ื “ศพ
ั ท์คาพ ้อง อังกฤษ – ไทย 30,000
ศัพท์คาพ ้อง 3,000 คาแรก จากหนังสอ
คา เล่ม 1 รวบรวมโดย อ. พฤกษะศรี” ได ้รับความกรุณาอนุญาตให ้นาลงพิมพ์
ในเว็บ e4thai.com โดยท่านอาจารย์ ดร. อาภรณ์ พฤกษะศรี โรงเรียนสอน
ภาษาอังกฤษดวงแก ้ว
1

ั )
son (สน

บุตรชาย

2

ขาย

sell (เส็ล)

3

tell (เท็ล)

บอก

4

ออก

out (เอาท)

5

cow (เคา)

แม่ววั

6

หัว

head (เฮ็ด)

7

get (เก็ท)

ได ้รับ

8

จับ

catch (แค็ช)

9

mat (แมท)

ื่
เสอ

10

ื
เสอ

tiger (ไท – เกอะ)

11

boxer (บ็อค – เสอะ)

นั กมวย

12

สวย

beautiful (บยูทฟ
ิ ล
ู )

13

pull (พุล)

ดึง

14

มาถึง

arrive (เออะไรฝ)

15

advice (เอิด – ไฝส)

คําแนะนํ า

16

จํา

remember (ริเม็มเบอะ)

17

never (เนฝ – เออะ)

ไม่เคย

18

เนย

butter (บัท – เทอะ)

19

better (เบ็ท – เทอะ)

ดีกว่า

20

มา

come (คัม)

21

drum (ดรัม)

กลอง

22

ทอง

gold (โกลด)

23

hold (โฮลด)

ถือ

24

มือ

hand (แฮนด)

25

fan (แฟน)

พัด

26

แบบฝึ กหัด

exercise (เอ็คเสอะไสซ)

27

child (ไชลด)

เด็ก

28

เล็ก

small (สมอล)

29

doll (ดอล)

ตุก
๊ ตา

30

หมา

dog (ด็อก)

31

box (บ็อคส)

หีบ

32

รีบ

hurry (ฮะ – ริ)

33

early (เออลิ)

ก่อนเวลา

34

ทุง่ นา

field (ฟี ลด)

35

between (บีทวีน)

ระหว่าง

36

หาง

tail (เทล)

37

bell (เบล)

ระฆัง

38

นั่ง

ิ )
sit (สท

39

fish (ฟิ ฌ)

ปลา

40

ม ้า

horse (ฮอส)

41

what (ฮว็อท)

อะไร

42

แม่ไก่

hen (เฮ็น)

43

ten (เท็น)

ิ
สบ

44

ดิบ

raw (รอ)

45

draw (ดรอ)

วาด

46

สะอาด

clean (คลีน)

47

mean (มีน)

ตีความหมาย

48

จ่าย

spend (สเพ็นด)

49

when (ฮเว็น)

เมือ
่ ไหร่

50

ไข่

egg (เอ็ก)

51

beg (เบ็ก)

ขอ

52

พอ

enough (อินัฟ)

53

cup (คัพ)

ถ ้วย

54

รวย

rich (ริช)

55

ิ )
missis (มิส – สส

นายผู ้หญิง

56

ลิง

monkey (มัง – คิ)

57

money (มัน – อิ)

เงิน

58

เดิน

walk (วอค)

59

talk (ทอค)

พูด

60

ดูด

ั )
suck (สค

61

jug (จัก)

เหยือก

62

เลือก

choose (ชูช)

63

goose (กูส)

ห่าน

64

อ่าน

read (รีด)

65

meet (มีท)

พบ

66

จบ

finish (ฟิ นช
ิ )

67

ิ ท)
consist (เคินสส

ประกอบด ้วย

68

สวย

pretty (พริท – ทิ)

69

nobody (โนเบอะดิ)

ไม่มใี คร

70

ใหม่

new (นยู)

71

few (ฟยู)

เล็กน ้อย

72

บ่อย ๆ

often (ออฟ’น)

73

garden (กาด’น)

สวน

74

สว่ น

part (พาท)

75

hard (ฮาด)

แข็ง

76

แกง

curry (คะริ)

77

dirty (เดอทิ)

สกปรก

78

นก

bird (เบิด)

79

earth (เอิธ)

โลก

80

เศร ้าโศก

sad (แส็ด)

81

mad (แม็ด)

บ ้า

82

ลุง , อา , น ้า (ผู ้ชาย)

uncle (อัง – ค’ล)

83

seven (เส – ฝ’น)

เจ็ด

84

เด็ด

pick (พิค)

85

dig (ดิก)

ขุด

86

หยุด

stop (สท็อพ)

87

of (ออฟ)

ของ

88

มอง

look (ลุค)

89

cook (คุค)

คนครัว

90

กลัว

fear (เฟี ย)

91

dear (เดีย)

แพง

92

แดง

red (เร็ด)

93

plate (พเลท)

จาน

94

อาหาร

food (ฟูด)

95

lose (ลูซ)

หาย

96

เวลาบ่าย

afternoon (อาฟเทอะนูน)

97

soon (สูน)

ในไม่ชา้

98

ราคา

cost (คอสท)

99

hot (ฮอท)

ร ้อน

100

หล่อน

she (ช)ี

101

he (ฮ)ี

เขา

102

เบา

light (ไลท)

103

night (ไนท)

กลางคืน

104

ตืน
่

wake (เวค)

105

take (เทค)

จับ

106

นับ

count (เคานท)

107

mouse (เมาส)

หนู

108

หมู

pig (พิก)

109

ิ ส)
six (สค

หก

110

ตก

fall (ฟอล)

111

ball (บอล)

ลูกหนัง

112

ขนมปั ง

bread (บเร็ด)

113

dead (เด็ด)

ตาย

114

จดหมาย

letter (เล็ท – เทอะ)

115

matter (แม็ท – เทอะ)

เรือ
่ งราว

116

ว่าว

kite (ไคท)

117

high (ไฮ)

สูง

118

นํ า , จูง

lead (ลีด)

119

meat (มีท)

เนือ
้

120

เรือ

ิ )
ship (ชพ

121

dip (ดิพ)

จุม
่

122

สาว , หนุ่ม

young (ยัง)

123

tongue (ทัง)

ลิน
้

124

กิน

eat (อีท)

125

need (นีด)

ต ้องการ

126

บ ้าน

house (เฮาส)

127

now (เนา)

เดีย
๋ วนี้

128

ดี

good (กุด)

129

put (พุท)

วาง

130

กลาง

middle (มิด’ล)

131

gentle (เจ็นท’ล)

สุภาพ , ผู ้ดี

132

ไม ้ตีกอล์ฟหรือฮ็อกกี้

club (คลับ)

133

love (ลัฝ)

รัก

134

เครือ
่ งจักร

engine (เอ็นจิน)

135

until (อัน – ทิล)

จนกระทั่ง

136

หวัง

hope (โฮพ)

137

soap (โสพ)

สบู่

138

หู

ear (เอีย)

139

clear (คเลีย)

แจ่มแจ ้ง

140

แสดง

show (โช)

141

crow (คโร)

ขัน

142

เหล่านัน
้

those (โฑซ)

143

boat (โบท)

เรือ

144

เกลือ

salt (สอลท)

145

tall (ทอล)

สูง

146

นกยูง

peacock (พี – ค็อค)

147

chalk (ชอค)

้ ยนกระดานดํา
ทีใ่ ชเขี

148

ทํา

do (ดู)

149

to (ทู)

ถึง

150

ครึง่

half (ฮาฟ)

151

laugh (ลาฟ)

หัวเราะ

152

เคาะ

knock (น็ อค)

153

box (บ็อคส)

ต่อย

154

ร ้อย

ั ดเริด)
hundred (ฮน

155

breakfast (บเรคเฟิ สท)

อาหารเชา้

156

เข ้า

enter (เอ็นเทอะ)

157

mother (มัฑ – เออะ)

แม่

158

ลูกกุญแจ

key (คี)

159

see (ส)ี

เห็น

160

ผู ้เล่น

player (พเล – เออะ)

161

gunner (กัน – เนอะ)

คนยิงปื น

162

ยืน

stand (สแท็นด)

163

sand (แส็นด)

ทราย

164

ไม่สบาย

ill (อิล)

165

will (วิล)

จะ

166

ขยะ

rubbish (รับ – บิฌ)

167

notice (โน – ทิส)

ประกาศ

168

ชายหาด

seaside (สไี สด)

169

I (ไอ)

ฉั น

170

นํ้ ามัน

oil (ออยล)

171

boy (บอย)

เด็กผู ้ชาย

172

คุณนาย

madam (แมเดิม)

173

ิ )
handsome (แฮ็นเสม

รูปหล่อ

174

พ่อ

father (ฟา - เฑอะ)

175

teacher (ทีช – เออะ)

ครู

176

รู ้

know (โน)

177

grow (กโร)

ปลูก

178

เด็ก ๆ หรือ ลูก ๆ

ิ ดเริน)
children (ซล

179

modern (มอ – เดิน)

ทันสมัย

180

ลูกไก่

ิ – คิน)
chicken (ชค

181

till (ทิล)

จนกระทั่ง

182

สงั่

order (ออ – เดอะ)

183

other (อัฑ – เออะ)

อืน
่ ๆ อีก

184

ปี ก

wing (วิง)

185

sing (สงิ )

ร ้องเพลง

186

กางเกง

trouser (ทเรา – เซอะ)

187

neither (ไน – เฑอะ)

่ งั ้ สองอย่าง
ไม่ใชท

188

ผอม , บาง

thin (ธิน)

189

bill (บิล)

ใบเรียกเก็บเงิน

190

เกิน

over (โอ – เฝอะ)

191

quarter (ควอ – เทอะ)

เศษหนึง่ สว่ นส ี่

192

ขี่

ride (ไรด)

193

my (ไม)

ของฉั น

194

พระจันทร์

moon (มูน)

195

noon (นูน)

เวลาเทีย
่ ง

196

เตียง

bed (เบ็ด)

197

death (เด็ธ)

ความตาย

198

กระต่าย

rabbit (แรบ – บิท)

199

ิ )
his (ฮซ

ของเขา

200

เรา

we (วี)

201

sea (ส)ี

ทะเล

202

มีเสน่ห ์

charming (ชา – มิง)

203

drink (ดริงค)

ดืม
่

204

ลืม

forget (เฟอะ – เกท)

205

let (เล็ท)

อนุญาตให ้

206

ไป

go (โก)

207

so (โส)

ดังนัน
้

208

ของมัน

its (อิทส)

209

ิ )
hit (ฮท

ตี

210

มี

have (แฮฝ)

211

cap (แค็พ)

หมวกผ ้ามีกะบัง

212

ข ้างหลัง

behind (บิไฮนด)

213

die (ได)

มรณะ

214

พระ

monk (มังค)

215

give tongue (กิฝ ทัง)

เปล่งวาจา

216

ยอด , หลังคา

top (ท็อพ)

217

soft (ส็อฟท)

อ่อนนุ่ม

218

ปกคลุม

cover (คัฝ – เออะ)

219

either (ไอ – เฑอะ)

อย่างใดอย่างหนึง่

220

ผึง้

bee (บี)

221

me (มี)

แก่ฉัน

222

ทุก ๆ วัน

everyday (เอฝริ – เด)

223

play (พเล)

ละคร

224

สอน

teach (ทีช)

225

beach (บีช)

ชายฝั่ ง

226

ทีหลัง

after (อาฟ – เทอะ)

227

brother (บรัฑ – เออะ)

พีห
่ รือน ้องชาย

228

ร่างกาย

body (บอ – ดิ)

229

story (สทอ – ริ)

เรือ
่ งราว

230

ขาว

white (ฮไวท)

231

right (ไรท)

ขวา

232

ิ
นาฬกา

clock (คล็อค)

233

rock (ร็อค)

หิน

234

ได ้ยิน

ี )
hear (เฮย

235

near (เนีย)

ใกล ้

236

คนใช ้

servant (เสอ – เฝิ นท)

237

golden (โกล – เดิน)

ทําด ้วยทอง

238

ทดลอง

try (ทไร)

239

bite (ไบท)

กัด

240

ั ว์
สต

animal (แอนิม’ล)

241

capital (แค็พ – อิท’ล)

เมืองหลวง

242

กระทรวง

ministry (มิน – อิสทริ)

243

any (เอ – นิ)

บ ้าง , ใด

244

ใคร

who (ฮู)

245

you (ยู)

ท่าน

246

หวาน

sweet (สวีท)

247

feed (ฟี ด)

ให ้อาหาร

248

การบ ้าน

homework (โฮม – เวิค)

249

work (เวิค)

งาน

250

ี ํ้ าตาล
สน

brown (บเราน)

251

town (เทาน)

เมือง

252

เหลือง

yellow (เย็ล – โล)

253

tobacco (เทอะแบ็คโค)

ยาเสน้

254

ยกเว ้น

except (อิค – เส็พท)

255

deaf (เด็ฟ)

หูหนวก

256

บวก

add (แอ็ด)

257

bad (แบ็ด)

เลว

258

เร็ว

fast (ฟาสท)

259

ask (อาสค)

ถาม

260

สงคราม

war (วอ)

261

door (ดอ)

ประตู

262

งู

snake (สเนค)

263

make (เมค)

ทํา

264

ดํา

black (บแล็ค)

265

flag (ฟแล็ก)

ธง

266

ตํา่ , ลง

down (เดาน)

267

how (เฮา)

อย่างไร

268

แปลกใจ

wonderful (วันเดอะฟุล)

269

bull (บุล)

วัวตัวผู ้

270

ต่อสู ้

fight (ไฟท)

271

wife (ไวฟ)

เมีย

272

ั ้ , เตีย
สน
้

short (ฌ็อท)

273

not (นอท)

ไม่

274

ทําไม

why (ฮไว)

275

twice (ทไวส)

สองครัง้

276

มั่งคัง่

wealthy (เว็ล – ธิ)

277

certainly (เสอ – ท’นลิ)

อย่างแน่นอน

278

ของหล่อน

her (เฮอ)

279

sir (เสอ)

ท่านขอรับ

280

เกีย
่ วกับ

about (เออะเบาท)

281

sound (เสานด)

ี ง
เสย

282

สําเนียง

voice (ฝอยส)

283

noise (นอยซ)

ี งดัง
เสย

284

ฟั ง

listen (ลิส’ น)

285

happen (แฮ็พ – พ’น)

บังเอิญ

286

ื้ เชญ
ิ
เชอ

invite (อินไฝท)

287

lie (ไล)

นอน

288

โคลง , กลอน

poem (โพ – อิม)

289

ิ )
him (ฮม

แก่เขา

290

เก ้า

nine (ไนน)

291

life (ไลฟ)

ชวี ต
ิ

292

ผิด

wrong (รอง)

293

long (ลอง)

ยาว

294

ข ้าว

rice (ไรส)

295

light (ไลท)

สว่าง

296

ทาง

way (เว)

297

they (เฑ)

เขาทัง้ หลาย

298

สาย

late (เลท)

299

date (เดท)

วันเดือนปี

300

ใจดี

good – hearted (กุด ฮาท – อิด)

301

minute (มิน – อิท)

นาที

302

ปี

year (เยีย)

303

dear (เดีย)

ทีร่ ัก

304

แตก , หัก

break (บเรค)

305

leg (เล็ก)

ขา

306

ตา

eye (ไอ)

307

midnight (มิดไนท)

เทีย
่ งคืน

308

ตืน
่

awake (เออะเวค)

309

lake (เลค)

ทะเลสาบ

310

นกพิราบ

pigeon (พิจ – อิน)

311

begin (บิกน
ิ )

เริม
่ ต ้น

312

จน

poor (พัว)

313

sure (ฌัว)

แน่ใจ

314

ให ้

give (กิฝ)

315

live (ลิฝ)

อาศัยอยู่

316

ปู

crab (คแร็บ)

317

map (แม็พ)

แผนที่

318

ส ี่

four (ฟอ)

319

more (มอ)

มากกว่า

320

ห ้า

five (ไฟฝ)

321

like (ไลค)

เหมือน

322

เดือน

month (มันธ)

323

one (วัน)

หนึง่

324

มาถึง

reach (รีช)

325

greet (กรีท)

ทักทาย

326

ปี น , ป่ าย

climb (คไลม)

327

time (ไทม)

เวลา

328

หน ้า

face (เฟส)

329

desk (เดสค)

ื
โต๊ะเขียนหนังสอ

330

หรือ

or (ออ)

331

for (ฟอ)

สําหรับ

332

กับ

with (วิธ)

333

spirit (สพิรท
ิ )

จิตใจ

334

ใหญ่

big (บิก)

335

quick (ควิค)

เร็ว

336

อย่างเลว

badly (แบ็ด – ลิ)

337

happy (แฮ็พ – อิ)

มีความสุข

338

สนุก

enjoy (อินจอย)

339

point (พอยนท)

ช ี้

340

นี้

this (ฑิส)

341

piece (พีส)

ิ้
ชน

342

ก ้อนหิน

stone (สโทน)

343

alone (เออะโลน)

โดดเดีย
่ ว

344

เขียว

green (กรีน)

345

feel (ฟี ล)

ึ
รู ้สก

346

ตึก

building (บิลด – อิง)

347

bring (บริง)

นํ ามา

348

เดือนกันยาฯ

September (เส็พเทม – เบอะ)

349

answer (อานเสอะ)

ตอบ

350

ชอบ

like (ไลค)

351

July (จูไล)

เดือนกรกฎาฯ

352

กรุณา

kind (ไคนด)

353

fly (ฟไล)

บิน

354

ิ
ทรัพย์สน

property (พร็อพ – เออะทิ)

355

fleshy (ฟเลฌ – อิ)

อ ้วน

356

เกือบ , จวน

almost (ออล – โมสท)

357

note (โนท)

จด , บันทึก

358

สํานึก

sense (เส็นส)

359

pen (เพ็น)

ปากกา

360

หญ ้า

grass (กราส)

361

heart (ฮาท)

หัวใจ

362

ยิง่ ใหญ่

great (กเรท)

363

always (ออลเวซ)

เสมอ ๆ

364

เสนอ

offer (อ็อฟ – เฟอะ)

365

number (นั ม – เบอะ)

เลขที่

366

ิ ี
ราชน

queen (ควีน)

367

kneel (นีล)

คุกเข่า

368

ื้ , กางเกง)
กระเป๋ า (เสอ

pocket (พ็อค – อิท)

369

artist (อาทิสท)

นั กวาด

370

กระดาษ

paper (เพ – เพอะ)

371

river (ริฝ – เออะ)

แม่นํ้า

372

คํา

word (เวิด)

373

first (เฟิ สท)

ทีห
่ นึง่

374

หนอง , บึง

pond (พอนด)

375

corn (คอน)

้ นข ้าวโพด)
ข ้าว (คนอเมริกน
ั ใชเป็

376

ความยาว

length (เล็งธ)

377

strength (สทเร็งธ)

ความแข็งแรง

378

แพง

ิ )
expensive (อิคส – เพ็นสฝ

379

fifth (ฟิ ฟธ)

ทีห
่ ้า

380

ผ ้า

cloth (คลอธ)

381

course (คอส)

หลักสูตร

382

พูด

speak (สพีค)

383

week (วีค)

ั ดาห์
สป

384

ภาษา

language (แลง – กวิจ)

385

kiss (คิส)

จูบ

386

สูบ

smoke (สโมค)

387

joke (โจค)

เรือ
่ งตลก

388

โกหก

lie (ไล)

389

fine (ไฟน)

ดี , งาม

390

ทีส
่ าม

third (เธิด)

391

ิ )
hurt (เฮท

ทําอันตราย

392

ง่าย

easy (อิซ)ิ

393

already (ออลเร็ด – อิ)

เรียบร ้อยแล ้ว

394

แมว

cat (แค็ท)

395

that (แฑ็ท)

นั่น

396

ิ้ , คน , อัน
แต่ละชน

each (อีช)

397

indeed (อินดีด)

จริง ๆ

398

ผู ้หญิง

woman (วุเมิน)

399

silence (ไส – เลินส)

เงียบ

400

เรียบ

plain (พเลน)

401

change (เชนจ)

เปลีย
่ น

402

เกวียน

cart (คาท)

403

last (ลาสท)

สุดท ้าย

404

ตลาด , ทีน
่ ํ าของไปขาย

market (มา – คิท)

405

ิ )
opposite (อ็อพ – เพอะซท

ตรงกันข ้าม

406

ข ้าม

cross (ครอส)

407

lot (ล็อท)

จํานวนมาก

408

ยาก

difficult (ดิฟ – ฟิ เคิลท)

409

ั เบินต)
husband (ฮล

สามี

410

สุภาพสตรี

lady (เล – ดิ )

411

January (แจนยู – เออะริ)

เดือนมกราฯ

412

ราคา

price (พไรส)

413

wise (ไวซ)

ปั ญญาฉลาด

414

ถาด

tray (ทเร)

415

away (เออะเว)

ออกไป

416

แทบจะไม่

hardly (ฮาด – ลิ)

417

baby (เบ – บิ )

เด็กทารก

418

แก ้วหรือกระจก

glass (กลาส)

419

class (คลาส)

ั ้ เรียน
ชน

420

เขียน

write (ไรท)

421

sky (สไค)

ท ้องฟ้ า

422

หนา

thick (ธิค)

423

mix (มิคส)

ผสม

424

ลม

wind (วินด)

425

ิ ส)
since (สน

ตัง้ แต่

426

แก่

old (โอลด)

427

cold (โคลด)

เย็น , หนาว

428

ลูกสาว

daughter (ดอ – เทอะ)

429

fire (ไฟ – เออะ)

ไฟ

430

ผลไม ้

fruit (ฟรูท)

431

tooth (ทูธ)

ฟั น

432

หมุน , หัน

turn (เทิน)

433

girl (เกิล)

เด็กผู ้หญิง

434

นิง่

still (สทิล)

435

mill (มิล)

โรงส ี

436

กระหลํา่ ปลี

cabbage (แค็บ – บิจ)

437

bucket (บัค – อิท)

ถัง

438

มันฝรั่ง

potato (เพอะเท – โท)

439

window (วิน – โด)

หน ้าต่าง

440

สว่าง

bright (บโรท)

441

drive (ดไรฝ)

ขับรถ

442

สด

fresh (ฟเร็ช)

443

hate (เฮท)

เกลียดชงั

444

ฝั่ ง

bank (แบ็งค)

445

hang (แฮ็ง)

แขวน

446

แขน

arm (อาม)

447

farm (ฟาม)

ั ว์
ไร่นา , ทีเ่ ลีย
้ งสต

448

ปฏิบัต ิ

practice (พแร็ค – ทิส)

449

ticket (ทิค – อิท)

ตัว๋

450

รัว้

fence (เฟ็ นส)

451

hotel (โฮ – เท็ล)

โรงแรม

452

แก ้ม

ี )
cheek (ชค

453

weak (วีค)

อ่อนแอ

454

มุ ้ง , แห

net (เน็ ท)

455

age (เอจ)

อายุ

456

นํ้ าพุ

spring (สพริง)

457

thing (ธิง)

สงิ่ ของ

458

สอง

two (ทู)

459

blue (บลู)

ี ํ้ าเงินหรือสฟ
ี ้า
สน

460

เดือนกุมภาฯ

February (เฟ็ บ – รุเออะริ)

461

heavy (เฮ็ฝ – อิ)

หนั ก

462

ผัก

vegetable (เฝ็ จ – อิเทอะบ’ล)

