
Vocabulary List

aplomb ความสขุมุ[Lex2]
(อะพลอม\'อะพลมั\') n. ความสขุมุ, ความมั⸲〲นใจ, ความปราศจากความ
ประหมา่ [Hope]
(n) ความมั⸲〲นใจในตนเอง,ความไมป่ระหมา่ [Nontri]
/AH0 P L AA1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bomb ท㤲ิงระเบดิทาํลาย[Lex2]
ระเบดิ: ลกูระเบดิ [Lex2]
คนเย⸲ี〲ยมยอด (คาํสแลง): ส⸲ิ〲งของท⸲ี〲เย⸲ี〲ยมยอด (ภาษาสแลง) [Lex2]
(บอมบ)์ {bombed,bombing,bombs} n. ระเบดิ,ลกูระเบดิ,กอ้นวตัถุ
เหลวท⸲ี〲ขบัออกจากภเูขาไฟ,ระเบดิภเูขาไฟ,ความลม้เหลวส㤲ิน
เชงิ,อาวธุนวิเคลยีร ์vi. ปลอ่ยลกูระเบดิ,ท㤲ิงลกูระเบดิ,ยงิลกูระเบดิ,ลม้
เหลว ###S. missile [Hope]
(n) ลกูระเบดิ,อาวธุนวิเคลยีร ์[Nontri]
(vt) ท㤲ิงระเบดิ [Nontri]
/B AA1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

comb คน้หาอยา่งละเอยีด: คน้หาทกุซอกทกุมมุ, สบืทั⸲〲ว, สะสาง [Lex2]
เคร⸲ื〲องมอืแยกเสน้ใย[Lex2]
ทาํความสะอาดหรอืแยกเสน้ใย[Lex2]
รวงผ㤲ึง[Lex2]
หงอนไก[่Lex2]
หว:ี แปรง [Lex2]
หว ี(ผม): แปรง (ผม), สาง (ผม) [Lex2]
(โคมบ)์ {combed,combng,combs} n. หว,ีเคร⸲ื〲องมอืแยกเสน้ใย,รวง
ผ㤲ึง,หบุเขาแคบ vt. หว ี(ผม) ,ขจัดออกดว้ยหว,ีสาง,สะสาง,เสาะแสวง
ทกุหนทกุแหง่,คน้อยา่งละเอยีด. vi. (คล⸲ื〲น) กล㤲ิงชดั [Hope]
(n) หว,ีแปรงหวผีม [Nontri]
(vt) หวผีม,สางผม,แปรงผม,เสาะหา,คน้หา [Nontri]
/K OW1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]



crumb คนท⸲ี〲ไรค้า่ (คาํสแลง)[Lex2]
จาํนวนนอ้ย[Lex2]
ทาํใหเ้ป็นเศษเลก็เศษนอ้ย[Lex2]
เศษเลก็เศษนอ้ย (เชน่ เศษขนมปัง)[Lex2]
หุ้มดว้ยเศษเลก็เศษนอ้ย (อาหาร)[Lex2]
(ครัมพ)ฺ n. เศษขนมปัง,เศษ,คนท⸲ี〲ไรค้า่,คนท⸲ี〲นา่รังเกยีจ. vt. ใสเ่ศษเลก็
เศษนอ้ย adj. มเีศษเนย,เคร⸲ื〲องเทศและน㤲ําตาลบนพ㤲ืนหนา้ [Hope]
(n) ไสข้นมปัง,เศษขนมปัง [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้ป็นช㤲ินเลก็ๆ [Nontri]
/K R AH1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

debt ภาวะท⸲ี〲เป็นหน㤲ี: ภาวะลกูหน㤲ี, ความมหีน㤲ี, การเป็นหน㤲ี [Lex2]
หน㤲ีสนิ: หน㤲ี, จาํนวนหน㤲ีสนิ [Lex2]
(เดบท)ฺ n. หน㤲ี,หน㤲ีสนิ,ภาวะท⸲ี〲เป็นหน㤲ี [Hope]
(n) หน㤲ีสนิ,หน㤲ี [Nontri]
/D EH1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

doubt ความสงสยั: ความคลางแคลงใจ, ความไมแ่นใ่จ, ความไมเ่ช⸲ื〲อถอื
[Lex2]
สงสยั: ไมแ่นใ่จ, คลางแคลงใจ [Lex2]
(เดาท)ฺ {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสยั,ความไม่



แนใ่จ,ความกลวั. vt. สงสยั,ไมแ่นใ่จ,ไมไ่วว้างใจ,กลวั vi. สงสยั Phr.
(beyond the shadow of a doubt แนใ่จ,มั⸲〲นใจ) . ###SW. doubtable
adj. ดdูoubt doubtably adv. ดdูoubt doubter n. ดdูoub [Hope]
(n) ความสงสยั,ความไมแ่นใ่จ,ความสนเทห่,์ความคลางแคลงใจ,ความ
ขอ้งใจ [Nontri]
(vt) สงสยั,ไมไ่วว้างใจ,ฉงนสนเทห่,์แคลงใจ,ขอ้งใจ,กร⸲ิ〲งเกรง,ไมแ่นใ่จ
[Nontri]
/D AW1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

dumb โง:่ ไมฉ่ลาด [Lex2]
(ดมับ)ฺ adj. ใบ,้พดูไมไ่ด,้ไมพ่ดู,เงยีบ,โง,่ท⸲ึ〲ม. ###SW. dumbly adv.
ดdูumb dumbness n. ดdูumb [Hope]
(adj) เป็นใบ,้พดูไมไ่ด,้ไมป่รปิาก,เหมอืนน㤲ําทว่มปาก,โง,่ท⸲ึ〲ม [Nontri]
/D AH1 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

jamb เสาขา้งประตหูรอืหนา้ตา่ง[Lex2]
(แจมบ)์ vt.,vi. อดั,ยดั,เบยีด [Hope]
(n) วงกบ [Nontri]
/JH AE1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

lamb เน㤲ือลกูแกะ[Lex2]



ลกูแกะ[Lex2]
(แลมบ)์ ลกูแกะ,เน㤲ือลกูแกะ,บคุคลทมีมีติรไมตรจีติ,คนใจด,ีคนท⸲ี〲ถกู
โกงไดง้า่ย vt. คลอดลกูแกะ Phr. (the Lamb พระเยซคูรสิต)์ [Hope]
(n) ลกูแกะ,คนไรเ้ดยีงสา,หนนูอ้ย [Nontri]
/L AE1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

limb ก⸲ิ〲ง: กา้น, แขนง [Lex2]
แขน ขาหรอืปีก[Lex2]
สมาชกิ[Lex2]
ขอบ: รมิ [Lex2]
(ลมิบ)ฺ n. แขน,ขา,ปีก,ก⸲ิ〲ง,กา้น,แขนง,สว่นย⸲ื〲น,สมาชกิ. ###SW. limbed
adj. [Hope]
(n) ก⸲ิ〲งไม,้ก⸲ิ〲งกา้น,แขนง,แขนขา,ปีก [Nontri]
/L IH1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

numb ชา: หมดความรู้สกึ, ไมม่คีวามรู้สกึ [Lex2]
ทาํใหช้า: ทาํใหห้มดความรู้สกึ [Lex2]
(นัมบ)ฺ adj.,v. (ทาํให)้ ชา,ไมม่คีวามรู้สกึ,มนึงง,งงงวย. ###SW.
numbness n. ###S. torpid [Hope]
(adj) มนึงง,งง,มนึ,ไมรู่้สกึ [Nontri]
(vt) ทาํใหม้นึงง,ทาํใหง้ง,ทาํใหไ้มรู่้สกึ [Nontri]



/N AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

plumb ลกูด⸲ิ〲ง[Lex2]
ตาํแหนง่ตั㤲งฉาก[Lex2]
อยา่งแทจ้รงิ[Lex2]
อยา่งตั㤲งฉาก: ในแนวด⸲ิ〲ง [Lex2]
ซ⸲ึ〲งตั㤲งฉาก: ซ⸲ึ〲งเป็นแนวด⸲ิ〲ง [Lex2]
เขา้ใจอยา่งลกึซ㤲ึง[Lex2]
วดัหรอืหยั⸲〲งดว้ยลกูด⸲ิ〲ง: หยั⸲〲งความลกึดว้ยลกูด⸲ิ〲ง [Lex2]
(พลมั) n. ลกูด⸲ิ〲ง. adj.,adv. ตั㤲งฉาก,เป็นแนว
ด⸲ิ〲ง,แทจ้รงิ,โดยตรง,แมน่ยาํ,อยา่งสมบรูณ,์อยา่งเดด็ขาด. vt. วดัหรอื
หยั⸲〲งดว้ยลกูด⸲ิ〲ง,ท㤲ิงด⸲ิ〲ง,ทาํใหต้ั㤲งฉาก,หยั⸲〲งความลกึดว้ยลกูด⸲ิ〲งหรอื
เสยีง,ตรวจสอบอยา่งใกลช้ดิ,ปดิดว้ยตะกั⸲〲ว,ใสต่ะกั⸲〲วเพ⸲ิ〲มน㤲ําหนัก,ตดิทอ่
ตะกั⸲〲ว. vi.ทาํงานชา่งทอ่น㤲ํา [Hope]
(n) ลกูด⸲ิ〲ง [Nontri]
/P L AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

subtle บาง: เบาบาง, บอบบาง [Lex2]
ซ⸲ึ〲งบอกเป็นนัยๆ: ซ⸲ึ〲งบอกไมห่มด, ซ⸲ึ〲งเขา้ใจลาํบาก [Lex2]
เฉยีบแหลม: ฉลาด, หลกัแหลม [Lex2]
มเีลห่เ์หล⸲ี〲ยม: เจา้เลห่ ์[Lex2]



(ซบั\'เทลิ) adj. บาง,ละเอยีด,บอบบาง,เขา้ใจยาก,ลกึลบั,เฉยีบ
แหลม,มเีลห่เ์หล⸲ี〲ยม,ชาํนาญ,ฉลาด. ###SW. subtleness n. subtlety n.
subtly adv. ###S. fine,delicate,dainty,gentle [Hope]
(adj) ออ่นโยน,ฉลาด,บอบบาง,ละเอยีด,ลกึลบั [Nontri]
/S AH1 T AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

succumb จาํนน: พา่ยแพ,้ ยอมจาํนน [Lex2]
ตาย[Lex2]
(ซะคมับ\ฺ') vi. ยอม,ยอมจาํนน,เช⸲ื〲อฟัง,ตกอยู่ในอาํนาจ,ไดรั้บโรค,ได้
รับบาดแผล,แก,่ตาย. ###SW. succumber n. ###S. yield,submit,die
###A. persist,endure [Hope]
(vi) ตาย,ยอมแพ,้ยอมจาํนน,เช⸲ื〲อฟัง [Nontri]
/S AH0 K AH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thumb น㤲ิวหวัแมม่อื[Lex2]
(ธมับ)ฺ n. น㤲ิวหวัแมม่อื,น㤲ิวแรกของสตัว ์vt. (ใชน้㤲ิวหวัแมม่อื) ทาํสกปรก
แตะพลกิหนา้หนังสอือยา่งรวดเรว็,ดดีสายกตีาร,์ขอโดยสารรถโดยช㤲ี
ทศิทางท⸲ี〲จะไปดว้ยน㤲ิวหวัแมม่อื,all thumbs งุ่มงา่ม,Phr. (thumb down
การแสดงความไมเ่หน็หรอืคดัคา้น) Phr. (under one\'s thumb [Hope]
(n) น㤲ิวหวัแมม่อื [Nontri]
/TH AH1 M/ [CMU]



(v) / / [OALD]

tomb หลมุฝังศพ[Lex2]
สสุาน[Lex2]
อนสุาวรยีส์าํหรับคนตาย[Lex2]
ความตาย[Lex2]
(ทมู) n. สสุาน,หลมุฝังศพ,ความตาย. vt. ฝังศพ,ฝัง,ทาํหลมุฝังศพ.
###SW. tombal adj. [Hope]
(n) หลมุฝังศพ,สสุาน,ฮวงซุ้ย [Nontri]
/T UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

womb มดลกู: ครรภ ์[Lex2]
แหลง่กาํเนดิ[Lex2]
ท⸲ี〲คุ้มกนั: ท⸲ี〲กาํบงั, ท⸲ี〲หลบภยั [Lex2]
(วมูบ)ฺ n. มดลกู,ครรภ,์แหลง่กาํเนดิ,สว่นภายใน,อทุร ###SW.
wombed adj [Hope]
(n) ครรภ,์มดลกู,อทุร [Nontri]
/W UW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

abscess เป็นฝี[Lex2]
ฝี[Lex2]



(แอบ\' เซส) n. ฝีหนอง [Hope]
(n) หนอง,ฝี [Nontri]
/AE1 B S EH2 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

ascend ข㤲ึน: ข㤲ึนสงู [Lex2]
เคล⸲ื〲อนท⸲ี〲ไปยงั[Lex2]
ปีน: ปีนข㤲ึน [Lex2]
รับตาํแหนง่: ข㤲ึนครองราชย ์[Lex2]
(อะเซนด\ฺ') vi.,vt. ข㤲ึน,ประสบความสาํเรจ็,เฟ⸲ื〲องฟ ู###S. advance,rise
[Hope]
(vi,vt) ข㤲ึนไป,มอีาํนาจ,เฟ⸲ื〲องฟ ู[Nontri]
/AH0 S EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

ascent การปีน: การเคล⸲ื〲อนข㤲ึน [Lex2]
การยอ้นไปในอดตี[Lex2]
ความกา้วหนา้ข㤲ึน (เชน่ ในหนา้ท⸲ี〲การงาน)[Lex2]
ทางชนั[Lex2]
(อะเซนท\ฺ') n. การข㤲ึน,การข㤲ึนสู่ท⸲ี〲สงูกวา่ (ตาํแหนง่ ,ฐานะ,
ปรญิญา,ฯลฯ) วถิทีางท⸲ี〲ข㤲ึน [Hope]
(n) การข㤲ึน,ทางข㤲ึน,เนนิลาด [Nontri]
/AH0 S EH1 N T/ [CMU]



