
คําศัพท์พื�นฐาน 3135 คํา ของ Longman communicator 3000 จัดกลุ่มตามจํานวนพยางค์

1 act แสดง,รับบท

2 ad การโฆษณา (คํายอ)

3 add บวก

4 age อายุ

5 aged สูงอาย,ุ อยูในชวงอายุ

6 aid ชวยเหลือ, อุปถัมภ

7 aim การเล็ง, ตั้งเปา

8 air อากาศ

9 all ทั้งหมด

10 an คํานําหนาคํานามที่ออกเสียงสระและไมชี้เฉพาะ

11 and และ

12 arm แขน

13 armed ติดอาวุธ

14 art ศิลปะ

15 as เหมือน,ดังที,่ขณะที่

16 ask ถาม

17 at ที,่ ณ

18 aunt ปา

19 back หลัง

20 bad เลว, ไมดี

21 bag กระเปา

22 bake อบ

23 ball ลูกบอล

24 ban หาม

25 band วงดนตรี

26 bang ปดดังปง, เสียงดังปง

ที่มา https://drive.google.com/file/d/0B5jCgUvmm9gMeWZRRG9zRnIwSnc/edit

ศัพท 1 พยางค มี 1100 คํา
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27 bank ธนาคาร

28 bar ลูกกรง, แทงสบู, แถบ

29 base ฐาน

30 bat กระบอง, ไมตีเบสบอล, คางคาว

31 bath การอาบนํ้า

32 be เปน,อยู,คือ

33 beach ชายหาด

34 bean ตนถั่ว

35 bear ทน, ใหกําเนิด, หมี

36 beard หนวดเครา

37 beat ตี, เฆี่ยน

38 beef เนื้อวัว

39 beer เบียร

40 bell ระฆัง, กระดิ่ง

41 belt เข็มขัด

42 bench มานั่ง

43 bend ทําใหงอ, โคง

44 best ดีที่สุด

45 bet พนัน,ขันตอ

46 bid ใหราคา,ประมูลราคา

47 big ใหญ

48 bike จักรยานสองลอ

49 bill ใบแจงหนี้

50 bin ถัง

51 bird นก

52 birth การเกิด,การคลอด

53 bit ชิ้นสวนเล็กๆ

54 bite กัด,(แมลง)ตอย, หนึ่งคําอาหาร

55 black มืด, ดํา, สีดํา
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56 blade ใบมีด,คมมีด

57 blame ตําหนิ,วากลาว

58 blank ที่วาง

59 bless อวยพรใหเจริญ,สรรเสริญ

60 blind ตาบอด

61 block ทอน, กอนใหญ, ตึกใหญ

62 bloke คน, ผูชาย, อายหมอนี่

63 blonde ผมสีบลอนด,ผมสีทอง,คนผิวขาว

64 blood เลือด

65 blow เปา, พัดล ระเบิด

66 blue สีนํ้าเงิน

67 board แผนกระดาน

68 boat เรือ

69 boil เดือด,เดือดดาล,เปนไอน้ํา

70 bomb ทิ้งระเบิดทําลาย, ระเบิด

71 bone กระดูก

72 book หนังสือ

73 boom เปลงเสียงดัง, เจริญรุงเรือง

74 boot รองเทาหุมขอหรือหุมขา, โตะเล็ก ๆ

75 bored เบื่อหนาย 

76 born เกิด

77 boss นายจาง,นายใหญ

78 both ทั้งคู

79 bounce เดง

80 bound ขอบเขต, กําลังจะไปทาง

81 bowl ชาม, ลูกโบวลิง

82 box กลอง

83 boy เด็กผูชาย

84 brain สมอง,มันสมอง
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85 branch กิ่งกาน,แขนง,วิชา,สาขา

86 brave กลาหาญ

87 bread ขนมปง

88 break แตก, เกิดขึ้น, การหยุด(พัก)

89 breast หนาอก, เตานม

90 breath ลมหายใจ

91 breathe หายใจ,สูดหายใจ

92 brick กอนอิฐ

93 bridge สะพาน

94 brief โดยยอ, อยางสั้นๆ, สังเขป

95 bright สวาง, จา

96 bring เอามาให,นํามาให,พามา

97 broad กวาง ๆ

98 brown สีนํ้าตาล

99 brush ปดทา,กวาดดวยแปรง

100 buck เงิน 1 ดอลลาร (ภาษาพูด)

101 bug แมลง

102 build สราง

103 bump ชน, กระแทก

104 bunch ชอ (ดอกไม), พวง (กุญแจ)

105 burn เผาไหม

106 burst ระเบิดออก,โพลง,ปะทุ

107 bus รถโดยสารประจําทาง

108 but แต

109 buy ซื้อ

110 by โดย

111 bye ลากอน

112 cake ขนมเคก

113 call เรียก, การสนทนาทางโทรศัพท

 4



114 calm สงบ

115 camp คาย

116 can กระปอง

117 cap หมวกแกป

118 car รถยนต

119 card บัตร

120 care เอาใจใส, ดูแล

121 case กรณี

122 cash เงินเหรียญ , เงินธนบัตร , เงินสด

123 cast เหวี่ยง

124 cat แมว

125 catch จับ

126 cause กอใหเกิด

127 cease หยุด,เลิก

128 cell หนวยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, หนวยเล็กในหนวยใหญ

129 cent 1/1000 ของหนวยเงินตรา

130 chain โซ

131 chair เกาอี้

132 chance โอกาส,หนทาง

133 change เปลี่ยน

134 chap แตก, กะเทาะ, ผูชาย(ไมเปนทางการ)

135 charge อัดไฟ, กลาวหา, โจมตี, คิดราคา

136 chart ผัง

137 chase การไลลา

138 chat (พูด)จอ, คุยเลน

139 cheap ราคาถูก

140 cheat โกง

141 check ตรวจสอบ, ขีดกากบาท

142 cheek แกม
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143 cheese เนย

144 cheque เช็ค

145 chest หนาอก

146 chief หัวหนา

147 child เด็ก (เอกพจน)

148 chip เบี้ยที่ใชแทนเงินในการเลนพนัน, ตัดออก

149 choice ตัวเลือก

150 choose เลือก

151 chop สับ, ฟน(ตนไม)

152 chuck ตบเบาๆ (ดวยความเอ็นดู)

153 church โบสถ

154 claim เรียกรอง,อางสิทธิ

155 class ชั้นเรียน, จัดแบงหมวดหมู,ชนชั้น

156 clean สะอาด

157 clear ชัดเจน,เดนชัด,ทําใหสะอาด, ปลอดโปรง

158 clerk เสมียน

159 click เสียงดังกริ๊ก,เขาใจในฉับพลัน

160 climb ปน

161 clock นาฬิกา

162 close ปด

163 closed ปด, จํากัดเฉพาะกลุมหรือบุคคล

164 cloth เสื้อผา

165 clothes เสื้อผา,เครื่องนุงหม

166 cloud เมฆ

167 club สโมสร

168 clue สิ่งที่ชวยนําไปสูการแกปญหาหรือไขปริศนา

169 coach ผูฝกสอนนักกีฬา, รถโยสารชั้นถูก

170 coal ถานหิน

171 coast ชายฝง
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172 coat ขนสัตว, เสื้อนอก, เสื้อคลุม

173 code รหัส

174 coin เหรียญ,เหรียญกษาปณ

175 cold หนาว, เย็น

176 come มา

177 cook ทําอาหาร

178 cool เย็น, ทันสมัย

179 cope รับมือได, จัดการกับ

180 core แกน,แกน

181 corn ขาวโพด

182 cost ตนทุน คาใชจาย

183 could สามารถ (กริยาชอง 2 ของ can)

184 count นับ

185 course หลักสูตร

186 court สนาม,ลาน,ศาล

187 cow วัวตัวเมีย,แมวัว

188 crack แตก,ราว

189 craft ความชํานาญ,ฝมือทางชาง

190 crash (รถ) ชน, (เครื่องบิน)ตก

191 crew ลูกเรือ

192 crime อาชญากรรม

193 crop พืชผล,ธัญพืช

194 cross เครื่องหมายกากบาท

195 crowd ฝูงชน, แนนขนัด

196 crown มงกุฎ

197 cry รองไห

198 cup แกว, ถวย

199 curve เสนโคง,แนวโคง

200 cut ตัด
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201 cute นารัก

202 dad คุณพอ

203 daft วิกลจริต, โง

204 dance การเตนรํา

205 dare กลา

206 dark มืด

207 date วันที่

208 day กลางวัน,วัน

209 dead ตาย

210 deaf หูหนวก

211 deal จัดการ,ติดตอธุรกิจ

212 dear ที่รัก

213 death ความตาย

214 debt หนี้สิน

215 deep ลึก

216 depth ความลึก

217 desk โตะ

218 die ตาย

219 dig ขุดหา, เจาะ  

220 dirt สิ่งสกปรก

221 disc แผนกลม

222 dish จาน

223 disk แผนดิสก (ทางคอมพิวเตอร), แผนกลม, จานเสียง, แผนเสียง

224 do ทํา

225 dog สุนัข

226 door ประตู

227 dot จุด

228 doubt ความสงสัย,ความไมแนใจ

229 down ขางลาง, ลง, กดลง
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230 draft ฉบับราง, ราง, เกณฑทหาร

231 drag ลาก,ดึง,จูง

232 draw ดึง, ลาก, วาด

233 dream ฝน

234 dress เครื่องแตงกาย,ใสเสื้อผา

235 drink ดื่ม

236 drive ขับ

237 drop หยด v. (ทําให)หยดลง หลน

238 drug ยารักษาโรค,ยาเสพติด

239 drunk เมา

240 dry แหง, ทําใหแหง

241 duck เปด

242 dude พอรูปหลอ (slang), เพื่อน

243 due เงินที่ตองชําระ, สิ่งที่ควรไดรับ

244 dull ทื่อฒ ทึ่ม, ไมนาสนใจ

245 dumb โง,ไมฉลาด

246 dump ทิ้ง, ทิ้งขยะ

247 dust ฝุน,ผง

248 each แตละ

249 ear หู

250 earn ไดกําไร, ไดรับ, สมควรไดรับ

251 earth โลก

252 ease บรรเทา, ซาลง, ความงายดาย

253 east ตะวันออก

254 eat กิน

255 edge ขอบ,ขาง,ดานคม

256 egg ไข

257 else อีก,อื่น

258 end จุดจบ
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259 eye ดวงตา

260 face ใบหนา

261 fact ความจริง,ขอเท็จจริง

262 fail ลมเหลว

263 fair ยุติธรรม, เทาเทียม, ปานกลาง

264 faith ศรัทธา,ความศรัทธา,ความเลื่อมใส

265 fall รวง, ตก

266 false ไมจริง, เท็จ

267 fan พัดลม

268 far ไกล

269 farm ฟารม,ไร

270 fast เร็ว

271 fat อวน

272 fault ความผิดพลาด,ขอบกพรอง

273 fear กลัว

274 fee คาธรรมเนียม, คาเลาเรียน

275 feed ปอนอาหาร,ใสปุย

276 feel รูสึก

277 fence รั้ว

278 fetch ไปเอามา,ไปหยิบมา

279 few นอยมาก

280 field ทุงนา,สนาม

281 fight ตอสู

282 file แฟมเอกสาร

283 fill เติม

284 film ภาพยนตร, หนัง

285 find หา,คนหา, พบ

286 fine ละเอียด, ดี, คาปรับ

287 fire ยิง,จุดไฟ
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288 firm หนักแนน, แข็ง, บริษัทหางราน

289 first แรก,ที่หนึ่ง

290 fish ปลา

291 fit พอด(ีขนาด)

292 fix ซอม

293 fixed ที่ตายตัว, ที่ไมเปลี่ยน

294 flash แสงวาบ,แสงแลบ

295 flat แบน,ราบ,เรียบ

296 flesh เนื้อของผักและผลไม

297 flight เที่ยวบิน

298 flood น้ําทวม v. ทวม

299 floor พื้น

300 flow (น้ํา)ไหล

301 fly บิน

302 fold พับ

303 folk ชาวบาน,ดนตรีแนวลูกทุง

304 food อาหาร

305 foot เทา, ปลาย, สวนลางสุด

306 for เพื่อ

307 force แรง,บังคับ,ผลักดัน

308 fork สอม,คราด

309 form แบบฟอรม

310 forth ไปขางหนา

311 frame กรอบ,โครง

312 free ใหเปลา,อิสระ

313 freeze อยากระดุกกระดิก,กลายเปนน้ําแข็ง

314 fresh สด,ใหม,ตัวเปนๆ

315 fridge ตูเย็น

316 friend เพื่อน
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317 from จาก

318 front ตอนหนา, แถวหนา

319 fruit ผลไม

320 fry ทอด

321 full เต็ม, เต็มที่

322 fun สนุกสนาน

323 fund ทุน,ของที่สํารองไว

324 fuss ความจูจี้, ความอึกทึก

325 gain ไดรับ, จํานวนที่เพิ่มขึ้น

326 game เกม

327 gang หมูโจร

328 gap ชองวาง, ความแตกตาง

329 gas กาซ

330 gate ประตูรั้ว

331 gay สดใสราเริง,คนที่รักเพศเดียวกัน

332 gear เฟอง,เกียรรถยนต

333 gene สารพันธุกรรมที่อยูบนโครโมโซมประกอบดวยสารDNA

334 get เอา,ไดรับ

335 gift ของขวัญ

336 girl เด็กผูหญิง

337 give ให

338 glad ดีใจ

339 glance ชําเลือง,ชายตามอง,แอบมอง

340 glass แกว, กระจก

341 glove ถุงมือ

342 go ไป

343 goal เปาหมาย

344 god พระเจา

345 gold ทอง
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346 golf กีฬากอลฟ

347 good ดี

348 goods สินคา

349 gosh คําอุทานแสดงความประหลาดใจ 

350 grab ฉวยควา

351 grade ชั้นเรียน, ระดับคะแนน

352 gram น้ําหนักเปนกรัม

353 grand ใหญโต, สงางาม

354 grant เงินชวยเหลือ, ยินยอม

355 graph กราฟ

356 grass หญา

357 great ยิ่งใหญ

358 green สีเขียว

359 grey สีเทา,หมองหมน

360 gross รายไดรวม, ยอดรวม

361 ground พื้น, ดิน

362 group กลุม

363 grow เติบโต, ปลูก

364 growth การเจริญเติบโต

365 guard ยาม

366 guess เดา

367 guest แขก

368 guide แนะแนว,แนะนํา

369 gun ปน

370 guy พอหนุม, หมอนั่น

371 hair (เสน)ผม

372 half ครึ่งหนึ่ง

373 hall หองโถง

374 hand มือ
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375 hang แขวน,หอย,เกาะ

376 hard ยาก,แข็ง

377 harm อันตราย vt. ทําอันตราย

378 hat หมวก

379 hate เกลียดชัง

380 have ม,ี ประกอบดวย

381 he เขา (ผูชาย)

382 head หัว

383 health สุขภาพ

384 hear ไดยิน

385 heart หัวใจ

386 heat ความรอน

387 height ความสูง

388 hell นรก

389 help ชวยเหลือ

390 hence จากนี้ไป,ตอแตนี้ไป

391 her ของเธอ,ของหลอน

392 here ที่นี่

393 hers ของเธอ

394 hi สวัสดี (ใชกับคนคุนเคย)

395 hide ซอน

396 high สูง

397 hill เนินเขา, ภูเขาลูกเล็ก

398 him เขาผูชาย

399 hire จาง

400 his ของเขาผูชาย

401 hit ตี

402 hold ถือ, จับ

403 hole รู,โพรง
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404 home บาน

405 hook ตะขอ,เกี่ยว

406 hope ความหวัง

407 horse มา

408 host เจาภาพ,เจาบาน

409 hot รอน

410 hour ชั่วโมง

411 house บาน

412 how อยางไร

413 huge ใหญมาก

414 hunt ลา

415 hurt ทําใหเจ็บปวด

416 I ฉัน, ผม

417 ice นํ้าแข็ง

418 if ถา

419 ill ปวยไข

420 in ใน

421 inch นิ้ว(หนวยวัด)

422 it มัน (ใชแทนสิ่งของ, สัตว)

423 its ของมัน

424 jam แยม

425 job งาน

426 join มีสวนรวม

427 joint ขอตอ,รอยตอ, รวมกัน

428 joke พูดลอเลน 

429 joy สนุก,ราเริง

430 judge ตัดสิน,พิพากษา,ลงความเห็น

431 juice น้ําผลไม

432 jump กระโดด
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433 just เพิ่งจะ

