
BE MY GUEST by Francis O’Hara 
Complete English–Thai word list  

from the student’s book of  
Be My Guest 

 

ENGLISH  
    

 THAI 

  

  

24-hour 24 ชั่วโมง 

5-minute  5 นาที 

 
A 

 

a / an หนึ่ง (คํานําหนาคํานามเพื่อแสดงวาคํานามนั้นๆ ไมชี้เฉพาะ)

a quarter past …..15 นาที 

abbreviation คํายอ ชื่อยอ 

about  เกี่ยวกับ ประมาณ 

accept (v) ยอมรับ รับ (กิริยา) 

accommodate (v) จัดท่ีอยู/ท่ีพักให หาท่ีอยูให (กิริยา) 

account  (n) บัญชีรายรับ-รายจาย รายการบญัชี (คำนาม) 

act (v) กระทำ ปฏิบัติตัว (กิริยา) 

activity กิจกรรม การเคลื่อนไหว  
ลักษณะการดําเนินการ 

advance  การจายเงินลวงหนา ความกาวหนา 



(in) advance  ลวงหนา 

advise (v) แจง แนะนำ ใหคําปรึกษา (กิริยา) 

affirmative การรับคํายืนยันคํารับรอง 

(I’m) afraid (ดิฉัน/ผม) กลัววา/เกรงวา 

after  หลังจาก หลัง ตอมา หลังจากท่ี ภายหลังท่ี 

afternoon  ตอนบาย บาย ยามบาย 

again เชนเคย เชนเดิม อีกครั้ง 

agent ตัวแทน ผูแทน เอเยนต 

air-conditioning ปรับอากาศ 

airport สนามบิน ทาอากาศยาน 

alike  เชนเดียวกัน เหมือนกัน อยางเดียวกัน แบบเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน 

all ทุกคน จํานวนทั้งหมด สิ่งท้ังหมด ทั้งหมด 

(go) along (v) 
(giving directions) 

(เดิน) ตรงไป (กิริยา) (บอกทิศทาง)  

alphabet ตัวอักษร อักษร 

already แลว ท่ีเกิดแลวกอนหนานี้ เรียบรอย เรียบรอยแลว 

also  เชนกัน เชนเดียวกัน เหมือนกัน ดวย 

alternative  ทางเลือก สํารอง โอกาสในการเลือก 

always เสมอ ทุกเวลา ตลอดเวลา เปนประจํา 

(I) am (ดิฉัน/ผม) เปน อยู คือ ..... 

amenity สิ่งอํานวยความสะดวก 

American คนอเมริกา ชาวอเมริกา คนอเมริกัน 

amount   (n) ผลรวม จํานวน ปริมาณ  (คำนาม) 

and และ แลวก็ 

another (glass)  อีก (แกว) 



answer (v) 
answer (n) 

ตอบ (กิริยา) 
คำตอบ (คำนาม) 

(have you ) any 
butter? 

(คุณมี) เนยไหม? 

anything อะไรก็ตาม ชนิดใดก็ตาม 

anything (else)  อยางอื่น อื่นๆ อีก 

aperitif การดื่มเหลาเล็กนอยเพื่อชวยใหเจริญอาหาร 

apologise   ขออภัย ขอโทษ  

apple  แอปเปล 

appointment การนัดหมาย 

appropriate  เหมาะสม เขากัน อยางเหมาะสม 

April เดือนเมษายน 

(we you) are  (เรา คุณ) เปน อยู คือ ….. 

area  พื้นท่ี เขต เนื้อที่ บริเวณ 

around (the corner) รอบๆ (มุม) 

arrange (v) จัดเตรียม เตรียมการ (กิริยา) 

arrive  มาถึง 

art งานศิลปะ  

article  สิ่งของ เครื่องใช ขอบังคับ รายการ 

as ขณะที่ ดังท่ี ตามที่ เพราะวา 

ask (v) ขอรอง ขอ ถาม (กิริยา) 

assistance  ความชวยเหลือ การสนับสนุน 

at (ten o’clock)  ณ เวลา  
(10 นาฬิกา/โมง) 

atmosphere บรรยากาศ 

attach (v) ทําใหติดกัน ตอ ยึดติด เพิ่ม เติม (กิริยา) 



attraction(s)  สถานที่ทองเที่ยว 

audio-visual  โสตทัศน  

August เดือนสิงหาคม 

Australia ประเทศออสเตรเลีย 

Australian  ชาวออสเตรเลีย 

Austria ประเทศออสเตรีย 

(it’s not) available  (ไม) วาง (ไม) มี 
 

avenue  ถนนใหญ ถนนสายหลัก 

 
B 

 

(he’ll be) back (at) 
(v) 

(เขาจะ) กลับมา (เวลา)) (กิริยา) 

bacon  เบคอน 

baguette (French 
bread) 

บาแก็ต (ขนมปงฝรั่งเศส) 

bake  (v) อบ (กิริยา) 

balance (n) ยอดคงเหลือ (คำนาม) 

balcony  ระเบียง นอกชาน เฉลียง หนามุข 

bank (n) ธนาคาร (คำนาม) 

bar ที่จําหนายเครื่องด่ืม รานเหลา บาร 

bar person พนักงาน/เจาหนาท่ีจําหนายเครื่องด่ืม รานเหลา บาร 

basement หองใตถุนตึก หองใตดิน 

bath  อางอาบน้ํา 

bathrobe เสื้อคลุมอาบน้ํา 

bathroom หองน้ํา 



be อยู เปน คือ 

beach ชายหาด ชายทะเล หาดทราย 

beautiful  สวยงาม งาม งดงาม 

beauty salon รานเสริมสวย 

bed เตียงนอน 

bedside-lamp โคมไฟขางเตียง 

beer เบียร 

begin (v) เริ่ม เริ่มตน (กิริยา) 

behind (adv) ดานหลัง (คําวิเศษณ) 

beige สีน้ําตาลออน สีเบจ 

below  ขางลาง ขางใต  

beside ดานขาง 

between  ระหวาง 

big ใหญ 

bin  (n) trash can ถังขยะ (คำนาม) 

birthday วันเกิด 

biscuit ขนมปงกรอบ 

bit- it’s a bit late เล็กนอย – ลาชาเล็กนอย 

black สีดํา 

blanket ผาหม ผานวม 

blue สีฟา 

Bon voyage 
(French expression
= have a good trip) 

บอง วอยยาจ (สํานวนภาษาฝรั่งเศส = 
ขอใหเดินทางโดยปลอดภัย) 

book (n) 
book (a room) (v) 

หนังสือ (คำนาม) 



จอง (หอง) (กิริยา) 

booking  (n) การจอง (คำนาม) 

boot (for feet) รองเทาบูท  

boot  (car) กระโปรงทายรถ 

bottle (n) ขวด (คำนาม) 

box (n) กลอง (คำนาม) 

brackets   วงเล็บ 

brandy     เหลาบรั่นดี 

brasserie (French 
bar/restaurant) 