(n) / / [OALD]

conscience ความรู้สกึผดิชอบชั⸲〲วด[ีLex2]
(คอน\'เชนิซ)ฺ n. สตริู้ผดิรู้ชอบ,สตสิมัปชญัญะ,หริโิอตตปัปะ,ความกลวั
บาป Phr. (for conscience\'s sake เพราะมคีวามบรสิทุธ〼ิ੭ใจ) Phr. (in
all conscience แนน่อน อยา่งไมต่อ้งสงสยั โดยเหตผุล) Conf.
conscious Conf. conscientous,conscious [Hope]
(n) สต,ิสตสิมัปชญัญะ,ความรู้สกึผดิชอบ,คณุธรรม [Nontri]
/K AA1 N SH AH0 N S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

conscious ท⸲ี〲ตระหนักได[้Lex2]
ท⸲ี〲รู้สกึตวั[Lex2]
ท⸲ี〲รู้สกึหรอืคดิได[้Lex2]
(คอน\'เชสิ) adj. ซ⸲ึ〲งมจีติสาํนกึ,มสีต,ิมเีจตนา,พชิาน ###S.
sensible,aware [Hope]
(adj) มสีตอิยู่,ไดส้ต,ิรู้สกึตวั,ซ⸲ึ〲งมจีติสาํนกึ [Nontri]
/K AA1 N SH AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]

crescent ท⸲ี〲มรีปูรา่งเหมอืนพระจันทรเ์ส㤲ียว[Lex2]
พระจันทรเ์ส㤲ียว[Lex2]
(เครส\'เซนิท)ฺ n. เส㤲ียวพระจันทร,์ดวงจันทรค์ร⸲ึ〲งซกี,สญัลกัษณข์อง
ตรุกหีรอือสิลาม,รปูพระจันทรค์ร⸲ึ〲งซกี,ศาสนาอสิลาม,บา้น ถนนหรอืส⸲ิ〲ง



กอ่สรา้งท⸲ี〲เป็นรปูคร⸲ึ〲งวงกลม adj. เป็นรปูพระจันทรค์ร⸲ึ〲งซกี,เพ⸲ิ〲มหรอืสงู
ข㤲ึนเป็นลาํดบั ###SW. crescentic adj. ดcูresc [Hope]
(adj) เส㤲ียว,ซกี,เป็นรปูพระจันทรค์ร⸲ึ〲งซกี [Nontri]
(n) พระจันทรค์ร⸲ึ〲งซกี,วงเดอืน,อฒัจันทร ์[Nontri]
/K R EH1 S AH0 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

descend (เคร⸲ื〲องบนิ) รอ่นลงมาใกลพ้㤲ืนดนิ: เคล⸲ื〲อนเขา้ใกลพ้㤲ืนดนิ, เกอืบถงึพ㤲ืน
ดนิ [Lex2]
ลงมา: เคล⸲ื〲อนลง, เดนิลงมา (จากบนัได, ภเูขา) [Lex2]
สบืทอดมา: สบืเช㤲ือสายจาก [Lex2]
เอยีง: ลาดลงมา [Lex2]
(ดเิซนด\ฺ') vi. ตก,ตกลงมา,สบืสายโลหติ,ตกเป็นสมบตัิ
ของ,โจมต,ีถอ่มตวั,ลดเกยีรต.ิ vi. เคล⸲ื〲อนลง,นาํไปสู่ [Hope]
(vi) ลงมา,สบืทอด,สบืสายเลอืด,ตกลงมา,เขา้โจมต ี[Nontri]
/D AH0 S EH1 N D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

descent การเคล⸲ื〲อนลงมา: การตกลงมา [Lex2]
ทางลง[Lex2]
(ดเิซนท\ฺ') การตกลงมา,การเคล⸲ื〲อนต⸲ํ〲าลงมา,การเอยีงลาดลงมา,ทาง
ลง,ทางเนนิ,การโจมตอียา่งกะทนัหนั,สายโลหติ,การสบืเช㤲ือสาย,การ
ถอ่มตวั,การลดเกยีรต ิ###S. slope,fall [Hope]



(n) การตกทอด,การสบืเช㤲ือสาย,สายเลอืด,การถอ่มตวั [Nontri]
/D AH0 S EH1 N T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disciple ลกูศษิย:์ สานศุษิย,์ ศษิย,์ ผู้ตดิตาม, สาวก [Lex2]
(ดไิซ\'เพลิ) n. สาวก,ศษิย,์สานศุษิย,์ผู้ตดิตาม. vt. ทาํใหเ้ป็น
ศษิย,์สอน ###SW. discipleship n. ดdูisciple ###S. follower [Hope]
(n) สาวก,ศษิย,์สานศุษิย,์ผู้ตดิตาม [Nontri]
/D AH0 S AY1 P AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

fascinate ลุ้่มหลง: ห้ลงใหล, ช⸲ื〲นชอบมาก, จับใจ [Lex2]
ทาํใหลุ้่มหลง: ทาํใหห้ลงใหล, ทาํใหจั้บใจ, ช⸲ื〲นชอบ [Lex2]
(แฟส\'ซะเนท) vt. ชวนเสนห่,์ตรงึใจ vi. จับใจ,ตรงึใจ. ###SW.
fascinative adj. ###S. attract [Hope]
(vt) ทาํใหห้ลงเสนห่,์ทาํใหห้ลงใหล,ตรงึใจ,ทาํใหต้ะลงึงัน [Nontri]
/F AE1 S AH0 N EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

fluorescent ท⸲ี〲เรอืงแสง: ท⸲ี〲สอ่งแสงเรอืงๆ ได ้[Lex2]
(เรส\'เซนิท)ฺ adj. ซ⸲ึ〲งเรอืงแสง [Hope]
(adj) มแีสงวาว,ซ⸲ึ〲งสอ่งแสง,ซ⸲ึ〲งเรอืงแสง [Nontri]
/F L UH2 R EH1 S AH0 N T/ [CMU]
/F L AO2 R EH1 S AH0 N T/ [CMU]



(j) / / [OALD]

incandescent ท⸲ี〲รอ้นแรง (อารมณ)์: ท⸲ี〲เรา่รอ้น [Lex2]
ท⸲ี〲สอ่งแสง[Lex2]
(อนิ\' คพัเดส\' เซนิท)ฺ adj. ลกุโชตชิว่ง, เก⸲ี〲ยวกบัแสงไฟท⸲ี〲ลกุโชตชิว่ง,
สวา่งจา้, ปราดเปร⸲ื〲อง, เรา่รอ้น (glowing with heat) [Hope]
(adj) รอ้นเป็นไฟ,รอ้นระอ,ุเรา่รอ้น,โชตชิว่ง,สวา่งจา้ [Nontri]
/IH2 N K AH0 N D EH1 S AH0 N T/ [CMU]
(j) / / [OALD]

isosceles ท⸲ี〲มดีา้นยาวเทา่กนั 3 ดา้น (สามเหล⸲ี〲ยม)[Lex2]
(adj) หนา้จั⸲〲ว [Nontri]
/AY0 S AO1 S AH0 L IY2 Z/ [CMU]
(j) / / [OALD]

luminescent /L UW2 M AH0 N EH1 S AH0 N T/ [CMU]

miscellaneous เบด็เตลด็: ผสมปนเปกนั, คละเคลา้กนั, ตา่งๆ นานา [Lex2]
(มสิ\'ซะเล\'เนยีส) adj. ตา่ง ๆ นานา,หลากหลาย,เบด็เตลด็,จปิาถะ. 
###S. mingled [Hope]
(adj) เบด็เตลด็,ปกณิกะ,จปิาถะ,ตา่งๆนานา [Nontri]
/M IH2 S AH0 L EY1 N IY0 AH0 S/ [CMU]
(j) / / [OALD]



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

obscene ลามก: หยาบโลน, อนาจาร, สปัดน, นา่บดัส ี[Lex2]
นา่รังเกยีจ: นา่สะอดิสะเอยีน [Lex2]
(อบัซนี\') adj. ลามก,อนาจาร,ลามกอนาจาร,หยาบโลน,หยาบคาย,นา่
รังเกยีจ,นา่ขยะแขยง. ###SW. obsceneness n. ###S. lewd ###A.
decent [Hope]
(adj) ลามก,ต⸲ํ〲าชา้,หยาบคาย,หยาบโลน [Nontri]
/AA0 B S IY1 N/ [CMU]
/AH0 B S IY1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

resuscitate ชว่ยใหฟ้㤲ืนคนืสต:ิ ชว่ยใหร้อดชวีติ [Lex2]
ทาํใหก้ลบัมานยิมอกี[Lex2]
(รซีสั\'ซเิทท) vt. ทาํใหฟ้㤲ืนคนืใหม,่ฟ㤲ืนฟ,ูทาํใหค้นืชพี ###SW.
resuscitable adj. resuscitation n. resuscitative adj. ###S. revive,save
[Hope]
(vt) นาํกลบัมาใหม,่ทาํใหก้ลบัมชีวีติ,ทาํใหฟ้㤲ืนคนื [Nontri]



/R AH0 S AH1 S AH0 T EY2 T/ [CMU]
/R IY0 S AH1 S AH0 T EY2 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scenario โครงการ: แผนการ [Lex2]
บทภาพยนตร:์ บทถา่ยภาพยนตร,์ บทละคร [Lex2]
(ซแิน\'รโิอ,ซนิา\'รโิอ) n. บทภาพยนตร,์บทถา่ย
ภาพยนตร,์โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios ###S.
script,plot [Hope]
/S AH0 N EH1 R IY0 OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scene สถานท⸲ี〲เกดิเหต:ุ ท⸲ี〲เกดิเหต,ุ จดุเกดิเหต ุ[Lex2]
เหตกุารณ:์ สถานการณ ์[Lex2]
ฉาก: ตอน [Lex2]
ทวิทศัน:์ ทศันยีภาพ, ส⸲ิ〲งแวดลอ้ม [Lex2]
การแสดงความไมพ่อใจ: การแสดงความโกรธ, อาการโกรธ [Lex2]
(ซนี) n. ฉาก,เวท,ีภาพ,เหตกุารณ,์สถานท⸲ี〲เกดิเหต,ุ (ละคร) บทหน⸲ึ〲ง,
(ภาพยนตร)์ ตอนหน⸲ึ〲ง,เร⸲ื〲องราว,อปุกรณป์ระกอบฉาก,ส⸲ิ〲ง
แวดลอ้ม,ทศันยีภาพ,ภาพภมูปิระเทศ, Phr. (behind the scenes สว่น
ตวั,เป็นความลบั) ###S. view,landscape,setting,display,s [Hope]
(n) ฉาก,ภาพ,เวท,ีตอน,เหตกุารณ,์เร⸲ื〲องราว,ทศันยีภาพ [Nontri]
/S IY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]



scent กล⸲ิ〲น[Lex2]
น㤲ําหอม[Lex2]
การดมกล⸲ิ〲น[Lex2]
ไดก้ล⸲ิ〲น[Lex2]
เตมิกล⸲ิ〲น: ใสน่㤲ําหอม [Lex2]
(เซนท)ฺ n. กล⸲ิ〲น,กล⸲ิ〲นเฉพาะ,รอยกล⸲ิ〲น,กล⸲ิ〲นสาป,น㤲ําหอม,ประสาทดม
กล⸲ิ〲น,การดมกล⸲ิ〲น,เหย⸲ื〲อตกปลา,เหย⸲ื〲อลา่สตัว.์ vt. ดมกล⸲ิ〲น,ได้
กล⸲ิ〲น,ทาํใหม้กีล⸲ิ〲น,ใสน่㤲ําหอม vi. ลา่สตัวโ์ดยตามกล⸲ิ〲น,สง่กล⸲ิ〲น ###S.
perfume [Hope]
(n) กล⸲ิ〲น,กล⸲ิ〲นหอม,น㤲ําหอม,ประสาทดมกล⸲ิ〲น,รอ่งรอย [Nontri]
(vt) ไดก้ล⸲ิ〲น,ดมกล⸲ิ〲น,ใสน่㤲ําหอม [Nontri]
/S EH1 N T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

scissors กรรไกร: ตะไกร [Lex2]
(ซสิ\'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล㤲ํา) การใชข้ารัดตวัหรอืหวัของ
คู่ตอ่สู้ [Hope]
(n) กรรไกร [Nontri]
/S IH1 Z ER0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[scissor]
กรรไกร: ตะไกร [Lex2]



ตดัดว้ยกรรไกร[Lex2]
/S IH1 Z ER0/ [CMU]

handkerchief ผา้เชด็หนา้[Lex2]
n. ผา้เชค็หนา้,ผา้พันศรีษะ,ผา้ส⸲ี〲เหล⸲ี〲ยมสาํหรับพันคอ ###S. scarf
[Hope]
(n) ผา้เชด็หนา้,ผา้พันคอ [Nontri]
/HH AE1 NG K ER0 CH AH0 F/ [CMU]
/HH AE1 NG K ER0 CH IY0 F/ [CMU]
(n) / / [OALD]

sandwich ขนมปังแซนดว์ชิ: ขนมปังประกบ [Lex2]
ใสใ่นขนมปังแซนดว์ชิ[Lex2]
ประกบ: ใสไ่ปในระหวา่งสองส⸲ิ〲ง [Lex2]
(แซน\'วชิ)ฺ n. ขนมปังแซนดว์ชิ vt. ใสเ่ขา้ไปในขนมปังประกบ,สอด
เขา้ไประหวา่งสองส⸲ิ〲ง [Hope]
(n) ขนมปังแซนวชิ [Nontri]
/S AE1 N D W IH0 CH/ [CMU]
/S AE1 N W IH0 CH/ [CMU]
/S AE1 M W IH0 CH/ [CMU]
(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]

align จัดใหเ้ป็นแนวเดยีวกนั: จัดใหอ้ยู่ในแนวเดยีวกนั [Lex2]
จัดใหอ้ยู่ในตาํแหนง่ท⸲ี〲ถกูตอ้ง[Lex2]
ประกาศสนับสนนุ[Lex2]
อยู่ในแนวเดยีวกนั[Lex2]
(อะไลน\ฺ') vt. จัดใหเ้ป็นเสน้เดยีวกนั, ทาํใหเ้ป็นเสน้เดยีวกนั, ทาํให้
เป็นแถวเดยีวกนั, ปรับ, กลายเป็นเดยีวกนัหรอืเสน้ตรง, เขา้รว่ม.
[Hope]
(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเสน้ตรง [Nontri]
/AH0 L AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

assign กาํหนด: ระบ,ุ ตั㤲ง [Lex2]
มอบหมาย: สั⸲〲งงาน [Lex2]
สง่ให:้ แจกจา่ย, แบง่ปัน [Lex2]
โอนทรัพยส์นิ: โอนสทิธใิห ้[Lex2]
(อะไซน\ฺ') vt. กาํหนด,มอบหมาย, นัด,ระบ,ุจัดให,้มอบหมายให,้อา้ง
วา่,โอนสทิธใิหแ้ก.่ vi. โอนทรัพยส์นิ. assigner, assignor n. ###S.



designate,appoint, attribute) [Hope]
(vt) กาํหนด,มอบหมาย,แตง่ตั㤲ง,จัดให ้[Nontri]
/AH0 S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

benign เน㤲ืองอก (ไมอ่นัตราย)[Lex2]
(บไินน\์') adj. เมตตา,กรณุา,ใจด,ีปราน,ีลกัษณะด ี###S. kindly
[Hope]
(adj) ออ่นโยน,มเีมตตา,กรณุา,ใจด ี[Nontri]
/B AH0 N AY1 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

campaign การรณรงค:์ การกระทาํการหรอืวางแผนเพ⸲ื〲อใหบ้รรลตุามเปา้หมาย
[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]

champagne แชมเปญ: เหลา้องุ่นขาวชนดิหน⸲ึ〲งมาจากบรเิวณแชมเปญของประเทศ
ฝรั⸲〲งเศส [Lex2]
สเีหลอืงจางๆ[Lex2]



