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1.  ability ความสามารถ 
2.  about โดยรอบ / ประมาณ 
3.  above เหนือ / ขา้งบน 
4.  absent ไม่อยู ่
5.  acacia  ชะอม  
6.  accept ยอมรับ / เห็นดว้ยกบั 
7.  access เขา้ถึง ทางเขา้ไป 
8.  accidental บงัเอิญ 
9.  according เท่าท่ี / ตามท่ี 
10.  account บญัชี รายงาน 
11.  achieve ท าเสร็จ / บรรลุ 
12.  across ขา้มไป / ขา้งโนน้ 
13.  act การกระท าด าเนินการ / ปฏิบติั 
14.  action การกระท า 
15.  active กระฉบักระเฉง 
16.  activity การด าเนินการ 
17.  actually ท่ีจริง  
18.  add รวม / เพิ่ม / เติม / บวก 
19.  addition ส่ิงท่ีเพิ่ม/เสริม 
20.  admit อนุญาตใหเ้ขา้ / ยอมรั 
21.  adults  ผูใ้หญ่ 
22.  advantage การไดเ้ปรียบ ขอ้ได ้
23.  advice ค าปรึกษา ค าแนะน า 
24.  affair เร่ืองราว  
25.  affect ส่งผลไปยงั / มีผล 
26.  after หลงัจาก / ภายหลงั 
27.  again อีกคร้ังหน่ึง 
28.  against ต่อตา้น / ในทางตรงข ้
29.  age อาย ุปี วยั ยคุ 
30.  ago สิบปี มาแลว้ 
31.  agree ยนิยอม / ยอมรับ 
32.  agreement การตกลง เห็นดว้ย 
33.  air อากาศ 
34.  airplane เคร่ืองบิน 
35.  alarm clock นาฬิกาปลุก 
36.  alert วอ่งไว 
37.  alien ต่างประเทศ 
38.  alike เหมือนกนั 
39.  alive มีชีวติ 
40.  all ตลอดลว้น / ทั้งหมด 
41.  allergic แพย้า หรือ ภูมิแพ ้
42.  allow อนุญาต / ตกลง 
43.  almost เกือบจะ 
44.  along ตาม 

45.  already แลว้ 
46.  also ดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้น 
47.  alter เปล่ียนแปลง  
48.  although แมว้า่ 
49.  always เสมอ ตลอดเวลา 
50.  ambulance รถพยาบาล 
51.  American สหรัฐอเมริกา 
52.  among ในระหวา่ง / ในหมู่ 
53.  amount จ านวนรวมทั้งหมด 
54.  analysis การวเิคราะห์ 
55.  anchor สมอเรือ 
56.  ancient โบราณ 
57.  and และ 
58.  animal สตัว ์
59.  ankle ขอ้เทา้ 
60.  announce ประกาศ / แจง้ 
61.  anorak เส้ือคลุมกนัฝนแบบมีฮูด้ 
62.  another อีกส่วนหน่ึง  อีกคน / อีกส่ิง 
63.  answer ตอบ / ค  าถาม-จดหมาย 
64.  any บา้ง ใด ๆ ทุก ๆ  
65.  anyone ใคร ๆ / ใครกไ็ด ้
66.  anything อะไรกไ็ด ้/ ส่ิงใดกไ็ด ้
67.  anyway อยา่งไรกต็าม 
68.  appear ปรากฏ / เกิดข้ึน 
69.  appetizer อาหารเรียกน ้ายอ่ย 
70.  apple แอปเป้ิล 
71.  application การประยกุต ์
72.  apply ประยกุตใ์ช ้
73.  approach ใกล ้/ เขา้มา 
74.  appropriate เหมาะสม 
75.  April เมษายน 
76.  apron ผา้กนัเป้ือน 
77.  archery   ยงิธนู 
78.  area เน้ือท่ี 
79.  argue โตแ้ยง้ / เหตุผล-จุดย 
80.  argument การใหเ้หตุผล 
81.  arise          ลุกข้ึน 
82.  arisen ลุกข้ึน 
83.  arm แขน สาขา 
84.  armpit รักเเร้ 
85.  army กองทพั 
86.  arose    ลุกข้ึน 
87.  around รอบดา้น / ใกล ้ๆ น้ี 
88.  arrive มาถึง / ไปถึง / บรรลุ 



 

 

89.  arrogant หยิง่ 
90.  arrow ลูกศร 
91.  art ศิลปะ 
92.  art gallery สถานท่ีแสดงงานศิลปะ 
93.  artist จิตรกร 
94.  as เน่ืองจาก  / แมว้า่ / ในฐานะ  

ราวกบั 
95.  ashtray ท่ีเข่ียบุหร่ี 
96.  ask ถาม 
97.  asleep หลบั 
98.  asparagus หน่อไมฝ้ร่ัง 
99.  aspect ลกัษณะเฉพาะ  แง่ ดา้น สีหนา้ 
100.  association สมาคม  
101.  assume คาดวา่ / สนันิษฐาน 
102.  astronaut มนุษยอ์วกาศ 
103.  at ท่ี 
104.  ate                    กิน  
105.  athletic shoes รองเทา้กิฬา 
106.  attempt ความพยายาม 
107.  attention ความตั้งใจ/สนใจ 
108.  attitude การวางท่า/เจตคติ 
109.  August สิงหาคม  
110.  Australian ออสเตรเลีย 
111.  authority อ านาจ 
112.  available มีอยู,่สามารถใชไ้ด ้
113.  avocado อะโวคาโด 
114.  avoid หลีกเล่ียง 
115.  awake ต่ืน 
116.  award รางวลั ค าพิพากษา 
117.  aware รู้ตวั 
118.  away ไกลออกไป 
119.  axe ขวาน 
120.  baby ทารก เดก็ ลูกอ่อน 
121.  back ถอยหลงั / ขา้งหลงั / ทา้ย 
122.  bacon เน้ือหมสามชั้นเคม็ 
123.  bad เลว 
124.  bald หวัลา้น 
125.  ball ลูกบอล 
126.  ballerina นกัเตน้ระบ าบลัเลตห์ญิง 
127.  bamboo shoot หน่อไม ้
128.  banana กลว้ย 
129.  bank พื้นท่ีลาดเอียง 
130.  barren แหง้แลง้ 
131.  bartender  พนกังานผสมเหลา้ 

132.  base ฐาน 
133.  basement ชั้นใตดิ้น 
134.  basic เป็นพื้นฐาน 
135.  basis รากฐาน พื้นฐาน ส่วนส าคญั 
136.  bathing suit ชุดวา่ยน ้า 
137.  bathrobe เส้ือคลุมอาบน ้า 
138.  bathtub อ่างอาบน ้า 
139.  battery แบตเตอร่ี เป็นหมอ้บรรจุไฟฟ้า 
140.  be                 เป็น  อยู ่ คือ  
141.  beans ถัว่ 
142.  bear มี ลายเซ็น แกะสลกั / เกิด / หมี 
143.  beat               ตี  
144.  beaten ตี  
145.  beautiful สวยงาม 
146.  became                  (กลาย)เป็น 
147.  because เพราะ ดว้ยเหตุวา่ 
148.  become             (กลาย)เป็น เกิดข้ึน 
149.  bed เตียง ท่ีนอน 
150.  bed covers ผา้คลุมเตียง 
151.  beef เน้ือววั 
152.  been เป็น  อยู ่ คือ  
153.  beer เบียร์ 
154.  before ก่อน / เม่ือก่อน / ขา้งหนา้ 
155.  began                   เร่ิมตน้ 
156.  begin              เร่ิมตน้ / ตั้งตน้ 
157.  begun เร่ิมตน้ 
158.  behavior ความประพฤติ / ท่าที 
159.  behind ขา้งหลงั 
160.  believe เช่ือถือ 
161.  bell ระฆงั 
162.  bellhop เบลบอย 
163.  belt เขม็ขดั 
164.  bend               โคง งอ 
165.  benefit ผลประโยชน์ 
166.  bent                    โคง งอ 
167.  bet                พนนั 
168.  betel nut  หมาก / พลู  
169.  better ดีกวา่ / ดีข้ึน 
170.  between ระหวา่ง 
171.  beverage เคร่ืองด่ืม 
172.  beyond ซ่ึงอยูไ่กลออกไป 
173.  bicycle รถจกัรยาน 
174.  bid                สัง่  เสนอ 
175.  big ใหญ่ 



 

 

176.  bill ใบเสร็จ / บิล 
177.  bin ถงัขยะ 
178.  bind               ผกูมดั  
179.  binoculars กลอ้งส่องทางไกล 
180.  bird นก  
181.  bit ช้ินเลก็ นิดหน่อย / กดั  
182.  bite               กดั  
183.  bitten กดั  
184.  bitter gourd มะระ 
185.  black ด า 
186.  blanket ผา้ห่ม 
187.  blanket sleeper ชุดนอนหมี 
188.  blazer เส้ือนอก 
189.  bled                    เลือด (ออก)  
190.  bleed              เลือด (ออก)  
191.  blender เคร่ืองป่ันอาหาร 
192.  blew                    (ลม)พดั 
193.  blood เลือด สายเลือด 
194.  blouse เส้ือสุภาพสตรี 
195.  blow               (ลม)พดั 
196.  blown (ลม)พดั 
197.  blunt ท่ือ 
198.  board ไมก้ระดานกระดานด า 
199.  body ร่างกาย ล าตวั 
200.  boiled ตม้ 
201.  bomb ลูกระเบิด 
202.  book หนงัสือ สมุด 
203.  boots รองเทา้บู๊ท 
204.  bore                    เกิด  
205.  born เกิด  
206.  borrow ขอยมื / ยมื / กู ้
207.  both ทั้งคู่ ทั้งสอง 
208.  bottle opener ท่ีเปิดขวด 
209.  bought ซ้ือ  
210.  bound ผกูมดั  
211.  bow คนัธนู 
212.  bowl ชาม 
213.  bowtie หูกระต่าย 
214.  box กล่อง ลงั 
215.  boxer shorts กางเกงนกัมวย 
216.  bra ชุดชั้นในสตรี 
217.  bracelet ก าไลขอ้มือ 
218.  brain สมอง 
219.  brave กลา้หาญ 

220.  Brazilian บราซิล  
221.  bread ขนมปัง 
222.  break ท าใหห้กั / ไม่ปฏิบติัต / แตก  

หกั  
223.  breakfast อาหารเชา้ 
224.  breast นม / เน้ือหนา้อก 
225.  bred ผสมพนัธ์ุ  
226.  breed            ผสมพนัธ์ุ  
227.  brick layer                               ช่างก่ออิฐ 
228.  briefcase กระเป๋าเอกสาร 
229.  bright ใส 
230.  bring น าส่ิงของมา / พาคน 
231.  British องักฤษ 
232.  broadcast กระจายเสียง  
233.  broccoli บร็อคโคล่ี 
234.  broiled ป้ิง 
235.  broke                   แตก  หกั  
236.  broken แตก  หกั  
237.  bronze ware เคร่ืองทองสมัฤทธ์ิ   
238.  brother พี่/นอ้งชาย 
239.  brought พามา  
240.  budget 

accommodation   
ท่ีพกัราคาประหยดั 

241.  build สร้าง / ปลูก / ประกอบ 
242.  building อาคาร บา้น 
243.  built                   ก่อสร้าง  
244.  burger แฮมเบอร์เกอร์ 
245.  burglar โจร (นกัยอ่งเบา) 
246.  burst                   ระเบิด  
247.  bus รถประจ าทาง 
248.  business ธุรกิจ / บริษทั 
249.  business people นกัธุรกิจชาย / นกัธุรกิจหญิง 
250.  busy ยุง่, มีงานมาก 
251.  but แต่ ยกเวน้ 
252.  butter เนยเหลว 
253.  buttocks กน้ 
254.  buy ซ้ือ 
255.  by ใกล/้ขา้ง ๆ /โดย 
256.  cabbage กระหล ่าปลี 
257.  caddie แคดด้ีในสนามกอลฟ์ 
258.  cake ขนมเคก้ 
259.  calculator เคร่ืองคิดเลข 
260.  call เรียก / ขาน 
261.  calm สงบ 