434 keen หลักแหลม, คมกริบ

435 keep เก็บ, รักษาไว

436 key กุญแจ

437 kick เตะ

438 kid เด็ก 

439 kill ฆา

440 kind ชนิด, ประเภท

441 king กษัตริย

442 kiss จูบ

443 kit ชุดเครื่องมือ,ชุดอุปกรณ

444 knee เขา , หัวเขา

445 knife มีด

446 knock เคาะ, กระแทก, ตี

447 know รู

448 known รูจัก, จําได, ทราบ (กริยาชอง 3 ของ know)

449 lab หองทดลอง

450 lack ขาดแคลน

451 lad เด็กหนุม

452 lake ทะเลสาบ

453 lamb ลูกแกะ,เนื้อลูกแกะ

454 lamp ตะเกียง

455 land พื้นที่

456 lane ชองทางเดินรถ, ซอย

457 large ใหญ

458 last สุดทาย, คงอยู

459 late สาย

460 laugh หัวเราะ

461 launch ปลอย(จรวด,ขีปนาวุธ,ดาวเทียม),เริ่มปฏิบัติการ
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462 law กฎหมาย

463 lay วาง,ยื่น,วางราก, ปู

464 lead นํา,ชักจูง

465 leaf ใบไม

466 league สมาคม

467 lean เอียง, ลาด, เนื้อไมมีมัน

468 learn เรียน

469 least นอยที่สุด

470 leave ออกไป

471 left ดานซาย, เลี้ยวซาย

472 leg ขา

473 lend ใหยืม

474 length ความยาว

475 less นอยกวา, เล็กนอย

476 let ใหทํา, อนุญาตให

477 lick เลีย

478 lid ฝา,ฝาปดภาชนะ,หนังตา

479 lie พูดโกหก, นอนลง

480 life ชีวิต

481 lift ยกขึ้น

482 light แสง, แสงสวาง, ความสวาง

483 like ชอบ

484 line เสน

485 link จุดเชื่อมโยง, สิ่งเชื่อมโยง

486 lip ริมฝปาก

487 list รายการ

488 live มี ชีวิตอยู, อาศัยอยู

489 load บรรทุก,ภาระ

490 loan การใหยืม,เงินกู
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491 lock กอดรัด, ปดตาย, กุญแจ

492 log ทอนไม

493 long ยาว

494 look มอง

495 loose หลวม,ไมแนน

496 lord ขุนนาง,เจาของที่ดิน

497 lose แพ, ทําหาย

498 loss การสูญเสีย

499 lost สูญหายไป,เสียไป

500 lot มาก (จํานวน, ปริมาณ, ระดับ), บอยครั้ง

501 loud เสียงดัง

502 lounge เดินทอดนอง,หองนั่งเลนในโรงแรม

503 love รัก

504 low ตํ่า

505 luck โชคดี, เคราะหดี

506 lump เปนกอน, รอยปูด

507 lunch อาหารกลางวัน

508 mad บา, โกรธ

509 mail ไปรษณีย,สงทางไปรษณีย

510 main สําคัญ, หลัก

511 make ทํา, สราง

512 male เพศชาย

513 mall หางสรรพสินคา

514 man ผูชาย

515 map แผนที่

516 march เดินแถว, มีนาคม

517 mark เครื่องหมาย, รอยแผลเปน

518 mass ปริมาณมาก, สวนใหญ

519 match เขากัน, เทากัน, การแขงขัน, ไมขีดไฟ
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520 mate เพื่อน, เพื่อนรวม(สํานัก,โรงเรียน,บานหรืออื่นๆ)

521 math คณิตศาสตร

522 maths คณิตศาสตร

523 may อาจจะ, เดือนพฤษภาคม

524 me ฉัน (รูปกรรมของ I)

525 meal มื้ออาหาร

526 mean หมายถึง, หมายความวา

527 means วิธี, วิธีการ

528 meat เนื้อสัตว

529 meet พบ, เจอ

530 mere เพียงเทานั้น

531 mess สภาพรกรุงรัง

532 might อาจจะ (กริยาชวงที่ 2 ของ may)

533 mile ไมล

534 milk นม

535 mind จิตใจ

536 mine ของฉัน n. เหมืองแร

537 miss พลาด , คิดถึง, นางสาว

538 mix ผสม

539 mixed ปนกัน, ผสมผสาน, ยุงเหยิง

540 mode ฐานนิยม, รูปแบบ

541 mom แม (ภาษาพูด)

542 month เดือน

543 mood อารมณ

544 moon ดวงจันทร

545 more มากกวา

546 most มากที่สุด

547 mouse หนู

548 mouth ปาก

 19



549 move เคลื่อนยาย

550 much มาก

551 mud โคลน,เลน

552 mum แม (ภาษาพูด)

553 must ตอง

554 my ของฉัน

555 nail ตะปู

556 name ชื่อ

557 near ใกล

558 neat เปนระเบียบ, สะอาด, เรียบรอย

559 neck คอ

560 need จําเปน

561 nerve เสนประสาท, ความกลา

562 net ตาขาย  สุทธิ

563 new ใหม

564 news ขาว

565 next ถัดไป

566 nice ดี,สุภาพ, มีมิตรไมตรี

567 night กลางคืน

568 nil จํานวนศูนย,การไมมีอะไร

569 no ไม

570 nod พยักหนารับ

571 noise เสียงรบกวน

572 none ไมมีสักสิ่ง,ไมมีเลย

573 nope ไม (คําไมเปนทางการ)

574 nor ไม (มักใชคูกับ neither)

575 north ทิศเหนือ

576 nose จมูก

577 not ไม
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578 note จด, บันทึก

579 now เดี๋ยวนี้

580 nurse พยาบาล

581 nut ถั่ว, แหวนสกรู, คนบา

582 odd แปลก,ประหลาด,ผิดปกติ

583 odds โอกาสที่จะเปนไปได

584 of ของ, เกี่ยวกับ

585 off ออกจาก, จากไป

586 oil น้ํามัน

587 old แก,เกาแก

588 on บน,เปด

589 once ครั้งหนึ่ง

590 one หนึ่ง

591 or หรือ, มิเชนนั้น

592 ounce หนวยวัดปริมาตรหรือความสูงของเหลว

593 our ของเรา

594 ours ของเราเอง

595 out ขางนอก,ออกไป,หมด

596 owe เปนหนี้

597 own ดวยตัวเอง

598 pace กาว,ฝเทา,ระยะกาว,จังหวะกาวเดิน

599 pack หอ, มัด

600 pad เบาะ, แผนซับ, เสียงแปะๆ

601 page หนาหนังสือ

602 pain ความเจ็บปวด, รูสึกเจ็บ

603 paint วาดภาพสี , ทาสี

604 pair คู. -v. เขาคู

605 pale ซีด,ซีดขาว,จาง,(สี)ออน

606 pan ถาด, กระทะ
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607 pants กางเกง

608 park สวนสาธารณะ

609 part สวน, ฝาย

610 pass ผาน, พน, สอบไลผาน

611 past อดีต.n. อดีตกาล

612 path ทางเดิน,เสนทาง

613 pause หยุดชะงักชั่วคราว

614 pay จาย

615 peace ความสงบ,สันติภาพ

616 peak จุดสูงสุด, ยอดเขา, ขึนถึงขีดสุด

617 pen ปากกา

618 per ตอ

619 phase ระยะ, ระยะโรค, ชวง

620 phone เสียง, โทรศัพท

621 phrase วลี

622 pick เลือก, คัด, แคะ(จมูก)

623 pie ขนมพาย

624 piece ชิ้น

625 pig หมู

626 pile สุมเปนกอง

627 pill เม็ด,เม็ดยา

628 pin เข็ม, เข็มกลัด

629 pink สีชมพู

630 pint หนวยวัดความจุของเหลว (เทากับ 1/2 ควอรต)

631 pipe ทอ

632 pitch น้ํามันดิบ,ยางตนไม

633 place สถานที่

634 plain ธรรมดา, ราบเรียบ, ที่ราบ

635 plan แผนการ
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636 plane เครื่องบิน

637 plant พืช

638 plate จานอาหาร, แผนเปลือกโลก

639 play เลน

640 please ไดโปรด

641 pleased มีความสุข, อิ่มอกอิ่มใจ

642 plot อุบาย, เคาโครงเรื่อง

643 plug เตาเสียบ

644 plus บวก, สวนเกิน, ผลกําไร

645 point จุด, การชี้,จุดทศนิยม

646 pole เสา,หลัก,ขั้วโลก

647 poll สํารวจความคิดเห็น

648 pond สระน้ํา, บอน้ํา

649 pool สระนํ้า

650 poor ยากจน

651 pop ที่เปนที่นิยม n. เสียงปะทุเบาๆ

652 port ทาเรือ,เมืองทา, ทาอากาศยาน

653 pose วางทา, วางมาด

654 post ปดประกาศ, เสา, ตําแหนง

655 pot หมอ, ภาชนะหุงตม

656 pound ปอนด, หนวยเงินตราของอังกฤษ

657 pour เท,ริน

658 praise สรรเสริญ,ยกยอ

659 pray อธิฐาน, สวดมนต

660 press กด,อัด, แทนพิมพ, นักขาว

661 price ราคา

662 pride ความภาคภูมิใจ

663 priest พระ, บาทหลวง

664 prince เจาชาย
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665 print พิมพ

666 prize รางวัล

667 prompt ฉับพลัน, การเตือนความจํา

668 proof การพิสูจน, หลักฐาน, พยาน

669 proud ภูมิใจ, ลําพองใจ

670 prove พิสูจน

671 pub รานเหลาเล็ก ๆ

672 pull ลาก,ดึง

673 punch ตอย, เจาะ(รู)

674 pure บริสุทธิ์

675 purse กระเปาใสเงินใบเล็ก

676 push ผลัก,ดัน

677 put ใส

678 queen พระราชินี

679 queue เขาคิว, หางเปย

680 quick เร็ว

681 quid เงิน 1 ปอนด, ของที่เคี้ยวในปาก

682 quit ยุติ, เลิก

683 quite คอนขางจะ, มาก, ทีเดียว

684 quote อางคําพูด

685 race แขงขันความเร็ว n. เชื้อชาติ

686 rail รางรถไฟ

687 rain ฝน

688 raise ยกขึ้น, เลี้ยงดู

689 range ชวง, ขอบเขต

690 rank ตําแหนง, จัดลําดับ, ลําดับที่

691 rare หายาก,บาง

692 rate จัดลําดับ,ประเมินคา,ความเร็ว

693 raw ดิบ
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694 reach ถึง,ไปถึง

695 read อาน

696 red สีแดง

697 rent คาเชา,การเชา

698 rest พักผอน,หยุดพัก

699 rhythm จังหวะ,เสียงสัมผัส,ความสอดคลอง

700 rice ขาว

701 rich รวย,อุดมดวย

702 rid ขจัดออกไป, ทําใหหมดไป, ทําใหพนไป

703 ride ขี่

704 right ถูกตอง

705 ring แหวน

706 rip ฉีก, การชําแหละ

707 rise สูงขึ้น,เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น ,(ดวงอาทิตย) ปรากฏขึ้นจากขอบฟา

708 risk การเสี่ยง,ภัย,อันตราย

709 road ถนน

710 rob ปลน, จี้

711 rock หิน, เพชร

712 role บทบาทการแสดง

713 roll มวน, หมุน

714 roof หลังคา

715 room หอง

716 root ราก

717 rope เชือก

718 rough หยาบ,สาก,คราวๆ

719 round กลม

720 route ทาง,เสนทางเดิน

721 row แถว

722 rub ขัด, ถู
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723 rude หยาบคาย

724 rule กฎ

725 run วิ่ง

726 rush กระทําอยางรีบเรง,เรงรีบ

727 sack กระสอบ,ไลออก

728 sad เศรา

729 safe ปลอดภัย

730 sail แลนเรือ, เดินเรือ

731 sake เห็นแก, ผลประโยชน

732 sale การขาย

733 salt เกลือ

734 same เหมือน

735 sand ทราย

736 sauce ซอส, น้ําปลา

737 save เก็บ, ปองกัน, ประหยัด

738 say พูด, กลาว

739 scale ตราชั่ง,มาตราสวน

740 scared ขวัญหนี, ใจหาย

741 scene ฉาก, เวที, ตอนหนึ่ง

742 scheme แผนการ, เพทุบาย

743 school โรงเรียน

744 scope ขอบเขต, วง, ขาย

745 score คะแนน

746 scratch ครูดออก,เกา,รอยขวน

747 scream หวีดรอง

748 screen จอภาพยนตร, มาน, ตะแกรง, กรอง

749 screw สกรู, ตะปูควง, การบิดหมุน

750 script บทพูด

751 sea ทะเล
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752 seal ปดผนึก,ประทับตรา

753 search คนหา,สํารวจ

754 seat ที่นั่ง

755 see เห็น

756 seed เมล็ด

757 seek คนหา

758 seem ดูราวกับ, ดูเหมือน, ดูคลาย

759 seize จับ,ยึด

760 self ดวยตัวเอง, ตัวเอง

761 sell ขาย

762 send สง

763 sense ประสาทสัมผัส

764 serve เสิรฟอาหาร, รับใช, บริการ

765 set จัดเตรียม, ชุด,จัดวาง

766 sew เย็บ,เย็บผา

767 sex เพศ

768 shake เขยา

769 shall จะ

770 shame ความอับอาย

771 shape รูปราง

772 share แบง, ใชรวมกัน

773 sharp คม

774 shave โกน

775 she เธอ

776 shed ลอกคราบ, รวง, เพิงเก็บของ

777 sheep แกะ

778 sheet ผาปูที่นอน, แผนกระดาษ

779 shelf หิ้ง,โครง,ชั้นวางหนังสือ

780 shell หอย
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781 shift กะทํางาน, เคลื่อน, เปลี่ยน

782 shine สองแสง

783 ship เรือ

784 shirt เสื้อเชิ้ต

785 shock อาการตกใจสุดขีด, กระตุนดวยไฟฟา

786 shocked ผวา, สะดุง

787 shoe รองเทา

788 shoot ยิง

789 shop รานคา

790 short สั้น

791 shot การยิง, การยิงปน, ยิงประตู (ฟุตบอล), (กริยาชอง 2, 3 ของ sh

792 should ควรจะ (กริยาชอง 2 ของ shall)

793 shout ตะโกน

794 shove ผลัก, ดัน

795 show การแสดง

796 shrug ยักไหลเพื่อแสดงความไมสนใจหรือไมทราบ

797 shut ปด

798 sick ปวย

799 side ขาง, ริม,ฝาย

800 sight สายตา,การเห็น

801 sign เครื่องหมาย

802 sin บาป

803 since ตั้งแต

804 sing รองเพลง

805 sink จม,ต่ําลง

806 sir ทาน

807 sit นั่ง

808 site ตําแหนง ,แหลงที่ตั้ง

809 size ขนาด
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810 skill ทักษะ

811 skin ผิวหนัง

812 skirt กระโปรง

813 sky ทองฟา

814 sleep นอน

815 slice เฉือนออกเปนแผนบางๆ

816 slide ลื่น, ไถล, ภาพนิ่ง

817 slight เล็กนอย, แบบบาง

818 slim ผอม, บอบบาง

819 slip ลื่นไถล,ทําใหไถลไป

820 slope เอียง,ลาด

821 slow ชา

822 small เล็ก

823 smart ฉลาด,เนี้ยบ

824 smell กลิ่น

825 smile ยิ้ม

826 smoke ควัน, สูบบุหรี่

827 smooth นุม,เรียบเนียน

828 snap ดีดนิ้ว,หวดแส, ถายรูป

829 snow หิมะ

830 so ดังนั้น

831 soap สบู

832 sock ถุงเทา

833 soft ออน,ออนนุม,นิ่มนวล,ละมุนละไม

834 soil ดิน, พื้นดิน

835 sole โดดเดี่ยว,คนเดียว

836 solve แกปญหา

837 some บางอัน, บาง

838 son ลูกชาย
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839 song เพลง