หรหูรา: ฟุ่มเฟอืย, สรุุ่ยสรุา่ย [Lex2]
(แชมเพน\') n. เหลา้องุ่นขาวชนดิหน⸲ึ〲ง [Hope]
(n) เหลา้แชมเปญ [Nontri]
/SH AE0 M P EY1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

cologne โคโลญจ:์ น㤲ําหอมประเภทโคโลญจ ์[Lex2]
(คะโลน\') n. น㤲ําหอม,น㤲ําหอมท⸲ี〲ใชใ้นหอ้งน㤲ํา,ดeูau de Cologne ###S.
Cologne water [Hope]
(n) โคโลญจน,์น㤲ําหอม [Nontri]
/K AH0 L OW1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

consign สง่ไปยงั[Lex2]
ใหอ้ยู่ในความรับผดิชอบของ: ใหอ้ยู่ในความดแูลของ [Lex2]
(คนัไซน\์') {consigned,consigning,consigns} vt. สง่มอบ,มอบให้
กบั,สง่ (ของ) โดยทางเรอื vi. เหน็ดว้ย. ###SW. consignable adj.
ดcูonsign consignation n. ดcูonsign [Hope]
(vt) สง่ให,้สง่ของ,สง่มอบ [Nontri]
/K AH0 N S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

design การประดษิฐ:์ การสรา้งสรรค,์ การออกแบบ [Lex2]



โครงการ: แผนการ [Lex2]
จดุประสงค:์ ความตั㤲งใจ, ความมุ่งมั⸲〲น, 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㤲งใจ,จดุประสงค์
[Nontri]
(vt) ออกแบบ,คดิ,กาํหนด,เตรยีมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
/D AH0 Z AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

feign แสรง้ทาํ: แกลง้ทาํ, เสแสรง้ [Lex2]
(เฟน) {feigned,feigning,feigns} vt. แกลง้ทาํ,แสรง้,แสรง้ทาํ,เสก
สรรค,์ปลอม,เลยีนแบบ. vi.แสรง้,ปั㤲นเร⸲ื〲อง ###SW. feigner n.
feigningly adv. ###S. simulate,affect [Hope]
(vt) เสแสรง้,แกลง้ทาํ,ปลอม,เลยีนแบบ,กเุร⸲ื〲อง,ปั㤲นเร⸲ื〲อง [Nontri]
/F EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

foreign เก⸲ี〲ยวกบัตา่งประเทศ: เก⸲ี〲ยวกบัตา่งชาต ิ[Lex2]
(ฟอร\์'รนิ) adj. ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ินอกประเทศ,ตา่งถ⸲ิ〲น,ตา่งเขต,ไม่



เก⸲ี〲ยวขอ้ง,ไมเ่หมาะสม,ตา่งประเภท,แปลก,ไมคุ่้นเคย. ###SW.
foreignly adv. foreignness n. ###S. alien [Hope]
(adj) ตา่งประเทศ,ตา่งชาต,ิตา่งเมอืง,นอกประเทศ,ตา่งถ⸲ิ〲น [Nontri]
/F AO1 R AH0 N/ [CMU]
(j) / / [OALD]

gnarl ตาไม:้ ตะปุ่มตะปํ⸲〲าบนผวิตน้ไม ้[Lex2]
คาํราม[Lex2]
(นารล์) n. คาํราม,ปุ่ม,ปุ่มบนตน้ไม,้ตาไม ้[Hope]
(n) ตาไม ้[Nontri]
/N AA1 R L/ [CMU]

gnash กดัฟัน: งับ, แทะ, บดดว้ยฟัน, กดัฟัน [Lex2]
การงับดว้ยฟัน: การกดัฟัน, การขบเค㤲ียว [Lex2]
(แนช) v.,n. (การ) ขบฟัน,กดัฟัน,บดฟัน. ###S. grind [Hope]
(vi,vt) กระทบกนั,ขบ(ฟัน), กดั(ฟัน) [Nontri]
/N AE1 SH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

gnat แมลงเลก็ๆ: ร㤲ิน, ไร, ยงุ [Lex2]
(แนท) vt.,vi. แมลงบนิตวัเลก็ ๆ [Hope]
(n) ตวัร㤲ิน,ตวัเหลอืบ,ตวัเหบ็ [Nontri]
/N AE1 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

gnome สตัวห์รอืมนษุยแ์คระในนทิาน: ปู่โสม [Lex2]
คาํสอน: คาํสภุาษติ, คาํพังเพย, คต ิ[Lex2]
(โนม) n. มนษุยแ์คระท⸲ี〲อยู่ใตด้นิ (ในนวนยิาย) ,ปู่โสม,คาํ
พังเพย,สภุาษติ,คตพิจน ์###SW. gnomic adj. gnomist n. gnomish
adj. [Hope]
(n) ปู่โสมเฝ้าทรัพย,์ขอมดาํดนิ [Nontri]
(n) / / [OALD]

gnu ละมั⸲〲งแอฟรกิาตระกลู Connochaetes หวัคลา้ยววั เขาโคง้งอ
หางยาว[Lex2]
(น)ู n., (pl. gnus) ละมั⸲〲งแอฟรกิา ###S. wildebeest [Hope]
/N UW1/ [CMU]
(n) / / [OALD]



reign รัชกาล: รัชสมยั, แผน่ดนิ, การครองราชย ์[Lex2]
ครองราชย:์ ครองราชสมบตั,ิ ครองบลัลงัก,์ ครองแผน่ดนิ [Lex2]
เขา้ครอบงาํ: เขา้ครอบครอง [Lex2]
(เรน) n.,vi. (ม)ี การปกครองโดยกษัตรยิ,์อาํนาจการปกครอง,อาํนาจ
ของรัฎฐาธปัิตย,์อาํนาจครอบงาํ,อทิธพิลครอบงาํ,ครอบงาํ,มอียู่ทั⸲〲วไป
###S. dominion [Hope]
(n) รัชกาล,รัชสมยั,ความย⸲ิ〲งใหญ,่อาํนาจการปกครอง [Nontri]
(vi) เสวยราชสมบตั,ิครองราชย,์เป็นเจา้ [Nontri]
/R EY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

resign ลาออก: ลาออกจากตาํแหนง่ [Lex2]
ยอม: สละ [Lex2]
(รไีซน\์') vt.,vi. ลาออก,ลาออกจากตาํแหนง่,ยอม,สละ,ยอมอยู่ใต้
อทิธพิล ###S. give up [Hope]
(vi) ยอมตาม,ลาออก,เลกิ,มอบตวั,สละ [Nontri]
/R AH0 Z AY1 N/ [CMU]
/R IY0 Z AY1 N/ [CMU]
/R IY0 S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

sign สญัลกัษณ:์ เคร⸲ื〲องหมาย, ปา้ย [Lex2]
ลาง: นมิติ [Lex2]



ภาษาใบ:้ ภาษาทา่ทาง, ภาษามอื [Lex2]
รอ่งรอย: อาการ, สญัญาณ, ตวับง่ช㤲ี [Lex2]
ลงนาม: ลงช⸲ื〲อ, เซน็ช⸲ื〲อ, เซน็สญัญา [Lex2]
ทาํเคร⸲ื〲องหมาย: ทาํสญัลกัษณ ์[Lex2]
ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ: สง่สาร [Lex2]
แสดงอากปักริยิา[Lex2]
(ไซน)์ n. เคร⸲ื〲องหมาย,สญัลกัษณ,์ลาง,นมิติ,การบอกใบ,้อาการ,รอ่ง
รอย,รอยเทา้,ราศ.ี vt.,vi. ลงนาม,เซน็ช⸲ื〲อ,เขยีนเคร⸲ื〲องหมาย,เขยีน
สญัลกัษณ,์ทาํเคร⸲ื〲องหมายกางเขน,ตดิตอ่กนัดว้ยสญัญาณ,เขยีน
สญัลกัษณ,์แสดงอากปักริยิา, sign away เซน็ช⸲ื〲อโอน, Phr. (sign off
หยดุกระจายเสยีง [Hope]
(n) เคร⸲ื〲องหมาย,เคร⸲ื〲องแสดง,สญัลกัษณ,์สญัญาณ,พยาน,การบอกใบ้
[Nontri]
(vi,vt) เขยีนเคร⸲ื〲องหมาย,ลงนาม,ทาํสญัญา,บุ้ยใบ ้[Nontri]
/S AY1 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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



(vi) ปวด,เจบ็,เจบ็ปวด [Nontri]
/EY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

anchor ซ⸲ึ〲งยดึตดิ: ซ⸲ึ〲งยดึตดิอยา่งมั⸲〲นคง [Lex2]
ทอดสมอ[Lex2]
ท⸲ี〲ยดึเหน⸲ี〲ยว: เคร⸲ื〲องยดึเหน⸲ี〲ยว [Lex2]
เป็นผู้ประกาศขา่ว[Lex2]
ผู้ท⸲ี〲สามารถไวใ้จได:้ ผู้ท⸲ี〲พ⸲ึ〲งพงิได ้[Lex2]
ผู้ประกาศขา่ว[Lex2]
สมอ: สมอเรอื [Lex2]
(แอง\' เคอะ) n.,vt. สมอเรอื, สมอ, หลกั, ท⸲ี〲ยดึเหน⸲ี〲ยว, ตาํแหนง่สาํคญั
ของแนวปอ้งกนัในทางทหาร, ทอดสมอ, ปลอ่ยหลกั anchorable adj.
###S. support, prop, security) [Hope]
(n) สมอเรอื,หลกั [Nontri]
(vi,vt) ทอดสมอ,จอด,ตดิตั㤲ง [Nontri]
/AE1 NG K ER0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

archeology โบราณคด:ี โบราณคดวีทิยา [Lex2]
(อารค์อีอล\'โลจ)ี n. โบราณคด.ี archeologic (al) adj. archeologist n.
[Hope]
/AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



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

archives (อาร\์'ไคว\'ซ) n.,pl. เอกสารหรอืบนัทกึสาํคญัหอ้งเกบ็เอกสารหรอื
บนัทกึสาํคญั. archival adj. ###S. annal, record,chronicle) [Hope]
(n) เอกสารสาํคญั,บนัทกึสาํคญั,หอ้งเกบ็เอกสาร [Nontri]
/AA1 R K AY2 V Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]
[archive]
สถานท⸲ี〲เกบ็เอกสารสาํคญั[Lex2]
เอกสารสาํคญั[Lex2]
/AA1 R K AY2 V/ [CMU]

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



(n) / / [OALD]

character คนท⸲ี〲มนีสิยัไมเ่หมอืนใคร: คนแปลก, คนนสิยัประหลาดๆ [Lex2]
คณุลกัษณะ: คณุประโยชน ์[Lex2]
ช⸲ื〲อเสยีงด:ี ช⸲ื〲อเสยีง [Lex2]
ตวัแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
ท⸲ี〲แสดงบทบาท: ท⸲ี〲สวมบท, ท⸲ี〲สวมบทบาท [Lex2]
นสิยั: ลกัษณะ, บคุลกิ, ลกัษณะนสิยั, อปุนสิยั [Lex2]
บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร ์[Lex2]
ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจา้ง [Lex2]
สถานภาพ: สถานะ, ตาํแหนง่ [Lex2]
สลกัอกัษร: แกะสลกัอกัษร [Lex2]
อกัษร: อกัขระ, สญัลกัษณ,์ ตวัอกัษร [Lex2]
(แค\'รคิเทอะ) n. ตวัอกัษร,อกัขระ,อปุนสิยั,คณุสมบตั,ิลกัษณะ
พเิศษ,หลกัความประพฤต,ิความรักหรอืหย⸲ิ〲งในศกัด〼ิ੭ศร,ีช⸲ื〲อเสยีงท⸲ี〲
ด,ีเกยีรตคิณุ,ฐานะตวัในเร⸲ื〲อง,บทบาทในละครหรอื
ภาพยนตร,์สญัลกัษณ ์###SW. characterisation,characterization n.
[Hope]
(n) ความประพฤต,ิลกัษณะ,อปุนสิยั,ตวัอกัษร,เคร⸲ื〲องหมาย,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 การรู้
จาํอกัขระหมายถงึ เทคโนโลยใีนการทาํใหเ้คร⸲ื〲องคอมพวิเตอรรั์บรู้
ความแตกตา่งของรปูลกัษณะตวัอกัษร ตา่ง ๆ ท⸲ี〲มนษุยเ์ขยีนหรอืพมิพ์
ข㤲ึน โดยใชแ้สงหรอืสนามแมเ่หลก็ แลว้ถอดรหสัเป็นภาษาเคร⸲ื〲อง
(machine language) เพ⸲ื〲อนาํไปประมวลผลตอ่ไปไดด้ ู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]

charisma คณุสมบตัพิเิศษเฉพาะคน: พรสวรรค ์[Lex2]
เสนห่[์Lex2]
(คะรซิ\'มะ) n.พรสวรรค,์ความสามารถพเิศษ,คณุสมบตัพิเิศษในการ
ดงึดดูใจคนจาํนวนมาก ###SW. charismatic adj. ###S. charism pl.
charismata [Hope]
(n) พรสวรรค,์ความสามารถพเิศษ,คณุสมบตัพิเิศษ [Nontri]
/K ER0 IH1 Z M AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



chemical ทางเคม[ีLex2]
สารเคม[ีLex2]
(เคม\'มเิคลิ) n. สารเคม\ี'adj. เก⸲ี〲ยวกบัวชิาเคมหีรอืสารเคม ี[Hope]
(adj) ทางเคม,ีเก⸲ี〲ยวกบัสารเคม ี[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]

chemotherapy เคมบีาํบดั[Lex2]
n. เคมบีาํบดัchemotherapist n. [Hope]
/K IY2 M OW0 TH EH1 R AH0 P IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chlorine คลอรนี[Lex2]
(คลอ\'รนี) n. ธาตแุกส๊สเีขยีวเหลอืง;Cl ###SW. chlorinity n.
ดcูhloride chlorinous adj. ดcูhloride [Hope]
(n) สารคลอรนี [Nontri]
/K L AO1 R IY0 N/ [CMU]



(n) / / [OALD]

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

cholera อหวิาตกโรค: อหวิาต ์[Lex2]
(n) อหวิาตกโรค [Nontri]
/K AA1 L ER0 AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chord คอรด์ดนตร:ี จาํนวนโนต้ดนตรที⸲ี〲เลน่ในเวลาเดยีวกนั [Lex2]
ดดี: ส ี[Lex2]
ผสมผสาน: สมัพันธ,์ คลอ้งจอง, ประสาน [Lex2]
เสน้ตรงท⸲ี〲เช⸲ื〲อมจดุสองจดุบนเสน้รอบวงของวงกลม[Lex2]
อารมณเ์สยี[Lex2]
(คอรด์) n. สายเคร⸲ื〲องดนตรดีดีส,ีสายซอ,เสน้ตรงระหวา่งจดุ1จดุบน
เสน้รอบวง,เอน็,เสน้,ความรู้สกึ,อารมณ,์เสยีงท⸲ี〲คลา้ยเสน้เชอืก,เสยีง
ประสาน vi. ประสาน,สมัผัส vt. ดดีสายใหเ้สยีงสมัผัสกนั ###SW.