 

 

262.  camcorder เคร่ืองบนัทึกวดีิโอแบบพกพา 
263.  came                    มา  
264.  camera กลอ้งถ่ายรูป 
265.  campaign การโฆษณา/รณรงค ์
266.  can สามารถ ท าได ้/ กระป๋อง 
267.  can opener ท่ีเปิดกระป๋อง 
268.  cancel บอกเลิก 
269.  candy ลูกอม 
270.  canned fish  ปลากระป๋อง  
271.  cannon ปืนใหญ่ 
272.  cantaloupe แคนตาลูฟ 
273.  cap หมวกแคพ็ 
274.  capital ตวัอกัษรใหญ่ 
275.  cappuccino  คาปูชิโน 
276.  car รถยนต ์
277.  car radio  รถวทิย ุ
278.  caravan รถบา้นเคล่ือนท่ี 
279.  care ความกงัวล / รอบคอบ 
280.  carpenter ช่างไม ้
281.  carriage รถมา้ส่ีลอ้ 
282.  carrot แครอท 
283.  carry แบก / ยก / ขนส่ง / ห้ิว 
284.  carved wood ไมแ้กะสลกั 
285.  case กรณี ตวัอยา่ง 
286.  cash register  เคร่ืองคิดเงิน 
287.  cashew (nut) ลูกม่วงหิมพาน 
288.  cast                    ขวา้ง,โยน  
289.  catch จบัตวัไว ้
290.  catfish ปลาดุก 
291.  caught จบั  
292.  cauliflower กระหล ่าดอก 
293.  cause ท าใหเ้กิด 
294.  celery ค้ึนช่าย 
295.  cell ช่อง / โพรงเลก็ ๆ  
296.  center ศูนยก์ลาง / ใจกลาง 
297.  central เป็นศูนยก์ลาง 
298.  century ศตวรรษ 
299.  ceramics เคร่ืองเคลือบ 
300.  certain ถูกตอ้ง / แน่นอน 
301.  certainly อยา่งแน่นอน 
302.  chainsaw  เล่ือยลูกโซ่ 
303.  chair เกา้อ้ี 
304.  chance ความบงัเอิญ / โชค / โอกาส 
305.  change การเปล่ียน / เงินทอน 

306.  chapter บท/ช่วงเวลาในชีวติ  
307.  character คุณสมบติั / บุคลิก 
308.  charge ราคา / ค่าบริการ 
309.  charitable ใจบุญ 
310.  cheap ถูก 
311.  cheeks เเกม้ 
312.  cheerful ร่าเริง 
313.  cheese เนยแขง็ 
314.  chef หวัหนา้พอ่ครัว 
315.  cherry เชอร่ี 
316.  chest หนา้อก 
317.  chicken เน้ือไก่ 
318.  child เดก็ ทารก 
319.  chili พริก 
320.  chin คาง 
321.  Chinese  จีน 
322.  chocolate ช็อกโกแลต 
323.  choice การเลือก ทางเลือก 
324.  choose   เลือก  
325.  chopsticks ตะเกียบ 
326.  chose                   เลือก  
327.  chosen เลือก  
328.  church โบสถ ์
329.  cigarettes บุหร่ี 
330.  circle  วงเวยีน 
331.  circumstance สถานการณ์ / กรณี 
332.  claim การอา้งสิทธิ  / เรียกร้อง 
333.  clams หอยกาบ 
334.  class ชนชั้น / ชั้นเรียน 
335.  clean ท าความสะอาด / สะอาด 
336.  clear ผวิหนา้สดใส/ ชดัเจน 
337.  clearly อยา่งชดัเจน 
338.  cleaver มีดส าหรับสบั 
339.  client ลูกคา้ / ลูกความ 
340.  cling     เกาะติด  
341.  clock นาฬิกา 
342.  close ใกล ้ปิด / กั้น 
343.  clothed ตอ้งใชเ้ส้ือชุด 
344.  cloud  เมฆ 
345.  cloudy เมฆคร้ึม 
346.  clown ตวัตลก 
347.  club สมาคม / สโมสร 
348.  clumsy งุ่มง่าม 
349.  clung เกาะติด  



 

 

350.  coach รถทวัร์นกัท่องเท่ียว 
351.  coconut  มะพร้าว  
352.  coconut milk กะทิ 
353.  coconut oil น ้ามนัมะพร้าว 
354.  coffee กาแฟ 
355.  coffee maker เคร่ืองตม้กาแฟ 
356.  coins  เหรียญบาท 
357.  colander ตะแกรง 
358.  cold หนาว 
359.  color สี สีผวิหนงั 
360.  comb หวผีม / แปรงขน / หว ี
361.  come มา / มาถึง 
362.  commission ค่านายหนา้/คณะกรร 
363.  common ปกติ / ธรรมดา 
364.  community ชุมชน 
365.  commuter boat  เรือขนส่งผูโ้ดยสารประจ าวนั  
366.  company บุคคลท่ีรวมกลุ่ม 
367.  compare เปรียบเทียบ 
368.  competition การแข่งขนั ต่อสู ้
369.  complain บ่น / แสดง 
370.  complex ยุง่ยาก 
371.  computer เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
372.  concern ความกงัวล / เป็นห่วง 
373.  concerned เก่ียวขอ้ง / กงัวล 
374.  condemned ถูกลงโทษ 
375.  condition เง่ือนไข / ส่ิงแวดลอ้ม 
376.  conditioner ยานวดผม 
377.  conference การประชุม / หารือ 
378.  confident ซ่ึงไวว้างใจ 
379.  confused งง 
380.  consider พิจารณา / ไตร่ตรอง 
381.  contain บรรจุ / มี 
382.  continue ท าต่อ / ไม่เปล่ียนแปล 
383.  contract สญัญา ขอ้ตกลง 
384.  control การควบคุม / บงการ / ก าหนด 
385.  cookies คุกก๋ี 
386.  cool เยน็ 
387.  corkscrew ท่ีเปิดจุกขวดไมก๊้อก 
388.  corn ขา้วโพด 
389.  corned beef เน้ือเคม็ 
390.  corner  หวัมุมถนน 
391.  correct จริง/แท/้เท่ียงตรง 
392.  cost ค่าใชจ่้าย / ตน้ทุน / มีราคา 
393.  couch โซฟา 

394.  cough ไอ / กระแอม 
395.  could สามารถ ท าได ้
396.  council คณะกรรมการ / สภา 
397.  count นบั / รวม / เห็นวา่ 
398.  country ประเทศ / ชาติ / ชนบท 
399.  couple คู่ / คู่สมรส 
400.  course เส้นทาง หลกัสูตร 
401.  court ลาน / ศาล / สนาม 
402.  cover หุม้ / ปิด / คลุม 
403.  cowardly ข้ีขลาด 
404.  crab เน้ือป ู
405.  crayons สีเทียน 
406.  create สร้างสรรค ์/ ออกแบบ 
407.  creep    คลาน  คืบ  
408.  crept คลาน  คืบ  
409.  criminal เก่ียวกบัอาชญากรรม , นกัโทษ 
410.  crooked งอ, คด 
411.  crossroads ส่ีแยก 
412.  crow กา  
413.  cruise liner เรือส าราญ 
414.  cucumber แตงกวา 
415.  culture วฒันธรรม 
416.  cup ถว้ยกาแฟ 
417.  cupboard ตูเ้กบ็ของ 
418.  current เงินตรา / ปัจจุบนั 
419.  curtain ม่าน 
420.  customer ลูกคา้ / สมาชิก 
421.  cut บาด / ฟันเชือด / ตดั  
422.  cutting board เขียง 
423.  dance ร า / เตน้ร า 
424.  dangerous อนัตราย 
425.  Danish  เดนมาร์ก 
426.  dark มืด 
427.  dart  ลูกดอก 
428.  data ขอ้มูล / สถิติ 
429.  date ว.ด.ป การนดัหมาย 
430.  daughter ลูกสาว 
431.  day วนั 
432.  dead ตาย 
433.  deal แจกไพ ่/ ท าธุรกิจกบั / จดัการ 
434.  dealt จดัการ 
435.  death ความตาย 
436.  December ธนัวาคม 
437.  decide ตดัสิน / ตดัสินใจ 



 

 

438.  decision การตดัสินใจ แน่วแน่ 
439.  deep ลึก 
440.  defense การป้องกนั / ตา้นรุกรา 
441.  degree องศา / ยศ / ปริญญา 
442.  delighted ยนิดีมาก 
443.  demand การเรียกร้อง ตอ้งการ 
444.  department ฝ่ายแผนก / เขตปกคร 
445.  department 

store 
หา้งสรรพสินคา้ 

446.  depend ข้ึนอยูก่บั 
447.  describe อธิบาย / แจกแจง 
448.  design ภาพร่าง / รูปแบบ / วาดแบบ 
449.  despite ทั้ง ๆ ท่ี / แมว้า่ 
450.  dessert ของหวาน 
451.  detail รายละเอียด 
452.  detergent ผงซกัฟอก 
453.  develop พฒันา / ท าใหเ้กิดข้ึน 
454.  development การท าใหพ้ฒันา 
455.  dice ลูกเต๋า 
456.  did                    ท า  
457.  die ตาย / หยดุท างาน 
458.  difference ความแตกต่าง 
459.  different แตกต่างกนั 
460.  difficult ยาก 
461.  difficulty ความยาก ล าบาก 
462.  dig       ขดุ 
463.  diligent ขยนั 
464.  dinner อาหารค ่า 
465.  direction การน าทาง / ก ากบัการ 
466.  director กรรมการผูอ้  านวยการ 
467.  dirty สกปรก 
468.  discover คน้พบ / เจอ 
469.  discuss พดู / คุย / ตรวจสอบ 
470.  discussion การพดูคุย / โตเ้ถียง 
471.  disease โรค 
472.  disgraced เสียหนา้ 
473.  disgusted น่ารังเกียจ 
474.  dish drainer ท่ีค  ่าจาน 
475.  dishonest ไม่ซ่ือสตัย ์
476.  dishwasher เคร่ืองลา้งจาน 
477.  dishwashing 

liquid 
น ้ายาลา้งจาน 

478.  division การแบ่ง แยกออก 
479.  divorced หยา่ร้าง 

480.  do ท า 
481.  doctor หมอ / ผูไ้ดรั้บปริญญาเอก 
482.  doll ตุ๊กตา 
483.  done ท า  
484.  donut โดนทั 
485.  door ประตู / หนทาง 
486.  double boiler หมอ้ตม้สองชั้น 
487.  double decker รถประจ าทาง 2 ชั้น 
488.  double room หอ้งคู่ 
489.  doubt ความไม่แน่ใจ 
490.  down ลงไป / ลงลิฟต ์
491.  down jacket เส้ือชั้นนอกผา้นวม 
492.  downstairs ชั้นล่าง 
493.  draw ลาก / ชกั / วาด  
494.  drawn วาด  
495.  dress กระโปรงชุด 
496.  dressmaker ช่างตดัเส้ือสตรี 
497.  drew                    วาด  
498.  dried fruits ผลไมแ้หง้ 
499.  drill  สวา่น 
500.  drink ด่ืม  
501.  drive ขบัข่ี 
502.  drop หล่น / หลุดมือ 
503.  drumsticks เน้ือน่อง 
504.  drunk เมา 
505.  dry แหง้ 
506.  duck เน้ือเป็ด 
507.  due ท่ีครบก าหนดช าระ 
508.  dug                     ขดุ 
509.  durian ทุเรียน 
510.  during ในระหวา่ง 
511.  dustpan ท่ีตกัฝุ่ น , ท่ีตกัขยะ 
512.  duty หนา้ท่ี / ภาษี 
513.  each แต่ละ อนัละ 
514.  ear หู 
515.  early ก่อนเวลา / เร็ว / เชา้ 
516.  earmuffs ท่ีครอบหูกนัหนาว 
517.  earrings ต่างหู 
518.  east ทิศตะวนัออก 
519.  easy ง่าย 
520.  eat       กิน  
521.  eaten กิน  
522.  economic เศรษฐกิจ 
523.  economy ความประหยดั / เศรษ 



