AE1 T AH0 S F AY2 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[satisfy]
ต้อบสนองความตอ้งการ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหส้ขุใจ [Lex2]
ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
ชดเชย (ทางกฎหมาย): ชาํระหน刧ี惀 [Lex2]
(แซท\'ทสิไฟ) vt.,vi. ทาํใหพ้อใจ,สนองความพอใจ,ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหแ้นใ่จ,แก้
ปัญหา,ขจัด,ชาํระหน刧ี惀,ชดเชย,ทดแทน ###SW. satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly
adv. ###S. repay,pay,disburse [Hope]
(vt) ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหห้นาํใจ,ทาํใหส้มปรารถนา [Nontri]
/S AE1 T AH0 S F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

satisfy ต้อบสนองความตอ้งการ[Lex2]
ทาํใหพ้อใจ: ทาํใหส้ขุใจ [Lex2]



ทาํใหแ้นใ่จ[Lex2]
ชดเชย (ทางกฎหมาย): ชาํระหน刧ี惀 [Lex2]
(แซท\'ทสิไฟ) vt.,vi. ทาํใหพ้อใจ,สนองความพอใจ,ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหแ้นใ่จ,แก้
ปัญหา,ขจัด,ชาํระหน刧ี惀,ชดเชย,ทดแทน ###SW. satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly
adv. ###S. repay,pay,disburse [Hope]
(vt) ทาํใหจ้ใุจ,ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหห้นาํใจ,ทาํใหส้มปรารถนา [Nontri]
/S AE1 T AH0 S F AY2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Saturday วนัเสาร[์Lex2]
(แซท\'เทอเดย)์ n. วนัเสาร,์วนัท鬦ี، 7 ของสปัดาห ์[Hope]
(n) วนัเสาร ์[Nontri]
/S AE1 T ER0 D IY0/ [CMU]
/S AE1 T IH2 D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sauce น刧ํ惀าปรงุรส: ซอส, น刧ํ惀าจ刧ิ惀ม [Lex2]
ใสเ่คร鬦ื،องปรงุรส[Lex2]
(ซอส) n. น刧ํ惀าชรูส,น刧ํ惀าปรงุรส,น刧ํ惀าปลา,น刧ํ惀าจ刧ิ惀ม,เคร鬦ื،องชรูส,เคร鬦ื،องปรงุแตง่,ซอี刧ิ惀ว,ผลไมตุ้๋น,ผักท鬦ี،ใช้
กนิกบัเน刧ื惀อ,เหลา้แรงสงู. vt. ใสน่刧ํ惀าชรูส,ใสเ่คร鬦ื،องปรงุแตง่ ###S. condiment,relish [Hope]
(n) น刧ํ惀าซอส,น刧ํ惀าจ刧ิ惀ม,น刧ํ惀าปรงุรส [Nontri]
/S AO1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

save ชว่ยชวีติ: ชว่ยใหป้ลอดภยั, ชว่ยเหลอื [Lex2]
ประหยดั[Lex2]
เกบ็รักษา: สงวน, รักษา, เกบ็ [Lex2]
ปอ้งกนั[Lex2]
ไถบ่าป[Lex2]
บนัทกึ เกบ็รักษา เชน่ save data บนัทกึขอ้มลู [LongdoEN]
(เซฟว) vt. ชว่ยเหลอื,ชว่ย,ชว่ยชวีติ,ประหยดั,สงวน,รักษา,คงไว,้ปอ้งกนั,กู้,กอบกู้,รบีไปให้
ทนั,ไถบ่าป vi. ประหยดั,เกบ็เงนิ,สงวน,ไถบ่าป. ###SW. savable adj. saveable adj.
saver n. ###S. salvage,rescue,preserve,hoard [Hope]
(pre) ยกเวน้,นอกจาก,เวน้แต,่แต ่[Nontri]
(vt) ประหยดั,ชว่ยชวีติ,รักษา,ปอ้งกนั,กอบกู้,ชว่ยเหลอื,คุ้มครอง [Nontri]
/S EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

saving ส鬦ิ،งท鬦ี،เกบ็ไว ้(เงนิหรอืเวลา): เงนิออม, ส鬦ิ،งท鬦ี،สงวนไว ้[Lex2]
การชว่ยเหลอื: การชว่ยชวีติ [Lex2]
(เซ\'วงิ) adj. ชว่ยชวีติ,ชว่ยเหลอื,ชว่ยประหยดั,สงวน,รักษา,ชดเชย n. การประหยดั,การ
อดออม,การมธัยสัถ,์การลดคา่ใชจ้า่ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ประหยดั,เงนิท鬦ี،เกบ็ได ้###SW. savings n. เงนิ
สะสม,เงนิท鬦ี،ออมไว.้ prep. ยกเวน้,นอกจาก,เหน็แก ่[Hope]
(adj) ประหยดั,มธัยสัถ,์ออม,เกบ็รักษา,สงวน [Nontri]
(n) การประหยดั,การอดออม,การชว่ยเหลอื,การเกบ็รักษา,การสงวน [Nontri]
/S EY1 V IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[save]
ชว่ยชวีติ: ชว่ยใหป้ลอดภยั, ชว่ยเหลอื [Lex2]
ประหยดั[Lex2]
เกบ็รักษา: สงวน, รักษา, เกบ็ [Lex2]



ปอ้งกนั[Lex2]
ไถบ่าป[Lex2]
บนัทกึ เกบ็รักษา เชน่ save data บนัทกึขอ้มลู [LongdoEN]
(เซฟว) vt. ชว่ยเหลอื,ชว่ย,ชว่ยชวีติ,ประหยดั,สงวน,รักษา,คงไว,้ปอ้งกนั,กู้,กอบกู้,รบีไปให้
ทนั,ไถบ่าป vi. ประหยดั,เกบ็เงนิ,สงวน,ไถบ่าป. ###SW. savable adj. saveable adj.
saver n. ###S. salvage,rescue,preserve,hoard [Hope]
(pre) ยกเวน้,นอกจาก,เวน้แต,่แต ่[Nontri]
(vt) ประหยดั,ชว่ยชวีติ,รักษา,ปอ้งกนั,กอบกู้,ชว่ยเหลอื,คุ้มครอง [Nontri]
/S EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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鬦ิ،งท鬦ี،
พดู,คาํพดู,สทิธใินการพดู,คราวท鬦ี،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]

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

scared /S K EH1 R D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[scare]
ทาํใหก้ลวั: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
ตกใจ: กลวั [Lex2]
ความหวาดกลวั: ความต鬦ื،นตระหนก, ความกลวั [Lex2]
(สแคร)ฺ vt. ทาํใหต้กใจ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหอ้กสั鬦،นขวญัหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอก
ตกใจ,อกสั鬦،นขวญัหาย. ###SW. scaringly adv. ###S. frighten,intimidate,daunt
[Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ทาํใหอ้กสั鬦،นขวญัแขวน,ทาํใหต้鬦ื،นตระหนก [Nontri]
/S K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]



scare ทาํใหก้ลวั: ทาํใหต้กใจ [Lex2]
ตกใจ: กลวั [Lex2]
ความหวาดกลวั: ความต鬦ื،นตระหนก, ความกลวั [Lex2]
(สแคร)ฺ vt. ทาํใหต้กใจ,ทาํใหต้กอกตกใจ,ทาํใหอ้กสั鬦،นขวญัหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอก
ตกใจ,อกสั鬦،นขวญัหาย. ###SW. scaringly adv. ###S. frighten,intimidate,daunt
[Hope]
(vt) ทาํใหต้กใจ,ทาํใหก้ลวั,ทาํใหอ้กสั鬦،นขวญัแขวน,ทาํใหต้鬦ื،นตระหนก [Nontri]
/S K EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scene สถานท鬦ี،เกดิเหต:ุ ท鬦ี،เกดิเหต,ุ จดุเกดิเหต ุ[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
ฉาก: ตอน [Lex2]
ทวิทศัน:์ ทศันยีภาพ, ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [Lex2]
การแสดงความไมพ่อใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
(ซนี) n. ฉาก,เวท,ีภาพ,เหตกุารณ,์สถานท鬦ี،เกดิเหต,ุ (ละคร) บทหน鬦ึ،ง, (ภาพยนตร)์ ตอน
หน鬦ึ،ง,เร鬦ื،องราว,อปุกรณป์ระกอบฉาก,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม,ทศันยีภาพ,ภาพภมูปิระเทศ, Phr. (behind
the scenes สว่นตวั,เป็นความลบั) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
(n) ฉาก,ภาพ,เวท,ีตอน,เหตกุารณ,์เร鬦ื،องราว,ทศันยีภาพ [Nontri]
/S IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

scheme รายการ: แผนการ [Lex2]
(สคมี) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลบั,กลเมด็,ระบบการ
จัดการ,เพทบุาย,แผนรา้ย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธบิาย,แผนจนิตนาการ. vt.,vi.
วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออกอบุาย,วางแผนรา้ย ###SW. schemer n.
###S. plan [Hope]
(n) โครงการ,แบบแผน,แผนการ,หลกัสตูร,แผนผัง,กลเมด็ [Nontri]
(vt) กะโครงการ,วางอบุาย,วางแผนการ,วางแบบ [Nontri]
/S K IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

school โรงเรยีน: สถาบนัการศกึษา, สถานศกึษา, สถานท鬦ี،เรยีน [Lex2]
การสอน: การอบรม, การฝกึหดั, การศกึษา [Lex2]
เวลาเรยีน: ภาคเรยีน [Lex2]
ฝงูปลาหรอืสตัวท์ะเลอ鬦ื،น[Lex2]
โรงเรยีน [LongdoEN]
(สคลู) n. โรงเรยีน,ระบบการศกึษา,การศกึษา, กลุ่มนักเรยีน,ภาคเรยีน,ฝงูปลา,ฝงูสตัวน์刧ํ惀า.
adj. เก鬦ี،ยวกบัโรงเรยีน,เก鬦ี،ยวกบัการสอน vi. อยู่เป็นฝงู,ไปเป็นฝงู ###S.



academy,institute,college [Hope]
(n) โรงเรยีน,วทิยาลยั,สถาบนัการศกึษา,การเลา่เรยีน,ฝงูปลา [Nontri]
(vt) สอน,ใหก้ารศกึษา,สั鬦،งสอน [Nontri]
/S K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

science วทิยาศาสตร:์ ความรู้ท鬦ี،ไดจ้ากการสงัเกต คน้ควา้และทดลอง [Lex2]
การศกึษาทางดา้นวทิยาศาสตร:์ ศาสตรห์รอืสาขาทางวทิยาศาสตร ์[Lex2]
(ไซ\'เอนิซ)ฺ n. วทิยาศาสตร ์[Hope]
(n) วทิยาศาสตร,์ศาสตร ์[Nontri]
/S AY1 AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scientific ตามหลกัวทิยาศาสตร:์ ทางวทิยาศาสตร,์ เก鬦ี،ยวกบัวทิยาศาสตร ์[Lex2]
ท鬦ี،เป็นระบบ: ซ鬦ึ،งดาํเนนิการอยา่งมวีธิกีารและเป็นระบบ [Lex2]
(ไซเอนิทฟิ\'ฟคิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัวทิยาศาสตร,์ควบคมุโดยหลกัความจรงิหรอืหลกัการ,มรีะบบ.
###SW. scientifically adv. ###S. empirical,systematic,demonstrable [Hope]
(adj) มหีลกัเกณฑ,์เก鬦ี،ยวกบัวทิยาศาสตร ์[Nontri]
/S AY2 AH0 N T IH1 F IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

scientist นักวทิยาศาสตร[์Lex2]
(ไซ\'เอนิทสิท)ฺ n. นักวทิยาศาสตร ์[Hope]
(n) นักวทิยาศาสตร ์[Nontri]
/S AY1 AH0 N T AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scissors กรรไกร: ตะไกร [Lex2]
(ซสิ\'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล刧ํ惀า) การใชข้ารัดตวัหรอืหวัของคู่ตอ่สู้ [Hope]
(n) กรรไกร [Nontri]
/S IH1 Z ER0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[scissor]
กรรไกร: ตะไกร [Lex2]
ตดัดว้ยกรรไกร[Lex2]
/S IH1 Z ER0/ [CMU]

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,เสน้ขดี,หมาย,รายการบญัช,ีบญัชหีน刧ี惀
สนิ,ประเดน็,คะแนน,ย鬦ี،สบิ,เหตผุล,มลูเหต,ุการนับแตม้,จาํนวนมากมาย,กระทง,โนต๊เพลง
vt.,vi. ทาํคะแนน,ทาํแตม้,ประเมนิผล,ทาํรอยบาก,ขดี,จดคะแนน,นับแตม้,ลงบญัชหีน刧ี惀สนิ,มี
ชยั,ตาํหน.ิ [Hope]
(n) การนับแตม้,คะแนน,หน刧ี惀,รอยบาก,เสน้ขดี,ย鬦ี،สบิ [Nontri]
(vt) ใหค้ะแนน,ทาํคะแนน,นับแตม้,ลงบญัช,ีประเมนิผล,บนัทกึ [Nontri]
/S K AO1 R/ [CMU]



(v) / / [OALD]

scratch ครดูออก: ขดูออก, ตะกยุออก, ขดั [Lex2]
เกา[Lex2]
ดาํเนนิชวีติดว้ยความยากลาํบาก[Lex2]
ถอนตวัจากการแขง่ขนั[Lex2]
รอยขว่น: รอยถลอก, รอยกรดี, รอยครดู [Lex2]
(สแครทช)ฺ vt..vi. ขว่น,เกา,ถ,ูครดู,ขดุ,ขดี,ตะกยุ,คุ้ยเข鬦ี،ย,ถอนตวัออกจากการแขง่ขนั,ขดี
ออก,ขดีท刧ิ惀ง ,ดาํเนนิชวีติไปดว้ยความลาํบากมาก,ถอนตวัออกจากการแขง่ขนั,ไมส่ามารถ
ปฎบิตัติามคาํมั鬦،นสญัญา,รวบรวมหรอืกนิอยา่งรบีเรง่. n. รอยขว่น (เกา,ถ,ูครดู,ขดุ,ขดี,ตะกยุ)
,การถอนตวัจากการแขง่ขนั,บคุคลท鬦ี،ไมส่าํคญั,เงนิสด [Hope]
(n) การเกา,รอยขว่น,รอยขดู,เสน้ออกว鬦ิ،ง,การถอนตวัจากการแขง่ขนั [Nontri]
(vt) เกา,ขว่น,ขดู,ตะกยุ,คุ้ยเข鬦ี،ย,ถ,ูครดู [Nontri]
/S K R AE1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scream กรดีรอ้ง: กรดีเสยีง, รอ้งกร扬鱧ด, ตะโกน, แผดเสยีง, ตะเบง็เสยีง [Lex2]
เสยีงกรดีรอ้ง: เสยีงดงัแสบแกว้ห ู[Lex2]
(สครมี) n.,v. (สง่) เสยีงรอ้งกร扬鱧ด,เสยีงแหลมและดงั,ผู้ท鬦ี،ทาํใหห้วัเราะทอ้งแขง็,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํให้
หวัเราะทอ้งแขง็,เสยีงแสบแกว้ห ู###S. screech,yell,screak [Hope]
(vi) รอ้งลั鬦،น,กรดีรอ้ง,หวัเราะลั鬦،น,พดูเสยีงดงั [Nontri]
/S K R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

screen มา่น: บงัตา, ฉาก, ท鬦ี،กาํบงั [Lex2]
จอภาพยนตร:์ จอภาพ, จอ [Lex2]
การกาํบงั: การอาํพราง, การปกปดิ [Lex2]
ตะแกรง: ท鬦ี،กรอง, กระชอน [Lex2]
ปกปดิ: ซอ่นเรน้ [Lex2]
คุ้มกนั (คนท鬦ี،กระทาํไมถ่กูตอ้ง): คุ้มครอง, ปกปอ้ง [Lex2]
คดัเลอืก: แยกออก, เลอืกออก, คดัออก, กลั鬦،นกรอง [Lex2]
ตดิมา่น: ตดิฉาก [Lex2]
ฉายภาพยนตร:์ ฉายบนจอ (ภาพยนตร,์ ทวี ีฯลฯ), แสดงบนจอ, ฉายหนัง [Lex2]
(สครนี) n. จอ,มา่น,ฉาก,ท鬦ี،บงั,เคร鬦ื،องบงั,ส鬦ิ،งปกปดิ,ของอาํพราง,จอภาพยนตร,์จอแกว้
(โทรทศัน)์ ,ภาพยนตร,์กองกาํลงัคุ้มกนั,มา่นคุ้มกนั,มา่นควนั,ตะแกรงรอ่น,ตะแกรงกรอง,แผน่
ตาขา่ย,ปา้ยปดิประกาศ vt. ปกคลมุ,ปอ้งกนั,ซอ่นเรน้,คุ้มกนั,เลอืก,เรยีบเรยีง,รอ่นดว้ย
ตะแกรง,กรอง, [Hope]
(n) จอ,ฉากกั刧惀น,มา่น,ท鬦ี،กาํบงั,เคร鬦ื،องปกปดิ,ภาพยนตร ์[Nontri]
(vt) ฉายหนัง,กั刧惀นฉาก,ปกคลมุ,ซอ่นเรน้,ตดิมุ้งลวด [Nontri]
/S K R IY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

screw ตะปคูวง: สลกัเกลยีว, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นเกลยีว [Lex2]
การบดิ: การหมนุ [Lex2]
เจา้หนา้ท鬦ี،เรอืนจาํ (คาํสแลง): พัศด,ี ผู้บงัคบัการเรอืนจาํ, ผู้ปกครองนักโทษ, ผู้คมุนักโทษ
[Lex2]
ขนัสกร[ูLex2]
กวดขนั[Lex2]
(สคร)ู n. ตะปคูวง,ควงตวัผู้,สลกัเกลยีว,เดอืยเกลยีว, ตวัหนอน,รเูกลยีว,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็น
เกลยีว,ไขควง,การบดิ,การหมนุ,มา้แก,่เงนิเดอืน,คา่จา้ง,คนข刧ี惀เหนยีว,เจา้หนา้ท鬦ี،เรอืนจาํ,พัส
ด,ีการสงัวาส vt. ขนัสคร,ูบบีบงัคบั,ขนัแนน่,กวดขนั,ไช. vi. หมนุตะปคูวง,ยดึตดิดว้ยตะปคูวง,



[Hope]
(n) สลกัเกลยีว,ตะปคูวง,ไขควง,ตวัหนอน,การหมนุ [Nontri]
(vt) ไช,ขนัสกร,ูหมนุเกลยีว,บบีคั刧惀น,กวดขนั [Nontri]
/S K R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seal หนว่ยรบพเิศษของสหรัฐท鬦ี،เช鬦ี،ยวชาญทางบก น刧ํ惀า และอากาศ: (คาํยอ่ของ Sea, Air, Land)
[Lex2]
ตราประทบั: ตรา, สญัลกัษณ,์ พระราชลญัจกร, เคร鬦ื،องหมาย, เคร鬦ื،องผนกึ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชย้นืยนั: เคร鬦ื،องยนืยนั, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชรั้บรอง [Lex2]
ประทบัตรา: ผนกึ, ปดิผนกึ [Lex2]
ยนืยนั: อนมุตั,ิ รับรอง [Lex2]
แมวน刧ํ惀า[Lex2]
หนังแมวน刧ํ惀า[Lex2]
(ซลี) n. ตราประทบั,สญัจกร,แมวน刧ํ惀า,แผน่ผนกึ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชผ้นกึ,ครั鬦،งผนกึ,เคร鬦ื،องผนกึ,เคร鬦ื،องกนั
รั鬦،ว,เคร鬦ื،องเช鬦ื،อมโลหะ vt. ผนกึ,ปดิผนกึ,ปดิกาว,ประทบัตรา,ตดัสนิใจเดด็ขาด,รับรอง,อนมุตัิ
###SW. sealable adj. ###S. imprint,pledg [Hope]
(n) แมวน刧ํ惀า,ตราประจาํตาํแหนง่,พระราชลญัจกร,ตราประทบั [Nontri]
(vt) ปดิผนกึ,ประทบัตรา,ปดิทาง,รับรอง,อนมุตั ิ[Nontri]
/S IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

search คน้หา: สบืเสาะ, ตรวจหา, ตรวจคน้, ตรวจสอบ, มองหา [Lex2]
สบืคน้ขอ้มลู (ทางคอมพวิเตอร)์: เสาะหาขอ้มลู, คน้ควา้ขอ้มลู [Lex2]
การคน้หา: การตรวจสอบ, การเสาะหา, การแสวงหา, การตรวจคน้, การตรวจจับ [Lex2]
การสบืคน้ขอ้มลู (ทางคอมพวิเตอร)์: การหาขอ้มลู, คน้ควา้ [Lex2]
(เซริช์)ฺ vt.,vi. คน้,หา,ตรวจสอบ,สอดสอ่ง,สอบถาม,สบืหา,สบืสวน,พนิจิพเิคราะห ์Phr.
(search me คาํอทุานแสดงการปฎเิสธ) n. การคน้,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]

sea ทะเล: ทอ้งทะเล, น刧ํ惀าทะเล, น刧ํ惀าเคม็ [Lex2]
คล鬦ื،นลมในทะเล[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัทะเล: ทางทะเล [Lex2]
(ซ)ี n. ทะเล,จาํนวนเหลอืลน้,จาํนวนมหาศาล ###S. water,ocean,deep [Hope]
(n) ทะเล [Nontri]
/S IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

season ฤดกูาล: หนา้, ชว่งเวลา, ระยะเวลา, เวลาท鬦ี،เหมาะสม [Lex2]
เทศกาล: ชว่งเทศกาล [Lex2]
ปรงุรส: เพ鬦ิ،มรสชาต ิ[Lex2]
สรา้งประสบการณ:์ ฝกึฝน, ทาํใหคุ้้นเคย [Lex2]
เพ鬦ิ،มชวีติชวีา: เพ鬦ิ،มสสีนั, ทาํใหน้า่สนใจ [Lex2]
(ซ\ี'เซนิ) n. ฤด,ูคราว,กาล,ฤดกูาล,เทศกาล,หนา้,ตวักาํหนดเวลา,ตั☊啌วฤด,ูระยะเวลา,ชว่งเวลา
vt. ปรงุ,ปรงุรส,เพ鬦ิ،มรสชาด,คุ้นเคย,ประสบการณ,์ตากใหแ้หง้. vi. ปรงุ,ปรงุรส,คุ้นเคย.
###SW. seasonedly adv. seasoner n. Phr. (in season หนา้ (มะมว่ง,ล刧ิ惀นจ鬦ี، [Hope]
(n) ฤด,ูคราว,ชว่งเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล [Nontri]
(vt) ตบแตง่,ปรงุรส,เพ鬦ิ،มรสชาต ิ[Nontri]



/S IY1 Z AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

secondary ลาํดบัท鬦ี،สอง: ท鬦ี،สอง [Lex2]
อนัดบัรอง: สาํรอง, รอง, ไมส่าํคญัมาก, ดอ้ยกวา่ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัมธัยม (ทางการศกึษา): มธัยม, ระดบัมธัยม [Lex2]
ทตุยิภมู:ิ ตอ่จากขั刧惀นแรก, ถดัไป, ทางออ้ม [Lex2]
ลาํดบัสอง: ตาํแหนง่ท鬦ี،สอง [Lex2]
ผู้ชว่ย: ตวัแทน, ตวัสาํรอง [Lex2]
(เซค\'เคนิเดอร)ิ adj. ท鬦ี،สอง,ลาํดบัสอง,ทตุยิะ,อนัดบัรอง,รอง,สาํรอง,ทหีลงั,ตอ่
เน鬦ื،อง,สงักดั,ไดม้าจาก,ไมส่าํคญั,สง่เสรมิ,สว่นเสรมิ,เก鬦ี،ยวกบัโรงเรยีนมธัยม,เก鬦ี،ยวกบัคารบ์อน
อะตอมท鬦ี،รวมตวักบัอกีสองคารบ์อนอะตอม, เป็นอนพัุนธุ์,เก鬦ี،ยวกบัอดตี,เก鬦ี،ยวกบัการเนน้เสยีงท鬦ี،
สอง [Hope]
(adj) ทตุยิภมู,ิรอง,ท鬦ี،สอง,สาํรอง,จาํกดั [Nontri]
/S EH1 K AH0 N D EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

second ท鬦ี،สอง: เป็นลาํดบัท鬦ี،สอง [Lex2]
อกี: อกีอยา่ง, อกีครั刧惀ง, อ鬦ื،น [Lex2]
ดอ้ยกวา่: รองลงมา, ดอ้ยลงมา, เป็นรอง [Lex2]
ลาํดบัท鬦ี،สอง: ท鬦ี،สอง, คนท鬦ี،สอง, ขั刧惀นท鬦ี،สอง, คร鬦ึ،งท鬦ี،สอง, คณุภาพชั刧惀นสอง, สว่นท鬦ี،สอง [Lex2]
พ鬦ี،เล刧ี惀ยง (มวย): คนสนับสนนุ, ผู้ชว่ย [Lex2]
เกยีรส์อง (รถ)[Lex2]
สนับสนนุ: ชว่ยเหลอื, เป็นผู้ชว่ย, เป็นพ鬦ี،เล刧ี惀ยง [Lex2]
เหน็ชอบ: อนมุตั,ิ อนญุาต, เหน็ดว้ย, สนับสนนุ [Lex2]
รองลงมา: ถดัมา, ตอ่มา, ตามมา [Lex2]
วนิาท:ี 1/60 นาท,ี วลิปิดา, ฟลิปิดา, 1/60 ลปิดา [Lex2]
ระยะเวลาสั刧惀นๆ: ชั鬦،วประเด☊啌ยว, ชั鬦،วครู่, ชั鬦،วขณะ [Lex2]
ยา้ยไปทาํหนา้ท鬦ี،พเิศษชั鬦،วคราว: ยา้ยราชการชั鬦،วคราว, ยา้ยตาํแหนง่ชั鬦،วคราว [Lex2]
(เซค\'เคนิด)ฺ adj. ท鬦ี،สอง,ชั刧惀นสอง,อนัดบัสอง,ตวัรอง,วนิาท,ี1/60นาท,ีวลิปิดา,ฟิ
ลปิดา,1/60ลปิดา,ชั鬦،วขณะ,ชั鬦،วประเด☊啌ยวดอ้ยคณุภาพ,ไมส่าํคญั,อ鬦ื،น,เสยีงระดบัสอง,ลอกเลยีน,
(รถ) เกยีรส์อง n. สว่นท鬦ี،สอง,คร鬦ึ،งท鬦ี،สอง,ท鬦ี،สอง,ชั刧惀นสอง, อนัดบัสอง,ตวัรอง,ตวัสาํรอง,ผู้ชว่ย
[Hope]
(adj) สาํรอง,ท鬦ี،สอง,รอง,ดอ้ยคณุภาพ,อ鬦ื،น [Nontri]
(n) วนิาท,ีผู้ชว่ยเหลอื,พ鬦ี،เล刧ี惀ยง,ผู้สนับสนนุ [Nontri]



(vt) ค刧ํ惀าจนุ,สนับสนนุ,ชว่ยเหลอื,เป็นพ鬦ี،เล刧ี惀ยง [Nontri]
/S EH1 K AH0 N D/ [CMU]
/S EH1 K AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

secretary เลขานกุาร: ตาํแหนง่เลขานกุาร [Lex2]
ผู้จัดการ (ของสมาคม)[Lex2]
รัฐมนตร:ี เจา้หนา้ท鬦ี،ระดบัสงู, เลขาธกิาร [Lex2]
โตะ๊เขยีนหนังสอื (เคร鬦ื،องเรอืน): โตะ๊หนังสอืท鬦ี،มลี刧ิ惀นชกัและตู้หนังสอื [Lex2]
(เซค\'รเิทอร)ี n. เลขานกุาร,เลขาธกิาร,เลขานกุารสว่นตวั,ผู้ทาํหนังสอื,รัฐมนตร,ีเจา้หนา้ท鬦ี،ชั刧惀น
ผู้ใหญข่องรัฐ,โตะ๊เขยีน ###SW. secretaryship n. pl. secretaries ###S. stenographer
[Hope]
(n) เลขาธกิาร,เลขานกุาร,รัฐมนตร,ีโตะ๊เขยีนหนังสอื [Nontri]
/S EH1 K R AH0 T EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

section สว่นท鬦ี،ตดัออก: สว่นยอ่ย, สว่นท鬦ี،แยกออก, ทอ่น, ตอน [Lex2]
กลุ่ม: หนว่ย, คณะ, แผนก, เหลา่, ตอน [Lex2]
หมวด: มาตรา, หมู่, ขอ้ [Lex2]
เขต (ทางภมูศิาสตร)์: เขต, สว่น, เขตพ刧ื惀นท鬦ี،, สว่นยอ่ย [Lex2]
การผา่ตดั (ทางการแพทย)์: การตดั [Lex2]
แบง่ออก: แยกสว่น, ตดัออก, ผา่ตดั [Lex2]
(เซค\'เชนิ) n. การตดัออก,สว่นท鬦ี،ตดัออก,สว่น
ตดั,ทอ่น,สว่น,ตอน,ขอ้,ช刧ิ惀น,ชว่ง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หนว่ย,เหลา่,กลุ่ม,วงการ,เคร鬦ื،องหมาย
แบง่ตอน vt. ตดั,แบง่,แยก,ผา่,ผา่ตดั ###SW. sectional adj. ###S.
part,division,district [Hope]
(n) ตอน,สว่น,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ [Nontri]
(vt) ตดั,แบง่,ผา่,แยก [Nontri]
/S EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sector ภาค (ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม): กลุ่ม (ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม) [Lex2]
เขตปอ้งกนัในความรับผดิชอบของทหารหนว่ยหน鬦ึ،งๆ (ทางการทหาร): เขตรับผดิชอบของ
ทหาร [Lex2]
สว่นของวงกลม (ทางเรขาคณติ): รปูตดัท鬦ี،อยู่ระหวา่งเสน้รัศม ี2 เสน้กบัสว่นของเสน้รอบวง,
เซก็เตอร ์[Lex2]
แบง่ออกเป็นสว่นๆ: แยก, ซอย, แบง่ [Lex2]
(เซค\'เทอะ) n. รปูตดั,รปูตดัท鬦ี،อยู่ระหวา่งเสน้รัศม2ีเสน้กบัสว่นของเสน้รอบวง,อปุกรณ์
คณติศาสตรท์鬦ี،ประกอบดว้ยไมบ้รรทดั2อนัท鬦ี،ตดิกนัท鬦ี،ปลายหน鬦ึ،งและมขีดีแบง่มาตราสว่น vt.



แบง่ออกเป็นสว่น ๆ เซก็เตอรว์ธิกีารจัดรปูแบบการบนัทกึขอ้มลูลงบนจานบนัทกึนั刧惀น จะตอ้งมี
การกาํหนดใหเ้ป็นวง เรยีกวา่ แทรก็ (track) ซ鬦ึ،งจะมลีกัษณะเหมอืนกบัลู่ว鬦ิ،งวนเป็นวงกลม แลว้
แบง่แตล่ะแทรก็น刧ี惀ออกเป็นสว่น ๆ เรยีกวา่ "สว่นวง" หรอืท鬦ี،ยงันยิมเรยีกทบัศพัทก์นัวา่ "เซก็
เตอร"์ กม็มีาก แตล่ะสว่นวงน刧ี惀จะเกบ็ขอ้มลูได ้1 ระเบยีน (record) ไมว่า่สว่นวงจะกวา้งหรอื
แคบ (ดา้นในท鬦ี،ตดิกบัจดุศนูยก์ลางจะแคบกวา่ดา้นนอก) ###SW. sectoral adj. ###S.
class,ca [Hope]
(n) สว่นหน鬦ึ،งของวงกลม [Nontri]
/S EH1 K T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

secure ไมม่กีงัวล: แนน่อน, ปลอดภยั, เช鬦ื،อถอืได,้ รับประกนัได,้ มั鬦،นคง, มั鬦،นใจได ้[Lex2]
ทาํใหป้ลอดภยั: ปอ้งกนั, คุ้มกนั [Lex2]
ไดรั้บมา: เอามา, ทาํใหไ้ดผ้ล [Lex2]
รับประกนั: ทาํใหม้ั鬦،นใจ, ประกนั, รับรอง [Lex2]
มดัใหแ้นน่: ตรงึ, รัด, กระชบั [Lex2]
(ซเีคยีว\'เออะ) adj. มั鬦،นคง,มั鬦،นใจ,แนน่หนา,ปลอดภยั,ไวใ้จได,้เช鬦ื،อถอืได,้วางใจได,้ไร้
กงัวล,แนน่อ vt. ไดม้า,เอามา,ทาํใหไ้ดผ้ล,ทาํใหม้ั鬦،นใจ,ทาํใหป้ลอดภยั,รับรอง,รับ
ประกนั,จับกมุ,มดัใหแ้นน่. vi. กลายเป็นปลอดภยั,เขา้เวรประจาํการ ###SW. securable
adj. [Hope]
(adj) มั鬦،นคง,แนน่หนา,ปลอดภยั,ไรก้งัวล,มั鬦،นใจได ้[Nontri]
(vt) ทาํใหม้ั鬦،นคง,ทาํใหแ้นน่หนา,ทาํใหป้ลอดภยั,จับกมุ,รับรอง [Nontri]
/S IH0 K Y UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

security ความปลอดภยั: สวสัดภิาพ [Lex2]
ความมั鬦،นคง: ความมั鬦،นใจ, ความไรก้งัวล [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ลอดภยั: ส鬦ิ،งคุ้มกนัภยั [Lex2]
ระบบรักษาความปลอดภยั: ระบบปอ้งกนัภยั, ฝ่ายรักษาความปลอดภยั, เจา้หนา้ท鬦ี،รักษาความ
ปลอดภยั, ยาม [Lex2]
ผู้ค刧ํ惀าประกนั: การค刧ํ惀าประกนั, ของค刧ํ惀าประกนั [Lex2]
หลกัทรัพย:์ พันธบตัร, หุ้น, หลกัทรัพยค์刧ํ惀าประกนั [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการประกนั: ซ鬦ึ،งค刧ํ惀าประกนั [Lex2]
ความปลอดภยั,\nส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ลอดภยั, ความมั鬦،นคง,\nการค刧ํ惀าประกนั,\nหลกั
ทรัพย,์\nธนบตัร,\nคนรับรอง, สวสัดกิาร, เก鬦ี،ยวกบัการประกนั [LongdoEN]
(ซเีคยีว\'รทิ)ี n. ความมั鬦،นคง,ความปลอดภยั,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ลอดภยั,เคร鬦ื،องปอ้งกนั,การ
ปอ้งกนั,มาตราการปอ้งกนั,การรับรอง,การค刧ํ惀าประกนั,ส鬦ิ،งค刧ํ惀าประกนั,หลกัทรัพยป์ระกนั,หลกั
ทรัพย,์หุ้น,ธนบตัร,คนรับรอง,คนค刧ํ惀าประกนั adj. เก鬦ี،ยวกบัการประกนั,ซ鬦ึ،งค刧ํ惀าประกนั. คาํท鬦ี،มคีวาม
[Hope]
(n) หลกัประกนั,ความปลอดภยั,สวสัดกิาร,การปอ้งกนั,หลกัทรัพย ์[Nontri]
/S IH0 K Y UH1 R AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

seed เมลด็: เมลด็พชื, เมลด็พันธุ์ [Lex2]
ตน้กาํเนดิ: เช刧ื惀อ, พันธุ์ [Lex2]
ผู้ท鬦ี،ไดรั้บคดัเลอืกแลว้ (ทางกฬีา): นักกฬีาเดน่ [Lex2]
น刧ํ惀าเช刧ื惀อ: น刧ํ惀าอสจุ ิ[Lex2]
หวา่นเมลด็: เพาะเมลด็, โปรยเมลด็, ปลกูดว้ยเมลด็, เพาะพันธุ์ [Lex2]
หวา่นเมลด็: เมลด็รว่งหลน่, กระจายเมลด็พันธุ์ [Lex2]
เอาเมลด็ออก: ควา้นเมลด็ออก, คายเมลด็ออก [Lex2]
จัดคู่แขง่ขนั (ทางกฬีา): จัดการแขง่ขนั, จัดวธิแีขง่ขนั, จัดอนัดบัผู้เขา้แขง่ขนั [Lex2]



ท鬦ี،เกบ็ไวเ้ป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร): ท鬦ี،เกบ็พันธุ์เอาไว,้ เกบ็เมลด็ไวเ้ป็นพันธุ์ [Lex2]
(ซดี) n. เมลด็,เมลด็พชื,เช刧ื惀อ,พันธุ์,ลกูหลาน,น刧ํ惀าเช刧ื惀อ,น刧ํ惀ากาม,ไขข่องสตัวบ์างชนดิ (เชน่ของ
กุ้ง) ,ผู้ไดรั้บการคดัเลอืกแลว้,ฟองน刧ํ惀าในกระจก,ส鬦ิ،งท鬦ี،มลีกัษณะคลา้ยเมลด็ vt. หวา่นเมลด็,เรง่
การเจรญิเตบิโต,เรง่เมฆใหก้ลายเป็นฝน,คลายเมลด็ออก,จัดคู่แขง่ขนั (ไมใ่หคู้่แขง่ข ั[Hope]
(n) เช刧ื惀อ,เมลด็,พันธุ์,น刧ํ惀าเช刧ื惀อ,น刧ํ惀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鬦ี،ปรากฏ: ท鬦ี،เหน็, ปรากฏอยู่ [Lex2]
ดเูหมอืนวา่: เหน็จะ, คลา้ยจะ, ดจูะ, ดเูหมอืนจะ, ดทูา่ทาง, ดรูาวกบั, ดปูระหน鬦ึ،ง [Lex2]
(ซมี) vi. ดเูหมอืน,ดคูลา้ย,ดรูาวกบั,ดทูา่ทาง,ปรากฎเป็น,ประหน鬦ึ،ง ###S. look,manifest
[Hope]
(vi) ดรูาวกบั,ดเูหมอืนวา่,ประหน鬦ึ،ง,ดคูลา้ย [Nontri]
/S IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

selection การคดัเลอืก: การสรรหา, การเลอืกสรร, การคดัสรร, การเลอืกเฟน้ [Lex2]



ผู้ท鬦ี،ไดรั้บการคดัเลอืก: ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูเลอืก, ของท鬦ี،คดัเลอืกมาอยา่งด,ี บทหรอืตอนในหนังสอืท鬦ี،เลอืก
มา [Lex2]
ตวัเลอืก: รายการใหเ้ลอืก [Lex2]
(ซเีลค\'เชนิ) n. การเลอืก,การคดัเลอืก,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไดรั้บเลอืก ###S. election,discrimination
[Hope]
(n) การเลอืก,การเลอืกสรร,การคดัเลอืก,การเลอืกเฟน้,ส鬦ิ،งท鬦ี،เลอืก [Nontri]
/S AH0 L EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

select คดัเลอืก: เลอืก, คดั, เลอืกสรร, สรรหา [Lex2]
ดเีลศิ: ดที鬦ี،สดุ, ชั刧惀นหน鬦ึ،ง, ชั刧惀นเย鬦ี،ยม, คณุภาพสงู [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บการคดัเลอืก: ซ鬦ึ،งผา่นการเลอืกสรร [Lex2]
(ซเีลคท\ฺ') vt. เลอืก,เลอืกเฟน้,คดั,คดัเลอืก,เลอืกสรร,สรรหา. adj. ผา่นการเลอืกเฟน้มา
แลว้,ดเีลศิ,ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ชั刧惀นหวักะท.ิ ###SW. selectly adv. selectness n. selector n. 
S.choose,chosen,choice [Hope]
(adj) ชั刧惀นหน鬦ึ،ง,ไดค้ดัเลอืกแลว้,ชั刧惀นหวักะท ิ[Nontri]
(vt) เลอืก,เลอืกเฟน้,คดัเลอืก,เลอืกสรร [Nontri]
/S AH0 L EH1 K T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

self ลกัษณะเฉพาะของบคุคล: ลกัษณะนสิยัท鬦ี،แสดงออก, รปูพรรณ, ลกัษณะของบคุคล,
คณุสมบตัขิองคน, เอกลกัษณข์องบคุคล [Lex2]
ผลประโยชนส์ว่นตวั: ความสนใจตวัเอง, การคาํนงึถงึตวัเอง [Lex2]
ตนเอง: ความเป็นตวัตน, ตวัของตนเอง, มนษุย,์ อตัตา [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นแบบเดยีวกนั: อยา่งเดยีวกนั, เหมอืนกนั, ซ鬦ึ،งมชีนดิเดยีวกนั, ซ鬦ึ،งมเีน刧ื惀อเดยีวกนั [Lex2]
ตนเอง (คาํไมเ่ป็นทางการ): ตวัเอง, ตวัฉันเอง, ตวัเขาเอง [Lex2]
(เซลฟ)ฺ n. ตวัเอง,ตนเอง,ธาตแุท,้อาตมา,อตัตะ,เอกลกัษณข์องบคุคล,ผลประโยชนส์ว่น
ตวั,สภาพปกต,ิสนัดาน. adj.เหมอืนกนั pron. ตวัฉันเอง,ตวัเขาเอง ###S.
ego,psyche,identity [Hope]
(n) ตนเอง,ตวัเอง,อตัตา,อาตมา,ธาตแุท,้สนัดาน,ประโยชน ์[Nontri]
(pro) ตวัเอง,ตนเอง [Nontri]
/S EH1 L F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sell ขาย: จาํหนา่ย [Lex2]
โฆษณาใหซ้刧ื惀อ: ชกัชวนใหซ้刧ื惀อ, เสนอขาย, ประกาศขาย, ชวนใหเ้ลอืก [Lex2]
เป็นท鬦ี،ตอ้งการ: ขายไดป้รมิาณมาก [Lex2]
แลกกบัเงนิ: ยอมทาํเพ鬦ื،อเงนิ [Lex2]
การขาย: วธิกีารขาย, การจาํหนา่ย [Lex2]
(เซล) (sold,sold,selling,sells} vt. ขาย,ขายออก,จาํหนา่ย,เสนอขาย,ชกัชวนใหซ้刧ื惀อ,ชกันาํ
ใหซ้刧ื惀อ,ทาํใหย้อมรับ,ทาํใหเ้ช鬦ื،อมั鬦،น,แลกชวีติ. vi. ขาย,เสนอขาย,เป็นท鬦ี،ตอ้งการ Phr. (sell out
ขายหมด) Phr. (sell up ขายหมด,ขายทอดตลาด) . n. การขาย,วธิกีารขาย [Hope]
(vt) จาํหนา่ย,ขาย [Nontri]
/S EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

senate วฒุสิภา: สภาสงู, อาคารสภาสงู, หอ้งสภาสงู, สภาสงูสดุของโรมนั , สภาบรหิารมหาวทิยาลยั
[Lex2]
(เซน\'นทิ) n. สภาสงู,วฒุสิภาของบางประเทศ (เชน่ สหรัฐอเมรกิา,ฝรั鬦،งเศส) ,อาคารสภา
สงู,หอ้งสภาสงู,สภาสงูสดุของโรมนั,สภาบรหิารหรอืนโยบายของบางมหาวทิยาลยั [Hope]
(n) สภาสงู,รัฐสภา,วฒุสิภา [Nontri]



/S EH1 N AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

send สง่: นาํสง่, จัดสง่ [Lex2]
ปลอ่ยออก: เปลง่ออกมา, ขบัออก [Lex2]
สง่ขา่ว: ใหข้อ้มลู, สง่สญัญาณ, กระจายเสยีง [Lex2]
ทาํใหป้ติยินิด:ี ทาํใหต้鬦ื،นเตน้ [Lex2]
(เซนด)ฺ { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. สง่,สง่ออก,นาํสง่,ขบั,ไล,่ปลอ่ยออก,เปลง่,สง่
สญัญาณ Phr. (send for เรยีก,ตามหา) ###SW. sender n. ###S. transmit ###A.
receive [Hope]
(vt) ขบั,สง่,ปลอ่ย,ไล,่เปลง่ [Nontri]
/S EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

senior อาวโุส: ซ鬦ึ،งมอีายมุากกวา่, ซ鬦ึ،งเป็นรุ่นพ鬦ี، [Lex2]
ผู้มอีาวโุสกวา่: ผู้ท鬦ี،มอีายมุากกวา่ [Lex2]
นักศกึษาชั刧惀นปีสดุทา้ย[Lex2]
(ซนี\'เยอะ) adj. อาวโุส,อายมุาก,เก鬦ี،ยวกบันักเรยีนหรอืนักศกึษาในป\'สดุทา้ย,เก鬦ี،ยวกบั
นักศกึษาในสองปีสดุทา้ย,กอ่น,เม鬦ื،อกอ่น. n. ผู้อาวโุส,ผู้มอีาย ุสงูกวา่,นักเรยีนหรอืนักศกึษาใน
ปีสดุทา้ย ###S. elder,older,veteran [Hope]
(adj) มอีาย,ุอาวโุสกวา่,กอ่น [Nontri]
(n) ผู้สงูอาย,ุผู้มอีาวโุส,นักศกึษาปีสดุทา้ย [Nontri]
/S IY1 N Y ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sense อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
ประสาทสมัผัส: การรู้สกึ, การไดก้ล鬦ิ،น, การเหน็, การรับรส, การไดย้นิ [Lex2]
สตสิมัปชญัญะ: เชาวปั์ญญา, ความฉลาด, ความสามารถในการพนิจิพเิคราะห ์[Lex2]
ความหมายของคาํ: ความหมาย [Lex2]
สมัผัส: รู้สกึ [Lex2]
ตระหนัก: เขา้ใจ, รับรู้ [Lex2]
(เซนซ)ฺ n. ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ประสาททั刧惀งหา้,ประสาทสมัผัส,อนิทรยีส์มัผัส,เหตผุล,ความ
สามารถในการพนิจิพเิคราะห,์สตสิมัปชญัญะ,ความฉลาด,ความสงัหรณ,์ความ
หมาย,นัย,แนวทาง,ทศิทาง vt. รู้สกึ,ตระหนัก,เขา้ใจความหมาย,เขา้ใจ,ฟ刧ื惀นข刧ึ惀น (จากการสลบ)
,สาํนกึ,สงัหรณ,์ต鬦ื،นตวั.  [Hope]
(n) ความรู้สกึ,ไหวพรบิ,ความเขา้ใจ,ประสาทสมัผัส,สตปัิญญา,เหตผุล [Nontri]
(vt) ตระหนัก,รู้สกึ,เขา้ใจ,สาํนกึ,ต鬦ื،นตวั [Nontri]
/S EH1 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sensible มเีหตผุล: มไีหวพรบิ, เฉลยีวฉลาด, ซ鬦ึ،งมวีจิารณญาณ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไวตอ่ส鬦ิ،งกระตุ้น[Lex2]
(เซน\'ซะเบลิ) adj. มเีหตผุล,มไีหวพรบิ,มสีตสิมัปชญัญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สกึไดไ้ว
ตอ่ส鬦ิ،งกระตุ้น. ###SW. sensibleness n. sensibly adv. ###S. intelligent,wise [Hope]
(adj) สมเหตสุมผล,ฉลาด,มไีหวพรบิ,มสีตสิมัปชญัญะ [Nontri]



/S EH1 N S AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sensitive ซ鬦ึ،งไวตอ่ส鬦ิ،งกระตุ้น: ซ鬦ึ،งรู้สกึไว, ซ鬦ึ،งตอบสนองไดง้า่ย [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัอวยัวะสมัผัส[Lex2]
(เซน\'ซทิฟิว) adj. ไวตอ่ส鬦ิ،งกระตุ้น,รับความรู้สกึไดง้า่ย,รู้สกึไว,ประสาทไว,รับอทิธิพล
ภายนอกไดง้า่ย,ไวตอ่แสง,มเีลห่นั์ยย鬦ิ،ง,เก鬦ี،ยวกบัอวยัวะสมัผัส. ###SW. sensitiveness n.
###S. susceptible,predisposed,receptive,respons [Hope]
(adj) ประสาทไว,รู้สกึไว,ไวตอ่แสง,ออ่นไหวงา่ย [Nontri]
/S EH1 N S AH0 T IH0 V/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

separated /S EH1 P ER0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[separate]
แยก: จับแยก, แบง่แยก [Lex2]
บอกความแตกตา่ง: แยกแยะ, วนิจิฉัย [Lex2]
แยกทาง: แตกกนั, แยกกนั, ถอนตวั [Lex2]
ซ鬦ึ،งแยกออกจากกนั[Lex2]
ซ鬦ึ،งแบง่ออก: ซ鬦ึ،งแตกตา่งกนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมต่อ่เน鬦ื،อง: ซ鬦ึ،งไมเ่ช鬦ื،อมกนั [Lex2]
เดน่ชดั: ชดัเจน [Lex2]
ซี鬦ึ،งเป็นอสิระ: ซี鬦ึ،งไมข่刧ึ惀นกบัใคร, เฉพาะบคุคล [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،แยกออก[Lex2]
เส刧ื惀อผา้สตรที鬦ี،ไมเ่ป็นชดุเดยีวกนั[Lex2]
(เซพ\'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกนั,แบง่สรร,แยกแยะ,วนิจิฉัย,สกดั,กระจาย
ออก,ไมต่อ่เน鬦ื،อง,เดน่ชดั,ชดัเจน,กระจาย,โดดเด鬦ี،ยว,อสิระ,เฉพาะบคุคล,เอกเทศ,เดยีวดาย,
(วญิญาณ) หลดุออกจากกาย n. ส鬦ิ،งท鬦ี،แยกออก,ลกูหลาน. ###SW. separateness n.
[Hope]
(vi,vt) แบง่แยก,แยก,แยกยา้ย,สกดั,กระจายออก [Nontri]
/S EH1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
/S EH1 P ER0 AH0 T/ [CMU]
/S EH1 P R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

separately อยา่งแบง่แยก: อยา่งเป็นอสิระ, อยา่งไมข่刧ึ惀นกบัผู้ใด [Lex2]
/S EH1 P ER0 AH0 T L IY0/ [CMU]
/S EH1 P R AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]



separate แยก: จับแยก, แบง่แยก [Lex2]
บอกความแตกตา่ง: แยกแยะ, วนิจิฉัย [Lex2]
แยกทาง: แตกกนั, แยกกนั, ถอนตวั [Lex2]
ซ鬦ึ،งแยกออกจากกนั[Lex2]
ซ鬦ึ،งแบง่ออก: ซ鬦ึ،งแตกตา่งกนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมต่อ่เน鬦ื،อง: ซ鬦ึ،งไมเ่ช鬦ื،อมกนั [Lex2]
เดน่ชดั: ชดัเจน [Lex2]
ซี鬦ึ،งเป็นอสิระ: ซี鬦ึ،งไมข่刧ึ惀นกบัใคร, เฉพาะบคุคล [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،แยกออก[Lex2]
เส刧ื惀อผา้สตรที鬦ี،ไมเ่ป็นชดุเดยีวกนั[Lex2]
(เซพ\'พะเรท) vt.,vi.,adj. แยกออก,แยก,แยกกนั,แบง่สรร,แยกแยะ,วนิจิฉัย,สกดั,กระจาย
ออก,ไมต่อ่เน鬦ื،อง,เดน่ชดั,ชดัเจน,กระจาย,โดดเด鬦ี،ยว,อสิระ,เฉพาะบคุคล,เอกเทศ,เดยีวดาย,
(วญิญาณ) หลดุออกจากกาย n. ส鬦ิ،งท鬦ี،แยกออก,ลกูหลาน. ###SW. separateness n.
[Hope]
(vi,vt) แบง่แยก,แยก,แยกยา้ย,สกดั,กระจายออก [Nontri]
/S EH1 P ER0 EY2 T/ [CMU]
/S EH1 P ER0 AH0 T/ [CMU]
/S EH1 P R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

separation การแยกออก: การแบง่แยก [Lex2]
การอาํลา: การลาจาก [Lex2]
การแยกทางกนั: การหยา่รา้ง [Lex2]
(เซพพะเร\'เชนิ) n. การแยกออก,การแยก,การแบง่แยก,สถานท鬦ี،แบง่แยก,จดุหรอืเสน้ท鬦ี،แบง่
แยก,ชอ่งโหว,่ชอ่ง,ร,ูโพรง,การแยกกนัอยู่,การแยกตวัของสว่นลา่งของขปีนาวธุออกจากสว่น
บน ###S. disconnection,severance [Hope]
(n) การแยก,การแบง่แยก,การจากกนั,ชอ่งโหว,่โพรง [Nontri]
/S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

September เดอืนกนัยายน[Lex2]
กนัยายน[Lex2]
|der| เดอืนกนัยายน [LongdoDE]
(เซพ\'เทอเบอะ) n. กนัยายน [Hope]
(n) เดอืนกนัยายน [Nontri]
/S EH0 P T EH1 M B ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

series อนกุรม: ลาํดบั, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ่เน鬦ื،องกนั [Lex2]
ชดุของส鬦ิ،งของ: กลุ่มของส鬦ิ،งของ [Lex2]
ลาํดบัในวชิาคณติศาสตร:์ อนกุรมเลขหมาย [Lex2]
ส鬦ิ،งตพีมิพท์鬦ี،ออกเป็นวาระ[Lex2]
(เซยี\'รซี) n.,adj. (ซ鬦ึ،งเป็น) อนกุรม,ลาํดบั,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ่เน鬦ื،องกนั,ชดุ,อนกุรมเลขหมาย. [Hope]
(n) ชดุ,ตอน,ลาํดบั,อนกุรม,ส鬦ิ،งท鬦ี،ตอ่เน鬦ื،องกนั [Nontri]
/S IH1 R IY0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

seriously อยา่งจรงิจัง: จรงิจัง, เป็นเร鬦ื،องเป็นราว, อยา่งเอาจรงิเอาจัง, อยา่งเอาเป็นเอาตาย, จรงิๆ, เป็น
ล鬦ํ،าเป็นสนั [Lex2]
อยา่งรา้ยแรง: อยา่งสาหสั [Lex2]



/S IH1 R IY0 AH0 S L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

servant คนรับใช:้ ทาสรับใช,้ ผู้ใหบ้รกิาร [Lex2]
ลกูจา้ง: ขา้ราชการ [Lex2]
(เซอ\'เวนิท)ฺ n. คนใช,้คนรับใช,้คนปรนนบิตั,ิคนบรกิาร,ลกูจา้ง,ขา้,ขา้ราชการ,ทาส ###S.
housekeeper,maid,butler [Hope]
(n) ขา้ทาส,คนรับใช,้บรวิาร,บา่วไพร,่ลกูจา้ง [Nontri]
/S ER1 V AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

service การรับใช:้ การใหบ้รกิาร, การตอ้นรับ, การใหค้วามชว่ยเหลอื [Lex2]
การบาํรงุรักษาเคร鬦ื،องจักรหรอืเคร鬦ื،องยนตร[์Lex2]
การสง่ลกู: การเสริฟ์ลกู [Lex2]
(เซอ\'วสิ) n. การรับใช,้การบรกิาร,การปรนนบิตั,ิการบรกิารอาหาร,การตอ้นรับแขก,การชว่ย
เหลอื,การอาํนวยประโยชน,์ทหารบก,การบาํรงุรักษา,ชดุเคร鬦ื،องมอืรับประทานอาหาร,การเสริฟ์
ลกู,การออกลกู,การสง่หมายศาล,การย鬦ื،นหมายศาล,พธิศีาสนา adj. ใชเ้ป็นประโยชน,์เป็นการ
บรกิาร,ลกัษ [Hope]
(n) การเสริฟ์ลกู,เคร鬦ื،องถว้ยชาม,การสง่หมายศาล [Nontri]
/S ER1 V AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

session การประชมุ: การรว่มประชมุ [Lex2]
เวลาในการประชมุ: ระยะการประชมุ, สมยัประชมุ [Lex2]
ภาคการศกึษา[Lex2]
(เซส\'เชนิ) n. การนั鬦،งประชมุ,สมยัประชมุ,ระยะการประชมุ,ภาคการศกึษา ###SW.
sessional adj. ###S. sitting,period,term [Hope]
(n) สมยัประชมุ,การประชมุ,ภาคการศกึษา [Nontri]
/S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



set วาง: ตั刧惀ง, จัดวาง [Lex2]
ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น: จัดข刧ึ惀น, สรา้งข刧ึ惀น [Lex2]
จัดเตรยีม: เตรยีมเพ鬦ื،อใชง้าน [Lex2]
ตั刧惀งเวลา: ตั刧惀งระบบ, กาํหนด [Lex2]
การจัดตั刧惀ง: ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูจัดข刧ึ惀น [Lex2]
ฉาก: มา่นหลงัเวท ี[Lex2]
ทา่ทาง: การวางทา่ทาง [Lex2]
ชดุ: กลุ่ม, พวก, หมู่ [Lex2]
(เซท) {set,set,setting,sets} vt. วาง,ตั刧惀ง,ตั刧惀งตรง,จัด,จัดหามา,จัดการ,เตรยีมการ vi. เคล鬦ื،อน
ลง,ตก,เหมาะกบั,เหมาะสม,ออกเดนิทาง,เร鬦ิ،มทาํ,ลงลายเซน็. n. การตั刧惀ง,การจัดตั刧惀ง,ชดุ,เคร鬦ื،อง
ชดุ,การเคล鬦ื،อนลงของตะวนั,ตะวนัตกดนิ,อนกุรมส鬦ิ،งตพีมิพ,์พวก,กลุ่มเกม,ทศิทาง,เคร鬦ื،องรับ
(วทิย,ุโทรทศัน)์ [Hope]
(adj) กาํหนดลว่งหนา้,จัดไว,้เจาะจง,แนว่แน,่แขง็ตวั [Nontri]
(n) ชดุ,สาํรับ,ทศิทาง,เกมเทนนสิ,รปูรา่ง,ฉาก,ส鬦ิ،งตพีมิพ ์[Nontri]
(vi) เร鬦ิ،มทาํ,ตั刧惀งตน้,เคล鬦ื،อนลง,ตก(พระอาทติย)์,ลงนาม [Nontri]
/S EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

settle ตดัสนิใจ: แกปั้ญหา [Lex2]
ตดัสนิ: แกปั้ญหา [Lex2]
เขา้มาอาศยัอยู่: ตั刧惀งรกราก [Lex2]
ทาํใหเ้ขา้มาอาศยัอยู่: ตั刧惀งรกราก [Lex2]
จา่ยหน刧ี惀: ชาํระเงนิ, ปดิบญัช ี[Lex2]
มา้ยาวท鬦ี،มพีนักพงิและท鬦ี،วางแขน[Lex2]
(เซท\'เทลิ) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จา่ยเงนิ,ชาํระ,ปดิบญัช,ีอพยพเขา้,ตั刧惀งรกราก,ตั刧惀งหลกั
ฐาน,ทาํใหส้งบ,ทาํใหม้ั鬦،นคง,ทาํใหค้อ่ย ๆ จมลง,ขจัดใหเ้สรจ็ส刧ิ惀น,ตดัสนิ
ใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนกน้ Phr. (settle down ตั刧惀งรกราก,ตั刧惀งถ鬦ิ،นฐาน,สงบใจ เงยีบสงบ มี
จติมุ่งมั鬦،น) [Hope]
(vi) ตั刧惀งถ鬦ิ،นฐาน,ตั刧惀งรกราก,พักผอ่น,ตั刧惀งครรภ ์[Nontri]
(vt) ชาํระเงนิ,วาง,จัดการ,ระงับ,ขจัด,ตกลงกนั [Nontri]
/S EH1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

seven จาํนวนเจด็: เลขเจด็ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เทา่กบัเจด็[Lex2]
(เซฟ\'เวนิ) n. เจด็ [Hope]
(adj) เจด็ [Nontri]
/S EH1 V AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

seventeen สบิเจด็: จาํนวนสบิเจด็ [Lex2]
(เซฟ เวนิทนี\') n. สบิเจด็ [Hope]
(adj) สบิเจด็ [Nontri]
/S EH1 V AH0 N T IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

seventy เจด็สบิ: จาํนวนเจด็สบิ, จาํนวนสบิคณูเจด็, เลข 70 , กลุ่มท鬦ี،ม ี7 คน [Lex2]
(เซฟ\'เวนิท)ี n.,adj. เจด็สบิ [Hope]
(adj,n) เจด็สบิ [Nontri]
/S EH1 V AH0 N T IY0/ [CMU]
/S EH1 V AH0 N IY0/ [CMU]



(n) / / [OALD]

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

severe รนุแรง: ดเุดอืด, เครง่ครัด, เอาจรงิเอาจัง, เขม้งวด, กวดขนั [Lex2]
(ซเีวยีร\์') adj. รนุแรง,เขม้งวด,กวดขนั,เครง่,เครง่ขรมึ,เครง่ครัด,เอาจรงิเอา
จัง,เหนบ็แนม,เสยีดส,ีหนาวจัด,รา้ยแรง,สาหสั,ดเุดอืด,ยากลาํบาก,แมน่ยาํ. ###SW.
severely adv. severeness n. ###S. cruel,harsh [Hope]
(adj) รนุแรง,สาหสั,เครง่ครัด,กวดขนั,เอาจรงิเอาจัง,เขม้งวด [Nontri]
/S AH0 V IH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sewing การเยบ็: ส鬦ิ،งท鬦ี،เยบ็ [Lex2]
(โซ\'องิ) n. การเยบ็,การเยบ็จักร,ส鬦ิ،งท鬦ี،เยบ็,เสน้ท鬦ี،เยบ็เลม่ ###S. needlewark [Hope]
(n) การเยบ็ [Nontri]
/S OW1 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[sew]
เยบ็: เยบ็ผา้, ปะชนุ, ซอ่มแซม [Lex2]
(โซ) (sewed,sewn,sewed,sewign,sews} vt. เยบ็,เยบ็ผา้,ซอ่มปะ,ซอ่มแซม,เยบ็ปดิ,เยบ็
ปดิผา้. vi. เยบ็,ผกูขาด,แกไ้ข, sew up ประสบความสาํเรจ็ ทาํสาํเรจ็ [Hope]
(vt) ซอ่ม,เยบ็,ปะ,ชนุ,เยบ็จักร [Nontri]
/S OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

sex หก[Lex2]
เพศ: อวยัวะเพศ [Lex2]
ความรู้สกึทางเพศ: ความสนใจเร鬦ื،องเพศ, เสนห่ด์งึดดูทางเพศ [Lex2]
การรว่มเพศ: การรว่มประเวณ ี[Lex2]
ตรวจดเูพศ: เพ鬦ิ،มความรู้สกึทางเพศ, แบง่เพศ [Lex2]
(เซคซ)ฺ n. เพศ,สญัชาตญาณทางเพศ,ความสนใจทางเพศ,ความรู้สกึทางเพศ,กาม,เร鬦ื،อง
ประเวณ,ีการรว่มเพศ,การรว่มประเวณ ีvt. ตรวจดเูพศ (โดยเฉพาะของลกูไกแ่รกเกดิ) ,เพ鬦ิ،ม
ความรู้สกึทางเพศ,แบง่เพศ. ###SW. sexless adj. [Hope]
(n) เพศ,ความรู้สกึทางเพศ,เร鬦ื،องประเวณ,ีกาม,การรว่มเพศ [Nontri]
/S EH1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sexual เก鬦ี،ยวกบัเพศ[Lex2]



(เซคซ\ฺ'ชวล) adj. เก鬦ี،ยวกบัเพศ,เก鬦ี،ยวกบัเพศชายและเพศหญงิ,เกดิข刧ึ惀นระหวา่งเพศชายกบัเพศ
หญงิ,มอีวยัวะเพศ. [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัเพศ,ในทางเพศ [Nontri]
/S EH1 K SH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

shade รม่: ท鬦ี،รม่, ท鬦ี،บงัแดด, ท鬦ี،กาํบงั, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชบ้งั [Lex2]
ปรมิาณสที鬦ี،แตกตา่งกนัเลก็นอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้กดิรม่เงา: ทาํใหม้ดืมวั, บงัแดด [Lex2]
คอ่ยๆ มดืมวั[Lex2]
(เชด) n. รม่,ท鬦ี،รม่,เงามดื,ความมดื,บงัรม่,โป๊ะโคม,ท鬦ี،บงัแดด,ท鬦ี،กาํบงั,กะบงั,บงัตา,เงามดืใน
ภาพ,เคร鬦ื،องเตอืนความจาํ,ความคลมุเครอื,ผ,ีปีศาจ,ลาํดบัแลเงา,จาํนวนเลก็นอ้ย,การสมัผัส vt.
ทาํใหเ้กดิรม่เงา,ทาํใหม้ดืมวั,ทาํใหส้ลวั,บงัเงา,บงัรม่,บงัแดด,ระบายเงา,วาดเงามดื vi.
[Hope]
(n) ลาํดบัชั刧惀นของส,ีเฉด,มู่ล鬦ี،,รม่เงา,ท鬦ี،บงัแดด,ผ,ีปีศาจ [Nontri]
(vi) คอ่ยๆเปล鬦ี،ยน [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้กดิรม่เงา,บงัแสง,บงัแดด,ทาํใหส้ลวั [Nontri]
/SH EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shadow เงา: รม่เงา, ท鬦ี،หลบภยั [Lex2]
(แชด\'โด) n. เงา,เงารม่,รม่,ระยะเวลาแหง่ความนา่สงสยั,ความทกุข,์ความไมไ่วว้างใจ,ความ
อาํพราง,การปดิบงั,การคกุคาม,ผู้ตดิตามเฝ้าด,ูคนผวิดาํ vt. ทอดเงาลงบน,ทาํให้
สลวั,อาํพราง,บงัรม่,บงัแดด,ใหท้鬦ี،หลบภยั,ปอ้งกนั,ระบายเงา,แลเงา,บอกเป็นนัย ###SW.
shadower n [Hope]
(n) ผ,ีเงา,รม่เงา,ท鬦ี،หลบภยั,ความมดื,ขอ้คดิเหน็,ภาพสะทอ้น [Nontri]
(vt) ทอดเงาลง,ทาํใหร้ม่,บงัแดด,ทาํใหส้ลวั,ใหท้鬦ี،หลบภยั [Nontri]
/SH AE1 D OW2/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shake เขยา่: สั鬦،น, สั鬦،นสะเทอืน, หวั鬦،นไหว, สะเทอืนใจ [Lex2]
เขยา่: สั鬦،น, โยก, ทาํใหส้ั鬦،น [Lex2]
ทาํใหต้กใจและสะเทอืนใจ: ทาํใหว้า้วุ่นใจ, ไมม่ั鬦،นคง [Lex2]
การเขยา่: การสั鬦،น, การโยก, การทาํใหต้วัสั鬦،น [Lex2]
(เชด) (shook,shaken,shaking,shakes} vt.,vi.,n. (การ) เขยา่,สั鬦،น,โยก,ทาํให้
สั鬦،น,สลดั,สะบดั,ทอดท刧ิ惀ง,ทาํใหก้ระวนกระวาย,กวนใจ,ทาํใหส้งสยั,ขจัด,สั鬦،นสะเทอืน,ตวั
สั鬦،น,สะทา้น,แกวง่,ไมม่ั鬦،นคง,หวั鬦،นไหว,จับมอืกนั (แสดงความเคารพการทกัทายหรอืการเหน็
ดว้ย) ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิจากการส ั[Hope]
(vt) โยก,เขยา่,ไหว,ทาํใหส้ั鬦،นสะเทอืน,ขจัด [Nontri]
/SH EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



shall จะ (คาํกรยิาชว่ยแสดงถงึอนาคต): จะตอ้ง, นา่จะ, ควรจะ, อยากจะ [Lex2]
(แชล,ชลึ) auxv. กรยิาชว่ยท鬦ี،มกัใชก้บับรุษุท鬦ี،1เพ鬦ื،อแสดงถงึอนาคต และใชก้บับรุษุท鬦ี، 2 เฉพาะ
ในประโยคคาํถาม,จะ,พงึจะ,จักตอ้ง,จะตอ้ง,นา่จะ,ควรจะ,อยากจะ [Hope]
(va) จะ,จะตอ้ง,นา่จะ,ควรจะ,อยากจะ [Nontri]
/SH AE1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

shaped /SH EY1 P T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shape]
รปูรา่ง: สณัฐาน, รปูทรง, ทรวดทรง, โครงรา่ง, รปูแบบ, ฟอรม์, ทา่ทาง [Lex2]
สภาพ: สขุภาพ, ความสมบรูณ ์[Lex2]
มอีทิธพิลตอ่บางส鬦ิ،ง[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นรปูแบบ [Lex2]
บงัเกดิข刧ึ惀น: ปรับใหเ้ขา้รปูเขา้รา่ง, เป็นรปูเป็นรา่งข刧ึ惀น, เป็นรปูแบบข刧ึ惀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,การกาํหนดสณัฐาน (รปู,รปู
แบบ,รปูโฉม..) การจัดอยา่งมรีะเบยีบ,การซอ่มแซม,วถิทีางชวีติ,สภาพการณ,์เคร鬦ื،องอาภรณ์
แสดงละคร, Phr. (take shape กอ่รา่ง,เป็นรปูเป็นรา่งข刧ึ惀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]

shape รปูรา่ง: สณัฐาน, รปูทรง, ทรวดทรง, โครงรา่ง, รปูแบบ, ฟอรม์, ทา่ทาง [Lex2]
สภาพ: สขุภาพ, ความสมบรูณ ์[Lex2]
มอีทิธพิลตอ่บางส鬦ิ،ง[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ทาํใหเ้ป็นรปูแบบ [Lex2]
บงัเกดิข刧ึ惀น: ปรับใหเ้ขา้รปูเขา้รา่ง, เป็นรปูเป็นรา่งข刧ึ惀น, เป็นรปูแบบข刧ึ惀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,การกาํหนดสณัฐาน (รปู,รปู
แบบ,รปูโฉม..) การจัดอยา่งมรีะเบยีบ,การซอ่มแซม,วถิทีางชวีติ,สภาพการณ,์เคร鬦ื،องอาภรณ์
แสดงละคร, Phr. (take shape กอ่รา่ง,เป็นรปูเป็นรา่งข刧ึ惀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鬦ึ،ง,สว่นแบง่,สว่นรว่มมอื,สว่นท鬦ี،รับผดิชอบ,หุ้นสว่น vt. แบง่สว่น,แบง่
สรร,แบง่เฉล鬦ี،ย,แบง่,แบง่กาํไร. vi. มสีว่น,รว่มสว่น,รว่มหุ้น,รว่มกนัทาํ,รว่มกนัรับ,รว่มกนัรับผดิ
ชอบ ###SW. sharable adj. shareable adj. sharer n. [Hope]
(n) หุ้น,สว่นแบง่ [Nontri]
(vi) รว่มหุ้น,มสีว่น [Nontri]
(vt) แบง่สรร,แบง่,แบง่กาํไร,แบง่สว่น [Nontri]
/SH EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sharply /SH AA1 R P L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sharp แหลมคม: คม [Lex2]
ฉลาด: เฉยีบแหลม [Lex2]
ฉนุเฉยีว: ฉนุ, รนุแรง, ขุ่นเคอืง [Lex2]
เผด็รอ้น: รสเผด็, รสฉนุ [Lex2]
ฉับพลนั: กะทนัหนั, ทนัททีนัใด, ซ鬦ึ،งคาดไมถ่งึ [Lex2]
ชดัเจน: ชดั [Lex2]
เฉยีบขาด: ยอดเย鬦ี،ยม, ทนัสมยั [Lex2]
เสยีดแทง: แสบแกว้ห,ู (เสยีง) แหลม [Lex2]
ตรงเวลา: ตรงเผง, ตรง [Lex2]
เคร鬦ื،องมอืท鬦ี،แหลมคม (ทางการแพทย)์[Lex2]
(ชารพ์) adj. คม,คมกรบิ,ชดั,ชดัเจน,แจว๋,เฉยีบแหลม,เฉยีบขาด,เขม้งวด,เยน็เฉยีบ,เผด็
รอ้น,ฉนุ,รนุแรง,เสยีดแทง,แสบแกว้ห,ูกะทนัหนั,ฉับพลนั,แหลมคม,วอ่งไว,โกง,มเีลห่เ์หล鬦ี،ยม,
(เส刧ื惀อผา้) ทนัสมยั,ไมอ่อกเสยีง,เสยีงสงูขา้งเดยีว vt.,vi. เพ鬦ิ،มระดบัเสยีงคร鬦ึ،งเสยีง adv. เสยีง
สงู [Hope]
(adj) คม,แหลม,เฉยีบแหลม,รนุแรง,โกง,มเีลห่เ์หล鬦ี،ยม [Nontri]
/SH AA1 R P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shave โกน: โกนดว้ยมดีโกน [Lex2]
ลดปรมิาณ: ลดราคา, ลด [Lex2]
มดีโกน: เคร鬦ื،องขดู, กบไสไม ้[Lex2]
การโกน[Lex2]
(เชฟว) {shaved,shaved/shaven,shaving,shaves} vt.,vi. โกน,โกนดว้ยมดีโกน,ทาํให้
โกรน๋,ทาํใหโ้ลน้,ผา่นไป,เฉยีด,แฉลบ,ขดู,ลอก,ตดั,ลดราคา,ชงิ,รดีนาทาเรน้,เหนอืกวา่เลก็
นอ้ย. n. การโกน,แผน่บาง,มดีโกน,กบไสไม,้เคร鬦ื،องขดู,เคร鬦ื،องตดัเป็นแผน่บาง ###SW.
shavab [Hope]
(n) การไสไม,้การโกน,เคร鬦ื،องขดู [Nontri]
(vt) เฉยีด,โกน,แฉลบ,ทาํใหโ้กรน๋,ขดู,ลอก [Nontri]
/SH EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sheep แกะ[Lex2]
แกะ [LongdoEN]
(ชพี) n. แกะ,หนังแกะ,บคุคลท鬦ี،เหนยีมอายและถกูชกัจงูไดง้า่ย,ศาสนกิชน ###S. milksop
[Hope]
(n) แกะ [Nontri]
/SH IY1 P/ [CMU]



(n) / / [OALD]

sheet ผา้ปทู鬦ี،นอน[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นแผน่แบน (เชน่ แผน่กระดาษ, แผน่เหลก็, แผน่แกว้)[Lex2]
หนังสอืพมิพ[์Lex2]
(ชที) n. ผา้ปทู鬦ี،นอน,ผา้ส鬦ี،เหล鬦ี،ยมขนาดใหญ,่ผา้คลมุศพ,แผน่กระดาษ,หนา้หนังสอื,ยก
หนังสอื,แผน่,แผน่บนัทกึ,แผน่ใหญ,่ผนื,ผนืใหญ,่หนังสอืพมิพ,์ส鬦ิ،งตี
พมิพ,์วารสาร,ระวาง,ขนาด,ความกวา้งขวาง,แผน่หนิผา. vt. คลมุ,ปกคลมุ,ปผูา้,กาง
ออก,ขยายออก,หอ่ดว้ยแผน่หรอืผนืใหญ ่[Hope]
(n) แผน่กระดาษ,ผา้ปทู鬦ี،นอน,แผน่,ส鬦ิ،งตพีมิพ,์ผา้ตราสงั [Nontri]
/SH IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shelf ห刧ิ惀ง: ชั刧惀น [Lex2]
(เชลฟ)ฺ n. ห刧ิ惀ง,โครง,ชั刧惀นวางหนังสอื,ส鬦ิ،งของท鬦ี،วางบนห刧ิ惀ง,ปรมิาณความจขุองห刧ิ惀ง,หนิใตน้刧ํ惀าท鬦ี،ย鬦ื،น
ออก,โขดหนิ,สนัดอน,สนัปันน刧ํ惀า (continental shelf) Phr. (on the shelf เล鬦ื،อนไปชั鬦،วคราว
ไมม่ปีระโยชน ์ไมใ่ชก่ารอยู่กบัท鬦ี، ตายแลว้) [Hope]
(n) ชั刧惀น,ห刧ิ惀ง,โครง,สนัดอน,โขดหนิ,สนัปันน刧ํ惀า [Nontri]
/SH EH1 L F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shell เปลอืกหอย: เปลอืก, กระดอง, ปลอก, คราบ, ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนเปลอืก [Lex2]
โครงสรา้งอาคารหรอืส鬦ิ،งกอ่สรา้ง[Lex2]
ตวัเรอืดา้นนอก[Lex2]
แกว้เบยีรข์นาดเลก็[Lex2]
เรอืแขง่แคบซ鬦ึ،งนั鬦،งไดเ้พยีง 12 คน[Lex2]
ลอกเปลอืกออก: ปอกเปลอืกออก [Lex2]
เอาเปลอืกออก: ปอกเปลอืก [Lex2]
(เชล) n. ลกูปืนใหญ,่ลกูปืนลา่สตัว,์เปลอืกหอย,เปลอืก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอก
กระสนุ,โกรง่ดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั刧惀นหนิผา้บาง,แกว้เบยีรเ์ลก็ ๆ
vt. เอาเปลอืกออก,ปอกเปลอืก,ใสป่ลอก,ระดมยงิ. vi. หลดุออกเป็นแผน่ (เปลอืก) หลดุ,รว่ง
[Hope]
(n) กระสนุปืนใหญ,่กระดอง,เปลอืก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั刧惀นหนิ [Nontri]
(vt) ระดมยงิ,ปอกเปลอืก,ลอกคราบ,ใสฝั่ก [Nontri]
/SH EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shelter ท鬦ี،กาํบงั: ท鬦ี،หลบซอ่น, ท鬦ี،หลบ, ท鬦ี،พัก [Lex2]
(เชล\'เทอะ) n. ท鬦ี،กาํบงั,ท鬦ี،หลบภยั,ท鬦ี،หลบซอ่น,ท鬦ี،พักอาศยั,ท鬦ี،ล刧ี惀ภยั,ท鬦ี،เป็นรม่ไมช้ายคา,การ
ปอ้งกนัหรอืหลบภยัจากสถานท鬦ี،ดงักลา่ว,การคุ้มครอง vt. เป็นท鬦ี،กาํบงัหรอืท鬦ี،หลบภยั,ใหท้鬦ี،กาํบงั
หรอืท鬦ี،หลบภยั,คุ้มครอง,ปกปอ้ง vi. หลบภยั,หลบซอ่น,ล刧ี惀ภยั. [Hope]
(n) ท鬦ี،กาํบงั,ท鬦ี،ซอ่น,ท鬦ี،หลบภยั,ท鬦ี،พัก [Nontri]
(vt) ใหท้鬦ี،กาํบงั,ใหท้鬦ี،พัก,ปกปอ้ง,คุ้มครอง [Nontri]
/SH EH1 L T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shift เคล鬦ื،อนยา้ย: เคล鬦ื،อน [Lex2]
เปล鬦ี،ยน: แลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
การยา้ย: การเคล鬦ื،อนยา้ย [Lex2]
ชว่งเวลาการทาํงาน[Lex2]
(ชฟิท)ฺ vi.,vt.,n. (การ) เล鬦ื،อน,เคล鬦ื،อน,ยา้ย,เคล鬦ื،อนยา้ย,ยกั,เปล鬦ี،ยน,สบั



เปล鬦ี،ยน,หมนุเวยีน,แกวง่,เส鬦ี،ยง,บา่ยเบ鬦ี،ยง,ผลกั,ปัด,ผลดั,เปล鬦ี،ยนเวร,เปล鬦ี،ยนเกยีร,์โยกยา้ย. n.
วธิเีปล鬦ี،ยน,วธิ\'เล鬦ี،ยง,วธิกีาร,แผนเฉพาะการ,การเปล鬦ี،ยนเวร,เวร,ยาม,เลห่เ์พทบุาย,การเปล鬦ี،ยนเก
[Hope]
(vt) สบัเปล鬦ี،ยน,เปล鬦ี،ยนมอื,ยา้ยท鬦ี،,หมนุเวยีน,เปล鬦ี،ยนเวร,โยกยา้ย [Nontri]
/SH IH1 F T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shine สอ่งแสง: โชตชิว่ง [Lex2]
ทาํใหส้อ่งแสง: ทาํใหส้กุใส [Lex2]
(ไชน)ฺ {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (ความ) สอ่ง
แสง,สอ่งสวา่ง,สอ่งแสงระยบิระยบั,เปลง่ปลั鬦،ง,สกุใส,โชตชิว่ง,ดกีวา่,เงาวาว,แสง
อาทติย,์ทอ้งฟา้แจม่ใส,การขดัรองเทา้ใหเ้ป็นเงามนั ###S. beam,excel brilliance [Hope]
(n) ความสกุใส,แสงสวา่ง,ความเปลง่ปลั鬦،ง,ความแวววาว [Nontri]
(vi) สอ่งแสงระยบิระยบั,เป็นมนัวาว,โชตชิว่ง,สกุใส [Nontri]
/SH AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shiny ซ鬦ึ،งเป็นมนัเงา: เป็นประกาย, สกุใส [Lex2]
(ไช\'น)ี adj. สอ่งสวา่ง,เปลง่แสง,เปลง่ปลั鬦،ง,สกุใส,ระยบิระยบั,สวา่งไสว,เป็นมนัวาว,ไดรั้บการ
ขดัเงา. ###SW. shinily adv. shininess n. [Hope]
(adj) เป็นมนัวาว,สกุใส,สวา่งไสว,ระยบิระยบั [Nontri]
/SH AY1 N IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ship เรอื: เรอืขนาดใหญ ่[Lex2]
เคร鬦ื،องบนิ: ยานอวกาศ [Lex2]
โดยสารทางน刧ํ惀า[Lex2]
ไปทางอากาศ[Lex2]
ภาวะ: ลกัษณะ [Lex2]
(ชพิ) n. เรอื (โดยเฉพาะเรอืทะเลขนาดใหญ)่ ,เรอืใบ,เรอืกาํปั鬦،น,เรอืรบ,เรอืบนิ,เคร鬦ื،องบนิ,ลกู
เรอื vt. น刧ํ惀าข刧ึ惀นเรอื,เอาใสเ่รอื,ขนสง่ทางเรอื,ขนสง่ทางเรอืรถไฟรถยนตเ์คร鬦ื،องบนิหรอือ鬦ื،น ๆ ,จา้ง
เป็นลกูเรอื,ขบัไล.่ vi. นาํข刧ึ惀นเรอื,ทาํงานบนเรอื, [Hope]
(n) เรอื,เรอืใบ,เรอืรบ [Nontri]
(vt) สง่ของ(ทางเรอื),ขนลงเรอื,นาํข刧ึ惀นเรอื,ขบัไล ่[Nontri]
/SH IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shirt เส刧ื惀อเช刧ิ惀ต[Lex2]
(เชริท์) n. เส刧ื惀อเช刧ิ惀ต (มกัเป็นแบบชาย) ,เส刧ื惀อชั刧惀นใน,เส刧ื惀อนอกสมยักอ่น,เส刧ื惀อเช刧ิ惀ตพธิ ีPhr. (keep
one\'s shirt on สงบอารมณ,์คมุสต)ิ [Hope]
(n) เส刧ื惀อเช刧ิ惀ต [Nontri]
/SH ER1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

shocking ซ鬦ึ،งตกใจสดุขดี[Lex2]
(ชอค\'คงิ) adj. เขยา่ขวญั,ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,เลวมาก. [Hope]
(adj) อกสั鬦،นขวญัหน,ีซ鬦ึ،งทาํใหส้ะดุ้ง,เขยา่ขวญั,ท鬦ี،ตกตะลงึ [Nontri]
/SH AA1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shock]
อาการตกใจสดุขดี: สภาวะชอ็ก, อาการสะเทอืนใจ [Lex2]



ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ: ทาํใหช้อ็ก, ทาํใหต้กตะลงึ, ทาํใหส้ะเทอืนใจสดุขดี [Lex2]
กระตุ้นดว้ยไฟฟา้[Lex2]
ตอียา่งแรง: กระทบอยา่งแรง [Lex2]
ตน้ขา้วท鬦ี،มดัเป็นกองๆ[Lex2]
มดัเป็นฟ่อน[Lex2]
ขนหรอืผมท鬦ี،รงุรัง: ผมหรอืขนท鬦ี،ยุ่งเหยงิ [Lex2]
(ชอค) n. การกระทบกระแทกอยา่งกะทนัหนั,อาการสะเทอืน,อาการสะเทอืนทางใจอยา่ง
กะทนัหนั,อาการต鬦ื،นตะลงึ,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั鬦،นกระตกุ,อาการเป็นลม,อาการแนน่鬦ิ،งไป
อยา่งกระทนัหนั. vt. ทาํใหต้ะลงึงัน,ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,เขยา่ขวญั,ทาํใหส้ะเทอืน,กระทบอยา่ง
แรง,ตอียา่งแรง. vi.ตะลงึงัน,สดุ้งตกใจ [Hope]
(n) โรคปัจจบุนั,ความสะดุ้ง,อาการชอ็ค,อาการตะลงึ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะเทอืน,ทาํใหส้ะดุ้ง,กระตกุ,ตะลงึ,จู่โจม [Nontri]
/SH AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shock อาการตกใจสดุขดี: สภาวะชอ็ก, อาการสะเทอืนใจ [Lex2]
ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ: ทาํใหช้อ็ก, ทาํใหต้กตะลงึ, ทาํใหส้ะเทอืนใจสดุขดี [Lex2]
กระตุ้นดว้ยไฟฟา้[Lex2]
ตอียา่งแรง: กระทบอยา่งแรง [Lex2]
ตน้ขา้วท鬦ี،มดัเป็นกองๆ[Lex2]
มดัเป็นฟ่อน[Lex2]
ขนหรอืผมท鬦ี،รงุรัง: ผมหรอืขนท鬦ี،ยุ่งเหยงิ [Lex2]
(ชอค) n. การกระทบกระแทกอยา่งกะทนัหนั,อาการสะเทอืน,อาการสะเทอืนทางใจอยา่ง
กะทนัหนั,อาการต鬦ื،นตะลงึ,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั鬦،นกระตกุ,อาการเป็นลม,อาการแนน่鬦ิ،งไป
อยา่งกระทนัหนั. vt. ทาํใหต้ะลงึงัน,ทาํใหส้ะดุ้งตกใจ,เขยา่ขวญั,ทาํใหส้ะเทอืน,กระทบอยา่ง
แรง,ตอียา่งแรง. vi.ตะลงึงัน,สดุ้งตกใจ [Hope]
(n) โรคปัจจบุนั,ความสะดุ้ง,อาการชอ็ค,อาการตะลงึ [Nontri]
(vt) ทาํใหส้ะเทอืน,ทาํใหส้ะดุ้ง,กระตกุ,ตะลงึ,จู่โจม [Nontri]
/SH AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shoe รองเทา้[Lex2]
เกอืกมา้[Lex2]
ปลอก[Lex2]
กา้นหา้มลอ้[Lex2]
สวมรองเทา้: ใสร่องเทา้, เตรยีมรองเทา้ให ้[Lex2]
สวมปลอก: ใสป่ลอกหุ้ม [Lex2]
(ช)ู n. รองเทา้,เหลก็เกอืกมา้,หวัหุ้มโลหะของไมเ้ทา้,ปลอกไมเ้ทา้,ปลอกเสาเขม็,กา้นหา้ม
ลอ้,หวัทอ่. vt. สวมรองเทา้,สวมปลอก,ใสห่วัหุ้มโลหะ. [Hope]
(n) รองเทา้,ตาํแหนง่,ฐานะ,เกอืกมา้,หวัทอ่,ปลอกไมเ้ทา้ [Nontri]
(vt) ใสร่องเทา้,สวมรองเทา้,สวมปลอก [Nontri]
/SH UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shooting /SH UW1 T IH0 NG/ [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鬦ื،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,ถา่ยภาพ,ตลีกูกอลฟ์,โยนลกูเตา๋,เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มพดู,การ
ปฎบิตักิารอยา่งรวดเรว็,การเตะลกู,พักหน鬦ึ،ง,ปรมิาณเลก็นอ้ย,ลาํแสง ###SW. shooter n.
###S. hit,wound [Hope]
(n) การยงิปืน,การปลอ่ยขปีนาวธุ,การถา่ยภาพ,การเตะลกู [Nontri]
(vi) โผลอ่อกมา,ผดุข刧ึ惀น,ปลอ่ยออก,พุ่ง,ยงิ,โยนลกู [Nontri]
/SH UW1 T/ [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鬦ื،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,ถา่ยภาพ,ตลีกูกอลฟ์,โยนลกูเตา๋,เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มพดู,การ
ปฎบิตักิารอยา่งรวดเรว็,การเตะลกู,พักหน鬦ึ،ง,ปรมิาณเลก็นอ้ย,ลาํแสง ###SW. shooter n.
###S. hit,wound [Hope]
(n) การยงิปืน,การปลอ่ยขปีนาวธุ,การถา่ยภาพ,การเตะลกู [Nontri]
(vi) โผลอ่อกมา,ผดุข刧ึ惀น,ปลอ่ยออก,พุ่ง,ยงิ,โยนลกู [Nontri]
/SH UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shopping (ชอพ\'พงิ) n. การเดนิดแูละซ刧ื惀อของตามรา้น,สรรพสนิคา้ในรา้น,ของทั刧惀งหมดท鬦ี،ซ刧ื惀อ,การซอ่ม
เคร鬦ื،องครั刧惀งใหญ.่ adj. เก鬦ี،ยวกบัการดแูละซ刧ื惀อสนิคา้ [Hope]
(n) การชอปป刧ิ惀ง,การเดนิซ刧ื惀อของ [Nontri]
/SH AA1 P IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[shop]
รา้น: รา้นคา้ [Lex2]
โรงฝกึงาน: โรงงานเลก็ [Lex2]
ท鬦ี،ทาํงาน: สาํนักงาน [Lex2]
การงาน: อาชพี [Lex2]
ซ刧ื惀อของ: จา่ยของ, จับจา่ย [Lex2]
แจง้ตาํรวจ (คาํสแลง)[Lex2]
(ชอพ) n. รา้น,รา้นคา้,รา้นขายปลกี,รา้นเลก็ ๆ ,โรงฝกึงาน,โรงซอ่ม,สาํนักงาน,หอ้งทาํงาน,ท鬦ี،
ทาํงาน,อาชพี,การงาน, talk shop สนทนาเก鬦ี،ยวกบัอาชพีการงาน vi. เดนิดหูรอืซ刧ื惀อสนิคา้ตาม
รา้น ###S. market,store [Hope]



(n) สาํนักงาน,รา้น,โรงฝกึงาน,การงาน [Nontri]
(vi) เดนิดขูอง,เท鬦ี،ยวซ刧ื惀อของ [Nontri]
/SH AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shop รา้น: รา้นคา้ [Lex2]
โรงฝกึงาน: โรงงานเลก็ [Lex2]
ท鬦ี،ทาํงาน: สาํนักงาน [Lex2]
การงาน: อาชพี [Lex2]
ซ刧ื惀อของ: จา่ยของ, จับจา่ย [Lex2]
แจง้ตาํรวจ (คาํสแลง)[Lex2]
(ชอพ) n. รา้น,รา้นคา้,รา้นขายปลกี,รา้นเลก็ ๆ ,โรงฝกึงาน,โรงซอ่ม,สาํนักงาน,หอ้งทาํงาน,ท鬦ี،
ทาํงาน,อาชพี,การงาน, talk shop สนทนาเก鬦ี،ยวกบัอาชพีการงาน vi. เดนิดหูรอืซ刧ื惀อสนิคา้ตาม
รา้น ###S. market,store [Hope]
(n) สาํนักงาน,รา้น,โรงฝกึงาน,การงาน [Nontri]
(vi) เดนิดขูอง,เท鬦ี،ยวซ刧ื惀อของ [Nontri]
/SH AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

short ชั鬦،วครู่: ไมน่าน, ระยะสั刧惀นๆ [Lex2]
สั刧惀น: ไมย่าว, เต刧ี惀ย [Lex2]
ขาด: ไมพ่อ, ไมถ่งึ, ขาดแคลน, ขดัสน, นอ้ย [Lex2]
ยอ่ๆ[Lex2]
เปราะบาง: กรอบ, ซ鬦ึ،งแตกหกังา่ย [Lex2]
ซ鬦ึ،งโกรธงา่ย: ซ鬦ึ،งถกูกระตุ้นใหโ้กรธไดง้า่ย, ซ鬦ึ،งไมอ่ดทน [Lex2]
อยา่งกะทนัหนั: อยา่งฉับพลนั [Lex2]
โดยสงัเขป: โดยยอ่ๆ [Lex2]
อยา่งไมม่มีารยาท: อยา่งหยาบกระดา้ง [Lex2]
ตาํแหนง่ในทมีเบสบอล[Lex2]
การลดัวงจร: ไฟฟา้ลดัวงจร [Lex2]
ทาํใหล้ดัวงจร[Lex2]
(ชอรท์) adj. สั刧惀น,เต刧ี惀ย,ต鬦ํ،า,ยอ่,ต刧ื惀น,ลุ่น,หว้น,ระยะสั刧惀น,สงัเขป,ใกล,้ไมน่าน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่
ถงึ,ไมพ่อ,ไมด่พีอ,ออ่น,นอ้ย,เปราะ,บอบบาง (เสยีง) ,ไมเ่นน้, short of นอ้ยกวา่,เลวกวา่,ไม่
เพยีงพอ adv. กะทนัหนั,ทนัใดนั刧惀นเอง,ฉับพลนั,สั刧惀น ๆ ,ยอ่ ๆ ,โดยสงัเขป,ใกล,้ยน่,ไมถ่งึ
[Hope]
(adj) สั刧惀น,เต刧ี惀ย,นอ้ย,หว้น,ใกล,้ไมน่าน,บอบบาง [Nontri]
/SH AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shot การยงิ: การระเบดิ [Lex2]
ลกูกระสนุปืน[Lex2]
ระยะยงิ: วถิกีระสนุ [Lex2]
ผู้ยงิ: นักแมน่ปืน [Lex2]



การฉดียา[Lex2]
ความพยายาม[Lex2]
การเดา: การกะประมาณจากขอ้มลูเพยีงเลก็นอ้ย [Lex2]
การตลีกู (กฬีา): การเตะลกูเขา้ประต ู[Lex2]
โอกาส[Lex2]
(ชอท) n. การยงิ,การยงิปืน,เสยีงยงิ,ลกูกระสนุปืน,ระยะท鬦ี،ยงิ,การปลอ่ยขปีนาวธุ,วถิกีระสนุ,วถิี
จรวด,กระสนุกระจาย,ผู้ยงิ,มอืปืน,เสยีงท鬦ี،คลา้ยเสยีงปืน,การระเบดิ,ดนิระเบดิ,การฉดียา,ความ
พยายาม,การทดลอง,การเดา,จาํนวนเลก็นอ้ย,ปรมิาณเลก็นอ้ย,คาํหน鬦ึ،ง, (ของเหลว) อกีหน鬦ึ،ง
[Hope]
(n) กระสนุปืน,วถิกีระสนุ,การยงิ,นัด,มอืปืน,โอกาส,คาํหน鬦ึ،ง [Nontri]
(vt) pt และ pp ของ shoot [Nontri]
/SH AA1 T/ [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鬦ื،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,ถา่ยภาพ,ตลีกูกอลฟ์,โยนลกูเตา๋,เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มพดู,การ
ปฎบิตักิารอยา่งรวดเรว็,การเตะลกู,พักหน鬦ึ،ง,ปรมิาณเลก็นอ้ย,ลาํแสง ###SW. shooter n.
###S. hit,wound [Hope]
(n) การยงิปืน,การปลอ่ยขปีนาวธุ,การถา่ยภาพ,การเตะลกู [Nontri]
(vi) โผลอ่อกมา,ผดุข刧ึ惀น,ปลอ่ยออก,พุ่ง,ยงิ,โยนลกู [Nontri]
/SH UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shoulder บา่: ไหล,่ หวัไหล,่ สะบกั [Lex2]
ไหลเ่ส刧ื惀อ[Lex2]
ไหลเ่ขา: ไหลถ่นน, ไหลท่าง [Lex2]
เน刧ื惀อขาหนา้ชว่งบนของสตัว[์Lex2]
ใชไ้หลด่นั: หาม, แบก [Lex2]
แบกภาระ: รับทกุข,์ รับภาระ [Lex2]
(โชล\'เดอะ) n. ไหล,่บา่,สะบกั,ไหลเ่ส刧ื惀อ,ไหลเ่ขา,ไหลถ่นน,ขอบถนน,ทา่แบกปืน. vt.,vi. ใช้
ไหลด่นั,ใชไ้หลเ่บยีด,แบก,รับผดิชอบ,รับภาระ. shoulder arms เอาปืนข刧ึ惀นประทบัไหล.่
###S. endure,assume,take on [Hope]
(n) บา่,ไหล,่สะบกั,ขอบถนน,ไหลเ่ขา [Nontri]
(vt) แบก,กระทบไหล,่รับภาระ [Nontri]
/SH OW1 L D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

should ควรจะ: ควร, นา่จะ, สมควรจะ [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 2 ของคาํกรยิาชว่ย shall (ใชก้ลา่วถงึส鬦ิ،งท鬦ี،พดูแลว้)[Lex2]
ใชห้ลงัคาํวา่ that เพ鬦ื،อแนะนาํหรอืจัดการบางส鬦ิ،ง[Lex2]
ใชห้ลงัคาํคณุศพัท ์(adjective) เพ鬦ื،อแสดงความรู้สกึ[Lex2]



ใชก้บั I และ we เพ鬦ื،อแสดงคดิเหน็ท鬦ี،ไมแ่นใ่จ[Lex2]
ใชแ้สดงความเหน็ดว้ยอยา่งมาก[Lex2]
ใชป้ฏเิสธหรอืแสดงความราํคาญหรอืประหลาดใจ[Lex2]
(ชดู) v. กรยิาชอ่ง 2 ของ shall,ตอ้ง,ควร,ควรจะ [Hope]
(vt) pt ของ shall [Nontri]
/SH UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

shower การอาบน刧ํ惀าฝักบวั[Lex2]
สถานท鬦ี،หรอือปุกรณส์าํหรับอาบน刧ํ惀าแบบฝักบวั: ฝักบวั [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،มฝีน ลกูเหบ็ หรอืหมิะตก (ทางอตุนุยิมวทิยา)[Lex2]
ฝนตกปรอยๆ: หมิะปรอยๆ, ลกูเหบ็ตก, ส鬦ิ،งท鬦ี،ตกลงมาเหมอืนฝน (เชน่ ดาวตก, ผพีุ่งไต,้
ลกูปืน) [Lex2]
งานเล刧ี惀ยงท鬦ี،มกีารใหข้องขวญั (โดยเฉพาะเป็นเกยีรตแิกผู่้หญงิท鬦ี،กาํลงัจะแตง่งานหรอืมลีกู):
งานเล刧ี惀ยงสง่ [Lex2]
อาบน刧ํ惀า(ฝักบวั)[Lex2]
สาด: ราด, ทาํใหเ้ปียก [Lex2]
สาด: เปียก [Lex2]
ใหอ้ยา่งมากมาย[Lex2]
ผู้จัดแสดง: ผู้แสดง, ผู้แสดงนทิรรศการ [Lex2]
(เชา\'เออะ) n. ฝนหรอืลกูเหบ็หรอืหมิะท鬦ี،ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจาํนวนมาก,การ
อาบน刧ํ惀าโดยการใชฝั้กบวั ,ฝักบวั,ผู้แสดง,ส鬦ิ،งท鬦ี،แสดง vt. อาบน刧ํ惀าดว้ยฝักบวั,สาด,ราด,ใหอ้ยา่ง
มากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หมิะตกปรอย ๆ ,อาบน刧ํ惀าฝักบวั. ###SW. showery n. [Hope]
(n) ฝักบวั,หา่ฝน,จาํนวนมากมาย,การโปรย [Nontri]
(vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน刧ํ惀าฝักบวั [Nontri]
/SH AW1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

show แสดง: ทาํใหเ้หน็, ช刧ี惀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鬦ิ،งท鬦ี،นาํมาแสดง[Lex2]



ส鬦ิ،งลวงตา[Lex2]
ตาํแหนง่ท鬦ี،สาม (การแขง่มา้)[Lex2]
(โช) vt.,vi. แสดง,นาํออกแสดง,เผยใหเ้หน็,นาํออกฉาย,แสดงตวั,พสิจูนใ์ห้
เหน็,บอก,อธบิาย,นาํไปด,ูบอกใหรู้้,ช刧ี惀,อวด,อวดฝีมอื,ให,้ประทานให,้ใหด้ ูPhr. (show off
อวดโออ้วด) n. การแสดง,เร鬦ื،องราว,รอ่งรอย,แรท่鬦ี،ปรากฎใหเ้หน็. Phr. (run the show
ควบคมุกจิการหรอืสถานการณ)์ [Hope]
(n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตวั,การแห,่ภาพยนตร ์[Nontri]
(vt) อวด,แสดง,เผย,ช刧ี惀,อธบิาย,ปรากฏ,แห ่[Nontri]
/SH OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shut ปดิเสยีงดงั: ปดิไว ้[Lex2]
ทาํใหป้ดิ: ปดิ [Lex2]
พับ: หนบี, เกบ็ [Lex2]
หยดุ[Lex2]
ซ鬦ึ،งปดิไว:้ ปดิ [Lex2]
การปดิ[Lex2]
(ชทั) vt.,vt.,n. (การ) ปดิ,งับ,ปดิประต,ูงับ,พับ,หบุ,หนบี,เกบ็,หลบัตา,หยดุ,หยดุเปดิ,ลอ้ม
ไว,้ใสก่ลอน adj. ปดิ ปดิไว.้ [Hope]
/SH AH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

shy ข刧ี惀อาย[Lex2]
ซ鬦ึ،งตกใจงา่ย: ข刧ี惀ต鬦ื،น, ข刧ี惀กลวั, ประหมา่ [Lex2]
ไมไ่วใ้จ: ไมเ่ช鬦ื،อใจ, ไมแ่นใ่จ [Lex2]
ขาดแคลน: ซ鬦ึ،งไมค่รบจาํนวน, ซ鬦ึ،งไมพ่อเพยีง [Lex2]
ขวา้งท刧ิ惀ง: โยนท刧ิ惀ง [Lex2]
(ชาย) adj. ข刧ี惀อาย,เหนยีมอาย,อาย,ใจฝ่อ,ตกใจงา่ย,ข刧ี惀ประหมา่,ข刧ึ惀ต鬦ื،น,ข刧ี惀ขลาด,ข刧ี惀สงสยั,ไมไ่ว้
วางใจ,ลงัเลใจ,ขาดแคลน,ไมเ่ตม็จาํนวน v.,n. (การ) ถอยหลงัดว้ยความตกใจ,ถอยหลงั,หด
ตวัมขวา้ง,โยน,เหว鬦ี،ยง,ปา. ###SW. shyer n. shyly adv. shyness n. คาํท [Hope]
(adj) ประหมา่,ข刧ี惀อาย,กลวั,ไมก่ลา้,ใจฝ่อ [Nontri]
/SH AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sick ป่วย: คล鬦ื،นไส,้ เจบ็ป่วย, ไมส่บาย, เป็นโรค [Lex2]
ไมส่บายใจ: ราํคาญใจ, เบ鬦ื،อ [Lex2]
รังเกยีจ: ขยะแขยง [Lex2]
มเีช刧ื惀อโรค[Lex2]
คนไข:้ คนป่วย [Lex2]
(ซคิ) adj. ป่วย,ไมส่บาย,คล鬦ื،นไส,้คล鬦ื،นเหยีน,เป็นไข,้ไมส่บายใจ,ราํคาญใจ,เอยีน,รอ้น
ใจ,เจบ็ใจ,รังเกยีจ,ขยะแขยง,เส鬦ื،อมเสยี,ซดี,ขาวซดี,อมโรค,ไดพ้ชืผลไมค่อ่ยด,ีมเีช刧ื惀อ
โรค,เปราะ,กล鬦ิ،นไมด่.ี n. คนป่วย,คนไข ้###S. ill,ailing,queasy,bored,t [Hope]
(adj) ป่วย,ไมส่บาย,อมโรค,คล鬦ื،นไส,้เอยีน [Nontri]
/S IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

side ขา้ง: ดา้นขา้ง, สว่นหนา้หรอืหลงั, สว่นบนหรอืลา่ง, สว่นท鬦ี،ไมใ่ชต่รงกลาง [Lex2]
เน刧ื惀อบรเิวณสขีา้ง: สขีา้ง [Lex2]
แงม่มุ: แง,่ กรณ ี[Lex2]
ฝ่าย: พรรค, ทมี, พวก, กลุ่ม [Lex2]
รมิ: ขอบ [Lex2]



ยนือยู่ดา้นขา้ง[Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นดา้นขา้ง: ซ鬦ึ،งอยู่ทางดา้นหน鬦ึ،ง [Lex2]
สนับสนนุ: เขา้ขา้ง [Lex2]
(ไซด)ฺ n. ขา้ง,ดา้น,ขา้งเคยีง,สขีา้ง,หนา้,ดา้นขา้ง,ดา้นซ鬦ี،โครง,ดา้นสขีา้ง,สขีา้ง,กรณ,ีกลุ่มท鬦ี،
แขง่ขนั,ฝ่าย,แขนง,กราบเรอื adj. อยู่ทางดา้นหน鬦ึ،ง,จากดา้นหน鬦ึ،ง,รอง,บงั เอญิ. vt.,vi. ทาํใหม้ี
ดา้นขา้ง,ยนือยู่ขา้ง,สนับสนนุ,เกบ็เอาไว,้เกบ็,เขา้ขา้ง Phr.) side wit [Hope]
(n) ดา้น,ขา้ง,หนา้,ฝ่าย,แง,่แขนง,กรณ ี[Nontri]
/S AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sideways โดยมองไปดา้นขา้ง: มองขา้งๆ, เฉยีงๆ, เอยีงๆ [Lex2]
ซ鬦ึ،งมองไปดา้นขา้ง[Lex2]
(adv) ขา้งทาง,ทางขา้ง,ไปดา้นขา้ง [Nontri]
/S AY1 D W EY2 Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

signal สญัญาณ: เคร鬦ื،องหมาย, อาการ, อากปักริยิา, ส鬦ิ،งบอกใบ ้[Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นสญัญาณ: ซ鬦ึ،งเป็นเคร鬦ื،องแสดง [Lex2]
เดน่: นา่สงัเกต, เลศิ, ยอดเย鬦ี،ยม [Lex2]
สง่สญัญาณ: ใหส้ญัญาณ [Lex2]
ใหส้ญัญาณ: ทาํเคร鬦ื،องหมาย [Lex2]
(ซกิ\'เนลิ) n.,v. (เป็น) สญัญาณ,เคร鬦ื،องแสดง,สญัญา,ลาง,นมิติ,ส鬦ิ،งบอกใบ,้เคร鬦ื،อง
บอกใบ,้อาการ,อากปักริยิา,สญัญาณวทิย,ุสญัญาณคล鬦ื،น. adj. เป็นสญัญาณ,เป็นเคร鬦ื،อง
แสดง,นา่สงัเกต,ยอดเย鬦ี،ยม,เลศิ,เดน่. v. ใหส้ญัญาณ,ทาํเคร鬦ื،องหมาย,สง่สญัญาณ. ###SW.
signale [Hope]
(adj) เดน่ชดั,สาํคญั,นา่สงัเกต,เป็นสญัญาณ [Nontri]
(n) เคร鬦ื،องหมาย,สญัญาณ,การบอกใบ,้ลาง,สญัญาณวทิย ุ[Nontri]
(vt) เป็นตวัอยา่ง,ใหส้ญัญาณ,สง่สญัญาณ,ทาํเคร鬦ื،องหมาย [Nontri]
/S IH1 G N AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

signature ลายเซน็: สญัลกัษณ,์ สญัญาณ [Lex2]
การเซน็ช鬦ื،อ: การลงนาม [Lex2]
เพลงประจาํ[Lex2]
(ซกิ\'นะเชอะ) n. ลายเซน็,ลายมอืช鬦ื،อ,การเซน็ช鬦ื،อ,การลงนาม,สณัญาณ,สญัลกัษณ ์###S.
name,autograph [Hope]
(n) ลายมอืช鬦ื،อ,ลายเซน็,การลงนาม,การเซน็ช鬦ื،อ [Nontri]



/S IH1 G N AH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

significantly อยา่งสาํคญั: อยา่งจาํเป็น [Lex2]
/S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

significant ซ鬦ึ،งมคีวามหมาย: สาํคญั [Lex2]
(ซกินฟิ\'ฟะเคนิท)ฺ adj. สาํคญั,มคีวามหมาย,มลีกัษณะสาํคญั,มผีล. n.. ส鬦ิ،งท鬦ี،สาํคญั,ส鬦ิ،งท鬦ี،มี
ความหมาย,ส鬦ิ،งท鬦ี،มผีล. ###SW. significantly adv. ###S. meaningful,important
[Hope]
(adj) นา่สงัเกต,สาํคญั,มคีวามหมาย,มผีล [Nontri]
/S IH0 G N IH1 F IH0 K AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sign สญัลกัษณ:์ เคร鬦ื،องหมาย, ปา้ย [Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]
ภาษาใบ:้ ภาษาทา่ทาง, ภาษามอื [Lex2]
รอ่งรอย: อาการ, สญัญาณ, ตวับง่ช刧ี惀 [Lex2]
ลงนาม: ลงช鬦ื،อ, เซน็ช鬦ื،อ, เซน็สญัญา [Lex2]
ทาํเคร鬦ื،องหมาย: ทาํสญัลกัษณ ์[Lex2]
ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ: สง่สาร [Lex2]
แสดงอากปักริยิา[Lex2]
(ไซน)์ n. เคร鬦ื،องหมาย,สญัลกัษณ,์ลาง,นมิติ,การบอกใบ,้อาการ,รอ่งรอย,รอยเทา้,ราศ.ี vt.,vi.
ลงนาม,เซน็ช鬦ื،อ,เขยีนเคร鬦ื،องหมาย,เขยีนสญัลกัษณ,์ทาํเคร鬦ื،องหมายกางเขน,ตดิตอ่กนัดว้ย
สญัญาณ,เขยีนสญัลกัษณ,์แสดงอากปักริยิา, sign away เซน็ช鬦ื،อโอน, Phr. (sign off หยดุ
กระจายเสยีง [Hope]
(n) เคร鬦ื،องหมาย,เคร鬦ื،องแสดง,สญัลกัษณ,์สญัญาณ,พยาน,การบอกใบ ้[Nontri]
(vi,vt) เขยีนเคร鬦ื،องหมาย,ลงนาม,ทาํสญัญา,บุ้ยใบ ้[Nontri]
/S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

silence ความเงยีบ[Lex2]
การน鬦ิ،งเงยีบ: การไมพ่ดู [Lex2]
การปกปดิ: การเกบ็เป็นความลบั, การไมม่ขีา่วคราว [Lex2]
ทาํใหเ้งยีบ: ทาํใหน้鬦ิ،ง [Lex2]
คาํสั鬦،งใหเ้งยีบ[Lex2]
(ไซ\'เลนิซ)ฺ n. ความเงยีบ,การไมพ่ดู,การเกบ็ไวใ้นใจ,การลมืเลอืน,การปดิบงั,การเกบ็ไวเ้ป็น
ความลบั,การไรข้า่วคราว. vt. ทาํใหเ้งยีบ,ทาํใหห้ยดุน鬦ิ،ง interj. เงยีบ! [Hope]
(n) ความสงบ,ความเงยีบ,ความน鬦ิ،ง,การไมพ่ดู [Nontri]
(vt) ไมพ่ดูไมจ่า,ทาํใหเ้งยีบ,ไมอ่อกเสยีง [Nontri]
/S AY1 L AH0 N S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

silent เงยีบ: ไรเ้สยีง, ไมอ่อกเสยีง, สงบน鬦ิ،ง, น鬦ิ،งเงยีบ, น鬦ิ،งอ刧ึ惀ง, เงยีบกรบิ, ไมค่อ่ยพดู [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมไ่ดก้ลา่วถงึ: ซ鬦ึ،งถกูลมื [Lex2]
หนังเงยีบ[Lex2]
(ไซ\'เลนิท)ฺ adj. เงยีบ,น鬦ิ،งเงยีบ,เงยีบสงบ,ไมพ่ดู,ไมค่อ่ยพดู,พดูนอ้ย,ไมไ่ดก้ลา่วถงึ,ถกู
ลมื,ลมืเลอืน, (ภเูขาไฟ) สงบน鬦ิ،ง,ไมอ่อกเสยีง. n.. หนังเงยีบ. ###SW. silently adv.
silentness n. [Hope]
(adj) น鬦ิ،งเงยีบ,เงยีบ,สงบน鬦ิ،ง,ไมอ่อกเสยีง [Nontri]



/S AY1 L AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

silk เสน้ไหม: ใยไหม, ดา้ยไหม [Lex2]
ผา้ไหม: เส刧ื惀อผา้ไหม, เส刧ื惀อของนักกฎหมาย [Lex2]
ซงัขา้วโพด[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัผา้ไหม: คลา้ยไหม, ซ鬦ึ،งทาํดว้ยใยไหม [Lex2]
(ซลิค)ฺ n. เสน้ไหม,ดา้ยไหม,ผา้ไหม,ผา้แพร,เส刧ื惀อแพร,หนวดขา้วโพด adj. ทาํดว้ยไหม,เก鬦ี،ยว
กบัไหม [Hope]
(n) ไหม,แพร [Nontri]
/S IH1 L K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

silver ธาตเุงนิ: แรเ่งนิ [Lex2]
เหรยีญเงนิ: ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยเงนิ [Lex2]
สเีงนิ[Lex2]
เคร鬦ื،องเงนิ: ภาชนะเงนิ [Lex2]
ประกอบดว้ยเงนิ: เก鬦ี،ยวกบัธาตเุงนิ, ซ鬦ึ،งทาํมาจากเงนิ, คลา้ยเงนิ, ซ鬦ึ،งมสีเีงนิ [Lex2]
พดูเกง่: ซ鬦ึ،งมวีาทศลิป์ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัวนัครบรอบ 25 ปี[Lex2]
เคลอืบเงนิ: พน่เงนิ, ทาํใหเ้ป็นสเีงนิ [Lex2]
กลายเป็นสเีงนิ: มสีเีงนิ [Lex2]
(ซลิ\'เวอะ) n. เงนิ;Ag;เหรยีญเงนิ,เงนิ,เคร鬦ื،องเงนิ,สเีงนิ,สารประกอบ silver halides ท鬦ี،ใชใ้น
การทาํภาพถา่ย [Hope]
(adj) ท鬦ี،ทาํดว้ยเงนิ,คลา้ยเงนิ [Nontri]
(n) เคร鬦ื،องเงนิ,เงนิ,ธาตเุงนิ,ภาชนะเงนิ,สเีงนิ [Nontri]
(vi) กลายเป็นสเีงนิ [Nontri]
(vt) เคลอืบ,ชบุ,หุ้ม,ทาํดว้ยเงนิ [Nontri]
/S IH1 L V ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

similarly ในทาํนองเดยีวกนั: เชน่เดยีวกนั [Lex2]
/S IH1 M AH0 L ER0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

similar เหมอืนกนั: คลา้ยกนั, ทาํนองเดยีวกนั [Lex2]
(ซมิ\'มะละ) adj. เหมอืนกนั,คลา้ยกนั,มสีดัสว่นเหมอืนกนั,มมีมุเดยีวกนั,ทาํนองเดยีวกนั.
[Hope]
(adj) อยา่งเดยีวกนั,คลา้ยคลงึกนั,เหมอืนกนั,ทาํนองเดยีวกนั [Nontri]
/S IH1 M AH0 L ER0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

simple งา่ย: ไมยุ่่งยาก, ไมซ่บัซอ้น [Lex2]
เรยีบๆ: ธรรมดา, ปกต,ิ สามญั [Lex2]
พ刧ื惀นฐาน: ทั鬦،วไป [Lex2]
โง:่ สมองทบึ, ท鬦ึ،ม [Lex2]
ซ鬦ึ،งมอีงคป์ระกอบเดยีว: ซ鬦ึ،งประกอบดว้ยธาตเุดยีว, ซ鬦ึ،งไมเ่จอืปน [Lex2]
คนโง[่Lex2]
คนถอ่มตวั: สามญัชน, คนงา่ยๆ, ส鬦ิ،งท鬦ี،งา่ยๆ [Lex2]
สมนุไพร[Lex2]
(ซมิ\'เพลิ) adj. งา่ย ๆ ,งา่ย,ไมยุ่่งยาก,ไมส่ลบัซบัซอ้น,เขา้ใจยาก,ชดัแจง้,เรยีบ,ถอ่ม
ตวั,บรสิทุธ气ิꯔ,เซอ่ ๆ ,ขาดประสบการณห์รอืความรู้,ประกอบดว้ยสารหรอืธาตเุดยีว,ไมเ่จอืปน,ไม่
แบง่ออกเป็นสว่นตา่ง ๆ ,มอีงคป์ระกอบเดยีว,เก鬦ี،ยวกบัเสน้ตรง n.. คนเรยีบ ๆ ,คนเซอ่,คน
โง,่ส鬦ิ،งท鬦ี،งา่ย ๆ [Hope]
(adj) งา่ย,เด鬦ี،ยว,เซอ่,เรยีบๆ,สามญั,ต鬦ํ،าตอ้ย,ชดัแจง้ [Nontri]
/S IH1 M P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

simply อยา่งงา่ยๆ: อยา่งเรยีบๆ, อยา่งธรรมดา [Lex2]
อยา่งตรงไปตรงมา: อยา่งบรสิทุธ气ิꯔใจ, อยา่งไมเ่สแสรง้ [Lex2]
เพยีงแคนั่刧惀น: เพยีงแค,่ เพยีง, เทา่นั刧惀น [Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ: อยา่งแนน่อน [Lex2]
(ซมิ\'พล)ี adv. งา่ย ๆ ,ชดัเจน,เรยีบ ๆ ,โดยความจรงิใจ,อยา่งบรสิทุธ气ิꯔ,ตรงไปตรง
มา,เทา่นั刧惀น,แท ้ๆ ,ทั刧惀งหมด,โง,่เงา่ [Hope]
(adv) อยา่งเรยีบๆ,อยา่งงา่ยๆ,อยา่งสามญั,อยา่งไมห่รหูรา [Nontri]
/S IH1 M P L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sincerely อยา่งจรงิใจ[Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ: อยา่งบรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
/S IH2 N S IH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sincere จรงิใจ: ตรงไปตรงมา [Lex2]
แทจ้รงิ[Lex2]
บรสิทุธ:์ ไมเ่จอืปน [Lex2]
(ซนิเซยีร\์') adj. ใจจรงิ,ใจซ鬦ื،อ,จรงิใจ,แทจ้รงิ ###SW. sincerely adv. ###S.
truth,honest [Hope]
(adj) จรงิใจ,ซ鬦ื،อสตัย,์แทจ้รงิ,บรสิทุธ气ิꯔ [Nontri]
/S IH2 N S IH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

since ตั刧惀งแต[่Lex2]
เน鬦ื،องจาก[Lex2]
เม鬦ื،อหลายปีมาแลว้: เม鬦ื،อกอ่น, จากนั刧惀นมา, ตั刧惀งแตนั่刧惀นมา [Lex2]
(ซนิซ)ฺ adj.,prep.,conj.นับตั刧惀งแตนั่刧惀นมา,ตั刧惀งแต,่ในเม鬦ื،อ,เน鬦ื،องดว้ย,เน鬦ื،องจาก,โดยเหตทุ鬦ี،,เม鬦ื،อ
(หลายปี) มาแลว้. ###SW. since long นานมาแลว้,แตก่อ่นนานมาแลว้ ###S. from then
till now,ago [Hope]
(adv) เน鬦ื،องจาก,ตั刧惀งแตนั่刧惀นมา,เน鬦ื،องดว้ย,โดยเหตทุ鬦ี، [Nontri]
(con) เพราะวา่,นับตั刧惀งแต,่เน鬦ื،องจาก,เน鬦ื،องดว้ย [Nontri]
(pre) หลงัจาก,ตั刧惀งแต,่จาก [Nontri]



/S IH1 N S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

singer นักรอ้ง[Lex2]
(ซนิ\'เจอะ) n.นักรอ้ง ,ผู้รอ้งเพลง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหเ้กดิเสยีงดนตร,ีผู้ลนขนสตัว,์เคร鬦ื،องลนขนสตัว์
[Hope]
(n) นักรอ้ง [Nontri]
/S IH1 NG ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

singing (adj) เก鬦ี،ยวกบัการรอ้งเพลง [Nontri]
(n) การขบัรอ้ง,การรอ้งเพลง [Nontri]
/S IH1 NG IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[sing]
รอ้งเพลง: ขบัรอ้ง, เปลง่เสยีง [Lex2]
รอ้งเพลง: ขบัรอ้ง, เปลง่เสยีง, ทาํใหเ้กดิเสยีงดนตร ี[Lex2]
สรรเสรญิดว้ยบทกว:ี สดดุดีว้ยบทกว ี[Lex2]
การรอ้งเพลง: การขบัรอ้ง, เสยีงรอ้งเพลง [Lex2]
(ซงิ) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) รอ้งเพลง, (นก) รอ้ง,การขบัรอ้ง,เสยีงรอ้ง
เพลง,เสยีงเพลง ###SW. singable adj. singingly adv. ###S. carol,chant [Hope]
(vi) รอ้งเพลง,กลอ่ม,สดดุ,ีแตง่กลอน [Nontri]
/S IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

single เด鬦ี،ยว: โดดๆ, ลาํพัง, โดดเด鬦ี،ยว [Lex2]
โสด: ซ鬦ึ،งยงัไมไ่ดแ้ตง่งาน [Lex2]
(ซงิ\'เกลิ) adj. เด鬦ี،ยว,เดยีว,อยา่งเดยีว,คนเดยีว,อนัเดยีว,โดดเด鬦ี،ยว,รายตวั,เฉพาะคน,ใจ
ซ鬦ื،อ,บรสิทุธ气ิꯔใจ,จรงิใจ,ไมแ่บง่แยก,เป็นเอก,ใชไ้ดก้บัทั刧惀งหมด,ไปเท鬦ี،ยวเดยีว,เจาะจง. vt. เลอืก
เฟน้,เจาะจง,คดัเลอืก. vi. (กฬีาเบสบอล) ตไีดห้น鬦ึ،งปอ้ม. n.. คนเดยีว,ส鬦ิ،งเดยีว,อนัเดยีว
[Hope]
(adj) โสด,เด鬦ี،ยว,โทน,เดยีว,รายตวั,เฉพาะคน [Nontri]
(vt) เลอืกเฟน้,เลอืก,เจาะจง,คดัเลอืก [Nontri]
/S IH1 NG G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sing รอ้งเพลง: ขบัรอ้ง, เปลง่เสยีง [Lex2]
รอ้งเพลง: ขบัรอ้ง, เปลง่เสยีง, ทาํใหเ้กดิเสยีงดนตร ี[Lex2]
สรรเสรญิดว้ยบทกว:ี สดดุดีว้ยบทกว ี[Lex2]
การรอ้งเพลง: การขบัรอ้ง, เสยีงรอ้งเพลง [Lex2]
(ซงิ) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) รอ้งเพลง, (นก) รอ้ง,การขบัรอ้ง,เสยีงรอ้ง
เพลง,เสยีงเพลง ###SW. singable adj. singingly adv. ###S. carol,chant [Hope]
(vi) รอ้งเพลง,กลอ่ม,สดดุ,ีแตง่กลอน [Nontri]
/S IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sink จม[Lex2]
ทาํใหจ้ม[Lex2]
ตกลง: ต鬦ํ،าลง, ลดลง [Lex2]
อา่งสาํหรับลา้ง[Lex2]
(ซงิค)ฺ vi.,vt. (ทาํให)้ จม,จมลง,จมหายไป,ต鬦ํ،าลง,ตก,ยบุ,ลดลง,เพยีบลง,ลกึลง,ถลาํลง,เอยีง
ลง,ทรดุลง,เพยีบลง,เส鬦ื،อมลง,ซาลง,โบ,๋ซมึลง,แทรกซมึ,นั鬦،งลง,ฝัง,ทาํใหเ้ส鬦ื،อม



ลง,ลด,ขดุ,เจาะ,เซาะ,สลกั,โคน่,ลม้,ลงทนุ. n.. อา่ง,อา่งลา้ง,หนอง,รอ่งน刧ํ惀า,ทอ่น刧ํ惀า,แหลง่ชั鬦،ว
รา้ย,หลมุน刧ํ惀า, [Hope]
/S IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sir คาํสภุาพสาํหรับเรยีกผู้ชาย: ทา่น, คณุ [Lex2]
คาํเรยีกนาํหนา้ช鬦ื،ออศัวนิหรอืขนุนางขององักฤษ: เซอร ์[Lex2]
คาํเรยีกข刧ึ惀นตน้จดหมาย[Lex2]
คาํสภุาพสาํหรับเรยีกครอูาจารยผ์ู้ชาย: ทา่น, คณุ [Lex2]
(เซอร)์ n. ทา่น,คณุใตเ้ทา้ ###SW. Sir n. คาํนาํหนา้ตาํแหนง่อศัวนิหรอื baronet [Hope]
(n) ตาํแหนง่ขนุนาง,ทา่น,ใตเ้ทา้,ขอรับ [Nontri]
/S ER1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sister นอ้งสาวหรอืพ鬦ี،สาว[Lex2]
แมช่[ีLex2]
(ซสิ\'เทอะ) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) นอ้งสาว,พ鬦ี،สาว,นางช,ีนอ้งสะใภ,้นางพยาบาล,หวัหนา้
พยาบาล,คาํทกัทายท鬦ี،ใชเ้รยีกสตร,ีสตัวต์วัเมยีทอ้งเดยีวกนั vt. กระทาํตอ่เหมอืนพ鬦ี،สาวหรอื
นอ้งสาว [Hope]
(n) นอ้งสาว,พ鬦ี،สาว,นางช,ีพ鬦ี،นอ้ง,หวัหนา้พยาบาล [Nontri]
/S IH1 S T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

site สถานท鬦ี،ตั刧惀ง: ไซตง์าน, สถานท鬦ี،เกดิเหตกุารณ ์[Lex2]
จัดตั刧惀งข刧ึ惀นในสถานท鬦ี،[Lex2]
(ไซท)ฺ n. ตาํแหนง่,สถานท鬦ี،,จดุ,ท鬦ี،ตั刧惀ง,แหลง่ท鬦ี،ตั刧惀ง,แปลงท鬦ี،ดนิ,ท鬦ี،ทาํเล,สถานท鬦ี،เกดิเหต ุvt. ตั刧惀ง
อยู่,ประจาํอยู่,ตดิตั刧惀ง,เอาไปตั刧惀งไว.้ ###S. perch [Hope]
(n) แหลง่,ท鬦ี،ตั刧惀ง,ตาํแหนง่,จดุ,ทาํเล,ท鬦ี،เกดิเหต ุ[Nontri]
/S AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sit นั鬦،ง[Lex2]
หาท鬦ี،นั鬦،งให[้Lex2]
กกไข[่Lex2]
ตั刧惀งอยู่: วางอยู่ตรงนั刧惀น, จอดอยู่ [Lex2]
เล刧ี惀ยงเดก็ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เวลาท鬦ี،ใชใ้นการนั鬦،ง[Lex2]
(ซทิ) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั鬦،ง,เขา้นั鬦،ง,ตั刧惀งอยู่,พักผอ่นบน,นั鬦،งบน,นั鬦،งเกาะ,นั鬦،งฟักไข,่เป็นผู้
แทน,ประจาํตาํแหนง่,เขา้รว่มสอบ,เขา้ประชมุ,ดแูลเดก็ทารก,เหมาะกบั vt. ทาํใหนั้鬦،ง,นั鬦،งลง,นั鬦،ง
ครอ่ม,จัดหาท鬦ี،นั鬦،งให ้sit out นั鬦،งจนเลกิ,ไมส่ามารถเขา้รว่มได ้[Hope]
(vi) นั鬦،ง,นั鬦،งพจิารณาความ,เขา้สอบไล,่ประชมุ,พักผอ่น [Nontri]
(vt) หาท鬦ี،ใหนั้鬦،ง,จับใหนั้鬦،ง,ทาํใหนั้鬦،ง [Nontri]
/S IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

situation สถานการณ:์ สภาพ, สถานภาพ, ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀ง, สถานท鬦ี،ตั刧惀ง [Lex2]
|die, pl. Situationen| สถานการณ ์[LongdoDE]
(ซชิ\'ชเุอ\'เชนิ) n. สถานการณ,์เหตกุารณน์า่ท鬦ึ،ง (ในบทละคร นวนยิาย) ###S.
place,condition [Hope]
(n) สถานการณ,์สถานะ,ตาํแหนง่,การงาน,เง鬦ื،อนไข,สถานท鬦ี، [Nontri]
/S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



six จาํนวนหก: เลขหก, ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เทา่กบัหก, กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนหก [Lex2]
จาํนวนหก[Lex2]
ซ鬦ึ،งมจีาํนวนหก[Lex2]
หก, 6 [LongdoFR]
(ซคิซ)ฺ n.,adj. หก [Hope]
(adj) เป็นจาํนวนหก [Nontri]
(n) จาํนวนหก [Nontri]
/S IH1 K S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sixteen จาํนวนสบิหก: เลขสบิหก, ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เทา่กบัสบิหก, กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนสบิหก [Lex2]
ซ鬦ึ،งมจีาํนวนสบิหก[Lex2]
(ซคิซ\ฺ'ทนี) n.,adj. สบิหก [Hope]
(adj) อายสุบิหก,สบิหก [Nontri]
(n) จาํนวนสบิหก [Nontri]
/S IH0 K S T IY1 N/ [CMU]
/S IH1 K S T IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sixty เลขหกสบิ: เลขหกสบิ, ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เทา่กบัหกสบิ, กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนหกสบิ [Lex2]
(ซคิซ\ฺ'ท)ี n.,adj. หกสบิ [Hope]
(adj) หกสบิ [Nontri]
/S IH1 K S T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

size ขนาด: ขนาดใหญ ่[Lex2]
จัดกลุ่มตามขนาด: วดัตามขนาด [Lex2]
(ไซซ) n.ขนาด vt. แบง่แยกตามขนาด,ประเมนิตามขนาด size up ประเมนิ ประมาณ วนิจิฉัย
ไดม้าตรฐาน ไดข้นาด ###S. magnitude,immensity,rank [Hope]
(n) เบอร,์ขนาด,การวดั,การประมาณ,ขอบเขต [Nontri]
(vt) เกง็,วดั,ประมาณ [Nontri]
/S AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

skilful ซ鬦ึ،งมทีกัษะ: ซ鬦ึ،งมคีวามชาํนาญ [Lex2]
(สคลิ\'ฟลู) adj. มฝีีมอื,เช鬦ี،ยวชาญ,ชาํนาญ ###SW. skilfully adv. ###S. handy [Hope]
(adj) ชาํนาญ,เช鬦ี،ยวชาญ,มฝีีมอื,คลอ่ง,วอ่งไว,ฉลาด [Nontri]
(j) / / [OALD]

skilled ซ鬦ึ،งมทีกัษะ: ซ鬦ึ،งมคีวามชาํนาญ [Lex2]
(สคลิด)ฺ adj. เช鬦ี،ยวชาญ,ชาํนาญ,มฝีีมอื,ช鬦ํ،าชอง,แคลว่คลอ่ง,ตอ้งใชฝ้ีมอื ###S. skillful
[Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งใชค้วามชาํนาญ,มฝีีมอื,ท鬦ี،มคีวามสามารถ [Nontri]
/S K IH1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]
[skill]
ฝีมอื[Lex2]
ความเช鬦ี،ยวชาญ[Lex2]
(สคลิ) n. ความเช鬦ี،ยวชาญ,ความชาํนาญ,ความสามารถ,ฝีมอื,ความช鬦ํ،าชอง,ความแคลว่คลอ่ง.
vi. ชว่ยเหลอื,เป็นประโยชน,์มผีล ###SW. skillless adj. [Hope]
(n) ความคลอ่งแคลว่,ความชาํนาญ,ความฉลาด,ทกัษะ,ความสามารถ [Nontri]



/S K IH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

skin ผวิหนัง: ผวิหนา้ [Lex2]
ฝ้าท鬦ี،อยู่ลอยบนผวิของเหลว[Lex2]
(สคนิ) n. ผวิหนา้,หนัง,เปลอืก,ถงุหนังสาํหรับใสข่องเหลว,ชวีติ,คนตระหน鬦ี،,มา้แก ่vt. ลอก
เปลอืก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆ鬦ี،ยน,หวด,ปกคลมุ,หลอกลวง,ทาํใหพ้า่ยแพ ้vi. (แผล) เกดิหนังข刧ึ惀น
มาใหม,่ปีน,ป่าย,หน ีPhr. (have a thick skin ไมเ่ย鬦ื،อใยตอ่คาํวจิารณห์นา้หนา) [Hope]
(n) ผวิหนัง,หนัง,เปลอืก,ชวีติ,ฐานะ [Nontri]
(vt) ถลกหนัง,ปอกเปลอืก,เปล刧ื惀องเส刧ื惀อผา้,ถอดออก,ลอกเปลอืก [Nontri]
/S K IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

skirt หญงิสาวท鬦ี،มเีสนห่[์Lex2]
กระโปรง[Lex2]
คาํเรยีกผู้หญงิ (คาํหยาบ)[Lex2]
(สเคริท์) n. กระโปรง,ชายเส刧ื惀อชนดิยาว,ชายเส刧ื惀อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ้ยยอ้ย,ผู้
หญงิ,เดก็ผู้หญงิ vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั刧惀งอยู่บนขอบ,เดนิรอบ,หลกีเล鬦ี،ยง. [Hope]
(n) กระโปรง,รมิ,ชาย,ขอบ,บรเิวณ,เดก็ผู้หญงิ [Nontri]
(vt) เดนิรอบ,หลกีเล鬦ี،ยง,อยู่ตามขอบ,อยู่รมิ [Nontri]
/S K ER1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sky ทอ้งฟา้[Lex2]
ตหีรอืโยนใหส้งู[Lex2]
(สคาย) n. ทอ้งฟา้,ทางฟา้เบ刧ื惀องบน,สวรรค,์แดนสขุาวด,ี Phr. (out of a clear (blue) sky
โดยไมม่กีารเตอืนลว่งหนา้ฉับพลนั) [Hope]
(n) ฟากฟา้,ทอ้งฟา้,นภากาศ [Nontri]
/S K AY1/ [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,พัก
ผอ่น,จาํศลี,ขจัด (ความปวดหวั,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]



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

slice แผน่ตดับางๆ: แผน่เฉอืนบางๆ [Lex2]
สว่นแบง่: สว่น, สดัสว่น [Lex2]
ตดัเป็นแผน่บาง: เฉอืนเป็นแผน่บาง [Lex2]
(สไลซ)ฺ n. แผน่บาง,แผน่เฉอืน,ช刧ิ惀นบาง ๆ ,สว่นแบง่บาง ๆ ,สว่น,มดีหั鬦،น,มดีปาด,ลกู (กอลฟ์)
แฉลบขา้ง. vi.,vt. เฉอืน (ตดั,หั鬦،น,แล)่ ออกเป็นแผน่บาง ๆ ,ตลีกูกอลฟ์ใหแ้ฉลบขา้ง,ตลีกู
กอลฟ์ใหแ้ฉลบขา้ง. ###SW. sliceable adj. slicer n. S... [Hope]
(n) แผน่บางๆ,ช刧ิ惀นบางๆ,แวน่,มดีปาด [Nontri]
(vt) แล,่เฉอืนบางๆ,แฉลบ [Nontri]
/S L AY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slide ล鬦ื،น: ล鬦ื،นถลา, ไถล [Lex2]
ทาํใหล้鬦ื،นถลา: ทาํใหล้鬦ื،น, ทาํใหไ้ถล [Lex2]
เปล鬦ี،ยนไปสู่สภาพท鬦ี،แตกตา่ง[Lex2]
ลดลง: ตกลง, ลดต鬦ํ،าลง, ลดคา่ [Lex2]
การล鬦ื،นไถล: การเล鬦ื،อนไหล, การไถล [Lex2]
ภาพน鬦ิ،ง: ภาพสไลด ์[Lex2]
(สไลด)ฺ {slid,slid/slidden,sliding,slides} vi.,vt. (ทาํให)้ ล鬦ื،น,ไถล,เล鬦ื،อนไถล,รอ่น,ลอ่ง,คอ่ย
ๆ ผา่นไป,ถลาํลกึ n. การล鬦ื،นไถล,การลอ่ง,การคอ่ย ๆ ผา่นไป,ผวิหนา้ล鬦ื،น,ส鬦ิ،งท鬦ี،ล鬦ื،นไหล,ราง
เล鬦ื،อน,ส鬦ิ،งท鬦ี،พังลงมา,ดนิหรอืหมิะท鬦ี،ไหลลงมา,ทางล鬦ื،นไหล,ฝาประกอบกา้นล刧ิ惀นสบูภาพยนตร์
ภาพน鬦ิ،ง [Hope]
(n) ทางน刧ํ惀าแขง็,รางเล鬦ื،อน,ทางลาด,แผน่กระจก,การล鬦ื،นไถล [Nontri]
(vi,vt) ล鬦ื،น,เล鬦ื،อนไป,ไถล,รอ่น,เล鬦ื،อนลอย [Nontri]
/S L AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

slightly อยา่งเลก็นอ้ย[Lex2]
(adv) อยา่งดแูคลน,อยา่งดถูกู [Nontri]
/S L AY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

slip ล鬦ื،นไถล: ไถล [Lex2]



ทาํใหไ้ถลไป: ทาํใหล้鬦ื،นไถล [Lex2]
ใสห่รอืถอดอยา่งงา่ยและรวดเรว็[Lex2]
การไถล[Lex2]
ชดุชั刧惀นในของผู้หญงิ: ซบัใน, สลปิ [Lex2]
(สลพิ) vi.,n. (การ) ล鬦ื،น,ไหล,เล鬦ื،อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลดุ,หลบ,กา้วพลาด,พลาด, (เวลา) ผา่น
ไปอยา่งรวดเรว็,พัวพันไดง้า่ย,ตกต鬦ํ،า,เส鬦ื،อม,เส鬦ื،อมโทรม. vt. ทาํใหไ้ปอยา่งราบร鬦ื،น,ทาํใหล้鬦ื،น
ไหล,ถอดเส刧ื惀อผา้,หลบหน,ีแวบออกไป,หลบฉาก,สลดัออก,ปลอ่ย,แกป้ม,มองขา้ม,ปลอ่ยให้
ผา่นไปอยา่งไมส่นใจ,เคล鬦ื،อน,ลอกคราบ,คลอดกอ่นกาํหนด n. ขอ้ผดิพลาด,ปลอกหมอน,เศษ
ผา้,กางเกงในผู้หญงิ,กางเกงในอาบน刧ํ惀าผู้ชาย,เคร鬦ื،องปลอ่ย,ใบบรู๊พแกค้าํ [Hope]
(n) ความผดิพลาด,การเล鬦ื،อน,ผา้ออ้ม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน [Nontri]
(vt) ถอดเส刧ื惀อผา้,ลอกคราบ,เคล鬦ื،อน,ทาํใหร้าบร鬦ื،น,แทง้ [Nontri]
/S L IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

slowly อยา่งชา้ๆ: ทลีะนอ้ย [Lex2]
/S L OW1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

slow ชา้: ชกัชา้, อดือาด [Lex2]
ท鬦ี،ใชเ้วลานาน: ท鬦ี،ใชเ้วลามาก [Lex2]
ชา้กวา่เวลาจรงิ: ลา่ชา้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งลงัเล: ซ鬦ึ،งรีๆ รอๆ [Lex2]
ฝืดเคอืง (ทางธรุกจิ): (สภาพ) ไมค่ลอ่ง (ทางธรุกจิ) [Lex2]
ชา้กวา่เวลาจรงิ[Lex2]
อยา่งชา้: ดว้ยความเรว็ต鬦ํ،า [Lex2]
(สโล) adj.,adv.,vi.,vt. ชา้,ชกัชา้,เช鬦ื،องชา้,เฉ鬦ื،อย,ลา้หลงั,ไมก่ระฉับกระเฉง,รับแสงชา้,นา่
เบ鬦ื،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]

small เลก็: นอ้ย, เลก็นอ้ย, ไมพ่อเพยีง, ไมม่าก, ไมส่าํคญั [Lex2]
ยงัเดก็: ยงัเลก็ [Lex2]
(สมอล) adj. เลก็,นอ้ย,จอ้ย,นดิ,บอบบาง,ถอ่มตวั,ตวัเลก็,ออ่นแรง,ออ่นกาํลงั,เสยีงออ่น adv.
ต鬦ํ،าตอ้ย,เลก็นอ้ย,เป็นช刧ิ惀นเลก็ช刧ิ惀นนอ้ย,ดว้ยเสยีงออ่น. n.. ส鬦ิ،งท鬦ี،เลก็. ###SW. smallness n.
###S. wee,little,mean [Hope]
(adj) จ☊啌ว,เลก็,นอ้ย,เต刧ี惀ย,จอ้ย,ยอ่ม,ปลกี [Nontri]
/S M AO1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]



smart ฉลาด: สมารต์, เฉยีบคม, หลกัแหลม [Lex2]
เน刧ี惀ยบ: สะอาดและประณตี, นา่มอง, นาํสมยั [Lex2]
(สมารท์) vi.,vt.,adj. (ทาํให)้ เจบ็เสยีว,เจบ็ปวด,เสยีว,แสบ,เจบ็แคน้,รู้สกึเสยีใจ,รนุแรง,รา้ย
แรง,หลกัแหลม,เฉยีบแหลม,มไีหวพรบิ,ฉลาด,ปราดเปร鬦ื،อง,เก,๋โก,้รปูหลอ่,สมา
รท์,สวย,คลอ่งแคลว่,เกง่,นา่ด,ูรวดเรว็. adv. อยา่งเฉลยีวฉลาด,อยา่งวอ่งไว. n.. ความเจบ็
เสยีว,ความเจบ็ปวดเน鬦ื،องจากบาดแผล [Hope]
(adj) ฉลาด,องอาจ,โกเ้ก,๋ผ鬦ึ،งผาย,ปราดเปร鬦ื،อง,เกง่ [Nontri]
(vi) เจบ็แสบ,ปวดรา้ว,เสยีว,เจบ็ปวด [Nontri]
/S M AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smash แตกเป็นเส鬦ี،ยงๆ: แตกเป็นช刧ิ惀นๆ, ป่นปี刧惀, ยบัเยนิ [Lex2]
ทาํใหแ้ตกเป็นเส鬦ี،ยงๆ: ทาํใหแ้ตกเป็นช刧ิ惀นๆ, ทาํใหป้่นปี刧惀, ทาํใหย้บัเยนิ [Lex2]
ชนโครม: ชนอยา่งจัง [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพ:้ ทาํใหพั้งพนิาศ, ทาํลาย [Lex2]
เสยีงแตกละเอยีด: เสยีงดงัเพลง้ [Lex2]
การชนดงัโครม: การชนอยา่งแรง, การพุ่งเขา้ชน [Lex2]
ความพา่ยแพ:้ ความลม่จม [Lex2]
(สแมช) vt.,vi.,n. (การ) ทาํใหแ้ตกละเอยีด,ตแีตกละเอยีด,ทาํลายส刧ิ惀นเชงิ,ตอียา่งแรง,ตแีตก
พา่ย,ขวา้งอยา่งแรง,เหว鬦ี،ยงอยา่งแรง,ชนอยา่งแรง,ชนพัง,แตกละเอยีด,การลม้ละลาย,ความ
หายนะทางการเงนิ,การประสบความสาํเรจ็อยา่งใหญห่ลวง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ประสบความสาํเรจ็,น刧ํ惀าผลไม้
คั刧惀น. adj. เก鬦ี،ยวกบัความสาํเรจ็อยา่งมาก [Hope]
(n) การตอ่ย,การชน,การต,ีการลม้ละลาย,ความหายนะ [Nontri]
(vi,vt) ชน,ทบุ,ตอ่ย,ทาํใหล้ม้ครนื,ตแีตก [Nontri]
/S M AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smell ดมกล鬦ิ،น: ไดก้ล鬦ิ،น [Lex2]
ดมกล鬦ิ،น[Lex2]
กล鬦ิ،น[Lex2]
(สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกล鬦ิ،น,ตรวจสอบ,สงัเกต,สบื
สาว,ทดสอบจากกล鬦ิ،น vi. ไดก้ล鬦ิ،น,กล鬦ิ،นฟุ้ง,มกีล鬦ิ،น,มกีล鬦ิ،นเหมน็,ปลอ่ยกล鬦ิ،น,มรีอ่งรอย,มนัีย, 
Phr. (smell a rat สงสยั.) n. กล鬦ิ،น,ประสาทกล鬦ิ،น,นาสกิประสาท,ความสามารถในการดม
กล鬦ิ،น,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชด้มกล鬦ิ،น,การดมกล鬦ิ،น,รสชาด,อทิธพิล [Hope]
(n) การดมกล鬦ิ،น,กล鬦ิ،น [Nontri]
(vi,vt) ไดก้ล鬦ิ،น,ดม,มกีล鬦ิ،น,สง่กล鬦ิ،น,ฟุ้ง,คลุ้ง [Nontri]
/S M EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smile รอยย刧ิ惀ม[Lex2]
ย刧ิ惀ม: ย刧ิ惀มแยม้ [Lex2]
(สไมล)์ vi.,vt. ย刧ิ惀ม,ย刧ิ惀มเยาะ,ย刧ิ惀มแยม้,แสดงความเหน็ชอบดว้ยการย刧ิ惀ม,ย刧ิ惀มสรวล,ย刧ิ惀มรา่เรงิn.. การ
ย刧ิ惀ม,ลกัษณะอาการท鬦ี،เหน็ชอบ. ###SW. smiler n. [Hope]
(n) การแยม้สรวล,การย刧ิ惀ม [Nontri]
(vi) แยม้สรวล,ย刧ิ惀ม [Nontri]
/S M AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smoke ควนั: ควนับหุร鬦ี،, เขมา่, หมอกควนั [Lex2]
สบูบหุร鬦ี،: ดดูควนั, สดูควนั [Lex2]
(สโมค) n. ควนั,เขมา่,ละอองควนั,หมอก,ไอน刧ํ惀า,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมม่คีวามหมาย,ความไมช่ดัแจง้,ความ



คลมุเครอื,การสบูบุหร鬦ี،,ชว่งเวลาของการสบูบหุร鬦ี،,บหุร鬦ี،หรอืซกิาร,์ระบบอนภุาคของแขง็ใน
แกส๊,สนี刧ํ惀าเงนิออ่น,สคีวนั,เจา้หนา้ท鬦ี،ดบัเพลงิ,คนผวิดาํ,ความเรว็ vi.,vt. มคีวนั,พน่ควนั,มไีอ
ลอยข刧ึ惀นมา,สบูบหุร鬦ี، [Hope]
(n) ควนั,เขมา่,ไอน刧ํ惀า,หมอกควนั,การสบูบหุร鬦ี، [Nontri]
(vi,vt) พน่ควนั,มคีวนั,รมควนั,มเีขมา่,สบูบหุร鬦ี، [Nontri]
/S M OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smoking (สโมค\'คงิ) n. การปลอ่ยควนัออก,การพน่ควนั,การมคีวนั,การสบูบหุร鬦ี،. adj. มคีวนั,พน่
ควนั,พน่ไอน刧ํ惀า [Hope]
/S M OW1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[smoke]
ควนั: ควนับหุร鬦ี،, เขมา่, หมอกควนั [Lex2]
สบูบหุร鬦ี،: ดดูควนั, สดูควนั [Lex2]
(สโมค) n. ควนั,เขมา่,ละอองควนั,หมอก,ไอน刧ํ惀า,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมม่คีวามหมาย,ความไมช่ดัแจง้,ความ
คลมุเครอื,การสบูบุหร鬦ี،,ชว่งเวลาของการสบูบหุร鬦ี،,บหุร鬦ี،หรอืซกิาร,์ระบบอนภุาคของแขง็ใน
แกส๊,สนี刧ํ惀าเงนิออ่น,สคีวนั,เจา้หนา้ท鬦ี،ดบัเพลงิ,คนผวิดาํ,ความเรว็ vi.,vt. มคีวนั,พน่ควนั,มไีอ
ลอยข刧ึ惀นมา,สบูบหุร鬦ี، [Hope]
(n) ควนั,เขมา่,ไอน刧ํ惀า,หมอกควนั,การสบูบหุร鬦ี، [Nontri]
(vi,vt) พน่ควนั,มคีวนั,รมควนั,มเีขมา่,สบูบหุร鬦ี، [Nontri]
/S M OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

smoothly /S M UW1 DH L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

smooth เรยีบ: ราบ, แบนเรยีบ [Lex2]
ราบร鬦ื،น: ไมม่ปัีญหา [Lex2]
(สมธู) adj.,adv.,vt.,n. (การ) (ทาํให)้ เรยีบ,ล鬦ื،น,ราบ,ราบร鬦ื،น,ราบเรยีบ,สงบ,เงยีบสงบ,ระร鬦ื،น
ห,ูออ่นโยน,ไพเราะ,กลมกลอ่ม,ผสมกนัด,ี (ยางรถ) หวัโลน้,ไมม่หีนวดเครา,ไมม่ขีน,ดงึดดู
ใจ,เพลดิเพลนิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ราบร鬦ื،น,ส鬦ิ،งท鬦ี،ราบเรยีบ ###SW. smoothable adj. smoother n.
[Hope]
(adj) เรยีบ,เกล刧ี惀ยง,ราบร鬦ื،น,ล鬦ื،น,กลมกลอ่ม [Nontri]
(vt) ปราบ,ทาํใหเ้รยีบ,รดี,ลบู,แผว้ถาง,เกล鬦ี،ย [Nontri]
/S M UW1 DH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snake ง[ูLex2]
(สเนค) n. ง,ูผู้ทรยศ,ผู้หกัหลงั,คนกลบักลอก,ชายท鬦ี،ชอบหลอกลวงหญงิสาว vt.,vi. คดเค刧ี惀ยว
ไปมา,เคล鬦ื،อนตวัเหมอืนง,ู ###S. reptile,serpent, [Hope]
(n) ง ู[Nontri]
/S N EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

snow (หมิะ) ตก[Lex2]
หมิะ: ปรมิาณหมิะท鬦ี،ตกลงมา, กอ้นหมิะ, ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนหมิะ [Lex2]
ยาเสพตดิท鬦ี،มลีกัษณะเป็นผงสขีาว เชน่ โคเคน, เฮโรอนี (คาํสแลง)[Lex2]
ปกคลมุดว้ยหมิะ[Lex2]
(สโน) n. หมิะ,หมิะตก vi. หมิะตก. vt. ทาํใหต้กคลา้ยหมิะ,ทาํใหข้าวเหมอืนหมิะ,ชกัชวน
,หลอกลวง,โยนหมิะ [Hope]



(n) หมิะ [Nontri]
(vi) หมิะตก [Nontri]
/S N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soap สบู่[Lex2]
ถดูว้ยสบู่: ฟอกสบู่ [Lex2]
(โซพ) n. สบู่,โครงการท鬦ี،ถกูปฏเิสธ. vt. ถดูว้ยสบู่,ใสส่บู่ลงบน,ประจบสอพลอ. [Hope]
(n) สบู่ [Nontri]
(vt) ฟอกสบู่,ถสูบู่ [Nontri]
/S OW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

social เก鬦ี،ยวกบัสงัคม: เก鬦ี،ยวกบัการอยู่รว่มกนั [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัสงัคมนยิม[Lex2]
การชมุนมุกนั: การรวมกลุ่มกนั [Lex2]
(โซ\'เชลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัสงัคม,เก鬦ี،ยวกบัการอยู่เป็นหมู่ ###SW. socially adv. socialness n.
###S. amiable [Hope]
(adj) ชอบสมาคม,ในวงสงัคม,เป็นกนัเอง,ฉันมติร [Nontri]
/S OW1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

sock ถงุเทา้[Lex2]
ตอียา่งแรง[Lex2]
(ซอค) n. ถงุเทา้สั刧惀น,รองเทา้ของผู้เลน่ ละครสมยักรกีและโรมนัโบราณ,หสัละคร vt. สวม
ถงุเทา้,ฝากเงนิ,ไดก้าํไร,ต\' (ตอ่ย,ทบุ,ขวา้ง,โยน) อยา่งแรง n.. การต\'
(ตอ่ย,ทบุ,ขวา้ง,โยน) อยา่งแรง,กาํลงั [Hope]
(n) ถงุเทา้สั刧惀น [Nontri]
/S AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

softly อยา่งเบาๆ: อยา่งคอ่ยๆ, อยา่งนุ่มนวล, อยา่งออ่นโยน [Lex2]
/S AO1 F T L IY0/ [CMU]
/S AO1 F L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

soft ออ่นโยน: นุ่มนวล, แผว่เบา [Lex2]
ออ่นนุ่ม: นุ่ม, ออ่นๆ, น鬦ิ،ม [Lex2]
ผอ่นปรน: ยดืหยุ่นได,้ ไมเ่ครง่ครัด [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมป่นแอลกอฮอล:์ ซ鬦ึ،งไมผ่สมแอลกอฮอล ์[Lex2]
ความน鬦ิ،ม[Lex2]
(ซอฟท)ฺ adj. ออ่น,ออ่นน鬦ิ،ม,น鬦ิ،มนวล,ละมนุละไม n. ส鬦ิ،งท鬦ี،น鬦ิ،ม,สว่นท鬦ี،น鬦ิ،ม,ความน鬦ิ،ม,ความน鬦ิ،ม
นวล,ความละมนุละไม adv. ออ่นโยนละมนุละไม. interj. เงยีบ! หา้มสง่เสยีง!,หยดุ,ไมเ่รว็เกนิ



ไป! ###SW. softly adv. softness n. S... [Hope]
(adj) ออ่นนุ่ม,ออ่น,ออ่นโยน,เบา,ละมนุละไม,น鬦ิ،มนวล [Nontri]
/S AA1 F T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

software ซอฟตแ์วร[์Lex2]
ซอฟตแ์วรส์ว่นชดุคาํสั鬦،งหมายถงึ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์หรอืชดุคาํสั鬦،งท鬦ี،เขยีนข刧ึ惀นดว้ยภาษา
คอมพวิเตอร ์ภาษาใดภาษาหน鬦ึ،ง ท鬦ี،เคร鬦ื،องคอมพวิเตอรส์ามารถแปลและรับรู้ได ้คาํน刧ี惀มกัจะใช้
เพ鬦ื،อช刧ี惀ใหเ้หน็ความแตกตา่งเม鬦ื،อเทยีบกบัสว่นตวัเคร鬦ื،องหรอืฮารด์แวร ์(hardware) ด ูhardware
เปรยีบเทยีบ [Hope]
/S AO1 F T W EH2 R/ [CMU]
/S AO1 F W EH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

soil ดนิ: พ刧ื惀นดนิ, การทาํใหเ้ปื刧惀อน [Lex2]
ทาํใหเ้ปื刧惀อน: ทาํใหส้กปรก, ทาํใหม้วัหมอง [Lex2]
(ซอลย)์ n. ดนิ,พ刧ื惀นดนิ,ดนิชนดิใดชนดิหน鬦ึ،ง,ท鬦ี،ดนิ,ดนิแดน,ท鬦ี،ทเีหมาะสาํหรับเจรญิ
เตบิโต,ประเทศ,ภมูลิาํเนา,ปติภุมู,ิเกษตรกรรม,ชวีติเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้
เปื刧惀อน,ดา่งพรอ้ย,มมีลทนิ,มวัหมอง.,รอยเปื刧惀อน,รอยสกปรก,ดา่งพรอ้ย,มลทนิ,ความ
สกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย. [Hope]
(n) ดนิ,มลทนิ,รอยเปื刧惀อน [Nontri]
(vi,vt) สกปรก,เปื刧惀อน,มมีลทนิ,ดา่งพรอ้ย,มวัหมอง [Nontri]
/S OY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soldier ทหาร[Lex2]
เป็นทหาร: ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นทหาร [Lex2]
(โซล\'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจาํการ,ผู้เช鬦ี،ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช,้มดหรอืปลวกท鬦ี،มขีา
กรรไกรแขง็แรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทาํหนา้ท鬦ี،ทหาร,หนว่งเหน鬦ี،ยวงาน [Hope]
(n) ทหาร [Nontri]
/S OW1 L JH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

solid เช鬦ื،อใจได:้ ไวใ้จได ้[Lex2]
แขง็: มลีกัษณะตนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งไวใ้จได[้Lex2]
ตอ่เน鬦ื،อง: ซ鬦ึ،งไมห่ยดุพัก [Lex2]
ของแขง็[Lex2]
(ซอล\'ลดิ) adj. ของแขง็,มสีามมติ ิ(ความยาว,ความกวา้งและความหนา) ,เป็นรปู
ตนั,แขง็,แนน่,อดัแนน่,ตอ่เน鬦ื،อง,โดยส刧ิ惀นเชงิ,ไมม่กีารแบง่แยก,สมบรูณ,์ทั刧惀งหมด,พรอ้มเพรยีง
กนั,เป็นแบบเดยีวกนั,มเีหตผุล,ด,ีมจีติปกต,ิมฐีานะการเงนิมั鬦،นคง,ลกูบาศก,์รนุแรง,เป็น
เอกฉันท,์รวมกนั [Hope]
(adj) แนน่,แขง็,ตนั,สมบรูณ,์ทั刧惀งหมด,ดเีลศิ,เป็นเอกฉันท ์[Nontri]
(n) ของแขง็ [Nontri]
/S AA1 L AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

solution วธิแีกปั้ญหา: คาํตอบ, คาํอธบิาย [Lex2]
สารละลาย[Lex2]
(ซอลลวิ\'เชนิ) n. ทางออก,วธิแีก,้การแกปั้ญหา,การอธบิาย,คาํตอบ,วธิกีาร,สารละลาย,การ
ละลาย,สว่นผสมเป็นเน刧ื惀อเดยีวกนัของสารตั刧惀งแตส่องอยา่งข刧ึ惀นไป. ###S.



mix,mixture,compound,explanation [Hope]
(n) การละลายน刧ํ惀า,การแกปั้ญหา,ทางออก,คาํตอบ,วธิแีก ้[Nontri]
/S AH0 L UW1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

somebody คนสาํคญั[Lex2]
บางคน[Lex2]
(ซมั\'บอดด)ี pron.,n. บางคน [Hope]
(n) บางคน,ใครคนหน鬦ึ،ง [Nontri]
/S AH1 M B AA2 D IY0/ [CMU]
/S AH1 M B AH0 D IY0/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

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

someone บางคน[Lex2]
(ซมั\'วนั) pron. บางคน,บางบคุคล,คนนั刧惀นคนน刧ี惀 [Hope]
(n) บางคน,ใครคนหน鬦ึ،ง [Nontri]
/S AH1 M W AH2 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

something บางส鬦ิ،ง: บางจาํนวน [Lex2]
อยา่งเลก็นอ้ย[Lex2]
(ซมั\'ธงิ) pron.,n.,adv. บางส鬦ิ،ง,บางอยา่ง,จาํนวนเพ鬦ิ،มเตมิ,ในบางกรณ,ีคอ่นขา้งจะ [Hope]
(pro) บางส鬦ิ،ง,บางอยา่ง [Nontri]
/S AH1 M TH IH0 NG/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sometimes บางครั刧惀ง: บางคราว, บางครั刧惀งบางคราว, บางท,ี บางโอกาส [Lex2]
(ซมั\'ไทมซ) adv. บางครั刧惀ง,บางคราว,บางโอกาส,บางท\' [Hope]
(adv) บางเวลา,บางท,ีบางครั刧惀ง,บางโอกาส,บางคราว [Nontri]
/S AH0 M T AY1 M Z/ [CMU]
/S AH1 M T AY2 M Z/ [CMU]
(a) / / [OALD]

somewhat คอ่นขา้ง[Lex2]
adv. คอ่นขา้ง,บา้ง,บางสว่น. n. บางสว่น,บางตอน,บางขนาด [Hope]
(adv) บางสว่น,คอ่นขา้งจะ,บา้ง [Nontri]
(n) บางตอน,บางท,ีบางสว่น [Nontri]
/S AH1 M W AH1 T/ [CMU]
/S AH1 M HH W AH1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]



somewhere บางแหง่[Lex2]
โดยประมาณ[Lex2]
adv. บางแหง่,บางท鬦ี،,ท鬦ี،ใดท鬦ี،หน鬦ึ،ง n. ท鬦ี،ท鬦ี،ไมแ่นน่อน,ท鬦ี،ใดท鬦ี،หน鬦ึ،ง [Hope]
(adv) บางแหง่,บางท鬦ี، [Nontri]
/S AH1 M W EH2 R/ [CMU]
/S AH1 M HH W EH2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

song เพลง: บทเพลง, บทกว ี[Lex2]
(ซอง) n. เพลง,ดนตรขีบัรอ้ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،รอ้ง,เสยีงเพรยีกรอ้งของนก แมลงหรอือ鬦ื،น ๆ [Hope]
(n) บทกว,ีบทเพลง,การขบัรอ้ง,การรอ้งเพลง [Nontri]
/S AO1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

son คาํเรยีกผู้ชาย[Lex2]
ลกูชาย: บตุรชาย [Lex2]
(ซนั) n. บตุรชาย,คาํท鬦ี،ใชเ้รยีกคนผู้ชายหรอืเดก็ผู้ชายท鬦ี،มอีาวโุสนอ้ย,The Son พระเยซคูรสิต.์
[Hope]
(n) ลกูชาย,บตุรชาย,โอรส [Nontri]
/S AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

soon ในไมช่า้: ไมน่าน, เรว็ๆ น刧ี惀 [Lex2]
(ซนู) adv. ในไมช่า้,ไมน่าน,มชิา้มนิาน,เรว็,กอ่นกาํเนดิ,ในอนาคตอนัใกล,้รวดเรว็,ฉับ
พลนั,พรอ้มเพรยีง,โดยเตม็ใจ,ทนัท,ี sooner of later ในท鬦ี،สดุ มชิา้มนิาน ###S. shortly
[Hope]
(adv) เรว็,ในไมช่า้,ไมน่าน,รวดเรว็,ทนัท ี[Nontri]
/S UW1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sore เจบ็ปวด[Lex2]
โกรธแคน้: โมโห [Lex2]
(ซอร)์ adj. ปวด,เจบ็ปวด,เจบ็แสบ,เจบ็ใจ,ระทมทกุข,์อุ่นใจ,โกรธแคน้,ทาํใหร้ะคาย
เคอืง,รนุแรง,อยา่งย鬦ิ،ง. n. ความเจบ็ปวด,เร鬦ื،องเจบ็ปวด,แหลง่ระทมทกุข.์ adv. อยา่งเจบ็ปวด.
###SW. soreness n. ###S. inflammation,lesion,bruise [Hope]
(adj) ปวด,เจบ็,เจบ็แสบ,โกรธแคน้,รนุแรง [Nontri]
(n) ความเจบ็แสบ,ความเจบ็ปวด,ความโกรธแคน้,ความทกุข ์[Nontri]
/S AO1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sorry ท鬦ี،ขอโทษ: ท鬦ี،รู้สกึผดิ [Lex2]
นา่สงสาร[Lex2]
ขอโทษ[Lex2]
(ซอ\'ร)ี adj. เสยีใจ,เศรา้ใจ,นา่สมเพช,นา่สงสาร ###S. regretful,sympathetic) [Hope]
(adj) นา่สลดใจ,เสยีใจ,นา่สงสาร,เศรา้โศก [Nontri]
/S AA1 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sort ผู้หญงิ (ท鬦ี،เป็นคู่ขา)[Lex2]
ชนดิ: จาํพวก, ประเภท, แบบ [Lex2]
การแบง่ชนดิ: การจัดประเภท [Lex2]