chordal adj. ดcูhord [Hope]
(n) สายพณิ,สายซอ,เอน็,เสยีงประสาน [Nontri]
/K AO1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

choreograph ออกแบบทา่เตน้[Lex2]
/K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F/ [CMU]

chorus คณะขบัรอ้งหมู่: คณะนักรอ้งประสานเสยีง [Lex2]
คณะระบาํเพลง[Lex2]
บทเพลงทอ่นท⸲ี〲รอ้งซ㤲ํา[Lex2]
พดูข㤲ึนพรอ้มกนั: รอ้งข㤲ึนพรอ้มกนั [Lex2]
รอ้งประสานเสยีง: ขบัรอ้งหมู่ [Lex2]
(คอ\'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักรอ้ง,ลกูคู่,การรอ้ง
เพลงพรอ้ม ๆ กนั,เสยีงเพลงท⸲ี〲รอ้งพรอ้มกนั,เสยีงท⸲ี〲ออกมาพรอ้มกนั
หลายคน,ความพรอ้มเพรยีง vt.,vi. รอ้งพรอ้มกนั,ทอ่งพรอ้มกนั,พดู
พรอ้มกนั pl. choruses [Hope]
(n) การรอ้งประสานเสยีง,ลกูคู่,นักรอ้งประสาน,คอรัส [Nontri]
(vi) รอ้งประสานเสยีง [Nontri]
/K AO1 R AH0 S/ [CMU]
(v) / / [OALD]

Christian ครสิตศาสนกิชน: ผู้ท⸲ี〲นับถอืศาสนาครสิต ์[Lex2]



(ครสิ\'เชนิ) adj. เก⸲ี〲ยวกบัพระเยซคูรสิต,์เก⸲ี〲ยวกบัศาสนาครสิต,์เก⸲ี〲ยวกบั
ครสิเตยีน,ถกูตอ้งตามจารตีประเพณ.ี n. ครสิเตยีน, นับถอืศาสนา
ครสิต ์###S. of Christ,respectable [Hope]
(adj) เก⸲ี〲ยวกบัศาสนาครสิต,์เก⸲ี〲ยวกบัครสิเตยีน [Nontri]
(n) ครสิตศ์าสนกิชน,ครสิเตยีน,ชาวครสิต ์[Nontri]
/K R IH1 S CH AH0 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

Christmas ครสิตม์าส: เทศกาลเฉลมิฉลองการเกดิของพระเยซคูรสิตใ์นวนัท⸲ี〲 25
ธนัวาคมของทกุปี [Lex2]
(ครสิ\'เมสิ) n. เทศกาลครสิตม์าส,วนัครสิตม์าส (25 ธนัวาคม) [Hope]
(n) ตรษุฝรั⸲〲ง,วนัครสิตม์าส [Nontri]
/K R IH1 S M AH0 S/ [CMU]
(n) / / [OALD]

chrome (โครม) n. โครเมยีม,แผน่โลหะเคลอืบโครเมยีม. vt. ชบุโครเมยีม
[Hope]
/K R OW1 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

echo การซ㤲ํา: การเลยีนแบบ [Lex2]
ทาํใหก้อ้ง: ทาํใหส้ะทอ้น, ทาํใหก้งัวาน [Lex2]
สะทอ้น: กอ้ง, กงัวาน [Lex2]
เสยีงสะทอ้น: เสยีงกอ้ง, เสยีงกงัวาน [Lex2]



(เอค\'โค) n. เสยีงสะทอ้น,เสยีงกอ้ง,การซ㤲ํา,การเลยีนแบบ,การหวน
กลบั,ผู้เลยีนแบบ,การสะทอ้นกลบัของคล⸲ื〲นวทิย.ุ v. สะทอ้น,หวน
กลบั,เลยีนแบบ,ทาํซ㤲ํา ###SW. echoer n. ดeูcho ###S.
reverberation,imitation,imitate pl. echoes [Hope]
(n) เสยีงกอ้ง,เสยีงสะทอ้น,เสยีงกกึกอ้ง,การสะทอ้นกลบั [Nontri]
(vi) สง่เสยีงกอ้ง,หวนกลบั,กลา่วซ㤲ํา,สะทอ้นกลบั [Nontri]
/EH1 K OW0/ [CMU]
(v) / / [OALD]

leprechaun (n) / / [OALD]

loch (ลอค) ทะเลสาบ,อา่วยาวและแคบท⸲ี〲มแีผน่ดนิลอ้มรอบบางสว่น ###S.
lake [Hope]
/L AA1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

mechanical เก⸲ี〲ยวกบัเคร⸲ื〲องจักรกล[Lex2]
ซ⸲ึ〲งผลติโดยเคร⸲ื〲องจักร: ซ⸲ึ〲งเป็นเคร⸲ื〲องจักร [Lex2]
ซ⸲ึ〲งไมม่ชีวีติจติใจ[Lex2]
(มะแคน\'นเิคลิ) adj. (เก⸲ี〲ยวกบั) เคร⸲ื〲องจักรเคร⸲ื〲องกล,เกดิจากการ
เสยีดส,ีไมม่จีติใจ,ไมเ่ป็นตวัของตวัเอง,อตัโนมตั,ิเป็นนสิยั,เป็น
กจิวตัร,ซ⸲ึ〲งยดึถอืวตัถนุยิม. n. แผน่กระดาษแขง็ สาํหรับปดิงานศลิป์
ตา่ง ๆ [Hope]



(adj) เหมอืนเคร⸲ื〲องจักร,ในทางกลไก,เก⸲ี〲ยวกบัเคร⸲ื〲องจักรกล [Nontri]
/M AH0 K AE1 N IH0 K AH0 L/ [CMU]
(j) / / [OALD]

melancholy เศรา้: เศรา้โศก, ตรอมใจ, ใจคอหอ่เห⸲ี〲ยว, สลดหดหู่ [Lex2]
ภาวะเศรา้โศก: ภาวะจติใจหอ่เห⸲ี〲ยว, ความหดหู่ [Lex2]
(เมล\'เลนิคอลล)ี n. ภาวะจติใจหดหู่,ใจคอเห⸲ี〲ยวแหง้,อาการครุ่นคดิ
มาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคดิหนัก ###S. gloomy,dismal,gloom
[Hope]
(adj) เศรา้โศก,หดหู่ใจ [Nontri]
(n) ความเศรา้โศก,ความหดหู่ใจ [Nontri]
/M EH1 L AH0 N K AA2 L IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

monarch พระมหากษัตรยิ:์ กษัตรยิ,์ พระราชา, เจา้แผน่ดนิ [Lex2]
(มอน\'เนริค์) n. กษัตรยิ,์พระราชา,พระมหากษัตรยิ,์พระราชนิ,ีประมขุ
ของรัฐ [Hope]
(n) กษัตรยิ,์ราชา,ราชนิ,ีราชวงศ,์ผเีส㤲ือขนาดใหญ ่[Nontri]
/M AA1 N AA2 R K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

monochrome ซ⸲ึ〲งเป็นสขีาวดาํ: ซ⸲ึ〲งมสีเีดยีว [Lex2]
ภาพขาวดาํ[Lex2]



ศลิปะการวาดภาพโดยใชส้เีดยีว[Lex2]
(มอน\'นะโครม) n. การทาสหีรอืใหส้เีพยีงสเีดยีว adj. ซ⸲ึ〲งมสีเีดยีว.
###SW. monochromic adj. monochromical adj. monochromist n.
[Hope]
/M AA1 N AH0 K R OW2 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

orchestra วงดนตรขีนาดใหญท่⸲ี〲เลน่เพลงคลาสสคิ[Lex2]
ท⸲ี〲นั⸲〲งของนักดนตรใีนโรงละคร[Lex2]
(ออร\์'เคสทระ) n. วงดนตร,ีมโหร ี###SW. orchestral adj. [Hope]
(n) วงออเคสตรา,วงมโหร,ีวงดนตร ี[Nontri]
/AO1 R K AH0 S T R AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

orchid กลว้ยไม[้Lex2]
ดอกกลว้ยไม[้Lex2]
(ออร\์'คดิ) n. กลว้ยไม ้[Hope]
(n) ดอกกลว้ยไม ้[Nontri]
/AO1 R K AH0 D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

psychic ทางจติ: เก⸲ี〲ยวกบัจติใจ [Lex2]
เก⸲ี〲ยวกบัวญิญาณ: เก⸲ี〲ยวกบัส⸲ิ〲งนอกเหนอืวทิยาศาสตร ์[Lex2]
คนมญีาณทพิย[์Lex2]



คนทรง เชน่ Find out why Detectives and psychic investigators
(ghost hunters) make for an unstoppable crime fighting team in this
Biography Channel TV Show. [LongdoEN]
(ไซ\'คคิ) adj. เก⸲ี〲ยวกบัจติใจ,เก⸲ี〲ยวกบัจติวญิญาณ,กายสทิธ.ิ n. คนท⸲ี〲ไว
ตอ่พลงัจติ,กายสทิธ〼ิ੭,ส⸲ื〲อวญิญาณ,ปรากฎการณท์⸲ี〲นอกเหนอื
วทิยาศาสตร.์ ###SW. psychically adv. [Hope]
(adj) เก⸲ี〲ยวกบัจติใจ,เก⸲ี〲ยวกบัผสีาง,เก⸲ี〲ยวกบัวญิญาณ,กายสทิธ〼ิ੭
[Nontri]
/S AY1 K IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

scheme รายการ: แผนการ [Lex2]
(สคมี) n. แผนผัง,แบบแผน,โครงการ,แผนการ,แผนลบั,กลเมด็,ระบบ
การจัดการ,เพทบุาย,แผนรา้ย,แผนภาพดวงดาว,แผนภาพอธบิาย,แผน
จนิตนาการ. vt.,vi. วางแผน,วางผัง,วางแบบแผน,วางโครงการ,ออก
อบุาย,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⸲ี〲เรยีน [Lex2]
การสอน: การอบรม, การฝกึหดั, การศกึษา [Lex2]



เวลาเรยีน: ภาคเรยีน [Lex2]
ฝงูปลาหรอืสตัวท์ะเลอ⸲ื〲น[Lex2]
โรงเรยีน [LongdoEN]
(สคลู) n. โรงเรยีน,ระบบการศกึษา,การศกึษา, กลุ่มนักเรยีน,ภาค
เรยีน,ฝงูปลา,ฝงูสตัวน์㤲ํา. adj. เก⸲ี〲ยวกบัโรงเรยีน,เก⸲ี〲ยวกบัการสอน vi.
อยู่เป็นฝงู,ไปเป็นฝงู ###S. academy,institute,college [Hope]
(n) โรงเรยีน,วทิยาลยั,สถาบนัการศกึษา,การเลา่เรยีน,ฝงูปลา [Nontri]
(vt) สอน,ใหก้ารศกึษา,สั⸲〲งสอน [Nontri]
/S K UW1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

stomach กระเพาะ: กระเพาะอาหาร [Lex2]
ทอ้ง: ชอ่งทอ้ง [Lex2]
ทน: อดทน, อดกลั㤲น [Lex2]
(สทมั\'มคั) n. กระเพาะอาหาร,ทอ้ง,ชอ่งทอ้ง,ความอยากอาหาร,ความ
ภมูใิจ,ความหย⸲ิ〲ง,ความเสยีใจ,ความโกรธ vt. ใสเ่ขา้ไปในกระเพาะ
อาหาร,เกบ็ไวใ้นกระเพาะอาหาร,โกรธ,เสยีใจ [Hope]
(n) กระเพาะอาหาร [Nontri]
(vt) เสยีใจ,ทนทาน,โกรธ,อยากอาหาร [Nontri]
/S T AH1 M AH0 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

technical เก⸲ี〲ยวกบัวชิาชา่ง: เก⸲ี〲ยวกบัวชิาเทคนคิ, ทางเทคนคิ [Lex2]



เก⸲ี〲ยวกบัวชิาการเฉพาะเร⸲ื〲อง: เฉพาะวชิา, เฉพาะเร⸲ื〲อง [Lex2]
ท⸲ี〲เช⸲ี〲ยวชาญเฉพาะอยา่ง: ท⸲ี〲เช⸲ี〲ยวชาญเฉพาะเร⸲ื〲อง [Lex2]
ทางทฤษฎ[ีLex2]
(เทค\'นเิคลิ) adj. เก⸲ี〲ยวกบัเทคนคิ,เก⸲ี〲ยวกบัวชิาเทคนคิ,เก⸲ี〲ยวกบั
กลวธิ,ีเก⸲ี〲ยวกบัศลิปะ,เฉพาะวชิา,ตามหลกัวชิา,เก⸲ี〲ยวกบัวชิาเฉพาะ
อยา่ง,เช⸲ี〲ยวชาญเฉพาะอยา่ง [Hope]
(adj) เก⸲ี〲ยวกบัเทคนคิ,เก⸲ี〲ยวกบัศลิปะ,เช⸲ี〲ยวชาญเฉพาะอยา่ง [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,ความสามารถทาง
เทคนคิ,วธิกีารดงึดดูความสนใจ ###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⸲ื〲องมอืหรอืเคร⸲ื〲องยนตท์⸲ี〲สรา้งข㤲ึนจากความรู้ทางเทคโนโลย[ีLex2]
(เทคนอล\'โลจ)ี n. วชิาท⸲ี〲เก⸲ี〲ยวกบัศลิปของอตุสาหกรรม



วทิยาศาสตรป์ระยกุตว์ศิวกรรมศาสตรแ์ละอ⸲ื〲น ๆ ,ประยกุต์
วทิยา,วชิาการ,เทคโนโลย ี###SW. technologist n. [Hope]
(n) วชิาเทคนคิ,เทคโนโลย,ีวชิาชา่ง,วชิาการ [Nontri]
/T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knack ความสามารถพเิศษ (คาํไมเ่ป็นทางการ)[Lex2]
เคลด็ลบั[Lex2]
(แนค) n. ความชาํนาญพเิศษ,ความสามารถพเิศษ,ความแคลว่คลอ่ง
พเิศษ,ฝี,มอืท⸲ี〲ยอดเย⸲ี〲ยม [Hope]
(n) ความชาํนาญ,ความสามารถพเิศษ,ความ
คลอ่งแคลว่,พรสวรรค,์ฝีมอื [Nontri]
/N AE1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knapsack เปส้ะพายหลงัสาํหรับนักเดนิทาง[Lex2]
(แนพ\'แซค) n. ยา่มหลงั,เคร⸲ื〲องหลงั [Hope]
(n) เคร⸲ื〲องหลงั,เป ้[Nontri]
/N AE1 P S AE2 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knave คนโกง (คาํเกา่): ทรชน [Lex2]
(เนฟว) n. คนไมซ่⸲ื〲อ,คนโกง,คนพาล,ไพต่วัแจค๊,คนต⸲ํ〲าตอ้ย,คนใช้