 

 

524.  education การศึกษา 
525.  effect ผลลพัธ์ 
526.  effort ความพยายาม 
527.  egg cup ถว้ยใส่ไข่ลวก 
528.  eggbeater เคร่ืองตีไข่ 
529.  eggplant มะเขือยาว 
530.  eggs ไข่ 
531.  Egyptian อียปิต ์ 
532.  either อนัไหน ทั้งสอง 
533.  elbow ขอ้ศอก 
534.  election การเลือกตั้ง 
535.  electric boiler กาตม้น ้าไฟฟ้า 
536.  electrician ช่างไฟ 
537.  element องคป์ระกอบ / ธาตุ 
538.  else อ่ืน ๆ อีก / นอกเหนือ 
539.  embassy สถานทูต 
540.  empty วา่งเปล่า 
541.  end ปลาย / สุด / บอกเลิก 
542.  energy พลงังาน  
543.  enjoy เพลิดเพลิน 
544.  enlightened รอบรู้ 
545.  enough อยา่งเพยีงพอ 
546.  ensure ตรวจใหแ้น่ใจวา่ 
547.  enter เขา้ไปขา้งใน 
548.  environment ส่ิงแวดลอ้ม 
549.  especially เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
550.  espresso  เอสเปรสโซ 
551.  establish ก่อตั้ง / แต่งตั้ง 
552.  even แม ้… ถึงขนาด 
553.  evening ตอนเยน็ / ยามค ่า 
554.  evening gown ชุดราตรียาว 
555.  event เหตุการณ์ 
556.  ever ตลอดไป เสมอไป 
557.  every ทุก / แต่ละ 
558.  everyone ทุกคน 
559.  everything ทุกส่ิงทุกอยา่ง 
560.  exactly อยา่งแม่นย  า แน่นอน 
561.  example ตวัอยา่ง 
562.  excited ต่ืนเตน้ 
563.  exhausted ท าใหเ้หน่ือย 
564.  exist มีอยู/่เป็นอยู ่
565.  expect คาดหวงั 
566.  expensive แพง 
567.  experience ประสบการณ์ 

568.  explain อธิบาย 
569.  express แสดงออก/บ่งบอก 
570.  express boat   เรือด่วน 
571.  expressway  ทางด่วน 
572.  eye ตา 
573.  eye glasses แวน่ตา 
574.  eye witness     พยาน  
575.  eyebrow ขนค้ิว 
576.  eyelash ขนตา 
577.  eyelid หนงัตา 
578.  face ใบหนา้ / หนา้ / มองตรงไปยงั 
579.  fact ความจริง / ขอ้เทจ็จริง 
580.  factor ปัจจยั / เหตุ / กรณี 
581.  fail ลม้เหลว 
582.  fake เทยม 
583.  fall ตกหล่น / ร่วง 
584.  fallen ตก,ร่วง 
585.  family ครอบครัว / วงศญ์าติ 
586.  famous มีช่ือเสียง 
587.  fancy แห่งจินตนาการ 
588.  far ไกล ยาวนาน 
589.  farm stay บา้นพกัในฟาร์ม 
590.  fashion 

accessories 
เคร่ืองประดบั 

591.  fat อว้น 
592.  father บิดา / ผูป้กครอง 
593.  faucet ก๊อกน ้า 
594.  faulty ซ่ึงมีขอ้บกพร่อง 
595.  fax machine  เคร่ืองโทรสาร 
596.  feature ขนนก 
597.  February  กมุภาพนัธ์ 
598.  fed                    ใหอ้าหาร  
599.  feed      ใหอ้าหาร  
600.  feel สมัผสั / รู้สึกโดยการ 
601.  feeling ความรู้สึก 
602.  fell                  ตก,ร่วง 
603.  felt คลุกแตะ  
604.  fencing  นกัฟันดาบ 
605.  ferry  เรือขา้มฟาก 
606.  fertile ซ่ึงมีดินดี 
607.  few นอ้ย ไม่มาก / จ  านวนเลก็นอ้ย 
608.  field ทุ่งนา 
609.  fig tree  มะเด่ือ  
610.  fight ต่อสู้ / ชกต่อย 



 

 

611.  figure รูปร่าง  
612.  fill ท าใหส่ิ้งนั้นเตม็ 
613.  film ฟิลม ์
614.  final สุดทา้ยเป็นท่ีแน่นอน 
615.  finality สุดทา้ย ตอนจบ 
616.  financial เก่ียวกบัการเงิน 
617.  find เจอ / พบ / หา  
618.  fine ดีงาม / ยอดเยยีม 
619.  finger น้ิวมือ 
620.  finish ท าเสร็จ 
621.  fire ไฟ / ไฟไหม ้
622.  fire extinguisher ถงัดบัเพลิง 
623.  fire truck รถดบัเพลิง 
624.  fireman พนกังาดบัเพลิง 
625.  firm แน่น / ไม่น่ิม 
626.  first แรก 
627.  fish  ปลา  
628.  fish sauce น ้าปลา 
629.  fishing  ผูต้กปลา 
630.  fist ก าป้ัน 
631.  fit ลองวดั / เส้ือผา้ / เหมาะ  
632.  fix ท าใหติ้ดแน่น 
633.  flag ธง 
634.  flashlight ไฟฉาย 
635.  flask กระติกน ้า 
636.  fled หนี  
637.  flee       หนี  
638.  flew                    บิน  
639.  fling     สลดัเหวีย่ง  
640.  flipper ตะหลิว 
641.  floor พื้น / พื้นหอ้ง 
642.  flour แป้ง 
643.  flown บิน  
644.  flung สลดัเหวีย่ง  
645.  fly บิน / ลอย 
646.  fly over สะพานลอยส าหรับรถ 
647.  fly swatter ไมตี้แมลงวนั 
648.  foggy หมอกลงจดั 
649.  follow ตาม / ติดตาม 
650.  following ดงัต่อไปน้ี 
651.  food mixer เคร่ืองผสมอาหาร 
652.  food processor เคร่ืองสบัอาหารไฟฟ้า 
653.  foot เทา้ 
654.  for ส าหรับ 

655.  forbade                หา้ม 
656.  forbid หา้ม 
657.  forbidden หา้ม 
658.  force ก าลงั / แรง / พลงั  
659.  forecast ท านาย  
660.  foreign ต่างประเทศ 
661.  foreman หวัหนา้คนงาน 
662.  forest lodge บา้นพกัในป่า  
663.  forgave                ยกโทษ 
664.  forget ลืม 
665.  forgive           ยกโทษ 
666.  forgiven ยกโทษ 
667.  forgot                 ลืม   
668.  forgotten ลืม   
669.  fork ส้อม 
670.  form รูปแบบ / รูปร่าง 
671.  former แต่ก่อน สมยัก่อน 
672.  forsake           ท้ิง  
673.  forsaken ท้ิง  
674.  forsook                ท้ิง  
675.  forward ขา้งหนา้  
676.  fought ต่อสู้  
677.  found                   หา  
678.  free อิสระ / เสรี 
679.  freeze             ท าใหเ้เยน็(จนแขง็) 
680.  Friday    วนัศุกร์ 
681.  fried ทอด 
682.  friend เพื่อน 
683.  fries มนัทอด 
684.  from จาก 
685.  front ดา้นหนา้ / หนา้ 
686.  froze / frozen                ท าใหเ้เยน็(จนแขง็) 
687.  fruit juice น ้าผลไม ้
688.  frying pan กระทะกน้แบน 
689.  full เตม็ / อ่ิม 
690.  function หนา้ท่ี 
691.  fund เงินทุน 
692.  funnel กรวย 
693.  funny น่าขบขนั 
694.  further ไกลกวา่ 
695.  fuse หลอดตะกัว่นิรภยั 
696.  future อนาคต 
697.  galingale ข่า  
698.  garden สวน 



 

 

699.  gardener      คนสวน 
700.  garlic กระเทียม 
701.  gas pump ป๊ัมน ้ามนั 
702.  gave                   ให ้
703.  general ทัว่ไป / นายพล 
704.  generality หลกัการทัว่ไป 
705.  generator  เคร่ืองป่ันไฟ 
706.  generous เอ้ือเฟ้ือ 
707.  gentle มีน ้าใจ / มีสกลุสูง / เบา 
708.  genuine แท,้ แทจ้ริง 
709.  German เยอรมนี  
710.  get ไดม้า / รับ ได ้
711.  ghost  ผ ี
712.  gimlet สวา่นมือ 
713.  ginger  ขิง 
714.  girl เดก็หญิง 
715.  give ให ้/ มอบให ้
716.  given ให ้
717.  gizzards ก๋ึนไก่ 
718.  glad ดีใจ 
719.  glass แกว้ / กระจก 
720.  globe  ลูกโลก 
721.  gloves ถุงมือ 
722.  go ไป / วิง่ 
723.  goal เป้าหมาย / เส้นชยั 
724.  goggles แวน่ตาวา่ยน ้า 
725.  gold  ทอง 
726.  golf  นกักอลฟ์ 
727.  golfer ผูเ้ล่นกอลฟ์ 
728.  gondola เรือส าปัน , เรือแจว 
729.  gone ไป 
730.  good ดี / น่าพอใจ / สินคา้ 
731.  got                   รับ ได ้
732.  gotten รับ ได ้
733.  government รัฐบาล 
734.  graceful สวยงาม 
735.  grapes องุ่น 
736.  great ใหญ่โต / เป็นพิเศษ 
737.  green tea  ชาเขียว 
738.  grew                   เติบโต 
739.  grilled ยา่งบนตะแกรง 
740.  grind            โม่ บด 
741.  groceries ของช า 
742.  ground โม่ บด 