จัดเขา้ประเภท: แยกประเภท [Lex2]
(ซอรท์) n. ชนดิ,ประเภท,จาํพวก,ตวัอยา่ง,ลกัษณะ,ทา่ทาง,อากปักริยิา vt. แยกประเภท,แยก
กลุ่ม แบง่กลุ่ม. vi. คบคา้สมาคม,ผสมผสาน,ผกูมติรกบั,เหมาะกบั,ตกลง. Phr. (of sorts
ชนดิเลวหรอืปานกลาง) Phr. (sort of คอ่นขา้งทเีดยีว) ###SW. sortable adj. [Hope]
(n) จาํพวก,ชนดิ,ประเภท,ลกัษณะ,กริยิาทา่ทาง [Nontri]
(vt) จัดเป็นพวก,จาํแนก,แยกกลุ่ม,แยกประเภท [Nontri]
/S AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

so ดงันั刧惀น: เพราะเหตนุ刧ี惀, ดว้ยเหตนุ刧ี惀, ฉะนั刧惀น [Lex2]
มาก: เตม็ท鬦ี، [Lex2]
เชน่นั刧惀น: อยา่งนั刧惀น [Lex2]
ดว้ย: เชน่กนั [Lex2]
เพ鬦ื،อวา่: เพ鬦ื،อท鬦ี،จะ [Lex2]
เชน่นั刧惀น [LongdoDE]
(โซ) adv. ดงันั刧惀น,เชน่นั刧惀น,เชน่น刧ี惀,ฉันนั刧惀น,อยา่งนั刧惀น,อยา่งย鬦ิ،ง,จรงิ ๆ ,มากย鬦ิ،ง,โดยแนแ่ท,้เหตุ
ฉะนั刧惀น,เหตฉุะน刧ี惀,แลว้ทาํไม. conj. ดงันั刧惀น,ถา้,ถา้เชน่นั刧惀น,โดยมเีง鬦ื،อนไขวา่,เพยีงแต,่ขอให ้pron.
ดงันั刧惀น,เชน่นั刧惀น,จนกระทั鬦،ง,จนถงึกบั,ในราว,ราว ๆ นั刧惀น,ประมาณ interj. คาํอทุาน,เมนิเฉย
[Hope]
(adv) มาก,ดงันั刧惀น,เชน่นั刧惀น,เชน่เดยีวกนั,อยา่งนั刧惀น,เพราะฉะนั刧惀น [Nontri]
/S OW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

soul วญิญาณ (ทางศาสนา)[Lex2]
ความคดิ: จติใจ [Lex2]
มนษุย:์ คน [Lex2]
(โซล) n. วญิญาณ,จติวญิญาณ,พลงัจติ,มนษุย,์บคุคล,สว่นท鬦ี،สาํคญั,แกน่สาร,แบบฉบบั, Soul
พระผู้เป็นเจา้. adj. เก鬦ี،ยวกบันโิกร,เป็นลกัษณะของนโิกร,คุ้นเคยกบันโิกร,เหน็อกเหน็ใจนโิกร
###S. spirit,basis,essence,person [Hope]
(n) จติใจ,วญิญาณ,คน,บคุคล,แกน่สาร,แบบฉบบั [Nontri]
/S OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sound เสยีง[Lex2]
ระยะท鬦ี،ไดย้นิได[้Lex2]
ดเูหมอืนวา่[Lex2]
เ้กดิเสยีง[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีง[Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่สยีหาย: ซ鬦ึ،งไมบ่บุสลาย, ซ鬦ึ،งอยู่ในสภาพด ี[Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
วดัความลกึดว้ยคล鬦ื،นเสยีง[Lex2]
(เซานด์)ฺ n. เสยีง vi.,vt. ทาํใหเ้กดิเสยีง,ปลอ่ยเสยีง,ไดย้นิ,ประกาศ,ปรากฎ,ประกาศ,ออก
เสยีง,ใชเ้คร鬦ื،องตรวจฟังเสยีง,adj. แขง็แรง,มสีขุภาพด,ีสมบรูณ,์ไมม่โีรค,มฐีานะการเงนิด,ีมี
ความสามารถ,ไมม่ขีอ้บกพรอ่ง,ชอบดว้ยกฎหมาย,ไมถ่กูขดัขวาง,ไมถ่กูรบกวน,ถว้นทั鬦،ว,ตลอด
vt. [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,แขง็แรง,หลบัสนทิ,สมบรูณ ์[Nontri]
(n) เสยีง,อา่ว [Nontri]
(vi) เปลง่เสยีง,มเีสยีง,สอบถาม,ประกาศ [Nontri]
(vt) ออกเสยีง,เป่าแตร,หยั鬦،งด,ูตรวจสอบ,วดั [Nontri]
/S AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]



soup น刧ํ惀าแกง: ซปุ [Lex2]
(ซพู) n. ซปุ,น刧ํ惀าแกง,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนน刧ํ惀าแกง,หมอกหนา,กาํลงัเสรมิ (โดยเฉพาะกาํลงัมา้) [Hope]
(n) น刧ํ惀าแกง,แกงจดื,ซปุ [Nontri]
/S UW1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

sour เปร刧ี惀ยว: มรีสเปร刧ี惀ยว [Lex2]
บดู: เสยี, เหมน็บดู [Lex2]
ขุ่นเคอืง: บดูบ刧ึ惀ง [Lex2]
เปร刧ี惀ยว[Lex2]
ทาํใหเ้ปร刧ี惀ยว[Lex2]
ความเปร刧ี惀ยว[Lex2]
(เซา\'เออะ) adj. เปร刧ี惀ยว,บดูบ刧ึ惀ง,บดู,ฟขู刧ึ惀น,ไมส่มใจ,ไมม่รีสชาด,เลว,มอีารมณบ์ดูบ刧ึ惀ง,ขุ่นเคอืง
n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เปร刧ี惀ยว vi.,vt. (ทาํให)้ กลายเป็นเปร刧ี惀ยว,หมกั,หมกัฟ,ูทาํใหเ้ส鬦ื،อมเสยี,ทาํใหเ้ปรอะเปื刧惀อน,
(ดนิ) เป็นกรดมากเกนิไป,ทาํใหเ้นา่,ทาํใหข้มข鬦ื،น,ทาํใหขุ้่นเคอืง. [Hope]
(adj) ไมม่รีสชาต,ิเปร刧ี惀ยว,ไมพ่อใจ,บดูบ刧ึ惀ง,ขุ่นเคอืง [Nontri]
(vi) บดู,เปร刧ี惀ยว,หมกั,เป็นกรดมาก [Nontri]
/S AW1 ER0/ [CMU]
/S AW1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

southern ในทางภาคใต:้ ท鬦ี،ตั刧惀งอยู่ทางใต,้ ซ鬦ึ،งหนัหนา้ไปทางใต ้[Lex2]
(เซา\'เธริน์) adj. ไปยงัทศิใต ้n. ชาวใต,้ชาวปักษใ์ต,้ภาษาปักษใ์ต ้[Hope]
(adj) ทางใต,้ทางทศิใต,้อยู่ทางใต ้[Nontri]
/S AH1 DH ER0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

south ทศิใต[้Lex2]
ทางใต[้Lex2]
(เซาธ)ฺ n.,adj.,adv. ทศิใต,้ใต,้ภายใตv้i. หนัไปทางทศิใต ้[Hope]
(adj,adv) ทางทศิใต,้อยู่ทางใต ้[Nontri]
(n) ภาคใต,้ทศิใต,้ปักษใ์ต,้ทกัษณิ [Nontri]
/S AW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

space ท鬦ี،วา่ง: พ刧ื惀นท鬦ี،วา่ง [Lex2]
อวกาศ[Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะ, ระยะเวลา, ชว่ง [Lex2]
เวน้ระยะ: เวน้วรรค, เวน้ชอ่ง, เวน้ชว่ง [Lex2]
(คณติ.) ปรภิมู ิ[LongdoEN]
(สเพส)ฺ n. อวกาศ,ชอ่งวา่ง,ท鬦ี،วา่งเปลา่,ท鬦ี،นั鬦،ง ชอ่งวา่งระหวา่งบรรทดั,ระยะหา่ง,ระยะชอ่ง,ระยะ
ทาง,ระยะเวลา,หนา้กระดาษ,สลกัเปดิ vt.,vi. เวน้ชอ่ง,เวน้ชอ่งบรรทดั,เวน้ระยะ,เวน้วรรค adj.
เก鬦ี،ยวกบัชอ่งวา่ง,เก鬦ี،ยวกบัอวกาศ ###S. range,area, [Hope]



(n) ชอ่งวา่ง,อวกาศ,ท鬦ี،วา่ง,เน刧ื惀อท鬦ี،,ระยะ,หนา้กระดาษ [Nontri]
(vt) เวน้ชอ่ง,เวน้ระยะ,เวน้วรรค [Nontri]
/S P EY1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spare ระเบดิอารมณ[์Lex2]
ท鬦ี،เกบ็ไวใ้นยามฉกุเฉนิ: ซ鬦ึ،งสาํรองไว ้[Lex2]
วา่ง: ยามวา่ง [Lex2]
ท鬦ี،มากเกนิความจาํเป็น: มเีหลอืเฟอื [Lex2]
สงวนไว:้ เกบ็ไว,้ ประหยดั [Lex2]
(สแพร)ฺ vt.,vi.,adj. ประหยดั,สงวน,ออม,เจยีด,ไมใ่ช,้ปลอ่ยไป,ปลอ่ยไว,้ยกโทษ
ให,้อภยัโทษ,ยกชวีติ,ละเวน้,งดเวน้,เหลอืไว,้สงวน,มเีหลอื,มเีกนิ,ผอม,ขาดแคลน. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،
ออมไว,้ชั刧惀นสาํรอง,ส鬦ิ،งสาํรอง,ของอะไหล ่(กฬีาโบวล์鬦ิ،ง) การลม้ตวัโบวล์鬦ิ،งลงหมดดว้ย
ลกูโยน2ลกู,แตม้ท鬦ี،ทาํไดจ้ากการโยนดงักลา่ว [Hope]
(adj) สาํรอง,นอ้ย,ผอม,บอบบาง,ประหยดั,ออม,สงวน [Nontri]
(vt) ไวช้วีติ,หวง,ผอ่นผัน,จาํกดัจาํเข鬦ี،ย,งดเวน้ [Nontri]
/S P EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

speaker ผู้พดู: ผู้กลา่ว [Lex2]
เคร鬦ื،องขยายเสยีง: ลาํโพง [Lex2]
(สพ\ี'เคอะ) n. ผู้พดู,ผู้บรรยาย,ประธานสภานติบิญัญัต,ิเคร鬦ื،องขยายเสยีง,หนังสอืฝกึพดู.
###SW. speakership n. ###S. lecturer,orator [Hope]
(n) ผู้พดู,โฆษก,พธิกีร,ผู้บรรยาย,ลาํโพงวทิย,ุประธาน,การแสดงสนุทรพจน ์[Nontri]
/S P IY1 K ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

specialist ผู้ชาํนาญเฉพาะทาง: ผู้เช鬦ี،ยวชาญพเิศษ [Lex2]
(สเพช\'ชะลสิท)ฺ n. ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,ผู้ชาํนาญการ,ผู้ชาํนาญเฉพาะทาง,ผู้ชาํนาญพเิศษ.
###SW. specialistic adj. [Hope]
(n) ผู้เช鬦ี،ยวชาญ,ผู้ชาํนาญพเิศษ,ผู้ชาํนาญการ [Nontri]
/S P EH1 SH AH0 L AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

specially (adv) อยา่งเฉพาะเจาะจง,อยา่งพเิศษ [Nontri]
/S P EH1 SH AH0 L IY0/ [CMU]
/S P EH1 SH L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

special เฉพาะ: เจาะจง [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،พเิศษ: คนพเิศษ, รายการพเิศษ [Lex2]
(สเพช\'เชลิ) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) พเิศษ,เฉพาะ,จาํเพาะ,เฉพาะอยา่ง,เจาะจง,แตกตา่งจาก
ธรรมดา,ยกเวน้,ใหญย่鬦ิ،ง,มาก,สนทิสนม. ###SW. specially adv. ###S.
uncommon,specific [Hope]



(adj) เจาะจง,พเิศษ,เฉพาะ,ยกเวน้,สนทิสนม [Nontri]
/S P EH1 SH AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

specifically (adv) โดยชนดิ,โดยจาํเพาะ,โดยพันธุ์,เป็นลกัษณะเฉพาะ [Nontri]
/S P AH0 S IH1 F IH0 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

speech คาํพดู: ถอ้ยคาํ, คาํบรรยาย, คาํปราศรัย, สนุทรพจน ์[Lex2]
การพดู: การกลา่ว [Lex2]
(สพชี)ฺ n. การพดู,วธิกีารพดู,คาํพดู,คาํบรรยาย,คาํสนุทรพจน,์วชิาเก鬦ี،ยวกบัการพดู,ขา่ว
ลอื,ภาษาชนชาต,ิ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鬦ิ،มความเรว็ [Lex2]
ใชย้ากระตุ้นประสาท (คาํสแลง): ใชย้ามา้ [Lex2]
(สพดี) {sped/speeded,speeding,speeds} n. ความเรว็,ความรวดเรว็,ความสาํเรจ็,ความ
เจรญิรุ่งเรอืง. vt.,vi.เรง่,กระตุ้น เรง่ความเรว็,สง่เสรมิ,กระตุ้น,เรง่ความเรว็,ทาํใหป้ระสบความ
สาํเรจ็.,ไปดว้ยความรวดเรว็,ปรับอตัราความเรว็,ประสบความสาํเรจ็,เจรญิรุ่งเรอืง. [Hope]
(n) อตัรา,ความเรว็,ฝีเทา้,ความไว [Nontri]
(vi) เรง่ความเรว็,เรง่ฝีเทา้ [Nontri]
/S P IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spelling การสะกดคาํ[Lex2]
(สเพล\'ลงิ) n. การสะกดคาํ,การสะกดอกัษร,ตวัสะกด,อกัษรสะกด. ###S. orthography
[Hope]
(n) การสะกดคาํ,การสะกดการันต,์ตวัสะกด [Nontri]
/S P EH1 L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[spell]
มนตรค์าถา: เสนห่ ์[Lex2]
ชว่งเวลา: เวร, ระยะ, ชว่ง [Lex2]
อา่นสะกดคาํ[Lex2]
(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ช刧ี惀แจง,นาํมาซ鬦ึ،ง,พัก,พักผอ่น,เปล鬦ี،ยน
เวร. n. เวทมนตร,์เสนห่,์อทิธพิลครอบงาํ,คาํสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ชว่งอากาศ,ระยะพัก spell
out อา่นดว้ยความลาํบาก,อธบิายอยา่งชดัเจน,ช刧ี惀แจง [Hope]
(n) เสนห่,์ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร,์คาถา,คาํสาป [Nontri]
(vt) ทาํแทน,สะกดตวั,อา่นวา่,แปลวา่ [Nontri]
/S P EH1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

spell มนตรค์าถา: เสนห่ ์[Lex2]
ชว่งเวลา: เวร, ระยะ, ชว่ง [Lex2]
อา่นสะกดคาํ[Lex2]
(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ช刧ี惀แจง,นาํมาซ鬦ึ،ง,พัก,พักผอ่น,เปล鬦ี،ยน
เวร. n. เวทมนตร,์เสนห่,์อทิธพิลครอบงาํ,คาํสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ชว่งอากาศ,ระยะพัก spell
out อา่นดว้ยความลาํบาก,อธบิายอยา่งชดัเจน,ช刧ี惀แจง [Hope]
(n) เสนห่,์ระยะเวลา,อาคม,เวทมนตร,์คาถา,คาํสาป [Nontri]
(vt) ทาํแทน,สะกดตวั,อา่นวา่,แปลวา่ [Nontri]
/S P EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

spicy เผด็รอ้น: มรีสเผด็ [Lex2]
(สไพ\'ซ)ี adj. ใสเ่คร鬦ื،องเทศ,มเีคร鬦ื،องเทศมาก,มกีล鬦ิ،นหอม,เผด็รอ้น,ฉนุ,รสจัด,ไมค่อ่ยเหมาะ
สม ###SW. spicily adv. spiciness n. S .spicey [Hope]
(adj) เผด็รอ้น,ฉนุ,รสจัด [Nontri]
/S P AY1 S IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

spider แมงมมุ[Lex2]
(สไพ\'เดอะ) n. แมงมมุ [Hope]
(n) แมงมมุ [Nontri]
/S P AY1 D ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spin ปั鬦،น: กรอ, หมนุ [Lex2]
การหมนุ: การปั鬦،น [Lex2]
(สพนิ) {spun,spun,spinning,spins} vt.,vi.,n. (การ) ปั鬦،น,กรอ,ฟั鬦،น,ทอ (ไหม) ,พน่ (ไหม)
,มว้น,ทาํใหห้มนุ,ควง,แทง (บลิเลยีด) ,เรยีบเรยีง,เลา่,สาธยาย,เหว鬦ี،ยงออก,ขวา้งออก,ยดื
เย刧ื惀อ,หมนุ,เคล鬦ื،อนตวัอยา่งรวดเรว็,วงิเวยีนศรษีะ,พลกิ ###S. rotate,whi [Hope]
/S P IH1 N/ [CMU]



(v) / / [OALD]

spirit วญิญาณ: จติใจ [Lex2]
เจตนา: ความมุ่งมั鬦،น [Lex2]
อารมณ:์ ความรู้สกึ [Lex2]
ลกัพาไป[Lex2]
(สพ\ิ'รทิ) n. จติใจ,วญิญาณ,ใจ,ญาณ,เจตนา,หวัใจ,ความในใจ,อารมณ,์ความเดด็เด鬦ี،ยว,ความ
มุ่งมั鬦،น,ความองอาจ,ภตูผิปีีศาจ,หวัน刧ํ惀าหอม,ของเหลวระเหยท鬦ี،ไดจ้ากการกลั鬦،น,สารละลาย
แอลกอฮอล,์แอลกอฮอล ์vt. เรา้ใจ,ปลกุใจ,กระตุ้น,ใหก้าํลงัใจ,ลกัพาไปอยา่งลกึลบั adj.
เก鬦ี،ยวกบัของเหลวระเหยท鬦ี،ไดจ้ากการกลั鬦،น,เก鬦ี،ยวกบัสารละลายแอลกอฮอลล ์[Hope]
(n) ผ,ีจติใจ,กาํลงัใจ,ความกลา้,วญิญาณ,อารมณ,์ความมุ่งมั鬦،น [Nontri]
(vt) ใหก้าํลงัใจ,ลกัพา,กระตุ้น,ปลกุใจ,เรา้ใจ [Nontri]
/S P IH1 R AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spiritual เก鬦ี،ยวกบัจติใจ: เก鬦ี،ยวกบัจติวญิญาณ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัศาสนา: เก鬦ี،ยวกบัส鬦ิ،งศกัด气ิꯔสทิธ气ิꯔ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัอารมณ:์ เก鬦ี،ยวกบัความรู้สกึ [Lex2]
เพลงสวด: เพลงศาสนา [Lex2]
(สพ\ี'รชิวล) adj. เก鬦ี،ยวกบัจติวญิญาณ,เก鬦ี،ยวกบัวญิญาณ,เก鬦ี،ยวกบัใจ,เก鬦ี،ยวกบัภตูผิปีีศาจ,เก鬦ี،ยว
กบัความรู้สกึนกึคดิ n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนโิกรในภาคใตข้องอเมรกิา) ,เร鬦ื،องราวท鬦ี،
เก鬦ี،ยวกบัสาํนักศาสนา. ###SW. spiritualness n [Hope]
(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เก鬦ี،ยวกบัใจ [Nontri]
/S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/S P IH1 R IH0 CH W AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

spite เจตนารา้ย: ประสงคร์า้ย [Lex2]
มุ่งรา้ย: ทาํรา้ย [Lex2]
(สไพท)ฺ n. เจตนารา้ย,ความมุ่งรา้ย,ความโกรธเคอืง,ความอาฆาตแคน้ vt. กระทาํดว้ยเจตนา
รา้ย กลั鬦،นแกลง้ ทาํใหโ้กรธ รบกวน, Phr. (in spite of ไมว่า่อยา่งไรกต็าม แมว้า่ ทั刧惀ง ๆ ท鬦ี،เป็น
โดยไมค่าํนงึถงึอะไรทั刧惀งส刧ิ惀น) [Hope]
(n) ความุ่งรา้ย,ความโกรธเคอืง,ความอาฆาตแคน้ [Nontri]
(vt) เยย้,แกลง้,รบกวน,กลั鬦،นแกลง้ [Nontri]
/S P AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

split ผา่: หั鬦،น [Lex2]
แตกแยก[Lex2]
การแตกแยก[Lex2]
รอยแตก: รอยแยก [Lex2]
ซ鬦ึ،งแตกออก: ซ鬦ึ،งแยกออก [Lex2]
(สพลทิ) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผา่,หั鬦،น,แยก,ฉกี,ทาํใหแ้ตก,แบง่
แยก,แบง่ออกเป็นสว่น ๆ ,ออกหุ้นเพ鬦ิ،มเตมิ,แบง่แยก,ปร,ิจากไป,ว鬦ิ،งอยา่งรวดเรว็,รอ่ง,รอย
แตก,รอยรา้ว,รอยแยก,รอยฉกี,ช刧ิ惀นท鬦ี،แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามคัค,ีผู้บอกความ
ลบั adj. แยก [Hope]
(n) รอยปร,ิรอยแยก,รอยรา้ว,การผา่,การหั鬦،น [Nontri]
(vi) กะเทาะ,แตกออก,ปร,ิแบง่แยก [Nontri]
(vt) แบง่แยก,ผา่,ตดั,ตอ่ย,หั鬦،น,ฉกี [Nontri]
/S P L IH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]



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

spoken กรยิาชอ่ง 3 ของ speak[Lex2]
(สโพ\'เคนิ) adj. พดู,เอย่,เก鬦ี،ยวกบัภาษาพดู,ทางปาก,เก鬦ี،ยวกบัคาํพดู ###S.
said,uttered,verbal [Hope]
(vt) pp ของ speak [Nontri]
/S P OW1 K AH0 N/ [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,แสดงถงึ,เกดิเสยีง ###S. talk,mention
[Hope]
(n) การสนทนา,การพดู,การเจรจา,การตรัส [Nontri]
/S P IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spoon ชอ้น[Lex2]
เหย鬦ื،อตกปลาลกัษณะคลา้ยชอ้น[Lex2]
ไมต้กีอลฟ์เบอร ์3[Lex2]
ตกัดว้ยชอ้น: รับประทานดว้ยชอ้น [Lex2]
ชอ้นลกูกอลฟ์ข刧ึ惀น[Lex2]
(สพนู) n. ชอ้น,ปรมิาณเตม็ชอ้น,พลั鬦،ว,จอบ,คนเซอ่,คนท鬦ี،หลงรักคนอ鬦ื،นขา้งเดยีว vt.,vi. ใช้
ชอ้นตกั,ทาํใหเ้ป็นรปูชอ้น,ตลีกูกอลฟ์ข刧ึ惀นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เก刧ี惀ยว,กอดจบู,vi. แสดงความรัก 
Phr. (born with a silver spoon in one\'s mouth เกดิในตระกลูมั鬦،งคั鬦،ง) . [Hope]
(n) ชอ้น,คนโง,่การหลงงมงาย,พลั鬦،ว,จอบ,เหย鬦ื،อตกปลา [Nontri]
(vt) ใชช้อ้นตกั,กอดจบู,หลงงมงาย,เก刧ี惀ยว [Nontri]
/S P UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sport กฬีา[Lex2]
การพักผอ่นหยอ่นใจ: ส鬦ิ،งบนัเทงิ [Lex2]
ผู้ท鬦ี،มนี刧ํ惀าใจนักกฬีา: ผู้ท鬦ี،ยงัย刧ิ惀มไดแ้มย้ามพา่ยแพ ้[Lex2]
สวมใส ่(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เลน่สนกุสนาน[Lex2]
หยอกลอ้: ลอ้เลน่ [Lex2]



สาํหรับการกฬีา: เก鬦ี،ยวกบัการกฬีา [Lex2]
(สพอรท์) n. กฬีา,กรฑีา,การเลน่,การพักผอ่นหยอ่นใจ,นันทนาการ,ความสนกุสนาน,การ
หยอกลอ้,เคร鬦ื،องสนกุ,เคร鬦ื،องเลน่,นักกฬีา,งานกฬีา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ท鬦ี،กลา้ไดก้ลา้เสยี adj.
เหมาะสาํหรับใสน่อกบา้น,เก鬦ี،ยวกบัการกฬีา. vi. สนกุสนาน,เพลดิเพลนิ,เลน่กฬีา,จู้จ刧ี惀ในส鬦ิ،งเลก็
ๆ [Hope]
(n) กฬีา,การกรฑีา,เคร鬦ื،องเลน่,คนกลา้ไดก้ลา้เสยี [Nontri]
(vi) เลน่สนกุ,เลน่กฬีา [Nontri]
/S P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spot จดุ: แตม้, ดวง [Lex2]
จดุดา่งพรอ้ย: รอยดา่ง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ [Lex2]
สถานท鬦ี،: แหลง่, ท鬦ี،, ตาํแหนง่ [Lex2]
พบเหน็[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นจดุดา่ง: ทาํใหด้า่งพรอ้ย [Lex2]
ทนัททีนัใด[Lex2]
(สพอท) n. จดุ,แตม้,ดวง,หยด,จดุดา่ง,จดุดาํ,มลทนิ,สถานท鬦ี،,ตาํแหนง่,เงนิสด,จาํนวนเลก็
นอ้ย,ปรมิาณท鬦ี،ด鬦ื،ม,ไฟจา้สาํหรับสอ่งใหส้วา่งมาก,ไนทค์ลบั,บาร,์สนิคา้ท鬦ี،อยู่ vt. ทาํใหเ้ป็น
จดุ,ทาํใหเ้ปื刧惀อนเปรอะ,จาํได,้กาํหนดตาํแหนง่,ทาํใหก้ระจาย,เลง็เปา้,เปื刧惀อน,เปรอะ. adj.
ทนัท,ีฉับพลนั [Hope]
(n) จดุ,ตาํแหนง่,ตาํบล,ท鬦ี،,แหง่,เงนิสด,มลทนิ [Nontri]
(vi) เป็นท鬦ๆี،,เป็นจดุๆ,เปื刧惀อน,เปรอะ [Nontri]
(vt) หยด,ทาํใหเ้ป็นจดุๆ,กาํหนดตาํแหนง่,ชาํระดว้ยเงนิสด [Nontri]
/S P AA1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spray ละอองน刧ํ惀า: น刧ํ惀าท鬦ี،กระเซน็เป็นฝอย [Lex2]
การพน่น刧ํ惀า: การฉดีน刧ํ惀า, การพน่ [Lex2]
กระป๋องฉดี: กระบอกฉดี, เคร鬦ื،องฉดี [Lex2]
พน่: ฉดี [Lex2]
ก鬦ิ،งไมเ้ลก็ๆ ท鬦ี،มดีอกหรอืผล[Lex2]
(สเพร) n. ละลองน刧ํ惀า,น刧ํ惀ากระเซน็,ของเหลวท鬦ี،พุ่งออกเป็นฝอย,เคร鬦ื،องฉดีของเหลวเป็นฝอย.
vt.,vi.เป็นละอองน刧ํ惀า,กระเซน็เป็นละอองน刧ํ惀า,ฉดี,พน่,พรม,โปรย,กระเซน็,ปลอ่ยออกเป็นฝอย.
###SW. sprayer n. ###S. shower,mist,cloud,sprinkle [Hope]
(n) ละอองน刧ํ惀า,เคร鬦ื،องฉดีน刧ํ惀า,ยาฉดีตน้ไม,้ชอ่ดอกไม ้[Nontri]
(vt) สาด,พน่น刧ํ惀า,ฉดี,พรม,โปรย [Nontri]
/S P R EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spread ทาํใหก้ระจาย: แพรห่ลาย, แพรก่ระจาย [Lex2]
กระจายไปทั鬦،ว: แพรก่ระจาย [Lex2]
การกระจาย: การแพรก่ระจาย [Lex2]
ระยะหา่ง: ระยะกวา้ง [Lex2]
ผา้ป ู(เตยีง, โตะ๊)[Lex2]
อาหารท鬦ี،ใชท้าขนมปัง[Lex2]
ซ鬦ึ،งแพรก่ระจาย[Lex2]
(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ)
แผ,่แพร,่กระจาย,กาง,คล鬦ี،,ป,ูละเลง,ทา,ทาํใหก้ระจาย,แยกออก,ยดึออก,ลาม,ซมึ,ผนืแผน่ดนิ
อนักวา้งใหญ,่นา่นน刧ํ惀าอนักวา้งใหญ,่ผา้ป,ูฟารม์,ไรน่า. ###SW. spreadable adj. S...
[Hope]



(n) ระยะกวา้ง,ผา้ป,ูการแผ,่การกระจาย,การคล鬦ี، [Nontri]
/S P R EH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

spring ดดีตวั: เดง้, กระโดด, สปรงิตวั [Lex2]
สปรงิ: ลวดสปรงิ [Lex2]
ฤดใูบไมผ้ล[ิLex2]
การกระโดด: การดดีกลบั [Lex2]
น刧ํ惀าพธุรรมชาต[ิLex2]
แหลง่กาํเนดิ: มลู, บอ่เกดิ [Lex2]
(สพรงิ) {sprang/sprung,sprung,springing,springs} vi.,vt. (ทาํให)้ กระโดด,เดง้,ดดี,ดดี
ตวั,ทะลกั,ไหลทะลกั,พรั鬦،งพร,ูผล,ิโผล,่งอก,เกดิ,ปรากฎ,ปรากฎข刧ึ惀นกะทนัหนั,ข刧ึ惀นสงู,ระเบดิ n.
สปรงิ,ลวดสปรงิ,ลาน,ความยดืหยุ่น,ฤดใูบไมผ้ล,ิน刧ํ惀าพธุรรมชาต,ิการกระโดด,แหลง่
กาํเนดิ,ระยะแรกเร鬦ิ،ม [Hope]
(n) ลวดสปรงิ,การกระโดด,ฤดใูบไมผ้ล,ิน刧ํ惀าพ,ุสาเหต,ุลานนาฬกิา [Nontri]
(vi) ผดุข刧ึ惀น,กระโดด,ผล,ิเกดิข刧ึ惀น,โผล,่ดดีตวั,ปะท ุ[Nontri]
(vt) กอ่,ทาํใหเ้กดิข刧ึ惀น,ออก,วางกบัดบั,ทาํใหเ้ดง้,ทาํใหร้ะเบดิ [Nontri]
/S P R IH1 NG/ [CMU]
/S P ER0 IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

square ส鬦ี،เหล鬦ี،ยมจัตรัุส: จัตรัุส [Lex2]
แผน่กระดานเลน่เกมซ鬦ึ،งเป็นรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยมจัตรัุส[Lex2]
ลานกวา้ง: ลานส鬦ี،เหล鬦ี،ยม [Lex2]
ตกึท鬦ี،มถีนนส鬦ี،ดา้น[Lex2]
ผลท鬦ี،ไดจ้ากกาํลงัสอง: ผลคณูยกกาํลงัสอง [Lex2]
ไมฉ้ากของชา่งไม[้Lex2]
เป็นส鬦ี،เหล鬦ี،ยม: เป็นรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม, มสี鬦ี،ดา้น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม[Lex2]
ยกกาํลงัสอง[Lex2]
ปรับใหต้รง: ทาํใหเ้สมอกนั, ทาํใหต้รง [Lex2]
อยา่งตั刧惀งฉาก[Lex2]
อยา่งตรงไปตรงมา (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งซ鬦ื،อตรง [Lex2]
(สแควร)์ n. ส鬦ี،เหล鬦ี،ยมจัตรัุส,พ刧ื惀นท鬦ี،รปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม,ลานกวา้ง,สนามกวา้ง,ส鬦ี،แยก,ไมฉ้าก,ตาราง
หมากรกุ,จาํนวนยกกาํลงัสอง,ผู้ท鬦ี،ไมส่นใจไยด ีvt. ทาํใหเ้ป็นรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม,ทาํใหเ้ป็นมมุฉาก,ยก
กาํลงัสอง,คณูดว้ยตวัเอง,ทาํใหเ้สมอกนั,ปรับระดบั,ทาํใหต้รง,ควบคมุ,ให้
สนิบน,งบดลุ,บญัช,ีทาํตาราง [Hope]
(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตรัุส,เสมอกนั,แบน,กวา้ง,ตรงๆ,เป็นฉาก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นส鬦ี،เหล鬦ี،ยมจัตรัุส,ยกกาํลงัสอง,แกเ้ผด็,จัดการกบั [Nontri]
/S K W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

squeeze คั刧惀น: บบี, เคน้, รดี [Lex2]
โอบกอด: กอด [Lex2]
ขดูรดี: รดีไถ, บบีบงัคบั [Lex2]
การบบี: การคั刧惀น, การรดี [Lex2]
การโอบกอดแนน่[Lex2]
การขดูรดี: การบบีบงัคบั [Lex2]
(สควซี) vt.,vi.,n. (การ) บบี,รัด,เบยีด,คั刧惀น,กด,อดั,รดี,ขดูรดี,บงัคบั,ทาํใหล้ดนอ้ย
ลง,สกดั,ดนั,กอด,จาํนวนเลก็นอ้ย,ส鬦ิ،งท鬦ี،บบีหรอืคั刧惀นออก,คา่ธรรมเนยีม,เงนิหกัเกบ็,กลุ่มคนท鬦ี،



เบยีดเสยีดกนั ###SW. squeezer n. ###S. press,compr [Hope]
/S K W IY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stable มั鬦،นคง: แนว่แน,่ ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
คงรปู: อยู่ตวั, คงตวั [Lex2]
คอกมา้: โรงมา้ [Lex2]
นาํเขา้คอก: ใสใ่นคอก [Lex2]
(สเท\'เบลิ) adj. มั鬦،นคงn. โรงมา้,คอกววั,คอกสตัว,์vt. ใสไ่วใ้นคอก ###SW. stableness n.
stably adv. ###S. firm,fixed,sturdyf [Hope]
(adj) มเีสถยีรภาพ,คงท鬦ี،,มั鬦،นคง,แนว่แน ่[Nontri]
(n) โรงมา้,คอกมา้,คอกสตัว ์[Nontri]
(vt) เอาเขา้คอก [Nontri]
/S T EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

staff คณะผู้ทาํงาน: คนงาน [Lex2]
เสนาธกิาร: คณะเสนาธกิาร [Lex2]
เสาค刧ํ惀า: ไมค้刧ํ惀า [Lex2]
เสน้ขวาง 5 เสน้ท鬦ี،ใชเ้ป็นโนต้เพลง[Lex2]
ซ鬦ึ،งวา่จา้งเป็นพนักงานประจาํ[Lex2]
จัดหาคณะทาํงาน[Lex2]
(สทาฟ) n. ไมเ้ทา้,ไมร้าว,เสาค刧ํ惀า,เคร鬦ื،องค刧ํ惀าจนุ,เสา,เสาธง,ตะพด,ตะบอง,ดา้ม,ไมรั้งวดั,ไม้
สญัญาณ,ไมแ้สดง อาํนาจ,คทา,ดา้ม,ปา้ยทาง,เสน้ขดีขวางท鬦ี،เป็นโนต๊เพลงหา้เสน้,คณะผู้รว่ม
งาน,คณะเสมยีนพนักงาน,คณะเสนาธกิาร,เสนาธกิาร adj. เก鬦ี،ยวกบัคณะเสนาธกิาร,เก鬦ี،ยวกบั
คณะผู้รว่มงาน [Hope]
(n) คณะคนงาน,ไมถ้อื,ไมเ้ทา้,เสาธง,คทา,ปา้ยบอกทาง [Nontri]
(vt) จัดคณะทาํงาน,บรรจคุนทาํงาน [Nontri]
/S T AE1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stage รถมา้โดยสาร[Lex2]
ระยะเวลา: ระยะ, ชว่ง, ตอน [Lex2]
เวท:ี แทน่ [Lex2]
ฉาก: ฉากละคร [Lex2]
ออกแสดง: จัดแสดง [Lex2]
(สเทจ)ฺ n. เวท,ีเวทลีะคร,ศลิปะละคร,รา้น,แทน่,รถมา้โดยสาร,ระยะการเจรญิ
เตบิโต,ตอน,ระยะ,สมยั,ชว่ง,โป๊ะ,ทา่เรอืพ刧ื惀นราบ,ชั刧惀น,ขั刧惀น,ขั刧惀นบนัได vt. แสดงละคร,นาํข刧ึ惀นแสดง
Phr. (the stage อาชพีการแสดงละคร) [Hope]
/S T EY1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

stamp ดวงตราไปรษณยีากร: แสตมป์ [Lex2]
รอยตราประทบั[Lex2]
ตราประทบั: เคร鬦ื،องประทบั [Lex2]



ลกัษณะเฉพาะ: เอกลกัษณ ์[Lex2]
การเหยยีบ: การย鬦ํ،า, การกระทบื [Lex2]
กระเด鬦ื،องบดแร[่Lex2]
ตดิแสตมป์[Lex2]
กระทบื: เหยยีบ, ย鬦ํ،า [Lex2]
กาํจัด: บดขย刧ี惀 [Lex2]
(สแทมพ)ฺ vt. ตอก,ต,ีประทบั,กระแทก,กระทบื,เหยยีบ,บด,กด,ขย刧ี惀,กาํจัด. vi. กระทบื,เห
นยีบ,ย鬦ํ،า n. ตราประทบั,ตรา,รอยดา่งประทบั,ดวงตราไปรษณยีากร,ลกัษณะ
เฉพาะ,เอกลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหน็ไดช้ดั,เคร鬦ื،องประทบัตรา,เคร鬦ื،องบด,เคร鬦ื،องขย刧ี惀,เคร鬦ื،อง
ทบุ,การกระทบื,การย鬦ํ،า, [Hope]
(n) การประทบัตรา,การตอก,เคร鬦ื،องหมาย,ดวงตราไปรษณยี ์[Nontri]
/S T AE1 M P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

standard ซ鬦ึ،งเป็นมาตรฐาน[Lex2]
มาตรฐาน: บรรทดัฐาน, ตวัช刧ี惀วดั [Lex2]
|der, pl. Standards| มาตรฐาน [LongdoDE]
|der, pl. Standards| คณุภาพ เชน่ ein niedriger Standard คณุภาพต鬦ํ،า [LongdoDE]
(สแทน\'เดริด์) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ,์กฎเกณฑ,์ขอ้บงัคบั,กรอบ,ขอ้กาํหนด,อตัรา
เปรยีบเทยีบ,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นมาตรฐานเปรยีบเทยีบ,หนว่ยเงนิตรา,ธงราชการ,ธง,ชั刧惀นปีโรงเรยีนประถม
ในองักฤษ,ส鬦ิ،งค刧ํ惀าจนุท鬦ี،ตั刧惀งตรง,เสาไฟฟา้,แทน่ตั刧惀งเทยีน standards ศลีธรรมจรรยา, [Hope]
(adj) ตามกาํหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ,์เป็นสากล [Nontri]
(n) ระดบั,มาตรฐาน,อตัรา,เกณฑ,์ฐาน,ชั刧惀นนักเรยีน,ขอ้บงัคบั [Nontri]
/S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stand ยนื: ยนืข刧ึ惀น, ตั刧惀งอยู่ [Lex2]
ทาํใหย้นืข刧ึ惀น: ทาํใหต้ั刧惀งอยู่ [Lex2]
การยนื[Lex2]
จดุยนื[Lex2]
ทน เชน่ I hate the English lesson. I can\'t stand the sight of the teacher.
[LongdoEN]
NULL [LongdoDE]
(สแทนด)ฺ {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (การ) ยนื,ยนืตรง,ตั刧惀ง,ตั刧惀ง
อยู่,ตดิอยู่,คา้งอยู่,ยนืหยดั,ทนฝ่า,มผีลตอ่ไป,เป็นมา้พันธุ์,เผชญิ,อดทน,เล刧ี惀ยงด,ูปฎบิตัิ
หนา้ท鬦ี،,จดุยนื,ตาํแหนง่,พยานในศาล,แทน่พดู,บลัลงัก,์ท鬦ี،จอดรถ,แผง
หนังสอืพมิพ,์แผง,แผงลอย, [Hope]
(vi) ทรงตวั,ยนื,ตั刧惀งอยู่,วางอยู่,ตั刧惀งมั鬦،น,เขา้ประจาํท鬦ี، [Nontri]
(vt) ตั刧惀ง,ตั刧惀งตรง,หยดุ,ยดึ,อยู่ในฐานะ,อดทน,เผชญิ [Nontri]
/S T AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stare จอ้งมอง: เพง่มอง, เพง่, เลง็ [Lex2]
(สแทร)ฺ vi.,vt.,n. (การ) จอ้งมอง,จอ้ง,จอ้งเขมง็,ถลงึตา,เดน่ชดั,เตะตา,โตง้ ๆ , (ขน) ตั刧惀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]

star



ดวงดาว: ดาว [Lex2]
(สทาร)์ n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ,์ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อนิทรธน,ูดารา,ดาว
กระจาย,แวววบัของเพชรพลอย adj. ดงั,โดง่ดงั,เป็นดารา,เก鬦ี،ยวกบัดาว,ยอดเย鬦ี،ยม vt. ตดิดาว
ประดบั,ทาํใหเ้ป็นดารา,แสดงเป็นตวัเอก,ทาํเคร鬦ื،องหมายดอกจัน. vi. แจม่จรัสเหมอืนดาว,เป็น
ดารา,นาํแสดง [Hope]
(adj) เป็นดารา,ประดบัดว้ยดาว,ชว่งโชต,ิเป็นตวัเอก,โดง่ดงั [Nontri]
(n) ดารา,ดาว,เคร鬦ื،องหมายดอกจัน,ตวัเอก,โชควาสนา [Nontri]
/S T AA1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

start เร鬦ิ،ม: ลงมอื, เร鬦ิ،มทาํ, เร鬦ิ،มตน้, ทาํใหเ้กดิ [Lex2]
(สทารท์) vi.เร鬦ิ،ม,เร鬦ิ،มตน้,ตั刧惀งตน้,ลงมอื,ทาํการ,ตั刧惀งตวั,ยนื,โผล,่กระตกุ,กระโดด,สะดุ้ง
ตกใจ,ปรากฎออกมาอยา่งฉับพลนั,คลาย,หลวม,รว่มแขง่. vt. เร鬦ิ،มตน้,ตั刧惀งตน้,กอ่ใหเ้กดิ,ทาํให้
ตกอกตกใจ,ทาํใหค้ลาย,ทาํใหห้ลวม,เสนอ,ใหส้ญัญาณการเร鬦ิ،มแขง่. n. การเร鬦ิ،ม,การเร鬦ิ،มตน้
[Hope]
(n) การเร鬦ิ،มตน้,อาการสะดุ้ง,จดุเร鬦ิ،มตน้,โอกาส,การออกว鬦ิ،ง [Nontri]
(vi) เร鬦ิ،มตน้,ตั刧惀งตน้,ลงมอื,กระตกุ,ตั刧惀งตวั,ย鬦ื،น,โผล ่[Nontri]
(vt) เร鬦ิ،มตน้,เร鬦ิ،มกระทาํ,เสนอ,ตั刧惀งตน้,ทาํใหต้กใจ [Nontri]
/S T AA1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

statement แถลงการณ:์ คาํแถลง, ถอ้ยแถลง [Lex2]
(สเทท\'เมนิท)ฺ n. คาํแถลง,ถอ้ยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงนิ,งบดลุ,บญัชี
การเงนิ. ###S. assertion [Hope]
(n) คาํกลา่ว,การบอกเลา่,รายงาน,คาํแถลง,การบรรยาย [Nontri]
/S T EY1 T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [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)์ ใชเ้คร鬦ื،องหมายแสดงถงึ. adj. เก鬦ี،ยว
กบัอาํนาจหนา้ท鬦ี،,เก鬦ี،ยวกบัราชการ,เก鬦ี،ยวกบัพธิ,ีเก鬦ี،ยวกบัรัฐ [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัอาํนาจหนา้ท鬦ี،,ซ鬦ึ،งมพีธิรีตีอง,ของรัฐ [Nontri]
(vt) แจง้,เลา่,แถลง,กลา่ว,สาธยาย,กาํหนด [Nontri]
/S T EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

station สถาน:ี โรง, สถานรีถโดยสาร, สถานรีถไฟ, สถานยีอ่ย [Lex2]
|die, pl. Stationen| สถานรีถรางและรถไฟในเมอืง เชน่ UBahnStation [LongdoDE]
(สเท\'เชนิ) n. สถาน,ีท鬦ี،ทาํการ,สาํนักงาน,สถานท鬦ี،,ตาํแหนง่หนา้ท鬦ี،,ฐานะ,แหลง่กาํเนดิ,แหลง่ท鬦ี،
อยู่อาศยั,ฟารม์เล刧ี惀ยงปศสุตัว,์จดุรังวดัปักเขต,เขตสาํรวจ vt. ประจาํ,ตั刧惀งฐานปฎบิตักิาร,ตั刧惀งประจาํ
###SW. stational adj. ###S. location [Hope]
(n) ท鬦ี،ตั刧惀ง,สถาน,ีท鬦ี،ทาํการ,ดา่น,สาํนักงาน,ตาํแหนง่,ฐานะ [Nontri]
(vi) หยดุ,ตั刧惀งมั鬦،น,เขา้ประจาํท鬦ี،,ยดึท鬦ี، [Nontri]
/S T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

statue รปูปั刧惀น: รปูหลอ่, รปูแกะสลกั [Lex2]
(สแทช\'ช)ุ n. รปูปั刧惀น,รปูสลกั,รปูแกะสลกั,รปูหลอ่,ผลงานศลิปะสามมติทิ鬦ี،จาํลองรปูคนหรอืสตัว์
###S. sculpture,figure [Hope]



(n) รปูปั刧惀น,รปูหลอ่,รปูแกะสลกั,งานประตมิากรรม [Nontri]
/S T AE1 CH UW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

status สถานภาพ: สภาพ, สถานะ [Lex2]
(สเท\'ทสั,สแทท\'ทสั) n. ฐานะ,สภาพ,สภาพการณ,์ภาวะ,ตาํแหนง่,ยศ ###S. position,
[Hope]
(n) ฐานะ,สถานะ,สภาพ,ภาวะ,สถานการณ,์ยศ,ตาํแหนง่ [Nontri]
/S T AE1 T AH0 S/ [CMU]
/S T EY1 T AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stay พักอยู่: อาศยัอยู่, คา้งอยู่, ยงัอยู่ [Lex2]
(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยนืหยดั. vt. หยดุ,ยั刧惀ง,ควบคมุ,สกดั,หนว่งเหน鬦ี،ยว,คอย,สนับสนนุ
n. การอยู่,การพักอยู่,การหยดุอยู่,การคา้งอยู่,การเล鬦ื،อนการพจิารณา,ส鬦ิ،งค刧ํ惀า,เคร鬦ื،องค刧ํ惀า,ส鬦ิ،ง
ยดึ,เคร鬦ื،องรัดหนา้ทอ้งหญงิ,เชอืกโยง,เส刧ื惀อในรัดรปู,แกงแนง, stays เคร鬦ื،องวดัลาํตวัผู้หญงิ
[Hope]
(n) การหยดุ,การพัก,เคร鬦ื،องค刧ํ惀าจนุ,การเล鬦ื،อนการพจิารณา [Nontri]
(vi) หยดุอยู่,พักอยู่,อาศยัอยู่,ยนืหยดั,ทน,คา้งอยู่ [Nontri]
(vt) ใหท้鬦ี،พัก,ทาํใหห้ยดุ,ระงับ,ยบัยั刧惀ง,หนว่งเหน鬦ี،ยว,สกดั,คอย [Nontri]
/S T EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steady มั鬦،นคง: แนว่แน,่ ซ鬦ึ،งไมส่ั鬦،นคลอน [Lex2]
(สเทด\'ด)ี adj.,vt.,vi.,adv. (ทาํให,้กลายเป็น) มั鬦،นคง,แนน่อน,สม鬦ํ،าเสมอ,เป็นนสิยั,ไม่
เปล鬦ี،ยนแปลง,ตอ่เน鬦ื،อง,ไมล่ดละ,หนักแนน่,เดด็เด鬦ี،ยว Phr. (go steady ไปนัดกบัเพศตรงขา้ม
คนใดคนหน鬦ึ،งอยา่งสม鬦ํ،าเสมอ) . ###SW. steadier n. steadily adv. steadiness n [Hope]
(adj) แนว่แน,่มั鬦،นคง,สม鬦ํ،าเสมอ,คงท鬦ี،,หนักแนน่,เดด็เด鬦ี،ยว [Nontri]
(vt) ทาํใหค้งท鬦ี،,ทาํใหม้ั鬦،นคง,ทาํใหส้ม鬦ํ،าเสมอ,ทาํใหห้นักแนน่ [Nontri]
/S T EH1 D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

steam ไอน刧ํ惀า: ไอ, หมอก [Lex2]
ปลอ่ยไอ: พน่ไอ [Lex2]
(สทมี) n. ไอน刧ํ惀า,ไอ,หมอก,กาํลงั,พลงังาน,อาํนาจvi. ปลอ่ยไอน刧ํ惀า,พน่ไอ,เป็นไอ,เคล鬦ื،อนท鬦ี،ดว้ย
พลงัไอน刧ํ惀า,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. น鬦ึ،ง,อบ,ตม้. adj. ดว้ยไอน刧ํ惀า,ใชไ้อน刧ํ惀า,ทาํไอน刧ํ惀า,เก鬦ี،ยวกบั
ไอน刧ํ惀า. [Hope]
(n) หมอก,ไอน刧ํ惀า,พลงังาน,กาํลงั,อาํนาจ [Nontri]
(vi) พน่ไอ,เป็นไอ,แลน่,อบ,น鬦ึ،ง [Nontri]
/S T IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

steel เหลก็[Lex2]
(สทลี) n.,adj. เหลก็กลา้ vt. ใสเ่หลก็กลา้,ทาํใหค้ลา้ยเหลก็กลา้ [Hope]



(adj) ทาํดว้ยเหลก็กลา้ [Nontri]
(n) เหลก็กลา้ [Nontri]
/S T IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

step กา้ว[Lex2]
(สเทพ) n. กา้ว,จังหวะ,ฝีเทา้,เสยีงกา้ว,ทา่ทางในการกา้ว,ตาํแหนง่,ฐานะ,ขั刧惀น,ระดบั,ชั刧惀น,ขั刧惀น
บนัได,แผน่เหยยีบ,ธรณปีระต,ูวธิกีาร,มาตรการ,ระยะสั刧惀น,ชว่งสั刧惀น,แทน่ตั刧惀งเสา,จังหวะ
เตน้ราํ,vi.,vt. กา้ว,กา้วเป็นจังหวะ,เหยยีบ,ยา่งกา้ว,เดนิบน,เตน้ราํ,กา้ววดั,ตั刧惀งเสาบนแทน่ 
[Hope]
(n) ฝีเทา้,กา้ว,ระยะ,ขั刧惀นบนัได,ธรณปีระต,ูจังหวะ,ตาํแหนง่ [Nontri]
(vi) กา้วเดนิ,ยา่งเทา้,เหยยีบ,เตน้ราํ [Nontri]
/S T EH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stick ไมเ้ทา้[Lex2]
แทง[Lex2]
(สทคิ) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. ก鬦ิ،งไม,้ไมเ้ทา้,ไมพ้ลอง,ไมเ้รยีว,ไมต้ี
กลอง,กา้น,คนั,ดา้ม,แทง่,เสา,หนาม,ไมค้มุการบรรเลงของวงดนตร,ีการแทง,การท鬦ิ،ม,การ
ปัก,การเสยีบ,การตอก,การหยดุยั刧惀ง,การหยดุน鬦ิ،ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหช้กัชา้หรอืลาํบาก,ความเหน鬦ี،ยว,ส鬦ิ،งท鬦ี،
ทาํใหย้ดึตดิกนั [Hope]
(n) ฟนื,ไมเ้ทา้,ไมเ้รยีว,กา้น,ก鬦ิ،งไม,้แทง่,เสา [Nontri]
(vt) แทง,เสยีบ,ท鬦ิ،ม,ปัก,ตอก,ยดึตดิ [Nontri]
/S T IH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sticky เหนยีว[Lex2]
(สทคิ\'ค)ี adj. เหนยีว,ตดิแนน่,ยดึตดิ,เก鬦ี،ยวกบัอากาศรอ้นและช刧ื惀น,ตอ้งรับการรักษาอยา่ง
ระมดัระวงั,ยุ่งยาก. ###SW. stickily adv. stickiness n. ###S. tenacious,adhesive
[Hope]
(adj) หนดื,เหนยีว,ตดิแนน่,เป็นตงัเม [Nontri]
/S T IH1 K IY0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

stiff ศพ (ใชเ้ก鬦ี،ยวกบัอาชญากรรม)[Lex2]
(สทฟิ) adj. แขง็,แขง็ท鬦ื،อ,ตรง,ฝืด,ไมแ่คลว่คลอ่ง,รั刧惀น,เกง้กา้ง,แขง็แรง,รนุแรง,มกีาํลงั,เดด็
ขาด,เขม้งวด,ยาก,ลาํบาก,เมา,เหนยีว,เหนยีวหนดื,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ข刧ี惀เมา,คน
เมา,เจา้หมอนั鬦،นหมอน鬦ี،,กรรมกร. adv. ด刧ื惀อรั刧惀น,แขง็ท鬦ื،อ,โดยสมบรูณ,์อยา่งรนุแรง,อยา่งสดุขดี
[Hope]
(adj) ตงึ,แขง็,กระดา้ง,ยาก,มพีธิรีตีอง,เขม้งวด,ฝืด [Nontri]
/S T IH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

still น鬦ิ،ง: หยดุน鬦ิ،ง, ไมเ่คล鬦ื،อนไหว [Lex2]
ไมม่ฟีอง (ไวน)์: ไรฟ้อง [Lex2]
สงบ: เงยีบสงบ [Lex2]
ความเงยีบสงบ[Lex2]
ภาพน鬦ิ،ง: ฉากในภาพยนตร ์[Lex2]
ทาํใหน้鬦ิ،ง: ทาํใหส้งบ [Lex2]
น鬦ิ،ง: เงยีบ, สงบ [Lex2]
บรรเทา: ทาํใหล้ดลง [Lex2]
ยงัคง: เชน่เดมิ [Lex2]
แมใ้นขณะน刧ี惀: แมบ้ดัน刧ี惀 [Lex2]
แมก้ระนั刧惀น[Lex2]
เคร鬦ื،องกลั鬦،น[Lex2]
โรงกลั鬦،น[Lex2]
(สทลิ) adj. ยงัคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสยีง,ปราศจากส鬦ิ،งรบกวน,น鬦ิ،ง,ไมไ่หล,ไมม่ฟีอง,เก鬦ี،ยว
กบัภาพน鬦ิ،ง n. ความเงยีบ,ความเงยีบสงบ,ภาพน鬦ิ،ง,ภาพเด鬦ี،ยว,เคร鬦ื،องกลั鬦،น,โรงกลั鬦،น adv. ในขณะ
น刧ี惀,บดัน刧ี惀,จนกระทั鬦،งขณะน刧ี惀,แมก้ระนั刧惀น,ยงัคง,คง,ยงั,แนน่鬦ิ،ง,เงยีบสงัด,ยนืหยดั,ตลอดเวลา [Hope]
(adj) เงยีบ,น鬦ิ،ง,สงบ,ราบร鬦ื،น,ไมม่ฟีอง,ไมไ่หล [Nontri]
(adv) ในขณะน刧ี惀,ยงัคง,แมก้ระนั刧惀น,ตลอดเวลา [Nontri]
(n) โรงกลั鬦،น,เคร鬦ื،องกลั鬦،น [Nontri]
(vt) หยดุ,ทาํใหเ้งยีบ,ทาํใหส้งบ,ระงับ,ทาํใหน้鬦ิ،ง,บรรเทา [Nontri]
/S T IH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sting ตอ่ย: ตาํ, แทง, กดั [Lex2]
ทาํใหเ้จบ็ปวด: ทาํใหร้ะคายเคอืง, ทาํใหป้วดแสบ [Lex2]
แผลถกูแมลงกดัตอ่ย: แผลถกูตอ่ย [Lex2]
ความเจบ็ปวด: ความปวดแสบ [Lex2]
(สทงิ) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ตอ่ย,ตาํ,แทง,กดั,ทาํใหเ้จบ็ปวด,ทาํใหร้ะคาย
เคอืง,ทาํใหค้นั,ทาํใหแ้สบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การตอ่ย (ตาํ,แทง,กดั) ,ความเจบ็
ปวด,ความปวดเสยีว,ความสามารถท鬦ี،จะตอ่ย (ตาํ,แทง,กดั) ,ตวัตอ่ย (ตาํ,แทง,กดั) ,ขนพชืบาง
ชนดิท鬦ี،สามารถปลอ่ยของเหลวท鬦ี،มฤีทธ气ิꯔทาํใหร้ะคายเคอืง [Hope]
(n) การตอ่ย,ความเจบ็ปวด,เหลก็ใน(แมลง),เขม็,หนาม [Nontri]
(vt) ตาํ,ตอ่ย,แทง,ทาํใหป้วด,กดั,เขด็(ฟัน) [Nontri]
/S T IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stir คนใหเ้ขา้กนั: กวน [Lex2]
ขยบั: คอ่ยๆ เคล鬦ื،อน [Lex2]
ปลกุเรา้: กระตุ้น, ทาํใหต้鬦ื،นเตน้ [Lex2]
การกวน: การคนใหเ้ขา้กนั [Lex2]
ความต鬦ื،นเตน้: ความชลุมนุวุ่นวาย [Lex2]



คกุ (คาํสแลง): เรอืนจาํ [Lex2]
(สเทอร)์ vt. กวน,คน,แกวง่,ไกว,คอ่ย ๆ เคล鬦ื،อน,เขยา่,แหย,่ขยบั,คุ้ย,เข鬦ี،ย,ปลกุ,ปลกุ
เรา้,กระตุ้น,ทาํใหต้鬦ื،นเตน้,กอ่ใหเ้กดิ. vi. ขยบั,เคล鬦ื،อนไปมา,ดาํเนนิการ,หมนุเวยีน,แพรห่ลาย,มี
อารมณ.์ n. การกวน (คน,แกวง่,ไกว...) ,เสยีงกวน,ความต鬦ื،นเตน้,ความโกลาหล,ความ
รู้สกึ,อารมณ ์[Hope]
(vt) คน,ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไหว,กอ่กวน,แกวง่,เขยา่,กระตุ้น,ปลกุเรา้ [Nontri]
/S T ER1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stock คลงัพัสด:ุ คลงัสนิคา้ [Lex2]
(สทอค)ฺ n. คลงัสนิคา้,พัสด,ุสนิคา้ในรา้น,สตอ๊ค,ของสะสม,จาํนวนท鬦ี،สะสมไว,้กา้น,ดา้ม,โคน
ตน้,ลาํตน้,ตอไม,้เขยีงไม,้ฐาน,กา้นสมอเรอื,ปศสุตัว,์บรษัิทหุ้นสว่น,หลกัทรัพยข์อง
บรษัิท,พันธบตัร,ไมค้刧ํ惀าเรอื,แทน่ตอ่เรอื,ไมห้มอนใตท้อ้งเรอื,พชืพันธ,์เช刧ื惀อสาย adj. มอียู่ในรา้น
[Hope]
(adv) ท鬦ี،สะสมไว,้ดาษด鬦ื،น,มอียู่ในรา้น,สามญั [Nontri]
(vt) จัดใหม้สีนิคา้,สะสมไว ้[Nontri]
/S T AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stomach กระเพาะ: กระเพาะอาหาร [Lex2]
ทอ้ง: ชอ่งทอ้ง [Lex2]
ทน: อดทน, อดกลั刧惀น [Lex2]
(สทมั\'มคั) n. กระเพาะอาหาร,ทอ้ง,ชอ่งทอ้ง,ความอยากอาหาร,ความภมูใิจ,ความหย鬦ิ،ง,ความ
เสยีใจ,ความโกรธ vt. ใสเ่ขา้ไปในกระเพาะอาหาร,เกบ็ไวใ้นกระเพาะอาหาร,โกรธ,เสยีใจ
[Hope]
(n) กระเพาะอาหาร [Nontri]
(vt) เสยีใจ,ทนทาน,โกรธ,อยากอาหาร [Nontri]
/S T AH1 M AH0 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stone กอ้นหนิ: หนิ [Lex2]
เพชรพลอย[Lex2]
เมลด็ผลไม[้Lex2]
หนว่ยวดัน刧ํ惀าหนักตามมาตราองักฤษเทา่กบั 14 ปอนด[์Lex2]
น鬦ิ،ว: กอ้นน鬦ิ،ว [Lex2]
สเีทาออ่น[Lex2]
แทน่พมิพ:์ แทน่หนิเรยีงพมิพ ์[Lex2]
ทาํดว้ยหนิ: เป็นเคร鬦ื،องหนิ [Lex2]
มสีเีทาออ่น[Lex2]
ขวา้งกอ้นหนิ: ขวา้งหนิใส ่[Lex2]
เอาเมลด็ออก: ควา้นเมลด็ [Lex2]
ลบัดว้ยหนิ[Lex2]
(สโทน) n. หนิ,กอ้นหนิ,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หนว่ยน刧ํ惀าหนัก (14ปอนด)์ ,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยกอ้น
หนิ,เมด็ในของผลไม,้หนิลบัมดี,หนิพมิพ,์แทน่หนิเรยีงพมิพ,์น鬦ิ،ว,โรคน鬦ิ،ว,ศลิาจารกึหนา้หลมุฝัง
ศพ,ปา้ยหนิบอกระยะทาง,อนสุาวรยี,์ลกูเหบ็,ลกูอณัฑะ adj. มลีกัษณะเป็นหนิ vt. ขวา้งกอ้น
หนิ, [Hope]
(adj) เป็นหนิ,ทาํดว้ยหนิ,ประกอบดว้ยหนิ [Nontri]
(n) เพชรพลอย,หนิ,น刧ํ惀าหนัก14ปอนด,์กอ้นน鬦ิ،ว,อนสุาวรยี,์ลกูเหบ็ [Nontri]
(vt) ขวา้งดว้ยหนิ [Nontri]
/S T OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



(v) / / [OALD]

stop หยดุ: ยตุ,ิ เลกิ [Lex2]
ระงับ: ยั刧惀ง, ยบัยั刧惀ง, ปอ้งกนั [Lex2]
ปดิกั刧惀น: อดุ, จกุ, ปดิ [Lex2]
การหยดุ: การยตุ,ิ การเลกิ [Lex2]
การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การคา้ง [Lex2]
ปา้ยหยดุรถประจาํทางหรอืรถไฟ: สถานรีถประจาํทาง, สถานรีถไฟ [Lex2]
ส鬦ิ،งกดีขวาง[Lex2]
ท鬦ี،ปดิ: ฝาปดิ, จกุ, ฝา [Lex2]
(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยดุ,หา้ม,ยบัยั刧惀ง,ยตุ,ิจอด,เลกิ,ขดั
ขวาง,ปอ้งกนั,ตดัขาด,อดุ,จกุ,ปดิ,พัก, (มวย) ชนะนอ็คเอา๊ท,์หร鬦ี،แสง,หยดุชาํระ,ใสจ่ดุ,ใส่
เคร鬦ื،องหมาย \'.\',จกุ,ท鬦ี،อดุ,อปุสรรค,ส鬦ิ،งกดีขวาง,อปุกรณห์ยดุการเคล鬦ื،อนท鬦ี،,การยตุกิาร
ชาํระ,สลกัเสยีงหบีเพลง,เคร鬦ื،องอดุ, [Hope]
(n) เคร鬦ื،องกั刧惀น,การหยดุ,การยตุ,ิการเลกิ,อปุสรรค,การยบัยั刧惀ง,การจอด [Nontri]
(vi) ยตุ,ิหยดุ,เลกิ,พักไว ้[Nontri]
/S T AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

store กกัตนุ: สะสม, กกัเกบ็, เกบ็รักษา [Lex2]
เกบ็ขอ้มลู: ปอ้นขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์[Lex2]
รา้นคา้: หา้ง, หา้งรา้น [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،กกัตนุไว:้ การเกบ็กกัตนุไว ้[Lex2]
คลงัสนิคา้: โกดงั [Lex2]
ปรมิาณมาก: จาํนวนมาก [Lex2]
(สทอร)์ n. รา้น,รา้นคา้,หอ้งพัสด,ุหอ้งเกบ็ของ,พัสด,ุส鬦ิ،งท鬦ี،เกบ็สะสมไว,้การเกบ็สะสม,ปรมิาณ
มาก,จาํนวนมาก vt. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา,ใสไ่วใ้นหอ้งพัสด,ุปอ้นขอ้มลูลงในเคร鬦ื،อง
คอมพวิเตอร,์เกบ็ขอ้มลูไว.้ vi. เกบ็สะสม,เกบ็รักษา stores เสบยีงอาหาร เคร鬦ื،องใชแ้ละพัสดทุ鬦ี،
จาํเป็น [Hope]
(n) ท鬦ี،เกบ็ของ,หอ้งพัสด,ุหา้งรา้น [Nontri]
(vt) เกบ็รักษา,สะสม,เกบ็ขอ้มลู [Nontri]
/S T AO1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

storm พาย:ุ ลมมรสมุ [Lex2]
การโหมกระหน鬦ํ،า: ส鬦ิ،งท鬦ี،กระหน鬦ํ،าลงมาอยา่งแรง [Lex2]
การแสดงออกอยา่งรนุแรง: อารมณท์鬦ี،แสดงออกอยา่งรนุแรง [Lex2]
การโจมตอียา่งรนุแรง[Lex2]
จู่โจม: โจมตอียา่งรนุแรง [Lex2]
โกรธอยา่งรนุแรง: ถลนัออกไปดว้ยความโกรธ [Lex2]
โหมกระหน鬦ํ،า: พัดอยา่งรนุแรง [Lex2]
(สทอรม์) n. พาย,ุมรสมุ,ลมมรสมุ,การระดมยงิ,การโหม กระหน鬦ํ،า,ฝนหมิะหรอืลกูเหบ็ท鬦ี،ตก
กระหน鬦ํ،าลงมาอยา่งรนุแรง,ความโกลาหล,ความเกรยีวกราว,การโจมตหีรอืกลา่วหาอยา่ง
รนุแรง,vi.,vt. (ฝน,หมิะ,ลกูเหบ็,พาย)ุ โหมกระหน鬦ํ،า,ระดมยงิ,ยงิกระหน鬦ํ،า,ถลนัออกไปดว้ย
ความโกรธ,พดูอยา่งรนุแรง [Hope]
(n) ลมมรสมุ,พาย,ุการระดมยงิ,ความโกลาหล [Nontri]
(vi,vt) ระดมยงิ,เขา้โจมต,ีโหมกระหน鬦ํ،า,พดูรนุแรง [Nontri]
/S T AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

story เร鬦ื،องราว: เร鬦ื،องเลา่, การบรรยาย [Lex2]
เร鬦ื،องแตง่: นยิาย, นทิาน [Lex2]



เร鬦ื،องโกหก (คาํไมเ่ป็นทางการ): การโกหก [Lex2]
ขา่ว: การรายงานขา่ว [Lex2]
เลา่เร鬦ื،อง: บรรยาย [Lex2]
ชั刧惀นของอาคาร[Lex2]
หอ้งท鬦ี،อยู่ชั刧惀นเดยีวกนัของอาคาร[Lex2]
(สทอ\'ร)ี n. เร鬦ื،องราว,นยิาย,นทิาน,เร鬦ื،องโกลาหล,เทพนยิาย,เร鬦ื،องเลา่
ลอื,ประวตั,ิพงศาวดาร,การบรรยาย,ขา่ว,รายงานขา่ว,การเลา่นยิาย,การโกหก,เร鬦ื،อง
โกหก,=storey (ด)ู vt. เรยีบเรยีงเป็นนยิาย,เลา่นยิาย ###S. narrative [Hope]
(n) ชั刧惀นของบา้น,เร鬦ื،อง,นยิาย,เร鬦ื،องโกหก,ขา่ว,การเลา่เร鬦ื،อง [Nontri]
/S T AO1 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stove เตาไฟ: เตาทาํอาหาร, เตาใหค้วามพรอ้ม [Lex2]
หอ้งอบ: ตู้อบ, เตาเผา [Lex2]
กรยิาชอ่งท鬦ี، 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刧惀นบนัได[Lex2]
แ้ตก: เจาะแตก, ทะล ุ[Lex2]
ทาํใหแ้ตก: เจาะแตก, ทาํใหท้ะล ุ[Lex2]
(สเทฟว) {staved/stove,staving,staves} n. แผน่ไมแ้คบบางท鬦ี،ใชท้าํถงั ขั刧惀นบนัไดหรอือ鬦ื،น ๆ
,ขั刧惀นบนัได,ไมต้ะบอง,ไมเ้ทา้,ชั刧惀น,บทกวบีทหน鬦ึ،ง,บทหรอืประโยคของบทกว,ี (ดนตร)ี เสน้ขวาง
บนัไดเสยีง5เสน้. vt. ทาํแตก,เจาะทะล,ุทาํบู้บ刧ี惀,ตถีงัเหลา้แตก. vi. ถกูตแีตก,ถกูเจาะทะล,ุเดนิ
ดว้ยจังหวะรวดเรว็ [Hope]
(n) ขั刧惀นบนัได,ชั刧惀น,ไมเ้ทา้ [Nontri]
(vi) เจาะทะล,ุทาํแตก,ตแีตก,ทาํบู้บ刧ี惀 [Nontri]
/S T EY1 V/ [CMU]
(v) / / [OALD]

straight ตรง: ไมโ่คง้, ไมเ่บ刧ี惀ยว [Lex2]
ถกูตอ้ง: แมน่ยาํ [Lex2]
ตรงไปตรงมา: ซ鬦ื،อตรง, เปดิเผย [Lex2]
ตอ่เน鬦ื،อง: ไมข่าดตอน [Lex2]
ไมเ่จอืปน (เคร鬦ื،องด鬦ื،ม): ไมผ่สม [Lex2]
เรยีบรอ้ย: มรีะเบยีบ [Lex2]
สม鬦ํ،าเสมอ: คงเสน้คงวา [Lex2]
โดยตรง: เป็นแนวตรง [Lex2]
ทนัททีนัใด: โดยฉับพลนั [Lex2]
ซ鬦ื،อสตัย:์ ตรงไปตรงมา [Lex2]
(สเทรท) adj.,adv.,n. (ความ) ตรง,โดยตรง,ตรงแนว่,ตอ่เน鬦ื،องกนั,ตรงไปตรง
มา,ซ鬦ื،อตรง,สม鬦ํ،าเสมอ,ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง,มรีะเบยีบ,เรยีบรอ้ย, (เหลา้) ไมเ่จอืปน,ปกต,ิชอบดว้ย
กฎหมาย,ด鬦ื،มดวด, (ไพ)่ เรยีงแตม้,ทนัท,ีฉับพลนั, Phr. (straightly off ทนัท,ีฉับ
พลนั,โดยตรง) [Hope]
(adj) ซ鬦ื،อตรง,ตรง,เป็นระเบยีบ,ปกต,ิสม鬦ํ،าเสมอ,ตอ่เน鬦ื،องกนั [Nontri]
/S T R EY1 T/ [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,ขงึใหแ้นน่,ทาํใหเ้ครยีด,ทาํใหเ้คลด็,ทาํใหต้งึเครยีด,ขยาย
เกนิไป,ตอ้งการมากเกนิไป,เทของเหลวผา่นท鬦ี،กรอง,กรองออก,ใชอ้าํนาจหนา้ท鬦ี،ไปในทางท鬦ี،
ผดิ,กอดรัด,ยบัยั刧惀ง,รปูงอคดเน鬦ื،องจากถกูดงึ,ความตงึเครยีด,พันธุ์,ชนดิ,เช刧ื惀อ
ชาต,ิวงศ,์สกลุ,บรรพบรุษุ [Hope]
(n) ความเครยีด,ความเคลด็,ความหกัโหม,วงศต์ระกลู,รอ่งรอย [Nontri]
(vt) รัด,ขงึตงึ,ทาํใหเ้คลด็,ทาํใหต้งึ,ทาํใหเ้ครยีด [Nontri]
/S T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strangely นา่แปลก: นา่แปลก, นา่ประหลาด, ผดิปกต ิ[Lex2]
/S T R EY1 N JH L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

stranger คนแปลกหนา้: คนตา่งถ鬦ิ،น, คนไมรู่้จัก [Lex2]
คนท鬦ี،มาใหม:่ คนท鬦ี،เพ鬦ิ،งมาเป็นครั刧惀งแรก [Lex2]
แขก: แขกแปลกหนา้ [Lex2]
(สเทรน\'เจอะ) n. คนแปลกหนา้,ผู้มาใหม,่ผู้ไมคุ่้นเคยกบับางส鬦ิ،ง, [Hope]
(n) คนแปลกหนา้,คนตา่งแดน,คนตา่งถ鬦ิ،น,ชาวตา่งประเทศ [Nontri]
/S T R EY1 N JH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[strange]
แปลก: ประหลาด, ผดิธรรมดา, ผดิแปลก [Lex2]
แปลกหนา้: ไมคุ่้นเคย, ไมเ่คยชนิ [Lex2]
ตา่งถ鬦ิ،น: ตา่งประเทศ, แปลกถ鬦ิ،น, ตา่งดา้ว [Lex2]
(สแทรนจ)ฺ adj. แปลก,ประหลาด,ผดิแปลก,ผดิตา,แปลกหนา้,ไมรู่้จัก,ไมคุ่้นเคย,ไม่
เคยชนิ,คาดไมถ่งึ,แปลกถ鬦ิ،น,ตา่งถ鬦ิ،น. adv. แปลกประหลาด. ###SW. strangeness n.
###S. off,queer,unfamiliar [Hope]
(adj) ประหลาด,แปลก,ผดิตา,ไมคุ่้นเคย,ตา่งถ鬦ิ،น [Nontri]
/S T R EY1 N JH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

strategy ยทุธวธิ:ี กลวธิ,ี ยทุธศาสตร ์[Lex2]
แผนการ: วธิกีาร, โครงการ [Lex2]
(สแทรท\'ทจิ)ี n. แผนการณ,์วธิกีาร,อบุาย,กโลบาย,ยทุธศาสตร,์ยทุธวธิ,ีกลยทุธ [Hope]
(n) ยทุธวธิ,ีกลยทุธ,์แผนการณ,์อบุาย,กศุโลบาย,ยทุธศาสตร ์[Nontri]



/S T R AE1 T AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stream ลาํธาร: ธารน刧ํ惀า, สายน刧ํ惀า [Lex2]
กระแส (น刧ํ惀า, อากาศ)[Lex2]
การไหลตอ่เน鬦ื،อง[Lex2]
แนวโนม้[Lex2]
ลาํแสง[Lex2]
ไหล: หลั鬦،งไหล [Lex2]
(สทรมี) n. ลาํธาร,สายน刧ํ惀า,แมน่刧ํ惀าเลก็ ๆ ,กระแส,กระแสน刧ํ惀า,ลาํแสง,การไหลท鬦ี،ตอ่เน鬦ื،อง,on
stream ในกระบวนการผลติ. vi.,vt. ไหล,ไหลเวยีน,พุ่ง,ปลวิเป็นทาง,หลั鬦،งไหล,สะบดัพร刧ิ惀ว.
###S. creek,brook,river [Hope]
(n) กระแส,ลาํธาร,ลาํแสง,สายน刧ํ惀า [Nontri]
(vi) ไหลหลั鬦،ง,ปลวิสะบดั,พร刧ิ惀ว,พุ่ง,ไหลเวยีน [Nontri]
/S T R IY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

street ถนน: ถนนหนทาง [Lex2]
ตกึอาคารตามถนน[Lex2]
คนท鬦ี،ทาํงานหรอือาศยัอยู่ตามถนน[Lex2]
ใกลถ้นน: บนถนน, ของถนน, ในถนน [Lex2]
(สทรที) n. ถนน,ทางสาํคญั,ทางหลกั,บคุคลตามถนน. adj. เก鬦ี،ยวกบัถนน ###S.
avenue,road,passage [Hope]
(n) หนทาง,ถนน,ทางรถ [Nontri]
/S T R IY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(n) / / [OALD]

strength พลงั: กาํลงั, เร鬦ี،ยวแรง, พละกาํลงั [Lex2]
ความตา้นทาน: ความทนทาน [Lex2]
ความเขม้ขน้: ความหนาแนน่ [Lex2]
(สเทรง) n. กาํลงั,พลงั,แรง,ความแขง็แรง,อาํนาจจติ,ความกลา้หาญ,ความหนักแนน่,กาํลงั
ทหาร,กาํลงักองทพั,จาํนวนทหารหรอืเรอื,อาํนาจความตา้นทาน,แหลง่พลงั,อาํนาจการข刧ึ惀นหรอื
พยงุราคา Phr. (on the strength of ข刧ึ惀นอยู่กบับนรากแหง่) ###S. power,forc [Hope]
(n) ความแขง็แรง,กาํลงั,พลงั,ความกลา้หาญ,อาํนาจจติ [Nontri]
/S T R EH1 NG K TH/ [CMU]
/S T R EH1 NG TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

stressed /S T R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[stress]
ความตงึเครยีด: ความเครยีด [Lex2]
การเนน้เป็นพเิศษ: การใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ [Lex2]
เสยีงเนน้: การเนน้เสยีง [Lex2]
แรงผลกัดนั: แรงกระตุ้น, แรงกดดนั [Lex2]
เนน้: ใหค้วามสาํคญั [Lex2]
ออกเสยีงหนัก: เนน้เสยีงหนัก [Lex2]
ทาํใหต้งึเครยีด[Lex2]
(สเทรส) n. ความตงึเครยีด,ความบงัคบั,การบบีคั刧惀น,ความฉกุละหกุ,เสยีงหนัก,การกด,การ
ดนั,แรงกดดนั,ตวักระตุ้น,ส鬦ิ،งกระตุ้น. vt. เนน้เสยีง,เนน้หนัก,ออกเสยีงหนัก ###SW.