 

ผู้ชาย, [Hope]
(n) คนเลว,คนข㤲ีโกง,คนไมซ่⸲ื〲อ [Nontri]
/N EY1 V/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knead นวด: บบีนวด, บบี [Lex2]
นวด (แปง้): ปั㤲น, คลกุเคลา้ [Lex2]
(นดี) vt. นวด,ปั㤲น. ###SW. kneader n. ผู้นวด,ผู่ปั㤲น [Hope]
(vt) นวด,คลกุ,ปั㤲น,ปลกุปล㤲ํา [Nontri]
/N IY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

kneel การคกุเขา่[Lex2]
คกุเขา่[Lex2]
(นลี) vi. คกุเขา่,คกุเขา่ลง. ###SW. kneeler n. [Hope]
(vi) คกุเขา่ลง [Nontri]
/N IY1 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

 



knell ลางรา้ย: ลางหายนะ, สญัญาณเตอืนถงึความหายนะหรอือนัตราย
[Lex2]
เสยีงระฆงัในงานศพ[Lex2]
(เนล) n. เสยีงระฆงัมรณะ,ลางมรณะ,ลาแหง่ความลม้เหลว. vi. ระฆงั
สง่เสยีงแหง่ยามมรณะ. vt. เคาะระฆงัเรยีกประชมุ [Hope]
(n) เสยีงระฆงัเวลาทาํศพ,ลางมรณะ [Nontri]
(vi) รัว,ย⸲ํ〲า,เคาะ(ระฆงั) [Nontri]
/N EH1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knew กรยิาชอ่งท⸲ี〲 2 ของคาํกรยิา know[Lex2]
(vt) pt ของ know [Nontri]
/N UW1/ [CMU]
/N Y UW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[know]
เขา้ใจ: ตระหนัก, ดอูอก, มองออก [Lex2]
จาํได[้Lex2]
รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
รู้: รู้จัก, รู้ด,ี ทราบ, เขา้ใจ, ประจักษ,์ รู้เร⸲ื〲อง, ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]



(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ด,ีรู้จัก,รู้
วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํได,้ตระหนักด,ีวนิจิฉัย,ออก,มอง
ออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id. (know the ropes เขา้ใจ,คุ้น
เคยกบั) n. Phr. (in theknow รู้เร⸲ื〲องภายใน) ###S. un [Hope]
(vi,vt) รู้จัก,จาํได,้เขา้ใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
/N OW1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knickers กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแคเ่ขา่[Lex2]
คาํอทุานแสดงความราํคาญ[Lex2]
กางเกงชั㤲นใน [LongdoEN]
(นคิ\'เคริซ์) n. เร⸲ื〲องเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ,ของเลก็ ๆ นอ้ย ๆ [Hope]
/N IH1 K ER0 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knife ทรยศ (คาํไมเ่ป็นทางการ): หกัหลงั [Lex2]
แทงดว้ยมดี: เสยีบ [Lex2]
ใบมดี[Lex2]
มดี: พรา้, มดีพรา้, ดาบ [Lex2]
(ไนฟ)ฺ n. มดี,อาวธุท⸲ี〲คลา้ยมดี,กรชิ,ดาบสั㤲น,ใบมดี vt. (ใชม้ดี)
ตดั,ผา่,เฉอืน. vi. ผา่ดว้ยมดี,เจาะดว้ยมดี. Phr. (under theknife
กระทาํศลัยกรรม) ###SW. knifer n. pl.knives [Hope]
(n) มดี,ดาบสั㤲น,กรชิ [Nontri]



/N AY1 F/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knight แตง่ตั㤲งอศัวนิ: พระราชทานบรรดาศกัด〼ิ੭ใหเ้ป็นขนุนาง [Lex2]
หมากรกุตวัมา้[Lex2]
อศัวนิ: นักรบ [Lex2]
(ไนท)ฺ n. อศัวนิ,มา้ (หมากรกุ) ,ผู้สนับสนนุท⸲ี〲ซ⸲ื〲อสตัย.์ vt. แตง่ตั㤲งให้
เป็นอศัวนิ [Hope]
(n) ขนุนาง,อศัวนิ,มา้หมากรกุ [Nontri]
(vt) ตั㤲งใหเ้ป็นขนุนาง,ตั㤲งใหเ้ป็นอศัวนิ [Nontri]
/N AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knit ขมวดค㤲ิว: ยน่หนา้ผาก [Lex2]
ถกั[Lex2]
(นทิ) vt. ถกั,ชนุ,ขมวด,เช⸲ื〲อมตอ่,ประสาน,ยน่. vi. เช⸲ื〲อมตดิกนั,ยน่.
###SW. knittable adj. ดkูnit knitter n. ###S. unite,weave [Hope]
(vt) ถกั,ปะชนุ,สาน,ผกู,รอ้ย,ตอ่,ขมวดค㤲ิว [Nontri]
/N IH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

knob ลกูบดิ: ตุ้ม, หวัเมด็, ลกูบดิประต ู[Lex2]
อวยัวะเพศชาย[Lex2]



คนง⸲ี〲เงา่[Lex2]
มเีพศสมัพันธ[์Lex2]
(นอบ) n. ลกูบดิ,หวักลม,ตุ่ม,ปุ่ม,สว่นย⸲ื〲น,หวักลม,กอ้นหวักลม,เขา
หรอื,เนนิเขาหวักลม. ###SW. knobbed adj. ###S. lump [Hope]
(n) ลกูบดิ,ปุ่ม,ตุ่ม,กอ้น,รอยโปน,เขา [Nontri]
/N AA1 B/ [CMU]
(n) / / [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. การเคาะ,เสยีงเคาะ,การวจิารณใ์น
ทางท⸲ี〲ไมด่,ีเสยีงเคร⸲ื〲องยนตท์⸲ี〲ไมป่กต ิPhr. (knock around (about)
เถลไถล ปลอ่ยเวลาใหผ้า่นไปโดยเปลา่,ประโยชน)์ . Id. (knock it off
หยดุ) . Phr. (knock out [Hope]
(n) การเคาะ,การตอ่ย,การโขก,การชน,การทบุ,การแพน่,การ
กระแทก,การต,ีการชก [Nontri]
(vt) เคาะ,ตอ่ย,โขก,ชน,ทบุ,แพน่,กระแทก,ต,ีชก [Nontri]
/N AA1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



knoll โคก: มลูดนิ, โขด, เทนิ, ปลายเนนิ [Lex2]
(โนล) {knolled,knolling,knolls} n. เนนิเขากลมเลก็ ๆ ,ปุ่มเลก็ ๆ
,โคก,เนนิ,ดอย,การตรีะฆงั vt. เคาะระฆงั. vi. (ระฆงั) เปลง่เสยีง
###SW. knolly adj. ###S. hillock [Hope]
(n) โคก,ดอย,ปุ่มเลก็ๆ [Nontri]
/N OW1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

knot กระจกุ: หยอ่ม, หมู่, กลุ่ม [Lex2]
เง⸲ื〲อนงาํ: ขอ้ยุ่งยาก, ปัญหา [Lex2]
ทาํเร⸲ื〲องยุ่ง: สรา้งปัญหา [Lex2]
นอต: ความเรว็ในการเดนิเรอื6080ฟตุ ตอ่ชั⸲〲วโมง [Lex2]
ปม: เง⸲ื〲อน, ปม, ชนัก, เปลาะ [Lex2]
ผกูเง⸲ื〲อน: ผกู, ผกูโบ, ขมวด [Lex2]
(นอท) n. ปม,เง⸲ื〲อน,โบว,์ปัญหา,เง⸲ื〲อนงาํ,ความผกูพัน,กลุ่ม
เลก็,กระจกุ,ตาไม,้หนว่ยความเรว็หน⸲ึ〲งไมลท์ะเลหรอื6080ฟตุตอ่
ชั⸲〲วโมง,ไมลท์ะเล (6080ฟตุ) vt.,vi. ผกูปม,ผกูเง⸲ื〲อน,ทาํใหเ้ก⸲ี〲ยวดอง
กนั,ทาํใหเ้ป็นทองแผน่,เดยีวกนั ###S. tie,bond,tangle [Hope]
(n) ปม,เง⸲ื〲อน,ปัญหา,มวยผม,จกุ,ตาไม ้[Nontri]
(vt) ผกูเง⸲ื〲อน,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⸲ื〲อง, ตระหนัก [Lex2]
รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
เรยีนรู้: รู้, มปีระสบการณ ์[Lex2]
(โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ด,ีรู้จัก,รู้
วา่,ทราบ,เขา้ใจ,จาํได,้ตระหนักด,ีวนิจิฉัย,ออก,มอง
ออก,ชาํนาญ,สงัวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ด.ี Id. (know the ropes เขา้ใจ,คุ้น
เคยกบั) n. Phr. (in theknow รู้เร⸲ื〲องภายใน) ###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]

knuckle ขอ้น㤲ิว[Lex2]



เขก: โขก, มะเหงก, เขกหวั [Lex2]
(นัค\'เคลิ) n.ขอ้น㤲ิวมอื,มะเหงก,ขอ้เทา้สตัว,์สว่นท⸲ี〲ย⸲ื〲นหวักลมของขอ้ท⸲ี〲
v. งอน㤲ิวมอื,มะเหงก [Hope]
(n) ขอ้น㤲ิว,ขอ้เทา้สตัว,์มะเหงก,ขอ้ตอ่,สนับมอื [Nontri]
/N AH1 K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

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

column คอลมันใ์นหนังสอืพมิพ[์Lex2]
ชอ่ง (ในหนังสอืพมิพ)์: แถวหรอืรายการท⸲ี〲เป็นแนวตรง [Lex2]
แถว (ในแนวตั㤲ง)[Lex2]
แนวขบวนทหาร: กองทหารท⸲ี〲ตั㤲งแถวตามยาว, กองยอ่ยๆ, ขบวนเรอืรบ
ท⸲ี〲เป็นแนวตามยาว [Lex2]
เสา: เสาค㤲ํา [Lex2]
(คอล\'ลมัน)์ เสา,เสากลม,เสาหนิ,สว่นท⸲ี〲เป็นลาํ,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲เป็นลาํ,แถวหรอื
รายการท⸲ี〲เป็นแนวตรง,กองทหารท⸲ี〲ตั㤲งแถวแนวตรง,แนวขบวนเรอืรบ



เป็นแนวตรง,คอลมันห์นังสอืพมิพ ์###SW. columned,columnated adj.
[Hope]
(n) เสาหนิ,เสาปนู,แนว,แถวตอน,ปลอ่ง,คอลมัน ์[Nontri]
/K AA1 L AH0 M/ [CMU]
(n) / / [OALD]

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

damn คาํท⸲ี〲ใชเ้นน้เพ⸲ื〲อแสดงความรู้สกึหงดุหงดิราํคาญ[Lex2]
คาํอทุานแสดงความราํคาญ: คาํสบถท⸲ี〲ใชเ้วลาท⸲ี〲รู้สกึหงดุหงดิราํคาญ
[Lex2]
สาปแชง่: แชง่ [Lex2]
(แดมน)์ {damned,damning,damns} v.,n. (การ) ประณาม,สาป
แชง่,ตาํหน,ิวจิารณ,์ทาํลาย.,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲มคีา่นอ้ย Id. (give a damn สนใจ)
adj. ถกูลงโทษ,ถกูทาํลาย ###SW. damner n. ดdูamn ###S. curse



[Hope]
(vt) แชง่,ดา่,ประณาม,สาป,ตาํหน,ิวจิารณ ์[Nontri]
/D AE1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hymn กลอนสวด: เพลงสวด, เพลงสรรเสรญิ [Lex2]
(ฮมิน)ฺ n.,vt. (สวด,รอ้ง) เพลงสวด,เพลงสรรเสรญิ,เพลงศาสนา ###S.
paean [Hope]
(n) เพลงสรรเสรญิ,เพลงสวด,บทสวดสรรเสรญิพระเจา้ [Nontri]
/HH IH1 M/ [CMU]
(v) / / [OALD]

solemn เอาจรงิเอาจัง: เครง่ขรมึ [Lex2]
เก⸲ี〲ยวกบัพธิทีางศาสนา[Lex2]
(ซอล\'เลมิ) adj. เครง่ขรมึ,ขงึขงั,ถมงึทงึ,นา่ขนลกุ,เอาจรงิเอาจัง,เก⸲ี〲ยว
กบัพธิทีางศาสนา,ตามพธิ.ี ###SW. solemnly adv. solemnness n.
###S. awesome,grave [Hope]
(adj) ขงึขงั,เครง่ขรมึ,เอาจรงิเอาจัง,ตามพธิ ี[Nontri]
/S AA1 L AH0 M/ [CMU]
(j) / / [OALD]

psychology จติวทิยา: การศกึษาเก⸲ี〲ยวกบัการทาํงานของจติวา่มผีลตอ่พฤตกิรรมท⸲ี〲



แสดงออกอยา่งไร [Lex2]
(ไซคอล\'โลจ)ี n. จติวทิยา [Hope]
(n) จติวทิยา [Nontri]
/S AY0 K AA1 L AH0 JH IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pneumonia โรคปอดบวม[Lex2]
ปอดบวม[Lex2]
(นวิมอน\'เนยี,โม\'เนยี) n. โรคปอดอกัเสบ,โรคปอดบวม [Hope]
(n) โรคปอดอกัเสบ,โรคปอดบวม [Nontri]
/N UW0 M OW1 N Y AH0/ [CMU]
/N AH0 M OW1 N Y AH0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

pseudo เทยีม[Lex2]
ไมจ่รงิ: ปลอม, จอมปลอม [Lex2]
ปลอม: ไมจ่รงิ [Lex2]
/S UW1 D OW0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

psychiatrist จติแพทย:์ ผู้ชาํนาญโรคจติ [Lex2]
(ไซไค\'อะทรสิท)ฺ n. จติแพทย ์[Hope]
(n) จติแพทย,์หมอโรคจติ [Nontri]



/S AH0 K AY1 AH0 T R AH0 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

psychiatry จติเวช: สาขาวชิาท⸲ี〲ศกึษาเก⸲ี〲ยวกบัการรักษาผู้ท⸲ี〲มปัีญหาทางจติ
[Lex2]
(ไซไค\'อะทร)ี n. จติเวชศาสตร.์ ###SW. psychiatric adj.
psychiatrical adj. [Hope]
(n) วชิาโรคจติ,จติเวชศาสตร ์[Nontri]
/S AY0 K AY1 AH0 T R IY0/ [CMU]
/S IH0 K AY1 AH0 T R IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

psychotherapy จติบาํบดั: วธิกีารรักษาจติ, การฟ㤲ืนฟสูภาพจติ [Lex2]
(ไซโคเธอ\'ระพ)ี n. =psychotherapeutics (ด)ู [Hope]
/S AY2 K OW0 TH EH1 R AH0 P IY0/ [CMU]
(n) / / [OALD]

psychotic /S AY2 K AA1 T IH0 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

receipt ใบเสรจ็รับเงนิ: ใบรับ, ใบเสรจ็ [Lex2]
การไดรั้บ[Lex2]
จาํนวนเงนิท⸲ี〲ไดรั้บ: ปรมิาณ (ของส⸲ิ〲งของ) ท⸲ี〲ไดรั้บ [Lex2]