743.  ground beef เน้ือบด 
744.  group หมู่ / กลุ่มบริษทัใน 
745.  grow เร่ิมงอก / เติบโตข้ึน 
746.  grown เติบโต 
747.  growth การเจริญเติบโต 
748.  guava  ตน้ฝร่ัง  
749.  guest house บา้นพกันกัท่องเท่ียว 
750.  guilty มีความผดิ 
751.  gum เหงือก 
752.  gun ปืน 
753.  had                    มี 
754.  hair เส้นผม / ขน 
755.  hairbrush ท่ีแปรงผม 
756.  hairdryer เคร่ืองเป่าผม 
757.  hairy ผมดก 
758.  half คร่ึง / ส่วนหน่ึง 
759.  ham เน้ือสะโพก 
760.  hammer  คอ้น 
761.  hand มือ 
762.  hand bag กระเป๋าถือ 
763.  handcuffs กญุแจมือ 
764.  handicrafts หตัถกรรม 
765.  hang              แขวน  
766.  hanger ไมแ้ขวนเส้ือ 
767.  happen เกิดข้ึน 
768.  happy เป็นสุข 
769.  hard แขง็ / ยาก ล าบาก / อยา่งแรง 
770.  hat หมวก 
771.  hatchback รถ 3 ประตู 
772.  have มี / เป็นเจา้ของ 
773.  he เขา  ผูช้าย 
774.  head ศรีษะ / ความคิด 
775.  health สุขภาพ 
776.  healthy มีสุขภาพดี 
777.  hear ไดย้นิ 
778.  heard                  ไดย้นิ 
779.  heart หวัใจ 
780.  heavy หนก้ 
781.  heel ส้นเทา้ 
782.  held ถือ  จบั  จดั  
783.  helicopter เฮลิคอปเตอร์ 
784.  helmet หมวดกนัน็อก 
785.  help ความช่วยเหลือ / ช่วย 
786.  her เธอ / ของเธอ 



 

 

787.  herbs สมุนไพร 
788.  here ท่ีน่ี / ตรงน้ี 
789.  herself ตวัเธอเอง 
790.  hesitant ลงัเลใจ 
791.  hid                    ซ่อน 
792.  hidden ซ่อน 
793.  hide              ซ่อน 
794.  high สูง 
795.  high heels รองเทา้ส้นสูง 
796.  highway  ถนนนอกเมือง 
797.  hiking การเดินป่าหรือการเดินเขา 
798.  hiking boots รองเทา้บู๊ทส าหรับปีนเขา 
799.  him เขา ผูช้าย 
800.  himself ตวัเขาเอง 
801.  hip สะโพก 
802.  history ประวติัศาสตร์ 
803.  hit ตี / ตบ 
804.  hive ท่ีอยูข่องแมลง 
805.  hoe จอบ 
806.  hold หยบิ / จบั / ถือ 
807.  hollow เป็นโพรง, เป็นหลุม 
808.  home บา้น / ท่ีพกั 
809.  home stay พกักบัครอบครัว 
810.  homeless คนท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั , คนเร่ร่อน 
811.  honest ซ่ือสตัย,์ จริงใจ 
812.  honey น ้าผึ้ง 
813.  honored มีเกียรติ 
814.  hook ตะขอ 
815.  hope หวงั 
816.  horse มา้  
817.  hospital โรงพยาบาล 
818.  hostel ท่ีพกัราคาประหยดั  
819.  hostess พนกังานบริการบนเคร่ืองบิน 
820.  hot ร้อน 
821.  hot chocolate ช็อกโกเลต็ร้อน 
822.  hotel โรงแรม 
823.  hour ชัว่โมง / เวลา 
824.  house บา้น 
825.  household items เคร่ืองใชภ้ายในบา้น 
826.  housekeeper  แม่บา้น 
827.  how อยา่งไร 
828.  however อยา่งไรกต็าม แมว้า่ 
829.  huge ใหญ่ 
830.  human มนุษย ์

831.  humble ถ่อมตวั 
832.  humid ช้ืน 
833.  hung แขวน  
834.  Hungarian ฮงัการี 
835.  hungry หิว 
836.  hurt ท าใหเ้จบ็ปวด / ท าร้าย 
837.  husband สามี 
838.  hydrant หวัก๊อกดบัเพลิง 
839.  I ขา้พเจา้ 
840.  ice cream ไอศกรีน 
841.  iced coffee  กาแฟเยน็ 
842.  iced tea  ชาเยน็ 
843.  idea ความคิด / ความเห็น 
844.  identify รู้จกั/ ระบุลกัษณะ 
845.  idle เฉย ๆ, ไม่ท างาน 
846.  illegal ผดิกฎหมาย 
847.  image รูปภาพ / ภาพ 
848.  imaginary เพอ้ฝัน, ไม่จริง 
849.  immigration 

office 
ส านกังานตรวจคนเขา้เมือง 

850.  important ส าคญั 
851.  improve ดีข้ึน 
852.  in ใน / ขา้งใน 
853.  include รวม 
854.  including รวมทั้ง 
855.  income รายได ้
856.  increase การเพิ่มข้ึน / ขยาย / มากข้ึน 
857.  indeed จริง ๆ แลว้  ท่ีจริง 
858.  Indian อินเดีย  
859.  indicate ช้ีถึง 
860.  individual เด่ียว / ส่วนตวั 
861.  industrial อุตสาหกรรม 
862.  industry อุตสาหกรรม 
863.  information ขอ้มูล / ข่าวสาร 
864.  inn  ท่ีพกัขนาดเลก็  
865.  inner ภายใน 
866.  innocent ไร้เดียงสา 
867.  insect  แมลง  
868.  inside ขา้งใน 
869.  instance ตวัอยา่ง / กรณี 
870.  instead แทน 
871.  institution การรวมเป็นสถาบนั 
872.  intelligent ฉลาด 
873.  intend ตั้งใจจะ / มุ่ง 



 

 

874.  intentional ท่ีท  าอยา่งตั้งใจ 
875.  interest ความสนใจ / ดอกเบ้ีย 
876.  international ระหวา่งประเทศ 
877.  intersection ทางแยก 
878.  into ขา้งใน / เขา้ไปใน 
879.  introduce แนะน า 
880.  investment การลงทุน 
881.  involve ท าใหพ้วัพนั 
882.  iron เตารีต 
883.  issue ประเดน็ / ปัญหา / ฉบ ั
884.  it เขา / มนั 
885.  Italian อิตาลี 
886.  item เร่ือง / ส่ิงของ/สินคา้ 
887.  its ของมนั 
888.  itself ดว้ยตวัมนัเอง 
889.  jacket เส้ือแจก็เกต็ 
890.  jackfruit ขนุน 
891.  jam แยม 
892.  January   มกราคม     
893.  Japanese ญ่ีปุ่น 
894.  jasmine ดอกมะลิ 
895.  jeans กางเกงยนีส์ 
896.  jeep รถจ๊ิป 
897.  jelly ขนมวุน้ 
898.  jet เคร่ืองบินแจ๊ด 
899.  job งาน / ต าแหน่ง 
900.  join เช่ือม / ต่อ / โยง 
901.  jug เหยอืกน ้า 
902.  jukebox  ตูเ้พลง 
903.  July กรกฎาคม 
904.  jumpsuit ชุดเส้ือกางเกงติดกนั 
905.  junction สามแยก ทางแยก 
906.  June  มิถุนายน 
907.  just แค่ / เพียงเลก็นอ้ย 
908.  kayak เรือพายขนาดเลก็ 
909.  keep รักษา / เกบ็รักษา 
910.  kept รักษา 
911.  kettle กาน ้า 
912.  kidney ไต 
913.  kill ฆ่า 
914.  kind ชนิด/แบบอยา่ง / ใจดี 
915.  king พระราชา 
916.  king-size เตียงขนาดใหญ่ 
917.  kitchen หอ้งครัว 

918.  knee เข่า 
919.  knew                   รู้  
920.  knife มีด 
921.  knit shirt เส้ือเช้ิตผา้ยดื 
922.  knot ปมเชือก 
923.  know รู้จกั / รู้ 
924.  knowledge ความรู้ 
925.  known รู้  
926.  Korean เกาหลี 
927.  labor เก่ียวกบัแรงงาน 
928.  ladder บนัไดเล่ือน 
929.  ladle ทพัพี 
930.  laid วางไข่  
931.  lain นอนลง 
932.  lamb เน้ือลูกแกะ 
933.  lamb chops เน้ือแกะ แดงติดมนั 
934.  lamb shanks เน้ือน่องแกะ 
935.  lamp โคมไฟ 
936.  land พื้นดิน / ท่ีดิน / ประเทศ 
937.  lane ตรอก หรือ ซอย 
938.  language ภาษา 
939.  large ใหญ่โต 
940.  last สุดทา้ย / หลงัสุด 
941.  late สาย / ชา้กวา่ 
942.  later ต่อไปหลงัจากนั้น 
943.  laundry ซกัรีด 
944.  law กฏหมาย 
945.  lawful ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
946.  lay                วางไข่ / นอนลง 
947.  lazy ข้ีเกียจ 
948.  lead น าทาง / พา / ชกัน าเช 
949.  leader ผูน้ า / หวัหนา้ 
950.  leaf  ใบไม ้
951.  learn เรียนรู้ 
952.  least จ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด 
953.  leather jacket เส้ือแจค็เกต็หนงั 
954.  leave ท้ิง / ปล่อยไว ้
955.  led                    น า  
956.  left ซา้ยมือ / ปล่อย ท้ิง  
957.  leg ขา / ขากางเกง 
958.  legal เก่ียวกบักฏหมาย 
959.  leggings กางเกงขายาวแนบเน้ือ 
960.  lemon มะนาว 
961.  lemon grass ตะไคร้  



 

 

962.  lend               ใหย้มื 
963.  lent                   ใหย้มื 
964.  less ปราศจาก ไร้ / นอ้ยกวา่ 
965.  let ปล่อย / ให ้/ อนุญาต 
966.  letter ซองจดหมาย 
967.  level ชั้น / ระดบั 
968.  library หอ้งสมุด 
969.  lie พดูโกหก / นอนลง 
970.  life ชีวติ / มีชีวติชีวา 
971.  light ความสวา่ง / ไมขี้ด / จุดไฟ  
972.  light bulb หลอตไฟ 
973.  lightning ฟ้าแลบ 
974.  like เหมือน / ชอบ 
975.  likely น่าจะเป็นไปได ้
976.  limp อ่อน 
977.  line สาย / เชือก 
978.  lips ริมฝีปาก 
979.  list บญัชีรายช่ือ / รายการ 
980.  listen ฟัง 
981.  lit        จุดไฟ  
982.  little เลก็ / ท่ีอายนุอ้ย / เลก็นอ้ย 
983.  live มีชีวติ/ด ารงชีวติ 
984.  liver ตบั 
985.  loafers รองเทา้พื้นราบไม่มีเชือกผกู 
986.  lobster กุง้กา้มกราม 
987.  local ทอ้งถ่ิน / เฉพาะท่ี 
988.  local food อาหารพื้นเมือง   
989.  lock กญุแจ 
990.  locker room หอ้งเกบ็สมัภาระ 
991.  long ยาว / นาน ไกล 
992.  long sleeved 

shirt 
เส้ือเช้ิตแขนยาว 

993.  longan ล าไย 
994.  long-term 

rentals  
เช่าพกั แบบระยะยาว 

995.  long-term 
residents 

ผูท่ี้มาอยูอ่าศยันาน ๆ  

996.  look มองดู / การมองดู / สงัเกต 
997.  loose หลวม 
998.  lose แพ ้/ ท าหาย / สูญเสีย / หาย  
999.  loss การสูญเสีย 
1000.  lost                   หาย  
1001.  lot ชุด / กอง / เงินจ านวน 
1002.  lotus ดอกบวั 