stressness n. ###S. emphasis [Hope]
(n) ความตงึเครยีด,น刧ํ惀าหนัก,เสยีงหนัก,การบบีคั刧惀น,การเนน้ [Nontri]
(vt) ย刧ํ惀า,ลงน刧ํ惀าหนัก,เนน้,ออกเสยีงหนัก [Nontri]
/S T R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stress ความตงึเครยีด: ความเครยีด [Lex2]
การเนน้เป็นพเิศษ: การใหค้วามสาํคญัเป็นพเิศษ [Lex2]
เสยีงเนน้: การเนน้เสยีง [Lex2]
แรงผลกัดนั: แรงกระตุ้น, แรงกดดนั [Lex2]
เนน้: ใหค้วามสาํคญั [Lex2]
ออกเสยีงหนัก: เนน้เสยีงหนัก [Lex2]
ทาํใหต้งึเครยีด[Lex2]
(สเทรส) n. ความตงึเครยีด,ความบงัคบั,การบบีคั刧惀น,ความฉกุละหกุ,เสยีงหนัก,การกด,การ
ดนั,แรงกดดนั,ตวักระตุ้น,ส鬦ิ،งกระตุ้น. vt. เนน้เสยีง,เนน้หนัก,ออกเสยีงหนัก ###SW.
stressness n. ###S. emphasis [Hope]
(n) ความตงึเครยีด,น刧ํ惀าหนัก,เสยีงหนัก,การบบีคั刧惀น,การเนน้ [Nontri]
(vt) ย刧ํ惀า,ลงน刧ํ惀าหนัก,เนน้,ออกเสยีงหนัก [Nontri]
/S T R EH1 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stretch ขยายออก: ยดืออก [Lex2]
เหยยีดตวั: เหยยีดแขนขา [Lex2]
ทาํใหต้งึ: ขงึใหต้งึ [Lex2]
การยดืเน刧ื惀อยดืตวั: การเหยยีดแขนขา [Lex2]
การขยายออก: การแผข่ยาย [Lex2]
โทษจาํคกุ (คาํสแลง)[Lex2]
ความยดืหยุ่น[Lex2]
ยดืขยาย: ขยายออก [Lex2]
(สเทรทช)ฺ vt.,n. (การ) ขงึ,ดงึ,ย鬦ื،น,ย鬦ื،นออก,ยดื,ขยายออก,เหยยีด,ถา่งแผ,่เอ刧ื惀อม,ทาํ
สดุขดี,พยายามเตม็ท鬦ี،,โคน่ลม้,ผกูคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ย鬦ื،น,เหยยีด,เอ刧ื惀อม,ขงึ,แผ.่ adj.
ยดืหยุ่น,ยดืหดได.้ ###SW. stretchability n. stretchable adj. คาํท鬦ี،มคี [Hope]
(n) ความยดืหยุ่น,ระยะทาง,การแผ,่การขงึ,การเหยยีด [Nontri]
(vi) ยดืตวั,กนิเขต,เหยยีด,แผ,่ขงึ [Nontri]
(vt) ย鬦ื،นออกไป,แผอ่อกไป,ผายออก,ยดื,ขงึ,เหยยีด [Nontri]
/S T R EH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strictly อยา่งเครง่ครัด: อยา่งเขม้งวด [Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ: อยา่งแนน่อน [Lex2]
/S T R IH1 K T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

strict เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ครัด [Lex2]
แนน่อน: เท鬦ี،ยงตรง, แมน่ยาํ [Lex2]
ถว้นทั鬦،ว: สมบรูณ ์[Lex2]
(สทรคิท)ฺ adj. เขม้งวด,เครง่ครัด,กวดขนั,แมน่ยาํ,แนน่อน,สมบรูณ,์ถว้นทั鬦،ว,ถกูตอ้ง,รอบคอบ.
###SW. strictness n. ###S. close,exacting,stern [Hope]
(adj) กวดขนั,เขม้งวด,เครง่ครัด,ถกูตอ้ง,สมบรูณ ์[Nontri]
/S T R IH1 K T/ [CMU]
(j) / / [OALD]



strike ต:ี โขก, เขก, ดดี, เคาะ [Lex2]
ปะทะ: กระแทก, ชน [Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
หยดุงานประทว้ง: กอ่การจลาจล [Lex2]
การต:ี การเคาะ, การโขก [Lex2]
การหยดุงานประทว้ง[Lex2]
การโจมตทีางอากาศ[Lex2]
การคน้พบน刧ํ惀ามนั: การคน้พบสายแร ่[Lex2]
การโยนลกูสไตรค์: การโยนลกูกระทบลกูตั刧惀งโบวล์鬦ิ،งลม้หมด [Lex2]
(สไทรค)ฺ {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi.
ต,ีตอก,ทบุ,ตอ่ย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมต,ีจู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขดู,ขดี (ไมข้ดีไฟ) ,ตี
กรรเชยีง,พมิพ,์ประทบัตรา,ทาํเหรยีญ,กด,อดั,เจาะพบ (น刧ํ惀ามนั) จับ,กอ่,ประสบ,ตกลง,ตบมอื
เป็นสญัญาณ,ยกเลกิ,ร刧ื惀อ,ถอน,ประทบัใจ [Hope]
(n) การนัดหยดุงาน,การต,ีการลดลง,การโจมต,ีการกระตกุ [Nontri]
(vi) โจมต,ีนัดหยดุงาน,ทบุ,ร刧ื惀อถอน,ยกเลกิ,ชกัธงขาว [Nontri]
(vt) กระทบื,ต,ีตอก,ชก,ทบุ,กด,ประทบัตรา [Nontri]
/S T R AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

striking ซ鬦ึ،งโดดเดน่: นา่ประทบัใจ, เดน่, สะดดุตา [Lex2]
(adj) นา่ประทบัใจ,นา่ตะลงึ,ยอดเย鬦ี،ยม [Nontri]
(vt) เดน่,สะดดุตา,นัดหยดุงาน,ประทว้ง [Nontri]
/S T R AY1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[strike]
ต:ี โขก, เขก, ดดี, เคาะ [Lex2]
ปะทะ: กระแทก, ชน [Lex2]
โจมต:ี จู่โจม [Lex2]
หยดุงานประทว้ง: กอ่การจลาจล [Lex2]
การต:ี การเคาะ, การโขก [Lex2]
การหยดุงานประทว้ง[Lex2]
การโจมตทีางอากาศ[Lex2]
การคน้พบน刧ํ惀ามนั: การคน้พบสายแร ่[Lex2]
การโยนลกูสไตรค์: การโยนลกูกระทบลกูตั刧惀งโบวล์鬦ิ،งลม้หมด [Lex2]
(สไทรค)ฺ {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi.
ต,ีตอก,ทบุ,ตอ่ย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมต,ีจู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขดู,ขดี (ไมข้ดีไฟ) ,ตี
กรรเชยีง,พมิพ,์ประทบัตรา,ทาํเหรยีญ,กด,อดั,เจาะพบ (น刧ํ惀ามนั) จับ,กอ่,ประสบ,ตกลง,ตบมอื
เป็นสญัญาณ,ยกเลกิ,ร刧ื惀อ,ถอน,ประทบัใจ [Hope]
(n) การนัดหยดุงาน,การต,ีการลดลง,การโจมต,ีการกระตกุ [Nontri]
(vi) โจมต,ีนัดหยดุงาน,ทบุ,ร刧ื惀อถอน,ยกเลกิ,ชกัธงขาว [Nontri]
(vt) กระทบื,ต,ีตอก,ชก,ทบุ,กด,ประทบัตรา [Nontri]
/S T R AY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

string เชอืก: สายผกู, สายป่าน [Lex2]
การเรยีงตอ่เน鬦ื،องของเหตกุารณห์รอืส鬦ิ،งตา่งๆ[Lex2]
แถว: ทาง [Lex2]
ฝงูสตัวท์鬦ี،มเีจา้ของเป็นคนเดยีวกนั[Lex2]
สายดนตร[ีLex2]
สายสรอ้ย: สายประคาํคอ, สายรอ้ย [Lex2]



ใสส่าย: รอ้ยสาย [Lex2]
จัดเรยีงเป็นแถว[Lex2]
ผกูดว้ยเชอืก: มดัดว้ยเชอืก, มดัดว้ยสายรัด [Lex2]
ทาํจากเชอืก: ทาํจากสายป่าน [Lex2]
(สทรงิ) {strung,strung,stringing,strings} n. เชอืก,ดา้ย,ป่าน,สายดงึ,เชอืกรอ้ย,สาย
รอ้ย,บรรทดั,แถว,หว่ง,ทาง,อนกุรม,vt. จัดใหม้สีาย,รอ้ย,สน,เช鬦ื،อมตอ่เป็นสาย,จัดเป็น
อนกุรม,จัดเป็นลาํดบั,ประดบัดว้ยสาย,ดงึสายออก vi. กลายเป็นสาย,เรยีงกนัเป็นแถว [Hope]
(n) สาย,เชอืก,เสน้,ฝงู,แถว,บรรทดั,ทาง [Nontri]
(vt) ขงึสาย,ผกูเชอืก,รอ้ย,สน,ทาํใหต้งึ,จัดลาํดบั [Nontri]
/S T R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

striped ซ鬦ึ،งมสีาย: ซ鬦ึ،งเป็นแถบ [Lex2]
(สไทรพด,ฺสไทร\'พดิ) adj. เป็นร刧ิ惀ว,เป็นลายยาว,มแีถบ,เมาเหลา้ [Hope]
/S T R AY1 P T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

stripe ร刧ิ惀ว: แถบ, แถบส ี[Lex2]
ลายทางยาว: ลายทาง, ลายแถบ [Lex2]
แถบยศ: บั刧惀งยศ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร刧ิ惀ว: ทาํใหเ้ป็นลายทางยาว [Lex2]
การโบย: การต,ี การเฆ鬦ี،ยน [Lex2]
(สไทรพ)ฺ n. ร刧ิ惀ว,ผา้ร刧ิ惀ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนดิ,บั刧惀ง,แถบยศ,เส刧ื惀อลายขวางของนักโทษ,การ
ต,ีการเฆ鬦ี،ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆ鬦ี،ยน,โบย,หวด) [Hope]
(n) บั刧惀ง,ร刧ิ惀ว,แถบยศ,ชนดิ [Nontri]
/S T R AY1 P/ [CMU]
(n) / / [OALD]

strip เปลอืยกาย: เปล刧ื惀องผา้ [Lex2]
ถอดผา้: แกผ้า้ [Lex2]
ระบาํแกผ้า้: ระบาํเปล刧ื惀องผา้ [Lex2]
การเตน้ระบาํเปล刧ื惀องผา้[Lex2]
ช刧ิ惀นยาว: ร刧ิ惀ว, แผน่ยาว [Lex2]
ทางยาวสาํหรับเคร鬦ื،องบนิข刧ึ惀นลง: ลานสนามบนิ [Lex2]
การต์นูเร鬦ื،องยาว: ภาพแสดงเร鬦ื،องราวเป็นตอนๆ [Lex2]
ถนนท鬦ี،มรีา้นคา้สองขา้งทาง[Lex2]
ฉกีเป็นแผน่เลก็ยาว[Lex2]
รดีนมววัหรอืแพะจนหมด: รดีนมสว่นสดุทา้ยจนหมด [Lex2]
(สทรพิ) vt. ลอก,ปอก,เปล刧ื惀อง,ร刧ื惀อ,ถอน,ขจัด,ปลน้,กวาด,ถอด,แกผ้า้,รดีนม,ตดัเน刧ื惀อหา,ตดัฉกี
หรอืทาํใหเ้ป็นแผน่เลก็ยาวvi. เปล刧ื惀องผา้,ถอดผา้,ระบาํเปล刧ื惀องผา้ n. สายยาว,แผน่ยาวเลก็,ลาน
สนามบนิ,แผน่แสตมป์,ระบาํเปล刧ื惀องผา้,สายแผน่เหลก็,การขดุกลางแจง้. [Hope]
(n) ร刧ิ惀ว,แผน่ยาว,แผน่แสตมป์,ระบาํเปล刧ื惀องผา้,ลานสนามบนิ [Nontri]
(vt) ถอดออก,ปอก,ลอก,ร刧ื惀อถอน,กลอ้น,รดีนม,แกผ้า้ [Nontri]
/S T R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stroke การอดุตนัของเสน้โลหติท鬦ี،ไปเล刧ี惀ยงสมอง[Lex2]
การเกดิข刧ึ惀นอยา่งกะทนัหนั[Lex2]
การตลีกูเทนนสิหรอืลกูกอลฟ์[Lex2]
ทา่วา่ยน刧ํ惀า[Lex2]
จังหวะข刧ึ惀นลงของลกูสบูเคร鬦ื،องยนต[์Lex2]
การลากปากกาหรอืขนแปรง[Lex2]



คาํชมเชย: การกลา่วคาํชมเชย, การใหก้าํลงัใจ [Lex2]
เสยีงตขีองนาฬกิา[Lex2]
การต:ี การทบุ, การตอก [Lex2]
การลบู: การสมัผัส, การลบูคลาํ [Lex2]
วธิกีารพายเรอื: การตกีรรเชยีง [Lex2]
ลบู: สมัผัส, ลบูคลาํ [Lex2]
ตลีกูบอล[Lex2]
ชมเชย: กลา่วชมเชย, ใหก้าํลงัใจ [Lex2]
พายเรอื: ตกีรรเชยีง [Lex2]
(สโทรค) การต,ีการทบุ,การตอก,การเคาะ,การลบู,การคลาํ,การพายเรอื,ขดีหนังสอื,อาการ
ปัจจบุนัทนัดว่นของโรค,การเป็นลม,การเตน้ของหวัใจ,ชพีจร,การกระพอืปีก,การลากปากกา
ดนิสอแปรงหรอืมดีแกะสลกั,ระยะพุ่ง,ระยะว鬦ิ،ง,การดาํเนนิการ,ความพยายาม,เหตกุารณห์รอื
โอกาสท鬦ี،เกดิข刧ึ惀นอยา่งกระทนัหนั [Hope]
(n) การตกีรรเชยีง,การตอก,การพายเรอื,ชพีจร,การกระพอืปีก [Nontri]
(vt) ตกีรรเชยีง,ลบู,ลากเสน้,ขดีเขยีน [Nontri]
/S T R OW1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

strong แขง็แรง: มกีาํลงั, มพีลงั [Lex2]
ทนทาน: อยู่ยงคงกระพัน [Lex2]
เขม้แขง็: หนักแนน่ [Lex2]
กา้วหนา้: เฟ鬦ื،องฟ ู[Lex2]
นา่เช鬦ื،อถอื: นา่เช鬦ื،อ, เป็นท鬦ี،โนม้นา้ว [Lex2]
เช鬦ี،ยวชาญ: ช์าํนาญ, ช鬦ํ،าชอง [Lex2]
มอีทิธพิล: มอีาํนาจ [Lex2]
โดดเดน่: ชดัเจน [Lex2]
รนุแรง: ดเุดอืด, สดุขดี [Lex2]
เขม้ขน้[Lex2]
(สทรอง) adj.,adv. แขง็แรง,มกีาํลงั,เขม้แขง็,แขง็แกรง่,แนน่หนา,มั鬦،นคง,กลา้หาญ,มอีาํนาจ,มี
อทิธพิล,ร鬦ํ،ารวย,เดด็เด鬦ี،ยว,ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง,ชดัเจน,รนุแรง, (เสยีง) จัด, (กล鬦ิ،น) ฉนุหรอืแรง,เตม็
ท鬦ี،,เขม้ขน้,เนน้เสยีง, (ราคา) ข刧ึ惀นเร鬦ื،อย,มอีาํนาจหกัเหแสงสงู. [Hope]
(adj) มกีาํลงั,แขง็แรง,มั鬦،นคง,มอีทิธพิล,รนุแรง [Nontri]
/S T R AO1 NG/ [CMU]
(j) / / [OALD]

structure ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง: อาคาร, ส鬦ิ،งท鬦ี،สรา้งข刧ึ惀น [Lex2]
โครงสรา้ง: โครง, แบบแผน [Lex2]
สว่นประกอบ: องคป์ระกอบ [Lex2]
สรา้งโครงสรา้ง: ประกอบโครงสรา้ง [Lex2]
(สทรัค\'เชอะ) n. โครงสรา้ง,โครง,โครงรา่ง,องคป์ระกอบ,ลกัษณะ,วธิกีารสรา้ง,ส鬦ิ،ง
กอ่สรา้ง,สว่นประกอบท鬦ี،หยาบกวา่ของหนิ,แบบแผน,โครงสรา้งสงัคม. vt. สรา้ง,ประกอบ,จัด
ทาํ,จัดตั刧惀ง,กอ่สรา้ง. ###S. construction [Hope]
(n) โครงสรา้ง,การสรา้ง,อาคาร,ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง,องคป์ระกอบ [Nontri]
/S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

struggle ด刧ิ惀นรน: พยายาม [Lex2]
ตอ่สู้: แขง่ขนั [Lex2]
ความพยายาม: การฝ่าฟัน, การด刧ิ惀นรน [Lex2]
การตอ่สู้: การแขง่ขนั [Lex2]
(สทรกิ\'เกลิ) ด刧ิ惀นรน,ตอ่สู้,แขง่ขนั ###SW. struggler n. ###S. effort,conflict,fight



[Hope]
(vi) ตอ่สู้,ด刧ิ惀นรน,ฝ่าฟัน,แขง่ขนั,ตะเกยีกตะกาย [Nontri]
/S T R AH1 G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

student นักศกึษา: นักเรยีน, นสิตินักศกึษา [Lex2]
|der, pl. Studenten| นักศกึษา [LongdoDE]
(สทวิ\'เดนิท)ฺ n. นักเรยีน,นักศกึษา,ผู้ศกึษา,ผู้วเิคราะห,์ผู้สบืสวนสอบสวน,ผู้พจิารณา. adj.
เก鬦ี،ยวกบันักเรยีนหรอืนักศกึษา ###S. learner,pupil,trainee [Hope]
(n) นักศกึษา,นักเรยีน [Nontri]
/S T UW1 D AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

studio หอ้งแสดงรายการวทิยโุทรทศัน[์Lex2]
หอ้งชดุขนาดเลก็[Lex2]
โรงถา่ยทาํภาพยนตร:์ บรษัิทภาพยนตร ์[Lex2]
หอ้งทาํงานของชา่งเขยีนหรอืชา่งปั刧惀น[Lex2]
โรงเรยีนสอนเตน้ราํ[Lex2]
(สทวิ\'ดโิอ) n. หอ้งทาํงาน,หอ้งทาํงานชา่งเขยีน,หอ้งกระจายเสยีงวทิย ุโทรทศัน,์หอ้งแสดง
รายการวทิยโุทรทศัน,์หอ้งถา่ยทาํภาพยนตร,์สถานท鬦ี،ถา่ยทาํภาพยนตร,์หอ้งชดุขนาดเลก็ pl.
studios [Hope]
(n) หอ้งทาํงาน,หอ้งศลิปะ,สถานท鬦ี،ถา่ยทาํภาพยนตร ์[Nontri]
/S T UW1 D IY0 OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

study ศกึษา: เรยีน, เลา่เรยีน [Lex2]
วเิคราะห:์ ตรวจสอบ [Lex2]
พจิารณา: พนิจิพจิารณา [Lex2]
การศกึษา: การเลา่เรยีน [Lex2]
การวเิคราะห:์ การตรวจสอบ [Lex2]
รายงานการศกึษา: รายงานการคน้ควา้ [Lex2]
หอ้งคน้ควา้: หอ้งศกึษาเลา่เรยีน, หอ้งเขยีนหนังสอื [Lex2]
(สทดั\'ด)ี n. การศกึษา,การเรยีน,การคน้ควา้,การดหูนังสอื,การพเิคราะหพ์จิารณา,การสบืสวน
สอบสวน,การวจัิย,ส鬦ิ،งท鬦ี،ศกึษา,ส鬦ิ،งท鬦ี،คน้ควา้,รายงานการคน้ควา้,สาขาวชิา,ความมานะบาก
บั鬦،น,การทดลองวาดหรอืประพันธ,์หอ้งคน้ควา้,เพลงฝกึซอ้ม,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชฝ้กึฝนการเรยีน. vi. ศกึษา
[Hope]
(n) การศกึษา,การเรยีน,การคน้ควา้,หอ้งคน้ควา้ [Nontri]
(vt) พจิารณา,เรยีน,ศกึษา,คน้ควา้ [Nontri]
/S T AH1 D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stuff ยดัไส:้ ใสไ่ส ้[Lex2]
บรรจ:ุ อดัแนน่ [Lex2]
ส鬦ิ،งของ: วตัถ ุ[Lex2]
คาํพดูหรอืการกระทาํ[Lex2]
เน刧ื惀อแท:้ แกน่แท,้ ธาตแุท ้[Lex2]
เร鬦ื،องเหลวไหล: คาํพดูท鬦ี،ไรส้าระ [Lex2]
(สทฟั) n. ปัจจัย,วตัถดุบิ,ไสข้นม,ยดัไส,้เน刧ื惀อแท,้แกน่แท,้ธาตแุท,้ความเช鬦ี،ยวชาญ,ความ
เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะอยา่ง,การกระทาํเฉพาะอยา่ง,สระ,สพัเพเหระ,ของเลว,คาํพดูท鬦ี،ไรส้าระ,เร鬦ื،อง
เหลวไหล. vt. ยดัไส,้ใสไ่ส,้บรรจ,ุอดั,เบบีด. vi. กนิจนอ鬦ิ،มเกนิไป,กนิอยา่งตะกละ [Hope]
(n) ส鬦ิ،งของ,เน刧ื惀อแท,้ปัจจัย,วตัถดุบิ,ความเช鬦ี،ยวชาญ [Nontri]



(vt) ยดัไส,้บรรจ,ุใส,่อดุ,จัด [Nontri]
/S T AH1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stupid โง:่ ไรส้มอง, ไรห้วัคดิ, บดัซบ [Lex2]
นา่เบ鬦ื،อหนา่ย: เช鬦ื،องชา้, ไรส้าระ [Lex2]
มนึงง: งงงวย, ก鬦ึ،งสลบ [Lex2]
(สทวิ\'พดิ) adj. โง,่เงา่,เซอ่,ท鬦ึ،ม,โฉดเขลา,บดัซบ,เช鬦ื،องชา้,หงอยซมึ,นา่เบ鬦ื،อหนา่ย,ไมม่ี
รสชาต,ิไมน่า่สนใจ,มนึงง,งงงวย,ตะลงึงัน. ###SW. stupidness n. [Hope]
(adj) เซอ่,โง,่โงเ่ขลา,มนึงง,เหงาหงอย,นา่เบ鬦ื،อ [Nontri]
/S T UW1 P AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

style รปูแบบ: ลลีา, ทา่ทาง, วธิกีาร [Lex2]
สาํนวน: ทว่งทาํนอง, โวหาร [Lex2]
ความเกไ๋ก:๋ ความงดงาม, รสนยิม [Lex2]
ความนยิม: สมยันยิม, แฟชั鬦،น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูแบบ: ออกแบบ [Lex2]
ขนานนาม (คาํเป็นทางการ): ตั刧惀งช鬦ื،อ [Lex2]
(สไทล)ฺ n. ชนดิ,รปูแบน,ลกัษณะ,ทา่ทาง,สาํนวน,โวหาร,ทาํนอง,ทว่งทาํนอง,วธิกีาร,วธิกีาร
เขยีน,แบบอยา่ง,ลลีา,คาํขนานนาม,ปากกาสมยัโบราณสาํหรับเขยีนบนแผน่ข刧ี惀ผ刧ึ惀ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ย
ปากกาดงักลา่ว,เขม็เคร鬦ื،องเลน่จานเสยีง,เขม็นาฬกิาแดด,วธิกีารจับเวลา,แกน
ดอกไม,้เดอืย,หนาม, [Hope]
(n) ลลีา,สมยั,ชนดิ,รปูแบบ,ทา่ทาง,ทว่งทาํนอง [Nontri]
(vt) ขนานนาม,เรยีกขาน,ตั刧惀งช鬦ื،อ,ออกแบบ,ทาํใหท้นัสมยั [Nontri]
/S T AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

subject หวัขอ้: ประเดน็, เน刧ื惀อหาสาระ [Lex2]
สาขาวชิา: วชิา [Lex2]
ประชากร: พลเมอืง, ไพรฟ่า้ขา้แผน่ดนิ, ผู้อยู่ภายใตก้ารปกครอง [Lex2]
ประธานของประโยค[Lex2]
มแีนวโนม้: โนม้เอยีงไปทาง [Lex2]
อยู่ใตบ้งัคบับญัชา: ใตก้ารควบคมุ, เป็นบรวิาร [Lex2]
ซ鬦ึ،งข刧ึ惀นอยู่กบั[Lex2]
นาํไปสู่[Lex2]
ทาํใหอ้ยู่ใตอ้าํนาจ: ควบคมุ, ทาํใหย้อม [Lex2]
(ซบั\'จคิท)ฺ n. เร鬦ื،อง,กรณ,ีประเดน็,บญัหา,ขอ้,หวัขอ้,สาขาวชิา,สาเหต,ุมลู
เหต,ุประชากร,ขา้,ไพรฟ่า้ขา้แผน่ดนิ,ผู้อยู่ใตบ้งัคบับญัชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ)์
ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตวัหลกั,ตวัของตวัเอง. adj. ภายใตก้ารควบคมุ,เปดิเผย,อยู่ใน
สงักดั,อยู่ในความควบคมุ, [Hope]
(adj) อยู่ในสงักดั,อยู่ในอาํนาจ,จาํตอ้ง [Nontri]
(n) เร鬦ื،อง,คนในบงัคบั,ประธาน,วชิา,หวัขอ้ [Nontri]
(vt) ควบคมุ,เอาไวใ้นอาํนาจ,ทาํใหย้อม,เสนอ [Nontri]
/S AH0 B JH EH1 K T/ [CMU]
/S AH1 B JH IH0 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

substance สสาร: สาร, วตัถทุ鬦ี،จับตอ้งได ้[Lex2]
เน刧ื惀อหาสาระ: สาระ, ใจความสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
ทรัพยส์นิ: เงนิทอง [Lex2]



เน刧ื惀อแท:้ แกน่แท ้[Lex2]
(ซบั\'สเทนิซ)ฺ n. สาร,สสาร,แกน่สาร,เน刧ื惀อหนังมงัสา,รา่งกาย,ธาตแุท,้ความหมาย
สาํคญั,เน刧ื惀อหา,ใจความ,ความแนน่หนา,สว่นสาํคญั,ทรัพยส์นิ ###S.
material,matter,essence,force [Hope]
(n) สาระ,เน刧ื惀อเร鬦ื،อง,ภาชนะ,ทรัพยส์มบตั,ิสสาร,ใจความ [Nontri]
/S AH1 B S T AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

substantially /S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L IY0/ [CMU]
/S AH0 B S T AE1 N CH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

substantial มากมาย: ย鬦ิ،งใหญ,่ สาํคญั [Lex2]
แขง็แรง: แนน่หนา [Lex2]
อดุมสมบรูณ:์ มั鬦،งคั鬦،ง [Lex2]
เป็นจรงิ: เป็นของจรงิ, เป็นความจรงิ, มอียู่จรงิ [Lex2]
มเีน刧ื惀อหา: มแีกน่สาร, มใีจความ [Lex2]
สาระสาํคญั: สว่นสาํคญั, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นแกน่สาร [Lex2]
(ซบัสแทน\'เชลิ) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) มากมาย,ย鬦ิ،งใหญ,่มเีน刧ื惀อหา,มใีจความ,มแีกน่สาร,มตีวัตน,เป็น
เน刧ื惀อหนังมงัสา,เป็นพ刧ื惀นฐาน,มั鬦،งคั鬦،ง,มอีทิธพิล,อดุมสมบรูณ,์แนน่หนา,เป็นความจรงิ,เป็นของ
จรงิ.. ###SW. substantiality n. substantialness n. [Hope]
(adj) คงทน,มตีวัตน,มากมาย,มแีกน่สาร,ย鬦ิ،งใหญ ่[Nontri]
/S AH0 B S T AE1 N CH AH0 L/ [CMU]
/S AH0 B S T AE1 N SH AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

substitute เขา้แทนท鬦ี،: แทนท鬦ี،, สบัเปล鬦ี،ยน [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،เขา้แทนท鬦ี،: ตวัแทน, ส鬦ิ،งแทน [Lex2]
คาํท鬦ี،ใชแ้ทนได ้(ไวยากรณ)์: คาํแทนท鬦ี، [Lex2]
เป็นตวัแทน: เป็นการแทนท鬦ี، [Lex2]
(ซบั\'สททิวิท)ฺ n.,adj. ตวัแทน,คาํแทน. vt. แทน,สบัเปล鬦ี،ยน. ###SW. substitutable adj.
substituter n. substitution n. substituteal adj. substituteary adj. ###S.
replace,supplant,displace [Hope]
(n) ผู้แทน,ตวัแทน,คาํแทน [Nontri]
(vt) แทนท鬦ี،,เปล鬦ี،ยนตวั,สบัเปล鬦ี،ยน,ทาํการแทน [Nontri]
/S AH1 B S T AH0 T UW2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

succeed สาํเรจ็: ประสบความสาํเรจ็, บงัเกดิผล, สมัฤทธ气ิꯔผล [Lex2]
รับชว่งตอ่: ดาํเนนิตอ่, สบืทอด [Lex2]
ตามหลงั: ตามมา, มาภายหลงั [Lex2]
(ซคัซดี\') vi. ประสบความสาํเรจ็,บรรลผุล,เจรญิ,รับชว่ง,ตามหลงั,เกดิตอ่เน鬦ื،อง. vt. เกดิตอ่
เน鬦ื،อง,ตามหลงั. ###SW. succeedable adj. succeeder n. succeedingly adv. ###S.
achieve,fulfill,follow [Hope]
(vt) บรรลผุล,สบืตอ่,รับชว่ง,เจรญิ [Nontri]
/S AH0 K S IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

successful มผีลสาํเรจ็: ประสบผลสาํเรจ็, ประสบชยัชนะ [Lex2]
(ซคัเซส\'ฟลู) adj. ประสบความสาํเรจ็,เป็นผลสาํเรจ็,มชียัชนะ. ###SW. successfully adv.
successfulness n. ###S. perfect,prosperous,thriving [Hope]
(adj) มชียัชนะ,สมัฤทธ气ิꯔผล,เป็นผลสาํเรจ็ [Nontri]



/S AH0 K S EH1 S F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

success ความสาํเรจ็: การประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ผู้ประสบผลสาํเรจ็: ผู้ไดรั้บความสาํเรจ็ [Lex2]
(ซคัเซส\') n. ความสาํเรจ็,ผลสาํเรจ็,การประสบความสาํเรจ็,ชยัชนะ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ประสบความ
สาํเรจ็,บคุคลท鬦ี،ประสบความสาํเรจ็. ###S. accomplishment,achievement ###A. loss
[Hope]
(n) ชยัชนะ,ความสาํเรจ็,ผลสาํเรจ็,การประสบความสาํเรจ็ [Nontri]
/S AH0 K S EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

such เชน่น刧ี惀: เชน่นั刧惀น [Lex2]
มาก: เหลอืเกนิ [Lex2]
อยา่งมาก: มาก [Lex2]
บคุคลหรอืส鬦ิ،งเชน่น刧ี惀: บคุคลหรอืส鬦ิ،งเชน่นั刧惀น [Lex2]
(ซชั)ฺ adj. เชน่นั刧惀น,เชน่น刧ี惀,ดงันั刧惀น,ดงัน刧ี惀,นั刧惀น,นั刧惀น ๆ ,นั鬦،น,แท,้จรงิ ๆ ,แนน่อน. pron. คนเชน่น刧ี惀,คน
เชน่นั刧惀น,ส鬦ิ،งน刧ี惀,ส鬦ิ،งนั刧惀น, Phr. (as such ดงันั刧惀น,ดงัน刧ี惀,เชน่นั刧惀น เชน่น刧ี惀) Phr. (such as เชน่ ตวัอยา่ง
เชน่) Phr. (such and such เป็นตน้ เป็นอาท)ิ [Hope]
(adj) เชน่กนั,เชน่นั刧惀น,เชน่น刧ี惀,ดงันั刧惀น,จรงิๆ,แท้ๆ [Nontri]
/S AH1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

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

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

suffering การไดรั้บความทกุขท์รมาน: การไดรั้บความเจบ็ปวด [Lex2]
ความเจบ็ปวด: ความทกุขท์รมาน, ความทกุขย์าก [Lex2]
ซ鬦ึ،งไดรั้บความทกุขท์รมาน: ซ鬦ึ،งไดรั้บความเจบ็ปวด [Lex2]
(ซฟั\'เฟอรงิ) n. ความอดทน,ความอดกลั刧惀น,ส鬦ิ،งท鬦ี،อดทน,ความเจบ็ปวด,ความหายนะ,โรค adj.
ประสบความทกุข,์เป็นโรค. ###S. agony [Hope]
(n) ความทกุข,์ความลาํบาก,ความเจบ็ปวด,ความอดทน [Nontri]



/S AH1 F ER0 IH0 NG/ [CMU]
/S AH1 F R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[suffer]
ทนทกุขท์รมาน: ทกุขใ์จ, หนักใจ, ประสบความทกุข ์[Lex2]
อดทน: ทนทาน [Lex2]
(ซฟั\'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ไดรั้บ,ไดผ้า่น,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนญุาต. ###SW.
sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n. ###S. bear,feel,undergo
[Hope]
(vi) เจบ็ปวด,ตกทกุข,์ประสบ,ทนทกุข,์อดทน [Nontri]
(vt) ทนทกุข,์เสยีหาย,อดทน,อนญุาต,ยอม [Nontri]
/S AH1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suffer ทนทกุขท์รมาน: ทกุขใ์จ, หนักใจ, ประสบความทกุข ์[Lex2]
อดทน: ทนทาน [Lex2]
(ซฟั\'เฟอะ) vt.,vi. ประสบ,ไดรั้บ,ไดผ้า่น,ทน,อดทน,ยอม,ประสบ,อนญุาต. ###SW.
sufferable adj. ableness n. sufferably adv. sufferer n. ###S. bear,feel,undergo
[Hope]
(vi) เจบ็ปวด,ตกทกุข,์ประสบ,ทนทกุข,์อดทน [Nontri]
(vt) ทนทกุข,์เสยีหาย,อดทน,อนญุาต,ยอม [Nontri]
/S AH1 F ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sufficient พอเพยีง: พอ [Lex2]
(ซะฟชิ\'เชนิท)ฺ adj. พอ,พอเพยีง,พอใจ,เตม็ท鬦ี،. ###SW. sufficiently adv. ###S.
enough [Hope]
(adj) เพยีงพอ,พอเพยีง,พอ [Nontri]
/S AH0 F IH1 SH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

sugar น刧ํ惀าตาล[Lex2]
สารประกอบคารโ์บไฮเดรตมรีสหวาน[Lex2]
คาํแสดงความรัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท鬦ี،รัก, ถอ้ยคาํหวาน [Lex2]
ยาเสพตดิ (คาํสแลง): เฮโรอนี [Lex2]
ใสน่刧ํ惀าตาล: โรยน刧ํ惀าตาล, ผสมน刧ํ惀าตาล, เตมิน刧ํ惀าตาล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นท鬦ี،พอใจ[Lex2]
(ช\ู'กะ) n. น刧ํ惀าตาล,ท鬦ี،รัก vt. ใสน่刧ํ惀าตาล [Hope]
(n) น刧ํ惀าตาล [Nontri]
(vi) กลายเป็นน刧ํ惀าตาล [Nontri]
(vt) เตมิน刧ํ惀าตาล,ใสน่刧ํ惀าตาล,โรยน刧ํ惀าตาล,ผสมน刧ํ惀าตาล [Nontri]
/SH UH1 G ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suggestion ขอ้เสนอ: ขอ้เสนอแนะ [Lex2]
รอ่งรอย: ส鬦ิ،งท鬦ี،บอกเป็นนัย [Lex2]
การเสนอแนะ: การแนะนาํ [Lex2]
ขอ้ชวนคดิ: นัย [Lex2]
(ซกัเจส\'เชนิ) n. การแนะนาํ,การชกัชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,รอ่งรอย,ส鬦ิ،งท鬦ี،บอกเป็น
นัย,เคา้โครง,ขอ้ชวนคดิ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ชวนคดิ ###S. proposal,implication,lead [Hope]
(n) ขอ้เสนอ,การแนะ,รอ่งรอย,ขอ้ชวนคดิ [Nontri]



/S AH0 G JH EH1 S CH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

suitable เหมาะสม: สมควร [Lex2]
(ซ\ู'ทะเบลิ) adj. เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกบั. ###SW. suitability n. suitableness
n. suitably adv. ###S. proper,fit [Hope]
(adj) คู่ควร,เหมาะสม,สมควร [Nontri]
/S UW1 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

suitcase กระเป๋าเดนิทาง: กระเป๋าเส刧ื惀อผา้ [Lex2]
(ซทู\'เคส) n. กระเป๋าเส刧ื惀อผา้รปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม,หบีรปูส鬦ี،เหล鬦ี،ยม [Hope]
(n) กระเป๋าเส刧ื惀อผา้,กระเป๋าเดนิทาง [Nontri]
/S UW1 T K EY2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

suited (ซ\ู'ทดิ) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเหมาะ,คู่ควร ###S. appropriate [Hope]
/S UW1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[suit]
ชดุเส刧ื惀อผา้: เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،เป็นชดุเดยีวกนั [Lex2]
ชดุไพส่าํรับเดยีวกนั[Lex2]
การฟอ้งรอ้งคด:ี คด,ี ฎกีา [Lex2]
คาํรอ้ง: คาํรอ้งเรยีน, การขอรอ้ง [Lex2]
การเก刧ี惀ยวพาราส ี(คาํโบราณ): การขอแตง่งาน, การขอความรัก [Lex2]
ทาํใหเ้หมาะสม: ทาํใหเ้หมาะกบั [Lex2]
เหมาะสมกนั: เหมาะกบั [Lex2]
(ซทู) n. คาํรอ้ง,คาํขอรอ้ง,การขอรอ้ง,การขอแตง่งาน,การเก刧ี惀ยวพาราส,ีการฟอ้งรอ้ง,การฟอ้ง
รอ้งคด,ีคด,ีฎกีา,ชดุเส刧ื惀อผา้,ชดุ,ชดุไพด่อกสเีดยีวกนั,ผู้ตดิตาม. vt.,vi. ทาํใหเ้หมาะกบั,เหมาะ
สม,จัดใหม้ชีดุเส刧ื惀อผา้หรอือ鬦ื،น ๆ [Hope]
(n) คดคีวาม,คาํขอรอ้ง,หนา้ไพ,่เส刧ื惀อผา้ทั刧惀งชดุ,การเก刧ี惀ยว [Nontri]
(vt) ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหเ้ขา้ชดุกนั [Nontri]
/S UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

suit ชดุเส刧ื惀อผา้: เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،เป็นชดุเดยีวกนั [Lex2]
ชดุไพส่าํรับเดยีวกนั[Lex2]
การฟอ้งรอ้งคด:ี คด,ี ฎกีา [Lex2]
คาํรอ้ง: คาํรอ้งเรยีน, การขอรอ้ง [Lex2]
การเก刧ี惀ยวพาราส ี(คาํโบราณ): การขอแตง่งาน, การขอความรัก [Lex2]
ทาํใหเ้หมาะสม: ทาํใหเ้หมาะกบั [Lex2]
เหมาะสมกนั: เหมาะกบั [Lex2]



(ซทู) n. คาํรอ้ง,คาํขอรอ้ง,การขอรอ้ง,การขอแตง่งาน,การเก刧ี惀ยวพาราส,ีการฟอ้งรอ้ง,การฟอ้ง
รอ้งคด,ีคด,ีฎกีา,ชดุเส刧ื惀อผา้,ชดุ,ชดุไพด่อกสเีดยีวกนั,ผู้ตดิตาม. vt.,vi. ทาํใหเ้หมาะกบั,เหมาะ
สม,จัดใหม้ชีดุเส刧ื惀อผา้หรอือ鬦ื،น ๆ [Hope]
(n) คดคีวาม,คาํขอรอ้ง,หนา้ไพ,่เส刧ื惀อผา้ทั刧惀งชดุ,การเก刧ี惀ยว [Nontri]
(vt) ทาํใหพ้อใจ,ทาํใหเ้หมาะสม,ทาํใหเ้ขา้ชดุกนั [Nontri]
/S UW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

summary ใจความสรปุ: ใจความสาํคญั, สาระสาํคญั [Lex2]
รวดเรว็: รวบรัด, ทนัท ี[Lex2]
โดยสรปุ: โดยยอ่, โดยสงัเขป [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัศาลเต刧ี惀ย: เป็นการใชศ้าลเต刧ี惀ยตดัสนิ [Lex2]
(ซมั\'มะร)ี n. สรปุ,ใจความสาํคญั,ใจความรวบรัด,บทความยอ่,สาระสาํคญั,จดุ สาํคญั. adj.
สรปุ,รวบรัด,ใจความสาํคญั,โดยสงัเขป,รวดเรว็,โดยตรง. ###SW. summarily adv.
summariness n. ###S. compendium,brief,condensation [Hope]
(adj) สั刧惀น,ยอ่,รวบรัด,โดยสงัเขป,โดยตรง [Nontri]
(n) ใจความสรปุ,เร鬦ื،อง,สาระสาํคญั,จดุสาํคญั [Nontri]
/S AH1 M ER0 IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

summer ฤดรูอ้น: หนา้รอ้น [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،มคีวามสขุท鬦ี،สดุ: ชว่งเวลาท鬦ี،เฟ鬦ื،องฟทู鬦ี،สดุ [Lex2]
ใชเ้วลาในฤดรูอ้น[Lex2]
เล刧ี惀ยงสตัวใ์นฤดรูอ้น[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัฤดรูอ้น[Lex2]
(ซมั\'เมอะ) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) ฤดรูอ้น,ยคุเฟ鬦ื،องฟ,ูชว่งท鬦ี،ดที鬦ี،สดุหรอืสมบรูณท์鬦ี،สดุกอ่นท鬦ี،เร鬦ิ،ม
ตกต鬦ํ،าลง vi.,vt. ใชเ้วลาในฤดรูอ้น [Hope]
(n) หนา้รอ้น,ฤดรูอ้น,คมิหนัตฤ์ด ู[Nontri]
(vi) อยู่ระหวา่งฤดรูอ้น [Nontri]
/S AH1 M ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

Sunday วนัอาทติย[์Lex2]
(ซนั\'ด,ีเด) n. วนัอาทติย,์วนัแรกของสปัดาห ์[Hope]
(n) วนัอาทติย ์[Nontri]
/S AH1 N D EY2/ [CMU]
/S AH1 N D IY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]



sun ดวงอาทติย:์ พระอาทติย,์ ตะวนั [Lex2]
ดาวฤกษ[์Lex2]
แสงอาทติย:์ แสงตะวนั, แสงแดด [Lex2]
คนหรอืส鬦ิ،งท鬦ี،รุ่งโรจน:์ ความรุ่งโรจน,์ ความโดดเดน่ [Lex2]
พระอาทติยข์刧ึ惀นหรอืพระอาทติยต์ก[Lex2]
อาบแดด[Lex2]
ผ鬦ึ،งแดด: ตากแดด, ใหถ้กูแสงแดด [Lex2]
(ซนั) n. ดวงอาทติย ์vt.,vi. ตากแดด,ผ鬦ึ،งแดด. ###S. hub,center [Hope]
(n) แดด,พระอาทติย,์ความรุ่งโรจน,์จดุเดน่,ขอ้ไดเ้ปรยีบ [Nontri]
(vt) ผ鬦ึ،งแดด,ตากแดด,อาบแดด [Nontri]
/S AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

superior เหนอืกวา่: สงูกวา่, ใหญก่วา่, เย鬦ี،ยมกวา่, ดกีวา่ [Lex2]
หย鬦ิ،งยโส: โอหงั [Lex2]
ผู้บงัคบับญัชา: ผู้ท鬦ี،เหนอืกวา่, ผู้ท鬦ี،อาวโุสกวา่ [Lex2]
ตวัอกัษรหรอืเคร鬦ื،องหมายท鬦ี،เขยีนอยู่ดา้นบนหรอืมมุขวา[Lex2]
เจา้อาวาสหรอืเจา้สาํนัก[Lex2]
(ซะเพยี\'เรยี) adj. อยู่เหนอื,เบ刧ื惀องบน,ดกีวา่,เหนอืกวา่,สงูกวา่,ยอดเย鬦ี،ยม,ดเีลศิ, (ดาวนพ
เคราะห)์ มวีงจรนอกวงจรโลก,ยโส,โอหงั. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،เหนอืกวา่,ผู้บงัคบับญัชา,ผู้อาวโุส,เจา้
อาวาสหรอืสาํนักนางช ี###S. important,higher,chief,better,gr [Hope]
(adj) ดกีวา่,สงูกวา่,เหนอืกวา่,ยอดเย鬦ี،ยม,ดเีลศิ [Nontri]
(n) ผู้บงัคบับญัชา,ผู้ท鬦ี،ดกีวา่,ผู้อาวโุส,เจา้อาวาส [Nontri]
/S UW0 P IH1 R IY0 ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

supermarket รา้นขายของขนาดใหญท่鬦ี،ผู้ซ刧ื惀อเลอืกหยบิของเอง: ซเูปอรม์ารเ์กต็ [Lex2]
n. ตลาดสรรพสนิคา้ขนาดใหญท่鬦ี،ตอ้งบรกิารหาของเอง [Hope]
/S UW1 P ER0 M AA2 R K IH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

supporter ผู้สนับสนนุ: ผู้สง่เสรมิ, ผู้อปุถมัภ,์ ผู้สงเคราะห,์ ผู้อปุการะ [Lex2]
อปุกรณเ์ส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ใชป้กปอ้งรา่งกายขณะเลน่กฬีา: เคร鬦ื،องชว่ยปกปอ้งรา่งกาย [Lex2]
เคร鬦ื،องค刧ํ惀าบนแผน่โล[่Lex2]
(ซะพอรท์\'เทอะ) n. ผู้ค刧ํ惀าจนุ,ผู้สนับสนนุ,ผู้ชว่ยเหลอื,เคร鬦ื،องค刧ํ惀า,เคร鬦ื،องหนนุ,สายรัดถงุเทา้
ยาว,ท鬦ี،ยดึ [Hope]



(n) ผู้ค刧ํ惀าจนุ,ผู้สนับสนนุ,ผู้ชว่ยเหลอื [Nontri]
/S AH0 P AO1 R T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

support ค刧ํ惀า: ยนั, พยงุ, หนนุ [Lex2]
สนับสนนุ: ชว่ยเหลอื, อดุหนนุ [Lex2]
ส鬦ิ،งค刧ํ惀า: ส鬦ิ،งท鬦ี،หนนุอยู่ [Lex2]
การชว่ยเหลอื: การสงเคราะห,์ การอนเุคราะห,์ การสนับสนนุ [Lex2]
(ซะพอรท์\') vt.,n. (ส鬦ิ،ง,การ,ผู้) ค刧ํ惀า,จนุ,ยนั,สนับสนนุ,หนนุ,อดุหนนุ,รับ,พยงุ,ชว่ย
เหลอื,อดทน,อดกลั刧惀น,เป็นตวัประกอบ,เป็นตวัรอง ###SW. supportly adv. ###S.
bear,sustain,uphold [Hope]
(n) ผู้สนับสนนุ,เคร鬦ื،องชว่ย,การครองชพี,ตวัประกอบ [Nontri]
(vt) ค刧ํ惀าจนุ,อดุหนนุ,สนับสนนุ,พยงุ,ชว่ยเหลอื [Nontri]
/S AH0 P AO1 R T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

surely อยา่งแนน่อน: อยา่งมั鬦،นใจ, อยา่งแนว่แน ่[Lex2]
(ชวั\'ล)ี adv. แนน่อน,มั鬦،นคง,ไมผ่ดิพลาด,ไมต่อ้งสงสยั,อยา่งมั鬦،นใจ,ไมเ่ปล鬦ี،ยนแปลง,จรงิ ๆ
###S. undoubtedly,assuredly [Hope]
(adv) อยา่งมั鬦،นใจ,อยา่งแนน่อน,อยา่งแนใ่จ,อยา่งไวใ้จได ้[Nontri]
/SH UH1 R L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

sure แนน่อน: ไมต่อ้งสงสยั, แน่ๆ [Lex2]
มั鬦،นใจ: แนใ่จ, เช鬦ื،อมั鬦،น [Lex2]
มั鬦،นคง: ปลอดภยั [Lex2]
ไวใ้จได:้ วางใจได,้ เช鬦ื،อใจได ้[Lex2]
แนน่อน (คาํไมเ่ป็นทางการ): อยา่งแนน่อน, อยา่งไมต่อ้งสงสยั [Lex2]
(ชวัร)์ adj.,adv. แนน่อน,มั鬦،นใจ,ยนืยนั,เช鬦ื،อมั鬦،น,ไวใ้จได,้ไมต่อ้งสงสยั,มั鬦،นคง,ไม่
เปล鬦ี،ยนแปลง,ไมม่ปัีญหา,be sure ระวงัตวั,for sure แนน่อน,มั鬦،นใจ, ###SW. sureness n. 
Phr. (make sure ใหแ้นใ่จ) Phr. (sure enough แนน่อน มั鬦،นใจ) [Hope]
(adj) แนน่อน,แนใ่จ,มั鬦،นใจ,ไวใ้จได ้[Nontri]
/SH UH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

surface ผวิหนา้: ผวิภายนอก, ดา้นนอก [Lex2]
พ刧ื惀นดนิหรอืพ刧ื惀นน刧ํ惀า: พ刧ื惀นผวิโลกท鬦ี،สมัผัสกบัอากาศ [Lex2]
พ刧ื惀นผวิท鬦ี،เป็นของแขง็: บรเิวณท鬦ี،ราบแขง็ [Lex2]
ลกัษณะภายนอก: โฉมภายนอก, การแสดงออก, ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรากฏ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัพ刧ื惀นผวิ: เก鬦ี،ยวกบัผวิภายนอก [Lex2]
ผวิเผนิ: ต刧ื惀นๆ [Lex2]
ซ鬦ึ،งขนสง่ทางพ刧ื惀นดนิหรอืทางทะเล[Lex2]
โผลข่刧ึ惀นมาท鬦ี،พ刧ื惀นผวิ: ปรากฏบนพ刧ื惀นผวิ [Lex2]
เป็นท鬦ี،ปรากฏ: เป็นท鬦ี،รู้, ปรากฏ, เปดิเผย [Lex2]



เคลอืบผวิ: คลมุผวิ, ปกคลมุผวิ [Lex2]
ทาํใหเ้กล刧ี惀ยงเกลา: ทาํใหม้นั, ขดัมนั [Lex2]
(เซอ\'ฟสิ) n.,adj. ผวิหนา้,ผวิ,ผวินอก,ผวิพ刧ื惀น,โฉมภายนอก,ดา้นหนา้,โฉมหนา้,ผวิเผนิ,ต刧ื惀น ๆ
vt. ทาํใหม้นั,ขดัมนั,vi. โผลข่刧ึ惀นเหนอืพ刧ื惀นน刧ํ惀า,กระทาํบนผวิหนา้ ###SW. surfacer n. [Hope]
(n) พ刧ื惀นผวิ,ผวิ,พ刧ื惀นดนิ,ดา้นหนา้,โฉมหนา้,ผวิเผนิ [Nontri]
/S ER1 F AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surname นามสกลุ: ช鬦ื،อสกลุ, แซ ่[Lex2]
วลหีรอืฉายาตอ่ทา้ยช鬦ื،อ (คาํโบราณ)[Lex2]
ตั刧惀งช鬦ื،อสกลุ: ใหช้鬦ื،อสกลุ [Lex2]
(เซอ\'เนม) n. นามสกลุ,ช鬦ื،อสกลุ,แซ.่ vt. ตั刧惀งช鬦ื،อสกลุ,เรยีกช鬦ื،อสกลุ ###S. last name
[Hope]
(n) แซ,่นามสกลุ [Nontri]
(vt) ใหฉ้ายา,ใหน้ามสกลุ [Nontri]
/S ER1 N EY2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

surprised แปลกใจ: งงงัน, ประหลาดใจ, ตกตะลงึ [Lex2]
/S ER0 P R AY1 Z D/ [CMU]
/S AH0 P R AY1 Z D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[surprise]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ, ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Lex2]
จู่โจมโดยไมใ่หต้ั刧惀งตวั: จู่โจม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ: เร鬦ื،องท鬦ี،แปลกประหลาดใจ [Lex2]
ความประหลาดใจ: ความแปลกใจ [Lex2]
(เซอไพรซ\') vt.,n. (การ) ทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหก้ระทาํโดยไมใ่หรู้้ตวั ,การจู่โจมไม่
ใหรู้้ตวั,ความรู้สกึประหลาดใจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ ###SW. surpriser n. [Hope]
(n) การโจมต,ีความประหลาดใจ,การจู่โจม,เร鬦ื،องแปลก [Nontri]
(vt) โจมต,ีทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Nontri]
/S ER0 P R AY1 Z/ [CMU]
/S AH0 P R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surprise ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ, ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Lex2]
จู่โจมโดยไมใ่หต้ั刧惀งตวั: จู่โจม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ: เร鬦ื،องท鬦ี،แปลกประหลาดใจ [Lex2]
ความประหลาดใจ: ความแปลกใจ [Lex2]
(เซอไพรซ\') vt.,n. (การ) ทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหก้ระทาํโดยไมใ่หรู้้ตวั ,การจู่โจมไม่
ใหรู้้ตวั,ความรู้สกึประหลาดใจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ ###SW. surpriser n. [Hope]
(n) การโจมต,ีความประหลาดใจ,การจู่โจม,เร鬦ื،องแปลก [Nontri]
(vt) โจมต,ีทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Nontri]
/S ER0 P R AY1 Z/ [CMU]
/S AH0 P R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surprising นา่ประหลาดใจ[Lex2]
(เซอไพร\'ซงิ) adj. ทาํใหป้ระหลาดใจ,ไมค่าดคดิมากอ่น. ###SW. surprisingly adv.
surprisingness n. ###S. astonishing [Hope]
/S ER0 P R AY1 Z IH0 NG/ [CMU]



/S AH0 P R AY1 Z IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[surprise]
ทาํใหป้ระหลาดใจ: ทาํใหแ้ปลกใจ, ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Lex2]
จู่โจมโดยไมใ่หต้ั刧惀งตวั: จู่โจม [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ: เร鬦ื،องท鬦ี،แปลกประหลาดใจ [Lex2]
ความประหลาดใจ: ความแปลกใจ [Lex2]
(เซอไพรซ\') vt.,n. (การ) ทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหก้ระทาํโดยไมใ่หรู้้ตวั ,การจู่โจมไม่
ใหรู้้ตวั,ความรู้สกึประหลาดใจ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ ###SW. surpriser n. [Hope]
(n) การโจมต,ีความประหลาดใจ,การจู่โจม,เร鬦ื،องแปลก [Nontri]
(vt) โจมต,ีทาํใหป้ระหลาดใจ,จู่โจม,ทาํใหต้鬦ื،นใจ [Nontri]
/S ER0 P R AY1 Z/ [CMU]
/S AH0 P R AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surroundings สภาพแวดลอ้ม: ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [Lex2]
(n) เคร鬦ื،องแวดลอ้ม,สภาพแวดลอ้ม,ส鬦ิ،งแวดลอ้ม [Nontri]
/S ER0 AW1 N D IH0 NG Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[surrounding]
鬦ี،ซ鬦ึ،งลอ้มรอบ: ซ鬦ึ،งแวดลอ้ม, ซ鬦ึ،งโอบลอ้ม [Lex2]
(ซะเรา\'ดงิ) n. ส鬦ิ،งแวดลอ้ม adj. โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ,แวดลอ้ม ###SW. surroundings
n.,pl. สภาพแวดลอ้ม,การแวดลอ้ม,การออ้มลอ้ม. [Hope]
/S ER0 AW1 N D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surrounding 鬦ี،ซ鬦ึ،งลอ้มรอบ: ซ鬦ึ،งแวดลอ้ม, ซ鬦ึ،งโอบลอ้ม [Lex2]
(ซะเรา\'ดงิ) n. ส鬦ิ،งแวดลอ้ม adj. โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ,แวดลอ้ม ###SW. surroundings
n.,pl. สภาพแวดลอ้ม,การแวดลอ้ม,การออ้มลอ้ม. [Hope]
/S ER0 AW1 N D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[surround]
ลอ้มรอบ: ลอ้ม, แวดลอ้ม, โอบลอ้ม [Lex2]
บรเิวณแวดลอ้ม: ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ้มลอ้ม [Lex2]
(ซะเรานดฺ\ฺ') vt. ลอ้มรอบ,โอบลอ้ม,แวดลอ้ม,หอ้มลอ้ม. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،โอบลอ้ม,บรเิวณแวดลอ้ม.
###SW. surroundedly adv. ###S. encompass,circle,encircle [Hope]
(vt) หอ้มลอ้ม,ลอ้มรอบ,แวดลอ้ม,โอบลอ้ม [Nontri]
/S ER0 AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

surround ลอ้มรอบ: ลอ้ม, แวดลอ้ม, โอบลอ้ม [Lex2]
บรเิวณแวดลอ้ม: ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ้มลอ้ม [Lex2]
(ซะเรานดฺ\ฺ') vt. ลอ้มรอบ,โอบลอ้ม,แวดลอ้ม,หอ้มลอ้ม. n. ส鬦ิ،งท鬦ี،โอบลอ้ม,บรเิวณแวดลอ้ม.
###SW. surroundedly adv. ###S. encompass,circle,encircle [Hope]
(vt) หอ้มลอ้ม,ลอ้มรอบ,แวดลอ้ม,โอบลอ้ม [Nontri]
/S ER0 AW1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

survey พจิารณา: พนิจิพเิคราะห,์ ตรวจสอบ [Lex2]
ทาํแผนท鬦ี،: รังวดัปักเขต [Lex2]
สาํรวจ: เสาะหา, หาขอ้มลู [Lex2]



การตรวจสอบ: การพนิจิพเิคราะห ์[Lex2]
การรังวดัปักเขต: การทาํแผนท鬦ี، [Lex2]
กลุ่มผู้สาํรวจ: คณะสาํรวจ, ทมีสาํรวจ [Lex2]
ผลการสาํรวจ: ผลการประมวล [Lex2]
(เซอเว\') vt.,vi.,n. (การ) สาํรวจ,รังวดั,ตรวจสอบ,พนิจิพเิคราะห,์ตรวจตรา ###SW.
surveyable adj. [Hope]
(n) การสาํรวจ,การตรวจ,การรังวดั,แผนท鬦ี،สาํรวจ,การตรวจสอบ [Nontri]
(vt) สาํรวจ,ตรวจ,ทาํแผนท鬦ี،,ตรวจตรา [Nontri]
/S ER0 V EY1/ [CMU]
/S ER1 V EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

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

suspect สงสยั: ระแวง, สงสยัวา่มคีวามผดิ [Lex2]
คาดวา่จรงิ: คดิวา่จรงิ, สงสยัวา่อาจเป็นไปได ้[Lex2]
ผู้ตอ้งสงสยั: ผู้ถกูกลา่วหา, ผู้ถกูสงสยั, จาํเลย [Lex2]
นา่สงสยั: เป็นท鬦ี،ขอ้งใจ, ไมน่า่ไวใ้จ, นา่กงัขา [Lex2]
(ซสัเพคท\ฺ') vt.,vi.,adj. สงสยั,ขอ้งใจ,กงัขา,คาดคดิ,คาดคะเน. n. (ซสั\'เพคท)ฺ ผู้ตอ้งหา,ผู้
ถกูสงสยั. ###SW. suspecter n. suspectible adj. ###S. mistrust [Hope]
(vt) ระแวง,สงสยั,ขอ้งใจ [Nontri]
/S AH0 S P EH1 K T/ [CMU]
/S AH1 S P EH2 K T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

suspicion ความคลางแคลงใจ: ความระแวง, ความสงสยั, ความหวาดระแวง, ความไมไ่วว้างใจ [Lex2]
รอ่งรอย: ส鬦ิ،งท鬦ี،บอกเป็นนัย, รอยแตม้เลก็นอ้ย [Lex2]
(ซสัพชิ\'เชนิ) n. ความสงสยั,ความกงัขา,ความระแวง,รอ่งรอย,นัย vt. สงสยั. ###S.
doubt,distrust ###A. trust [Hope]
(n) ขอ้พริธุ,ความสงสยั,ความระแวง,รอ่งรอย [Nontri]
/S AH0 S P IH1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

suspicious นา่สงสยั: ไมช่อบมาพากล, ไมน่า่ไวใ้จ [Lex2]
หวาดระแวง: ข刧ี惀สงสยั, ข刧ี惀ระแวง [Lex2]
(ซสัพชิ\'เชสิ) adj. นา่สงสยั,เตม็ไปดว้ยความสงสยั,ข刧ี惀สงสยั,ข刧ี惀ระแวง ###SW.
suspiciousness n. ###S. doubtful,dubious [Hope]
(adj) ข刧ี惀ระแวง,ข刧ี惀สงสยั,มพีริธุ [Nontri]
/S AH0 S P IH1 SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

swallow กลนื: กลนืเขา้ไป, ขยอก [Lex2]
กล刧ํ惀ากลนื[Lex2]
ทว่มทน้: ดดูกลนื [Lex2]



อดกลั刧惀นความรู้สกึ: ขม่ความรู้สกึ [Lex2]
ยอมเช鬦ื،องา่ยๆ (คาํไมเ่ป็นทางการ): หลงเช鬦ื،อ [Lex2]
อดทน: ฝืนทน [Lex2]
คนืคาํพดู: พดูกลบัคาํ, ถอนคาํพดู [Lex2]
การกลนื: การขยอก, การกลนืลงไป [Lex2]
ปรมิาณท鬦ี،กลนื[Lex2]
นกนางแอน่[Lex2]
(สวอล\'โล) n. นกนางแอน่ vt. กลนื,ขยอก,กลนืน刧ํ惀าลาย,ยอมรับโดยไมม่กีารถาม,เอากลบั,เอา
คนื,อดกลั刧惀น,ออกเสยีงคลมุเครอื. vi. กลนื,ปรมิาณท鬦ี،กลนื,ความสามารถในการกลนื,ส鬦ิ،งท鬦ี،กลนื
ในครั刧惀งหน鬦ึ،ง ๆ ,ทางเดนิอาหารสว่นคอ,คอหอย,รอ่งเชอืก. ###SW. swallowable adj.
[Hope]
(n) นกนางแอน่ [Nontri]
(vt) ขยอก,กลนื,ทว่ม,อดกลั刧惀น,ยอมรับ [Nontri]
/S W AA1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swearing /S W EH1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swear]
สาบาน: ยนืยนั, สญัญา, ปฏญิาณ [Lex2]
สาบแชง่: สบถ, กน่ดา่ [Lex2]
(สแวร)์ {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎญิาณ,กลา่วคาํปฎญิาณ,ใหค้าํ
ปฎญิาณ,สบถ,สาปแชง่,กลา่วคาํสาปแชง่, swear by กลา่วคาํปฎญิาณเขา้รับตาํแหนง่, swear
off ตดัสนิใจเลกิ (โดยเฉพาะของมนึเมา) swear out ทาํใหศ้าลออกหมายศาลโดยการกลา่
วหาภายใตก้ารปฎญิาณตน s [Hope]
(vi) ปฏญิาณ,สาบาน,สบถ [Nontri]
/S W EH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

sweater เส刧ื惀อท鬦ี،ถกัดว้ยขนสตัว[์Lex2]
ผู้ท鬦ี،เหง鬦ื،อไหลไคลยอ้ย: ผู้ท鬦ี،ทาํงานหนัก [Lex2]
(สเวท\'เทอะ) n. ผู้ท鬦ี،ทาํงานหนัก,เส刧ื惀อกฬีาทาํดว้ยขนสตัว,์เคร鬦ื،องทาํใหเ้หง鬦ื،อออก,ยาขบั
เหง鬦ื،อ,นายจา้งท鬦ี،ใชค้นงานใหท้าํงานหนักมากแตใ่หค้า่จา้งต鬦ํ،า [Hope]
(n) เคร鬦ื،องทาํใหเ้หง鬦ื،อออก,เส刧ื惀อขนสตัวถ์กั [Nontri]
/S W EH1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sweat เหง鬦ื،อ: เหง鬦ื،อไคล, การมเีหง鬦ื،อออก [Lex2]
หยาดน刧ํ惀า: หยาดน刧ํ惀าท鬦ี،จับตวับนพ刧ื惀นผวิ [Lex2]
ความเหน鬦ื،อยยาก: การทาํงานหนัก, งานท鬦ี،หนัก [Lex2]
ความวติกกงัวล: ความกงัวล, ความตงึเครยีด [Lex2]



ทาํใหเ้หง鬦ื،อออก: ซบัเหง鬦ื،อ [Lex2]
จับตวัเป็นหยดน刧ํ惀า: ซมึออกมาเป็นหยดน刧ํ惀า [Lex2]
ทาํงานหนัก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ตรากตราํ [Lex2]
(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหง鬦ื،อ,การท鬦ี،เหง鬦ื،อออก,ความกงัวลใจ,หยาด
น刧ํ惀า,ความเหน鬦ื،อยยาก,การทาํงานหนัก,งานหนัก,ความกงัวล. vi. เหง鬦ื،อออก,กงัวลใจ,ทาํงาน
หนัก,รับทกุข ์vt. ขบัเหง鬦ื،อ,หลั鬦،งเหง鬦ื،อ,เคน้ออก,ทาํใหท้าํงานหนัก,ใชง้านหนักแตใ่หค้า่จา้งต鬦ํ،า,
sweat [Hope]
(n) เหง鬦ื،อ,ความเหน鬦ื،อยยาก,ความกงัวล [Nontri]
(vi) ขบัเหง鬦ื،อ,เหง鬦ื،อออก,ทาํงานหนัก,กงัวลใจ [Nontri]
(vt) เชด็เหง鬦ื،อ,ทาํใหเ้หง鬦ื،อออก,ขบัเหง鬦ื،อ [Nontri]
/S W EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sweep กวาด: ปัด, ปัดกวาด [Lex2]
เคล鬦ื،อนไปอยา่งรวดเรว็: ผา่นไปอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
พัดพาเอาไป: กวาดเอาไปดว้ย [Lex2]
ชนะทว่มทน้: มชียัทว่มทน้ [Lex2]
การกวาด: การปัดกวาด [Lex2]
การเล刧ี惀ยวโคง้: การเคล鬦ื،อนเป็นเสน้โคง้ [Lex2]
ขอบเขต: บรเิวณท鬦ี،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,พาเอาไป,ชนะทว่มทนั,กวาดทุ่นระเบดิ. vi. ปัด
พ刧ื惀น,กวาด,ปัดกวาด,ผา่นไปอยา่งรวดเรว็,โฉบ,เคล鬦ื،อนยา้ยอยา่งรวดเรว็. n. การกวาด,การปัด
กวาด,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刧ํ惀าตาล [Lex2]
สดใหม:่ สด, หอมหวาน [Lex2]
ไมใ่สเ่กลอื: ไมเ่คม็, ไมม่เีกลอื [Lex2]
ไพเราะ: หวาน, ร鬦ื،นห,ู เพราะ [Lex2]
ใจด:ี มนี刧ํ惀าใจ [Lex2]
นา่พอใจ: นา่ช鬦ื،นใจ, นา่ยนิด ี[Lex2]
งดงาม: มเีสนห่,์ นา่รัก, นา่ดงึดดู [Lex2]
ลกูกวาด[Lex2]
ขนมหวาน: ของหวาน [Lex2]
มนัเทศ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
รสหวาน: ความหวาน [Lex2]
ความหวานช鬦ื،น: ส鬦ิ،งท鬦ี،หวานช鬦ื،น, ประสบการณท์鬦ี،นา่ยนิด ี[Lex2]
(สวที) adj. หวาน,มรีสด,ี (นม) สด,ไมใ่สเ่กลอื,ไพเราะ,หอม,มกีล鬦ิ،นด,ีนา่พอใจ,ท鬦ี،รัก,เป็น
ท鬦ี،รัก,มคีา่,จัดการไดง้า่ย,งดงาม,น鬦ิ،มนวล, (อากาศ) สดช鬦ื،น,ไมม่กีล鬦ิ،น,ไมม่กีรด,ไมเ่ปร刧ี惀ยว,ไมม่ี
สารกดักรอ่น,ไมม่สีารกาํมะถนั,นา่ตกใจ n. รสหวาน,กล鬦ิ،นนา่ดม,ความหวาน,รสด,ีส鬦ิ،งท鬦ี،หวาน
[Hope]
(adj) นา่รัก,หวาน,งาม,หอม,ไพเราะ [Nontri]
/S W IY1 T/ [CMU]



(n) / / [OALD]

swelling การพอง: การบวม, ส鬦ิ،งท鬦ี،พองหรอืบวม [Lex2]
(สเวล\'ลงิ) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตวั,สว่นท鬦ี،บวม (พอง,โป่ง,ขยายตวั) ,โรค
บวม ###S. distention,dilation [Hope]
(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตวั [Nontri]
/S W EH1 L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swell]
ทาํใหบ้วม: ทาํใหพ้อง, ทาํใหโ้ป่ง [Lex2]
ป่อง: โป่ง, พอง [Lex2]
เพ鬦ิ،มขนาด: เพ鬦ิ،มปรมิาณ, เพ鬦ิ،มจาํนวน [Lex2]
กระเพ鬦ื،อมข刧ึ惀นๆ ลงๆ: เป็นคล鬦ื،น [Lex2]
คล鬦ื،นขนาดใหญ:่ การกระเพ鬦ื،อมเป็นคล鬦ื،น [Lex2]
ลกัษณะกลมๆ[Lex2]
การบวม: การพอง, การโป่งนนู [Lex2]
การเพ鬦ิ،มของขนาด: การเพ鬦ิ،มของปรมิาณ [Lex2]
เสยีงดนตรที鬦ี،คอ่ยๆ ดงัข刧ึ惀น: เสยีงท鬦ี،ดงัข刧ึ惀น [Lex2]
คนชอบแตง่ตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนสาํอาง, คนหรหูรา [Lex2]
ดมีาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ด,ี เน刧ี惀ยบ, ยอด [Lex2]
ทนัสมยั (คาํไมเ่ป็นทางการ): ชา่งแตง่ตวั, โดดเดน่ [Lex2]
(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทาํให)้ บวม,ขยายตวั,พอง
ตวั,โป่ง,ลน้,โตข刧ึ惀น,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,นนูข刧ึ惀น,ดงัข刧ึ惀น,แรงข刧ึ惀น,คยุโว,โออ้วด,วางมาดใหญโ่ต n. การบวม
(ขยายตวั,พองโต...) ,สว่นท鬦ี،บวม (ขยายตวั,พองโต...) ,ท鬦ี،ดนิท鬦ี،คอ่ย ๆ นนูข刧ึ惀น,เสยีงท鬦ี،คอ่ย ๆ
ดงั [Hope]
(vi) โตข刧ึ惀น,บวม,ขยายตวั,โป่ง,พองตวั,คยุโว [Nontri]
/S W EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

swimming การวา่ยน刧ํ惀า[Lex2]
(สวมิ\'มงิ) n. การวา่ย,การวา่ยน刧ํ惀า [Hope]



(n) การวา่ยน刧ํ惀า [Nontri]
/S W IH1 M IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swim]
วา่ยน刧ํ惀า: วา่ย [Lex2]
เวยีนศรีษะ: วงิเวยีน, ตาลาย, สบัสน [Lex2]
ลอย: ลอยน刧ํ惀า, ลอยควา้ง [Lex2]
การวา่ยน刧ํ惀า: การวา่ย [Lex2]
การเวยีนศรีษะ: การวงิเวยีน, การสบัสน [Lex2]
(สวมิ) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) วา่ย,วา่ยน刧ํ惀า,ลอยน刧ํ惀า,ลอย
ควา้ง,ลอ่งลอย,ทว่ม,จุ่ม,แช,่วงิเวยีนศรษีะ,ทาํใหว้า่ยน刧ํ惀า,ทาํใหล้อยตวั. in the swim มบีทบาท
มาก ###SW. swimmer n. [Hope]
(vi) ลอย,วา่ยน刧ํ惀า,ทว่ม,จุ่ม,อาบ,แช ่[Nontri]
/S W IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swim วา่ยน刧ํ惀า: วา่ย [Lex2]
เวยีนศรีษะ: วงิเวยีน, ตาลาย, สบัสน [Lex2]
ลอย: ลอยน刧ํ惀า, ลอยควา้ง [Lex2]
การวา่ยน刧ํ惀า: การวา่ย [Lex2]
การเวยีนศรีษะ: การวงิเวยีน, การสบัสน [Lex2]
(สวมิ) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) วา่ย,วา่ยน刧ํ惀า,ลอยน刧ํ惀า,ลอย
ควา้ง,ลอ่งลอย,ทว่ม,จุ่ม,แช,่วงิเวยีนศรษีะ,ทาํใหว้า่ยน刧ํ惀า,ทาํใหล้อยตวั. in the swim มบีทบาท
มาก ###SW. swimmer n. [Hope]
(vi) ลอย,วา่ยน刧ํ惀า,ทว่ม,จุ่ม,อาบ,แช ่[Nontri]
/S W IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

switch สวติช:์ เคร鬦ื،องปดิ/เปดิไฟฟา้ [Lex2]
การเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งกระทนัหนั: การเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งทนัท ี[Lex2]
การสบัเปล鬦ี،ยน: การแทนท鬦ี، [Lex2]
ไมเ้รยีว: ไมย้างสาํหรับเฆ鬦ี،ยนต ี[Lex2]
เปล鬦ี،ยน: สบัเปล鬦ี،ยน [Lex2]
สบัเปล鬦ี،ยนสวติชไ์ฟฟา้[Lex2]
สบัรางรถไฟ: เปล鬦ี،ยนรางรถไฟ [Lex2]



แกวง่ไปมา: กระดกิไปมา [Lex2]
(สวทิช)ฺ n. ท鬦ี،เปดิปดิ,หวัเปดิปดิ,การเปดิปดิ,การเปล鬦ี،ยน,เคร鬦ื،องเปล鬦ี،ยน,สะพานไฟ,ไมเ้ฆ鬦ี،ยน,ไม้
เทา้,การหวด,การเฆ鬦ี،ยน vt.,vi. เปล鬦ี،ยน,สบัเปล鬦ี،ยน,สบัเปล鬦ี،ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆ鬦ี،ยนหรอืหวด
ดว้ยไมเ้รยีว,หนั,หนัเห,แกวง่,กระดกิหาง. ###SW. switcher n. [Hope]
(n) ทางหลกีรถไฟ,ไมเ้รยีว,สวชิทไ์ฟฟา้,ไมเ้ทา้,สะพานไฟ,การเปล鬦ี،ยน [Nontri]
(vt) เปล鬦ี،ยน,เฆ鬦ี،ยน,กระดกิ,ฉวย,ฉก,หนัเห [Nontri]
/S W IH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

swollen กรยิาชอ่งท鬦ี، 3 ของ swell[Lex2]
บวม: ขยายใหญ,่ พองตวั [Lex2]
(สโว\'เลนิ) adj. ขยายใหญ,่พองตวั,บวม,โออ้วด,คยุโว,ทะนงตวั,โอหงั. ###SW.
swollenness n. ###S. swelling [Hope]
(vi) pp ของ swell [Nontri]
/S W OW1 L AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[swell]
ทาํใหบ้วม: ทาํใหพ้อง, ทาํใหโ้ป่ง [Lex2]
ป่อง: โป่ง, พอง [Lex2]
เพ鬦ิ،มขนาด: เพ鬦ิ،มปรมิาณ, เพ鬦ิ،มจาํนวน [Lex2]
กระเพ鬦ื،อมข刧ึ惀นๆ ลงๆ: เป็นคล鬦ื،น [Lex2]
คล鬦ื،นขนาดใหญ:่ การกระเพ鬦ื،อมเป็นคล鬦ื،น [Lex2]
ลกัษณะกลมๆ[Lex2]
การบวม: การพอง, การโป่งนนู [Lex2]
การเพ鬦ิ،มของขนาด: การเพ鬦ิ،มของปรมิาณ [Lex2]
เสยีงดนตรที鬦ี،คอ่ยๆ ดงัข刧ึ惀น: เสยีงท鬦ี،ดงัข刧ึ惀น [Lex2]
คนชอบแตง่ตวั (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนสาํอาง, คนหรหูรา [Lex2]
ดมีาก (คาํไมเ่ป็นทางการ): ด,ี เน刧ี惀ยบ, ยอด [Lex2]
ทนัสมยั (คาํไมเ่ป็นทางการ): ชา่งแตง่ตวั, โดดเดน่ [Lex2]
(สเวล) {swelled,swollen/swelled,swelling,swells} vi.,vt. (ทาํให)้ บวม,ขยายตวั,พอง
ตวั,โป่ง,ลน้,โตข刧ึ惀น,เพ鬦ิ،มข刧ึ惀น,นนูข刧ึ惀น,ดงัข刧ึ惀น,แรงข刧ึ惀น,คยุโว,โออ้วด,วางมาดใหญโ่ต n. การบวม
(ขยายตวั,พองโต...) ,สว่นท鬦ี،บวม (ขยายตวั,พองโต...) ,ท鬦ี،ดนิท鬦ี،คอ่ย ๆ นนูข刧ึ惀น,เสยีงท鬦ี،คอ่ย ๆ
ดงั [Hope]
(vi) โตข刧ึ惀น,บวม,ขยายตวั,โป่ง,พองตวั,คยุโว [Nontri]
/S W EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

symbol สญัลกัษณ:์ เคร鬦ื،องหมาย, เคร鬦ื،องแสดง [Lex2]
(ซมิ\'เบลิ) n. สญัลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย vt. เป็นสญัลกัษณ,์เป็นเคร鬦ื،องหมาย. ###S.
token,emblem,signal [Hope]
(n) สญัลกัษณ,์เคร鬦ื،องหมาย,นัย,ลาง [Nontri]
/S IH1 M B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sympathetic เหน็อกเหน็ใจ: สงสาร [Lex2]
มใีจเหมอืนกนั: เขา้ขา้งกนั, เหน็พอ้งกนั [Lex2]
(ซมิพะเธท\'ทคิ) adj. เหน็อกเหน็ใจ  เป็นระบบประสาทท鬦ี،มใียประสาทมาจากไขสนัหลงัสว่น
อก และเอว แตม่ ีcenter อยู่ในไขสนัหลงั เป็นระบบประสาทท鬦ี،มกัใชใ้นผู้ท鬦ี،ใชพ้ลงังานทนัที
ทนัใด หรอืในขณะต鬦ื،นเตน้ สู้รบ หรอืป่วยไข ้ทาํใหม้า่นตาขยาย หวัใจเตน้เรว็ หลอดลมขยาย
ตวั หลอดเลอืดหดตวัเลก็นอ้ย ความดนัเลอิดสงูข刧ึ惀น เหง鬦ื،อออกมาก อณุหภมูริา่งกายเพ鬦ิ،มมาก
ข刧ึ惀น กระเพาะปัสสาวะยดือออก การบบีตวัของมดลกูลดลง ตอ่มขบัฮอรโ์มนนอ้ยลง ###S.



kindly,kind [Hope]
(adj) สงสาร,เหน็ใจ,เขา้ขา้ง,เหน็ดว้ย,พอใจ [Nontri]
/S IH2 M P AH0 TH EH1 T IH0 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

system ระบบ: หลกัการ [Lex2]
|das, pl. Systeme| ระบบ [LongdoDE]
(ซสิ\'เทมิ) n. ระบบ,ระบอบ, [Hope]
(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วธิ,ีระเบยีบ,หลกัการ [Nontri]
/S IH1 S T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

table โตะ๊: โตะ๊อาหาร [Lex2]
ตาราง: ตารางรายการ, บญัช,ี รายการ [Lex2]
แผน่ไม:้ แผน่จารกึ [Lex2]
กระดานหมากรกุ[Lex2]
อาหารท鬦ี،จัดเตรยีมไวอ้ยา่งดใีนภตัตาคารหรอืราชสาํนัก[Lex2]
ท鬦ี،ราบสงู[Lex2]
วางไวบ้นโตะ๊[Lex2]
เล鬦ื،อนออกไป: เล鬦ื،อน [Lex2]
ใสข่อ้มลูในตาราง[Lex2]
(เท\'เบลิ) n. โตะ๊,บญัช,ีแผน่,แผน่ไม,้แผน่หนิ,แผน่จารกึ,คาํจารกึ,ผวิหนา้เรยีบ,บวั
เสา,ตาราง,ท鬦ี،ราบสงู,ชั刧惀นแบน Phr. (under the table เมาเหลา้ ใหส้นิบน รับสนิบน) .
###S. catalogue,chart [Hope]
(n) โตะ๊,ตาราง,บญัช,ีรายการ,แผน่จารกึ,ท鬦ี،ราบสงู [Nontri]
(vt) วางบนโตะ๊,ทาํบญัช,ีทาํตาราง,บนัทกึรายการ [Nontri]
/T EY1 B AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tablet ยาเมด็แบน[Lex2]
แผน่จารกึ[Lex2]
สมดุฉกี[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นแผน่: ทาํใหแ้บน [Lex2]
จารกึลงบนแผน่ (เชน่ แผน่กระดาษ)[Lex2]
(แทบ\'ลทิ) n. ยาเมด็แบน,ปา้ย,แผน่หนังสอื,แผน่จารกึ,สมดุฉกี,สมดุบนัทกึ,แผน่เลก็,กอ้น
แบน ###S. pad,wafer [Hope]
(n) แผน่จารกึ,ยาเมด็,ปา้ย,สมดุฉกี,สมดุแฟม้,สมดุบนัทกึ [Nontri]
/T AE1 B L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tackle อวยัวะเพศชาย[Lex2]
การย刧ื惀อยดุ/หยดุฝ่ายตรงขา้มท鬦ี،ครองลกูในฟตุบอลหรอืฮอ็กก刧ี惀: การฉดุ, การหยดุ, การตะครบุตวั
[Lex2]
อปุกรณก์ฬีา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรอื ไตเ่ขา): อปุกรณต์กปลา (กวา้น, ลกูรอก ฯลฯ),
เคร鬦ื،องมอืตกปลา [Lex2]



เฟอืงและสายระโยงระยางของเรอื: รอกตะขอสาํหรับยกของหรอืใชด้งึใบเรอื [Lex2]
ผู้กาํกบัเสน้: กรรมการกาํกบัเสน้ [Lex2]
จัดการแกปั้ญหา: จัดการ, รับมอื, ควบคมุ [Lex2]
เขา้แยง่ลกู: แยง่หรอืหยดุฝ่ายตรงขา้มท鬦ี،ครองลกูในการเตะฟตุบอล [Lex2]
(แทค\'เคลิ) n. กวา้น,การจับคนท鬦ี،พาลกูว鬦ิ،งในกฬีารักบ刧ี惀. vt. จัดการ แกปั้ญหา,รับมอื,เลน่
งาน,จับคนท鬦ี،พาลกูมอืว鬦ิ،งในกฬีารักบ刧ี惀. ###SW. tackler n. ###S. try, undertake [Hope]
(n) เคร鬦ื،องใช,้รอกยกของ,เคร鬦ื،องขนักวา้น [Nontri]
(vt) จับ,จัดการ,เลน่งาน,ตอ่สู้,ตดิ(ใบ),ขบ(ปัญหา) [Nontri]
/T AE1 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tail หาง (สตัว)์[Lex2]
ชายเส刧ื惀อ: ปลาย, ชาย [Lex2]
สว่นทา้ย (เคร鬦ื،องบนิ, เรอื): สว่นทา้ย, ตอนหลงั [Lex2]
กน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ): บั刧惀นทา้ย [Lex2]
เวลาสดุทา้ย: ชว่งสดุทา้ย [Lex2]
ผู้ตดิตาม[Lex2]
ตดิตาม: ตาม, แอบตาม, สะกดรอย [Lex2]
ตดัหางสตัว:์ ตดัหาง [Lex2]
ปลดิกา้นผลไม[้Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบัสว่นหลงั: ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบัขา้งทา้ย, ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวกบัสว่นทา้ย, เก鬦ี،ยวกบัหาง [Lex2]
(เทล) n.,adj. หาง,ปลาย,ทา้ย,สว่นทา้ย,สว่นใน,สว่นท鬦ี،ไมต่อ้งการ,เปีย (ผม) ,ดา้นกอ้ยของ
เหรยีญ,การสงัวาสหญงิ. vt. เป็นสว่นหาง,เป็นสว่นปลาย,ใสห่าง,ตดัหาง,ตามหลงั. vi. ตาม
หลงั,ลา้หลงั,ลากหาง,คอ่ย ๆ หายไป, (ทา้ยเรอื) เกยต刧ื惀น. [Hope]
(n) หาง,ขา้งหลงั,ทา้ย,ปลาย,ชาย,การสงัวาส [Nontri]
/T EY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

take เอาไป: เอา [Lex2]
ยดึ: เอาไปโดยใชก้าํลงั [Lex2]
ควบคมุตวั[Lex2]
ถอื: จับ [Lex2]
ชนะ: พชิติ [Lex2]
เลอืก: ซ刧ื惀อ, เชา่ [Lex2]
นาํมา: ไดม้า, ได ้[Lex2]
พาไป: นาํไป [Lex2]
ทาน: กนิ, ด鬦ื،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鬦ิ،งดว้ยเคร鬦ื،องมอื: วดัอณุหภมู ิ[Lex2]
จดบนัทกึ: จด [Lex2]
ถา่ยหนัง: ถา่ยภาพ [Lex2]
ข刧ึ惀นรถ: ลงเรอื [Lex2]
คดัลอก[Lex2]
ตอ้งการ[Lex2]
เจบ็ป่วย[Lex2]