บารหรือรานอาหารฝรั่งเศส 

bread  ขนมปง 

break (v)  ทําใหเสีย ทําใหแตก (กิริยา)  

breakfast  อาหารมื้อเชา 

brief อยางยอๆ อยางสั้นๆ  

bring  (v) นำมา (กิรยิา) 

brochure แผนพับ 

brown สีน้ําตาล 

budgets งบประมาณ 

build (v) สราง (กิริยา) 

building  อาคาร 

bulb (for a lamp) หลอดไฟ 

bus  รถเมล 

business ธุรกิจ 

busy (adj) ยุง (คําคุณศัพท) 

but  แต 



button กระดุม ปุม 

by (prep) โดย (คําบพุบท) 

 
C 

 

cable TV เคเบิลทีวี 

Caesar  ซีซารสลัดชนิดหนึ่งประกอบดวยผักกาดขนมปงกรอบและ 
อาจมีไขตมดวยแลวมีน้ําสลัดราด 

cake  ขนมเคก 

call (v) เรียก โทรศัพท (กิริยา) 

call back (v) เรียกกลับ โทรกลับ (กิริยา) 

caller (n) ผูเรียก ผูโทร (คำนาม) 

can (aux modal v) สามารถ (กิริยาชวย) 

cappuccino  (coffee
with milk) 

กาแฟคาปชูิโน (กาแฟใสนม) 

car รถยนต 

car park       ที่จอดรถ 

card การด บัตร 

case (n) suitcase กระเปา กระเปาเดินทาง (คำนาม) 

cash  (v) to cash a 
cheque 
cash  (n) 

ขึ้นเงิน (กิริยา) นาํเช็คไปแลกเปนเงินสด  
เงินสด (คํานาม) 

cash point จุดแลกเงิน 

cathedral                มหาวิหาร 

CD player เครื่องเลนซีดี 

central ซึ่งอยูตรงกลาง ที่เปนศูนยกลาง สําคัญ 

centre (n) ศูนย ศูนยกลาง จุดศูนยกลาง (คำนาม) 



certainly อยางแนนอน 

chair เกาอี้มีพนักพิง 

chambermaid 
/room 
attendant/maid 

แมบานทําความสะอาด/พนักงานทําความสะอาดหอง/แมบาน

change (n) money เศษเงิน เศษสตางค เงินทอน (คํานาม) 

change (v)  แลก (กิริยา) 

(there’s a ) charge 
(for) 

(มี) คาใชจาย คาธรรมเนียม (สําหรับสินคาหรือบริการ) 

chart (n) แผนภูมิ แผนผัง กราฟ (คํานาม) 

cheap ราคาถูก 

check (v) verify ตรวจสอบ (กิริยา) ตรวจพิสูจน 

check out (v) เช็คเอาท (กิริยา) (คืนหองใหโรงแรม) 

check-in (v) เช็คอิน (กิริยา) (เปดหองที่โรงแรม) 

cheese  ชีส 

cheque  / check  
(n) money 

เช็ค (คำนาม) เงิน 

chicken   ไก เนื้อไก 

chocolate 
   

ช็อคโกแล็ต 

choice  ทางเลือก 

choose (v) เลือก (กิริยา) 

church  โบสถ 

cinema โรงภาพยนตร 

circle  วงกลม  

city เมือง มหานคร 



city tour               การเที่ยวชมเมือง 

clarify (v) ชี้แจง ทําใหกระจาง (กิริยา) 

class ชั้นเรียน ระดับชั้น 

clear ใส ชัดเจน 

close (v) 
- the pool is closed 

ปด (กิริยา) 
- สระวายน้ําปด 

club ชมรม 

coach (n) รถโคช (คาํนาม) 

coat  (n) เสื้อคลุม (คำนาม) 

coat hangers   ไมแขวนเสื้อ 

cocktail ค็อกเทล (เครื่องด่ืมเหลาผสมผลไม)  

cod  (n) fish ปลาค็อด (คำนาม) 

code (n) the code 
for the safe is… 

รหัส (คำนาม) รหัสของเซฟคือ … 

coffee  กาแฟ 

coke /cola  (n) drink โคก/โคลา (คำนาม) เครื่องด่ืม 

cold เย็น หนาว 

colour  สี  

come (v) มา (กิริยา) 

comfort (n) ความสะดวกสบาย (คำนาม) 

comfortable สบาย 

commissionaire 
/concierge 

พนักงานเปดประตู/พนักงานในโรงแรม 

compare (v) เปรียบเทียบ (กิริยา) 

comparisons การเปรียบเทียบ 

complete (v) ทําใหเสร็จ (กิริยา) 



comprehension ความเขาใจ 

computer คอมพิวเตอร 

concern (v) 
…concerning our 
facilities… 

เกี่ยวกับ (กิริยา) 
…เกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของเรา… 

concert   (n)         คอนเสิรต การแสดงดนตรี (คำนาม) 

conference  การประชุม 

confirm (v) ยืนยัน (กิริยา) 

consequence  ผลสืบเนื่อง 

contact (v) ติดตอ (กิริยา) 

contain (v) มี (กิริยา) 

continuous  อยางตอเนื่อง 

control (v) ควบคุม (กิริยา) 

conversation  บทสนทนา 

cook ทำอาหาร คนทำอาหาร 

copy  สำเนา ทำสำเนา 

corner มุม 

correct (adj) ถูกตอง (คําคุณศัพท) 

corresponding ตรงกัน 

cost  (n) ราคา ตนทุน (คำนาม) 

could (I have…?) (ผม/ดิฉัน) ขอ… (ไดไหม) 

country (n) ประเทศ ชนบท (คำนาม) 

couple คู 

(of ) course แนนอน 

cream  (n)  ครีม (คำนาม) 

create (v) สราง (กิริยา) 



credit (n) เครดิต (คำนาม) 

credit card    บัตรเครดิต 

crispy (adj) 
      …a crispy 
salad… 

กรอบ (คาํคณุศัพท) 
…สลัดผักสด… 

crouton (n) (a piece
of fried crispy 
bread used in 
soups or salads) 

กรตูอง (คำนาม) 
(ขนมปงอบกรอบรปูลกูเตาใชโรยหนาซปุหรอืสลดัตางๆ)  

crowded ซึ่งเต็มไปดวยฝูงชน ซึ่งแออัดยัดเยียด 

cupboard  ตูกับขาว 

currency  สกุลเงิน  

 
D 

 

date  (n) วันท่ี (คำนาม) 

day วัน 

deal with (v) รับมือกับ (กิริยา) 

December เดือนธันวาคม 

decide  ตัดสินใจ 

decision  การตัดสินใจ 

decoration        การตกแตง 

delicious อรอย 

de luxe ดีลักซ 

departure ขาออก 

describe    อธิบาย 

description คําอธิบาย 



  

design (v) 
design (n)  

ออกแบบ (กิริยา) 
แบบ ดีไซน (คำนาม) 

desk โตะมีลิ้นชัก 

dessert(s) ของหวาน 

detail(s)  รายละเอียด 

dial  (v) to dial a 
number 

กด (กิริยา) กดหมายเลขโทรศัพท  

dialogue (n) บทสนทนา (คำนาม) 

difference ความแตกตาง 

different แตกตาง 

digit (numbers 1-9) ตัวเลข (หมายเลข 1-9) 

dinner(s)         
  

