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abandon อะแบ฿นด้ัน ปลอย,ละทิ้ง 
abdomen แอบโด฿เม็น ชองทอง 
ability อะบิ๊ลิตี้ ความสามารถ 
ablaze อะแบล฿ซฺ โชติชวง 
able เอ฿เบิ้ล สามารถ 
abnormal แอบน฿อรแมอล ผิดปรกติ 

aboard อะบ฿อรแด 
บนเรือ,บนรถ,บน
เครื่องบิน 

abolish อะโบ฿ลิช เลิกลม 

about อะเบ฿าท 
เกี่ยวกับ,ประมาณ
,แถวๆ 

above อะโบ฿ฝ เหนือ,สูงกวา 
abroad อะบร฿อด กวาง,ตางประเทศ 
absent แอ฿บเซนท ขาด,ไมอยู 
absolute แอ฿บโซลูท สัมบูรณแ,แทจริง 
absorb แอ฿บซ฿อรแบ ดูดซับ,รับเอาไว 
abstract แอ฿บสแทรคทฺ ไมมีตัวตน 
absurd แอ฿บเซิรแท เหลวไหล,นาขัน 
abundant อะบั๊นแดนท มากมาย,สมบูรณแ 
abuse อะบิ๊วส ใชในทางทีผ่ิด,กลาวราย,ทารุณ 

academy อะคาเด฿มี ่ วิชาการ,โรงเรียน 
accelerate แอ฿คเซลเลอเรท เรง 
accept แอ฿คเซพท รับ, ตอบรับคําเชิญ 
access แอ฿คเซส เขาถึง 
accessory แอ฿คเซสซอรี ่ สวนเพิ่มเติม 
accident แอ฿คซิเด็นท อุบัติเหตุ 
acclaim แอ฿คเคลม ไชโย,โหรอง 
accommodate แอ฿คคอมโมเดท ทําใหเหมาะสม,สะดวก 
accompany แอ฿คคอมพานี่ มากับ,ไปกับ 
accomplish แอ฿คคอมผลิช ทําใหเสร็จลง 
accord แอ฿คคอรแด ตรงกัน,ตองกัน 
account แอ฿คเคาท บัญช,ีรับผิดชอบ 
accumulate แอ฿คคิวมูเหลท สะสม 
accurate แอ฿คคิวเหรท แนนอน,เที่ยงตรง 
accuse แอ฿คคิ้วส กลาวหา 
accustom แอ฿คคัสตอม ฝึกใหเคยชิน 
ache เอช ปวด 
achieve อะช้ีฝ บรรลุ 
acid เอ฿สิด กรด 
acknowledge แอ฿คโนเหล็จ ยอมรับ 
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acme แอ฿คมี ่ สูงสุด 
acquire แอ฿คไควรแ ไดมา,เขายึด 
acre เอ฿เคอรแ 2.5 ไร 
across อะคร฿อส ขาม 
act แอ฿คท กระทํา,แสดง 
actual แอ฿คชวล ที่จริง 
adapt อะแด฿พทแ ดัดแปลง,ทําใหเหมาะ 
add แอ฿ด เพิ่ม,บวก 
addict แอ฿ดดิคท ติด(ยาเสพติด) 
addition แอ฿ดดิชั่น การเติมเขาไป 

address แอ฿ดเดรส 
ที่อยู,กลาวปราศัย
,จัดการ 

adequate แอ฿ดดีเควท พอเพียง 
adhere แอ฿ดเฮียร ติด 
adjacent แอดจ฿าเซนท ประชิด,ใกลเคียง 
adjoin แอ฿ดจอย ติด 
adjust แอ฿ดจัสท ปรับ,ปรับตั้ง 

administrate แอ฿ดมินิเทรท 
บริหาร,ปกครอง
,จัดการ 

admire แอ฿ดไมร นับถือ,เลื่อมใส 

admit แอ฿ดมิท รับเขาไว,ยอมรับ 
adopt อะด฿อพท รับเอา,นํามาใช 
adrift อะดริ๊ฟท ลอยไป 
adult อะดั๊ลท ผูใหญ 
advance แอดฝฺานซ กาวหนา 

advantage แอดแฝฺนเทจ 
ไดเปรียบ,เป็น
ประโยชนแ 

adventure แอดเฝฺนเจอรแ ผจญภัย 

adversary แอ฿ดเฝอรแซารี ่
เป็นปฏิปใกษแ,ตรงกัน
ขาม 

advertise แอ฿ดเฝอรแไทส โฆษณา 
advice แอดไฝฺซแ แนะนํา 
advocate แอ฿ดโฝเขท สนับสนุน,เป็นทนาย 
aeon อ๊ีออน ชั่วกัลปวสาน 

aero- แอ฿โร 
อากาศ, เกี่ยวกับ
อากาศ 

aeroplane แอ฿โรเพลน เครื่องบิน 
affair แอฟแฟรแ เรื่อง,กิจธุระ 
affect แอฟเฟค กระทบกระเทือน 
affirm แอฟเฟิรแม รับรอง 
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afford แอฟฟอรแด สามารถมีได 
afraid อะเฟรด กลัว,เกรง 
after แอ฿ฟเทอร หลังจาก,ภายหลัง 
again อะเกน อีกครั้ง 
against อะเก฿นสท แขงกับ,สูกับ,ตอตาน 
age เอจ อาย,ุแก 

agency เอ฿เจ็นซี ่
ตัวแทน, หนวยงาน
ราชการ 

agenda อะเจ฿นดา วาระการประชุม 
agent เอเจนท ผูแทน 
aggregate แอ฿กกรีเกท สรุป,ไหลไปรวมกัน 
aggressive แอกเกร฿สสีฝ กาวราว,รุกราน 
ago อะโก -มาแลว 
agree อะกรี ตกลง,เห็นพอง 
agriculture แอ฿กรีคัลเจอรแ เกษตรกรรม 
ahead อะเฮด ขางหนา 
aid เอด ชวยเหลือ 
aim เอม มุง,มุงหมาย 
ain't เอ฿นท ไมใช 
air แอรแ อากาศ 

alarm อะลารแม เตือน,ปลุก 
album อั๊ลบั้ม สมุดเก็บภาพ,แผนเสียง 
alert อะเลิ๊รแท เตรียมพรอม,ระวังระไว 
algebra อั๊ลจีบรา พีชคณิต 
alibi อั๊ลไลไบ ขอแกตัว 
alien เอ฿เลี่ยน แปลก,ตางดาว 
align อะไลน อยูในเสนตรง 
alike อะไล฿ค เหมือน 
alive อะไล฿ฝ มีชวีิตอยู,กระป้ีกระเปุา 
alkali อั๊ลคาลาย ดาง 
all ออล ทั้งหมด 
allege อัลลี๊จ กลาวหา 
allocate อั๊ลโลเขท แบงให,กําหนด 
allow อะลาว อนุญาต,ยอมให 
alloy อัลลอย เจือปน,ผสม 
ally อัลลาย ผูกพัน,พันธมิตร 
almost อ฿อลโมสท เกือบ 
alone อะโลน คนเดียว,โดเดี่ยว 
along อะลอง ตาม(ถนน),รวมดวย 
already ออลเร฿ดี ้ มีอยูแลว,เกิดขึ้นแลว 
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alright ออลไร฿ท ดีแลว 
also อ฿อลโซ อีกดวย,ดวย 
alter อั๊ลเทอรแ แปลง 
alternate อั๊ลเทอรแเหนท สลับกัน 
although ออลโทร แมวา 
altitude อั๊ลทิจูด ระยะสูง 
altogether ออลทูเก฿ทเทรอ พรอมกัน 
always อ฿อลเวยแส เสมอ 
a.m. เอเอ็ม กอนเที่ยง 
amateur อะเมเทอร สมัครเลน 
amaze อะแม฿ซฺ ทําใหประหลาดใจ 
ambassador แอมบ฿าสซาเดอรแ เอกอัคราชฑูต 
ambition แอมบิ๊ชั่น ทะเยอทะยาน 
ambulance แอ฿มบูแลนซแ รถพยาบาล 
ambush แอ฿มบุช ซุมโจมตี 
amen เอเมน สาธุ 
amend อาเม็นด แกไข,แกตัว 
amid เอมิด กลาง,ทามกลาง 
amnesty แอ฿มเนสที ่ นิรโทษกรรม 
among อะมอง ในหมู 

amount อะเม฿าท รวมเป็นจํานวน 
amplitude แอ฿มพลิจูด ความกวางขวาง 

amuse อะมิ๊วส 
ทําใหเพลิดเพลิน
,ขบขัน 

analogy อะน฿าโลจี ้ อุปมา 
analyse อ฿ะนาไลส วิเคราะหแ 
anatomy อะน฿าโทมี ่ รางกาย 
ancestor แอ฿นเซสเทอร บรรพบุรุษ 
anchor แอ฿งเคอรแ สมอ 
ancient แอ฿นเซี่ยนท โบราณ 
and แอนดแ และ 
angel แอ฿งเจล นางฟูา 
anger แอ฿งเกอร โกรธ 
angle แอ฿งเกิ้ล มุม 
animal แอ฿นิมอล สัตวแ 
anniversary แอนิเฝฺอรแซารี่ วันครบรอบ 
announce อะเน฿าซ ประกาศ 
annoy แอนนอย รําคาญ 
annaul แอนน฿วล ประจําป ี
another อะน฿าเทรอรแ คนอื่น,อีกคนหนึ่ง 
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answer แอ฿นเซอร คําตอบ,ตอบ,ผลลัพธแ 
ant แอ฿นท มด 
anthem แอ฿นเทรม เพลงชาติ 
anthology แอนโท฿โลจ้ี โคลง,กาพยแ,กลอน 
anti- แอ฿นไท ตอตาน,ขัดขวาง 
anticipate แอนท๊ิซิเพท คาดลวงหนา 
anticlockwise แอนไทคล฿อคไวสแ ทวนเข็มนาฬิกา 
antique แอนที๊คว โบราณ, ของเกา 
anxious แอ฿นเซียส หวงใย,กังวล 
any เอ฿นี่ ใด,คนหนึ่งคนใด,บาง 
apart อะพารแท แยกออกตางหาก 
apartheid อะพ฿ารแไทด นโยบายเหยยีดสีผิว 
apology อะพ฿อโลจ้ี คําขอโทษ 
appeal แอพพีล อุธรณแ,รองเรียน 
appear แอพเพียรแ ปรากฏ 
appetite แอ฿พเพไทท อยากอาหาร 
applaud แอพพลอด ปรบมือ,สรรเสริญ 
apply แอ฿พพลาย ใชประโยชนแ,สมัครงาน 
appoint แอพพ฿อยท แตงต้ัง, นัดหมาย 
appraise แอพเพรส ประเมินคา 

appreciate แอพพรี๊ชิเอท ชอบ,ปลื้ม 
apprehend แอพพรีเฮ็น เขาใจ,ความเขาใจ 

approach แอพโพร฿ช 
เขาใกล,ทาบทาม,เขา
หา 

appropriate แอพโพร฿พริเอท เหมาะ,สมควร 
approve แอพพรู฿ฝ อนุมัต,ิ เห็นพอง 

approximate 
แอพพร฿อกซิเห
มท ประมาณ,ราวๆ 

aqua อ฿าควา น้ํา 
arc อ฿ารแค สวนโคง 
architect อ฿ารแชิเถ็คท สถาปนิก 
archives อ฿ารแไคฝส ที่เก็บเอกสารสําคัญ 
ardent อ฿าเด็นท อยางแรงกลา 
area แอ฿เรีย พ้ืนท่ี 
arena อารี๊นา สนาม,สังเวียน 
argue อ฿ารแกิว โต,เถียง 
arise อะไร฿ส ลุกขึ้น,เกิดขึ้น 
arithmetic อะริ๊ทเมติค เลขคณิต 
arm อารแม แขน,อาวุธ 
aroma อะโร฿มา กลิ่นหอม 
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around อะราวนฺด ฺ ลอมรอบ 
arrange อะเร฿นจแ จัด,เตรียม,จัดการ 
array อะเรยแ ขบวน,ทิวแถว 
arrest อะเร฿สท จับกุม 
arrive อะไร฿ฝ มาถึง 
arrogant อ฿ะโรแกนท หยิ่ง 
arrow แอ฿โร ลูกธนู,ลูกศร 
arson อ฿ารแซั่น ลอบวางเพลิง 
art อารแท ศิลปะ 
article อ฿ารแทิเคิ่ล มาตรา,บทความ 
artificial อารแทิฟิ๊เชี่ยล เทียม,ปลอม 
as แอส เหมือน,ดังที,่ขณะที ่
ash แอช เถาถาน 
ashamed อะเชมด ฺ ละอาย 
ashore อะชอรแ ขึ้นฝใ่ง 
aside อะไซ฿ดฺ เลี่ยงไป 
ask อาสค ฺ ถาม,ขอรอง 
asleep อะสลี๊พ หลับ 
aspect แอ฿สเพ็คท ลักษณะ,รูปราง 
aspire แอสไพรแ ปรารถนา 

assassinate แอสซ฿าซิเหนท ลอบฆา 
assault แอสซั๊ลท โจมต ี
assemble แอสเซ฿มเบิ้ล รวบรวม,ประชุม 

assent แอสเซ฿นท 
ยอมรับ, เห็นดวย, 
สนับสนุน 

assess แอสเซ฿ส ประเมินราคา 
asset แอ฿สเส็ท ทรัพยแสิน 
assign แอสไซนฺ มอบหมาย 
assist แอสซิ๊สท ชวยเหลือ, สนับสนุน 
associate แอสโซ฿ซิเอท เขารวม, เกี่ยวเนื่อง 
assume แอสซูม สมมุติ 
assure แอสชัวรแ รับประกัน,แนนอน 
asylum อะไซ฿ล่ัม ที่ลี้ภัย 
at แอ็ท ที่ 
athlete แอ฿ทลี๊ท นักกีฬา 
atlas แอ฿ทลาส แผนที ่
atmosphere แอ฿ทโมสเฟียรฺ บรรยากาศ 
attach แอทแท฿ช แนบ,ผูกติด 
attack แอทแท฿ค โจมต,ี วิจารณแ 
attain แอทเทน บรรลุ 
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attempt แอทเท฿มพท พยายาม 
attend แอทเท็นด ตั้งใจ,เอาใจใส 
attitude แอ฿ททิจูด ทาที 
attract แอทแทร็คท ดึงดูด 
attribute แอ฿ททริบิ้วทฺ คุณสมบัติ, อางเหตุผล 
auction อ฿อคชั่น ประมูล 
audience อ฿อเดี่ยนซ ผูชม,ผูฟใง 
audit อ฿อดิท ตรวจสอบบัญชี 
aunt อ๊ันท ปูา,อา,นาสาว 
aura อ฿อรา รัศม ี
authentic ออเท฿นทิค แทจริง 
author อ฿อเธอรแ ผูแตง 
authority ออรแโท฿ริที ่ เจาหนาที่,อํานาจ 
auto อ฿อโท รถยนตแ 
auto- อ฿อโท อัตโนมัติ 
autumn อ฿อท่ัมน ฤดูใบไมรวง 
auxiliary ออกซิ๊เลียรี ่ ชวย,เครื่องชวย 
avenue แอ฿ฝเฝนิว ถนน 
average แอ฿ฝเฝอรแเหรจ เฉลี่ย 
aviation เอฝิเอ฿ชั่น การบิน 

avoid อะฝอยด หลีกเลี่ยง 
await อะเว฿ท คอย 
awake อะเวค ตื่น,ปลุก 
award อะหวอรแด ตัดสิน,รางวัล 
aware อะแวรแ รับรู 
away อะเวยแ หางไป 
awe ออวแ เกรงขาม,หวาดเสียว 
awhile อะวายล ฺ สักครู 
axe แอ็กซแ ขวาน,ตัด 
axis แอ฿กซิส แกน 
   
babe เบบ ทารก 
baby เบ฿บี้ ทารก 
bachelor แบ฿ชเชลเลอรแ ปริญญาตร ี

back แบ็ค 
หลัง,กลับ,ถอยหลัง
,ยอนหลัง 

bad แบด เลว 
worse เวิ๊รแส เลวกวา 
worst เวิ๊รแสท เลวที่สุด 
bag แบ฿ก ถุง,หอ 
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bail เบล ประกันตัว 
bake เบ฿ก อบ 
balance บ฿าลานซแ สมดุล,ถวงดุล 
bald บาลดฺ หัวลาน 
bamboo แบมบู ไมไผ 
ban แบน หาม 
band แบนดแ แถบ,วงดนตรี,หมูพวก 
bandit แบ฿นดิท โจร 
bang แบง เสียงดังปใง 
bank แบ฿งค ฝใ่ง,กอง,ธนาคาร 
bankrupt แบ฿งค-รัพทฺ ลมละลาย 
banner แบ฿นเนอรแ ธง,ปูาย 
banquet แบ฿งเควท การเลี้ยง,งานเลี้ยง 
bar บารแ ลูกกรง,ขวาง,หาม,บารแ 
barber บ฿าเบอรแ ชางตัดผม 
bare แบรแ เปลือย 
bargain บ฿ารแเกน ตอรอง 
bark บารแค เหา 
barrel บ฿ารแเรล ถังไม,158.89 ลิตร 
barricade แบรริเขด ขวาง,กั้น 

barrier แบ฿ริเออรแ เครื่องกั้น,อุปสรรค 
barter บ฿ารแเทอรแ แลกเปลี่ยนสินคา 
base เบส ฐาน,หลัก 
basis เบ฿สิส เกณฑแ,ฐาน 
basket บ฿าสเก็ต กระจาด,ตระกรา 
bat แบท คางคาว 
bath บ฿าทร อาบน้ํา,ชําระ 
battle แบ฿ทเทิ้ล รบ,ปะทะ 
bay เบยแ อาว 
bazaar บาซารแ ตลาด 
be บี เป็น,อยู,คือ 
beach บีช หาดทราย 
beam บีม คาน 
bean บีน ถั่ว 
bear แบรแ แบกรับ,หมี 
beard เบียรแด เครา 
beast บี๊สท สัตวแเดรัฐฉาน,ดุราย 
beat บีท ตี,ทุบ 
beauty บิ๊วที่ สวย,งาม 
become บีคัม กลายมาเป็น 
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bed เบ฿ด เตียง 
bee บี ผึ้ง 
beef บี๊ฟ เนื้อวัว 
before บีฟอรแ กอน,ตอหนา 
beg เบ฿ก ขอรอง,ออนวอน 
beggar เบ฿กการแ ขอทาน 
begin บีกิน เริ่มตน 
behalf บีฮาลแฟ ในนามของ 
behave บีแฮฝ พฤติการณแ 
behind บีฮายนแ ขางหลัง 
believe บีลี๊ฝ เชื่อ,ศรัทธา 
bell เบลลแ ระฆัง,กระดิ่ง 
belong บีลอง เป็นของ 
beloved บีเลิ๊ฝ เป็นที่รัก 
below บีโลวแ ต่ํากวา,เบื้องใต 
belt เบ฿ลทแ เข็มขัด 
bench เบ฿นช มานั่ง 
beneath บีนี๊ทร ใต,ต่ํากวา 
benefit เบ฿เนฝิต ประโยชนแ 
beside บีไซดแ ขาง,นอกจาก 

besiege บีซี๊จ ลอม,กลุมรุม 
best เบ฿สทแ ดีที่สุด 
bestow บีโทวแ สละให 
bet เบ฿ท พนัน 
betray บีเทรยแ ทรยศ 
better เบ฿ทเทอรแ ดีกวา 
between บีทะวีน ระหวาง 
beverage เบ฿ฝเวอรแเหรจ เครื่องดื่ม 
beware บีแวรแ ระวัง 
beyond บียอนดแ พน,โพน,เกิน,นอกจาก 
bi- ไบ สอง 
bias ไบ฿แอดส อคต ิ
bid บิด ใหราคา,ประมูลราคา 
big บิ๊ก ใหญ 

bill บิลลแ 
บัญชีรายการ,พรบ.,ตั๋ว
เงิน 

billion บิ๊ลเล่ียน พันลาน 
bio- ไบโอ ชีวะ 
biography ไบโอ฿กราฟฟี ่ ประวัติบุคคล 
biology ไบโอ฿โลจี้ ชีววิทยา 



10 

 

 10 

bird เบิรแด นก 
birth เบริ๊ท เกิด 
biscuit บิ๊สกิต ขนมปใงกรอบ 
bishop บิ๊ฉอพ พระในศาสนาคริสตแ 
bite ไบทแ กัด 
bitter บิ๊ทเทอรแ ขม,ขมขื่น 
bizarre บิซารรแ ประหลาด 
black แบล฿ค ดํา 
blackmail แบล฿คเมล ขูกรรโชก 
blade เบลด ใบมีด 
blame เบลม ตําหน,ิโทษ 
blank แบล฿งค เปลา,วางเปลา 
blanket แบล฿งเค฿ท ผาหม 
blast บลาสทํ ระเบิด 
blaze เบลซ โชติชวง 
bleak บลี๊ค อางวาง,เศรา 
blend เบลนดฺ ผสมผสาน 
bless เบล฿ส ใหพร 
blind ไบลนฺดฺ บอด 
blink บลิ๊งค กระพริบตา 

block บล฿อค กีดขวาง 
blond บลอนดแ สีบลอนดแ 
blood บลัด เลือด,เลือดออก 
bloom บลูม เบงบาน 
blossom บล฿อสซั่ม แตกเนื้อหนุม,ออกดอก 
blow โบลวแ เปุา 
blue บลู สีน้ําเงิน,สีฟูา,เศรา 
blur เบลอรแ พรา,มัว 

board บอรแด 
ไมกระดาน
,คณะกรรมการ 

boat โบ฿ท เรือเล็ก 
body บ฿อดี้ รางกาย, ลําตัว, ศพ 
boil บอยล ฺ ตม,เดือด 
bold โบลดฺ เดน,ชัด,อาจหาญ 
bolt โบ฿ลทฺ สลัก,น฿อต 
bomb บอมบฺ ระเบิด,กระหน่ํา 
bond บอนดฺ ผูกมัด,พันธบัตร 
bone โบน กระดูก,กาง 
bonus โบ฿นัส รางวัลพิเศษ 
book บุ฿ค หนังสือ,จอง 
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boom บูม เจริญ, เสียงดังสนั่น 
boost บู฿สทฺ สงเสริม 
boot บู฿ท รองเทาหุมสน 
border บ฿อรแเดอรฺ พรมแดน,ขอบ,ริม 
bore บอร ฺ เบื่อ 
borrow บ฿อโรว กู,ยืม 
boss บ฿อสสฺ นาย,หัวหนา 
both โบทร ฺ ทั้งสอง 
bother บ฿อเทรอรฺ รบกวน 
bottle บ฿อทเทิ่ล ขวด 
bottom บ฿อททอม ต่ําสุด,กน 
bounce เบ฿าส ฺ เดง, กระดอน 
bound บาวนฺดฺ ขอบเขต 
bow บาว คํานับ 
bowl โบลวแ ชามกลม 
box บ฿อกซ ฺ กลอง,ชก 
boycott บ฿อยขอทท ฺ คว่ําบาตร 
brain เบรน สมอง 
brake เบรค เบรค,หามลอ 
branch บร฿านชฺ กิ่งกาน,สาขา 

brand แบรนด ฺ ยี่หอ 
brass บร฿าสส ฺ ทองเหลือง 
brave เบร฿ฝ กลาหาญ 
bread เบรด ขนมปใงปอนดแ 
break เบร฿ค แตก,ทําลาย 
breast บรี๊สท ฺ หนาอก 
breath บรี๊ทฺรฺ หายใจ 
breed บรีด เพาะพันธุแ,ผสมพันธุแ 
breeze บร฿ซ ลมออนๆ 
bribe ไบรบํ สินบน 
brick บริ๊ค อิฐ 
bride ไบรด ํ เจาสาว 
bridge บริดจ สะพาน 
brief บริ๊ฟ สรุปสั้นๆ 
bright ไบร฿ท สวาง,ฉลาด 
brilliant บริ๊ลเลี่ยนทํ สุกใส,หลักแหลม 
bring บริง พามา,นํามา 
broad บรอด กวาง 
broker โบร฿คเคอรแ นายหนา 
brother บร฿าเทอร ํ นอง,พี่ชาย 
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brown บราวน ํ สีน้ําตาล 
brush บรัช แปรง,ปใด 
bubble บั๊บเบ้ิล ฟอง 
buck บั๊ค ดอลลารแ 

bud บัด 
ตา(ที่จะโตเป็นกิ่งหรือ
ดอก),หนอ 

buddy บั๊ดด้ี เพื่อน 
budget บั๊ดเจ฿ท งบประมาณ 
buffer บั๊ฟเฟุอรแ ปะทะไว 
buffet บุ฿ฟเฟ ุ บุฟเฟ ุ
bug บั๊ก แมลง 
build บิ้ลดํ สราง 
bulb บั้ลบํ กระเปาะ 
bulk บั๊ลคํ ขนาด,ใหญโต 
bull บูลล วัว 
bullet บัลเล กระสุน 
bulletin บู฿เลทิน แถลงการณแ 
bump บั๊มพ ํ ชน,กระแทก 
bun บัน ขนมปใงนุม 
bundle บั๊นเดิล้ หอ 

buoy บอย ทุน,ทําใหลอย 
burden เบ฿อรํเดน ภาระ 
bureaucrat บู฿โรแครท ขาราชการ 
burglar เบ฿อรแกลาร ํ ขโมย 
burn เบิรแน เผา,ไหม 
burst เบิ๊รแสท ระเบิด 
bury เบ฿อรี่ ฝใง 
bus บัส รถเมลแ 
bush บุช พุมไม 
busy บี๊ซี่ ยุง,มีธุระ 
but บั๊ท แต 
butter บั๊ทเทอรํ เนย 
butterfly บั๊ทเทอรํฟลาย ผีเสื้อ 
button บั๊ททอน ปุุม 
buy บาย ซื้อ 
by บาย ใกล,โดย,ขาง 
bye-bye บ฿าย-บาย ลากอน 
   
cab แค฿บ รถแท็กซี ่
cabin เค฿บิ้น กระทอม,หองนอนในเรือ 



13 

 