840 soon ในไมชา

841 sore เจ็บ(คอ), เจ็บแสบ

842 sort เรียงลําดับ, แบงชนิด

843 soul วิญญาณ,จิตวิญญาณ

844 sound เสียง

845 soup ซุป

846 source แหลง,แหลงที่มา

847 south ใต, ทางทิศใต

848 space อวกาศ

849 spare สํารอง,วาง

850 speak สนทนา, พูด

851 speech การพูด, คําปราศรัย

852 speed ความเร็ว

853 spell สะกดคํา

854 spend ใชจาย

855 spill ทํา(น้ํา)หก

856 spin หมุน, ปน

857 spite เจตนาราย, มุงราย

858 split ผา,หั่น,แยก, วิ่งอยางเร็ว, รอยแยก

859 spoil ตามใจจนเสียคน, เนาเสีย

860 spoon ชอน

861 sport กีฬา

862 spot เปนจุด, เปอน

863 spray ฉีด(เปนฝอย)

864 spread แพร,กระจาย,กาง

865 spring ฤดูใบไมผลิ

866 squad กลุมทหาร, ฝูงบิน

867 square จัตุรัส
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868 squeeze บีบ,เคน,รีด

869 staff ทีมงาน, หนวยงานฝายสนับสนุน

870 stage แทน,เวที

871 stair บันได,ขึ้นบันได

872 stake วางเดิมพัน, เสาหลัก

873 stall แผงขายของ, คอก

874 stamp รอยตราประทับ, ดวงตราไปรษณียากร

875 stand ยืน, ตั้ง

876 star ดาว

877 stare จองมอง

878 start เริ่ม

879 starve อดอาหาร

880 state สภาพ, รัฐ

881 stay อยู, พักอยู

882 steak เนื้อหรือปลาชิ้นหนา สําหรับทอดหรือยาง

883 steal ขโมย,ลักลอบ

884 steam ไอน้ํา, ไอ

885 steel เหล็กกลา

886 steep สูงชัน

887 step กาว, จังหวะ, เสียงกาว

888 stick กิ่งไม

889 stiff แข็ง, ฝด

890 still ยังเปนอยู

891 stir กวน,คน,แกวง

892 stock คลังพัสดุ

893 stone กอนหิน

894 stop หยุด

895 store เก็บ,กัก,รานคา

896 storm พายุ
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897 straight ตรง, ซื่อตรง, โดยตรง

898 strain ทําใหตึง,ทําใหเครียด

899 strange แปลก,ประหลาด

900 straw ฟาง,ฟางขาว,หลอดดูด

901 strike โจมตี

902 string เชือก, สายดนตรี

903 strip เปลื้องผา,ถอดผา

904 stroke การต,ี อาการปจจุบันทันดวนของโรค

905 strong แข็งแรง,เขมแข็ง

906 stuff สิ่งของ,บรรจุ,ยัดไส

907 style รูปแบบ,ลีลา,ทาทาง

908 such เชน

909 suck ดูด

910 suit ชุดเสื้อผา, เหมาะสมกัน

911 sum รวม

912 sun พระอาทิตย

913 sure แนนอน

914 swap สับคา, แลกของ

915 swear สาบาน

916 sweep ปด,กวาด

917 sweet หวาน

918 swim วายนํ้า

919 swing แกวง,หมุน

920 switch สวิทช v.ปลี่ยน,สับเปลี่ยน

921 tail หาง

922 take หยิบ, จับ

923 tale นิทาน

924 talk พูด

925 tall สูง
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926 tank ถังแกส,รถถัง

927 tap เคาะ, การแตะเบาๆ, กอกน้ํา

928 tape สายเทปบันทึกเสียง

929 task งาน, ภาระหนาที่

930 taste รส,รสนิยม,รสชาติ vt. ชิม

931 tax ภาษี

932 tea ชา

933 teach สอน

934 team กลุมคนทํางานหรือเลนกีฬากลุมเดียวกัน, กอง

935 tear น้ําตา v. ฉีก,ฉีกขาด

936 tell บอก,พูด,แจง

937 tend เลี้ยง(สัตว),คอยดูแล,โนมเอียง

938 tent กระโจม,เตนท

939 term ภาคเรียน, เวลาที่กําหนด

940 test ทดสอบ

941 text ขอความ, หนังสือเรียน

942 than กวา (ใชในการเปรียบเทียบ)

943 thank ขอบคุณ

944 thanks การขอบคุณ

945 that นั้น,โนน,โนน

946 the คํานําหนานามชี้เฉพาะ

947 their ของพวกเขา

948 theirs ของเขาเหลานั้น

949 them พวกเขา

950 theme แนวเพลง, แกนเรื่อง

951 then ดังนั่น

952 there ที่นั้น

953 they พวกเขา

954 thick หนา
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955 thin บาง

956 thing สิ่งของ

957 think คิด

958 this นี้,นี่

959 though แมวา, ถึงแมวา

960 thought ความคิด

961 threat คุกคาม

962 three สาม

963 throat คอ

964 through ผาน,ผานพน,ทะลุ

965 throw ปา, โยน

966 thus เชนนี้, ดังนี้, ดวยเหตุนี้

967 tie ผูก

968 tight แนน

969 tile แผนกระเบื้อง, ปูกระเบื้อง

970 till กระทั่ง,จนกระทั่ง

971 time เวลา

972 tin ดีบุก

973 tip เงินตอบแทนเล็กนอย, คําแนะนํา, ปลาย

974 tired เหนื่อย

975 to ถึง,ไปยัง,จนถึง,แด

976 toast ปง,ยาง

977 toe นิ้วเทา

978 ton หนวยน้ําหนักเทากับ 1,000 กิโลกรัม 

979 tone น้ําเสียง, ปรับสีใหกลมกลืน

980 tongue ลิ้น

981 too ดวย, เชนกัน, มากเกินไป

982 tool เครื่องมือ,อุปกรณ

983 tooth ฟน
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984 top บนสุด

985 touch สัมผัส

986 tough เหนี่ยว(อาหาร), ยาก, อยางกาวราว

987 tour ทองเที่ยว

988 town เมือง

989 toy ของเลน

990 track รองแผนเสียง, ตามรอย

991 trade การคาขาย, แลกเปลี่ยน

992 train รถไฟ

993 trash ขยะ,เรื่องเหลวไหล

994 tray ถาด,กระบะ, ถาดรอง, จานรอง

995 treat รักษา, ปฎิบัติ

996 tree ตนไม

997 trend แนวทาง,แนวความคิด,ทิศทาง

998 trick กลอุบาย,เลหเหลี่ยม

999 trip การเดินทาง

1000 troop กองกําลัง

1001 truck รถบรรทุก

1002 true จริง

1003 trust เชื่อถือได ไวใจได

1004 truth ความจริง,สัจธรรม

1005 try พยายาม, ทดลอง, พิสูจน

1006 tube หลอด,ทอ,ยางในของรถยนต,อุโมงค

1007 tune ทํานองเพลง

1008 turn หมุน, วน

1009 twice สองครั้ง

1010 twist บิด, งอ

1011 type ชนิด, ประเภท, พิมพ(ดีด)

1012 tyre ยางลอรถ
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1013 up ขึ้น

1014 urge กระตุน, เรงเรา

1015 us เรา, พวกเรา

1016 use ใช

1017 used ที่เคยใชมากอน

1018 vague คลุมเครือ

1019 van รถตู

1020 vast ใหญ,มหึมา

1021 vet สัตวแพทย

1022 view ภาพ,ทิวทัศน, ทรรศนะ

1023 voice เสียง

1024 vote การลงคะแนนเสียง

1025 wage คาจาง

1026 wait รอคอย

1027 wake ปลุก, ตื่น

1028 walk เดิน

1029 wall กําแพง

1030 want ตองการ

1031 war สงคราม

1032 ward แผนกในโรงพยาบาล, หอผูปวย

1033 warm อุน

1034 warn เตือน

1035 wash ซักลาง, ชะลาง

1036 waste การสูญเปลา

1037 watch ดู, นาฬิกาขอมือ

1038 wave คลื่น

1039 way ทาง, เสนทาง

1040 we เรา

1041 weak ออนแอ,ออนลง
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1042 wealth ความร่ํารวย,มั่งคั่ง

1043 wear สวมใส

1044 web ใยแมงมุม

1045 week สัปดาห

1046 weigh ชั่งนํ้าหนัก, ยก, หนัก

1047 weight น้ําหนัก vt. เพิ่มน้ําหนัก,เปนภาระ

1048 weird แปลกประหลาด

1049 well ดี, บอน้ํา

1050 west ตะวันตก

1051 wet เปยก

1052 what อะไร

1053 wheel ลอ

1054 when เมื่อไร

1055 where ที่ไหน

1056 which อันไหน, ที่ซึ่ง

1057 while ในขณะที่

1058 white ขาว

1059 who ใคร

1060 whole ทั้งหมด,ทั้งสิ้น

1061 whom ผูซึ่ง

1062 whose ของใคร

1063 why ทําไม

1064 wide กวาง

1065 wife ภรรยา

1066 wild ไมเชื่อง, ดุราย, ซึ่งมาจากปา

1067 will จะ,พินัยกรรม,ความประสงค

1068 win ชนะ

1069 wind ลม

1070 wine เหลาองุน
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1071 wing ปก

1072 wipe เช็ด

1073 wire ลวด, สายไฟ

1074 wise ฉลาด

1075 wish ปรารถนา, คําอธิษฐาน

1076 with ดวย, กับ

1077 wood ไม

1078 wool ขนปุย,ขนแกะ,ขนนิ่มและละเอียดของสัตว

1079 word คํา

1080 work ทํางาน

1081 world โลก

1082 worse แยลง

1083 worth คุณคา, คูควร

1084 would จะ (กริยาชอง 2, 3ของ will)

1085 wound แผล

1086 wrap หอ,พันรอบ

1087 write เขียน

1088 wrong ผิด

1089 yard หลา, ,สนาม,คอกปศุสัตว

1090 yeah ใช,จะ

1091 year ป

1092 yep ใชแลว (ภาษาพูด)

1093 yes ใช

1094 yet ยัง

1095 you คุณ

1096 young เยาววัย, คนหนุมสาว

1097 your ของคุณ

1098 yours ของคุณ

1099 youth ความเปนหนุมเปนสาว,วัยหนุมวัยสาว,เยาวชน
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1100 zone เขต,พื้นที่

1 able สามารถ

2 about ประมาณ, เกี่ยวกับ

3 above สูง, เหนือ, บน

4 abroad ในตางประเทศ ในตางแดน แพรหลาย

5 absence การไมอยู, การขาด

6 absorb ดูดซับ,รับเอาไว

7 abuse ใชในทางที่ผิด,ทารุณ

8 accept ยอมรับ

9 access ทางเขา, เขาถึง

10 account บัญชี, การคํานวณ, นับ

11 accuse กลาวหา,ใสราย

12 achieve บรรลุผล, ทําใหสําเร็จ

13 acid กรด

14 acquire ไดมา,เขายึด

15 across ขาม,ตามขวาง

16 action การกระทํา, การแสดง

17 active คลองแคลว, ยังคุอยู

18 actor นักแสดงชาย

19 adapt ปรับตัว,ดัดแปลง,ทําใหเหมาะ

20 address ที่อยู, คําปราศรัย

21 adjust ปรับเปลี่ยน

22 admire เลื่อมใสศรัทธา,ชมเชย

23 admit รับเขาไว,ยอมรับ

24 adopt รับเอา,นํามาใช, รับเลี้ยงเปนลูก

25 adult ผูใหญ,โตแลว

26 advance กาวหนา, เลื่อนตําแหนง

ศัพท 2 พยางค มี 1155 คํา

 39



27 advanced ที่อยูนําหนา, ชั้นสูง, กาวหนา

28 advert โฆษณา, เรียกความสนใจ, ใหความเห็น

29 advice คําแนะนํา

30 advise แนะนํา

31 affair การงาน,เหตุการณ,เรื่องอื้อฉาว

32 affect กระทบ, สงผล, มีผลตอ

33 afford สามารถซื้อได, สามารถห็ได

34 afraid กลัว

35 after หลัง, หลังจาก

36 again อีกครั้ง

37 against ตอตานกับ,ตรงกันขาม,ตัดกับ

38 agent ตัวแทน

39 ago ลวงไปแลว

40 agree ตกลง

41 ahead เบื้องหนา, ตรงไปขางหนา

42 aircraft อากาศยาน,สิ่งตางๆที่สรางสําหรับการบิน

43 airline สายการบิน

44 airport สนามบิน

45 alarm เตือน,ปลุก

46 album ชุดแผนเสียง, สมุดใสรูป แสตมป

47 alive ยังมีชีวิตอยู,กระปรี้กระเปรา

48 all right ตกลง, นาพอใจ

49 allow อนุญาต

50 almost เกือบจะ

51 alone คนเดียว, ลําพังตนเอง, โดดเดี่ยว

52 along ตาม (ถนน,ทาง), ระหวาง, รวมดวย

53 also ยังดวย,อีกดวย

54 alter ปรับเปลี่ยน, ทําหมัน

55 although มาตรวา, แมวา
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56 always เปนประจํา

57 among ทามกลาง, ในหมู

58 amount จํานวน

59 ancient โบราณ, เกาแก

60 anger ความโกรธ

61 angle มุม

62 angry โกรธเคือง

63 announce ประกาศแจง,แถลง,แสดง

64 annoy รบกวน, ทําใหรําคาญ

65 answer คําตอบ

66 anxious กระวนกระวายใจ

67 any ใด ๆ

68 apart แยกจาก, เปนชิ้น ๆ

69 approve ยอมรับวาดี

70 argue โตเถียง

71 arise ลุกขึ้น,เกิดขึ้น

72 army กองทัพบก

73 around รอบๆ

74 arrange จัดเตรียม

75 arrest จับกุม

76 arrive มาถึง

77 artist ศิลปน, ชางฝมือ

78 ashamed ละอาย,อับอาย

79 aside เลี่ยงไป,ขางๆ

80 asleep นอนหลับ, ไมตื่นตัว

81 aspect มุมมอง, ความคิดเห็น

82 assess ประเมิน,กําหนด

83 assist ชวยเหลือ,สนับสนุน

84 assume สันนิษฐาน, ทึกทัก
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85 assure ทําใหมั่นใจ, ยืนยัน

86 attach ติดกัน, ติดกับ, เพิ่ม

87 attack โจมตี, การโจมตี

88 attempt พยายาม

89 attend เขารวม, เอาใจใส

90 attract ดึงดูดความสนใจ

91 author นักเขียน

92 autumn ฤดูใบไมรวง

93 avoid หลีกหนี

94 awake ตื่นขึ้น, ตื่นนอน

95 award ใหรางวัล

96 aware รูตัว,รูสึกตัว

97 away ไปที่อื่น, ไปจาก

98 awful นาสะพรึงกลัว

99 awkward งุมงาม, เกงกาง, ที่ไมสะดวก

100 baby เด็ก

101 background ฉาก,พื้นเพ,ภูมิหลัง

102 backwards ถอยหลัง, ยอนกลับ, ไปขางหลัง

103 bacon สวนเนื้อดานหลังและขางของหมูที่ใสเกลือรมควัน

104 badly เลว, บกพรอง, ไมมีความสุข

105 balance ความสมดุล, การทรงตัว

106 baseball กีฬาเบสบอล

107 basic พื้นฐาน, ธรรมดา

108 basis รากฐาน, สวนสําคัญ

109 basket ตะกรา

110 bathroom หองน้ํา

111 battle การสูรบ

112 bedroom หองนอน

113 before กอน
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114 begin เริ่มตน

115 behalf ในนามของ

116 behave ประพฤต,ิปฏิบัติตัว

117 behind ขางหลัง

118 being การมีชีวิตอยู, ความเปนอยู, การดํารงอยู

119 belief ความเชื่อ

120 believe เชื่อ,มั่นใจใน

121 belong เปนของ,เปนสวนหนึ่งของ

122 below ตํ่าลงไป, ขางลาง

123 beneath อยูขางหลัง,อยูขางใต

124 beside นอกเหนือไปจาก, อยูขาง, ติดกับ

125 better ดีกวา

126 between ระหวาง

127 beyond ที่อยูไกลออกไป, โพน

128 birthday วันเกิด

129 biscuit ขนมปงกรอบ

130 bitter ขม

131 body รางกาย

132 boiler หมอน้ํา,กาตมน้ํา,ถังตมน้ํา

133 boiling การตม, จุดเดือด

134 bonus สินน้ําใจ

135 border กรอบ, ขอบ, เขตแดน

136 boring ที่นาเบื่อ

137 borrow ขอยืม

138 bother รบกวน,ทําใหยุงใจ

139 bottle ขวด

140 bottom กน, ทาย, สวนที่ลึกที่สุด

141 boyfriend เพื่อนชาย

142 breakfast อาหารเชา
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143 briefly พอสังเขป, อยางยอ