463

ิ ’ล)
bicycle (ไบ – สค

จักรยานสองล ้อ

464

หมอ

doctor (ด็อค – เทอะ)

465

figure (ฟิ ก – เออะ)

ตัวเลข

466

พระเอก

hero (ฮโี ร)

467

slow (สโล)

ชา้

468

ตารางเวลา

timetable (ไทมเท – บ’ล)

469

example (อิก – ซามพ’ล)

ตัวอย่าง

470

ทาง

path (พาธ)

471

start (สทาท)

เริม
่ ต ้น

472

บน

on (ออน)

473

call (คอล)

เรียก

474

เปี ยก

wet (เว็ท)

475

bet (เบ็ท)

พนัน

476

แบ่ง , ปั น

share (แช)

477

care (แค)

ระมัดระวัง

478

ยัง

yet (เย็ท)

479

wait (เวท)

คอย

480

นิดหน่อย

little (ลิท – ท’ล)

481

comfortable (คัมเฟอะเทอะบ’ล)

สะดวกสบาย

482

นวนิยาย

novel (นอฝ – ’ล)

483

pencil (เพ็นส’ล)

ดินสอ

484

คอ

neck (เน็ ค)

485

correct (เคอะ – เร็คท)

ถูกต ้อง

486

จานรอง

saucer (สอ – เสอะ)

487

tailor (เท – เลอะ)

ชา่ งตัดผ ้าของผู ้ชาย

488

มากมาย

many (เม – นิ)

489

foggy (ฟ็ อก – กิ)

เต็มไปด ้วยหมอก

490

ข ้อศอก

elbow (เอ็ล – โบ)

491

tomorrow (เทอะมอโร)

พรุง่ นี้

492

สี

colour (คัล – เออะ)

493

dinner (ดิน – เนอะ)

อาหารเย็น

494

จําเป็ น

necessary (เนส – อิสเสอะริ)

495

funny (ฟั น – นิ)

ขบขัน

496

ั ชอบเป็ นเพือ
มีนส
ิ ย
่ นกัน

friendly (ฟเรนด – ลิ)

497

angry (แอ็ง – กริ)

โกรธ

498

โปรด

please (พลีซ)

499

ิ )
seat (สท

ทีน
่ ั่ง

500

หลัง

back (แบ็ค)

501

pack (แพ็ค)

ห่อของ

502

ฝุ่ น . ละออง

dust (ดัสท)

503

judge (จัจ)

ผู ้พิพากษา

504

พระราชา

king (คิง)

505

missing (มิส – สงิ )

ขาด , หายไป

506

ใน

in (อิน)

507

win (วิน)

ชนะ

508

ควรจะ

ought (ออท)

509

pot (พ็อท)

หม ้อ . กระถาง

510

ในระหว่าง

among (เออะมัง)

511

lung (ลัง)

ปอด

512

ตาบอด

blind (บไลนด)

513

dine (ไดน)

รับประทานอาหาร

514

เกียจคร ้าน

lazy (เล – ซ)ิ

515

daily (เดล – ลิ)

ประจําวัน

516

ตัด , หั่น

cut (คัท)

517

bus (บัส)

รถประจําทาง

518

วาง

place (พเลส)

519

gate (เกท)

ประตูรวั ้

520

ครัว

ิ )
kitchen (คิท – ชน

521

April (เอ – พริล)

เดือนเมษาฯ

522

แบก , ถือ , นํ า , พา

carry (แค – ริ)

523

every (เอฝ – ริ)

ทุก ๆ

524

สนุก

joy (จอย)

525

boil (บอยล)

ต ้ม

526

นม

milk (มิลค)

527

ิ )
hill (ฮล

เขาเตีย
้ ๆ

528

ี
ทําให ้เสย

spoil (สพอยล)

529

coin (คอยน)

เงินเหรียญ

530

โรงเรียน

school (สคูล)

531

June (จูน)

เดือนมิถน
ุ าฯ

532

วิชา

ั – จิคท)
subject (สบ

533

public (พับ – ลิค)

สาธารณะ

534

เพิง่ จะ

just (จัสท)

535

must (มัสท)

ต ้อง

536

ทัง้ สอง

both (โบธ)

537

roast (โรสท)

ปิ้ ง

538

ยิง

shoot (ฌูท)

539

use (ยูซ)

ใช ้

540

ผ ้าใบ

canvas (แคน – เฝิ ส)

541

method (เมธ – เอิด)

วิธ ี

542

กวี

poet (โพ – อิท)

543

which (ฮวิช)

อันไหน

544

ไกลออกไป

further (เฟอ – เฑอะ)

545

literature (ลิท-เออะริเฌอะ)

วรรณคดี

546

ดนตรี

ิ )
music (มยู – ซค

547

stick (สทิค)

ไม ้เท ้า

548

เวลาเชา้

morning (มอ – นิง)

549

nothing (นั ธ – อิง)

ไม่มอ
ี ะไรเลย

550

เคย

ever (เอฝ – เออะ)

551

flower (ฟเลา – เออะ)

ดอกไม ้

552

จากไป

leave (ลีฝ)

553

keep (คีพ)

เก็บรักษา

554

อย่างชา้ ๆ

slowly (สโล – ลิ)

555

study (สทัด – อิ)

ื
เรียนหนั งสอ

556

ข ้อมือ

wrist (ริสท)

557

fit (ฟิ ท)

เหมาะสม

558

ผม

hair (แฮ)

559

nowhere (โน – แว)

ไม่มท
ี ใี่ หน

560

ี ใจ
เสย

sorry (สอ – ริ)

561

usually (ยู – ฉวลลิ)

โดยปรกติ , มักจะ

562

ขัดจังหวะ

interrupt (อินเทอะรัพท)

563

rub (รับ)

ถู

564

พักอยู่

stay (สเท)

565

say (เส)

กล่าว

566

ดาว

star (สทา)

567

car (คา)

รถยนต์

568

ถนน

road (โรด)

569

toast (โทสท)

ขนมปั งปิ้ ง

570

จริง ๆ

true (ทรู)

571

crew (ครู)

ลูกเรือ

572

ื่
เชอ

believe (บิ – ลีฝ)

573

ี )
chief (ชฟ

หัวหน ้า

574

กว่า

than (แฑน)

575

man (แมน)

คนผู ้ชาย

576

แต่งกาย

dress (ดเรส)

577

express (อิคส – พเรส)

ด่วน

578

คนสวน

gardener (กาด’น – เออะ)

579

together (เทอะเกฑ–เออะ)

ด ้วยกัน

580

วันจันทร์

Monday (มัน – ดิ)

581

party (พา – ทิ)

งานเลีย
้ ง

582

เตียง

cot (คอท)

583

lord (ลอด)

ผู ้เป็ นเจ ้า

584

ของเรา

our (เอาเออะ)

585

ิ เจอะ)
passenger (แพส – สน

ผู ้โดยสาร

586

ปรุงอาหาร

cook (คุค)

587

book (บุค)

ื
หนั งสอ

588

ื่
ชอ

name (เนม)

589

same (เสม)

่ เดียวกัน
เชน

590

พัน (จํานวน)

ิ ด)
thousand (เธา – เซน

591

difference (ดิฟ-เฟอะเรินส)

ความแตกต่าง

592

ข ้างล่าง

below (บิโล)

593

radio (เรดิ – โอ)

วิทยุ

594

พายุ

storm (สทอม)

595

warm (วอม)

อุน
่

596

เหล ้าองุน
่

wine (ไวน)

597

nice (ไนส)

งาม , ดี

598

ทีน
่ ี่

ี )
here (เฮย

599

tear (เทีย)

นํ้ าตา

600

เพราะว่า

he cause (บิ- คอซ)

601

landlord (แลนดลอด)

เจ ้าของบ ้าน

602

ล ้าน

million (มิล – เยิน)

603

question (คเวสท – เฌิน)

คําถาม

604

สาม

three (ธรี)

605

tree (ทรี)

ต ้นไม ้

606

ภายใต ้

under (อัน – เดอะ)

607

waiter (เวท – เออะ)

บริกร

608

แต่กอ
่ น

before (บิฟอ)

609

law (ลอ)

กฎหมาย

610

คําทักทาย

greeting (กรีท – อิง)

611

ink (อิงค)

นํ้ าหมึก

612

ี งอึกทึก
เสย

noisy (นอยซ – อิ)

613

ready (เรด – อิ)

พร ้อมแล ้ว

614

แจว

row (โร)

615

sew (โส)

เย็บ

616

เล็บ

nail (เนล)

617

rain (เรน)

ฝน

618

เหตุผล

reason (รีซ’น)

619

ิ พ’ล)
simple (สม

ง่าย

620

ทัง้ หมด , ทัง้ หลาย

whole (โฮล)

621

roll (โรล)

ห่อ , ม ้วน

622

ื กพวน
เชอ

cable (เค – บ’ล)

623

table (เท – บ’ล)

โต๊ะ , ตาราง

624

ไกล , ห่าง

far (ฟา)

625

bar (บา)

แท่ง

626

แปรง

brush (บรัฌ)

627

ั )
such (สช

่ นัน
เชน
้

628

ด ้วยเหมือนกัน

too (ทู)

629

through (ธรู)

ตลอด

630

ปรอท

mercury (เมอ – คยูร)ิ

631

safety (เสฟ – ทิ)

ความปลอดภัย

632

เผา , ไหม ้

burn (เบิน)

633

world (เวิลด)

โลก

634

ทุกข์ , โศก

sorrow (สอ – โร)

635

follow (ฟอล – โล)

ตาม

636

ความสวย , ความงาม

beauty (บยูท)ิ

637

bodily (บอดิล)ิ

แห่งร่างกาย

638

เหนือ
่ ย , หน่าย

tired (ไท – เอิด)

639

August (ออ – เกิสท)

เดือนสงิ หาฯ

640

ื้ ผ ้า
เสอ

clothes (คโลธซ)

641

most (โมสท)

สว่ นมาก

642

จาก

from (ฟร็อม)

643

form (ฟอม)

รูปร่าง

644

เอวบาง

slim (สลิม)

645

dim (ดิม)

มัว

646

สะกดตัว

spell (สแพ็ล)

647

twelve (ทเว็ลฝ)

ิ สอง
สบ

648

ห ้อง

room (รูม)

649

broom (บรูม)

ไม ้กวาด

650

อากาศ

air (แอ)

651

where (ฮแว)

ทีไ่ หน

652

รถไฟ

train (ทเรน)

653

aeroplane (แอเรอะพเลน)

เครือ
่ งบิน

654

ริน

pour (พอ)

655

nor (นอ)

ไม่

656

รืน
่ เริงแจ่มใส

gaiety (เกเออะทิ)

657

library (ไล – บเรอะริ)

ห ้องสมุด

658

ดีทส
ี่ ด
ุ

best (เบสท)

659

eight (เอท)

แปด

660

แฝด

twins (ทวินซ)

661

inch (อินช)

นิว้ (นิว้ ฟุต)

662

หิว

hungry (ฮงั กริ)

663

ั – ดิ)
Sunday (สน

วันอาทิตย์

664

คิด

think (ธิงค)

665

beginning (บิกน
ิ – นิง)

การเริม
่ ต ้น

666

ผล

ั ท)
result (รีสล

667

ั วัน)
someone (สม

ใครไม่ทราบ

668

ดาบ

sword (สอด)

669

fourth (ฟอธ)

ทีส
่ ี่

670

วันนี้

today (เทอะ – เด)

671

ray (เร)

แสง

672

แข็งแรง

strong (สทรอง)

673

song (สอง)

เพลง

674

ตนเอง

oneself (วัน – เสลฟ)

675

well (เว็ล)

อย่างดี

676

บุหรี่

cigarette (สเิ กอะเรท)

677

less (เลส)

น ้อยกว่า

678

ิ
เวลาทีแ
่ สดงตามนาฬกา

O’clock (เออะ – คลอค)

679

sock (สอค)

ั้
ถุงเท ้าอย่างสน

680

ด ้วยเหมือนกัน

also (ออล – โส)

681

fellow (เฟล – โล)

เพือ
่ นมนุษย์

682

น ้อยทีส
่ ด
ุ

least (ลีสท)

683

repeat (ริพท
ี )

ซํ้า

684

นํ้ า

water (วอ – เทอะ)

685

ั – เมอะ)
summer (สม

ฤดูร ้อน

686

โรงละคร

theatre (เธียเทอะ)

687

sugar (ฌูก – เออะ)

นํ้ าตาล

688

ห ้องอาหาร

dining – room (ไดนิง – รุม)

689

bridegroom (บไรดกรุม)

เจ ้าบ่าว

690

ป้ า , น ้าสาว

aunt (อานท)

691

dance (ดานส)

เต ้นรํา

692

เวลาคํา่

evening (อีฝ – นิง)

693

exciting (อิคไสทิง)

ตืน
่ เต ้น

694

เย็น

cool (คูล)

695

spoon (สพูน)

้
ชอน

696

ค ้อน

hammer (แฮม – เมอะ)

697

idea (ไอดิเออะ)

ความคิด

698

ทําผิด

mistake (มิส – เทค)

699

cake (เคค)

ขนม

700

ดม

smell (สเมล)

701

again (เออะเกน)

อีกที

702

แห่งดนตรี

ิ ’ล)
musical (มยูซค

703

people ( พี – พ’ล)

ประชาชน

704

เบือ
้ งบน

above (เออะบัฝ)

705

up (อัพ)

ขึน
้ , สูงถึง

706

ครัง้ หนึง่

once (วันส)

707

ั )
sun (สน

พระอาทิตย์

708

มีชวี ต
ิ

alive (เออะไลฝ)

709

buy (ไบ)

ื้
ซอ

710

ื
หน ้าหนั งสอ

page (เพจ)

711

taste (เทสท)

รส

712

บด

pound (เพานด)

713

cloud (คเลาด)

เมฆ

714

วิชาเลข

arithmetic (เออะริธเมอะทิค)

715

brick (บริค)

อิฐ

716

อย่างฉั นมิตร

friendly (ฟเรนด – ลิ)

717

holiday (ฮอลิด)ิ

วันหยุด

718

เลวทีส
่ ด
ุ

worst (เวิสท)

719

ิ )
search (เสช

ค ้น , หา

720

เดือนตุลาฯ

October (ออคโทเบอะ)

721

newspaper (นยูซเพเพอะ)

ื พิมพ์
หนั งสอ

722

ยิม
้

smile (สไมล)

723

by (ไบ)

โดย , ข ้าง ๆ

724

ซัก , ล ้าง

wash (วอช)

725

cause (คอซ)

เหตุ

726

เพศ

gender (เจ็น – เดอะ)

727

November (เนอะเฝ็ มเบอะ)

เดือนพฤศจิกาฯ

728

ดูเหมือนว่า

ี )
seem (สม

729

dream (ดรีม)

ฝั น

730

สวรรค์

heaven (เฮฝ’น)

731

person (เพอ – ส’น)

บุคคล

732

รถยนต์

motor – car (โมเทอะ – คา)

733

jar (จา)

ขวด , ไห

734

ปลอดภัย

safe (เสฟ)

735

wave (เวฝ)

คลืน
่ , ลอน

736

้
เต็มชอน

spoonful (สพูน – ฟุล)

737

ิ – เสสฟุล)
successful (เสค

ความสําเร็จ

738

ขอ , เบ็ด

hook (ฮุค)

739

textbook (เท็คสท – บุค)

ื แบบเรียน
หนั งสอ

740

นักเขียน

writer (ไรเทอะ)

741

rather (ราฑ – เออะ)

ค่อนข ้างจะ

742

พระ

priest (พรีสท)

743

ี )
cheese (ชซ

เนยแข็ง

744

แห ้ง

dry (ดไร)

745

find (ไฟนด)

พบ

746

จบ

end (เอ็นด)

747

help (เฮ็ลพ)

ชว่ ยเหลือ

748

ื่
ผู ้เชอ

believer (บิลฝ
ี – เออะ)

749

ิ เิ มอะ)
cinema (สน

ภาพยนตร์

750

ของตน

own (โอน)

751

telephone (เทล – อิโฟน)

โทรศัพท์

752

หลับ

sleep (สลีพ)

753

beef (บีฟ)

เนือ
้ วัว

754

ครอบครัว

family (แฟม – อิล)ิ

755

Friday (ฟไร – ดิ)

วันศุกร์

756

คุก

gaol (เจล) (อเมริกาเขียนเป็ น Jail)

757

depend (ดิ – เพ็นด)

ขึน
้ อยูก
่ บ
ั

758

ปรับ

fine (ไฟน)

759

fortnight (ฟอทไนท)

ปั กษ์

760

น่ารัก

lovely (ลัฝ – ลิ)

761

lucky (ลัค – คิ)

โชคดี

762

เก ้าอี้

chair (แช)

763

wear (แว)

สวม

764

บวม

swell (สเว็ล)

765

else (เอ็ลส)

อืน
่ ๆ อีก

766

ขายปลีก

retail (รีเทล)

767

explain (อินสพเลน)

อธิบาย

768

้
ซาย

left (เล็ฟท)

769

step (สเท็พ)

ขัน
้ บันได

770

เข ้าใจ

understand (อันเดอะสแทนด)

771

band (แบนด)

แตรวง

772

สง่

send (เส็นด)

773

then (เฑ็น)

ดังนัน
้

774

อาหารมือ
้ สุดท ้ายของวัน

ั – เพอะ)
supper (สพ

775

umbrella (อัมบเรล – เลอะ)

ร่ม

776

เป็ นทีน
่ ย
ิ ม

popular (พอพยูเลอะ)

777

weather (เวฑ – เออะ)

ภูมอ
ิ ากาศ

778

สามารถ

can (แคน)

779

land (แลนด)

แผ่นดิน

780

สนามบิน

aerodrome (แอเรอะดโรม)

781

foam (โฟม)

ฟอง

782

อย่างฉั นพีน
่ ้อง

brotherly (บรัฑ – เออะลิ)

783

country (คัน – ทริ)

ประเทศ

784

เขต

boundary (เบานเดอะริ)

785

yesterday (เยสเทอะดิ)

วานนี้

786

ทีเ่ ขีย
่ บุหรี่

ashtray (แอชทเร)

787

birthday (เบิธ – เด)

วันเกิด

788

เปิ ด

open (โอ – พ’น)

789

season (ส ี – ซ’น)

ฤดู

790

หนู

rat (แร็ท)

791

as (แอซ)

ดังที่

792

สถานี

station (สเท – เฌิน)

793

television (เทลิฝิฉ – เอิน)

โทรทัศน์

794

ผูก , มัด

tie (ไท)

795

describe (ดิสคไรบ)

พรรณนา

796

ชา

tea (ที)

797

agree (เออะ – กรี)

เห็นพ ้อง

798

ทีส
่ อง

second (เสค – เอินด)

799

mutton (มัท – เทิน)

เนือ
้ แกะ

800

และ

and (แอนด)

801

shall (แชล)

จะ

802

สวนสาธารณะ

park (พาค)

803

mark (มาค)

เครือ
่ งหมาย

804

เคลือ
่ น , ย ้าย

move (มูฝ)

805

soup (สูพ)

นํ้ าแกงจืด

806

มืด

dark (ดาค)

807

bark (บาค)

เห่า

808

เงา

shade (เชด)

809

bathe (เบฑ)

อาบนํ้ า

810

เรือ
่ งน่าขํา

fun (ฟั น)

811

blunt (บลันท)

ทือ
่

812

ื
ร ้านขายหนังสอ

bookshop (บุคฌอพ)

813

crop (ครอพ)

เกีย
่ วข ้าว

814

ข่าว

news (นยูซ)

815

wood (วูด)

ป่ าไม ้

816

กลุ ้มใจ

worry (วะริ)

817

busy (บิซ – อิ)

ยุง่ , งานมาก

818

ปราศจาก

without (วิฑ – เอาท)

819

doubt (เดาท)

ั
สงสย

820

ความประหลาดใจ

surprise (เสอะพไรซ)

821

dislike (ดิสไลค)

ไม่ชอบ

822

ี ม , จอบ
เสย

spade (สเพด)

823

address (เออะดเรส)

ตําบลทีอ
่ ยู่

824

ความรู ้

knowledge (นอ – ลิจ)

825

racket (แรค – อิท)

ไม ้ตีเทนนิส

826

ปิ ด

close (คโลซ)

827

goat (โกท)

แพะ

828

แกะ

sheep (ฌีพ)

829

deep (ดีพ)

ลึก

830

ผลึก

crystal (คริส – ท’ล)

831

bacon (เบ – ค’น)

เนือ
้ ซโี่ ครงหมูเค็ม

832

เข็ม

needle (นี – ด’ล)

833

pleasant (พเล – ซ’นท)

น่ายินดี

834

เหล่านี้

these (ฑีซ)

835

street (สทรีท)

ถนนทีม
่ บ
ี ้านเรือน

836

เพือ
่ น

friend (ฟเรนด)

837

paint (เพนท)

ระบายส ี

838

เป็ นหนี้

debt (เดท)

839

set (เส็ท)

(พระอาทิตย์) ตก

840

เครือ
่ งยก (ลิฟต์)

elevator (เอล – ลิเฝเทอะ)

841

wrapper (แรพ – เพอะ)

เครือ
่ งห่อหุ ้ม

842

มุม

corner (คอ – เนอะ)

843

ิ – เทอะ)
sister (สส

พีห
่ รือน ้องสาว

844

อ่าว

bay (เบ)

845

gay (เก)

ร่าเริง , เบิกบาน

846

เจ ้าของร ้าน

shopkeeper (ชอพคีพ – เออะ)

847

wonder (วัน – เดอะ)

อัศจรรย์ใจ

848

ต่อไป

next (เนคสท)

849

incorrect (อินเคอะเรคท)

ไม่ถก
ู

850

ฟูก

mattress (แมท – ริส)

851

weakness (วีค – นิส)

ความอ่อนแอ

852

แม ้แต่

even (อีฝ’น)

853

certain (เสอ – ท’น)

แน่นอน

854

ลาก่อน

goodbye (กุดไบ)

855

ice (ไอส)

นํ้ าแข็ง

856

แสดง

act (แอคท)

857

lack (แลค)

ขาดแคลน

858

แทน

instead (อินสเท็ด)

859

arrest (เออะเรสท)

จับกุม

860

เด็กหนุ่ม

youth (ยูธ)

861

suit (สยูท)

ชุดสากล

862

เครือ
่ งจักรกล

machine (เมอะ – ฌีน)

863

ี )
magazine (แมก – เออะซน

นิตยสาร

864

จัดการ

manage (แมน – อิจ )

865

miss (มิส)

นางสาว

866

มะพร ้าว

coconut (โคโคนั ท)

867

but (บัท)

แต่

868

บาดแผล

wound (วูนด)

869

pool (พูล)

บ่อ , แอ่ง

870

่ งแสง
สอ

shine (ไซน)

871

rise (ไรซ)

ขึน
้ , อุทัย

872

โดยทั่ว ๆ ไป

generally (เจน – เออะเริลลิ)

873

healthy (เฮล – ธิ)

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

874

ทุกหนทุกแห่ง

everywhere (เอฝ – ริแว)

875

dare (แด)

กล ้า

876

ถ ้า

if (อิฟ)

877

tip (ทิพ)

ปลาย

878

เหมือนคนตาย

deathlike (เด็ธ – ไลค)

879

remind (รีไมนด)

เดือน

880

เขือ
่ น

dam (แด็ม)

881

lamb

ลูกแกะ

882

แคระ

dwarf (ดวอฟ)

883

cough (คอฟ)

ไอ

884

ทีอ
่ ยูอ
่ าศัย

home (โฮม)

885

comb (โคม)