โกง[Lex2]
รว่มประเวณ[ีLex2]
การถา่ยภาพยนตรใ์นแตล่ะครั刧惀ง: ชว่งตอนของละคร [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,ไปยงั,กลายเป็น,ส鬦ิ،งท鬦ี،ถกูเอาไป (ทาํไป,หยบิ
ไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. Phr. (take after คลา้ย)  [Hope]
(vt) จับ,กนิ,หยบิ,เอา,ด鬦ื،ม,นกึ,ไดรั้บ,ทาํใหห้ลงใหล [Nontri]
/T EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

talk พดูคยุ: สนทนา, เจรจา, กลา่วคาํ [Lex2]
อภปิรายกนัในเร鬦ื،อง: พจิารณากนัในเร鬦ื،อง, ถกเร鬦ื،อง, พดูถงึเร鬦ื،อง [Lex2]
แสดงปาฐกถา: บรรยาย [Lex2]
นนิทา[Lex2]
การสนทนา: การพดูคยุ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،กลา่วถงึ: ส鬦ิ،งท鬦ี،พดูถงึ [Lex2]
การอภปิราย: การพจิารณา, การถกเร鬦ื،อง [Lex2]
การแสดงปาฐกถา[Lex2]
การนนิทา[Lex2]
คาํนนิทา: คาํพดูนนิทา, คาํเลา่ลอื [Lex2]
วธิกีารพดู[Lex2]
(ทอลค์) vi.,vt.,n. (การ) พดู,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,โจษจัน,เร鬦ื،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鬦ิ،งของหรอือ鬦ื،นๆ): สงูกวา่ปกต ิ[Lex2]
ซ鬦ึ،งมรีปูรา่งสงู (ของคนหรอืส鬦ิ،งตา่งๆ): สงู [Lex2]
มากเกนิไป: มากเกนิควร [Lex2]
เหลอืเช鬦ื،อ: ไมน่า่เช鬦ื،อ, ไมน่า่เป็นไปได ้[Lex2]
ดว้ยทา่ทสีงา่งาม: ดว้ยทา่ทภีาคภมูใิจ, ดว้ยทา่ทที鬦ี،มั鬦،นใจ [Lex2]
ข刧ี惀คยุ: โออ้วด, ข刧ี惀โม,้ 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]

tank ถงัขนาดใหญส่าํหรับบรรจนุ刧ํ惀าหรอืกา๊ซ: ถงับรรจ ุ(น刧ํ惀า, กา๊ซ), แทง็กน์刧ํ惀า [Lex2]
ปรมิาณน刧ํ惀าหรอืกา๊ซท鬦ี،บรรจใุนถงัขนาดใหญ[่Lex2]
รถถงั[Lex2]
คกุ (คาํไมเ่ป็นทางการ): หอ้งขงันักโทษ [Lex2]
บอ่น刧ํ惀า: ทะเลสาบ [Lex2]
เกบ็ไวใ้นแทง็ค:์ บรรจลุงในถงัหรอืบอ่ [Lex2]
ทาํใหเ้ลกิพยายามท鬦ี،จะเอาชนะการแขง่ขนักฬีา (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(แทงค)ฺ n. ถงั,รถถงั,บอ่น刧ํ惀า,ทะเลสาบ vt. บรรจลุงในถงั. ###S. basin,vessel [Hope]
(n) รถถงั,บอ่น刧ํ惀า,แทง็กน์刧ํ惀า,หอ้งเรอืนจาํ,ทะเลสาบ [Nontri]



/T AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tape เทปกาว: แถบกาว, กระดาษกาว [Lex2]
สายวดั[Lex2]
สายผกู: สายมดั [Lex2]
แถบบนัทกึเสยีง: สายเทปบนัทกึเสยีง [Lex2]
แถบผา้สาํหรับหุ้มรมิผา้ ทาํปกหนังสอืหรอืเยบ็เลม่: ผา้กุ๊น [Lex2]
เสน้ชยั: สายหลกัชยัท鬦ี،จดุส刧ิ惀นสดุในการแขง่ขนั [Lex2]
บนัทกึเสยีง: อดัเสยีง [Lex2]
ตดิกระดาษกาว[Lex2]
รัดดว้ยสายผกู: ผกูดว้ยเชอืก [Lex2]
วดัดว้ยสายวดั[Lex2]
(เทพ) n. สาย,สายเทป,สายเทปบนัทกึเสยีง,สายผา้หรอืพลาสตกิหรอืกระดาษยาวเป็น
รบิบ刧ิ惀น,ผา้ยางปดิแผลสาํหรับพันสายไฟฟา้,สายวดั,สายหลกัชยัท鬦ี،จดุส刧ิ惀นสดุในการแขง่ขนั vt.
ใสเ่ทป,ผกู,มดั [Hope]
(n) แถบ,สายเทป,รบิบ刧ิ惀น,สายวดั [Nontri]
/T EY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

target จดุมุ่งหมาย: เปา้, จดุหมาย, เปา้หมาย, วตัถปุระสงค ์[Lex2]
เปา้: เปา้ยงิปืน, เปา้ยงิ [Lex2]
เหย鬦ื،อ[Lex2]
เปา้หมายการนนิทา: เปา้หมายการวพิากยว์จิารณ ์[Lex2]
ตั刧惀งเปา้หมาย: เลง็ [Lex2]
(ทาร\์'กทิ) n. เปา้,เปา้หมาย,จดุมุ่งหมาย,โลก่ลม,เปา้การเยาะเยย้. vt. ตั刧惀งเปา้หมาย ###S.



mark,bull\'seye,victim [Hope]
(n) เปา้,โลก่ลม,จดุมุ่งหมาย [Nontri]
/T AA1 R G AH0 T/ [CMU]
/T ER1 G AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

task งานหนัก: งานท鬦ี،ยาก, ภารกจิ, งานท鬦ี،สาํคญั [Lex2]
ใชค้วามพยายามในการทาํงานอยา่งหนัก: ทาํใหท้าํงานหนักเกนิไป, ใชส้มองหนัก, ทาํให้
เหนด็เหน鬦ื،อย [Lex2]
(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เร鬦ื،องท鬦ี،ยาก,ภาระหนา้ท鬦ี،,vt. ทาํใหท้าํงานหนักมากหรอืเกนิไป,ใช้
สมองหนัก,ทาํใหเ้หนด็เหน鬦ื،อย. Phr. (take to task ประณามหรอืตาํหน)ิ ###S.
job,work,burden [Hope]
(n) งาน,ภาระหนา้ท鬦ี،,เร鬦ื،องท鬦ี،ยาก,งานหนัก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้หนด็เหน鬦ื،อย,ใชส้มองหนัก,ใหท้าํงานหนัก [Nontri]
/T AE1 S K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

taxi รถแทก็ซ鬦ี،: รถรับจา้ง [Lex2]
(เคร鬦ื،องบนิ) เคล鬦ื،อนไปตามลานบนิหรอืลานน刧ํ惀า[Lex2]
โดยสารแทก็ซ鬦ี،[Lex2]
สง่คนหรอืส鬦ิ،งของโดยทางรถยนต ์(คาํท鬦ี،ไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(แทค\'ซ)ี n. รถแทก็ซ鬦ี،. vt.,vi. เดนิทางโดยรถแทก็ซ鬦ี،,ทาํให ้(เคร鬦ื،องบนิ) เคล鬦ื،อนไปตามลาน
บนิหรอืบนน刧ํ惀า pl. taxis,taxies [Hope]
(n) รถยนตรั์บจา้ง,รถยนตเ์ชา่,รถแทก็ซ鬦ี، [Nontri]
/T AE1 K S IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tax ภาษ:ี อากร, ภาษอีากร, เงนิภาษ ี[Lex2]
คา่ใชจ้า่ยสาํหรับสมาชกิ[Lex2]
การท鬦ี،ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก: การเรยีกรอ้งใหใ้ชค้วามพยายามอยา่งมาก [Lex2]
เกบ็ภาษ:ี เรยีกภาษจีาก [Lex2]
จาํเป็นตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมาก: เรยีกรอ้งใหใ้ชค้วามอตุสาหะอยา่งมาก [Lex2]
กลา่วหา: ตาํหน,ิ ประณาม, ดา่ [Lex2]
(แทคซ)ฺ n. ภาษ,ีเงนิภาษ,ีภาระหนา้ท鬦ี،. vt. จัดเกบ็ภาษ,ีทาํใหเ้กดิภาระ
หนา้ท鬦ี،,ประณาม,ดา่,ตาํหน,ิประเมนิคา่. ###SW. taxer n. taxingly adv. ###S.
duty,impost,levy [Hope]
(n) ภาษ,ีภาระหนา้ท鬦ี، [Nontri]



(vt) ตาํหน,ิดา่,ประณาม,เกบ็ภาษ,ีประเมนิคา่ [Nontri]
/T AE1 K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

teacher ผู้สอน: คร,ู คณุคร,ู อาจารย ์[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหไ้ดเ้รยีนรู้[Lex2]
(ท\ี'เชอะ) n. ผู้สอน,คร,ูอาจารย.์ ###SW. teachership n. [Hope]
(n) คร,ูอาจารย,์ผู้สั鬦،งสอน [Nontri]
/T IY1 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

teaching วชิาชพีการสอน[Lex2]
เร鬦ื،องท鬦ี،สอน: ส鬦ิ،งท鬦ี،สอน [Lex2]
ท鬦ี،ใชใ้นการสอน[Lex2]
ท鬦ี،เป็นผู้สอน[Lex2]
(ทชิ\'ชงิ) n. การสอน,อาชพีการสอน,อาชพีคร,ูเร鬦ื،องท鬦ี،สอน,ส鬦ิ،งท鬦ี،สอน, ###SW. teachings
ทฤษฎ,ีหลกัการ ###S. pedagogy,education [Hope]
(n) การสอน,อาชพีคร ู[Nontri]
/T IY1 CH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[teach]
สอน (วชิา): ใหก้ารศกึษา [Lex2]
สั鬦،งสอน: สอนสั鬦،ง, อบรม [Lex2]
คร ู(คาํไมเ่ป็นทางการ): ช刧ี惀ใหเ้หน็ความทกุขท์รมานจากส鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،งเพ鬦ื،อใหก้ลวัท鬦ี،จะทาํ
[Lex2]
(ทชี) vt.,vi. สอน,สั鬦،งสอน,สอนหนังสอื,อบรม,ใหก้ารศกึษา. ###S. instruct,educate
[Hope]
(vi,vt) อบรม,สั鬦،งสอน,สอนหนังสอื [Nontri]
/T IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

teach สอน (วชิา): ใหก้ารศกึษา [Lex2]
สั鬦،งสอน: สอนสั鬦،ง, อบรม [Lex2]
คร ู(คาํไมเ่ป็นทางการ): ช刧ี惀ใหเ้หน็ความทกุขท์รมานจากส鬦ิ،งใดส鬦ิ،งหน鬦ึ،งเพ鬦ื،อใหก้ลวัท鬦ี،จะทาํ
[Lex2]
(ทชี) vt.,vi. สอน,สั鬦،งสอน,สอนหนังสอื,อบรม,ใหก้ารศกึษา. ###S. instruct,educate
[Hope]
(vi,vt) อบรม,สั鬦،งสอน,สอนหนังสอื [Nontri]
/T IY1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

team กลุ่มคนทาํงานหรอืเลน่กฬีาในกลุ่มเดยีวกนั: คณะทาํงาน [Lex2]
กลุ่มสตัวท์鬦ี،ใชเ้ทยีมรถ: สตัวต์ั刧惀งแตส่องตวัข刧ึ惀นไปท鬦ี،ใชใ้นการลากยานพาหนะ [Lex2]
จัดทมี: จัดกลุ่ม, ตั刧惀งทมี, ตั刧惀งกลุ่ม [Lex2]
ขบัยานพาหนะท鬦ี،ใชก้ลุ่มสตัวล์ากไป[Lex2]
ขนยา้ยโดยใชส้ตัวห์ลายตวัลากไป[Lex2]
(ทมี) n. กอง,หนว่ย,คณะ,ชดุนักกฬีา,กลุ่มคน,กลุ่มสตัว.์ vt.,vi. รวมกนัเป็นกลุ่มหรอื
หนว่ย,ขนสง่เป็นกลุ่ม,ใชส้ตัวเ์ล刧ี惀ยงเป็นกลุ่มลาก,รวมเงนิใหเ้หมาทาํ,ประสานกนั. adj. เก鬦ี،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鬦ื،อนท鬦ี،หรอืกระทาํอยา่งเรง่รบี: เรง่รบี, ร鬦ี،, รบีตะบงึ [Lex2]
แบง่ออก[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นร[ูLex2]
ทาํใหไ้มส่บายใจ[Lex2]
ไมส่บายใจ[Lex2]
การฉกี[Lex2]
รอยฉกี: รอยขาด [Lex2]
การรบีเรง่[Lex2]
น刧ํ惀าตา[Lex2]
หยดของเหลว[Lex2]
น刧ํ惀าตาไหลออกมา[Lex2]
การรอ้งไห[้Lex2]
(แทร)์ n. น刧ํ惀าตา,ของเหลวท鬦ี،คลา้ยน刧ํ惀าตา vi. นา้ตาไหลออกมา vt.,vi.,n. (การ) ฉกี,ฉกีขาด,ฉกี
ออก,ดงึ,ท刧ิ惀ง,ร刧ื惀อ,ร刧ื惀อท刧ิ惀ง,ร刧ื惀อออก,รดู,พราก,ถกูฉกี,ถกูดงึ,เรง่รยีไป,รอยฉกี,ชอ่งท鬦ี،ฉกีออก adj.
น刧ํ惀าตาไหล,น刧ํ惀าตาคลอ,ทาํใหน้刧ํ惀าตาไหล,โศกเศรา้ Phr. (tear into โจมตอียา่งแรง กล ่[Hope]
(n) น刧ํ惀าตา [Nontri]
(n) รอยขาด,รอยฉกี [Nontri]
(vi) ขาด,ดงึ,ถกูฉกี,เรง่รบีไป [Nontri]
(vt) ดงึ,พราก,รดู,ฉกี,ร刧ื惀อออก,ท刧ึ惀ง [Nontri]
/T EH1 R/ [CMU]
/T IH1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

tea ตน้ชา[Lex2]
ชา[Lex2]
ใบชา[Lex2]
น刧ํ惀าชา[Lex2]
ของวา่งท鬦ี،รับประทานเวลาน刧ํ惀าชา[Lex2]
กญัชา (คาํสแลง)[Lex2]
(ท)ี n. ใบชา,ตน้ชา ,เคร鬦ื،องด鬦ื،มใสช่า,งานเล刧ี惀ยงน刧ํ惀าชา,กญัชา,Phr. (one\'s cup of tea เหมาะ
สม สมควร) [Hope]
(n) ใบชา,น刧ํ惀าชา [Nontri]
/T IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

technical เก鬦ี،ยวกบัวชิาชา่ง: เก鬦ี،ยวกบัวชิาเทคนคิ, ทางเทคนคิ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัวชิาการเฉพาะเร鬦ื،อง: เฉพาะวชิา, เฉพาะเร鬦ื،อง [Lex2]
ท鬦ี،เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะอยา่ง: ท鬦ี،เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะเร鬦ื،อง [Lex2]
ทางทฤษฎ[ีLex2]
(เทค\'นเิคลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัเทคนคิ,เก鬦ี،ยวกบัวชิาเทคนคิ,เก鬦ี،ยวกบักลวธิ,ีเก鬦ี،ยวกบัศลิปะ,เฉพาะ
วชิา,ตามหลกัวชิา,เก鬦ี،ยวกบัวชิาเฉพาะอยา่ง,เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะอยา่ง [Hope]
(adj) เก鬦ี،ยวกบัเทคนคิ,เก鬦ี،ยวกบัศลิปะ,เช鬦ี،ยวชาญเฉพาะอยา่ง [Nontri]
/T EH1 K N IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

technique เทคนคิ: กลวธิ ี(เฉพาะดา้น) [Lex2]



หลกัวชิา: วชิาการ [Lex2]
ความสามารถพเิศษ[Lex2]
(เทคนคิ\') n. เทคนคิ,กลวธิ,ีศลิปะ,ฝีมอื,หลกัวชิา,ความสามารถทางเทคนคิ,วธิกีารดงึดดู
ความสนใจ ###S. craft,style,formula [Hope]
(n) ศลิปะ,วธิกีาร,หลกัวชิา,เทคนคิ,ฝีมอื [Nontri]
/T EH0 K N IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

technology เทคโนโลย:ี การนาํเอาวทิยาศาสตรม์าใชใ้นการปฏบิตั,ิ วทิยาศาสตรป์ระยกุต ์[Lex2]
เคร鬦ื،องมอืหรอืเคร鬦ื،องยนตท์鬦ี،สรา้งข刧ึ惀นจากความรู้ทางเทคโนโลย[ีLex2]
(เทคนอล\'โลจ)ี n. วชิาท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัศลิปของอตุสาหกรรมวทิยาศาสตรป์ระยกุตว์ศิวกรรมศาสตร์
และอ鬦ื،น ๆ ,ประยกุตว์ทิยา,วชิาการ,เทคโนโลย ี###SW. technologist n. [Hope]
(n) วชิาเทคนคิ,เทคโนโลย,ีวชิาชา่ง,วชิาการ [Nontri]
/T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

telephone โทรศพัท:์ เคร鬦ื،องรับโทรศพัท ์[Lex2]
การส鬦ื،อสารทางโทรศพัท[์Lex2]
คยุหรอืพดูกนัทางโทรศพัท:์ ตดิตอ่ทางโทรศพัท ์[Lex2]
คยุหรอืพดูกนัทางโทรศพัท:์ ต์ดิตอ่ทางโทรศพัท ์[Lex2]
(เทล\'ลโีฟน) n.,vt.,vi. โทรศพัท ์###SW. telephoner n. telephonic adj. [Hope]
(n) โทรศพัท ์[Nontri]
(vi) พดูโทรศพัท,์โทรศพัท ์[Nontri]
/T EH1 L AH0 F OW2 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

television เคร鬦ื،องรับโทรทศัน:์ โทรทศัน,์ ทวี ี[Lex2]
รายการทางโทรทศัน[์Lex2]
ธรุกจิโทรทศัน[์Lex2]
(เทล\'ละวชิเชิิน) n. โทรทศัน,์การถา่ยโทรทศัน,์ขอบขา่ยการถา่ยทอดโทรทศัน,์เคร鬦ื،อง
โทรทศัน.์ ###SW. televisional adj. televisionary adj. [Hope]
(n) วทิยโุทรภาพ,โทรทศัน ์[Nontri]
/T EH1 L AH0 V IH2 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tell บอก: พดู, แจง้ [Lex2]
เลา่: เลา่เร鬦ื،อง, บรรยาย, สาธยาย [Lex2]
เปดิเผย[Lex2]
เปดิเผยความลบั[Lex2]
จาํแนกความแตกตา่ง: แยกแยะ, บอกความแตกตา่ง [Lex2]
รู้[Lex2]
สั鬦،ง: ขอรอ้งใหท้าํ, บอกใหท้าํ [Lex2]
รับประกนัวา่เป็นจรงิ (ตามท鬦ี،กลา่วไว)้: รับรอง, ทาํใหม้ั鬦،นใจ [Lex2]
มผีลกระทบ: กระทบกระเทอืน [Lex2]
ทาํนาย[Lex2]
(เทล) vt.,vi. บอก,แจง้,เลา่,พดู,บรรยาย,เปดิเผย,จาํแนกความแตกตา่ง,แสดงผล. นับ
คะแนน,ทาํนาย,ทาํใหเ้กดิผลชดัเจนหรอืรนุแรง,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]



temperature อณุหภมู:ิ ระดบัความรอ้น [Lex2]
(เทม\'เพอระเชอะ) n. อณุหภมู,ิอณุหภมูริา่งกาย [Hope]
(n) อณุหภมู ิ[Nontri]
/T EH1 M P R AH0 CH ER0/ [CMU]
/T EH1 M P ER0 AH0 CH ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

temporary ชั鬦،วคราว: ท鬦ี،ไมป่ระจาํ, ท鬦ี، ไมต่ลอดไป, ท鬦ี، ไมถ่าวร [Lex2]
ผู้ท鬦ี،ถกูจา้งใหท้าํงานชั鬦،วคราว[Lex2]
(เทม\'พะเรอร鬦ี،) adj. ชั鬦،วคราว,ไมถ่าวร. n. คนท鬦ี،ทาํงานท鬦ี،ไมถ่าวร. ###SW. temporarily
adv. temporariness n. ###S. transient,brief,shortlived [Hope]
(adj) ชั鬦،วคราว,ชั鬦،วขณะ,ไมถ่าวร,เฉพาะกาล [Nontri]
/T EH1 M P ER0 EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tendency แนวโนม้: การโนม้เอยีง, ความโนม้เอยีง [Lex2]
จดุประสงคเ์ฉพาะ[Lex2]
(เทน\'เดนิซ)ี n. ความโนม้เอยีง,ความโนม้นา้ว,นสิยั,การบรกิาร,จดุประสงคพ์เิศษ หรอืเฉพาะ.
###SW. tendentious adj. [Hope]
(n) ความโนม้เอยีง,การบรกิาร,นสิยั,จดุประสงคพ์เิศษ [Nontri]
/T EH1 N D AH0 N S IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

tension ความตงึ[Lex2]
ความเครยีด: ความเครยีดทางจติใจ, สภาพตงึเครยีด [Lex2]
เคร鬦ื،องมอืท鬦ี،ใชด้งึใหต้งึ[Lex2]
(เทน\'เชนิ) n. ความตงึ,ความตงึเครยีด,แรงเบง่หรอืแกส๊หรอืไอ,เคร鬦ื،องยดึ,เคร鬦ื،องดงึ.
###SW. tensional adj. ###S. tightness,tautness [Hope]
(n) ความตงึเครยีด,การดงึ,แรงเบง่,เคร鬦ื،องยดึ [Nontri]
/T EH1 N SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ten เป็นจาํนวนสบิ[Lex2]
จาํนวนสบิ[Lex2]
กลุ่มของคนหรอืส鬦ิ،งของท鬦ี،มจีาํนวนสบิ[Lex2]
(เทน) n.,adj. สบิ [Hope]
(adj) สบิ [Nontri]
(n) สบิ,จาํนวนสบิ [Nontri]
/T EH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



tenth หน鬦ึ،งในสบิสว่นท鬦ี،เทา่ๆ กนั[Lex2]
(เทนธ)ฺ adj.,n. ท鬦ี،สบิ,หน鬦ึ،งในสบิสว่นท鬦ี،เทา่ ๆ กนั [Hope]
(adj) ท鬦ี،สบิ [Nontri]
(n) 1ใน 10 [Nontri]
/T EH1 N TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tent เตน็ท:์ กระโจม [Lex2]
ซ鬦ึ،งมลีกัษณะคลา้ยเตน็ท[์Lex2]
พักอยู่ในเตน็ท[์Lex2]
(เทนท)ฺ n. กระโจม,เตน๊ท.์ vt. ปักเตน๊ท ์vi. อาศยัอยู่ในโจม ###S. wigwam [Hope]
(n) กระโจม,เตน็ท ์[Nontri]
/T EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

term ระยะเวลาท鬦ี،กาํหนด: ระยะเวลาหน鬦ึ،ง, เวลาท鬦ี،กาํหนด [Lex2]
ภาคเรยีน[Lex2]
สมยั: คราว, ครั刧惀ง, วาระ [Lex2]
คาํศพัท[์Lex2]
ตั刧惀งช鬦ื،อ: เรยีกช鬦ื،อ [Lex2]
(เทอม) n. เวลาท鬦ี،กาํหนด,คราว,ครั刧惀ง,ระยะเวลา,ภาคเรยีน,สมยั,วาระ,ระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหนง่,คาํศพัท,์พจน,์จาํนวนในคณติศาสตร,์ภาคศาล,ระยะเวลาการตั刧惀งครรภ,์ขอ้สรปุ,ขอ้
สญัญา,เกณฑ,์ขอบเขต,ฐานะ,ความสมัพันธ,์เคร鬦ื،องหมายเขตvt. ใชค้าํ,ตั刧惀งช鬦ื،อ ###SW.
terms n. เง [Hope]
(n) ขอบเขต,ภาคเรยีน,ขอ้ตกลง,กาํหนดเวลา,ครั刧惀ง,วาระ,สมยั [Nontri]
(vt) เรยีก,ตั刧惀งช鬦ื،อให,้ใชค้าํ [Nontri]
/T ER1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

terrible นา่กลวั: นา่เกรงขาม, สยองขวญั [Lex2]
ซ鬦ึ،งแยม่าก: ซ鬦ึ،งไมย่อมรับ, ซ鬦ึ،งไมเ่หน็ดว้ย [Lex2]
(เทอ\'ระเบลิ) adj. นา่กลวั,นา่เกรงขาม,รา้ยแรง,สยองขวญั,มหนัต ์###S. distressing
[Hope]
(adj) นา่กลวั,นา่สยดสยอง,มหนัต,์รา้ยแรง [Nontri]
/T EH1 R AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

terribly อยา่งเลวรา้ย[Lex2]
(เทอ\'ระบล)ี adv. อยา่งนา่กลวั,สดุขดี,มหนัต ์[Hope]
(adv) อยา่งนา่กลวั,อยา่งรา้ยกาจ,อยา่งมหนัต,์อยา่งสดุขดี [Nontri]
/T EH1 R AH0 B L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

test การทดสอบ: การตรวจสอบ [Lex2]
วธิที鬦ี،ใชใ้นการทดสอบ[Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،พสิจูนค์ณุสมบตัขิองบคุคล: เหตกุารณท์鬦ี،เป็นเคร鬦ื،องพสิจูนบ์คุคล [Lex2]
แบบทดสอบ: ขอ้สอบ, คาํถามหรอืปัญหาท鬦ี،ใชใ้นการทดสอบ [Lex2]
ตรวจสอบ: ทดสอบ [Lex2]
การทดสอบ, การสอบ [LongdoEN]
(เทสท)ฺ vt.,vi.,n. (การ,สง่) ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ตรวจพสิจูน,์สาํรวจ. ###SW.
testability n. testable adj. testingly adv. [Hope]
(n) การทดลอง,การสาํรวจ,การสอบ,การพสิจูน ์[Nontri]



(vt) ทดลอง,ตรวจสอบ,สาํรวจ,ทดสอบ [Nontri]
/T EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

text ตน้ฉบบั: ตน้ฉบบัเดมิ, ถอ้ยคาํเดมิ [Lex2]
เน刧ื惀อหา: ใจความ [Lex2]
หนังสอืเรยีน: ตาํราเรยีน, แบบเรยีน [Lex2]
ขอ้ความสั刧惀นๆ[Lex2]
หวัขอ้สาํคญั[Lex2]
เน刧ื惀อเพลง[Lex2]
(เทคซทฺ)ฺ n. ตน้ฉบบัเดมิ,ขอ้ความเดมิ,แมบ่ทเดมิ,ใจความ,แบบฉบบัการเขยีน,เน刧ื惀อ
เพลง,ตาํรา,แบบเรยีน,หนังสอืเรยีน,ขอ้ความสั刧惀น ๆ ในพระคมัภรีไ์บเบลิ,อกัษรในพระคมัภรี์
ไบเบลิ,หวัขอ้สาํคญั,ตวัพมิพ.์ ###S. textbook [Hope]
(n) หวัขอ้,ตน้ฉบบั,ตวัหนังสอื,แบบเรยีน,เน刧ื惀อหา,ใจความ [Nontri]
/T EH1 K S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thanks การขอบคณุ[Lex2]
(n) การขอบใจ,ความกตญั柳竣 ู[Nontri]
/TH AE1 NG K S/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[thank]
แสดงการขอบคณุ: ขอบพระคณุ, ขอบใจ [Lex2]
รับผดิชอบ (การใชแ้บบประชด)[Lex2]
(แธงค)ฺ vt. ขอบคณุ,ขอบใจ,แสดงความขอบคณุ,แสดงการเหน็คณุคา่ n. ความรู้สกึ
ขอบคณุ,การแสดงความขอบคณุ, ###SW. thanks n. ฉันขอขอบคณุ (ยอ่จากI thank you)
,Phr. (thanks to เน鬦ื،องจาก) . thanker n. [Hope]
(vt) ขอบใจ,ขอบคณุ [Nontri]
/TH AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thank แสดงการขอบคณุ: ขอบพระคณุ, ขอบใจ [Lex2]
รับผดิชอบ (การใชแ้บบประชด)[Lex2]
(แธงค)ฺ vt. ขอบคณุ,ขอบใจ,แสดงความขอบคณุ,แสดงการเหน็คณุคา่ n. ความรู้สกึ
ขอบคณุ,การแสดงความขอบคณุ, ###SW. thanks n. ฉันขอขอบคณุ (ยอ่จากI thank you)
,Phr. (thanks to เน鬦ื،องจาก) . thanker n. [Hope]
(vt) ขอบใจ,ขอบคณุ [Nontri]
/TH AE1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thank you การแสดงความขอบคณุ[Lex2]

than กวา่ (ใชใ้นการเปรยีบเทยีบ)[Lex2]
(แธน) conj. กวา่,นอกจาก...เม鬦ื،อเปรยีบเทยีบกบั,เม鬦ื،อสมัพันธก์บั [Hope]
(con) กวา่ [Nontri]
/DH AE1 N/ [CMU]
/DH AH0 N/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

theatre โรงละคร: โรงมหรสพ [Lex2]
โรงภาพยนตร[์Lex2]



การละคร: เร鬦ื،องละคร [Lex2]
การสรา้งละคร[Lex2]
(เธยี\'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร,์โรงละครกลางแจง้,ผู้ชมในโรงดงั
กลา่ว,หอ้งบรรยาย,PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เร鬦ื،องละคร,สถานท鬦ี،
แสดง,การเกดิผนืดนิเป็นชั刧惀น ๆ) ###S. cinema [Hope]
/TH IY1 AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

theirs ของเขาเหลา่นั刧惀น[Lex2]
(pro) ส鬦ิ،งอนัเป็นของเขาทั刧惀งหลาย [Nontri]
/DH EH1 R Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

theme หวัขอ้: ประเดน็หลกั, ใจความสาํคญั, สาระสาํคญั, แกน่สาร [Lex2]
บทความ: งานเขยีนสั刧惀นๆ [Lex2]
แนวบทเพลง[Lex2]
(ธมี) n. หวัขอ้การอภปิราย,หวัขอ้ในการสนทนา,หวัขอ้หนังสอื,เร鬦ื،องของ
หนังสอื,ใจความ,สาระสาํคญั,แกน่สาร,หวัขอ้ความเรยีง,แกนคาํศพัท,์แนวบทเพลง. ###S.
topic,subject [Hope]
(n) หวัขอ้,สาระสาํคญั,แกน่เร鬦ื،อง,แนว,แกนคาํศพัท ์[Nontri]
/TH IY1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

themselves ดว้ยตวัของพวกเขาเอง[Lex2]
(เธม\'เซลซ\ฺ') pron.,pl. พวกเขา,พวกเขาเหลา่นั刧惀น [Hope]
(pro) ตวัของเขาทั刧惀งหลาย [Nontri]
/DH EH0 M S EH1 L V Z/ [CMU]
/DH AH0 M S EH1 L V Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

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

therefore เพราะฉะนั刧惀น: ดงันั刧惀น [Lex2]
(แธร\์'ฟอ) เพราะฉะนั刧惀น [Hope]
(adv) เพราะฉะนั刧惀น,ดงันั刧惀น,เชน่นั刧惀น,เน鬦ื،องจากนั刧惀น,โดยเหตนัุ刧惀น [Nontri]
/DH EH1 R F AO2 R/ [CMU]
(a) / / [OALD]

thickly (adj) อยา่งหนาแนน่,อยา่งหนา,อยา่งขน้,อยา่งดก,อยา่งทบึ,อยา่งโง ่[Nontri]
/TH IH1 K L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

thickness ความหนา[Lex2]
ชั刧惀นของวตัถ[ุLex2]
(ธคิ\'นสิ) n. ความหนา,สว่นหนา [Hope]
(n) ความหนา,ความขน้,ความทบึ,ความแนน่,ความโง,่ความชลุมนุ [Nontri]



/TH IH1 K N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thick หนา[Lex2]
หนาแนน่: เบยีดกนั, ดก [Lex2]
หนาทบึ: ยากท鬦ี،จะมองผา่นไปได ้[Lex2]
ท鬦ี،ไมช่ดัเจน: (เสยีง) หา้ว, พรา่ [Lex2]
เหนยีว: ขน้ [Lex2]
ท鬦ี،เดน่ชดั: ท鬦ี،สงัเกตไดง้า่ย [Lex2]
โง:่ ท鬦ึ،ม, ง鬦ี،เงา่ [Lex2]
สนทิสนม: ใกลช้ดิ, ชดิ, สนทิสนม, เป็นกนัเอง [Lex2]
อยา่งหนา[Lex2]
สว่นท鬦ี،หนาแนน่ท鬦ี،สดุ[Lex2]
สว่นท鬦ี،ลกึ หนาหรอืกวา้งท鬦ี،สดุ[Lex2]
(ธคิ) adj.,adv.,n. (สว่นท鬦ี،) หนา,หนาแนน่,ทบึ,หนาทบึ,มองไม่
เหน็,มวั,ขุ่น,กาํยาํ,หยาบ,ท鬦ึ،ม,โง,่ขนั Phr. (through thick and thin ผา่นอปุสรรคนานา
ประการ,เหนยีวแนน่) ###SW. thickish adj. thickly adv. [Hope]
(adj) หนา,แนน่,ทบึ,ขน้,มวั,ขุ่น,ท鬦ึ،ม,โง ่[Nontri]
/TH IH1 K/ [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]

thing ส鬦ิ،งของ: ของ, เคร鬦ื،องใช,้ วตัถ ุ[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เกดิข刧ึ惀น: เหตกุารณ ์[Lex2]
ความคดิหรอืคาํพดู[Lex2]
รายละเอยีด[Lex2]
จดุประสงค:์ จดุประสงคส์าํคญั [Lex2]
งานท鬦ี،ตอ้งทาํ: หนา้ท鬦ี،, ธรุะ, ภาระ [Lex2]
การกระทาํ[Lex2]
ส鬦ิ،งมชีวีติ: คนหรอืสตัว ์[Lex2]
เส刧ื惀อผา้อาภรณ[์Lex2]
กจิกรรมท鬦ี،ชอบ[Lex2]
ความชอบหรอืเกลยีดอยา่งมาก[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ปรารถนาจะไดม้า[Lex2]
(ธงิ) n. ส鬦ิ،งของ,ของ,สรรพส鬦ิ،ง,กรณ,ีส鬦ิ،งสาํคญั,เร鬦ื،องราว,การกระทาํ,เหตกุารณ,์รายละเอยีด,จดุ
ประสงค,์เปา้หมาย,วธิกีาร things เส刧ื惀อผา้อาภรณ,์การงาน,ส鬦ิ،งมชีวีติ,ความคดิ,ขอ้ความ,ส鬦ิ،งท鬦ี،
เป็นทรัพยส์นิได ้###S. object,entity [Hope]
(n) ส鬦ิ،งของ,เร鬦ื،อง,แบบ,กรณ,ีจดุประสงค,์การกระทาํ [Nontri]
/TH IH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thinking ซ鬦ึ،งสามารถคดิดว้ยเหตผุลได:้ ซ鬦ึ،งคาํนงึในเหตผุล [Lex2]
การคดิ: การคดิหาเหตผุล, การขบคดิ [Lex2]
การตดัสนิ[Lex2]
(ธงิ\'คงิ) adj. มเีหตผุล,ชอบคดิ,ชอบพจิารณา n. ความคดิ,การพจิารณา ###S. thought
[Hope]



/TH IH1 NG K AH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[think]
คดิ: ครุ่นคดิ, คดิอา่น [Lex2]
คดิ[Lex2]
มคีวามคดิเหน็[Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
นกึออก: คดิเช鬦ื،อมโยง, คดิได,้ นกึข刧ึ惀นมาได ้[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
คาดเดา: คาดคะเนลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
เลอืก[Lex2]
การคดิ: การนกึ [Lex2]
(ธงิค)ฺ vi. คดิ,ใชค้วามคดิ,ครุ่นคดิ,นกึ,ระลกึ,ราํลกึ,ราํพงึ,ไตรต่รอง,อยากจะ,เขา้ใจวา่,รู้สกึ
วา่,คดิวา่,ถอืวา่. vt. คดิวา่,รู้สกึวา่,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาดคดิ ###SW. thinkable adj. Phr.
(think fit คดิวา่เหมาะสม) ,Phr. (think up วางแผน คดิข刧ึ惀น [Hope]
(vi) คดิ,นกึ,ไตรต่รอง,ราํพงึ [Nontri]
/TH IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

think คดิ: ครุ่นคดิ, คดิอา่น [Lex2]
คดิ[Lex2]
มคีวามคดิเหน็[Lex2]
เขา้ใจ[Lex2]
นกึออก: คดิเช鬦ื،อมโยง, คดิได,้ นกึข刧ึ惀นมาได ้[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
คาดเดา: คาดคะเนลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
เลอืก[Lex2]
การคดิ: การนกึ [Lex2]
(ธงิค)ฺ vi. คดิ,ใชค้วามคดิ,ครุ่นคดิ,นกึ,ระลกึ,ราํลกึ,ราํพงึ,ไตรต่รอง,อยากจะ,เขา้ใจวา่,รู้สกึ
วา่,คดิวา่,ถอืวา่. vt. คดิวา่,รู้สกึวา่,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาดคดิ ###SW. thinkable adj. Phr.
(think fit คดิวา่เหมาะสม) ,Phr. (think up วางแผน คดิข刧ึ惀น [Hope]
(vi) คดิ,นกึ,ไตรต่รอง,ราํพงึ [Nontri]
/TH IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thin บาง[Lex2]
ผอมบาง: บาง, บอบบาง, เรยีวเลก็ [Lex2]
นอ้ย: เบาบาง, มปีระปราย [Lex2]
เจอืจาง: ท鬦ี،มนี刧ํ惀าผสมอยู่มาก, เหลว, ไมเ่ขม้ขน้ [Lex2]
เบา: ท鬦ี،มนี刧ํ惀าหนักนอ้ย [Lex2]
ท鬦ี،สามารถมองผา่นไปได:้ บาง, ท鬦ี،มองทะลไุด ้[Lex2]
แผว่เบา: ท鬦ี،มเีสยีงเบา [Lex2]
(ส)ี ซดี: (ส)ี จาง, ไมม่สี ี[Lex2]
ท鬦ี،ไมน่า่เช鬦ื،อถอื[Lex2]
อยา่งบาง[Lex2]
บางลง: นอ้ยลง [Lex2]
ทาํใหน้อ้ยลง: ทาํใหเ้ลก็ลง, ทาํใหเ้บาบาง [Lex2]
(ธนิ) adj.,adv.,vt.,vi. (ทาํใหห้รอืกลายเป็น) บาง,ผอม,นอ้ย, (เล刧ี惀ยง)
เลก็,ออ่น,จาง,ซดี,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดสว่นสาํคญั,ไมม่สี.ี ###SW. thinly adv. thinness



n. ###S. slim,skinny [Hope]
(adj) บาง,ผอม,นอ้ย,จาง,ซดี,ใส [Nontri]
/TH IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

third เศษหน鬦ึ،งสว่นสาม: หน鬦ึ،งในสาม [Lex2]
อนัดบัท鬦ี،สาม: ท鬦ี،สาม, ช刧ิ惀นท鬦ี،สาม, ส鬦ิ،งท鬦ี،สาม [Lex2]
เกยีรส์าม: อตัราความเรว็ท鬦ี،สาม [Lex2]
บนัไดเสยีงท鬦ี،สาม: เสยีงระดบัสาม [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นลาํดบัท鬦ี،สาม: ซ鬦ึ،งเป็นอนัดบัท鬦ี،สาม [Lex2]
ท鬦ี،สาม[Lex2]
(เธริด์) adj.,adv.,n. ท鬦ี،สาม,Phr. (third class ชั刧惀นท鬦ี،สาม,ชั刧惀นถกูท鬦ี،สดุ) (ของรถไฟ,เคร鬦ื،องบนิ
หรอือ鬦ื،น ๆ) [Hope]
(adj) ท鬦ี،สาม [Nontri]
(n) 1 ใน 3,วนัท鬦ี،สาม [Nontri]
/TH ER1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thirsty ท鬦ี،กระหายน刧ํ惀า[Lex2]
ซ鬦ึ،งขาดน刧ํ惀า[Lex2]
ซ鬦ึ،งปรารถนาอยา่งแรงกลา้: ซ鬦ึ،งอยากมาก [Lex2]
(เธริส์\'ท)ี n. กระหายน刧ํ惀า,อยากมาก,ตอ้งการความช刧ื惀น,ทาํใหก้ระหายน刧ํ惀า ###SW. thirstily
adv. thirstiness n. [Hope]
(adj) กระหายน刧ํ惀า,อยากมาก [Nontri]
/TH ER1 S T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

thirteen สบิสาม[Lex2]
(เธอ\'ทนี) n.,adj. สบิสาม [Hope]
(adj) สบิสาม [Nontri]
(n) สบิสาม,จาํนวนสบิสาม,เลขสบิสาม [Nontri]
/TH ER1 T IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thirty สามสบิ[Lex2]
(เธอ\'ท)ี n.,adj. สามสบิ [Hope]
(adj) สามสบิ [Nontri]
(n) เลขสามสบิ,จาํนวนสามสบิ [Nontri]
/TH ER1 D IY0/ [CMU]
/TH ER1 T IY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thoroughly อยา่งละเอยีดถ鬦ี،ถว้น: อยา่งละเอยีดรอบคอบ [Lex2]
อยา่งสมบรูณ:์ อยา่งแทจ้รงิ, อยา่งท鬦ี،สดุ, อยา่งแนน่อน, โดยส刧ิ惀นเชงิ [Lex2]
(adv) โดยตลอด,อยา่งเตม็ท鬦ี،,อยา่งละเอยีดลออ,อยา่งถ鬦ี،ถว้น [Nontri]
/TH ER1 OW0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

thorough ละเอยีดถ鬦ี،ถว้น: ละเอยีดรอบคอบ, รอบคอบ [Lex2]
ท鬦ี،ทาํอยา่งเตม็ท鬦ี،: ท鬦ี،ทาํอยา่งสมบรูณ ์[Lex2]
(เธอ\'โร) adj. ถ鬦ี،ถว้น,ทั鬦،วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั鬦،วถงึ,ละเอยีด,สมบรูณ,์เตม็ท鬦ี،,เตม็ตวั.



adv. ผา่น. ###SW. thoroughly adv. thoroughness n. ###S. complete [Hope]
(adj) เตม็ท鬦ี،,ทั鬦،วถงึ,ตลอด,สมบรูณ,์ถ鬦ี،ถว้น [Nontri]
/TH ER1 OW0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

though ถงึแมว้า่: แมว้า่ [Lex2]
อยา่งไรกต็าม: อยา่งไรกด็,ี แตท่วา่, เพยีงแตว่า่, ถงึกระนั刧惀น, แตก่ระนั刧惀น [Lex2]
(โธ) conj. แมว้า่,ถงึแมว้า่,หากวา่,Phr. (as though ยงักบัวา่) . adv. อยา่งไรกต็าม,สาํหรับ
ส鬦ิ،งนั刧惀นทั刧惀งหมด ###S. even if,that,however [Hope]
(adv) ถงึแมว้า่,อยา่งไรกด็,ีมาตรวา่,หากวา่ [Nontri]
/DH OW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

thought ความคดิ: ความนกึคดิ, ความสามารถในการคดิ, ปัญญา [Lex2]
กรยิาชอ่ง 2 และชอ่ง 3 ของ think[Lex2]
(ธอท) n. ความคดิ,การไตรต่รอง,การราํพงึ,ปัญญา,การพจิารณา,ความตั刧惀งใจ vi. กรยิาชอ่ง 2
และ 3 ของ think ###S. idea,notion [Hope]
(n) ความคดิ,การนกึ,การไตรต่รอง,การราํพงึ,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鬦ื،อมโยง, คดิได,้ นกึข刧ึ惀นมาได ้[Lex2]
มุ่งความสนใจไปยงั[Lex2]
ตั刧惀งใจ: มุ่งหมาย, คาดหมาย [Lex2]
คาดเดา: คาดคะเนลว่งหนา้, คาดการณ ์[Lex2]
เลอืก[Lex2]
การคดิ: การนกึ [Lex2]
(ธงิค)ฺ vi. คดิ,ใชค้วามคดิ,ครุ่นคดิ,นกึ,ระลกึ,ราํลกึ,ราํพงึ,ไตรต่รอง,อยากจะ,เขา้ใจวา่,รู้สกึ
วา่,คดิวา่,ถอืวา่. vt. คดิวา่,รู้สกึวา่,ถอืวา่,เขา้ใจวา่,คาดคดิ ###SW. thinkable adj. Phr.
(think fit คดิวา่เหมาะสม) ,Phr. (think up วางแผน คดิข刧ึ惀น [Hope]
(vi) คดิ,นกึ,ไตรต่รอง,ราํพงึ [Nontri]
/TH IH1 NG K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thousand หน鬦ึ،งพัน[Lex2]
หลกัพัน[Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
ซ鬦ึ،งมจีาํนวนพัน[Lex2]
(เธา\'เซนิด)ฺ n. หน鬦ึ،งพัน, adj. เป็นพัน ###SW. thousands n. จาํนวนระหวา่ง 1000 ถงึ
9999 หลกัพัน pl. thousands [Hope]
(adj) พัน,พันเทา่ [Nontri]
(n) พัน [Nontri]
/TH AW1 Z AH0 N D/ [CMU]
/TH AW1 Z AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thousandth หน鬦ึ،งในพันสว่น[Lex2]



(เธา\'เซนิธ)ฺ adj.,n. ท鬦ี،พัน,เป็นหน鬦ึ،งในหน鬦ึ،งพันสว่นเทา่ ๆ กนั. [Hope]
(adj) ท鬦ี،พัน [Nontri]
(n) 1 ใน 1000,หลกัพัน,ลาํดบัท鬦ี،พัน [Nontri]
/TH AW1 Z AH0 N D TH/ [CMU]
/TH AW1 Z AH0 N TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thread ดา้ย: เสน้ดา้ย, เสน้ไหม, เสน้ใย [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มลีกัษณะเรยีวเลก็[Lex2]
เร鬦ื،องหรอืเหตกุารณท์鬦ี،เกดิข刧ึ惀นตอ่เน鬦ื،องกนั[Lex2]
ชวีติของมนษุย[์Lex2]
ทะลผุา่น[Lex2]
รอ้ยลกูปัด: รอ้ยส鬦ิ،งตา่งๆบนดา้ย [Lex2]
เคล鬦ื،อนท鬦ี،ไปอยา่งระมดัระวงั[Lex2]
(เธรด) n. เสน้ (ป่าน,ปอ,ดา้ย,ไหม,ใยสงัเคราะห)์ ,ดา้ยหลอด,เสน้เรยีวเลก็,เสน้ใย,เร鬦ื،องตอ่
เน鬦ื،อง,สายความคดิ,โซแ่หง่เหตผุล,threads เส刧ื惀อผา้. vt. รอ้ยเขม็,รอ้ยเชอืก,แยงผา่น,แยง
ทะล.ุ vi. ชอนไช,คดเค刧ี惀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]

threatening /TH R EH1 T AH0 N IH0 NG/ [CMU]
/TH R EH1 T N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[threaten]
คกุคาม: ขู่เขญ็ [Lex2]
(เธรท\'เทนิ) vt.,vi. คกุคาม,ขู่เขญ็,เตอืนภยั,เป็นลางรา้ย. ###SW. threatener n.
threateningly adv. [Hope]
(vt) คกุคาม,ขู่,เป็นลางรา้ย [Nontri]
/TH R EH1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

threaten คกุคาม: ขู่เขญ็ [Lex2]
(เธรท\'เทนิ) vt.,vi. คกุคาม,ขู่เขญ็,เตอืนภยั,เป็นลางรา้ย. ###SW. threatener n.
threateningly adv. [Hope]
(vt) คกุคาม,ขู่,เป็นลางรา้ย [Nontri]
/TH R EH1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

threat การคกุคาม: การขู่เขญ็ [Lex2]
(เธรท) n. การคกุคาม,การขู่เขญ็,ลางรา้ย,ลางเตอืนภยั,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]

three จาํนวนสาม[Lex2]
กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนสาม[Lex2]
(ธร)ี n.,adj. สาม [Hope]



(adj) สาม [Nontri]
/TH R IY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

throat ชอ่งคอ: คอ, ลาํคอ [Lex2]
เปลง่เสยีงจากลาํคอ[Lex2]
(ไธรท) n. คอ,ลาํคอ,สว่นท鬦ี،คลา้ยคอ,สว่นหนา้ของคอ,ทางเขา้,เสยีงท鬦ี،เปลง่จากคอ,vt. เปลง่
เสยีงจากลาํคอ,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]

throughout โดยตลอด: ทกุหนทกุแหง่ [Lex2]
ตั刧惀งแตต่น้จนจบ[Lex2]
โดยตลอด: ทั刧惀งหมด, ทกุแหง่ [Lex2]
ทกุขณะ[Lex2]
(ธร\ู'เอาท)ฺ prep. โดยตลอด,ทกุหนทกุแหง่,ตั刧惀งแตต่น้จนจบ. adv. ทกุสว่น,โดยตลอด,ทกุ
ขณะ,ทกุจดุ,ตั刧惀งแตต่น้จนจบ [Hope]
(adv) โดยตลอด,ตลอดทั刧惀งหมด,ทกุหนทกุแหง่,ตั刧惀งแตต่น้จนจบ [Nontri]
(pre) โดยตลอด,ถว้นทั鬦،ว,โดยทั鬦،ว [Nontri]
/TH R UW0 AW1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

through ผา่นไป: จากดา้นหน鬦ึ،งไปสู่อกีดา้นหน鬦ึ،งของ, ผา่นตลอด [Lex2]
ทา่มกลาง[Lex2]
ดว้ยวธิ[ีLex2]
ตลอดทกุจาํนวน: ตลอดทกุหนว่ย, ตลอดทั刧惀งหมด [Lex2]
ตั刧惀งแตเ่ร鬦ิ،มจนกระทั鬦،งถงึ[Lex2]
ปราศจากการหยดุ: ไปตรงตลอด [Lex2]
เน鬦ื،องจาก: เพราะ [Lex2]
ผา่นไปตาม[Lex2]
โดยตลอด: โดยทั刧惀งหมด, ตั刧惀งแตต่น้จนจบ [Lex2]
ไปจนเสรจ็ส刧ิ惀น: จนกระทั鬦،งเรยีบรอ้ย [Lex2]
ซ鬦ึ،งเดนิทางรวดเดยีว: ซ鬦ึ،งเดนิทางทอดเดยีว, ซ鬦ึ،งเดนิทางตอ่เดยีว [Lex2]
ท鬦ี،เสรจ็ส刧ิ惀น[Lex2]
(ธร)ู prep. ผา่น,ผา่นพน้,ทะล,ุผา่นตลอด,ตลอด,รวมทั刧惀ง,ประสบความสาํเรจ็,โดยวธิ,ีโดย
เหตผุล,โดย,ดว้ย,เพราะ,เน鬦ื،องจาก. adv. ผา่น,ผา่นพน้,โดยตลอด,ตั刧惀งแตต่น้จนจบ,ถงึท鬦ี،
สดุ,เสรจ็,สมบรูณ,์PHr. (through and through โดยตลอดทกุกรณ)ี adj.
เสรจ็,สาํเรจ็,ผา่น,โดยตลอด [Hope]
(adj) ตรงไปเร鬦ื،อย,ผา่นพน้,ตลอดรอดฝั鬦،ง,สาํเรจ็ [Nontri]
(adv) เสรจ็ส刧ิ惀น,ตดัขาด,ตลอด,ถงึท鬦ี،สดุ [Nontri]
(pre) ตลอด,โดย,ดว้ย,เพราะ,เน鬦ื،องจาก,รวมทั刧惀ง [Nontri]
/TH R UW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

throw ขวา้ง: โยน, ปา, ซดั [Lex2]
เหว鬦ี،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鬦ื،อนท鬦ี،อยา่งเรง่รบี[Lex2]
เหว鬦ี،ยงหมดั[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปู: ปั刧惀นใหเ้ป็นรปูรา่ง [Lex2]
เป็นเจา้ภาพงานเล刧ี惀ยง[Lex2]
แกลง้แพ ้(โดยการตดิสนิบน): ตั刧惀งใจใหแ้พ ้(โดยการตดิสนิบน) [Lex2]
ปั鬦،นดา้ย[Lex2]
การขวา้ง: การโยน, การปา [Lex2]
ระยะทางท鬦ี،ขวา้งได[้Lex2]
คะแนนท鬦ี،ไดจ้ากการขวา้ง[Lex2]
(โธร) vt.,vi.,n. (การ)
ขวา้ง,ปา,โยน,ทอด,เหว鬦ี،ยง,สาด,ยงิ,พน่,สอ่ง,สาด,เหยยีด,พุ่ง,สลดั,ผลกั,สวมอยา่งรบี
รอ้น,แกลง้,แพ,้ทาํใหยุ้่งเหยงิใจ,การทอดลกูเตา๋,จาํนวนครั刧惀งท鬦ี،ทอด (ลกูเตา๋) ,ระยะท鬦ี،
ขวา้ง,ระยะตก Phr. (throw a party จัดงานเล刧ี惀ยง) [Hope]
(vt) ขวา้ง,ท刧ิ惀ง,เหว鬦ี،ยง,ฟาด,ปา,ทอย,โยน,ผลกั [Nontri]
/TH R OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thumb น刧ิ惀วหวัแมม่อื[Lex2]
(ธมับ)ฺ n. น刧ิ惀วหวัแมม่อื,น刧ิ惀วแรกของสตัว ์vt. (ใชน้刧ิ惀วหวัแมม่อื) ทาํสกปรกแตะพลกิหนา้หนังสอื
อยา่งรวดเรว็,ดดีสายกตีาร,์ขอโดยสารรถโดยช刧ี惀ทศิทางท鬦ี،จะไปดว้ยน刧ิ惀วหวัแมม่อื,all thumbs
งุ่มงา่ม,Phr. (thumb down การแสดงความไมเ่หน็หรอืคดัคา้น) Phr. (under one\'s
thumb [Hope]
(n) น刧ิ惀วหวัแมม่อื [Nontri]
/TH AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Thursday วนัพฤหสับด[ีLex2]
พฤหสับด[ีLex2]
(เธอซ\'เด) n. วนัพฤหสับด,ีวนัท鬦ี، 5 ของสปัดาห ์[Hope]
(n) วนัพฤหสับด ี[Nontri]
/TH ER1 Z D EY2/ [CMU]
/TH ER1 Z D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

thus ดงันั刧惀น[Lex2]
(ธสั) adv. ดงัน刧ี惀,เชน่น刧ี惀,ดว้ยเหตนุ刧ี惀,ดงัเชน่ [Hope]
(adv) เชน่น刧ี惀,ดงันั刧惀น,ดงัน刧ี惀,ดว้ยเหตนุ刧ี惀,ดว้ยประการฉะน刧ี惀 [Nontri]
/DH AH1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ticket ตั☊啌ว: บตัร [Lex2]
ปา้ยราคา: ปา้ยบอกขาย, ฉลากตดิสนิคา้ [Lex2]
รายช鬦ื،อสมาชกิผู้สมคัรรับเลอืกตั刧惀ง (ท鬦ี،พรรคการเมอืงเสนอช鬦ื،อ)[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมาะสม (คาํท鬦ี،ไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ใบอนญุาตสาํหรับกปัตนัเรอืหรอืเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
ใหบ้ตัรจอด[Lex2]
ตดิฉลาก: ตดิบตัร [Lex2]
ใหบ้ตัรผา่น[Lex2]



(ทคิ\'คทิ) n. ตั☊啌ว,บตัร,บตัรอนญุาต,ใบอนญุาต,รายช鬦ื،อสมาชกิผู้สมคัรรับเลอืกตั刧惀ง (ท鬦ี،
พรรคการเมอืงเสนอช鬦ื،อ) ,ใบสั鬦،ง สาํหรับผู้กระทาํผดิกฎจราจร,ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมาะสม,โครงการของ
พรรคการเมอืง,ฉลากตดิสนิคา้,ฉลากฉกี. vt. ตดิฉลาก,ตดิบตัร [Hope]
(n) ตั☊啌ว,บตัรอนญุาต,ใบสั鬦،ง,ฉลาก [Nontri]
/T IH1 K AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tidy นา่พงึพอใจ[Lex2]
ท鬦ี،เป็นระเบยีบ: ท鬦ี،เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย [Lex2]
ท鬦ี،เป็นแบบแผน: ท鬦ี،เป็นระบบ [Lex2]
ท鬦ี،มคีวามสาํคญั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เป็นท鬦ี،นา่พอใจ (คาํไมเ่ป็นทางการ): เป็นท鬦ี،ยอมรับ [Lex2]
จัดใหเ้รยีบรอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้รยีบรอ้ย[Lex2]
ผา้คลมุเบาะหลงัของเกา้อ刧ี惀[Lex2]
กลอ่งใสข่องเลก็ๆ[Lex2]
(ไท\'ด)ี adj. เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,สะอาดหมดจด,สะอาดสะอา้น,ดพีอควร,เป็นท鬦ี،นา่
พอใจ,สบาย,มากมาย vt. ทาํใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,ทาํใหส้ะอาดหมดจด. n. ภาชนะใสข่อง
ขวญัใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย,ถงัเกบ็ขยะขา้งถนน,ผา้คลมุพงิหลงัของเกา้อ刧ี惀,เบาะรองของเกา้อ刧ี惀.
[Hope]
(adj) ประณตี,สะอาด,สบาย,เรยีบรอ้ย,หมดจด [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้รยีบรอ้ย,ทาํใหส้ะอาด,เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย [Nontri]
/T AY1 D IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tie ผกูใหแ้นน่: มดั, ลา่ม, ผกูเป็นเง鬦ื،อน [Lex2]
ผกูเป็นปม[Lex2]
จาํกดั: วางเง鬦ื،อนไข [Lex2]
ไดแ้ตม้หรอืคะแนนเทา่กนั: เสมอกนั [Lex2]
เนคไท[Lex2]
เชอืก: สาย, ดา้ย, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชผ้กู [Lex2]
การไดแ้ตม้หรอืคะแนนเสมอกนั: การเสมอกนั, การไดแ้ตม้หรอืคะแนนเทา่กนั [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،จาํกดัขอบเขตไว:้ ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นเง鬦ื،อนไข [Lex2]
ท鬦ี،มคีะแนนเทา่กนั[Lex2]
(ไท) vt. (ใชเ้ชอืกหรอืสายอ鬦ื،น ๆ) ผกู,มดั,ตอ่,รัด,โยง,จาํกดั,ทาํคะแนนเทา่กนั,ผกูพันเป็นสามี
ภรรยา vi. ผกู,มดั,ตอ่,รัด,โยง,ทาํคะแนนเทา่กนั, Phr. (tie down ทาํใหล้ดนอ้ยลง,จาํกดั) , 
Phr. (tie up มดัแนน่ ผกูแนน่ ขดัขวาง สกดั หยดุยั刧惀ง จอดเรอื ยุ่งมาก) n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชผ้กู [Hope]
(n) ความเก鬦ี،ยวดอง,ความเสมอกนั,พันธะ,ผา้ผกูคอ,เชอืกผกูรองเทา้ [Nontri]
(vi) เสมอกนั,ไดแ้ตม้เทา่กนั,ทาํคะแนนเทา่กนั [Nontri]
(vt) ผกู,โยง,มดั,วางเง鬦ื،อนไข,จาํกดั [Nontri]
/T AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tightly อยา่งคบัแนน่[Lex2]
อยา่งแนน่หนา[Lex2]
อยา่งเขม้งวด: อยา่งเขม้งวดกวดขนั [Lex2]
/T AY1 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

tight คบัแนน่: ผกูแนน่, พันแนน่, รัดแนน่ [Lex2]
แนน่หนา[Lex2]



ปดิแนน่ (ไมท่าํใหข้องเหลวไหลออกมาได)้: ตดิแนน่, ตดิสนทิ [Lex2]
เขม้งวด: กวดขนั, เครง่ระเบยีบ [Lex2]
หนาแนน่: ไมม่ที鬦ี،วา่ง [Lex2]
ท鬦ี،ไมม่เีวลาวา่ง[Lex2]
ข刧ี惀เหนยีว: ตระหน鬦ี،, ใจแคบ [Lex2]
ยาก: ลาํบาก, จัดการลาํบาก [Lex2]
ท鬦ี،มคีู่แขง่ท鬦ี،มคีวามสามารถใกลเ้คยีงกนั[Lex2]
เมา (คาํสแลง): เมาเหลา้ [Lex2]
สั刧惀นกระชบั: กระชบั, สงัเขป, ไดใ้จความ [Lex2]
สนทิสนม (คาํไมเ่ป็นทางการ): ใกลช้ดิสนทิสนม [Lex2]
อยา่งมั鬦،นคง[Lex2]
(ไทท)ฺ adj.,adv.แนน่,หนาแนน่,ตงึแนน่,อดัแนน่,กวดขนั,รัดแนน่,รัดรปู,ไมรั่鬦،ว,อากาศเขา้ไม่
ได,้คบั,คบัแคบ,คบัขนั,ยาก,ลาํบาก,รัดกมุ,ไดใ้จความ,เกอืบเสมอกนั,ใกลเ้คยีงกนัมาก,ข刧ี惀
เหนยีว,ตระหน鬦ี،,เมาเหลา้, (เงนิ) ฝืด,คดิดอกเบ刧ี惀ยอตัราสงู,เป็นท鬦ี،ตอ้งการนอ้ย,เป็นระเบยีบ
[Hope]
(adj) แนน่,คบั,อดึอดั,ตงึ,คบัขนั,กวดขนั,ข刧ี惀เหนยีว [Nontri]
/T AY1 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

timetable ตารางการเรยีนการสอน[Lex2]
(ไทม\ฺ'เทเบลิ) n. ตารางเวลา (ตารางรถไฟ,ตารางสอน และอ鬦ื،น ๆ) [Hope]
(n) ตารางเวลา [Nontri]
/T AY1 M T EY2 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

time การลงโทษจาํคกุ[Lex2]
เวลา: กาล, ชว่งเวลา, ชั鬦،วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
ชว่งชวีติของบคุคล[Lex2]
ฤดกูาล[Lex2]
ครั刧惀ง: เท鬦ี،ยว, หน, คราว [Lex2]
จังหวะของดนตร[ีLex2]
เวลาท鬦ี،ทาํงาน[Lex2]
คา่จา้ง[Lex2]
จับเวลา[Lex2]
กาํหนดเวลา[Lex2]
ตั刧惀งเวลา[Lex2]
(ไทม)ฺ n. เวลา,ชว่งเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมยั,ยคุ,กาล,ฤดกูาล,ครั刧惀ง,ชว่ง,อาย,ุวนั
ตาย,เทา่,จังหวะ,อตัราความเรว็,เวลาพักผอ่น,อตัราคา่จา้งตามชว่งเวลา,สทิธ,ิระยะเวลาการตั刧惀ง
ครรภ,์adj. เก鬦ี،ยวกบัเวลา,เก鬦ี،ยวกบัระเบดิเวลา,ตั刧惀งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั刧惀งเวลา,ควบคมุเวลา
[Hope]
(n) เวลา,ครั刧惀ง,อาย,ุสมยั,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
(vt) กะเวลา,จับเวลา,ใหจั้งหวะ,กาํหนด,ตั刧惀งเวลา [Nontri]
/T AY1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tin ดบีกุ: แรด่บีกุ [Lex2]
กระป๋อง[Lex2]
ภาชนะท鬦ี،ทาํจากดบีกุ[Lex2]
เคลอืบดว้ยดบีกุ: ชบุดบีกุ [Lex2]
บรรจกุระป๋อง[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํดว้ยแผน่ดบีกุ[Lex2]



(ทนิ) n. ดบีกุ (มสีญัลกัษณ ์Sn) ,แผน่ดบีกุ,แผน่เหลก็เคลอืบดบีกุ,ภาชนะท鬦ี،ทาํดว้ย
ดบีกุ,เคร鬦ื،องหมายตาํรวจ,ตาํรวจ. adj. ทาํดว้ยแผน่ดบีกุ,ปลอม,ไรค้า่,เลว,ครั刧惀งท鬦ี، 10. vt.
เคลอืบดบีกุ,ชบุดบีกุ,บรรจกุระป๋อง. ###SW. tinlike adj. [Hope]
(n) ดบีกุ,กระป๋อง,สงักะส,ีเคร鬦ื،องหมายตาํรวจ [Nontri]
(vt) บดุว้ยดบีกุ,ใสก่ระป๋อง,เคลอืบ,หุ้ม,ชบุ [Nontri]
/T IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tiny เลก็มาก[Lex2]
เดก็เลก็ๆ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(adj) เลก็นอ้ย,จอ้ย,จ☊啌ว,กระจริดิ [Nontri]
/T AY1 N IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

tip จดุปลายสดุ[Lex2]
สว่นท鬦ี،สวมปลาย[Lex2]
ทาํใหม้ปีลาย: จัดใหม้ปีลาย [Lex2]
หุ้มปลาย[Lex2]
เอาปลายออก[Lex2]
เ้อยีง[Lex2]
ทาํใหเ้อยีง: ทาํใหเ้อน, ทาํใหก้ระดก, ทาํใหล้าด [Lex2]
คว鬦ํ،าลง[Lex2]
ทาํใหค้ว鬦ํ،า[Lex2]
เทขยะ[Lex2]
ขยบัหมวกหรอืเอาหมวกออก (แสดงการทกัทาย)[Lex2]
การทาํใหเ้อยีง[Lex2]
การลาดเอยีง[Lex2]
สถานท鬦ี،สาํหรับเทขยะ[Lex2]
เงนิรางวลัพเิศษ: เงนิตอบแทนการบรกิาร [Lex2]
คาํแนะนาํ: ขอ้แนะนาํ, ขอ้คดิเหน็ท鬦ี،มปีระโยชน ์[Lex2]
ใหเ้งนิรางวลั: ใหร้างวลั [Lex2]
ใหเ้งนิรางวลั[Lex2]
แจง้ขอ้มลู[Lex2]
การตเีบาๆ[Lex2]
ตเีบาๆ[Lex2]
เคลด็ลบั [LongdoEN]
|der, pl. Tips| คาํแนะนาํ, เคลด็ลบั (เป็นการเขยีนท鬦ี،ลา้สมยั ในปัจจบุนัมกัใช ้der Tipp แทน)
[LongdoDE]
(ทพิ) n. ปลาย,ปลายแหลม,ปลายเรยีว,ยอด,สดุ,สว่นท鬦ี،อยู่ปลาย,ใบแทรกหนังสอื,งนิ
ตอบแทนเลก็นอ้ย,เงนิรางวลั,คาํแนะนาํ,ขอ้แนะนาํ,การเคาะเบา ๆ ,การตเีบา ๆ ,การตลีกู
กระโดด vt. ทาํใหม้ปีลาย,จัดใหม้ปีลาย,ประดบัปลาย,เอาปลายออก,ตดิผนวกปลาย,ตอ่
ปลาย,แทรก,เสรมิปลาย,ทาํใหเ้อยีง [Hope]
(n) รางวลัคนใช,้ความลบั,ปลาย,การเคาะ,คาํแนะนาํ,ใบแทรก [Nontri]
(vt) ใหร้างวลัคนใช,้เคาะ,เอยีง,กระดก,เท,ผลกั,โยน [Nontri]
/T IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tired เหนด็เหน鬦ื،อย: ลา้, เหน鬦ื،อย, อดิโรย, ออ่นเพลยี [Lex2]
นา่เบ鬦ื،อ: ไมน่า่สนใจ, ซ刧ํ惀าซาก, จาํเจ [Lex2]
(ไท\'เออด) adj. เหน鬦ื،อย,เหนด็เหน鬦ื،อย,เม鬦ื،อยลา้,ออ่นเพลยี,เบ鬦ื،อหนา่ย,ราํคาญ,จดืชดื,มยีาง
ออก,มแีถบโลหะหุ้มลอ้รถ. ###S. fatigued,weary,enervated [Hope]



(adj) เหน鬦ื،อย,เม鬦ื،อย,เบ鬦ื،อ,ออ่นเพลยี,ลา้ [Nontri]
/T AY1 ER0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[tire]
ยางรถยนต:์ ยางนอก [Lex2]
เหน鬦ื،อย: หมดแรง [Lex2]
ทาํใหเ้หน鬦ื،อย: ทาํใหห้มดแรง [Lex2]
เบ鬦ื،อ: หมดความสนใจ [Lex2]
ทาํใหเ้บ鬦ื،อ: ทาํใหห้มดความสนใจ [Lex2]
(ไท\'เออะ) vt.,vi. เหน鬦ื،อย,เหนด็เหน鬦ื،อย,เม鬦ื،อยลา้,เพลยี,หนา่ย,เบ鬦ื،อหนา่ย,หนา่ยแหนง,ใส่
ยาง,ตกแตง่,ประดบั,แตง่ตวั,แตง่ศรษีะ n. ความเหนด็เหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ยางรถ,ยาง
นอก,แผน่ยางหรอืเหลก็รอบลอ้เพ鬦ื،อกนัสกึ,ส刧ื惀อผา้อาภรณ,์ส鬦ิ،งประดบั,เคร鬦ื،องประดบัศรษี [Hope]
(n) ยางรถ,ความเหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ส鬦ิ،งประดบั,เส刧ื惀อผา้ [Nontri]
(vt) เหน鬦ื،อย,เพลยี,เบ鬦ื،อหนา่ย,ใสย่างรถ,ใสเ่หลก็,ประดบั [Nontri]
/T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tire ยางรถยนต:์ ยางนอก [Lex2]
เหน鬦ื،อย: หมดแรง [Lex2]
ทาํใหเ้หน鬦ื،อย: ทาํใหห้มดแรง [Lex2]
เบ鬦ื،อ: หมดความสนใจ [Lex2]
ทาํใหเ้บ鬦ื،อ: ทาํใหห้มดความสนใจ [Lex2]
(ไท\'เออะ) vt.,vi. เหน鬦ื،อย,เหนด็เหน鬦ื،อย,เม鬦ื،อยลา้,เพลยี,หนา่ย,เบ鬦ื،อหนา่ย,หนา่ยแหนง,ใส่
ยาง,ตกแตง่,ประดบั,แตง่ตวั,แตง่ศรษีะ n. ความเหนด็เหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ยางรถ,ยาง
นอก,แผน่ยางหรอืเหลก็รอบลอ้เพ鬦ื،อกนัสกึ,ส刧ื惀อผา้อาภรณ,์ส鬦ิ،งประดบั,เคร鬦ื،องประดบัศรษี [Hope]
(n) ยางรถ,ความเหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ส鬦ิ،งประดบั,เส刧ื惀อผา้ [Nontri]
(vt) เหน鬦ื،อย,เพลยี,เบ鬦ื،อหนา่ย,ใสย่างรถ,ใสเ่หลก็,ประดบั [Nontri]
/T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tiring นา่เหนด็เหน鬦ื،อย: นา่เหน鬦ื،อยหนา่ย [Lex2]
(ไท\'เออรงิ) adj. ทาํใหเ้หนด็เหน鬦ื،อย,ทาํใหอ้อ่นเพลยี,นา่เบ鬦ื،อหนา่ย,นา่ราํคาญ [Hope]
/T AY1 R IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[tire]
ยางรถยนต:์ ยางนอก [Lex2]
เหน鬦ื،อย: หมดแรง [Lex2]
ทาํใหเ้หน鬦ื،อย: ทาํใหห้มดแรง [Lex2]
เบ鬦ื،อ: หมดความสนใจ [Lex2]
ทาํใหเ้บ鬦ื،อ: ทาํใหห้มดความสนใจ [Lex2]
(ไท\'เออะ) vt.,vi. เหน鬦ื،อย,เหนด็เหน鬦ื،อย,เม鬦ื،อยลา้,เพลยี,หนา่ย,เบ鬦ื،อหนา่ย,หนา่ยแหนง,ใส่
ยาง,ตกแตง่,ประดบั,แตง่ตวั,แตง่ศรษีะ n. ความเหนด็เหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ยางรถ,ยาง
นอก,แผน่ยางหรอืเหลก็รอบลอ้เพ鬦ื،อกนัสกึ,ส刧ื惀อผา้อาภรณ,์ส鬦ิ،งประดบั,เคร鬦ื،องประดบัศรษี [Hope]
(n) ยางรถ,ความเหน鬦ื،อย,ความออ่นเพลยี,ส鬦ิ،งประดบั,เส刧ื惀อผา้ [Nontri]
(vt) เหน鬦ื،อย,เพลยี,เบ鬦ื،อหนา่ย,ใสย่างรถ,ใสเ่หลก็,ประดบั [Nontri]
/T AY1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

title ช鬦ื،อเร鬦ื،อง: ช鬦ื،อหนังสอื, ช鬦ื،อเรยีก [Lex2]
หวัเร鬦ื،อง[Lex2]
คาํนาํหนา้ช鬦ื،อ (เชน่ ตาํแหนง่ ยศ บรรดาศกัด气ิꯔ)[Lex2]



ตาํแหนง่ชนะเลศิ: ตาํแหนง่แชมป์ [Lex2]
กรรมสทิธ气ิꯔ: สทิธคิรอบครอง, สทิธกิารเป็นเจา้ของ [Lex2]
ทาํใหม้ชี鬦ื،อเร鬦ื،อง: ตั刧惀งช鬦ื،อเร鬦ื،อง, ตั刧惀งหวัขอ้ [Lex2]
เรยีกบคุคลดว้ยคาํนาํหนา้ช鬦ื،อ[Lex2]
(ไท\'เทลิ) n. หวัขอ้,ช鬦ื،อเร鬦ื،อง,ช鬦ื،อหนังสอื,คาํเรยีก,ช鬦ื،อเรยีก,ยศฐาบรรดาศกัด气ิꯔ,กรรมสทิธ气ิꯔใน
อสงัหารมิทรัพย,์หลกัฐานแสดงกรรมสทิธ气ิꯔสทิธ,ิปกในของหนังสอื,ตาํแหนง่ชนะเลศิ,คาํบรรยาย
ขา้งใตข้องภาพยนตรห์รอืโทรทศัน,์ความบรสิทุธ气ิꯔของทองคาํ,ความเหมาะสม. vt. ทาํใหม้ี
หวัขอ้ [Hope]
(n) ช鬦ื،อ,สทิธคิวามเป็นเจา้ของ,ตาํแหนง่,บรรดาศกัด气ิꯔ,ช鬦ื،อเร鬦ื،อง [Nontri]
(vt) ตั刧惀งช鬦ื،อ,จา่หนา้ [Nontri]
/T AY1 T AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

today วนัน刧ี惀[Lex2]
ปัจจบุนัน刧ี惀: ยคุน刧ี惀, สมยัน刧ี惀, ทกุวนัน刧ี惀 [Lex2]
ท鬦ี،อยู่ในสมยัปัจจบุนั: สมยัใหม ่[Lex2]
ในวนัน刧ี惀[Lex2]
ในปัจจบุนัน刧ี惀: ในขณะน刧ี惀, เด☊啌ยวน刧ี惀, ในยคุปัจจบุนั, ในสมยัน刧ี惀 [Lex2]
(ทะเด\') n. วนัน刧ี惀,ทกุวนัน刧ี惀,ในวนัน刧ี惀,สมยัน刧ี惀,ยคุน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀 adj. วนัน刧ี惀,ในวนัน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀 ###S.
now,at present,pronto [Hope]
(adv) ทกุวนัน刧ี惀,ในวนัน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀 [Nontri]
(n) วนัน刧ี惀,ยคุน刧ี惀,ปัจจบุนัน刧ี惀,สมยัน刧ี惀 [Nontri]
/T AH0 D EY1/ [CMU]
/T UW0 D EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

toe น刧ิ惀วเทา้ (ของคนและสตัว)์: ปลายเทา้, หวัแมเ่ทา้ [Lex2]
สว่นหนา้ของเทา้สตัว[์Lex2]
สว่นปลายของรองเทา้หรอืถงุเทา้[Lex2]
ปลายของไมต้กีอลฟ์[Lex2]
สว่นท鬦ี،คลา้ยน刧ิ惀วเทา้[Lex2]
ยนืหรอืเดนิดว้ยปลายเทา้[Lex2]
แตะดว้ยปลายเทา้: แตะน刧ิ惀วเทา้ลงบน [Lex2]
ตดีว้ยดา้นหนา้ของปลายไมก้อลฟ์[Lex2]
(โท) n. น刧ิ惀วเทา้,ปลายเทา้,หวัแมเ่ทา้,สว่นท鬦ี،คลา้ยหวัแมเ่ทา้,ปลายนอกของไมต้กีอลฟ์,เชงิ
เนนิ,สว่นปลายของรองเทา้หรอืถงุเทา้ vt. ทาํใหม้ปีลายเทา้,แตะดว้ยปลายเทา้,เตะดว้ยปลาย
เทา้. vi. เดนิหรอืยนืเขยง่บนปลายเทา้,แตะหรอืสมัผัสดว้ยปลายเทา้. Phr. (on one\'s toes
มพีลงั ต鬦ื،นตวั กระฉับกระเฉง [Hope]
(n) น刧ิ惀วเทา้,ปลายเทา้,กบีมา้,หวัรองเทา้,ปลายไมต้กีอลฟ์ [Nontri]
/T OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

together พรอ้มกบัคนอ鬦ื،น: รว่มกนั [Lex2]
รวมกนั: รวม [Lex2]
อยา่งเช鬦ื،อมโยงกนั: อยา่งสมัพันธก์นั [Lex2]
อยา่งเหน็พอ้งรว่มกนั[Lex2]
อยา่งตอ่เน鬦ื،องกนั: อยา่งไมถ่กูขดัจังหวะ [Lex2]
อยู่รว่มกนั (คาํไมเ่ป็นทางการ): แตง่งานกนั [Lex2]
ท鬦ี،มอีารมณม์ั鬦،นคงและเช鬦ื،อมั鬦،นในตวัเอง[Lex2]
(ทเูกธ\'เธอะ) adv. ดว้ยกนั,พรอ้มกนั,รว่มกนั,เขา้ดว้ยกนั,ปะทะกนั,สมัพันธก์นั,เก鬦ี،ยวขอ้ง



กนั,เวลาเดยีวกนั,โดยไมห่ยดุยั刧惀ง [Hope]
(adv) ดว้ยกนั,รว่มกนั,พรอ้มกนั,ตดิๆกนั [Nontri]
/T AH0 G EH1 DH ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

toilet โถสว้ม[Lex2]
หอ้งน刧ํ惀า: หอ้งสขุา, หอ้งสว้ม [Lex2]
(ทอย\'ลทิ) n. หอ้งน刧ํ惀า,หอ้งสว้ม,หอ้งอาบน刧ํ惀า,หอ้งแตง่ตวั,การอาบน刧ํ惀าและแตง่ตวั,ชดุอปุกรณ์
หอ้งน刧ํ惀า,โตะ๊เคร鬦ื،องแปง้,เคร鬦ื،องแตง่ตวั,การแตง่บาดแผลหลงัการผา่ตดั. ###S. toilette
[Hope]
(n) การแตง่ตวั,หอ้งน刧ํ惀า,หอ้งสว้ม,เคร鬦ื،องสาํอาง,โตะ๊เคร鬦ื،องแปง้ [Nontri]
/T OY1 L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tomato มะเขอืเทศ[Lex2]
ตน้มะเขอืเทศ[Lex2]
(ทะเม\'โท) n. ตน้มะเขอืเทศ,ผลมะเขอืเทศ,หญงิ,เดก็ผู้หญงิ pl. tomatoes [Hope]
(n) มะเขอืเทศ [Nontri]
/T AH0 M EY1 T OW2/ [CMU]
/T AH0 M AA1 T OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tomorrow พรุ่งน刧ี惀[Lex2]
อนาคต: ภายหนา้, กาลขา้งหนา้ [Lex2]
อนาคต[Lex2]
(ทมูอ\'โร) n. วนัพรุ่งน刧ี惀,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งน刧ี惀,อนาคต [Hope]
(adv) พรุ่งน刧ี惀,ในอนาคต [Nontri]
(n) อนาคตกาล,พรุ่งน刧ี惀 [Nontri]
/T AH0 M AA1 R OW2/ [CMU]
/T UW0 M AA1 R OW2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tone คณุภาพของเสยีง[Lex2]
น刧ํ惀าเสยีง: ลกัษณะน刧ํ惀าเสยีง [Lex2]
ลกัษณะทั鬦،วๆไป[Lex2]
เสยีงท鬦ี،เกดิจากเคร鬦ื،องยนตก์ลไก[Lex2]
เฉดส:ี โทนส ี[Lex2]
ความตงึตวัของกลา้มเน刧ื惀อหรอือวยัวะอ鬦ื،นๆในรา่งกาย[Lex2]
ระดบัเสยีง: เสยีงสงูต鬦ํ،า [Lex2]
ปรับสใีหก้ลมกลนื[Lex2]
พดูหรอืออกเสยีงดว้ยระดบัเสยีงหน鬦ึ،ง[Lex2]
(โทน) n. เสยีงสงูต鬦ํ،า,คณุภาพของเสยีง,น刧ํ惀าเสยีง,เสยีงรอ้ง,การเนน้เสยีงท鬦ี،พยางคห์น鬦ึ،งของ
คาํ,ระบบส,ีสที鬦ี،ให,้การใหส้,ีการปรับส,ีอทิธพิลของส,ีความตงึตวัของอวยัวะหรอืเน刧ื惀อเย鬦ื،อของ
รา่งกาย. vt.,vi. ทาํเสยีงเฉพาะ,ปรับเสยีง,ปรับส,ีฟ刧ื惀นฟสูภาพกายหรอืจติ Phr. tone dow
[Hope]
(n) เสยีง,น刧ํ惀าเสยีง,การใหส้,ีลกัษณะ [Nontri]
(vi) เขา้กนั,กลมกลนื,ลงรอย,ปรับเสยีง [Nontri]
/T OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tongue ล刧ิ惀น: ส鬦ิ،งท鬦ี،เหมอืนล刧ิ惀น [Lex2]