144 brilliant ฉลาด,หลักแหลม,จรัส

145 brother พี่ชาย, นองชาย

146 bucket ถังน้ํา

147 buddy คูขา, คูหู

148 budget งบประมาณ

149 builder ผูรับเหมา, ชางกอสราง

150 building สิ่งกอสราง, อาคาร

151 bury ฝง, หมก

152 business ธุรกิจ

153 busy มีธุระยุง,ไมวาง

154 butcher พอคาชําแหละเนื้อสัตวขาย

155 butter เนย

156 button กระดุม

157 buyer ผูซื้อ

158 cable สายเคเบิล

159 campaign การรณรงค,การแขงขันหาเสียงเลือกตั้ง

160 cancel ยกเลิก

161 cancer มะเร็ง, เนื้อราย, ราศีกรกฎ

162 candle เทียน,เทียนไข

163 candy ลูกกวาด

164 captain กัปตัน

165 capture จับกุม,เขาครอบครองที่ดิน

166 career อาชีพ,งานการ

167 careful ระมัดระวัง

168 carpet พรม,ผืนพรม,ผืน

169 carrot แครรอท

170 carry ถือ, หิ้ว, แบก, ลําเลียง, สง

171 cartoon การตูน
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172 castle ปราสาท,ปอมปราการ

173 CD แผนซีดี (คํายอ)

174 ceiling เพดาน,ขีดสูงสุด

175 cellphone โทรศัพทเคลื่อนที่ (mobile phone)

176 central เปนศูนยกลาง (สะกดอังกฤษ)

177 centre ศูนยกลาง,ใจกลาง,จุดสําคัญ

178 certain แนใจ แนนอน มั่นใจ

179 chairman ประธาน

180 challenge การทาทาย

181 channel ชองทาง

182 chapter บท(หนังสือ)

183 chemist นักเคม,ีเภสัชกร,นักเลนแรแปรธาตุ

184 cherry เชอรรี่ 

185 chicken ไก

186 childhood วัยเด็ก,ความเปนเด็ก,ระยะแรกเริ่ม

187 circle วงกลม

188 circuit วงจรไฟฟา,สนามแขงรูปวงกลม

189 city เมือง

190 civil เกี่ยวกับพลเมือง,ซึ่งมีความเจริญแลว

191 classic งานที่มีทวงทีแบบเกาชั้นเยี่ยม

192 classroom หองเรียน

193 cleaner คนทําความสะอาด

194 clearly อยางชัดเจน

195 clever ฉลาด

196 client ลูกคา,ลูกความของทนาย,คนไข

197 climate สภาพอากาศ

198 closely อยางใกลชิด

199 closet ตูฝาผนัง, หองสวนตัว

200 coffee กาแฟ
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201 collapse ลมลง,ยุบลง,ทรุดลง

202 collar ปลอกคอ,ปกเสื้อ,คอเสื้อ

203 colleague ผูรวมงาน,เพื่อนรวมงาน

204 collect รวบรวม,สะสม

205 college วิทยาลัย

206 colour สี

207 column เสา , แถวในแนวตั้ง, สดมภ

208 combine นํามารวมกัน

209 comfort ปลอบประโลม, คนหรือสิ่งอํานวยความสะดวก

210 command ออกคําสั่ง

211 comment (ให)ขอคิดเห็น, คําวิจารณ

212 commit ใหคํามั่นสัญญา, ทําความผิด

213 common ธรรมดา,สามัญ, รวมกัน

214 compare เปรียบเทียบ

215 compete แขงขัน,ชิงชัย

216 complain บน,รองทุกข

217 complaint การบน,การแสดงความไมพอใจ

218 complete เสร็จ, สมบูรณ, จบ

219 complex ซับซอน

220 comprise ประกอบดวย

221 concept แนวคิด, ความคิด, มโนภาพ

222 concern กังวล,หวง

223 concerned กังวล,หวง

224 concert การแสดงดนตรี

225 conclude สรุป,จบ

226 conduct ชักนํา, นําใหทําตาม, สื่อนํา(ไฟฟา,ความรอน)

227 confine ตีวง, ขีดขั้น

228 confirm ยืนยัน

229 conflict การขัดแยง, การตอสู
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230 confused ที่สับสน

231 connect เชื่อมกับ

232 conscious ซึ่งมีจิตสํานึก, มีสติ

233 consent อนุญาต, เห็นดวย, ยอมรับ

234 consist ประกอบดวย

235 constant เปนนิตย, มั่นคง, (คา)คงที่

236 construct สราง

237 consult ปรึกษาหารือ,ขอความเห็น

238 contact การติดตอ,การสัมผัส

239 contain บรรจุ

240 content เนื้อหา, สารบัญ, หัวขอ

241 contest แขงขัน,ประกวด

242 context บริบท

243 contract สัญญา,ขอตกลง,หนังสือสัญญา

244 contrast ตัดกัน(ตางกัน)

245 control ควบคุม

246 convert แปลงผัน, ทําใหเปลี่ยนความเชื่อ

247 convince โนมนาว,ทําใหเชื่อ

248 cooker หมอหุงขาว

249 cookie ขนมทานเลน

250 copy คัดลอก, สําเนา

251 corner มุม

252 correct ถูกตอง

253 cottage กระทอม

254 cotton ฝาย

255 council สภา, คณะผูแทน

256 counter ตัวนับ, ตอบโต

257 country ประเทศ

258 county เขตปกครอง
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259 couple คู,สอง,คูสามีภรรยา

260 courage ความกลาหาญ

261 cousin ลูกพี่ลูกนอง,ญาติ

262 cover ปก, คลุม, หอ

263 crazy คลั่งไคล

264 create สราง,สรางสรรค

265 creature สิ่งมีชีวิต(คน,สัตว), สิ่งที่พระเจาสรางขึ้น

266 credit ความเชื่อถือ, เงินเชื่อ

267 crisis วิกฤติการณ

268 critic นักวิจารณ

269 crucial โหดราย, เกี่ยวกับความเปนความตาย

270 cruel โหดราย

271 culture วัฒนธรรม

272 cupboard ตู

273 current กระแสน้ํา, ที่ใชกันอยูในปจจุบัน

274 curtain มาน,ฉาก

275 cushion เบาะ, เครื่องกันกระแทก

276 custom ขนบธรรมเนียม, ภาษีศุลกากร

277 cycle วงเวียน, วัฏจักร

278 daddy พอ (ไมเปนทางการ)

279 daily รายวัน

280 damage ความเสียหาย vt. ทําใหเสียหาย

281 danger อันตราย

282 darkness ความมืด, อํานาจฝายต่ํา

283 darling ที่รัก

284 data ขอมูล

285 daughter ลูกสาว

286 dealer ผูจัดจําหนาย,รานตัวแทน

287 debate ถกเถียง,โตวาที
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288 decade ระยะเวลา ๑๐ ป, ทศวรรษ

289 decent เหมาะสม, นานับถือ

290 decide ตัดสินใจ

291 declare ที่แสดงเจตนารมย

292 decline เอียง,ลาดลง,บายลงไป,เสื่อมลง

293 deeply อยางสุดซึ้ง

294 defeat ทําลาย,ความพายแพ

295 defence การปองกัน

296 defend ปกปอง, คุมครอง, อารักขา

297 define ใหคําจํากัดความ

298 degree องศาของมุม, ชั้น, ปริญญา

299 delay (การ) เลื่อน,ผลัด

300 demand ตองการ

301 dentist หมอฟน

302 deny ปฏิเสธ

303 depend ขึ้นอยูกับ, พึ่ง

304 derive ไดมาจาก

305 describe อธิบาย, พรรณนา

306 desert ทะเลทราย

307 deserve เหมาะสมกับ,สมควรไดรับ

308 design ออกแบบ

309 desire ปรารถนา,ตองการ

310 despite ทั้ง ๆ ที่

311 destroy ทําลาย

312 detail รายละเอียด

313 detailed ซึ่งมีรายละเอียดมาก

314 detect สืบหา,สืบคน

315 device อุปกรณ, สิ่งประดิษฐ

316 devil ปศาจ
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317 diamond เพชร,ไพขาวหลามตัด

318 diet อาหาร,โภชนาการ

319 differ แตกตางจาก

320 dinner อาหารมื้อเย็น

321 direct โดยตรง, สั่ง, ชี้ทาง

322 dirty สกปรก

323 discount การลดราคา, สวนลด

324 discuss อภิปราย,ถก,แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

325 disease โรค

326 dismiss เลิก,ปลดออก,ไลออก

327 display นํามาตั้งแสดง

328 dispute โตแยง,อภิปราย

329 distance ระยะทาง

330 distant ไกล, ยาวนาน, ไมตอเนื่องกัน

331 distinct ที่แตกตาง,ที่เฉพาะตัว

332 district อําเภอ,ตําบล

333 disturb รบกวน,กวน,ทําใหไมสงบ

334 divide แบง,แบงแยก, หาร

335 divorce การหยาราง

336 doctor หมอ

337 dollar ดอลลาร,หนวยเงินตราอเมริกัน

338 double สองเทา

339 downstairs ชั่นลาง, ลงบันได

340 downtown ในเมือง, ยานธุรกิจ

341 dozen โหล

342 drama บทละคร

343 drawer ลิ้นชัก, ผูถอนเงิน

344 drawing ภาพวาดเสน, รูปวาด

345 driver คนขับรถ
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346 during ในระหวาง

347 duty หนาที่

348 early เชา,แตเชา,กอนเวลาที่กําหนดไว

349 eastern เกี่ยวกับทิศตะวันออก

350 easy งาย

351 effect ผล,อิทธิพล

352 effort ความพยายาม

353 either อันใดอันหนึ่ง, ถาไม...ก.็.หรือวา

354 elect เลือกตั้ง

355 elsewhere ในที่อื่นๆ

356 email จดหมายอีเลคทรอนิคส

357 emerge โผลออกมา, ปรากฎตัว

358 empire อาณาจักร,จักรวรรดิ

359 employ จาง

360 empty วางเปลา

361 engage พัวพัน, หมั้น

362 engine เครื่องยนต, เครื่องจักร

363 enhance การทําใหดีขึ้น เพิ่มขึ้น, ยกระดับ

364 enjoy สนุกสนาน

365 enough พอ

366 ensure ทําใหแนใจ

367 enter เขาไป

368 entire ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งปวง

369 entrance ทางเขา

370 entry การเขา,ทางเขา

371 equal เทากัน

372 era ยุค,สมัย

373 error ความผิดพลาด,การทําความผิด

374 escape หลบหนี,หลบเลี่ยง
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375 essay เรียงความรอยแกว,ขอเขียนสั้น,ปกิณกะ

376 estate ทรัพยสินที่ดิน

377 ethnic เกี่ยวกับชาติพันธุ,เกี่ยวกับเชื้อชาติ

378 even เรียบ,ราบ, เลขคู

379 evening ตอนเย็น

380 event เหตุการณ

381 ever ตลอดไป, เคย

382 every แตละ, ทั้งหมด

383 evil ปศาจ, ชั่วราย,ความชั่ว

384 exact ถูกตอง,แนชัด,แมนยํา

385 exam การสอบ, ตรวจสอบ

386 except ยกเวน,ไมรวมเขากับ

387 exchange แลกเปลี่ยน

388 exclude กันออกไป,ไลออก

389 excuse ใหอภัย, ยกโทษ n. ขอแกตัว

390 exist มีอยู,คงอยู

391 exit ทางออก

392 expand แผ, ขยาย

393 expect คาดวา

394 expense คาใชจาย

395 expert ผูเชี่ยวชาญ ชํานาญ

396 explain อธิบาย

397 explore สํารวจ , คนหา

398 export สงออก

399 expose เปดเผย

400 express ดวน, แสดงออกชัด

401 extend ยืดออก,แผออก,ขยายเวลา

402 extent ขอบเขต,ขนาด,แดน

403 extra อยางพิเศษ
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404 extreme สุดขีด(ความ)สุด, จัด,เกินขอบเขต

405 factor ปจจัย, ตัวประกอบ

406 failure ความลมเหลว

407 fairly อยางยุติธรรม

408 famous มี ชื่อเสียง

409 fancy แหงจินตนาการ,มีสีสนแพรวพราว

410 farmer ชาวนา

411 fashion การแตงกายที่เปนที่นิยม

412 father พอ

413 favour การเขาขาง ชื่นชอบ สนับสนุน

414 feature ลักษณะหนาตา, ภาพยนตร

415 feedback ผลสะทอนกลับ, การตอบกลับ

416 feeling ความรูสึก

417 fellow เพื่อน, คนผูชาย เด็กผูชาย

418 female สตรีหรือเพศหญิง

419 figure รูปราง,ตัวเลขคํานวณ

420 filthy หยาบคาย,ลามก,เลวทราม

421 final สุดทาย

422 finance การเงิน

423 finding การคนหา,การตรวจสอบ

424 finger นิ้วมือ

425 finish เสร็จ

426 firstly อันแรก,แรก,กอนอื่น

427 fishing การตกปลา

428 flavour รสชาติ,ปรุงรส

429 flower ดอกไม

430 focus จุดรวมแสง, เพงความสนใจ

431 follow ติดตาม

432 football ฟุตบอล, ในอเมริกาหมายถึงอเมริกันฟุตบอล
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433 foreign ตางประเทศ,ตางชาติ

434 forest ปา

435 forget ลืม

436 forgive ยกโทษ,ใหอภัย

437 formal เปนทางการ, เปนพิธีการ

438 former กอน,แตกอน,คนกอน

439 fortnight รายปกษ, 14 วันตอครั้ง

440 fortune โชค,โชคชะตา

441 forward ไปขางหนา,ขางหนา vt. สงตอ

442 frankly วากันตามจริงแลว, ตรงไปตรงมา

443 freedom อิสรภาพ, เสรีภาพ

444 freeway ถนนที่ไมจํากัดความเร็ว 

445 freezer ชองแข็งในตูเย็น

446 frequent บอย,ถี,่เปนนิสัย

447 friendly เปนมิตร

448 friendship มิตรภาพ

449 frightened ตกใจ,สะดุงตกใจกลัว

450 fuel เชื้อเพลิง

451 fulfil ทําใหบรรลุ

452 fully เต็มที,่ เต็ม

453 function หนาที่,ภารกิจ

454 funny นาหัวเราะ,นาตลก

455 further ตอไป,ไกลออกไป,นานออกไป

456 future อนาคต

457 garage โรงรถ

458 garbage ขยะ

459 garden สวน

460 garlic กระเทียม

461 gather ชุมนุม,รวมกลุม

 54



462 gentle นุมนวล ออนโยน

463 gently อยางสุภาพ,อยางนุมนวล

464 giant ยักษ

465 girlfriend แฟนสาว

466 global เกี่ยวกับโลกทั้งหมด

467 golden มีสีทอง, ซึ่งทําดวยทอง

468 good night ราตรีสวัสดิ์

469 goodbye ลากอน

470 goodness ความดี

471 gorgeous โออา,รูปงาม, หรูหรา

472 govern ปกครอง

473 grammar ไวยากรณ

474 grandad ปู / ตา (ภาษาพูด)

475 grandma ยาหรือยาย (ภาษาพูด)

476 grandpa ปู, ตา (ภาษาพูด)

477 granny ยา / ยาย (ไมเปนทางการ)

478 grateful ซึ่งสํานึกในบุญคุณ

479 greatly อยางมาก, อยางสูง, มโหฬาร

480 guidance การแนะแนว,สิ่งนําทาง

481 guilty มีความผิด

482 guitar กีตาร

483 habit นิสัย

484 halfway ครึ่งทาง, กลางทาง, กลางคัน

485 handbag กระเปาถือ

486 handle จัดการ,ดูแล, ถือ

487 handy สะดวก, ใชงาย, ใกลมือ

488 happen เกิดขึ้น, ปรากฏ

489 happy สุข, สบายใจ, อารมณดี

490 hardly เกือบจะไม, แทบจะไม, ไมคอยจะ
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491 healthy มีสุขภาพดี

492 hearing การไตสวน, การไดยิน

493 heater เครื่องทําความรอน

494 heating เครื่องทําความรอนในบาน

495 heaven สวรรค

496 heavy หนัก

497 hello คําทักทายอยางเปนทางการ

498 helpful ใหความชวยเหลือ หรือเปนประโยชน

499 hero วีรบุรุษ

500 herself ตัวเธอเอง (ผูหญิง)

501 highlight เนน,ทําใหเดน

502 highly อยางมาก

503 highway ทางหลวง

504 himself ตัวเขาเอง (ผูชาย)