 13 

cabinet ค฿าบิเหน็ต 
คณะรัฐมนตรี,โต฿ะที่มี
ลิ้นชัก 

cable เค฿เบิ้ล เชือก,สายไฟ 
cadet คาเด็ท นักเรียนทหาร 
café คาเฟุ รานกาแฟ 
cafeteria คาเฟที๊เรีย รานอาหาร 
cage เคจ กรง 
cake เคก เคก 
calculate แค฿ลคูเหลท คํานวณ 
calendar แค฿เล็นดารํ ปฏิทิน 

caliber แค฿ลิเบอร ํ
ระดับสติปใญญา
ความสามารถ 

call คอลลํ รองเรียก,โทรศัพทแ 
calm คาลํม สงบ 
camel แค฿เมล อูฐ 
camera แค฿เมรา กลอง 
camouflage แค฿มเมอฟล฿าจ พรางตัว 
camp แค฿มพ ํ ที่พัก,พักแรม 
campaign แคมเพน รณรงคแ 
campus แค฿มพัส วิทยาลัย 

can แคน สามารถ ,กระปอง 
canal คะแนล คลอง 
cancel แค฿นเซิ้ล ยกเลิก 
cancer แค฿นเซอรแ มะเร็ง 
candidate แค฿นดิเดท ผูสมัคร 
candle แค฿นเดิ้ล เทียน 
candy แค฿นดี ้ ลูกกวาด 
cane แคน ออย 
cannon แค฿นนอน ปืนใหญ 
canteen แคนทีน โรงอาหาร 
canyon แค฿นยอน หุบเขา 
cap แค฿พ หมวก 
capable แค฿พพะเบิ้ล สามารถ 
cape เคพ แหลม 
capillary คะพิ๊ลารี่ หลอดที่มีรูเล็กๆ 
capital แค฿พพิทอล เมืองหลวง,เงินทุน 
capsule แค฿พซูล แคปซูล 
captain แค฿พเทน รอยเอก,กัปตัน 
caption แค฿พชั่น คําอธิบายภาพ 
capture แค฿พเจอรํ จับได,ยึดได 
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car คาร ํ รถ 
caravan คาราวาน ขบวนรถ 
carbon ค฿ารแบอน ถาน,คารแบอน 
card คารแด ไพ,นามบัตร 
cardinal ค฿ารแดินัล พระราชาคณะ 
care แครแ เอาใจใส,ดูแล,รักษา 
career แครแเรีย อาชีพ 
careful แค฿รแฟูล ระวัง 
cargo ค฿ารแโก สินคาที่บรรทุกโดยเรือ 

carnival ค฿ารแนิฝุอล 
การเลนสนุกสนาน,การ
แห 

carpenter ค฿ารแเพนเทอรแ ชางไม 
carpet ค฿ารแเพ็ท พรม 
carry แค฿รรี ่ แบก,หาม,นําไป 
cart ค฿ารแท เกวียน 
case เค฿ส เรื่อง,กรณี 
cash แค฿ช เงินสด 
cassette คัสเซ็ทท ํ ตลับบรรจุ 

cast แค฿สท ํ
ทิ้ง,ลอก,หลอ(โลหะ),
ชื่อผูแสดง 

castle แค฿สเซิ่ล ปราสาท 

casual แค฿สชวล 
ไมเอาใจใส,ไมเป็น
ทางการ 

casaulties แค฿สชวลที่ส คนบาดเจ็บและตาย 
cat แค฿ท แมว 
catalog ค฿ะทะล฿อก บัญชีรายชื่อสินคา 
catalyst ค฿ะทะลิสท ตัวเรง 
catch แค็ทช จับ,ตระครุบ,ฉวย 
category แค฿ทิกอรี ่ แบงออกเป็นประเภทๆ 
cattle แค฿ทเทิ่ล วัวควาย 
cause ค฿อส สาเหต,ุทําใหเกิด 
caution ค฿อชั่น ระมัดระวัง,ตักเตือน 
cave เค฿ฝ ถ้ํา 
cavity แค฿ฝิที ่ โพรง 
cease ซี๊ส หยุด,เลิก 
ceiling ซี๊ลิ่ง เพดาน 
celebrate เซ฿เลเบรท ฉลอง 
cell เซล หองขัง 
censor เซ฿นเซอรแ ตรวจตรา 
center เซ฿นเทอรแ ตรงกลาง,ใจกลาง 
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centre เซ฿นเทอรแ ตรงกลาง,ใจกลาง  
century เซ฿นจูรี่ ศตวรรษ 
ceremony เซิ๊ริโมนี่ พิธี 
certain เซ฿อรแเทน แนนอน 
certificate เซอรแทิ๊ฟิเขท ประกาศนียบัตร 
chain เชน โซ 
chair แชรแ เกาอี้,ประธาน 
challenge แช฿ลเลนจํ ทาทาย 
champ แช฿มพํ ผูชนะเลิศ 
chance แชนซํ โอกาส,หนทาง 
change เชงจ ํ เปลี่ยน,ทอน,แลก 
channel แช฿นเนล ชอง,ชองแคบ 
chaos เค฿ออส ยุงเหยิง 
chapter แช฿พเทอรแ บท 
character แค฿รแแรคเทอรแ ลักษณะ,ตัวอักษร 
charge ชารแจ บรรจุ,หนาที่,คิดราคา 
charisma คารแริ๊สมา บารมี 
charm ชารแม เสนหแ 
chart ชารแท แผนที,่แผนภูมิ 
charter ช฿าเทอรแ กฏบัตร,ธนาคาร 

chase เชส ไลตาม 
chat แชท พูดคุย 
cheap ชี๊พ ถูก,ดอยคา 
cheat ชี๊ท โกง 
check เช็ค ตรวจสอบ 
cheer เชียร ํ ไชโย,ชื่นบาน 
cheese ชี๊ส เนยแข็ง 
chef เช฿ฟ พอครัว, หัวหนา 
cheque เช็ค เช็ค 
chess เชสส หมากรุก 
chest เชสท ํ หนาอก 
chew ชิว เคี้ยว 
chic ชิค เท 
chief ชี๊ฟ หัวหนา 
child ชายลํดํ เด็กๆ 
chilli ชิลลี่ พริก 
chip ชิพ เศษไม,เบี้ย 
choice ช฿อยซํ ทางเลือก,ตัวเลือก 
cholera ค฿อเลอรา อหิวาตกโรค 
choose ชู฿ส เลือก 
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chop ช฿อพ สับ 
chopsticks ช฿อพสติคสํ ตะเกียบ 
chorus ค฿อรัส ประสานเสียง 
chronic คร฿อนิค เรื้อรัง 

chronicle คร฿อนิเคิ้ล 
บันทึกเหตุการณแ
ตามลําดับ 

church เชิรแช โบสถแ 
circle เซ฿อรแเคิ้ล วงกลม,ลอม 
circuit เซ฿อรแกิท วงจร 
circulate เซ฿อรแคิวเหลท หมุนเวียน 
circumstance เซ฿อรแคั่มสแสตนซแ เหตุการณแ 
circus เซ฿อรแคัส ละครสัตวแ 
cite ไซทแ อาง 
city ซิ๊ที ่ เมืองใหญ 
civil ซี๊ฝิ่ล พลเรือน 
claim เคลม อาง,เรียกรอง 
clash แคลช ปะทะ 
class คลาสสํ ขั้น,ชั้น,หองเรียน 
clay เคลยแ ดินเหนียว 
clean คลีน สะอาด,สุจริต 

clear เคลียรแ ใส,ชัดเจน,เก็บกวาด 
clerk เคิรแค เสมียน 
clever เคล฿เฝุอรแ ฉลาด 
click คลิ๊ก เสียงดังกริ๊ก 
client ไคล฿เอนท ลูกความ 
climate ไคล฿เหมท บรรยากาศ 
climax ไคล฿แหม฿กซํ จุดสําคัญ 
climb ไคลบแ ปีน 
cling คลิ๊ง เกาะ,ติด,ยึด 
clock คล฿อค นาฬิกา 
clockwise คล฿อคไวสแ หมุนตามเข็มนาฬิกา 
close โคลส ปิด,ใกล 
cloth โคลท เสื้อผา 
cloud คลาวดํ เมฆ 
clown คลาวน ํ ตัวตลก 
club คลับ สโมสร 
clue คล ู รองรอย 
cluster คลั๊สเทอรแ กลุม, กอน, พวง, ชอ 
clutch คลัทซแ กํา,ควา 
co- โค รวมกัน 
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coach โคช ครูฝึก,รถ 
coal โคล ถานหิน 

coalition โคอะลิ๊ชั่น 
การรวมกัน,รัฐบาล
ผสม 

coast โคสท ฝใ่งทะเล 
coat โค฿ท เสื้อ,เคลือบ,หุม,ฉาบ 
cobra ค฿อบรา งูเหา 
cocaine โคเคน โคเคน 
cock ค฿อค ไกโตง,หัวโจก 

cocktail ค฿อคเทล 
เครื่องดื่มผสม
แอลกอฮอลแ 

coconut โค฿โคนัท มะพราว 
code โคด รหัส 
coexist โคเอ็กซิสท อยูรวมกัน 
coffee คีอฟฟี ่ กาแฟ 
coffin ค฿อฟฟนิ โลงศพ 
cognition คอกนิ๊ชั่น รู,ทราบ 
cohere โคเฮีย เกาะติดกัน,สามัคคี 
coil คอยลแ มวนเป็นวง 
coin คอยน ํ เหรียญ 

coincide โคอินไซดแ 
ตองกัน, เกิดขึ้นพรอม
กัน 

cold โคลดแ หนาวเย็น,ไขหวัด 
collaborate คอลล฿าโบเรท รวมมือ 
collapse คอลแลพสํ พังทลายลง 
collar ค฿อลลารแ คอเสื้อ,ปลอกคอ 
colleague ค฿อลลี๊ก เพื่อนรวมงาน 
collect คอลเล฿คท สะสม,รวบรวม 
college ค฿อลลิจ วิทยาลัย 
collide คอลไลดแ ปะทะกัน 
colliod ค฿อลลอยดแ สารแขวนลอย 
colony โค฿โลนี ่ เมืองขึ้น 
color,colour คั๊ลเลอรแ สี,ระบายสี,สดใส 
column ค฿อลลัม่นํ เสา,แถวตามแนวตั้ง 
coma โค฿มา ไมรูสึกตัว 
comb โคมบ ํ หวี,สะสาง 
combat ค฿อมแบท ตอสู 
combine ค฿อมไบนแ รวมกัน,ประกอบกัน 
combustion คอมบั๊สชั่น การสันดาป 
come คัม มา,เขามา 



18 

 

 18 

comedy ค฿อมเมดี ้ ตลก,ตัวตลก 
comet โค฿เหม็ท ดาวหาง 
comfort ค฿อมฟอรแท สบาย,ปลอบโยน 
command คอมมานดแ สั่ง,คําสั่ง,ครอบงํา 
commence คอมเม฿นซ ํ เริ่มตน 
comment คอมเม฿นท วิจารณแ 
commerce ค฿อมเมิรแซ คาขาย 

commission คอมมิ๊ชชั่น 
คณะกรรมาธกิาร,คา
นายหนา 

commodity คอมม฿อดิที ่ สินคาโภคภณัฑแ 

common ค฿อมมอน 
รวมกัน,ธรรมดา
,เหมือนกัน 

commune ค฿อมมูน ชุมชน 
communicate คอมมิ๊วนิเขท สื่อสาร 
compact คอมแพ็คท ํ กะทัดรัด 
companion คอมแพ฿เนี่ยน เพื่อน,เพื่อรวมเดินทาง 
compare คอมแพรแ เปรียบเทียบ 
compass ค฿อมพาสส ํ เข็มทิศ 
compatible คอมแพ฿ทิเบิ้ล เขากันได 
compensate ค฿อมเพ็นเสท ชดเชย 

compete คอมพีท แขงขัน 
complain คอมเพลน บน,รองทุกขแ 

complement ค฿อมพลีเมนท 
ทําใหครบ
,สวนประกอบ 

complete คอมพลีท เสร็จ,สมบูรณแ 
complex คอมเพล็กซแ ซับซอน 
complicate ค฿อมพลิเขท ยาก,ซับซอน 
comply คอมพลาย ยินยอม 
component คอมโพ฿เนนท ํ สวนประกอบ 
compose คอมโพส แตง,เรียง 

compound ค฿อมพาวนดํ 
ผสม,ประกอบ,บริเวณ
ที่มีรั้วรอบ 

comprehend คอมพรีเฮ็นด ํ เขาใจ,สรุป,กวางขวาง 
compress คอมเพรส กด,อัด 
comprise คอมไพร฿ซ ประกอบดวย 
compromise ค฿อมโพรไหมส ํ ประนีประนอม 
compulsive คอมพั๊ลซีฟ จูงใจ,ดึงดูด 
compute คอมพิ๊วท คํานวณ 
conceal คอนซีล ปิด,บัง 
concede คอนซี๊ด ยอมรับ 
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concieve คอนซี๊ฝ คิดขึ้น 
concentrate ค฿อนเซ็นเทรท มุง,เนน 
concern คอนเซิรแน กังวล,เกี่ยวของ 
concert ค฿อนเสิรแท การแสดงดนตร ี
conclude คอนคลูด สรุป,จบ 
concrete ค฿อนครีท เห็นไดชัด,มีตัวตน 
condemn คอนเดมน ํ ดาวา,ลงโทษ 
condense คอนเด฿นส ควบแนน,ขน 
condition คอนดิ๊ชั่น เงื่อนไข,ขอแม 
conduct คอนดัคท นํา,การทํา 
cone โคน กรวย 
confection คอนเฟฺคชั่น ลูกกวาด 
confess คอนเฟสส สารภาพ 
configuration คอนฟิกุเร฿ชั่น รูปราง,สัณฐาน 
confine ค฿อนไฟนแ ขอบเขต,จํากัด 
confirm คอนเฟิรแม ยืนยัน 
conflict ค฿อนฟลิคท ํ ขัดแยง 
confront คอนฟรอนทํ เผชิญหนา 
confuse คอนฟิ้วส สับสน 
congest คอนเจ฿สท แออัด 

congratulate คอนเกร฿ทุเหลท แสดงความยินดี 
congress ค฿องเกรส สภา 
conjunction คอนจั๊งชั่น สันธาน 
connect คอนเน็คท เชื่อมตอ,เกี่ยวของ 
conscious ค฿อนเชียส รูสึกตัว,มีสติ 
consecutive คอนเซ฿คคิวถีฟ ติดตอกัน 
consensus คอนเซ฿นซัส เอกฉันทแ 
consequence ค฿อนซีเควนซแ ผลที่จะเกิดข้ึนตามมา 
conserve ค฿อนเซิรแฝ รักษา,สงวน 
consider คอนซิ๊เดอรแ พิจารณา,นึกถึง 
consist คอนซิ๊สท ประกอบดวย 
consistent คอนซิ๊สเทนท ยืนหยัด 
consolidate คอนโซ฿ลิเดท ทําใหแข็ง,รวมกัน 
constant ค฿อนสแตนทํ คงที ่

constitute ค฿อนสทิทิวทแ 
ประกอบขึ้น
,รัฐธรรมนูญ 

constrain คอนสเทรน บังคับ,ฝืนใจ,ขอจํากัด 
construct คอนสทรั๊คท สราง 
consul ค฿อนซัล กงสุล 
consult คอนซั้ลท ปรึกษา 
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consume คอนซูม บริโภค 
contact ค฿อนแทคท สัมผัส,ติด 
contain คอนเทน บรรจุ,จํากัดวง 
contaminate คอนท฿ามิเหนท ปนเปื้อน 
contempt คอนเทมพท ดูถูก 
contemporary คอนเท็มโพร฿ารี ่ รุนเดียวกัน,รวมสมัย 
contend คอนเท็นด ํ โตเถียง 
contest ค฿อนเทสท ํ ประกวด,แขงขัน 
continent ค฿อนทิเนนทํ ทวีป 
continue คอนทิ๊นิว ตอไป,สืบเนื่อง 
contract ค฿อนแทรคทํ สัญญาจาง,หดตัว 
contrast ค฿อนทราสทํ ตรงกันขาม 
contribute คอนทริ๊บิ้วท ชวยเหลือ,สนับสนุน 
control คอนโทรล ควบคุม 
controversy ค฿อนโทรเวอรแซี ่ โตเถียง 
convenience คอนฝิ๊เนี๊ยนซํ สะดวก 

convention คอนเฝฺนชั่น 
การประชุม,ถือเป็น
แบบ 

converg คอนเฝิรแจ รวมกัน 
converse คอนเฝิ๊รแส ติดตอ,สัมพันธแ,ตรงกันขาม 

convert คอนเฝิรแท กลับ,แปลง 
convey คอนเฝยแ นํา,สง 
convict ค฿อนฝิคท ํ ลงโทษ 
convince คอนฝิ๊นซ ํ ทําใหเชื่อ 
convoy ค฿อนฝอย ขบวนเรือสินคา 
conventional คอนเฝฺนชั่นนัล เป็นระเบียบแบบแผน 
cook คุ฿ค ทําอาหาร,พอครัว 
cool คูล เย็น,เจเง 
cooperate โคอ฿อฟเพอเหรท รวมมือ 
cope โคพ สู,จัดการ 
copper ค฿อพเพอรแ ทองแดง 
copy ค฿อพพี ่ สําเนา,ลอกแบบ 
cord คอรแด เชือก,ดาย 
core คอรแ แกน,แกน 
correspond คอเรสพอนด ํ ตรงกัน 

correspondent 
คอรํเรสพ฿อน
เดนท ํ ผูสื่อขาว 

corn คอรแน ขาวโพด 
corner ค฿อรแเนอรแ มุม,เลี้ยวมุม 
corporation คอรแโพเร฿ชั่น บริษัท,คณะ 
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correct คอรเร็คท ํ ถูกตอง,ทําใหถูกตอง 
corrode คอรแโรด กัด,กรอน 
corrupt คอรแรัพท ํ ทําใหเลวลง 
cost คอสท ํ ตนทุน, ราคา 
cottage ค฿อทเถจ กระทอม 
cotton ค฿อททอน ฝูาย 
cough คอฟ ไอ 
council เค฿าซิ่ล สภา,ที่ปรึกษา 
counsel เคี้าเซล ปรึกษา,แนะนํา 
count เคาท ํ นับ,ถือ,หวัง 

counter เค฿าเทอรแ 
เครื่องนับจํานวน,โต฿ะ
ยาว 

counter เค฿าเทอรแ ตอบโต 
counterpart เค฿าเทอรแพารแท สําเนา,ของคูกัน 
country คั๊นทรี ่ ประเทศ,ชนบท 
coup คู฿พ รัฐประหาร 
couple คั๊พเพิ่ล สอง,คู 
coupon คู฿ปอง คูปอง 
courage เค฿อเหรจ กลาหาญ 
course คอรแส เสนทาง,หลักสูตร 

court คอรแท สนาม,ศาล 
cousin เค฿าซิน ลูกพี่ลูกนอง 
cover โค฿ฝเฝุอรแ ปกคลุม,บิดบัง,คุม 
cow คาว วัวตัวเมีย 
coward โค฿หวารแด ขี้ขลาด 
crab แคร฿บ ปู 
crack แคร฿ค แตก,ราว 
craft คราฟท ํ ยาน,อาชีพ 
crawl ครอล คลาน 
credit เคร฿ดิท เชื่อถือ,เงินเชื่อ 
crime ไครแม อาชญากรรม 
crisis ไคร฿สิส วิกฤติการณแ 
critic คริ๊ทิค วิจารณแ 
critical คริ๊ทิคอล วิกฤต ิ
crocodile คร฿อคโคไดลแ จระเข 
crop ครอพ พืชผล 
cross ครอสส ํ ขาม,กากบาท 
crowd คราวด ํ ฝูงชน 
crown คราวนแ มงกุฏ 
crucial ครู฿เชี่ยล สําคัญ, โหดราย 
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crude ครู฿ด น้ํามันดิบ 
Cruel ครู฿เอล ทารุณ,โหดราย 
cruise ครูยส ํ ลองเรือเที่ยว 
crush ครัช บด,กระแทก 
cry คราย รอง,รองไห 
crytal คริ๊สตัล ผลึก 
cube คิ้วบํ ลูกบาศกแ 
cucumber คิ๊วคัมเบอรแ แตงกวา 
cuisine คูซีน การทําอาหาร 
cultivate คั๊ลทิเวท เพาะปลูก 
culture คัล๊เจอรแ วัฒนธรรม 
cumulative คิ๊วมูเลทีฟ สะสม 
cup คัพ ถวย 
cure เคียวร ํ รักษา 
curfew เค฿อรแฟิว หามออกจากบาน 
curious คิ๊วเรยีส อยากรูอยากเห็น 

current เค฿อรแเรนท 
ปใจจุบัน,กระแสน้ํา
,เงินตรา 

curriculum เซอริ๊คูลั่ม หลักสูตร 
curry เค฿อรํรี ่ แกง 

curse เคอรแส สาปแชง 
curtain เค฿อรแเทน มาน 
curve เคอรแฟ โคง,เสนโคง 
custody คั๊สโทดี้ ผูปกครอง 

custom คั๊สทอม 
ขนบธรรมเนียม
,ศุลกากร 

cut คัท ตัด,ลด 
cycle ไซ฿เคิ้ล วงกลม 
   
dad แด฿ด พอ 
daily เด฿ลี ่ ประจําวัน 
dairy แด฿รี ่ นม 
dam แดม เขื่อน 
damage แด฿เหมจ เสียหาย 
damn แดมน ํ สาปแชง 
dance แด฿นซแ เตนรํา 
dandruff แด฿นดรัฟฟ รังแค 
danger แด฿งเจอรแ อันตราย 
dare แดรแ กลา,ทา,บังอาจ 
dark ด฿ารแค มืด,มัว 
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darling ดารแลิ่ง ที่รัก 
data เด฿ทา ขอมูล 
date เดท วันที,่นัดพบ 
daughter ด฿อเทอรแ ลูกสาว 
dawn ดอวแน รุงเชา 
day เดยแ วัน,กลางวัน 
de- ดี ลด 
dead เดด ตาย 
deaf ดี๊ฟ  หูหนวก 
deal ดีล ความตกลง,เกี่ยวของ 
dean ดีน คณบด ี
dear เดียรแ ที่รัก 
dearly เดี๊ยรแลี่ มีราคาแพง 
death เดท ตาย 
debate ดีเบท โตแยง,โตวาท ี
debit เด฿บิท หักบัญชี 
debt เด็บ หนี้สิน 
decade เด฿คเขด ทศวรรษ 
decentralize ดีเซ฿นทรัลไล฿ซ ํ กระจายอํานาจ 
decide ดีไซดแ ตัดสินใจ 