หวี

886

สถานที่

place (พเลส)

887

hedge (เฮ็จ)

รัว้ ต ้นไม ้

888

ทีใ่ ด ๆ

anywhere (เอนีแ
่ ว)

889

armchair (อามแช)

เก ้าอีน
้ วม

890

้
สวม

lavatory (แลฝ – เออะเทอะริ)

891

taxi (แทค – ส)ิ

รถยนต์เชา่

892

สเี ทา

grey (กเร)

893

May (เม)

เดือนพฤษภาฯ

894

สนทนา

conversation (คอนเฝอะเส – ฌ’
น)

895

uncertain (อันเสอท’น)

ไม่แน่นอน

896

พักผ่อน

rest (เรสท)

897

nest (เนสท)

รังนก

898

พลาด , ตก

fail (เฟล)

899

gain (เกน)

ได ้มา

900

ด ้านหน ้า

front (ฟรันท)

901

nun (นั น)

นางช ี

902

อย่างมั่งมี

richly (ริช – ลิ)

903

cruelty (ครู – เอิลทิ)

ความเหีย
้ มโหด

904

โดยไร ้ประโยชน์

in vain (มิ – เฝน)

905

hell (เฮ็ล)

นรก

906

กระจก

mirror (มิ – เรอะ)

907

another (เออะนั ฑ – เออะ)

คนอืน
่ , อันอืน
่

908

พืน
้

floor (ฟลอ)

909

sore (สอ)

เจ็บ , แสบ

910

ฟ้ าแลบ

lightning (ไลท – นิง)

911

wedding (เวด – ดิง)

การแต่งงาน

912

วันอังคาร

Tuesday (ทยูชดิ)

913

lively (ไลฝ – ลิ)

มีชวี ต
ิ ชวี า

914

ทีแ
่ ล ้วมา

ago (เออะโก)

915

toe (โท)

นิว้ เท ้า

916

ว่างเปล่า

empty (เอ็มพทิ)

917

very (เฝ – ริ)

มาก

918

หน ้าผาก

forehead (ฟอ – ริด)

919

basket (บาสคิท)

ตะกร ้า

920

เลวกว่า

worse (เวิส)

921

burst (เบิสท)

ระเบิด

922

เกิด

bear (แบ)

923

hare (แฮ)

กระต่ายป่ า

924

ิ (อย่างเล็ก)
นาฬกา

watch (วอช)

925

God (กอด)

พระผู ้เป็ นเจ ้า

926

เท ้า

foot (ฟุท)

927

push (พุช)

ผลัก

928

ั
ลิน
้ ชก

drawer (ดรอ)

929

winter (วิน – เทอะ)

ฤดูหนาว

930

หญิงสาว

maid (เมด)

931

case (เคส)

เรือ
่ ง , คดี

932

ื้ ของสตรี
เสอ

blouse (บเลาส)

933

loud (เลาด)

ดัง

934

ลูกหนั ง

football (ฟุท – บอล)

935

warn (วอน)

เตือนสติ

936

ฤดูใบไม ้ผลิ

spring (สพริง)

937

according (to) (เอิด-คอดิง)

ตาม

938

ข ้าม

across (เออะครอส)

939

court (คอท)

ศาล

940

ร ้าน

shop (ชอพ)

941

rob (รอบ)

ปล ้น

942

ทุก ๆ คน

everybody (เอฝ-ริบอดิ)

943

exactly (อิกแซคทลิ)

พอดีกน
ั ทีเดียว

944

เหีย
่ ว

fade (เฟด)

945

guest (เกสท)

ิ มา
แขกทีไ่ ด ้รับเชญ

946

หวัง , คอยท่า

expect (อิคส – เพคท)

947

direct (ได – เร็คท)

ทิศทาง

948

้
ชาง

elephant (เอล-อิเฟิ นท)

949

loyal (ลอย – เอิล)

จงรักภักดี

950

ผี

ghost (โกสท)

951

coat (โคท)

ื้ คลุม
เสอ

952

ชายหนุ่ม

lad (แลด)

953

match (แมช)

ไม ้ขีดไฟ

954

สามัญ , ทั่ว ๆ ไป

common (คอม – เมิน)

955

important (อิมพอเทินท)

สําคัญ

956

ของขวัญ

present (พเรซ’นท)

957

lesson (เลส-’น)

บทเรียน

958

เสมียน

clerk (คลาค)

959

spark (สพาค)

ประกายไฟ

960

ั
อุปนิสย

character (แคริคเทอะ)

961

manner (แมน – เออะ)

มารยาท

962

ทาส

slave (สเลฝ)

963

ape (เอพ)

ลิงชนิดไม่มห
ี าง

964

บางสงิ่ บางอย่าง

ั – ธิง)
something (สม

965

ี – อิง)
ceiling (สล

เพดาน

966

การรายงาน

information (อินเฟอะเม – เฌิน)

967

ิ -เอินท)
excellent (เอ็คเสล

ดีเลิศ

968

ประเสริฐ

splendid (สพเลนดิด)

969

unit (ยูนท
ิ )

หลักหน่วย

970

สวย

fair (แฟ)

971

mare (แม)

แม่ม ้า

972

บางเวลา

ั ไทมซ)
sometimes (สม

973

right (ไรท)

ถูก

974

จมูก

nose (โนซ)

975

load (โลด)

บรรทุก

976

บุกรุก

invade (อิน – เฝด)

977

lampshade (แลมพเฌด)

โป๊ ะไฟ

978

ขอบคุณ , ขอบใจ

thank (แธงค)

979

rank (แรงค)

ยศ

980

กฎ

rule (รูล)

981

wool (วูล)

ั ว์
ขนสต

982

ประหยัด

save (เสฝ)

983

cave (เคฝ)

ถํ้า

984

ว่ายนํ้ า

swim (สวิม)

985

limb (ลิม)

แขนขา

986

เดือนธันวา ฯ

December (ดิเส็มเบอะ)

987

gather (แกฑ – เออะ)

รวบรวม , ชุมนุม

988

ไม ้เป็ นพุม
่

bush (บุช)

989

good (กุดซ)

ิ ค ้า
สน

990

รักษา

cure (คยู)

991

pure (พยู)

บริสท
ุ ธฺ ์

992

วันพุธ

Wednesday (เว็นซดิ)

993

ั เบอะดิ)
somebody (สม

บางคน

994

ลําต ้น

stem (สเท็ม)

995

condemn (เคิน – เด็ม)

กล่าวโทษ

996

มีประโยชน์

useful (ยูสฟุล)

997

full (ฟุล)

เต็ม

998

เค็ม

salty (สอล – ทิ)

999

honestly (ออน – อิสทลิ)

ื่ ตรง
อย่างซอ

1000 แป้ ง , ผง

powder (เพา-เดอะ)

1001 altogether (ออลเทอะเกฑเออะ)

ด ้วยกัน

1002 เพียงแต่ , เท่านัน
้

only (โอน – ลิ)

1003 ordinary (ออด’นริ)

ธรรมดา

1004 สภา

parliament (พาเลอะ-เมินท)

1005 essential (อิส-เอ็นเฌิล)

ทีส
่ ําคัญ

1006 พิพธิ ภัณฑ์

ี ม)
museum (มยู – เซย

1007 idiom (อิเดียม)

สํานวน

1008 ไขลาน , ม ้วน

wind (ไวนด)

1009 tight (ไทท)

แน่น , ตึง

1010 กําลังมาถึง

due (ดยู)

1011 zoo (ซู)

ั ว์
สวนสต

1012 วัด

temple (เท็ม – พ’ล)

1013 hospital (ฮอสพิ – ท’ล)

โรงพยาบาล

1014 รายการ

programme (พโร – กแรม)

1015 lamp (แลมพ)

ตะเกียง

ี ง
1016 ออกเสย

pronounce (พเรอะ – เนาส)

1017 scout (สเคาท)

ื
ลูกเสอ

1018 อ่อนเพลีย , เบือ
่

weary (เวีย – ริ)

ิ – อิ)
1019 city (สท

นคร

1020 หมอน

pillow (พิล – โล)

1021 flow (ฟโล)

ไหล

1022 หาได ้

earn (เอิน)

1023 learn (เลิน)

เรียน , รู ้ , ทราบ

1024 แบน , ราบ

flat (ฟแลท)

1025 hat (แฮท)

หมวก

1026 สะดวก

convenient (เคินฝิ นเยินท)

1027 student (สทยูเดินท)

ึ ษา
นั กเรียน , นั กศก

1028 คนทอผ ้า

weaver (วีฝ- เออะ)

1029

candle – power (แคน-ด’ลเพา
เออะ)

แรงเทียน

1030 ห ้องเรียน

classroom (คลาสรูม)

1031 bloom (บลูม)

ดอกไม ้บาน

1032 ทหาร

soldier (โสล – เจอะ)

1033 picture (พิค – เชอะ)

รูปภาพ

1034 หยาบ

rough (รัฟ)

1035 tough (ทัฟ)

เหนียว

1036 ทีเดียว

quite (คไวท)

1037 pride (พไรด)

ความหยิง่

1038 หิง้

shelf (เฌลฟ)

1039 shell (เฌ็ล)

เปลือกหอย

1040 เล็ก ๆ น ้อย

bit (บิท)

1041 list (ลิสท)

ื่
รายชอ

1042 นิว้ หัวแม่มอ
ื

thumb (ธัม)

ั )
1043 sum (สม

ผลของการบวก

1044 ชนิด , พวก

type (ไทพ)

1045 style (สไทล)

แบบ , ท่า

1046 การพรรณนา

description (ดิสคริพเฌิน)

1047 towel (เทา – เอิล)

ผ ้าเช็ดตัว

1048 พนักงานขายตัว๋ (รถเมล์)

conductor (เคินดัค-เทอะ)

1049 particular (พาทิค-ยูเลอะ)

โดยเฉพาะ

1050 น่าหัวเราะ

laughable (ลาฟ-เออะบ’ล)

1051 candle (แคน-ด’ล)

เทียนไข

1052 มหาวิทยาลัย

ิ -อิ)
university (ยูน-ิ เฝอะสท

1053 bury (เบ-ริ)

ฝั ง

1054 ฝาผนั ง

wall (วอล)

1055 hall (ฮอล)

ห ้องโถง , ทีส
่ าธารณะหรือ
สํานั กงาน

1056 อาหาร(เป็ นมือ
้ ๆ)

meal (มีล)

1057 lean (ลีน)

ี
ผอม , ซูบซด

1058 มีด

knife (ไนฟ)

1059 polite (เพอะ-ไลท)

สุภาพ

1060 ราบ

smooth (สมูฑ)

1061 refuse (ริฟ-ยูซ)

ปฏิเสธ

1062 ต่างประเทศ

abroad (เอิบ-รอด)

1063 sort (สอท)

ชนิด

1064 เข ้าใจผิด

ั เดิสแทนด)
misunderstand (มิสน

1065 van (แฝน)

รถตู ้

1066 เนือ
้ หมู

pork (โพด)

1067 rogue (โรก)

ตัวโกง

1068 ฝูง , โขลง

ิ )
herd (เฮด

1069 nurse (เนิส)

นางพยาบาล

1070 ต ้องการ

want (วอนท)

1071 fond (ฟอนด)

ชอบ

1072 การสอบ

examination (อิกแซมมิเนเฌิน)

1073 government (กัฝ’น เมินท)

รัฐบาล

1074 สะพาน

bridge (บริจ)

1075 risk (ริสค)

ี่ ง
เสย

ี ง
1076 การออกเสย

pronunciation (พเรอะนันสเิ อเฌิน)

1077 advertisement (เอิดเฝอทิสเมินท) การโฆษณา
1078 ป่ า

wild (ไวลด)

1079 line (ไลน)

เสน้

1080 กลายเป็ น

become (บิคัม)

1081 gum (กัม)

กาว , เหงือก

1082 ทางเลือก

choice (ชอยส)

1083 avoid (เออะฝอยด)

หลีกเลีย
่ ง

ี ง (เชน
่ อ่านออกเสย
ี ง)
1084 ออกเสย

aloud (เออะเลาด)

1085 crowd (คเราด)

ฝูงชน

1086 อดทน

patient (เพ-ฌ’นท)

1087 normal (นอ-ม’ล)

ปกติ , ธรรมดา

1088 ไฟฟ้ า

electric (อิเลคทริค)

1089 strict (สทริคท)

เข ้มงวด

้
1090 เสนลวด

wire (ไว-เออะ)

1091 grocer (กโร-เสอะ)

คนขายของชํา

1092 การอาบนํ้ า

bath (บาธ)

1093 card (คาด)

ไพ่

ิ ใจ
1094 ตัดสน

decide (ดีไสด)

1095 height (ไฮท)

ความสูง

1096 หมู่ , พวก , ฝูง

group (กรูพ)

1097 roof (รูฟ)

หลังคา

1098 เลขา ฯ

secretary (เส็ค-ริทริ)

ิ -ลิ)
1099 silly (สล

โง่

1100 โซ ่

chain (เฌน)

1101 belt (เบลท)

เข็มขัด

1102 วัด (นํ้ าหนั ก , ระยะทาง)

measure (เมจ-เออะ)

1103 member (เม็ม-เบอะ)

ิ
สมาชก

1104 สถาปนิก

architect (อาคิเท็คท)

1105 insect (อินเส็คท)

แมลง

1106 ของแข็ง

solid (สอล-อิด)

ิ )
1107 visit (ฝิ -สท

เยีย
่ ม

1108 เตรียม

prepare (พริ-แพ)

1109 stair (สแท)

ขัน
้ บันได

1110 หลับใหล

asleep (เอิสลีพ)

1111 disbelieve (ดิสบิลฝ
ี )

ื่
ไม่เชอ

1112 เนือ
้

flesh (ฟเล็ช)

1113 mess (เมส)

ห ้องอาหาร

1114 จาน

dish (ดิฌ)

1115 dentist (เด็นทิสท)

ทันตแพทย์

1116 ผิวไหม ้เกรียมเพราะแสงแดด

ั เบินท)
sunburnt (สน

1117 return (ริ – เทิน)

กลับคืน

1118 ขัดขืน

disobey (ดิส-เออะเบ)

1119 essay (เอส-เส)

เรียงความเป็ นร ้อยแก ้ว

1120 มั่นคง , แน่แนว

firm (เฟิ ม)

1121 worm (เวิม)

หนอน

1122 โรงเรียนกินนอน

boarding school (บอดดิง สคูล)

1123 fool (ฟูล)

คนโง่

1124 ใหญ่โต

grand (กแรนด)

1125 pants (แพนทส)

กางเกง

1126 ข่มเหง

browbeat (บเรา-บีท)

1127 underneath (อันเดอะนีธ)

ภายใต ้

1128 น่าสนใจ

interesting (อิน-ทริสทิง)

1129 during (ดยูรงิ )

ระหว่าง

1130 บ ้าง

ั )
some (สม

1131 jump (จัมพ)

กระโดด

1132 เดีย
่ ว , โสด

single (สงิ ก’ล)

1133 terrible (เทริบ’ล)

ขนพองสยองเกล ้า

้ นทาง)
1134 กระเป๋ า (ใชเดิ

luggage (ลัก-กิจ)

1135 biscuit (บิส-คิท)

ขนมปั งกรอบ

1136 ล ้อมรอบ

around (เออะเรานด)

1137 ground (กเรานด)

แผ่นดิน , สนาม

1138 ยาม

guard (กาด)

1139 pass (พาส)

ผ่านไป

1140 ของใคร

whose (ฮูซ)

1141 excuse (อิคสคยูซ)

ขอโทษ

1142 โบสถ์

ิ )
church (เชช

1143 curse (เคิส)

แชง่ ด่า

1144 สนามหญ ้า

lawn (ลอน)

1145 thorn (ธอน)

หนาม

1146 ถ ้วย , ชาม

bowl (โบล)

1147 role (โรล)

บทบาท

1148 สามารถ

able (เอ-บ’ล)

1149 bundle (บัน-ด’ล)

พวง

1150 กลวง

hollow (ฮอล-โล)

1151 radio (เรดิโอ)

วิทยุ

1152 บรรจุ

fill (ฟิ ล)

1153 prince (พรินส)

เจ ้าชาย

1154 ฝ้ าย

cotton (คอท’น)

1155 bottle (บอท’ล)

ขวด

1156 เจ็บ , ปวด

pain (เพน)

1157 remain (ริเมน)

เหลืออยู่

1158 ศัตรู

enemy (เอน-อิม)ิ

1159 penalty (เพ็น-เอิลทิ)

ลงโทษ

1160 โจทก์

accuser (เอ็คยูส-เออะ)

1161 rubber (รับ-เบอะ)

ยาง

1162 ทุกสงิ่ ทุกอย่าง

everything (เอฝริ-ธิง)

1163 string (สทริง)

ื ก , สายป่ าน
เชอ

1164 ทนทาน

last (ลาสท)

1165 yard (ยาด)

หลา

1166 สนทนา (แบบคุยกันเล่น ๆ)

chat (แชท)

1167 pat (แพท)

ลูบหลัง

ั่ ระฆัง
1168 สน

ring (ริง)

1169 willing (วิล-ลิง)

สมัครใจ

1170 วิทยาลัย

college (คอล-ลิจ)

1171 cottage (คอท-ทิจ)

กระท่อม

1172 อนุญาต , ยินยอม

allow (เออะ-เลา)

1173 shout (เชาท)

ตะโกน

1174 โจร

thief (ธีฟ)

1175 sleeve (สลีฝ)

ื้
แขนเสอ

1176 ออกเหงือ
่

sweat (สเว็ท)

1177 illustrate (อิล-เลิสทเรท)

แสดงภาพประกอบ

1178 ผู ้สมัคร , ผู ้เข ้าสอบ

candidate (แคนดิดท
ิ )

1179 omelette (ออมลิท)

ไข่เจียว

1180 เปล่าเปลีย
่ ว

lonely (โลน-ลิ)

1181 journey (เจอ-นิ)

การเดินทาง

1182 ไม่วา่ ง

engaged (อินเกจด)

1183 afraid (เออะฟเรด)

กลัว

1184 วัว (ตัวผู ้)

ox (ออคส)

1185 cogged (ค็อกด)

มีซ ี่ , มีฟัน (อย่างฟั นเฟื อง)

1186 ป้ องกัน

prevent (พริ-เฝ็ นท)

1187 lend (เล็นด)

ให ้ยืม

1188 เครือ
่ งดืม
่

refreshment (ริฟเรฌเมินท)

1189 several (เสฝ-เออะเริล)

มากมาย

ึ กระวนกระวาย
1190 รู ้สก

uneasy (อันอีซ)ี

1191 valley (แฝล-ลิ)

หุบเขา

1192 เป่ า

blow (บโล)

1193 cargo (คาโก)

ิ ค ้า
สน

1194 ผ ้าเช็ดหน ้า

ิ )
handkerchief (แฮงเคอะชฟ

1195 leaf (ลีฟ)

ใบไม ้

1196 จัดให ้

provide (พเรอะไฝด)

1197 reply (ริพไล)

ตอบ

1198 ทดสอบ

test (เทสท)

1199 west (เวสท)

ทิศตะวันตก

1200 ทารก

infant (อินเฟิ นท)

1201 diamond (ไดเออะเมินด)

เพชร

1202 ลูกเป็ ด

duckling (ดัค-ลิง)

1203 crying (คไร-อิง)

ขีร้ ้องไห ้

1204 ตัง้ ใจ

intend (อินเท็นด)

1205 mend (เม็นด)

่ มแซม
ซอ

1206 โรงแรม

inn (อิน)

1207 orange (ออรินจ)

สม้

1208 ขม

bitter (บิท-เทอะ)

1209 typewriter (ไทพไรเทอะ)

พิมพ์ดด
ี

ี
1210 ซด

pale (เพล)

1211 mail (เมล)

ถุงไปรษณีย ์

1212 โชคดี

good luck (กุด ลัค)

1213 truck (ทรัค)

รถบรรทุก

1214 คุก

prison (พริซ-’น)

1215 rival (ไร-ฝ’ล)

คูแ
่ ข่งขัน

ั่
1216 เขย่า , สน

shake (เชค)

1217 bake (เบค)

ทําขนมปั ง

ื่ ฟั ง
1218 เชอ

obey (เออะเบ)

1219 may (เม)

อาจจะ

1220 อาคันตุกะ

ิ -เออะ)
visitor (ฝี สท

1221 wander (วอน-เดอะ)

ท่องเทีย
่ วไป

1222 เป็ นไปไม่ได ้

ิ ’ล)
impossible (อิมพอส-สบ

1223 pardon (พา-ด’น)

ขออภัย

1224 ทางรถไฟ

railways (เรล-เวซ)

1225 raise (เรซ)

ยกขึน
้ , เลีย
้ ง

1226 อาหารเทีย
่ ง

lunch (ลันช)

1227 bunch (บันช)

่
พวง , ชอ

1228 หีบห่อ

pack (แพ็ค)

1229 sack (แส็ค)

กระสอบ , ถุง

1230 ยุง

mosquito (เมิสคิ-โท)

1231 owe (โอ)

เป็ นหนี้

1232 วันพฤหัสบดี

Thursday (เธิช-ดิ)

ั -นิ)
1233 honey (ฮน

นํ้ าผึง้

1234 หึง

jealous (เจล-เอิส)

1235 quiet (คไว-เอิท)

เงียบ

1236 ได ้เปรียบ

advantage (เอิดฝานทิจ)

1237 velvet (เฝล-ฝิ ท)

กํามะหยี่

1238 ปั จจุบันนี้

nowadays (เนาเออะเดซ)

1239 praise (เพรซ)

ยกย่อง

1240 สมอง

brains (บเรนซ)

1241 farewell (แฟ-เว็ล)

ลาก่อน

1242 ห ้องนอน

bedroom (เบด-รุม)

1243 volume (ฝอล-ยุม)

ื
เล่มหนั งสอ

1244 ถุงมือ

glove (กลัฝ)

1245 club (คลับ)

สโมสร

1246 การจราจร

traffic (ทแรฟ-อิค)

1247 district (ดิสทริคท)

อําเภอ , มณฑล

1248 ทุก ๆ คน

everyone (เอฝ-ริวน
ั )

ั ท)
1249 hunt (ฮน

ั ว์
ล่าสต

1250 ขัด

polish (พอล-อิฌ)

1251 necklace (เนคลิส)

สร ้อยคอ

1252 เยินยอ

flatter (ฟแลท-เทอะ)

1253 danger (เดน-เจอะ)

อันตราย

1254 ซองจดหมาย

envelope (เอ็นเฝล-โอพ)

1255 robe (โรบ)

ื้ คลุมยาว
เสอ

1256 หลานสาว

niece (นีส)

ี )
1257 heat (ฮท

ความร ้อน

1258 ก ้อน (ขนมปั ง)

loaf (โลฟ)

1259 stove (สโทฝ)

เตา

1260 วันเสาร์

Saturday (แสท-เออะดิ)

1261 especially (อิสเพฌ-เอิลลิ)

โดยเฉพาะอย่างยิง่

1262 กระโปรงผู ้หญิง

skirt (สเคิท)

1263 worth (เวิธ)

มีคา่

1264 ชอบมากกว่า

prefer (พริเฟอ)

ิ -เฝอ)
1265 silver (สล

เงิน

1266 เจริญ

progress (พโรกเรส)

1267 bookcase (บุคเคส)

่ นังสอ
ื
ทีใ่ สห

1268 นับถือ

regards (รีกาดช)

1269 postcard (โพสทคาด)

ไปรษณียบัตร

1270 บริษัท

company (คัมเพอะนิ)