505 holder เจาของ, ดาม

506 holding การยึด, การครอบครอง

507 holy ศักดิ์สิทธิ์

508 homework การบาน

509 honest ซื่อสัตย,สุจริต

510 honey นํ้าผึ้ง

511 honour เกียรติยศ, ยกยอง

512 hopeless ไรความหวัง, ไมมีความหวัง

513 horror ความหวาดกลัว

514 hotel โรงแรม

515 household เกี่ยวกับครอบครัว,ประจําบาน

516 housing การเคหะ, บานจัดสรร

517 human มนุษย

518 hungry หิว

519 hurry รีบรอน, เรงดวน
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520 husband สามี

521 ice cream ไอศครีม

522 ignore ทําเพิกเฉย

523 illness ความเจ็บปวย,โรคภัย

524 image รูปภาพ

525 impact ผลกระทบ, สงผลกระทบ, การชน, อัด

526 imply บอกเปนนัย, บงบอกถึง

527 import นําสินคาเขาประเทศ

528 impose กําหนด, วางโทษ, กําหนดโทษให

529 impress ทําใหประทับใจ,ประทับ (ตรา, เครื่องหมาย)

530 improve พัฒนา, ปรับปรุง

531 include รวมถึง

532 income รายได

533 increase เพิ่มขึ้น

534 indeed จริงๆ,โดยแทจริง

535 index ดรรชนี, เครื่องชี้

536 infant ทารก

537 inform แจงใหทราบ

538 injure ทําใหบาดเจ็บ

539 inner ภายใน,ขางใน,สวนตัว,ลับ

540 input การนําเขา, รับเขา

541 insect แมลง

542 inside ภายใน

543 insist ยืนกราน,ยืนยันในเรื่อง

544 install ติดตั้ง,สถาปนา

545 instance ตัวอยาง, ความรีบดวน

546 instant ทันทีทันใด,ชั่วประเดี๋ยว

547 instead แทนที่

548 intend ตั้งใจ,ปรารถนา,มีเจตนา
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549 intense เขมขน,หนาแนน,แรงกลา

550 into เขาไปใน, ตรงไปยัง

551 invest ลงทุน

552 invite เชิญ

553 involve เกี่ยวพัน, โยงใยถึง

554 involved มีสวน, พัวพัน

555 iron เตารีด, รีด(เสื้อผา), เหล็ก

556 island เกาะ

557 issue ประเด็น, ฉบับ

558 item เรื่อง, อัน, ชิ้น

559 itself ตัวของมันเอง

560 jacket เสื้อแจคเก็ต,เสื้อชั้นนอก

561 journey การเดินทาง

562 judgment การพิพากษา, การตัดสิน,การลงความเห็น

563 jumper ผูกระโดด,เสื้อเสวตเตอรไรแขน

564 junior ซึ่งอายุนอยกวา, รุนนอง

565 jury คณะลูกขุน

566 justice ความยุติธรรม,ความถูกตองตามกฏหมาย

567 kettle กาตมน้ํา,หมอตมน้ํา

568 keyboard แปนพิมพ

569 kitchen หองครัว

570 knowledge ความรู

571 label ปาย,ฉลาก

572 labour แรงงาน

573 ladder บันได

574 lady สุภาพสตรี

575 landlord เจาของบานเชา

576 landscape ภาพภูมิประเทศ,ภาพทิวทัศน

577 language ภาษา
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578 largely อยางใหญโต,โดยทั่วไป

579 later ในภายหลัง

580 latter ตอมา, สวนหลัง, ระยะหลัง

581 lawyer ทนายความ

582 layer ชั้น,ชั้นดิน,สิ่งที่เปนชั้น,ระดับ

583 lazy ขี้เกียจ

584 leader ผูนํา

585 leading การเปนผูนํา

586 leather หนังฟอก

587 lecture การบรรยาย

588 legal เกี่ยวกับกฏหมาย, ถูกกฎหมาย

589 leisure เวลาวาง

590 lesson บทเรียน

591 letter ตัวอักษร, จดหมาย

592 level แนวราบ,ระดับ, ระดับตําแหนง

593 licence ใบอนุญาต, ใบอนุญาตขับขี่

594 lighting ฟาแลบ, การสองแสงสวาง

595 likely มีทีทาวา

596 limit ขอบเขต,ขีดจํากัด

597 liquid เปนของเหลว

598 listen ฟง

599 little เล็ก, นอย

600 lively มีชีวิตชีวา

601 living สิ่งมีชีวิต, การครองชีพ

602 local ทองถิ่น

603 locate ที่ตั้ง, ตั้ง, อยู

604 lonely โดดเดี่ยว,ไรเพื่อน

605 long-term ระยะยาว, ที่อยูมานาน

606 lorry รถบรรทุก
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607 lovely สวยงาม,นารัก

608 lover คูรัก, คนรัก

609 lower ต่ํากวา

610 lucky โชคดี,มีโชค,นําโชค

611 lunchtime พักกลางวัน

612 machine เครื่องจักร

613 madam คุณผูหญิง 

614 magic เวทมนตร,การเลนกล

615 mainly สวนใหญ, หลักๆ

616 maintain รักษา, บํารุง

617 major สวนใหญ,สําคัญ, พันตรี

618 manage จัดการ

619 manner กริยาอาการ, มารยาท

620 many มากมาย

621 margin ริม,สวนตางระหวางสองสิ่ง

622 market ตลาด

623 marriage การแตงงาน

624 married แตงงานแลว

625 marry แตงงาน, สมรส

626 massive ใหญโต,มโหฬาร

627 master นาย,เจานาย , ผูสําเร็จปริญญาโท

628 matter สิ่งที่ตองทํา,ภารกิจ,สาร,งาน

629 maybe บางท,ีอาจจะ,เปนไปได

630 meaning ความหมาย

631 meanwhile เวลาในระหวางนั้น, ในระหวางนั้น

632 measure หนวยวัด, เครื่องวัด

633 meeting การประชุม

634 member สมาชิก

635 mental เกี่ยวกับจิตใจ
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636 mention พูดถึง

637 menu รายการอาหาร, รายการเลือก

638 merely เพียงเทานั้น,อยางงายๆ

639 message ขอความ, ขาวสาร

640 messy รุงรัง, เลอะ

641 metal โลหะ

642 method วิธีการ,วิธีดําเนินการ,วิธี,ระเบียบ,แบบแผน

643 metre เมตร

644 middle ตรงกลาง,ปานกลาง

645 midnight เที่ยงคืน

646 minor เปนวิชารอง, คนกลุมนอย

647 minute นาที

648 mirror กระจก

649 mission งานที่ไดรับมอบหมาย, คณะผูแทน

650 mistake ความผิดพลาด

651 mixture การผสม, สวนผสม

652 mobile ซึ่งเคลื่อนที่ได, เคลื่อนไหวได

653 model รูปแบบจําลอง

654 modern ทันสมัย

655 moment ขณะนั่น, ชั่วครู

656 mommy แม (ไมเปนทางการ)

657 money เงิน

658 moral ศีลธรรม

659 morning เวลาเชา

660 mortgage จํานอง

661 mostly สวนมาก,สวนใหญ,โดยทั่วไป

662 mother แม

663 motion การเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่

664 motor เครื่องยนต
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665 mountain ภูเขา

666 movement การเคลื่อนไหว

667 movie ภาพยนตร

668 mummy แม

669 murder ฆาตกรรม

670 muscle กลามเนื้อ

671 mushroom เห็ด

672 music ดนตรี

673 myself ตัวของฉัน

674 naked เปลือย,ลอนจอน

675 narrow แคบ

676 nasty คนที่นารังเกียจ, นาชัง

677 nation ชาติ, ประเทศ

678 native โดยกําเนิด,แตกําเนิด

679 nature ธรรมชาติ

680 naughty ซุกซน

681 nearby ใกลๆกัน,ถัดไป

682 nearly เกือบ

683 neighbour เพื่อนบาน

684 neither ไมทั้งสอง

685 nervous กังวลใจ, ประสาท

686 network เครือขายงาน

687 never ไมเคย

688 newly สดๆ รอนๆ, เมื่อเร็ว ๆ นี้,ใหม

689 nicely อยางด,ี อยางสุภาพ

690 no one ไมมีใคร

691 no way ไมมีทาง

692 noisy อึกทึก,เสียงดัง

693 nonsense เรื่องไรสาระ, เรื่องเหลวไหล
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694 normal ปกต,ิธรรมดา

695 northern เกี่ยวกับทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ

696 nothing ไมมีอะไร

697 notice ประกาศ, แจง

698 notion ความคิด, ความเชื่อ

699 novel นวนิยาย

700 nowhere ไมมีที่ไหน

701 nuclear เกี่ยวกับนิวเคลียร

702 nuisance การรบกวน, เหตุรําคาญ

703 number ตัวเลข, จํานวน

704 o’clock นาฬิกา

705 object วัตถุ, สิ่งของ

706 observe สังเกตุ

707 obtain ไดรับ, ไดมา

708 occur เกิดขึ้น,ปรากฏขึ้น

709 ocean มหาสมุทร

710 of course แนนอน

711 offence ความรูสึกขุนเคือง, การทําใหไมพอใจ

712 offer เสนอ

713 office สํานักงาน

714 often บอยครั้ง

715 OK ตกลง

716 onion หัวหอม

717 only เพียงแค

718 onto ไปบน, ไปยัง

719 open เปด

720 oppose คัดคาน, ตอตาน,ไมเห็นดวย

721 option การเลือก, ทางเลือก

722 orange สม
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723 order เรียงลําดับ

724 organ อวัยวะ

725 other อื่นๆ

726 ought to ควรจะ

727 ourselves ตัวของเราเอง

728 outcome ผลลัพธ

729 output ผลที่ได

730 outside ขางนอก,ดานนอก

731 oven เตาอบ

732 over เหนือ,ขาม,อีกครั้ง

733 owner เจาของ

734 package หอ, หีบ

735 packet หอของเล็กๆ

736 painting การทาส,ีภาพวาด

737 palace พระราชวัง

738 panel แผงควบคุมไฟฟา

739 panic ตื่นตระหนก

740 paper กระดาษ

741 parcel หีบหอ

742 pardon ขอโทษ, ขออภัย

743 parent พอแม

744 parking ที่จอดรถ 

745 partly บางสวน

746 partner หุนสวน

747 party พรรค, พรรคการเมือง, จัดงานเลี้ยง

748 passage ทางผาน,ทางไป

749 passion กิเลส, ความหลงไหล

750 patience ความอดทน

751 patient คนไข
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752 pattern แบบแผน,รูปแบบ

753 payment การชําระเงิน, การจายเงิน

754 peaceful สงบ,มีสันติภาพ

755 pencil ดินสอ

756 penny เหรียญเพนนีของอังกฤษ

757 pension เบี้ยบํานาญ,เงินบํานาญ

758 people ประชาชน

759 pepper พริกไทย

760 perceive รับรู,เขาใจ

761 percent รอยละ, เปอรเซ็นต

762 perfect สมบูรณ,ดีพรอม

763 perform กระทํา,ปฎิบัติ,ดําเนินการ

764 perhaps บางที

765 permit อนุญาต,ยอม

766 person บุคคล

767 persuade ชักชวน,ชักจูง

768 petrol น้ํามันรถยนต

769 photo รูปถาย

770 physics วิชาฟสิกส

771 picture รูปภาพ

772 pilot นักบิน

773 pity สงสาร

774 pizza พิซซา 

775 planet ดาวเคราะห

776 plastic พลาสติก

777 platform ชานชาลา,เวที

778 player ผูเลน

779 pleasant เพลิดเพลินเจริญใจ

780 pleasure ทําใหพอใจ, เพลิดเพลิน
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781 plenty ความอุดมสมบูรณ,ความมั่งคั่ง

782 pocket กระเปาเสื้อหรือกางเกง

783 poem บทรอยกรอง

784 poet กวี

785 police ตํารวจ

786 polite สุภาพ,เรียบรอย

787 possess เปนเจาของ

788 poster ปายโฆษณา

789 power อํานาจ

790 practice ฝกฝน

791 practise ฝกซอม, ฝกฝน, ปฎิบัติ

792 prayer ผูสวดมนต

793 precise แนนอน,เที่ยงตรง,แมนยํา

794 predict ทํานาย, พยากรณ

795 prefer ชอบมากกวา,โอนเอียงมากกวา

796 pregnant มีครรภ,ตั้งครรภ

797 premise เสนอสมมติฐาน, ที่ดินรวมสิ่งปลูกสราง

798 prepare เตรียม

799 prepared ซึ่งเตรียมพรอม

800 presence การอยูที่นั่น, การอยูในสถานที่หนึ่ง, การเขารวม, การปรากฎ

801 present ปจจุบัน,เสนอ,ยื่น

802 preserve รักษาไว, ถนอมอาหาร

803 pressure การกด,ความกดดัน

804 presume สันนิษฐาน, เชื่อเอาวา  

805 pretend แสรงทํา,เสแสรง

806 pretty สวย, นารัก

807 prevent ปองกัน,ขัดขวาง

808 princess เจาหญิง

809 printer เครื่องพิมพ
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810 prior ที่มีมากอน, อันกอน

811 prison คุก,เรือนจํา,ตาราง

812 private สันโดษ,สวนตัว, พลทหาร

813 problem ปญหา

814 proceed ดําเนินตอไป

815 process ดําเนินการ, แนวทางปฎิบัติ

816 produce ผลิต,กอใหเกิด

817 product ผลิตภัณฑ

818 profile ประวัติบุคคลโดยยอ

819 profit ผลประโยชน, กําไร

820 program รายการ,กําหนดการ, ชุดคําสั่งคอมพิวเตอร

821 programme รายการ

822 progress ความกาวหนา

823 project โครงงาน,แผนงาน

824 promise สัญญา

825 promote เลื่อนตําแหนง, สงเสริม, โฆษณา

826 proper เหมาะสม,สมควร,ถูกตอง,ถูกกาลเทศะ

827 propose เสนอ,บอกจุดประสงค

828 proposed ซึ่งถูกเสนอ, ที่วางแผนไวแลวสําหรับอนาคต

829 prospect กาลภายหนา, ภาพที่มองเห็น

830 protect ปองกัน,พิทักษ,รักษา

831 protest คัดคาน,ประทวง

832 provide จัดเตรียมไวให

833 public สาธารณะ

834 publish จัดพิมพ, ตีพิมพ, ออกหนังสือ

835 pudding ขนมพุดดิ้ง

836 pupil เด็กนักเรียน, ลูกตาดํา

837 purchase ซื้อ

838 purely อยางไมเจือปน
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839 purple สีมวง

840 purpose วัตถุประสงค

841 pursue ไลตาม,ติดตาม

842 quarter ไตรมาส, หนึ่งในสี่สวน

843 question คําถาม

844 quickly อยางรวดเร็ว

845 quiet เงียบ

846 racing การวิ่งแขง,การแขงมา,การแขงรถ

847 railway ทางรถไฟ

848 rapid รวดเร็ว,วองไว

849 rarely นานๆ ครั้ง, อยางหายาก

850 rather คอนขางจะ,ออกจะ,อยางไรก็ตาม

851 react เกิดปฏิกิริยา, โต

852 reader ผูอาน

853 reading การอาน

854 ready พรอม

855 real จริง, แท

856 reason เหตุผล

857 recall ระลึก, หวนคิด

858 receipt ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ

859 receive รับ,ยอมรับ,ตอนรับ

860 recent เมื่อเร็วๆนี้

861 reckon นับ,คํานวณ,ประเมิน,พิจารณา

862 record บันทึก, ประวัติ, เอกสาร

863 reduce ลดลง

864 refer อางถึง

865 reflect สะทอนกลับ, สะทอนใหเห็น

866 reform ปฏิรูป

867 refuse ปฏิเสธ
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868 regard พิจารณา, เอาใจใส, ความเปนที่นับถือ

869 regime ระบอบการปกครอง

870 region ภูมิภาค,บริเวณ

871 regret เสียใจ,เสียดาย

872 reject บอกปด, ปฏิเสธ

873 relate เกี่ยวของ, เกี่ยวโยง, สัมพันธกับ

874 relax ผอนคลาย

875 release ปลอย,ปลด,ลง,ตีพิมพ,ออก

876 relief การผอนคลาย

877 relieve บรรเทา,ลด,ผอนคลาย,ปลดปลอย,ชวยเหลือ,สงเคราะห

878 rely พึ่งพาอาศัย

879 remain ยังเหลืออยู, คงอยู

880 remains เศษ (อาหาร), ซาก (ซากปรักหักพัง, ซากศพ)