decision ดีซิ๊ชั่น การตัดสินใจ 
deck เด็ค ดาดฟูาเรือ 
declare ดีแคลแ ประกาศ 
decline ดีไคลนแ ลาด,เอียง,เสื่อม 
decode ดีโคด ถอดรหัส 
decorate เด฿คโคเหรท ตกแตง 
decrease ดี๊ครีซ ลดลง 
dedicate เด฿ดดิเขต อุทิศ 
deduct ดีดั๊คท หักออก 
deem ดีม ถือวา 
deep ดี๊พ ลึก,สุดซึ้ง 
deer เดียรแ กวาง 
default ดีฟฺอลทแ ไมม,ีหมด 
defeat ดีฟี๊ท ทําลาย,ความพายแพ 
defect ดีเฟ็คท ขอบกพรอง 
defend ดีเฟ็นดแ ปูองกันตัว,ตัง้รับ 
define ดีไฟนแ นิยาม 
defrost ดีฟรอสทแ ทําใหน้ําแข็งละลาย 
defy ดีฟาย ยั่ว,ฝุาฝืน 
degrade ดีเกรด ลดยศ 
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degree ดีกรี 
ระดับชั้น,ปริญญา
,องศา 

delay ดีเลยแ ลาชา,ทําใหลาชา 
delegate ดีลิเกท ผูแทน 
delete ดีลี๊ท ลบ 
delight ดีไล฿ท ดีใจ,พอใจ 
deliver ดีลิ๊เฝุอรแ สง,มอบ 
delta เด฿ลทา สามเหลี่ยม 
deluge เด฿ลิวจ น้ําทวม 
demand ดีมานดแ เรียกรอง 
democracy ดีม฿อคเครซี่ ประชาธิปไตย 
demonstrate ดีมอนสเทรท สาธิต,เดินขบวน 
dense เด฿นส หนาแนน 
dental เด฿นทอล เกี่ยวกับฟใน 
deny ดีนาย ปฏิเสธ 
depart ดีพารแท ออกจาก 
department ดีพ฿ารแทเมนท แผนก 
depend ดีเพ็นดํ ขึ้นอยูกับ 
deploy ดีพลอย จัด 
deposit ดิพ฿อสิท ฝากเงิน,วางเงินมัดจํา 

depot ดี๊โพ โรงเก็บของ 
depreciate ดีพรี๊ซิเอท เสื่อมคา 
depress ดีเพรส ตกต่ํา 
derail ดีเรล ตกราง 
derive ดีไรฝ ไดมา,สืบมา 
descend ดีเซนดํ ตก,ลง,สืบมา 
describe เดสไครบํ พรรณา 
desert เดสเสิรแท ทะเลทราย,อางวาง 
design ดีไซนํ ออกแบบ 
desire ดีไซร ํ ปารถนา 
desk เดสคํ โต฿ะเรียน 
desperate เด฿สเพอเหรท สิ้นหวัง 
despite เดสไพ฿ทํ แมวา 
dessert ดีเซิรแท ขนมหวาน 
destroy เดสทรอย สังหาร,ทําลาย 
detail ดีเทล รายละเอียด 
detain ดีเทน กักตัว 
detect ดีเท็ค สืบหา 
deter ดีเทอรแ กีด,ขวาง 
detergent ดีเท฿อรแเจนทํ ผงซักฟอก 
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determine ดีเท฿อรแไมนแ ตั้งใจ,ตกลงใจ 
devalue ดีแฝฺลู ลดคา 
devastate เด฿ฝาสเทท ลางผลาญ 
develop เดเฝฺลหลอพ พัฒนา,เจริญ 
device ดีไฝฺซแ สิ่งประดิษฐแ,อุบาย 
devil เด฿ฝิ้ล ปีศาจ 
devote ดีโฝท อุทิศ 
dew ดิว น้ําคาง 
diabetes ไดอะบ๊ิทิซ โรคเบาหวาน 
diagnose ไดแอกโน฿ส วินิจฉัยโรค 
diagram ได฿อะแกรม แผนผัง 
dial ได฿อัล หมุน(กด)(โทรศัพทแ) 
dial ได฿อัล ปลอม,แกลงทํา 
dialogue ได฿อะหล฿อก การสนทนา 
diameter ไดอ฿ะมิเทอรแ เสนผานศูนยแกลาง 
diamond ได฿มอนดํ เพชร 
diaper ได฿อะเพอรแ ผาออม 
diarrhoea ไดอะเรีย ทองรวง 
diary ได฿อะรี ่ สมุดบันทึกรายวัน 
dictate ดิ๊คเทท เผด็จการ 

die ดาย ตาย,แมพิมพแ 
diet ได฿เอ็ท อาหาร,อดอาหาร 
difference ดิ๊ฟเฟอเรนซแ แตกตาง 
difficult ดิ๊ฟฟิคั้ลท ยาก 
diffuse ดิฟฟิ๊วส แพร 
dig ดีกกํ ขุด 
digest ได฿เจสท ยอย 
digit ดิ๊จิท ตัวเลข, นิ้วมือ 
dignity ดิ๊กนิที ่ เกียรติยศ 
diligent ดิ๊ลิเจนท ขยัน 
dilute ไดลูท เจือจาง 
dim ดิม มัว,หมอง 
dimension ไดเม฿นชั่น ขนาด 
dinner ดินเนอรแ อาหารเย็น 
dinosaur ได฿โนซอรแ ไดโนเสารแ 
diploma ดิพโพล฿มา อนุปริญญา 
diplomat ดิ๊พโพแมท นักการฑูต 
direct ไดเร็ค ชี้,กํากับ,โดยตรง 
dirt เดิรแท ฝุุน 
dis- ดิส ไม 
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disappear ดิสแอ฿พเพียรแ หายไป 
disappoint ดิสแอพพอยทแ ผิดหวัง,เสียใจ 
disaster ดิสแอ฿สเทอรแ ความหายนะ 
disc ดิสคแ แผนกลม 
discharge ดิสชารแจ ปลอยออก 
discipline ดิ๊สซิพลิ่น วินัย 
discount ดิ๊สเคาท สวนลด 
discourage ดิสค฿อเหรจ ทําใหทอ 
discover ดิสโค฿ฟเฝุอรแ คนพบ 
discriminate ดิสคริ๊มิเหนท แยกแยะ 
discuss ดิส๊คัสส อภิปราย 
disease ดีซี๊ส โรค 
disguise ดิสไก฿ส ปลอม,ปลอมตัว 
disgust ดิสกั๊สท ทําใหรังเกียจ 
dish ดิช จานขาว 
dismal ดิ๊สมอล สลดใจ 
dismay ดิสเมยแ ทําใหตกใจ 
dismiss ดิสมิ๊สส ไลออก,ใหออก 
dispensable ดิสเพ฿นเซเบ้ิล ไมมีก็ได 
disperse ดิสเพ฿อรแส กระจัดกระจาย 

displace ดิสเพลส การกระจัด,ไล,ขับ 
display ดิสเพลยแ แสดง 
dispute ดิสพิ้วท ํ ทะเลาะ,โตเถียง 
disrupt ดิสรัพท ทําลาย 
dissent ดิสเซนท ไมเห็นดวย 
dissolve ดิสโซ฿ลฝ ละลาย,สลาย 
distance ดิ๊สแทนซํ ระยะทาง 
distinct ดิสทิ๊งทํ ชัดเจน,แนแท 
distingguish ดิสทิ๊งกวิช แยก,ทําใหเดน 
distort ดิสถอรแท บิดเบือน 
distress ดิสเทรสส ทําใหทุกขแ 
distribute ดิสทริบิ๊ว แจกจาย 
district ดิ๊สทริคท อําเภอ,ตําบล 
disturb ดิสเท฿อรแบ รบกวน 
diverge ไดเฝฺอรแจ ตางออกไป 

diversity ไดเฝฺอรแซิที่ 
ความแตกตาง
,หลากหลาย 

devide ดีไฝดํ แบง,แยก 
divorce ดีฝอรแซ หยา 
do ดู ทํา 
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dock ด฿อค ทาเรือ 
doctor ด฿อคเทอรแ หมอ,ดร. 
document ด฿อคคิวเมนท หลักฐาน 
dog ดอกก หมา 
doll ดอลลแ ตุ฿กตา 
dolphin ด฿อลฟิน โลมา 
domain โดเมน ขอบเขต,อาณาจักร 
domestic โดเม฿สทิค ภายในประเทศ 
dominate โด฿มิเหนท ครอบงํา 
donate โด฿เหนท บริจาค 
door ดอรแ ประต ู
dot ดอท จุด 
double ดั๊บเบ้ิล สอง,สองเทา 
drama ดร฿ามา ละคร 

dramatic ดราแม฿ทิค 
นาตื่นเตน,เหมือน
นิยาย 

draw ดรอวแ วาด,ลาก,ดึง 
dread เดรด นากลัว 
dream ดรีม ฝใน,ความฝใน 
dress เดรส แตงตัว,เครื่องแตงตัว 

drift ดริฟทแ ลอยไป 
drill ดริลลแ เจาะ 
drink ดริ๊งค ดื่ม 
drunk ดรั๊งค เมา 
drive ไดร฿ฝ ขับ,ขับไล 
drop ดรอพ หยด,ตก,หยุด 
drought เดร฿าท ฝนแลง 
drown ดราวน จมนํ้า 
drug ดรัก ยา,ยาเสพติด 
drum ดรัม กลอง 
dry ดราย แหง,ตาก 
dual ดู฿ออล สอง,คู 
duck ดั๊ค เป็ด 
duct ดั๊คท ทอ 
ductile ดั๊คไทลแ เหนียว 
due ดิว กําหนด,ครบกําหนด 
duet ดูเอ็ท รองสองคน 
dumb ดัมบ ใบ 
dump ดั๊มพ เท,กอง 
duplicate ดุ฿พพลิเขท ฉบับเทียบ,ก฿อปปี้ 



28 

 

 28 

durable ดิ๊วระเบิ้ล ทนทาน 
during ดิ๊วริ่ง ในระหวาง 
dust ดัสท ฝุุน 
duty ดิ๊วที่ หนาที่,ภาษี 
dwarf ดวอรแฟ เตี้ย,แคระ 
dwindle ดวิ๊นเดิ้ล ลดลง 
dynamic ไดแน฿หมิค เคลื่อนไหว 
dynasty ได฿นาสที่ ราชวงศแ 
   
each อีช แตละ 
eager อี๊เกอร กระหาย 
eagle อี๊เกิ้ล นกอินทรียแ 
ear เอียร หู 
early เอ฿อรํลี ่ แตเชา,มากอน,ตน 
earn เอิรแน หาเลี้ยงชีพ,หาได 
earth เอิรแทร โลก,พื้นดิน 

ease อ๊ีส 
งาย,สบาย,ทําใหผอน
คลาย 

east อี๊สท ตะวันออก 
eat อ๊ีท กิน 

eccentric เอ็คเซ฿นทริค เบี้ยว,ชอบกล 
echo เอ฿คโค เสียงสะทอน 
eclipse อิ-คลิ๊พส มัวหมอง,บังรัศมี 
ecology อีโค฿โลจี้ นิเวศวิทยา 
economic อีโคโน฿หมิค เศรษฐกิจ 
economy อีโค฿โนมี ่ ประหยัด 
edge เอจ ขอบ 
edible อิดิ๊เบิ้ล กินได 
edit เอ฿ดิท แกไข 
eduacate เอ฿ดดูเขท ศึกษา 
effect เอฟเฟ็ค กอใหเกิดผล 
effort เอ฿ฟฟอรแท ความพยายาม 
egg เอกก ไข 

ego อี๊โก 
ความยึดมั่นในตนเอง
,อวดด ี

either ไอ฿เทรอ อยางใดอยางหนึ่ง 
eject อีเจ็คท ไล,ขับ 
elastic อีล฿าสติค ยืดหยุน 
elbow เอ฿ลโบวแ ขอศอก 
elect อิเล็คท เลือกตั้ง 
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electric อิเล฿คทริค ไฟฟูา 
electrode อิเล฿คโทรด ขั้วไฟฟูา 
elegant เอ฿เลแกนท สละสลวย,สงางาม 
element เอ฿ลิเมนท ธาตุ 
elephant เอ฿เลแฟูนท ชาง 
elevate เอ฿ลลิเหวท เลื่อน,ยก 
eligible เอ฿ลิจิเบิ้ล เหมาะ 
eliminate อิลิ๊มิเหนท กําจัด 
elite อีหลีท ชนชั้นสูง 
ellipse อีลิ๊พส วงร ี
else เอ฿ลส อ่ืนๆ,นอกจากนั้น 
embargo เอ็มบ฿ารแโก หามสงสินคา 
embrace เอ็มเบรซ กอด,รวบเขาไว 
embryo เอ฿มบริโอ ตัวออน 
emerge อีเม฿อรแจ ปรากฏออกมา 
emergency อีเม฿อรแเจนซี่ ฉุกเฉิน 

emotion อีโม฿ช่ัน 
อารมณแ,ความรูสึก
,ออนไหว 

emperor เอ฿มเพอเรอ จักรพรรด ิ
emphasis เอ฿มฟาสิส ย้ํา,เนน 

empire เอ฿มไพรแ อาณาจักร 
employ เอ็มพลอย จาง 
employee เอ็มพลอยยี ่ ลูกจาง 
employer เอ็มพล฿อยเยอรแ นายจาง 
empower เอ็มพ฿าวเวอรแ ใหอํานาจ 
empty เอ฿มพที ่ วางเปลา 
emulsion อิมั๊ลชั่น ของผสม 

em- เอ็ม 
 ทําใหคําที่ตาม em มา
เป็น v. 

en- เอ็น 
 ทําใหคําที่ตาม en มา
เป็น v. 

enable เอ็นเอ฿เบิ้ล ทําใหสามารถ 
enact เอ็นแอค็ แสดง 
enchant เอ็นแช฿นท ทําใหหลงไหล 
enclose เอ็นโคลส ลอมรอบ 
encourage เอ็นเค฿อเหร็จ สนับสนุน 
end เอ็นด จบ,สุด,ทาย 
endeavor เอ็นดี๊ฟเวอรแ พยายาม 
endorse เอ็นโด฿ส ลงนามรับรอง 
endure เอ็นเดียวร ํ ทนทาน 
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enemy เอ฿นนิมี่ ศัตรู 
energy เอ฿นเนอรแจี้ พลงั,พลังงาน 
enforce เอ็นฟอรแซ บังคับใช 

engage เอ็นเกจ 
มีสวนรวม,นัดหมาย
,ตอสู 

engine เอ฿นจิ้น เครื่องยนตแ 
enhance เอ็นแฮ฿นซ สงเสริม 
enigma อีนิ๊กมา ลึกลับ 
enjoy เอ็นจอย สนุก 
enlarge เอ็นลารแจ ทําใหใหญขึ้น 
enormous อีน฿อรแมัส มากมาย 
enough อีน฿าฟ เพียงพอ 
ensure เอ็นชัวรแ ทําใหแนใจ 
enter เอ฿นเทอรแ เขาไป 
enterprise เอ฿นเทอรแไพรส บริษัท,กิจการ 
entertain เอ฿นเทอรแเทน ทําใหสนุก 
entire เอ็นไทรํ ทั้งหมด 
entitle เอ็นไท฿เทิ่ล สมควรไดรับ 
envelop เอ็นเฝ-ฺหลอพ ซอง,ลอมรอบ 
equal อี๊ควอล เทากัน 

equation อีเคว฿ชั่น สมการ 
equilibrium อีควิลิ๊เบี่ยม สมดุล 
equipment อีควิ๊พเมนท เครื่องมือ 
equity เอ฿ควิที ่ ยุติธรรม 
equivalent อี-ควิ-๊ฝาเลนท เทาเทียมกัน 
era เอ฿รา ยุค 
erase อีเรส ลบ 
erode อีโรด กัดกรอน 
erupt อีรัพท ระเบิด 
escalate เอ฿สคาเลท เพิ่ม,ขยาย,ยกใหสูงข้ึน 
escape เอสเขพ หนี 
especial เอสเพ฿เชี่ยล โดยเฉพาะ 
essay เอสเซยํ เรียงความ 
essence เอ฿สเซนซแ จําเป็น 
establish เอสแท฿บบลิช สราง,ตั้งมั่น 
estate เอสเทท ที่ดิน,ทรัพยแสิน 
esteem เอสทีม นิยม,นับถือ 
estimate เอ฿สทิเหมท ประมาณ 
eternal อิทเท฿อรแนอล อมตะ 
ethics เอ฿ททิคส จรรยาบรรณ 
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evacuate อีแฝฺคคิวเอท อพยพ,ถอย 
evaluate อีแฝฺลูเอท ประเมินคา 
evaporate อีแว฿โพเหรท ระเหย 
eve อ๊ีฟ วันสุกดิบ 
even อี๊เฝุน แมแต,เทาเทียม 
evening อี๊ฝนิ่ง ตอนเย็น 
event อีเฝฺนท เหตุการณแ 
eventually อีเฝฺนชวลลี ่ ในที่สุด 
ever เอ฿เฝุอรแ เคย,ตลอดไป 
every เอ฿เฝอรแรี ่ ทุกๆ 
evidence เอ฿ฝิเดนซ หลักฐาน 
evil อี๊ฝิ่ล ปีศาจ 
evolve อีโฝฺลฝ เจริญขึ้น 
ex- เอ็กซแ อดีต 
exact เอ็กแซคท แนนอน 

exaggerate 
เอ็กแซ฿กเกอรแเห
รท คุยโม 

examine เอ็กแซ฿มไมนแ ตรวจ,สํารวจ 
example เอ็กแซ฿มเพิ่ล ตัวอยาง 
exceed เอ็กซี๊ด เกิน 

exel เอ็กเซล ดีเลิศ 
except เอ็กเซ฿พท ยกเวน 
excess เอ็กเซสส เกิน 
exchange เอ็กซเชงจ แลกเปลี่ยน 
excite เอ็กไซ฿ท ํ ตื่นเตน,กระตุน 
exclaim เอ็กซเคลม อุทาน 
exclude เอ็กซคลู฿ด ไมรวม 
excuse เอ็กซคิ้วส ขอโทษ 
execute เอ฿กเซ็คคิ้วท ปฏิบัติ,จัดการ 
exempt เอ็กเซ฿มพท ยกเวน 
exercise เอ฿กเซอรแไซส ฝึกหัด,ออกกําลังกาย 
exhaust เอ็กซอสท ํ ไอเสีย,ดูดออกหมด 
exhibit เอ็กซฮิ๊บิท แสดง,นิทรรศการ 
exile เอ฿กไซลแ เนรเทศ 
exist เอ็กซิ๊สท คงอยู 
exit เอ฿กสทิ ออก,ทางออก 
expand เอ็กสแพนด ขยาย,แผ 
expect เอ็กซเพ็คท คาดหมาย 
expend เอ็กซเพ็นด ใชจาย 
expence เอ็กซเพนซ คาใชจาย 
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experience เอ็กซพี๊เหรียนซ ํ ประสบการณแ 
experiment เอ็กซเพ฿อริเมนท ทดลอง 
expert เอ฿กซเพิรแท ผูเชี่ยวชาญ 
explain เอ็กซเพลน อธิบาย 
explode เอ็กซโพลด ระเบิด 
exploit เอ็กซพล฿อยท ใชทําประโยชนแ 
explore เอ็กซโพลรแ สํารวจ 
expo เอ็กซโพ การแสดงสินคา 
export เอ฿กซพอรแท สงออก 
expose เอ็กซโพส เปิดออก,เผยออก 
express เอ็กซเพรส แสดง(ความรูสึก),ดวน 
extend เอ็กซเท็นด ตอออกไป,ขยาย 
external เอ็กซเท฿อรแนอล ภายนอก 
extinct เอ็กซทิ๊นคํทํ สูญพันธุแ 
extra เอ฿กซทรา พิเศษ 
extreme เอ็กซทรีม สูงสุด 
eye อาย ตา 
   
fabric แฟฺ-บริค ผา 
face เฟซ หนา,เผชิญหนา 

facsimile แฟ็คซิ๊มายลแ เครื่องแฟกซแ 
fact แฟคท ความจริง 
faction แฟฺคชั่น ฝุาย,พวก 
factor แฟฺคเทอรแ ปใจจัย 
factory แฟฺคโทรี่ โรงงาน 
faculty แฟฺคัลที ่ คณะ(ในมหา'ลัย) 
fade เฟด เลือนหายไป 
fail เฟล ตก,พลาด 
faint เฟูนท เป็นลม 

fair แฟรแ 
พอใช,ยุติธรรม,ตลาด
นัด 

faith เฟท ศรัทธา,เลื่อมใส 
fake เฟูค ปลอม 
fall ฟอลลแ ตก,ลม,พัง 
false ฟอลซ เท็จ,ผิด 
fame เฟม ชื่อเสียง 
familiar แฟมิ๊ลิอารแ คุนเคย 
family แฟฺมิลี ่ ครอบครัว 
famine แฟฺไมนแ อดหยาก 
famous เฟฺมัส มีชื่อเสียง 
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fan แฟน พัดลม,แฟน(เพลง) 
fancy แฟฺนซี แปลก 
fantacy แฟฺนทะซี ประหลาด,อัศจรรยแ 
far ฟารแ ไกล 
fare แฟรแ คาโดยสาร 
farm ฟารแม นา,ไร,ที่เลี้ยงสัตวแ 
fascinate แฟฺซซิเหนท ทําใหหลง 
fashion แฟฺช่ัน ความนิยม 

fast ฟาสท 
เร็ว,อดอาหาร,ผูกให
แนน 

fat แฟท อวน,ไขมัน 
fatal เฟฺทอล ถึงตาย 
fate เฟูท โชคชะตา 
father ฟฺาเทอร พอ 
fatigue ฟาที้ก เหนื่อยลา 
fault ฟอลท ผิด 
favor,favour เฟฺเฝุอร ชอบ,เขาขาง 
fear เฟียรแ กลัว 
feasible ฟี๊ซิเบิ้ล เป็นไปได 
feature ฟี๊เจอรแ ลักษณะรูปราง 

federal เฟฺดเดอรอล สหพันธรัฐ 
feed ฟีด ใหอาหาร,ปูอน 
feel ฟีล รูสึก 
fellow เฟฺลโลว เพื่อน 
female ฟี๊เมล ผูหญิง 
fence เฟูนซ รั้ว 
ferry เฟฺอรรี ่ เรือขามฟาก 
fertile เฟฺอรแไทลแ อุดมสมบูรณแ,ใหผล 
fever ฟี๊เฝุอร ไข,ความคลั่งไคล 
few ฟิว สองสาม,นอย 
fiber ไฟฺเบอร เสนใย 
fiction ฟิ๊คชั่น เรื่องที่แตงขึ้น 
field ฟีลด ทุง,สนาม 
fierce เฟียรแซ ดุราย 
fight ไฟูท ตอสู 
figure ฟิ๊กเกอร ตัวเลข,จํานวน,รูปราง 
file ไฟลแ แฟูม 
fill ฟิลล เติมใหเต็ม 
film ฟิลแม เยื่อหุม,ฝูา 
filter ฟิ๊ลเทอรแ กรอง 
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fin ฟิน ครีบ 
final ไฟฺนอล สุดทาย 
finance ไฟแน฿นซ การเงิน 
find ไฟนดแ หา,พบ 
fine ไฟน ดี,ละเอียด 
finger ฟิ๊งเกอร นิ้ว 
finish ฟ๊ิหนิช จบ,สําเร็จ 
finite ไฟฺไนท จํากัด 
fire ไฟเออะร ไฟ,ยิงปืน,ไลออก 
firm เฟิรแม มั่นคง,บริษัท 
first เฟิรแสท ที่หนึ่ง,แรก,สําคัญที่สุด 
fiscal ฟิ๊ซคอล การเงิน,ภาษี 
fish ฟิช ปลา 
fishery ฟิ๊เชอรี่ การปะมง 
fission ฟ๊ิชช่ัน การแยกออก 
fist ฟิซท กําปใ้น 
fit ฟิท เหมาะ,พอดี 
fix ฟิกซแ ซอม,ติด,ยึด 
flag แฟล฿ก ธง 
flame เฟลม เปลวไฟ 

