
หนา้
แรก

ฝึก
สมอง

สมดุจดศพัท์
ออนไลน์

หอ้งสอบ
เขา้ม.1

หอ้งสอบ
เขา้ม.4

หอ้งสอบเขา้
มหาวทิยาลยั

ผู้ทาํ
เวบ็

คาํท䩦ี呴คาํศพัท์ คาํแปล
1 about ประมาณ
2 across ขา้ม
3 act แสดง
4 activity กจิกรรม
5 actor นักแสดงชาย
6 actress นักแสดงหญงิ
7 afraid กลวั
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8 after หลงัจาก
9 along ตาม(ถนน)
10 alphabet ตวัอกัษร
11 always เป็นประจาํ
12 among อยู่ทา่มกลาง
13 amount ปรมิาณ
14 another อกีหน䩦ึ呴ง
15 anti ตอ่ตา้น
16 area พ䙓ื慃นท䩦ี呴
17 argue โตเ้ถยีง
18 army กองทพั
19 around รอบ ๆ
20 arrest จับกมุ
21 arrive มาถงึ
22 art ศลิปะ
23 article บทความ
24 artist ศลิปนิ
25 attack โจมตี
26 awake ต䩦ื呴นนอน
27 away ไกล

28 ban หา้ม



29 band วงดนตรี
30 bank ธนาคาร
31 basket ตะกรา้
32 bath อาบน䙓ํ慃า
33 battle การตอ่สู้
34 bean ถั䩦呴ว
35 bear หมี
36 beat ตี
37 beautiful สวย
38 beauty salon รา้นเสรมิสวย
39 because เพราะวา่
40 become กลายเป็น
41 beef เน䙓ื慃อววั
42 before กอ่น
43 begin เร䩦ิ呴ม
44 behind ขา้งหลงั
45 believe เช䩦ื呴อ
46 belt เขม็ขดั
47 bend โคง้

48 bet พนัน
49 between ระหวา่ง



50 bike จักรยาน
51 bill ใบแจง้หน䙓ี慃
52 blade ใบมดี
53 blank วา่ง
54 blanket ผา้หม่
55 blind ตาบอด
56 blood เลอืด
57 blow เป่าลม
58 board ไมก้ระดาน
59 borrow ขอยมื
60 bottom กน้
61 boxer นักมวย
62 bracelet กาํไลมอื
63 branch ก䩦ิ呴งไม้
64 brand ย䩦ี呴หอ้
65 brave กลา้หาญ
66 break ทาํแตก
67 bride เจา้สาว

68 bridge สะพาน

69 bring นาํมา
70 broom ไมก้วาด



71 bubble ฟองอากาศ
72 bucket ถงั
73 build สรา้ง
74 building ตกึ
75 bump ชน
76 bumper เคร䩦ื呴องกนัชน
77 burn เผาไหม้
78 bush พุ่มไม้
79 business ธรุกจิ
80 busy ไมว่า่ง
81 butcher คนขายเน䙓ื慃อ
82 butterfly ผเีส䙓ื慃อ
83 button กระดมุ
84 buy ซ䙓ื慃อ
85 cabbage กะหล䩦ํ呴า
86 calendar ปฏทินิ
87 call เรยีก
88 Cambodia ประเทศกมัพชูา

89 candle เทยีน
90 canvas ผา้ใบ
91 capital เมอืงหลวง



92 carpenter ชา่งไม้
93 carpet พรม
94 carrot หวัผักกาด
95 carton กลอ่งกระดาษ
96 cash เงนิสด
97 castle ปราสาท
98 ceiling เพดาน
99 center ศนูยก์ลาง
100 change เปล䩦ี呴ยน
101 cheap ราคาถกู
102 cheese เนย
103 chess หมากรกุ
104 chest อก
105 chicken เน䙓ื慃อไก่
106 children เดก็

107 chilli พลกิ
108 chin คาง
109 China ประเทศจนี
110 choose เลอืก
111 cinema โรงหนัง
112 circle วงกลม