อาหารมื้อเย็น 

directions   บอกทาง 

dirty สกปรก 

discover (v) คนพบ (กิริยา) 

dish(es)  จาน 

display (v) แสดง (กิริยา) 

do (v) ทำ (กิริยา) 

document  เอกสาร 

dollar           ดอลลาร สกุลเงินดอลลาร 

dolphins ปลาโลมา 

done   - do did done 
(v) 

ทำ (กิริยา) 

door ประตู 



double  คู 

double-room หองเตียงเดี่ยวสําหรับสองทาน 

double-bed เตียงที่นอนสําหรับสองทาน 

down (prep) go down 
to the lobby 

ลง (คําบุพบท) เดินลงไปที่ล็อบบี้  

drachma  (Greek 
currency) 

เดรชมา (สกุลเงินประเทศกรีซ) 

draught beer  เบียรสด 

drawing (n) ภาพวาด (คำนาม) 

dressing table โตะเครื่องแปง 

drink  (v) 
drink (n)  

ด่ืม (กิริยา) 
เครื่องด่ืม (คำนาม) 

dry cleaning  ซักแหง 

dry martini ดรายมารตินี่ 
(เครื่องด่ืนแอลกอฮอลผสมจากจินกับดรายเวอรมูธขาว) 

Dublin เมืองดับลิน 

during  ในระหวาง 

duvet ผานวมปูเตียง 

 
E 

 

each แตละ 

earlier กอนหนานี้ 

egg(s) ไข 

else (adv) 
…anything else? 

อื่น (คาํวเิศษณ) 
…อะไรอยางอื่นอีกไหม 

elsewhere ที่อื่น 



email อีเมล 

employee พนักงาน 

empty (n) 
empty (v) 

วางเปลา (คำนาม) 
ทําใหวางเปลา (กิริยา) 

enclose (v) ลอมรอบดวย (กำแพง ฯลฯ) แนบมาดวย (กิริยา) 

end (n) ตอนจบ (คำนาม) 

England  ประเทศอังกฤษ 

enjoy (v) สนุก (กิริยา) 

enough  พอเพียง เพียงพอ 

enquire  /inquire (v)
  

ถาม/สอบถาม (กิริยา) 

enquiry  /inquiry (n) คำถาม/คำสอบถาม (คำนาม) 

en-suite ในตัว 

equipment อุปกรณ 

espresso (coffee)  เอสเปรซโซ (กาแฟ) 

essential  จำเปน 

euro             ยูโร (สกุลเงิน)  

Europe ทวีปยุโรป 

even  (adv) ถึงขนาดที่ (คาํวเิศษณ) 

evening ตอนเย็น 

event  เหตุการณ 

every ทุกๆ 

everything  ทุกอยาง 

example  ตัวอยาง 

excellent  วิเศษ 

exciting นาตื่นเตน 



excuse  (v) 
excuse (n) 

แกตัว (กิริยา) 
คําแกตัว (คำนาม) 

exercise (n) 
exercise (v) 

การออกกาํลังกาย (คำนาม) 
ออกกําลังกาย (กิริยา) 

exotic  แปลกใหม 

expect (v) คาดหวัง (กิริยา) 

expensive  แพง 

expire (v) หมดอายุ (กิริยา) 

expiry date วันหมดอายุ 

explain (v) อธิบาย (กริิยา) 

express (v) แสดงออก (กิริยา) 

expression(s) สำนวน 

extra เพิ่มเติมพิเศษ 

extract  (v) 
extract (n) 

คัดลอก (กริิยา) 
สิ่งท่ีคัดลอกมา (คำนาม) 

 
F 

 

facilities   สิ่งอํานวยความสะดวก 

false  ผิด 

famous  มีชื่อเสียง 

far / Is it far?    ไกล / อยูไกลหรือไม 

fashion  แฟชั่น 

favourite ของโปรด 

fax (n) โทรสาร (คำนาม) 

February เดือนกุมภาพันธ 

female  เพศหญิง 



few  นอย 

fifty-five หาสิบหา 

file (n) 
- file one’s nails (v) 

ตะไบ (คำนาม) 
ขัดเล็บดวยตะไบ (กิริยา) 

fill (v) เติม (กิริยา) 

fillet (n) เนื้อแลบางๆ (คำนาม) 

fillet steak  (n)           สเต็กแลบางๆ (คำนาม) 

film  ฟลม 

final  สุดทาย 

find (v) หา พบ (กริิยา) 

fine - that’s fine ดีมาก พอใชได - ก็ได 

finish (v)     สําเร็จ เสร็จ (กริิยา) 

firework  ดอกไมไฟ 

first  ที่หนึ่ง 

first floor ชั้นท่ีหนึ่ง 

fish (n) ปลา (คำนาม) 

fitness centre. ศูนยออกกําลังกาย 

five  หา 

flip chart    (n)       แผนภูมิ (คำนาม) 

floor (n) พื้น (คำนาม) 

floral  เกี่ยวกับดอกไม 

flower ดอกไม 

focus เนน รวมอยูจุดเดียว 

follow (v) ติดตาม (กิริยา) 

following  ดังตอไปนี้ 

for  สําหรับ เพื่อ 



forget (v) ลืม (กิริยา) 

form  รูปแบบ สรางรูปแบบ 

forty-five สี่สิบหา 

forward  ไปขางหนา 

found (v) a city กอตั้ง (กิรยิา) เมือง 

four  สี่ 

four-poster bed เตียงที่มีเสาสี่ตนท่ีมุม 

fourth ที่สี่ 

franc               ฟรังก (สกลุเงินสวิตเซอรแลนด)  

France ประเทศฝรั่งเศส 

free   ไมตองเสียเงิน ฟรี อิสระ  

Friday วันศุกร 

fry / fried    (v) ทอด / ถูกทอด (กิริยา) 

from จาก 

front  ดานหนา 

fruit ผลไม 

fruit cocktail  ค็อกเทลผลไม 

fruit juice   น้ําผลไม 

fruit salad       สลัดผลไม 

full  เต็ม 

fully  อยางเต็มท่ี 

function (n) หนาท่ี (คำนาม) 

further  ไกลออกไป ตอไป 

future   อนาคต 
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gaps (n) – 
complete the gaps 

ชองวาง (คำนาม) - เติมคําในชองวาง 

garlic  กระเทียม 

general – in a 
general way 

ท่ัวไป - โดยทั่วไปแลว 

generally  โดยปรกติ โดยทั่วไป 

gesture (n)   ทาทาง (คำนาม) 

get (v) ไดรับ (กิริยา) 

gift shops  รานขายของที่ระลึก 

gin เหลาจิน  

give  (v) 
(something to…) 

ให (กิริยา) (บางสิ่งแก...) 

