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คาํท�ี�คาํศพัท์ คาํแปล
1 abandon ละท�ิ�ง
2 abbreviation คาํยอ่
3 abnormal ผดิปกติ
4 abortion การทาํแทง้
5 abroad ไปตา่งประเทศ
6 absolute แนแ่ท้
7 absorb ดดูซบั
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8 abstract รายการยอ่
9 absurdity ง�ี�เงา่
10 abundance ความอดุมสมบรูณ์
11 acceptable สามารถรับได้
12 access เขา้ถงึ
13 accessory เคร�ื�องประดบั
14 accident อบุตัเิหตุ
15 acclaim โหร่อ้งดว้ยความยนิดี
16 accommodationท�ี�พัก
17 accomplish ทาํสาํเรจ็
18 according ข�ึ�นอยู่กบั
19 acknowledge ตอบรับ
20 acrobat นักกายกรรม
21 acute (เสยีง)แหลม
22 adaptation การปรับตวั
23 addict ผู้ท�ี�ตดิสารเสพตดิ
24 adjustable ปรับได้
25 admire ชมเชย
26 admission การรับ
27 admit รับเขา้

28 advantage ความไดเ้ปรยีบ



29 adventure การผจญภยั
30 advertise โฆษณา
31 aerodynamic กลศาสตร์
32 affair กจิธรุะ
33 affect กระทบ, สง่ผล
34 affection ความรักใครไ่ยดี
35 affirm ยนืยนั
36 affluent มั��งคั��ง
37 afford สามารถใหไ้ด้
38 agenda วาระการประชมุ
39 agent ตวัแทน(ธรุกจิ)
40 aggregate รวบรวม
41 aggressive กา้วรา้ว
42 agree เหน็ดว้ย
43 ailment อาการเจบ็ป่วยท�ี�ไมร่นุแรง
44 alchemy วชิาเลน่แรแ่ปรธาตุ
45 alert เตอืนภยั
46 alibi คาํแกต้วั
47 alien คนตา่งดา้ว

48 alleviate บรรเทา
49 alley ตรอก



50 alligator จระเขต้นีเป็ด
51 allow อนญุาต
52 altruism เหน็แกป่ระโยชนค์นอ�ื�น
53 amateur มอืสมคัรเลน่
54 amazing นา่ประหลาดใจ
55 ambassador เอกอคัรราชทตู
56 ambiguous คลมุเครอื
57 ambitious ทะเยอทะยาน
58 ambush ดกัโจมตี
59 amenity ความดี
60 ammunition ดนิระเบดิ
61 amplifier เคร�ื�องขยายเสยีง
62 amuse ทาํใหเ้พลดิเพลนิ
63 analyze วเิคราะห์
64 anarchy การไมม่รัีฐบาลปกครอง
65 ancestor บรรพบรุษุ
66 ancient เกา่แก่
67 ankle ตาตุ่ม

68 anniversary ครบรอบเหตกุารณใ์นอดตี

69 announce ประกาศ
70 annoy ทาํใหร้าํคาญ



71 annual ประจาํปี
72 anonymous นรินาม
73 anxious กระวนกระวายใจ
74 apartheid การแบง่แยกสผีวิ
75 apparent แจม่ชดั
76 appeal ออ้นวอน
77 appear ปรากฏ
78 appendix ภาคผนวกของหนังสอื
79 appetite ความหวิ
80 approach เขา้มาใกล้
81 approve อนมุตัิ
82 aquarium ตู้ปลา
83 aquatic มชีวีติอยู่ในน�ํ�า
84 archaeologist นักโบราณคดี
85 architect สถาปนกิ
86 aspect ลกัษณะรปูรา่งหนา้ตา
87 assassinate ลอบฆา่
88 associate เขา้รว่ม

89 assort จาํแนก
90 assume ทกึทกัเอา
91 assure รับรอง



92 astonish ทาํใหป้ระหลาดใจ
93 astray หลงผดิ
94 astrologer นักโหราศาสตร์
95 astrology โหราศาสตร์
96 astronomy ดาราศาสตร์
97 atmosphere บรรยากาศ
98 attach ตดิกนั
99 attack โจมตี
100 attend เอาใจใส่
101 attendant ผู้เขา้รว่มประชมุ
102 attribute ใหเ้หตผุลวา่
103 audio เสยีง
104 authentic เช�ื�อไดอ้ยา่งแนน่อน
105 author ผู้ประพันธ์
106 authority เจา้หนา้ท�ี�

107 autograph ลายมอื
108 autonomy เอกราช
109 auxiliary เสรมิ
110 background ภมูหิลงั
111 backpack กระเป๋าสะพายหลงั
112 backstage หลงัฉาก



113 backup สาํรอง
114 backward ขา้งหลงั
115 baggage กระเป๋าสมัภาระ
116 bagpipe ปี��สกอ็ต
117 balance การทรงตวั
118 bald ศรีษะลา้น
119 barge เรอืสาํราญ
120 barren แหง้แลง้
121 batch หมู่, กลุ่ม
122 bazaar ตลาดขายของ
123 bead ลกูปัด
124 beak ปากนก
125 beard เครา
126 beset หอ้มลอ้ม