ภาษา[Lex2]
การพดู (คาํทางการ)[Lex2]
ความสามารถในการพดู[Lex2]
ลกูตุ้มระฆงั[Lex2]
แหลม (แผน่ดนิ): แผน่ดนิท鬦ี،ย鬦ื،นไปในแหลง่น刧ํ惀า [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มรีปูรา่งลกัษณะคลา้ยล刧ิ惀น[Lex2]
เลยี: แตะดว้ยล刧ิ惀น [Lex2]
จบูโดยใชล้刧ิ惀น[Lex2]
ใชล้刧ิ惀นบงัคบัเคร鬦ื،องเป่าใหอ้อกเสยีงตามตอ้งการ[Lex2]
(ทงั) n. ล刧ิ惀น,คารม,สาํนวนภาษา,ชนชาต ิ(ซ鬦ึ،งใชภ้าษาตา่งกนั) ,แผน่ล刧ิ惀นของเคร鬦ื،องดนตร,ีเขม็
ตาชั鬦،ง, (แผน่ดนิ) แหลม,เดอืย,เดอืยตวัผู้,หมดุ vt.,vi. เปลง่เสยีงจากการกระทบของล刧ิ惀น,แตะ
ดว้ยล刧ิ惀น,ดา่,ด,ุใชล้刧ิ惀นเลยี,ใชล้刧ิ惀นชว่ยในการเป่าเคร鬦ื،องดนตร,ีทาํรางล刧ิ惀น,พดู,เอย่ [Hope]
(n) ล刧ิ惀น,สาํนวน,คารม,ภาษา,ล刧ิ惀นของรองเทา้,ลกูตุ้มระฆงั,หมดุ [Nontri]
/T AH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tonne หนว่ยชั鬦،งน刧ํ惀าหนักเป็นตนั (เทา่กบั 1,000 กโิลกรัม)[Lex2]
(ทนั) n. 1000 กโิลกรัม,เมตรกิตนั [Hope]
/T AH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ton หนว่ยน刧ํ惀าหนักเทา่กบั 2,000 ปอนด ์(ในอเมรกิา)[Lex2]
หนว่ยน刧ํ惀าหนักเทา่กบั 1,000 กโิลกรัม (ในองักฤษ): ตนั [Lex2]
หนว่ยความจภุายในเรอื[Lex2]
จาํนวนมาก[Lex2]
อยา่งมากมาย[Lex2]
(ทนั) n. หนว่ยน刧ํ惀าหนักท鬦ี،เทา่กบั 2000 ปอนด ์(short ton) ในอเมรกิาหรอื 2240 ปอนด ์(long
ton) ในองักฤษ,หนว่ยปรมิาตรท鬦ี،หนักหน鬦ึ،งตนั,หนว่ยน刧ํ惀าหนักท鬦ี،เทา่กบั 1000 กโิลกรัม (metric
ton) ,=displacement ton (ด)ู ,หนว่ยปรมิาตรท鬦ี،เทา่กบั 40 ลกูบาศกฟ์ตุ (shipping
ton,measurementton) [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนักเป็นตนั [Nontri]
/T AH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tool อวยัวะเพศชาย[Lex2]
คนโง[่Lex2]
เคร鬦ื،องมอื[Lex2]
สว่นใบมดีของเคร鬦ื،องมอื[Lex2]
วธิกีาร[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชใ้นงานตา่งๆ[Lex2]
คนท鬦ี،เป็นเคร鬦ื،องมอืของผู้อ鬦ื،น[Lex2]
อวยัวะเพศชาย (คาํสแลง): ลงึค ์[Lex2]
ใชเ้คร鬦ื،องมอืทาํงาน: ทาํงานดว้ยเคร鬦ื،องมอื [Lex2]
ขบัรถ: ขบัรถ [Lex2]
ใหค้ร鬦ื،องมอื[Lex2]
ขบัรถ[Lex2]
(ทลู) n. เคร鬦ื،องมอื,อปุกรณ ์vt. จัดใหม้เีคร鬦ื،องมอื,ใชเ้คร鬦ื،องมอื,ขบัรถ. ###SW. tooler n.
###S. implement,utensil [Hope]
(n) เคร鬦ื،องมอื,อปุกรณ ์[Nontri]
(vt) ใชเ้คร鬦ื،องมอื [Nontri]
/T UW1 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

tooth ฟัน: ส鬦ิ،งท鬦ี،คลา้ยฟัน [Lex2]
พ刧ื惀นผวิท鬦ี،หยาบ (โดยเฉพาะกระดาษ ทาํใหส้หีรอืกาวสามารถตดิได)้[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มอีาํนาจทาํลายลา้ง[Lex2]
รสชาต[ิLex2]
ทาํใหม้ฟัีน[Lex2]
(ทธู) n. ฟัน,ซ鬦ี،หว,ีฟันเฟอืง,เฟอืง,ผวิหนา้ท鬦ี،ขรขุระของกระดาษวาดหรอืผา้ใบ,vt. ใสฟั่น. by
the skin of one\'s teeth เสน้ยาแดงนดิเดยีว,to the teeth ทั刧惀งหมด เตม็ท鬦ี،. vt. ใสฟั่น.
[Hope]
(n) ฟัน,เฟอืง,ซ鬦ี،หว,ีเข刧ี惀ยว [Nontri]
/T UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

too อกีดว้ย[Lex2]
มากเกนิไป[Lex2]
อยา่งมาก: อยา่งย鬦ิ،ง [Lex2]
(ท)ู adv. อกี,เพ鬦ิ،มเตมิ,ดว้ย,เหมอืนกนั,ก,็ยงั,เกนิไป,มากเกนิไป,มากกวา่ ###S. in addition
[Hope]
(adv) ดว้ย,เหลอืเกนิ,เกนิไป,เหมอืนกนั,ก,็อกี [Nontri]
/T UW1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

topic หวัขอ้: หวัขอ้เร鬦ื،อง, เร鬦ื،อง, หวัเร鬦ื،อง [Lex2]
(ทอพ\'พคิ) n. หวัเร鬦ื،อง,เร鬦ื،องพดู,ญัตต,ิกฎเกณฑ,์หลกัเกณฑ ์###S.
theme,subject,point,field [Hope]
(n) หวัขอ้เร鬦ื،อง,ญัตต,ิกฎเกณฑ ์[Nontri]
/T AA1 P IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

top สดุยอด: เจง๋เปง้ [Lex2]
จดุสงูสดุ: ตาํแหนง่สงูสดุ [Lex2]
ดา้นบน: พ刧ื惀นผวิดา้นบน [Lex2]
ฝา: ท鬦ี،ปดิ [Lex2]
เส刧ื惀อ (โดยเฉพาะของสตร)ี[Lex2]
ตาํแหนง่หนา้ท鬦ี،หรอืคนในตาํแหนง่หนา้ท鬦ี،ท鬦ี،สงูสดุ[Lex2]
สว่นท鬦ี،ดที鬦ี،สดุ[Lex2]
สว่นเร鬦ิ،มตน้[Lex2]
สว่นบนสดุของศรีษะ[Lex2]
หลงัคารถ[Lex2]
สงูท鬦ี،สดุ: ท鬦ี،ระดบัสงูสดุ [Lex2]
ท鬦ี،ประสบความสาํเรจ็สงูสดุ: ท鬦ี،มคีณุภาพดที鬦ี،สดุ [Lex2]
เสรมิยอด: เพ鬦ิ،มขา้งหนา้ [Lex2]
เดด็ยอด: ขลบิ, เลม็ [Lex2]
อยู่ในระดบัตน้ๆ[Lex2]
ไปจนถงึยอด[Lex2]
ลกูขา่ง: ไมห้มนุ [Lex2]
(ทอพ) n. สว่นบน,ยอด,บน,มมุบน,ขา้งบน,ดา้นบน,หลงัคา,ฝา,ประทนุ,หวั,สว่นแรกสดุ adj.
บน,ยอด,สงูสดุยอดเย鬦ี،ยม,ดเีลศิ,ชั刧惀นนาํ,หวัหนา้ vi. ข刧ึ惀นเหนอื,เพ鬦ิ،ม,ตดิตาม,ควบคมุไดส้มบรูณ์
adj. บน,ยอด,สงูสดุยอดเย鬦ี،ยม,ดเีลศิ,ชั刧惀นนาํ,หวัหนา้ on top ประสบความสาํเรจ็,มชียัชนะ
[Hope]
(adj) สงูสดุ,ขา้งบน,เหนอืกวา่,ยอดเย鬦ี،ยม [Nontri]



(adv) อยู่เหนอื,อยู่บนยอด,ตอ่ยอด,เดด็ยอด [Nontri]
(n) ยอด,ลกูขา่ง,หลงัคา,ฝา,ประทนุรถ,กระหมอ่ม,หวั,หวักะท ิ[Nontri]
/T AA1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

totally โดยส刧ิ惀นเชงิ: อยา่งเตม็ท鬦ี،, โดยสมบรูณ ์[Lex2]
(โท\'ทะล)ี adv. ทั刧惀งหมด,โดยส刧ิ惀นเชงิ ###S. entirely,completely [Hope]
/T OW1 T AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

total ผลรวม: ยอดรวม [Lex2]
โดยสมบรูณ[์Lex2]
ทั刧惀งหมด: เตม็ท鬦ี، [Lex2]
รวมยอด: รวมทั刧惀งหมด [Lex2]
ทาํลาย (คาํสแลง)[Lex2]
(โท\'เทลิ) adj. ทั刧惀งหมด,สมบรูณ,์เตม็ท鬦ี،,เดด็ขาด n. จาํนวนทั刧惀งหมด,ทั刧惀งหมด. vt. รวมทั刧惀งหมด
vi. เป็นจาํนวนทั刧惀งหมด. ###S. sum total,sum mass [Hope]
(adj) ทั刧惀งหมด,ยอด,เบด็เสรจ็,ทั刧惀งส刧ิ惀น [Nontri]
(n) ผลรวม,ยอดรวม,จาํนวนทั刧惀งส刧ิ惀น [Nontri]
(vi,vt) รวมยอด,รวมทั刧惀งส刧ิ惀น,รวมทั刧惀งหมด [Nontri]
/T OW1 T AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

touch สมัผัส: แตะ, จับ [Lex2]
นาํส鬦ิ،งของมาใหส้มัผัสกนั[Lex2]
กดเบาๆ[Lex2]
มอีทิธพิล: มผีลกระทบ [Lex2]
ใชห้รอืกนิ[Lex2]
เก鬦ี،ยวขอ้ง: เก鬦ี،ยวพัน, เก鬦ี،ยวขอ้งดว้ย [Lex2]
ความรู้สกึ: การสมัผัส [Lex2]
การสมัผัส: การแตะตอ้ง [Lex2]
จาํนวนเลก็นอ้ย[Lex2]
รายละเอยีด[Lex2]
การตดิตอ่ส鬦ื،อสาร[Lex2]
(ทชั)ฺ vt.,vi.,n. (การ) สมัผัส,แตะ,ตอ้ง,แตะ
ตอ้ง,จับ,ถกู,ถ,ูใช,้บรโิภค,เก鬦ี،ยวขอ้ง,จัดการ,มผีล,บรรล,ุถงึ,ประทบัใจ,ละเมดิ,ลว่งเกนิ,ทาํให้
เกดิเสยีงเบา ๆ ,ขอ,ขอยมื, Phr. (touch down (เคร鬦ื،องบนิ) ลงแตะพ刧ื惀นดนิ) Phr. (touch off
ทาํใหต้ดิไฟ,ทาํใหร้ะเบดิ) [Hope]
(n) การสมัผัส,การแกไ้ข,การถ,ูการตกแตง่,การแตะ [Nontri]
(vt) สมัผัส,แกไ้ข,ทาํอนัตราย,แตะ,ถ,ูตกแตง่ [Nontri]
/T AH1 CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tough ท鬦ี،ทนทาน: ท鬦ี،ใชไ้ดน้าน [Lex2]
เหนยีว(อาหาร): ท鬦ี،เค刧ี惀ยวยาก [Lex2]
แขง็แรง[Lex2]
ท鬦ี،นา่กลวั: ท鬦ี،มพีฤตกิรรมนา่กลวั [Lex2]
ยาก[Lex2]
ท鬦ี،ลงโทษรา้ยแรง[Lex2]
คนท鬦ี،ตอ่ตา้นสงัคม[Lex2]
อยา่งกา้วรา้ว[Lex2]



คาํอทุานถงึความโชครา้ย[Lex2]
(ทฟั) adj. เหนยีว,ทนทาน,ไมเ่ปราะ,บกึบนึ,ด刧ื惀อรั刧惀น,แขง็แรง,ยาก,ใจแขง็,รา้ย. n.
อนัธพาล,วายรา้ย. vt. tough it out อดทน. ###SW. toughish adj. toughly adv.
toughness n. ###S. resilient,hardy [Hope]
(adj) เหนยีว,บกึบนึ,ด刧ื惀อดงึ,ยาก,ทนทาน,แขง็แรง [Nontri]
/T AH1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tourist นักทอ่งเท鬦ี،ยว: นักเดนิทาง [Lex2]
(ทวั\'รสิท)ฺ n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) นักทอ่งเท鬦ี،ยว,นักทศันาจร,ผู้ดงูาน,ชั刧惀นโดยสารท鬦ี،สองของเคร鬦ื،อง
บนิหรอืเรอื. [Hope]
(n) นักทอ่งเท鬦ี،ยว,นักทศันาจร [Nontri]
/T UH1 R AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tour การทอ่งเท鬦ี،ยวไปชมสถานท鬦ี،ตา่งๆ[Lex2]
เกมการแขง่ขนัท鬦ี،แขง่ตอ่เน鬦ื،องกนัโดยทมีเดยีว[Lex2]
ระยะเวลาการปฏบิตัหินา้ท鬦ี،[Lex2]
ทอ่งเท鬦ี،ยวไปชมสถานท鬦ี،ตา่งๆ[Lex2]
(ทวัร)์ vi.,vt.,n. (การ) ทอ่งเท鬦ี،ยว,ทศันาจร,ดงูาน,เตรด็เตร,่ตระเวน. ###SW. tourer n.
###S. visit [Hope]
(n) การทอ่งเท鬦ี،ยว,การทศันาจร,การเตรด็เตร,่การตระเวน [Nontri]
(vi) ทอ่งเท鬦ี،ยวไป,เตรด็เตร,่ทศันาจร,ตระเวน [Nontri]
/T UH1 R/ [CMU]
(v) / / [OALD]

towards (โท\'เอริด์ซ) adj. ใกลจ้ะเกดิข刧ึ惀น,จวนแจ,อยู่ในระหวา่ง,เป็นมงคล,ใหป้ระโยชน ์[Hope]
(pre) ไปตอ่,ในเร鬦ื،อง,ไปทาง,เก鬦ี،ยวกบั,เน鬦ื،องจาก [Nontri]
/T AH0 W AO1 R D Z/ [CMU]
/T AO1 R D Z/ [CMU]
(in) / / [OALD]

tower ตกึสงู[Lex2]
ปอ้มปราการ[Lex2]
ชั刧惀นเกบ็แผน่ซดีหีรอืวดีโีอ[Lex2]
สงูข刧ึ惀นไป: ตระหงา่น [Lex2]
เหนอืกวา่[Lex2]
(เทา\'เออะ) n. หอสงู,หอคอย,เจดยี ์vi. อยู่สงู,ยนืตระหงา่น,สงูข刧ึ惀นมาก,บนิสงู,ตั刧惀งตระหงา่น.
###SW. towery adj. ###S. belfry,spire,minaret,citadel,fort [Hope]
(n) หอคอย,หอบงัคบัการบนิ [Nontri]
(vi) ชสูงู,บนิโฉบ,ตั刧惀งตระหงา่น [Nontri]
/T AW1 ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

town เขตเมอืง[Lex2]
เทศบาลเมอืง[Lex2]
ชาวเมอืง: ประชาชน [Lex2]
(ทาวน)์ n. เมอืง,นคร,เขตชมุชน,ชาวเมอืง,ประชาชนทั刧惀งเมอืง,เขตศนูยก์ารคา้ของเมอืง, Phr.
(go to town ทาํ (วางแผน) ดแีละเรว็,ไปหาความสาํราญ) , 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]

toy ของเลน่[Lex2]
ของจาํลอง: ชองช刧ิ惀นเลก็ๆ [Lex2]
(ทอย) n. ของเลน่,เคร鬦ื،องเลน่,ของเดก็เลน่,ส鬦ิ،งท鬦ี،มคีา่เลก็นอ้ย,ของกระจอก,สตัวท์鬦ี،มขีนาด
เลก็,บคุคลรา่งเต刧ี惀ย,ส鬦ิ،งประดบัเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,การผอ่นคลายอารมณ,์การละเลน่,หมวกผู้หญงิ
สกอ๊ตแลนดส์มยักอ่นท鬦ี،มสีว่นท鬦ี،ยาวคลมุถงึไหล.่ adj. ใชเ้ป็นของเลน่,เหมอืนของเลน่. vi. เลน่
[Hope]
(n) เคร鬦ื،องเลน่,ของเลน่ [Nontri]
(vi) เลน่,ลบูไล,้หยอกเลน่ [Nontri]
/T OY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trace รอ่งรอย: ว鬦ี،แวว [Lex2]
จาํนวนบางเบา: จาํนวนเลก็นอ้ย [Lex2]
รอยเทา้[Lex2]
ทาง (ท鬦ี،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,รอ่งรอย,รอยเทา้,รอยทาง,ทาง
เลก็,รอยความทรงจาํในสมอง (หรอืengram) การลากเสน้,การวาดเลน่,ปรมิาณเลก็นอ้ย
มาก,รอยภาพโทรทศัน,์รอยบนัทกึ,จดุหรอืเสน้ท鬦ี،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]

track หนทาง: เสน้ทาง, ถนน [Lex2]
รางรถไฟ: รางคู่ขนาน [Lex2]
ลู่: ลู่สาํหรับว鬦ิ،ง [Lex2]
รอ่งแผน่เสยีง[Lex2]
รอ่งเสยีงในเทปแมเ่หลก็[Lex2]
ตดิตาม: ตามรอย [Lex2]
(แทรค)ฺ n. รอ่งรอยทางเดนิ,ทางเดนิเทา้,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวยีน,ทางในป่า,รอยเทา้,ลู่
ว鬦ิ،ง,ทางรถไฟ,ชว่งลอ้รถ,รอ่งรอย,หลกัฐาน,วถิทีาง,เสน้ทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตาม
ทาง,คอยตาม,ตดิตาม Phr. (keep track of ตดิตามขา่ว บนัทกึ สบืเสาะ) Phr. (on the
track ตรงเปา้ [Hope]
(n) รอยเทา้,ทางเดนิ,ทางเกวยีน,ทางรถไฟ,ลู่ว鬦ิ،ง [Nontri]
(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย [Nontri]
/T R AE1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trade การคา้ขาย: การคา้, การขาย [Lex2]
อาชพี[Lex2]



การแลกเปล鬦ี،ยน: ส鬦ิ،งแลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
ลมมรสมุ: ลมตะเภา [Lex2]
ชา่งฝีมอื: ชา่ง [Lex2]
คา้ขาย: ทาํการตกลงซ刧ื惀อขาย [Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยน: เปล鬦ี،ยน [Lex2]
นาํของเกา่ไปแลก[Lex2]
(เทรด) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) การคา้,การคา้ขาย vt.,vi. คา้ขาย,แลกเปล鬦ี،ยนสนิคา้,แลกเปล鬦ี،ยน, 
Phr. (trade in แลกเปล鬦ี،ยนโดยใชข้องเกา่หกัราคาเอาของใหม,่) Phr. (trade off แลก
เปล鬦ี،ยนของกนั) ###SW. tradable,tradeable adj. [Hope]
(n) การคา้ขาย,การซ刧ื惀อขาย,ธรุกจิการคา้,ตลาด [Nontri]
(vi) คา้ขาย,ซ刧ื惀อขาย [Nontri]
/T R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trading /T R EY1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[trade]
การคา้ขาย: การคา้, การขาย [Lex2]
อาชพี[Lex2]
การแลกเปล鬦ี،ยน: ส鬦ิ،งแลกเปล鬦ี،ยน [Lex2]
ลมมรสมุ: ลมตะเภา [Lex2]
ชา่งฝีมอื: ชา่ง [Lex2]
คา้ขาย: ทาํการตกลงซ刧ื惀อขาย [Lex2]
แลกเปล鬦ี،ยน: เปล鬦ี،ยน [Lex2]
นาํของเกา่ไปแลก[Lex2]
(เทรด) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) การคา้,การคา้ขาย vt.,vi. คา้ขาย,แลกเปล鬦ี،ยนสนิคา้,แลกเปล鬦ี،ยน, 
Phr. (trade in แลกเปล鬦ี،ยนโดยใชข้องเกา่หกัราคาเอาของใหม,่) Phr. (trade off แลก
เปล鬦ี،ยนของกนั) ###SW. tradable,tradeable adj. [Hope]
(n) การคา้ขาย,การซ刧ื惀อขาย,ธรุกจิการคา้,ตลาด [Nontri]
(vi) คา้ขาย,ซ刧ื惀อขาย [Nontri]
/T R EY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

traditional โบราณ: ดั刧惀งเดมิ, เกา่แก ่[Lex2]
แบบดั刧惀งเดมิ: เป็นประเพณ ี[Lex2]
(adj) ตามจารตีประเพณ,ีตามธรรมเนยีม,เกา่แก ่[Nontri]
/T R AH0 D IH1 SH AH0 N AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

traffic การจราจร[Lex2]
การลกัลอบคา้[Lex2]
คา้ขายส鬦ิ،งผดิกฎหมาย: ลกัลอบคา้ [Lex2]
(แทรฟ\'ฟคิ) n. การจราจร vi. คา้ขาย,คา้ขายส鬦ิ،งท鬦ี،ผดิกฎหมาย. ###SW. trafficker n.



[Hope]
(n) การจราจร,การขนสง่,การคมนาคม,การส鬦ื،อสาร,การคา้ขาย [Nontri]
/T R AE1 F IH0 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

training การฝกึ: การอบรม [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการฝกึ[Lex2]
การฝกึอบรม [LongdoEN]
(เทรน\'นงิ) n. การฝกึ,การฝกึหดั,การฝกึฝน [Hope]
(n) การฝกึหดั,การอบรม,การฝกึฝน,การศกึษา [Nontri]
/T R EY1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[train]
รถไฟ[Lex2]
ขบวนรถ[Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،เกดิข刧ึ惀นตอ่เน鬦ื،องตามลาํดบั: เหตกุารณต์อ่เน鬦ื،อง [Lex2]
เกยีร[์Lex2]
ชายกระโปรงยาวๆ: ชายกระโปรง, หางกระโปรง [Lex2]
อบรม: ฝกึหดั, ฝกึฝน [Lex2]
ใหค้วามรู้: อบรม, สั鬦،งสอน [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鬦،งสอน,ดดั,เลง็,จัดการ,ฝกึหดั [Nontri]
/T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

train รถไฟ[Lex2]
ขบวนรถ[Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،เกดิข刧ึ惀นตอ่เน鬦ื،องตามลาํดบั: เหตกุารณต์อ่เน鬦ื،อง [Lex2]
เกยีร[์Lex2]
ชายกระโปรงยาวๆ: ชายกระโปรง, หางกระโปรง [Lex2]
อบรม: ฝกึหดั, ฝกึฝน [Lex2]
ใหค้วามรู้: อบรม, สั鬦،งสอน [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鬦،งสอน,ดดั,เลง็,จัดการ,ฝกึหดั [Nontri]
/T R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

transfer ยา้ย: เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่, โยกยา้ยตาํแหนง่(หนา้ท鬦ี،การงาน), โอนตาํแหนง่ [Lex2]
ยา้ย: เปล鬦ี،ยน, ยกัยา้ย, เคล鬦ื،อนยา้ย, โยกยา้ย [Lex2]
สง่ผา่น: ถา่ยทอด, ถา่ยเท [Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่, สง่, ขนถา่ย [Lex2]



เปล鬦ี،ยนมอื: โอน [Lex2]
ปลกูถา่ย[Lex2]
การเปล鬦ี،ยน: การแปลง [Lex2]
การโอน: การเปล鬦ี،ยนมอื, การเปล鬦ี،ยนเจา้ของ [Lex2]
การขนสง่: การขนยา้ย [Lex2]
การสง่: การสง่(จดหมาย), การมอบสง่ [Lex2]
การเผยแพร:่ การถา่ยทอด [Lex2]
(แทรนซ\ฺ'เฟอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยา้ย,โยกยา้ย,โอน,จดุท鬦ี،เคล鬦ื،อนยา้ย,บคุคลท鬦ี،เคล鬦ื،อนยา้ย
###SW. transferability n. transferable adj. transferrable adj. transferrer n. ###S.
convey,remove,make over [Hope]
(n) การโอน,การยา้ย,การเปล鬦ี،ยนแปลง [Nontri]
(vt) โอน,โยกยา้ย,ถา่ย,เปล鬦ี،ยน,เคล鬦ื،อนยา้ย [Nontri]
/T R AE0 N S F ER1/ [CMU]
/T R AE1 N S F ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

transform ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนแปลง: แปลง, แปลงตวั, เปล鬦ี،ยนรา่ง [Lex2]
เปล鬦ี،ยนแปลง: เปล鬦ี،ยน [Lex2]
(แทรนซฟฺอรม์\') vt.,vi. เปล鬦ี،ยนรปู,แปรรปู,ปฎริปู,เปล鬦ี،ยนสภาพ,เปล鬦ี،ยนแปลง ###SW.
transformable adj. [Hope]
(vi) แปลง,แปรรปู,เปล鬦ี،ยนรา่ง,ปฏริปู [Nontri]
/T R AE0 N S F AO1 R M/ [CMU]
/T R AE1 N S F AO0 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

translate แปล[Lex2]
เปล鬦ี،ยน: แปร [Lex2]
ทาํความเขา้ใจ[Lex2]
(แทรน\'ซเฺลท) vt.,vi. แปล,ถอ้ยความ,แปลความหมาย,แปลง,เปล鬦ี،ยน,ยา้ย ###SW.
translatability n. translatable adj. translator,translater n. ###S.
construe,render,change,alter [Hope]
(vt) แปลความ,แปลง,ถา่ย,ยา้ย,พา [Nontri]
/T R AE0 N Z L EY1 T/ [CMU]
/T R AE1 N S L EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

translation การแปล[Lex2]
คาํแปล: บทแปล [Lex2]
การเปล鬦ี،ยน[Lex2]
การแทนท鬦ี،[Lex2]
(แทรนซเฺล\'เชนิ) n. การแปล,ฉบบัแปล,ขอ้ความท鬦ี،แปล,การเปล鬦ี،ยนแปลง,การยา้ย ###SW.
translational adj. ###S. revision,rewording [Hope]
(n) การแปล,การแปลง,ฉบบัแปล,การถอดความ,การยา้ย [Nontri]
/T R AE0 N Z L EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

transparent ท鬦ี،มองผา่นไดง้า่ย: โปรง่แสง [Lex2]
โปรง่ใส[Lex2]
ใสซ鬦ื،อ: ซ鬦ื،อสตัย ์[Lex2]
(แทรนซแฺพ\'เรนิท)ฺ adj. โปรง่แสง,โปรง่ตา,ใสเหมอืนกระจก,ยอมใหแ้สงผา่นไดต้ลอด,เปดิ



เผย,ตรงไปตรงมา,เขา้ใจงา่ย,เหน็ชดั,ชดัแจง้. ###SW. transparently adv. transparency
n. ###S. clear,obvious,sheer [Hope]
(adj) โปรง่ใส,ใส,โปรง่แสง [Nontri]
/T R AE0 N S P EH1 R AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

transportation การขนสง่: การลาํเลยีง [Lex2]
การคมนาคม[Lex2]
ระบบการขนสง่: เสน้ทางขนสง่ [Lex2]
วธิกีารขนสง่[Lex2]
คา่โดยสาร[Lex2]
ตั☊啌วเดนิทาง[Lex2]
ธรุกจิการขนสง่[Lex2]
การเนรเทศ[Lex2]
(แทรนสเพอเท\'เชนิ) n. การขนสง่,การนาํสง่,การลาํเลยีง,การขนยา้ย,การเนรเทศ,วธิกีาร
ขนสง่,พาหนะขนสง่,ธรุกจิการขนสง่,คา่ขนสง่,คา่เดนิทาง,การเนรเทศ [Hope]
(n) การขนสง่,การลาํเลยีง,พาหนะขนสง่,คา่ขนสง่ [Nontri]
/T R AE2 N S P ER0 T EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

transport บรรทกุ: ขน, ขนถา่ย [Lex2]
ขนยา้ย: ขนสง่ [Lex2]
การขนสง่: บรษัิทขนสง่ [Lex2]
พาหนะ: ยานพาหนะ [Lex2]
ความปติยินิด:ี ความดใีจ [Lex2]
(แทรนซพฺอรท์\') vt. ขนสง่,นาํสง่,สง่,ลาํเลยีง,ขนยา้ย,เนรเทศ. n. การขนสง่,การนาํสง่,การ
สง่,การลาํเลยีง,การขนยา้ย,การเนรเทศ,วธิกีารขนสง่,พาหนะขนสง่,เคร鬦ื،องบนิโดยสาร,เคร鬦ื،อง
บนิบรรทกุ,ระบบขนสง่มวลชน,อารมณร์นุแรง,นักโทษท鬦ี،ถกูเนรเทศ. ###SW. transportable
[Hope]
(n) การขนสง่,การลาํเลยีง,เรอืขนสง่,อาการเคล刧ิ惀ม [Nontri]
(vt) ขนสง่,ลาํเลยีง,เนรเทศ,เคล鬦ื،อนยา้ย [Nontri]
/T R AE0 N S P AO1 R T/ [CMU]
/T R AE1 N S P AO0 R T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

trap ปาก[Lex2]
กบัดกั: กบั [Lex2]
กลอบุาย: อบุาย, แผนการ, หลมุพราง [Lex2]
การดกัโจมต:ี การซุ่มโจมต ี[Lex2]
ปาก (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ทอ่พักน刧ํ惀า[Lex2]
บอ่ทรายในสนามกอลฟ์[Lex2]
รถเทยีมมา้ (ไมม่หีลงัคา)[Lex2]
วางกบัดกั: ดกัจับ, ดกั [Lex2]
(แทรพ) n. กบัดกั,หลมุพราง,ตาขา่ย,แรว้,เคร鬦ื،องดกัสตัว,์ทอ่โคง้เกบ็น刧ํ惀า,ชอ่งมฝีา
ปดิ,ปาก,ตาํรวจ,นักสบื. vt.,vi.ทาํใหต้ดิกบัดกั,ทาํใหต้กหลมุพราง,วางกบัดกั,จับกมุ,ยดึไว.้
###SW. traps n. เคร鬦ื،องดนตรปีระเภทตหีรอืเคาะ ###S. snar [Hope]
(n) กบัดกั,แรว้,รถเทยีมมา้,เคร鬦ื،องบงัเหยีน [Nontri]
(vt) ดกั,ทาํใหต้กหลมุ,ใสบ่งัเหยีน,จับกมุ [Nontri]
/T R AE1 P/ [CMU]



(v) / / [OALD]

traveller นักทอ่งเท鬦ี،ยว[Lex2]
(แทรฟ\'เวลิเลอะ) n. ผู้เดนิทาง,นักทอ่งเท鬦ี،ยว,นักทศันาจร,ตวัแทนบรษัิทท鬦ี،เดนิทางไปขาย
ของตามเมอืงตา่ง ๆ ,โครงปั刧惀นจั鬦،นท鬦ี،เคล鬦ื،อนไปมาได ้[Hope]
(n) ผู้เดนิทาง,นักทอ่งเท鬦ี،ยว,นักทศันาจร [Nontri]
/T R AE1 V AH0 L ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

travel เดนิทาง[Lex2]
ทอ่งเท鬦ี،ยว: สญัจร, เท鬦ี،ยว [Lex2]
ยา้ย: ยา้ยท鬦ี،อยู่ [Lex2]
การทอ่งเท鬦ี،ยว: การเดนิทาง [Lex2]
การเคล鬦ื،อนท鬦ี،: การเคล鬦ื،อนไหว [Lex2]
การเคล鬦ื،อนยา้ย[Lex2]
(แทรฟ\'เวลิ) vi.,vt.,n. (การ) เดนิทาง,ทอ่งเท鬦ี،ยว,ทศันาจร,เดนิทางดว้ยเทา้,เคล鬦ื،อนยา้ย,ไป
มาหาสู่ไปอยา่งรวดเรว็,เคล鬦ื،อน,สง่,ถา่ยทอด,เร鬦ื،องราวการเดนิทาง,ระยะเล鬦ื،อนของเคร鬦ื،องจักร
###S. journey,wander,proceed,pass,touring,tour,voyage [Hope]
(n) การเดนิทาง,การทอ่งเท鬦ี،ยว,การทศันาจร,ทางเล鬦ื،อน [Nontri]
(vt) เดนิทาง,ทอ่งเท鬦ี،ยว,ทศันาจร,ถา่ยทอด [Nontri]
/T R AE1 V AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

treatment การทาํใหค้นืสภาพ: การบาํบดั, การรักษา [Lex2]
การดแูล: การรักษา [Lex2]
การปฏบิตั[ิLex2]
การเจรจา[Lex2]
วธิแีสดง: วธิ ี[Lex2]
(ทรที\'เมนิท)ฺ n. การรักษา,การเยยีวยา,การปฎบิตัติอ่,การกระทาํตอ่,วธิกีารทาง
วรรณกรรม,การใส ่(สารเคมเีป็นตน้) [Hope]
(n) การกระทาํ,การรักษา,การปฏบิตั,ิการเล刧ี惀ยง [Nontri]
/T R IY1 T M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

treat ปฏบิตั:ิ ปฏบิตั(ิตอ่), จัดการ [Lex2]
รักษา: บาํบดัรักษา [Lex2]
เล刧ี惀ยง: ซ刧ื惀อให ้[Lex2]
ใหค้วามเพลดิเพลนิ: รับรอง [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบั[Lex2]
ทาํตามกระบวนการ[Lex2]
อาหารท鬦ี،นา่รับประทาน: ของนา่ทาน [Lex2]
(ทรที) vt.,vi.,n. (การ) กระทาํกบั,ปฎบิตักิบั,รักษา,เยยีวยา,จัดการ,พจิารณา,ใส่
กบั,เล刧ี惀ยง,ตอ้นรับ,จัดหาอาหารให.้ vi. จัดการ,เล刧ี惀ยง,เจรจา. ###SW. treatable adj. treater
n. treatment n. ###S. behave,medicate,entertainment [Hope]
(n) การเล刧ี惀ยงด,ูการปฎบิตั,ิการรักษา,การสญัญา [Nontri]
(vt) กระทาํกจิ,รักษา,บรรยาย,เล刧ี惀ยงด,ูทาํสญัญา [Nontri]
/T R IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tree ตน้ไม:้ ตน้ [Lex2]
แผนผังรปูตน้ไม[้Lex2]
ไลข่刧ึ惀นตน้ไม[้Lex2]



(ทร)ี n. ตน้ไมย้นืตน้,ตน้ไม,้vt. ไลข่刧ึ惀นตน้ไม,้แผอ่อกเป็นรปูตน้ไม.้ up a tree ในสภาพท鬦ี،
ลาํบาก. [Hope]
(n) ตน้ไม ้[Nontri]
/T R IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trend แนวทาง: ครรลอง, ทศิทาง [Lex2]
สมยันยิม: ส鬦ิ،งท鬦ี،กาํลงัเป็นท鬦ี،นยิม [Lex2]
โนม้เอยีง: เบน, เปล鬦ี،ยนทศิทาง [Lex2]
(เทรนด)ฺ n. แนวโนม้,แนวโนม้เอยีง,แนวความคดิ,ทศิทาง,แบบสมยันยิม. vi. มคีวามโนม้
เอยีง,มแีนวโนม้เอยีง,โนม้เอยีง,โนม้นา้ว [Hope]
(n) ความเอนเอยีง,ทศิทาง,แนวโนม้ [Nontri]
(vi) โอนเอยีง,เล刧ี惀ยว,โนม้เอยีง [Nontri]
/T R EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

trial การทดลอง: การทดสอบ [Lex2]
(ไทร\'เอลิ) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซอ้ม,การทรมาน,ความเจบ็ปวด,ความยาก
ลาํบาก,บคุคลท鬦ี،ลาํบากลาํบน,เร鬦ื،องท鬦ี،ยากลาํบาก adj. เก鬦ี،ยวกบัการทดสอบ,เป็นตวัอยา่ง
###S. experiment,tryout,ordeal,test [Hope]
(adj) เป็นการทดลอง,ซอ้ม,ทรมาน,พยายาม [Nontri]
(n) การทดลอง,การพสิจูน,์การพจิารณา,การสอบสวน,ความทรมาน [Nontri]
/T R AY1 AH0 L/ [CMU]
/T R AY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

triangle รปูสามเหล鬦ี،ยม: สามเหล鬦ี،ยม [Lex2]
เหลก็ 3 เหล鬦ี،ยมสาํหรับเคาะจังหวะในดนตร[ีLex2]
สามขาสาํหรับยกของ: สามเสา้ [Lex2]
(ไทร\'แองเกลิ) n. สามเหล鬦ี،ยม ###SW. triangled adj. [Hope]
(n) รปูสามเหล鬦ี،ยม [Nontri]
/T R AY1 AE2 NG G AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

trillion เลขเตม็ท鬦ี،ตามดว้ยจาํนวน 0 12 ตวั[Lex2]
ลา้นลา้น (อเมรกินั) หรอื ลา้นลา้นลา้น (องักฤษสมยัเกา่)\n\n [LongdoEN]
(ธรลิ\'เอนิ) n. เลขเตม็จาํนวนท鬦ี،ตามดว้ย\'0\'12ตวั (ในอเมรกิาและฝรั鬦،งเศส) หรอื



เลข13ตาํแหนง่,เลขเตม็จาํนวนท鬦ี،ตามดว้ย "0"18ตวัหรอืเลข19ตาํแหนง่ (ในองักฤษและ
ฝรั鬦،งเศส) adj. เก鬦ี،ยวกบัจาํนวนดงักลา่ว. ###SW. trillionth n.,adj. [Hope]
(n) ลา้นลา้น(อเมรกินัและฝรั鬦،งเศส),ลา้นของลา้นลา้น(องักฤษ) [Nontri]
/T R IH1 L Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

trip การเดนิทาง[Lex2]
ความผดิพลาด[Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،เคล刧ิ惀มจากยาเสพยต์ดิ (คาํสแลง)[Lex2]
ประสบการณน์า่ต鬦ื،นเตน้[Lex2]
สะดดุ[Lex2]
กระโดด[Lex2]
พดูผดิพลาด[Lex2]
เดนิทาง[Lex2]
(ทรพิ) vi.,vt.,n. (การ) เดนิทาง,เดนิทาง,เดนิสะดดุ,สะดดุลม้,ขดัขวาง,ทาํใหล้ม้,เดนิหรอืว鬦ิ،ง
อยา่งรวดเรว็,จับผดิ,ปลอ่ย,ทาํพลาด,ภาวะเคล刧ิ惀มจติ,ระยะการเดนิทาง ###S. journey
[Hope]
(n) การหกลม้,การเดนิทาง,การเดนิเรว็,การกระทาํผดิพลาด [Nontri]
(vi) ทาํผดิไป,เตน้,หกลม้,เดนิทาง,พลาดพลั刧惀ง [Nontri]
/T R IH1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tropical รอ้นช刧ื惀น[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัเขตรอ้น[Lex2]
(ทรอพ\'พเิคลิ) sdj. เก鬦ี،ยวกบัเขตรอ้น,เหมาะสาํหรับเขตรอ้น,ใชส้าํหรับเขตรอ้น,เก鬦ี،ยวกบัtrope
(ด)ู . ###SW. tropicality n. tropically adv. ###S. sweltering,humid,steamy [Hope]
(adj) ทางเขตรอ้น,ของเมอืงรอ้น,ในเมอืงรอ้น [Nontri]
/T R AA1 P IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

trousers กางเกง[Lex2]
(เทรา\'เซอซ) n. กางเกง,กางเกงขายาว. wear the trousers (สตร)ี ยดึอาํนาจ [Hope]
(n) กางเกงขายาว [Nontri]
/T R AW1 Z ER0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]



[trouser]
(เทรา\'เซอะ) adj. เก鬦ี،ยวกบักางเกง,เก鬦ี،ยวกบักางเกงขายาว [Hope]
/T R AW1 Z ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

truck รถบรรทกุ: รถสบิลอ้, รถกดุงั, รถดมัพ ์[Lex2]
รถเขน็[Lex2]
การเขา้ไปเก鬦ี،ยวขอ้ง: การเขา้ไปพัวพัน [Lex2]
(ทรัค) n. รถบรรทกุ,รถกดุงั,รถไถ,ของเสยี,ของสพัเพเหระ,ธรุกจิ,การคา้ vt.,vi. ขนยา้ยสนิคา้
ดว้ยรถบรรทกุ,ขบัรถสนิคา้,แลกเปล鬦ี،ยน,คา้ขาย ###S. transport [Hope]
(n) รถบรรทกุ,รถสนิคา้,รถไถ,รถกดุงั,รถเขน็,ตู้สนิคา้รถไฟ [Nontri]
/T R AH1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

true ท鬦ี،เป็นเร鬦ื،องจรงิ[Lex2]
ท鬦ี،เป็นของแท:้ ท鬦ี،ไมป่ลอม [Lex2]
ท鬦ี،ซ鬦ื،อสตัย:์ ท鬦ี،ไวใ้จได,้ ท鬦ี،ไมห่ลอกลวง [Lex2]
ถกูตอ้ง[Lex2]
เป็นจรงิ: เป็นความจรงิ [Lex2]
แนน่อน: เท鬦ี،ยงตรง, แมน่ยาํ [Lex2]
อยา่งซ鬦ื،อสตัย[์Lex2]
(ทร)ู adj.,n.,adv. (ความ) จรงิ,แทจ้รงิ,ไมป่ลอม,มศีรัทธา,แนน่อน,เป็นแบบอยา่ง,เช鬦ื،อถอื
ได,้เครง่ครัด,ถกูตอ้ง, come true เป็นความจรงิ. the true ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นความจรงิ ###S.
factual,real [Hope]
(adj) จรงิ,ซ鬦ื،อสตัย,์ตรง,แท,้ถกูตอ้ง,เครง่ครัด [Nontri]
/T R UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

truly อยา่งแทจ้รงิ: โดยแทจ้รงิ [Lex2]
อยา่งถกูตอ้ง: อยา่งแมน่ยาํ [Lex2]
(ทร\ู'ล)ี adv. จรงิ ๆ ,อยา่งซ鬦ื،อสตัย,์อยา่งถกูตอ้ง,อยา่งแมน่ยาํ,ชดัแจง้,โดยใจจรงิ,อยา่งจงรัก
ภกัด.ี ###S. actually [Hope]
(adv) อยา่งเป็นจรงิ,ดว้ยความจรงิ,อยา่งแทจ้รงิ [Nontri]
/T R UW1 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

trust ความเช鬦ื،อใจ: ความไวว้างใจ, ความไวเ้น刧ื惀อเช鬦ื،อใจ [Lex2]
สนิเช鬦ื،อ[Lex2]
ระบบผกูขาดทางการคา้: สหกรณบ์รษัิท, การรวมตวักนัของบรษัิท [Lex2]
วางใจ: เช鬦ื،อใจ, ไวว้างใจ [Lex2]
วางใจ: เช鬦ื،อใจ [Lex2]
คาดหวงั: ตอ้งการ, หวงั [Lex2]
เช鬦ื،อเครดติ: ซ刧ื惀อโดยสญัญาวา่จะจา่ยเงนิภายหลงั, ซ刧ื惀อเช鬦ื،อ [Lex2]
(ทรัสท)ฺ n. ความเช鬦ื،อถอื,ความไวว้างใจ,ความมั鬦،นใจ,ความหวงั,ส鬦ิ،งท鬦ี،ไวใ้จได,้บคุคลท鬦ี،ไวใ้จ
ได,้บรษัิทใหญท่鬦ี،รวมบรษัิทเลก็ ๆ เขา้ไว,้ความรับผดิชอบ,การฝากฝัง,ความพทิกัษ,์ความ
อปุถมัภ,์การปกครอง,สนิเช鬦ื،อ, Phr. (in trust อยู่ในความพทิกัษข์องคนอ鬦ื،น) adj. เก鬦ี،ยวกบัสนิ
เช鬦ื،อ [Hope]
(n) การดแูลกจิการของผู้อ鬦ื،น,การพทิกัษ,์การปกครอง [Nontri]
(n) ความไวใ้จ,การใหเ้ช鬦ื،อ,ความเช鬦ื،อถอื,ความรับผดิชอบ,สนิเช鬦ื،อ,ของฝาก [Nontri]
(vt) ไวใ้จ,ใหเ้ช鬦ื،อ,อาศยั,เช鬦ื،อถอื,ฝาก,มอบ [Nontri]
/T R AH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



truth ความจรงิ[Lex2]
ขอ้เทจ็จรงิ[Lex2]
(ทรธู) n. ความจรงิ,สจัธรรม,ความซ鬦ื،อสตัย,์ความแนแ่ท,้ความถกูตอ้ง, Phr. (in truth ตาม
ความเป็นจรงิ) ###S. veracity ###A. falsehood [Hope]
(n) ความจรงิ,ความซ鬦ื،อสตัย,์สจัธรรม,ความถกูตอ้ง [Nontri]
/T R UW1 TH/ [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,พจิารณาคด,ีอดทน,ซอ้ม. vi.
พยายาม ทดลอง PHr. (try on ทดลองสวม) ###S. essay,attempt,assay,test [Hope]
(n) ความพยายาม,การไตส่วน,การทดลอง,การพสิจูน,์การทดสอบ [Nontri]
(vi) พยายาม,พสิจูน,์ทดลอง [Nontri]
(vt) ทดลอง,ไตส่วน,ซอ้ม,ทรมาน,พจิารณา,พยายาม [Nontri]
/T R AY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tube หลอด[Lex2]
ทอ่[Lex2]
ทางใตด้นิ[Lex2]
สง่ผา่นหลอดหรอืทอ่[Lex2]
(ทบู) n.,vt. (จัดใหม้)ี หลอด,ทอ่,หลอดวทิย,ุยางในของรถยนต,์ลาํ
กลอ้ง,กระบอก,อโุมงค,์ทางกลวง,โพรง,อวยัวะกลวง,โทรทศัน,์ทางรถไฟ,ทางรถไฟใตด้นิ.
###S. passage,duct,pipe,channel [Hope]
(n) หลอด,ลาํกลอ้ง,อโุมงค,์ทอ่,ยางในรถ,ทางรถไฟใตด้นิ [Nontri]
/T UW1 B/ [CMU]
/T Y UW1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Tuesday องัคาร[Lex2]
วนัองัคาร[Lex2]
(ทวิซ\'เด) n. วนัองัคาร [Hope]
(n) วนัองัคาร [Nontri]
/T UW1 Z D IY0/ [CMU]
/T UW1 Z D EY2/ [CMU]
/T Y UW1 Z D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

tune ทาํนอง: ทว่งทาํนอง [Lex2]
ตั刧惀งเสยีง[Lex2]
ปรับ[Lex2]
(ทนู) n. ทาํนองเพลง,น刧ํ惀าเสยีง,ความสอดคลอ้ง,สาระสาํคญั vi. ปรับเสยีง,ปรับเสยีง
ดนตร,ีปรับเคร鬦ื،อง tune up ปรับเสยีงดนตร\'ปรับเคร鬦ื،องยนต ์[Hope]
(n) ทาํนองเพลง,น刧ํ惀าเสยีง,ความคลอ้งจอง [Nontri]
(vi) รับเสยีง(วทิย)ุ,ปรับเสยีง,ปรับคล鬦ื،น [Nontri]



(vt) ข刧ึ惀นเสยีง(ดนตร)ี,รอ้ง(เพลง),ตั刧惀งเสยีง(ซอ),ปรับ [Nontri]
/T UW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

tunnel อโุมงค[์Lex2]
หลมุ[Lex2]
ขดุอโุมงค:์ ขดุโพรง [Lex2]
|der, pl. Tunnel| อโุมงค ์เชน่ Der Zug fährt durch den Tunnel. รถไฟคนัน刧ี惀แลน่ลอด
อโุมงค ์[LongdoDE]
(ทนั\'เนลิ) n.,vt.,vi. (ทาํ,ขดุ) อโุมงค,์ปลอ่งระบายอากาศ,ทอ่ปลอ่งไฟ,โพรงท鬦ี،สตัวข์ดุ
ข刧ึ惀น,กรวย ###SW. tunneler n. tunneller n. ###S. subway,tube,underground,dig,
[Hope]
(n) อโุมงค,์โพรง,ทางใตด้นิ,ปลอ่งระบายอากาศ [Nontri]
/T AH1 N AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

turn เปล鬦ี،ยน: แปลง [Lex2]
เปล鬦ี،ยน: เปล鬦ี،ยนแปลง [Lex2]
ยอ้นกลบั: หนั, ยอ้น, ถอยหลงั [Lex2]
เล刧ี惀ยว: เบ鬦ี،ยง, เบน [Lex2]
เปล鬦ี،ยน (ความคดิ): ทาํใหเ้ช鬦ื،อ, ยยุง [Lex2]
กลายเป็น: เปล鬦ี،ยนเป็น [Lex2]
ผลดั (ใบ)[Lex2]
บดู: เสยี [Lex2]
ปลอ่ย: เปล鬦ี،ยนถา่ย [Lex2]
การเปล鬦ี،ยน: การสลบั [Lex2]
โอกาส: โอกาสด ี[Lex2]
คราว: เวร, รอบ, ตา, ท ี[Lex2]
วงเล刧ี惀ยว[Lex2]
การเล刧ี惀ยว: การหนั [Lex2]
การหมนุ: การหมนุรอบ [Lex2]
เหตกุารณเ์ปล鬦ี،ยนแปลง: การพลกิผัน (เหตกุารณ)์ [Lex2]
การเดนิเลน่[Lex2]
โคง้[Lex2]
หนา้ท鬦ี،: งานประจาํ [Lex2]
(เทริน์) vt.,vi.,n. (การ)
หมนุ,หนั,ไข,เบอืน,บดิ,งอ,พับ,พลกิ,ผนิ,หนัเห,บา่ย,เล刧ี惀ยว,ออ้ม,โอบ,เบน,จดุท鬦ี،มกีาร
เปล鬦ี،ยนแปลง,เสน้โคง้,สว่นโคง้,รอบหน鬦ึ،ง,พัก
หน鬦ึ،ง,รายการ,นสิยั,ลกัษณะ,ทา่ทาง,พฤตกิารณ,์รปูแบบ,ความโนม้เอยีง,ความโนม้
นา้ว,เวร,ลาํดบั,การรักษา,การเดนิเลน่, [Hope]
(n) การหมนุ,การหนั,หวัเล刧ี惀ยว,การเปล鬦ี،ยน,คุ้ง,ความโนม้เอยีง [Nontri]
(vi) หมนุ,หนัหลงั,เปล鬦ี،ยนทศิทาง,เล刧ี惀ยว,ใครค่รวญ [Nontri]
(vt) ไขลาน,พลกิกลบั,หนั,เปล鬦ี،ยน,เบอืน,เล刧ี惀ยว [Nontri]
/T ER1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

TV โทรทศัน ์(คาํยอ่ของ television)[Lex2]
abbr. Television [Hope]
/T IY1 V IY1/ [CMU]
/T EH2 L AH0 V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]

twelve จาํนวนสบิสอง[Lex2]
กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนสบิสอง[Lex2]
ท鬦ี،เป็นจาํนวนสบิสอง[Lex2]
(ทแวลว) n.,adj. สบิสอง [Hope]
(adj) สบิสอง [Nontri]
(n) จาํนวนสบิสอง,เลขสบิสอง [Nontri]
/T W EH1 L V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

twenty ย鬦ี،สบิ: เลขย鬦ี،สบิ, จาํนวนย鬦ี،สบิ [Lex2]
ย鬦ี،สบิ[Lex2]
(ทเวน\'ท)ี n. เลขย鬦ี،สบิ,จาํนวนย鬦ี،สบิ twenties จาํนวนระหวา่ง20และ29 [Hope]
(adj) ย鬦ี،สบิ [Nontri]
(n) จาํนวนย鬦ี،สบิ,เลขย鬦ี،สบิ [Nontri]
/T W EH1 N T IY0/ [CMU]
/T W EH1 N IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

twice สองครั刧惀ง: สองหน, สองวาระ [Lex2]
สองเทา่: เป็นสองเทา่ [Lex2]
(ไวซ)ฺ adv. สองครั刧惀ง,สองหน,สองวาระ [Hope]
(adv) สองครั刧惀ง,สองหน,สองเทา่ [Nontri]
/T W AY1 S/ [CMU]
(a) / / [OALD]

twin แฝด: ฝาแฝด [Lex2]
ความเหมอืนกนั[Lex2]
เป็นคู่กนั[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นคู่กนั[Lex2]
มฝีาแฝด[Lex2]
(ทวนิ) n.,adj. ฝาแฝดใดฝาแฝดหน鬦ึ،ง,แฝด,ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นคู่กนั,หอ้งเตยีงคู่,สองเทา่. vt. จับคู่,เขา้
คู่,เปรยีบเทยีบ,จัดใหม้คีู่. vi. กาํเนดิลกูแฝด Phr. (twin bed เตยีงเด鬦ี،ยวในหอ้งท鬦ี،มเีตยีง
เด鬦ี،ยว2เตยีง) [Hope]
(adj) แฝด,คู่,ทั刧惀งสอง [Nontri]
(n) ลกูแฝด,ฝาแฝด,สองคน,สองส鬦ิ،ง,คู่ [Nontri]
/T W IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

twisted ท鬦ี،ผดิศลีธรรม[Lex2]
/T W IH1 S T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[twist]
บดิเป็นเกลยีว[Lex2]
ผดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหผ้ดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหบ้าดเจบ็[Lex2]
(ทวสิท)ฺ vt.,vi.,n. (การ) บดิ,บดิเป็นเกลยีว,งอ,โคง้,ขนั,คลกุเคลา้,คลงึ,รอ้ย,ขด,พัน
รอบ,ทาํใหเ้ป็นเกลยีว,ทาํใหเ้ขา้ใจผดิ,บดิเบอืน,ทาํใหส้บัสน,โกง,เบ刧ี惀ยว,กลบัทศิทาง. vi.
บดิ,งอ,เบ刧ี惀ยว,ไปอยา่งคดเค刧ี惀ยว,ฟั鬦،น,คลงึ,รอ้ย,ขยกั.,มว้นใบยา,ขนมมว้น,ลกัษณะกวน,เหลา้
ผสม,ผู้หญงิ [Hope]



(n) การบดิ,การปั鬦،น,หวัโคง้,สกร,ูปม,เสน้ไหม [Nontri]
(vt) บดิ,ฟั鬦،น,ปั鬦،น,รอ้ย,หมนุ,ขด [Nontri]
/T W IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

twist บดิเป็นเกลยีว[Lex2]
ผดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหผ้ดิรปูรา่ง[Lex2]
ทาํใหบ้าดเจบ็[Lex2]
(ทวสิท)ฺ vt.,vi.,n. (การ) บดิ,บดิเป็นเกลยีว,งอ,โคง้,ขนั,คลกุเคลา้,คลงึ,รอ้ย,ขด,พัน
รอบ,ทาํใหเ้ป็นเกลยีว,ทาํใหเ้ขา้ใจผดิ,บดิเบอืน,ทาํใหส้บัสน,โกง,เบ刧ี惀ยว,กลบัทศิทาง. vi.
บดิ,งอ,เบ刧ี惀ยว,ไปอยา่งคดเค刧ี惀ยว,ฟั鬦،น,คลงึ,รอ้ย,ขยกั.,มว้นใบยา,ขนมมว้น,ลกัษณะกวน,เหลา้
ผสม,ผู้หญงิ [Hope]
(n) การบดิ,การปั鬦،น,หวัโคง้,สกร,ูปม,เสน้ไหม [Nontri]
(vt) บดิ,ฟั鬦،น,ปั鬦،น,รอ้ย,หมนุ,ขด [Nontri]
/T W IH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

two จาํนวนสอง[Lex2]
กลุ่มท鬦ี،มจีาํนวนสอง[Lex2]
สอง[Lex2]
(ท)ู n. เลขสอง,จาํนวนสอง adv. เป็นจาํนวนสอง [Hope]
(adj) สอง [Nontri]
/T UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

type ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นรปูแบบ[Lex2]
รปูแบบ: แบบ, ชนดิ, ตวัอยา่ง, ประเภท [Lex2]
ตรา: เคร鬦ื،องหมาย, สญัลกัษณ,์ เอกลกัษณ ์[Lex2]
ลกัษณะท鬦ี،เป็นแบบอยา่ง[Lex2]
เขยีนแบบตวัพมิพ[์Lex2]
(ไทพ)ฺ n. รปูแบบ,แบบ,ชนดิ,ประเภท,จาํพวก,ตวัอยา่ง,ตวัพมิพ ์vt. พมิพด์ดี,พมิพ,์หากลุ่ม
เลอืด,เป็นสญัลกัษณ,์เป็นแบบอยา่ง,เป็นตวัแทน. vi. พมิพด์ดี [Hope]
(n) แบบอยา่ง,จาํพวก,ชนดิ,ตวัพมิพ,์เคร鬦ื،องหมาย,ตรา,สญัลกัษณ ์[Nontri]
(vi,vt) พมิพด์ดี,เป็นตวัอยา่ง,เป็นตวัแทน [Nontri]
/T AY1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

typically อยา่งเป็นแบบฉบบั[Lex2]
/T IH1 P AH0 K L IY0/ [CMU]
/T IH1 P AH0 K AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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



tyre ยางรถ[Lex2]
(ไท\'เออะ) n. ยางลอ้รถ,วงลอ้รถ,นมท鬦ี،แขง็ตวั [Hope]
(n) ยางลอ้รถ [Nontri]
/T AY1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ugly นา่เกลยีด: ข刧ี惀เหร,่ อปัลกัษณ,์ ไมส่วย [Lex2]
นา่กลวั: นา่อนัตราย [Lex2]
(อกั\'ล)ี adj. นา่เกลยีด,อปัลกัษณ,์ไมน่า่ด,ูไมเ่ป็นท鬦ี،ถกูใจ,ผดิศลีธรรม,รา้ยกาจ,เป็น
อนัตราย,ไมเ่ป็นมงคล. adj. มอีารมณเ์ดอืดดาล,ฉนุเฉยีว. ###SW. uglily adv. ugliness n.
###S. unsightly,shocking [Hope]
(adj) นา่เกลยีด,อปัลกัษณ,์นา่กลวั [Nontri]
/AH1 G L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

ultimately ทา้ยท鬦ี،สดุ: ตอนสดุทา้ย, ในท鬦ี،สดุ [Lex2]
/AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

ultimate ท鬦ี،สดุ: ท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ [Lex2]
สดุทา้ย[Lex2]
พ刧ื惀นฐาน[Lex2]
จดุสงูสดุ: จดุท鬦ี،มากท鬦ี،สดุ [Lex2]
(อลั\'ทเิมท) adj. สดุทา้ย,ไกลสดุ,มากสดุ,ท鬦ี،สดุ,สงูท鬦ี،สดุ,พ刧ื惀นฐาน,ทั刧惀งหมด n. จดุสดุทา้ย,หลกั
การขั刧惀นพ刧ื惀นฐาน ###SW. ultimately adv. ultimateness n. [Hope]
(adj) สดุทา้ย,ไกลสดุ,ถงึท鬦ี،สดุ,ทั刧惀งหมด,ท鬦ี،สดุ [Nontri]
/AH1 L T AH0 M AH0 T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

umbrella รม่[Lex2]
(อมัเบรล\'ละ) n. รม่,รม่กนัแดด,รม่ผา้,กลด,มา่นกระสนุ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชป้อ้งกนั. adj. คลา้ยรม่,มี
ลกัษณะคลา้ยรม่,ครอบคลมุหมด. ###S. shade,canopy,shield,screen [Hope]
(n) รม่,กลด [Nontri]
/AH0 M B R EH1 L AH0/ [CMU]
/AH1 M B R EH2 L AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unable ซ鬦ึ،งไมส่ามารถ[Lex2]
(adj) ไมส่ามารถ,ไรค้วามสามารถ [Nontri]
/AH0 N EY1 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unacceptable ซ鬦ึ،งไมส่ามารถยอมรับได:้ ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นท鬦ี،ยอมรับ, ซ鬦ึ،งฟังไมข่刧ึ惀น [Lex2]
/AH2 N AE0 K S EH1 P T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

uncertain ท鬦ี،ไมแ่นใ่จ: ซ鬦ึ،งคลางแคลงใจ [Lex2]
ท鬦ี،ไมแ่นน่อน: ท鬦ี،ข刧ึ惀นๆ ลงๆ, ท鬦ี،ไมม่ั鬦،นคง [Lex2]
ท鬦ี،ไมม่คีวามมั鬦،นใจ: ท鬦ี،ไมม่คีวามเช鬦ื،อมั鬦،น [Lex2]
(อนัเซอ\'เทน) adj. ไมแ่นน่อน,ไมแ่นใ่จ,คลมุเครอื,ไมเ่ดน่ชดั ###SW. uncertainly adv.
uncertainty n. ###S. undecidedd,changeable [Hope]



(adj) ไมแ่นใ่จ,นา่สงสยั,คลมุเครอื [Nontri]
/AH0 N S ER1 T AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

uncle ลงุ: อาผู้ชาย, นา้ผู้ชาย [Lex2]
(องั\'เคลิ) n. ลงุ,คณุลงุ,คณุอา,คณุนา้,อาผู้ชาย,นา้ผู้ชาย,อาเขย,นา้เขย,ผู้ใหก้าํลงัใจ,
[Hope]
(n) ลงุ,อาผู้ชาย,นา้ผู้ชาย [Nontri]
/AH1 NG K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

uncomfortable อดึอดั: คบัอกคบัใจ, ราํคาญ, ไมส่บายใจ, อดึอดัใจ, ไมส่ะดวกสบาย [Lex2]
(อนัคมั\'เฟริท์ทะเบลิ) adj. ไมส่ะดวกสบาย,ไมส่บายใจ,เจบ็ปวด,ระคายเคอืง,กระสบั
กระสา่ย,เครง่เครยีด [Hope]
(adj) ไมผ่าสกุ,ไมส่บาย,อดึอดั [Nontri]
/AH0 N K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unconscious ซ鬦ึ،งไมไ่ดส้ต:ิ ซ鬦ึ،งไมรู่้ตวั, ซ鬦ึ،งหมดสตชิั鬦،วคราว [Lex2]
(อนัคอน\'เชสิ) adj. ไมไ่ดส้ต,ิไมรู่้สกึตวั,สลบ,ไมรู่้,n. สว่นของจติท鬦ี،ขาดจติสาํนกึ ###SW.
unconsciously adv. unconsciousness n. [Hope]
(adj) ไมรู่้สกึ,สลบ,ไมไ่ดส้ต,ิไมไ่ดต้ั刧惀งใจ [Nontri]
/AH2 N K AA1 N SH AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

uncontrolled ท鬦ี،ไมส่ามารถควบคมุได:้ ท鬦ี،ควบคมุไมไ่ด,้ บงัคบัไมไ่ด ้[Lex2]
/AH2 N K AH0 N T R OW1 L D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

underground ท鬦ี،อยู่ใตด้นิ: ท鬦ี،อยู่ชั刧惀นใตด้นิ [Lex2]
ลบั: ท鬦ี،เป็นความลบั, ท鬦ี،ซอ่นเรน้ [Lex2]
องคก์รลบั: องคก์รใตด้นิ [Lex2]
รถไฟใตด้นิ[Lex2]
ใตพ้刧ื惀นดนิ[Lex2]
(อนั\'เดอะเกรานด์\') adj. ใตด้นิ,ไมเ่ปดิเผย,ซอ่นเรน้,n. บรเิวณใตด้นิ,องคก์ารลบั,รถไฟใตด้นิ
[Hope]
(adj) ใตด้นิ,ซอ่นเรน้,เป็นความลบั,ในขั刧惀นทดลอง [Nontri]
(adv) ใตด้นิ,อยา่งซอ่นเรน้,อยา่งเป็นความลบั [Nontri]
(n) ชั刧惀นใตด้นิ,รถไฟใตด้นิ,องคก์ารลบั,อโุมงค,์ชั刧惀นลา่ง [Nontri]
/AH1 N D ER0 G R AW2 N D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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



understanding ความสามารถในการเขา้ใจ: ความเขา้ใจ [Lex2]
ขอ้ตกลงรว่มกนั: สญัญา [Lex2]
ซ鬦ึ،งเขา้อกเขา้ใจ: ซ鬦ึ،งเหน็อกเหน็ใจ, ซ鬦ึ،งเขา้ใจแทจ้รงิ [Lex2]
(อนัเดอะสแทน\'ดงิ) n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) ความเขา้ใจ,การเขา้ใจ,ความสามารถในการเขา้ใจ,สติ
ปัญญา,ความรู้,เชาวน,์ความเหน็อกเหน็ใจ ###SW. understandingly adv.
understandingness n. ###S. intelligence,intellect,agreement [Hope]
(n) ความเขา้ใจ,ปัญญา,เชาวน,์สมอง [Nontri]
/AH2 N D ER0 S T AE1 N D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

understand เขา้ใจ: รู้เร鬦ื،อง [Lex2]
(อนัเดอะสแทนด\ฺ') vt.,vi. เขา้ใจ,รู้,รู้จัก,เขา้ใจความหมาย,เรยีนรู้,เช鬦ื،อ,ยอมรับวา่เป็นความ
จรงิ,เหน็อกเหน็ใจ ###S. comprehend [Hope]
(vt) เขา้ใจ,รู้จัก,ทราบ,รู้ใจ [Nontri]
/AH2 N D ER0 S T AE1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

under ภายใต[้Lex2]
ใต:้ ขา้งใต,้ ภายใต,้ ขา้งลา่ง [Lex2]
รองลงมา (ตาํแหนง่หนา้ท鬦ี،): ต鬦ํ،ากวา่, ระดบัต鬦ํ،ากวา่ [Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่ใตพ้刧ื惀นผวิ[Lex2]
(อนัเดอะ) prep.,adj.,adv. ภายใต,้ใต,้ขา้งลา่ง,ลา่ง,ต鬦ํ،ากวา่,นอ้ยกวา่,รอง,ในสงักดั,ตามท鬦ี،,ใน
ระหวา่งท鬦ี،. Phr . (go under ยอมแพ ้ตกต鬦ํ،า) ###S. beneath,below [Hope]
(pre) ขา้งใต,้ภายใต,้ลา่ง,รอง,ขา้งใน [Nontri]
/AH1 N D ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

underwater ซ鬦ึ،งอยู่ใตน้刧ํ惀า[Lex2]
ใตน้刧ํ惀า[Lex2]
อยู่ใตน้刧ํ惀า[Lex2]
สว่นท鬦ี،อยู่ใตผ้วิน刧ํ惀า[Lex2]
(อนั\'เดอะวอเทอะ) adj.,adv. อยู่ใตน้刧ํ惀า. [Hope]
/AH1 N D ER0 W AO2 T ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

underwear ชดุชั刧惀นใน: เส刧ื惀อชั刧惀นใน, กางเกงชั刧惀นใน [Lex2]
(อนั\'เดอะแวร)์ n. เส刧ื惀อกางเกงชั刧惀น [Hope]
(n) เส刧ื惀อผา้ชั刧惀นใน [Nontri]
/AH1 N D ER0 W EH2 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

undo เปดิ: ปลด, เปล刧ื惀อง, แก,้ คลาย [Lex2]
เปดิ: แก,้ คลาย, แกะออก [Lex2]
ยกเลกิ: ยกเลกิส鬦ิ،งท鬦ี،ไดเ้กดิข刧ึ惀นไปแลว้ [Lex2]
ทาํลาย: ทาํใหห้ายนะ [Lex2]
(อนัด\ู') vt. เปล鬦ี،ยนกลบั,ทาํใหม้ผีลกลบักนั,ขจัด,ปลด,ทาํลาย,ทาํใหเ้กดิความ
หายนะ,อธบิาย,แปล,ถอดความ [Hope]
(vt) แกอ้อก,ทาํลาย,ลบลา้ง,ปลดเปล刧ื惀อง,ยกเลกิ,อธบิาย [Nontri]
/AH0 N D UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]



unemployed ซ鬦ึ،งวา่งงาน: ซ鬦ึ،งไมท่าํงาน [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมไ่ดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชน:์ ซ鬦ึ،งไมไ่ดน้าํมาใชง้าน [Lex2]
คนวา่งงาน: ผู้วา่งงาน [Lex2]
(อนัเอมพลอยด\ฺ') adj. ไมม่งีานทาํ,ตกงาน,ไมเ่ป็นท鬦ี،ใชก้นัในปัจจบุนั. n. the unemployed ผู้
ตกงาน ผู้ท鬦ี،ไมม่งีานทาํ [Hope]
(adj) วา่งงาน,ตกงาน [Nontri]
/AH2 N EH0 M P L OY1 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unemployment จาํนวนผู้วา่งงาน: ตวัเลขผู้วา่งงาน [Lex2]
การวา่งงาน: การไมม่งีานทาํ [Lex2]
(อนัเอมพลอย\'เมนิท)ฺ n. การไมม่งีานทาํ,การตกงาน [Hope]
(n) การวา่งงาน,การตกงาน [Nontri]
/AH2 N AH0 M P L OY1 M AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unexpected ท鬦ี،ไมไ่ดค้าดไว[้Lex2]
(อนัอคิสเพค\'ทดิ) adj. ไมไ่ดค้าดคดิมากอ่น,นกึไมถ่งึ,ประหลาดใจ,ฉับพลนั. [Hope]
(adj) ไมไ่ดน้กึฝัน,นกึไมถ่งึ,ไมค่าดฝัน,คาดไมถ่งึ [Nontri]
/AH2 N IH0 K S P EH1 K T AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unfair ซ鬦ึ،งไมย่ตุธิรรม[Lex2]
(อนัแฟร\์') adj. ไมย่ตุธิรรม,ไมส่มควร,ไมเ่ป็นธรรม,ไมถ่กูตอ้ง. [Hope]
(adj) ไมย่ตุธิรรม,ไมถ่กูตอ้ง [Nontri]
/AH0 N F EH1 R/ [CMU]
/AH1 N F EH1 R/ [CMU]
/AO2 N F EH1 R/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unfortunately นา่เสยีดาย: นา่เสยีดาย, โชคไมด่ ี[Lex2]
/AH0 N F AO1 R CH AH0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
/AH0 N F AO1 R CH UW0 N AH0 T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

unfriendly ซ鬦ึ،งไมเ่ป็นมติร: มุ่งรา้ย [Lex2]
อยา่งไมเ่ป็นมติร: อยา่งมุ่งรา้ย [Lex2]
(อนัเฟรนด\ฺ'ล)ี adj.,adv. ไมเ่ป็นมติร,มุ่งรา้ย,มอีคต,ิไมเ่ป็นผลด,ีไมร่าบร鬦ื،น ###SW.
unfriendliness n. ###S. unsociable,cold,chilly [Hope]
(adj) ไมเ่ป็นมติร,มุ่งรา้ย [Nontri]
/AH0 N F R EH1 N D L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]



unhappy เสยีใจ: เศรา้ใจ, เศรา้, โศกเศรา้ [Lex2]
โชครา้ย: 鬦ี، [Lex2]
(อนัแฮพ\'พ)ี adj. เศรา้,ไมม่คีวามสขุ,เป็นทกุข,์โชครา้ย,เคราะหร์า้ย,นา่เสยีใจ,ไมบ่งัควร,ไม่
เหมาะสม. ###SW. unhappily adv. unhappiness n. ###S. miserable [Hope]
(adj) เป็นทกุข,์เศรา้,เคราะหร์า้ย [Nontri]
/AH0 N HH AE1 P IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

uniform เคร鬦ื،องแบบ: ชดุเคร鬦ื،องแบบ [Lex2]
ท鬦ี،เป็นแบบเดยีวกนั: ท鬦ี،เหมอืนกนั, ท鬦ี،ตรงกนั [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นหนว่ยเดยีวกนั: ทาํใหม้รีปูแบบเดยีวกนั [Lex2]
สม鬦ํ،าเสมอ[Lex2]
(ย\ู'นะฟอรม์) adj.,vt. (ทาํให)้ เหมอืนกนั,เป็นแบบเด鬦ี،ยว,ไมแ่ตกตา่งกนั,ตรงกนั,สอดคลอ้ง
กนั,ไมผั่นแปร,สม鬦ํ،าเสมอ. n. เคร鬦ื،องแบบ,ชดุเคร鬦ื،องแบบ,คาํส鬦ื،อสารท鬦ี،หมายถงึอกัษร\'U\'
[Hope]
(adj) เป็นแบบเดยีวกนัหมด,เหมอืนกนั [Nontri]
/Y UW1 N AH0 F AO2 R M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unimportant ซ鬦ึ،งไมส่าํคญั: ข刧ี惀ปะต☊啌ว [Lex2]
(อนัอมิพอร\์'เทนิท)ฺ adj. ไมส่าํคญั. ###SW. unimportance n. ###S.
slight,trivial,insignificant,minor,trivial [Hope]
/AH0 N IH2 M P AO1 R T AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

union การรวมตวักนั: การรวมกนั [Lex2]
สหภาพ: สหพันธ, สมาคม [Lex2]
การสมรส: ชวีติการสมรส, การมเีรอืน [Lex2]
สหภาพแรงงาน: สหพันธแ์รงงาน [Lex2]
การจับคู่[Lex2]
รวมกนั: ซ鬦ึ،งเป็นพวกกนั [Lex2]
จาํนวนทั刧惀งหมด[Lex2]
(ย\ู'เนยีน) n. การรวมกนั,ความสามคัค,ีการสอดคลอ้งกนั,การสมรสกนั,การ
สงัวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องคก์ารกรรมกร,เคร鬦ื،องมอืเช鬦ื،อมตอ่,สง่ทอ่รว่ม,การเช鬦ื،อมกนั. Phr.
(the Union สโมสรนักศกึษามหาวทิยาลยัสหรัฐอเมรกิา (สมยักอ่น)) ###S. unification
[Hope]
(n) การรวมกนั,ความปรองดองกนั,สมาคม,สหภาพ [Nontri]
/Y UW1 N Y AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unique ซ鬦ึ،งเป็นหน鬦ึ،งเดยีว: เป็นพเิศษ [Lex2]
ความเป็นหน鬦ึ،ง: ความพเิศษ [Lex2]
(ยนูคิ\') n.,adj. (เก鬦ี،ยวกบั) ลกัษณะเฉพาะ,ลกัษณะพเิศษเฉพาะ,เร鬦ื،องพเิศษเฉพาะ. ###SW.
uniquely adv. uniqueness n. ###S. uncommon,rare,unexampled [Hope]
(adj) หาท鬦ี،เสมอเหมอืนไมไ่ด,้ทั刧惀งหมด,มลีกัษณะเฉพาะ,เป็นเอกลกัษณ ์[Nontri]
/Y UW0 N IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

united ท鬦ี،รวมกนั: รว่มกนั [Lex2]
ซ鬦ึ،งรว่มมอืกนั[Lex2]
ซ鬦ึ،งพรอ้มเพรยีงกนั: สอดคลอ้งกนั [Lex2]
(ยไูน\'ทดิ) adj. รวมกนั,รว่มกนั,สามคัค,ีปรองดองกนั,พรอ้มเพรยีงกนั,สอดคลอ้งกนั.