flank แฟล฿งค ขนาบขาง 
flash แฟลช แสงวาบ,ชั่วขณะ 
flat แฟลท แบน,ราบ 
flavor,flavour เฟล฿เฝูอรแ เครื่องปรุง 
flee ฟล ี หนีจาก 
fleet ฟลีท กองเรือ 
flesh เฟลช เนื้อ,เลือดเนื้อ 
flexible เฟล฿กซิเบิ้ล ยืดหยุน 
float โฟลท ลอย 
flock ฟล฿อค ฝูง 
flood ฟลั๊ด น้ําทวม 
floor ฟลอรแ พ้ืน 
flora ฟล฿อรา ดอกไม 
flow โฟลวแ ไหล 
flower ฟล฿าวเวอรแ ดอกไม 
fluctuate ฟลั๊คทุเอท ขึ้นๆลงๆ 
fluid ฟลู฿อิด ของไหล 
fluke ฟลุ฿ค บังเอิญเคราะหแดี 
flush ฟลัช กลั้ว 
fly ฟลาย แมลงวัน,บิน 
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foam โฟม ฟอง 
focus โฟฺคัส จุดรวม,เพง 
fog ฟฺอก หมอก 
-fold -โฟลดแ -เทา 
folk โฟลค ชาวบาน 
follow ฟฺอลโลว ตาม,หลังจาก 
food ฟููด อาหาร 
fool ฟูล โง,เขลา 
foot ฟูุท เทา,ปลาย,ทาย 
for ฟอรแ สําหรับ,เป็นระยะ 
forbid ฟอรแบิด หาม 
force ฟอรแซ แรง,กําลัง,บังคับ 
fore โฟรแ ขางหนา 
fore- โฟรแ กอน 
forecast โฟฺรแแคสท ทํานาย 
foreign ฟอรแเรน ตางชาต,ิแปลก 
foremost โฟร฿โมสท มากอน 
forest ฟฺอเรสท ปุา 
forever ฟอเร฿เฝุอร ตลอดไป 
forget ฟอรแเก฿ท ลืม 

forgive ฟอรแกี๊ฝ ยกโทษให 
fork ฟฺอรแค สอม,คราด 
form ฟอรแม รูป,ราง,กอขึ้น 
formal ฟฺอรแมอล เป็นทางการ 
former ฟฺอรแเมอรแ กอน,แตกอน,คนกอน 
formula ฟฺอรแมิวลา สูตร 
forth โฟธ ออกมา,ออกไป 
fortnight ฟฺอรแทไนท รายปใกษแ,14วันตอครั้ง 
fortune ฟฺอรแจูน โชคชะตา 
forum ฟอรั่ม ประชุมเพื่อการโตเถียง 
forward ฟฺอรแเวิรแด ขางหนา,สงตอไป 

fossil ฟฺอซซ่ิล 
ซากพืชและสัตวแที่ทับ
ถม 

foster ฟฺอสเทอรแ อุปถัมภแ 
found เฟานด สราง,กอ,ตั้ง,รากฐาน 
fox ฟฺอกซ หมาปุา 
fraction แฟร฿คชั่น เศษสวน,สวนนอย 
fragile แฟร฿กไจลแ เปราะ,บอบบาง 
fragment แฟร฿กเมนท เสี่ยงๆ,ชิน้เล็กๆ 
frame เฟรม กรอบ 
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franchise แฟร฿นไชส สัมปทานใหขายสินคา 
frank แฟร฿งค ตรงไปตรงมา 
fraud ฟร฿อด ฉอโกง 
freak ฟรี๊ค ประหลาด,พิกล 

free ฟรี 
เสรี,ปลดปลอย,ไมตอง
จาย 

freeze ฟรีส แข็งตัว 
freight เฟรท คาระวางเรือ 
frequent ฟรี๊เควนท บอย,ถี ่
fresh เฟรช สด,ใหม 
friction ฟริ๊คชั่น ความเสียดทาน 
friend เฟรน เพื่อน 
fright ไฟร฿ท ตกใจ,นากลัว 
frog ฟร฿อก กบ 
from ฟรอม จาก,ตั้งแต 
front ฟร฿อนท ดานหนา,เผชิญหนา 
frontier ฟรอนเทียรแ แนวหนา 
fruit ฟรุ฿ท ผลไม 
fruitful ฟรุ฿ทฟูล บรรลุผล 
fuel ฟฺูเอล เชื้อเพลิง,เติมเชื้อไฟ 

fugitive ฟฺูจิถีฝ ผูหลบหนี 
fulfil ฟูลฟิล ทําใหบรรล ุ
full ฟูล เต็ม 
fun ฟใน สนุก 
function ฟใ๊งกแชั่น หนาที่,ใชได 
fund ฟในด กองทุน,เงิน 
fundamental ฟในดาเม฿นทอล มูลฐาน 
funeral ฟิ๊วเนอรอล งานศพ 
fur เฟอรแ ขนสัตวแ 
furnish เฟฺอรแนิช ตกแตง 
further เฟฺอรแเธอรแ ตอไปอีก 
future ฟิ๊วเชอรแ อนาคต 
   
gag แก฿ก พูดตลก 
gage เกจ เครื่องวัด 
gain เกน ไดมา,กําไร,ไดเปรียบ 
gal. แกล. แกลลอน 
galaxy แก฿แลกซี ่ ทางชางเผือก 
gallery แก฿ลเลอรี ่ หองแสดงภาพ 
gallon แก฿ลลอน แกลลอน-3.78ลิตร 
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gamble แก฿มเบิ้ล การพนัน 
game เกม เกม 
gang แก฿ง หมูโจร 
gap แก฿พ ชองวาง 
garbage ก฿ารแเบจ ขยะ 
garden ก฿ารแเดน สวน 
garlic การแหลิค กระเทียม 
garment ก฿ารแเมนท เสื้อผา 
gas แก฿ซ ก฿าซ 
gate เกท ประตู(ใหญๆ) 
gather แก฿เธอรแ ชุมนุม,เขามารวมกัน 
gear เกียรแ เฟือง 
gender เจ฿นเดอรแ เพศ 
general เจ฿นเนอรัล ทั่วๆไป,โดยปรกติ 
generate เจ฿นเนอเหรท กําเนิด 

generic เจ็นเน฿อริค 
ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป
(เชนแฟฺบ) 

generous เจ฿นเนอรั๊ส ใจกวาง,ใจดี 
genetic เจเน฿ทิค เกี่ยวกับยีน 
genius จี๊เนียส อัจฉริยะ 

gentle เจ฿นเทิ่ล สุภาพ 
genuine เจ฿นนิวอีน แทจริง 
geo- จีโอ- ธรณ ี
geography จีโอ฿กราฟี่ ภูมิศาสตรแ 
geometry จีโอ฿เมทรี่ เรขาคณิต 
get เก็ท ไดรับ 
ghost โก฿สท ผี 
giant ไจ฿แอนท ยักษแ,ใหญ 
gimmick กิ๊มมิค กลเม็ด 
ginger จิ๊งเจอร ขิง 
girl เกิรแล เด็กหญิง 
give กี๊ฝ ให 
glad แกล฿ด ยินดี 
glance แกล฿นซแ ชําเลือง 
glass กล฿าสส กระจก,แกว 
globe โกล฿บ ทั่วโลก 
glory กล฿อรี่ รุงโรจนแ,บารมี 
glue กล ู กาว,เหนียว 
go โก ไป 
goal โกล จุดหมาย 
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goat โกท แพะ,ผูรับบาป 
god ก฿อด พระเจา 
gold โกลดแ ทองคํา 
good กู฿ด ดี 
goods กู฿ดส สินคา 
goose กู฿ส หาน 
gossip ก฿อสสิพ นินทา 
govern โก฿เฝิ่น ปกครอง 
grab แกร฿บ ฉวย,กวา 
grace เกร฿ซ สงา,งดงาม 
grade เกรด ระดับ,ชนิด 
grand แกรนดแ ใหญโต,งดงาม 

grant แกร฿นท 
อนุญาต,ยอมให,เงิน
ชวย 

grape เกร฿พ องุน 
.-graph กร฿าฟ .-สิง่ที่พิมพแ 
grasp กราซพ ฉวย,ควา,เขาใจ 
grass กราซ หญา 
grateful เกร฿ทฟุล กตัญโ ู
gratitude แกร฿ทิจูด กตัญโ,ูขอบคุณ 

grave เกรฝ หลุมฝใงศพ 
great เกรท ใหญ,สําคัญ,เลิศ 
greed กรี๊ด ตะกละ,โลภ 
green กรีน เขียว,สะอาด 
greet กรีท ทักทาย 
grey เกรยแ สีเทา,หมองหมน 
grid กริด ตะแกง 
grill กริลลแ ยาง 
gross กรอสส ทั้งหมด 
ground กราวนดแ พื้นดิน,พ้ืน,ฐาน,ราก 
group กรุ฿พ กลุม,พวก 
grow โกรวแ เติบโต,ปลูก 
guarantee แกแรนที รับประกัน 
guard การแด ยาม,เฝูา 
guerrilla เกอรริ๊ลลา กองโจร 
guess เกสส เดา 
guest เกสท แขก 
guide ไก฿ด นํา,แนะนํา 
guilt กิ๊ลท ความผิด 
gulf กัลฟ อาว 



39 

 

 39 

gum กัม เหงือก 
gun กัน ปืน 
guy กาย คนนั้น 
   
habit แฮ฿บบิท นิสัย 
habitat แฮ฿บบิเทท ที่อยูอาศัย 
hair แฮรแ ผม 
half ฮาลแฟ ครึ่ง 
hall ฮอลลแ หองโถง 
halt ฮอลทแ หยุด 
hammer แฮ฿มเมอรแ ฆอน,ทุบ 
hand แฮนดแ มือ,ยื่น,มอบ 
handy แฮ฿นดี้ เป็นประโยชนแ,สะดวก 
handicap แฮ฿นดิแขพ แตมตอ 
handicraft แฮ฿นดิคร฿าฟท งานฝีมือ,ชางฝีมือ 
handle แฮ฿นเดิ้ล จัดการ,ควบคุม 
handsome แฮ฿นซั่ม หลอ,งาม 
hang แฮง แขวน 
happen แฮ฿พเพน เกิดขึ้น 
happy แฮ฿พพี่ มีความสุข 

harass ฮาราสส ราว,ีกวนใจ 
hard ฮารแด แข็ง,ยาก,หนัก 

harm ฮารแม 
ทําอันตราย,เป็น
อันตราย 

harvest ฮ฿ารแเฝุสท เก็บเกี่ยว 
hat แฮ็ท หมวก 
hate เฮท เกลียด 
haunt ฮอนทแ สิง 

havoc แฮ฿ฝอค 
ความวุนวาย,ความฉิบ
หาย 

head เฮด หัว,หัวหนา 
heal ฮีล รักษา 
hear เฮียร ไดยิน,ฟใง 
heart ฮารแท หัวใจ,แกน 
heat ฮีท ความรอน,ทําใหรอน 
heaven เฮ฿ฝเฝุน สวรรคแ 
heavy เฮ฿ฝฝี ่ หนัก 
heed ฮี๊ด เอาใจใส 
heir แอรแ ทายาท 
hell เฮ็ลล นรก 
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helmet เฮ฿ลเหม็ท หมวกกันน็อค 
help เฮลพ ชวย 
hence เฮ็นซ จากนี้ไป 
herb เฮิรแบ สมุนไพร 
here เฮียร ที่นี่ 
hero ฮีโร วีรบุรุษ 
hesitate เฮ฿สิเทท ลังเล 
hide ไฮดแ ซอน 
high ไฮฮ สูง 
hijack ไฮ฿แจ็ค จี้เอาเป็นตัวประกัน 
hill ฮิลลแ เนินเขาเตี้ยๆ 
hint ฮินทแ บอกใบ 
hire ไฮเออะ เชา 
history ฮิสทรี ่ ประวัติศาสตรแ 
hit ฮิท ตี,ไดรับความนิยม 
hold โฮลดแ ถือ,จับ,ยึดถือ 
hole โฮล รู 
hollow ฮ฿อลโลว กลวง,เปลา 
holy โฮ฿ลี่ ศักดิ์สิทธิ์ 
home โฮม บาน 

homogeneous โฮโมจี๊เนียส เป็นเนื้อเดียวกัน 
honest อ฿อนเน็สท ซื่อสัตยแ 
honey ฮั๊นนี่ น้ําผึ้ง,ที่รัก 

honor,honour อ฿อเนอรแ 
เกียรติยศ,ความสัตยแ
,นับถือ 

hook ฮุ฿ค ตะขอ,เกี่ยว 
hope โฮพ หวัง,ความหวัง 
horizon ฮอไร฿ซั่น ขอบฟูา,แนวราบ 
hormone ฮ฿อรแโมน ฮอรแโมน 
horn ฮอรแน เขาสัตวแ,แตร 
horrible ฮ฿อรแริเบิ้ล นากลัว 
horse ฮอรแส มา 
hospital ฮ฿อสพิทอล โรงพยาบาล 
host โฮสท เจาบาน 
hostage ฮ฿อสเถจ ตัวประกัน 
hostile ฮ฿อสไทลแ เป็นปรปใกษแ 
hot ฮอท รอน 
hotel โฮเท็ล โรงแรม 
hour เอาเออรแ ชั่วโมง 
house เฮาส บาน,อาศัย 
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how ฮาว อยางไร 
hub ฮับ จุดศูนยแกลาง 
hug ฮัก กอด 
huge ฮิวจแ ใหญโต 
human ฮิ๊วแมน มนุษยแ 
humble ฮั๊มเบิ้ล ถอมตัว,ต่ําตอย 
humid ฮิ๊วมิด ชื้น 

humiliate ฮิวมิ๊ลิเอท 
ทําใหอาย,ทําใหขาย
หนา 

humor ฮิ๊วเมอรแ อารมณแขัน 
hundred ฮั๊นเดร็ด รอย 
hungry ฮั๊งกรี ้ หิว 
hunt ฮั้นท ลา 
hurl เฮิรแล โยน,ปา 
hurry เฮ฿อรแรี ่ รีบเรง 
hurt เฮิรแท บาดเจ็บ,ทําราย 
husband ฮั๊สแบนดแ สาม ี
hut ฮัท กระทอม 
hybrid ไฮ฿บริด พันทาง,ลูกผสม 
hydro- ไฮ฿โดร- เกี่ยวกับน้ํา,เกี่ยวกับไฮโดรเจน 

hygiene ไฮ฿ยีน ถูกหลักอนามัย 
hyper- ไฮเปอรแ- เกินธรรมดา 
   
ice ไอ฿ซแ น้ําแข็ง 

icon ไอ฿คอน 
ผูมีชื่อเสียงที่เป็น
ตัวแทนบางอยาง 

idea ไอเดีย ความคิด 
ideal ไอดี๊ออล อุดมคติ,ดีเลิศ 
identify ไอเด฿นทิฟาย ระบ,ุชี้ตัว 
idiom อี๊เดี้ยม สํานวน 
idiot อี๊เดียท โง,บา 
idle ไอ฿เดิ้ล วาง,เปลา 
idol ไอ฿ดอล คนที่เป็นตนแบบ 
if อ๊ิฟ ถา,หรือไม 
ignite อิ๊กไน฿ท จุด(ไฟ) 
il- อิล- ไม 
ill อิลล ปุวย,ไมสมบูรณแ 
illigal อิลลิ๊กอล ผิดกฏหมาย 
illustrate อิ๊ลลัซเทรท อธิบาย,แสดงใหเห็น 
im- อิม- ไม 
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image อิ๊มเมจ ภาพ,ภาพลักษณแ 
imagine อิมแม฿จ้ิน จินตนาการ 
imitate อิ๊มิเทท ปลอม,เลียนแบบ 
immediate อิมมี๊เดียท ทันที 
immigrant อ๊ิมมีแกรนทแ เขาเมือง 
immune อิมมูน ภูมิคุมกัน 
impact อ๊ิมแพ็คท กระทบ,ผลกระทบ 
imperative อิมเพ฿ราทิ๊ฝ เลี่ยงไมได,จําเป็น 
imperial อิมพี๊เรี่ยล ของจักรพรรด,ิยิ่งใหญ 
implant อิมแพล฿นทแ ปลูก,ฝใง 
implement อิ๊มพลีเมนท ทําใหเป็นผล 
imply อิมพลาย เป็นนัย,สอใหเห็น 
import อิ๊มพอรแท นําเขา 
impose อิโพสท บังคับใช 
impossible อิมพ฿อซซิเบ้ิล เป็นไปไมได 
impress อิมเพรส ประทับใจ 
imprint อิ๊มพริ้นท ประทับ,รอย 
imprison อิมพริ๊ซั่น จําคุก 
improper อิมพร฿อพเพอรแ ไมเหมาะสม 
improve อิมพรู฿ฝ ทําใหดีขึ้น 

impulse อ๊ิมพ้ัลส แรงกระตุน 
in อิน ใน 
in- อิน- ไม 

incentive อินเซ฿นทีฝ 
สินน้ําใจ,รางวัลเพื่อ
กระตุน 

inch อ้ินชแ นิ้วฟุต 
incident อิ๊นซิเด็นท เหตุการณแที่เกิดขึ้น 
incline อิ๊นไคลนแ ลาด,เอียง 
include อินคลู฿ด รวมทั้ง 
income อิ๊นคัม รายได 
incorporate อินค฿อรแโพเรท รวมกัน 
increase อิ๊นครีซ เพิ่มขึ้น 
incredible อินเคร฿ดิเบิ้ล ไมนาเชื่อ 
indeed อินดี๊ด จริงๆ,ที่จริง 
indefinite อินเด฿ฟินิท ไมกําหนด,ไมแนนอน 
independent อินดีเพ฿นเดนท อิสระ,เอกราช 
index อิ๊นเด็กซแ ดัชน,ีเครื่องชี้ 
indicate อิ๊นดิเขท ชี้ใหเห็น 
indirect อินไดเร็คท ทางออม 
individual อินดิฝิ๊ดวล แตละคน 
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indoor อิ๊นดอรแ ในรม 
induce อินดิ้วซแ เหนี่ยวนํา 
industry อิ๊นดัสทรี ่ อุตสาหกรรม 
innert อินเนิ๊รแท เฉื่อย 
inevitable อินเอ฿ฝิทะเบิ้ล เลี่ยงไมได 
infant อ๊ินแฟฺนท ทารก 
inferior อินฟี๊เรีย ต่ํากวา,ดอยกวา 
infinite อ๊ีนฟิหนิท ไมจํากัด,ไมสิน้สุด 
influence อิ๊นฟลูเอ฿นซ อิทธิพล,มีอิทธิพล 
inform อินฟอรแม แจงใหทราบ 
informal อินฟฺอรแมอล ไมเป็นทางการ 
inhale อินเฮล สูดเขาไป 
inherent อินเฮ฿อเรนท ฝใงติดอยู,โดยสันดาน 
inherit อินเฮ฿อหริท รับชวงมรดก 
initial อินิ๊เชี่ยล ตั้งแตแรก,ชื่อยอ 
inject อินเจ฿คท ฉีด 
injure อิ๊นเจอรแ บาดเจ็บ 
ink อ๊ิงค หมึก 
inn อินนแ โรงแรมเล็กๆ 
innocent อิ๊นโนเซนท ไรเดียงสา,บริสุทธิ ์

innovate อิ๊นโนเฝท คิดขึ้นใหม 
inorganic อินออรแแก฿หนิค อนินทรียแ 
input อินพุท ดานขาเขา,ที่ใสเขาไป 
inquiry อินไคว฿รี ่ ถามหา,ไตสวน 
insane อินเซน บา 
insect อิ๊นเส็คท แมลง 
insecure อินเซ็คเคียว ไมมั่นคง 
insert อิ๊นเสิรแท สอด,แทรก 
inside อิ๊นไซดแ ขางใน,ดานใน 
insight อ๊ินไซท ลึกซึ้ง 
insist อินซิ๊สท ยืนยัน 
inspect อินสเพ฿คท ตรวจตรา 
inspire อินไพรแ ดลบันดาลใจ 
instance อิ๊นสแทนซ ตัวอยาง,ทันทีทันใด 
instead อินสเท฿ด แทนท่ี 
instinct อิ๊นสทิ้งท สัญชาติญาณ 
institute อิ๊นสทิทิ้วท ตั้ง,จัดการ,สถาบัน 
instruct อินสทรั๊คท แนะนํา,สอน 
instrument อิ๊นสทรูเมนท เครื่องมือ 
insufficient อินซัฟฟ๊ิเช้ียนท ไมเพียงพอ 
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insulate อิ๊นซูเหลท ปูองกัน,ฉนวน 
insure อินชัวรแ ประกัน 
intact อินแท็คท คงอยู,ไมบุบสลาย 
integer อิ๊นทีเจอรแ จํานวนเต็ม 
intellectual อินเทลเล฿คชวล ปใญญา 

intelligent อินเท฿ลลิเจนท 
ฉลาด,หนวยสืบ
ราชการลับ 

intend อินเท็นด ตั้งใจ,มุงหมาย 
inter- อินเตอรแ- ระหวาง 
interact อินเทอรแแรคท มีปฏิกิริยาตอกัน 
intercept อินเทอรแเส็พท สกัด,ขวาง,กั้น 
interchange อิ๊นเทอรแเชงจ แลกเปลี่ยน 

interest อิ๊นเทรสท 
สนใจ,ผลประโยชนแ
,ดอกเบี้ย 

interfere อินเทอรแเฟียร แทรกแซง 
interim อิ๊นเทอรแริม ชั่วคราว,กลางคัน 
interior อินท๊ีเรีย ภายใน 

intermediate อินเทอรแมี๊เดียท 
ระหวางกลาง,กลาง
ทาง 

internal อินเท฿อรแนอล ภายใน 

international 
อินเทอรแแน฿ชั่น
นัล ระหวางประเทศ 

interrupt อินเทอรแรัพท ขัดจังหวะ 
intersect อินเทอรแเซ็ค ตัดกัน,ผานกัน 
intervene อินเทอรแฝีน เขาแทรก 
interview อิ๊นเทอรแฝิว สัมภาษณแ 
into อ๊ินทู เขาไปใน 
intolerant อินโท฿เลอรแแรนท ไมอดทน 
intra- อินทรา ภายใน 
introduce อินโทรดิ๊วซ แนะนํา,นําเขามา 
inundate อ๊ินอันเดท ทวม,ไหลบา 
invade อินเฝด บุกรุก 
invalid อิ๊นแฝหลิด โมฆะ 
invent อินเฝฺนท ประดิษฐแ 
invest อินเฝฺสท ลงทุน 
investigate อินเฝฺสทิเกท สืบสวน 
invincible อินฝิ๊นซิเบิ้ล ไมสูญสลาย 
invisible อินฝิ๊ซิเบ้ิล มองไมเห็น 
invite อินไฝฺท เชิญ,นํามาซึ่ง 
invoice อิ๊นฝูอยซ ใบสงของ 
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invoke อินโฝูค ขอรอง,อุทรณแ 
involve อินโฝฺลฝ เกี่ยวของ,พัวพัน 
inward อ๊ินเวิรแด เขาไปใน 
iron ไอ฿ออน เหล็ก 
irony ไอ฿ออนนี ่ ประชดประชัน 
irregular เออะเร฿กกูลา ผิดปรกติ 
irritate อิ๊ริเทท ทําใหระคายเคือง 
island ไอ฿แลนดแ เกาะ 
iso- ไอ฿โซ- เทากัน 
isolate ไอ฿โซเหลท แยกออกมา,โดดเด่ียว 

issue อ๊ิชชู 
ประเด็น,กรณ,ีออกมา
,แจกจาย 

item ไอ฿เทม ชิ้น,อัน,รายการ 
ivory ไอ฿โฝรี ่ งาชาง 
   
jacket แจ฿คเก฿ต เสื้อชั้นนอก 
jade เจด หยก 
jail เจล คุก 
jam แจม ติด,ขัด 
jar จารแ โอง 

jasmine แจ฿สมิน มะล ิ
jean ยีน ผายีน 
jelly เจ฿ลลี่ วุน 
jeopardy เจ฿พารแดี้ อันตราย 
jet เจ฿ต พุง,พน 
jewel จิ๊วเอ็ล เพชรพลอย 
job จ฿อบ งาน 
jocky จ฿อคกี้ คนขี่มา 
join จอย เขารวม 
joke โจก ตลก 
journal เจ฿อรแนั่ล วารสาร,หนังสือพิมพแ 
joy จอย สนุก,ราเริง 
jubilee จู฿บิลี่ งานฉลองครบรอบ50ปี 
judge จั๊ดจ ตัดสิน,ผูพิพากษา 
jug จ๊ัก เหยือก 
juice จูยซ น้ําผลไม 
jumbo จั๊มโบ ขนาดใหญ 
jump จ๊ัมพ กระโดด 
junction จ๊ังช่ัน ชุมทาง,จุดเชื่อมตอ 
jungle จั๊งเกิ้ล ปุา 
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junior จู฿เหนี่ย ออนอาวุโสกวา 
jury จูรี่ คณะลูกขุน 
just จั๊สท ยุติธรรม,เพิ่งจะ 
justify จั๊สทิฟาย เป็นเหตุผลอันควร 
   