113 citizen พลเมอืง
114 classmate เพ䩦ื呴อนรว่มชั䙓慃นเรยีน
115 cliff หนา้ผา
116 climate ภมูอิากาศ
117 climb ปีน
118 clip ตดัออก
119 clothes เส䙓ื慃อผา้
120 cloud เมฆ
121 coconut มะพรา้ว
122 collect สะสม
123 comb หวี
124 company บรษัิท
125 compute คาํนวณ
126 continue ตอ่เน䩦ื呴อง

127 contract หนังสอืสญัญา
128 control ควบคมุ
129 conversation การสนทนา

130 coral หนิปะการัง
131 cord เชอืก
132 corner มมุ
133 correct ถกูตอ้ง



134 country ประเทศ
135 cousin ลกูพ䩦ี呴ลกูนอ้ง
136 crocodile จระเข้
137 cry รอ้งไห้
138 cure รักษา
139 curtain มา่น
140 cute นา่รัก
141 dance เตน้
142 dancer นักเตน้
143 dangerous อนัตราย
144 dead ตาย
145 decide ตดัสนิใจ
146 declare ประกาศ
147 deep ลกึ
148 defeat พชิติ
149 delete ลบท䙓ิ慃ง
150 deluxe หรหูราสงา่งาม
151 dentist หมอฟัน
152 desk โตะ๊นักเรยีน
153 dictionary พจนานกุรม
154 difficult ยาก
155 direction



ทศิทาง
156 dirty สกปรก
157 donkey ลา(สตัว)์
158 doorbell กร䩦ิ呴งหนา้ประตู
159 downstairs ชั䙓慃นลา่ง
160 drive ขบัรถ
161 dust ฝุ่น
162 duster ไมข้นไก(่ใชปั้ดฝุ่น)
163 earth โลก
164 earthquake แผน่ดนิไหว
165 east ทศิตะวนัออก
166 elbow ขอ้ศอก

167 empty วา่งเปลา่
168 end จบ
169 enemy ศตัรู
170 energy พลงังาน

171 engine เคร䩦ื呴องยนต์
172 engineer วศิวกร
173 England ประเทศองักฤษ
174 enjoy สนกุ
175 escape หนี



176 example ตวัอยา่ง
177 excellent ดมีาก
178 excuse ขอโทษ
179 exist มอียู่
180 exit ทางออก
181 expect คาดหวงั
182 expensive แพง
183 fact ความจรงิ
184 factory โรงงาน
185 fail ลม้เหลว
186 fairy นางฟา้
187 fall ตก
188 feel รู้สกึ
189 female หญงิ
190 fever ไข้

191 file แฟม้เอกสาร
192 fill เตมิ
193 filter เคร䩦ื呴องกรอง
194 find หา
195 fine คา่ปรับ
196 fisherman ชาวประมง



197 float ลอย
198 flood น䙓ํ慃าทว่ม
199 floor พ䙓ื慃นหอ้ง
200 flower ดอกไม้
201 flu ไขห้วดัใหญ่
202 forest ป่า
203 forever ตลอดไป
204 forget ลมื
205 forgive ใหอ้ภยั

206 form รปูแบบ
207 friend เพ䩦ื呴อน
208 from จาก
209 future อนาคต
210 gain ไดก้าํไร
211 get off ลง (รถ)
212 get on ข䙓ึ慃น (รถ)
213 get up ลกุข䙓ึ慃น
214 giant ยกัษ์
215 gigantic ใหญโ่ต
216 glue กาว
217 goal จดุมุ่งหมาย



218 goat แพะ
219 gold ทอง
220 golden ทาํดว้ยทองคาํ
221 goods สนิคา้
222 grain เมลด็ขา้ว
223 grass หญา้
224 grasshopper ต䉢ั㥳กแตน
225 greedy ตะกละ

226 greet ทกัทาย
227 grill ยา่ง
228 groom เจา้บา่ว
229 gum หมากฝรั䩦呴ง
230 gums เหงอืก
231 half คร䩦ึ呴งหน䩦ึ呴ง

232 happen เกดิข䙓ึ慃น
233 harbor ทา่เรอื
234 hate เกลยีด
235 hawk เหย䩦ี呴ยว
236 headache ปวดหวั
237 hear ไดย้นิ
238 heart หวัใจ