1271 properly (พรอพ-เออะลิ)

อย่างเป็ นระเบียบ

1272 เปรียบเทียบ

compare (เคิมแพ)

1273 stare (สแท)

จ ้องดู

1274 คู

ditch (ดิช)

1275 foolish (ฟูล-อิฌ)

โง่

1276 ใหญ่โต

large (ลาจ)

1277 brass (บราส)

ทองเหลือง

ิ้ เปลือง
1278 ทําให ้สน

waste (เวสท)

1279 chest (เชสท)

หน ้าอก

1280 ทําหก

spill (สพิล)

1281 build (บิลด)

สร ้าง

1282 ข ้างๆ

beside (บิ-ไสด)

1283 divide (ดิไฝด)

แบ่ง , หาร

1284 หว่าน

sow (โส)

1285 snow (สโน)

หิมะ

1286 รูปร่างลักษณะ

shape (เฌพ)

1287 grape (กเรพ)

ผลองุน
่

1288 กระสุน

bullet (บุล-ลิท)

1289 business (บิซ-นิส)

ธุรกิจ

1290 ปิ ด

shut (ฌัท)

1291 touch (ทัช)

จับ

1292 ผู ้รับ

taker (เทค-เออะ)

1293 deeper (ดีพ-เพอะ)

ยิง่ ลึก

1294 รู ้สํานึก

ิ ’ล)
sensible (เส็นสบ

1295 cattle (แคท-ท’ล)

วัวควาย

1296 มาก , หลาย

much (มัช)

ั )
1297 hut (ฮท

กระท่อม

1298 สมบูรณ์ , พร ้อม

complete (เคิม-พลีท)

1299 breathe (บรีฑ)

หายใจ

1300 โดยทันทีทันใด

ั -’นลิ)
suddenly (สด

1301 quality (ควอล-อิท)ิ

คุณภาพ

1302 เสรีภาพ

freedom (ฟรีเดิม)

ิ -เทิม)
1303 system (สส

ระบบ

1304 ติด , ต่อ , บรรจบ

join (จอยน)

1305 soil (สอยล)

พืน
้ ดิน

ิ
1306 คุ ้นเคย , เคยชน

familiar (เฟอะ-มิลเยอะ)

1307 hour (เอาเออะ)

ชวั่ โมง

1308 ซโี่ ครง

rib (ริบ)

ิ )
1309 hip (ฮพ

ตะโพก

ื้ โรค
1310 เชอ

ี )
disease (ดิ-ซซ

1311 east (อีสท)

ทิศตะวันออก

1312 หอก

spear (สเพีย)

1313 deer (เดีย)

กวาง

1314 กระดูก , ก ้าง

bone (โบน)

1315 loan (โลน)

เงินกู ้

1316 ปู่

grandfather (กแรนดฟาเฑอะ)

1317 clever (คเลฝ-เออะ)

ฉลาด

1318 ขีข
้ ลาด

coward (เคา-เอิด)

1319 afterwards (อาฟเทอะเวิดซ)

ภายหลัง

1320 ชายฝั่ ง

coast (โคสท)

ิ -โพซ)
1321 suppose (เสพ

สมมุตวิ า่

1322 เนือ
้ ผ ้า

material (เมอะเทียเรียล)

ิ ทอ-เรียน)
1323 historian (ฮส

นั กประวัตศ
ิ าสตร์

1324 ญาติ

relative (เรเลอะทิฝ)

1325 friendship (ฟเร็นดฌิพ)

มิตรภาพ

1326 สงบ , เรียบ , ราบ

calm (คาม)

1327 harm (ฮาม)

อันตราย

1328 ความหมาย

meaning (มีน-นิง)

1329 owing (โอ-อิง)

(เงิน) ทีค
่ ้าง

1330 อาหารว่าง

snack (สแนค)

1331 bag (แบก)

ถุง

1332 ทําให ้ยุง่

confuse (เคิน-ฟยูซ)

1333 introduce (อินทเรอะดยูส)

แนะนํ า

1334 ผู ้ทํา

doer (ดู-เออะ)

1335 actor (แอค-เทอะ)

นั กแสดงผู ้ชาย

1336 นักแต่งนวนิยาย

novelist (นอฝ-เออะลิสท)

1337 blanket (บแลง-คิท)

ผ ้าห่ม

1338 กลม

round (เรานด)

1339 bow (เบา)

โค ้ง , คํานับ

1340 กองทัพ

army (อามิ)

1341 copy (คอพ-อิ)

สําเนา , ลอกแบบ

1342 แกลบ

chaff (ชาฟ)

1343 calf (คาฟ)

ลูกวัว , น่อง

1344 เกีย
่ วข ้อง

deal (ดีล)

ี )
1345 heel (ฮล

้
สนเท
้า

1346 เถ ้า

ash (แอฌ)

1347 gas (แกส)

อากาศธาตุ

1348 ความขีข
้ ลาด

cowardice (เคาเออะดิส)

1349 carpet (คาพิท)

พรม

1350 คม

sharp (ฌาพ)

1351 scarf (สคาฟ)

ผ ้าพันคอ

1352 ล ้อ

wheel (ฮวีล)

1353 bean (บีน)

ถั่ว

1354 เห็นแก่ตัว

selfish (เสล-ฟิ ฌ)

1355 spit (สพิท)

ถ่มนํ้ าลาย

1356 จ่าย

pay (เพ)

1357 lay (เล)

วาง

1358 ระยะทาง

distant (ดิส-เทินท)

1359 equal (อีค-เวิล)

เท่านัน
้

1360 วิง่ แข่งขัน

race (เรส)

1361 vest (เฝสท)

ื้ ยืดชน
ั ้ ใน
เสอ

1362 ร ้อนใจ

anxious (แอง-เฌิส)

1363 backwards (แบคเวิดซ)

ถอยหลัง

1364 หนั ง

skin (สคิน)

1365 tin (ทิน)

ดีบก
ุ , กระป๋ อง

1366 ลูกพีล
่ ก
ู น ้อง

cousin (คัซ-’น)

1367 curtain (เคอ-ท’น)

ม่าน

1368 แต่งงาน

marry (แม-ริ)

1369 really (เรียล-ลิ)

จริง ๆ

1370 อา , น ้า , ป้ า , ผู ้หญิง

auntie (อานทิ)

1371 fairly (แฟ-ลิ)

อย่างสวยงามตา

1372 ฆ่า

kill (คิล)

1373 origin (ออริจน
ิ )

เบือ
้ งต ้น , ดัง้ เดิม

1374 เพิม
่ เติม

addition (เอิด-ดิฌ’น)

1375 circle (เสอ-ค’ล)

วงกลม

1376 โรงรีดนม

dairy (แด-ริ)

1377 duty (ดยู-ทิ)

หน ้าที่

1378 กล ้องยา , ปี่

pipe (ไพพ)

1379 kind (ไคนด)

ชนิด

1380 ความผิด

fault (ฟอลท)

1381 bronze (บรอนซ)

สเี หลืองแดง

1382 ทองแดง

copper (คอพ-เพอะ)

1383 porter (พอท-เทอะ)

คนขนของ

1384 นับถือ , ยกย่อง

respect (รีส-เพ็คท)

1385 protect (พเรอะ-เทคท)

ป้ องกัน

1386 การแข่งขัน

match

1387 crash (คแรฌ)

ชน

ั ้ บน
1388 ชน

upstairs (อัพสแทช)

1389 scarce (สแคส)

ขาดแคลน

1390 แหวน

ring (ริง)

1391 shopping (ฌอพ-พิง)

ื้ ของ
ไปเทีย
่ วซอ

1392 กระป๋ อง

can (แคน)

1393 pan (แพน)

กระทะ

1394 ไร ้สาระ

ิ ส)
nonsense (นอน-เสน

1395 gentleman (เจน-ท’ลเมิน)

สุภาพบุรษ
ุ

1396 ดาวพุธ

mercury (เมอ-คยูร)ิ

1397 probably (พรอบ-เออะบลิ)

่ นี้
น่าจะเป็ นเชน

1398 ทีท
่ ําการไปรษณีย ์

post office (โพสท ออฟฟิ ส)

1399 wish (วิฌ)

ปรารถนา

1400 ยา

ิ )
medicine (เมด-สน

1401 print (พรินท)

พิมพ์

1402 สนิม

rust (รัสท)

1403 nut (นั ท)

ผลไม ้จําพวกเปลือกแข็ง

1404 สตรีนักแสดง

actress (แอค-ทริส)

1405 chemist (เคม-อิสท)

นั กเคมี

1406 เหมือนสตรี

womanly (วุเมิน-ลิ)

1407 lovingly (ลัฝ-อิงลิ)

ด ้วยความรัก

1408 เกียรติศักดิ์

honour (ออน-เออะ)

1409 customer (คัสเทิม-เออะ)

ลูกค ้า

1410 ป้ าย ,ฉลาก , ตรา

label (เล-บ’ล)

1411 dozen (ดัซ-’น)

โหล

1412 สงิ โต

lion (ไล-เอิน)

1413 mention (เม็น-เฌิน)

กล่าวถึง

1414 ทีพ
่ งึ่

refuge (เรฟ-ยูจ)

1415 produce (พเรอะ-ดยูส)

ผลิต

1416 ผิด

false (ฟอลส)

1417 beyond (บิ-ยอนด)

พ ้น , ถัดไป

ิ ใจ
1418 ตัดสน

determine (ดิเทอมิน)

1419 imagine (อิแมจ-อิน)

จินตนาการ

1420 กล ้าหาญ

courage (คะ-ริจ)

1421 damage (แดม-อิจ)

ี หาย
เสย

1422 คําอธิบาย

explanation (เอ็คสพเลอะเนฌ’น)

1423 action (แอค-ฌ’น)

การกระทํา

1424 กาต ้มนํ้ า

kettle (เค็ท-’ล)

1425 nation (เน-ฌ’น)

ชาติ

1426 ความฉลาด

wisdom (วิส-เดิม)

1427 custom (คัส-เทิม)

ประเพณี

1428 กะลาส ี

sailor (เสล-เออะ)

1429 refrigerator (เรฟริจ-เออะเรเทอะ)

ตู ้เย็น

1430 เพือ
่ นเล่น

playfellow (พเลเฟลโล)

1431 though (โฑ)

แม ้ว่า

1432 หมาป่ า

wolf (วูลฟ)

1433 mule (มยูล)

คนโง่และดือ
้

1434 ปรึกษาหารือ

ั ท)
consult (เคินสล

1435 pulse (พัลส)

ี จร
ชพ

1436 เต็มไปด ้วยหนอน

wormy (เวิม-อิ)

1437 terminology (เทอมินอล-เออะจิ)

ถ ้วยคําทีใ่ ช ้

ี ใจ
1438 เสย

regret (ริกเรท)

1439 separate (เสพ-เออะเรท)

แยกกัน

1440 รางวัล

prize (พไรซ)

1441 size (ไสซ)

ขนาด

1442 ไม่อยู่ , ขาด

ิ ท)
absent (แอบ-เสน

1443 department (ดิพาท-เมินท)

แผนก ,กรม , กอง

1444 ห่อ , กล่อง

packet (แพค-คิท)

1445 carriage (แค-ริจ)

รถม ้า

1446 บริษัท , ร ้านค ้า

firm (เฟิ ม)

1447 sperm (สเพิม)

นํ้ ากามของผู ้ชาย

1448 อารมณ์ร ้าย

bad-tempered (แบด-เท็มเพิด)

ิ )
1449 concert (คอน-เสท

การแสดงดนตรี

1450 อัตราค่าไปรษณีย ์

postage (โพส-ทิจ)

1451 twist (ทวิสท)

บิด , ฟั่ น

ี ัน
1452 แปรงสฟ

toothbrush (ทูธ-บรัช)

1453 discuss (ดิส-คัส)

โต ้เถียง

ื่ เสย
ี ง
1454 มีชอ

famous (เฟ-เมิส)

1455 pyjamas (พิจา-เมิส)

ชุดนอน

1456 ยุง่ ยาก , เดือดร ้อน

trouble (ทรับ-บ’ล)

1457 triangle (ทไรแอง-ก’ล)

รูปสามเหลีย
่ ม

1458 สงบเสงีย
่ ม

ั -บ’ล)
humble (ฮม

1459 attention (เออะ-เท็น-ฌ’น)

เอาใจใส ่

1460 ลมหายใจ

breath (บเรธ)

1461 persuade (เพิส-เวด)

ั ชวน , ล่อใจ
ชก

1462 จําได ้

recognize (เรค-เอิกไนซ)

1463 apologize (เออะพอล-เออะไจซ)

ขอโทษ

1464 กล่าวโทษ , โจทก์

accuse (เอิค-ยูซ)

1465 truth (ทรูธ)

ความจริง

1466 เจ ้าของสถานทีผ
่ ู ้หญิง

landlady (แลนดเลดิ)

1467 plenty (พเล็นทิ)

มากมาย

1468 ผู ้รับเงินทีจ
่ า่ ย

payee (เพ-อี)

1469 disagree (ดิส-เอิกรี)

ไม่ยน
ิ ยอม

1470 กลิน
่ หอม

fragrance (ฟเร-กเรินส)

1471 petrol (เพท-เริล)

นํ้ ามันทีใ่ ชกั้ บเครือ
่ งยนต์

1472 เก็บเกีย
่ วพืชผล

harvest (ฮาฝิ สท)

1473 excited (อิค-ไสทิด)

ตืน
่ เต ้น

1474 เหม็น

nasty (นาสทิ)

1475 quantity (ควอนทิท)ิ

จํานวน , ปริมาณ

1476 ธนาคาร

bank (แบงค)

1477 frank (ฟแรงค)

เปิ ดเผย

1478 เคย

used to (ยูสท ทู)

1479 value (แฝล-ยู)

ค่า , ราคา

ั ดาห์
1480 วันสุดสป

weekend (วีคเอ็นด)

1481 tend (เท็นด)

คอยรับใชดู้ แล

1482 ร ้านกาแฟ

cafe (แค-เฟ)

1483 clay (คเล)

ดินเหนียว

1484 เคียว

ิ -ค’ล)
sickle (สค

1485 miserable (มิซเออะเรอะบ’ท)

ความทุกข์ยาก

ี จาก
1486 นอกเสย

besides (บิ-ไสดซ)

1487 multiply (มัลทิพ-ไล)

คูณ

1488 ศูนย์

nought (นอท)

1489 force(ฟอส)

บังคับ

1490 ระดับ

level (เลฝ-เอิล)

1491 local (โล-เคิล)

ท ้องถิน
่ หรือเฉพาะที่

1492 สํารวจที่

explore (อิคสพลอ)

1493 shore (ฌอ)

ฝั่ งทะเล

1494 เปล

cradle (คเร-ด’ล)

1495 vehicle (ฝี -อิค’ล)

ยานพาหนะ

1496 อวัยวะ

organ (ออ-เกิน)

1497 opponent (เอิพโพ-เนินท)

ฝ่ ายตรงข ้าม

1498 สงิ่ , ของ, บทความ

article (อา-ทิค’ล)

1499 double (ดับ’ล)

สองเท่า

1500 รองเท ้า

shoe (ฌู)

1501 screw (สครู)

สลักเกลียว

1502 อย่างเต็มที,่ ทีเดียว

completely (เคิม-พลีทลิ)

1503 blacky (บแล็ค-คิ)

คนผิวดํา

1504 กิจกรรม

activity (แอ็คทิฝ-อิท)ิ

ี -เออะริ)
1505 scenery (สน

ภาพภูมป
ิ ระเทศ

1506 พิเศษ

special (สเพฌ-เอิล)

1507 satisfaction (แสทิสแฟคเฌิน)

ความพอใจ

1508 ต ้นไม ้

plant (พลานท)

1509 demand (ดิมานด)

เรียกร ้อง

1510 เกีย
่ วข ้อง

ิ )
concern (เคิน-เสน

1511 camel แคม-เอิล)

อูฐ

1512 ดึงดูด

attractive (เอิทแรค-ทิฝ)

1513 whip (ฮวิฟ)

แส ้

1514 แก ้

undo (อัน-ดู)

1515 continue (เคินทิน-ยู)

ติดต่อกัน

1516 แข่งขัน

compete (เคิม-พีท)

1517 breed (บรีด)

พันธุ์

ั่
1518 สน

shaky (เฌค-อิ)

1519 painfully (เพน-ฟุล)ิ

อย่างปวด, เจ็บ

1520 เย็บ

stitch (สทิช)

1521 promise (พรอม-อิส)

ั ญา
สญ

1522 มาลา (ในไวยากรณ์)

mood (มูด)

1523 Mother Goose (มัฑ-เออะ กูส)

ยายแก่ในนิทาน

1524 ขวาน

axe (แอคส)

1525 fact (แฟคท)

ความจริง

1526 เพศหญิง

female (ฟี -เมล)

1527 arrange (เออะเรนจ)

จัดการ

1528 บริเวณบ ้าน

compound (เคิม-เพานด)

1529 south (เสาธ)

ทิศใต ้

1530 ร ้านใหญ่

store (สทอ)

1531 straw (สทรอ)

ฟาง

1532 ความกว ้าง

width (วิดธ)

1533 wicked (วิค-คิด)

ดุร ้าย

1534 ใบสงั่ จ่าย

cheque (เช็ค)

1535 effect (เอฟ-เฟ็ คท)

มีผล

1536 ลําต ้น

trunk (ทรังค)

1537 dung (ดัง)

ั ว์
มูลสต

1538 มหาชนรัฐ

republic (ริพับ-ลิค)

1539 prick (พริค)

แทง

1540 แป้ ง

flour (ฟเลา-เออะ)

1541 feather (เฟฑ-เออะ)

ขนนก

1542 หน ้าอก

breast(บเรสท)

1543 red lead (เร็ด เล็ด)

้ าแก ้ว)
ตะกั่วแดง (ใชทํ

1544 การแบ่ง

division (ตีฝิฉ-เอิน)

1545 equalization (อีคเวลิไล-เซเฌิน)

ความเท่าเทียมกัน

1546 อารมณ์ขัน

humour (ฮยู-เมอะ)

1547 hunger (ฮงั เกอะ)

ความหิว

1548 สวิ

pimple (พิม-พ’ล)

1549 struggle (สทรัก-ก’ล)

ดิน
้ รน

1550 สวดมนต์

pray (พเร)

1551 delay (ดิ-เล)

ั ชา้
ชก

1552 พิจารณา

consider (เคิน-สเิ ดอะ)

1553 conquer (คอง-เคอะ)

ั ชนะ
ได ้ชย

1554 สระ

vowel (เฝา-เอิล)

1555 captain (แคพ-เทิน)

ผู ้บังคับการเรือ

1556 หน่วยของเนือ
้

cell (เส็ล)

1557 defend (ดิ-เฟ็ นด)

ป้ องกันตัว

1558 บัว

lotus (โล-เทิส)

1559 thirst (เธิสท)

กระหาย

1560 กระจาย

spread (สพเร็ด)

1561 space (สเพส)

ระยะว่าง

1562 วิถท
ี าง

means (มีนซ)

1563 yield (ยีลด)

ยอม

1564 หัวหอม

onion (อัน-เยิน)

1565 travel (ทแรฝ-เอิล)

การเดินทาง

1566 เชา่ , จ ้าง

hire (ไฮ-เออะ)

1567 ladder (แลด-เดอะ)

บันได

1568 ความร ้อนใจ

anxiety (แอ็งไส-เออะทิ)

1569 fairy (แฟ-ริ)

เทพยดา

1570 ความศรัทธา

faith(เฟธ))

1571 paste (เพสท)

แป้ งเคล ้านํ้ า

1572 ควํา่

upside down (อัฟไสด-เดาน)

ิ -เฮา)
1573 somehow (เสม

ด ้วยวิธใี ดก็ตาม

1574 มีหนาม

prickly (พริค-ลิ)

1575 slippery (สลิพ-เพอะริ)

ลืน
่

1576 ดินปื น

gunpowder (กัน-เพาเดอะ)

1577 harbour (ฮาเบอะ)

ท่าเรือหนีคลืน
่ ลม

1578 สมัยนิยม

fashion (แฟฌ-เอิน)

1579 expression (อิคสพเรฌ-เอิน)

ึ )
การแสดง (ความรู ้สก

ี มพู หรือ สป
ี น
1580 สช
ู แห ้ง

pink (พิงค)

1581 swing (สวิง)

แกว่ง

1582 รุนแรง

violent (ไฝ-เออะเลินท)

1583 weapon (เวพ-เอิน)

อาวุธ

1584 จุด

dot (ดอท)

1585 mosque (มอสค)

มัสยิด

1586 ยาพิษ

poison (พอย-ซ’น)

1587 possible (พอส-เออะบ’ล)

เป็ นไปได ้

1588 กําไร

profit (พรอฟ-อิท)

1589 passage (แพส-อิจ)

ื
ตอนหนึง่ ของหนังสอ

1590 น่านับถือ

respectful (ริสเพคท-ฟุล)

1591 lawful (ลอ-ฟุล)

ถูกต ้องตามกฎหมาย

1592 ย่าหรือยาย

grandmother (กแรนด-มัฑ-เออะ)

1593 inquire (อินคไว-เออะ)

ไต่ถาม

1594 ห ้าม

forbid (เฟอะ-บิด)

1595 eyelid (ไอ-ลิด)

หนั งตา

1596 ชา่ งไฟฟ้ า

electrician (อิเลคทริฌ-เอิน)

1597 distance (ดิส-เทินส)

ระยะทาง

1598 แบบบาง

delicate (เดล-อิคท
ิ )

1599 lid (ลิด)

ฝา

1600 อัตรา

rate (เรท)

1601 blade (บเลด)

ใบมีด

1602 นกหวีด

whistle (ฮวิส-’ล)

1603 tremble (ทเร็ม-บ’ล)

ทําให ้ใจหายใจควํา่

1604 การกระทํา

treatment (ทรีท-เมินท)

1605 explosion (อิคสพโล-เฌิน)

การระเบิดกระจาย

1606 หลากหลาย

various (แฝ-เรียส)

1607 period (เพีย-เรียด)

ระยะเวลา

1608 บิดามารดา

parents (แพ-เรินทส)

ิ )
1609 parcel (พา-เสล

ห่อ, หีบ

1610 รีบ

hasty (เฮส-ทิ)

1611 ceremony (เส-ริเมอะนิ)

พิธ ี

1612 บัญช ี

account (เออะ-เคานท)

1613 mouth(เมาธ)

ปาก

1614 หายาก

rare (แร)

ิ -ฮแว)
1615 somewhere (เสม

ทีห
่ นึง่ ทีใ่ ด

1616 ทางใต ้

ั -เอิน)
southern (สฑ

1617 union (ยูน-เยิน)

รวมกัน

1618 ทําให ้ขบขัน

amuse (เอิม-ยูซ)

1619 boot (บูท)

รองเท ้าหุ ้มข ้อเท ้า

1620 เข่า

knee (นี)

1621 degree (ดิ-กรี)

ระดับ

1622 ขึน
้ อยูก
่ บ
ั

dependent (ดิเพ็น-เดินท)

1623 different (ดิฟ-เฟอะเรินท)

แตกต่างกัน

1624 ใหญ่, สําคัญ

main (เมน)

1625 obtain (ออบ-เทน)

ได ้

1626 รากไม ้

root (รูท)

1627 rude (รูด)

หยาบคาย

1628 เคลือ
่ นย ้าย

remove (ริ-มูฝ)

1629 proof (พรูฟ)

ข ้อพิสจ
ู น์หรือทดลอง

1630 ถุงน่อง

stocking (สทอค-อิง)