karma ค฿ารแมา กรรมเกา 
keen คีน คม,หลักแหลม 
keep คี๊พ เก็บ,รักษา,ยังคง 
key คียแ กุญแจ,สําคัญ 
kick คิ๊ค เตะ 
kid คิด เด็ก 
kidnap คิ๊ดแน฿พ ลักพาไปเรียกคาไถ 
kidney คิ๊ดนี ่ ไต 
kill คิลลแ สังหาร 
kilo- กิ๊โล- พัน 

kind ไคนดแ 
ชนิด,ประเภท,ใจดี
,เมตตา 

kinetic ไค฿เนทิค จลนแ,กําลังเคลื่อนที ่
king คิง กษัตริยแ,จาว 
kios คีอ฿อส เพิงเล็กๆ 

kiss คิสส จูบ 
kitchen คิ๊ทเชน ครัว 
knee นี เขา 
knife ไน฿ฟ มีด 
knit นิท ถัก,สาน 
knock น฿อค เคาะ,ทุบ 
know โนวแ รู,รูวา 
   
lab แหล฿บ หองทดลอง 
label เล฿เบล ฉลาก,ปูาย 
labor,labour เล฿เบอร แรงงาน 
lack แล฿ค ขาดแคลน 
ladder แล฿ดเดอรแ บันได(ที่เคลื่อนยายได) 
lady เล฿ดี ้ สุภาพสตรี 
lag แล฿ก ลาหลัง 
lake เลค ทะเลสาบ 
lamina,laminar ล฿ามินา แผน,เกล็ด 
land แลนดแ แผนดิน,ประเทศ 
lane เลน ถนนแคบๆ,ชองทาง 
language แล฿งเควจ ภาษา 
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lap แหล฿พ เกย,เหลื่อม 
large ลารแจ ใหญ,โต 
late เหลท สาย,ดึก 
last ล฿าสท หลังสุด,มีอยูตอไป 
laugh ล฿าฟ หัวเราะ 
launch ล฿อนช เริ่ม 
laundry ลอนดรี ้ รานซักรีด,ซักรีด 
law ลอวแ กฏหมาย 
lawyer ล฿อเยอรแ ทนายความ 
lay เลยแ วาง 
lazy เล฿ซี ่ ขี้เกียจ 
lead ลี๊ด นํา,พา 
lead เหลด ตะกั่ว 
leaf ลี๊ฟ ใบไม 
league ลี๊ก สมาคม 
leak ลี๊ค รั่ว 
lean ลีน บาง,ผอม,พิง 
leap ลี๊พ กระโดด 
learn เลิรแน เรียนรู 
lease ลี๊ส เชา 

leather เล฿เธอรแ 
หนัง(สัตวแ)ฟอก,หุมดวย
หนัง 

leave ลี๊ฝ 
ทิ้ง,ละทิ้ง,ปลอย,ออก
เดินทาง 

lecture เล฿คเชอรแ สอนโดยการบรรยาย 
left เล฿ฟท ซาย 
leg เลก ขา 
legacy เล฿กาซี่ มรดกตกทอด 
legal ลี๊กอล กฎหมาย,ถูกกฎหมาย 
legend เล฿เจนด ตํานาน 
legitimate ลีจิ๊ทิเหมท ถูกตองตามกฎหมาย 
leisure เล฿เชอรแ วาง,ตามสบาย 
lemon เล฿มอน มะนาว 
lend เล็นด ใหยืม 
length เลนธ ความยาว 
lessen เล฿ซเชน ทําใหนอยลง 
lesson เล฿ซซั่น บทเรียน 
let เล็ท ปลอย,ขอให 
lethal ลี๊ธอล รายแรง(ถึงตาย) 
letter เล็ทเทอรแ จดหมาย,อักษร 
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level เล฿เฝุล ระดับ,ชั้น 
liar ไลอาร โกหก 
liberal ลิ๊เบอรัล เสรีนิยม 
liberty ลิ๊เบอรแที ่ อิสระ 
library ไล฿บรารี่ หองสมุด 
licence ไล฿เซนซ ใบอนุญาต 
lie ไล โกหก,วาง,นอน 
life ไล฿ฟ ชีวิต 
lift ลิฟท ยก 
light ไล฿ท แสง,ไฟ 
light ไล฿ท เบา,จาง 
lightning ไล฿ทนิ่ง ฟูาแลบ 
like ไล฿ค เหมือน,ชอบ 
limb ลิ๊มบแ แขนขา,ระยาง 
lime ไลม มะนาว 
limit ลิ๊หมิท จํากัด,ขีดสุด 
line ไลนแ เสน,สาย,แถว 
lingual ลิ๊งกวอล ภาษา 
link ลิ๊งค เกี่ยวของ,เชื่อมโยง 
lion ไล฿ออน สิงโต 

liquid ลิ๊ควิด ของเหลว 
liquor ลิ๊เควอร สุรา 
list ลิสท บัญชีรายชื่อ 
listen ลิ๊สซึ่น ฟใง 
literacy ลิ๊เทอเรซี่ การรูหนังสือ 
litre ลิทรแ ลิตร 
little ลิ๊ทเทิ่ล เล็กนอย 
live ไลฝ ชีวิต,แสดงสด 
live ลี๊ฝ อาศัยอยู 
liver ลิ๊เฝุอรแ ตับ 
load โหลด บรรทุก,ภาระ 
loan โลน เงินกู 
lobby ล฿อบบ้ี หองโถง,โนมนาวใจ 
local โล฿คอล ทองถิ่น 
lock ล฿อค ล฿อค 
log ล฿อก ซุง,ตัดไม 
logic ล฿อจิค ตรรกะ,หลักเหตุผล 

logistic ลอจิ๊ซติค 
การขนสง,การจัดการ
สินคา 

lone โลน คนเดียว,โทน 
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long ลอง ยาว,ไกล,นาน 
no longer โน ล฿องเกอรแ ไม..อีกแลว 
look ลุ฿ค มอง,ดู,เห็น 
loose ลูส หลวม 
lord หลอรแด เจาผูมีอํานาจ 
lose ลูส แพ,เสีย 
loss ล฿อสส ขาดทุน 
lotus โล฿ทัส บัวหลวง 
loud เลาด ดัง 
low โลว ต่ํา,ลด 
loyal ล฿อยัล ซื่อสัตยแ 
lubricate ลู฿บริเขท หลอลื่น 
luck ลัค โชค,โชคด ี
luggage ลั๊กเกจ หีบหอ,สัมภาระ 
lunar ลู฿นาร พระจันทรแ 
lunch ลั้นช อาหารกลางวัน 
lung ลัง ปอด 
luxury ลั๊กซุรี่ หรูหรา 
   
machine แมชชีน เครื่องจักร 

mad แมด บา,คลั่ง 
magazine แม฿กกาซีน วารสาร,รังกระสุน 
magic แม฿จิค วิเศษ,มหัศจรรยแ 
magnet แม฿กเหน็ท แมเหล็ก 
magnitude แม฿กนิจูด ขนาด 
maid เหมด แมบาน,คนใช 

mail เมล 
จดหมาย,สงทาง
จดหมาย 

main เมน หลัก,สําคัญ,ใหญ 
mainly เม฿นลี ่ สวนใหญ 
maintain เมนเทน รักษาไว,คงไว 
majesty ม฿าเจ฿สที ่ อํานาจ,ความศักดิ์สิทธิ์ 
major เม฿เจอรแ ใหญ 
majority มะจ฿อริที่ สวนใหญ 
make เมค ทํา,สราง,ตั้ง 
mal- แม็ล- -ไมด-ีผิด 
male เมล ผูชาย,ตัวผู 
mall มอลลแ ทางเดินที่มีหลังคา 
man แมน ผูชาย,คน 
manage แม฿เหนจ จัดการ 



50 

 

 50 

mandate แม฿นเดท 
คําสั่ง,อํานาจที่ไดรับ
มอบ 

mania,maniac เม฿เนีย,เม฿นิแอ฿ค บา,คลั่ง 
manifest แม฿นิเฟสท ประจักษแ,ชัดแจง 
manifold แม฿นิโฟลด หลายเทา 
manipulate แมน๊ิพิวเหลท ยักยาย,ตมตุเน 
mankind แม฿นคายนด คน 
manner แม฿นเนอรแ อาการ,ทาทาง 
mansion แม฿นช่ัน คฤหาสนแ 
manaul แม฿นวล คูมือ,ดวยมือ 
manufacture แมนูแฟฺคเจอรแ ผลิต 
map แม฿พ แผนที ่
marble ม฿ารแเบิ้ล หินออน 
march มารแช เดินขบวน,เดินแถว 
margin ม฿ารแจิ้น ริม,ขอบ,กําไร 
marine มารีน ทะเล 
mark ม฿ารแค คะแนน,เครื่องหมาย 
market ม฿ารแเก฿ต ตลาด 
marry แม฿รแรี ่ แตงงาน 
mart หมารแท ตลาด 

marvel ม฿ารแเฝุล ประหลาดใจ 
mask แมสค หนากาก 
mass แมสส มวล,มากมาย 
massacre แม฿สเคอรแ การฆาหมู 
massage แมสเสจ การนวด 
master ม฿าสเตอรแ นาย,ครอบงํา 
mat แมท เสื่อ 
match แหมทชแ ไมขีดไฟ,จับคู,เขาคู 
mate เหมท เพื่อน 
maths แหมธสแ คณิตศาสตรแ 
matter แม฿ทเทอรแ วัตถ,ุสาระ,เรื่องราว 
mature เมเจอร แก,สุก 
maximum แม฿กซิมั่ม สูงสุด 
may เมยแ อาจจะ 
mayor เม฿เออรแ นายกเทศมนตรี 
meal มีล อาหารมื้อหนึ่ง 

mean มีน 
ความหมาย,วิถีทาง,
สายกลาง 

measure เม฿เชอรแ 
เครื่องวัด,การวัด
,มาตรการ 
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meat มี๊ท เนื้อสัตวแ 
mechanic เม฿คาหนิค ชางเครื่อง,กลไก 
medal เม฿ดอล เหรียญ 
medicine เม฿ดดิซิน ยา,แพทยแศาสตรแ 
mediocre เม฿ดดิโอเคอรแ สามัญ,ธรรมดา 
medium มี๊เดี้ยม ปานกลาง 
medley เม฿ดลี่ยแ ผสมปนเป 
meet มี๊ท พบ 
mega- เม฿กกะ ใหญ,ลานเทา 
melt เมลท หลอมละลาย 
member เม฿มเบอรแ สมาชิก 
memory เม฿มโมรี่ ความจํา,อนุสรณแ 
mend เม็นดแ ซอม,ปะ 
mental เม฿นทอล จิตใจ 
menthal เม฿นธอล การบูร 
mention เม฿นชั่น กลาวถึง 
mentor เม฿นเตอรแ พี่เลี้ยง 
menu เม฿น ู รายการ 
merchant เม฿อรแแช฿นทแ พอคา 
mercy เม฿อรแซี่ เมตตา,ปราณี 

mere เมียรแ เพียง,เทานั้น 
merge เมอรแจ ผสม,รวมกัน 
merit เม฿อรแหริท คุณความด ี
merry เม฿อรแรี ่ รื่นเริง,สนุกสนาน 
mess เมส ความยุงเหยิง 
message เม฿สเสจ ขอความ 
metal เมทอล โลหะ 
metaphor เม฿ทะฟอรแ โดยอุปมา 
meter มิ๊เทอรแ เครื่องวัด 
method เม฿ธถอท วิธ ี
metropolis เมโทร฿โพลิส นครหลวง,ศูนยแกลาง 
micro- ไม฿โคร- เล็ก,หนึ่งในลาน 
mid มิด กลาง 
middle มิ๊ดเดิ้ล กลาง 
mild มายลดแ ออนโยน,ออน 
military มิ๊ลิทารี่ ทหาร,ทหารบก 
milk มิลคแ น้ํานม 
mill มิลลแ โรงส,ีโรงโม 
millennium มิลเล฿นเนี่ยม รอบพันปี 
milli- มิ๊ลลิ หนึ่งในพัน 
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million มิ๊ลเลี่ยน หนึ่งลาน 
millionaire มิลเลี่ยนแนรแ เศรษฐี 
mimic มิ๊มิค ลอเลียน 
mind ไมนดแ จิตใจ,เอาใจใส 
mine ไมนแ ของฉัน,เหมืองแร 
minister มิ๊นิสเทอรแ รัฐมนตร ี
minor ไม฿เนอรแ นอย 
minority ไมน฿อริที่ สวนนอย 
minus ไม฿นัส ลบ 
minute มิ๊หนิท นาที 
miracle มิ๊ราเคิ่ล อัศจรรยแ,อภินิหาร 
mirage มิหราจ ภาพลวงตา 
mirror มิเรอรแ กระจก 
mis- มิส- ผิด,พลาด 
miss มิส นางสาว 

mission มิ๊ชชั่น 
หนาที่,งานที่ไดรับ
มอบหมาย 

mistake มิสเทค ความผิดพลาด 
mister มิ๊สเทอรแ นาย 
mix มิกซแ ผสม 

mob ม฿อบ ฝูงชน 
mobile โม฿บายลแ เคลื่อนไหว 
mode โหมด วิถี,แบบ,แบบนิยม 
model โม฿เด็ล รุน,แบบ,แบบอยาง 
moderate โม฿เดอรแเหรท พอประมาณ,ยอมเยา 
modern โม฿เดิ่รแน ทันสมัย,สมัยใหม 
modify โม฿ดิฟาย ปรับแตง,แกไข 
moist ม฿อยสทแ ความชื้น 
mold โมลดแ รา,แมพิมพแ 
mom มัม แม 
moment โม฿เมนท ขณะ,ชั่วขณะ 
momentum โมเม฿นตั้ม พลัง 
monarch โม฿หนารแช พระมหากษัตริยแ 
money มั๊นนี่ เงิน 
monk มั๊งค พระ 
monkey มั๊งคี ่ ลิง,ซน 
mono- โมโน- หน่ึง 
monopoly โมโน฿โพลี่ ผูกขาด 
monster ม฿อนสเทอรแ สัตวแประหลาด 
month มั้นธ เดือน 
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monthly มั๊นธลี่ รายเดือน 
monument โม฿นิวเมนท อนุสาวรียแ 
mood มูด อารมณแ 
moody มู฿ดี ้ อารมณแเสีย 
moon มูน พระจันทรแ 
moral ม฿อรั่ล ศีลธรรม 
morning ม฿อรแนิ่ง เชา 
mortal ม฿อรแทอล ถึงตาย 
mortgage ม฿อรแทเกจ จํานอง 
mosquito ม฿อสควิ๊โท ยุง 
motel โมเท็ล โรงแรม 
mother ม฿าเธอรแ แม 
motor ม฿อเทอรแ เครื่องยนตแ 
motorist ม฿อเทอริสทแ ผูขับขี่ 
mountain เม฿าเทน ภูเขา 
mourn โมน ไวทุกขแ 
mouse เม฿าส หนู 
mouth เม฿าธ ปาก 
move มู฿ฝ เคลื่อน,เคลื่อนไหว,ยาย 
much มัช มาก 

mud มัด โคลน 
multi- มั๊ลไท- หลาย 
multiply มั๊ลทิพลาย คูณ,ทวีคูณ 
murder เม฿อรแเดอรแ ฆาตรกรรม 
muscle มั๊สเคิ่ล กลามเนื้อ 
museum มิวเซี่ยม พิพิธภัณฑแ 
mushroom มั๊ชรูม เห็ด 
music มิ๊วสิค ดนตร ี
must มัสทแ ตอง 
mute มิ๊วท เงียบ,ใบ 
mutual มิ๊วชวล ทั้งสองฝุาย 
mystery มิ๊สเทอรี่ ลึกลับ 
myth มิธ นิทานโกหก 
   
nail เนล เล็บ,ตะปู 
naïve นาอีฝ ไรเดียงสา 
naked เน฿คเคด เปลือย,ลอนจอน 
name เนม ชื่อ,ตั้งชื่อ,ชื่อเสียง 
nap แน฿พ งีบหลับ 
narrow แน฿โรว แคบ 
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nation เน฿ชั่น ชาต ิ
native เน฿ถีฝ พื้นเมือง,โดยกําเนิด 
nature เน฿เจอรแ ธรรมชาต,ินิสัย 
naughty น฿อที ่ ซุกซน 
navy เน฿ฝี ่ ทหารเรือ,ทางเรือ 
near เนียรแ ใกล,ชิด,เกือบ 
neat นี๊ท เรียบรอย,เกลี้ยงเกลา 
necessary เน฿ซเซสซารี ่ จําเป็น 
neck เน็ค คอ,คอคอด 
need นี๊ด จําเป็น 
needle นี๊ดเดิ้ล เข็ม 
negative เน฿กาถีฝ ทางลบ,ปฏิเสธ 
neglect เน็กเล฿คท ทอดทิ้ง,ละเลย 
negotiate นีโก฿ชิเอท เจรจาตกลง 
neighor,neighbour เน฿เบอรแ เพื่อนบาน 
neither ไน฿เธอรแ ไมทั้งสอง 
neo- นี๊โอ- ใหม 
nephew เน฿พิ่ว หลานชาย 

nerve เนิ๊รแฝ 
ประสาท,เสนประสาท
,กลัว 

nest เนสท รัง 
net เน็ท ตาขาย,สุทธิ 
neutral นิ๊วทรอล เป็นกลาง 
never เน฿เฝุอรแ ไมเคย 
new นิว ใหม 
news นิวสแ ขาว 
next เน฿กซท ถัดไป 
nice ไน฿ซแ ดี,ละเอียด 
niche นิ๊ช สวนนอย 
niece นี๊ซ หลานสาว 
night ไน฿ท กลางคืน 
nine ไนน เกา 
no โน ไม 
noble โน฿เบิ้ล สงา,ชั้นสูง 
noise น฿อยส เสียงอึกทึก 

nominate น฿อมิเหนท 
การเสนอชื่อเขารับ
ตําแหนง 

nominee นอมิน ี ตัวแทน,หุนเชิด 
non นอน ไม 
non- นอน- ไม 
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none นัน ไมมีเลย 
noodle นู฿ดเดิ้ล บะหมี่,กเวยเตี๋ยว 
noon นูน เที่ยง 
normal น฿อรแมอล ปรกต ิ
north น฿อรแธ ทิศเหนือ 
nose โนส จมูก 
note โน฿ท บันทึก 

notice โน฿ทิซ 
แจงใหทราบ,ประกาศ
,ใบสั่ง 

notion โน฿ช่ัน ความคิด,ความเห็น 

notorious โนโท฿เรียส 
ชื่อกระฉอน(ในทางไม
ดี) 

notwithstanding น฿อทวิธสแตนด้ิง แตกระนั้น 
nourish เน฿อริช บํารุงเลี้ยง 
novel โน฿เฝล นวนิยาย,ใหม,แปลก 
now นาว ขณะนี,้เดี๋ยวนี ้
nowhere โนแวรแ ไมมีที่ไหน 
noxious น฿อกเซียส เป็นพิษ 
nozzle น฿อซเซิ่ล หัวฉีด 
nude นู฿ด เปลือย 

nuke นู฿ก นิวเคลียรแ 
nuisance นิ๊วแซนซแ กอกวนใหรําคาญ 
null นัลล เป็นโมฆะ,ไมเป็นผล 
numb นัมบแ ชา,มึน 
number นั๊มเบอรแ จํานวน 
nurse เนิรแส พยาบาล,เลี้ยงดู 
nurture เน฿อรแเจอรแ เลี้ยง,บํารุง 
nutrition นิ๊วทริชั่น โภชนาการ 
   
oasis โอเอ฿ซิส บอน้ํากลางทะเลทราย 
oath โอธ คําสาบาญ 
obey โอเบยแ เชื่อฟใง 
object อ฿อบเจ็คท วัตถ,ุคัดคาน 
oblique อ฿อบบิคว ลาด,เอียง 
obscene อ฿อบซีน ลามก 
obscure อ฿อบสคูรแ มืดมน,ปิดบัง 
observe อ฿อบเซิรแฝ สังเกต ุ
obsess อ฿อบเซสส ครอบงํา,สิงสู 
obstacle อ฿อบสเทเคิ่ล อุปสรรค 
obtain อ฿อบเทน ได,บรรลุ 
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obvious อ฿อบเฝียส ชัดเจน,เดนชัด 
occasion อ฿อคเคชั่น สมัย,โอกาส,คราว 
occupy อ฿อคคิวไพ เขายึด 
occur อ฿อคเคอรแ เกิดขึ้น 
ocean โอ฿เชี่ยน มหาสมุทร 
odd อ฿อดด เลขคี,่เศษ,ประหลาด 
off ออฟฟ หมด,ขาด,หางไป 
offend อ฿อฟเฟุนด ทําผิด,รุกราน 
offer อ฿อฟเฟุอรแ เสนอให 
office อ฿อฟฟิซ สํานักงาน 
official อ฿อฟิซเชี่ยล เจาหนาที่,เป็นทางการ 
often อ฿อฟเฟุน บอย 
oil ออยลแ น้ํามัน 
old โอลดแ แก,เกา,เดิม 
on ออน บน,เมื่อ,เปิด 
once วั๊นซ ครั้งเดียว,เมื่อ 
one วัน หน่ึง 
onion อั๊นยั่น หัวหอม 
only โอ฿นลี ่ เพียง,เดียว,เพิ่ง 
onset ออเซ็ท เริ่มโจมตี,เริ่มจับไข 

open โอ฿เพน เปิด 
opera โอ฿เพ-รา อุปรากร 
operate โอ฿เพอเหรท ทํา,ปฏิบัติ 
opium โอ฿เพี่ยม ฝิ่น 
opportunity อ฿อพพอทูนิท่ี โอกาส 
opposite อ฿อพโพสิท ตรงขาม 
optic อ฿อพติค เกี่ยวกับตา 
optimist อ฿อพทิมิสท มองโลกในแงด ี
optimum อ฿อพทิม่ัม จุดที่ไดผลดีที่สุด 
option อ฿อพช่ัน ทางเลือก 
oral โอ฿รอล ปากเปลา 
orange อ฿อเรนจ สม,สีสม 
orbit อ฿อรแบิท วงโคจร 
orchestra อ฿อรแเคสตา วงออรแเคสตรา 
orchid อ฿อรแขิด กลวยไม 
ordeal อ฿อรแดีล ความยากลําบาก 
order อ฿อรแเดอรแ สั่ง,ลําดับ,ระเบียบ 
ordinary อ฿อรแดินารี ่ ธรรมดา,โดยปกต ิ
organ อ฿อรแแกน อวัยวะ 
orient โอ฿เรี่ยนทแ ตะวันออก 



57 

 