127 bibliography บรรณานกุรม
128 bicentennial เกดิข�ึ�นทกุ 200 ปี
129 bid ประมลูราคา

130 bide ทน
131 bile อารมณร์า้ย
132 binocular กลอ้งสอ่งทางไกล
133 biography ชวีประวตัิ



134 biology ชวีวทิยา
135 bishop หวัหนา้บาทหลวง
136 bizarre ฉดูฉาด
137 bland น�ิ�มนวล
138 blend ผสม
139 bless ใหศ้ลีใหพ้ร
140 block up อดุตนั
141 blossom ออกดอก
142 boastful โออ้วด
143 bond ขอ้ผกูมดั
144 booking การจอง
145 boost สง่เสรมิ
146 box office หอ้งขายตัว̃
147 break down เสยี
148 breakthrough ความสาํเรจ็
149 breakup การสลายตวั
150 breast เตา้นม
151 breath ลมหายใจ
152 breeze ลมออ่น ๆ
153 brick กอ้นอฐิ
154 brief สั��น
155 briefcase



กระเป๋าเอกสาร
156 broadcast กระจายขา่ว
157 brood กก(ไข)่
158 browse กวาดสายตา
159 buckle โคง้
160 Buddha พระพทุธเจา้
161 Buddhist พทุธศาสนกิชน
162 budge ขยบัเขย�ื�อน
163 budget งบประมาณ
164 bulletin แถลงการณ์
165 bully อนัธพาล
166 bumpkin คนบา้นนอก

167 bundle มดั
168 burglar ขโมยยอ่งเบา
169 burial พธิฝัีงศพ
170 butler หวัหนา้คนใช้

171 cabinet คณะรัฐมนตรี
172 cafeteria รา้นขายอาหาร
173 call off ยกเลกิ
174 callous ใจดาํ
175 camouflage พรางตา



176 campaign การรณรงค์
177 carriage รถมา้ส�ี�ลอ้
178 carry out ทาํใหส้าํเรจ็
179 catch fire ลกุตดิไฟ
180 catch up ตามทนั
181 celebrity บคุคลท�ี�มชี�ื�อเสยีง
182 celery ผักข�ึ�นฉา่ย
183 cellar หอ้งใตด้นิ
184 cement ทาํใหต้ดิกนั
185 cemetery ป่าชา้
186 census การสาํรวจสาํมะโนประชากร
187 chair person ประธาน
188 challenge ทา้ทาย
189 chandelier โคมไฟระยา้
190 charity การกศุล

191 charming มเีสนห่์
192 chart แผนภมูิ
193 chase ตามลา่
194 chef หวัหนา้คนครัว
195 chemist เภสชักร
196 cherish ทะนถุนอม



197 chess หมากรกุ
198 chimney ปลอ่งไฟ
199 cholera อหวิาตกโรค
200 chore งานท�ี�นา่เบ�ื�อ
201 chorus คณะนักรอ้งประสานเสยีง
202 chronological ตามลาํดบัเวลา
203 chuckle หวัเราะเบาๆ
204 circuit การเดนิทางรอบ
205 circulate หมนุเวยีน

206 circumstance สถานการณ์
207 civilization อารยธรรม
208 clairvoyant ผู้มญีาณทพิย์
209 clarify ทาํใหห้มดสงสยั
210 clatter พดูเรว็และเสยีงดงั
211 cloak เส�ื�อคลมุไมม่แีขน
212 clockwise หมนุตามเขม็นาฬกิา
213 clone ทาํใหก้าํเนดิจากเซลลเ์ดยีวกนั
214 close down ปดิกจิการ
215 closet หอ้งสว้ม
216 closeup ภาพถา่ยในระยะใกล้
217 clown ตวัตลก



218 clue เบาะแส
219 clumsy ซุ่มซา่ม
220 cluster กลุ่ม
221 coach ผู้ฝกึสอน
222 coal ถา่นหนิ
223 coast ชายฝั��ง
224 slice ช�ิ�นแผน่บางๆ
225 cobbler ชา่งซอ่มรองเทา้

226 cockroach แมลงสาบ
227 collapse พังทลาย
228 collar ปลอกคอ
229 collarbone กระดกูไหปลารา้
230 colleague ผู้รว่มงาน
231 colony อาณานคิม

232 combat สู้รบ
233 combine รวมกนั
234 comedy ละครตลก
235 comfortable สขุสบาย
236 command คาํสั��ง
237 comment วจิารณ์
238 commercial เก�ี�ยวกบัการคา้



239 communication การส�ื�อสาร
240 community ชมุชน
241 compass เขม็ทศิ
242 compatible เขา้กนัได้
243 sly ฉลาดแกมโกง
244 complex ซบัซอ้น
245 complexion ผวิพรรณ
246 compliance การยอมจาํนน
247 compliment คาํสรรเสรญิ
248 component สว่นประกอบ
249 conceive ตั��งครรภ์
250 concentrate on เพง่เลง็
251 conclusion การสรปุ

252 condenser เคร�ื�องควบแนน่
253 condition เง�ื�อนไข
254 condolence การปลอบโยน
255 condor นกจาํพวกแรง้
256 conduct นาํไป
257 conductor วาทยกร
258 conference การประชมุ
259 confess สารภาพผดิ