1003.  love ความรัก / รัก 
1004.  low ต ่า / เต้ีย 
1005.  lunch อาหารกลางวนั 
1006.  lungs ปอด 
1007.  lychee ล้ินจ่ี 
1008.  machine เคร่ืองจกัรกล 
1009.  made                   ท า  
1010.  magnifying glass แวน่ขยาย 
1011.  mailbox กล่องรับจดหมาย 
1012.  main ส่วนใหญ่ / ส าคญัท่ีสุด 
1013.  main course อาหารหนกั 
1014.  maintain ดูแลรักษา รถยนต ์/ บ ารุงรักษา 
1015.  major ใหญ่ / ส าคญั 
1016.  majority ส่วนใหญ่ 
1017.  make ผลิต / ท าข้ึนสร้าง 
1018.  make              ท า  
1019.  man คน / ผูช้าย 
1020.  manage จดัการ บริหาร 
1021.  management การจดัการ 
1022.  manager ผูจ้ดัการ 
1023.  mango มะม่วง 
1024.  mangosteen มงัคุด 
1025.  many มาก หลาย 
1026.  march มีนาคม 
1027.  margarine เนยเทียม 
1028.  mariam palm มะปริง  
1029.  marine นาวกิโยธินของสหรัฐอเมริกา 
1030.  market ตลาด / การคา้ 
1031.  married แต่งงาน 
1032.  massage การนวด 
1033.  masseur พนกังานนวด ชาย 
1034.  masseuse พนกังานนวด หญิง 
1035.  material วสัดุ / เป็นวตัถุ 
1036.  maternity dress ชุดคลุมทอ้ง 
1037.  matter เร่ือง / ประเดน็ 
1038.  may อาจจะ / สามารถ 
1039.  May พฤษภาคม 
1040.  maybe อาจจะ 
1041.  maze  ทางช่องกล 
1042.  me ฉนั 
1043.  mean ร้าย, เลว / ตั้งใจ / คิดหวงั  
1044.  means วธีิทาง / รายได ้
1045.  meant หมายความ 
1046.  measure มาตราวดั / เคร่ืองวดั 



 

 

1047.  meat เน้ือ 
1048.  meet พบ / เจอ 
1049.  meeting การพบ / การประชุม 
1050.  member สมาชิก 
1051.  memory ความจ า 
1052.  menthol พิมเสน 
1053.  mention อา้ง / กล่าวถึง 
1054.  met พบ  
1055.  method ระเบียบวธีิ / วธีิการ 
1056.  Mexican เมก็ซิโก 
1057.  mezzanine ชั้นลอย 
1058.  microwave เตาอบไมโครเวฟ 
1059.  mile ไมล ์
1060.  military เป็นทหาร 
1061.  milk นม 
1062.  mind แนวความคิด / ค.รู้สึก 
1063.  mineral  water น ้าแร่ 
1064.  mini-bar มินิบาร์ 
1065.  minister รัฐมนตรี 
1066.  mink jacket เส้ือขนม้ิงค ์
1067.  mint สะระแหน่ 
1068.  minute ประเด๋ียว / เลก็ 
1069.  mirror กระจก 
1070.  mislaid ลืมท้ิงไว ้
1071.  mislay            ลืมท้ิงไว ้
1072.  miss คลาด 
1073.  missile จรวด 
1074.  mistake           เขา้ใจผดิ 
1075.  mistaken เขา้ใจผดิ 
1076.  mistook                เขา้ใจผดิ 
1077.  mittens ถุงมือชนิดไม่มีน้ิว 
1078.  mobile ซ่ึงเคล่ือนท่ีได ้
1079.  model แบบ/นาย-นางแบบ 
1080.  modern ทนัสมยั / สมยัใหม่ 
1081.  moment ชัว่ขณะ / ประเด๋ียว 
1082.  Monday วนัจนัทร์ 
1083.  money เงิน 
1084.  monster  อสุกาย , สตัวป์ระหลาด 
1085.  month เดือน 
1086.  more อีก มากข้ึน เพิ่มข้ึน / มากกวา่ 
1087.  morning เวลาเชา้ 
1088.  morning glory  ผกับุง้  
1089.  mortar ครก 
1090.  most มากท่ีสุด ส่วนใหญ่ 

1091.  mother แม่ 
1092.  motorcycle รถมอเตอร์ไซด ์
1093.  mountain ภูเขา 
1094.  mouth ปาก 
1095.  move ยา้ย / เล่ือน 
1096.  movement การเคล่ือนไหว 
1097.  much มาก / เท่าไร 
1098.  mug ถว้ยกาแฟทรงสูง 
1099.  murderer ฆาตกร 
1100.  muscle กลา้มเน้ือ 
1101.  mushroom  เห็ด  
1102.  music ดนตรี 
1103.  mussels หอยแมลงภู่ 
1104.  must ตอ้ง ควรจะ 
1105.  mustard มสัตาร์ด 
1106.  mutton เน้ือแกะ 
1107.  my ของฉนั 
1108.  myself ตวัฉนั / ฉนัเอง 
1109.  nail เลบ็ 
1110.  naked ไม่นุ่งผา้ 
1111.  napkin ผา้เช็ดปาก 
1112.  national แห่งชาติ 
1113.  native ของพื้นเมือง 
1114.  natural ธรรมชาติ / ปกติ 
1115.  nature ธรรมชาติ 
1116.  near ใกล ้
1117.  nearly เกือบ / ใกล ้/ แทบ 
1118.  neat เรียบร้อย 
1119.  necessary จ าเป็น ท่ีขาดไม่ได ้
1120.  neck คอ 
1121.  necklace สร้อยคอ 
1122.  need ความจ าเป็น / ตอ้งการ 
1123.  never ไม่เคยเลย 
1124.  new ใหม่ 
1125.  news ข่าว 
1126.  next ถดัไป คราวหนา้ / ติดกนั  
1127.  nice ดี / เสียงเพราะ / สบาย 
1128.  night กลางคืน 
1129.  nightgown ชุดนอนติดกนั 
1130.  no ไม่มี ไม่ใช่ 
1131.  noisy หนวกหู 
1132.  noodle ก๋วยเต๋ียว 
1133.  nor ไม่ดว้ยเหมือนกนั 
1134.  normal ปกติ / ธรรมดา 



 

 

1135.  north ทิศเหนือ 
1136.  nose จมูก 
1137.  nostril รูจมูก 
1138.  not ไม่ 
1139.  note ตวัโนต้ / จดหมายสั้น 
1140.  notes  ธนบตัร 
1141.  nothing ไม่มีอะไร / วา่งเปล่า 
1142.  November พฤศจิกายน 
1143.  now ตอนน้ี / ปัจจุบนั 
1144.  number หมายเลข 
1145.  nun แม่ชี 
1146.  nurse พยาบาล 
1147.  nutmeg ลูกจนัทน์ 
1148.  obtain ไดรั้บ 
1149.  obviously อยา่งเห็นไดช้ดั แน่นอน 
1150.  occupied ไม่วา่ง 
1151.  occur เกิดข้ึน / เผชิญ 
1152.  October  ตุลาคม 
1153.  of จาก (ท่ีท า) ดว้ย 
1154.  off จาก / พดูไม่ตรงประเ  
1155.  offer เสนอ งานให ้
1156.  office ท่ีท างาน 
1157.  officer ขา้ราชการ / เจา้หนา้ท่ี 
1158.  often บ่อย 
1159.  oil น ้ามนั / สีน ้ามนั 
1160.  okay ตกลง 
1161.  old มีอาย ุแก่ 
1162.  olive oil น ้ามนัมะกอก 
1163.  on บน / ติดกนั / ติดถนน ทะเล 
1164.  once คร้ังเดียว / พอ … ก ็ ถา้… ก ็
1165.  one หน่ึงใน 
1166.  onion หวัหอม 
1167.  only เดียว / เท่านั้น / แค่ / เพียง 
1168.  open เปิด 
1169.  operate ท า / ท างาน 
1170.  operation การด าเนินงาน 
1171.  opportunity โอกาส 
1172.  or หรือ 
1173.  orange ส้ม 
1174.  orchid ดอกกลว้ยไม ้
1175.  order ล าดบั / เป็นระเบียบ 
1176.  ordinary ปกติ, มิมาก 
1177.  organ  ออแกน 
1178.  organization การเป็นระบบ / องคก์ร 

1179.  organize จดัเป็นระบบ 
1180.  original แรกเร่ิม / ดั้งเดิม 
1181.  other อีก คน / อนั อ่ืน / นอกจาก 
1182.  otter  นาค  
1183.  our ของเราทุกคน 
1184.  out ออก / ขา้งนอก 
1185.  outer ภายนอก 
1186.  outlet ปลัก๊ตวัเมีย 
1187.  outside ขา้งนอก 
1188.  oven เตาอบ 
1189.  over เหนือ / ขา้งบน 
1190.  overalls ชุดเอ๊ียม 
1191.  overcoat เส้ือกั้นหนาวแขนยาว 
1192.  own ของตนเองเป็นเจา้ขอ 
1193.  oxfords รองเทา้พื้นราบมีเชือกผกู 
1194.  oysters หอยนางรม 
1195.  page หนา้ 
1196.  paid                   จ่าย  
1197.  pajamas ชุดนอน 
1198.  pallet จานผสมสี 
1199.  palm  ปาลม์ 
1200.  pancake แพนเคก้ 
1201.  panties กางเกงชั้นใน 
1202.  pants กางเกงขายาว 
1203.  papaya มะละกอ 
1204.  paper กระดาษ 
1205.  paper clip ลวดเสียบกระดาษ 
1206.  paper towel กระดาษเช็ดมือ 
1207.  parcel ห่อพสัดุ 
1208.  parent พอ่ หรือ แม่ 
1209.  parka เส้ือคลุมมีหมวก 
1210.  parking meter  ค่าจอดรถ 
1211.  parsley ผกัชี / ตน้หอม  
1212.  part ส่วน / ส่วนประกอบ 
1213.  particular พิเศษ 
1214.  particularly เป็นพิเศษ โดยเฉพาะ 
1215.  partly cloudy มีเมฆเป็นบางส่วน 
1216.  party พรรคการเมือง / งานเ 
1217.  pass ผา่น 
1218.  past อดีต 
1219.  pastrami เน้ือววัอบใส่เคร่ืองเทศ 
1220.  patient คนไข ้/ อดทน / ใจเยน็ 
1221.  pattern รูปแบบ / ลวดลาย 
1222.  pay จ่าย / ช าระ / ชดใช ้/ ไดผ้ล 



 

 

1223.  pear ลูกแพร์ 
1224.  peas ถัว่ลนัเตา 
1225.  peel ปอกเปลือก 
1226.  pen ปากกา 
1227.  pencil ดินสอ 
1228.  people ประชาชน 
1229.  pepper พริกไทย 
1230.  pepper shaker ขวดพริกไทย 
1231.  per โดย / ต่อ  
1232.  percent เปอร์เซ็นต ์/ ร้อยละ 
1233.  perfect สมบูรณ์ 
1234.  performance การด าเนินการ / แสดง 
1235.  perhaps บางที 
1236.  period ช่วง / ยคุ / สมยั 
1237.  permanent ถาวร 
1238.  person บุคคล 
1239.  personal ชีวติ / เร่ือง ส่วนตวั 
1240.  pestle สาก 
1241.  piano  เปียโน 
1242.  pick เกบ็ 
1243.  pickup รถกระบะ 
1244.  picture รูปภาพ / ภาพยนต ์
1245.  picture frame กรอบรูป 
1246.  pie ขนมพาย 
1247.  piece ช้ิน / เศษ 
1248.  pier  ท่าเรือ 
1249.  pillow หมอน 
1250.  pinafore dress รกระโปงเอ๊ียม 
1251.  pineapple สปัปะรด 
1252.  pizza พิซซ่า 
1253.  place สถานท่ี / จุด / วางต าแหน่ง 
1254.  place mat ผา้รองจาน 
1255.  plain ธรรมดา 
1256.  plan แผน / โครงการ / วางแผน 
1257.  plant ตน้ไม ้/ เคร่ืองจกัร 
1258.  plate จานแบน 
1259.  play เล่น 
1260.  player ผูเ้ล่น / นกักีฬา 
1261.  please ท าใหพ้อใจ ไดโ้ปรด 
1262.  plug ปลัก๊ตวัผู ้
1263.  plunger ลูกสูบยางในชกัโครก 
1264.  point จุด / ประเดน็ / แตม้ / ช้ี เลง็ 
1265.  police ต ารวจ 
1266.  policy นโยบาย 