 57 

origin อ฿อริจิ้น 
รากฐาน,ตนฉบับ,จุด
กําเนิด 

orphan อ฿อรแแฟฺน กําพรา 
oscillate อ฿อซซิลเหลท สั่น,สาย,แขวง 
other อ฿อเธอรแ อ่ืนๆ 
ought อ฿อธ ควรจะ 
oust เอ฿าซทแ ขับไล,ไลออก 
out เอ฿าท ขางนอก,ออกไป,หมด 
outbound เอ฿าทบาวนดแ ขาออก 
outbreak เอ฿าทเบรค ระบาด,ระเบิดขึ้น 
outcome เอ฿าทคัม ผลที่ปรากฎออกมา 
outdoor เอ฿าทดอรแ กลางแจง 
outlet เอ฿าทเหล็ท ทางออก,ทางระบาย 
outline เอ฿าทแไลนแ เคาโครง,ยอๆ 
outlook เอ฿าทลุ฿ค ชองที่มองออกไป,ภาพ 
output เอ฿าทพุท ผลที่ได 
outrage เอ฿าทเหรจ การทําลาย,รายแรง 
outside เอ฿าทไซด ภายนอก 
outspoken เอ฿าทสโพคเคน ขวานผาซาก 
outstanding เอ฿าทสแตนดิ้ง โดดเดน 

oven โอ฿เฝุน เตาอบ 

over โอ฿เฝุอร 
เหนือ,ตลอด,สิ้นสุดลง
,เกิน 

over- โอ฿เฝุอร- -มากเกินไป 
overall โอ฿เฝุอรแออล ทั้งหมด 
overcome โอเฝุอรแคัม ผานพน,ไดชัยชนะ 
overcrowded โอเฝุอรแคร฿าวเดด แอดอัดยัดเยียด 
overdose โอ฿เฝุอรแโดส กินยาเกินขนาด 
overdue โอ฿เฝุอรแดิว เกินกําหนด 

overhaul โอ฿เฝุอรแฮอล 
ปรับปรุงใหมหมด,ยก
เครื่อง 

overhead โอ฿เฝุอรแเฮด 
คาใชจาย(ที่เกิดขึ้น
ประจํา) 

overlap โอ฿เฝุอรแแหล฿พ เหลื่อม,ซอน 
overload โอ฿เฝุอรแโหลด บรรทุกมากเกินไป 
overlook โอเฝุอรแลุ฿ค มองขามไป 
overnight โอเฝุอรแไน฿ท ขามคืน 
oversea โอ฿เฝุอรแซ ี โพนทะเล,ตางประเทศ 
overtake โอเฝุอรแเทค ไลทัน 
overtime โอ฿เวอรแไทมแ งานที่ทําลวงเวลา 
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overturn โอเวอรแเทอรแน คว่ํา 
overweight โอ฿เวอรเหวจทแ น้ําหนักเกิน 
overwhelm โอเวอรแเว฿ม ทวมทน 
owe โอวแ เป็นหนี ้

own โอวแน 
ตัวเอง,ดวยตัวเอง,เป็น
เจาของ 

   
pace เพซ กาว,เดิน 
pack แพ็ค หีบหอ,อัด,ยัด 
pact แพ็คทแ สนธิสัญญา 
pad แพ็ด เครื่องรอง,เบาะ 
paddle แพ฿ดเดิ้ล พาย,ใบพัด 
paddy แพ฿ดดี้ ขาวเปลือก 
page เพจ หนาหนังสือ 
pagoda พาโก฿ดา เจดียแ 
pain เพน เจ็บปวด 
paint เพนท สี,ทาส ี
palace พ฿าเหลซ พระราชวัง 
pale เพล ซีด,หนาซีด 
palm พาลแม ฝุามือ,ตนปาลแม 

pan แพน กระทะ 
pandemic แพนเด฿หมิค โรคระบาด 

panel แพ฿นเน็ล 
คณะลูกขุน
,คณะกรรมการ 

panic แพ฿หนิค ตื่นตระหนก 
panorama พาโนร฿ามา ภาพที่เห็นไดกวางขวาง 
pants แพ฿นท กางเกง 
papa พาพา พอ 
paper เพ฿เพอรแ กระดาษ,หนังสือพิมพแ 
papers เพ฿เพอรแส เอกสาร 

par พารแ 
ราคาเดิม,ความเสมอ
กัน 

parade พาเหรด เดนิขบวน 
paradigm พ฿าราดาม แบบ,กระบวนทัศนแ 
paradise พาราได฿ซ สวรรคแ 
paradox พาราด฿อกซแ สิ่งที่ขัดแยงกัน 
paragraph พ฿ารากราฟ ยอหนา 
parallel พ฿าราเลล ขนาน 
paralyse พ฿าราไล฿ซแ อัมพาต 
paramount พ฿าราเมาท ยิ่งใหญ 
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parasite พ฿าราไซท พยาธ,ิกาฝาก 
parcel พ฿ารแเซล หอ,หีบหอ 
pardon พ฿ารแดอน อภัย,ยกโทษให 
parent พ฿ารแเรนท พอแม 

parenthesis พารแเร฿นธิสิส 
สอดคลอง,ขอความใน
วงเล็บ 

park พารแค 
สวนสาธารณะ,ที่จอด
รถ 

parliament พ฿ารแเลียเมนท รัฐสภา 
part พารแท แยก,ฝุาย 
partial พ฿ารแเชี่ยล บางสวน 
participate พาทิ๊ซิเพท มีสวนรวม 
particle พารแทิเคิ้ล สวนที่เล็กที่สุด 
particular พารแทิ๊คิวลารแ โดยเฉพาะ 
partisan พ฿ารแทิซั่น ลําเอียง,เลือกฝุาย 
partner พารแทเนอรแ หุนสวน,คูคิด 
party พ฿ารแที ่ พรรค,งานเลี้ยง 
pass พาสส ผาน,บัตรผาน 
passion แพ฿ชช่ัน กิเลส,ความหลงไหล 
passive แพสสีฝ ไมตอสู,ไมดิ้นรน 

passport พ฿าสพอรแท หนังสือเดินทาง 
past พาสทแ ผาน,อดีต,ที่ผานไปแลว 
paste เพซทแ แปูงเปียก 
patch แพทชแ ปะซอม 
patent พ฿าเทนท สิทธิบัตร 
path พาธ ทางเดิน 
patient เพ฿เที้ยนทแ อดทน,คนไข 
patriot แพ฿ทริออท ผูรักชาติ 
patrol แพ฿ทโทรล กองลาดตระเวณ 
pattern แพ฿ทเทอรแน แบบ,แผน 
pause พ฿อส หยุด 
pave เพฝ ปูทาง 
pavilion พาฝิ๊เลี่ยน ตึกหรูหรา 
pay เพยแ จาย,ชําระ,ตอบแทน 
peace พ๊ีซ สันติภาพ 
peacock พีค฿อค นกยูง 
peak พ๊ีค สูงสุด,ยอดสุด 
pearl เพิรแล ไขมกุ 
peasant เพ฿สเส฿นท ชาวชนบท 
pedal เพ฿ดั้ล ที่เหยียบ 
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pedigree เพ฿ดิกรี สายพันธุแ(แท) 
pen เพ็น ปากกา,คอกสัตวแ 
pencil เพ฿นซิ่ล ดินสอ 
penetrate พิ๊นิเทรท เจาะทะล ุ
pension เพ฿นชั่น บํานาญ 
people พี๊เพิ่ล ประชาชน 
pepper เพ฿พเพอรแ พริกไทย 
per เพอรแ ตอ 
percieve เพอรแซี๊ฝ รับรู,เขาใจ 
perfect เพ฿อรแเฟ็คท สมบูรณแ,ดีเลิศ 
perform เพอรแฟอรแม แสดง,การกระทํา 
perfume เพ฿อรแฟูม น้ําหอม 
perhaps เพอรแแฮพสแ บางท ี
peril เพ฿อริล หายนะ,อันตราย 
period พี๊เหรียด สมัย,ชวง 
periphery เพอริ๊เพอรี ่ รอบนอก,เสนรอบวง 
perish เพ฿อริ๊ช ตาย,สูญสิ้น 
permanent เพ฿อรแมาเนนท ถาวร,ยืนยง 
permit เพ฿อรแหมิท อนุญาต,ยอม 
persist เพอรแซิสท ยืนกราน 

person เพ฿อรแซั่น บุคคล 
personality เพอรแซันแน฿ลิที ่ บุคคลิกลักษณะ 
perspective เพอรแสเพ฿คถีฝ ภาพสามมิติ 
persuade เพอรแซูเอด ชักจูง,โนมนาว 
pest เพสท แมลง 
pet เพ฿ท สัตวแเลี้ยง 
petition เพทิ๊ชั่น ออนวอน,ฎีกา 
petroleum พิโทร฿เลี่ยม น้ํามันดิบ 
pharmacy ฟฺารแมาซ ี รานขายยา 
phase เฟส ระยะ 
phenomenon ฟีโน฿มินอน ปรากฏการณแ 
philanthropy ฟิแล฿นโธรพี่ ใจบุญ 
philosophy ฟิโล฿โซฟ่ี ปรัชญา 

phoenix ฟี๊หนิกซแ 
นกที่ตายเป็นเถาถาน
แลวฟื้นใหมได 

phone โฟน โทรศัพทแ 
photograph โฟฺโทกร฿าฟ รูปถาย 
phrase เฟรส วลี,ถอยคํา 

physical ฟิ๊สิคอล 
ในทางรางกาย,ทาง
วัตถ ุ
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pick พิค หยิบ 
pickle พิ๊คเคิ้ล ของดอง 
picnic พิ๊คนิค ทานอาหารกลางแจง 
picture พ๊ิคเจอรแ ภาพ 
piece พ๊ีซ ชิ้น,อัน 
pig พิก หมู 
pile ไพลแ เสาเข็ม 
pill พิลลแ ยาเม็ด 
pillar พิ๊ลลารแ เสา,หลัก 
pillow พิ๊ลโลว หมอน 
pilot ไพ฿หลอต นักบิน,นํารอง 
pink พ๊ิงค สีชมพ ู
pioneer ไพโอเนียรแ ผูบุกเบิก 
pipe ไพพ ทอ 
pirate ไพ฿เหรท โจรสลัด,ของเถื่อน 
pistol พิ๊สทอล ปืนพก 
piston พิ๊สทั่น ลูกสูบ 
pity พ๊ิท่ี สงสาร 
place เพลส สถานที ่
plain เพลน เรียบ,งายๆ,ธรรมดา 

plan แพลน แผนการ,แผนผัง 
plane เพลน เครื่องบิน,พื้นราบ 
planet แพล฿เหน็ท ดาวเคราะหแ 
plant แพล฿นท ปลูก,สราง,โรงงาน 
plate เพล฿ท แผนโลหะ 
plateau แพลโท ที่ราบสูง 
platform แพล฿ทฟอรแม แทน,ชานชลา 
play เพลยแ เลน 
plaza พล฿าซา ลาน,ตลาด 
please พลีซ พอใจ,ไดโปรด 
plenty เพล฿นที ่ มากมาย,สมบูรณแ 
plot พล฿อท แผน,อุบาย,เคลาโคลง 
plug พลั๊ก อุด,เสียบ 
plural พลู฿รอล พหูพจนแ 
plus พลัส บวก 
ply พลาย ชั้น 
pneumatic นิวแม฿ถิค เกี่ยวกับลม 
neumonia นิวโม฿เนีย ปอดอักเสบ 
pocket พ฿อคเคท กระเปา 
podium โพ฿เดี้ยม แทน,ฐาน 
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poet โพ฿เอ฿ท กว ี
poetry โพเอ฿ทรี่ กลอน,โคลง 
point พ฿อยทแ ชี้,จุด,ประเด็น 
poison พ฿อยซั่น ยาพิษ,วางยาพิษ 
polar โพ฿ลารแ ขั้ว 
pole โพล ขั้วโลก,ขั้วแมเหล็ก 
police โพลิ๊ซ ตํารวจ 
policy โพ฿ลิซี นโยบาย 
polish โพ฿ลิช ขัดเงา 
polite โพไล฿ท สุภาพ 
political โพลิทิ๊คอล การเมือง 
poll โพลล สํารวจความคิดเห็น 
pollution พอลลู฿ชั่น มลภาวะเป็นพิษ 
poly- โพลี-่ หลากหลาย 
pool พูล บอน้ํา,การรวมกําลังกัน 
poor พัวรแ ยากจน,ขัดสน,แย 
popular พ฿อพพิวลารแ เป็นที่นิยมกันทั่วไป 
pope โพ฿พ สันตะปาปา 
pork พ฿อรแค เนื้อหม ู
port ผอรแท ทาเรือ,เมืองทา,ประตูใหญ 

portion พ฿อรแชั่น สวน,แบง 
portrait พ฿อรแทเถรท รูปคน 
pose โพส วางทา,ตั้งคําถาม 
position โพซ๊ิช่ัน ตําแหนง,ที่มั่น 
positive โพ฿สิถีฝ บวก,ในทางที่ดี 
possess โพเซสส เป็นเจาของ 
possible พ฿อซซิเบ้ิล เป็นไปได 
post โพสท ประกาศ,ไปรษณียแ 
post- โพสท- หลังจาก 
postphone โพสทแโพน เลื่อนไป 
pot พ฿อท หมอ 
potato โพเท฿โต มันฝรั่ง 
potential โพเท฿นเชี่ยล ศักยภาพ 
pour พาว เท,ราด 
poverty พ฿อฝเฝอรแที ่ ความจน 
powder พ฿าวเดอรแ แปูง,ฝุุน 
power พ฿าวเวอรแ กําลัง,แรง,อํานาจ 
practice แพร฿คทิ๊ซ ปฏิบัติ,ฝึกฝน 
practical แพร฿คทิคอล ปฏิบัติไดจริง 
praise เพรส สรรเสริญ,ยกยอ 
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pray เพรยแ สวด,ภาวนา 
pre- พรี- กอน,ลวงหนา 
preach พรี๊ช เทศนา 
precede พรีซี๊ด มากอน,สําคัญกวา 
precious พรีเชี๊ยส มีคา 
precise พรีไซ฿ส แนนอน,เที่ยงตรง 
predict พรีดิ๊คท ทํานาย 
preface พรี๊เฟซ คํานํา 
prefer พรีเฟอรแ ชอบมากกวา 
prefix พรีฟิ๊ก คําเติมหนา 
pregnant เพร฿กแน฿นท ตั้งทอง 
prejudice พรี๊จัดดิซ อคต ิ
premature พรีเมเจอรแ กอนกําหนด 
premier พรี๊เหมี่ยรแ สูงสุด,ที่หนึ่ง 
premium พรี๊เมี่ยม พิเศษ 
prepare พรีแพรแ ตระเตรียม 
prescribe เพรสไครแบ กําหนด,แนะนํา 
present เพร฿สเซนท ปใจจุบัน,ของขวัญ 
present พรีเซ฿นท นําเสนอ 
preserve พรีเซิ๊รแฝ เก็บรักษา 

president เพร฿สซิเดนท ประธานาธิบดี,ประธาน 
press เพรส กด,สื่อ(หนังสือพิมพแ) 
prestige เพรสถี๊จ ศักดิ์ศร,ีชื่อเสียง 
presume พรีซูม สันนิษฐาน 
pretend พรีเท็นดแ เสแสรง 
pretty พริ๊ทที่ สวย,เกเ 
prevent พรีเฝฺนท ปูองกัน 
preview พรี๊ฝิว ดูกอน 
previous พรี๊เฝี๊ยส กอน,แตกอน 
prey เพรยแ เหยื่อ 
price ไพร฿ซแ ราคา 
pride ไพรดแ ภูมิใจ 
priest พรีซท พระ 
primal ไพร฿มอล แตแรก 
prime ไพรแม สําคัญ 
primary ไพร฿มารี ่ ปฐม 
primitive พรี๊มิถีฝ เกาแก,พนสมัย 
prince พริ๊นซแ เจาชาย 
principal พริ๊นซิพอล ครูใหญ 
principle พริ๊นซิเพิ่ล หลัก,กฎ 
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print พริ๊นท พิมพแ 
prior ไพร฿เออร กอน 
prison พริ๊ซั่น คุก 
private ไพร฿เฝท สวนตัว 
privilege พริ๊ฝิเหลจ สิทธิพิเศษ 
prize ไพร฿ซแ รางวัล 
pro- โพร- ชอบ,สนับสนุน 
probation โพร฿เบชั่น ทัณฐแบน 
probe โพร฿บ สอบสวน 
problem โพร฿เบลม ปใญหา 
proceed โพรซี๊ด เนื่องมา,ตอไป 
procedure โพซิ๊เดอรแ การปฏิบัติ,พฤติการณแ 
process โพร฿เซสส กระบวนการ 
proclaim โพรเคลม ปุาวประกาศ 
procure โพรเคียว จัดหา,หาได 
produce โพรดิ๊วซ ผลิต 
product โพร฿ดัคท ผลิตภัณฑแ 
productive โพรดั๊คถีฝ เกิดผล 
professor โพรเฟฺสเซอรแ ศาสตราจารยแ 
professional โปรเฟฺสชั่นนอล มืออาชีพ,โดยอาชีพ 

profile โพร฿ไฟลแ ประวัติยอๆ 
profit โพร฿ฝิต กําไร 
profound โพรฟาวนดแ ลึกซึ้ง 
programe โพร฿แกรม รายการ 
progress โพร฿เกรสส กาวหนา 
prohibit โพรฮิ๊บิท หาม,ขอหาม 
project โพร฿เจ็คท โครงการ 
prolong โพรลอง ยืด,ตอ 
promote โพรโหมท สงเสริม,เลื่อนขั้น 
prompt พร฿อมท โดยทันที 
pronounce โพรเน฿าซ ออกเสียง 
proof พรู฿พ พิสูจนแ,กัน(น้ํา,กระสุน) 
proper พร฿อพเพอรแ เหมาะสม 
property พร฿อพเพอรแที่ ทรัพยแสมบัต ิ
proportion พร฿อพพอชั่น สัดสวน 
propose โพรโพ฿ส เสนอ 
prosecute พร฿อซิคิ้ว ดําเนินการ 

prospect พร฿อสเพ็คท 
ภายหนา,ความหวังใน
ภายหนา 

prosper พร฿อสเพอรแ เจริญ,รุงเรือง 
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prostitute พร฿อซซิทิ้วท โสเภณี 
protect โพรเท฿คท ปูองกัน 
protest โพร฿เทสท คัดคาน 
prototype โพร฿โทไท฿พ ตนแบบ,แบบเดิม 
prove พรู฿ฝ พิสูจนแ 
provide โพรไฝด จัดหาให,จัดให 
province โพร฿ฝิ้นซ จังหวัด 
provoke โพรโฝูค กระตุน,ยั่ว 
proxy พร฿อกซี่ ตัวแทน 
pseudo- ซูโด- ปลอม 
psycho- ไซโค- จิต 

plublish พลั๊บลิช 
ประกาศ,พิมพแ
ออกจําหนาย 

plublic พลั๊บลิค สาธารณะ 
pull พูลล ลาก,ดึง 
pulley พู฿ลเลยแ ลูกรอก 
pulse พั๊ลสแ ชีพจร,เตน 
pump พ๊ัมพ สูบ,เครื่องสูบ 
pumpkin พั๊มคิ้น ฟใกทอง 
punch พ๊ันช เจาะ,ตอย 

punctual พั๊งชวล ตรงเวลา 
punish พันน๊ิช ลงโทษ 
pupil พิ๊วพิ่ล นักเรียน 
puppy พ๊ัพพ่ี ลูกหมา 
puppet พั๊พเผ็ท หุนกระบอก 
purchase เพ฿อรแเชส ซื้อ 
pure เพียวรแ บริสุทธิ์ 
purple เพ฿อรแเพิ่ล สีมวง 
purpose เพ฿อรแโพส ความประสงคแ 
pursue เพอรแซู ไลตาม,ติดตาม 
push พุช ผลัก 
put พุท ใส,วาง 
puzzle พั๊ซเซิ่ล ปริศนา 
   
quake เควค สั่น,ไหว 
qualify คว฿อลิฟาย มีคุณสมบัติ 
qualification ควอลิฟิเค฿ชั่น คุณสมบัติ 
quality คว฿อลิที่ คุณภาพ 
quantity คว฿อนทิที ่ ปริมาณ 
quarrel คว฿อเร็ล ทะเลาะ 
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quarter คว฿อรแเทอร หนึ่งในสี ่
queen ควีน ราชิน ี
queer เควียรแ ประหลาด,พิลึก 
question เคว฿สชั่น คําถาม,สงสัย 
quick ควิค เร็ว,ไว 
quiet ไคว฿เอท เงียบ 
quit ควิท เลิก 
quite ไคว฿ ทีเดียว,แทๆ  
quota โคว฿ทา โควตา 
quote โควท อาง 
   
rabbit แร฿บบิท กระตาย 
race เรซ เชื้อชาต,ิสีผิว 
radial เรเดี้ยล รัศม ี
radiate เร฿ดิเอท แผ(รังสี) 
radio เร฿ดิโอ วิทย ุ
radius เรเดี๊ยส รัศมีของวงกลม 
rag แร฿ก ผาขี้ริ้ว 
rage เรจ โหมกระหน่ํา,เดือดดาล 
raid เรด จูโจม 

rail เรล รางรถไฟ 
rain เรน ฝน 
raise เรส ยก,ระดม,เลี้ยงดู 
rally แร฿ลลี ่ ชุมนุม 
rampage แร฿มเผจ ดุดา,เกรี้ยวกราด 
range เร฿นจ ระยะ,ขอบเขต 
rank แร฿งค ชั้น,ยศ 
ransom แร฿นซั่ม ไถ,คาไถ 
rape เรพ ขมขืน 
rapid เร฿ผิด รวดเร็ว 
rare แรรแ หายาก,บาง 
rat แร฿ท หนู 
rate เหรท อัตรา,ตีคา 
rather ร฿าเธอรแ มากกวา 
ratio เรโช อัตราสวน 
rational เร฿ชั่นนั่ล ความมีเหตุผล 
raw รอวแ ดิบ 
ray เรยแ ลําแสง 
razor เร฿เซอรแ มีดโกน 
re- รี- ทําใหมอีกครัง้ 
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reach รี๊ช เอื้อมถึง,บรรลุ 
react รีแอ฿ค ตอบโต 
read รี๊ด อาน 
ready เร฿ดี้ พรอม 
real เรียล จริง 
realm เรลแม ขอบเขต 
rear เรียรแ ขางหลัง 
reason รี๊ซั่น เหตุผล 
rebate รี๊เบท สวนลด 
rebel เร฿เบล กบฏ,ขัดขืน 
rebound รีบาวนดแ เดงขึ้นอีกครั้ง 
recall รีคอลล เรียกกลับ,รําลึก 
receive รีซี๊ฝ รับ 
recent รี๊เซนท เร็วๆนี ้
recession รีเซ฿สชั่น ถดถอย 
recognize เร฿คคอกไน฿ซแ จําได,ตระหนัก 
recommend เร็คคอมเม็นดแ แนะนํา 
reconcile เร฿คคอนไซลแ กลับคืนดีกัน,ปรองดอง 
record เร฿คขอรแด บันทึก,สถิติ 
recover รีคั๊ฝเฝุอรแ ฟื้นคืน 

recruit รีครู฿ท เกณฑแ,รับคนใหม 
rectangle เร฿คแทงเกิ้ล สี่เหลี่ยมผืนผา 
red เรด แดง 
redeem รีดีม กูคืน 
reduce รีดิ๊ว ลดลง 
redundant รีดั๊นแดนท เหลือเฟือ 
refer รีเฟอรแ อางอิง 
refill รีฟิลล เติมใหม 
refine รีไฟนแ กลั่น 
reflect รีเฟล็คท สะทอน 
reform รีฟอรแม ปฏิรูป 
refresh รีเฟรช ทําใหสดชื่นอีกครั้ง 
refrigerate รีฟริ๊กเกอเหรท ทําใหเย็น 
refugee เรฟิวจ ี ผูลี้ภัย 
refund รีฟในด คืนเงินให 
refuse รีฟิ๊วส ปฏิเสธ 
regain รีเกน กูคืนมา 
regard รีการแด เอาใจใส,นับถือ 
regime รีจีม ระบอบการปกครอง 
region รีเจี่ยน ขอบเขต,แถบๆ 
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register รีจิ๊สเตอรแ ลงทะเบียน 
regret รีเกร฿ท เสียใจ 
regular เร฿กกูลารแ ปรกต,ิประจํา 
reinforce รีอินฟอรแซ เสริมกําลัง 
reject รีเจ฿คท ปฏิเสธ 
rejoice รีจ฿อยซ ยินดี,รื่นเริง 
relate รีเหลท เกี่ยวของ 
relative รีเลถีฝ ญาติ 
relax รีแหล฿ก ผอนคลาย 
relay รีเลยแ ถายทอด 
release รีลี๊ส ปลอย,ปลด 
relevant เร฿ลเลแฝฺนท สัมพันธแกัน 
relieve รีลี๊ฝ ปลดเปลื้อง,บรรเทา 
religion รีลิ๊เจี้ยน ศาสนา 
relocate รีโล฿เขท ยายที่อยูใหม 
reluctant ริลั๊คแทนทแ อึกอัก,ละลาละลัง 
rely รีลาย ขึ้นอยูกับ 
reliable รีลายเอเบิ้ล ไวใจได,เชื่อใจ 
remain รีเมน ยังคง 
remark รีม฿ารแค สังเกตุเห็น,กลาว 