260 confidence ความไวว้างใจ
261 congest ทาํใหแ้ออดั
262 congruent สอดคลอ้งกนั
263 connect เช�ื�อมกบั
264 conquer พชิติ

265 conscious มสีติ
266 consent ยนิยอม
267 consequence ผลท�ี�เกดิตามมา
268 conservation การอนรัุกษ์
269 conspiracy การกบฏ
270 constant จาํนวนคงท�ี�
271 constipation อาการทอ้งผกู
272 constraint การจาํกดั

273 construction การกอ่สรา้ง
274 consul กงสลุ
275 consult ปรกึษาหารอื
276 contaminate ปนเปื��อน
277 contend ชว่งชงิ
278 content สารบญั
279 contest แขง่ขนั
280 contestant ผู้เขา้รว่มแขง่ขนั



281 continent ทวปี
282 contort (ทาํให)้บดิเบ�ี�ยว
283 contraband ของเถ�ื�อน
284 contribute สนับสนนุ

285 convert ทาํใหเ้ปล�ี�ยนสภาพ
286 convey บรรทกุ
287 convict (ผู้พพิากษา)ตดัสนิวา่กระทาํผดิ
288 convince โนม้นา้ว
289 coop สุ่ม(ไก)่
290 cooperative ทาํงานรว่มกนั
291 coordination ความเสมอกนั
292 cope ตอ่สู้ด�ิ�นรน

293 copper ทองแดง
294 copycat คนท�ี�เลยีนแบบผู้อ�ื�น
295 corridor ระเบยีง
296 corrupt ทจุรติ
297 cosmetic เคร�ื�องสาํอาง
298 costume เคร�ื�องแตง่กาย
299 cough ไอ
300 council สภา
301 counsel ใหค้าํปรกึษา



302 courier ผู้สอืขา่วสาร
303 coward ข�ี�ขลาด

304 crate ลงัไมใ้สข่อง
305 crawl คลาน
306 crayon ดนิสอเทยีน
307 crazy คลั��งไคล้
308 create สรา้งสรรค์
309 creature สตัว์
310 credible นา่เช�ื�อถอื
311 crime อาชญากรรม
312 criminal อาชญากร
313 crispy เปราะ
314 criterion เกณฑ์
315 criticize วพิากษว์จิารณ์
316 crowded แออดั
317 cruel โหดรา้ย
318 crumble ทาํใหเ้ป็นเศษเลก็เศษนอ้ย
319 cuisine การปรงุอาหาร
320 curious อยากรู้อยากเหน็
321 curl (ผม)หยกิ
322 currency เงนิตรา



323 current กระแสน�ํ�า, กระแสลม

324 debate โตว้าที
325 debris ซากปรักหกัพัง
326 debt หน�ี�สนิ
327 decline ลาดลง
328 decompose ทาํใหเ้นา่เปื��อย
329 decorate ตกแตง่
330 dedicate อทุศิ
331 deduct ลด
332 defamation การหม�ิ�นประมาท
333 defective มจีดุบกพรอ่ง

334 defend ปอ้งกนั
335 deficiency ความไมส่มบรูณ์
336 define ใหค้าํจาํกดัความ
337 definite แนน่อน
338 deform ทาํใหพ้กิาร
339 deli อาหารสาํเรจ็รปู
340 deliberate รอบคอบ
341 delicacy ความเปราะบาง
342 delicious อรอ่ย
343 delight ความปติยินิดี



344 deliver นาํสง่
345 delusion การหลอกลวง
346 democracy ประชาธปิไตย
347 demonstration การสาธติ
348 denote ช�ี�ใหเ้หน็
349 dense หนาแนน่
350 depressed ซมึเศรา้
351 deprive ถอด(ยศ)
352 depute แตง่ตั��งใหท้าํงานแทน
353 deputy ผู้แทน

354 derive ไดม้าจาก
355 descent การสบืเช�ื�อสาย
356 deserve สมควรไดรั้บ
357 design ออกแบบ
358 desire ปรารถนา
359 despair ส�ิ�นหวงั
360 destination จดุหมายปลายทาง
361 detention การกกัขงั
362 detergent ผงซกัฟอก

363 determination ความมุ่งมั��น



364 dialog บทสนทนา
365 diarrhea ทอ้งรว่ง
366 dictation การบงการ
367 dictatorship การปกครองแบบเผดจ็การ
368 diet อดอาหาร
369 digest ยอ่ยอาหาร
370 diligent ขยนัหมั��นเพยีร
371 dimension มติิ
372 diminish ทาํใหเ้ลก็ลง
373 dimmer มดืสลวั
374 diploma ประกาศนยีบตัร
375 dipper กระบวย
376 dirigible สามารถควบคมุบงัคบัได้
377 disadvantage ความเสยีเปรยีบ
378 disagree ไมเ่หน็ดว้ย
379 disappear หายตวั
380 disappoint ทาํใหผ้ดิหวงั
381 disaster ความหายนะ
382 discard ละท�ิ�ง