glass  แกว 

go (v) ไป (กิริยา) 

go along   (v) ตรงไป (กริิยา) 

go down     (v) ลงไป (กิริยา) 

go into  (v) เขาไปใน (กิริยา) 

go out of    (v) ออกไปจาก (กิริยา) 

go through  (v)  ผานไป ทะลุ (กิริยา) 

goat’s cheese เนยแข็งทําจากนมแพะ 

good ดี 

goodbye ลากอน 

gratuities สินน้ําใจ 

great  ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ 



green  สีเขียว 

greeting  การทักทาย 

grey สีเทา 

grill (v) ยาง (กิริยา) 

ground (n) พื้น (คำนาม) 

group กลุม จับกลุม 

Gruyère   (cheese) กรูอีแยร (เนยแข็ง) 

guarantee (n) การรับประกัน (คำนาม) 

guest  
      - Be My Guest

  

แขก 
- เชิญมาเปนแขกของผม/ดิฉัน 

guide(s) แนวทาง  

gym  โรงยิม 
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hair เสนผม 

hair-drier  เครื่องเปาผม 

half                  ครึ่ง  

half past (three) 
15h:30 

(บายสามโมง) ครึ่ง 15.30 น. 

hand-towel ผาขนหนูเช็ดมือ 

happen (v)  
…it shouldn’t 
happen… 

เกิดขึ้น (กิริยา) 
....ไมนาเกิดขึ้นเลย… 

hard  ยาก แข็ง 

have  (v) มี (กิริยา) 



hear  (v) ไดยิน (กิรยิา) 

heated (swimming 
pool) 

อุน ทําความรอน (สระวายน้ํา) 

heating การทําความรอน 

heavy –heavy 
luggage 

หนัก - กระเปาหนัก 

hello -hallo ฮัลโหล - สวัสดี 

help (n) ความชวยเหลือ (คำนาม) 

her ของเขาผูหญิง 

herbal - herbal tea เกี่ยวกับสมุนไพร - ชาสมุนไพร 

here (prep) ที่นี่ (คําบุพบท) 

hesitate  ลังเล 

hey! เฮย! 

high  สูง 

highlight (v) เนนดวยปากกาสี (กิริยา) 

his ของเขาผูชาย 

historic  เกี่ยวกับประวัติศาสตร 

hi-tech เทคโนโลยีชั้นสูง 

hold (v) จับ ถือ (กิริยา) 

hold on (v) รอ (กิริยา) 

holiday วันหยุด 

Holland ประเทศฮอลแลนด ประเทศเนเธอรแลนด  

hope (n) ความหวัง (คำนาม) 

hot  รอน 

hotel โรงแรม 

house (n) บาน (คำนาม) 



housekeeper ผูดูแลบาน 

housekeeping  การดูแลบาน 

how (adv and 
conjunction) 
How much is it 
please? 

อยางไร (คำวิเศษณและคาํสันธาน) 
ชิ้นนี้ราคาเทาไหร 
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ice  น้ําแข็ง 

ice-cream  ไอศกรีม 

ideal (adj) 
the ideal hotel 
room 

ในอุดมคติ (คําคุณศพัท) 
หองพักโรงแรมในอุดมคติ 

identification การระบุ การบงชี ้

identify (v) ระบุ บงชี้ (กิริยา) 

if  ถา 

illustration   ภาพสาธิต 

immediately 
….I’ll do it 
immediately 

ในทันที 
.....ผม/ดิฉันจะทําในทันที 

important สําคัญ 

in           ใน 

include- Is the tip 
included    

in the 
bill? 

รวม - เงินคาทิปรวมอยูในใบเสร็จหรือเปลา 



indoor ในรม 

infinitive กริยาชองที่ 1 

inform (v) แจงใหทราบ (กิริยา) 

information ขอมูล 

ingredient สวนผสม 

inhabitants ผูอยูอาศัย 

in-room 
(movies/films) 

ในหอง (ภาพยนตร/หนังท่ีชม) 

inside  ภายใน 

insist (v) ยืนกราน (กิริยา) 

instructions คำแนะนำ 

interesting นาสนใจ 

internet access การใชอินเตอรเน็ต 

introduce (v) แนะนำ (กริยิา) 

introduction การแนะนำ คำแนะนำ 

Ireland ประเทศไอรแลนด 

Irish ไอรริช ชาวไอรแลนด คนไอรแลนด เกี่ยวกับไอรแลนด 

Irish Coffee  
(coffee, cream, 
sugar, Irish 
whiskey) 

กาแฟแบบไอรแลนด (กาแฟ ครมี น้ําตาล 
เหลาวิสกี้ของไอรแลนด) 

it มัน 

Italy ประเทศอิตาล ี



item  สิ่งของ 
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January เดือนมกราคม 

Japan ประเทศญี่ปุน 

job งาน 

July เดือนกรกฎาคม 

jumble (v) 
jumbled 
explanation 

ทําใหปนกัน (กิริยา) 
คําอธิบายที่วกวน 

June เดือนมิถุนายน 

just  เพียงแค  

keep  (v) 
…keep the change!

เก็บรักษา เก็บ (กิริยา) 
...... เก็บเงินทอนไว! 

key กุญแจ 

Key-card  คียการด บัตรที่ใชเปดประตูแทนการใชกุญแจ 

kind  ชนิด  

king-size bed เตียงขนาดคิงไซส 

kitchen assistant  ผูชวยในครัว 

know (v) รู ทราบ (กิริยา) 

 
L 

 

label  ฉลาก ติดฉลาก  

lamp ตะเกียง 

language    ภาษา 

large ใหญ 



last อันดับสุดทาย ที่แลว 

late สาย  

latest  ลาสุด 

laundry เสื้อผาท่ีตองซักรีด 

laundry bag ถุงใสเสื้อผาท่ีตองซัก 

laundry service       บริการซักรีด 

layer (n) ชั้น (คำนาม) 

learn (v) เรียนรู (กิริยา) 

leather  หนัง 

leave (v) จากไป (กิริยา) 

leisure เวลาวาง 

lemon  ผลเลมอน 

let (v) 
 would you let me 
know….? 

ให (กิริยา) 
ชวยบอกใหทราบไดไหม..... 

letter จดหมาย  

lieu  - in lieu of แทน 

lift -elevator ลิฟต 

light     เบา ไฟ 

lightly  อยางเบา 

light-switch สวิทชไฟ 

like  (v)  
like (adj) 

ชอบ (กิริยา) 
เหมือน (คําคุณศัพท) 

line  (telephone 
line) 

สาย เสน (สายโทรศัพท)  

liqueur น้ําหวานผสมแอลกอฮอล  



list  (v) 
list  (n) 

ทำรายการแจกแจง (กิริยา) 
รายการแจกแจง (คำนาม) 

listen (v) ฟง (กิริยา) 

little  เล็ก 

live (v) 
…a live show 

อาศัยอยู (กิริยา) 
....การแสดงสด 

lobby ล็อบบี ้

local  ประจําทองที่ 

location  สถานที่ 

lock (n)  
lock (v) 

ตัวล็อค (คำนาม) 
ล็อค (กิริยา) 

long-er -est ยาว ยาวกวา ยาวที่สุด 
นาน นานกวา นานที่สุด 

look 
      – look for 

มอง  
มองหา 

look forward  to      เฝาคอย 

loudspeakers       ลำโพง 

lounge   หองเลาจ 

low  ต่ํา 

luggage กระเปาเดินทาง 

luxury หรูหรา 
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machine เครื่องจักร 

madam คุณผูหญิง  

maid /room แมบาน/พนักงานทําความสะอาดหอง 



attendant 

main  หลัก 

main course  อาหารจานหลัก  

maintenance  การดูแลรักษา 

make (v) ทำ (กริยิา) 

man ผูชาย 

management 
trainee 

ผูเขารับการฝกอบรมการจัดการ 

many  หลาย 

map  (n) แผนที่ (คำนาม) 

March เดือนมีนาคม 

mark (v) ทําเครื่องหมาย (กิริยา) 

match (v) จับคู (กิริยา) 

materials  
     – shaving materials

วัสดุ 
- วัสดุในการโกนขน 

may I have….? ผม/ดิฉันขอ...ไดไหม 

May (month) เดือนพฤษภาคม 

me  ผม ดิฉัน (กรรม) 

meal มื้อ 

mean (v) 
…what does this 
mean? 