881 remark การใหขอคิดเห็น, สังเกต

882 remind เตือนความจํา

883 remote หางไกล

884 remove ถอดออก, เอาออก, ลบ ลาง ออก

885 repair ซอมแซม

886 repeat พูดซ้ํา, ทําซ้ํา, ทวน

887 replace แทนที,่สวมตําแหนง

888 reply ตอบ

889 report รายงาน

890 request รองขอ, ขอ(เพลง)

891 require ตองการ, สิ่งจําเปนที่ตองมี

892 rescue ชวยเหลือ

893 research การวิจัย

894 reserve ถนอมรักษาไว

895 resign ลาออก

896 resist ทนตอ, อดกลั้น
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897 resolve ตกลงใจ, แยกแยะ, แยกสลาย

898 resort สถานที่พักตากอากาศ, ชอบไป

899 resource แหลงที่มา,ทรัพยากร

900 respect ความเคารพ

901 respond ตอบ,ตอบสนอง

902 response การสนอง, การตอบ

903 restore ฟนฟูสูสภาพเดิม, ซอมแซม

904 restrict จํากัด ตีวง

905 result ผลลัพธ

906 retain รักษาไว, สงวน, กัก

907 retire เกษียณ

908 return กลับ

909 reveal เปดเผย,แสดงใหเห็น

910 reverse กลับกัน,ตรงกันขาม,ถอยหลัง

911 review ทบทวน

912 reward รางวัล

913 rival คูแขง,คูตอสู,คูปรับ

914 river แมนํ้า

915 roughly อยางคราวๆ

916 routine กิจวัตร, เปนประจํา

917 royal เกี่ยวกับกษัตริย

918 rubber ยาง

919 rubbish ขยะ

920 ruin ซากปรักหักพัง, ความหายนะ

921 rural ในชนบท,เกี่ยวกับบานนอก

922 safety ความปลอดภัย

923 salad สลัด, ยําผักสด

924 sample ตัวอยาง

925 sandwich แซนวิช
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926 sausage ไสกรอก

927 saving ชวยชีวิต,ชวยเหลือ,ชวยประหยัด

928 schedule กําหนดการ

929 science วิทยาศาสตร

930 season ฤดูกาล

931 second ที่สอง,ชั้นสอง,อันดับสอง, n.วินาที

932 secret ลับ,เปนความลับ

933 section สวน, ภาค, ตอน, ขอ

934 sector ภาคสวน

935 secure ปลอดภัย

936 select เลือก

937 senior ผูมีอายุแกกวา, ผูมีอาวุโส

938 sentence ประโยค,การพิพากษา

939 sequence ลําดับ, การตอเนื่อง

940 series อนุกรม,ลําดับ

941 servant คนรับใช

942 service บริการ, การตอนรับ

943 session สมัยประชุม, การประชุม, ภาคการศึกษา

944 setting ฉาก, ทิวทัศน, สิ่งแวดลอม

945 settle เขาที,่ตั้งถิ่นฐาน

946 severe รุนแรง, สาหัส

947 shadow เงา

948 sharply อยางชัดเจน,อยางฉลาด

949 shelter ที่กําบัง,ที่ลี้ภัย,ที่พักอาศัย

950 shocking เขยาขวัญ,ทําใหสะดุงตกใจ

951 shopping การเดินดูและซื้อของตามราน

952 shortly เร็วๆนี้

953 shoulder ไหล

954 shower การอาบน้ําดวยฝกบัว vi. ฝนตกปรอยๆ,หิมะตกปรอยๆ
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955 signal สัญญาณ

956 silence ความเงียบ

957 silent เงียบ

958 silly โง เซอ, เหลวไหล

959 silver ธาตุเงิน

960 simple งาย เรียบ พื้น ๆ

961 simply งายๆ,ชัดเจน,เรียบๆ

962 singer นักรอง

963 single เดียว, เปนโสด

964 sister พี่สาวนองสาว

965 slightly อยางเล็กนอย, นิดๆ

966 slowly อยางชาๆ

967 smoking การปลอยควัน, การสูบบุหรี่

968 so-called ดังกลาว,เปนที่รูจักแพรหลาย

969 social ทางสังคม

970 software ซอฟตแวร, สวนชุดคําสั่ง

971 soldier ทหาร

972 solid ของแข็ง, แข็ง, มั่นคง, หนักแนน

973 somehow ดวยวิธีใดก็ตาม

974 someone บางคน

975 something บางสิ่งบางอยาง

976 sometimes บางครั้ง,บางคราว

977 somewhat คอนขาง

978 somewhere บางแหง,โดยประมาณ

979 sorry เสียใจ

980 southern ทางทิศใต

981 speaker ผูพูด,เครื่องขยายเสียง

982 special พิเศษ

983 species ชนิดของพืชหรือสัตว, จําพวก
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984 spelling การสะกดคํา

985 spirit วิญญาณ,จิตใจ

986 spokesman โฆษก

987 stable มั่นคง,สม่ําเสมอ

988 standard มาตรฐาน

989 statement คําแถลง, รายงานการเงิน

990 station สถานี

991 status ฐานะ, สภาพ

992 steady สม่ําเสมอ, แนวแน

993 stomach ทอง

994 storage ที่เก็บรักษา

995 story เรื่องราว

996 stranger คนแปลกหนา

997 strongly อยางแข็งแรง

998 structure โครงสราง

999 struggle ดิ้นรน,ตอสู

1000 student นักเรียน, นักศึกษา

1001 study ศึกษา

1002 stupid โง

1003 subject หัวขอ, เรื่อง, วิชา

1004 submit ยื่น(เอกสาร,คําขอ), มอบ,ยื่น

1005 substance สาร,สสาร,แกนสาร

1006 succeed ประสบความสําเร็จ,บรรลุผล

1007 success ความสําเร็จ

1008 sudden ทันท,ีทันใด

1009 suffer ทนทุกขทรมาน, ทรมาน

1010 sugar นํ้าตาล

1011 suggest เสนอแนะ

1012 summer ฤดูรอน
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1013 super เกินปกติ

1014 supper อาหารค่ํา, อาหารมื้อสุดทายของวัน

1015 supply อุปทาน, จัดหาให

1016 support สนับสนุน, การชวยเหลือ

1017 suppose สมมุต,ิ คาดคะเน

1018 surely แนนอน,อยางมั่นใจ

1019 surface พื้นผิว

1020 surprise (การ)ทําใหประหลาดใจ

1021 surprised ประหลาดใจ, สะดุง

1022 surround ลอมรอบ,โอบลอม,แวดลอม,หอมลอม

1023 survey สํารวจ, สํารวจตลาด

1024 survive อยูรอด,รอดตาย

1025 suspect นาสงสัย

1026 sustain ยั่งยืน,ถาวร

1027 swimming การวายน้ํา

1028 symbol สัญลักษณ

1029 system ระบบ

1030 table โตะ,ตาราง

1031 tablet ยาเม็ดแบน

1032 tackle การตะครุบตัว,เลนงาน,การฉุด

1033 talent พรสวรรค,ความสามารถพิเศษ

1034 target เปา,เปาหมาย,เปาโจมตี,เปายิงปน

1035 taxi รถแท็กซี่

1036 teacher ครู

1037 teaching การสอน

1038 technique เทคนิค

1039 telly โทรทัศน (ภาษาพูด)

1040 tennis เทนนิส

1041 tension ความตึงเครียด, ความตึง
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1042 terror ความหวาดกลัว,ความนากลัว

1043 themselves ดวยตัวของพวกเขาเอง

1044 therefore เพราะฉะนั้น, ดังนั้น

1045 threaten ขมขู,คุกคาม

1046 throughout โดยตลอด,ทุกหนทุกแหง

1047 ticket ตั๋ว, บัตร

1048 tidy เปนระเบียบ

1049 tiny เล็กมาก,จิ๋ว

1050 title ชื่อ, ชื่อเรื่อง, หัวขอ

1051 today วันนี้

1052 toilet หองน้ํา

1053 tonight คืนนี้

1054 topic หัวขอเรื่อง

1055 total ผลรวม, รวมยอด, ทั้งหมด

1056 tourist นักทองเที่ยว

1057 towards ไปทาง, สู

1058 towel ผาขนหนู

1059 tower หอสูง

1060 traffic การจราจร

1061 trailer ผูลาก, รถพวง

1062 trainer ครูฝก

1063 training การฝก

1064 transfer ถายเท,ขนสง,โยกยาย

1065 transform แปลง

1066 translate แปล

1067 transport ขนสง

1068 travel เดินทาง

1069 treatment การรักษาพยาบาล, การบําบัด

1070 treaty สนธิสัญญา, สัญญาระหวางชาติ
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1071 trial การพิจารณาคดีในศาล, การทดลอง

1072 tricky รอยเลห,เหลี่ยมจัด

1073 trouble อุปสรรค, ความยากลําบาก

1074 trousers กางเกงขายาว

1075 truly โดยน้ําใจแทจริง,จริงๆ,อยางแทจริง

1076 tunnel อุโมงค

1077 TV โทรทัศน (คํายอ)

1078 ugly นาเกลียด,อัปลักษณ

1079 uncle ลุง

1080 under ใต, ต่ํากวา

1081 unfair ไมยุติธรรม,ไมถูกตอง

1082 union สหภาพ, การรวมเขาดวยกัน

1083 unique ซึ่งเปนหนึ่งเดียว, มีลักษณะเฉพาะ

1084 unit หนวย, หนวยวัด, บท(หนังสือ)

1085 unknown ไมเปนที่รูจัก

1086 unless เวนแต

1087 unlike แตกตางจาก

1088 until จนกระทั่ง

1089 upon บน,เหนือ

1090 upper สูงกวา, ขางบน, เหนือกวา

1091 upset อารมณเสีย, พลิกคว่ํา

1092 upstairs ขางบน, ชั้นบน

1093 urban เกี่ยวกับเมือง,อาศัยอยูในเมือง

1094 urgent เรงรีบ, รีบดวน, ฉุกเฉิน

1095 used to เคย,เคยชิน,คุนเคยกับ

1096 useful มีประโยชน

1097 user ผูใช

1098 valley หุบเขา

1099 value คุณคา,ราคา
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1100 vary เปลี่ยนแปลง

1101 version ฉบับ

1102 very มาก,แทจริง

1103 via โดยทาง,โดยเสนทาง

1104 victim เหยื่อ,ผูเคราะหราย

1105 village หมูบาน

1106 virtue คุณงามความด,ีความบริสุทธิ์

1107 virus ไวรัส

1108 vision ความสามารถในการเห็นภาพ, วิสัยทัศน

1109 visit เยี่ยมเยือน

1110 vital จําเปนสําหรับชีวิต

1111 volume เลม ( หนังสือ ) ฉบับ, ความดังของเสียง

1112 wander เดินเตร็ดเตร

1113 wardrobe ตูเสื้อผา

1114 warning คําเตือน

1115 washing การซัก, การลาง, การชะลาง

1116 water นํ้า

1117 weakness ความออนแอ, จุดออน

1118 weapon อาวุธ

1119 weather สภาพอากาศ

1120 website เวปไซต

1121 wedding งานแตงงาน

1122 weekend วันสุดสัปดาห

1123 weekly รายสัปดาห

1124 welcome ยินดีตอนรับ, ตอนรับ

1125 welfare สวัสดิการ

1126 western ซึ่งอยูทางทิศตะวันตก

1127 whereas เพราะวา,ในทางตรงกันขาม

1128 whether หรือไม
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1129 whisky เหลาวิสกี้

1130 whisper กระซิบ

1131 wicked ชั่วชา, เลวทราม

1132 widely อยางกวางขวาง

1133 widespread แพรหลาย, แพรไป

1134 willing เต็มใจ, ตั้งใจ, มีเจตนา, สมัครใจ

1135 window หนาตาง

1136 windy ที่มีลม, ที่ลมแรง

1137 winner ผูชนะ

1138 winter ฤดูหนาว

1139 withdraw ถอนเงิน, เก็บคืน, เอากลับ

1140 within ภายใน, ตามที่กําหนด

1141 without โดยปราศจาก

1142 witness พยาน

1143 woman ผูหญิง

1144 wonder ความพิศวงสงสัย, ประหลาดใจ

1145 wooden ทําดวยไม

1146 worker คนงาน

1147 working ซึ่งใชการได, ซึ่งมีงานทํา

1148 workshop โรงฝกงาน

1149 worried กังวล

1150 worry วิตกกังวล, หนักใจ

1151 writer ผูเขียน,นักเขียน

1152 writing การเขียน

1153 yellow สีเหลือง

1154 youngster เด็กหนุมสาว,ลูกสัตว

1155 yourself ดวยตัวคุณเอง

ศัพท 3 พยางค มี 585 คํา
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1 abandon ละทิ้ง, ผละ สละ, การทอดทิ้ง  

2 absolute สัมบูรณ,แนนอน

3 accident อุบัติเหตุ

4 accurate ถูกตอง, อยางแมนยํา

5 achievement การบรรลุผล,ความสําเร็จ

6 acknowledge รับรอง,แจงวาไดรับ,เห็นคุณคา

7 activist นักกิจกรรม

8 actual ตามความเปนจริง, ซึ่งเปนอยูปจจุบัน

9 addition การบวก

10 adequate เพียงพอ

11 admission คาธรรมเนียมเขา, การรับผูปวยไวในโรงพยาบาล

12 advantage ผลประโยชน, ความไดเปรียบ

13 advertise โฆษณา,ทําใหเปนที่รูจักแพรหลาย

14 adviser ที่ปรึกษา

15 afternoon บาย

16 afterwards ภายหลัง

17 agency หนวยงานบริการ,สํานักงานของตัวแทน

18 aggressive รุกราน,กาวราว,แข็งขัน

19 agreement ขอตกลง, ความตกลง, ความยินยอม

20 alcohol แอลกอฮอล

21 allowance การอนุญาตหรือยินยอม

22 alongside ขาง ๆ, อยูขาง

23 already เรียบรอยแลว, แลว

24 amazing นาประหลาดใจ

25 ambition ความทะเยอทะยาน,ความมุงมาดปรารถนา

26 ambulance รถพยาบาล

27 analyse วิเคราะห

28 analyst นักวิเคราะห

29 animal สัตว
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30 announcement การประกาศ

31 annual ประจําป

32 another อีกหนึ่ง

33 anyhow อยางไรก็ตาม

34 anyone ใครๆ, คนใดคนหนึ่ง

35 anything สิ่งหนึ่งสิ่งใด

36 anyway อยางไรก็ตาม

37 anywhere ที่ใดก็ไดที่ไหนก็ตาม

38 apartment หองชุด, อาคารที่มีหองใหเชา

39 approval การอนุมัต,ิการเห็นดวย

40 architect สถาปนิก

41 area บริเวณ

42 argument การแยง, การโตเถียง

43 arrangement การจัดการ

44 arrival การมาถึง

45 article บทความ

46 assessment การประเมิน

47 assignment การมอบหมาย,งานใหทํา,งานที่ไดรับมอบหมาย

48 assistance ความชวยเหลือ, การสนับสนุน

49 assistant ผูชวยเหลือ,ผูชวย

50 assumption สมมุติฐาน, ขอสมมุติพื้นฐาน

51 atmosphere ชั้นบรรยากาศ

52 attention การเอาใจใส,ความสนใจ

53 attitude ทัศนคติ

54 attorney ทนายความ, นักกฎหมาย

55 attraction การดึงดูด, สิ่งดึงดูดใจ

56 attractive ซึ่งดึงดูดความสนใจ,มีเสนห

57 audience ผูฟง,ผูชม

58 average คาเฉลี่ย
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59 awareness ความรูตัวและตระหนัก

60 barrier เครื่องกั้น,อุปสรรค

61 battery แบตเตอรี่

62 beforehand กอนเวลา, กอนหนา, ลวงหนา

63 beginning การเริ่ม,ระยะตั้งตน

64 behaviour พฤติกรรม

65 benefit ผลประโยชน, มีประโยชนจาก

66 bicycle จักรยาน

67 cabinet ตูชั้นวางของ,คณะรัฐมนตรี

68 calculate คํานวณ,คาดคะเน

69 calendar ปฏิทิน

70 camera กลองถายรูป

71 candidate ผูสมัคร

72 capable ที่สามารถทําได, สมรรถ

73 capital เมืองหลวง

74 carefully อยางระมัดระวัง

75 catalogue สมุดแจงรายการสินคา, บัญชีรายชื่อ

76 celebrate ฉลอง

77 century ศตวรรษ

78 cereal อาหารเชาที่ทําจากธัญพืช

79 certainly ไมตองสงสัย, แนนอน

80 champion ผูชนะเลิศ

81 character ตัวอักษร, อุปนิสัย

82 charity การกุศล

83 chemical สารเคมี

84 chemistry วิชาเคมี,คุณสมบัต,ิปฏิกิริยา

85 chocolate ช็อกโกแลต

86 cigarette บุหรี่

87 cinema โรงภาพยนตร
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88 circumstance สถานการณ,กรณ,ีสภาวะ,สภาพ,ฐานะ,รายละเอียด,วิธีการ