383 discipline ทาํใหม้วีนัิย
384 discriminate แบง่แยก



385 discrimination อคติ
386 discuss ถกเถยีง
387 disfigure ทาํใหเ้สยีโฉม
388 disguise ปลอมตวั
389 disgust ทาํใหรั้งเกยีจ
390 dispense ปรงุยา
391 dispute โตแ้ยง้
392 dissension ความขดัแยง้
393 dissolve ทาํใหล้ะลาย
394 distance ระยะทาง

395 distantly ผวิเผนิ
396 distinct แตกตา่ง
397 distinctive มลีกัษณะเดน่
398 distinguish ทาํใหแ้ตกตา่ง
399 distract ทาํใหไ้ขวเ้ขว
400 distress ทาํใหว้ติกกงัวล
401 distribute แจกจา่ย
402 dizzy หนา้มดื
403 doctorate ปรญิญาเอก
404 doctrine ลทัธิ
405 document เอกสาร



406 documentary สารคดี
407 dodder โยกเยก
408 domestic ภายในประเทศ
409 dominant เดน่
410 dosage ปรมิาณยา
411 dough แปง้สาลี
412 drawback อปุสรรค
413 droop เห�ี�ยวแหง้

414 drop off หลบั

415 drought ฤดแูลง้
416 dry แหง้
417 dwindle ทาํใหล้ดลง
418 earn หาเล�ี�ยงชพี
419 eclipse การสญูเสยีช�ื�อเสยีง
420 ecology นเิวศวทิยา
421 economic เก�ี�ยวกบัเศรษฐกจิ

422 economy เศรษฐกจิ
423 edge ขอบ
424 edible ใชก้นิได้
425 edifice คฤหาสน์



426 edition จาํนวนพมิพค์รั��งหน�ึ�ง
427 editor บรรณาธกิาร
428 effect เกดิผล
429 effective ไดผ้ลดี
430 efficient มปีระสทิธภิาพ
431 effort ความพยายาม
432 eggplant มะเขอืยาว
433 elaborate ประณตี
434 elastic ยดืหดได้
435 elegant สงา่งาม

436 elementary เบ�ื�องตน้
437 elevate ยก
438 elevator ลฟิท์
439 eliminate กาํจัด
440 embassy สถานทตู
441 emission การแพรรั่งสี

442 emotion อารมณ์
443 emphasis การเนน้ย�ํ�า
444 endurance ความทนทาน
445 endure ทนทาน
446 energetic วอ่งไว



447 enormous ใหญม่หมึา
448 enterprise องคก์รธรุกจิ
449 enthrall ทาํใหห้ลงเสนห่์
450 enthuse กระตอืรอืรน้
451 enthusiast ผู้มคีวามกระดอืรอืรน้
452 envious อจิฉา, รษิยา
453 environment ส�ิ�งแวดลอ้ม
454 epidemic โรคระบาด
455 epigram คาํคม

456 episode ตอน
457 erupt ระเบดิ
458 escalator บนัไดเล�ื�อน
459 essential มสีาระ
460 establish กอ่ตั��ง

461 etiquette มารยาท
462 evaluate ประเมนิผล
463 evaporate ระเหย
464 event เหตกุารณ์
465 evolve คอ่ยๆปรากฏข�ึ�น
466 exclaim อทุาน



467 exclusive เฉพาะคนท�ี�เลอืกมาเป็นพเิศษ
468 excrement อจุจาระ
469 excursion การไปเท�ี�ยว
470 executive ฝ่ายบรหิาร
471 exhale หายใจออก
472 exhausted หมดแรง
473 exhibition นทิรรศการ
474 exodus อพยพ
475 exotic มาจากตา่งประเทศ
476 explain อธบิาย
477 exploit ใชห้าประโยชน์
478 express แสดง(ความรู้สกึ)
479 expression แสดงความหมาย
480 extradition การสง่ผู้รา้ยขา้มแดน

481 extraordinary ผดิธรรมดา
482 extravagant ฟุ่มเฟอืย
483 extreme สดุขดี
484 extrovert ผู้ท�ี�ชอบเขา้สงัคม
485 exude ไหลซมึออกมา
486 eyesore ส�ิ�งท�ี�อจุาดตา
487 fabric เน�ื�อผา้



488 fabulous เหลอืเช�ื�อ
489 facilitate ทาํใหส้ะดวก
490 facility ส�ิ�งอาํนวยความสะดวก
491 facsimile สาํเนาเอกสาร
492 faculty คณะ(ในมหาวทิยาลยั)
493 fantastic ยอดเย�ี�ยม
494 fantasy ความเพอ้ฝัน
495 fascinate ทาํใหห้ลงรัก
496 fasten ผกูแนน่

497 fatigue ความเหน�ื�อย
498 fault ความผดิพลาด
499 favor ความกรณุา
500 favourite ของโปรด
501 feature ลกัษณะเฉพาะ
502 feed ใหอ้าหาร
503 feed up with เบ�ื�อหนา่ย
504 fellowship สมัพันธภาพ
505 find out คน้พบ
506 flow ไหล
507 fluctuation การข�ึ�นๆลงๆ
508 fluent พดูหรอืเขยีนอยา่งคลอ่งแคลว่