หมายความ (กิริยา) 
...นี่หมายความวาอะไร 

medium   
      – medium rare 
(steak) 

อยางกลางๆ ขนาดกลาง 
- สุกปานกลาง (สเต็ค) 

meet (v) พบปะ (กิริยา) 



meeting  การประชุม 

mention (v) เอยถึง (กิริยา) 

menu  รายการอาหาร 

message ขอความ 

method  
- method of 
payment 

วิธี 
- วิธีจายเงิน 

metro /subway 
/underground 

รถไฟใตดิน 

milky  
- milky coffee 

ทำจากนม 
กาแฟนม 

million ลาน (จำนวน) 

mine ของดิฉัน ของผม 

mineral  
- mineral water 

แรธาตุ 
- น้ําแร 

mini-bar  บารขนาดเล็ก 

minute(s) นาที 

mirror (n) กระจกเงา (คำนาม) 

miss (v) พลาด (กิรยิา) 

mistake  
  

ความผิดพลาด 

mixed  ถูกผสม สับสน 

mixer-tap กอกน้ําท่ีผสมน้ํารอนกับน้ําเย็น 

modern      ทันสมัย แบบใหม 

moment เวลาครูหนึ่ง ชวงเวลา 

Monday วันจันทร 



monument           อนุสาวรีย 

more  มากขึ้น อีก กวา  

morning  ตอนเชา 

most แทบทั้งหมด สวนมาก 

mountain(s) ภูเขา 

mozzarella (Italian 
cheese) 

มอซซาเรลลา (เนยแข็งของอิตาล)ี 

much  
- How much is it 
please? 

มาก 
- ชิ้นนี้ราคาเทาไหร 

museum        พิพิธภัณฑ 

must (aux modal v)
- You must see the 
show. 

ตอง (กิริยาชวยพิเศษ) 
- คุณตองไมพลาดชมการแสดงนี้ 

my ของดิฉัน ของผม 

 
N 

 

name  
….my name’s …. 

ชื่อ 
....ดิฉัน/ผมชื่อ.... 

national แหงชาติ 

national park          อุทยานแหงชาติ 

nationality สัญชาติ 

natural  เกี่ยวกับธรรมชาติ 

near ใกล 

need (n) ความจําเปน (คำนาม) 

negative ปฏิเสธ ที่เปนดานลบ 



new ใหม 

next  ตอไป 

nice ดี 

nightgown ชุดนอนผูหญิง 

no  ไม 

noise เสียงรบกวน 

none ไมมี 

non-smoking ไมสูบบุหรี่ 

note (n) 
note (v) 

ขอความที่จดบันทึกไว (คำนาม) 
จดบันทึก (กิริยา) 

nothing ไมมีอะไร 

notice  สังเกต 

November เดือนพฤศจิกายน 

now  ตอนนี้ 

number  หมายเลข 

nylon ไนลอน 
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object วัตถุ  

occupancy    จํานวนหองที่มีผูเขาพักแลว 

October เดือนตุลาคม 

of ของ แหง 

off 
- a day off 

หยุด ปด 
- วันหยุด 

offer (n) 
offer (v) 

ขอเสนอ (คำนาม) 
เสนอ (กิริยา) 



oh! โอ!  

oil น้ํามัน 

old   แก เกา 

older   แกกวา เกากวา  

oldest แกท่ีสุด เกาท่ีสุด 

on ….. on the table 
on ….. turn on the 
TV 

บน……อยูบนโตะ 
เปด……เปดโทรทัศน 

one  หนึ่ง 

one–bed suite หองสูทเตียงเดี่ยว 

onion     หัวหอม ตนหอม 

only เทานั้น 

open (n) 
open (v) 

พื้นที่เปดโลง (คำนาม) 
เปด (กิริยา) 

opening เวลาเปด 

operate (v) ปฏิบัติ ทํางาน ใชงาน 

opposite  ตรงขาม 

orange สีสม ผลสม 

order (v) would you
like to order? 
order (n) your order
is ready 

สั่ง (กิริยา) คุณตองการสั่งไหม  
ของที่สั่ง (คำนาม) ของที่คุณสั่งพรอมแลว 

other อื่นๆ 

our ของเรา 

out  
go out of (v) 

ออก 
ออกไปจาก (กิริยา) 



      check out of  (v)  เช็คเอาทออกจาก (กิริยา) 

outside ขางนอก 

over (adverb) 
over there 
over here 

อยูเหนือ (คาํวิเศษณ) 
อยูท่ีนั่น 
อยูท่ีนี่ 

over head 
(projector) 

เหนือศีรษะ (เครื่องฉายโปรเจคเตอร)  

overseas  ตางประเทศ 

own (adj) 
      -    your own Job 
File 

ของตัวเอง (คําคุณศพัท) 
- แฟมประวัติการทํางานของคุณเอง 
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packed  แนน ซึ่งใสไวจนแนน  

page หนากระดาษ 

pair  (n) 
      -    in pairs 

คู (คำนาม) 
- เปนคู 

pan-fry (v) (food) ทอดในกระทะ (กิริยา) (อาหาร) 

panoramic view ทิวทัศนในมุมกวาง 

park  (n) สวนสาธารณะ (คำนาม) 

park (v) จอด (กิริยา) 

part – part 1, 2, etc ภาค สวน - สวนที่ 1, 2 ฯลฯ  

particular  เปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 



partner (n) หุนสวน คู (คํานาม) 

past  
      - half past three 

ผานไป 
       - สามโมงครึ่ง 

past (tense) อดีต (กาล) 

past participle   กริยาที่แปลงรูปเปนกริยาชองที่สาม 

pasta พาสตา 

pastry (n) 
- puff pastry 

แปงทำขนม (คำนาม) 
- แปงทําขนมพาย 

pay  (n) 
pay (v) 

เงินเดือน (คำนาม) 
จาย (กิริยา) 

payment การชําระเงิน เงินท่ีชําระ 

people  ผูคน ประชาชน 

per – per night  ตอ – ตอคืน  

person  บุคคล 

personal สวนบุคคล สวนตัว 

phone  / telephone 
(n) 
phone / telephone 
(v) 