ออกใบเสรจ็รับเงนิ[Lex2]
(รซีที\') n. ใบเสรจ็รับเงนิ,ใบเสรจ็รับของ vt.,vi. ระบวุา่ไดรั้บ,ออกใบ
เสรจ็รับของหรอืเงนิ,ประทบัตรารับเงนิ ###SW. receipts n.,pl. จาํนวน
หรอืปรมิาณท⸲ี〲ไดรั้บ,การไดรั้บ,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ไดรั้บ,รายรับ ###S. reception
[Hope]
(n) ใบเสรจ็รับเงนิ,การรับ,รายรับ [Nontri]
/R AH0 S IY1 T/ [CMU]
/R IY0 S IY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

apostle ผู้เผยแพรค่รสิตศาสนาครั㤲งแรก ซ⸲ึ〲งมจีาํนวน 12 คน[Lex2]
(อะพอส\'เซลิ) n. สาวกของพระเยซคูรสิต,์มชิชั⸲〲นนารแีรกหรอืท⸲ี〲รู้จักกนั
ดที⸲ี〲สดุของประเทศหรอืทอ้งถ⸲ิ〲นนั㤲น,ผู้เผยแพร,่ผู้ปฏริปู. [Hope]
(n) สาวก,ผู้เผยแพรศ่าสนา,ผู้เผยแพรล่ทัธ ิ[Nontri]
/AH0 P AA1 S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

bristle ขนแขง็ของสตัว[์Lex2]
(บรสิ\'เซลิ) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแขง็ของสตัว,์ส⸲ิ〲งท⸲ี〲คลา้ย
ขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั㤲งชนั,ขนลกุ,โกรธ vt. แขง็หรอืตั㤲ง
ชนัเหมอืนขนสตัว,์ประดบัหรอืปกคลมุดว้ยขน,ทาํใหต้ั㤲งชนั ###SW.
bristleness n. ###S. r [Hope]
(vi) ขนลกุ,ขนตั㤲ง [Nontri]
/B R IH1 S AH0 L/ [CMU]



(v) / / [OALD]

bustle กระวกีระวาด: กลุกีจุอ, วุ่นวาย, พลกุพลา่น, จอแจ [Lex2]
(บสั\'เซลิ) vi.,n. (การ) กระวกีระวาด,กลุกีจุอ,เตม็ไปดว้ย,ท⸲ี〲ถา่งกระโป่ง
บาน,การบาน [Hope]
(n) การว⸲ิ〲งเตน้,การเป็นธรุะให,้ความกระวกีระวาด,ความวุ่นวาย [Nontri]
(vi,vt) ว⸲ิ〲งเตน้,กระวกีระวาด,กลุกีจุอ,วุ่นวาย [Nontri]
/B AH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

castle คฤหาสน[์Lex2]
เดนิหมาก: เดนิตวัหมากรกุ [Lex2]
ตวัเรอืในเกมหมากรกุ[Lex2]
ปราสาท: พระราชวงั [Lex2]
ปอ้มปราการ[Lex2]
(คาส\'เซลิ) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน,์ปอ้ม
ปราการ,ตวัหมากรกุฝรั⸲〲งท⸲ี〲เทยีบเทา่กบัเรอืของหมากรกุไทย,สถาน
หลบภยัท⸲ี〲ปลอดภยั vt. ใสใ่นปอ้มปราการ,ใชเ้รอืคุ้มครองขน ###S.
palace [Hope]
(n) คฤหาสน,์ปราสาท,ปอ้มปราการ [Nontri]
/K AE1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]



fasten ตดิ: ยดึ, ผกู [Lex2]
ผกู: มดั, รัด, พัน [Lex2]
(ฟาส\'เซนิ) vt. ผกู,แนน่,รัดแนน่,มดัแนน่,ยดึ,ตรงึ,ตดิ,รวมท⸲ี〲,ใหค้วาม
สนใจ,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]

glisten ระยบิระยบั: เปลง่ประกาย, แพรวพราว [Lex2]
(กลสิ\'เซนิ) vi. ระยบิระยบั,สอ่งแสงแวววบั,สะทอ้นแสง. ###SW.
glistenly adv. [Hope]
(n) แสงระยบิ,แสงวบั,แสงแวววาว,แสงระยบิระยบั [Nontri]
(vi) สอ่งแสงระยบิ,สอ่งแสงแวววบั,สอ่งแสงแวววาว [Nontri]
/G L IH1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

hustle การเบยีดเสยีด[Lex2]
การเรง่: การดนั, การผลกั [Lex2]
ขอรอ้ง: วงิวอนขอ [Lex2]
ความรบีเรง่[Lex2]
เบยีด: เบยีดเสยีด, เบยีดดนั, ผลกั [Lex2]
เรง่: ดนั, ผลกั [Lex2]
เรง่รบี: รบี [Lex2]



เรง่เรา้: กระตุ้น [Lex2]
(ฮสั\'เซลิ) vi. เรง่รบี,รบี,เบยีดดนั,ผลกั,หากนิโดยวธิไีมส่จุรติ vt.
ดนั,ผลกั,ผลกัไล,่เรง่,กระตุ้น. n. การกระทาํท⸲ี〲กระฉับกระเฉง,คนทาํ
เรว็,คนโกง,คนหลอกลวง,หญงิโสเภณ,ีคนเดนิถนน ###S.
jostle,push,goad [Hope]
(n) ความรบี,ความเรง่รบี,การเรง่รัด [Nontri]
(vi,vt) ผลกั,ดนั,ลาก,เบยีดกระตุ้น,เรง่รัด,รบี,เรง่รบี [Nontri]
/HH AH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

jostle ดนั: กระแทก, ผลกั, เบยีด [Lex2]
เบยีด: เบยีดเสยีด, ดนั, กระแทก, กระทบ [Lex2]
(จอส\'เซลิ) vt.,vi. กระแทก,ผลกั,ดนั,กระทุ้ง,อยู่ชดิกนั,ตอ่สู้
กนั,รบกวน. ###SW. jostler n. S.justle [Hope]
(n) การกระทบกระแทก,การเบยีด,การกระทุ้ง,การผลกั [Nontri]
(vt) กระทบกระแทก,เบยีด,ผลกั,ดนั,กระทุ้ง [Nontri]
/JH AA1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

listen ฟัง: รับฟัง, คอยฟัง [Lex2]
(ลสิ\'เซนิ) {listened,.listening,listens} vi. ฟัง,ตั㤲งใจฟัง,เช⸲ื〲อฟัง,คอย
ฟัง. vt. ฟัง,ไดย้นิ ###SW. listenable adj. ดlูisten listener n. ดlูisten 
Phr. (listen in แอบฟัง) ###S. hear ###A. ignore [Hope]



(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดกัฟัง,ตั㤲งใจฟัง [Nontri]
/L IH1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

moisten ทาํใหเ้ปียก: ทาํใหช้㤲ืน, ทาํใหห้มาด [Lex2]
(มอย\'เซนิ) vt.,vi. ทาํใหช้㤲ืน,ทาํใหเ้ปียก,กลายเป็นช㤲ืนหรอืเปียก.
###SW. moistener n. ###S. damp,wet ###A. dry,parch [Hope]
(vi,vt) ช㤲ืน,หมาด,เปียก,กลั㤲วคอ [Nontri]
/M OY1 S AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

mortgage การจาํนอง: สญัญาจาํนอง [Lex2]
จาํนอง: เอาเขา้จาํนอง [Lex2]
(มอร\์'กจิ)ฺ n.,v. การจาํนอง,จาํนอง,ใหค้าํมั⸲〲น,เป็นพันธะ [Hope]
(n) การจาํนอง [Nontri]
(vt) จาํนอง [Nontri]
/M AO1 R G IH0 JH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

often บอ่ยๆ: บอ่ยครั㤲ง [Lex2]
(ออฟ\'เฟนิ,ออ\'เฟนิ) adv. บอ่ย ๆ ,เป็นประจาํ [Hope]
(adv) เป็นประจาํ,เสมอๆ,บอ่ยๆ,หลายครั㤲ง,สว่นมาก,มกัจะ [Nontri]
/AO1 F AH0 N/ [CMU]
/AO1 F T AH0 N/ [CMU]



(a) / / [OALD]

nestle ซบ: องิแอบ, แนบชดิ, เบยีด [Lex2]
นอนคดุคู้: นูอนอตุ ุ[Lex2]
อยู่ในท⸲ี〲กาํบงั: ตั㤲งพักพงิอยู่, อยู่ใตร้ม่เงา, ตั㤲งรกรากอยู่ตามท⸲ี〲พงึพอใจ,
ตั㤲งถ⸲ิ〲นฐานตามธรรมชาตอิยู่ใน [Lex2]
สรา้งรัง: ทาํรัง, สรา้งบา้น, ลงหลกัปักฐาน [Lex2]
(เนส\'เซลิ) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อยา่งเบยีด
กนั,เบยีด,องิแอบ,พักอาศยัอยู่อยา่งสบาย,ทาํรัง,ตั㤲งรกรากในบา้น,ซบ
(ศรีษะ) ไวอ้ยา่งอบอุ่น. ###SW. nestler n. [Hope]
(vi,vt) เบยีด,ซบ,องิแอบ,อุ้ม,อาศยัอยู่,ตั㤲งรกราก,ทาํรัง [Nontri]
/N EH1 S AH0 L/ [CMU]
/N EH1 S L IY1/ [CMU]
(v) / / [OALD]

rustle เกดิเสยีงกรอบแกรบ[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงกรอบแกรบ[Lex2]
เสยีงดงักรอบแกรบ[Lex2]
ขโมยปศสุตัว[์Lex2]
เป็นสสีนมิ[Lex2]
(รัส\'เซลิ) vi.,vt. (ทาํให)้ เกดิเสยีงกรอบแกรบ (คลา้ยเสยีงเสยีดสกีนั
ของใบไมเ้ป็นตน้) ,เกดิเสยีงดงักลา่ว,กระทาํอยา่ง
กระฉับกระเฉง,กระทาํอยา่งฉับไว,ขโมยปศสุตัวอ์อกหาอาหารกนิ,n.



เสยีงดงักลา่ว ###SW. rustingly adv. [Hope]
(n) เสยีงกรอบแกรบ [Nontri]
(vi) สง่เสยีงกรอบแกรบ [Nontri]
(vt) ขโมย(สตัว)์,ทาํเสยีงกรอบแกรบ,เรง่รบี,ออกหาอาหาร [Nontri]
/R AH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

soften ออ่นนุ่มลง[Lex2]
ทาํใหอ้อ่นนุ่ม[Lex2]
(ซอ\'เฟนิ) vi.,vt. (ทาํให)้ กลายเป็นน⸲ิ〲ม,กลายเป็นออ่นลง,กลายเป็น
ออ่นโยน,กลายเป็นละมนุละไม [Hope]
(vi) เบาลง,ออ่นลง,จาง,เลอืน,หยุ่น,น⸲ิ〲ม [Nontri]
(vt) ทาํใหเ้บา,ทาํใหอ้อ่นนุ่ม,ทาํใหน้⸲ิ〲มนวล,ทาํใหน้⸲ิ〲ม [Nontri]
/S AO1 F AH0 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

thistle พชืไมม้หีนามจาํพวก Cirsium, Carduus, Onopordum[Lex2]
(ธสิ\'เซลิ) n. พชืไมม้หีนามชนดิหน⸲ึ〲ง [Hope]
(n) ตน้ไมห้นาม [Nontri]
/TH IH1 S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]



trestle ขาหยั⸲〲ง: โครงค㤲ํา [Lex2]
(เทรส\'เซลิ) n. ขาหยั⸲〲ง,โครงค㤲ํา,สะพานท⸲ี〲มโีครงรับน㤲ําหนักขา้งลา่ง,ส⸲ิ〲ง
หนนุ [Hope]
/T R EH1 S AH0 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

whistle ผวิปาก[Lex2]
ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ (เชน่ เป่าเคร⸲ื〲องดนตร)ี[Lex2]
ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ทาํใหเ้กดิเสยีงหวดีหววิ: นกหวดี [Lex2]
เสยีงผวิปาก: เสยีงหวดีหววิ [Lex2]
การผวิปาก: การเป่านกหวดี, การทาํเสยีงหวดีหววิ [Lex2]
(วสิ\'เซลิ) vi. ผวิปาก,เป่านกหวดี,เปดิหวดู,เป่าหวดู,เป่าแตร,เพรยีก
รอ้ง,เคล⸲ื〲อนท⸲ี〲รวดเรว็จนเกดิเสยีงดงัหวอื vt. ทาํใหเ้กดิเสยีงดงักลา่ว,n.
อปุกรณท์าํใหเ้กดิเสยีงดงักลา่ว (นกหวดี,หวดูรถ,ทอ่เป่าเป็นตน้) เสยีง
ดงักลา่ว,blow the whistle หยดุยั㤲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]

wrestle ปล㤲ํา: ตอ่สู้กนัอตุลดุ, ฟัด [Lex2]
ปล㤲ํา: ฟัดหรอืตอ่สู้, ฟัด [Lex2]



มวยปล㤲ํา[Lex2]
การตอ่สู้ด㤲ินรน[Lex2]
(เรส\'เซลิ) vi.,vt.,n. (การ) ปล㤲ํา,ปลกุปล㤲ํา,ปล㤲ํากนัอตุลดุ,ตอ่สู้กนัอตุลดุ
###SW. wrestler n. ###S. contend [Hope]
(vi) เลน่มวยปล㤲ํา,ปลกุปล㤲ํา,ตอ่สู้ด㤲ินรน [Nontri]
/R EH1 S AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

baguette กอ้นขนมปังยาวๆ ของฝรั⸲〲งเศส[Lex2]

biscuit ขนมปังชนดิหน⸲ึ〲งกอ้นกลมเลก็: ขนมปังกรอบมรีปูรา่งกลมๆ [Lex2]
ท⸲ี〲มสีนี㤲ําตาลออ่น[Lex2]
(บสิ\'คทิ) n. ขนมปังกรอบ,ขนมปังออ่น [Hope]
(n) ขนมปังกรอบ [Nontri]
/B IH1 S K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

build สรา้ง: สถาปนา [Lex2]
(บลิด)ฺ {built,built,building,builds} v.
สรา้ง,กอ่สรา้ง,กอ่,ปลกู,สถาปนา,สรา้งสรรค,เพ⸲ิ〲ม,ทาํใหแ้ขง็แรง n.
การกอ่สรา้ง,รา่งท⸲ี〲ด ี###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]

built กรยิาชอ่งท⸲ี〲 2 และ 3 ของ build[Lex2]
(บลิท)ฺ vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ build adj. ซ⸲ึ〲งประกอบข㤲ึน,มรีปู
รา่งท⸲ี〲ด ี[Hope]
(vt) pt และ pp ของ build [Nontri]
/B IH1 L T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[build]
สรา้ง: สถาปนา [Lex2]
(บลิด)ฺ {built,built,building,builds} v.
สรา้ง,กอ่สรา้ง,กอ่,ปลกู,สถาปนา,สรา้งสรรค,เพ⸲ิ〲ม,ทาํใหแ้ขง็แรง n.
การกอ่สรา้ง,รา่งท⸲ี〲ด ี###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]

circuit การโคจรรอบ[Lex2]
ขอบเขต[Lex2]
พ㤲ืนท⸲ี〲ท⸲ี〲จาํกดัเขตไว[้Lex2]
(เซอ\'คทิ) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟา้,การ