509 forbidden ไมอ่นญุาต
510 foreign ตา่งประเทศ
511 forgery การปลอมแปลง
512 fountain น�ํ�าพุ
513 frail ออ่นแอ
514 frame กรอบ
515 frankly อยา่งตรงไปตรงมา
516 fraud คนหลอกลวง

517 freak คนหรอืสตัวป์ระหลาด
518 frustrate ทาํใหไ้มส่มหวงั
519 frustrated ทอ้แท้

520 frustration การกาํจัด
521 fudge เหลวไหล
522 fundamental พ�ื�นฐาน
523 funeral งานศพ
524 furnish ประดบั
525 sleek เรยีบเป็นมนั
526 gadget เคร�ื�องมอื
527 gallery หอ้งแสดงภาพ
528 garbage ขยะ



529 genius อจัฉรยิะ
530 get up ลกุข�ึ�น
531 give away เปดิเผยความลบั
532 give up เลกิ
533 glamor เสนห่์
534 gland ตอ่ม
535 glimmer แสงรบิหร�ี�
536 glimpse เหน็แวบหน�ึ�ง
537 glitter สอ่งแสงแวววบั
538 glorious รุ่งโรจน์
539 glossary คาํอธบิายความหมายของศพัท์

540 go over ตรวจสอบ
541 grave หลมุศพ
542 grind บด
543 grocery รา้นขายของชาํ
544 gruff หา้ว, กระดา้ง
545 grumpy อารมณไ์มด่ี
546 hamper ขดัขวาง
547 hang up ทาํใหล้า่ชา้
548 haphazard ตามบญุตามกรรม
549 harelip ปากแหวง่/ปากโหวแ่ตก่าํเนดิ



550 harmony กลมกลนื, เขา้กนัได้
551 harness บงัเหยีน
552 have to ตอ้ง
553 hazardous เตม็ไปดว้ยอนัตราย
554 headline หวัเร�ื�อง
555 hereditary กรรมพันธุ์
556 hesitate ลงัเลใจ
557 hiccup อาการสะอกึ

558 hilarious เฮฮา, ตลกขบขนั

559 homograph คาํพอ้งรปู
560 humble ถอ่มตวั
561 humiliate ทาํใหเ้สยีเกยีรติ
562 humor อารมณข์นั
563 hybrid ลกูผสม
564 hypnotism การสะกดจติ
565 illustrate อธบิายโดยยกตวัอยา่ง
566 imperative เล�ี�ยงไมไ่ด้
567 imperil เป็นอนัตรายตอ่
568 impersonate เลยีนแบบ
569 imply บอกเป็นนัย



570 impolite ไมส่ภุาพ
571 impoverish ทาํใหย้ากจน
572 impress ทาํใหป้ระทบัใจ
573 impulse แรงกระตุ้น
574 incisor ฟันซ�ี�หนา้
575 indispensable จาํเป็นย�ิ�ง
576 individual แตล่ะบคุคล
577 industry อตุสาหกรรม
578 ineffective ไมเ่กดิผล

579 inertia ความเฉ�ื�อย
580 inevitable หลกีเล�ี�ยงไมไ่ด้
581 inference ขอ้สรปุ
582 infiltrate แทรกซมึ
583 infinite ไมม่ที�ี�ส�ิ�นสดุ
584 inflation ภาวะเงนิเฟอ้
585 sermon การเทศนา
586 influence มอีทิธพิลตอ่
587 informal ไมเ่ป็นทางการ
588 information ขอ้มลู
589 ingredient สว่นผสม
590 inhabit อยู่อาศยั



591 inhabitant ผู้อาศยั
592 inhale สดูเขา้ปอด, หายใจเขา้
593 inherit รับมรดก
594 inhibit ยบัยั��ง
595 initial เร�ิ�มแรก
596 initiate รเิร�ิ�ม
597 inoculate ปลกูฝี, ฉดีวคัซนี
598 insane วกิลจรติ

599 insensate อาํมหติ
600 insomnia โรคนอนไมห่ลบั
601 inspiration การดลใจ
602 inspire ดลใจ
603 instance ตวัอยา่ง
604 instantly ทนัที
605 instead แทนท�ี�
606 instinct สญัชาตญาณ
607 institute สถาบนั
608 instrument อปุกรณ์
609 intangible จับตอ้งไมไ่ด้
610 intimidate ขู่
611 intonation เสยีงสงูต�ํ�า



612 intoxicate ทาํใหม้นึเมา
613 intrepid ไมก่ลวั
614 intrigue วางอบุาย
615 introspective พจิารณาอยา่งรอบคอบ
616 introvert คนเกบ็ตวั
617 inundate (น�ํ�า)ทว่ม
618 invade บกุรกุ

619 irritate ทาํใหร้ะคายเคอืง
620 isolate แยกตวัออก
621 judge ผู้พพิากษา
622 juggle เลน่กล
623 junction การเช�ื�อมตอ่
624 justice ความยตุธิรรม
625 juxtaposition วางตดิกนั
626 keep in touch ตดิตอ่
627 keepsake ส�ิ�งท�ี�เป็นเคร�ื�องเตอืนใจ
628 kindergarten โรงเรยีนอนบุาล
629 kingdom อาณาจักร
630 laboratory หอ้งทดลอง
631 launch เร�ิ�มปฏบิตักิาร
632 laundry โรงซกัรดี