1631 sting (สทิง)

(แมลง) ต่อย

1632 เรียบร ้อย

neat (นีท)

1633 feast (ฟี สท)

งานเลีย
้ ง

ี ง
1634 กระจายเสย

broadcast (บรอด-คาสท)

1635 apart (เออะ-พาท)

ต่างหาก

1636 จะงอยปาก

beak (บีค)

ี )
1637 seek (สค

เสาะหา

1638 ผิวหน ้า

surface (เสอ-ฟิ ส)

1639 stupid (สทยู-พิด)

โง่

1640 โล่

shield (ฌีลด)

1641 steal (สทีล)

ลัก,ขโมย

1642 อิดโรย

exhausted (อิกซอส-ทิด)

1643 witness (วิท-นิส)

พยาน

1644 ฝ่ ายค ้าน

ิ -เอิน)
opposition (ออเพอะสฌ

1645 sentence (เส็น-เทินส)

คําพิพากษา

1646 อัตรา

scale(สเคล)

1647 sail (เสล)

ใบเรือ

ื้
1648 ติดเชอ

infect (อิน-เฟคท)

1649 connect (เคิน-เนคท)

เกีย
่ วเนือ
่ ง

1650 เรือ
่ ง

affair (เอิฟ-แฟ)

1651 bear (แบ)

หมี

1652 ภาษี

tax (แทคส)

1653 drag (ดแรก)

ลาก

1654 ซาก

remains (ริเมนซ)

1655 strange (สทเรนจ)

แปลก

1656 แตก, แยก

split (สพลิท)

1657 discourage (ดิส-เคอะริจ)

ทําให ้ท ้อใจ

1658 ใคร ๆ

anybody (เอน-อิบอดี)

1659 sticky (สทิค-อิ)

เหนียว, แน่น

1660 ทําให ้เรียบหรือแน่น

smoothen (สมูฑ’น)

ั -ด’น)
1661 sudden (สด

ทันใด

1662 ความเห็นอกเห็นใจ

ิ -เพอะธิ)
sympathy (สม

1663 society (เสอะไส-เออะทิ)

สมาคม

1664 จม

sink (สงิ ค)

1665 link (ลิงค)

เกีย
่ วดองกันเป็ นลูกโซ ่

1666 ความโง่

stupidity (สทยูพด
ิ -อิท)ิ

1667 tidy (ไท-ดิ)

สะอาดสะอ ้าน

1668 กาล

tense (เท็นส)

1669 self (เส็ลฟ)

ตนเอง

1670 รีบ, เร่ง

haste (เฮสท)

1671 cage (เคจ)

กรง

1672 ลดลง

decrease (ดี-ครีส)

1673 deed (ดีด)

การกระทํา

1674 ลอยนํ้ า

float (ฟโลท)

1675 growth (กโรธ)

ความเติบใหญ่

ั
1676 อย่างเป็ นนิสย

habitual (เฮอะบิช-อวล)

1677 gradual (กแรจ-อวล)

ทีละน ้อย ๆ

1678 จัดให ้เรียบร ้อย

settle (เส็ท-ท’ล)

1679 purple (เพอ-พ’ล)

ี ว่ ง
สม

1680 ง่วง

sleepy (สลีพ-อิ)

1681 worthy (เวอ-ฑิ)

มีคณ
ุ ค่าควรสรรเสริญ

1682 ทําให ้เพลิดเพลิน

amusing (เออะ-มยูซงิ )

1683 happening (แฮพ-เพอะนิง)

การเกิดขึน
้ , บังเอิญ

ิ
1684 การเชญ

invitation (อินฝิ เท-เฌิน)

1685

international (อินเทอะแนฌเออะเนิล)

นานาชาติ

1686 แห่งประวัตศ
ิ าสตร์

ิ ทอ-ริเคิล)
historical (ฮส

1687 fisherman (ฟิ ฌ-เออะเมิน)

ชาวประมง

1688 ลง

descend (ดิ-เสนด)

1689 contend (เคิน-เท็นด)

ั
ชงิ ชย

1690 ถึงอย่างไร

anyhow (เอน-อิเฮา)

1691 background (แบค-กเรานด)

สว่ นทีเ่ ห็นไกล ๆ ในภาพ

1692 ความสงบราบคาบ

peace (พีส)

1693 police (เพอะ-ลีส)

ั ติราษฎร์
ผู ้พิทักษ์ สน

1694 นักวิทยาาศาสตร์

scientist (ไส-เอินทิสท)

1695 related (รีเลท-อิด)

เกีย
่ วเนือ
่ ง

1696 เกีย
่ วกับการเมือง

political (เพอะลิท-อิเคิล)

1697 plural (พลู-เริล)

พหูพจน์

1698 อนาคต

future (ฟยู-เชอะ)

1699 grammar (กแรม-เมอะ)

ไวยากรณ์

1700 โซนร ้อน

tropics (ทรอพ-อิคส)

1701 trick (ทริค)

กลอุบาย

1702 ด ้าย

thread (ธเร็ด)

1703 stage (สเทจ)

เวที

1704 ทัง้ ๆ ทีม
่ ี

in spite of (อิน สไพท ออฟ)

1705 job (จอบ)

งาน

1706 หมูบ
่ ้าน

village (ฝิ ล-ลิจ)

1707 eldest (เอ็ล-ดิสท)

คนหัวปี

1708 เคราะห์ด ี

ิ เนิท)
fortunate ฟอ-เชน

1709 generous (เจน-เออะเริส)

ใจกว ้าง

1710 การเดินทาง

trip (ทริพ)

1711 worship (เวอ-ฌิพ)

ั การะ
ทําการสก

1712 ชวั่ ขณะ

moment (โม-เมินท)

ิ -เอิน)
1713 position (เพอะสฌ

ตําแหน่ง

1714 กลายเป็ นนํ้ าแข็ง

freeze (ฟรีซ)

1715 defeat (ดิฟีท)

ปราบให ้แพ ้

่ ญ
1716 ใสก
ุ แจ

lock (ลอค)

1717 shock (ฌ็อค)

เกิดอาการแน่นงิ่ ไปทันที

1718 การเลีย
้ งผี

witchcraft (วิช-คราฟท)

1719 photograph (โฟ-เทอะกราฟ)

ภาพถ่าย

1720 เจ ้านาย

master (มาส-เทอะ)

1721 murder (เมอ-เดอะ)

ฆาตกรรม

1722 ทําให ้ตํา่

lower (โล-เออะ)

1723 minister (มิน-อิสเทอะ)

รัฐมนตรี

1724 วิชาเคมี

chemistry (เคม-อิสทริ)

1725 officially (อ็อฟฟิ ฌ-เอิลลิ)

โดยทางการ

ื่ บาน
1726 ชน

ี -ฟุล)
cheerful (เชย

1727 faithful (เฟธ-ฟุล)

มีความเลือ
่ มใส

1728 เปลวไฟ

flame (ฟเลม)

1729 tame (เทม)

ื่ ง
เชอ

ื่ เรือ
1730 ชอ
่ ง

title (ไท-ท’ล)

1731 responsible (รีสพอน-เสอะบ’ล)

รับผิดชอบ

1732 ปลอบ

ี )
cheer (เชย

1733 peculiar (พิคยู-เลีย)

ลักษณะพิเศษ

1734 เพศ

sex (เส็คส)

1735 perfect (เพอ-เฟคท)

ดีสมบูรณ์

1736 เลขศูนย์

zero (ซ-ี โร)

1737 thorough (เธอ-โร)

ตลอดทั่วถึง

1738 หลีกไปอีกทางหนึง่

aside (เออะไสด)

1739 delight (ดี-ไลท)

ทําให ้ยินดี

1740 นักดนตรี

musician (มยู-ซเิ ฌิน)

1741 nobleman (โน-บ’ลเมิน)

ั ้ สูงหรือขุนนาง
คนชน

1742 อับปาง

wreck (เร็ค)

1743 affect (เอิฟ-เฟ็ คท)

กระทบกระเทือน

1744 เลือ
่ น

slide (สไลด)

1745 sign (ไสน)

เครือ
่ งหมาย

1746 กระจัดกระจาย

scatter (สแคท-เทอะ)

1747 ruler (รูล-เลอะ)

ไม ้บรรทัด

1748 รัฐ

state (สเทท)

1749 waist (เวสท)

สะเอว

1750 ของเหลว

liquid (ลิค-วิด)

1751 limit (ลิม-อิท)

จํากัด

ื่ สต
ั ย์
1752 ความซอ

honesty (ออน-อิสทิ)

1753 holy (โฮ-ลิ)

ิ ธิ์
ศักดิส
์ ท

1754 ความผิด

guilt (กิลท)

1755 fulfil (ฟุลฟิ ล)

สมปรารถนา

1756 ข ้างหน ้า

forward (ฟอ-เวิด)

1757 effort (เอ็ฟ-เฟิ ท)

พยายาม

1758 ตาม

along (เออะ-ลอง)

1759 throng (ธร็อง)

ฝูงชน, กลุ ้มรุม

1760 มุม

angle (แอง-ก’ล)

1761 pupil (พยู-พ’ล)

เด็กนั กเรียน

1762 จดหมายเวียน

circular (เสอ-คยูเลอะ)

1763 copper (คอพ-เพอะ)

เหรียญทองแดง

1764 กลางแจ ้ง

outdoor (เอาท-ดอ)

1765 therefore (แฑ-ฟอ)

ดังนัน
้

1766 รางวัล

reward (ริ-วอด)

1767 sport (สพอท)

กีฬา

1768 เคร่งศาสนา

religious (ริลจิ -เอิส)

1769 purpose (เพอ-เพิส)

เจตนา

1770 การจัดหา

provision (พเรอะฝิ ฉ-เอิน)

1771 production (พเรอะดัค-เฌิน)

ผลิตผล

1772 ชน

crush (ครัฌ)

1773 mud (มัด)

ดินโคลน

1774 โกน

shave (เฌฝ)

1775 grave (กเรฝ)

หลุมฝั งศพ

1776 กบ

frog (ฟร็อก)

1777 fox (ฟ็ อคส)

สุนัขจิง้ จอก

1778 เลือดออก

bleed (บลีด)

ี )
1779 cease (สส

หยุด

1780 มงกุฎ

crown (คเราน)

1781 surround (เสอะ-เรานด)

บริเวณรอบ ๆ

1782 ใจชอบ

liking (ไลค-อิง)

1783 linking (ลิงค-อิง)

เกีย
่ วข ้องประสาน

1784 พอประมาณ

modest (มอด-อิสท)

1785 at your service (แอท ยัว เสอฝิ ส) ขอรับใชด้ ้วยความยินดี
1786 วลี

phrase (ฟเรส)

1787 guess (เกส)

คาดคะเน

1788 เสน่ห ์

charm (ชาม)

1789 alarm (เออะ-ลาม)

ี งปลุก
เสย

1790 ความสุข

happiness (แฮพ-พินส
ิ )

1791 favourite (เฟ-เฝอะริท)

ทีโ่ ปรดทราน

1792 ประสบการณ์

experience (อิคส-พีเรียนส)

1793 industrial (อินดัส-ทเรียล)

ในทางอุตสหากรรม

1794 อารยธรรม

ิ -อิไลซ)
civilize (สฝ

1795 admire (เอิด-ไมร)

ชมเชย

1796 เพิกเฉย

neglect (นิก-เลคท)

1797 collect (เคิล-เลคท)

รวบรวม

1798 นํ้ าท่วม

flood (ฟลัด)

1799 thus (ฑัส)

ดังนี้

1800 เลขคี่

odd (ออด)

1801 pause (พอซ)

หยุดอยูร่ ะยะหนึง่

1802 ขีผ
้ งึ้

wax (แวคส)

1803 exact (อิก-แซคท)

พอดีทเี ดียว

1804 เปรีย
้ ว

sour (เสา-เออะ)

1805 stranger (สทเรน-เจอะ)

คนแปลกหน ้า

1806 เนือ
้ หา

ั -สเทินส)
substance (สบ

1807 transparent (ทแร็นสแพ-เรินท)

โปร่งใส

1808 ไว ้วางใจ

trust (ทรัสท)

1809 disgust (ดิส-กัสท)

ทําให ้สะอิดสะเอีอน

1810 เงินเหรียญ

dollar (ดอล – เลอะ)

1811 discover (ดิสคัฝ – เออะ)

ค ้นพบ

1812 การรบ

battle (แบท-ท’ล)

1813 association (แอสโสฌิเอ-ฌ’น)

สมาคม

1814 หัวนม

cream (ครีม)

1815 steam (สทีม)

ไอนํ้ า

1816 แนะนํ า

suggest (เสอะ-เจสท)

1817 threat (ธเร็ท)

ขูเ่ ข็ญ

1818 ของเล่น

toy (ทอย)

1819 disappoint (ดิเสอะพอยนท)

ผิดหวัง

1820 พระราชวัง

palace (แพล-อิส)

1821 acid (แอส-อิด)

กรด

1822 หยด

drop (ดรอพ)

1823 off (ออฟ)

ออก,ขาด

1824 โอกาส

occasion (ออคเค-เฌิน)

1825 northern (นอ-เฑิน)

ทางเหนือ

1826 ทหารเรือ

navy (เนฝิ )

1827 memory (เมม-เมอะริ)

ความทรงจํา

1828 ตํา่

low (โล)

1829 arrow (แอ-โร)

ลูกธนู

1830 คู่

pair (แพ)

1831 bare (แบ)

่ เท ้าเปล่า, มือเปล่า)
เปล่า (เชน

1832 เผ่า

tribe (ทไรบ)

1833 upright (อัพ-ไรท)

ตัง้ ตรง

1834 มั่นคง

steady (สเทด-ดิ)

1835 variety (เฝอะไร-เออะทิ)

แปลกออกไป

1836 ไล่

chase (เชช)

1837 grace (กเรส)

ความนิม
่ นวล

1838 หุ ้นสว่ น

partner (พาท-เนอะ)

1839 whatever (ฮวอทเอฝ-เออะ)

อย่างไรก็ตาม

1840 แปลความ

translate (ทเรนสเลท)

1841 straight (สทเรท)

ตรง

1842 ลดลง

reduce (ริด-ยูส)

1843 juice (จูส)

นํ้ าผลไม ้

1844 (เข ้าไป) ใน

into (อินทู)

1845 argue (อา-กยู)

โต ้เถียง

ี ง
1846 ออกคะแนนเสย

vote (โฝท)

1847 boast (โบสท)

คุยโต, โอ ้อวด

1848 จําอวด

crown (คเราน)

1849 drown (ดเราน)

กดคอให ้จมนํ้ าตาย

1850 ทําลาย

destroy (ดิส-ทรอย)

1851 employ (อิม-พลอย)

จ ้าง

1852 โครงร่าง

framework (ฟเรม-เวิค)

1853 stomach (สทัม-เอิค)

ท ้อง

1854 ทํานอง

tune (ทยูน)

1855 tool (ทูล)

เครือ
่ งมือ

ื่
1856 ลายมือชอ

ิ -เนอะเชอะ)
signature (สก

1857 shelter (เฌล-เทอะ)

ทีก
่ ําบัง

1858 ซากปรักหักพัง

ruin (รยู-อิน)

1859 pin (พิน)

เข็มหมุด

1860 มนุษย์

human (ฮยู-เมิน)

ิ )
1861 fortune (ฟอ-เชน

โชคชะตา

1862 ป่ า

forest (ฟอ-ริสท)

1863 establish (อิสแทบ-ลิฌ)

ก่อตัง้

1864 คันชงั่

balance (แบล-เอินส)

1865 accordance (เอิค-คอเดินส)

ความเหมาะสม

1866 มีนาคม

March (มาช)

1867 art (อาท)

ิ ปะ
ศล

1868 ภาวะ

condition (เคินดิเฌิน)

1869 criminal (คริม-อิเนิล)

อาชญากร

1870 ก ้อน

lump (ลัมพ)

1871 pump (พัมพ)

สูบนํ้ า

1872 แสร ้งทํา

pretend (พริเทนด)

1873 plane (พเลน)

ราบ

1874 แจ ้งให ้ทราบ

inform (อิน-ฟอม)

1875 bomb (บ็อม)

ลูกระเบิด

1876 การเกิด

birth (เบิธ)

1877 universe (ยู-นิเฝิ ส)

จักรวาล

1878 ต ้องการ

desire (ดิไซร)

1879 mind (ไมนด)

จิต

1880 ความคิด

opinion (เออะพิน-เยิน)

1881 quarrel (ควอ-เริล)

ทะเลาะ

1882 โชค,เคราะห์

luck (ลัค)

1883 product (พรอด-อัคท)

ิ ค ้า
สน

1884 ในทางอารักขา

protective (พเรอะเทค-ทิฝ)

1885

representative (เรพริเซนเทอะทิฝ)

ผู ้แทน

1886 ติดขัด, อัด, แน่น

jam (แจ็ม)

1887 damp (แด็มพ)

ื้
เปี ยก, ชน

ื่
1888 ทําให ้สดชน

refresh (ริฟเรฌ)

1889 celebrate (เสล-อิบเรท)

ฉลอง

1890 คลอง

canal (เคอะแนล)

1891 plan (พแล็น)

แผนการ

1892 สงสาร

pity (พิท-อิ)

1893 machinery (เมอะฌีน-เออะริ)

เครือ
่ งกลไก

1894 อยูอ
่ าศัย

lodge (ลอจ)

1895 knot (น็ อท)

ปม, เงือ
่ น

1896 เลือน ๆ

faint (เฟนท)

1897 invent (อิน-เฝ็ นท)

ประดิษฐ์

1898 การนึกคิด

imagination (อิเมจิเน-เฌิน)

1899 formal (ฟอ-เมิล)

ตามระเบียบ

1900 การเปรียบเทียบ

ิ )
comparison (เคิมแพ-ริเสน

1901 appearance (เอิพเพีย-เรินส)

การปรากฏ

1902 โรงรถ

garage (แกราฉ)

1903 charge (ชาจ)

คิดราคา

ื้ ผ ้า
1904 เสอ

garment (กา-เมินท)

1905 admiration (แอด-เมอะเรเฌิน)

การชมเชย

1906 ไม่เลย

none (นั น)

1907 dull (ดัล)

หัวไม่ไว

1908 ใคร ๆ

anyone (เอน-อิวน
ั )

1909 gun (กัน)

ปื นหรือกระบอก

1910 ลวง, หลอก

ี )
deceive (ดิสฝ

1911 grieve (กรีฝ)

โศกเศร ้า

1912 ข ้อเท ้า

ankle (แอง-ค’ล)

1913 button (บัท-ท’น)

กระดุม

1914 ควบคุม

control (เคิน-ทโรล)

1915 scold (สโคลด)

ตําหนิ

1916 มีสติ

conscious (คอน-เฌิส)

ิ )
1917 desert (ดิเชท

ละทิง้

1918 แอบไปยุง่ กับผู ้หญิง

womanize (วู-เมินไนช)

1919 mine (ไมน)

เหมือง

1920 นักการเมือง

politician (พอลิทฌ
ิ -เอิน)

1921 population(พอพยูเล-เฌิน)

ปวงประชา

1922 เก็บรักษา

ิ )
preserve (พริเสฝ

1923 nerve (เนิฝ)

ประสาท

1924 อนุญาต

permit (เพอ-มิท)

1925 private (พไร-ฝิ ท)

สว่ นบุคคล

1926 เป็ นทีน
่ ย
ิ มของประชาชน

popular (พอพ-พยูเลอะ)

1927 whisper (ฮวิส-เพอะ)

ิ
กระซบ

1928 วัตถุดบ
ิ

stock (สท็อค)

1929 cock (ค็อค)

ไก่ตัวผู ้

1930 เช็ด, ถู

scrape (สคเรพ)

1931 cape (เคพ)

แหลม (ทีย
่ น
ื่ ไปในทะเล)

1932 เหน็ บแนม

pinch (พินช)

1933 spin (สพิน)

ปั่ น, กรอ

1934 ห ้ามล ้อ

brake(บเรค)

1935 deck (เด็ค)

ดาดฟ้ าเรือ

1936 ความเหลือเฟื อ

excess (อิค-เสส)

1937 replace (ริพเลส)

เอาคืนที่

ื่ สต
ั ย์ภักดี
1938 ความซอ

loyalty (ลอย-เอิลทิ)

1939 lately (เลท-ลิ)

เร็ว ๆ นี้

1940 ที่

at (แอท)

1941 flash (ฟแล็ฌ)

แสงเป็ นประกาย

1942 โหดร ้าย

cruel (ครู-เอิล)

1943 conscience (คอน-เฌินส)

สติ

ิ ธิ
1944 อ ้างสท

claim (คเลม)

1945 blame (บเลม)

กล่าวโทษ

1946 ความรุง่ โรจน์

glory (กลอ-ริ)

1947 electricity (อิเลคทริส-อิท)ิ

กระแสไฟฟ้ า

1948 ยา

drug (ดรัก)

1949 instruct (อิน-สทรัคท)

สอน

1950 กอง, ก ้อน

mass (มาส)

1951 past (พาสท)

ผ่าน

1952 ขนาน

parallel (แพ-เริลเลิล)

1953 ornament (ออ-เนอะเมินท)

เครือ
่ งประดับ

1954 ยอมรับ

accept (แอ็ค-เสพท)

1955 behave (บิ-เฮฝ)

ประพฤติ

1956 จับ, ยึด

ี )
seize (สซ

ิ -สด
ี )
1957 succeed (เสค

ทําสําเร็จ

1958 รวมเบ็ดเสร็จ

total (โท-ท’ล)

1959 vessel (เฟส-ส’ล)

ภาชนะ

1960 ขณะ

while (ฮไวล)

1961 butterfly (บัท-เทิฟไล)

ื้
ผีเสอ

ื
1962 ถือหางเสอ

steer (สเทีย)

1963 mere (เมีย)

เพียงแต่, เท่านัน
้

1964 ประกัน

insure (อิน-ชวั )

1965 tour (ทัว)

ทัศนาจร

1966 กลอน

poetry (โพ-อิทริ)

1967 military (มิล-อิเทอะริ)

การทหาร

1968 ข่าวสาร

message (เมส-สจิ )

1969 marriage (แม-ริจ)

การแต่งงาน

1970 เครือ
่ งตกแต่งบ ้าน

furniture (เฟอ-นิเชอะ)

1971 former (ฟอ-เมอะ)

ก่อน

1972 ท่อน

block (บลอค)

1973 fork (ฟอค)

้
สอม

1974 ป้ อม

fort (ฟอท)

1975 port (พอท)

เมืองท่า

1976 มีคา่

precious (พเรฌ-เอิส)

1977 nervous (เนิฝ-เอิส)

ี
ประหม่าจนประสาทเสย

1978 กวน, คน, เขีย
่

stir (สเทอ)

1979 per (เพอ)

่ ร ้อยละ, โหลละ)
ต่อ, ละ (เชน

ั ชนะ
1980 ชย

victory (ฝิ ค-เทอะริ)

1981 trustworthy (ทรัสท-เวอฑิ)

น่าไว ้วางใจ

1982 ร ้องไห ้

weep (วีพ)

1983 relieve (ริลฝ
ี )

ปลดเปลือ
้ ง

1984 แตรทองเหลือง

trumpet (ทรัม-พิท)

1985 rid (ริด)

ทําให ้หมดไป

1986 ภายใต ้

beneath (บิ-นีธ)

ี )
1987 seed (สด

เมล็ด

1988 ใบเสร็จ

ี )
receipt (ริ-สท

1989 speech (สพีช)

สุนทรพจน์

1990 ยางรถ

tyre (ไท-เออะ)