โทรศัพท (คำนาม) 
โทรศัพท (กิริยา)  

photo (n) ภาพถาย (คำนาม) 

photo-shop รานถายภาพ 

phrase (n)  วลี (คำนาม) 

piazza  ลานสาธารณะ 

pillow หมอน 

pink สีชมพู 

pity ความนาเสียดาย 



- it’s a pity - นาเสียดาย 

place (n) สถานที่ (คำนาม) 

plan (n) แผนการ (คำนาม) 

plant (n) พืช (คำนาม) 

please (adv) โปรด 

plenty (of) มากมาย 

point 
- the main points 

จุด 
- ประเด็นหลัก 

polite (adj) สุภาพ (คําคุณศัพท) 

pool (n) สระวายน้ํา (คำนาม) 

popular เปนท่ีนิยม 

population  ประชากร 

pork  เนื้อหมู 

porter คนขนของ คนเฝาประตู 

possibility ความเปนไปได 

possible  เปนไปได 

post office ที่ทําการไปรษณีย 

pound £ เงินปอนดของอังกฤษ 

practice (n) การฝกหัด (คำนาม) 

practise (v) ฝกหัด (กิริยา) 

prawns  กุงขนาดเล็ก 

preferably อยางท่ีตองการ 

prepare (v) ตระเตรียม (กิริยา) 

present (v) นำเสนอ เสนอ (กิริยา) 

present perfect  รูปกาลที่ใชกับเหตุการณในอดีตที่ตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

presentation การนำเสนอ 



press (v) 
….press button 1  

กด (กิริยา) 
....กดปุมท่ี 1 

pressing  (laundry)
  

การรีดผา 

pretty สวย  

price  ราคา ตั้งราคา 

priceless  มีคามากจนประมาณมิได 

problem  ปญหา 

projector 
- overhead 
projector              

เครื่องฉายภาพ 
เครื่องฉายภาพเหนือศีรษะ 

pronunciation การออกเสียง 

provide (v) จัดให (กิรยิา) 

Pudding /dessert พุดด้ิง/ของหวาน 

put (v) วาง (กริิยา) 

put in  (v)    ใสเขา (กิริยา) 

put through (v) ติดตอ (ตอสาย) (กิริยา) 

 
Q 

 

quantity จำนวน 

query - queries  ขอสอบถาม 

question (n) คำถาม 

quickly  อยางรวดเร็ว 

 
R 

 

rack (n) ไมแขวน (คำนาม) 



   towel-rack   ไมแขวนผาเช็ดตัว 

radio alarm สัญญาณเตือนทางวิทยุ  

railway station    สถานีรถไฟ 

range  ความหลากหลาย 

rare  
- a rare steak 

สุกนอย 
- สเต็กแบบสุกนอย 

raspberry  ราสเบอรี่ 

rates     อัตรา 

razor  ใบมีดโกน 

read (v) อาน (กิริยา) 

ready พรอม 

really อยางจริง อยางมาก 

reason        เหตุผล 

reasonably  อยางมีเหตุผล 

receipt  ใบเสร็จรับเงิน 

reception การตอนรับ 

receptionist พนักงานตอนรับ 

recommend   (v) แนะนำ (กิริยา) 

recommendation 
(n) 

การแนะนำ คำแนะนำ (คำนาม) 

record(s) (n) สิ่งท่ีบันทึกไว (คำนาม) 

red สีแดง 

regards (end of 
letter = Kind 
regards) 

ดวยความนับถือ (ลงทายจดหมาย = ขอแสดงความนับถือ) 

relative (adj.) คอนขาง (คําคุณศัพท) 



relax  (v) ผอนคลาย (กิริยา) 

remember  จดจํา จําได 

remote control รีโมท 

repeat (v) พูดซ้ํา (กิริยา) 

reply (v) 
reply (n) 

ตอบ (กิริยา) 
คำตอบ (คำนาม) 

request  (v) 
request  (n) 

รองขอ (กริิยา) 
คํารองขอ (คำนาม) 

reserve (v) จอง (กิริยา) 

restaurant รานอาหาร 

return (v) คืน กลับ (กิริยา) 

right  ถูกตอง ขวา 

roast (v) อบ (กิริยา) 

role บทบาท 

role-play การแสดงบทบาท 

room หอง 

room-service บริการเสิรฟอาหารถึงหอง 

rouble                  รูเบิล เงินสกุลรัสเซีย 

round (adj.) a 
round table 
round - to go round
the musuem 

กลม (คําคณุศัพท) โตะกลม 
รอบ – ไปรอบๆ พิพิธภัณฑ 

rum        เหลารัม 

rump-steak เนื้อสเตกสะโพก 



 
S 

 

safe (for valuables) ตูเซฟไวเก็บของมีคา 

salad    สลัด 

salmon ปลาแซลมอน 

same เหมือน 

sandy (adj.) ที่มีลักษณะเปนทราย (คําคุณศพัท) 

satisfy    ทําใหพอใจ ตอบสนองความตองการ 

Saturday   วันเสาร 

sauce    ซอส 

sauna เซานา  

sautéed   (food) ผัด (อาหาร) 

say (v) บอก พูด (กิริยา) 

screen    ฉาก กรอง 

sea view  ทิวทัศนชายทะเล 

season   ฤดู 

seat  ที่นั่ง 

second (adj.)  
- second floor 

ท่ีสอง (คาํคณุศัพท) 
- ชั้นท่ีสอง 

secretarial   เกี่ยวกับเลขานุการ 

see (v) เห็น (กิริยา) 

seem  ราวกับวา 

selection  การเลือก 

send (v) สง (กิริยา) 

sentence ประโยค 

separate (adj)– แยกจากกนั (คําคุณศัพท) กอกน้ํารอน/เย็นแยกจากกัน 



separate hot/cold 
taps 
separate (v) to 
separate the items 

แยก (กิริยา) แยกของออกจากกัน  

separately อยางแยกจากกัน 

September เดือนกันยายน 

serve (v) เสิรฟอาหาร รับใช (กิริยา)  

service บริการ 

service-charge คาบริการ 

sesame (seeds)  เมล็ดงา 

set (v) to set a 
table 
set (n) - a set of … 

จัด (กิริยา)จัดโตะ  
ชุด (คำนาม) ชุดของ..... 

seventh  ที่เจ็ด 

several หลาย 

sew (v) to sew a 
button on the dress

เย็บ (กิริยา) เย็บกระดุมบนเสื้อ 

shall I ? ผม/ดิฉัน...ไดไหม 

shampoo แชมพู 

shaver-socket / 
razor-point 

ปลั๊กไฟสําหรับใชกับมีดโกน 

shave (v) โกน (กิริยา) 

shaving-cream ครีมโกนหนวด 

sheet  แผน ผาปูท่ีนอน 

sherry เหลาองุนท่ีมีแอลกอฮอลสูง  
ลูกเชอรรี่ 



shirt เสื้อเชิรท 

shopping  การจับจายซื้อของ 

shop รานคา  

short (adj.)  สั้น เตี้ย (คําคุณศัพท) 

should (v) ควร (กิริยา) 

show (v) แสดง (กิริยา) 

shower อาบน้ํา 

shuttle (bus) รถรับสง (รถบัส) 

side  ขาง ดาน 

sight (n) สถานที่นาเที่ยว (คำนาม) 

sightseeing เที่ยวชม 

sign (v) ลงชื่อ (กริยา) 

similar  คลายคลึง 

simple (adj.) เรียบงาย (คําคุณศัพท) 

simultaneous  เกิดขึ้นในเวลาพรอมกัน 

sincerely  
–Yours sincerely   

อยางจริงใจ 
- ดวยความจริงใจ 

single (adj.) 
- single room  

เด่ียว  (คําคุณศัพท) 
- หองเดี่ยว 

sink (n)  อางลางจาน อางลางหนา (คำนาม) 

sir ทาน คุณผูชาย 

sirloin steak สเตกเนื้อสัน 

sit (v) นั่ง (กิริยา) 

site (n)   
- tourist site         

สถานที่ (คำนาม) 
- สถานที่ทองเที่ยว 

situation เหตุการณ 



six  หก 

slides    (photo 
slides) 

