
NEEDLE (n)
(NEE dle): 
a long pointed metal 
pin with a hole in one 
end for the thread, 
used for sewing; gauge 
indicator

She sews with a 
needle and thread. 

หล่อนเย็บผ้าโดยใช้เข็ม
กับด้าย

เข็ม

The needle on the 
gauge pointed to the 
red zone meaning 
that the car was 
running out of 
gasoline.

เข็มบนมาตรวัดชี้ไปยัง
พื้นที่สีแดง หมายความ
ว่าน้้ามันก้าลังจะหมด

ALC  for  ECL
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PANEL (n) 
(PAN el):
a section for 
instruments/controls; 
a group of people who 
decide something

A one square meter 
solar panel is used 
for generating 
electricity. 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดหนึ่งตารางเมตร
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

แผงควบคุม, 

คณะตัดสิน

A panel of judges 
discussed the suit. 

คณะผู้พิพากษา
พิจารณาคดีความ
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PRECAUTION (n) 
(pre CAU tion): 
care taken in 
advance

You’ll be safe 
if you follow basic 
precautions.

คุณจะปลอดภัยหากคุณ
ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้า
ระวังเบื้องต้น

การระมัดระวัง,

มาตรการเฝ้าระวัง

Be sure to follow 
the usual safety 
precautions when 
cooking outdoors.

อย่าลืมปฏิบัติตาม      
ข้อควรระวังด้านความ
ปลอดภัย เมื่อประกอบ
อาหารกลางแจ้ง
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PRECISE (adj) 
(pre CISE): 
exact; accurate

Please tell me the 
precise time of 
their arrival. 

กรุณาบอกเวลาที่
แน่นอนที่พวกเขาจะ
มาถึงแก่ฉันด้วย

แม่นย้า, ถูกต้อง

The manager gave 
the precise answer 
which I was looking 
for.

ผู้จัดการให้ค้าตอบที่
ถูกต้องตามที่ฉัน
ต้องการ
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PROPEL (v) 
(pro PEL):  
to move forward

The seat belt 
stopped him from 
being able to 
propel forward 
during the crash. 

เข็มขัดนิรภัยช่วยหยุด
เขาไม่ให้พุ่งตัวไป
ข้างหน้าขณะเกิด
อุบัติเหตุ

ขับเคลื่อน, 

ท้าให้เคลื่อนไปข้างหน้า

The young boy 
often wondered 
how NASA was able 
to propel shuttles 
into space. 

เด็กชายสงสัยเสมอว่า
องค์กรนาซ่าสามารถ
ขับเคลื่อนกระสวยสู่
อวกาศได้อย่างไร
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PROPELLER/PROP  
(n) 
(pro PEL ler/PROP): 
a device with rotating 
blades which propels 
boat and aircraft 
forward

The propeller was 
cracked and 
needed repair.

ใบพัดแตกหักและ
จ้าเป็นต้องได้รับการ
ซ่อมแซม

ใบพัด

The two propellers, 
which were 
comparatively very 
large, are being 
placed amidships.

ใบพัดสองใบซึ่งมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่มาก ก้าลัง
ถูกติดตั้งไว้กลางล้าเรือ
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SECONDARY 
(adj) 
( SEC on da ry ) 
: second in order or 
rank

We have to use 
secondary roads 
since the main 
highways are under 
construction.

พวกเราต้องเดินทาง
โดยใช้ถนนสายรอง
เพราะทางหลวงหลักอยู่
ในระหว่างก่อสร้าง

ล้าดับที่สอง, เป็นรอง
The size of the bag 
is secondary to its 
quality and price.

ขนาดของกระเป๋า
ส้าคัญรองจากคุณภาพ
และราคา
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SOUTHEAST 
(adv) (adj)  
( south EAST ) 
: to or toward the 
southeast; coming from 
the southeast

Winds blow 
southeast toward 
the equator.

ลมพัดไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้เข้า
ใกล้เส้นศูนย์สูตร

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้

Many little islands 
extend from the 
southeast side of 
Japan. 

มีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ
อยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของประเทศ
ญี่ปุ่น
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SOUTHEAST 
(n) ( south EAST ) 
: to compass direction 
midway between south 
and east; an area of the 
country ( usually 
capitalized )

A large number of 
people migrated to 
the Southeast after 
the flood struck the 
city.

ผู้คนจ้านวนมากอพยพ
ไปทางภาคตะวันออก
เฉียงใต้ หลังเมืองถูกน้้า
ท่วม

ทิศตะวันออกเฉียงใต้

Winds from the 
southeast will bring 
warm and humid air 
into the country.

ลมจากทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้จะพัด
พาอากาศร้อนชื้นเข้าสู่
ประเทศ 
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SOUTHWEST 
(adv) (adj) 
( south WEST ) 
: to or toward the 
southwest; coming from 
the southwest

Siberian cranes 
migrate southwest
during winter.

นกกระเรียนไซบีเรีย
อพยพไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ในช่วง
ฤดูหนาว

ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้

The harbor is on 
the southwest side 
of the island.

ท่าเรือตั้งอยู่ทางฝั่งทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของ
เกาะ
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SOUTHWEST 
(n)  ( south WEST ) 
: the compass direction 
midway between south and 
west; a region of the country 
( usually capitalized )

He lives in a small 
town in the 
southwest of the 
country.

เขาอาศัยอยู่ในเมือง
เล็กๆ ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของประเทศ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

The wind is blowing 
from the southwest
bringing in cold and 
dry air.

ลมที่มาจากทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้พัดพา
อากาศแห้งและหนาว
เย็นเข้าสู่ชายฝั่ง
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THROUGHOUT 
(adv) (prep) 
( through OUT ) 
: in every part; from 
beginning to end

It snowed 
throughout the day.

หิมะตกตลอดทั้งวัน

ตลอด, โดยตลอด

These book covers all 
important 
information that 
students have to 
learned throughout
the year.

หนังสือเหล่านี้รวบรวม
เนื้อหาส้าคัญที่นักเรียน
จะต้องเรียนตลอดทั้งปี
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AIRCRAFT (n) 
(AIR craft): 
a machine 
(or machines) that 
flies  

Matt works as a 
steward in an 
aircraft.  

แมตตท์้างานเป็น
พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน

เครื่องบิน หรือ
ยานพาหนะที่บินได้ใน
อากาศ

This displayed 
aircraft was used 
during the World 
War II. 

เครื่องบินที่จัดแสดง
ล้านี้เคยถูกใช้งาน
ในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่สอง  
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ALTIMETER (n) 
(al TIM e ter): 
an instrument for 
measuring altitude

The altimeter in the 
plane can indicate 
the altitude.      

เครื่องวัดความสูงใน
เครื่องบินสามารถระบุ
ถึงระดับความสูงที่
เครื่องบินบินเหนือพื้นที่
ระนาบได้

เครื่องวัดความสูง 

Altimeter is 
regularly checked 
by the pilot during 
the flight.

เครื่องวัดความสูงจะ
ได้รับการตรวจสอบจาก
นักบินอย่างสม่้าเสมอ
ในช่วงที่นักบินท้าการ
บิน  
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ATTITUDE (n) 
(AT ti tude): 
a way of feeling, 
thinking, or behaving; 
position of a plane

Ed has a negative 
attitude towards 
physics.  

เอ็ดมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
วิชาฟิสิกส์

ความรู้สึก ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรม 
ต้าแหน่งของเครื่องบิน

The pilot 
monitored the 
attitude indicator to 
confirm the plane 
position. 

นักบินตรวจสอบ
เครื่องชี้วัดต้าแหน่งของ
เครื่องบินเพื่อยืนยัน
ต้าแหน่งของเครื่องบิน
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AVIATION (n) 
(a vi A tion): 
the science of flying 
aircraft 

Leonardo studies 
aviation because 
he always dreams 
of becoming a 
pilot. 

ลีโอนาร์โดศึกษา
วิชาการบินเพราะเขา
ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบนิ
ตลอดมา

วิชาการบิน

Bob is studying 
aviation and is 
eager to start 
flying.

บ๊อบก้าลังเรียน
วิชาการบินและ
กระตือรือร้นที่จะ
เริ่มบิน
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BUMPY (adj) 
(BUM py): 
rough, not smooth  

The plane made a 
bumpy landing.   

เครื่องบินลงจอดได้
อย่างไม่ราบรื่นนัก

ขรุขระ ไม่ราบเรียบ 
ไม่ราบรื่น

The road to my 
house is very 
bumpy.

ถนนที่เข้าไปยังบ้าน
ของฉันนั้นขรุขระมาก 
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CO- (affix) 
(co): 
prefix which means 
together with, joint

He did the 
fundraising project 
with his co-worker.    

เขาท้าโครงการระดม
ทุนร่วมกับเพื่อน
ร่วมงานของเขา

ค้าที่เติมหน้าค้าแล้วท้า
ให้ค้านั้นหมายว่าด้วยกัน 
ร่วมกัน 

My co-author is 
someone who 
wrote the book 
with me.  