remember รีเม฿มเบอรแ จําได 
remind รีไมนดแ เตือน,ทําใหนึกถึง 
remote รีโหมท หางไกล 
remove รีมู฿ฝ เอาออกไป,ยายออกไป 
render เร็นเดอรแ คืนให 
renovate เร฿นโนเฝท ทําขึ้นใหม 
rent เร฿นท เชา 
repair รีแพรแ ซอม 
repay รีเพยแ ชําระ,ตอบแทน 
repeat รีพี๊ท ทําซ้ํา 
replace รีเพลส ไปแทนที่ 
reply รีพลาย ตอบ 
report รีผอรแท รายงาน 
represent รีเพรสเซนท แทน,เป็นผูแทน 
reptile เร็พไทลแ สัตวแเลื้อยคลาน 
republic รีพลับลิค สาธารณรัฐ 
request รีเควส ขอรอง,ตองการ 
require รีไควรแ ตองการ 
rescue เร฿สคิ้ว ชวยเหลือ 
research รีเซิรแช วิจัย,คนควา 
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resemble รีเซ฿มเบิ้ล เหมือน,คลายคลึง 
resent รีเซ฿นท ขุนเคือง 
reserve รีเซิรแฝ สงวน,อนุรักษแ 
residence เร฿สซิเดนท ที่อยูอาศัย 
residue เร฿สซิดิว สวนที่เหลือ 
resign รีไซนแ ลาออก 
resist รีซิ๊สท ตอตาน 
resolve รีโซ฿ลฝ ละลาย,กระจาย 
resort รีสอรแท อาศัย,เมืองตากอากาศ 
resource รีซ฿อซ ทรัพยากร 
respect เรสเพ฿คท นับถือ 
respire เรสไพรแ หายใจ 
respond เรสพอนดแ ตอบสนอง 
rest เรสท พัก,สงบ,ที่เหลือ 
restaurant เรซเทอรอง ภัตตาคาร 
restore เรสโทรแ ฟื้นคืน 
restrict เรสทริคท จํากัด 
result รีซั้ลท ผล,เป็นผล 
resume รีซูม กลับมาใหม 
resume เรซูเม ประวัติยอ 

retail รีเทล ขายปลีก 
retain รีเทน เก็บ,สงวน 
retaliate รีแท฿ลลิเหลท แกเผ็ด,ตอบโต 
retire รีไทรแ เกษียณ 
retouch รีทัช ตกแตงภาพ 
retreat รีทรี๊ท ถอย,ลาถอย 
retrieve รีทรี๊ฝ ไดกลับคืนมา 
retro- เร฿โทร- ยอนหลัง 
retrospect เร฿โทรสเพ็คท ระลึกถึงความหลัง 
return รีเทิรแน กลับ,ยอน 

reveal รีฝีล 
แสดงออกมา,เผยให
เห็น 

revenge รีเฝูนจ ความพยาบาท 
revenue เร฿ฝเฝนิว รายได,ภาษี 
revere รีเฝียรแ เคารพนับถือ 
reverse รีเฝิรแส กลับดาน 
review รีฝิล พิจารณา,ตรวจ 
revise รีไฝูส แกไข 
revoke รีโฝูค ถอน,ลบลาง 
revolve รีโฝูลฝ หมุน 
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revolution เร฿ฝโฝลูชั่น ปฏิวัติ 
reward รีวอรแด รางวัล 
rewind รีไวนดแ (หมุน)กลับ 
rhythm ริธึ่ม จังหวะดนตร ี
rib ริบ ซีโครง 
rice ไร฿ซแ ขาวสาร 
rich ริ๊ช รวย,เต็มไปดวย 
riddle ริ๊ดเดิ้ล ปริศนา 
ride ไรดแ ขี ่
ridiculous ริดิ๊คคิวลัส นาหัวเราะเยาะ 
rifle ไร฿เฟิ่ล ปืนยาว 
right ไร฿ท ถูก,ขวา,สิทธิ 
rigid ริ๊จิด แข็ง,เกร็ง 
ring ริง วง,แหวน,สั่นกระดิ่ง 
riot ไรอ฿อท จราจล 
rise ไร฿ส ขึ้น 
risk ริ๊ซค เสี่ยง 
rival ไร฿ฝุอล คูแขง 
river ริ๊เฝุอรแ แมนํ้า 
road โรด ถนน,ทาง,วิถ ี

roam โรม ทองเที่ยวไป 
roar โร แผดเสียง 
rob ร฿อบ ขโมย 
robot โรบ฿อท หุนยนตแ 
rock ร฿อค หิน,เขยา 
rocket ร฿อคเค฿ต จรวด 
role โรล บทบาท 
roll โรลล กลิ้ง 
romance โรแม฿นซแ โรแมนติก 
roof รู฿ฟ หลังคา 
room รูม หอง,ที่วาง 
root รู฿ท ราก 
rope โร฿พ เชือก 
rose โรส ดอกกุหลาบ 
rot ร฿อท เนา 
rotate โร฿เถท หมุน 
rough รั๊ฟ หยาบ 
round ราวนด รอบ,กลม 
route รู฿ท เสนทาง 
routine รูทีน เป็นประจํา 



71 

 

 71 

row โรวแ แถว,พาย 
royal ร฿อยัล เกี่ยวกับกษัตริยแ 
rubber รั๊บเบอรแ ยาง 
ruby รู฿บี้ ทับทิม 
rude รู฿ด หยาบคาย 
ruin รูอิน ปรักหักพัง,หายนะ 
rule รูล กฎ 
rumor รู฿เมอรแ ขาวลือ 
run รัน วิ่ง,ดําเนินการ 
rural รู฿รอล ทองถิ่น 
rush รัช รีบเรง 
rust รัสท สนิม 
ruthless รูธเลสส อํามหิต 
   
sack แซ฿ค กระสอบ,ไลออก 
sacrifice แซ฿คริไฟซแ บูชายัญ 
sad แซด เสียใจ,เศรา 
safari ซาฟฺาร ี การเที่ยวยิงสัตวแ 
safe เซฟ ปลอดภัย 
sag แซ฿ก หยอน,ยาน 

sail เซล ลองเรือ 
saint เซ฿นท นักบุญ 
sake เซค ประโยชนแ 
salary ซ฿ารารี ่ เงินเดือน 
sale เซล ขาย,ลดราคา 
salt ซอลทแ เกลือ,เค็ม 
salute ซัลหลูท สรรเสริญ,คํานับ 
salvage แซ฿ลเหวจ กู(เรือ),ชวยเหลือ 
same เซม เหมือนกัน,เดียวกัน 
sample แซ฿มเพิ่ล ตัวอยาง 
sanction แซ฿งช่ัน การลงโทษ,คว่ําบาท 
sand แซนดแ ทราย 
sane เซน สติดี 
sanitary แซ฿นนิทารี่ ถูกหลักอนามัย 
satellite แซ฿ทเทลไลท ดาวเทียม 
satisfy แซ฿ททิซไฟ พอใจ 
saturate แซ฿ททิวเหรท อิ่มตัว 
sauce ซ฿อซ เครื่องปรุงรส 
sausage ซ฿อสเซจ ไสกรอก 
savage แซเหวจ โหดราย,รุนแรง 
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save เซฝ 
ชวย(ชวีิต),ประหยัด
,ออม 

saw ซอวแ เลื่อย 
say เซยแ พูด,บอก 
scale สเคล มาตราสวน 
scandal สแค฿นดอล อื้อฉาว 
scarce สแครแซ ขาดแคลน 
scare สแครแ ตกใจกลัว 
scene ซีน ฉาก,สถานทีเ่กิดเหต ุ
schedule สเค฿ดดูล ตาราง,กําหนดการ 
scheme สคีม แผนการ 

scholar สคอลารแ 
ทุนการศึกษา,นักเรียน
ทุน 

school สคูล โรงเรียน 
science ไซ฿แอนซ วิทยาศาสตรแ 
scold สโคลดแ ดุ,ดา 
scope สโคพ ขอบเขต 
score สคอรแ คะแนน 
scorpion สค฿อรแเพี่ยน แมงปุอง 
scout สเค฿าท ลูกเสือ,ทหารพราน 

scramble สแคร฿มเบิ้ล ตะกาย 
scratch สแครทช ขีด,ขวน 
scream สครีม กรีดรอง 
screen สครีน ฉาก,บัง,กรอง,รอน 
screw สครูวแ ตะปูเกียว,กวดขัน 
script สคริพทแ บท 
sea ซี ทะเล 
seal ซีล ผนึก,ปิด,ตราประทับ 
search เซิรแช คน,หา 
season ซีซ๊ั่น ฤดู,ปรุงรส 
second เซ฿คคั่น ที่สอง,วินาท ี
secret ซี๊เขร็ท ความลับ 
secretary เซ฿คเคร็ททารี ่ เลขานุการ 
section เซ฿คชั่น สวน,ตอน 
sector เซ฿คเทอรแ ภาคสวน 
secure เซ฿คเคียวรแ ปลอดภัย,มั่นคง 
see ซี มอง,เห็น 
seed ซีด เมล็ดพันธุแ 
seek ซี๊ค คนหา 
seem ซีม ดูราวกับ,เหมือนกับวา 
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segment เซ฿กเมนท 
สวน(ที่เกิดจากการ
แบง) 

seize ซี๊ซ จับ,ยึด 
seldom เซ฿ลดั้ม นานครั้ง 
select ซิเล็คท เลือกสรร 
self เซลฟ ตนเอง 
self- เซลฟ- ดวยตนเอง,ตนเอง 
sell เซลลแ ขาย 
semester ซีเม฿สเทอรแ ภาคเรียน 
semi- เซม-ิ กึ่ง 
senate ซีเหนท วุฒิสภา 
send เซ็นด สง 
senior ซี๊เหนี่ย อาวุโส,แกกวา 
sense เซนส ความรูสึก,มีเหตุผล 
sentence เซ฿นเทนซ ประโยค,คําพิพากษา 
sentiment เซ฿นทิเม็นท ความรูสึก 
separate เซ฿พาเหรท แยก 
septic เซ฿พทิค มีเชื้อโรค 
sequence ซีเควนซ ลําดับ(ของเหตุการณแ) 
series ซี๊รี่ ลําดับ,ชุด 

serious ซี๊เรี๊ยส เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง 
serve เซิรแฝ บริการ,รับใช 
service เซ฿อรแฝิซ บริการ,รับราชการ 
session เซ฿ซชั่น การประชุม 
set เซ็ท ตั้ง,กอ,วาง 
settle เซ็ทเทิ่ล เขาที,่ตั้งถิ่นฐาน 
seven เซเฝุน เจ็ด 

several เซ฿ฝเฝอรัล 
หลายครั้ง,หลายคน
,นานา 

severe ซีเฝีย รุนแรง 
sex เซ็กซ เพศ 
shade เฉด รม,เงา 
shaft ชารแฟท เพลา 
shake เชค สั่น,เขยา 
shall แชลลแ จะ 
shallow แชลโลว ตื้น 
shame เชม นาอาย,อดส ู
shape เชพ รูปราง 
share แชรแ แบง,สวนแบง,หุน 
shark ช฿ารแค ฉลาม 
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sharp ชารแพ คม,ชัด 
shave เชฝ โกน 
shelf เช฿ลฟ ชั้น(วางของ) 
shell เชลลแ หอยเชลลแ,เปลือก 
shelter เช฿ลเทอรแ ที่กําบัง 
sheriff เช฿อริฟฟ นายอําเภอ 
shield ชีลด โล,กระบัง,เกราะ 
shift ชิฟทแ เคลื่อน,ยาย,กะ,เวร 
shine ไชนแ สองแสง 
-ship -ชิพ ความ,ความเป็น 
ship ชิพ เรือ 
shirt เชิ๊รแท เสื้อเชิ๊ต 
shiver ชีฝเฝุอรแ สั่น,หนาวสั่น 
shock ช฿อค ตกใจ,สะดุง 
shoe ชู รองเทา 
shoot ชู฿ท ยิง,ถาย(ภาพ) 
shop ช฿อพ รานคา,โรงงาน 
shore ชอรแ ชายทะเล 
short ช฿อรแท สั้น,(ทาง)ลัด,ขาดแคลน 
shoulder โช฿ลเดอรแ ไหล 

shout เช฿าท ตะโกน 
show โชวแ แสดง 
shower เช฿าเวอรแ โปรยปราย 
shrimp ชิ๊มพแ กุง 
shrink ชิ๊งค หด 
shuffle ชั๊ฟเฟิ่ล สับเปลี่ยน 
shut ชั๊ท ปิด 
shuttle ชั๊ทเทิ่ล กระสวย 
shy ชาย ขี้อาย 
sick ซิ๊ค ปุวย 
side ไซดแ ดาน,ขาง,ฝุาย 
siege ซี๊จ ลอม 
sight ไซ฿ท เห็น 

sign ซายน 
เครื่องหมาย,อาการ
,เซ็นชื่อ 

significant ซิกนี๊ฟิแคนท สําคัญ 
silent ไซ฿เลนท เงียบ 
silk ซิ้ลค ไหม 
silly ซิ๊ลลี่ โง 
silver ซิ๊ลเฝุอร โลหะเงิน 
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similar ซิ๊มิลารแ เหมือนกัน 
simple ซิ๊มเพิ่ล งาย,เรียบ 
simulate ซิ๊มูเหลท จําลอง 
sin ซิน บาป 
since ซิ๊นซ ตั้งแต 
sincere ซินเซียรแ จริงใจ 
sing ซิง รองเพลง 
single ซิ๊งเกิ้ล เดี่ยว,โสด 
sink ซิ๊งค จม 
sir เซอรแ ทาน 
siren ไซ฿เรน หวูด 
sirup ไซ฿หรัพ น้ําเชื่อม 
sister ซิ๊สเทอรแ นองสาว,พี่สาว,แมชี 
sit ซิท นั่ง 
site ไซ฿ท ที่ตั้ง,ทําเล 
situation ซิ๊ทูเอชั่น สถานการณแ 
six ซิกซแ หก 
size ไซ฿ซ ขนาด 
skeleton สเค฿เลทั่น โครงกระดูก 
sketch สเค฿ทช ราง 

skill สกิลล ความชํานาญ 
skin สกิน ผิวหนัง 
skip สคิพ ขาม 
skirt สเคิ๊รแท กระโปรง,ขอบ 
skull สคั๊ลล กระโหลกศีรษะ 
sky สกาย ทองฟูา 
slash สแหล฿ช เฉือน,ตัด 
slate สเล฿ท กระดานชนวน 
slave สเล฿ฝ ทาส 
sleep สลี๊พ หลับ 
slender สเล็นเดอร ออนแอน 
slice สไล฿ซ แล,เฉือน 
slide สไล฿ด เลื่อน,ไถล 
slim สลิม ผอม,บาง 
slip สลิ๊พ ลื่น,ไหล 
slogan สโล฿แกน สโลแกน 
slope สโล฿พ เอียง,ลาด 
slow สโลวแ ชา 
slum สลัม สลัม 
slump สลั๊มพ (ราคา)ตกต่ํา 
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small สมอลลแ เล็ก 
smart สมารแท โก,ฉลาด 
smash สแม฿ช ชน,พัง,แหลก 
smell สเมลลแ กลิ่น 
smile สไมลแ ยิ้ม 
smoke สโม฿ค ควัน,สูบบุหรี่ 
smooth สมู฿ธ ราบเรียบ 
smuggle สมั๊กเกิ้ล ลักลอบหนีภาษี 
snack สแน฿ค อาหารวาง 
snail สเนล ทาก 
snake สเน฿ค งู,ทรยศ 
snow สโนวแ หิมะ 
so โซ ดังนั้น 
so + adj.  -จริงๆ 
so good โซกูด ดีจริงๆ 
soap โซพ สบู 
society โซไซ฿ท่ี สังคม 
socialism โซ฿เชี่ยลิซึ่ม ลัทธิสังคมนิยม 
sock ซ฿อค ถุงเทา 
soft ซ฿อฟท ออน,นุม 

soil ซอยลแ ดิน,มลทิน 
solar โซ฿ลารแ ดวงอาทิตยแ,ดีเซล 
soldier โซ฿ลเจอรแ ทหารบก 
sole โซล โดดเด่ียว,คนเดียว 
solenoid โซ฿ลินอยลแ ขดลวดแมเหล็กไฟฟูา 
solid โซ฿หลิด ของแข็ง 
solo โซ฿โล เดี่ยว 
solve โซ฿ลฝ แกปใญหา 
solution โซลู฿ชั่น ทางออก,วิธีแกปใญหา 
some ซัม บาง(คน,อัน,ชิ้น..) 
son ซัน ลูกชาย 
sonic โซ฿หนิค เกี่ยวกับเสียง 
soon ซูน เร็วๆนี ้
sorrow ซ฿อโรว เสียใจ,เศรา 
sorry ซ฿อรี่ เสียใจ 
sort ซ฿อรแท ชนิด 

SOS เอสโอเอส 
สัญญาณขอความ
ชวยเหลือ 

soul โซล วิญญาณ 
sound ซาวนแด เสียง(ที่ไมใชเสียงพูด) 
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voice ว฿อยซแ เสียงพูด 
soup ซุพ น้ําแกง 
sour ซาวรแ เปรี้ยว,บูด 
source ซ฿อรแซ แหลง,ที่มา 
south เซ฿าธ ทิศใต 
souvenir ซูฝีเหนี่ย ของที่ระลึก 
sovereign โซ฿เฝอรแริ้นจ ยิ่งใหญ 
space สเพ฿ซ อวกาศ,ที่วาง,เนื้อที่ 
span สแพน ระยะ,ชวง 
spare สแพรแ สํารอง,วาง 
spark สพ฿ารแค ประกายไฟ 
speak สพี๊ค พูด 
special สเพ฿เชี่ยล พิเศษ 
specific สเพ฿ซิ๊ฟิค โดยเฉพาะ,เจาะจง 
speculate สเพ฿คคิวเหลท เก็งกําไร 
speech สพีช คําปราศัย 
speed สพี๊ด ความเร็ว,เรง 
spell สเพลล สะกด(คํา),คําสาป 
spend สเพ็นด ใช(เวลา,เงิน) 
sphere สเฟียรแ ลูกกลม 

spice สไพ฿ซ เผ็ด,เผด็รอน 
spider สไพ฿เดอรแ แมงมุม 
spill สพิลล หก,ลน,สาด 
spin สพิน ปใ่น,หมุน 
spiral สไพ฿รอล ขดเป็นวง 
spirit สพีหริท วิญญาณ,จิตใจ 
split สพลิ๊ท ผาออก,แยกออก 
spoil สพอยลแ ทําใหเสีย,ทําใหเสียคน 
sponsor สพ฿อนเซอรแ ผูสนับสนุน 
spontaneous สพอนเท฿เนียซ โดยทันที,เป็นไปเอง 
spoon สพูน ชอน 
sport สพอรแท กีฬา,กลาไดกลาเสีย 
spot สพอท จุด,ที่ 
spouse สเพ฿าส คูสมรส 
spray สเพรยแ ฉีด(เป็นฝอย) 
spread สเพร฿ด กระจาย,แผ 
spring สพริง เดง,ขดลวด,ฤดูใบไมผลิ 
spy สพาย สายลับ,สอดแนม 

square สแควรแ 
สี่เหลียมจตุรสั,พ้ืนท่ีส่ี
เหลียม 
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squeeze สควี๊ซ บีบ,คั้น 
stable สเท฿เบิ้ล มั่นคง 

staff สทัฟฟ 
พนักงาน,คนที่ทํางาน
รวมกัน 

stage สเท฿จ เวท,ีขั้น,ตอน 
stain สเทน รอยดาง,รอยเปื้อน 
stair สแทรแ บันได 

stake สเท฿ค 
สวนไดสวนเสีย,
ผลประโยชนแที่จะไดรับ 

stamp สแทมพแ ประทับตรา,สแตมป 
stand สแทนดแ ยืน,ตั้ง,คงอยู 
standard สแท฿นดารแด มาตราฐาน 
star สทารแ ดาว 
starch สท฿ารแช แปูง 
stare สแทรแ จองมอง 
start สท฿ารแท เริ่มตน 
starve สท฿ารแฝ อดอาหาร 
state สเทท รัฐ,ภาวะ,สภาพ 
statement สเททเมนท แถลงการณแ 
statics สแทถิคสแ สถิตยแ 

station สเทชั่น สถาน ี
stationery สเท฿ชั่นเนอรี่ เครื่องเขียน 
statistics สเทที๊ซถิคสแ สถิติ 
statue สแท฿ทิ้ว รูปปใ้น 
status สเท฿ทัซ สถานะ 
stay สเทยแ พัก 
stead สเทด แทน 
steady สเท฿ดี ้ คงตัว,สม่ําเสมอ 
steal สทีล ขโมย 
steam สทีม ไอน้ํา 
steel สทีล เหล็กกลา 

steer สเทียรแ 
คัดทาย,เลี้ยว,จับ
พวงมาลัย 

stem สเท็ม ตน,ตระกูล 
step สเท็พ กาว,ขั้น 
step- สเท็พ- -เลี้ยง(เชนลูกเลี้ยง) 
sterile สเทอไรลแ ปราศจากเชื้อ 
stick สทิ๊ค กิ่งไม,ติด,แนน 
stigma สทิ๊กมา ตราบาป 
still สทิลล นิ่ง,ยังคง 
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stimulate สทิมู๊เหลท กระตุน 
sting สทิง เหล็กใน,ตอย 
stir สเทอรแ กวน,ขยับ 
stock สท฿อค สินคาคงคลัง,สะสม 
stomach สโท฿มัช ทอง 
stone สโทน หิน 
stop สท฿อพ หยุด,เลิก 
store สโทรแ ราน,สะสม,เก็บ 
storage สโท฿เหรจ โกดัง,การเก็บรักษา 
storey สโท฿รี ่ ชั้น(ของตึก) 
storm สทอรแม พาย ุ
story สท฿อรี ่ เรื่องราว 
stove สโท฿ฝ เตา 

straight สเทร฿ท 
ตรง,ทางตรง
,ตรงไปตรงมา 

strain สเทรน ดึง,ตึงเครียด 
strand สแทรนด เกยตื้น 
strange สเทร฿งจ แปลก,ประหลาด 
streak สทรี๊ค แนว,เสน 
stream สทรีม ลําธาร,กระแสน้ํา 

street สทรีท ถนน(ในเมือง) 
stress สเทรสส ย้ํา,ความเคน 
stretch สเทร฿ทช ขึง,ดึง 
strict สทริคท เขมงวด,กวดขัน 
strike สไทร฿ค ตี,ตอย,โจมตี 
string สทริง ดาย,เสน,สาย 
strong สทรอง แข็งแรง,แรง 
structure สทรั๊คเจอร โครงสราง 
struggle สทรั๊กเกิ้ล ดิ้นรน 
study สทีดด้ี เรียน,ศึกษา 
stuff สทั๊ฟฟ วัตถ,ุสิ่งของ 
stupid สทิ๊วผิด โง,เซอ 
sturdy สเท฿อรแดี ้ ถาวร,ทนทาน 
style สไทลแ แบบ,แนว 
sub- ซับ- ใต,ยอย,ดอย,ชวง 
subject ซั๊บเจ็คท เรื่อง,วิชา,ขึ้นอยูกับ 
submarine ซั๊บมารีน เรือดําน้ํา 
submerge ซับเมิรแจ จมนํ้า,แชนํ้า 
submit ซับมิท เสนอ,ยอม 
subordinate ซับบ฿อรแดิเหนท ลูกนอง 
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subsidy ซั๊บซิด้ี อุดหนุน,บํารุง 

substance ซั๊บสแทนซ 
เนื้อหา,ใจความ,แกน
สาร 

subtract ซับแทร฿คท ลบ,หัก 
suburb ซั๊บเบิรแบ ชานเมือง 
subway ซั๊บเวยแ รถใตดิน 
succeed ซัคซี๊ด สืบทอด,บรรลุผล 
success ซัคเซสส ความสําเร็จ 
such ซัช เชน 
suddenly ซั๊ดเดนล่ี ทันที 
sue ซู ฟูอง 
suffer ซั๊ฟเฟุอรแ เจ็บปวด,เสียหาย 
sugar ชู฿การ น้ําตาล 
suggest ซั๊กเจสท แนะนํา 
suicide ซุยไซด ฆาตัวตาย 
suit ซุ฿ท เสื้อสูท,เหมาะสม 
sum ซัม รวม 
summary ซั๊มมารี่ สรุปยอ 
summer ซั๊มเมอรแ ฤดูรอน 
summit ซั๊มหมิท ประชุมสุดยอด 

sun ซัน ดวงอาทิตยแ 
super ซู฿เพอรแ ดีพิเศษ 
super- ซุ฿พเพอร- เหนือ,เลิศ 
superb ซุพเพ฿อรแบ ดีเลิศ 
superior ซุ฿พีเหรี่ย เหนือกวา,สูงกวา,ดีกวา 
supersede ซุพเพอรแซี๊ด แทนท่ี 