239 heavy หนัก
240 high สงู
241 hill เนนิเขา
242 hip สะโพก
243 history ประวตัศิาสตร์
244 holiday วนัหยดุ
245 honey น䙓ํ慃าผ䙓ึ慃ง
246 hop กระโดดขาเดยีว
247 horn เขาสตัว์
248 hospital โรงพยาบาล
249 hot รอ้น
250 hotel โรงแรม
251 house บา้น

252 hungry หวิ
253 hurt ทาํใหเ้จบ็ปวด
254 idea ความคดิ
255 if ถา้
256 in front of ตอนหนา้
257 indoor ในรม่
258 invite เชญิ
259 iron เตารดี



260 Japan ประเทศญ䩦ี呴ปุ่น
261 jar ขวดโหล
262 juice น䙓ํ慃าผลไม้
263 kangaroo จงิโจ้
264 keep เล䙓ี慃ยง

265 kitchen หอ้งครัว
266 knee เขา่
267 Korea ประเทศเกาหลี
268 large กวา้งใหญ่
269 laugh หวัเราะ
270 lend ใหย้มื
271 lesson บทเรยีน
272 let อนญุาตให้

273 letter จดหมาย
274 little นอ้ย
275 loud เสยีงดงั
276 male ชาย
277 marble ลกูหนิ
278 market ตลาด
279 mat เส䩦ื呴อ
280 match เขา้กนั



281 math คณติศาสตร์
282 may อาจจะ
283 meal ม䙓ื慃ออาหาร
284 meat เน䙓ื慃อสตัว์

285 mirror กระจกเงา
286 money เงนิ
287 mop ถพู䙓ื慃น
288 mouse หนู
289 mud โคลน
290 mug เหยอืก
291 multiply คณู
292 music ดนตรี

293 musician นักดนตรี
294 must ตอ้ง
295 mute ใบ้
296 Myanmar ประเทศพมา่
297 near ใกล้
298 nearby แคเ่อ䙓ื慃อม
299 neat เรยีบรอ้ย
300 needle เขม็
301 nephew หลานชาย



302 never ไมเ่คย
303 nice ออ่นโยน

304 nickname ช䩦ื呴อเลน่
305 niece หลานสาว
306 noodle กว๋ยเตี̃ยว
307 noon เท䩦ี呴ยง
308 north ทศิเหนอื
309 office สาํนักงาน
310 often บอ่ยครั䙓慃ง
311 oil น䙓ํ慃ามนั
312 olive มะกอก
313 onion หวัหอม
314 only อยา่งเดยีวเทา่นั䙓慃น
315 oven เตาอบ
316 over เหนอื
317 paint ทาสี
318 pair คู่
319 papaya มะละกอ
320 paper กระดาษ
321 parent พอ่แม่
322 park สวนสาธารณะ



323 parrot นกแกว้

324 path ทางเดนิ
325 paw อุ้งเทา้
326 pay ชาํระ(เงนิ)
327 penknife มดีพก
328 pepper พรกิไทย
329 pick เกบ็
330 pigeon นกพริาบ
331 plan แผนการ
332 plant พชื
333 plate จาน

334 point จดุ
335 policeman ตาํรวจ
336 pool สระน䙓ํ慃า
337 poor จน
338 pork เน䙓ื慃อหมู
339 post ไปรษณยี์
340 postman บรุษุไปรษณยี์
341 potato มนัฝรั䩦呴ง
342 pray สวดมนต์
343 prevent ปอ้งกนั



344 price ราคา
345 prince เจา้ชาย
346 princess เจา้หญงิ
347 prize รางวลั
348 project โครงการ
349 quick รวดเรว็
350 quiet เงยีบ
351 quit เลกิ
352 quite คอ่นขา้ง
353 quiz การทดสอบความรู้

354 rain ฝน
355 ready พรอ้ม
356 repeat ทาํซ䙓ํ慃า
357 review ทบทวน
358 rhino แรด
359 river แมน่䙓ํ慃า
360 road ถนน
361 robot หุ่นยนต์
362 role บทบาทการแสดง