สไลด (สไลดภาพถาย) 

slightly  อยางเล็กนอย 

small  เล็ก 

smoked salmon แซลมอนรมควัน 

snacks ขนมขบเคี้ยว 

so (conj.) 
- so that’s two 
coffees 

ดังนั้น ก็ (คําสันธาน) 
- ดังนั้นก็เปนกาแฟสองถวย 

soap  สบู 

sole meunière 
(fish) 

ปลาตาเดียวอบซอสเนยมะนาว 

solution คำตอบ 

some  บาง บาง 

someone 
/somebody 

บางคน/บางทาน  

something บางอยาง 

sorry เสียใจ ขอโทษ 

sound equipment เครื่องเสียง 

soup  ซุป 

sous-chef รองหัวหนาพอครัว 

south ทิศใต 

speak (v) พูด (กิริยา) 

special  พิเศษ 

spell (v) สะกด (กิริยา) 



spend (v) ใชจาย (กิริยา) 

spices เครื่องเทศ 

sponge (n) 
- sponge cake 

ฟองน้ํา (คำนาม) 
- เคกเนื้อสปองจ 

spot (v)  
- tourist spot 

สังเกตเห็น (กิริยา) 
- สถานที่ทองเที่ยว 

square จตุรัส 

staff พนักงาน 

stage ระยะเวลา 

 
T 

 

table   โตะ 

take (v) เอาไป (กิริยา) 

take out (remove) 
(v) 

       แกะออก (ถอดออก) (กิริยา) 

talk (v)        พูดคุย (กิริยา) 

tap (n) hot / cold 
tap 

กอกน้ํา (คำนาม) ก็อกน้ํารอน/เย็น 

tap out / key in (a 
number) (v) 

กรอก/คีย (หมายเลข) (กิริยา) 

tapescript  เทปสคริปต 

taste (v) 
- a taste ( n) 

ชิม (กริิยา) 
- รสชาต ิ(คำนาม) 

tax ภาษ ีเรยีกเกบ็ภาษ ี

tea   น้าํชา 

team  ทีม คณะ  



telephone (n) 
telephone (v) 

โทรศัพท (คำนาม) 
โทรศัพท (กิริยา) 

television  โทรทัศน 

ten (10) สิบ (10) 

tense (gram) กาล (ไวยากรณ) 

terribly  - I’m 
terribly sorry 

อยางนากลัว อยางมาก – ผม/ดิฉันเสียใจอยางมาก 

text ขอความ สงขอความ 

thank (v) 
thank you (very 
much) 

ขอบคณุ ขอบใจ (กริยิา) 
ขอบคณุ ขอบใจ (มาก) 

that  นัน่ นัน้ 

the คาํนาํหนาคาํนามที่เจาะจงทัง้เอกพจนและพหพูจน 

theatre       โรงภาพยนตร โรงละคร 

their ของพวกเขา ของพวกมัน 

them พวกเขา พวกมัน (กรรม) 

themselves (pers 
pron pl) 

พวกเขาเอง พวกมันเอง (คําสรรพนามพหูพจน) 

then    ตอจากนั้น  ตอนนั้น 

there is  
there are 

มี (เอกพจน) 
มี (พหูพจน) 

they  พวกเขา พวกมัน 

thing                       สิ่งของ 

think (v) คิด (กิริยา) 

third (3rd) ที่สาม (3) 

thirty (30) สามสิบ (30) 



thirty-first (31st) ที่สามสิบเอ็ด (31) 

this  นี่ นี้ 

this / these นี่ นี้/เหลานี้ 

though / although แมวา / ถึงแมวา 

three  (3) สาม (3) 

Thursday วันพฤหัสบดี 

tick    (v) ทําเครื่องหมายถูก  (กิริยา) 

ticket  
  

ตั๋ว 

time – what time 
does it open? 

เวลา- มันเปดกี่โมง 

tip (n) 
- the tip is included
  

เงินทิป (คำนาม) 
- รวมเงินทิปดวย 

tissue (paper 
hankerchief) 

กระดาษทิชชู (ผาเช็ดหนากระดาษ)  

titles ตําแหนง ยศ ชื่อเรื่อง 

to  ถึง ที่  

today                      วันนี้ 

together (adv) ดวยกัน (คาํวิเศษณ) 

toilet paper กระดาษชำระ 

tomorrow  พรุงนี้ 

tonic       โทนิค 

tonight  คืนนี้ 

toothbrush  แปรงสีฟน 

toothpaste  ยาสีฟน 



top (n) สวนบนสุด (คำนาม) 

total (n) ยอดรวม (คำนาม) 

tour  
tour guide  

ทองเที่ยว 
มัคคุเทศกนําเที่ยว 

tourist  นกัทองเทีย่ว 

towel (n) ผาขนหน ู(คำนาม) 

town  เมอืงเลก็ 

translation  การแปล งานแปล  คำแปล 

translator  ผูแปล นกัแปล 

transportation (n)
  

การคมนาคม (คำนาม) 

travel   (v) เดนิทาง (กริยิา) 

traveller’s cheque  เชค็สาํหรบันกัทองเที่ยว 

tray  ถาด 

trifle   (dessert with 
sherry, sponge 
cake ….) 

ขนมทรัยเฟล (ขนมหวานที่ใสเหลาองุนขาวกับสปอนจเคก)

trip (n) การเดนิทาง การเทีย่ว (คำนาม) 

trouble (n) 
 - I’m having 
trouble with… 

ปญหา (คำนาม) 
          - ผม/ดิฉันกําลังมีปญหากับ... 

trouser-press เครื่องรดีกางเกง 

true (adj) จรงิ (คําคณุศัพท) 

try (v)   พยายาม (กิริยา) 

Tuesday วันอังคาร 

turbot   (fish) เทอเบิท (ปลา) 



turn (v) เลี้ยว พลิก หมุน (กิรยิา) 

turn down 
(bedclothes) 
turn down (the 
sound) (reduce) 

พับลง (เครื่องนอน) 
ลด (เสียง) (ปรับลง) 

turn left         เลี้ยวซาย 

turn off  (light, TV) 
turn off  (tap)  

ปด (ไฟฟา โทรทัศน) 
ปด (กอกน้ํา) 

turn on   (light, TV) 
turn on  (tap) 