superstitious ซุเพอรแสทิเชี๊ยส 
ความเชื่องมงายเรื่องผี
หรือเทพ 

supervise ซุพเพอรแไวซ ดูแล,ตรวจตรา 
supplement ซั๊พเพิ่ลเมนท ผนวก,เสริม 
supply ซั๊พพลาย จัดให,สงเสบียง 
support ซั๊พผอรแท สนับสนุน 
suppose ซั๊พโพส สมมติ,ถือเอาวา 
suppress ซั๊พเพรส ปราบ,กําจัด,ระงับ 
supreme ซูพรีม สูงสุด 
surcharge เซอรแชารแจ เงินที่เก็บเพิ่ม 
sure ชัวรแ แนใจ,แนนอน 
surface เซ฿อรแเฟซ ผิวหนา,ผิวพื้น 
surname เซอรแเนม นามสกุล 
surplus เซอรแพลัส จํานวนที่เกินไป,เกินดุล 
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surprise เซอรแไพร฿ส ประหลาดใจ 
surrender เซอรแเร฿นเดอรแ ยอมแพ 
surround เซอรแราวนดแ ลอมรอบ 
survey เซอรแเฝยแ สํารวจ 
survive เซอรแไฝฺฝ รอดตาย,อยูรอด 
suspect ซั๊สเพ็คท สงสัย 
suspend ซัสเพ็นดแ ระงับ,หยุดชั่วคราว 
sustain ซัสเทน ทนทาน 
swallow สว฿อลโลว กลืน 
swap สว฿อพ แลก,เปลี่ยน 
swear สแวรแ สาบาน 
sweat สเว็ท เหงื่อ 
sweep สวี้พ กวาด 
sweet สวี้ท หวาน,นารัก 
swim สวิม วายน้ํา 
swine สไวนแ หมู 
swing สวิง แกวง 
switch สวิทชแ เปลี่ยน 
sword ซ฿อรแด กระบี่ 
syllabus ซิลลาบัส หลักสูตร 

symbol ซิ๊มโบล 
เครื่องหมาย
,สัญญลักษณแ 

symmetry ซิ๊มมิทรี่ สมมาตร 
sympathy ซิ๊มพาธี่ เห็นอกเห็นใจ,สงสาร 
symptom ซิมพแทั่ม อาการ 
syn- ซิน- พรอมกัน,ดวยกัน 

synchronize ซิ๊งโครไนซ 
เกิดขึ้นพรอมกัน
,ตรงกัน 

syndrome ซิ๊นโดรม อาการ 

synonym ซี๊นโนนีม 
มีความหมาย
เหมือนกัน 

synopsis ซิน฿อพซิส เรื่องยอ,สรุปความ 
synthesis ซิ๊นธิซิส สังเคราะหแ 
system ซิ๊สเทม ระบบ,แบบ 
   
table เท฿เบิ้ล ตาราง,โต฿ะ 
tablet แท฿บเหล็ท ยาเม็ดแบน 
taboo แทบ ู หาม,ตองหาม 
tackle แท฿คเคิ่ล จัดการ 
tactics แท฿คทิคส กลยุทธแ,กลเม็ด 
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tail เทล หาง,ปลาย 
tailor เท฿เลอรแ ชางตัดเสื้อ 
take เทค เอา,รับ,ถือเอา 
tale เทล เรื่องเลา,เรื่องไมจริง 
talent แท฿เลนท ความสามารถพิเศษ 
talk ท฿อลแค พูด,เจรจา 
tall ทอลลแ สูง 
tame เทม เชื่อง,ทําใหเชื่อง 
tan แทน สีน้ําตาล 
tank แท฿งค ถัง,รถถัง 
tape เท฿พ เทป 
taget ท฿าเก็ต เปูา,เปูาหมาย 
task ท฿าซค งานหนักๆ 
taste เท฿ซท รสนิยม,รส 
tattoo แท฿ททู รอยสัก 
tax แท฿กซ ภาษี 
taxi แท฿กซี ่ แท็กซี ่
tea ที น้ําชา,ใบชา 
teach ที๊ช สอน 
teacher ที๊ชเชอร คร ู

teak ที๊ค ไมสัก 
team ทีม ทีม 
tear เทียรแ ฉีก,น้ําตา 

technics เท฿คหนิคส 
วิธีการ,ศิลปะในการ
กระทํา 

teenage ที๊นเอ฿จ วัยรุน 
tele- เทเล- ไกล 

telecommunication 
เทลิคอมมิวนิ
เค฿ชั่น โทรคมนาคม 

telephone เท฿ลเลโฟน โทรศัพทแ 
telescope เท฿ลเลสโคพ กลองสองทางไกล 
television เทเลฝิ๊ชั่น โทรทัศนแ 
tell เทลล บอก,เลา 
temper เท฿มเพอรแ ออนลง,บรรเทาลง 
temperature เท฿มเพอเรเจอร อุณหภูมิ 
temple เท฿มเพิ่ล วัด,โบสถแ 
temporary เท฿มโพรารี ่ ชั่วคราว 
tempt เท฿มพทแ ลอใจ,ยั่วยวน 
ten เท็น สิบ 
tender เท฿นเดอรแ เสนอ,ยื่นประมูล,ออนนุม,บรรจง 
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tension เท฿นชั่น ตึงเครียด 
tent เท฿นท เต฿นทแ 
term เทิรแม สมัย,คราว,ครั้ง 
terminal เท฿อมินั่ล สถานีปลายทาง 
terminate เท฿อรแมิเหนท จบ,สิ้นสุด 
terrace เท฿อเรซ ระเบียง 
terrible เท฿อริเบิ้ล นากลัว,เลวราย 
territory เท฿อริโทรี ่ อาณาเขต,ดินแดน 
terror เท฿อรแเรอรแ นากลัว 
test เทสทแ ทดลอง,ทดสอบ 
testify เท฿ซทิฟาย เป็นพยาน,คําใหการ 
text เท฿กซทแ เนื้อความ 
thank แธ฿งคแ ขอบคุณ,ขอบใจ 
that แดท นั้น,โนน,โนน 
theater เธี๊ยเทอรแ โรงหนัง,โรงละคร 
their แดรแ ของพวกเขา 
them เด็ม พวกเขา 

theme ธีม 
แนว(ของหนัง,เพลง
,งาน) 

then เด็น ดังนั้น 

theory ธีโอรี ่ ทฤษฎ ี
therapy เธอราพ ี การรักษา 
there แดรแ ที่นั่น,ตรงนั้น 
thesis ธิ๊ซิซ วิทยานิพนธแ 
thick ทริ๊ค หนา 
thief ทรี๊ฟ ขโมย 
thin ทริน ผอม,บาง 
thing ทริง สิ่ง,ของ 
think ทริ๊งค คิด 
third เทริ๊ด ที่สาม 
thirst เทริ๊สท กระหายน้ํา 
thirteen เทร฿อทีน สิบสาม 
this ดิส นี้,นี่ 
thorough เทรอโร ตลอดทั่วถึง 
thousand เธ฿าซั่นด พัน 
thread เทร฿ด ดาย 
threat เทร฿ท คุกคาม 
three ทรี สาม 
thrill ธริล นาตื่นเตน 
throat โธร฿ท ลําคอ 
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through ทรู ผาน,ทะล ุ
throw โธรวแ ขวาง,ปา 
thumb ทรั๊มบแ นิ้วโปูง 
thunder ธั๊นเดอรแ ฟูารอง 
ticket ทิ๊คเค฿ท ตั๋ว,บัตร 
tide ไทดแ กระแสน้ํา,น้ําขึ้นน้ําลง 
tie ไท ผูก,มัด 
tiger ไท฿เกอรแ เสือ 
tight ไท฿ท แนน,คับ 
tile ไทลแ กระเบื้องปูพื้น 
till ทิลลแ กระทั่ง,จนกระทั่ง 

time ไทมแ 
เวลา,จังหวะเวลา, ครั้ง, 
เทา, 

tin ทิน ดีบุก 
tiny ไท฿นี ่ เล็ก,นอย 
tip ทิพ ปลาย,สุด,ทิป,กระดก 
tire ไทรแ ยางรถ,เหนื่อย 
title ไท฿เทิ่ล ชื่อเรื่อง 
to ทู ถึง,ไปยัง,จนถึง,แด 
toast โท฿สท ปิ้ง,ยาง 

tobacco โทแบ฿คโค ยาสูบ 
today ทูเดยแ วันนี ้
toe โท นิ้วเทา 
together ทูเก฿ทเธอรแ ดวยกัน,รวมกัน 
toilet ท฿อยเหล็ท สวม 
tolerate ท฿อลเลอเหรท อดทน,ยอมทน 
toll โทลล คาผานทาง,ผูเสียชีวิต 
tomorrow ทูม฿อโรว พรุงนี้ 
tone โทน เสียงสูงต่ํา,สี 
tongue ทั๊ง ลิ้น 
tonight ทูไน฿ท คืนนี ้
too ทู เกินไป,ดวย 
tool ทูล เครื่องมือ 
tooth ทูธ ฟใน 
top ท฿อพ บนสุด,สูงสุด 
topic ท฿อพผิค เรื่อง 
topple ท฿อพเพิ่ล ลม,คว่ํา 
torch ท฿อรแช ไฟฉาย,คบเพลิง 
torque ท฿อรแค แรงบดิ 
torture ท฿อเจอร ทรมาน 
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total โท฿ทอล ทั้งหมด,รวมทั้งหมด 
touch ทั๊ช สัมผัส 
tough ทั๊ฟ เหนียว,แกรง 
tour ทัวรแ ทองเที่ยว 
tournament ทั๊วนาเมนทแ การแขงขันกีฬา 
tow โทวแ ลาก,พวง 
towel เท฿าเวล ผาเช็ดตัว 
tower เท฿าเวอรแ หอสูง 
town ทาวนแ เมือง 
toxin ท฿อกซิน มีพิษ 
toy ทอย ของเลน 
trace เทร฿ซ ติดตาม,ตามรอย 
track แทร็ค รองลอย,ทาง 
trade เทรด การคา 
tradition เทร฿ดิชั่น ธรรมเนียม,ประเพณี 
traffic แทร฿ฟฟิ๊ค การจราจร,การคา 
tragedy ทร฿าจิดี้ โศกนาฏกรรม 
train เทรน ฝึกหัด,รถไฟ 
trans- ทรานซแ- ขาม 
transfer ทรานซเฟอรแ ถาย,โอน 

transform ทรานซฟอรแม แปลง 
transient ทรานเชี๊ยน ชั่วครู 
transit ทร฿านสิท การขนสง,การผาน 
translate ทรานซเหลท แปล 
transmit ทรานซมิท สง,ถาย 
transparent ทรานซแพ฿เรนท โปรงใส 
transplant ทรานซแพล฿นท ปลูกถาย 
transport ทรานซสพอรแท การขนสง 
transpose ทรานซโพ฿ส สับเปลี่ยนที่กัน 
trap แถร฿บ กับดัก 
travel แทร฿เฝุล เดินทาง,ทองเที่ยว 
treasure เทร฿เชอร สมบัติ,ขุมทรัพยแ 
treat ทรี๊ท ทํากับ,ปฏิบัติกับ 
tree ทรี ตนไม 
tremendous ทริเม฿นดั้ส ใหญโต,มากมาย 
trend เทร็นด แนวโนม 
tri- ไทร- สาม 
trial ไทรอั้ล ลอง 
triangle ไทร฿แองเกิ้ล สามเหลี่ยม 
tribe ไทร฿บแ ชนเผา 
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tribute ทริบิ้วท สรรเสริญ,มอบให 
trick ทริ๊ค กลเม็ด 
trigger ทริ๊กเกอรแ ลั่นไก 
trillion ทริ๊ลเลี่ยน ลานลาน 
trio ทริ๊โอ สามคน 
trip ทริ๊พ การเดินทาง 
triple ทริ๊พเพิ่ล สามเทา 
triumph ไทร฿อั้มฟ มีชัยชนะ 
troop ทรู฿พ กองกําลัง 
tropic ทร฿อผิค เขตรอน 

trouble ทรั๊บเบิ้ล 
ความยุงยาก,ความ
ลําบาก 

trouser เทร฿าเซอรแ กางเกง 
truck ทรั๊ค รถบรรทุก 
true ทรู ความจริง,แทจริง 
trust ทรัสท ไววางใจ 
truth ทรู฿ธ ความจริง 
try ธราย พยายาม,ลอง 
tube ทิ้วบแ หลอด 
tuition ทิวชั่น การสอนพิเศษ 

tune จูน เสียง,ตั้งเสียง 
tunnel ทั๊นเนล อุโมงคแ 
turbulent เท฿อบูเลนท โกลาหล 
turmoil เท฿อรแมอย ยุงเหยิง 

turn เทิรแน 
หมุน,พลิก,กลับ,รอบ
,คราว 

turtle เท฿อเทิ่ล เตา 
tutor ทิ้วเทอรแ ผูสอนพิเศษ 
twelve ทเวลฝ สิบสอง 
twenty ทเวนที ่ ยี่สิบ 
twilight ทไวไลท ความคลุมเคลือ,สลัว 
twin ทวิน สอง 
twinkle ทวิ๊งเคิ่ล ชั่วพริบตา 
twist ทวิสท บิด 
two ทู สอง 
type ไท฿พ ชนิด 
typical ทิ๊พิคอล ธรรมดา,เหมือนๆกัน 
   
ugly อั๊กลี ่ นาเกลียด 
ultimate อั๊ลทิเหมท ในที่สุด 



87 

 

 87 

ultra- อั๊ลทรา- เกิน,พน 
umbrella อัมเบร฿ลลา รม 
UN ยูเอ็น สหประชาชาต ิ
un- อัน- ไม 
unable อันเอ฿เบิ่ล ไมสามารถ 
uncle อั๊งเคิ่ล ลุง 
under อั๊นเดอร ใต,รอง 
underdog อั๊นเดอรด฿อก เบี้ยลาง,เป็นรอง 
undergo อั๊นเดอรโก ไดรับ 
underline อันเดอรไลนแ ขีดเสนใต 
understand อั๊นเดอรสแทนด เขาใจ 
undertake อันเดอรแเทค ยอมรับ 
underwear อั๊นเดอรแแวรแ ชุดชั้นใน 
undo อันด ู แก,ปลด 
undone อั๊นดัน คางเติ่ง 
uni- ยูน-ิ หนึ่งเดียว 
uniform ยู฿นิฟอรแม เครื่องแบบ 
union ยู฿เนี่ยน สหภาพ 
unique ยูนี๊ค พิเศษ,หนึ่งเดียว 
unite ยูไน฿ท รวมกัน 

university ยูนิเฝีอรแซิที่ มหาวิทยาลยั 

unknown อันโนน 
ไมรูจัก,ไมมีชื่อเสียง,ไม
รู 

unless อันเล฿ซ เวนแต 
unlike อันไล฿ค ไมเหมือน 
until อันทิล จนกระทั่ง 
unwind อันไวนดแ คลี่คลาย 
up อ๊ัพ ขึ้น 
update อั๊พเดท ปรับปรุงใหทันสมัย 
upgrade อั๊พเกรด เลื่อนชั้น,ทําใหดีข้ึน 
uphold อั๊พโฮล ยืนยัน,สนับสนุน 
upright อั๊พไรท ตั้งตรง 
upset อั๊พเซ็ท ทําใหเสียใจ 
upside down อ๊ัพไซดดาวนแ กลับหัวกลับหาง 
upstairs อั๊พสแทรแ ชั้นบน 
upstream อั๊พสทรีม ตนน้ํา 
up-to-date อ๊ัพ-ทู-เดท ทันสมัย 
uptown อั๊พทาวนแ ชานเมือง 
urban เอ฿อบั้น ในเมือง 
urge เอรแจ กระตุน 
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use ยู฿ส ใช 
utilize ยู฿ทิไล฿ซ ใชประโยชนแ 
utmost อั๊ทโมสท สุดกําลัง,อยางที่สุด 
   
vacation แฝคเค฿ชั่น หยุดเทอม,พักรอน 
vaccine แฝฺคซีน วัคซีน 
vacuum แฝฺคคิวอั้ม สุญญากาศ,ที่วาง 
valid แฝฺหลิด เป็นผล,ใชได 
valley แฝฺเลยแ หุบเขา 
value แฝฺลู คุณคา,ราคา 
valve ฝาลแวฝ ลิ้นปิดเปิด,วาลแว 
vampire แฝฺมไพรแ ผีดูดเลือด 
van แฝน รถตู 
vanish แฝฺหนิช หายไป,อันตรธาน 
vapor เฝฺเพอรแ ไอน้ํา,ไอ 
vary แฝฺรี่ ผันแปร 
vase เฝส แจกัน 
vast ฝฺาสท กวางใหญ,ไพศาล 
vegetable เฝฺจทะเบิ้ล ผัก 
vegetarian เฝฺทะเรี่ยน คนที่กินมังสวิรัต 

vehicle ฝี๊หิเคิ้ล ยานพาหนะ 
vein เฝน เสนเลือดดํา 
velocity เฝฺลโลซิที่ ความเร็ว 
vender เฝฺนเดอร คนเรขายของ 

vent เฝฺนท 
ระบาย,ชองระบาย
อากาศ 

ventilate เฝฺนทิเหลท ระบายอากาศ 
venture เฝฺนเจอร การเสี่ยงภัย 

verdict เฝฺอรแดิคท 
คําตัดสินของคณะ
ลูกขุน 

verge เฝฺอรแจ ปากเหว 
verify เฝฺอริฟาย ตรวจสอบ 
version เฝฺอรแชั่น ฉบับ,แบบ 
versus (vs) เฝฺอรแซั๊ส ตอสูกับ 
vertical เฝฺอรแทิคอล แนวดิ่ง 
very เฝฺรี่ มาก,แทจริง 
vessel เฝฺสเซล เรือเดินทะเล 
veteran เฝฺทเทอรัน ทหารผานศึก 
veto ฝี๊โท ยับยั้ง 
vibrate ไฝฺเบรท สั่น 



89 

 

 89 

vice- ไฝฺซ- รอง- 

vice versa ไฝฺซ เฝอรแซา 
โอละพอ(กลับหัวกลับ
หาง) 

vicious ฝิ๊เคี๊ยส ชั่วราย,อุบาทวแ 
victim ฝิ๊คทิ่ม เหยื่อ 
victory ฝีคทรี่ ชัยชนะ 
view ฝิว มอง,ภาพ,ทรรศนะ 
village ฝิ๊ลเหลจ หมูบาน 
vine ไฝนแ เหลาองุน 
violate ไฝฺโอเหลท ละเมิด,ฝุาฝืน 
violent ไฝฺโอเลนท รุนแรง 
violet ไฝฺโอเหล฿ท สีมวง 
virgin เฝฺอรแจิ้น บริสุทธิ์ 
virtual เฝฺอรแชวล โดยแทจริง,เสมือน 
virtue เฝฺอชิ่ว คุณความด ี
virus ไฝฺหรัซ ไวรัส 
viscous ฝิ๊สคัส หนืด,ความหนืด 
vision ฝิ๊ชั่น ทรรศนะ,มุมมอง 
visit ฝิ๊สิท เยี่ยมเยือน 
vital ไฝฺทอล สําคัญกับชีวิต,จําเป็นที่สุด 

voice ฝฺอยซแ เสียงพูด 
void ฝอยด โมฆะ 
volatile โฝฺเลไทลแ ระเหย,เปลีย่นแปลงเร็ว 
volume โฝฺลุม ปริมาตร,ปริมาณ 
voluntary โฝฺลันทารี ่ อาสาสมัคร 
vomit โฝฺหมิท อาเจียน 

vote โฝท 
ออกเสียงลงคะแนน
,โหวต 

vow โฝว ปฏิญาณ 
voyage โฝยาจ การเดินทาง 
vulnerable ฝใ๊ลเนอเรเบิ้ล ออนแอ 
   
wag แว฿ก แกวงไปมา,กระดิก 
wage เวจ คาจาง 
wagon แว฿ก฿อน เกวียน 
waist เว฿สท เอว 
wait เวท คอย,รอคอย 

waiter เวทเทอร 
บริกรชาย,พนักงาน
เสิรแฟชาย 

wake เวค ตื่น,ปลุก 
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walk ว฿อลแค เดิน 
walk-in ว฿อลแค-อิน ลูกคาจร 

walkout ว฿อลแคเอาท 
เดินออกจากที่ประชุม
เพื่อประทวง 

wall วอลลแ ผนัง,กําแพง 
wander วานเดอร เดินเตร็ดเตร 
want วอนท ตองการ 
wanted วอนเท฿ด ประกาศจับ 
war วอรแ สงคราม 
-ward ,วารแด ไปทาง- 
warehouse แวรแเฮาส โกดัง 
warm วอรแม อบอุน,อุน 
warn วอรแน เตือน 
warrant วอรแแร฿นท รับประกัน,หมาย 
warrior ว฿อรแริเออรแ นักรบ 
wash ว฿อช ลาง 
waste เวซท สูญเปลา,ของเสีย 
watch ว฿อทช เฝูาด ู
water ว฿อเทอร น้ํา 
wave เว฿ฝ คลื่น 

wax แว฿กซ ขี้ผึ้ง 
way เวยแ ทาง,หนทาง 
weak วี๊ค ออนแอ 
wealth เวลธ ความร่ํารวย,มั่งคั่ง 
weapon เว฿พอน อาวุธ 
wear แวรแ สวม,สวมใส 
weather เว฿เธอร สภาพอากาศ 
web เว฿บ ใย 
wedding เว฿ดดิ้ง งานแตง 
week วี๊ค สัปดาหแ 
weigh เว ชั่ง 
weight เว฿ท น้ําหนัก 
weird เวี๊ยด ประหลาด 
welcome เวลคั่ม ยินดีตอนรับ 
well เวลล ดี 
west เว฿สท ตะวันตก 
wet เว฿ท เปียก 
whale วาล วาฬ 
what ว฿อท อะไร,สิ่งที ่
wheat วี๊ท ขาวสาล ี
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wheel วีล ลอ 
when เว็น เมื่อ,เมื่อไหร 
where แวรแ ที่ซึ่ง,ที่ไหน 
which วิช สิ่งที,่สิ่งไหน 
while ไวลแ ขณะที ่
whisper วิสเพอรแ กระซิบ 
whistle วิสเทิ่ล นกหวีด,ผิวปาก 
white ไว฿ท ขาว 
who ฮู ใคร,ผูซึ่ง 
WHO ฮู องคแการอนามัยโลก 
whole โฮล ทั้งหมด 
whom ฮูม ผูซึ่ง 
why วาย ทําไม,เหตุที ่
wide ไวดแ กวาง 
widow วิดโดว แมมาย 
wife ไว฿ฟ ภรรยา 
wild ไวลดแ ดุราย,ปุา 
win วิน ชนะ 
wind วินด ลม 
window วิ๊นโดว หนาตาง 

wine ไวนแ เหลาองุน 
wing วิง ปีก 
winter วิ๊นเทอรแ ฤดูหนาว 
wipe ไว฿พ เช็ด,ถู 
wire ไวรแ ลวด,ขึง,สายไฟ 
wise ไว฿ส ฉลาด 
wish วิ๊ช ปรารถนา 
witch วิทช แมมด 
with วิธ ดวย,กับ 
withdraw วิธดรอวแ ถอน 
within วิธอิน ภายใน 
without วิธเอ฿าท ปราศจาก 
witness วิทเหนส พยาน 
wizard วิซ฿ารแด พอมด 
woe โว ความฉิบหาย 
wolf วู฿ลแฟ หมาปุา 
woman วู฿แมน ผูหญิง 
wonder วั๊นเดอร ประหลาดใจ,งงงวย 
wood วู฿ด เนื้อไม,ปุา 
wool วูล ขนแกะ 
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word เวิรแด คํา,คําพูด 
work เวิ๊รแค งาน,ทํางาน,ใชการได 
world เวิลด โลก 
worm วอรแม หนอน 
worry ว฿อรแรี ่ กังวล 
worse เวิ้รแส เลวกวา,แยกวา 
worst เวิ๊รแสท เลวที่สุด,แยทีสุ่ด 
worth เวิรแธ มีราคา,คุณคา 
wound วูนดแ บาดแผล 
wrap แร฿พ หอ, 
wreath รี๊ธ พวงหรีด 
wreck เร฿ค แตก,อับปาง 
wrench เร฿นช ปะแจ 
wrestle เร฿ซเซิ่ล มวยปล้ํา 
wrinkle ริ๊งเคิ่ล รอยยน 
wrist ริ๊ซท ขอมือ 
write ไร฿ท เขียน,จด 
wrong รอง ผิด 
   
yard ย฿ารแด หลา 

year เยียรแ ปี 
yell เยลล โหรอง 
yellow เย฿ลโลว สีเหลือง 
yet เย฿ท ยัง 
yield ยีล ยอม,ใหผลผลิต 
young ยัง ออน,เยาวแ 
youth ยู฿ธ วัยหนุมสาว 
   
zebra ซี๊บรา มาลาย 
zero ซี๊โร ศูนยแ 
zone โซน เขต,พ้ืนท่ี 
zoo ซู สวนสัตวแ 
zoom ซูม ซูม,ขยายภาพใหชัด 

 