1991 upper (อัพ-เพอะ)

ด ้านบน

1992 เครือ
่ งยนต์

motor (โม-เทอะ)

1993 mixture (มิคส-เชอะ)

ยานํ้ าผสม

1994 ในร่ม

indoor (อิน-ดอ)

1995 jaw (จอ)

ขากรรไกร

1996 ภายใน

inward (อิน-เวิด)

1997 awkward (ออค-เวิด)

งุม
่ ง่าม

1998 การสอบถาม

inquiry (อินคไวริ)

1999 likely (ไลค-ลิ)

มีทา่ ทางว่า

2000 เวทมนตร์คาถา

magic (แมจ-อิค)

2001 metric (เมท-ริค)

เกีย
่ วกับการวัด

2002 กล ้องจุลทรรศน์

microscope (ไม-คเรอะสโคพ)

2003 rope (โรพ)

ื ก
เชอ

2004 เลือก

elect (อิเลคท)

2005 inject (อิน-เจคท)

ฉีดยา

2006 ทีเ่ รียกกันว่า

so-called (โส-คอลด)

2007 all (ออล)

ทัง้ หมด

2008 ปรากฏ

appear (เอิพ-เพีย)

2009 area (แอ-เรีย)

เนือ
้ ที่

2010 คนพี่

elder (เอ็ล-เดอะ)

2011 empire (เอ็มไพเออะ)

จักรวรรดิ

ั ว์
2012 ผ ้าขนสต

fur (เฟอ)

2013 blur (บเลอ)

พร่า, ฟาง

2014 กําลังเดินทาง

on the way (ออน เฑอะ เว)

2015 decay (ดิ-เค)

เปื่ อยเน่า

ั ว์)
2016 เขา (ของสต

horn (ฮอน)

2017 alcohol (แอล-เคอะฮอล)

เนือ
้ แท ้ของสุรา

2018 การค ้า

commerce (เคิม-เมิส)

2019 urge (เอิจ)

้ ี้
เร่งเร ้าเซาซ

2020 คืนนี้

tonight (เทอะไนท)

2021 strike (สทไรค)

นั ดกันหยุดงาน

2022 ความชํานาญ

skill (สคิล)

ิ ค)
2023 silk (สล

ไหม, แพร

2024 แร่

mineral (มินเนอะ-เริล)

2025 personal (เพอ-ส’นเนิล)

แห่งบุคคล

2026 ไหลล ้น

overflow (โอ-เฝอะฟโล)

2027 narrow (แน-โร)

แคบ

2028 แบบ

model (มอด-‘ล)

2029 noble (โน-บ’ล)

สง่า

2030 บาดหูบาดตา

ิ )
offensive (ออฟเฟ็ น-สฝ

ิ ฝ
2031 sensitive (เส็น-สท
ิ )

ไว

2032 รับใช ้

ิ )
serve (เสฝ

2033 disturb (ดิสเทิบ)

รวบกวน

2034 จํานวน

amount (เออะ-เมานท)

2035 growl (กเราล)

คําราม

2036 เมือ
่ ใดก็ตาม

whenever (ฮเว็นเอฝ-เออะ)

2037 temper (เทม-เพอะ)

อารมณ์

2038 การสมาคม

social (โส-เฌิล)

2039 sensation (เส็นเส-เฌิน)

ึ
ความรู ้สก

2040 บันทึก

record (ริ-คอด)

2041 loss (ลอส)

ี
การสูญเสย

2042 เฉลีย
่

average (แอฝ-เออะริจ)

2043 dismiss (ดิส-มิส)

ไล่ออก

2044 หมอก

mist (มิสท)

2045 service (เสอ-ฝิ ส)

บริการ

2046 ภัตตาคาร

restaurant (เรส-เทอะรอง)

2047 belong (บิลอง)

เป็ นของ

ั ว์
2048 ท ้อง (ของคนหรือสต

bowel (เบา-เอิล)

ิ -อิเซน
ิ )
2049 citizen (สท

พลเมือง

2050 การทําให ้ขุน
่ เคือง

offence (ออฟ-เฟิ นส)

2051 official (ออฟฟิ ฌ-เอิล)

ทางราชการ

2052 คัดค ้าน

oppose (เอิพ-โพซ)

2053 rose (โรส)

กุหลาบ

2054 สารภาพ

confess (เคิน-เฟส)

2055 decorate (เดค-เออะเรท)

ตกแต่ง

2056 การแสดง

entertainment (เอ็น-เทอะเท
นเมินท)

2057 instant (อิน-สเทินท)

บัดนัน
้

2058 เทีย
่ งวัน

midday (มิด-เด)

2059 weigh (เว)

ชงั่

2060 อันหลัง

latter (แลท-เทอะ)

2061 inner (อิน-เนอะ)

ข ้างใน

2062 สนใจ

interest (อิน-ทริสท)

2063 image (อิม-อิจ)

รูปจําลอง

2064 ปกครอง

govern (กัฝ-เอิน)

2065 general (เจน-เออะเริล)

ทั่ว ๆ ไป

2066 ไกล

distant (ดิส-เทินท)

ิ )
2067 council (เคาน-เสล

สภา

ั ญา
2068 ทําสญ

contract(เคิน-ทแรคท)

2069 attack (เอิท-แทค)

เข ้าตี

2070 ความปรานี

mercy (เมอะ-ส)ิ

2071 merry (เม-ริ)

ความร่าเริงแจ่มใส

2072 ชวั่ อึดใจ

moment (โม-เมินท)

2073 reference (เรฟ-เออะ-เรินส)

การอ ้างอิง

2074 จริง

real (ริ-เอิล)

2075 protection (พเรอะเทค-เฌิน)

การป้ องกัน

2076 ของฉั น

mine (ไมน)

2077 pile (ไพล)

กอง

2078 ร ้อง

cry (คไร)

2079 alike (เออะไลค)

่ นัน
อย่างเชน
้

2080 ร่วมกัน

joint (จอยนท)

2081 annoy (เออะนอย)

ทําให ้โกรธ

2082 รุง่ โรจน์

glorious (กลอ-เรียส)

ี -เรียส)
2083 serious (เสย

จริงจัง

2084 ขึงขัง

solemn (สอล-เอิม)

2085 welcome (เวล-เคิม)

ต ้อนรับ

2086 ความลับ

secret (ส-ิ คริท)

2087 rapid (แรพ-อิด)

เร็ว,ไว

2088 ความเป็ นไปได ้

possibility (พอเสอะบิล-อิท)ิ

2089 mystery (มิส-เทอะริ)

ความลึกลับ

2090 คุณศัพท์

adjective (แอดจิค-ทิฝ)

2091 lip (ลิพ)

ริมฝี ปาก

2092 ความยากลําบาก

difficulty (ดิฟ-ฟิ เคิลทิ)

2093 imaginary (อิแมจิน-เออะริ)

สมมุตข
ิ น
ึ้

2094 เมืองขึน
้

colony (คอล-เออะนิ)

2095 daddy (แดด-ดิ)

พ่อ

2096 สมอ (เรือ)

anchor (แอง-เคอะ)

2097 barber (บา-เบอะ)

ชา่ งตัดผม

2098 เตาสําหรับหุงต ้ม

range (เรนจ)

2099 veil (เฝล)

ผ ้าคลุมหน ้าผู ้หญิง

2100 พิสจ
ู น์ความจริง

prove (พรูฝ)

2101 tube (ทยูบ)

หลอดวิทยุ

2102 วัตถุ

object (ออบ-จิคท)

2103 kick (คิค)

เตะ, ถีบ

2104 อย่างเร่งรีบ

hastily (เฮส-ทิล)ิ

2105 fancy (แฟน-ส)ิ

หรูหรา

2106 เกีย
่ วกับไฟฟ้ า

electrical (อิเลค-ทริเคิล)

2107 devil (เดฝ-เอิล)

ปี ศาจ

2108 โอกาส

chance (ชานส)

2109 advance (เอิด-ฝานส)

ก ้าวหน ้า

2110 ชาวนา

farmer (ฟาม-เออะ)

2111 neighbour (เน-เบอะ)

เพือ
่ นบ ้าน

2112 ไม ้กระดาน

board (บอด)

2113 coarse (คอส)

หยาบคาย

2114 สบาย

comfort (เคิม-เฟิ ท)

2115 dirt (เดิท)

ของสกปรก

2116 ทางตะวันตก

western (เวส-เทิน)

2117 urgent (เออ-เจินท)

ด่วน

2118 ขบวน

procession (พเรอะเสฌ-เอิน)

2119 refusal (ริฟยูซ-เอิล)

การปฏิเสธ

2120 ต่างประเทศ

foreign country (ฟอริน คันทริ)
2120

2121 surely (ฌัว-ลิ)

อย่างแน่ใจ

ั
2122 นิสย

habit (แฮบ-บิท)

2123 admit (แอด-มิท)

รับเข ้า

2124 เชา่

rent (เร็นท)

2125 represent (เรพริเซนท)

แทน

2126 แผ่น

sheet (ฌีท)

2127 speed (สพีด)

เร่ง, ความเร็ว

2128 หน่วยตวงของเหลว

gallon (แกล-เลิน)

2129 offend (ออฟ-เฟิ นด)

ทําให ้ขุน
่ เคือง

2130 พืน
้ เมือง

native (เน-ทิฝ)

2131 gift (กิฟท)

ของขวัญ

2132 รวมกัน

combine (เคิม-ไบน)

2133 advertise (แอด-เฝอะไทซ)

โฆษณา

2134 แม ้ว่า

although (ออล-โฑ)

2135 swallow (สวอล-โล)

นกนางแอ่น

2136 ตัวแทน

agent (เอ-เจินท)

2137 caution (คอ-เฌิน)

ระมัดระวัง

2138 การทําให ้เห็นจริงจัง

realization (เรียไลเซ-เฌิน)

ี เุ อ-เฌิน)
2139 situation (สซ

สถานการณ์

2140 สว่าน

drill (ดริล)

2141 grill (กริล)

ตะแกรง

2142 แยก, แบ่ง

distinguish (ดิสทิง-กวิฌ)

2143 moralist (มอ-เรอะลิสท)

ผู ้ประพฤติแต่ในสงิ่ ทีช
่ อบ

2144 ปฏิบัต,ิ ประกอบ (พิธ)ี

practise (พแรค-ทิส)

2145 astonish (เอิสทอน-อิฌ)

ทําให ้ประหลาดใจ

2146 รายได ้

income (อิน-เคิม)

2147 kingdom (คิง-เดิม)

ราชอาณาจักร

2148 นํ้ าหนั ก

weight (เวท)

2149 bless (บเลส)

อวยพร

2150 ทวน, ย ้อน

against (เออะเกนสท)

2151 sale (เสล)

ขายลดราคา

2152 กริยา

verb (เฝิ บ)

ิ )
2153 deserve (ดิ-เซฝ

สมควรจะได ้รับ

2154 เป็ นความลับ

confidential (คอนฟิ เดน-เฌิล)

2155 experiment (อคสเพ-ริเมินท)

การทดลอง

่ ง
2156 รู, ชอ

hole (โฮล)

2157 blow hot and cold

เดีย
๋ วอย่างนัน
้ เดีย
๋ วอย่างนี้

2158 นิว้ ช ี้

first finger (เฟิ สท ฟิ ง-เกอะ)

2159 favour (เฟ-เฝอะ)

ชอบ

2160 ตรวจ, สอบ

examine (อิกแซม-อิน)

ิ )
2161 chin (ชน

คาง

2162 ทิศทาง

direction (ดิเรค-เฌิน)

2163 eastern (อีส-เทิน)

ทางทิศตะวันออก

2164 ด ้านนอก

outer (เอาท-เออะ)

2165 pillar (พิล-เลอะ)

เสาหิน

2166 นักบิน

pilot (ไพ-เลิท)

2167 moderate (มอด-เออะเริท)

พอประมาณ

2168 ความทะเยอะทะยาน

ambition (แอมบิฌ-เอิน)

2169 permanent (เพอ-เมอะเนินท)

ยืนยง, ถาวร

2170 เทศน์, สงั่ สอน

preach (พรีช)

2171 wheat (ฮวีท)

ข ้าวสาลี

2172 ความสามัคคี

unity (ยูนท
ิ -อิ)

2173 vary (แฝ-ริ)

เปลีย
่ นแปลง

2174 แข็ง

stiff (สทิฟ)

2175 slip (สลิพ)

ิ้ น ้อย
กระดาษชน

2176 เครือ
่ งเพชรพลอย

jewellery (จู-เอิลริ)

2177 jelly (เจล-ลิ)

วุ ้นฝรั่ง

2178 ความเกลียดชงั

hatred (เฮ-ทริด)

2179 furnish (เฟอ-นิฌ)

หาเครือ
่ งมาตกแต่งบ ้าน

2180 ซงึ่ โปรดปราน

favourable (เฟ-เฝอะเรอะบ’ล)
2180
ชวั่

2181 evil (อี-ฝ’ล)

2182 การป้ องกันตัว

defence (ดิเฟ็ นส)

2183 bend (เบ็นด)

โก่ง

้
2184 เสนโค
้ง

arch (อาช)

2185 vase (ฝาส)

แจกัน

2186 ในระหว่างนัน
้

meantime (มีน-ไทม)

2187 wide (ไวด)

กว ้าง

2188 นักเดินทาง

traveller (ทแรฝ-เอิลเลอะ)

2189 twister (ทวิสท-เออะ)

คนบิด (คนโกง)

2190 เข็มทิศ

compass (คัม-เพิส)

2191 desert (เดส-เอิท)

ทะเลทราย

2192 นัดหมาย

appoint (แอ็พ-พอยนท)

2193 rejoice (ริจอยส)

รืน
่ เริง, ดีใจ

2194 จัดหาให ้

ิ ไล)
supply (เสพ

2195 slight (สไลท)

เบา

2196 เงา

shadow (แฌด-โอ)

2197 row (โร)

แถว

2198 หนั งทีฟ
่ อกแล ้ว

leather (เลฑ-เออะ)

ิ เจอะ)
2199 messenger (เมส-สน

ทูตสวรรค์

2200 การประกัน

insurance (อินฌู-เรินส)

2201 intention (อินเท็น-เฌิน)

ความตัง้ ใจ

2202 ภายใน

inside (อิน-ไสด)

2203 crime (คไรม)

อาชญากรรม

2204 แนะนํ า

advise (เอิด-ไฝซ)

2205 bind (ไบนด)

ผูก

2206 เพาะปลูก

cultivate (คัล-ทิเฝท)

2207 pet (เพ็ท)

ั ว์ทเี่ ลีย
สต
้ งไว ้ดูเล่น

2208 หลักเกณฑ์

principle (พริน-สเิ พิล)

2209 profession (พเรอะเฟฌ-เอิน)

ี
อาชพ

2210 รีบ

hasten (เฮส’น)

2211 metal (เมท’ล)

โลหะ

2212 อิสระ

free (ฟรี)

2213 pea (พี)

ถั่ว

่ ขัว้ โลก, ขัว้ แม่เหล็ก)
2214 ขัว้ (เชน

pole (โพล)

2215 coal (โคล)

ถ่านหิน

ิ
2216 ฝึ กให ้เคยชน

accustom (แอคเคิส-เทิม)

ิ )
2217 troublesome (ทรับ’ล-เสม

ความยุง่ ยาก

2218 หนวดเหนือริมฝี ปาก

moustache (เมิสทาช)

2219 at large (แอท อาจ)

เป็ นอิสระ

2220 พยัญชนะ

consonant (คอน-เสอะเนินท)

2221 companion (เคิม-แพนเยิน)

เพือ
่ น

2222 เต็มไปด ้วยปมและเงือ
่ น

knotty (นอท-ทิ)

2223 broadly (บรอด-ลิ)

อย่างกว ้าง ๆ

2224 ตรงกลาง

้
centre (เสน-เทอะ)

2225 collar (คอล-เลอะ)

ื้
คอเสอ

2226 กล ้ามเนือ
้

muscle (มัส-’ล)

2227 prickle (พริค-ค’ล)

หนาม

2228 เว ้น, ข ้าม

omit (เออะ-มิท)

ิ ท)
2229 resist (ริซส

ต ้านทาน

2230 มาตรฐาน

standard (สแทนด-เอิด)

2231 weariness (เวีย-ริเนิส)

ความหน่าย, เหนือ
่ ย

2232 เลือ
่ ย

saw (สอ)

2233 score (สคอ)

ทําแต ้ม

2234 อย่างหลักแหลม

keenly (คีน-ลิ)

2235 iniquity (อินค
ิ -วิท)ิ

ความชวั่

2236 ตะกั่ว

lead (เล็ด)

2237 edge (เอ็จ)

ขอบ

2238 กรอบ

frame (ฟเรม)

2239 game (เกม)

กีฬา

2240 สงิ่ ทีจ
่ ับตา

eye-catcher (ไอ-แคชเชอะ)

2241 islander (ไอเลิน-เดอะ)

ชาวเกาะ

2242 เกราะ

armour (อา-เมอะ)

2243 boarder (บอเดอะ)

ี เงินให ้
ผู ้มาพักอาศัยโดยเสย

2244 ทําให ้แน่นหรือไม่เคลือ
่ นไหว

fasten (ฟาส-’น)

2245 handle (แฮน-ด’ล)

จัดการ

2246 เจ ้าบ ้าน

host (โฮสท)

2247 report (ริ-พอท)

รายงาน

ั ญาณ
2248 สญ

ิ เนิล)
signal (สก

2249 silent (ไส-เลินท)

เงียบ, ไม่พด
ู ไม่จา

2250 ใหญ่โต, มหึมา

huge (ฮยูจ)

2251 include (อิน-คลูด)

ประกอบเข ้าไว ้

2252 แก ้ไข

improve (อิม-พรูฝ)

2253 approve (เอิพ-รูฝ)

อนุมัต ิ

ั ว์
2254 สต

creature (ครี-เชอะ)

2255 deliver (ดิลฝ
ิ -เออะ)

มอบสง่

2256 การลดลง

reduction (ริดัค-เฌิน)

2257 religion (ริลจิ -เอิน)

ศาสนา

2258 สายตา

sight (ไสท)

2259 ripe (ไรพ)

สุก

2260 ไข่มก
ุ

pearl (เพิล)

2261 underworld (อัน-เดอะ เวิลด)

โลกภายใต ้

2262 กล ้องดูไกล

telescope (เทล-อิสโคพ)

2263 slope (สโลพ)

ลาด

2264 ตามวิทยาศาสตร์

scientific (ไสเอินทิฟ-อิค)

ิ )
2265 sick (สค

ป่ วย

2266 ประกอบด ้วย

contain (เคิน-เทน)

2267 complain (เคิม-พเลน)

ครํ่าครวญ

2268 คํานวณ

calculate (แคท-คยูเลท)

2269 trade (ทเรด)

การค ้า

2270 หน ้าผา

cliff (คลิฟ)

2271 effective (เอฟเฟค-ทิฝ)

ซงึ่ ได ้ผล

2272 มีอท
ิ ธิพล

influence (อิน-ฟลวนส)

2273 usual (ยู-ฉวล)

โดยปรกติ

2274 ไม่มส
ี ติ

senseless (เสนส-ลิส)

2275 accurate (แอค-คยูรท
ิ )

แม่นยํา

2276 ดํานํ้ า

dive (ไดฝ)

2277 outside (เอาท-ไสด)

ข ้างนอก

2278 แผลถลอก

bruise (บรูช)

2279 loose (ลูส)

หลวม, หย่อน

้
2280 ซับซอน

complicated (คอม-พลิเคทิด)

2281 rubbish (รับ-บิฌ)

ขยะมูลฝอย

2282 หอคอย

tower (เทา-เออะ)

ั -เฟอะ)
2283 suffer (สฟ

ทรมาน

2284 สาบาน

swear (สแว)

2285 there (แฑ)

ทีน
่ ั่น

ั
2286 สูง, ชน

steep (สทีพ)

2287 creep (ครีพ)

คลาน

2288 ฐาน

base (เบส)

2289 race (เรส)

ื้ ชาติ
เชอ

2290 ประวัตศ
ิ าสตร์

ิ เทอะริ)
history (ฮส

2291 actually (แอค-ชวั ลิ)

ทีจ
่ ริง

2292 กิง่

branch (บรานช)

2293 entrance (อิน-ทรานส)

ทางเข ้า

2294 ทีเ่ ชา่ (สําหรับอยูอ
่ าศัย)

lodging (ลอจ-อิง)

2295 meeting (มีท-อิง)

การประชุม

2296 นุ่ม

tender (เท็น-เดอะ)

2297

temperature (เท็มเพอะเรอะเชอะ)

ระดับความร ้อน

2298 อ่อน

mild (ไมลด)

2299 resign (ริไซน)

ลาออก

้
2300 ไสกรอก

sausage (สอ-สจิ )

2301 bandage (แบน-ดิจ)

ผ ้าพันแผล

2302 แม่

mummy (มัม-มี)

2303 nearly (เนีย-ลิ)

จวนเจียน

2304 แลกเปลีย
่ น

exchange (อิคสเชนจ)

2305 detail (ดิ-เทล)

รายละเอียด

2306 น่าเกลียด

ugly (อัก-ลิ)

2307 ability (เออะบิล-อิท)ิ

ความสามารถ

2308 พลาด

miss (มิส)

2309 justice (จัส-ทิส)

ความยุตธิ รรม

2310 อุตสาหกรรม

industry (อิน-เดิสทริ)

2311 popularity (พอพ-พยูแลริท)ิ

การเป็ นทีน
่ ย
ิ มของประชาชน

2312 บน

upon (เออะพอน)

2313 scorn (สคอน)

รังเกียจ

2314 แผ่, เหยียด

stretch (สทเร็ช)

2315 hesitate (เอช-อิเทท)

รีรอ, ลังเลใจ

2316 ถ่านไม ้

charcoal (ชา-โคล)

2317 soul (โสล)

วิญญาณ

2318 ชํานาญ

skillful (สคิล-ฟุล)

2319 grateful (กเรท-ฟุล)

กตัญํู

2320 มีชวี ต
ิ อยู่

ิ ท)
exist (อิก-ซส

2321 encourage (อินเคอะริจ)

ให ้กําลังใจ

2322 ปล่องไฟ

ิ -นิ)
chimney (ชม

2323 beautifully (บยู-ทิฟล
ุ )ิ

อย่างสวยงาม

2324 พยายาม

attempt (แอ็ทเท็มพท)

2325 problem (พรอบ-เล็ม)

ปั ญหา

2326 ต่อราคา

bargain (บา-กิน)

2327 violin (ไฝเออะลิน)

ซอฝรั่ง

2328 หมูค
่ นฟั ง

audience (ออ-ดิเอินส)

2329 ambulance (แอม-บยูเลินส)

รถพยาบาล

2330 อากาศตามภูมป
ิ ระเทศและฤดูกาล

climate (คไล-มิท)

2331 activist (แอคทิฝ-อิสท)

คนแข็งขัน

2332 รัด, พัน

strap, (สทแรพ)

2333 wrap (แร็พ)

หุ ้ม,ห่อ

2334 ทอ

weave (วีฝ)

2335 belief (บิลฟ
ี )

ื่
ความเชอ

2336 ทิศเหนือ

north (นอธ)

2337 afford (เอิฟ-ฟอต)

มีพอจับจ่ายได ้

2338 เป็ นไข ้

fever (ฟี -เฝอะ)

2339 foreigner (ฟอ-ริน-เออะ)

ชาวต่างประเทศ

2340 สงั เกต

remark (ริมาค)

2341 park (พาค)