เปด (ไฟฟา โทรทัศน) 
เปด (กอกน้ํา) 

turn right        เลี้ยวขวา 

turn up (sound etc) 
(increase) 

เพิ่ม (เสียง ฯลฯ) (ปรับขึ้น) 

TV โทรทัศน 

twelve (12) สิบสอง (12) 

twenty (20) ยี่สิบ (20) 

twenty-first (21st) ยี่สิบเอ็ด (21) 

twenty-fourth (24th) ยี่สิบสี่ (24) 

twenty-second 
(22nd) 

ยี่สิบสอง (22) 

twenty-third (23rd)  ยี่สิบสาม (23) 

twin-beds 
- twin rooms 

เตียงคู  
- หองเตียงคู 

two (2) สอง (2) 

type  ประเภท  



 
U 

 

under (adj) ขางใต ขางลาง นอยกวา (คําคุณศัพท) 

underline (v) ขีดเสนใต (กิริยา) 

understand (v) เขาใจ (กริยิา) 

understanding  ความเขาใจ 

until (prep) จนถึงจนกระทั่ง (คําบุพบท) 

up (to) 50 people สูง (ถึง) 50 คน 

us  พวกเรา 

use   (v) ใช (กิริยา) 

usual (adj) ปกต ิ(คําคณุศัพท) 

usually (adv) อยางปกติ (คาํวเิศษณ) 

 
V 

 

valet service บริการซักรีด 

valuables  ของมีคา 

vary (v)  the prices 
vary… 

แตกตาง แปรผนั (กริยิา) ราคาแตกตางกนั... 

VAT  - tax (value 
added tax)  

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

Vatican นครรัฐวาตกินั 

verb (gram) คํากริยา (ไวยากรณ) 

versatile  เกงหลายอยาง ใชประโยชนไดหลากหลาย 

very  มาก อยางยิง่ 

video  วีดีโอ 

view (n)  a sea- ทิวทศัน (คำนาม) ทิวทัศนทะเล 



view 

Visa บัตรเครดิตวีซา 

visit (v) เยี่ยมเยียน เยี่ยมชม (กิริยา) 

visitor  ผูมาเยือน แขก ผูมาเยี่ยมชม 

vodka      เหลาวอดกา 

 
W 

 

wait (v) รอคอย (กริิยา) 

waiter พนักงานเสริฟชาย 

waitress  พนักงานเสริฟหญิง 

Waldorf salad         
  

สลัดวอลดอฟ 

walk (v) 
      walk (n)  

เดิน (กริยา) 
ทางเดิน การเดินเลน (คำนาม) 

wall ผนังกําแพง 

want (v) ตองการ อยากได (กรยิา) 

wardrobe ตูเก็บเสื้อผา 

washbasin อางลางมือ อางลางหนา 

water  น้ํา 

way (n) ชองทาง วิธีทาง (คำนาม) 

we เรา พวกเรา 

Wednesday วันพุธ 

weekend สุดสัปดาห 

welcome (adj) 
- you’re welcome ! 

ยินดีตอนรับ (คําคุณศัพท) 
- ยินดีตอนรับ! 

well done สุกมาก 



what  
    what would you 
like? 

อะไร 
คุณตองการอะไร 

when เมื่อไร 

where (adv) 
where (conj) 

ที่ไหน (คาํวิเศษณ) 
ที่ไหน (คาํสนัธาน) 

which  สิง่ไหน ซึง่ 

while  ขณะที ่

whiskey  (Irish 
spelling) 

เหลาวิสกี้ (สะกดแบบไอริช) 

whisky    (UK, USA 
spelling) 

เหลาวิสกี้ (สะกดแบบอังกฤษและสหรัฐ) 

white  สีขาว 

who ใคร 

whole ทั้งหมด ครบถวน สมบูรณ 

why (adv) 
- why not  

ทําไม เพราะเหตใุด (คาํวิเศษณ) 
- ทาํไมไม 

      will (future tense)         จะ (รูปกาลอนาคต) 

window หนาตาง 

wine  ไวน เหลาองุน 

winter  ฤดหูนาว 

wish (v) ประสงค ปรารถนา (กริยา) 

with (prep) กับ  ดวย (คําบุพบท) 

without (prep) ปราศจาก (คําบุพบท) 

woman /women ผูหญิงหนึ่งคน/ผูหญิงมากกวาหนึ่งคน 

wonderful   ดีเปนพิเศษ มหัศจรรย วิเศษ 



word คํา คําพูด ถอยคํา ขาว คําสัญญา 

work (v) ทำงาน (กริยา) 

work-out  
 - a good work-out 
(gym) 

ออกกําลังกาย 
- การออกกําลังกายท่ีดี (โรงยิม) 

world โลก 

worth (adj) 
- it’s well worth it     

คุม มคีณุคา (คําคุณศพัท) 
- มันคุม 

write (v) เขียน (กิริยา) 

writing-paper กระดาษเขียน 

wrong   ผิด 

 
Y 

 

yellow (colour) สีเหลือง 

Yen                        สกลุเงนิเยน 

yes ใช 

yet  (adv) ยัง แต (คาํวิเศษณ) 

you  คุณ ทาน พวกคุณ พวกทาน 

young         ออนวยั ออนหัด หนุมสาว 

your  ของคณุ ของทาน ของพวกคณุ ของพวกทาน 

yours  ของคณุ ของทาน ของพวกคณุ ของพวกทาน 

yourself ตวัคุณเอง ตวัทานเอง 

Yuan     (currency) เงนิสกลุหยวน  

 
 


	A
	accept (v)
	ยอมรับ รับ (กิริยา)
	(I) am
	(ดิฉัน/ผม) เป็น อยู่ คือ .....
	B
	basement
	ห้องใต้ถุนตึก ห้องใต้ดิน

	C
	cheese 
	ชีส



	(of ) course
	แน่นอน
	crispy (adj)
	กรอบ (คำคุณศัพท์)
	…สลัดผักสด…
	crouton (n) (a piece of fried crispy bread used in soups or salads)
	กรูตอง (คำนาม) (ขนมปังอบกรอบรูปลูกเต๋าใช้โรยหน้าซุปหรือสลัดต่างๆ) 
	D
	E
	enough 
	พอเพียง เพียงพอ

	F
	fitness centre.
	ศูนย์ออกกำลังกาย


	from
	จาก
	G
	H
	hot 
	ร้อน

	I
	item 
	สิ่งของ
	J
	kind 
	ชนิด 



	L
	label 
	ฉลาก ติดฉลาก 

	M
	many 
	หลาย


	match (v)
	จับคู่ (กิริยา)
	N
	O
	P
	partner (n)
	หุ้นส่วน คู่ (คำนาม)
	past 
	ผ่านไป
	pool (n)
	สระว่ายน้ำ (คำนาม)

	Q
	R
	S
	salad   
	สลัด


	T
	there is 
	มี (เอกพจน์)
	มี (พหูพจน์)
	transportation (n) 
	การคมนาคม (คำนาม)
	trouble (n)
	ปัญหา (คำนาม)



	U
	up (to) 50 people
	สูง (ถึง) 50 คน

	V
	valet service
	บริการซักรีด

	W
	Y

	yes
	ใช่

