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100 คําจําใหมัน่!! พบกับคําศัพทภาษาอังกฤษทีพ่บเจอไดบอยๆ
ในชีวิตประจําวัน

 

ภาษาอังกฤษแทจริงแลวไมยากเลยละ เพื่อนๆ คงเคยไดยินคําน้ีกันอยูบอยๆ แตอะไรคือการชี้วัดวามันยากหรือไมยาก
ละ!?

 

ถูกแลวละครับเพื่อนๆ การรูคําศัพทน่ันเอง ซึ่งถาเรามีคลังคําศัพทสูงๆ และมากๆ แลวละก็ ขอบเขตการเขาใจของเรา
น้ันก็จะขยายตามไปดวย ทําใหเราสามารถเขาใจ และใชภาษาอังกฤษกันไดดีขึ้นน่ันเอง

 

วันน้ี ScholarShip.in.th เลยขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 100 คําศัพทใชบอยในชีวิตประจําวันที่เราควรรูและใชกันใหถูก
มาดูกันไวรับรองไมเสียหลายแนครับ :)

 

 

1    a    อะ    หน่ึง
2    about    อะเบา    ประมาณ, เกี่ยวกับ
3    all    ออล    ทั้งหมด
4    an    แอน    หน่ึง
5    and    แอนด    และ
6    are    อา    เปน อยู คือ
7    as    แอส    ราวกับ, เพราะวา
8    at    แอท    ที่
9    be    บี    เปน อยู คือ
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10    big    บิก    ใหญ
11    but    บัท    แต
12    by    บาย    โดย
13    can    แคน    สามารถ
14    do    ดู    ทํา
15    down    ดาวน    ลง
16    father    ฟาเธอะ    พอ
17    first    เฟสท    ที่หน่ึง
18    for    ฟอ    สําหรับ
19    from    ฟรอม    จาก
20    good    กุด    ดี
21    hate    เฮท    เกลียด
22    have    แฮฝ    มี
23    he    ฮี    เขา
24    her    เฮอ    หลอน
25    him    ฮิม    เขา
26    his    ฮิส    ของเขา
27    I    ไอ    ฉนั
28    if    อิฟ    ถา
29    in    อิน    ใน
30    into    อินทู    ไปใน
31    is    อิส    เปน อยู คือ
32    it    อิท    มัน
33    just    จัสท    เพิ่งจะ, เพียงแค
34    like    ไลค    ชอบ
35    listen    ลิส๊ซึนด    ฟง
36    little    ลิท๊เทิล    เล็ก
37    love    ลัฝ    รัก
38    make    เมค    ทํา
39    man    แมน    ผูชาย
40    many    เม็นนิ    มาก
41    may    เม    อาจจะ
42    more    มอ    มากกวา
43    most    โมสท    ที่สุด
44    mother    มัธ๊เดอะ    แม
45    my    มาย    ของฉนั
46    near    เนีย    ใกล
47    no    โน    ไม
48    not    น็อท    ไม
49    now    นาว    ตอนน้ี
50    of    ออฟ    ของ

 



51    on    ออน    บน
52    one    วัน    หน่ึง
53    only    โอนลิ    เทาน้ัน
54    or    ออ    หรือ
55    other    อัธ๊เดอะ    อื่น
56    out    เอาท    ออก, นอก
57    over    โอเฟอะ    เหนือ
58    people    พีเ๊พิล    ผูคน
59    read    รีด    อาน
60    said    เซด    พูด
61    say    เซ    พูด
62    see    ซี    เห็น
63    she    ชี    หลอน
64    should    ชุด    นาจะ
65    slow    สโล    ชา
66    small    สมอล    เล็ก
67    so    โซ    ดังน้ัน
68    some    ซัม    บาง (คน, อัน, ตัว)
69    stop    สต็อพ    หยุด
70    than    แดน    กวา
71    that    แด็ท    น่ัน
72    the    เดอะ    -
73    then    เด็น    ตอมา
74    there    แด    ที่น่ัน
75    they    เด    พวกเขา
76    this    ดิส    น่ี
77    through    ธรู    ผาน
78    to    ทู    สู
79    TRUE    ทรู    จริง
80    two    ทู    สอง
81    up    อัพ    ขึ้น
82    use    ยูส    ใช
83    very    เวริ    มาก



84    was    วอส    เปน อยู คือ
85    water    วอเทอะ    น้ํา
86    way    เว    ทาง
87    we    วี    พวกเรา
88    were    เวอ    เปน อยู คือ
89    what    ว็อท    อะไร
90    when    เว็น    เมื่อไหร
91    where    แว    ที่ไหน
92    which    วิช    อันไหน
93    who    ฮู    ใคร
94    will    วิล    จะ
95    with    วิธ    กับ
96    woman    วูเมิน    ผูหญิง
97    would    วุด    จะ
98    write    ไรท    เขียน
99    yes    เยส    ใช
100    you    ยู    คุณ

 

เรียกไดวามีหลายคําเลยนะครับที่เรายังคงใชกันแบบผิดๆ ถูกๆ อยู ทีน้ีเราก็รูความหมายที่ถูกตองกันแลวนะครับ หวัง
วาจะนําไปใชกันใหถูกแบบ 100 เปอรเซ็นตเลยนจะ สําหรับคําศัพทที่ใชบอยเหลาน้ี

Source: ภาษาอังกฤษออนไลน
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