1267.  polish โปแลนด ์
1268.  polite สุภาพ 
1269.  political เก่ียวกบัการเมือง 
1270.  pomelo  ส้มโอ 
1271.  poncho เส้ือคลุมกนัฝน 
1272.  poor จน / ไม่ดีพอ / เลก็นอ้ย 
1273.  popular เป็นทีนิยม 
1274.  population ประชากร 
1275.  porcelain เคร่ืองถว้ยชาม 
1276.  pork เน้ือหมู 
1277.  pork chops เน้ือหมู แดงติดมนั 
1278.  Portuguese โปรตุเกส 
1279.  position ต าแหน่ง 
1280.  possible เป็นไปได ้
1281.  pot หมอ้ 
1282.  pot holder ผา้จบัหมอ้ 
1283.  potato มนัฝร่ัง 
1284.  pottery เคร่ืองป้ันดินเผา 
1285.  pound เงินปอนด ์/ บดขยี้ 
1286.  power พลงั / ความสามารถ 
1287.  practice การฝึกปฏิบติั 
1288.  praised น่าชมเชย 
1289.  prepare เตรียม / จดัใหพ้ร้อม 
1290.  present มีอยูต่อนน้ีในปัจจุบนั / มอบ  
1291.  preserved fish  ปลาร้า 
1292.  president ประธานาธิบดี 
1293.  press หนงัสือพิมพ ์/ โรงพิมพ ์
1294.  pressure การกดดนั 
1295.  prevent กีดกนั / ป้องกนั 
1296.  previous ก่อนหนา้น้ี / รีบด่วน 
1297.  price ราคา / คุณค่า 
1298.  prime หลกั / วเิศษ 
1299.  principle หลกัการ / กฏ 
1300.  prisoner นกัโทษ 
1301.  private เป็นความลบั / ส่วนตวั 
1302.  probably น่าจะ คงจะ 
1303.  problem ปัญหา / เร่ืองล าบาก 
1304.  procedure กระบวนการ / ขั้นตอน 
1305.  process กระบวนการ / วธีิการ 
1306.  produce สร้าง / แสดง 
1307.  production การแสดง / การผลิต 
1308.  professional ผูเ้ช่ียวชาญทางอาชีพ 
1309.  profit ก าไร / ประโยชน์ 
1310.  program โปรแกรม 



 

 

1311.  project แผนการ / โครงการ 
1312.  property ทรัพยสิ์น / อุปกรณ์ปร 
1313.  proposal ส่ิงท่ีเสนอ / ขอ้เสนอ 
1314.  prostitute โสเภณี 
1315.  prove พิสูจน์ 
1316.  provide จดัหาให ้/ ตระเตรียม 
1317.  provision การจดัหา / เตรียมการ 
1318.  public สาธารณชน 
1319.  publish ตีพิมพ ์/ จดัพิมพ ์
1320.  pull ดึง / ลาก 
1321.  pumpkin  ฟักทอง  
1322.  pumps รองเทา้ส้นเต้ีย 
1323.  pupil นกัเรียน 
1324.  purpose วตัถุประสงค ์/ เป้าหม 
1325.  put วาง / วางตั้ง 
1326.  quality คุณภาพ / คุณลกัษณะ 
1327.  question ค าถาม 
1328.  quick เร็ว 
1329.  quickly อยา่งรวดเร็ว 
1330.  quiet เงียบ 
1331.  quit                   ยติุ 
1332.  quite ค่อนขา้ง พอสมควร 
1333.  radio วทิย ุ
1334.  rail  นกกะปูด  
1335.  rain ฝนตก 
1336.  rainbow  สายรุ้ง 
1337.  raincoat เส้ือกนัฝน 
1338.  raise เพิ่มข้ึน 
1339.  rake  ท่ีคราดหญา้ 
1340.  rambutan  เงาะ  
1341.  ran                    วิง่   
1342.  rang                   ระฆงัดงั 
1343.  range เทือกเขา / ระดบั / ขอบเขต 
1344.  rape   ข่มขืน           
1345.  rapist  ผูร้้ายข่มขืน 
1346.  rare เบาบาง, ไม่ค่อยมี 
1347.  rate อตัรา / จ  านวนเงิน 
1348.  rather มากกวา่ ค่อนขา้ง 
1349.  razor   มีดโกน 
1350.  reach มาถึง / ไปถึง / บรรลุ 
1351.  read อ่าน / ตีความ 
1352.  ready เสร็จ / พร้อม 
1353.  real ในความเป็นจริง 
1354.  really จริง ๆ  

1355.  reason เหตุผล 
1356.  receipt ใบเสร็จ 
1357.  receive ไดรั้บ / ยอมรับ 
1358.  recent เม่ือเร็ว ๆ น้ี 
1359.  recently เม่ือเร็ว ๆ น้ี 
1360.  receptionist พนกังานตอ้นรับ 
1361.  record บนัทึก / อดั 
1362.  red แดง 
1363.  reduce ลด / ยอ่ / ตดัทอน 
1364.  refer กล่าวถึง / พาดพิง 
1365.  reflect สะทอ้นกลบั / ครุ่นคิด 
1366.  refreshed ท าใหส้ดช่ืน 
1367.  refrigerator ตูเ้ยน็ 
1368.  refuse ปฏิเสธ 
1369.  region บริเวณ / เขต 
1370.  relate ท าใหมี้ความเก่ียวพนั 
1371.  relation ความสมัพนัธ ์
1372.  relationship ความเก่ียวพนั 
1373.  remain เหลือ / คงอยู ่
1374.  remove เอาออกไป / ยา้ยออก 
1375.  replace ตั้งกลบั / เขา้ท่ี 
1376.  reply ตอบวา่ 
1377.  report รายงาน / แจง้ 
1378.  represent เสนอใหม่ 
1379.  require ตอ้งการ / อยากได ้
1380.  research การคน้ควา้วจิยั 
1381.  resource ทรัพยากร / สินทรัพย ์
1382.  respect ความเคารพ 
1383.  response ค าตอบ / ตอบสนอง 
1384.  responsibility ความรับผดิชอบ 
1385.  rest การพกัผอ่น / นอนหล ั
1386.  result ผลลพัธ์ 
1387.  return กลบัมา / กลบัไป 
1388.  reveal เผย / เปิดเผย 
1389.  revolver ปืนพกลูกโม่ 
1390.  rice cooker หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า 
1391.  rid ขจดั ท าใหห้มด    
1392.  ridden ข่ี 
1393.  ride               ข่ี 
1394.  rifle ปืนยาว 
1395.  right ถูกตอ้ง / ดีงาม / ขวา / สิทธิ 
1396.  ring แหวน / ระฆงัดงั 
1397.  rise ข้ึนไป / ข้ึนมา / ข้ีน โผล่ 
1398.  risen ข้ีน โผล่ 



 

 

1399.  risk อนัตราย 
1400.  river cruise   เรือล่องแม่น ้า 
1401.  road ถนน / เส้นทาง 
1402.  roast beef เน้ือววัส าหรับยา่ง 
1403.  roast chicken ไก่ยา่ง 
1404.  rob  ปลน้   
1405.  robber      โจร (ปลน้) 
1406.  rocket จรวด 
1407.  rocking horse  มา้โยก 
1408.  rode                   ข่ี 
1409.  role บทบาท / หนา้ท่ี 
1410.  rolling pin ไมน้วดแป้ง 
1411.  room หอ้ง 
1412.  rose                  ข้ีน โผล่ 
1413.  rose apple ชมพู ่
1414.  rough ขรุขระ 
1415.  round รอบ ๆ  
1416.  royal ราชวงศ ์
1417.  rubber tree ตน้ยางพารา 
1418.  rude หยาบคาย 
1419.  rule กฏเกณฑ ์/ หลกัเกณฑ ์
1420.  ruler ไมบ้รรทดั 
1421.  run วิง่ 
1422.  rung ระฆงัดงั 
1423.  running  กีฬาประเภทวิง่ 
1424.  Russian  รัสเซีย 
1425.  sad เศร้า 
1426.  safe ปลอดภยั 
1427.  safety pin เขม็กลดัติดผา้ออ้ม 
1428.  said พดู  
1429.  salami ไส้กรอกใส่กระเทียม 
1430.  sale การขาย 
1431.  salesclerk พนกังานขาย 
1432.  salmon ปลาแซลมอน 
1433.  saltshaker ขวดเกลือป่น 
1434.  salty เคม็ 
1435.  same อยา่งเดียวกนั 
1436.  sandals รองเทา้แตะ 
1437.  sandwich แซนวดิ 
1438.  sang                      ร้องเพลง 
1439.  sat นัง่  
1440.  satellite ดาวเทียม 
1441.  Saturday วนัเสาร์ 
1442.  saucer จานรองถว้ยกาแฟ 

1443.  sausage ไส้กรอก 
1444.  save ช่วยชีวติ 
1445.  saw เล่ือย / เห็น 
1446.  say พดู / บอก / กล่าว 
1447.  scallops หอยแครง 
1448.  scarf ผา้พนัคอ 
1449.  scenery ทิวทศัน์ 
1450.  scheme การจดัการ / ตาราง / โครงการ 
1451.  school โรงเรียน / ฝงู 
1452.  science วทิยาศาสตร์ 
1453.  scientist นกัวทิยาศาสตร์ 
1454.  scissors กรรไกร 
1455.  scooter รถเกียร์อตัโนมติั 
1456.  screwdriver  ไขควง 
1457.  sea ทะเล 
1458.  sea food              อาหารทะเล  
1459.  season ฤดู / หนา้ 
1460.  seat ท่ีนัง่ / เบาะเกา้อ้ี 
1461.  secretary เลขานุการส่วนตวั 
1462.  section ส่วนยอ่ย / แผนก  
1463.  sector ภาคกิจกรรม / ส่วนตดั 
1464.  security ความปลอดภยัขอ้มลู 
1465.  see เห็น / ดู 
1466.  seek คน้หา / แสวงหา 
1467.  seem ดูเหมือน / ดูราวกบัวา่ 
1468.  seen เห็น 
1469.  selfish เห็นแก่ตวั 
1470.  sell ขาย 
1471.  send ส่งไป / ให ้
1472.  senior citizen  ผูสู้งอาย ุ
1473.  sense การรับรู้ / ประสาทสมัผ ั
1474.  sensitive skin ผวิแพง่้าย 
1475.  sent ส่ง  
1476.  September กนัยายน 
1477.  series ชุดท่ีออกมาเป็นตอน ๆ / ล าดบั 
1478.  serious จริงจงั / ตั้งใจ / เคร่งขรึม 
1479.  serve รับใช ้
1480.  service การบริการ / ท างานให ้
1481.  sesame oil น ้ามนังา 
1482.  set ตั้ง / ปรับ / ใช ้
1483.  several สองสาม 
1484.  shake          เขยา่ 
1485.  shaken เขยา่ 
1486.  shall ควรจะ 



 

 