จอด

2342 การแคะไค ้, ค่อนขอด

carping (คาพ-อิง)

2343 tailing (เทล-อิง)

่ หางแร่, หางสุรา)
หาง (เชน

2344 ค่าจ ้าง

wage (เวจ)

2345 ahead (เออะ-เฮ็ด)

ล่วงหน ้า

2346 บัญชา

command (เคิม-มานด)

2347 darn (ดาน)

ชุน (ถุงเท ้า

2348 กระตุ ้น

urge (เอิจ)

2349 ambitious (แอมบิฌ-เอิส)

ทะเยอะทะยาน

2350 ประธาน

chairman (แช-เมิน)

2351 chemical (เคม-อิเคิล)

แห่งวิชาเคมี

ี ธรรมดี
2352 มีศล

moral(มอ-เริล)

2353 naval (เน-เฝิ ล)

แห่งราชนาวี

2354 เจ ้าหน ้าที่

officer (ออฟ-ฟิ ส-เออะ)

2355 pepper (เพพ-เพอะ)

พริกไทย

2356 การจําได ้

recognition (เรคเอิก-นิฌเอิน)

ิ ท)
2357 recent (ริ-เสน

เมือ
่ เร็ว ๆ นี้

่ ตีสามที)
2358 ที (เชน

stroke (สทโรค)

2359 broke (บโรค)

ิ้ เนือ
สน
้ ประดาตัว

2360 รั่ว

leak (ลีค)

2361 teak (ทีค)

ั
ไม ้สก

2362 อย่างเครือ
่ งจักร

mechanical (มิแคน-อิค’ล)

2363 horizon (เฮอะไร-ซ’น)

ขอบฟ้ า

2364 เทพธิดา

goddess(กอด-ดิซ)

2365 honest (ออน-อิสท)

ื่ สต
ั ย์
ซอ

2366 ศตวรรษ

century (เส็น-เชอะริ)

2367 factory (แฟค-เทอะริ)

โรงงาน

2368 โบราณ

ancient (เอน-เฌินท)

2369 iron (ไอ-เอิน)

เหล็ก

2370 ผลไม ้เล็ก ๆ

berry (เบ-ริ)

2371 coffee (คอฟ-อิ)

กาแฟ

2372 กระแส

current (คะเรินท)

2373 decimal(เดส-อิเมิล)

ทศนิยม

2374 พจนานุกรม

ิ เออะริ)
dictionary (ดิค-เชน

2375 formerly (ฟอ-เมอะลิ)

แต่กอ
่ น

่ น
2376 ซอ

hide (ไฮด)

2377 lime (ไลม)

ปูนขาว

2378 กาว

glue (กลู)

2379 nephew (เนฟ-ยู)

หลานชาย

2380 ทางการค ้าขาย

commercial (เคิมเมอ-เฌิล)

2381 judgment (จัจ-เมินท)

ิ
การตัดสน

2382 เทีย
่ วบิน

flight (ฟไลท)

2383 arise (เออะไรซ)

เกิดขึน
้

2384 ถํ้าหรืออุโมงค์ทข
ี่ ด
ุ ขึน
้

tunnel (ทัน-น’ล)

2385 honourable (ออน-เนอะเรอะบ’ล)

ซงึ่ มีเกียรติยศ

2386 เอกพจน์

singular (สงิ -กยูเลอะ)

2387 shoulder (โฌล-เดอะ)

ไหล่

2388 ละอายใจ

shame (เฌม)

2389 fame (เฟม)

ื่ เสย
ี ง
ชอ

ิ้ , เกลีย
2390 ทัง้ สน
้ ง

entire (อินไท-เออะ)

2391 eager (อี-เกอะ)

กระตือรือร ้น

2392 มีจต
ิ กังวล

anxious (แอง-เฌิส)

2393 cupboard (คัพ-เบิด)

ตู ้ถ ้วยชาม

2394 ไต่ถาม

enquire (อินคไว-เออะ)

2395 failure (เฟล-เยอะ)

ความล ้มเหลว

2396 หน่วยวัดขนาดของของเหลว

pint (ไพนท)

2397 side (ไสด)

ด ้าน

2398 ลําธาร

stream (สทรีม)

2399 extreme (อิคสทรีม)

อย่างยิง่ , อย่างทีส
่ ด
ุ

2400 มหาสมุทร

ocean (โอ-เฌิน)

2401 science (ไส-เอินส)

วิทยาศาสตร์

2402 ธรรมชาติ

nature (เน-เชอะ)

2403 camera (แคม-เออะเรอะ)

กล ้องถ่าย

2404 ขยาย

extend (อิคสเท็นด)

2405 male (เมล)

เพศชาย

2406 มุง่ หมาย

aim (เอม)

2407 ashamed (เออะเฌมด)

มีความกระดากใจ

2408 ยืดหดได ้

elastic (อีแลส-ทิค)

2409 fix (ฟิ คส)

ติด

2410 ความคิด

thought (ธอท)

2411 toward (เทอะ-วอด)

ไปทาง

2412 ความใจกว ้าง

generosity (เจเนอะรอส-อิท)ิ

2413 donkey (ดอง-คิ)

ลา

2414 พัฒนา

develop (ดิเฝล-เอิพ)

ิ )
2415 observe (เอิบเซฝ

สงั เกต

2416 ขอบเขต

bound (เบานด)

2417 plough (พเลา)

ไถ

2418 ปรบมือให ้

applaud (เอิพลอด)

2419 cardboard (คาด-บอด)

กระดาษแข็ง

2420 แจ ้ง

declare (ดิค-แล)

2421 repair (ริแพ)

่ ม
ซอ

2422 นํ้ าหอม

scent (เส็นท)

2423 event (อิ-เฝ็ นท)

เหตุการณ์

2424 ขีจ
่ ักรยาน

cycle (ไส-ค’ล)

2425 basin (เบ-ส’น)

อ่าง

2426 อะไรบ ้าง

anything (เอน-อิธงิ )

2427 feeling (ฟี ล-อิง)

ึ
ความรู ้สก

2428 ความลึก

depth (เด็พธ)

2429 escape (อิส-เคพ)

รอดพ ้น

2430 ซงึ่ มีอท
ิ ธิพล

influential (อินฟลุเอ็น-เฌิล)

2431 instrument (อิน-สทรุเมินท)

เครือ
่ งมือ

2432 กําไลมือ

bracelet (บเรส-ลิท)

2433 sacred (เส-คริด)

ิ ธิ์
ศักดิส
์ ท

2434 ปกปิ ด

secret (ส-ี คริท)

2435 tablet (แทบ-ลิท)

ยาเม็ด

2436 ถู,เช็ด

wipe (ไวพ)

2437 overlie (โอเฝอะไล)

อยูบ
่ น

2438 ถนน (ทีม
่ ต
ี ้นไม ้ทัง้ สองข ้าง)

avenue (แอฝ-อินยู)

2439 chew (ชู)

เคีย
้ ว

2440 เป็ นแบบเดียว

uniform (ยู-นิฟอม)

2441 perform (เพอะฟอม)

กระทํา

2442 แนะนํ า

recommend (เรเคิมเมนด)

2443 revenge (ริเฝนจ)

แก ้แค ้น

2444 การเป็ นตัวแทน

agency (เอ-เจ็นส)ิ

2445 probability (พรอบเออะบิล-อิท)ิ

ความน่าทีจ
่ ะเป็ นไปได ้

2446 เอาใจใส ่

attentive (เอิทเท็น-ทิฝ)

2447 forgive (เฟอะ-กิฝ)

ให ้อภัย

2448 ความทุกข์ใจ

grief (กรีฟ)

ี )
2449 heap (ฮพ

กอง

2450 การเป็ นเจ ้าของ

possession (เฟิ ซเซฌ-เอิน)

2451 operation (ออเพอะเร-เฌิน)

การปฏิบัตก
ิ าร

2452 ตําแหน่งงาน

post (โพสท)

2453 throat (ธโรท)

ลําคอ

2454 กระทําต่อ

treat (ทรีท)

ี )
2455 cheat (ชท

หลอกลวง

2456 ฤดูใบไม ้ร่วง

autumn(ออ-เทิม)

2457 bottom (บอท-เทิม)

่ ก ้นทะเล)
ก ้น (เชน

2458 นักเล่นกล

magician (เมอะจิฌ-เอิน)

2459 confident (คอน-ฟิ เดินท)

มั่นใจ

2460 วินัย

discipline (ดิส-อิพลิน)

2461 quilt (ควิลท)

ผ ้านวมคลุมเตียง

ี ง
2462 หีบเสย

gramophone (กแรม-เออะโฟน)

2463 postpone (โพสทโพน)

เลือ
่ นไป

2464 เป็ นใบ ้

dumb (ดัม)

2465 bump (บัมพ)

กระแทก, ชน

2466 บทสวดมนต์

prayer (พแร)

2467 bare (แบ)

ว่างเปล่า

2468 คนเน่า (คนไม่เอาถ่าน)

rotter (รอท-เทอะ)

2469 tryer (ทะไร-เออะ)

คนทดลอง

2470 โรงเก็บของ

shed (เฌ็ด)

2471 press (พเรส)

กด, รีด, บังคับ

2472 พับ

fold (โฟลด)

2473 bold (โบลด)

กล ้า

2474 ขว ้าง, ปา

throw (ธไร)

2475 borrow (บอ-โร)

ยืม

2476 ความเพลิดเพลินปลาบปลืม
้

enjoyment (อินจอย-เมินท)

2477 cushion (คูณ-เอิน)

เบาะรองนั่ง

2478 ปูนฉาบผนัง

plaster (พลาส-เทอะ)

2479 power (เพา-เออะ)

อํานาจ

2480 ญาติ

relation (ริเล-เฌิน)

2481 royal (รอย-เอิล)

ราช

2482 กวาด

sweep (สวีพ)

2483 reap (รีพ)

เกีย
่ วข ้าว

ิ้ ยาว
2484 (ผ ้า) ชน

strip (สทริพ)

2485 nib (นิบ)

ปลายปากกา

2486 หม ้อกําเนิดไฟฟ้ า

battery (แบท-เทอะริ)

2487 geography (จิออก-เรอะฟิ )

ภูมศ
ิ าสตร์

2488 การอนุญาต

permission (เพอมิฌ-เอิน)

2489 extension (อิคสเท็น-เฌิน)

การขยาย

2490 แตกกระจาย

explode (อิคสพโลด)

2491 enclose (อิน-คโลซ)

สอดมาด ้วย

2492 กล ้วย

banana (เบอะนาเนอะ)

2493 adventure (เอิดเฝ็ นเชอะ)

ผจญภัย

2494 การขาดไป

ิ ส)
absence (แอบ-เสน

2495 watchman (วอช-เมิน)

คนยาม

2496 ทนายความ

lawyer (ลอ-เยอะ)

2497 labour (เล-เบอะ)

งานกรรมกร

2498 ตัวอักษร

alphabet (แอล-เฟอะเบท)

2499 educate (เอ็ด-ยุเคท)

ึ ษา
ให ้การศก

2500 โชคชะตา

fate (เฟท)

2501 possess (เพิซ-เซส)

เป็ นเจ ้าของ

2502 ถูกต ้อง

proper (พรอพ-เออะ)

2503 regular (เรก-ยูเลอะ)

สมํา่ เสมอ

2504 ข ้อเสนอ

propose (พเรอะโพซ)

2505 dose (โดส)

ยาทีก
่ ําหนดให ้รับประทาน

2506 ทําให ้รําคาญ

upset (อัพ-เสท)

2507 imitate (อิม-อิเทท)

เอาอย่าง

่ งว่าง
2508 ชอ

gap (แกพ)

2509 tap (แท็พ)

ก๊อกสําหรับไขนํ้ า

2510 หนุน, คํ้า

ิ -พอท)
support (เสพ

2511 spot (สพอท)

จุด, ที่

2512 ปั จจุบันนี้

presence (เพรซ-เอินส)

2513 ribbon (ริบ-เบิน)

โบ

2514 บด, โม่

grind (กไรนด)

2515 bribe (บไรบ)

ิ บน
ติดสน

2516 การตรวจพล

review (ริฝยู)

2517 virtue (เฝอ-ชู)

คุณความดี

2518 บางที

perhaps (เพอะแฮพส)

2519 nap (แนพ)

งีบหลับ

2520 เหม็นอับ

stale (สเทล)

2521 melt (เม็ลท)

ละลาย

2522 มอบหมาย

entrust (อินทรัสท)

ั ค)
2523 husk (ฮส

แกลบ

2524 แบบ

pattern (แพท-เทิน)

2525 curl (เคิล)

หยิก, งอ

2526 ถัก,ชุน, ปะติดปะต่อ

knit (นิท)

2527 journalist (เจอ-เออะลิสท)

ื พิมพ์
นั กหนังสอ

2528 เป็ นสนิม

rusty (รัสทิ)

2529 salary (แสล-เออะริ)

เงินเดือน

2530 กระเด็นเปื้ อน

splash(สพเลฌ)

2531 rash (แร็ฌ)

ผืน
่ คัน

2532 หลักสําคัญ

ิ )
basis (เบสส

2533 luggage (ลักกิจ)

หีบห่อเดินทาง

2534 อุปสรรค, ขัดขวาง

ิ -เดอะ)
hinder (ฮน

2535 pleasure (พเลฉ-เออะ)

ความเพลิดเพลินพอใจ

ั
2536 สงสย

ิ -เพ็คท)
suspect (เสส

2537 peck (เพค)

จิกอย่างไก่

2538 คําขออภัย

apology (เออะพอล-เออะจิ)

2539 photography (เฟอะทอก-เรอะฟิ )

วิชาถ่ายภาพ

2540 บาป

ิ )
sin (สน

2541 coffin (คอฟ-ฟิ น)

โลง

2542 โค ้ง

curve (เคิฝ)

2543 adverb (แอด-เฝิ บ)

กริยาวิเศษณ์

2544 อุบัตเิ หตุ

accident (แอ็ค-สเิ ดินท)

2545 jewel (จู-เอิล)

เพชรพลอย

2546 บ่อย

frequent (ฟรี-คเวินท)

2547 funeral (ฟยู-เนอะเริล)

งานศพ

2548 ลบ

ิ -ทแรคท)
subtract (เสบ

2549 crack (คแรค)

ร ้าว

2550 เมล็ดข ้าว

grain (กเรน)

2551 cement (ส-ี เม็นท)

ปูนทีท
่ ําให ้เกาะหรือยึดแน่น

2552 ตอบแทน

reward (รีวอด)

2553 cord (คอด)

ื ก, ด ้าย
เชอ

2554 ใชจ่้ าย

expense (อิคทสเพ็นส)

2555 entertain (เอ็น-เทอะเทน)

ทําให ้สนุกสนาน

2556 กล ้าหาญ

brave (บเรฝ)

2557 rape (เรพ)

ข่มขืนชําเรา

2558 ว่าปากเปล่า

recite (ริไสท)

2559 stripe (สทไรพ)

ลายยาวเป็ นทาง ๆ

2560 ไปทางข ้าง ๆ

sideways (ไสด-เวส)

2561 congratulate (เคินกแรชุเลท)

แสดงความยินดี

2562 นายกรัฐมนตรี

prime minister (พไรม มินส
ิ เทอะ)

2563 behaviour (บิเฮฝ-เยอะ)

ความประพฤติปฏิบัตต
ิ ัว

ึ ตัว
2564 ไม่รู ้สก

insensible (อินเสน-เสอะบ’ล)

2565 medical (เมด-อิค’ล)

ทางแพทย์หรือเวชกรรม

2566 ประดานํ้ า

diver (ไดฝ-เออะ)

2567 flavour (ฟเล-เฝอะ)

รสชาติ

2568 หมิน
่ ประมาท

ั ท)
insult (อิน-สล

2569 ton (ทัน)
ื่ เสย
ี งงทีค
ชอ
่ นเลือ
่ งลือหรือรู ้จัก
2570
reputation (เรพยูเท-เฌิน)

หน่วยวัดนํ้ าหนัก
2570

2571 organization (ออเกอะไนเซ-เฌิน) องค์การ
ั ว์ดริ ัจฉาน
2572 สต

beast (บีสท)

2573 ease (อีส)

ความง่ายหรือสบาย

2574 สุดท ้าย

final (ไฟ-น’ล)

2575 idle (ไอ-ด’ล)

เกียจคร ้าน

2576 ออกจากราชการ

retire (ริไทเออะ)

2577 agriculture (แอก-ริคัลเชอะ)

ิ รรม
กสก

2578 เรือดํานํ้ า

ั เมอะรีน)
submarine (สบ

ี )
2579 scene (สน

ฉากละคร

2580 หินอ่อน

marble (มา-บ’ล)

2581 nuisance (นยู-ส’นส)

ผู ้ก่อความรําคาญ

2582 การเตรียมการ

preparation ((พเรเพอะเร-เฌิน)

2583 president (พเรซ-อิเดินท)

ประธานาธิบดี

2584 นายกเทศมนตรี

mayor (แม)

2585 spare (สแพ)

สํารอง

2586 ขอร ้อง

request (ริคเวสท)

2587 unless (อันเลส)

เว ้นแต่

2588 ค่อนข ้างจะเป็ นแน่

probable (พรอบ-เออะบ’ล)

2589 vertical (เฝอ-ทิค’ล)

ตัง้ ตรง

2590 ทําให ้งง

puzzle (พัซ-ซ’ล)

2591 rifle (ไร-ฟ’ล)

ปื นเล็กยาว

2592 เต็มไปด ้วยดวงดาว

starry (สทา-ริ)

2593 remedy (เรม-อิด)ิ

เยียวยา

2594 อย่างตรงต่อเวลา

punctually (พังค-ชวั ลิ)

2595 hobby (ฮอบ-บิ)

งานทีท
่ ําเพือ
่ ความเพลิดเพลินใจ

ี งขันของไก่
2596 เสย

cockcrow (คอด-คโร)

2597 shallow (แฌ-โล)

ตืน
้

2598 นั่งบนพืน
้

squat (สค็อท)

2599 torch (ทอช)

ไฟฟ้ าเดินทาง

2600 การเอาอย่าง

imitation (อิมเิ ท-เฌิน)

ิ ท)
2601 merchant (เมอ-เชน

พ่อค ้า

2602 ปาฐกถา

lecture (เลค-เชอะ)

2603 baker (เบค-เออะ)

คนทําขนมปั ง

2604 ม ้านั่ง

bench (เบ็นช)

2605 health (เฮ็ลธ)

สุขภาพ

2606 การสารภาพ

confession (เคินเฟฌ-เอิน)

2607 intelligent (อินเทล-ลิเจินท)

ฉลาด

2608 คณิตศาสตร์

mathematics (แมธิแมท-อิคส)

2609 critic (คริท-อิค)

วิจารณ์

2610 ความเกียจคร ้าน

idleness (ไอ-ด’ลเน็ ส)

2611 irate (ไอ-เรท)

โกรธ

้
2612 นํ ามาใชประโยชน์

apply (เอิพไล)

2613 fry (ฟไร)

ทอด, ผัด

2614 ยัด

stuff (สทัฟ)

ั -)
2615 sub- (สบ

ใต ้

2616 อาจารย์มหาวิทยาลัย

lecturer (เลค-เชอะเรอะ)

2617 manufacture (แมนยูแฟค-เชอะ)

หัตถกรรม

2618 กระแสนํ้ า

tide (ไทด)

2619 fright (ฟไรท)

การขูใ่ ห ้ตกใจ

2620 ภูเขาไฟ

volcano (ฝอลเค-โน)

2621 swallow (สวอล-โล)

กลืน

2622 ขีอ
้ าย, ขีต
้ น
ื่

shy (ไฌ)

2623 slice (สไลส)

ิ้ บาง ๆ
ขนมปั งหรือเนือ
้ แล่เป็ นชน

2624 รอยด่าง

stain (สเทน)

2625 vain (เฝน)

ไม่มส
ี าระ

2626 ตะกละ

greedy (กรีด-อิ)

2627 geometry (จิออม-เออะทริ)

เรขาคณิต

2628 ฉากหรือทีป
่ กปิ ด

screen (สครีน)

ี )
2629 heal (ฮล

รักษา

2630 เครือ
่ งปิ ดเปิ ดไฟฟ้ า

switch (สวิช)

2631 tourist (ทัว-ริสท)

นั กทัศนาจร

2632 ปรอทวัดความร ้อน

thermometer (เธอะมอม-อิเทอะ)

2633 professor (พเรอะเฟส-เสอะ)

ศาสตราจารย์

2634 อาน

saddle (แสด-ด’ล)

2635 sample (แสม-พ’ล)

ตัวอย่าง

2636 การกีดขวาง

ิ -ดเรินท)
hindrance (ฮน

2637 artificial (อาทิฟิฌ-เอิล)

ปลอม

2638 ความไม่ยน
ิ ยอม

disagreement (ดิเสก-รีเมินท)

2639 development (ดิเฝล-เอิพเมินท)

การพัฒนา

2640 ทางเดินในป่ า

track (ทแรค)

2641 smack (สแม็ค)

เรือหาปลา

2642 พิเศษนอกเหนือธรรมดา

extra (เอ็คส-ทเรอะ)

2643 duster (ดัส-เทอะ)

แปรงปั ดฝุ่ นหรือลบกระดาน

2644 ตําแหน่งศาสตราจารย์

professorship (พเรอะเฟส
เสอะฌิพ)

ิ )
2645 excessive (อิคเสส-สฝ

เหลือเฟื อ

2646 ชว่ ยเหลือ

rescue (เรส-คยู)

2647 view (ฝยู)

ทิวทัศน์

้ นอาหารสต
ั ว์
2648 หญ ้าแห ้งใชเป็

hay (เฮ)

2649 half way(ฮาฟ เว)

ครึง่ ทาง

2650 ทันที, ไม่มอ
ี ะไรขัน
้ กลาง

immediate (อิมมี-เดียท)

2651 curious (คยู-เรียส)

อยากเห็น, อยากรู ้

2652

การไปรับประทานอาหารกลางแจ ้ง
กันเป็ นหมู่

picnic (พิค-นิค)

2653 politics (พอล-อิทค
ิ ส)

วิชาการเมืองหรือการปกครอง

2654 คนน ้อง

younger (ยัง-เกอะ)

2655 algebra (แอล-จิบเรอะ)
้ นคุณศัพท์ใน
คํากริยาทีใ่ ชเป็
2656
ภาษาอังกฤษ

พีชคณิต

2657 practical (พแรค-ทิเคิล)

เหมาะสมทีจ
่ ะปฏิบัต ิ

2658 ความทุกข์ยาก, ความสาหัส

misery (มิช-เออะริ)

2659 liberty (ลิบ-เออะทิ)

อิสระเสรี

2660 การแสดงความยินดี

congratulations (เคินกแรชุแลเฌินซ) 2660

2661 ideal (ไอดิ-เอิล)

ความฝั นอันเป็ นไปไม่ได ้

2662 กรรไกร

ิ -เอิซ)
scissors (สซ

2663 verse (เฝิ ส)

กาพ กลอน โคลง ฉั นท์

2664 กวดขัน

severe (สเิ ฝี ย)

participle (พา-ทิสเิ พิล)

ิ เสย
ี )
2665 sincere (สน

จริงใจ

ั
2666 ความสงสย

ิ พิ-เฌิน)
suspicion (เสส

2667 agricultural (แอก-ริคัลเชอะเริล)

เกีย
่ วกับการเพาะปลูก

2668 นํ ามาเลีย
้ งเป็ นลูก

adopt (เออะ-ดอพท)

2669 mob (ม็อบ)