633 lecture สอนโดยวธิบีรรยาย
634 legislate ออกกฏหมาย
635 leisure เวลาวา่ง
636 limestone หนิปนู
637 linguistics ภาษาศาสตร์
638 literate สามารถอา่นและเขยีนหนังสอืได้
639 literature วรรณคดี
640 living room หอ้งนั��งเลน่
641 lobby หอ้งพักแขก
642 location สถานท�ี�ตั��ง
643 loophole ชอ่งบนกาํแพงสาํหรับยงิขา้ศกึ
644 magnificent โออ่า่
645 magnify ขยาย
646 magnitude ความใหญโ่ต
647 maintain ดาํรงไว้
648 maintenance การบาํรงุรักษา
649 mandatory มลีกัษณะเป็นคาํสั��ง
650 mangrove ตน้โกงกาง
651 manicure แตง่เลบ็
652 manufacture ผลติ
653 marionette หุ่นกระบอก



654 marmalade แยมผวิสม้
655 martial art ศลิปะการปอ้งกนัตวั
656 massive มโหฬาร
657 maybe อาจจะ
658 mercy ความสงสาร

659 merely เพยีงเทา่นั��น

660 meteorology อตุนุยิมวทิยา
661 microbe จลุนิทรยี์
662 microclimate ละอองอากาศ
663 microscope กลอ้งจลุทรรศน์
664 mine เหมอืงแร่
665 model หุ่นจาํลอง
666 moderate พอสมควร, พอประมาณ
667 monastery อาราม
668 monopoly ผกูขาด
669 monument อนสุาวรยี์
670 moratorium ประกาศพักชาํระหน�ี�ชั��วคราว
671 moreover นอกจากนั��น
672 morgue สถานท�ี�เกบ็ศพ
673 mortar ครก
674 mourning โศกเศรา้



675 mushroom เหด็
676 muumuu เคร�ื�องแตง่กายท�ี�รุ่มรา่ม
677 myopic สายตาสั��น
678 mysterious ลกึลบั

679 mystery ความลกึลบั

680 mythology เทพนยิาย
681 nadir จดุท�ี�ต�ํ�าท�ี�สดุ
682 narrative เร�ื�องเลา่
683 nausea ความรู้สกึอยากอาเจยีน
684 nectar น�ํ�าหวานในดอกไม้
685 neglect ละเลย
686 negotiate เจรจาตอ่รอง
687 nomad พเนจร
688 nonperishable ไมเ่นา่เปื��อย
689 nostalgia โรคคดิถงึบา้น
690 nostril โพรงจมกู
691 nourish บาํรงุกาํลงั
692 nuisance การรบกวน
693 numerous มากมาย
694 nursery หอ้งเล�ี�ยงเดก็
695 nutrition โภชนาการ



696 obligation ขอ้ตกลง
697 oblige บงัคบั

698 obstinate ด�ื�อรั��น
699 occult ซอ่นเรน้
700 offender ผู้กระทาํผดิ

701 offensive ซ�ึ�งทาํใหขุ้่นเคอืง
702 opportunity โอกาส
703 organization องคก์าร
704 other อ�ื�นๆ
705 outcome ผลลพัธ์
706 overhear แอบไดย้นิ
707 package หบีหอ่
708 paradise สวรรค์
709 pardon ใหอ้ภยั
710 patient อดทน
711 patrol ลาดตระเวน
712 peel ปอกเปลอืก
713 perfect สมบรูณ์
714 perform แสดง(ละคร, ดนตร)ี
715 philosophy หลกัปรัชญา
716 pierce แทง



717 pilgrim ผู้แสวงบญุ
718 pimple สวิ
719 pinpoint เจาะจง
720 pioneer หกัรา้งถางพง

721 pitfall หลมุพราง
722 plate โลก่าํบงั
723 plumber ชา่งทอ่ประปา
724 population ประชากร
725 porcelain เคร�ื�องลายคราม
726 portable ห�ิ�วได้
727 possession การครอบครอง
728 potential มศีกัยภาพ
729 preclude ทาํใหเ้ป็นไปไมไ่ด้
730 precocious แกแ่ดด
731 predator นักลา่
732 prejudice ลาํเอยีง
733 premature ยงัไมเ่จรญิเตบิโตเตม็ท�ี�
734 premiere การแสดงรอบปฐมทศัน์
735 preposterous ประหลาด
736 prerogative สทิธพิเิศษ



737 prescribe กาํหนด
738 prevalent แพรห่ลาย
739 prey เหย�ื�อ
740 private สว่นตวั
741 privilege มสีทิธ�ิ�พเิศษ
742 probable นา่จะเป็น
743 prodigy ผู้มคีวามสามารถพเิศษ
744 profession อาชพี
745 prohibit หา้ม
746 proof หลกัฐาน
747 property ทรัพยส์นิ
748 propose เสนอ
749 prosecute ฟอ้งรอ้ง
750 prosecutor โจทกใ์นคดอีาญา
751 prospect ความหวงัในภายหนา้
752 prosperous เจรญิ
753 protest คดัคา้น
754 psychology จติวทิยา
755 public สาธารณะ
756 publicist นักประชาสมัพันธ์