ผู้เขียนหนังสือร่วมคือ
คนที่เขียนหนังสือ
ร่วมกันกับฉัน 
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COCKPIT (n) 
( COCK pit ): 
the part of aircraft 
where pilot sits.

The pilot checked 
engines in the 
cockpit.

นักบินตรวจสอบ
เครื่องยนต์ในห้อง
นักบิน

ห้องนักบิน

The pilot and 
copilot work in the 
cockpit.

นักบินและผู้ช่วย
นักบินท้างานในห้อง
นักบิน
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COMPASS (n) 
(COM pass): 
An instrument for 
showing direction

Compass is very 
important when 
you cannot find a 
way out of the 
forest.    

เข็มทิศเป็นสิ่งที่จ้าเป็น
มากเมื่อคุณหาทาง
ออกจากป่าไม่เจอ

เข็มทิศ

Jenny always takes 
a compass with 
her when she goes 
trekking.  

เจนนี่น้าเข็มทิศติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่หล่อน
ไปเดินป่า

ALC  for  ECL
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CONCENTRATE (ON) 
(V) 
(CON cen trate on): 
to direct one’s 
attention toward one 
thing.

It’s very difficult 
to concentrate on 
my work because 
you keep on 
disturbing me.   

มันยากมากที่จะมี
สมาธิจดจ่ออยู่กับงาน
ของฉัน เพราะคุณยัง
คอยรบกวนฉันอยู่ 

ให้ความสนใจหรือมี
สมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง

It’s essential for 
students to 
concentrate on 
what teacher says.

นักเรียนจ้าเป็นจะต้อง
สนใจฟังในสิ่งที่ครูพูด
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PHASE (n)
(PHASE ) : a stage in 
growth or 
development

Those soldiers are 
still in the first 
phase of training.

ทหารเหล่านั้นยังคงอยู่
ในช่วงแรกของการฝึก

ระยะ ช่วง (ของ
ความก้าวหน้า หรือการ
พัฒนา)

The construction 
project is in its 
final phase.

โครงการก่อสร้างอยู่ใน
ระยะสุดท้าย

ALC  for  ECL

Photo credits: -https://www.pixabay.com
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PRE-(prefix) : 
prefix added to 
words to express 
before, in advance

Tourists must take 
precautions before 
climbing 
mountains.

นักท่องเที่ยวต้อง
เตรียมการด้วยความ
ระมัดระวังก่อนปีนเขา

ค้าที่เติมหน้าค้าอื่นท้าให้
มีหมายความว่า ก่อน 
ล่วงหน้า

No animals living 
during prehistoric 
times still exist.

ไม่มีสัตว์ที่มีชีวิตในช่วง
ก่อนประวัติศาสตร์ตัวใด 
ยังคงมีชีวิตอยู่
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Photo credits: -https://commons.wikimedia.org                            

-https://en.wikipedia.org/wiki/Sphygmomanometer

Reference: Vocabulary from American Language Course  Book 23  Lesson 4 

For educational purposes only



PROGRESS 
(n) ( PROG ress ) : 

development

The work has made 
several progress.

งานมีความก้าวหน้า
มากมาย

ความก้าวหน้า

They asked for 
a progress report 
on the project.

เขาขอรายงาน
ความก้าวหน้าเกี่ยวกับ
โครงการ

ALC  for  ECL
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อ่าน English Delivery ย้อนหลังได้ที่
เว็บไซต์ ศภษ.ยศ.ทอ.

http://english.rtaf.mi.th

ส้าหรับผู้สนใจศึกษาเพ่ิมเติม ศูนย์ภาษา ฯ ได้จัดเตรียมช่องทาง
ให้ท่านศึกษาตามความต้องการ ดังนี้

- เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับศูนย์ภาษา ฯ (Quartet)
- แบบฝึกเตรียมสอบ ECL ที่ http://www.english.rtaf.mi.th

- คอลัมน์ครูภาษาพาที ในหนังสือข่าวทหารอากาศ
- Facebook page: RTAF Language Center

มีปัญหาด้านการทดสอบภาษาอังกฤษ ติดต่อแผนกแผนการศึกษา
หมายเลข ๒๒๙๖๕ หรือ ๒๖๒๗๖

มีปัญหาด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ติดต่อสอบถามได้ที่ 
หมายเลข ๒๒๙๖๓, ๒๒๙๖๔ และ ๒๖๔๐๙ ค่ะ

Wednesday – ALC for ECL