เคล⸲ื〲อนรอบ,ผู้เดนิทางรอบ,เสน้ทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์
(ไนตค์ลบัหรอือ⸲ื〲น ๆ) ท⸲ี〲มเีจา้ของหรอืผู้จัดการคน
เดยีวกนั,สมาคม,สมาคมกฬีา vt.,vi. เดนิรอบ,เคล⸲ื〲อนท⸲ี〲รอบ,โคจรรอบ
###SW. circuita [Hope]
(n) วงจร,แผงไฟ,การเดนิทางรอบ [Nontri]
/S ER1 K AH0 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

disguise การปลอมแปลง: การหลอกลวง, การแอบซอ่น, การปลอมตวั [Lex2]
ปลอมตวั: แอบแฝง, ซกุซอ่น, ปดิบงั, อาํพราง, ปลอมแปลง [Lex2]
ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ใชป้ลอมตวั: ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ใชพ้รางตวั [Lex2]
(ดสิไกซ\') vt. ปลอมตวั,ปลอมแปลง,ซอ่นเรน้,ปดิบงั,แกลง้ทาํ,แสรง้.
n. ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ปลอมแปลง,เคร⸲ื〲องแตง่กายท⸲ี〲ปลอมแปลง,การแกลง้ทาํ, การ
ซอ่นเรน้. ###SW. disguiser n. ดdูisguise disguisement n. ดdูisguise
###S. mask,change,camouf [Hope]
(n) การปลอมแปลง,การปลอมตวั,การอาํพราง,การปดิบงั,การเสแสรง้
[Nontri]
(vt) ปลอมแปลง,ปลอมตวั,ปดิบงั,อาํพราง,เสแสรง้ [Nontri]
/D IH2 S G AY1 Z/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guess เดา: เกง็, ทาย, เส⸲ี〲ยงทาย, 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⸲ี〲ยม, แขกเหร⸲ื〲อ [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㤲ีทาง
[Lex2]
มคัคเุทศก:์ ผู้นาํรอ่ง, ผู้ช㤲ีทาง,ไกด ์[Lex2]
ปา้ยช㤲ีทาง: ส⸲ิ〲งบอกทาง, เคร⸲ื〲องนาํทาง [Lex2]
คู่มอืทอ่งเท⸲ี〲ยว: คู่มอืทศันาจร, หนังสอืแนะนาํนักทอ่งเท⸲ี〲ยว, คู่มอื
[Lex2]
(ไกด)ฺ vt. แนะแนว,แนะนาํ,นาํทาง,ช㤲ีแนะ,ควบคมุ. n. คน
นาํทาง,มคัคเุทศก,์เคร⸲ื〲องนาํทาง,ส⸲ิ〲งช㤲ีนาํ,รางน㤲ํา,เขม็ทศิ,เนตรนาร.ี
###SW. guidingly adv. ###S. lead,direct [Hope]



(n) มคัคเุทศก,์คนนาํทาง,ไกด ์[Nontri]
(vt) แนะนาํ,ช㤲ีทาง,ชกันาํ,นาํทาง,ช㤲ีแนะ [Nontri]
/G AY1 D/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guild สมาคม[Lex2]
(กลิด)ฺ n. สมาคม,สมาคมอาชพี,องคก์าร,องคก์าร
อาชพี,สหภาพ,ประเภท,กลุ่ม [Hope]
(n) สมาคมอาชพี,สมาคม,สหภาพ,กลุ่ม,องคก์าร [Nontri]
/G IH1 L D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guile เลห่เ์หล⸲ี〲ยม: กลโกง, มารยา [Lex2]
(ไกล)ฺ n. ความหลอกลวง,การโกง,เลห่เ์หล⸲ี〲ยม guileful,guileless adj.
[Hope]
(n) เลห่ก์ระเทห่,์มารยา,เลห่เ์หล⸲ี〲ยม,การหลอกลวง,การโกง [Nontri]
/G AY1 L/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guillotine เคร⸲ื〲องประหารชวีติ[Lex2]
เคร⸲ื〲องตดักระดาษ[Lex2]
(กลิ\'ละทนิ) n. แทน่ตดัคอนักโทษ vt. ตดัคอนักโทษ [Hope]
(n) เคร⸲ื〲องประหารชวีติ,เคร⸲ื〲องตดัศรีษะนักโทษ [Nontri]



(vt) ประหารชวีติ,ตดัหวั,ตดัคอนักโทษ [Nontri]
/G IH1 L AH0 T IY2 N/ [CMU]
/G IY1 Y AH0 T IY2 N/ [CMU]
(v) / / [OALD]

guilt ความรู้สกึผดิ: ความสาํนกึ [Lex2]
(กลิท)ฺ n. ความผดิ,มลทนิ,ความรู้สกึผดิ,ความละลายใจ ###S.
culpability,shame [Hope]
(n) ความผดิ,มลทนิ [Nontri]
/G IH1 L T/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guilty ซ⸲ึ〲งมคีวามผดิ[Lex2]
ซ⸲ึ〲งสาํนกึผดิ: ละอาย [Lex2]
(กลิ\'ท)ี adj. มคีวามผดิ,เก⸲ี〲ยวกบัความผดิ. ###SW. guiltily adv.
guiltiness n. ###S. culpable [Hope]
(adj) มผีดิ,รู้สกึผดิ [Nontri]
/G IH1 L T IY0/ [CMU]
(j) / / [OALD]

guise ลกัษณะภายนอก: ลกัษณะทา่ทาง [Lex2]
แตง่ตวั[Lex2]
ปลอมตวั[Lex2]
(ไกซ)ฺ n. ลกัษณะภายนอก,แบบเส㤲ือ,ลกัษณะทา่ทาง [Hope]



(n) เคร⸲ื〲องแตง่กาย,เคร⸲ื〲องบงัหนา้,หนา้กาก,การปรากฏ,ลกัษณะ
ภายนอก [Nontri]
/G AY1 Z/ [CMU]
(n) / / [OALD]

guitar กตีาร:์ เคร⸲ื〲องเลน่ดนตรปีระเภทดดี [Lex2]
(กทีาร\์') n. กตีาร ์[Hope]
(n) พณิ,กตีาร ์[Nontri]
/G AH0 T AA1 R/ [CMU]
(n) / / [OALD]

rogue คนไมซ่⸲ื〲อ: คนโกง, คนทจุรติ [Lex2]
อนัธพาล: คนเลว, คนเกเร [Lex2]
ชา้งหรอืสตัวอ์⸲ื〲นท⸲ี〲ผดิแผกและแยกตวัออกจากกลุ่ม[Lex2]
ซ⸲ึ〲งผดิแผกและแยกตวัออกจากกลุ่ม[Lex2]
ถางทาํลายพชืท⸲ี〲ไมด่อีอกไป[Lex2]
โกง: ฉอ้โกง, หลอกลวง [Lex2]
(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทจุรติ,คนจรจัด,คนเกเร,คนท⸲ี〲ชอบยั⸲〲วคน
อ⸲ื〲น,ส⸲ิ〲งมชีวีติท⸲ี〲ผดิปกต,ิพันธุ์ท⸲ี〲ไมด่,ีมา้โกง,บคุคลท⸲ี〲มมีารยา (โดย
เฉพาะเดก็หรอืผู้หญงิ) ###S. scoundrel [Hope]
(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจา้มารยา [Nontri]
/R OW1 G/ [CMU]
(n) / / [OALD]



silhouette ภาพเงา: ภาพสดีาํบนพ㤲ืนสขีาว [Lex2]
โครงรา่ง: เคา้โครง [Lex2]
วาดภาพโครงรา่งสดีาํ[Lex2]
(ซลิอเูอท\') n. ภาพคนตวัดาํพ㤲ืนขาว,ภาพเงา,รา่ง,โครงรา่งสี
ดาํ,เคา้โครง vt. ทาํใหป้รากฎภาพคนตวัดาํพ㤲ืนดาว,วาดภาพโครงรา่งสี
ดาํ [Hope]
(n) ภาพเงา,เคา้โครง,โครงรา่ง [Nontri]
/S IH2 L AH0 W EH1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

awry บดิเบ㤲ียว: เบ㤲ียว, คด, งอ, เฉยีง [Lex2]
ผดิพลาด: ผดิ, ซ⸲ึ〲งไมเ่ป็นไปตามท⸲ี〲คาด [Lex2]
(อะไร\') adj.,adv. งอหรอืคดหรอืเฉยีงไปทางขา้งหน⸲ึ〲ง,เฉไป,เบ㤲ียว,ผดิ
ทาง (เขา้ใจ) ผดิ [Hope]
(adv) เห,เฉไป,เบ㤲ียว,ผดิทาง [Nontri]
/ER0 AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]

playwright ผู้เขยีนบท: คนเขยีนบทละคร, นักเขยีนบทละคร [Lex2]
(เพล\'ไรท)ฺ n. นักเขยีนบทละคร,อาชพีการเขยีนบทละคร [Hope]
(n) นักเขยีนบทละคร [Nontri]
/P L EY1 R AY2 T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



sword ดาบ: กระบ⸲ี〲, มดียาว [Lex2]
(ซอรด์) n. ดาบ,กระบ⸲ี〲,มดียาว,สงคราม,การตอ่สู้,การฆา่ฟัน,ความ
รนุแรง [Hope]
(n) กระบ⸲ี〲,ดาบ,อาวธุ [Nontri]
/S AO1 R D/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wrack ความหายนะ: ความเสยีหายอยา่งมาก [Lex2]
สาหรา่ยทะเลซ⸲ึ〲งลอยอยู่กลางทะเลหรอืเตบิโตตามชายฝั⸲〲ง[Lex2]
ซากเรอืท⸲ี〲แตกกระจัดกระจาย (คาํโบราณ)[Lex2]
(แรค) n. ความฉบิหาย,ความหายนะ,การทาํลาย,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ถกูทาํลาย,ซาก
ปรักพัง,เรอือบัปราง,พชืทะเลท⸲ี〲ตดิอยู่บนฝั⸲〲งทะเล [Hope]
(n) ความพนิาศ,ความฉบิหาย,ความอบัปาง,ความเสยีหาย,ความ
หายนะ [Nontri]
/R AE1 K/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wrangle ทะเลาะหรอืโตเ้ถยีงเสยีงดงั[Lex2]
การทะเลาะ: การโตเ้ถยีง, การถกเถยีง [Lex2]
(แรง\'เกลิ) vi.,vt.,n. (การ) ทะเลาะ,โตเ้ถยีง,ถกเถยีง,ตอ้น (สตัวม์ารวม
กนั) ###S. quarrel,argue [Hope]
(n) การทะเลาะววิาท,การโตเ้ถยีง,การถกเถยีง [Nontri]



(vi) ทะเลาะววิาท,โตเ้ถยีง,ถกเถยีง [Nontri]
/R AE1 NG G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrap หอ่: คลมุ [Lex2]
พันรอบ: โอบรอบ, มดัรอบ [Lex2]
เส㤲ือผา้ท⸲ี〲ใชค้ลมุภายนอก: ส⸲ิ〲งท⸲ี〲หอ่หรอืคลมุเพ⸲ิ〲มเตมิ [Lex2]
กระดาษหอ่: หบีหอ่ [Lex2]
(แรพ) vt.,n. (ส⸲ิ〲งท⸲ี〲) หอ่,มดั,พัน,มว้น,คลมุ,ปดิบงั,อาํพราง vi. หอ่ตวั
เอง,ถกูหอ่,ถกูมว้น, Phr. (wrapped up in ดดูซมึมาก หมกมุ่นใน)
###SW. wraps n. เส㤲ือผา้ชั㤲นนอก ###S. envelop,conceal [Hope]
(n) เคร⸲ื〲องหอ่หุ้ม,ผา้คลมุ,ใบปะหนา้หนังสอื,เส㤲ือคลมุ [Nontri]
(vt) หอ่,หุ้ม,มดั,มว้น,พัน,คลมุ,ปดิบงั [Nontri]
/R AE1 P/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrapper หบีหอ่: ห้อ่ [Lex2]
(แรพ\'เพอะ) n. ผู้หอ่,ผู้พัน,ผู้คลมุ,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲หอ่,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲พันรอบ,ส⸲ิ〲ง
ปกคลมุ,กระดาษหอ่,เคร⸲ื〲องหอ่,ผา้คลมุโตะ๊ [Hope]
(n) เคร⸲ื〲องหอ่หุ้ม,กระดาษหอ่,ผา้คลมุโตะ๊,ส⸲ิ〲งปกคลมุ [Nontri]
/R AE1 P ER0/ [CMU]
(n) / / [OALD]



wrath ความโกรธเคอืง: ความแคน้, ความโมโห, ความฉนุเฉยีว, การมโีทสะ
[Lex2]
โกรธจัด (คาํโบราณและทางวรรณคด)ี: โกรธแคน้, โมโหจัด, โกรธ
เกร㤲ียว [Lex2]
(รอธ\'แรธ,ราธ) n. ความโกรธเคอืง,ความกร㤲ิวโกรธ,ความโมโห,ความ
แกแ้คน้ adj. โกรธเคอืง,กร㤲ิวโกรธ ###S. anger,rage,fury [Hope]
(n) ความโกรธเคอืง,ความโมโห,ความกร㤲ิว,ความแคน้ [Nontri]
/R AE1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wreak ทาํใหเ้กดิความเสยีหาย: ทาํใหเ้กดิความหายนะ [Lex2]
แกแ้คน้: แสดงความมุ่งรา้ย [Lex2]
(รคี) vt. ทาํโทษ,แกแ้คน้,ระบายความโกรธ,แสดงความมุ่ง
รา้ย,แสดงออก ###SW. wreaker n. ###S. inflict,exact,effect [Hope]
(vt) แสดงออกมา,ระบายความโกรธ,มุ่งรา้ย,ทาํโทษ,แกแ้คน้ [Nontri]
/R IY1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wreath พวงหรดี: หรดี, พวงมาลยั, พวงมาลา [Lex2]
(รธี) n. พวงหรดี,พวงมาลยั,มาลยั,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲รอ้ยเป็นวง vt.,vi. รอ้ย (พวง
มาลยั,ดอกไม)้ พันรอบ,มว้น,โอบ,โอบลอ้ม,ลอ้มรอบ,ปดิ,หมนุ,ทาํให้
งอ,หมนุเป็นวง pl. wreaths ###SW. wreathless adj. wreathlike adj.
[Hope]