363 round กลม



364 safe ปลอดภยั
365 sail แลน่เรอื
366 sailor กะลาสี
367 sale การขาย
368 salesman พนักงานขาย
369 salt เกลอื
370 salty เคม็
371 scoop ทพัพี
372 scout ลกูเสอื
373 season ฤดกูาล
374 seat ท䩦ี呴นั䩦呴ง
375 seed เมลด็
376 seek คน้หา
377 sell ขาย
378 send สง่
379 sentence ประโยค
380 sex เพศ
381 share แบง่
382 sheep แกะ

383 ship เรอื
384 short สั䙓慃น



385 shorts กางเกงขาสั䙓慃น
386 shout ตะโกน
387 shy ข䙓ี慃อาย
388 sick ป่วย
389 side ขา้ง
390 sing รอ้งเพลง
391 singer นักรอ้ง
392 skill ทกัษะ
393 skirt กระโปรง
394 slow ชา้

395 smell กล䩦ิ呴น
396 smile ย䙓ิ慃ม
397 soap สบู่
398 soldier ทหารบก
399 song เพลง
400 soul วญิญาณ
401 sound เสยีง
402 soup แกงจดื
403 sour เปร䙓ี慃ยว
404 south ทศิใต้
405 space อวกาศ



406 spaceship ยานอวกาศ
407 speak สนทนา
408 spell สะกดคาํ
409 spend ใชจ้า่ย
410 spider แมงมมุ
411 spill ทาํหก
412 spring ฤดใูบไมผ้ลิ
413 stair บนัได

414 standard มาตรฐาน

415 story เร䩦ื呴องราว
416 strong แขง็แรง
417 student นักเรยีน
418 study ศกึษา
419 sugar น䙓ํ慃าตาล
420 summer ฤดรูอ้น
421 sure แนใ่จ

422 surname นามสกลุ
423 sweet หวาน
424 swim วา่ยน䙓ํ慃า
425 tail หาง



426 take หยบิ
427 talk พดู
428 tea ชา
429 television โทรทศัน์
430 temple วดั
431 theater โรงละคร
432 thick หนา
433 thin บาง
434 thing ส䩦ิ呴งของ
435 think คดิ

436 through ผา่น
437 throw ขวา้ง
438 thumb น䙓ิ慃วโปง้
439 thus ดงัน䙓ี慃
440 ticket ตัว̃
441 tie ผกู
442 time เวลา
443 timetable ตารางเวลา
444 today วนัน䙓ี慃
445 toe น䙓ิ慃วเทา้
446 together ดว้ยกนั



447 toilet สว้ม
448 tomato มะเขอืเทศ
449 tomorrow พรุ่งน䙓ี慃
450 tonight คนืน䙓ี慃
451 toothache ปวดฟัน
452 top บนสดุ
453 touch สมัผัส
454 tour ทอ่งเท䩦ี呴ยว
455 tourist นักทอ่งเท䩦ี呴ยว

456 towel ผา้เชด็ตวั
457 tray ถาด
458 trouser กางเกงขายาว
459 truck รถบรรทกุ
460 turtle เตา่

461 under ใต้
462 understand เขา้ใจ
463 until จนกระทั䩦呴ง
464 upstairs ชั䙓慃นบน
465 use ใช้
466 useful มปีระโยชน์



467 van รถตู้
468 very มาก
469 visit เย䩦ี呴ยม
470 wait คอย
471 want ตอ้งการ
472 wash ลา้ง
473 watch นาฬกิาขอ้มอื
474 water น䙓ํ慃า
475 watermelon แตงโม
476 waterproof กนัน䙓ํ慃า
477 wave คล䩦ื呴น
478 way ทาง
479 weak ออ่นแอ
480 wear สวมใส่

481 week สปัดาห์
482 weekend วนัหยดุสดุสปัดาห์
483 welcome ยนิดตีอ้นรับ
484 west ทศิตะวนัตก
485 wet เปียก
486 whale ปลาวาฬ
487 while ขณะ



488 win ชนะ
489 wind ลม
490 window หนา้ตา่ง
491 wine เหลา้องุ่น
492 wing ปีก
493 winter ฤดหูนาว
494 wire ลวด
495 with ดว้ย, กบั
496 wolf หมาป่า

497 wood เน䙓ื慃อไม้
498 word คาํ
499 yesterday เม䩦ื呴อวาน
500 young หนุ่ม, สาว
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