ฝูงชนกลุ ้มรุมเข ้าทําร ้าย

2670 ล ้าง, แก ้,ละลาย

solve (สอลฝ)

2671 halt (ฮอลท)

หยุด

2672 ทําให ้สามารถแสดงคุณวุฒ ิ

qualify (ควอล-อิไฟ)

2673 realize (เรีย-ไลซ)

ทําให ้เป็ นจริง

2674 อย่างแท ้จริง

ิ ยูท)
absolute (แอบ – เสล

2675 hoot (ฮูท)

ร ้องตะโกนเย ้ยหยัน

2676 ฉั บพลัน

prompt (พร็อมพท)

2677 swamp (สวอมพ)

ทีเ่ ป็ นบึงเป็ นหนอง

2678 การฉลอง

celebration (เสลิบเร – เฌิน)

2679 oilman (ออยล – เมิน)

นั กอุตสาหกรรมนํ้ ามัน

ั้
2680 กางเกงขาสน

shorts (ฌอทส)

2681 rod (ร๊อด)

แขนงไม ้

2682 ทําให ้ทันสมัย

modernize (มอ – เดอะไนซ)

2683 classify (คแลส – สไิ ฟ)

แบ่งแยกออกเป็ นประเภท ๆ

ื เดินทางไปต่างประเทศ
2684 หนั งสอ

passport (พาส – พอท)

2685 nod (นอด)

ก ้มศรี ษะ

2686 ชวั่ ขณะ

momentary (โม – เมินทริ)

2687 opportunity (ออเพิทยู – นิท)ิ

เหมาะโอกาส

2688 รักชาติ

patriotic (แพทริออท – อิค)

2689 physics (ฟิ ซ – อิคส)

ิ ส)์
กายภาพวิทยา (วิชาฟิ สก

2690 ผิดธรรมดา

extraordinary (อิคสทรอ–
เดอะเนอะริ) 2690

2691 punctuality (พังคซุแอล–อิท)ิ

ความตรงต่อเวลาตามกําหนด

2692 การปลด

retirement (ริไทเออะ – เมินท)

ิ – เทินส)
2693 resistance (ริซซ

ความต ้านทาน

ี งดังสะท ้าน
2694 แผดเสย

roar (รอ)

2695 paw (พอ)

ั ว์
อุ ้งมือหรือเท ้าของสต

2696 คุณวุฒห
ิ รือคุณสมบัต ิ

qualification (ครอลิฟิเค – เฌิน)

ิ เน – เฌิน)
2697 resignation (เรซก

ื ลาออกจากงาน
หนั งสอ

2698 เตาอบอาหาร

oven (อัฝ – น)

2699 efficient (อิฟฟิ ฌ – ‘นท)

สามารถ

2700 หมิน
่ ประมาท

ั – ทิง)
insulting (อินสล

2701 interfering (อินเทอะ – เฟี ยริง)

ยืน
่ มือเข ้าไป , แทรกแซง 2700

่ งแสง
2702 สอ

beam (บีม)

2703 team (ทีม)

คณะทีท
่ ํางานร่วมกัน

2704 การบูชายัญ

sacrifice (แสค – ริไฟส)

2705 motherlike (มัฑ – เออะไลค)

เหมือนแม่

2706 แพ

raft (ราฟท)

2707 staff (สทาฟ)

คณะทีท
่ ํางานร่วมกัน

ั่
2708 ไหว,สน

quake (คเวค)

2709 sake (เสค)

ความคิดถึงประโยชน์ทจ
ี่ ะได ้

2710 ขนมปั งประกบหมูแฮมกับไข่

sandwich (แสน – วิช)

2711 earnest (เออ – นิสท)

เครือ
่ งแสดงลักษณะ

2712 ความตะกละ

greed (กรีด)

2713 weed (วีด)

หญ ้ารก

2714 ยก

batch (แบ็ช)

2715 scratch (สคแร็ช)

ขีด,ข่วน

2716 เครือ
่ งยั่วยวน

temptation (เท็มพเท – เฌิน)

2717 injection (อินเจค – เฌิน)

การฉีดยา

ี วิ้ หรือนํ้ าปลา
2718 นํ้ าจําพวกนํ้ าซอ

sauce (สอส)

2719 rot (รอท)

เปื่ อย,ผุ,ผัง

2720 การแนะนํ า,ฝากฝั ง

recommendation (เรเคิมเมนเด–
เฌิน)

2721 element (เอล – อิเมินท)

ธาตุ

2722 รัตนชาติ

gem (เจ็ม)

2723 tempt (เท็มพท)

ยั่วยวนใจ

2724 เป็ นทีเ่ พลินหทัย

entertaining (เอ็นเทอะเทน – อิง)

2725 refreshing (ริฟเรฌ – อิง)

เย็นตา

2726 ตรงไปตรงมา

frank (ฟแรงค)

2727 tank (แท็งค)

อ่างขังนํ้ า

2728 ผู ้ประกอบเครือ
่ งหัตถกรรม

manufacturer (แมนยุแฟค–
เชอะเรอะ)

2729 boiler (บอย – เลอะ)

ภาชนะหุงต ้ม

้
2730 ชองผม

wig (วิก)

2731 lick (ลิค)

เลีย

2732 เพศเมีย

the fair (เฑอะ – แฟ)

2733 square (สคแว)

ี่ ้าน
ตึกใหญ่มถ
ี นนสด

2734 งานบ ้าน

housework (เฮาส – เวิค)

2735 network (เนท – เวิค)

ตาข่าย

2736 พวกนอกกฎหมาย

outlaw (เอาท – ลอ)

2737 oar (ออ)

พาย,แจว

2738 เสาหิน,ปล่อง,แนว

column (คอล – เอิม)

2739 seldom (เสล – เดิม)

นานๆที

2741 application (เอิพลิเค – เฌิน)

exploration (เอ็คสพเลอะเร–
เฌิน)
การนํ าไปใช ้

2742 ผู ้ใหญ่

adult (เออะดัลท)

2743 bulb (บัลบ)

หลอดไฟฟ้ า

2744 ผ ้าห่มชนิดหนา

rug (รัก)

2745 bug (บัก)

ั ว์เล็กๆ
แมลงหรือสต

2746 เด็ก

kid (คิด)

2747 prejudice (พเรจ – อุดส
ิ )

มีอป
ุ าทานทีไ่ ม่ด ี

2748 คนขี่

rider (ไรด – เออะ)

2740 การสํารวจสถานที่

2749 differ (ดิฟ – เฟอะ)

แตกต่างกัน

2750 คนชอบฝั น

dreamer (ดรีม – เมอะ)

2751 razor (เร – เซอะ)

มีดโกน

2752 อย่างหยาบโลน

ี – ลิ)
obscenely (อ็อบสน

2753 kidney (คิดนิ)

ไต

2754 ว่องไว

agile (แอจ – ไล)

2755 wifelike (ไวฟ – ไลค)

อย่างเมีย

2756 เขีย
่

shove (ฌัฝ)

2757 corrupt (เคอะรัพท)

โกงกิน

2758 ปฏิทน
ิ

calendar (แคล – อินเดอะ)

2759 emperor (เอม – เพอะเรอะ)

จักรพรรดิ

2760 เป็ นหวัด

have a cold (แฮฝ เออะ โค
ลด) 2760

2761 mold (โมลด)

แม่พม
ิ พ์

2762 อิม
่

saturate (แสฌ – เออะเรท)

2763 staid (สเทด)

ท่าทางสง่า

2764 หรูหรา

flowery (ฟเลา – เออะริ)

2765 indemnity (อินเดม – นิท)ิ

ี หาย
เงินค่าเสย

2766 อุบาย

artifice (อา – ทิฟิส)

2767 obdurate (ออบดยูรท
ิ )

ใจแข็ง

2768 กําแหง

effrontery (เอฟรัน – เทอะริ)

2769 stingy (สทิน – จิ)

ขีต
้ ด
ื

2770 โรคหืด

asthma (แอสเมอะ)

2771 copra (คอพ – เรอะ)

มะพร ้าวแห ้ง

2772 อีแร ้ง

vulture (ฝั ล – เชอะ)

2773 ledger (เลจ – เออะ)

ี ยกประเภท
บัญชแ

2774 ของทีเ่ ป็ นพิเศษ

remnant (เรมเนินท)

2775 reluctant (ริลัคเทินท)

ไม่เต็มใจ

2776 ไฝ

mole (โมล)

2777 tone (โทน)

ี ง
จังหวะเสย

2778 ต่อล ้อต่อเถียง

haggle (แฮก – ก’ล)

2779 infallible (อินแฟล - ลิบ’ล)

ไม่รู ้จักผิดพลาด

2780 ผักกาด

lettuce (เลท – ทิส)

2781 vomit (ฝอม – อิท)

อาเจียน

2782 คลืน
่ เหียน

squeamish (สควีมฌ
ิ )

2783 prophet (พรอฟ – อิท)

เทวทูต

2784 หูด

wart (วอท)

2785 broad (บรอด)

กว ้าง

2786 ค่าง

langur (ลังกูร)

2787 pursue (เพิสยู)

ติดตาม

2788 จาม

sneeze (สนีซ)

2789 beat (บีท)

ตี

2790 ยินดี

glad (กแลด)

2791 pad (แพด)

เครือ
่ งรอง

2792 วัวร ้อง

moo (มู)

2793 renew (รี – นยู)

ั ญา
ต่อสญ

2794 ยุ ้งฉาง,โรงนา

barn (บาน)

2795 implant (อิมพลานท)

ปลูก,ฝั ง

2796 เนือ
้ ต ้มมันฝรั่ง

hot pot (ฮอท พอท)

2797 frost (ฟร็อสท)

นํ้ าค ้างแข็ง

2798 แรง (รส,กลิน
่ ,คําพูด)

racy (เรส – อิ)

2799 dormitory (ดอมิเทอะริ)

ห ้องนอนรวม

้
2800 สวม

latrine (เลิท – รีน)

2801 wield (วีลด)

แกว่ง,ควง

2802 ดวง (ทางโหราศาสตร์)

horoscope (ฮอเรอะสโคพ)

2803 antelope (แอน – ทิโลพ)

ละมั่ง

2804 (ลูก) ฝรั่ง

guava (กวาเฝอะ)

2805 cadaver (เคอะแดฝ – เออะ)

ซากศพ

2806 การลบ

deletion (ดิล ี – ฌ’น)

2807 quibble (ควิบ - บ’ล)

พูดเล่นสํานวน

2808 ห ้วนๆ

curt (เคิท)

2809 abbot (แอบเบิท)

สมภาร

2810 ขอทาน

beggar (เบ็ก – เออะ)

2811 mortar (มอ – เทอะ)

ครก

2812 เด็กทารก

moppet (มอพ – พิท)

2813 coronet (คอเรอะนิท)

มงกุฎเหล็ก

2814 เครือ
่ งมือวัดของเล็กๆ

micrometer (ไมครอม – อิเทอะ)

2815 copier (คอพ – อิเออะ)

คนคัดสําเนา

2816 ถอนรากเหง ้า

eradicate (อิแรดิเคท)

2817 fete (เฟท)

งานรืน
่ เริง

ั ้ เชงิ
2818 ชน

tactics (แทคทิคส)

2819 garlic (กาลิค)

กระเทียม

2820 ไม่ได ้จัดเตรียม

unprepared (อัมพริแพด)

2821 bad hat (แบด แฮท)

คนไม่เอาถ่าน

2822 ความกล ้าหาญ

prowess (พเรา – อิส)

2823 willingness (วิล – ลิงนิส)

ความสมัครใจ

2824 ยกโทษให ้

relent (ริเล็นท)

2825 geld (เก็ลด)

ตอน

2826 เครือ
่ งทําความร ้อน

ี เทอะ)
heater (ฮท

2827 dipper (ดิพเพอะ)

ดาวจระเข ้

2828 เกีย
่ วกับทะเล

marine (เมอะรีน)

2829 eel (อีล)

ปลาไหล

้
2830 ใชประโยชน์
ได ้

exploitable (อิคสพลอยทเออะบ’ล)

2831 fundamental (ฟั นเดอะเม็น - ท’ล) มูลฐาน
ี ํ้ าตาล
2832 สน

tan (แท็น)

2833 ban (แบน)

ประกาศห ้าม

2834 มะขาม

tamarind (แทม – เมอะรินด)

2835 stint (สทินท)

งานทีน
่ ่าเบือ
่

2836 ล ้นเหลือ

abundant (เออะบันเดินท)

2837 island (ไอ – เลินด)

เกาะ

2838 มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะ

eligible (เอลลิจบ
ิ ’ล)

2839 measles (มีส’ลซ)

โรคหัด

ั
2840 เด่นชด

vivid (ฝิ ฝิด)

2841 office (ออฟฟิ ส)

สํานั กงาน

2842 ค่าโดยสาร

fare (แฟ)

2843 millionaire (มิลเยอะแน)

เศรษฐี

2844 วีรสตรี

heroine (เฮโรอิน)

2845 distill (ดิสทิล)

กลัน
่

2846 ฉั น

ego (อีโก)

2847 cameo (แคม – อิโอ)

ตรา

2848 มุกดา

opal (โอเพิล)

2849 cannon (แคนเนิน)

ปื นใหญ่

2850 หิว้ ได ้

portable (พอ - เทอะบ’ล)

2851 ladle (เลด’ล)

จวัก

2852 กับดัก

trap (ทแรพ)

2853 slap (สแลพ)

ตบหน ้า

2854 คําไขปั ญหา

key (คี)

2855 decree (ดิครี)

บัญชา

2856 คนร่างใหญ่ผด
ิ ธรรมดา

ิ )
colossus (เคอะลอส – เสส

2857 anonymous (เออะนอน – อิเมิส)

ไม่มน
ี าม

2858 งดงาม

ิ )
exquisite (อิคส – ควิซท

2859 quit (ควิท)

ออกไป

ั ว์ทน
2860 สต
ี่ ํ าความร ้ายมาให ้

pest (เพสท)

2861 beset (บิเสท)

กลุ ้มรุม

2862 แมงมุม

spider (สไพเดอะ)

2863 fracture (ฟแรคเชอะ)

แตก,เดาะ

2864 เปราะ

fragile (ฟแรจ – ไอล)

2865 guise (ไกซ)

เครือ
่ งบังหน ้า

2866 เปลือ
้ งผ ้า

doff (ด็อฟ)

2867 sop (ส็อพ)

่
ชุม

2868 ผู ้ควบคุม

controller (เคินทโรล – เออะ)

2869 plumber (พลัม – เออะ)

ชา่ งต่อประปา

2870 เห็ดรา

fungus (ฟั งเกิส)

2871 caret (แคเริท)

เครือ
่ งหมายหมวกเจ๊ก

2872 ม่านเหล็ก

iron curtain (ไอ – เอิน เคอทิน)

ิ )
2873 downhill (เดานฮล

ลงเขา (ตกตํา่ )

2874 เป้ า

target (ทากิท)

2875 punish (พัน – อิฌ)

ลงโทษ

2876 โจทก์ (ผู ้ฟ้ องคดีแพ่ง)

complainant (เคิมพเลน – เอินท)

2877 condiment (คอนดิเมินท)

่ พริกไทย,เกลือ)
เครือ
่ งปรุง (เชน

2878 ท ้อง,พุง

belly (เบลลิ)

2879 commodity (เคิมมอด – อิท)ิ

ื้ ขายกัน
วัตถุทซ
ี่ อ

2880 แข็ง,ตัน

solid (สอล – อิด)

2881 misguided (มิสไกด – อิด)

ถูกแนะนํ าผิด

2882 มีพษ
ิ

ิ – อิท)ิ
toxicity (ท็อคสส

ิ )ิ
2883 propensity (พเรอะเพนสท

ั ชอบบางอย่างเชน
่ การพนัน
นิสย

2884 ไม ้ยัน

prop (พร็อพ)

2885 cop (ค็อบ)

์ รือห่านตัวผู ้
หงสห

2886 คนเจ ้าชู ้

flirt (ฟเลิท)

ิ )
2887 insert (อิน – เสท

สอด,ใส ่

2888 คณาธิปไตย

oligarchy (ออล – อิกาคิ)

2889 guilty (กิล – ทิ)

ความผิด

2890 ขบคิด

mull (มัล)

2891 bun (บัน)

ขนมปั งนุ่ม

2892 เขียวชอุม
่

verdant (เฝอ – เดินท)

ิ – เออะเฟิ นท)
2893 sycophant (สค

คนสอพลอ

2894 ขัดคอ

heckle (เฮค’ล)

2895 nipple (นิพพ’ล)

หัวนม

2896 เครือ
่ งทําให ้จม

sinker (สงิ – เคอะ)

2897 swagger (สแวกเกอะ)

วางท่าเขือ
่ ง

2898 ฟุ้ งเฟื่ อง

boom (บูม)

2899 mushroom (มัฌ – รูม)

เห็ด

2900 เป็ ด

duck (ดัค)

2901 bug (บัก)

ตัวเรือด

2902 แห ้งเหือด

parch (พาช)

2903 task (ทาสค)

งานหนั ก

2904 หน่วง,กัก

retard (ริทาด)

2905 chart (ชาท)

ผัง

2906 เกลียดชงั

detest (ดิเทสท)

2907 abbreviate (เอิบรี – ฝิ เอท)

ย่อ

2908 ตัดคอ

decapitation (ดิแคพิเทเฌิน)

2909 quadrilateral (ควอดริแลเทอเริล)

รูปสเี่ หลีย
่ มด ้านไม่เท่ากัน

2910 วัน

day (เด)

2911 play (พเล)

เล่น

2912 ตัวเหม็น

skunk (สคังค)

2913 bung (บัง)

อุด

2914 สว่ นหนั กทีส
่ ด
ุ

brunt (บรันท)

2915 ticket punch (ทิคท
ิ พันช)

เครือ
่ งหนีบตัว๋

2916 หน ้าจั่ว

gable (เกบ’ล)

2917 couple (คัพ’ล)

คูส
่ ามีภรรยา

2918 สงิ่ มหึมา

leviathan (ลิไฝ – เออะเธิน)

2919 ignorance (อิกเนอะเรินส)

อวิชชา

2920 บ ้า

lunatic (ลยู – เนอะทิค)

2921 fantastic (แฟนแทสทิค)

น่าอัศจรรย์

ั่
2922 เต ้น,สน

quiver (ควิฝ – เออะ)

2923 mercer (เมอ – เสอะ)

คนขายผ ้า

2924 กติกา

covenant (คอฝิ – เนินท)

2925 giant (ไจเอินท)

ยักษ์

2926 ค่ายพัก

camp (แคมพ)

2927 yam (แย็ม)

หัวมัน

2928 อาหารกลางวัน (ของชาวตะวันออก) tiffin (ทิฟฟิ น)
2929 tinge (ทินจ)

ระบายส ี

2930 คณบดี

dean (ดีน)

2931 keen (คีน)

หลักแหลม

2932 เดินพักแรม

hike (ไฮค)

2933 guide (ไกด)

ั นํ า
ชก

2934 ตะไคร่นํ้า

moss (มอส)

2935 force (ฟอส)

กําลัง

2936 เนือ
้ อัง

grill (กริล)

2937 intestines (อินเทสทินซ)

ลําไส ้

2938 งูใหญ่

serpent (เสอเพินท)

2939 elaboration (อิแลเบอะเรเฌิน)

บรรจง

2940 การตกลง

cartel (คาเทล)

2941 sugar cane (ฌูก – เออะ เคน)

ต ้นอ ้อย

2942 อร่อย

delicious (ดิลฌ
ิ – เอิส)

2943 judicious (จูดฌ
ิ – เอิส)

สุขม
ุ รอบคอบ

2944 ขอบ

rim (ริม)

2945 undimmed (อันดิมด)

ไม่หมอง

2946 เหลือบมอง

glance (กลานส)

2947 plant (พลานท)

เพาะ,ปลูก

2948 อย่างถูกๆ

ี – ลิ)
cheaply (ชพ

2949 shabby (แฌบบิ)

ทุเรศ

2950 ผักกะเฉด

mimosa (มิโมเสอะ)

2951 saliva (เสอะไลเฝอะ)

นํ้ าลาย

2952 เปลือยกาย

naked (เนค – อิค)

2953 counterfeit (เคาน – เทอะฟิ ท)

ปลอม

2954 ความผอม

slimness (สลิม – นิส)

2955 hashish (แฮฌ – อิฌ)

กัญชา

2956 สนามกีฬา

stadium (สเทด – เยิม)

2957 opium (โอพ – เยิม)

ฝิ่ น

2958 ไหลรินๆ

trickle (ทริค - ค’ล)

2959 irritable (อิรเิ ทอะ - บ’ล)

ฉุนเฉียวง่าย

2960 ทํานาย

predict (พริดค
ิ ท)

2961 domestic (เดอะเมสทิค)

แห่งบ ้าน

2962 คณะผู ้สําเร็จราชการ

regency (รีเจินส)ิ

2963 jolly (จอลลิ)

ร่าเริง,สนุกสนาน

2964 นมนาน

spanless (สแพนลิส)

2965 desolate (เดส – เออะลิท)

อ ้างว ้าง

2966 ความบาง

thinness (ธิน – นิส)

2967 skit (สคิท)

ี ขวัญ
เสย

2968 แข่งขัน

contest (เคิน – เท็สท)

2969 humiliate (ฮยูมล
ิ – อิเอท)

ประจาน

2970 ผู ้ร่วมงาน

colleague (คอล – ลีก)

2971 sneak (สนีค)

่ เสย
ี ด
คนสอ

2972 ผีหน ้าตาน่าเกลียด

goblin (กอบลิน)

2973 francolin (ฟแรง – เคอะลิน)

นกกระทา

2974 เอาของขึน
้ ท่า

unship (อัน – ฌิพ)

2975 lift (ลิฟท)

ยก,ชู

2976 คนอวดความรู ้

pedant (เพ็ด – เอินท)

ิ ล
2977 sibilant (สบ
ิ – เอินท)

ี งซด
ิ (เชน
่ s , x)
พยัญชนะเสย

2978 ระงับพิษ

soothe (สูฑ)

2979 crude (ครูด)

วัตถุดบ
ิ

2980 นํ้ าทิพย์

nectar (เนค – เทอะ)

2981 conjunctiva (เคินจังคไท – เฝอะ) เยือ
่ บุลก
ู ตา
2982 ของทีช
่ นะมา

trophy (ทโร – ฟิ )

2983 poesy (โพอิ – ส)ิ

ิ ปะการแต่งโคลง
ศล

2984 อุโมงค์

cavern (แคฝ – เอิน)

2985 ailment (เอล – เมินท)

โรค

2986 ตะโพก

bum (บัม)

2987 stump (สทัมพ)

ตอ

2988 ร่างย่อๆ

outline (เอาทไลน)

2989 pine (ไพน)

ต ้นสน

2990 สากล

cosmo (คอส – โม)

2991 wallow (วอลโล)

กลิง้ เกลือกอยูก
่ บ
ั สงิ่ ไม่ด ี

2992 หัวฝี

boil (บอยล)

2993 hoist (ฮอยสท)

ั รอก,ชก
ั ธง
ชก

2994 พระสงฆ์

clergy (คเลอ – จิ)

2995 cocky (คอค – อิ)

อวดดี

2996 ไพร่,ไม่ด ี

vulgar (ฝั ล – เกอะ)

2997 halter (ฮอล – เทอะ)

บ่วงแขวนคอ

2998 บ่อ

well (เว็ล)

2999 elk (เอ็ลค)

กวางชนิดโต

3000 คนโง่

dunce (ดันส)