89 citizen พลเมือง

90 classical มีมาตรฐานสูง,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก

91 collection การสะสม

92 commercial เชิงพาณิชย, เชิงการคา

93 commission คณะกรรมาธิการ

94 commitment พันธะ,การใหคํามั่นสัญญา

95 committee คณะกรรมการ

96 company บริษัท

97 completely อยางสมบูรณ

98 component สวนประกอบ

99 computer เครื่องคอมพิวเตอร

100 concentrate ตั้งสมาธิ, ทําใหเขมขน

101 concerning เกี่ยวกับ, วาดวย

102 conclusion สรุป,ผลลัพธ

103 condition เงื่อนไข,สภาพ

104 conference การประชุมรวม

105 confidence ความเชื่อมั่น,ความลับ

106 confident มั่นใจ

107 confusing นาสับสน

108 confusion ความสับสน

109 connection การเชื่อมตอ, ความสัมพันธ

110 consciousness ความมีสติ,ความมีจิตสํานึก,ภาวะจิต

111 consequence ผลลัพธ,ผลที่ตามมา

112 consider พิจารณา

113 consistent คงเสนคงวา, เสมอตนเสมอปลาย

114 constantly อยางมั่นคง,อยางคงที,่อยางแนวแน,อยางตอเนื่อง

115 constitute สถาปนา, บัญญัติขึ้น, สรางขึ้น

116 construction การกอสราง,สิ่งที่ปลูกสราง
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117 consumer ผูบริโภค

118 consumption การบริโภค,การเผาผลาญ

119 continue ตอเนื่อง

120 contribute ใหเงินชวยเหลือ,ชวยเหลือ

121 convenient สะดวก

122 convention การประชุม, การชุมนุม

123 conviction การพิสูจนวาทําผิด, การตัดสินวาผิด

124 corridor ระเบียง,เฉลียง,เหตุฉนวน

125 countryside สวนที่เปนชนบท

126 creation การสราง, สรรพสิ่ง

127 creative ที่สรางสรรค

128 credit card บัตรสินเชื่อ

129 criminal เกี่ยวกับอาชญากรรม,เกี่ยวกับอาญา

130 critical จําเปน, วิกฤต

131 criticism บทวิจารณ, การวิจารณ

132 criticize วิพากษวิจารณ

133 cultural เกี่ยวกับวัฒนธรรม

134 curious ซึ่งอยากรูอยากเห็น

135 currency การหมุนเวียน, เงินตรา, กระแสน้ํา

136 currently เปนปจจุบัน

137 customer ลูกคา

138 dangerous อันตราย,เปนภัย,ไมปลอดภัย

139 database ฐานขอมูล(ทางคอมพิวเตอร)

140 decision การตัดสินใจ

141 definite แนนอน,แนชัด,ชัดเจน, เด็ดขาด

142 deliver นําสง, สงจดหมาย ,คลอดลูก

143 demonstrate สาธิต,เดินขบวน

144 department แผนก,ภาค,กอง,กรม

145 departure การจากไป,การออกเดินทาง
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146 dependent ขึ้นอยูกับ, ไมเปนอิสระ, ตองอาศัย

147 deposit ฝากเงิน,วางเงินมัดจํา

148 depression ความกดอากาศต่ํา, แอง

149 description รูปพรรณสัญฐาน, การอธิบาย

150 designer นักออกแบบ

151 desperate ซึ่งสิ้นหวัง, เอาเปนเอาตาย

152 destruction การทําลาย, วิธีการทําลาย

153 determine กําหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ

154 determined แนนอน,ซึ่งตัดสินใจแลว

155 develop พัฒนา

156 diagram ภาพวาด,แบบหรือแผนผังที่ใชในการอภิปราย

157 diary สมุดบันทึกประจําวัน, อนุทิน

158 difference ความแตกตาง

159 different แตกตาง

160 difficult ยาก

161 dimension มิติ  

162 direction ทิศทาง, คําแนะนํา

163 directly โดยตรง,ทันที

164 director ผูอํานวยการ

165 disabled พิการ,ไรความสามารถ, ปดการทํางาน

166 disagree ไมเห็นดวย

167 disappear หายตัว

168 disappoint ทําใหผิดหวัง

169 disaster ความหายนะ,ภัยพิบัติ

170 discipline ระเบียบวินัย, สาขาวิชา, ฝกฝน

171 discover คนพบ

172 discussion การอภิปราย,การโตแยงหาเหตุผล

173 disgusting นารังเกียจ,นาขยะแขยง

174 distinction ความแตกตาง, ลักษณะเดน มีชื่อเสียง
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175 distinguish ทําใหแตกตาง, จําแนก, ทําใหเดน

176 distribute แจกจาย, เผยแพร, แบง

177 division การแบง,การแบงแยก

178 document เอกสาร

179 domestic ภายในประเทศ, เกี่ยวกับครอบครัวหรือบาน

180 dominant เดนกวา, ที่ครอบงํา

181 dominate ครอบงํา,ปกครอง,มีอํานาจเหนือ

182 dramatic เกี่ยวกับละคร,ที่ตื่นเตนเราใจ

183 DVD เครื่องเลนดีวีดี

184 each other ซึ่งกันและกัน

185 easily อยางงายดาย

186 edition จํานวนพิมพทั้งหมดตอครั้ง

187 editor บรรณาธิการ

188 effective ไดผลดี

189 efficient ซึ่งมีประสิทธิภาพ,มีความสามารถ

190 elderly สูงวัย,อาวุโส

191 election การเลือกตั้ง

192 electric เกี่ยวกับไฟฟา

193 element สวนประกอบ, สมาชิก(ของเซต), ธาติ

194 embarrassed อาย, ขวยเขิน

195 emotion อารมณ

196 emphasis การเนนย้ํา

197 emphasize เนน,ใหความสําคัญ

198 employee ลูกจาง,ผูถูกวาจาง

199 employer นายจาง

200 employment การจางงาน

201 enable ทําใหมีความสามารถ,มอบอํานาจ

202 encounter เผชิญหนา

203 encourage ใหกําลังใจ,บํารุงน้ําใจ
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204 enemy ศัตรู

205 energy พลังงาน

206 engineer วิศวกร

207 enormous ใหญมาก,มหึมา

208 enquiry สอบถาม,สืบสวน

209 enterprise องคกรธุรกิจ,บริษัท

210 entirely ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง

211 entitle ใหชื่อ, ใหตําแหนง

212 envelope ซองจดหมาย

213 equally อยางเทาเทียมกัน

214 equipment อุปกรณ,เครื่องมือ

215 essential จําเปน,ซึ่งขาดเสียไมได

216 establish กอตั้ง,สราง,สถาปนา

217 estimate ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา

218 everyone ทุกคน

219 everything ทุกสิ่งทุกอยาง

220 everywhere ทุกหนทุกแหง

221 evidence หลักฐาน

222 exactly ใชแลว, อยางแมนยํา, เผง

223 examine วิเคราะห,ทดสอบ,ตรวจสอบ

224 example ตัวอยาง

225 excellent ดีมาก

226 exception การยกเวน,ขอยกเวน,กรณีพิเศษ

227 excitement ความตื่นเตน,ความเรารอน

228 exciting นาตื่นเตนซึ่งทําใหตื่นเตน,นาตื่นเตน

229 exercise ออกกําลังกาย

230 existence การดํารงอยู,การมีอยู

231 existing ที่มีอยู

232 expansion การขยายออก
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233 expensive แพง

234 explosion การระเบิดอยางรุนแรง

235 expression การแสดงออกทางน้ําเสียงหรือสีหนา

236 extension สายพวงไฟ, การยืดออก แผออก

237 extensive กวาง,แพรหลาย

238 external ภายนอก

239 extremely อยางสุดขีด

240 factory โรงงาน

241 familiar คุนเคย,คุน,ชิน,เคย

242 family ครอบครัว

243 fantastic ประหลาด,นาอัศจรรย

244 favourite คนโปรด,ของโปรด

245 federal สหพันธรัฐ,สหรัฐ,สหภาพ

246 festival เทศกาล,วันเฉลิมฉลอง

247 finally ในที่สุด

248 financial เกี่ยวกับการเงิน

249 following กลุมผูติดตาม,กลุมผูสนับสนุน

250 forever ตลอดไป,นิรันดร

251 formally อยางเปนทางการ, เปนพิธีรีตอง

252 formation การกอรูป, ขบวน, การสราง

253 formula สูตร

254 fortunate โชคดี, ดวงดี

255 foundation รากฐาน,พื้นฐาน,แปงรองพื้นกอนแตงหนา

256 frequently บอยๆ, ถี่เปนประจํา

257 funeral พิธีฝงศพ

258 furniture เครื่องเรือน

259 gallery หองแสดงภาพ,หองแสดงงานศิลปะ

260 gasoline น้ํามันเชื้อเพลิง

261 general ทั่วไป
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262 generate ใหเกิด,ผลิต,ใหกําเนิด,แพร

263 generous ใจกวาง,มีน้ําใจ,ไมเห็นแกตัว

264 gentleman สุภาพบุรุษ

265 genuine แท, ของจริง, ไมเสแสรง

266 good morning อรุณสวัสดิ์

267 government รัฐบาล

268 governor ผูวาการ, ผูวาราชการ, ขาหลวง

269 grandfather ปู, ตา

270 grandmother ยาย, ยา

271 grocery รานขายของชํา

272 guarantee รับประกัน

273 headquarters กองบัญชาการ, สํานักงานใหญ

274 heavily อยางหนัก (ฝนตกหนัก, งานหนัก, น้ําหนักมาก)

275 hesitate ลังเลใจ,รีรอ

276 history ประวัติศาสตร

277 holiday วันหยุด

278 honestly อยางซื่อสัตย,อยางสุจริต,ดวยความจริงใจ

279 hopefully อยางคาดหวังไว

280 horrible นาเกลียดนากลัว, สยองขวัญ

281 hospital โรงพยาบาล

282 however อยางไรก็ตาม

283 idea ความคิด

284 ideal อุดมคติ

285 idiot คนโงเงา

286 illegal ผิดกฎหมาย,นอกกฎหมาย

287 illustrate แสดงตัวอยางดวยภาพ, ใหคําอธิบาย

288 imagine จินตนาการ,นึกคิด

289 implement นําไปปฏิบัติ, ทําใหมีผล

290 importance ความสําคัญ
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291 important สําคัญ

292 impression ความประทับใจ, รอยประทับ, รอยพิมพ

293 impressive ซึ่งนาประทับใจ

294 improvement การปรับปรุง

295 incident เปนผลจากบางสิ่ง, สิ่งที่เกิดขึ้น

296 including รวมถึง, รวมเขาดวย

297 indicate ชี้แนะ,แสดง

298 industry อุตสาหกรรม,ความขยันหมั่นเพียร

299 infection การติดโรค,การติดเชื้อ

300 inflation ภาวะเงินเฟอ, คาเงินลดลง, การขยายตัว

301 influence มีอิทธิพลตอ

302 informal ไมเปนทางการ

303 initial อักษรแรกของชื่อ, แรกเริ่ม

304 injury การบาดเจ็บ

305 innocent ไรเดียงสา

306 inquiry การสอบถาม,การไตสวน

307 inspection การตรวจตรา, การตรวจสอบ

308 inspector สารวัตร, ผูตรวจ

309 institute สถาบัน,สมาคมวิทยาลัย

310 instruction คําสั่ง, วิธีใช

311 instrument เครื่องมือ,เครื่องดนตรี

312 insurance การประกัน

313 intention เจตนา, ความตั้งใจ

314 interest ความสนใจ, ดอกเบี้ย

315 internal ภายใน

316 internet เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงทั่วโลก

317 interpret แปลปากเปลา

318 interval ชวงเวลา, ชวง

319 interview การสัมภาษณ
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320 introduce แนะนํา

321 investment การลงทุน,เงินลงทุน

322 involvement การเกี่ยวของ,การเกี่ยวโยง

323 journalist นักหนังสือพิมพ

324 justify จัดบรรทัดใหเสมอกัน, แสดงความบริสุทธิ์

325 leadership ภาวะผูนํา

326 liberal นิยมลัทธิเสรีนิยม, ใจกวาง

327 library หองสมุด

328 limited ที่ถูกจํากัด, ที่มีขอบเขต

329 location ตําแหนงที่ตั้ง

330 logical มีเหตุผล

331 luckily โดยโชคดี, อยางเฮง

332 magazine นิตยสาร

333 maintenance การดูแลรักษา, การบํารุงรักษา

334 management การจัดการ

335 manager ผูจัดการ

336 marketing การตลาด, การซื้อขายสินคาหรือบริการ

337 marvellous นาพิศวง, นาอัศจรรย

338 maximum จํานวนที่มากที่สุด,คาสูงสุด

339 measurement การวัด

340 mechanism สวนประกอบของเครื่องจักร, กลไก

341 media สื่อมวลชน,สื่อบันทึก

342 medical ทางการแพทย

343 medicine ยา

344 medium ปานกลาง

345 membership สมาชิกภาพ, การเปนสมาชิก

346 memory ความจํา

347 mineral แร

348 minimum ขั้นต่ํา, คานอยที่สุด
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349 minister รัฐมนตรี

350 ministry กระทรวง

351 misery ความทุกขยาก, นาสังเวช

352 mobile phone โทรศัพทมือถือ, โทรศัพทเคลื่อนที่

353 monitor เฝาดู,จับตา,จอแสดงผล

354 moreover นอกจากนั้น

355 motorway ทางดวน,ทางหลวงพิเศษ

356 museum พิพิธภัณฑ

357 musical เกี่ยวกับดนตรี

358 mystery ความลึกลับ,สิ่งที่ไมสามารถอธิบายได

359 national แหงชาติ, เพื่อชาติ

360 natural โดยธรรมชาติ

361 negative คําปฏิเสธ, การคัดคาน

362 neighbourhood ยานใกลเคียง

363 newspaper หนังสือพิมพ

364 nobody ไมมีใคร

365 normally ตามธรรมดา,โดยทั่วไป

366 notably อยางเดนชัด

367 nowadays ในปจจุบัน 

368 numerous มีมากมาย,เพียบ,เยอะแยะ

369 objection การคัดคาน, คําคัดคาน,การทวงติง

370 objective เปาหมาย,วัตถุประสงค

371 obvious ชัดเจน, เดนชัด, เขาใจไดงาย

372 occasion โอกาส,จังหวะ

373 occupy เขายึด

374 officer พนักงาน, เจาหนาที่

375 official ขาราชการ

376 opening ตอนเริ่มตน, การเปด

377 operate ปฏิบัติ, ผาตัด, ทําการ
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378 opinion ความคิดเห็น

379 opponent คูตอสู, ที่เปนฝายตรงขาม

380 opposite ตรงกันขาม

381 organic เกี่ยวกับอวัยวะ,เกี่ยวกับอินทรีย

382 organize รวบรวม,ทําใหเปนระเบียบ

383 organized ซึ่งจัดตั้ง

384 origin แหลงกําเนิด

385 otherwise ถาไมเชนนั้น,มิฉะนั้น

386 outstanding เดน,สะดุดตา

387 overall ทั้งหมด

388 overcome มีชัย,พิชิต

389 overseas โพนทะเล,ตางประเทศ

390 overtime นอกเวลาปกติ

391 ownership ความเปนเจาของ

392 parliament สภา,รัฐสภา

393 partnership หุนสวน, หางหุนสวน

394 passenger ผูโดยสาร

395 penalty การลงโทษ, คาปรับ

396 percentage อัตรารอยละ,คาเปอรเซ็นต

397 perception การรับรู, ความเขาใจ

398 perfectly อยางสมบูรณ,อยางยอดเยี่ยม

399 performance การปฏิบัติ,การแสดง

400 period ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน

401 permanent ทนทาน,ถาวร

402 permission การอนุญาต

403 personal สวนตัว, สวนบุคคล

404 personnel พนักงาน, ฝายบุคคล

405 perspective เทคนิคเขียนภาพใหไดสัดสวนอยางที่เห็น, ความคิด

406 photograph รูปถาย, ภาพถาย
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407 physical กายภาพ