(n) พวงหรดี,พวงมาลยั [Nontri]
/R IY1 TH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wreck ทาํใหเ้สยีหาย: ทาํใหห้ายนะ [Lex2]
ทาํให ้(เรอื) อบัปาง: ทาํใหจ้ม, ทาํใหล้ม่ [Lex2]
(เรค) n. ส⸲ิ〲งท⸲ี〲อบัปาง,ซากปรักพัง,ซากเรอืแตก,บคุคลท⸲ี〲มสีขุภาพ
เส⸲ื〲อมโทรม. vi.,vt. (ทาํให)้ อบัปาง,ประสบความหายนะ,พังพนิาศ,เป็น
ผู้ทาํลาย ###S. raze,destroy,wrack,ruin [Hope]
(n) เรอืแตก,การอบัปาง,ซากปรักหกัพัง [Nontri]
/R EH1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wreckage ซากปรักหกัพัง[Lex2]
(เรค\'คจิ)ฺ n. การทาํลาย,การทาํใหพั้งพนิาศ,ความหายนะ,การเป็นซาก
ปรักพัง [Hope]
(n) การทาํลาย,ซากปรักหกัพัง,ความหายนะ [Nontri]
/R EH1 K AH0 JH/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wren นกในตระกลู Troglodytidae: รอ้งเพลงได ้ขนสนี㤲ําตาลเขม้คาดดาํอยู่ท⸲ี〲
ปลายหางดา้นบน [Lex2]
(เรน) n. นกเลก็ ๆ มขีนสนี㤲ําตาลดาํ ลายสดีาํ,นกกระจบิ [Hope]



(n) นกไซ,นกกระจบิ [Nontri]
/R EH1 N/ [CMU]
(n) / / [OALD]

wrench ดงึและบดิอยา่งแรง[Lex2]
ประแจ (เคร⸲ื〲องมอื)[Lex2]
(เรนช)ฺ vt.,vi. บดิ,ขนั,ขนัชะเนาะ,ไข,ทาํเคล⸲ื〲อน,ทาํเคลด็ n.
ประแจ,คมี,การบดิ,การขบั,การขนัชะเนาะ,การไข,อาการเคลด็ยอกท⸲ี〲
เจบ็ปวด,อาการกลดักลุ้มใจอยา่งแรงและฉับพลนั ###S.
twist,jerk,pain [Hope]
(vt) บดิอยา่งแรง,ขนัชะเนาะ,ไข,ทาํใหเ้คลด็ [Nontri]
/R EH1 N CH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrest แยง่ชงิ: ย㤲ือแยง่, ฉก, ฉวย, ฉกฉวย [Lex2]
(เรสท)ฺ vt.,n. (การ) บดิ,ขนั,ขนัชะเนาะ,ดงึ,กระชาก,แยง่,พราก,เอาไป
โดยการใชแ้รง ###SW. wrester n. [Hope]
(vt) บดิ,ดงึไป,ขนั,กระชาก,แยง่,ฉดุ [Nontri]
/R EH1 S T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wretch ผู้เคราะหร์า้ย: ผู้นา่เวทนา, ผู้ท⸲ี〲ประสบกบัชะตากรรมท⸲ี〲เลวรา้ย [Lex2]
(เรทช)ฺ n. ผู้เคราะหร์า้ย,ผู้นา่เวทนา,ผู้ต⸲ํ〲าชา้ ###S.
ruffian,villain,victim [Hope]



(n) คนสารเลว,คนชั⸲〲วชา้สามานย,์คนยากจน,ผู้เคราะหร์า้ย [Nontri]
(n) / / [OALD]

wretched เคราะหร์า้ย[Lex2]
(เรช\'ชดิ) adj. เคราะหร์า้ย,นา่เวทนา,ต⸲ํ〲าชา้,ยากจน,เศรา้หมอง,ไรค้า่
###SW. wretchedly adv. wretchedness n. ###S.
miserable,destitute,poor [Hope]
(adj) ยากจน,ชั⸲〲วรา้ย,ชั⸲〲วชา้สามานย,์ต⸲ํ〲าชา้ [Nontri]
/R EH1 CH AH0 D/ [CMU]
(j) / / [OALD]

wriggle บดิตวั: กระดกิ, ด㤲ิน [Lex2]
การบดิตวั: การกระดกิหรอืด㤲ินไปมา [Lex2]
เสน้ทางท⸲ี〲คดเค㤲ียว: เสน้ทางท⸲ี〲ลดเล㤲ียว [Lex2]
(รกิ\'เกลิ) vi.,vt.,n. (การ) บดิตวั,กระดกิ,ด㤲ินไปมา,เคล⸲ื〲อนตวัคลา้ย
หนอน,เดนิคดเค㤲ียว,เล㤲ือย,หลบหลกี,หนรีอด ###SW. wrigglingly adv.
###S. twist,wiggle [Hope]
(n) การบดิ,การด㤲ิน,การกระดกิ,การเล㤲ือย,การหลบหลกี [Nontri]
(vi) บดิ,ด㤲ิน,กระดกิ,เล㤲ือย,หลบหลกี [Nontri]
/R IH1 G AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wring บบี (โดยเฉพาะเพ⸲ื〲อใหน้㤲ําไหลออกมา): บดิ, คั㤲น [Lex2]
(รงิ) vt.,vi. บดิ,บบี,รัด,คั㤲น,ขนั,เบยีด,ขดูรดี,ขู่เขญ็,บบีคั㤲น,บงัคบั [Hope]



(vt) บดิ,ขนั,บบี,รัด,คั㤲น,ขดูรดี [Nontri]
/R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrinkle รอยยน่บนใบหนา้: รอยยบั, รอยตนีกา [Lex2]
ปัญหา[Lex2]
ยน่: ยบั, ยู่ย⸲ี〲 [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรอยยน่: ทาํใหเ้ป็นยบยู่ย⸲ี〲 [Lex2]
ซ⸲ึ〲งมรีอยยน่: ซ⸲ึ〲งเป็นร㤲ิวรอย [Lex2]
ไรร้อยยน่: ไมม่รีอยยน่, ไมเ่ป็นร㤲ิวรอย [Lex2]
(รงิ\'เคลิ) n. รอยยน่,รอยยบั,รอ่ง,สนั vt. ทาํใหย้น่,ทาํให้
ยบั,เพทบุาย,เลห่เ์หล⸲ี〲ยม,เคร⸲ื〲องมอืยอดเย⸲ี〲ยม vi. ยน่,ยบั ###S.
crumple,crease [Hope]
(n) รอยยน่,รอยยบั,รอ่ง,ขอ้คดิ,เคลด็ลบั,เลห่เ์หล⸲ี〲ยม [Nontri]
(vi) ยน่,ยบั,เป็นรอย [Nontri]
/R IH1 NG K AH0 L/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrist ขอ้มอื[Lex2]
(รสิท)ฺ n. ขอ้มอื,สลกัขอ้ตอ่,ขอ้ตอ่ [Hope]
(n) ขอ้มอื,ขอ้ตอ่ [Nontri]
/R IH1 S T/ [CMU]
(n) / / [OALD]



writ หมายศาล (ทางกฎหมาย): เอกสารระบคุาํสั⸲〲งของศาล [Lex2]
ขอ้เขยีน (คาํโบราณ): งานเขยีน [Lex2]
(รทิ) n. หมาย,หมายศาล,คาํสั⸲〲ง,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲เขยีนลงไป,ขอ้เขยีน,หนังสอืคาํ
สั⸲〲ง vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ writ [Hope]
(n) คาํสั⸲〲ง,หมายศาล,ขอ้เขยีน [Nontri]
/R IH1 T/ [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⸲ื〲องคอมพวิเตอร,์
Phr. (write off ขดีฆา่ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน㤲ีสญู,ตดัสนิ
ใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลง
นาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

writhe บดิตวัเพราะเจบ็ปวด: งอเพราะเจบ็ปวด, บดิเบ㤲ียวดว้ยความเจบ็ปวด
[Lex2]
(ไรธ)ฺ vi.,vt. บดิ,บด,บดิงอ,บดิเบ㤲ียว,บดิกาย,ชกังอ,ชกัด㤲ิน n. อาการดงั



กลา่ว ###SW. writher n. writhingly adv. [Hope]
(vi,vt) บดิ,ชกัด㤲ินชกังอ,งอ [Nontri]
/R IH1 TH/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrong ผดิ: ผดิพลาด, ไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ผดิปกต[ิLex2]
อยา่งผดิพลาด: อยา่งไมถ่กูตอ้ง [Lex2]
ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ผดิ: ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ไมด่,ี ความผดิ, ความไมด่ ี[Lex2]
(รอง) adj.,adv.,n. (ส⸲ิ〲งท⸲ี〲) ผดิ,ผดิพลาด,ไมถ่กูตอ้ง,ไมเ่ป็นความจรงิ,ไม่
เหมาะสม,ไมป่กต,ิประหลาด,ชอบกล,พกิล,ไมส่มควร,อยตุธิรรม,ผดิ
ศลีธรรม,เสยี,ไมย่ตุธิรรม vt. กระทาํผดิ ใสร่า้ย ประทษุรา้ย ละเมดิ
###SW. wronger n. wrongly adv. wrongness n. [Hope]
(adj) ผดิ,เขา้ใจผดิ,ไมเ่ป็นธรรม,ไมเ่หมาะสม [Nontri]
(n) ความผดิ,ความชั⸲〲ว,ความอยตุธิรรม,การใสร่า้ยผู้อ⸲ื〲น [Nontri]
(vt) กระทาํผดิตอ่,ทาํผดิพลาด,ละเมดิ,ใสร่า้ย,ประทษุรา้ย [Nontri]
/R AO1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrote กรยิาชอ่งท⸲ี〲 2 ของ write: เขยีน [Lex2]
(โรท) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 3 ของ write [Hope]
(vt) pt ของ write [Nontri]
/R OW1 T/ [CMU]



(v) / / [OALD]
[write]
เขยีน: เขยีนหนังสอื, จด, จารกึ [Lex2]
แตง่ (หนังสอื, กลอน, เพลง): ประพันธ ์(หนังสอื, กลอน, เพลง)
[Lex2]
(ไรท)ฺ vt.,vi. เขยีน,เขยีนหนังสอื,เขยีนจดหมาย,แตง่หนังสอื,กรอก
หนังสอื,บรรยาย,ประพันธ,์ลงนาม,บนัทกึขอ้มลูในเคร⸲ื〲องคอมพวิเตอร,์
Phr. (write off ขดีฆา่ออก เอาออกจากบญัช,ีทาํบญัชหีน㤲ีสญู,ตดัสนิ
ใจลมื) ###SW. writable adj. [Hope]
(vi,vt) เขยีนหนังสอื,ประพันธ,์เขยีนจดหมาย,พมิพห์นังสอื,แตง่,ลง
นาม [Nontri]
/R AY1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wrought ซ⸲ึ〲งสรา้งข㤲ึน[Lex2]
ซ⸲ึ〲งสรา้งอยา่งประณตีและตั㤲งใจ[Lex2]
กรยิาชอ่งท⸲ี〲 2 และ 3 ของ work (คาํโบราณ)[Lex2]
(รอท) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ work. adj. หลอ่หลอมข㤲ึน,ทาํ
ข㤲ึน,เสรมิข㤲ึน,ประดบั ###S. fashioned,made [Hope]
(adj) กระทาํ,ประดษิฐข์㤲ึน,หลอ่ข㤲ึน,เสรมิ,ประดบั [Nontri]
/R AO1 T/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[work]



งาน: การงาน [Lex2]
ท⸲ี〲ทาํงาน[Lex2]
เวลางาน[Lex2]
ความพยายามท⸲ี〲ใชไ้ปในการทาํงาน[Lex2]
ช㤲ินงาน: ผลงาน [Lex2]
ทาํงาน: ปฏบิตังิาน [Lex2]
ใชก้ารได:้ ทาํงานได ้[Lex2]
ทาํใหใ้ชก้ารได:้ ทาํใหท้าํงานได ้[Lex2]
เป็นผลสาํเรจ็: ประสบผลสาํเรจ็ [Lex2]
ทาํใหเ้ป็นรปูรา่ง: ปั㤲นรปู [Lex2]
ออกกาํลงั: ออกแรง [Lex2]
ซ⸲ึ〲งเก⸲ี〲ยวขอ้งกบังาน[Lex2]
(เวริค์) n. งาน,การงาน,การทาํงาน,ส⸲ิ〲งท⸲ี〲ทาํ,ผลติผลจากการ
ทาํงาน,งานฝีมอื,ส⸲ิ〲งกอ่สรา้ง,งานฝีมอื,ผล,พฤตกิารณ,์ adj. เก⸲ี〲ยวกบั
งาน vi. ทาํงาน,รับจา้งทาํงาน,ดาํเนนิงาน,เดนิเคร⸲ื〲อง,ใชส้อย,ใช้
งาน,ไดผ้ล,มผีล,ทาํดว้ยมอื,ทาํดว้ยสมอง vt.
จัดการ,ควบคมุ,ใชส้อย,ใชง้าน,ทาํใหไ้ดผ้ [Hope]
(n) การงาน,การทาํงาน,งานฝีมอื,ผลงาน [Nontri]
(vi,vt) ทาํงาน,ดาํเนนิงาน,ใชง้าน,ใชส้อย,เดนิเคร⸲ื〲อง,ทาํดว้ย
มอื,ควบคมุ [Nontri]
/W ER1 K/ [CMU]
(v) / / [OALD]



wrung กรยิาชอ่งท⸲ี〲 2 และ 3 ของ wring: บบี, บดิ, คั㤲น [Lex2]
(รัง) vi.,vt. กรยิาชอ่ง 2 และ 3 ของ wring [Hope]
(vt) pp ของ wring [Nontri]
/R AH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]
[wring]
บบี (โดยเฉพาะเพ⸲ื〲อใหน้㤲ําไหลออกมา): บดิ, คั㤲น [Lex2]
(รงิ) vt.,vi. บดิ,บบี,รัด,คั㤲น,ขนั,เบยีด,ขดูรดี,ขู่เขญ็,บบีคั㤲น,บงัคบั [Hope]
(vt) บดิ,ขนั,บบี,รัด,คั㤲น,ขดูรดี [Nontri]
/R IH1 NG/ [CMU]
(v) / / [OALD]

wry ซ⸲ึ〲งขบขนัเชงิเหนบ็แนม[Lex2]
เบ㤲ียว: บดิ, บดิเบ㤲ียว [Lex2]
(ไร) adj. บดูเบ㤲ียว,หนา้งอ,บดิ,งอ,บดิเบ㤲ียว,ออ้มคอ้ม,คดเค㤲ียว,ตรง
ขา้ม,ผดิปกต,ิชอบกล,หลอกลวง ###SW. wryly adv. wryness n.
###S. askew,distorted,ironic [Hope]
(adj) บดิ,เบ㤲ียว,บดิเบอืน,คดเค㤲ียว,ผดิปกต ิ[Nontri]
/R AY1/ [CMU]
(j) / / [OALD]
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