757 publicity การเผยแพร่



758 punctual ตรงตอ่เวลา
759 puppet หุ่น
760 purse กระเป๋าเลก็ๆบรรจเุงนิ
761 quality คณุภาพ

762 raisin ลกูเกด
763 rambunctious เอะอะโวยวาย
764 rate อตัรา
765 ratio อตัราสว่น
766 ravenous หวิโซ
767 reason เหตผุล
768 reception การตอ้นรับ
769 receptionist พนักงานตอ้นรับ
770 recipe ตาํราทาํกบัขา้ว
771 recipient ผู้รับ
772 recite สาธยาย
773 reckless สะเพรา่
774 reckon คาดคะเน
775 recognition การยอมรับ
776 recognize จาํได้
777 recommend แนะนาํ
778 recruit รับคนใหม่



779 soggy เปียกโชก
780 refer อา้งองิ
781 refreshment เคร�ื�องด�ื�ม

782 regard ใหเ้กยีรติ
783 rehabilitate พักฟ�ื�น
784 rehearsal ซอ้ม(ละคร)
785 relegate ผลกัไส
786 relent ผอ่นปรน
787 remain เหลอือยู่
788 renewal ทาํใหก้ลบัดดีงัเดมิ
789 renovate บรูณะ
790 rent ใหเ้ชา่
791 repercussion ผลกระทบ
792 repress ปราบปราม
793 reptile สตัวเ์ล�ื�อยคลาน
794 reputation ช�ื�อเสยีง
795 reservoir อา่งเกบ็น�ํ�า

796 resolution ความแนว่แน่
797 resolve ตกลงใจ
798 resonance เสยีงกอ้ง



799 respond ตอบสนอง
800 restroom หอ้งน�ํ�า
801 resuscitation ทาํใหฟ้�ื�นคนืชพี
802 revive ฟ�ื�นฟู
803 rhyme คาํสมัผัสคลอ้งจอง(โคลง)
804 rhythm จังหวะ
805 riddle บคุคลลกึลบั
806 ridiculous นา่ขนั
807 rink ลานสเกต็น�ํ�าแขง็
808 rough ขรขุระ
809 roughage กากอาหาร
810 roundtrip การเดนิทางไปและกลบั
811 stingy ข�ี�เหนยีว
812 sabotage กอ่วนิาศกรรม
813 sacrifice เสยีสละ
814 sake จดุมุ่งหมาย
815 saliva น�ํ�าลาย

816 sallow ผวิซดีเซยีว
817 sanctuary สถานท�ี�ศกัด�ิ�สทิธ�ิ�
818 sapling หนอ่ตน้ไม้
819 satiric เหนบ็แนม



820 scalene ยว้ย
821 scandal เร�ื�องอ�ื�อฉาว
822 scar แผลเป็น

823 scatter ทาํใหก้ระจัดกระจายไป
824 scold ดดุา่
825 scrabble เกมตอ่คาํ
826 scram ออกไปอยา่งรวดเรว็
827 scramble แยง่ชงิ
828 scrap เศษ(กระดาษ)
829 scrapbook สมดุตดิรปูหรอืขา่วท�ี�ตดัจากหนังสอืพมิพ์
830 scratch ขว่น
831 scream กรดีรอ้ง
832 sculpture ประตมิากรรม
833 selfish เหน็แกต่วั
834 semester ภาคการศกึษา
835 sesame เมลด็งา
836 settlement การตั��งรกราก
837 shoulder ไหล่
838 siesta การนอนพักกลางวนั
839 silly โง่
840 simultaneous ในเวลาเดยีวกนั



841 skeleton โครงกระดกู
842 skeptic ผู้สงสยั
843 skyscraper ตกึระฟา้
844 sleeve แขนเส�ื�อ
845 slippery เจา้เลห่์
846 slumber งบีหลบั
847 slump ตกต�ํ�า
848 smite ฟาด
849 smuggle ลอบนาํเขา้โดยไมเ่สยีภาษี
850 solitary สนัโดษ
851 solution วธิแีกปั้ญหา
852 solve แกปั้ญหา
853 somersault ตลีงักา
854 source แหลง่กาํเนดิ
855 souvenir ของท�ี�ระลกึ

856 sparse จาํนวนนอ้ย
857 spear หอก, ทวน, หลาว
858 special พเิศษ
859 species จาํพวก
860 specific เฉพาะเจาะจง
861 stew ตม้จนเปื��อย(อาหาร)



862 spectacular นา่ต�ื�นเตน้
863 spectator ผู้ชม

864 speculate เดา
865 splash สาดน�ํ�า
866 squeeze คั��น
867 stagger เดนิโซเซ
868 stale ไมส่ด(อาหาร)
869 staple ส�ิ�งท�ี�เป็นสว่นสาํคญั, แกน่
870 starvation ความอดอยาก
871 stationery เคร�ื�องเขยีน
872 steam ไอน�ํ�า
873 steel เหลก็กลา้
874 straw ฟาง
875 stretch เหยยีด
876 stripe ร�ิ�ว, ลายยาวเป็นเสน้ ๆ
877 struggle ด�ิ�นรน
878 subject วชิา
879 sublime สงา่ผา่เผย
880 submarine เรอืดาํน�ํ�า
881 submit มอบ
882 subscription การสมคัรสมาชกิ