###SW. unitedly adv. [Hope]
/Y UW0 N AY1 T AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[unite]
ทาํใหร้วมกนั: รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั [Lex2]
รวมตวักนั: รวมกนัเป็นหน鬦ึ،งเดยีว [Lex2]
สมรสกนั: แตง่งานกนั [Lex2]
สมรสกนั[Lex2]
เช鬦ื،อมเขา้ไวด้ว้ยกนั: สมาน, ทาํใหย้ดึตดิกนั [Lex2]
ตดิกนั[Lex2]
(ยไูนท\ฺ') vt. รวมกนั,รว่มกนั,สามคัค,ีสมรสกนั,ปรองดองกนั,สอดคลอ้งกนั,ทาํใหย้ดึตดิกนั
###S. merge,combine,merge,associate,ally,join [Hope]
(vi) รวมกนั,ผกูกนั,สมรสกนั,ปรองดองกนั,สามคัคกีนั [Nontri]
/Y UW1 N AY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

unit หน鬦ึ،งหนว่ย[Lex2]
กลุ่มคน[Lex2]
หนว่ยวดั: มาตรวดั [Lex2]
ชดุ(เชน่ อปุกรณ ์เคร鬦ื،องใช)้[Lex2]
บท (ในหนังสอื)[Lex2]
เลขหลกัหนว่ย[Lex2]
(ย\ู'นทิ) n. หนว่ย,กอง,กลุ่ม,กองกาํลงั,จาํนวนเฉพาะ,หนว่ยเฉพาะ,หนว่ยกติ,หลกั
หนว่ย,ตาํแหนง่หลกั,จาํนวนฐาน,จาํนวนเตม็ท鬦ี،นอ้ยท鬦ี،สดุ,ชดุ,ชดุเคร鬦ื،องมอื,หนว่ยฤทธ气ิꯔยา,หนว่ย
ฤทธ气ิꯔของสาร ###S. measure,part [Hope]
(n) หนว่ย,กลุ่ม,หนว่ยกติ,กองกาํลงั,ขดุเคร鬦ื،องมอื,หนว่ยเฉพาะ [Nontri]
/Y UW1 N AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

universe ประสบการณท์ั刧惀งมวล[Lex2]
จักรวาล: ส鬦ิ،งทั刧惀งมวล, สากล, โลกทั刧惀งหมด [Lex2]
โลกและมนษุยชาต[ิLex2]
(ย\ู'นเิวอส) n. จักรวาล,ส鬦ิ،งทั刧惀งมวล,สากล,เอกภาพ,มนษุยช์าตทิั刧惀งหลาย,โลกทั刧惀งหมด,ปรากฎ
การณท์ั刧惀งหลาย,สตัวท์ั刧惀งหลาย. ###S. macrocosm,creation,cosmos,infinity [Hope]
(n) จักรวาล,สากล,ทอ้งฟา้,มวลมนษุย ์[Nontri]
/Y UW1 N IH0 V ER2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

university มหาวทิยาลยั[Lex2]



(n) มหาวทิยาลยั [Nontri]
/Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unkind ไมเ่มตตา: ไมป่ราณ, โหดรา้ย, ใจรา้ย, เห刧ี惀ยมโหด [Lex2]
(อนัไคนด\ฺ') adj. ไมป่ราน,ีไมเ่มตตา,รนุแรง,เห刧ี惀ยม,ไมเ่หน็อกเหน็ใจ. ###SW. unkindness
n. ###S. harsh inhuman [Hope]
(adj) โหดรา้ย,ไมก่รณุา,เห刧ี惀ยมโหด [Nontri]
/AH0 N K AY1 N D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unknown ท鬦ี،ไมรู่้[Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่ป็นเป็นรู้จัก[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมรู่้จัก: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมร่, คนท鬦ี،ไมเ่ป็นท鬦ี،รู้จัก, สญัลกัษณแ์ทนจาํนวนท鬦ี،ไมท่ราบ [Lex2]
(อนัโนน\') adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) ไมรู่้,ไมเ่ขา้ใจ,ไมรู่้จัก,ไมท่ราบ,แปลกหนา้,ไมม่ชี鬦ื،อ,ลกึลบั.
###SW. unknownness n. ###S. uncharted,dark,hidden [Hope]
(adj) ไมม่ใีครรู้จัก,ไมท่ราบ,ไมป่รากฏ,ลกึลบั [Nontri]
/AH0 N N OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

unless ถา้ไม:่ เวน้แต,่ นอกจาก, ยกเวน้ [Lex2]
นอกจาก: เวน้แต, จนกวา่, ยกเวน้ [Lex2]
(อนัเลส\',เอนิเลส\') conj.,prep. นอกจาก,จนกวา่,ยกเวน้ [Hope]
(con) เวน้เสยีแต,่นอกจาก,จนกวา่,ยกเวน้ [Nontri]
/AH0 N L EH1 S/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

unlikely ท鬦ี،ไมน่า่จะเกดิข刧ึ惀น[Lex2]
ท鬦ี،ไมน่า่เช鬦ื،อวา่เป็นจรงิ[Lex2]
(อนัไลค\ฺ'ล)ี adj.,adv. ไมน่า่เป็นไปได,้ไมน่า่จะเกดิข刧ึ惀น,เช鬦ื،อไมไ่ด,้ไมแ่น.่ ###SW.
unlikelihood,unlikeliness n. ###S. doubtful,improbable,questionable [Hope]
(adv) ไมน่า่จะเป็นไปได,้ไมแ่น,่เช鬦ื،อไมไ่ด ้[Nontri]
/AH0 N L AY1 K L IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unlike แตกตา่งจาก: ผดิแผกจาก [Lex2]
ซ鬦ึ،งแตกตา่ง: ซ鬦ึ،งผดิแผก, ซ鬦ึ،งไมเ่หมอืนกนั [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،แตกตา่ง: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมเ่หมอืนกนั, คนท鬦ี،ไมเ่หมอืนคนอ鬦ื،น, คนท鬦ี،แตกตา่ง [Lex2]
(อนัไลค\ฺ') adj.,prep. ไมเ่หมอืนกนั,แตกตา่งกนั,ไมเ่ทา่กนั. ###SW. unlikeness n.
###S. unrelated,different [Hope]
(adj,pre) แตกตา่ง,ไมเ่หมอืนกนั,ผดิกนักบั [Nontri]
/AH0 N L AY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unload เอาข刧ึ惀น: ขนข刧ึ惀น, ถา่ยของ, ถา่ยสนิคา้, ถา่ยเทสนิคา้ [Lex2]
ขนสนิคา้ออก: ขนออก, ถา่ยสนิคา้ออก [Lex2]
เอาออก[Lex2]
โยนความรับผดิชอบใหผู้้อ鬦ื،น[Lex2]
(อนัโลด\') vt.,vi. เอาลง,ขนลง,ถา่ยของ,ถา่ยสนิคา้,ถอนกระสนุออก,ปลด,ปลอ่ย,ถอดกระสนุ.
[Hope]
(vt) ขนลง,ปลดปลอ่ย,ถา่ยสนิคา้,ถอนกระสนุ [Nontri]



/AH0 N L OW1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

unlucky ท鬦ี،โชคไมด่:ี โชครา้ย, ซวยๆ, อบัโชค [Lex2]
ท鬦ี،นาํเคราะหร์า้ยมาให:้ อปัมงคล [Lex2]
(อนัลคั\'ค)ี adj. โชครา้ย,เคราะหร์า้ย,เป็นลางรา้ย,ไมเ่ป็นมงคล,ไมส่าํเรจ็. ###SW.
unluckily adv. ###S. illfated,hapless [Hope]
(adj) โชครา้ย,เคราะหร์า้ย [Nontri]
/AH0 N L AH1 K IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unnecessary ท鬦ี،เกนิจาํเป็น: ท鬦ี،ไมจ่าํเป็น [Lex2]
(อนัเนส\'เซสซะร)ี adj. ไมเ่ป็นไปตามธรรม,ไมจ่าํเป็น. ###SW. unnecessarily adv.
###S. unneeded,useless [Hope]
(adj) ไมจ่าํเป็น [Nontri]
/AH0 N N EH1 S AH0 S EH2 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unpleasant ท鬦ี،ไมเ่ป็นท鬦ี،นา่พอใจ[Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่ป็นมติร[Lex2]
(อนัเพลส\'เซนิท)ฺ adj. ไมส่นกุ,ไมส่บายใจ,ไมร่าบร鬦ื،น. ###SW. unpleasantly adv.
unpleasantness n. [Hope]
(adj) ไมเ่ป็นท鬦ี،พอใจ,ไมส่นกุ,ไมร่าบร鬦ื،น [Nontri]
/AH0 N P L EH1 Z AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unreasonable ไมม่เีหตผุล: เหลวไหล, ไรส้าระ, ไมส่มเหตสุมผล [Lex2]
เกนิกวา่เหต:ุ มากเกนิไป [Lex2]
ไมเ่หมาะสม: ไมเ่ขา้กนั [Lex2]
(อนัร\ี'เซนินะเบลิ) adj. ไรเ้หตผุล,ขาดสต,ิเขลา,ไมเ่หมาะสม,เกนิไป,เลยเถดิ,ไมฟั่งเหตผุล.
[Hope]
(adj) ไมม่เีหตผุล,ขาดสต,ิเกนิสมควร [Nontri]
/AH0 N R IY1 Z N AH0 B AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unsteady ไมม่ั鬦،นคง[Lex2]
(อนัสเทด\'ด)ี adj.,vt. (ทาํให)้ ไมม่ั鬦،นคง,เปล鬦ี،ยนแปลงงา่ย,ไมเ่ท鬦ี،ยง. ###SW. unsteadily
adv. unsteadiness n. ###S. unstable [Hope]
(adj) ไมแ่นน่อน,ไมเ่ท鬦ี،ยง,ไมม่ั鬦،นคง,ไมค่งท鬦ี،,ไรเ้สถยีรภาพ [Nontri]
/AH0 N S T EH1 D IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unsuccessful (อนัซคัเซส\'ฟลู) adj. ไมป่ระสบความสาํเรจ็,ลม้เหลว. [Hope]
/AH2 N S AH0 K S EH1 S F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

untidy ไมเ่ป็นระเบยีบ: ไมเ่รยีบรอ้ย, เลอะเทอะ, รงุรัง [Lex2]
ทาํใหไ้มเ่ป็นระเบยีบ: ทาํใหไ้มเ่รยีบรอ้ย, ทาํเลอะเทอะ, ทาํใหยุ้่งเหยงิ [Lex2]
(อนัไท\'ด)ี adj.,vt. (ทาํให)้ ไมเ่รยีบรอ้ย,ไมเ่ป็นระเบยีบ,สกปรก,รุ่มรา่ม,จัดเขา้กนัไมด่.ี
###SW. untidily adv. untidiness n. ###S. disorderly,messy [Hope]
/AH0 N T AY1 D IY0/ [CMU]



(j) / / [OALD]

until จนกระทั鬦،ง: กระทั鬦،ง, จนถงึ, จนกวา่ [Lex2]
กอ่นท鬦ี،จะ (ใชก้บัประโยคปฏเิสธ): กอ่นจะถงึ (ใชก้บัประโยคปฏเิสธ) [Lex2]
(อนัทลิ\') conj.,prep. จนกวา่,จนกระทั鬦،ง,จนถงึ,เกอืบจะ. prep. จนกระทั鬦،ง,เกอืบจะ,กอ่น
[Hope]
(con) จนกระทั鬦،ง,จนกวา่,จนถงึ,เกอืบถงึ [Nontri]
(pre) จนกระทั鬦،ง,เกอืบจะ,กอ่น [Nontri]
/AH0 N T IH1 L/ [CMU]
(in) / / [OALD]

unusually เป็นพเิศษ: อยา่งนา่ท鬦ึ،ง [Lex2]
/AH0 N Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
/AH0 N Y UW1 ZH UW0 AH0 L IY0/ [CMU]
/AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

unusual ผดิปกต:ิ ผดิจากธรรมดา [Lex2]
ประหลาด: แปลกปลอม, [Lex2]
ไมธ่รรมดา: พเิศษ [Lex2]
เป็นขอ้ยกเวน้[Lex2]
(อนัย\ู'?วล) adj. ผดิธรรมดา,เป็นขอ้ยกเวน้. ###SW. unusually adv. unusualness n.
###S. odd,rare,alien [Hope]
(adj) ผดิธรรมดา,ผดิปกต,ิเป็นขอ้ยกเวน้ [Nontri]
/AH0 N Y UW1 ZH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/AH0 N Y UW1 ZH UW0 AH0 L/ [CMU]
/AH0 N Y UW1 ZH W AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

unwilling ไมเ่ตม็ใจ: ไมส่มคัรใจ [Lex2]
ฝืนใจ: ซ鬦ึ،งถกูบงัคบั, จาํยอม, จาํทน [Lex2]
(อนัวลี\'ลงิ) adj. ไมเ่ตม็ใจ,ลงัเลใจ,ตอ่ตา้น,ด刧ื惀อรั刧惀น,หวัรั刧惀น,แขง็ขอ้. ###SW. unwillingly
adv. unwillingness n. S .loath [Hope]
(adj) ไมเ่ตม็ใจ,ด刧ื惀อรั刧惀น,แขง็ขอ้,ตอ่ตา้น [Nontri]
/AH0 N W IH1 L IH0 NG/ [CMU]
(j) / / [OALD]

upon บน: เหนอื [Lex2]
(อะพอน\') prep. =on (ด)ู ,บน,เหนอื,ในโอกาส,ในเวลา [Hope]
(pre) ขา้งบน,เหนอื,ในเวลา,ในโอกาส [Nontri]
/AH0 P AA1 N/ [CMU]
(in) / / [OALD]

upper สงูกวา่: เหนอืกวา่ [Lex2]
สว่นบน: ดา้นบน [Lex2]
ระดบัสงู[Lex2]
สว่นของรองเทา้ท鬦ี،อยู่เหนอืสน้เทา้ข刧ึ惀นไป[Lex2]
ท鬦ี،นอนชั刧惀นบนของตู้รถไฟ[Lex2]
ยากระตุ้น: ยามา้ [Lex2]
เหตกุารณท์鬦ี،นา่จดจาํ[Lex2]
(อพั\'เพอะ) adj. เหนอืกวา่,สงูกวา่,ยคุหลงัเกา่. n. สว่นท鬦ี،เหนอืสน้รองเทา้ข刧ึ惀นไป,ท鬦ี،นอนชั刧惀นบน
ของตู้รถไฟ,สภาสงู,ผา้รัดขา,ฟันบน,ส鬦ิ،งกระตุ้น,สายคาดเอว,เขม็ขดั [Hope]



(adj) สงูกวา่,ขา้งบน,อนับน,เหนอืกวา่ [Nontri]
/AH1 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

upsetting /AH0 P S EH1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[upset]
ท鬦ี،พา่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
การพลกิคว鬦ํ،า: การคว鬦ํ،า, การเปล鬦ี،ยนแปลงส刧ิ惀นเชงิ [Lex2]
คว鬦ํ،า: ทาํใหพ้ลกิคว鬦ํ،า [Lex2]
คว鬦ํ،า: พลกิคว鬦ํ،า [Lex2]
ทาํใหก้ลดักลุ้ม: ทาํใหอ้ารมณเ์สยี [Lex2]
ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน: ทาํใหค้ล鬦ื،นไสอ้าเจยีน [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
ปัญหาท鬦ี،คาดไมถ่งึ[Lex2]
การปราชยัอยา่งคาดไมถ่งึ: การพา่ยแพ ้[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่ ี[Lex2]
ท鬦ี،คว鬦ํ،าลง[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่,ี หงดุหงดิ [Lex2]
สบัสนวุ่นวาย[Lex2]
(อพัเซท\') vt.,vi. ทาํใหค้ว鬦ํ،า,คว鬦ํ،า,ทาํใหพ้ลกิคว鬦ํ،า,ทาํใหเ้สยี,กอ่กวนส刧ิ惀นเชงิ,ทาํให้
ปราชยั,ทาํให ้(รา่งกาย) ไมป่กต.ิ n. การทาํใหค้ว鬦ํ،า,การพลกิคว鬦ํ،า,การปราชยัอยา่งคาดไม่
ถงึ,ความวา้วุ่นของจติใจ,ความสบัสน. adj. พลกิคว鬦ํ،า,หงายทอ้ง,สบัสน,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ยุ่งเหยงิ,วา้วุ่น [Hope]
(n) การหก,ความปั鬦،นป่วน,ความราํคาญ,อารมณเ์สยี [Nontri]
(vi) หก,พลกิคว鬦ํ،า,กอ่กวน,เสยี [Nontri]
/AH0 P S EH1 T/ [CMU]
/AH1 P S EH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

upset ท鬦ี،พา่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
การพลกิคว鬦ํ،า: การคว鬦ํ،า, การเปล鬦ี،ยนแปลงส刧ิ惀นเชงิ [Lex2]
คว鬦ํ،า: ทาํใหพ้ลกิคว鬦ํ،า [Lex2]
คว鬦ํ،า: พลกิคว鬦ํ،า [Lex2]
ทาํใหก้ลดักลุ้ม: ทาํใหอ้ารมณเ์สยี [Lex2]
ทาํใหส้ะอดิสะเอยีน: ทาํใหค้ล鬦ื،นไสอ้าเจยีน [Lex2]
ทาํใหพ้า่ยแพอ้ยา่งคาดไมถ่งึ[Lex2]
ปัญหาท鬦ี،คาดไมถ่งึ[Lex2]
การปราชยัอยา่งคาดไมถ่งึ: การพา่ยแพ ้[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่ ี[Lex2]
ท鬦ี،คว鬦ํ،าลง[Lex2]
อารมณเ์สยี: อารมณไ์มด่,ี หงดุหงดิ [Lex2]
สบัสนวุ่นวาย[Lex2]
(อพัเซท\') vt.,vi. ทาํใหค้ว鬦ํ،า,คว鬦ํ،า,ทาํใหพ้ลกิคว鬦ํ،า,ทาํใหเ้สยี,กอ่กวนส刧ิ惀นเชงิ,ทาํให้
ปราชยั,ทาํให ้(รา่งกาย) ไมป่กต.ิ n. การทาํใหค้ว鬦ํ،า,การพลกิคว鬦ํ،า,การปราชยัอยา่งคาดไม่
ถงึ,ความวา้วุ่นของจติใจ,ความสบัสน. adj. พลกิคว鬦ํ،า,หงายทอ้ง,สบัสน,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ยุ่งเหยงิ,วา้วุ่น [Hope]
(n) การหก,ความปั鬦،นป่วน,ความราํคาญ,อารมณเ์สยี [Nontri]
(vi) หก,พลกิคว鬦ํ،า,กอ่กวน,เสยี [Nontri]
/AH0 P S EH1 T/ [CMU]



/AH1 P S EH2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

upside down พลกิเอาดา้นบนลงลา่ง: กลบัหวักลบัหาง, (เตา่) หงายทอ้ง, (หนังสอื) คว鬦ํ،าอยู่ [Lex2]
คว鬦ํ،าลง[Lex2]
vi. คว鬦ํ،าลง,พลกิกลบั,สบัสน,กลบัหวั,กลบักนั. ###SW. upsidedown adj. upside
downness n. [Hope]

upstairs ในใจ: อยู่ในสมอง [Lex2]
ไปยงัขา้งบน: ดา้นบน, ชั刧惀นบน [Lex2]
ขา้งบน: ดา้นบน, ชั刧惀นบน, อยู่ในอากาศชั刧惀นสงูกวา่ [Lex2]
ชั刧惀นบน[Lex2]
(อพัสแทรซ์\') adv.,adj.,n. ชั刧惀นบน,อยู่ในอากาศชั刧惀นสงูกวา่ [Hope]
(adv) ขา้งบน,ข刧ึ惀นบน,อยู่ในอากาศ [Nontri]
/AH0 P S T EH1 R Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

upward ทางเหนอืข刧ึ惀นไป: ทางดา้นบน [Lex2]
ท鬦ี،ข刧ึ惀นไป[Lex2]
(อพั\'เวริด์) adv. ข刧ึ惀น,ข刧ึ惀นขา้งบน,ข刧ึ惀นไประดบัสงูกวา่,เหนอืข刧ึ惀นไป. [Hope]
(adv) ข刧ึ惀นไปขา้งบน,ข刧ึ惀นสงู,เหนอืข刧ึ惀นไป [Nontri]
/AH1 P W ER0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

urgent ท鬦ี،จาํเป็นเรง่ดว่น[Lex2]
เรง่ดว่น: รบีดว่น,ฉกุเฉนิ, ซ鬦ึ،งตอ้งเรง่รบีทาํ [Lex2]
(เออ\'เจนิท)ฺ adj. เรง่รบี,รบีดว่น,ฉกุเฉนิ,เรา้รอ้น. ###S. compelling,pressing [Hope]
(adj) ดว่น,เรง่รบี,ฉกุเฉนิ [Nontri]
/ER1 JH AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [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,ปลกุเรา้,แรงกระตุ้น,แรง
ชกันาํ. ###SW. urger n. urgingly adv. ###S. force,drive,beg,entreat [Hope]
(vt) กระตุ้น,ผลกัดนั,เรง่,แนะนาํ,สนับสนนุ [Nontri]



/ER1 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

used to คุ้นเคยกบั: ชนิกบั, เคยชนิ [Lex2]
[use to]
คุ้นเคยกบั: เคยชนิกบั [Lex2]

used ซ鬦ึ،งถกูใช[้Lex2]
ท鬦ี،คุ้นเคยเพราะใชอ้ยู่เป็นประจาํ[Lex2]
ท鬦ี،เคยใชม้ากอ่น: ซ鬦ึ،งเคยมเีจา้ของแลว้ [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,้ใชป้ระโยชน,์ใชส้อย,ประยกุต,์ใชจ้า่ย,ปฎบิตัดิว้ยความ
เคยชนิ,แสดงออก,เค刧ี惀ยวยาสบู,สบูบหุร鬦ี، vi. เคยชนิ,คุ้นเคย n. การใช,้การใช้
ประโยชน,์ประโยชน,์ความเคยชนิ,การประยกุต,์วธิกีารใช,้เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม, Phr.
(put to use ใชป้ระโยชน)์ [Hope]
(n) ประโยชน,์การใช,้ความเคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม [Nontri]
(vt) ใช,้ใชป้ระโยชน,์แสดงออก,สบูบหุร鬦ี، [Nontri]
/Y UW1 S/ [CMU]
/Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

useful ท鬦ี،มปีระโยชน:์ ซ鬦ึ،งนาํไปใชป้ระโยชนไ์ด ้[Lex2]
ด:ี นา่พอใจ [Lex2]
(ยซู\'ฟลู) adj. มปีระโยชน,์ใชเ้ป็นประโยชน.์ ###SW. usefully adv. usefulness n.
[Hope]
(adj) มปีระโยชน,์เป็นประโยชน ์[Nontri]
/Y UW1 S F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

useless ซ鬦ึ،งไมม่ปีระโยชน:์ ซ鬦ึ،งเปลา่ประโยชน,์ ไรป้ระโยชน,์ ใชก้ารไมไ่ด ้[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมไ่ดผ้ล: ซ鬦ึ،งไมป่ระสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
(ยซู\'ลสิ) adj. ไมม่ปีระโยชน,์ไมไ่ดผ้ล,ใชก้ารไมไ่ด.้ ###SW. uselessly adv. uselessness
n. S.futile,unavailing [Hope]
(adj) ไรป้ระโยชน,์ไมไ่ดผ้ล,ใชก้ารไมไ่ด ้[Nontri]
/Y UW1 S L AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



user ผู้ใช:้ ผู้ใชป้ระโยชน, ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชป้ระโยชน ์[Lex2]
ผู้ตดิยาเสพตดิ[Lex2]
การใชส้ทิธ ิ(ทางกฎหมาย)[Lex2]
(ย\ู'เซอะ) n. ผู้ใช,้ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชม้การใชส้ทิธ,ิผู้ตดิยาเสพตดิ [Hope]
(n) ผู้ใช ้[Nontri]
/Y UW1 Z ER0/ [CMU]
(n) / / [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,้ใชป้ระโยชน,์ใชส้อย,ประยกุต,์ใชจ้า่ย,ปฎบิตัดิว้ยความ
เคยชนิ,แสดงออก,เค刧ี惀ยวยาสบู,สบูบหุร鬦ี، vi. เคยชนิ,คุ้นเคย n. การใช,้การใช้
ประโยชน,์ประโยชน,์ความเคยชนิ,การประยกุต,์วธิกีารใช,้เคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม, Phr.
(put to use ใชป้ระโยชน)์ [Hope]
(n) ประโยชน,์การใช,้ความเคยชนิ,ประเพณ,ีธรรมเนยีม [Nontri]
(vt) ใช,้ใชป้ระโยชน,์แสดงออก,สบูบหุร鬦ี، [Nontri]
/Y UW1 S/ [CMU]
/Y UW1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

usually โดยปกต:ิ ตามปกต,ิ ตามธรรมดา [Lex2]
/Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
/Y UW1 ZH AH0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

usual เป็นปกต:ิ ธรรมดา, เป็นประจาํ, สามญั [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นปกต:ิ ส鬦ิ،งท鬦ี،ปฏบิตัจินเป็นนสิยั [Lex2]
(ย\ู'ชวล) adj.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) เป็นธรรมดา,เป็นปกต,ิเป็นประจาํ,ทกุวนั,as usual ตามปกต,ิเหมอืน
ท鬦ี،เคยปฎบิตั.ิ ###SW. usually adv. usualness n. ###S. common,regular [Hope]
(adj) เชน่เคย,เป็นธรรมเนยีม,ตามปกต,ิเป็นประจาํ [Nontri]
/Y UW1 ZH AH0 W AH0 L/ [CMU]
/Y UW1 ZH UW0 AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

us เรา: พวกเรา [Lex2]
ประเทศสหรัฐอเมรกิา (ตวัยอ่ของ United States of America) )[Lex2]
(อสั) pron. พวกเรา [Hope]
(pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
/AH1 S/ [CMU]
/Y UW1 EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(prp) / / [OALD]



vacation ชว่งปดิภาคเรยีน: ชว่งปดิภาคการศกึษา [Lex2]
ชว่งลาพักผอ่น: ชว่งลาพักรอ้น [Lex2]
ลาพักผอ่น: ลาพักรอ้น, ลาพัก [Lex2]
(เวเค\'เชนิ) n. ระยะหยดุงาน,ระยะหยดุภาค,การหยดุงาน,การหยดุภาค,เวลาวา่ง,การออก
ไป,การยา้ยออก,การลา. vi. หยดุงาน,หยดุภาค,ออกไป,ยา้ยออก ###S. rest,holiday
[Hope]
(n) เวลาวา่ง,การหยดุงาน,การปดิภาค,การลา [Nontri]
/V EY0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

valid ซ鬦ึ،งมเีหตผุล: ซ鬦ึ،งหาเหตผุลสนับสนนุได ้[Lex2]
ถกูตอ้งตามกฎหมาย: ซ鬦ึ،งชอบดว้ยกฎหมาย [Lex2]
(แวล\'ลดิ) adj. มเีหตผุล,มมีลู,มหีลกัฐาน,มผีล,ใหผ้ลท鬦ี،ตอ้งการ,เป็นทางการ,ใชไ้ด,้ฟัง
ข刧ึ惀น,ชอบดว้ยกฎหมาย,แขง็แรง,มสีขุภาพด.ี ###SW. validly adv. validness n. ###S.
cogent [Hope]
(adj) ถกูตอ้ง,มเีหตผุล,ใชไ้ด,้สมบรูณ ์[Nontri]
/V AE1 L AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

valley หบุเขา: หว้ย, หบุลาํธาร [Lex2]
(แวล\'ล)ี n. หบุเขา,หบุเขาลาํธาร,หว้ยเขา,หวา่งเขา,แอง่ลกึ. ###S. dale,dell [Hope]
(n) หบุเขา [Nontri]
/V AE1 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

valuable มคีณุคา่: มคีวามหมาย, มรีาคา, สาํคญั, มปีระโยชนม์าก [Lex2]
ซ鬦ึ،งมรีาคา[Lex2]
ของมคีา่: ของล刧ํ惀าคา่, ของแพง, เคร鬦ื،องประดบัราคาแพง [Lex2]
(แวล\'ลวิเบลิ) adj. มคีา่,มคีณุคา่,มคีา่เป็นเงนิมาก,มรีาคา,มปีระโยชนม์าก,มคีวามสาํคญัมาก.
n. ของมคีา่,ของท鬦ี،มคีา่เป็นเงนิมาก. ###SW. valuableness n. valuably adv. ###S.
costly,valued,worthy [Hope]
(adj) มคีณุคา่,มรีาคา,มปีระโยชน ์[Nontri]
/V AE1 L Y UW0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

van รถตู้: รถบรรทกุ, รถสนิคา้, รถแวน [Lex2]
รถขนสนิคา้ (ในขบวนรถไฟ): รถบรรทกุสมัภาระ [Lex2]
ขบวนรถยนต:์ ขบวนนักเดนิทาง, ขบวนพาหนะ [Lex2]



ขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ[Lex2]
(แวน) n. กองหนา้,กองกาํลงัสว่นหนา้,แนวหนา้มรถบรรทกุ,รถสนิคา้,รถตู้,เกวยีนบรรทกุสนิคา้
###S. wagon,truck, lorry [Hope]
(n) ทพัหนา้,แนวหนา้,รถบรรทกุ,รถตู้,รถสนิคา้ [Nontri]
/V AE1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

variation การเปล鬦ี،ยนแปลง: ความเปล鬦ี،ยนแปลง, ความแตกตา่ง [Lex2]
(แว\'รเิอ\'เชนิ) n. การเปล鬦ี،ยนแปลง,การผันแปร,การแปรปรวน,จาํนวนท鬦ี،เปล鬦ี،ยนแปลง,รปูแบบ
ท鬦ี،เปล鬦ี،ยนแปลง,ความคลาดเคล鬦ื،อน,การเปล鬦ี،ยนแปลงจากวงจรเดมิ,ความเปล鬦ี،ยนแปลงของวงจร
โคจรของดวงดาว,การเตน้ระบาํเด鬦ี،ยว,การผันแปรของสนามแมเ่หลก็,การเปล鬦ี،ยนแปลงของ
โครงสรา้งเดมิ. [Hope]
(n) ความแตกตา่ง,การเปล鬦ี،ยนแปลง,ความแปรปรวน,การผันแปร [Nontri]
/V EH2 R IY0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

varied แตกตา่งกนั: ตา่งๆ นานา, คละกนัไป, หลากหลาย, หลายรปูแบบ [Lex2]
(แว\'รดิ) adj. แตกตา่งกนั,ตา่ง ๆ นานา,หลากหลาย,เปล鬦ี،ยนแปลง,ผันแปร,หลายส,ีหลายรปู
แบบ ###S. diversified,diverse [Hope]
(adj) หลายอยา่ง,แตกตา่งกนั,ผันแปร,ตา่งๆนานา [Nontri]
/V EH1 R IY0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[vary]
ปรวนแปร: แปรปรวน, ผันแปร, แตกตา่ง [Lex2]
เปล鬦ี،ยนแปลง: ทาํใหแ้ตกตา่ง, ทาํใหแ้ปรปรวน, ทาํใหห้ลากหลาย [Lex2]
(แว\'ร)ี vt.,vi. เปล鬦ี،ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ข刧ึ惀น ๆ ลง ๆ ###SW. varier n.
varingly adv. ###S. modify,change,alter [Hope]
(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกตา่ง,เปล鬦ี،ยนแปลง [Nontri]
/V EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

vary ปรวนแปร: แปรปรวน, ผันแปร, แตกตา่ง [Lex2]
เปล鬦ี،ยนแปลง: ทาํใหแ้ตกตา่ง, ทาํใหแ้ปรปรวน, ทาํใหห้ลากหลาย [Lex2]
(แว\'ร)ี vt.,vi. เปล鬦ี،ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร,ผันผวน,ข刧ึ惀น ๆ ลง ๆ ###SW. varier n.
varingly adv. ###S. modify,change,alter [Hope]
(vi) แปรปรวน,ผันผวน,ผันแปร,แตกตา่ง,เปล鬦ี،ยนแปลง [Nontri]



/V EH1 R IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

vegetable ผัก: พชืผัก [Lex2]
(เวจ\'จทิะเบลิ) n. ผัก,พชืผัก,พชื,บคุคลท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อหนา่ย,ชวีติท鬦ี،นา่เบ鬦ื،อหนา่ย. adj. ประกอบ
ดว้ยหรอืทาํดว้ยผัก,เก鬦ี،ยวกบัพชื. ###SW. vegetably adv. [Hope]
(n) ผัก [Nontri]
/V EH1 JH T AH0 B AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vehicle ยานพาหนะ: รถ, พาหนะ, ยานยนต,์ ส鬦ิ،งขบัเคล鬦ื،อน [Lex2]
ส鬦ื،อกลาง: ส鬦ื،อนาํ, ส鬦ิ،งท鬦ี،นาํไปสู่ความสาํเรจ็ ความเช鬦ื،อหรอือ鬦ื،นๆ [Lex2]
(ว\ี'ฮเิคลิ) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ลอ้เล鬦ื،อน,เคร鬦ื،องมอืลาํเลยีง,ส鬦ื،อ,ส鬦ื،อนาํ,น刧ํ惀ายา,น刧ํ惀า
กระสาย,ของเหลวผสมส,ีเคร鬦ื،องมอื. [Hope]
(n) ยวดยาน,ส鬦ื،อ,พาหนะ,ลอ้เล鬦ื،อน,น刧ํ惀ายา,เคร鬦ื،องมอื [Nontri]
/V IY1 HH IH0 K AH0 L/ [CMU]
/V IY1 IH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

venture การเส鬦ี،ยงภยั: การผจญภยั [Lex2]
ธรุกิจิเส鬦ี،ยงแตส่ามารถทาํกาํไรได[้Lex2]
เส鬦ี،ยงภยั: ผจญภยั [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัการเส鬦ี،ยงภยั: เก鬦ี،ยวกบัการผจญภยั [Lex2]
(เวน\'เชอะ) n. การเส鬦ี،ยง,การเส鬦ี،ยงภยั,การผจญภยั,เร鬦ื،องเส鬦ี،ยงภยั,กจิการเส鬦ี،ยงภยั,เงนิหรอื
ทรัพยส์นิท鬦ี،ลงทนุในธรุกจิ,การวางเดมิพัน vt. เส鬦ี،ยง,เส鬦ี،ยงภยั,ผจญภยั,ลองด.ู vi. เส鬦ี،ยง,กลา้ได้
กลา้เสยี. ###SW. venturer n. Phr. (at a venture ตามโอกาส ตามยถ [Hope]
(n) ความกลา้เส鬦ี،ยง,การเส鬦ี،ยงภยั,การผจญภยั [Nontri]
(vi,vt) กลา้เส鬦ี،ยง,เส鬦ี،ยง,ผจญภยั [Nontri]
/V EH1 N CH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

version เร鬦ื،องราว: เร鬦ื،องเลา่ [Lex2]
ฉบบั: ชดุ, เวอรช์ั鬦،น [Lex2]
บทแปล: คาํแปล, หนังสอืแปล [Lex2]
(เวอ\'เชนิ) n. เร鬦ื،องราว,เร鬦ื،องเลา่,คาํแปล,หนังสอืแปล,บทแปล,การหนัตาํแหนง่ทารกในครรภ์
เพ鬦ื،อชว่ยใหค้ลอดไดง้า่ย,ตาํแหนง่ หรอืทศิทางท鬦ี،ผดิปกตขิองทารกในครรภ.์ ###SW.
versional adj. ###S. translation [Hope]
(n) พากย,์เร鬦ื،องเลา่,คาํแปล,บทแปล [Nontri]
/V ER1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vertical ซ鬦ึ،งตั刧惀งตรง: ซ鬦ึ،งตั刧惀งฉากกบัขอบฟา้, ซ鬦ึ،งเป็นแนวด鬦ิ،ง [Lex2]
แนวตรง: แนวด鬦ิ،ง [Lex2]
(เวอ\'ทเิคลิ) adj. ซ鬦ึ،งตั刧惀งตรง,ซ鬦ึ،งตั刧惀งฉากกบัแนวราบของขอบฟา้,ตรงด鬦ิ،ง,เก鬦ี،ยวกบัหรอือยู่บนจดุ
สดุยอด,ตามยาว,เก鬦ี،ยวกบักระหมอ่ม,เก鬦ี،ยวกบักลางกบาล,เก鬦ี،ยวกบัการรวมกาํลงัผลติ หรอื
จาํหนา่ยสนิคา้ชนดิหน鬦ึ،ง n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ตั刧惀งตรง,ตาํแหนง่ท鬦ี،ตั刧惀งตรง,แนวตั刧惀งฉาก คาํศพัทย์อ่ย: [Hope]



(adj) ตั刧惀งตรง,ตั刧惀งฉาก,ตรงด鬦ิ،ง [Nontri]
/V ER1 T IH0 K AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

very อยา่งมากมาย: อยา่งมาก, มาก [Lex2]
เหมอืนกนั: คลา้ยกนั [Lex2]
แทจ้รงิ[Lex2]
เฉพาะ: เทา่นั刧惀น [Lex2]
(เว\'ร)ี adv. มาก,มาก ๆ ,อยา่งย鬦ิ،ง,แทจ้รงิ,เหลอืเกนิ. adj. แทจ้รงิ,จรงิ,โดย
เฉพาะ,แนแ่ท,้โดยส刧ิ惀นเชงิ,เตม็ท鬦ี،,เพยีงเทา่นั刧惀น ###S.
extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
(adj) แท,้อยา่งเดยีวกนั,เทา่นั刧惀น [Nontri]
(adv) มาก,แทจ้รงิ,ทเีดยีว,อยา่งย鬦ิ،ง [Nontri]
/V EH1 R IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]
(j) / / [OALD]

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

victim เหย鬦ื،อ: ผู้เคราะหร์า้ย, ผู้ประสบภยั, ผู้รับเคราะห ์[Lex2]
(วคิ\'ทมิ) n. เหย鬦ื،อ,ผู้รับบาป,ผู้เคราะหร์า้ย,ผู้ถกูโกง,ผู้ถกูหลอก,ส鬦ิ،งท鬦ี،มชีวีติท鬦ี،ถกูบชูายญั
[Hope]
(n) เหย鬦ื،อ,ผู้เคราะหร์า้ย [Nontri]
/V IH1 K T AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

victory ชยัชนะ[Lex2]
(วคิ\'ทะร)ี n. ชยัชนะ,การมชียัชนะในการรบ ###S. success,triumph,win [Hope]
(n) ชยัชนะ,ความมชียั [Nontri]
/V IH1 K T ER0 IY0/ [CMU]
/V IH1 K T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

video ภาพหรอืหนังในเทปวดิโีอ[Lex2]
ตลบัเทปวดิโีอ: วดีโิอ [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัตลบัเทปวดิโีอ[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัภาพหรอืหนังในเทปวดิโีอ: เก鬦ี،ยวกบัโทรทศัน ์[Lex2]
(วดิ\'ดโีอ) n. ภาพโทรทศัน,์โทรทศัน.์ adj. เก鬦ี،ยวกบัโทรทศัน,์เก鬦ี،ยวกบัภาพโทรทศัน ์[Hope]
/V IH1 D IY0 OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

view การมอง[Lex2]
ระยะท鬦ี،มองเหน็[Lex2]
ภาพทวิทศัน:์ ทศันยีภาพท鬦ี،มองเหน็ [Lex2]
มมุมองหรอืมติทิ鬦ี،มองเหน็[Lex2]
ความคดิเหน็: ทรรศนะ, ขอ้คดิเหน็, ความคดิเหน็ [Lex2]



การสาํรวจ: การสาํรวจทั鬦،วไป, การตรวจตราอยา่งละเอยีด, การพจิารณา [Lex2]
พจิารณา: เพง่พนิจิ [Lex2]
มคีวามคดิเหน็[Lex2]
ดโูทรทศัน[์Lex2]
(ววิ) n. ภาพ,ทวิทศัน,์ทศันวสิยั,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสงัเกต,ขอ้คดิเหน็,ทศันคต,ิจดุ
ประสงค,์เจตนา,จดุมุ่งหมาย,การสาํรวจทั鬦،วไป,Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใตก้าร
พจิารณา) Phr. (in view of เม鬦ื،อพจิารณาถงึในเร鬦ื،องเก鬦ี،ยวกบั) vt. ด,ูมอง,สงัเกต,สาํรวจ,ตรวจ
สอบ [Hope]
(n) การมองเหน็,ภาพ,ทวิทศัน,์ทศันวสิยั [Nontri]
(vt) มองด,ูสงัเกต,พจิารณา,ตรวจด,ูเจตนา [Nontri]
/V Y UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

violently อยา่งรนุแรง: อยา่งฝ่าฝืน, อยา่งลว่งละเมดิ [Lex2]
/V AY1 AH0 L AH0 N T L IY0/ [CMU]
/V AY1 L AH0 N T L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

violent รนุแรง: 鬦ี،รา้ยแรง, สาหสั [Lex2]
ท鬦ี،มสีาเหตจุากความรนุแรง[Lex2]
ท鬦ี،มอีารมณด์เุดอืด[Lex2]
(ไว\'อะเลนิท)ฺ adj. รนุแรง,ดเุดอืด,ใชก้าํลงั,พลการ,ทาํลาย,ลว่งละเมดิ,สบประมาท,ซ鬦ึ،งทาํให้
บาดเจบ็. ###SW. violently adv. [Hope]
(adj) รนุแรง,หกัโหม,ใชก้าํลงั,ลว่งละเมดิ [Nontri]
/V AY1 AH0 L AH0 N T/ [CMU]
/V AY1 L AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

virtually อยา่งเเทจ้รงิ[Lex2]
/V ER1 CH UW0 AH0 L IY0/ [CMU]
/V ER1 CH UW0 L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

virus เช刧ื惀อไวรัส: โรคท鬦ี،เกดิจากไวรัส, พษิของสตัวท์鬦ี،มพีษิ (เชน่ พษิง)ู [Lex2]
ไวรัสคอมพวิเตอร[์Lex2]



(ไว\'เรสิ) n. เช刧ื惀อไวรัส,โรคไวรัส,พษิของสตัวท์鬦ี،มพีษิ (เชน่ พษิง)ู pl. viruses [Hope]
(n) เช刧ื惀อไวรัส [Nontri]
/V AY1 R AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

vision การมองเหน็[Lex2]
การเหน็หรอืรู้ลว่งหนา้[Lex2]
ทศันวสิยั: ความสามารถในการรับรู้หรอืเขา้ใจดว้ยการคาดการณ ์[Lex2]
มองเหน็[Lex2]
จนิตนาการ: การวาดมโนภาพ, การวาดภาพในใจ [Lex2]
ภาพท鬦ี،เหน็หรอืคน (ท鬦ี،สวยมาก)[Lex2]
(วชิ\'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเหน็ภาพ,อาํนาจในการคาดคะเน,การคาด
คะเน,ภาพ,ทรรศนะ,จนิตนาการ,ความรู้สกึลวงตา,นมิติ,ส鬦ิ،งท鬦ี،มองเหน็,ภาพบคุคลหรอือ鬦ื،น ๆ ท鬦ี،มี
ความสวยงามมาก. vt. มองเหน็,เหน็,จนิตนาการ ###S. eyesight,sight,slance,optics
[Hope]
(n) มโนภาพ,สายตา,การเหน็,ทศันะ,นมิติ,การคาดคะเน [Nontri]
/V IH1 ZH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

visitor ผู้เย鬦ี،ยมเยอืน[Lex2]
ผู้มาเย鬦ี،ยม: ผู้มาเยอืน [Lex2]
(วสิ\'ซทิเทอะ) n. ผู้เย鬦ี،ยมเยยีน,แขก [Hope]
(n) แขก,ผู้มาเยอืน,อาคนัตกุะ [Nontri]
/V IH1 Z AH0 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

visit มาเย鬦ี،ยม: แวะเย鬦ี،ยม, มาเยอืน, มาเย鬦ี،ยม, ไปเย鬦ี،ยม [Lex2]
มาเย鬦ี،ยม: เย鬦ี،ยมเยยีน, เยอืน [Lex2]
การไปเย鬦ี،ยม: การไปมาหาสู่ [Lex2]
(วสิ\'ซทิ) vt. เย鬦ี،ยม,เยยีน,ไปและพัก,อยู่เป็นแขก,ออกตรวจ,เป็นกบั,มผีลกระทบ. vi.
เย鬦ี،ยม,เยยีน,ทาํโทษ,การเย鬦ี،ยม,การเยยีน,การไปและพัก,การอยู่เป็นแขก,การออกตรวจ.
###SW. visitable adj. ###S. sojourn,call. see,stop [Hope]
(n) การเย鬦ี،ยมเยยีน,การไปเยอืน [Nontri]
(vt) เย鬦ี،ยมเยยีน,ไปเยอืน,มผีลกระทบ [Nontri]
/V IH1 Z AH0 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

vital เก鬦ี،ยวกบัชวีติ[Lex2]
จาํเป็นสาํหรับชวีติ[Lex2]
สาํคญัมาก[Lex2]
ท鬦ี،ทาํใหถ้งึตายได[้Lex2]
มชีวีติชวีา[Lex2]
(ไว\'เทลิ) adj. เก鬦ี،ยวกบัชวีติ,จาํเป็นสาํหรับชวีติ,กระฉับกระเฉง,มพีลงังาน,มชีวีติชวีา,มี
กาํลงั,จาํเป็น,สาํคญั,ขาดเสยีมไิด,้ทาํลายชวีติ,ทาํใหต้ายได,้ความเป็นความตาย [Hope]



(adj) เก鬦ี،ยวกบัชวีติ,สาํคญัย鬦ิ،ง,จาํเป็น [Nontri]
/V AY1 T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

vocabulary รายการคาํศพัท:์ คาํศพัท,์ กลุ่มคาํศพัท ์[Lex2]
ระบบสญัลกัษณท์鬦ี،ไมใ่ชภ่าษาแตใ่ชใ้นการส鬦ื،อสารได[้Lex2]
(โวแคบ\'บวิเลอร)ี n. กลุ่มคาํ,กลุ่มคาํศพัท,์รายการคาํศพัท,์ประมวลคาํศพัท,์คาํศพัท,์กลุ่มรปู
แบบผลงานท鬦ี،เป็นลกัษณะของศลิปนิหรอืศลิปะหรอืสถาปัตยกรรม. ###S.
glossary,lexicon,wordbook,verbiage,tongue [Hope]
(n) ประมวลคาํศพัท,์กลุ่มคาํศพัท ์[Nontri]
/V OW0 K AE1 B Y AH0 L EH2 R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

volume หนังสอืเลม่หน鬦ึ،งในชดุหนังสอื[Lex2]
ระดบัความดงัของเสยีง[Lex2]
ปรมิาณ: ความจ,ุปรมิาตร [Lex2]
(วอล\'ลมิ) n. ปรมิาตร,จาํนวนมาก,ปรมิาณ,ทั刧惀งหมด,เลม่,ฉบบั,ระดบัเสยีง,ชดุแผน่เสยีง,ความ
ดงัของเสยีง ###S. tome,book [Hope]
(n) หนังสอื,ฉบบั,ปรมิาตร,เลม่,ปรมิาณ,ชดุแผน่เสยีง [Nontri]
/V AA1 L Y UW0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

vote การลงคะแนนเสยีง: การออกเสยีง [Lex2]
ลงคะแนน: ออกเสยีง, ลงคะแนนเสยีง [Lex2]
ผู้ท鬦ี،มสีทิธอิอกเสยีง[Lex2]
จาํนวนคะแนนเสยีง[Lex2]
สทิธใินการออกเสยีงเลอืกตั刧惀ง[Lex2]
เสนอแนะ[Lex2]
(โวท)ฺ n. การออกเสยีง,การเลอืกตั刧惀ง,คะแนนเสยีง,บตัรคะแนนเสยีง,สทิธกิารออกเสยีง,จาํนวน
คะแนนเสยีง,มต ิvt.,vt. ออกเสยีง,ลงคะแนนเสยีง,เลอืกตั刧惀ง,ลงมต,ิเสนอ [Hope]
(vi,vt) ลงคะแนนเสยีง,ลงมต,ิเลอืกตั刧惀ง [Nontri]
/V OW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

waist เอว: สะเอว, บั刧惀นเอว, สว่นโคง้ของรา่งกายระหวา่งซ鬦ี،โครงกบัสะโพก [Lex2]
สว่นของเส刧ื惀อผา้ท鬦ี،อยู่บรเิวณเอว[Lex2]
สว่นตรงกลางท鬦ี،แคบของวตัถ[ุLex2]
(เวสท)ฺ n. เอว,สว่นเอว,สะเอว ###SW. waistless adj. [Hope]
(n) เอว,สว่นท鬦ี،คอด [Nontri]
/W EY1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

waiter บรกิรชาย: พนักงานรับใชใ้นรา้นอาหารท鬦ี،เป็นชาย [Lex2]
ถาดท鬦ี،ใชเ้สริฟ์อาหาร[Lex2]
(เวท\'เทอะ) n. ผู้คอย,ผู้รับใช,้ผู้ปรนนบิตั,ิถาดใสถ่ว้ยชาม [Hope]
(n) ถาดใสจ่าน,บรกิร,เดก็เสริฟ์,บอ๋ย [Nontri]
/W EY1 T ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wait รอคอย[Lex2]
รั刧惀งรอ: หยดุหรอืทาํชา้ๆ เพ鬦ื،อใหผู้้อ鬦ื،นตามทนั [Lex2]
ถกูเล鬦ื،อนออกไป[Lex2]
เล鬦ื،อนออกไป (การเสริฟ์อาหาร)[Lex2]
ทาํงานเป็นบรกิร: ทาํงานเสริฟ์อาหาร [Lex2]
ทาํงานเป็นบรกิร[Lex2]
เวลาท鬦ี،ใชใ้นการรอคอย[Lex2]
พรอ้มท鬦ี،จะใชก้ารได[้Lex2]
(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวงั,รอ,รั刧惀งรอ,เล鬦ื،อนไป,ชา้ไป,เสยีเวลา,รับใช,้ปรนนบิตั ิvt. คอย,รอ
คอย Phr. (wait on (upon) รับใชป้รนนบิตัริอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดกัซุ่ม Phr.
(lie in wait ซุ่มคอย ดกัซุ่ม) ###S. linger,await [Hope]
(vi) รอ,คอยรับใช,้รอคอย,เดนิโตะ๊ [Nontri]
/W EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wake ปลกุใหต้鬦ื،น: ทาํใหต้鬦ื،น [Lex2]
ต鬦ื،นนอน[Lex2]
ทาํใหต้鬦ื،นตวั[Lex2]
ต鬦ื،นตวั[Lex2]
ทาํใหรั้บรู้[Lex2]
รับรู้[Lex2]
เฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
การเฝ้าศพกอ่นฝังหรอืทาํพธิ[ีLex2]
รอ่งรอยทางน刧ํ惀าท鬦ี،เรอืหรอืส鬦ิ،งอ鬦ื،นใดแลน่ผา่นไป[Lex2]
รอ่งรอยทางอากาศหลงัจากเคร鬦ื،องบนิบนิผา่นไป[Lex2]
ตาํแหนง่หรอืพ刧ื惀นท鬦ี،ดา้นหลงั[Lex2]
ผลกระทบท鬦ี،ตามมา[Lex2]
การพบปะพดูคยุกนัหลงัจากท鬦ี،มเีหตกุารณท์鬦ี،สาํคญัผา่นไป โดยมากหมายถงึ การไปชมุนมุกนัท鬦ี،



บา้นของผู้ท鬦ี،เสยีชวีติกอ่นจะมพีธิฝัีงศพ (โดยมกัถกูอา้งวา่มที鬦ี،มาจาก การปลกุใหผู้้ตายมชีวีติ
ข刧ึ惀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鬦ื،น,ต鬦ื،นนอน,ต鬦ื،นตวั,สาํนกึตวั vt. ทาํใหต้鬦ื،น,ปลกุให้
ต鬦ื،น,กวน,ปลกุเรา้,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW.
waker n. ###S. watch vigil [Hope]
(n) รอ่งรอย,ทางเดนิ,ทางผา่น,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
(vi,vt) ปลกุ,ทาํใหต้鬦ื،น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สาํนกึตวั [Nontri]
/W EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

walking ซ鬦ึ،งสามารถเดนิได[้Lex2]
(วอลค์\'คงิ) adj. ซ鬦ึ،งเดนิ,มชีวีติ,เคล鬦ื،อนท鬦ี،ได ้n. การเดนิ [Hope]
/W AO1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[walk]
เดนิ: กา้วเดนิ [Lex2]
ทอ่งเท鬦ี،ยวไปดว้ยการเดนิเทา้: เดนิทางดว้ยเทา้ [Lex2]
การเดนิทางโดยทางเทา้[Lex2]
พาสตัวเ์ล刧ี惀ยงไปออกกาํลงัดว้ยการเดนิ[Lex2]
ชว่ยใหเ้ดนิ: พยงุใหเ้ดนิ [Lex2]
ระยะทางท鬦ี،เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ทว่งทา่ในการเดนิ[Lex2]
เคล鬦ื،อนยา้ยวตัถขุนาดใหญใ่นลกัษณะคลา้ยการเดนิ[Lex2]
วดัความยาวดว้ยจาํนวนกา้ว[Lex2]
หายไป (คาํไมเ่ป็นทางการ): ถกูขโมยไป [Lex2]
ประทว้งดว้ยการเดนิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ไดรั้บการปลอ่ยตวัจากคกุ (คาํสแลง): ไดรั้บการพจิารณาวา่บรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
การเหยาะยา่งของมา้[Lex2]
(วอลค์) vi. vt. เดนิ,ดาํเนนิวถิชีวีติ Phr. (walk out ประทว้งโดยการเดนิออกจากท鬦ี،ประชมุ)
n. การเดนิ,ระยะท鬦ี،เดนิ,ทา่ทางการเดนิ,ฐานะ,สภาพ,ทางเดนิ,สถานท鬦ี،เดมิ,ไรน่า,กลุ่ม,ฝงู,ทาง
เรข่าย ###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]

walk เดนิ: กา้วเดนิ [Lex2]
ทอ่งเท鬦ี،ยวไปดว้ยการเดนิเทา้: เดนิทางดว้ยเทา้ [Lex2]
การเดนิทางโดยทางเทา้[Lex2]
พาสตัวเ์ล刧ี惀ยงไปออกกาํลงัดว้ยการเดนิ[Lex2]
ชว่ยใหเ้ดนิ: พยงุใหเ้ดนิ [Lex2]
ระยะทางท鬦ี،เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،เดนิทางดว้ยเทา้[Lex2]
ทว่งทา่ในการเดนิ[Lex2]
เคล鬦ื،อนยา้ยวตัถขุนาดใหญใ่นลกัษณะคลา้ยการเดนิ[Lex2]
วดัความยาวดว้ยจาํนวนกา้ว[Lex2]
หายไป (คาํไมเ่ป็นทางการ): ถกูขโมยไป [Lex2]



ประทว้งดว้ยการเดนิ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ไดรั้บการปลอ่ยตวัจากคกุ (คาํสแลง): ไดรั้บการพจิารณาวา่บรสิทุธ气ิꯔ [Lex2]
การเหยาะยา่งของมา้[Lex2]
(วอลค์) vi. vt. เดนิ,ดาํเนนิวถิชีวีติ Phr. (walk out ประทว้งโดยการเดนิออกจากท鬦ี،ประชมุ)
n. การเดนิ,ระยะท鬦ี،เดนิ,ทา่ทางการเดนิ,ฐานะ,สภาพ,ทางเดนิ,สถานท鬦ี،เดมิ,ไรน่า,กลุ่ม,ฝงู,ทาง
เรข่าย ###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]

wallet กระเป๋าขนาดเลก็ท鬦ี،ทาํจากหนังหรอืพลาสตกิ[Lex2]
โปรแกรมการซ刧ื惀อขายสนิคา้ทางอนิเตอรเ์นต็ (ทางคอมพวิเตอร)์[Lex2]
ซองท鬦ี،ใชใ้สเ่อกสารหรอืรปูภาพ[Lex2]
(วอล\'ลทิ,วอ\'ลทิ) n. กระเป๋าหนังเลก็สาํหรับใสธนบตัร,ถงุหนังเลก็ ๆ สาํหรับใสเ่คร鬦ื،อง
มอื,ยา่มเดนิทาง ###S. knapsack [Hope]
(n) ซองธนบตัร,กระเป๋าสตางค,์ยา่ม,ถงุใสเ่คร鬦ื،องมอืรถยนต ์[Nontri]
/W AO1 L AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wall ผนังหอ้ง[Lex2]
กาํแพง: หนิท鬦ี،กอ่ข刧ึ惀นเป็นรั刧惀ว [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมอ่าจทะลผุา่นไปได[้Lex2]
ตั刧惀งกาํแพงลอ้มรอบ: ลอ้มรอบดว้ยกาํแพง, สรา้งกาํแพงลอ้มรอบ [Lex2]
แบง่พ刧ื惀นท鬦ี،ดว้ยกาํแพง[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นอปุสรรค[Lex2]
ผนังของอวยัวะในรา่งกาย (เชน่ ผนังมดลกู)[Lex2]
(วอล) n. กาํแพง,ผนัง,ปอ้มปราการ,ฉากกาํบงั,เข鬦ื،อน, Phr. (drive (push) to the wall)
ทาํใหเ้ขา้ตาจนทาํใหป้ราชยั,adj. เก鬦ี،ยวกบักาํแพง vt. ตั刧惀งกาํแพง [Hope]
(n) กาํแพง,ฝา,ผนัง,เข鬦ื،อน,เคร鬦ื،องกั刧惀น,ฉากกาํบงั [Nontri]
(vt) ลอ้มกาํแพง,ปดิกั刧惀น,สกดักั刧惀น [Nontri]
/W AO1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wander เดนิทางไปโดยไมม่จีดุหมายท鬦ี،แนน่อน: รอ่นเร ่[Lex2]
ออกนอกเสน้ทาง[Lex2]
ขาดสมาธ:ิ ฝันกลางวนั [Lex2]
ไปในทางท鬦ี،คดเค刧ี惀ยว[Lex2]
เดนิเลน่[Lex2]
พดูหรอืเขยีนไมช่ดัเจน: พดูหรอืเขยีนวกวนนอกเร鬦ื،อง, พดูนอกเร鬦ื،อง [Lex2]
การเดนิเลน่อยา่งไรจ้ดุหมาย[Lex2]
(วอน\'เดอะ) vi. vt. ทอ่งเท鬦ี،ยว,เดนิเตร,่เตรด็เตร,่ไปโดยไมม่จีดุหมายแนน่อน,ท刧ิ惀งความ
สนใจ,สาบสญู,หลงทาง,หนัเหจากเดมิ,หา่งประเดน็ ###SW. wanderer n. ###S.
stray,roam [Hope]
(vi) เถลไถล,เคล鬦ื،อนไหว,เตรด็เตร,่หลงทาง [Nontri]
/W AA1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

want ตอ้งการ: ปรารถนาท鬦ี،จะได,้ อยากได ้[Lex2]



รู้สกึขาด(บางส鬦ิ،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鬦ิ،งท鬦ี،ตอ้งการ,ส鬦ิ،งท鬦ี،จาํเป็น,ความ
ขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนส鬦ิ،งจาํเป็นของชวีติ,ความรู้สกึตอ้งการ Phr. (want out
ตอ้งการออก) ###SW. wanter n. ###S. esire,lack,sha [Hope]
(n) ความตอ้งการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน [Nontri]
(vt) ตอ้งการ,ปรารถนา,อยาก,ขาด,บกพรอ่ง,หา [Nontri]
/W AA1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

warmth ความอบอุ่น[Lex2]
ความรู้สกึรักใคร[่Lex2]
ปรมิาณความรอ้น[Lex2]
ความรู้สกึรนุแรง (โดยเฉพาะความโกรธหรอืความกระตอืรอืรน้)[Lex2]
ความรู้สกึท鬦ี،ไดจ้ากการใชส้อีุ่น เชน่ สแีดงหรอืสเีหลอืง[Lex2]
(วอรม์) n. ความอบอุ่น,ความรู้สกึรนุแรง ###S. heat,ardour,compassion [Hope]
(n) ความอบอุ่น,ความต鬦ื،นเตน้ [Nontri]
/W AO1 R M TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

warm อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
ท鬦ี،ทาํใหอุ้่น: ท鬦ี،ปอ้งกนัความหนาวเยน็ [Lex2]
ท鬦ี،เป็นมติร: ท鬦ี،มไีมตรจีติ [Lex2]
ท鬦ี،เตม็ไปดว้ยอารมณร์นุแรง[Lex2]
ท鬦ี،มคีวามกระตอืรอืรน้[Lex2]
ท鬦ี،โกรธไดง้า่ย: ท鬦ี،อารมณเ์สยีงา่ย [Lex2]
(ส)ี ท鬦ี،ใหค้วามรู้สกึอบอุ่นสบาย (เชน่ สแีดง สเีหลอืง)[Lex2]
ทาํใหอุ้่นข刧ึ惀น: ทาํใหอ้บอุ่น [Lex2]
อุ่นข刧ึ惀น[Lex2]
ทาํใหม้คีวามสขุ[Lex2]
มคีวามกระตอืรอืรน้[Lex2]
มคีวามเป็นมติร: มไีมตรจีติ, มคีวามรู้สกึชอบพอ [Lex2]
สถานท鬦ี،ท鬦ี،อบอุ่น[Lex2]
การทาํใหอุ้่นข刧ึ惀น[Lex2]
ท鬦ี،เกอืบจะเดาถกู (คาํไมเ่ป็นทางการ): ท鬦ี،เกอืบจะตอบถกู [Lex2]
อุ่น [LongdoDE]
(วอรม์) adj. vt. vi. (ทาํให)้ (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มมีติรไมตร,ีมชีวีติชวีา,คกึคกั,สด,มี
อารมณรั์ก,เหน็อกเหน็ใจ Phr. (warm up อุ่นเคร鬦ื،องกอ่นแขง่) ###SW. warmer n.
warmish adj. warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
(adj) กระตอืรอืรน้,สดๆรอ้นๆ,อบอุ่น,เผด็รอ้น [Nontri]
(vi) รอ้นข刧ึ惀น,ต鬦ื،นเตน้,อบอุ่น,มชีวีติชวีา [Nontri]
/W AO1 R M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

warning สญัญาณเตอืนถงึเหตรุา้ย[Lex2]
คาํเตอืน[Lex2]
ท鬦ี،เตอืนใหร้ะวงั: ซ鬦ึ،งเตอืนใหร้ะวงั [Lex2]
(n) การเตอืน,สญัญาณบอกเหต,ุเคร鬦ื،องเตอืนสต ิ[Nontri]



/W AO1 R N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[warn]
เตอืน (ถงึส鬦ิ،งท鬦ี،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]

warn เตอืน (ถงึส鬦ิ،งท鬦ี،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]

war สงคราม: สถานการณต์อ่สู้กนัดว้ยอาวธุรา้ยแรง [Lex2]
ระยะเวลาท鬦ี،ทาํสงคราม: ชว่งเวลาระหวา่งสงคราม [Lex2]
ความพยายามท鬦ี،จะกาํจัดส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นอนัตรายใหห้มดไป[Lex2]
ทาํสงคราม: ตอ่สู้ [Lex2]
เป็น อยู่ คอื (คลา้ย was ในภาษาองักฤษ) [LongdoDE]
(วอร)์ n. สงคราม,ภาวะสงคราม,การรบ vi. ทาํสงครามรบ,ตอ่สู้,ขดัแยง้,ตอ่ตา้น adj. เก鬦ี،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]

washing การซกัเส刧ื惀อผา้: กระบวนการซกัเส刧ื惀อผา้ [Lex2]
(วอชด\ฺ'ชงิ) n. การซกั,การลา้ง,การชะลา้ง,เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ซกัดว้ยกนัในครั刧惀งหน鬦ึ،ง ๆ ,การลา้งบาป,ส鬦ิ،ง
ท鬦ี،ไดจ้ากการลา้ง,คราบของเหลว [Hope]
(n) การซกั,การลา้ง,เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ซกั,คราบของเหลว [Nontri]
/W AA1 SH IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wash]
ลา้งออกไป: ซกั, ลา้ง, ซกัลา้ง, ชะลา้ง [Lex2]
สามารถซกัได ้(โดยไมห่ดและสไีมต่ก)[Lex2]
ทาํความสะอาดโดยการเลยี[Lex2]
ทาํใหเ้ปียกช刧ื惀น (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
ทาํใหบ้รสิทุธ气ิꯔ (โดยแยกส鬦ิ،งท鬦ี،ไมด่อีอก)[Lex2]
แยกแร[่Lex2]
การชาํระลา้ง: การลา้ง, การซกัลา้ง [Lex2]
เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ตอ้งซกั[Lex2]
ผลติภณัฑส์าํหรับผวิ[Lex2]



การไหลของน刧ํ惀า[Lex2]
(วอช) vt. vi. ลา้ง,ชะลา้ง,ซกั,ซกัลา้ง,ซดั,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั刧惀ว,โกรก,ทาํใหบ้รสิทุธ气ิꯔ,ทาํให้
ช刧ื惀น,ทาํใหเ้ปียก n. การลา้ง,การซกั,เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ซกั,น刧ํ惀ายาซกัลา้ง,น刧ํ惀ายาสระผม,ระลอก,น刧ํ惀าบว้น
ปาก,น刧ํ惀าเสยีจากครัว,รา้นซกัรดี adj. ซกัไดโ้ดยไมห่ดและสไีมต่ก Phr. (wash up ลา้งหนา้)
[Hope]
(n) การซกั,การลา้ง,ยาสระผม,น刧ํ惀ายาบว้นปาก [Nontri]
(vt) ลา้ง,สระ,ซกั,กลั刧惀ว,ทาํใหส้ะอาด [Nontri]
/W AA1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wash ลา้งออกไป: ซกั, ลา้ง, ซกัลา้ง, ชะลา้ง [Lex2]
สามารถซกัได ้(โดยไมห่ดและสไีมต่ก)[Lex2]
ทาํความสะอาดโดยการเลยี[Lex2]
ทาํใหเ้ปียกช刧ื惀น (ทางวรรณคด)ี[Lex2]
ทาํใหบ้รสิทุธ气ิꯔ (โดยแยกส鬦ิ،งท鬦ี،ไมด่อีอก)[Lex2]
แยกแร[่Lex2]
การชาํระลา้ง: การลา้ง, การซกัลา้ง [Lex2]
เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ตอ้งซกั[Lex2]
ผลติภณัฑส์าํหรับผวิ[Lex2]
การไหลของน刧ํ惀า[Lex2]
(วอช) vt. vi. ลา้ง,ชะลา้ง,ซกั,ซกัลา้ง,ซดั,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั刧惀ว,โกรก,ทาํใหบ้รสิทุธ气ิꯔ,ทาํให้
ช刧ื惀น,ทาํใหเ้ปียก n. การลา้ง,การซกั,เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ซกั,น刧ํ惀ายาซกัลา้ง,น刧ํ惀ายาสระผม,ระลอก,น刧ํ惀าบว้น
ปาก,น刧ํ惀าเสยีจากครัว,รา้นซกัรดี adj. ซกัไดโ้ดยไมห่ดและสไีมต่ก Phr. (wash up ลา้งหนา้)
[Hope]
(n) การซกั,การลา้ง,ยาสระผม,น刧ํ惀ายาบว้นปาก [Nontri]
(vt) ลา้ง,สระ,ซกั,กลั刧惀ว,ทาํใหส้ะอาด [Nontri]
/W AA1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

waste ฆา่[Lex2]
ใชไ้ปโดยเปลา่ประโยชน:์ สญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน ์[Lex2]
ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
ไมส่บาย[Lex2]
ทาํใหไ้มส่บาย[Lex2]
ทาํใหอ้อ่นเพลยี: ทาํใหเ้หน鬦ื،อย [Lex2]
ทาํลาย[Lex2]
ฆา่ (คาํสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
พดูไปโดยเปลา่ประโยชน[์Lex2]
การสญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน:์ การหมดเปลอืง [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน:์ บรเิวณรา้ง, ท鬦ี،รกรา้งวา่งเปลา่ [Lex2]
พ刧ื惀นท鬦ี،ท鬦ี،ถกูทาํลาย[Lex2]
ของเสยี: ขยะ [Lex2]
ท鬦ี،ไมเ่ป็นท鬦ี،ตอ้งการ[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมไ่ดใ้ชป้ระโยชน[์Lex2]
(เวสท)ฺ vt. vi.,n.,adj. (การ) สญูเสยี,ส刧ิ惀นเปลอืง,หมดเปลอืง,เปลา่ประโยชน,์ผอม
ลง,ลดลง,เสยีเวลา,ส鬦ิ،งท鬦ี،สญูเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน,์บรเิวณรา้ง,ของเสยี,ขยะ,ส鬦ิ،ง
ปฏกิลู,อจุจาระ Phr. (lay waste ทาํลาย) ###SW. wastable adj. S... [Hope]
(adj) รา้ง,โลง่เตยีน,สญูเสยี,เสยี,ไรป้ระโยชน ์[Nontri]
(n) ของเสยี,ความเสยีหาย,การส刧ิ惀นเปลอืง,ท鬦ี،รา้ง [Nontri]
/W EY1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]



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

water น刧ํ惀า: น刧ํ惀าเปลา่, น刧ํ惀าจดื [Lex2]
แหลง่น刧ํ惀าเชน่ แมน่刧ํ惀า ลาํธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
ธาตนุ刧ํ惀า[Lex2]
พาหนะทางน刧ํ惀า โดยเฉพาะเรอื[Lex2]
น刧ํ惀าท鬦ี،ออกจากรา่งกายเชน่ เหง鬦ื،อ ปัสสาวะ น刧ํ惀าตา[Lex2]
น刧ํ惀าคร鬦ํ،า[Lex2]
ความสอ่งสวา่งของเพชรพลอย[Lex2]
ทาํใหเ้ปียก[Lex2]
ใหน้刧ํ惀า (ทางเกษตรกรรม): รดน刧ํ惀า [Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัน刧ํ惀า[Lex2]
(วอ\'เทอะ) n. น刧ํ惀า,น刧ํ惀าแร,่แหลง่น刧ํ惀า ###SW. waters น刧ํ惀าแมน่刧ํ惀าหรอืทะเลสาบ,บรเิวณทะเล vt.
ทาํใหช้刧ื惀น,ทาํใหเ้ปียก,พรมดว้ยน刧ํ惀า,ทาํใหเ้จอืจาง,ผสมน刧ํ惀า,ทาํใหแ้วววาว,ทาํใหเ้ป็นลายคล鬦ื،น vi.
หลั鬦،งน刧ํ惀า,ด鬦ื،มน刧ํ惀า,adj. เก鬦ี،ยวกบัน刧ํ惀า Phr. (above water พน้ลาํบาก) waterer [Hope]
(n) น刧ํ惀า,นา่นน刧ํ惀า,แหลง่น刧ํ惀า,น刧ํ惀าเพชร,ชนดิ,ช刧ิ惀น,ของเหลว [Nontri]
(vi) [Nontri]
(vt) เตมิน刧ํ惀า,กนิน刧ํ惀า,รดน刧ํ惀า,ชะ,ลา้ง,พรมน刧ํ惀า,ทาํใหเ้ปียก [Nontri]
/W AO1 T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wave โบกมอื: โบกเพ鬦ื،อทกัทายหรอืสง่สญัญาณ [Lex2]
โบกไปมา: ทาํใหข้刧ึ惀นๆลงๆ [Lex2]
เป็นลอน: เป็นคล鬦ื،น [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นลอน: ทาํใหห้ยกัเป็นลอน [Lex2]
คล鬦ื،น: ระลอกคล鬦ื،น [Lex2]
การโบกมอืเพ鬦ื،อทกัทายหรอืสง่สญัญาณ[Lex2]
(เวฟว) n. คล鬦ื،น,ลอน,ความหวั鬦،นไหว,การเคล鬦ื،อนตวัเป็นกลุ่ม,การแกวง่,การโบกไปมา,การเป็น
ลอน,นา่นน刧ํ惀า,ทะเล,การหลั鬦،งไหล,การเปล鬦ี،ยนแปลงอยา่งกะทนัหนั,ชั鬦،วครั刧惀งชั鬦،วคราว,พักหน鬦ึ،ง vi.
vi. โบกไปมา,โบกมอื,เคล鬦ื،อนตวัเป็นรปูคล鬦ื،น,โคง้สลบัทศิทาง,ทาํใหเ้ปล鬦ี،ยนแปลง [Hope]
(n) คล鬦ื،น,การโบก,ทะเล,ลอน,ระลอก,การแกวง่,นา่นน刧ํ惀า [Nontri]
(vi) เป็นคล鬦ื،น,แกวง่,สะบดั,โบก,ปัด [Nontri]
/W EY1 V/ [CMU]
(v) / / [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,รปูแบบ,แผน,นสิยั,ความเคยชนิ,สภาพ
การณ,์ขอบเขต,อาชพี,จดุ,สทิธกิารผา่น,ประสบการณ,์adv. จากท鬦ี،น鬦ี،,มากมาย,ใกลท้เีดยีว 
Phr. (by the way ขอถอืโอกาส) Phr. (give way to ยอม ยอมแพแ้ก)่ PHr. (under way
กาํลงัเคล鬦ื،อนตวักา้วหนา้) [Hope]
(n) ทาง,นสิยั,ทา่ทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ ์[Nontri]
/W EY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weakness ความออ่นแอ: ความไรส้มรรถภาพ, ความไมม่สีมรรถภาพ [Lex2]
จดุออ่น: ขอ้ดอ้ย, ขอ้เสยี, ขอ้บกพรอ่ง [Lex2]
(วคี\'นสิ) n. ความออ่นแอ,ความออ่น,ความไมแ่ขง็แรง,ความไมเ่ขม้แขง็,จดุออ่น,ความชอบ
เป็นพเิศษ,ส鬦ิ،งท鬦ี،ชอบเป็นพเิศษ ###S. fragility,frailty,failing,fondness,bent [Hope]
(n) ความออ่นแอ,ความกะปลกกะเปล刧ี惀ย,จดุออ่น [Nontri]
/W IY1 K N AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weak ไมแ่ขง็แรง (รา่งกายและจติใจ): ออ่นแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง [Lex2]
แพง้า่ย: เอาชนะไดง้า่ย [Lex2]
ขาดทกัษะ: ขาดความสามารถ [Lex2]
เจอืจาง: จาง [Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํงานไดไ้มเ่ตม็ท鬦ี،[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมอ่าจโนม้นา้วได[้Lex2]
(วคี) adj. ออ่นแอ,ออ่นลง,เปราะ,ใจออ่น,ไมห่นักแนน่,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,กะปลกกะเปล刧ี惀ย [Nontri]
/W IY1 K/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wealth ทรัพยส์มบตัมิากมาย: สมบตัมิากมาย, ทรัพยส์นิมากมาย [Lex2]
ความมั鬦،งคั鬦،ง: ความร鬦ํ،ารวย, ความมั鬦،งม ี[Lex2]
มลูคา่ของทรัพยส์นิ (ทางเศรษฐศาสตร)์[Lex2]
(เวลธ)ฺ n. ความมั鬦،งม,ีทรัพยส์นิ ###SW. wealthless adj. [Hope]
(n) ความมั鬦،งคั鬦،ง,ทรัพยส์มบตั,ิความสมบรูณ,์โภคทรัพย ์[Nontri]
/W EH1 L TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weapon อาวธุ: ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชต้อ่สู้กบัคู่อร ิ[Lex2]
จัดหาอาวธุ: จัดหาอาวธุยทุโธปกรณ,์ เตรยีมอาวธุใหใ้ชต้อ่สู้กบัคู่อร ิ[Lex2]
(เวพ\'เพนิ) n. อาวธุ ###SW. weaponed adj. ###S. defense,trick [Hope]
(n) อาวธุ,อาวธุยทุโธปกรณ ์[Nontri]
/W EH1 P AH0 N/ [CMU]
(n) / / [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 สกึกรอ่น เส鬦ื،อมชาํรดุ ทาํใหเ้หน鬦ื،อย มชียัเหนอื ###SW. wearer,n. [Hope]
(n) การสวม,รอยชาํรดุ,การใชส้อย,ความสกึหรอ,เส刧ื惀อผา้ [Nontri]
(vt) สวม,แสดง,ประดบั,ใส,่ใช,้ทาํใหส้กึ,ทาํใหอ้อ่นเพลยี,ตดิ [Nontri]
/W EH1 R/ [CMU]



(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

weather สภาพอากาศ: อากาศ, ภมูอิากาศ [Lex2]
สภาพอากาศท鬦ี،ไมด่:ี สภาพอากาศท鬦ี،เลวรา้ย [Lex2]
ตา้นลม (เก鬦ี،ยวกบัการเดนิเรอื)[Lex2]
รอดพน้จากอปุสรรค: รอดพน้จากความยากลาํบาก [Lex2]
(เวธ\'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟา้,อณุหภมู,ิความช刧ื惀น,เมฆ,หมอก,ความกดดนั
เป็นตน้) ,อากาศ,ลมแรง,พาย ุvi. มกีารเปล鬦ี،ยนแปลง (เม鬦ื،อปลอ่ยใหถ้กูอากาศ) ,ทนตอ่สภาวะ
การเปล鬦ี،ยนแปลงของอากาศ. adj. ตา้นลม,under the weather ไม่
สบาย,ป่วย,สถานการณ,์สภาวะ,สภาพ [Hope]
(n) ลมฟา้อากาศ [Nontri]
(vt) ตากฝน,ตากลม,ผกุรอ่น [Nontri]
/W EH1 DH ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

website ท鬦ี،อยู่ของเวบ็บนระบบคน้หาและเขา้ถงึขอ้มลูบนอนิเตอรเ์นต[Lex2]
/W EH1 B S AY2 T/ [CMU]

web ใยแมงมมุ[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นใยแมงมมุ: ปกคลมุดว้ยใยแมงมมุ [Lex2]
(เวบ) n. ใยแมงมมุ,ใย,พังผดืท鬦ี،อยู่ระหวา่งน刧ิ惀วเทา้ของกบ คา้งคาวและสตัวอ์鬦ื،น ๆ บางชนดิ,มว้น
กรดาษขนาดใหญ,่ชดุ,รา่งแห,ขา่ยงาน vt. vi. คลมุดว้ยส鬦ิ،งดงักลา่ว,ทาํใหเ้ป็นส鬦ิ،งดงักลา่ว เวบ็
เป็นคาํเรยีกสั刧惀น ๆ ของเวลิดไ์วดเ์วบ็ (World Wide Web) ซ鬦ึ،งหมายถงึสถานท鬦ี،รวมของกลุ่ม
คอมพวิเตอรท์鬦ี،มขีอ้มลูเตรยีมพรอ้มไวใ้หผู้้คนอา่นผา่นทางอนิเตอรเ์นต็ (Internet) โดยใช้
ภาษา เอชททีพี ี(HTTP หรอื Hypertext Tranfer Protocol) ทกุหนา้จะมทีั刧惀งเน刧ื惀อหาเร鬦ื،องราว
ตา่ง ๆ มเีมนพูรอ้มท鬦ี،จะใหเ้ราสั鬦،งงาน มคีาํหลายคาํท鬦ี،มแีถบสซี鬦ึ،งเราสามารถกดเมาสถ์ามหาราย
ละเอยีดตา่ง ๆ ในเร鬦ื،องนั刧惀นตอ่ ซ鬦ึ،งอาจเป็นการเรยีกหาจากแหลง่เดยีวกนั หรอืจากแหลง่
คอมพวิเตอรอ์鬦ื،นไดท้ั鬦،วโลกด ูinternet, HTML ประกอบ ###SW. weblike adj. ###S.
trap,network [Hope]
(n) ส鬦ิ،งทอ,ผา้บาง,เย鬦ื،อ,ใยแมงมมุ,พังพดื [Nontri]
/W EH1 B/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wedding การสมรส: การแตง่งาน, พธิสีมรส [Lex2]
(เวด\'ดงิ) n. การสมรส,พธิสีมรส,การฉลองครบรอบการสมรส,การรว่มกนั,การประสานกนั
###S. nuptials,marriage [Hope]
(n) การแตง่งาน,การสมรส,พธิสีมรส,พธิวีวิาห ์[Nontri]
/W EH1 D IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wed]
สมรส (คาํทางการ): แตง่งาน [Lex2]
สมรส: แตง่งาน [Lex2]
(เวด) {wedded/wed,wedding,weds} vt. vi. สมรส,ประสานกนั ###S. espouse,marry
[Hope]
(vt) แตง่งาน,สมรส,ประสาน,ผกู [Nontri]
/W EH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

Wednesday วนัพธุ[Lex2]



(เวนซ\'เด) n.. วนัพธุ [Hope]
(n) วนัพธุ [Nontri]
/W EH1 N Z D IY0/ [CMU]
/W EH1 N Z D EY2/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weekend วนัสดุสปัดาห:์ ชว่งเวลาตั刧惀งแตเ่ยน็วนัศกุรถ์งึเยน็วนัอาทติย ์[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัวนัสดุสปัดาห:์ เก鬦ี،ยวกบัวนัสดุทา้ยของสปัดาห,์ ปลายสปัดาห ์[Lex2]
ใชเ้วลาในวนัสดุสปัดาห:์ ไปพักผอ่นวนัสดุสปัดาห ์[Lex2]
(วคี\'เอนด)ฺ n. วนัสดุสปัดาห ์vi. ใชเ้วลาในวนัสดุสปัดาห ์[Hope]
(n) ปลายสปัดาห,์วนัสดุสปัดาห ์[Nontri]
/W IY1 K EH2 N D/ [CMU]
/W IY1 K IH2 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

week หน鬦ึ،งสปัดาห:์ ชว่งระยะเวลา 7 วนัตดิตอ่กนั, หน鬦ึ،งอาทติย ์[Lex2]
(วคี) n. สปัดาห,์อาทติย ์adv. เป็นเวลา7วนักอ่นหรอืหลงัวนัท鬦ี،กาํหนดให ้[Hope]
(n) สปัดาห,์อาทติย ์[Nontri]
/W IY1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

weight น刧ํ惀าหนัก[Lex2]
ความหนัก[Lex2]
หนว่ยวดัน刧ํ惀าหนัก: ระบบวดัน刧ํ惀าหนัก [Lex2]
เพ鬦ิ،มน刧ํ惀าหนัก[Lex2]
เป็นภาระ[Lex2]
ลาํเอยีง: เขา้ขา้ง, มอีคต ิ[Lex2]
(เวท) n. น刧ํ惀าหนัก,ความหนัก,มวล,วตัถสุ鬦ิ،งของ,ความสาํคญั,อทิธพิล vt. เพ鬦ิ،มน刧ํ惀าหนัก,เป็น
ภาระ,ใหน้刧ํ惀าหนักทางสถติแิก,่มอีคต,ีเขา้ขา้ง Phr. (carry weigth มคีวามสาํคญั มอีทิธพิล)
###SW. weighter n. [Hope]
(n) น刧ํ惀าหนัก,การชั鬦،ง,ของหนัก,ภาระ,ความสาํคญั,ลกูตุ้ม,วตัถ ุ[Nontri]
(vt) เพ鬦ิ،มน刧ํ惀าหนัก,ถว่ง,เป็นภาระ,เขา้ขา้ง [Nontri]
/W EY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

weigh ชั鬦،งน刧ํ惀าหนัก: วดัน刧ํ惀าหนัก [Lex2]
ประเมนิ[Lex2]
มคีวามสาํคญั[Lex2]
(เว) vt. ชั鬦،ง,หนัก,ถว่ง,ทาํใหห้นัก,พจิารณา,ยก,ชกั,ถอน (สมอเรอื) vi. หนัก,มคีวามสาํคญั,มี
อทิธพิล,เป็นภาระ,กด,ออกเดนิเรอื,ถอนสมอเรอื ###SW. weighable adj. weigher n. 
Phr. (weigh anchor ถอนสมอเรอื ทาํใหห้นัก กด ทบั เป็นภาระ) Phr. (weigh in ชั鬦،ง
[Hope]
(vt) ชั鬦،งน刧ํ惀าหนัก,ถว่ง,เป็นภาระหนัก,ลบลา้ง,เทยีบ [Nontri]
/W EY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

welcome เป็นท鬦ี،ยอมรับ: เป็นท鬦ี،ช鬦ื،นชมยนิด ี[Lex2]
ซ鬦ึ،งเตม็ใจ: ซ鬦ึ،งยนิด ี[Lex2]
การตอ้นรับ: การรับรอง [Lex2]
ตอ้นรับ: รับรอง [Lex2]
ยนิดตีอ้นรับ: ขอตอ้นรับ, ดว้ยความยนิด (ีตอ้นรับ) [Lex2]



(เวล\'คมั) interj. ขอตอ้นรับ n. การตอ้นรับ vt. ตอ้นรับ,รับดว้ยความยนิด ีadj. ยนิดี
ตอ้นรับ,ไดรั้บอนญุาต,ไดจั้งหวะพอด ี###SW. welcomely adv. welcomeness n.
welcomer n. [Hope]
(adj) ตอ้นรับ,เป็นท鬦ี،นา่ยนิด,ีเช刧ื惀อเชญิ [Nontri]
(n) การตอ้นรับ,การเชญิ,การแสดงความยนิด ี[Nontri]
(vt) ตอ้นรับ,เชญิ,แสดงความยนิด ี[Nontri]
/W EH1 L K AH0 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

well อยา่งสดุๆ[Lex2]
บอ่น刧ํ惀า: บอ่แร,่ บอ่น刧ํ惀ามนั [Lex2]
แหลง่ (ความอดุมสมบรูณ,์ ขอ้มลูฯลฯ)[Lex2]
ปลอ่ง: ชอ่ง [Lex2]
หอ้งเกบ็ปลาในเรอืหาปลา[Lex2]
ทว่มทน้: พุ่งออกมา, ทะลกัออกมา, เออ่ลน้, ไหลออกมา [Lex2]
ด:ี อยา่งด,ี เรยีบรอ้ย, เป็นท鬦ี،พอใจ [Lex2]
อยา่งมทีกัษะ: อยา่งชาํนาญ [Lex2]
อยา่งสขุสบาย: อยา่งสะดวกสบาย, อยา่งราบร鬦ื،น [Lex2]
ด:ี พอใจ, เรยีบรอ้ย, เหมาะสม [Lex2]
หายด:ี ซ鬦ึ،งหายเป็นปกต,ิ ซ鬦ึ،งมสีขุภาพด ี[Lex2]
อยา่งมสีขุภาพด[ีLex2]
อยา่งแนน่อน: อยา่งไมต่อ้งสงสยั, อยา่งเหมาะสม, อยา่งถกูตอ้ง [Lex2]
คาํอทุานแสดงอารมณค์วามรู้สกึ (เชน่ ดใีจ, ประหลาดใจ, เหน็ดว้ย)[Lex2]
(เวล) adv. ด,ีอยา่งด,ีเรยีบรอ้ย,สบาย,เป็นท鬦ี،พอใจ,ดว้ยความระมดัระวงั,อยา่งนา่
สรรเสรญิ,ดว้ยความถกูตอ้ง,อยา่งมเีหตผุล,มากมาย,ไดเ้รยีบ,เตม็ท鬦ี، adj.
สบาย,ด,ีพอใจ,เรยีบรอ้ย,พอควร,เหมาะสม interj. ดลีะ! โอ!,โอ!้ n. ความสบาย,ความมี
สขุภาพด,ีโชคด,ีความสาํเรจ็ n. บอ่, [Hope]
(adv) ด,ีเรยีบรอ้ย,สบายด,ีทเีดยีว,ชอบแลว้,เตม็ท鬦ี، [Nontri]
(n) บอ่,อา่ง,แอง่,สระ,น刧ํ惀าพ,ุปลอ่งอากาศ,ชอ่งใสข่อง,ชอ่งลฟิต ์[Nontri]
(vi) พุ่ง,ซมึ,ไหล,ทะลกั [Nontri]
/W EH1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

known กรยิาชอ่งท鬦ี، 3 ของคาํกรยิา know: รู้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นท鬦ี،รู้จักโดยทั鬦،วไป[Lex2]
(โนน) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ know n. ปรมิาณท鬦ี،รู้แลว้ S.known quantity [Hope]
(vt) pp ของ know [Nontri]
/N OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[know]
เขา้ใจ: ตระหนัก, ดอูอก, มองออก [Lex2]
จาํได[้Lex2]
รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
รู้: รู้จัก, รู้ด,ี ทราบ, เขา้ใจ, ประจักษ,์ รู้เร鬦ื،อง, ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]
(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ด,ีรู้จัก,รู้วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํได,้ตระหนัก
ด,ีวนิจิฉัย,ออก,มองออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id. (know the ropes เขา้ใจ,คุ้น
เคยกบั) n. Phr. (in theknow รู้เร鬦ื،องภายใน) ###S. un [Hope]
(vi,vt) รู้จัก,จาํได,้เขา้ใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
/N OW1/ [CMU]