1487.  shallow ต้ืน 
1488.  shampoo ยาสระผม /สระผม 
1489.  share ส่วน / ส่วนแบ่ง / ร่วม 
1490.  sharp คม 
1491.  she เธอ / เขา 
1492.  shed ท าใหไ้หล  
1493.  shell เปลือกหอย 
1494.  shellfish สตัวน์ ้ าท่ีมีเปลือกแขง็ 
1495.  shine                     ท าใหแ้วววาว 
1496.  ship เรือ 
1497.  shirt เส้ือเช้ิต 
1498.  shoes รองเทา้ 
1499.  shone ท าใหแ้วววาว 
1500.  shook                   เขยา่ 
1501.  shoot    ยงิ ขวา้ง  
1502.  shop ร้านคา้ / ก่อตั้ง 
1503.  short สั้น / เต้ีย 
1504.  short sleeved 

shirt 
เส้ือเช้ิตแขนสั้น 

1505.  shorts กางเกงขาสั้น 
1506.  shot                  ยงิ ขวา้ง  
1507.  shotgun ปืนสัน่ 
1508.  shoulder บ่า 
1509.  show การแสดง / ท าใหเ้ห็น 
1510.  showed                แสดง  
1511.  shower ฝักบวั 
1512.  shown แสดง  
1513.  shrank     หด  
1514.  shrimp กุง้ 
1515.  shrink       หด  
1516.  shrunk หด  
1517.  shut ปิด  
1518.  shuttle รถบริการรับส่งระหวา่งสถานท่ี 

2 แห่ง 
1519.  sick ป่วย 
1520.  side ขา้ง / ดา้นขา้ง 
1521.  sign เคร่ืองหมาย / ป้าย / ลงช่ือ / ลง

นาม 
1522.  significant โดดเด่น / ส าคญั 
1523.  silk garments ผลิตภณัฑผ์า้ไหม 
1524.  silverware เคร่ืองเงิน 
1525.  similar คลา้ยคลึง / ใกลเ้คียง 
1526.  simmer เค่ียว 
1527.  simple เรียบง่าย / ไม่ซบัซอ้น 

1528.  simply อยา่งเรียบง่าย 
1529.  since ตั้งแต่ / หลงัจาก 
1530.  sing ร้องเพลง 
1531.  singer ผูร้้องเพลง 
1532.  single เด่ียว / โสด 
1533.  single room หอ้งเด่ียว 
1534.  sink อ่างลา้งจาน 
1535.  sit นัง่ลง 
1536.  site พื้นท่ี / สถานท่ี 
1537.  situation ต าแหน่ง / ท าเล 
1538.  size ขนาดโดยเฉล่ีย 
1539.  skeleton  โครงกระดูก 
1540.  skill ความช านาญ / ทกัษะ 
1541.  skin ผวิหนงั 
1542.  skinny ผอม 
1543.  skirt กระโปรง 
1544.  skull กระโหลกศีรษะ 
1545.  slacks  กางเกงขายาว    
1546.  sleep นอนหลบั 
1547.  sleepy ง่วง 
1548.  sleeveless shirt เส้ือเช้ิตแขนกดุ 
1549.  slept นอน  
1550.  slid ลืม  
1551.  slide  กระดานล่ืน / ลืม  
1552.  slippers รองเทา้ล าลอง 
1553.  slit                      ตดั  
1554.  slow ชา้ 
1555.  sluggish เช่ืองชา้ 
1556.  small เลก็ / อ่อนวยั 
1557.  smile ยิม้ / ยิม้แยม้ 
1558.  smoke สูบ 
1559.  smoked turkey เน้ือไก่งวงรมควนั 
1560.  smooth เรียบ 
1561.  snow man  ตุ๊กตาหิมะ 
1562.  so ดงันั้น เช่นนั้น 
1563.  soap สบู่ 
1564.  sober ไม่เมา 
1565.  social ของสงัคม 
1566.  society สงัคม 
1567.  socks ถุงเทา้ 
1568.  soda น ้าอดัลม 
1569.  soft อ่อน 
1570.  sold                      ขาย  
1571.  soldier ทหาร 



 

 

1572.  solid ของแขง็ 
1573.  some คน / ส่ิงของอนัใดหน่ึง 
1574.  someone คนนั้นคนน้ื 
1575.  something ส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
1576.  sometimes บางคร้ัง บางคราว 
1577.  son ลูกชาย 
1578.  soon ในไม่ชา้ เร็ว ๆ  
1579.  sorry เสียใจ 
1580.  sort ชนิด แบบ ประเภท 
1581.  sought                  คน้หา  
1582.  sound เสียง / คล่ืนเสียง 
1583.  sour เปร้ียว 
1584.  source แหล่งก าเนิด / ท่ีมา 
1585.  south ทิศใต ้
1586.  soy milk นมถัว่เหลือง 
1587.  space ท่ีวา่ง / ช่องวา่ง 
1588.  spaghetti สปาเกตต้ี 
1589.  Spanish สเปน 
1590.  spat                 ถ่มน ้าลาย  
1591.  spatula ไมพ้ายผสมอาหาร 
1592.  speak           พดู      
1593.  special พิเศษ 
1594.  specific เฉพาะเจาะจง 
1595.  sped      รีบ       
1596.  speed          รีบ       
1597.  spell สะกดค า 
1598.  spend จ่ายไป 
1599.  spent จ่าย  
1600.  spin            หมุน ป่ัน  
1601.  spine กระดูกสนัหลงั 
1602.  spit             ถ่มน ้าลาย  
1603.  split ผา่  
1604.  split skirt กระโปรงกางเกง 
1605.  spoke                   พดู      
1606.  spoken พดู      
1607.  spoon ชอ้น 
1608.  sports กีฬา 
1609.  sprang  ดีดตวัข้ึน  งอก  
1610.  spread                ขยาย  
1611.  spring       ดีดตวัข้ึน  งอก  
1612.  sprung ดีดตวัข้ึน  งอก  
1613.  spun                      หมุน ป่ัน  
1614.  staff ไมเ้ทา้ / เจา้หนา้ท่ี 
1615.  stage เวทีละคร / ขั้นตอน 

1616.  stamp สแตมป์ 
1617.  stand           ยนื  
1618.  standard มาตรฐาน / ระดบั 
1619.  stank   ส่งกล่ินแทงจมูก  
1620.  star fruit มะเฟือง 
1621.  start ก่อใหเ้กิด / เร่ิมตน้ 
1622.  state สภาพ / สภาวะ / กล่าว / แถลง 
1623.  statement การกล่าว / ประกาศ 
1624.  station ต าแหน่งหนา้ท่ี 
1625.  stationary หยดุน่ิง 
1626.  statue รูปป้ัน 
1627.  stay อยู ่/ หยดุ 
1628.  steak เน้ือสเตค็ 
1629.  steal            ขโมย 
1630.  steamed น่ึง 
1631.  steering wheel  พวงมาลยั 
1632.  step กา้ว / ขั้นบนัได 
1633.  stick            ยดึ 
1634.  stiff แขง็ 
1635.  still ยงั / ไม่เปล่ียนแปลง 
1636.  sting        ผึ้งต่อย  
1637.  stingy ข้ีเหนียว 
1638.  stink            ส่งกล่ินแทงจมูก  
1639.  stir-fried ผดั 
1640.  stole                     ขโมย 
1641.  stolen ขโมย 
1642.  stomach กระเพาะ 
1643.  stone หิน / กอ้นหิน 
1644.  stood ยนื  
1645.  stop ท าใหห้ยดุ 
1646.  stop watch  นาฬิกาจบัเวลา 
1647.  story เร่ืองราว 
1648.  stove เตาหุงตม้ 
1649.  straight ตรง 
1650.  strainer กระชอน 
1651.  strawberry สตรอเบอร์ร่ี 
1652.  street ถนน 
1653.  stricken โจมตี   
1654.  strike           โจมตี   
1655.  string           ร้อย ขึง  
1656.  strive           พยายาม  
1657.  striven พยายาม  
1658.  strong แขง็แรง 
1659.  strove             พยายาม  



 

 

1660.  struck              โจมตี   
1661.  structure วธีิก่อสร้าง / โครง 
1662.  strung ร้อย ขึง  
1663.  stuck                     ยดึ 
1664.  student นกัศึกษา 
1665.  study การเรียน / ศึกษา 
1666.  stung ผึ้งต่อย  
1667.  stunk ส่งกล่ินแทงจมูก  
1668.  stupid โง่ 
1669.  style รูปแบบ / ลกัษณะ 
1670.  subject พลเมือง 
1671.  submarine เรือด าน ้า 
1672.  succeed ประสบความส าเร็จ 
1673.  success ความส าเร็จ 
1674.  successful ส าเร็จ 
1675.  such แบบนั้น เช่นนั้น 
1676.  suddenly อยา่งกระทนัหนั 
1677.  suffer เสียหาย / ทนทุกข ์
1678.  sugar bowl โถใส่น ้าตาล 
1679.  sugar cane ออ้ย  
1680.  suggest เสนอ / แนะน า 
1681.  suitcase กระเป๋าเส้ือผา้รูปส่ีเหล่ียม 
1682.  summer ฤดูร้อน 
1683.  sun  ดวงอาทิตย ์
1684.  Sunday วนัอาทิตย ์
1685.  sunflower oil น ้ามนัดอกทานตะวนั 
1686.  sung ร้องเพลง 
1687.  sunglasses แวน่ตา 
1688.  support หนุน / ใหก้ าลงัใจ / ยดึ 
1689.  suppose สมมุติ 
1690.  sure แน่ใจ / แน่นอน 
1691.  surface พื้นผวิ 
1692.  surfing  การเล่นกีฬาโตค้ล่ืน 
1693.  suspenders สายดึงกางเกง 
1694.  swam                วา่ยน ้า  
1695.  swear           สาบาน  
1696.  sweater เส้ือขนสตัว ์
1697.  sweatpants กางเกงใส่ออกก าลงักาย 
1698.  sweatshirt เส้ือใส่ออกก าลงักาย 
1699.  Swedish สวเีดน 
1700.  sweep          ปัด  
1701.  sweet หวาน 
1702.  sweet basil  ใบกระเพรา  
1703.  swept ปัด  

1704.  swim วา่ยน ้า 
1705.  swing          แกวง่   
1706.  sword ดาบ 
1707.  swore               สาบาน  
1708.  sworn สาบาน  
1709.  swum วา่ยน ้า  
1710.  swung แกวง่   
1711.  syrup  น ้าหวาน 
1712.  system ระบบ / โครงข่าย 
1713.  table โต๊ะ 
1714.  tailor ช่างตดัเส้ือบุรุษ 
1715.  take หยบิ / จบั 
1716.  taken จบั  
1717.  talk พดู / บรรยาย 
1718.  tall สูง 
1719.  tamarind มะขาม 
1720.  tame เช่ือง 
1721.  target เป้ายงิ 
1722.  tart เคก้น ้าผลไม ้
1723.  task หนา้ท่ี / ภาระ 
1724.  taught สอน   
1725.  tax ภาษี 
1726.  taxi รถรับจา้ง 
1727.  tea ชา 
1728.  teach สอน / บรรยาย 
1729.  teacher ครู / อาจารย ์
1730.  team คณะ / ทีม / กลุ่ม 
1731.  tear            ฉีก   
1732.  technician เจา้หนา้ท่ีเทคนิค 
1733.  technique เทคนิค / หลกัวชิา 
1734.  technology เทคโนโลย ี
1735.  teenager  วยัรุ่น 
1736.  teeth ฟัน 
1737.  telephone โทรศพัท ์
1738.  television โทรทศัน์ 
1739.  tell บอก / สอน 
1740.  teller พนกังานประจ า หนา้เคา้นเตอร์ 
1741.  temporary ชัว่คราว 
1742.  tend มุ่ง / มีแนวโนม้ 
1743.  tender นุ่ม 
1744.  tent เตน็ท ์
1745.  term เง่ือนไข 
1746.  terrorist ผูก่้อการร้าย 
1747.  test การสอบ 



 

 