883 subsidize ใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการเงนิ

884 subtitle คาํบรรยาย
885 subtle บอบบาง
886 suburb ชานเมอืง
887 subway รถไฟฟา้ใตด้นิ
888 suddenly อยา่งกะทนัหนั
889 suitable เหมาะสม
890 superlative สงูสดุ
891 superstition ความเช�ื�อทางไสยศาสตร์
892 supervisor ผู้ควบคมุดแูล
893 supper อาหารม�ื�อสดุทา้ยของวนั
894 supplement เพ�ิ�มเตมิ

895 surcharge เกบ็เงนิเพ�ิ�ม
896 surefire ไดผ้ลแนน่อน
897 survey สาํรวจ
898 suspect สงสยั
899 suspend แขวน
900 suspicious หวาดระแวง
901 sustenance การยงัชพี
902 swap แลกเปล�ี�ยน
903 swear สาบาน



904 swell บวม
905 swirl หมนุเป็นเกลยีว
906 swollen พอง, โป่ง
907 syllable พยางค์
908 symbol สญัลกัษณ์
909 sympathize แสดงความเหน็ใจ
910 symptom อาการ
911 synthetic สงัเคราะห์
912 system ระบบ
913 tactful รู้จักกาลเทศะ
914 tadpole ลกูออ๊ด

915 taint ทาํใหเ้ป็นรอยเปื��อน
916 tangerine สม้จนี
917 tariff อตัราภาษศีลุกากร
918 tatty หยาบคาย
919 tease หยอกลอ้
920 technician ผู้ชาํนาญ
921 temperature อณุหภมูิ
922 tempt ลอ่ใจ
923 tender ออ่นนุ่ม
924 terrorism ลทัธกิอ่การรา้ย



925 therapy การบาํบดัโรค
926 tinge food อาหารผสมสี
927 torture การทรมาน
928 tower หอสงู
929 trait ลกัษณะนสิยั, สนัดาน
930 transact ดาํเนนิการ
931 transfer โยกยา้ย
932 transformer หมอ้แปลง
933 transit เดนิทางผา่น
934 translate แปล
935 transmigrate ยา้ยถ�ิ�นฐาน
936 transmission การถา่ยทอด
937 transmit ถา่ยทอด
938 transparent โปรง่ใส
939 transport ขนสง่
940 tribe เผา่
941 tripod ขาตั��งกลอ้ง/เกา้อ�ี�/โตะ๊สามขา
942 trivia เร�ื�องเลก็ๆนอ้ยๆ
943 trolley รถเขน็
944 troop กองกาํลงั

945 trunk งวงชา้ง



946 tunnel อโุมงค์
947 type ชนดิ
948 typical เป็นแบบอยา่ง
949 tyranny การปกครองแบบกดข�ี�ขม่เหง
950 uncover เปดิ
951 unreliable ไมไ่วใ้จ
952 unruly เกเร
953 unscramble ทาํใหเ้รยีบรอ้ย

954 unsolicited ไมเ่ป็นท�ี�ตอ้งการ
955 unsuitable ไมเ่หมาะสม
956 uptight ตรงึเครยีด
957 urchin เดก็ซน
958 utility ส�ิ�งท�ี�เป็นประโยชน์
959 vacancy ตาํแหนง่วา่ง
960 valley หบุเขา
961 vapor ไอระเหย
962 vendor พอ่คา้, แมค่า้
963 ventilate ระบายอากาศ
964 versatile ทาํอะไรไดส้ารพัดอยา่ง
965 vessel ภาชนะ

966 veteran ทหารผา่นศกึ



967 veterinarian สตัวแพทย์
968 viceversa ในทางกลบักนั
969 vicious เลวทราม
970 villain ตวัผู้รา้ยในละคร
971 vine ไมเ้ถา, เถาวลัย์
972 vinegar น�ํ�าสม้สายชู
973 virtue คณุงามความดี

974 vital สาํคญัย�ิ�ง
975 vocabulary คาํศพัท์
976 volunteer อาสาสมคัร
977 vomit อาเจยีน
978 voracious โลภมาก
979 voyage การเดนิทางไกล
980 waive ละเวน้
981 warden ผู้ดแูล
982 wardrobe ตู้เส�ื�อผา้
983 warm อุ่น
984 wart ไฝ
985 watertight ไมรั่��ว

986 weapon อาวธุ
987 weave ทอ(ผา้)



988 wedge ล�ิ�ม
989 weird อภนิหิาร
990 whole ทั��งหมด
991 wipe ถู
992 wreck (เรอื)แตก

993 wriggle กระดกิ
994 yachtsman นักแขง่เรอืใบ
995 yarn เสน้ดา้ย
996 yawn หาว(ปาก)
997 zeal ความกระตอืรอืรน้
998 zodiac จักรราศี
999 cast เหว�ี�ยง
1000 castaway คนท�ี�รอดชวีติจากเรอืแตก
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