(v) / / [OALD]

western ซ鬦ึ،งเป็นของประเทศทางทวปียโุรปและอเมรกิา[Lex2]
ซ鬦ึ،งอยู่ทางทศิตะวนัตก[Lex2]
ซ鬦ึ،งหนัหนา้ไปทางทศิตะวนัตก[Lex2]
鬦ี،ซ鬦ึ،งเป็นคนทางตะวนัตกของประเทศหรอืภมูภิาค[Lex2]
ซ鬦ึ،งมาจากทางทศิตะวนัตก: ซ鬦ึ،งพัดมาจากทางทศิตะวนัตก [Lex2]
คนท鬦ี،อาศยัอยู่ทางทศิตะวนัตก: คนตะวนัตก [Lex2]
หนังหรอืละครท鬦ี،เก鬦ี،ยวกบัดนิแดนทางตะวนัตกของอเมรกิา[Lex2]
(เวส\'เทริน์) adj. อยู่ทางทศิตะวนัตก ###SW. Western adj. เก鬦ี،ยวกบัโลกเสรทีางดา้น
ตะวนัตกของยโุรปและรวมทั刧惀งอเมรกิา [Hope]
(adj) ทางตะวนัตก,อยู่ในภาคตะวนัตก,ของชาวตะวนัตก [Nontri]
/W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
/HH W EH1 S T ER0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

west ทศิตะวนัตก[Lex2]
ซ鬦ึ،งมาจากทศิตะวนัตก: ซ鬦ึ،งอยู่ทางทศิตะวนัตก [Lex2]
ซ鬦ึ،งพัดมาจากทศิตะวนัตก[Lex2]
ไปทางทศิตะวนัตก[Lex2]
จากทศิตะวนัตก[Lex2]
ประเทศทางทวปียโุรปและอเมรกิา: ประเทศทางตะวนัตก [Lex2]
ประเทศทางทวปียโุรปและอเมรกิาท鬦ี،ไมไ่ดป้กครองดว้ยระบอบคอมมวินสิตใ์นระหวา่งสงคราม
เยน็[Lex2]
|ไมม่คีาํนาํหนา้นาม (ohne Artikel)| ตะวนัตก เชน่ Stuttgart West เมอืงชตตุการท์สว่นตะวนั
ตก, nach West ไปทางทศิตะวนัตก [LongdoDE]
(เวสท)ฺ n.,adj.,adv. ตะวนัตก,อยู่ทางดา้นตะวนัตก,ทางทศิตะวนัตก,มาจากทศิตะวนัตก,ไป
ทางทศิตะวนัตก [Hope]
(adv) ไปทางทศิตะวนัตก [Nontri]
(n) ทศิตะวนัตก,ภาคตะวนัตก,ทศิประจมิ,ประเทศตะวนัตก [Nontri]
/W EH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wet เปียก: แฉะ, ชุ่มไปดว้ยน刧ํ惀า, โชก, ช刧ื惀นแฉะ [Lex2]
ทาํใหเ้ปียก: ทาํใหช้刧ื惀น, ทาํใหชุ้่ม, ทาํใหแ้ฉะ [Lex2]
เ้ปียก: ช้刧ื惀น, ชุ่ม, แฉะ [Lex2]
ปัสสาวะรดบนส鬦ิ،งของ เชน่ ท鬦ี،นอน หรอืพรม[Lex2]
ความเปียกช刧ื惀น[Lex2]
สภาพอากาศท鬦ี،มฝีนตก: สภาพอากาศท鬦ี،ช刧ื惀น [Lex2]
ซ鬦ึ،งยงัไมแ่หง้ด[ีLex2]
ซ鬦ึ،งอนญุาตหรอืสนับสนนุใหผ้ลติหรอืจ่าํหนา่ยเคร鬦ื،องด鬦ื،มแอลกอฮอล ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)
[Lex2]
ซ鬦ึ،งขายแอลกอฮอลด์ว้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ผู้สนับสนนุการผลติและการจาํหนา่ยเคร鬦ื،องด鬦ื،มแอลกอฮอล ์(คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(เวท) {wetted/wet,wetting,wets} adj. เปียก,โชก,ช刧ื惀น,แฉะ,อนญุาตหรอืเหน็ดว้ยกบัการ
ขายเหลา้หรอืกลั鬦،นเหลา้,แชเ่หลา้,มฝีนตกมากหรอืบอ่ย,มคีวามช刧ื惀นสงู,ด鬦ื،มเหลา้เมา,ไรา้
คา่,ใจเสาะ n. ความเปียก,ความช刧ื惀น,อากาศช刧ื惀น,ฝน vt. ทาํใหเ้ปียก,ทาํใหช้刧ื惀น,ทาํใหชุ้่ม vi.
กลายเป็นเปียก [Hope]
(adj) เปียก,โชก,แฉะ,มฝีนมาก [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ปียก,กลั刧惀ว,ด鬦ื،มสรุา,ทาํใหชุ้่ม,ทาํใหช้刧ื惀น [Nontri]
/W EH1 T/ [CMU]



(v) / / [OALD]

whatever อะไรกต็าม[Lex2]
อะไรกต็าม: ไมว่า่อะไรกต็าม [Lex2]
อะไร (ใชเ้พ鬦ื،อเนน้คาํวา่ what)[Lex2]
(วอทเอฟ\'เวอะ) pron.อะไรกต็าม,adj. ไมว่า่อะไรกต็าม,ทกุชนดิ,อะไร,ทั刧惀งหมด [Hope]
(pro,adj) อะไรกต็าม,อยา่งใดกต็าม,ใดๆ,เลย,ทั刧惀งหมด,หมดส刧ิ惀น [Nontri]
/W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
/HH W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

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

wheel ลอ้: ลอ้รถ [Lex2]
พวงมาลยั (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ท鬦ี،กรอดา้ย (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
ลอ้เล鬦ื،อนท鬦ี،ตดิไวท้าํใหเ้คล鬦ื،อนท鬦ี،ไดง้า่ย[Lex2]
เคร鬦ื،องทรมานมลีกัษณะเป็นวงกลมซ鬦ึ،งเหย鬦ื،อจะถกูมดักางแขนกางขาบนวงกลม[Lex2]
กงลอ้แหง่โชคชะตา[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มลีกัษณะเป็นวงกลมหรอืทรงกลม[Lex2]
การเคล鬦ื،อนท鬦ี،เป็นวงกลม[Lex2]
ผู้ท鬦ี،สาํคญัและมอีาํนาจ (คาํสแลง)[Lex2]
รถจักรยาน (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เคล鬦ื،อนไปบนลอ้[Lex2]
เขน็: ทาํใหเ้คล鬦ื،อนไปบนลอ้ [Lex2]
หมนุรอบอยา่งรวดเรว็: หนัรอบอยา่งรวดเรว็ [Lex2]
(วลี) n. ลอ้,ลอ้รถ,บคุคลท鬦ี،กระฉับกระเฉงและมอีทิธพิล,at the wheel ถอืพวงมาลยัควบคมุ
บงัคบับญัชา vi. vt. (ทาํให)ั หมนุ,หมนุรอบ,หนั,วนเวยีน,หนักลบั,แลน่ไปอยา่งราบร鬦ื،น,กล刧ิ惀งบน
ลอ้,wheel and deal กระทาํอยู่อยา่งอสิระหรอืโดยพลการ รับผดิชอบ ###SW. wheel
[Hope]
(n) ลอ้รถ,ยวดยาน,กงจักร,กงัหนั,พวงมาลยั [Nontri]
(vi,vt) จงู,หนั,กลบั,หมนุเวยีน,กล刧ิ惀ง,หมนุ,วกเวยีน [Nontri]
/W IY1 L/ [CMU]
/HH W IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whenever



เม鬦ื،อไรกต็าม: เวลาใดกต็าม [Lex2]
เม鬦ื،อไรกต็าม[Lex2]
(เวนเอฟ\'เวอะ) conj. เม鬦ื،อไรกต็าม,เม鬦ื،อไร? [Hope]
(con,adv) เม鬦ื،อไรกต็าม [Nontri]
/W EH0 N EH1 V ER0/ [CMU]
/HH W EH0 N EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

when เม鬦ื،อ[Lex2]
เม鬦ื،อหรอืขณะท鬦ี،: ในเวลาท鬦ี،, ตอนท鬦ี،, เวลาท鬦ี، [Lex2]
เม鬦ื،อไรท鬦ี،[Lex2]
ถา้[Lex2]
แมว้า่[Lex2]
(เวน) adv.,conj.,pron. เม鬦ื،อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เม鬦ื،อไร,ในขณะ
ท鬦ี،,พอ,ครั刧惀น,ถา้หาก,พอ... pron. เวลาไหน,เม鬦ื،อไร,เวลาซ鬦ึ،ง,เวลานั刧惀น [Hope]
(adv) เม鬦ื،อไร,เม鬦ื،อใด,เวลาไหน [Nontri]
(con) เม鬦ื،อ,ขณะท鬦ี،,พอ,ครั刧惀น,ในเม鬦ื،อ,ถา้หาก,เวลาไหน [Nontri]
/W EH1 N/ [CMU]
/HH W EH1 N/ [CMU]
/W IH1 N/ [CMU]
/HH W IH1 N/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

wherever ไมว่า่ท鬦ี،ไหนกต็าม[Lex2]
ในทกุๆ ท鬦ี،[Lex2]
ท鬦ี،ใดๆ: ท鬦ี،ไหนกไ็ด ้[Lex2]
(แวรเ์อฟ\'เวอะ) conj. ท鬦ี،ไหนกต็าม,ไมว่า่ท鬦ี،ใด,ในกรณกีต็าม,ไมว่า่อยา่งไรกต็าม,adv. ท鬦ี،ไหน
###S. in whatever place [Hope]
(adv) ทกุแหง่,ท鬦ี،ไหนกต็าม [Nontri]
(con) ไมว่า่อยา่งไรกต็าม [Nontri]
/W EH0 R EH1 V ER0/ [CMU]
/HH W EH0 R EH1 V ER0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

where ท鬦ี،ไหน[Lex2]
ในท鬦ี،ซ鬦ึ،ง[Lex2]
สถานท鬦ี، (ท鬦ี،ไมรู่้จัก)[Lex2]
(แวร)์ adv.,conj.,pron. ท鬦ี،ไหน,ตรงไหน,จดุไหน,ไปท鬦ี،นั刧惀น,อยู่ท鬦ี،นั刧惀น,ณ ท鬦ี،นั刧惀น,จากแหลง่ไหน n.
สถานท鬦ี،ตั刧惀ง,สถานท鬦ี،เกดิเหต ุ[Hope]
(adv) ท鬦ี،ไหน,แหง่หน,ตาํบลไหน,ตรงไหน,จดุไหน [Nontri]
(con) ท鬦ี،ซ鬦ึ،ง,ในประการท鬦ี،,ตรงท鬦ี،,ณ ท鬦ี، [Nontri]
/W EH1 R/ [CMU]
/HH W EH1 R/ [CMU]



(a) / / [OALD]

whether ไมว่า่จะ...หรอืไม[่Lex2]
ทั刧惀งสอง: ทั刧惀งคู่ [Lex2]
(เวธ\'เธอะ) adj. หรอืไม ่Phr. (whether or no โดยไมค่าํนงึถงึ ไมว่า่จะมอีะไรเกดิข刧ึ惀นกต็าม)
pron อนัไหน ###S. if [Hope]
(con) หรอืไม ่[Nontri]
/W EH1 DH ER0/ [CMU]
/HH W EH1 DH ER0/ [CMU]
(cc) / / [OALD]

which ส鬦ิ،งท鬦ี،: อนัท鬦ี،, อนัซ鬦ึ،ง [Lex2]
อนัไหน: ส鬦ิ،งไหน [Lex2]
(วชิ)ฺ pron. อนัไหน,อนัซ鬦ึ،ง,สว่นไหน,ท鬦ี،ซ鬦ึ،ง,adj. อนัไหน,สว่นไหน,ท鬦ี،กลา่วถงึมากอ่น [Hope]
(adj) อนัไหน,ซ鬦ึ،ง,อนัท鬦ี،,ท鬦ี،,อนัซ鬦ึ،ง,ไหน,คนไหน [Nontri]
(pro) อนัไหน,ซ鬦ึ،ง,อนัท鬦ี،,ท鬦ี،,อนัซ鬦ึ،ง,สว่นไหน [Nontri]
/W IH1 CH/ [CMU]
/HH W IH1 CH/ [CMU]
(j) / / [OALD]

while ขณะท鬦ี،: ระหวา่งเวลา, ในขณะท鬦ี، [Lex2]
ถงึแมว้า่: แมว้า่, ทั刧惀งๆท鬦ี، [Lex2]
ในทางตรงกนัขา้ม[Lex2]
ชั鬦،วขณะหน鬦ึ،ง: พักหน鬦ึ،ง, ขณะหน鬦ึ،ง [Lex2]
(ไวล)์ n. ชั鬦،วขณะ,ชั鬦،วประเด☊啌ยว,พักหน鬦ึ،ง,ชว่งเวลาเฉพาะ conj. ระหวา่งเวลา,ตลอดเวลา,ใน
ขณะท鬦ี،,แมว้า่,ถงึแมว้า่,ในเวลาเดยีวกนั,prep. จนกวา่ vt. ทาํใหเ้วลาผา่นไป (โดยเฉพาะอยา่ง
สบาย) worth one\'s while คุ้มคา่เวลา, [Hope]
(con) ขณะท鬦ี،,ระหวา่ง,ตราบ,ประเด☊啌ยว,ถงึแมว้า่,แต ่[Nontri]
(n) ชั鬦،วครู่,ชั鬦،วขณะ,ชั鬦،วประเด☊啌ยว [Nontri]
/W AY1 L/ [CMU]
/HH W AY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whisper กระซบิ: กระซบิกระซาบ, สง่เสยีงเบาๆ, พดูเบาๆ [Lex2]
การกระซบิ: การสง่เสยีงเบาๆ, การสง่เสยีงพดูแผว่เบา [Lex2]
(วสิ\'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซบิ,พดูเสยีงแผว่เบา ๆ ,พดูเบา ๆ และเป็นการสว่นตวั,สง่
เสยีงเบา ๆ ,สง่เสยีงซู่ซา่,เร鬦ื،องกระซบิ,ขา่วเลา่ลอื,เสยีงซู่ซา่,เสยีงลมพัดเบา ๆ ###S.
hint,inkling [Hope]
(n) เสยีงกระซบิ,เสยีงแผว่,ขา่วลอื,เสยีงหวอื,เร鬦ื،องซบุซบิ [Nontri]
(vi) กระซบิ,พดูปอ้ง,พดูแผว่ๆ [Nontri]
/W IH1 S P ER0/ [CMU]
/HH W IH1 S P ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

whistle ผวิปาก[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ (เชน่ เป่าเคร鬦ื،องดนตร)ี[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ: นกหวดี [Lex2]
เสยีงผวิปาก: เสยีงหวดีหววิ [Lex2]
การผวิปาก: การเป่านกหวดี, การทาํเสยีงหวดีหววิ [Lex2]
(วสิ\'เซลิ) vi. ผวิปาก,เป่านกหวดี,เปดิหวดู,เป่าหวดู,เป่าแตร,เพรยีกรอ้ง,เคล鬦ื،อนท鬦ี،รวดเรว็จน
เกดิเสยีงดงัหวอื vt. ทาํใหเ้กดิเสยีงดงักลา่ว,n. อปุกรณท์าํใหเ้กดิเสยีงดงักลา่ว (นกหวดี,หวดู



รถ,ทอ่เป่าเป็นตน้) เสยีงดงักลา่ว,blow the whistle หยดุยั刧惀ง,ทรยศ,เปดิเผย [Hope]
(n) นกหวดี,เสยีงผวิปาก,หวดูรถไฟ,คอหอย [Nontri]
(vi) เป่านกหวดี,สง่เสยีงจอ้กแจก้,ผวิปาก [Nontri]
/W IH1 S AH0 L/ [CMU]
/HH W IH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

white ขีาว[Lex2]
เกอืบไมม่สี:ี จาง, ซดี [Lex2]
(ไวน)์ ซ鬦ึ،งทาํจากองุ่นขาว[Lex2]
สขีาว[Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،มสีขีาว[Lex2]
ชาวผวิขาว[Lex2]
(ลกัษณะ) ท鬦ี،สะอาดบรสิทุธ[์Lex2]
(ไวท)ฺ adj. ขาว,หงอก,ขาวบรสิทุธ气ิꯔ,สเีผอืก,ผวิขาว,สเีงนิ,ขาวหมิะ,มหีมิะ,ไรส้,ีโปรง่ใส,วา่ง
เปลา่,สวมเส刧ื惀อขาว,โชคด,ีไมไ่ดเ้ขยีนอะไร,สะอาด,มเีจตนาด,ีซ鬦ื،อตรง,ยตุธิรรม,ไรเ้ดยีงสา,
(กาแฟ) ใสน่มหรอืครมี n. สขีาว,ความขาว,ผวิขาว,ส鬦ิ،งท鬦ี،มสีขีาว,ไขข่าว,แอลบวิเมน [Hope]
(adj) ขาว,ซดี,หงอก,สะอาด,บรสิทุธ气ิꯔ,ซ鬦ื،อตรง [Nontri]
(n) สขีาว,ความซดี,ความบรสิทุธ气ิꯔ,คนผวิขาว,ไขข่าว [Nontri]
/W AY1 T/ [CMU]
/HH W AY1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

whoever ใครกต็าม: ไมว่า่ใครกต็ามท,ี ผู้ใดกต็าม, ใครทาํกต็าม [Lex2]
(ฮเูอฟ\'เวอะ) pron. ใครกต็าม,ใคร,ผู้ใด,บคุคลใด [Hope]
(pro) ใครๆ กต็าม,ผู้ใดท鬦ี،,ไมว่า่ใครกต็าม [Nontri]
/HH UW0 EH1 V ER0/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

whole ทั刧惀งหมด: ทั刧惀งส刧ิ惀น [Lex2]
สมบรูณ:์ ครบถว้น [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ครบถว้น: ส鬦ิ،งท鬦ี،สมบรูณ ์[Lex2]
(โฮล) adj.,n. ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น,พรอ้มมลู,สมบรูณ,์ไมม่กีารแบง่แยก,ครบถว้น,เตม็,ไมบ่บุ
สลาย,ไมเ่จอืปน,ลว้น ๆ ###SW. wholeness n. [Hope]
(adj) ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ทั刧惀งกอง,ทั刧惀งเพ,ทั鬦،วไป,เตม็,สากล [Nontri]
(n) ทั刧惀งหมด,ทั刧惀งส刧ิ惀น,ทั刧惀งกอง,ทั刧惀งเพ,ทั刧惀งมวล [Nontri]
/HH OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

whom ใคร (ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นกรรมของ who): ผู้ใด (ทาํหนา้ท鬦ี،เป็นกรรมของ who) [Lex2]
(ฮมู) pron. ผู้ซ鬦ึ،ง,บคุคลซ鬦ึ،ง,บคุคลท鬦ี، [Hope]
(pro) ใคร,ผู้ท鬦ี،,ผู้ซ鬦ึ،ง,ผู้ใด [Nontri]
/HH UW1 M/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

whose ของใคร[Lex2]
(ฮซู) pron. ของใคร,กรรมการกแสดงความเป็นเจา้ของ who หรอื which ของคนนั刧惀น,ของคน
น刧ี惀 [Hope]
(pro) ของใครๆ [Nontri]
/HH UW1 Z/ [CMU]
(prp) / / [OALD]



who องคก์ารอนามยัโลก (คาํยอ่ World Health Organization)[Lex2]
ใคร[Lex2]
บคุคลซ鬦ึ،ง: บคุคลท鬦ี، [Lex2]
(ฮ)ู pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซ鬦ึ،ง,ซ鬦ึ،ง,ท鬦ี،,ผู้ท鬦ี،, Phr. (as who should say ซ鬦ึ،งกลา่วไดว้า่พอจะกลา่ว
เชน่นั刧惀น) [Hope]
(pro) ใคร,ผู้ซ鬦ึ،ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ท鬦ี، [Nontri]
/HH UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(prp) / / [OALD]

why ทาํไม: เพราะอะไร, ไฉน, เพราะเหตใุด, ไย [Lex2]
ทาํไม[Lex2]
(ไว) adv.,conj.,interj. ทาํไม, n. สาเหต,ุมลูเหต,ุเหตผุล, [Hope]
(adv) ทาํไม,เพราะเหตใุด,เหตไุฉน [Nontri]
/W AY1/ [CMU]
/HH W AY1/ [CMU]
(n) / / [OALD]

widely อยา่งกวา้งขวาง[Lex2]
(ไวด\ฺ'ล)ี adv. กวา้งขวาง,กวา้ง,กนิเน刧ื惀อท鬦ี،มาก,แพรห่ลาย,หลากหลาย,หลายกรณ,ีมากมาย
###S. broadly,amply [Hope]
(adv) อยา่งกวา้งขวาง,แพรห่ลาย,มากมาย,หลากหลาย [Nontri]
/W AY1 D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

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

width ความกวา้ง[Lex2]
(วธิ) n. ความกวา้ง,สว่นกวา้ง [Hope]
(n) ความกวา้ง,ความแพรห่ลาย,ความใจกวา้ง [Nontri]
/W IH1 D TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wife ภรรยา: เมยี, ภรยิา, ชายา, มเหส ี[Lex2]
(ไวฟ)ฺ n. ภรรยา,ผู้หญงิ vi. vt. แตง่ (หญงิ) เป็นภรรยา ###SW. wifedom n. Phr. (take
to wife แตง่ (หญงิ) เป็นภรรยา) pl. wives ###S. helpmate,spouse [Hope]
(n) ภรรยา,แมบ่า้น [Nontri]
/W AY1 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wildly อยา่งรบีเรง่[Lex2]
/W AY1 L D L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

wild ไมเ่ช鬦ื،อง: ดรุา้ย [Lex2]



ซ鬦ึ،งเกดิข刧ึ惀นเองตามธรรมชาต:ิ ซ鬦ึ،งมาจากป่า, ซ鬦ึ،งไมไ่ดจ้ากการเพาะปลกู, ซ鬦ึ،งอยู่ในป่า [Lex2]
แหง้แลง้: หา่งไกล, รกรา้ง [Lex2]
ซ鬦ึ،งกระตอืรอืรน้[Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่กีารยบัยั刧惀งชั鬦،งใจ: ซ鬦ึ،งไมม่คีวามอดกลั刧惀น [Lex2]
(ไวลด)ฺ adj.,adv. เป็นป่า,ไมเ่ช鬦ื،อง,ป่าเถ鬦ื،อนไมม่อีารยธรรม,ดรุา้ย,รนุแรง,ไมเ่ป็น
ระเบยีบ,ยุ่งเหยงิไมม่กีาร ควบคมุ,ไมไ่ดย้บัยั刧惀ง,ฟุ่มเฟอืย,คลั鬦،ง,เตลดิเปดิเปงิ,เอะอะ,n. ความ
รกรา้งวา่งเปลา่,พง,ทุ่งวา่งเปลา่ Phr. (the wild ความรกรา้งวา่งเปลา่,ความเป็นป่า) [Hope]
(adj) เป็นป่า,ดรุา้ย,รนุแรง,ป่าเถ鬦ื،อน,เดอืด,บา้คลั鬦،ง,เอะอะ [Nontri]
/W AY1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

willing ซ鬦ึ،งมคีวามตั刧惀งใจ: ซ鬦ึ،งสมคัรใจ, ซ鬦ึ،งเตม็อกเตม็ใจ, ซ鬦ึ،งยนิด ี[Lex2]
(วลิ\'ลงิ) adj. เตม็ใจ,ตั刧惀งใจ,มเีจตนา,สมคัรใจ,ยนิด ี###SW. willingly adv. willingness n.
###S. obliging,agreeable [Hope]
(adj) เตม็ใจ,สมคัรใจ,ใจมุ่ง,ตั刧惀งใจ [Nontri]
/W IH1 L IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

will จะ: จัก [Lex2]
ความตั刧惀งใจ: ความมุ่งมั鬦،น, ปณธิาน [Lex2]
ตั刧惀งใจท鬦ี،จะทาํใหเ้กดิ: มุ่งมั鬦،น, พยายามจะใหบ้างส鬦ิ،งเกดิข刧ึ惀นดว้ยอาํนาจของจติใจ [Lex2]
ความตอ้งการ: จดุประสงค,์ ความปรารถนา [Lex2]
ตอ้งการ: ประสงค,์ ปรารถนา [Lex2]
พนัิยกรรม: คาํสั鬦،งเสยี [Lex2]
ตั刧惀งใจจะ [LongdoDE]
(วลิ) auxiliary v. ใชแ้สดงอนาคตกบับรุษุท鬦ี، 1 และ 3 (ชอ่ง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควร
จะ,ยอ่มจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค,์ปรารถนา,พงึจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พนัิยกรรม,ความ
กระตอืรอืรน้ vt. ตดัสนิใจ,ทาํพนัิยกรรมยกให,้ใชอ้าํนาจจติบงัคบั vi. ตั刧惀งใจ,ตดัสนิใจ [Hope]
(n) ความประสงค,์พนัิยกรรม,ความสมคัรใจ,ความตั刧惀งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
(vi) จะ,ประสงค,์ชอบ,ตั刧惀งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
/W IH1 L/ [CMU]
/W AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

window หนา้ตา่ง[Lex2]
หนา้ตา่งกระจกดา้นหนา้ของรา้นสาํหรับโชวส์นิคา้[Lex2]
(วนิ\'โด) n. หนา้ตา่ง,ตู้โชว ์vt. จัดใหม้หีนา้ตา่ง ###S. opening,gap,aperture [Hope]
(n) หนา้ตา่ง,ชอ่ง,ตู้กระจกหนา้รา้น,กระจกหนา้ตา่ง [Nontri]
/W IH1 N D OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wind ลม: กระแสลม [Lex2]
ลมหายใจ[Lex2]
เคร鬦ื،องดนตรปีระเภทเป่า[Lex2]
การคยุโว: การคยุโมโ้ออ้วด [Lex2]
ทาํใหไ้มส่ามารถหายใจเอาอากาศเขา้ไดพ้อ[Lex2]
ปลอ่ยใหม้า้พัก (หลงัจากออกแรง)[Lex2]
ไดก้ล鬦ิ،น (คนหรอืส鬦ิ،งของ)[Lex2]
คดเค刧ี惀ยว: ลดเล刧ี惀ยว [Lex2]
พัน: ขด, โคง้ [Lex2]



ซ鬦ึ،งไมม่ลีม[Lex2]
|der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
(วนิด,ฺไวนด์)ฺ n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เคร鬦ื،องดนตรแีบบใชล้มเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความ
สามารถในการหายใจ,แรงอทิธพิล,พ刧ื惀นฐาน,ลมกล鬦ิ،น,การคยุโว,ลมในกระเพาะหรอื
ลาํไส,้ทศิทางลม,ลมท鬦ี،อดัไว,้การพัน,การมว้น,การขด,การหมนุ,การกวา้น,การเปล鬦ี،ยน
ทศิทาง,ทางโคง้,ทางคดเค刧ี惀ยว [Hope]
(n) ทางเล刧ี惀ยว,ทางคดเค刧ี惀ยว,ทางวกวน,การหมนุ,การกวา้น [Nontri]
(n) ลม,ลมหายใจ,กล鬦ิ،นไอ,ขา่วคราว,กระแสลม [Nontri]
(vi) คดเค刧ี惀ยว,ไขลาน,เล刧ื惀อย,มว้น,กวดขนั,ชกัรอก [Nontri]
(vt) หมนุ,มว้น,พัน,คดเค刧ี惀ยว,วกเวยีน,ขด,เป่าลม [Nontri]
/W AY1 N D/ [CMU]
/W IH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

wine เหลา้ไวน:์ ไวน,์ เหลา้องุ่น [Lex2]
สไีวน:์ สแีดงปนมว่งเขม้ [Lex2]
(ไวน)์ n. เหลา้องุ่น,น刧ํ惀าองุ่น,สแีดงเขม้ของเหลา้องุ่นแดง,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหเ้มา,งานเล刧ี惀ยงเหลา้หลงั
อาหาร, Phr. (new wine in old bottles เหลา้ใหมใ่นขวดเกา่ ส鬦ิ،งใหมใ่นรปูแบบเกา่)
###SW. winish adj. [Hope]
(n) เหลา้องุ่น [Nontri]
/W AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wing ปีก (นก, แมลง)[Lex2]
ปีกเคร鬦ื،องบนิ[Lex2]
ปีกอาคาร[Lex2]
นักฟตุบอลหรอืนักรักบ刧ี惀ท鬦ี،เลน่ในตาํแหนง่ปีก[Lex2]
กลุ่มยอ่ย (ในองคก์รใหญ)่[Lex2]
เคล鬦ื،อนท鬦ี،รวดเรว็ (ราวกบัตดิปีกบนิ)[Lex2]
(วงิ) n. ปีก,ปีกนก,ปีกเคร鬦ื،องบนิ vt. ตดิปีก,ทาํใหบ้นิได,้ขนสง่ทางอากาศ vi. บนิ Phr.
(under one\'s wing ภายใตก้ารคุ้มครองหรอือปุถมัภข์อง) ###S. annex,fly [Hope]
(n) ปีก,กองบนินอ้ย,บงัโคลนรถ,ฉากขา้งเวท,ีฝ่าย,ซกี [Nontri]
(vt) ทาํใหบ้นิได,้ตดิปีก,ตอ่ปีก,ยงิถกูปีก [Nontri]
/W IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

winner ผู้ชนะ: ผู้ชนะการแขง่กฬีา, ผู้ชนะกฬีา, แชมป์ [Lex2]
(วนิ\'เนอะ) n. ผู้มชียั ###S. victor [Hope]
(n) ผู้ชนะ,ผู้ถกูลอ็ตเตอร鬦ี،,มา้ตวัชนะ,ผู้หา [Nontri]
/W IH1 N ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

winning ซ鬦ึ،งมชียัชนะ[Lex2]
(วนิ\'นงิ) n. การมชียัชนะ adj. ประสบความสาํเรจ็,มคีวามยนิด ี###SW. winnings n.,pl. ส鬦ิ،ง
ท鬦ี،ไดม้าจากการมชียัชนะ (โดยเฉพาะเงนิ) winningly adv. winningness n. ###S.
charming [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งชนะ,ซ鬦ึ،งประสบผลสาํเรจ็ [Nontri]
/W IH1 N IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[win]



ชนะ: ชนะเลศิ, มชียั [Lex2]
ชยัชนะ: การชนะเลศิ [Lex2]
(วนิ) vi.,vt. (ทาํให)้ ชนะ,มชียั,เอาชนะคู่อร,ิประสบความสาํเรจ็,บรรล,ุชกัชวน,ดงึมาเป็น
พวก,ไดรั้บ ###SW. winnable adj. [Hope]
(vt) ชนะ,บรรล,ุไปถงึ,ไดม้า,ทาํใหรั้ก [Nontri]
/W IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

winter ฤดหูนาว: หนา้หนาว [Lex2]
ใชเ้วลาฤดหูนาวในท鬦ี،ท鬦ี،หา่งจากบา้น[Lex2]
เกบ็รักษาไวใ้นชว่งฤดหูนาว[Lex2]
(วนิ\'เทอะ) n.,adj. ฤดหูนาว vi. ใชเ้วลาในฤดหูนาว ###SW. winterer n. winterish adj.
winterly adj. [Hope]
(n) ฤดหูนาว,หนา้หนาว,เหมนัตฤ์ด ู[Nontri]
(vi) พักอยู่ระหวา่งหนา้หนาว,ใชใ้นฤดหูนาว [Nontri]
/W IH1 N T ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

win ชนะ: ชนะเลศิ, มชียั [Lex2]
ชยัชนะ: การชนะเลศิ [Lex2]
(วนิ) vi.,vt. (ทาํให)้ ชนะ,มชียั,เอาชนะคู่อร,ิประสบความสาํเรจ็,บรรล,ุชกัชวน,ดงึมาเป็น
พวก,ไดรั้บ ###SW. winnable adj. [Hope]
(vt) ชนะ,บรรล,ุไปถงึ,ไดม้า,ทาํใหรั้ก [Nontri]
/W IH1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wire ลวด: สายโลหะ [Lex2]
สายไฟ: สายไฟฟา้, สายเคเบลิ [Lex2]
โทรเลข[Lex2]
พันดว้ยลวด: พันดว้ยสายไฟหรอิสายโลหะ [Lex2]
ตอ่สายไฟ: เดนิสายไฟ [Lex2]
สง่โทรเลข[Lex2]
(ไว\'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชกัใย,สาย
ลวดของเคร鬦ื،องดนตรปีระเภทสาย (เชน่ กตีาร)์ ,สายเบด็ตกปลา,ส鬦ื،อสาร,เสน้ปลายทางของ
กฬีาแขง่มา้ vt. จัดใหล้วด (สายไห,สายโลหะ..) ผกูหรอืพันดว้ยสายลวด,สง่โทรเลข vi. สง่
โทรเลข, [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. วถิี
ทาง,ทา่ทาง,รปูแบบ,วธิกีาร get wise ใหรู้้แจง้,ทะล鬦ึ،ง,ทะนง ###SW. wisely adv. [Hope]
(adj) ฉลาด,รอบรู้,สขุมุ,ไตรต่รอง [Nontri]
(n) วธิ,ีแบบ,อาการ,ทาํนอง,วถิทีาง [Nontri]
/W AY1 Z/ [CMU]



(n) / / [OALD]

wish ปรารถนา: ประสงค,์ ตอ้งการ, นกึอยาก [Lex2]
ความประสงค:์ ความตอ้งการ, ความอยาก, ความปรารถนา [Lex2]
คาํขอรอ้งอยา่งสภุาพ (คาํเป็นทางการ)[Lex2]
(วชิ) vt.,vi.,n. (การ) ปรารถนา,ประสงค,์ตอ้งการ,อยากให,้หวงั,อวยพร,ใหพ้ร,สั鬦،ง,ส鬦ิ،งท鬦ี،
ปรารถนา, Phr. (wish on บงัคบัปรารถนา) ###SW. wisher n. wishless adj. ###S.
desire [Hope]
(n) ความประสงค,์ความปรารถนา,ความตอ้งการ,คาํอวยพร,คาํอธษิฐาน [Nontri]
(vi) ประสงค,์อวยพร,ปรารถนา,อยาก,มุ่งหวงั [Nontri]
/W IH1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

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

without โดยปราศจาก: โดยไมม่ ี[Lex2]
ภายนอก: ขา้งนอก [Lex2]
ยกเวน้ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
(วธิ\'เอาท)ฺ prep.,adv.,n. ปราศจาก,ไมม่,ีพน้,นอก,ภายนอก,ขา้งนอก,สว่นท鬦ี،อยู่ภายนอก
conj. นอกจาก ###S. not with [Hope]
(adv,pre) ภายนอก,ขา้งนอก,ปราศจาก,นอกเหนอื,พน้,ไมม่ ี[Nontri]
/W IH2 TH AW1 T/ [CMU]
/W IH2 DH AW1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

witness พยาน: ผู้รู้เหน็, ผู้รับรู้ [Lex2]
ผู้ลงช鬦ื،อเป็นพยาน: พยาน [Lex2]
เป็นพยาน (โดยเฉพาะการฆาตกรรมหรอือบุตัเิหต)ุ: รู้เหน็ [Lex2]
ลงนามเป็นพยาน: ลงช鬦ื،อเป็นพยาน [Lex2]



รว่มเป็นพยาน (ในเหตกุารณส์าํคญั): เป็นสกัขพียาน [Lex2]
กลา่วคาํสาบานตน (ทางครสิตศ์าสนา)[Lex2]
(วทิ\'นสิ) n. พยาน,ผู้เหน็,ผู้เซน็ช鬦ื،อรวมเป็นพยาน,หลกัฐาน,คาํใหก้ารเป็นพยาน vt.,vi.
ด,ูเหน็,เหน็ดว้ยตา,เป็นผู้ลงนามรว่ม,เป็นพยาน,ลงนามเป็นพยาน,เป็นหลกัฐาน ###SW.
witnessable adj. witnesser n. ###S. testifier,evidence [Hope]
(n) หลกัฐาน,ผู้เหน็,พยาน [Nontri]
(vt) มองเหน็,ลงนามเป็นพยาน [Nontri]
/W IH1 T N AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

woman ผู้หญงิ: หญงิ, หญงิสาว, สตร ี[Lex2]
คณุสมบตัหิรอืความรู้สกึของผู้หญงิ[Lex2]
แมบ่า้น (คนทาํงานในบา้น)[Lex2]
ภรรยา (คาํไมเ่ป็นทางการ): คนรัก, แฟน (ผู้หญงิ) [Lex2]
(วมู\'เมนิ) n.ผู้หญงิ,สตร ีadj. เก鬦ี،ยวกบัผู้หญงิ,เก鬦ี،ยวกบัเพศหญงิ ###SW. womanish adj.
pl. women (วมี\'มนิ) [Hope]
(n) หญงิ,สตร,ีนางสนองพระโอษฐ,์แมบ่า้น,คนรัก [Nontri]
/W UH1 M AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wonderful ดเีย鬦ี،ยม: ยอดเย鬦ี،ยม, เลอเลศิ [Lex2]
(วนั\'เดอะฟลู) adj. มหศัจรรย,์ยอดเย鬦ี،ยม,นา่พศิวง,ดเีย鬦ี،ยม ###SW. wonderfully adv.
wonderfulness n. ###S. wondrous [Hope]
(adj) แปลกประหลาด,มหศัจรรย,์นา่พศิวง,ยอดเย鬦ี،ยม [Nontri]
/W AH1 N D ER0 F AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wonder ความพศิวง (โดยเฉพาะกบัส鬦ิ،งใหมห่รอืสวยงามมาก): ความรู้สกึประหลาดใจ, ความประหลาด
ใจ, ความแปลกใจ, ความงงงวย [Lex2]
ส鬦ิ،งนา่พศิวง: ส鬦ิ،งประหลาด [Lex2]
สงสยั: ฉงนใจ, งงงวย, กงัขา, ขอ้งใจ [Lex2]
รู้สกึประหลาดใจ: รู้สกึพศิวง [Lex2]
(วนั\'เดอะ) vi.,vt. รู้สกึประหลาดใจ,รู้สกึงงงวย,รู้สกึกงัขา,รู้สกึสงสยั n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหป้ระหลาด
ใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพศิวง,การกระทาํหรอืเหตกุารณท์鬦ี،ทาํใหป้ระหลาดใจ
###SW. wonderer n. ###S. surprise,miracle,doubt, [Hope]
(n) ความประหลาดใจ,ความพศิวง,ส鬦ิ،งประหลาด [Nontri]
(n) ความประหลาดใจ,ส鬦ิ،งประหลาด,ความพศิวง [Nontri]
(vi) ประหลาดใจ,สนเทห่,์อศัจรรยใ์จ,พศิวง,งงงวย,สงสยั,กงัขา [Nontri]
(vt) ประหลาดใจ,อศัจรรยใ์จ,สนเทห่,์พศิวง,งงงวย,สงสยั,กงัขา [Nontri]
/W AH1 N D ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wooden ทาํดว้ยไม:้ ประกอบดว้ยไม ้[Lex2]
แขง็ท鬦ื،อ: ไมม่อีารมณค์วามรู้สกึ, ไมม่ชีวีติชวีา [Lex2]
(วดู\'เดนิ) adj. ทาํดว้ยไม,้งุ่มงา่ม,แขง็ท鬦ื،อ,เกง้กา้ง,ไมม่ชีวีติชวีา,เฉยเมย,ครบรอบปีท鬦ี،5,เป็น
ครั刧惀งท鬦ี،5 ###SW. woodenly adv. woodenness n. [Hope]
(adj) ทาํดว้ยไม,้แขง็เหมอืนไม,้ประกอบดว้ยไม ้[Nontri]
/W UH1 D AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wood ป่าไม:้ พ刧ื惀นท鬦ี،ป่า [Lex2]
เน刧ื惀อไม:้ ไม ้[Lex2]



ไมต้กีอลฟ์ชนดิหวัไม[้Lex2]
ทาํดว้ยไม:้ ทาํจากไม ้[Lex2]
ปกคลมุ (พ刧ื惀นท鬦ี،) ดว้ยตน้ไม[้Lex2]
(วดู) n. ไม ้adj. ทาํดว้ยไม,้อยู่ในป่า vt. ปกคลมุดว้ยตน้ไม,้ปลกูตน้ไม ้vi. สะสมหรอืจัดใหม้ี
ไม ้Phr. (out of the woods ปลอดภยั,พน้อนัตราย) ###SW. woods n. ป่าไม ้[Hope]
(n) ป่า,ไม,้เน刧ื惀อไม ้[Nontri]
/W UH1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

word คาํ[Lex2]
ขา่วสาร: ขอ้มลู, ขา่ว [Lex2]
ขา่วลอื: คาํซบุซบิ, คาํนนิทา [Lex2]
คาํสญัญา: คาํรับรอง, คาํรับประกนั [Lex2]
คาํสั鬦،ง: คาํบญัชา [Lex2]
คาํบอกรหสั: รหสั, คาํยนิยอมใหผ้า่น [Lex2]
พดู: แถลง, อธบิายโดยใชค้าํพดู [Lex2]
คาํพดูแบบฉนุๆ: คาํพดูโตเ้ถยีง, คาํโตแ้ยง้ [Lex2]
เน刧ื惀อเพลง: เน刧ื惀อรอ้ง [Lex2]
(เวริด์) n. คาํ,คาํศพัท,์คาํพดู,ถอ้ยคาํ,ศพัท,์ศพัทโ์ดด ๆ ,ภาษา,เน刧ื惀อเพลง vt. แสดงออกเป็น
คาํพดู,ทาํใหเ้ป็นคาํพดู words คาํพดูถอ้ยคาํ,คาํสนทนา,เน刧ื惀อเพลง,การออกเสยีง,คาํ
สญัญา,คาํมั鬦،น,คาํผา่น,คาํสั鬦،ง,คตพิจน,์ Phr. (in a word โดยสรปุ) [Hope]
(n) คาํพดู,คาํมั鬦،น,ขา่ว,คาํสั鬦،ง,ศพัท,์สภุาษติ [Nontri]
(vt) กลา่ว,พดู,เขยีนเป็นคาํพดู [Nontri]
/pronunc/ [CMU]
/W ER1 D/ [CMU]
(type) /ipa/ [OALD]
(v) / / [OALD]

worker ผู้ทาํงาน[Lex2]
คน สตัว ์ส鬦ิ،งของหรอืเคร鬦ื،องจักรท鬦ี،ใชใ้นการทาํงาน[Lex2]
ลกูจา้ง: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใชแ้รงงาน [Lex2]
(เวอร\์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใชแ้รงงาน,กรรมกร,ลกูจา้ง,ชนชั刧惀นกรรมาชพี,ผู้ปฏบิตักิาร,เจา้
หนา้ท鬦ี،,พนักงาน,ผ刧ึ惀งงาน,มดงาน,ปลวกงาน [Hope]
(n) คนงาน,ลกูจา้ง,กรรมกร,พนักงาน [Nontri]
/W ER1 K ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

working ซ鬦ึ،งใชก้ารได:้ ซ鬦ึ،งปฏบิตักิารได ้[Lex2]
ซ鬦ึ،งทาํงาน: ซ鬦ึ،งมงีานทาํ [Lex2]
(เวริค์\'คงิ) n. การทาํงาน,การปฏบิตักิาร,การกระทาํ,งาน,การใชแ้รงงาน,ชดุ
ทาํงาน,กระบวนการทาํใหว้ตัถเุป็นรปูรา่ง adj. เก鬦ี،ยวกบัการทาํงาน,ซ鬦ึ،งไดผ้ล,ซ鬦ึ،งใชก้ารได,้ซ鬦ึ،ง
ปฏบิตักิาร,สง่เสรมิการทาํงาน,เก鬦ี،ยวกบัการใชแ้รงงาน,เก鬦ี،ยวกบัชดุทาํงาน [Hope]
(adj) ซ鬦ึ،งทาํงาน,ซ鬦ึ،งใชก้ารได,้ซ鬦ึ،งไดผ้ล,เก鬦ี،ยวกบัการทาํงาน [Nontri]



(n) การปฏบิตังิาน,การใชแ้รงงาน,ชดุทาํงาน [Nontri]
/W ER1 K IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[work]
งาน: การงาน [Lex2]
ท鬦ี،ทาํงาน[Lex2]
เวลางาน[Lex2]
ความพยายามท鬦ี،ใชไ้ปในการทาํงาน[Lex2]
ช刧ิ惀นงาน: ผลงาน [Lex2]
ทาํงาน: ปฏบิตังิาน [Lex2]
ใชก้ารได:้ ทาํงานได ้[Lex2]
ทาํใหใ้ชก้ารได:้ ทาํใหท้าํงานได ้[Lex2]
เป็นผลสาํเรจ็: ประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ปั刧惀นรปู [Lex2]
ออกกาํลงั: ออกแรง [Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้งกบังาน[Lex2]
(เวริค์) n. งาน,การงาน,การทาํงาน,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํ,ผลติผลจากการทาํงาน,งานฝีมอื,ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง,งาน
ฝีมอื,ผล,พฤตกิารณ,์ adj. เก鬦ี،ยวกบังาน vi. ทาํงาน,รับจา้งทาํงาน,ดาํเนนิงาน,เดนิ
เคร鬦ื،อง,ใชส้อย,ใชง้าน,ไดผ้ล,มผีล,ทาํดว้ยมอื,ทาํดว้ยสมอง vt. จัดการ,ควบคมุ,ใชส้อย,ใช้
งาน,ทาํใหไ้ดผ้ [Hope]
(n) การงาน,การทาํงาน,งานฝีมอื,ผลงาน [Nontri]
(vi,vt) ทาํงาน,ดาํเนนิงาน,ใชง้าน,ใชส้อย,เดนิเคร鬦ื،อง,ทาํดว้ยมอื,ควบคมุ [Nontri]
/W ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

work งาน: การงาน [Lex2]
ท鬦ี،ทาํงาน[Lex2]
เวลางาน[Lex2]
ความพยายามท鬦ี،ใชไ้ปในการทาํงาน[Lex2]
ช刧ิ惀นงาน: ผลงาน [Lex2]
ทาํงาน: ปฏบิตังิาน [Lex2]
ใชก้ารได:้ ทาํงานได ้[Lex2]
ทาํใหใ้ชก้ารได:้ ทาํใหท้าํงานได ้[Lex2]
เป็นผลสาํเรจ็: ประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ปั刧惀นรปู [Lex2]
ออกกาํลงั: ออกแรง [Lex2]
ซ鬦ึ،งเก鬦ี،ยวขอ้งกบังาน[Lex2]
(เวริค์) n. งาน,การงาน,การทาํงาน,ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํ,ผลติผลจากการทาํงาน,งานฝีมอื,ส鬦ิ،งกอ่สรา้ง,งาน
ฝีมอื,ผล,พฤตกิารณ,์ adj. เก鬦ี،ยวกบังาน vi. ทาํงาน,รับจา้งทาํงาน,ดาํเนนิงาน,เดนิ
เคร鬦ื،อง,ใชส้อย,ใชง้าน,ไดผ้ล,มผีล,ทาํดว้ยมอื,ทาํดว้ยสมอง vt. จัดการ,ควบคมุ,ใชส้อย,ใช้
งาน,ทาํใหไ้ดผ้ [Hope]
(n) การงาน,การทาํงาน,งานฝีมอื,ผลงาน [Nontri]
(vi,vt) ทาํงาน,ดาํเนนิงาน,ใชง้าน,ใชส้อย,เดนิเคร鬦ื،อง,ทาํดว้ยมอื,ควบคมุ [Nontri]
/W ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

world โลก: โลกมนษุย ์[Lex2]
ชาวโลก: มนษุยโ์ลก, มนษุยชาต ิ[Lex2]
สงัคมมนษุย[์Lex2]
ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่งในชวีติของคนคนหน鬦ึ،ง[Lex2]



ของโลก: แหง่โลก [Lex2]
(เวริล์ด)ฺ n. โลก,เขตโลก,พภิพ,มนษุยโ์ลก,สากล,โลกมนษุย,์มวล
มนษุย,์มนษุยชาต,ิสาธารณชน,ชนชั刧惀นเฉพาะของมนษุย,์วงการ,อาณาจักร,วงสงัคม,จกุร
วาล,ทกุส鬦ิ،งทกุอยา่งท鬦ี،มอียู่,สรรพส鬦ิ،ง,จาํนวนมหาศาล,ชวีติโลก,ทางโลกยี,์ Phr. (for all the
world โดยส刧ิ惀นเชงิ) [Hope]
(n) โลก,ชาวโลก,มวลมนษุย,์วงการ,สรรพส鬦ิ،ง [Nontri]
/W ER1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worried เป็นทกุข:์ ระทม, วติกทกุขร์อ้น, กลุ้มใจ, เป็นทกุขเ์ป็นรอ้น, เป็นกงัวล, เป็นหว่ง [Lex2]
/W ER1 IY0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[worry]
วติกกงัวล: กลุ้มใจ, เป็นทกุข,์ พะวง, หว่งใย, เป็นหว่ง, กลุ้มใจ [Lex2]
ทาํใหว้ติกกงัวล: ทาํใหก้ลุ้มใจ, ทาํใหห้ว่ง, ทาํใหเ้ป็นทกุข ์[Lex2]
ความวติกกงัวล: ความวติก, ความกงัวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทกุข ์[Lex2]
สาเหตขุองความวติกกงัวล: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหว้ติกกงัวล [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،วติกกงัวล: ชว่งท鬦ี،มคีวามทกุข ์[Lex2]
(เวอ\'ร)ี vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (ความ) เป็นหว่ง,กงัวล,หนักใจ,เป็นทกุข,์รบกวน,กดั,ฉกี,ทาํให้
เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่,ลาก,ดงึ,สาเหตทุ鬦ี،ทาํใหล้าํบากใจหรอืกงัวล Phr. (worry along,worry
through กา้วหนา้หรอืประสบความสาํเรจ็ดว้ยความพยายามแมจ้ะลาํบาก) ###SW. worrier
n. [Hope]
(n) ความกลุ้มใจ,ความกงัวล,ความเดอืดรอ้น,ความลาํบาก [Nontri]
(vi) กลุ้มใจ,กงัวลใจ,เป็นหว่ง,เป็นทกุข,์หนักใจ [Nontri]
(vt) รบกวน,ทาํใหก้ลุ้มใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,กดั,ฉกี,ลาก,ดงึ [Nontri]
/W ER1 IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worrying /W ER1 IY0 IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[worry]
วติกกงัวล: กลุ้มใจ, เป็นทกุข,์ พะวง, หว่งใย, เป็นหว่ง, กลุ้มใจ [Lex2]
ทาํใหว้ติกกงัวล: ทาํใหก้ลุ้มใจ, ทาํใหห้ว่ง, ทาํใหเ้ป็นทกุข ์[Lex2]
ความวติกกงัวล: ความวติก, ความกงัวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทกุข ์[Lex2]
สาเหตขุองความวติกกงัวล: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหว้ติกกงัวล [Lex2]
ชว่งเวลาท鬦ี،วติกกงัวล: ชว่งท鬦ี،มคีวามทกุข ์[Lex2]
(เวอ\'ร)ี vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (ความ) เป็นหว่ง,กงัวล,หนักใจ,เป็นทกุข,์รบกวน,กดั,ฉกี,ทาํให้
เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่,ลาก,ดงึ,สาเหตทุ鬦ี،ทาํใหล้าํบากใจหรอืกงัวล Phr. (worry along,worry
through กา้วหนา้หรอืประสบความสาํเรจ็ดว้ยความพยายามแมจ้ะลาํบาก) ###SW. worrier
n. [Hope]
(n) ความกลุ้มใจ,ความกงัวล,ความเดอืดรอ้น,ความลาํบาก [Nontri]
(vi) กลุ้มใจ,กงัวลใจ,เป็นหว่ง,เป็นทกุข,์หนักใจ [Nontri]
(vt) รบกวน,ทาํใหก้ลุ้มใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,กดั,ฉกี,ลาก,ดงึ [Nontri]
/W ER1 IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worry วติกกงัวล: กลุ้มใจ, เป็นทกุข,์ พะวง, หว่งใย, เป็นหว่ง, กลุ้มใจ [Lex2]
ทาํใหว้ติกกงัวล: ทาํใหก้ลุ้มใจ, ทาํใหห้ว่ง, ทาํใหเ้ป็นทกุข ์[Lex2]
ความวติกกงัวล: ความวติก, ความกงัวล, ความกลุ้มใจ, ความเป็นทกุข ์[Lex2]
สาเหตขุองความวติกกงัวล: ส鬦ิ،งท鬦ี،ทาํใหว้ติกกงัวล [Lex2]



ชว่งเวลาท鬦ี،วติกกงัวล: ชว่งท鬦ี،มคีวามทกุข ์[Lex2]
(เวอ\'ร)ี vi.,vt.,n. (ทาํให)้ (ความ) เป็นหว่ง,กงัวล,หนักใจ,เป็นทกุข,์รบกวน,กดั,ฉกี,ทาํให้
เปล鬦ี،ยนตาํแหนง่,ลาก,ดงึ,สาเหตทุ鬦ี،ทาํใหล้าํบากใจหรอืกงัวล Phr. (worry along,worry
through กา้วหนา้หรอืประสบความสาํเรจ็ดว้ยความพยายามแมจ้ะลาํบาก) ###SW. worrier
n. [Hope]
(n) ความกลุ้มใจ,ความกงัวล,ความเดอืดรอ้น,ความลาํบาก [Nontri]
(vi) กลุ้มใจ,กงัวลใจ,เป็นหว่ง,เป็นทกุข,์หนักใจ [Nontri]
(vt) รบกวน,ทาํใหก้ลุ้มใจ,ทาํใหเ้ป็นหว่ง,กดั,ฉกี,ลาก,ดงึ [Nontri]
/W ER1 IY0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

worse แยล่ง (เป็นรปูขั刧惀นกวา่ของ bad, badly และ ill): หนักข刧ึ惀น, รนุแรงข刧ึ惀น, เลวกวา่, แยก่วา่ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เลวกวา่: ส鬦ิ،งท鬦ี،แยก่วา่ [Lex2]
(เวริส์)ฺ adj.,adv.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) เลวลง,เลวกวา่,แยก่วา่,แยล่ง,หนักข刧ึ惀น,รนุแรงข刧ึ惀น [Hope]
(adj,adv) เลวลง,แยล่ง,หนักข刧ึ惀น,รนุแรงข刧ึ惀น [Nontri]
/W ER1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[bad]
ต鬦ํ،ากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นท鬦ี،ยอมรับบ [Lex2]
เลว: ชั鬦،ว, เลวทราม, ชั鬦،วชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็นอนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นท鬦ี،นา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชั鬦،ว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน刧ํ惀า ซ鬦ึ،งอาจหมายถงึ หอ้งอาบน刧ํ惀า [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชั鬦،ว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

worst เลวท鬦ี،สดุ (เป็นรปูขั刧惀นสงูสดุของ bad, badly และ ill): ซ鬦ึ،งไมน่า่พอใจท鬦ี،สดุ, แยท่鬦ี،สดุ, อปัลกัษณ์
ท鬦ี،สดุ [Lex2]
เลวท鬦ี،สดุ: แยท่鬦ี،สดุ, ผดิพลาดท鬦ี،สดุ [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،เลวท鬦ี،สดุ: ส鬦ิ،งท鬦ี،แยท่鬦ี،สดุ [Lex2]
(เวริส์ท)ฺ adj.,adv.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) เลวท鬦ี،สดุ,แยท่鬦ี،สดุ,ชั鬦،วท鬦ี،สดุ,ระยาํท鬦ี،สดุ,ผดิพลาดท鬦ี،สดุ,ไมน่า่พอใจ
ท鬦ี،สดุ,อปัลกัษณท์鬦ี،สดุ,ดว้ยความชาํนาญท鬦ี،สดุ Phr. (get the worst of something ประสบ
ความพา่ยแพ)้ ###S. vanquish,defeat,beat [Hope]
(adj) เลวท鬦ี،สดุ,แยท่鬦ี،สดุ,อปัลกัษณท์鬦ี،สดุ,ชั鬦،วท鬦ี،สดุ [Nontri]
(vi) ชนะ [Nontri]
/W ER1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[bad]



ต鬦ํ،ากวา่มาตรฐาน: ไีมเ่ป็นท鬦ี،ยอมรับบ [Lex2]
เลว: ชั鬦،ว, เลวทราม, ชั鬦،วชา้, แย,่ ไมด่,ี เลวรา้ย, เป็นอนัตราย [Lex2]
(งาน, การกระทาํ) ไมเ่ป็นท鬦ี،นา่พอใจ[Lex2]
ไมม่คีวามสขุ: ไมพ่อใจ, ผดิหวงั [Lex2]
ความไมด่:ี ความชั鬦،ว, ความเลว [Lex2]
|das, pl. Bäder| อา่งอาบน刧ํ惀า ซ鬦ึ،งอาจหมายถงึ หอ้งอาบน刧ํ惀า [LongdoDE]
(แบด) adj. เลว,รา้ย ###S. evil ###A. upright Conf. bade,ill [Hope]
(adj) ชั鬦،ว,ไมด่,ีผดิศลีธรรม,เลว [Nontri]
/B AE1 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

worth มลูคา่: มลูคา่เป็นเงนิ, ราคา, คา่ [Lex2]
คณุคา่ทางจติใจ: คณุประโยชน ์[Lex2]
ความมั鬦،งคั鬦،ง: ความร鬦ํ،ารวย [Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีา่: ซ鬦ึ،งคุ้มคา่ [Lex2]
(เวริธ์) n.,prep (ม)ี คณุคา่,คา่,ประโยชน,์ความสาํคญั,ราคา,สมกบั,จาํนวนมลูคา่เป็นเงนิคา่
เป็นเงนิ,ทรัพยส์มบตั,ิทรัพยส์นิ vi. ปรากฎ,เกดิข刧ึ惀น,มาสู่ Phr. (for all one is worth ดว้ย
ความพยายามท鬦ี،สดุ เตม็ท鬦ี، สดุขดี) ###S. estimation,value [Hope]
(adj) สมควร,คุ้มคา่,มคีณุคา่,มรีาคา [Nontri]
(n) มลูคา่,ราคา,คณุคา่,ประโยชน,์ทรัพยส์นิ,ความสาํคญั [Nontri]
/W ER1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

would กริยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของ will[Lex2]
คาํกรยิาท鬦ี،ใชส้าํหรับการขอรอ้งอยา่งสภุาพ[Lex2]
(วดู) v. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ will (ใชแ้สดงความหวงั) เชน่I would it were true (ใช้
แทนท鬦ี،willเพ鬦ื،อตั刧惀งคาํถามหรอืแสดงถอ้ยคาํออ้ม ๆ) เชน่Would you be so kind? [Hope]
/W UH1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wounded ซ鬦ึ،งบาดเจบ็: ซ鬦ึ،งเป็นแผล [Lex2]
(วนู\'ดดิ) adj. ไดรั้บบาดเจบ็,ไดรั้บบาดแผล,ไดรั้บความเส鬦ื،อมเสยี n. ผู้ไดรั้บบาดเจบ็ ###S.
injured [Hope]
/W UW1 N D AH0 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wound]
บาดแผล: แผล [Lex2]
บาดเจบ็: เป็นแผล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นบาดแผล: ทาํใหบ้าดเจบ็ [Lex2]
กริยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของ wind: คดเค刧ี惀ยว, วกวน [Lex2]
(วนูด)ฺ n. บาดแผล,การทาํใหบ้าดเจบ็,ความเสยีหายตอ่จติใจความรู้สกึหรอืช鬦ื،อเสยีง vt.,vi.
ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหบ้าดเจบ็,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]



wound บาดแผล: แผล [Lex2]
บาดเจบ็: เป็นแผล [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นบาดแผล: ทาํใหบ้าดเจบ็ [Lex2]
กริยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของ wind: คดเค刧ี惀ยว, วกวน [Lex2]
(วนูด)ฺ n. บาดแผล,การทาํใหบ้าดเจบ็,ความเสยีหายตอ่จติใจความรู้สกึหรอืช鬦ื،อเสยีง vt.,vi.
ทาํใหเ้กดิบาดแผล,ทาํใหบ้าดเจบ็,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]
เคร鬦ื،องดนตรปีระเภทเป่า[Lex2]
การคยุโว: การคยุโมโ้ออ้วด [Lex2]
ทาํใหไ้มส่ามารถหายใจเอาอากาศเขา้ไดพ้อ[Lex2]
ปลอ่ยใหม้า้พัก (หลงัจากออกแรง)[Lex2]
ไดก้ล鬦ิ،น (คนหรอืส鬦ิ،งของ)[Lex2]
คดเค刧ี惀ยว: ลดเล刧ี惀ยว [Lex2]
พัน: ขด, โคง้ [Lex2]
ซ鬦ึ،งไมม่ลีม[Lex2]
|der, pl. Winde| ลม [LongdoDE]
(วนิด,ฺไวนด์)ฺ n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เคร鬦ื،องดนตรแีบบใชล้มเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความ
สามารถในการหายใจ,แรงอทิธพิล,พ刧ื惀นฐาน,ลมกล鬦ิ،น,การคยุโว,ลมในกระเพาะหรอื
ลาํไส,้ทศิทางลม,ลมท鬦ี،อดัไว,้การพัน,การมว้น,การขด,การหมนุ,การกวา้น,การเปล鬦ี،ยน
ทศิทาง,ทางโคง้,ทางคดเค刧ี惀ยว [Hope]
(n) ทางเล刧ี惀ยว,ทางคดเค刧ี惀ยว,ทางวกวน,การหมนุ,การกวา้น [Nontri]
(n) ลม,ลมหายใจ,กล鬦ิ،นไอ,ขา่วคราว,กระแสลม [Nontri]
(vi) คดเค刧ี惀ยว,ไขลาน,เล刧ื惀อย,มว้น,กวดขนั,ชกัรอก [Nontri]
(vt) หมนุ,มว้น,พัน,คดเค刧ี惀ยว,วกเวยีน,ขด,เป่าลม [Nontri]
/W AY1 N D/ [CMU]
/W IH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]
(v) / / [OALD]

wrapping ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชห้อ่: วสัดทุ鬦ี،ใชห้อ่, เคร鬦ื،องหอ่ [Lex2]
ส鬦ิ،งหอ่หุ้ม[Lex2]
(แรพ\'พงิ) n. ส鬦ิ،งท鬦ี،ใชห้อ่,วสัดทุ鬦ี،ใชห้อ่,เคร鬦ื،องหอ่ [Hope]
/R AE1 P IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wrap]
หอ่: คลมุ [Lex2]
พันรอบ: โอบรอบ, มดัรอบ [Lex2]
เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ใชค้ลมุภายนอก: ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ่หรอืคลมุเพ鬦ิ،มเตมิ [Lex2]
กระดาษหอ่: หบีหอ่ [Lex2]
(แรพ) vt.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) หอ่,มดั,พัน,มว้น,คลมุ,ปดิบงั,อาํพราง vi. หอ่ตวัเอง,ถกูหอ่,ถกูมว้น, 
Phr. (wrapped up in ดดูซมึมาก หมกมุ่นใน) ###SW. wraps n. เส刧ื惀อผา้ชั刧惀นนอก ###S.



envelop,conceal [Hope]
(n) เคร鬦ื،องหอ่หุ้ม,ผา้คลมุ,ใบปะหนา้หนังสอื,เส刧ื惀อคลมุ [Nontri]
(vt) หอ่,หุ้ม,มดั,มว้น,พัน,คลมุ,ปดิบงั [Nontri]
/R AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrap หอ่: คลมุ [Lex2]
พันรอบ: โอบรอบ, มดัรอบ [Lex2]
เส刧ื惀อผา้ท鬦ี،ใชค้ลมุภายนอก: ส鬦ิ،งท鬦ี،หอ่หรอืคลมุเพ鬦ิ،มเตมิ [Lex2]
กระดาษหอ่: หบีหอ่ [Lex2]
(แรพ) vt.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) หอ่,มดั,พัน,มว้น,คลมุ,ปดิบงั,อาํพราง vi. หอ่ตวัเอง,ถกูหอ่,ถกูมว้น, 
Phr. (wrapped up in ดดูซมึมาก หมกมุ่นใน) ###SW. wraps n. เส刧ื惀อผา้ชั刧惀นนอก ###S.
envelop,conceal [Hope]
(n) เคร鬦ื،องหอ่หุ้ม,ผา้คลมุ,ใบปะหนา้หนังสอื,เส刧ื惀อคลมุ [Nontri]
(vt) หอ่,หุ้ม,มดั,มว้น,พัน,คลมุ,ปดิบงั [Nontri]
/R AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrist ขอ้มอื[Lex2]
(รสิท)ฺ n. ขอ้มอื,สลกัขอ้ตอ่,ขอ้ตอ่ [Hope]
(n) ขอ้มอื,ขอ้ตอ่ [Nontri]
/R IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

writer นักเขยีน: นักประพันธ,์ ผู้แตง่, กว ี[Lex2]
(ไร\'เทอะ) n. ผู้เขยีน,นักเขยีน,นักประพันธ,์ผู้สามารถเขยีนได ้###S. litterateur [Hope]
(n) ผู้เขยีน,นักประพันธ,์นักเขยีน,ผู้แตง่ [Nontri]
/R AY1 T ER0/ [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鬦ื،องคอมพวิเตอร,์ Phr. (write off ขดีฆา่
ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน刧ี惀สญู,ตดัสนิใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลงนาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

writing ตวัหนังสอื: ตวัเขยีน [Lex2]
ขอ้เขยีน: เร鬦ื،องท鬦ี،เขยีน, งานเขยีน [Lex2]
การเขยีน (ทาํเป็นอาชพี)[Lex2]
ลายมอื[Lex2]
(ไร\'ทงิ) n. การเขยีน,การเขยีนหนังสอื,การเขยีนจดหมาย,การแตง่หนังสอื,ส鬦ิ،งท鬦ี،เขยีน,แบบ
เขยีน,การเขยีน,ตวัหนังสอื,ตวัเขยีน,หนังสอืสลกั,จดหมาย,เอกสาร Phr. (writing on the
wall คดัลายมอื เคร鬦ื،องเตอืนสต)ิ ###S. calligraphy [Hope]
(n) การเขยีน,ขอ้เขยีน,ลายมอื,ตวัหนังสอื,จดหมาย,เอกสาร,การแตง่หนังสอื ์[Nontri]
/R AY1 T IH0 NG/ [CMU]
(v) / / [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鬦ื،องคอมพวิเตอร,์ Phr. (write off ขดีฆา่
ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน刧ี惀สญู,ตดัสนิใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลงนาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

written กริยิาชอ่งท鬦ี، 2 และ 3 ของ write: เขยีน [Lex2]
ซ鬦ึ،งเป็นลายลกัษณอ์กัษร (มกัใชว้างหนา้คาํนามมากกวา่หลงักรยิา be)[Lex2]
(รทิ\'เทนิ) v. กรยิาชอ่ง 3 ของ write adj. เป็นลายลกัษณอ์กัษร [Hope]
(vt) pp ของ write [Nontri]
/R IH1 T AH0 N/ [CMU]
(v) / / [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鬦ื،องคอมพวิเตอร,์ Phr. (write off ขดีฆา่
ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน刧ี惀สญู,ตดัสนิใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลงนาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrongly อยา่งผดิพลาด[Lex2]
/R AO1 NG L IY0/ [CMU]
(a) / / [OALD]

wrong ผดิ: ผดิพลาด, ไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ผดิปกต[ิLex2]
อยา่งผดิพลาด: อยา่งไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ส鬦ิ،งท鬦ี،ผดิ: ส鬦ิ،งท鬦ี،ไมด่,ี ความผดิ, ความไมด่ ี[Lex2]
(รอง) adj.,adv.,n. (ส鬦ิ،งท鬦ี،) ผดิ,ผดิพลาด,ไมถ่กูตอ้ง,ไมเ่ป็นความจรงิ,ไมเ่หมาะสม,ไม่
ปกต,ิประหลาด,ชอบกล,พกิล,ไมส่มควร,อยตุธิรรม,ผดิศลีธรรม,เสยี,ไมย่ตุธิรรม vt. กระทาํผดิ
ใสร่า้ย ประทษุรา้ย ละเมดิ ###SW. wronger n. wrongly adv. wrongness n. [Hope]
(adj) ผดิ,เขา้ใจผดิ,ไมเ่ป็นธรรม,ไมเ่หมาะสม [Nontri]
(n) ความผดิ,ความชั鬦،ว,ความอยตุธิรรม,การใสร่า้ยผู้อ鬦ื،น [Nontri]
(vt) กระทาํผดิตอ่,ทาํผดิพลาด,ละเมดิ,ใสร่า้ย,ประทษุรา้ย [Nontri]
/R AO1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

yard สนาม[Lex2]
หลา (ยาวเทา่กบั 3 ฟตุ หรอื 0.9144 เมตร): ระยะ 3 ฟตุ [Lex2]
คานยาวพยงุใบเรอื[Lex2]
100 ดอลลาร ์(แสลง)[Lex2]
ลานบา้น: ลาน, สนาม, บรเิวณบา้น, สนามรอบบา้น [Lex2]
สนามท鬦ี،มรัี刧惀วลอ้มรอบตวัอาคาร[Lex2]
ลานเอนกประสงค[์Lex2]
สถานท鬦ี،เกบ็รถไฟ[Lex2]
คอกปศสุตัว:์ เลา้, คอก [Lex2]
ทุ่งหญา้ฤดหูนาวของสตัวจ์าํพวกกวาง[Lex2]
เอาสตัวเ์ขา้คอก[Lex2]
(ยารด์) หลา,ลาน,สนาม,สนามท鬦ี،มรัี刧惀วลอ้ม,คอกปศสุตัว,์บรเิวณใกลส้ถานรีถไฟ vt. เอาเขา้



คอก,ปลอ่ยไวใ้นสนาม vi. อยู่รวมกนั [Hope]
(n) หลา,เพลาเรอื,สนาม,ลานบา้น,คอกปศสุตัว,์ท鬦ี،จอดรถ,กรมตาํรวจ [Nontri]
/Y AA1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

yeah หมายถงึ yes[Lex2]
(เย) adv. ใช,่จะ๊,=yes [Hope]
/Y AE1/ [CMU]
(a) / / [OALD]

year เวลาท鬦ี،โลกหมนุรอบดวงอาทติย ์365.5 วนั[Lex2]
ระยะเวลาตั刧惀งแต ่1 มกราคมถงึ 31 ธนัวาคม[Lex2]
ระยะเวลาหน鬦ึ،งปี: รอบปี [Lex2]
ระยะเวลาของกจิกรรมในหน鬦ึ،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]

yellow เป็นสเีหลอืงคลา้ยเนยหรอืมะนาวสกุ[Lex2]
เก鬦ี،ยวกบัชนชาตผิวิเหลอืง: เก鬦ี،ยวกบัชนชาตมิองโกลอยด ์[Lex2]
ข刧ี惀ขลาด: ตาขาว [Lex2]
สเีหลอืง: สเีหลอืง [Lex2]
สยีอ้มสเีหลอืง[Lex2]
ไขแ่ดง[Lex2]
กลายเป็นสเีหลอืง (เพราะความเกา่)[Lex2]
(เยล\'โล) adj. สเีหลอืง,เก鬦ี،ยวกบัชนชาตมิองโกลอยด,์เก鬦ี،ยวกบัชนชาตผิวิเหลอืง,ซดีเหลอืง,ข刧ี惀
ขลาด,ตาขาว,ไวใ้จไมไ่ด,้เกา่,คร鬦ํ،าคร,ึหวาดระแวง n. สเีหลอืง,ไขแ่ดง,สยีอ้มสเีหลอืง vt.,vi.
ทาํใหเ้ป็นสเีหลอืง,กลายเป็นสเีหลอืง. ###SW. yellowness n. [Hope]
(adj) สเีหลอืง,เก鬦ี،ยวกบัชนผวิเหลอืง [Nontri]
/Y EH1 L OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

yesterday เม鬦ื،อวาน: เม鬦ื،อวานน刧ี惀, วานน刧ี惀 [Lex2]
วานน刧ี惀: เม鬦ื،อวานน刧ี惀, เม鬦ื،อวาน [Lex2]
(เยส\'เทอะเด) adv.,n. วานน刧ี惀,หมู่น刧ี惀,ระยะน刧ี惀,อดตี adj. เก鬦ี،ยวกบัเม鬦ื،อวานน刧ี惀หรอืหมู่น刧ี惀 ###SW.



yesterdays adv. อดตี. ###S. recently [Hope]
(adv) วานน刧ี惀,เม鬦ื،อวาน [Nontri]
(n) วานน刧ี惀,อดตี,หมู่น刧ี惀,ระยะน刧ี惀 [Nontri]
/Y EH1 S T ER0 D EY2/ [CMU]
/Y EH1 S T ER0 D IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yes ใช:่ ครับ, คะ่, จะ้, ขอรับ [Lex2]
คาํตอบรับ: การตอบรับ [Lex2]
(เยส) adv. ไช,่ครับ,จะ้ n. การตอ้นรับ [Hope]
(adv) จะ้,ครับ,ใช ่[Nontri]
/Y EH1 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yet ตราบจนกระทั鬦،งบดัน刧ี惀[Lex2]
ขณะน刧ี惀: เด☊啌ยวน刧ี惀, บดัน刧ี惀 [Lex2]
ยงั: ยงัคง, ย鬦ิ،งกวา่นั刧惀น [Lex2]
ถงึอยา่งนั刧惀น: อยา่งไรกต็าม [Lex2]
(เยท) adv. ยงั,ยงัคง,กระนั刧惀น,เชน่เดมิ,ซ刧ํ惀า,เด☊啌ยวน刧ี惀,ไมช่กัชา้,แลว้,เรยีบรอ้ย,นอกจากนั刧惀น,นอก
ไปกวา่น刧ี惀,อยา่งกต็าม conj. แมก้ระนั刧惀น,กระนั刧惀น [Hope]
(adv) ยงั,เด☊啌ยวน刧ี惀,กระนั刧惀น,แลว้,เรยีบรอ้ย,อยา่งไรกต็าม [Nontri]
(con) ถงึกระนั刧惀นกด็,ีจนกระทั鬦،งบดัน刧ี惀,แมก้ระนั刧惀น [Nontri]
/Y EH1 T/ [CMU]
(a) / / [OALD]

young เยาวว์ยั: ออ่นวยั, ยงัไมส่มบรูณ,์ ยงัไมโ่ตเตม็ท鬦ี،, อายยุงันอ้ย [Lex2]
ระยะแรกเร鬦ิ،ม: เพ鬦ิ،งเร鬦ิ،มตน้ [Lex2]
คนหนุ่มคนสาว: คนท鬦ี،มอีายนุอ้ย [Lex2]
ลกูออ่น (ของสตัวแ์ละนก)[Lex2]
(ยงั) adj. หนุ่ม,สาว,อายนุอ้ย,เยาว,์ออ่น,ระยะแรกเร鬦ิ،ม,ลกู,เดก็,ออ่นหดั,ดอ้ย
ประสบการณ,์เก鬦ี،ยวกบัผู้เยาว,์เก鬦ี،ยวกบัสมาชกิใหม ่n. คนหนุ่มคนสาว Phr. (with young ตั刧惀ง
ครรภ)์ [Hope]
(adj) หนุ่ม,สาว,ออ่นวยั,ใหม,่เยาว,์ออ่นหดั [Nontri]
(n) ลกู,เดก็หนุ่มสาว,ผู้เยาว ์[Nontri]
/Y AH1 NG/ [CMU]
(n) / / [OALD]

yourself ตวัคณุเอง: ตวัคณุ, ตวัทา่น, ตวัเอง, ตวัทา่นเอง [Lex2]
(ยวัรเ์ซลฟ\ฺ') n. คณุเอง,ทา่นเอง,ตนเอง,ตวัเอง pl. yourselves [Hope]
(pro) ตวัทา่นเอง,ตวัคณุเอง [Nontri]
/Y ER0 S EH1 L F/ [CMU]
/Y UH0 R S EH1 L F/ [CMU]
/Y AO1 R S EH0 L F/ [CMU]
(prp) / / [OALD]

yours ของคณุ: ของทา่น, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นของคณุ, ส鬦ิ،งท鬦ี،เป็นของทา่น [Lex2]
(ยวัรซ์) pron. ของคณุ,ของทา่น [Hope]
(pro) ส鬦ิ،งของของทา่น,ส鬦ิ،งของของคณุ [Nontri]
/Y UH1 R Z/ [CMU]
/Y AO1 R Z/ [CMU]
/Y ER0 Z/ [CMU]



(j) / / [OALD]

youth วยัหนุ่มสาว: วยัหนุ่ม, วยัสาว [Lex2]
เดก็หนุ่มสาว: วยัรุ่น [Lex2]
คนหนุ่มคนสาว: เยาวชน [Lex2]
ความเป็นหนุ่มสาว: พลงัหนุ่มสาว [Lex2]
(ยธู) n. ความเป็นหนุ่มเป็นสาว,วยัหนุ่มวยัสาว,ยวุชน,เดก็หนุ่มสาว,คนหนุ่มคนสาว,ระยะแรก
เร鬦ิ،ม pl. youths [Hope]
(n) วยัหนุ่มสาว,เดก็หนุ่มสาว,ยวุชน [Nontri]
/Y UW1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

zero เลขศนูย:์ ศนูย,์ เคร鬦ื،องหมายศนูย,์ เลขศนูย,์ ระดบัศนูย,์ คา่ทางวทิยาศาสตรท์鬦ี،อยู่ระหวา่ง บวก
และ ลบ [Lex2]
จดุต鬦ํ،าสดุ[Lex2]
คนไรค้า่ (คาํไมเ่ป็นทางการแสดงความดถูกู): คนลม้เหลว, คนวา่งเปลา่ [Lex2]
ปรับใหเ้ป็นศนูย:์ เป็นศนูย,์ ทาํใหก้ลายเป็นศนูย,์ ทาํใหเ้ป็นศนูย ์[Lex2]
ซ鬦ึ،งมคีา่เป็นศนูย:์ เป็นศนูย ์[Lex2]
(เซยี\'โร) n.,adj. ศนูย,์เคร鬦ื،องหมายศนูย,์เลขศนูย ์(0) vi. ปรับใหเ้ป็นศนูย,์ทาํใหก้ลายเป็น
ศนูย,์เลง็ปืน, Phr. (zero in เลก็ปืน เลง็เปา้) [Hope]
(adj) ไมม่อีะไร,วา่งเปลา่,เป็นศนูย,์ไรค้ณุคา่ [Nontri]
(n) เลขศนูย,์ความวา่งเปลา่,ส鬦ิ،งไรค้า่ [Nontri]
/Z IH1 R OW0/ [CMU]
/Z IY1 R OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

zone พ刧ื惀นท鬦ี،: บรเิวณ, เขต, โซน, แถบ, ภาค [Lex2]
เขตเวลา[Lex2]
สว่นของพ刧ื惀นท鬦ี،เฉพาะ (เชน่ บรเิวณท鬦ี،มกีารขนสง่หรอืสนามแขง่ขนั)[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค[Lex2]
แบง่เป็นเขต แนว แถบ โซนหรอืภาค: แบง่เป็นบรเิวณ แถบ ภาค โซนหรอืแนว [Lex2]
(โซน) n.,vt.,vi. (ทาํให,้กลายเป็น) เขต,เขตเวลา,เขตไปรษณยี,์แนว,แถบ,ร刧ิ惀ว,วง,บรเิวณ,สว่น
ของบรเิวณการแขง่ขนั ###S. region,belt,territory [Hope]
(n) สายรัด,เขตรอ้นหนาว,แนว,วง,บรเิวณ,ขอบเขต,เขตเวลา [Nontri]
/Z OW1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]