1748.  than กวา่ 
1749.  thank ขอบคุณ 
1750.  that นั้น 
1751.  the นั้น หน่ึง พวก 
1752.  their ของพวกเขา 
1753.  them พวกเขา / พวกมนั 
1754.  themselves ตวัพวกเขาเอง 
1755.  then หลงัจากนั้น 
1756.  theory ทฤษฏี 
1757.  therapist ผูบ้  าบดั 
1758.  there ท่ีนัน่ 
1759.  therefore ดงันั้น เพราะฉะนั้น 
1760.  these อยา่งน้ี พหูพจน ์
1761.  they พวกเขา / พวกมนั 
1762.  thick หนา, ทึบ 
1763.  thief   โจร/ผูร้้าย/ขโมย 
1764.  thigh ตน้ขา / เน้ือตรงโคนขา 
1765.  thin บาง, ซีด 
1766.  thing ส่ิง / ของ / อะไร 
1767.  think คิด / นึก 
1768.  this น้ี อยา่งน้ี 
1769.  those นั้น อยา่งนั้นพหูพจน์ 
1770.  though ถึงแมว้า่ อยา่งไรก ็
1771.  thought ความคิด 
1772.  three piece suit ชุดสูทสามช้ิน 
1773.  threw               ขวา้งโยน  
1774.  through ผา่น / ทะลุ / ตลอด 
1775.  throughout ทั้งหมด / ทั้งส้ิน 
1776.  throw โยน / ขวา้ง / ปา 
1777.  thrown ขวา้งโยน  
1778.  thrust แทง  
1779.  thumb น้ิวหวัเเม่มือ 
1780.  thunderstorm พาย ุ
1781.  Thursday วนัพฤหสับดี 
1782.  thus ดงันั้น ดงัน้ี 
1783.  tie เนคไท 
1784.  tight แน่น 
1785.  tights กางเกงยดืรัดรูป 
1786.  tilt เอียง / เอน 
1787.  time เวลา / ช่วงเวลา 
1788.  tiny เลก็ 
1789.  title ค าน าหนา้ช่ือ 
1790.  to ไป / ไปยงั / ไปถึง 
1791.  toaster เคร่ืองป้ิงขนมปัง 

1792.  toaster oven เตาอบยา่ง 
1793.  today วนัน้ี 
1794.  toddler  เดก็เพิ่งหดัเดิน 
1795.  toe น้ิวเทา้ 
1796.  together ดว้ยกนั พร้อมกนั 
1797.  toilet โถส้วม 
1798.  told                บอก  
1799.  tomato มะเขือเทศ 
1800.  tongs ท่ีคีบอาหาร 
1801.  tongue ล้ิน 
1802.  too ดว้ย / เช่นกนั 
1803.  took                จบั  
1804.  toolbox  กล่องเคร่ืองมือ 
1805.  toothbrush แปรงสีฟัน 
1806.  toothpaste ยาสีฟัน 
1807.  toothpicks ไมจ้ิ้มฟัน 
1808.  top บน / ยอด / ระดบัสูงสุด 
1809.  tore                ฉีก   
1810.  torn ฉีก   
1811.  total ทั้งหมด / โดยส้ินเชิง 
1812.  tough เหนียว 
1813.  tow truck รถลาก , รถยก 
1814.  towards ไปยงั / ไปทาง 
1815.  towel ผา้เช็ดตวั 
1816.  town เมือง 
1817.  tractor รถแทรกเตอร์ 
1818.  trade การคา้ขาย 
1819.  traffic light สญัญานไฟ 
1820.  train รถไฟ / ฝึกสอน / ฝึกหดั 
1821.  training การฝึกฝน 
1822.  translate แปล 
1823.  travel เดินทาง 
1824.  tray ถาด 
1825.  treat กระท า / ปฏิบติัต่อ 
1826.  treatment การกระท า / ปฏิบติั 
1827.  tree  ตน้ไม ้
1828.  trekking ไปเดินทางไกล (ดว้ยเทา้) 
1829.  trench coat เส้ือโคท้กนัฝน 
1830.  tricycle  รถสามลอ้  
1831.  trip การเดินทาง 
1832.  tripe ผา้ข้ีริวววั 
1833.  trophy  ถว้ยรางวลั 
1834.  trout ปลาเทร้า 
1835.  truck รถบรรทุก 



 

 

1836.  try พยายาม 
1837.  t-shirt เส้ือยดื 
1838.  Tuesday วนัองัคาร 
1839.  tuna ปลาทูน่า 
1840.  tunic เส้ือตวัยาวมีแขน 
1841.  turkey เน้ือไก่งวง 
1842.  Turkish ตุรกี 
1843.  turmeric ขม้ินเหลือง 
1844.  turn หมุน / บิด / หนักลบั 
1845.  turn off ปิด 
1846.  turn on เปิด 
1847.  tuxedo ชุดทกัซิโด ้
1848.  tweezers แหนบ 
1849.  twin beds เตียงคู่ 
1850.  two piece dress ชุดสองท่อน 
1851.  type แบบ / ประเภท 
1852.  typist  พนกังานพิมพดี์ด 
1853.  ugly น่าเกลียด 
1854.  unconscious  หมดสติ / สลบ 
1855.  under ใต ้/ ขา้งล่าง 
1856.  understand       เขา้ใจ   
1857.  understood เขา้ใจ   
1858.  undertake ด าเนินการ  
1859.  undertaken ด าเนินการ  
1860.  undertook        ด าเนินการ  
1861.  underwear กางเกงชั้นใน 
1862.  uniform เคร่ืองแบบ 
1863.  union สหภาพ / แรงงาน 
1864.  unit หน่วย / ส่วนประกอบ 
1865.  university มหาวทิยาลยั 
1866.  unknown ไม่มีช่ือเสียง 
1867.  unless นอกจาก เวน้แต่ 
1868.  untidy ไม่เรียบร้อย 
1869.  until จนกระทัง่ จนกวา่ 
1870.  up ข้ึนไป / ข้ึนไปขา้งบน 
1871.  upon บน / เหนือ 
1872.  upset คว  า่   
1873.  upstairs ชั้นบน 
1874.  us พวกเรา 
1875.  use การใช ้ /ใช ้บริโภค 
1876.  useful มีประโยชน์/คุม้ค่า 
1877.  usually ตามปกติ ธรรมดา 
1878.  vacant วา่ง 
1879.  vacuum cleaner เคร่ืองดูดฝุ่ น 

1880.  valuable มีค่า 
1881.  valuables ของมีค่า 
1882.  value คุณค่า / ประโยชน ์
1883.  van รถตู ้
1884.  variety ความหลากหลาย 
1885.  various หลากหลาย 
1886.  veal cutlets เน้ือลูกววั 
1887.  vegetarian คนทานมงัสวรัิต 
1888.  vermicelli วุน้เส้น 
1889.  version รูปแบบต่างกนั / รุ่น 
1890.  very อยา่งยิง่ อยา่งมาก 
1891.  vest เส้ือกัก๊คอแหลม 
1892.  view การมองเห็น 
1893.  village หมู่บา้น 
1894.  violent รุนแรง 
1895.  vise  เคร่ืองหนีบไม ้
1896.  visit เยีย่ม / ไปหา (หมอ) 
1897.  voice เสียง 
1898.  waffle ขนมรังผึ้ง 
1899.  waist เอว 
1900.  wait รอคอย 
1901.  waiter บริกร 
1902.  wake             ปลูก  
1903.  wake up ปลุกใหต่ื้น 
1904.  walk เดิน 
1905.  wall ก าแพง 
1906.  wallet กระเป๋าใส่เงินแบบพบัได ้
1907.  want อยากได ้/ ตอ้งการ 
1908.  war สงคราม / ค.ขดัแยง้ 
1909.  warm อุ่น 
1910.  was           เป็น  อยู ่ คือ  
1911.  watch เฝ้ารอคอย / มองดู / นาฬิกา

ขอ้มือ 
1912.  water น ้า 
1913.  watering can บวัรดน ้า 
1914.  watermelon แตงโม 
1915.  way ทาง / เส้นทาง 
1916.  we พวกเรา 
1917.  weak อ่อนแอ 
1918.  wear สวมใส่ 
1919.  weave            ทอสาน   
1920.  Wednesday วนัพธุ 
1921.  week สปัดาห์ 
1922.  weep             ร้องไห ้  



 

 

1923.  welder ช่างเช่ือม 
1924.  well อยา่งดี 
1925.  went                   ไป 
1926.  wept ร้องไห ้  
1927.  were   เป็น  อยู ่ คือ  
1928.  west ทิศตะวนัตก 
1929.  wet เปียก 
1930.  what อะไร อนัไหน 
1931.  whatever อะไรกต็าม 
1932.  wheel ลอ้รถ 
1933.  wheelbarrow  รถเขน็ 
1934.  wheelchair เกา้อ้ีรถเขน็ 
1935.  when เม่ือไร 
1936.  where ท่ีไหน ตรงไหน 
1937.  whether หรือไม่ 
1938.  which อนั / คน / ส่ิงไหน 
1939.  while ช่วงระยะเวลาหน่ึง 
1940.  whisky วสิก้ี 
1941.  white ขาว / หนา้ ซีด 
1942.  who ใคร 
1943.  whole ทั้งหมด / ทั้งส้ิน / สมบูรณ์ 
1944.  whom ใครกต็าม 
1945.  whose ของใคร 
1946.  why ท าไม  
1947.  wide กวา้ง ขวาง 
1948.  widow เป็นหมา้ย 
1949.  wife ภรรยา 
1950.  wild ป่าเถ่ือน 
1951.  will จะ ตั้งใจ 
1952.  win                ชนะ   
1953.  wind               ลมพดั   
1954.  windbreaker เส้ือผา้ร่มกนัลม 
1955.  window หนา้ต่าง 
1956.  windy ลมแรง 
1957.  wine ไวน์ 
1958.  wings ปีกไก่ 
1959.  wish ปรารถนา / ตอ้งการ 
1960.  witch  แม่มด 
1961.  with ดว้ย / กบั 
1962.  withdraw          รับคืน  ถอน   

1963.  withdrawn รับคืน  ถอน   
1964.  withdrew          รับคืน  ถอน   
1965.  within ภายใน 
1966.  without ปราศจาก / โดยมิได ้
1967.  wok กะทะกน้ลึก 
1968.  woke    ปลูก  
1969.  woken ปลูก  
1970.  woman ผูห้ญิง 
1971.  won ชนะ   
1972.  wonder ประหลาดใจ 
1973.  wood  เน้ือไม ้
1974.  word ค าพดู 
1975.  wore                 ใส่  
1976.  work การงาน / งาน / ท างาน 
1977.  worker คนงาน 
1978.  world โลก 
1979.  worn ใส่  
1980.  worry กงัวลใจ 
1981.  worthless ไร้ค่า 
1982.  wound ลมพดั   
1983.  wove                ทอสาน   
1984.  woven ทอสาน   
1985.  woven 

handicrafts 
เคร่ืองจกัสาน 

1986.  wring             ปิด รีด   
1987.  wrist ขอ้มือ 
1988.  write เขียน 
1989.  written เขียน  
1990.  wrong ผดิ / เขา้ใจผดิ 
1991.  wrote  เขียน  
1992.  wrung ปิด รีด   
1993.  year ปี 
1994.  yesterday เม่ือวาน  
1995.  yet ยงัคง 
1996.  you พวกเธอ / ท่าน 
1997.  young หนุ่มสาว / เยาวว์ยั 
1998.  your ของคุณ 
1999.  yourself คุณเอง 
2000.  youth hostel สถานท่ีพกัแรมเยาวชน  

 

 