408 piano เปยโน

409 poetry บทกวี

410 policeman ตํารวจ

411 policy นโยบาย

412 politics การเมือง, วิชาการเมือง, รัฐศาสตร

413 pollution มลพิษ,ของเสีย

414 popular เปนที่นิยม

415 position ตําแหนง

416 positive ทางบวก,แงบวก

417 possession ความเปนเจาของ, สิ่งที่ครอบครอง

418 possible เปนไปได

419 possibly อาจจะ, เปนได

420 post office ที่ทําการไปรษณีย

421 potato มันฝรั่ง

422 potential มีศักยภาพ

423 poverty ความจน

424 powerful มีกําลังมาก, มีอํานาจมาก

425 practical ที่ปฏิบัติไดจริง

426 precisely อยางแมนยํา,ตรงเผง

427 preference สิ่งที่ชอบมากกวา, สิทธิพิเศษ

428 president ประธานาธิบดี

429 previous กอนหนา, แตกอน,ครั้งกอน

430 primary ปฐมภูมิ, ขั้นตน

431 principal หัวหนา,ตัวการ,ครูใหญ

432 principle กฎ, หลัก, หลักการ

433 prisoner นักโทษ

434 privilege สิทธิพิเศษ

435 probably ซึ่งเปนไปไดมาก
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436 procedure ระเบียบการ, ขั้นตอนการปฏิบัติ

437 proceeding การดําเนินการ, คอยเปนคอยไป

438 producer ผูผลิต, ผูอํานวยการสรางภาพยนตร

439 production กระบวนการผลิต

440 profession อาชีพ,กลุมผูเชี่ยวชาญ

441 professor ศาตราจารย

442 promotion สนับสนุน,การสงเสริม,การใหกําลังใจ

443 properly อยางเหมาะสม

444 property ทรัพยสิน,สมบัติ,กรรมสิทธิ์

445 proportion สัดสวน, ทําใหไดสัดสวน

446 proposal ขอเสนอ,การขอแตงงาน

447 protection การปองกัน,การคุมครอง,การพิทักษ

448 provided ภายใตเงื่อนไข,โดยมีขอแมวา

449 providing ถาหากวา

450 provision การจัดหาให, จัดหาเสบียงอาหารให

451 publisher สํานักพิมพ

452 punishment การลงโทษ

453 qualify มีคุณสมบัติเหมาะสม

454 quality คุณภาพ

455 quantity ปริมาณ

456 quietly อยางสงบ, อยางเงียบ

457 radical คนหัวรุนแรง, ถอนรากถอนโคน

458 radio วิทยุ

459 rapidly อยางรวดเร็ว

460 ratio อัตราสวน

461 reaction ปฏิกิริยา,การโตตอบ,การตอบสนอง

462 readily อยางรวดเร็ว,อยางฉับพลัน

463 realize เขาใจ,ตระหนัก,รู,สํานึก

464 really จริง ๆ
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465 recently เมื่อเร็ว ๆ นี้

466 reception การตอนรับ, การตอนรับแขก, การรับรอง

467 recipe วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา

468 recognize จําได,จําแนกออก,รูจัก,แสดงวารูจัก

469 recommend แนะนํา, ฝากฝง

470 recording การบันทึก

471 recover เอาหรือไดกลับคืน,ฟนไข

472 reduction การลดลง

473 reference การอางอิง,การอางถึง,หนังสืออางอิง

474 reflection ภาพสะทอน, การสะทอน

475 regional ระดับภูมิภาค

476 register ลงทะเบียน

477 regular ตามปกต,ิโดยปกติ

478 reinforce เสริมกําลัง

479 related ซึ่งเกี่ยวของกัน

480 relation ความสัมพันธ

481 relative ญาติ

482 relevant เขาประเด็น

483 religion ธรรมะ, ศาสนา

484 religious เครงศาสนา

485 remaining ที่เหลืออยู, ยกยอด, ยังคงอยู

486 remember จดจํา

487 replacement การแทนที,่การสวมตําแหนง,การทําหนาที่แทน

488 reporter ผูสื่อขาว

489 represent เปนตัวแทน,เลนบทเปน

490 republic สาธารณรัฐ

491 requirement สิ่งที่จําเปนตองมีเพื่อที่จะ

492 resident ผูอยูอาศัย

493 resistance การขัดขืน ตอตาน ตานทาน
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494 restaurant รานอาหาร, ภัตตาคาร

495 restriction การจํากัด,การจํากัดวง,การบังคับ

496 retirement การเกษียณอายุ

497 revenue รายได

498 salary เงินเดือน

499 satellite ดาวเทียม

500 satisfied พอใจ,แนใจ,สนใจ

501 satisfy ทําใหพึงพอใจ

502 scientist นักวิทยาศาสตร

503 secondly ในลําดับที่สอง

504 selection การเลือก,การคัดเลือก

505 sensible ไวตอสิ่งกระตุน, มีไหวพริบ

506 sensitive ไวตอความรูสึก,รูสึกไดงาย

507 separate แยกออก,แยก

508 serious เอาจริงเอาจัง

509 settlement การจัดการ, การชําระหนี้, การตั้งรกราก

510 several หลาย, มากมาย

511 sexual เกี่ยวกับเพศ

512 signature ลายเซ็น,ลายมือชื่อ

513 similar คลายกัน

514 solution วิธีแกปญหา,เฉลย,สารละลาย

515 somebody บางคน,ใครคนหนึ่ง

516 specialist ผูชํานาญพิเศษ, แพทยผูชํานาญ เฉพาะโรค

517 specific โดยเฉพาะ,เจาะจง

518 specify ระบุไว 

519 statistic คาสถิติ

520 straightforward ตรงไปตรงมา

521 strategic เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ

522 strategy ยุทธวิธี, แผนการ
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523 strawberry สตรอเบอรี 

524 studio หองกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน

525 subsequent ซึ่งตามมา

526 substantial มีแกนสาร,มีตัวตน,เปนเนื้อหนังมังสา

527 successful เปนผลสําเร็จ

528 suddenly อยางกะทันหัน

529 sufficient มีพอเพียง

530 suggestion การแนะนํา

531 suitable คูควรกับ

532 supporter ผูสนับสนุน, สายรัดถุงเทายาว

533 surgery ศัลยศาสตร,วิชาการผาตัดทางการแพทย

534 surprising นาประหลาดใจ

535 survival การอยูรอด, การรอดตาย

536 suspicion ความคลางแคลงใจ, ขอพิรุธ

537 suspicious นาสงสัย,หวาดระแวง

538 sympathy ความเห็นใจ

539 technical เกี่ยวกับเทคนิค

540 telephone โทรศัพท

541 tendency แนวโนม

542 terrible นากลัว,นาเกรงขาม

543 terribly อยางเลวราย

544 terrorist ผูกอการราย

545 theatre โรงภาพยนตร

546 theory ทฤษฎี

547 together ดวยกัน

548 tomato มะเขือเทศ

549 tomorrow พรุงนี้

550 totally ทั้งหมด,ทั้งสิ้น

551 tradition ประเพณ,ี ธรรมเนียมปฎิบัติ
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552 transaction ธุรกรรม, การติดตอทางธุรกิจ

553 transition การสงผาน,การเปลี่ยน

554 tremendous ใหญโตมหึมา, มหาศาล

555 typical เปนแบบอยาง,ตัวอยาง

556 ultimate ขั้นที่สุด,จุดสูงสุด

557 unable ไมสามารถ

558 underneath แฝงอยูภายใต, ขางใต

559 understand เขาใจ

560 undertake รับอาสา, รับภาระ, เขาทํา

561 unemployed ซึ่งวางงาน

562 unhappy ไมมีความสุข

563 uniform เครื่องแบบ

564 united ที่รวมกัน, ซึ่งรวมมือกัน

565 unity ความสามัคค,ีการรวมกัน

566 universe จักรวาล

567 unlikely ที่ไมนาจะเกิดขึ้น

568 usual ตามปกติ

569 vacation ชวงปดเทอม,วันหยุด

570 various หลากหลาย, สารพัด

571 vehicle ยานพาหนะ

572 victory ชัยชนะ, ความชนะ

573 video วีดิโอ

574 violence ความรุนแรง

575 violent รุนแรง,ดุเดือด

576 visible มองเห็นได,สังเกตได

577 visitor ผูเยี่ยมเยียน,แขก

578 visual เกี่ยวกับสายตา,เกี่ยวกับการมองเห็น

579 whatever อะไรก็ตาม, อยางใดก็ตาม

580 whenever เมื่อไรก็ตาม,เมื่อไหร
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581 wherever ที่ไหนก็ตาม, ไมวาที่ใด

582 whoever ใครก็ตาม, ผูใดก็ตาม

583 wonderful ยอดเยี่ยม, มหัศจรรย

584 worrying นาหนักใจ, นาเปนหวง

585 yesterday วานนี้

1 ability ความสามารถ

2 absolutely อยางสิ้นเชิง, อยางแทจริง

3 academic เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา,เกี่ยวกับวิชาการ

4 acceptable สามารถรับได, ซึ่งยอมไดรับ

5 accompany ไปเปนเพื่อน, ประกอบกับ

6 according to ตามที,่สอดคลองกับ

7 activity กิจกรรม

8 actually จริงๆแลว ,แทที่จริงแลว

9 additional เพิ่มเติม, สวนเพิ่ม

10 advertisement การโฆษณา

11 advertising การโฆษณา

12 agriculture เกษตรกรรม

13 alternative ทางเลือก,ตัวเลือก

14 altogether ดวยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง

15 analysis การวิเคราะห

16 anticipate คาดการณ, คาดหวัง

17 anxiety ความวิตกกังวล,ความหวงใยอนาคต

18 anybody ใคร ๆ ,ใครก็ได

19 apologize ขออภัย,ออกตัว

20 appropriate เหมาะสม, ลงตัว, เหมาะเจาะ

21 approximate ประมาณ,ราวๆ

22 architecture สถาปตยกรรม

ศัพท 4 พยางค มี 237 คํา
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23 artificial เทียม,ปลอม,ประดิษฐขึ้น

24 associate เกี่ยวเนื่อง

25 authority เจาหนาที่,อํานาจ

26 automatic อัตโนมัติ

27 available วาง, มีอยู, ใชประโยชนได

28 basically โดยพื้นฐาน

29 calculation การคํานวณ 

30 calculator เครื่องคิดเลข

31 capacity ความสามารถที่จะรับได, ความจุ

32 category การจัดหมวดหมู, ประเภท

33 celebration การเฉลิมฉลอง

34 centimetre ความยาวเปนเซนติเมตร (1 เมตร เทากับ 100 เซนติเมตร)

35 certificate ประกาศนียบัตร

36 championship ตําแหนงชนะเลิศ,การแขงเพื่อเปนผูชนะเลิศ

37 characterize บรรยายอุปนิสัย, พรรณนาคุณสมบัติพิเศษ

38 combination การรวมกัน,รหัสเปดกุญแจ

39 comfortable สบาย, นุม, อบอุน

40 communicate ติดตอ, แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

41 community ชุมชน

42 comparison การเปรียบเทียบ

43 competition การแขงขัน,การชิงชัย

44 competitive เกี่ยวกับการแขงขัน,มีความปรารถนาแรงกลาที่จะแขงขัน

45 complicated ซับซอน, ยากจะเขาใจ

46 comprehensive มีความสามารถในการใจเขา

47 concentration สมาธิ, เพง

48 continuous ตอเนื่องกัน (ไมขาดระยะ)

49 contribution การบริจาค, การชวยเหลือ

50 conventional เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ,สามัญ,ธรรมดา

51 conversation การสนทนา
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52 criterion เกณฑ

53 definitely แนนอน

54 definition คําจํากัดความ

55 delivery การสง, การคลอดลูก

56 democracy ประชาธิปไตย

57 democratic เกี่ยวกับประชาธิปไตย

58 demonstration การสาธิต, การประทวง

59 development การพัฒนา

60 difficulty ความยากลําบาก, อุปสรรค

61 directory สมุดรายนาม, สารบบ

62 disappointed ผิดหวัง, เสียใจ

63 discovery การคนพบ

64 distribution การแจกจาย, การกระจาย

65 economic เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร

66 economics วิชาเศรษฐศาสตร

67 economy วิถีทางเศรษฐกิจ,เศรษฐกิจ

68 education การศึกษา

69 effectively อยางมีประสิทธิผล

70 efficiency ความมีประสิทธิภาพ

71 electrical นาตื่นเตนโดยใชกระแสไฟฟา,เกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา

72 electronic เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส

73 elevator บันไดเลื่อน, เครื่องยก

74 emergency ภาวะฉุกเฉิน,กรณีฉุกเฉิน

75 emotional ซึ่งกระเทือนอารมณ

76 encouraging เกื้อกูลใจ, ชูใจ

77 engineering วิศวกรรมศาสตร, การชาง

78 enjoyable นาเพลิดเพลิน, นาสนุกสนาน

79 entertainment ความบันเทิง

80 enthusiasm ความกระตือรือรน
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81 environment สิ่งแวดลอม

82 equivalent เทากัน,เสมอภาค,สมมูล

83 especially โดยเฉพาะอยางยิ่ง

84 essentially จําเปน,เปนพื้นฐาน

85 establishment การกอตั้ง, การสถาปนา

86 everybody ทุกๆ คน

87 executive ฝายบริหาร

88 exhibition การแสดงนิทรรศการ

89 expectation การคาดหมาย

90 expenditure การใชจาย(เงิน), การจับจายใชสอย

91 experience ประสบการณ

92 experienced มีประสบการณ

93 experiment การทดลอง (ทางวิทยาศาสตร)

94 explanation การอธิบาย,การชี้แจง,ความหมาย,คําชี้แจง

95 facility สิ่งอํานวยความสะดวก

96 fascinating มีเสนห

97 fundamental ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน

98 generally โดยปกติ,สวนใหญ,อยางกวางๆ

99 generation ยุค, รุน

100 gradually ที่คอยๆเกิดขึ้น,คอยๆลาดขึ้น

101 historian นักประวัติศาสตร

102 historical โดยถือหลักประวัติศาสตร

103 ideally ตามหลักการ

104 identify ชี้ตัว,บอกชื่อ

105 identity อัตลักษณ, ลักษณะเฉพาะ

106 immediate ฉับพลัน,ไมมีรีรอ

107 implication ความหมายโดยนัย, การพัวพัน

108 impossible เปนไปไมได

109 incorporate รวมกัน
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110 increasingly (เพิ่มจํานวน)อยางรวดเร็ว

111 incredible ไมนาเชื่อ

112 incredibly อยางเหลือเชื่อ, อัศจรรย

113 independence ความเปนอิสระ,อิสรภาพ

114 independent อิสระ,ไมอยูภายใต

115 indication ขอบงชี,้ สัญญาณ

116 industrial เกี่ยวกับอุตสาหกรรม, ขยัน

117 information ขาวสาร

118 initially ในขั้นตน

119 innovation นวัตกรรม

120 institution สถาบัน,หนวยงาน,ประเพณี

121 intelligence ความฉลาด, การสืบราชการลับ

122 intelligent มีสติปญญา, มีไหวพริบ

123 interaction มีปฏิกิริยากันและกัน

124 interested ที่สนใจ 

125 interesting นาสนใจ

126 interjection คําอุทาน

127 intervention การแทรกแซง

128 introduction การแนะนํา

129 investigate สืบสวน,สอบสวน

130 kilometre กิโลเมตร

131 legislation การออกกฎหมาย

132 limitation ขีดจํากัด, การจํากัด, ขอจํากัด

133 literally อยางตามตัวอักษร,อยางแทจริง

134 literary เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับการประพันธ

135 literature วรรณคดี,การประพันธ,การเขียนหนังสือ

136 machinery เครื่องจักร,เครื่องกล

137 majority สวนใหญ

138 material วัตถุดิบ, สวนประกอบ
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139 medieval เกี่ยวกับยุคกลาง,สมัยเกา,ลาสมัย

140 military สําหรับการรบ,ในทางทหาร,เกี่ยวกับกองทัพบก

141 millimetre มิลลิเมตร

142 minority คนกลุมนอย, คะแนนเสียงขางนอย

143 naturally แบบธรรมชาติ,อยางธรรมชาติ

144 necessary จําเปน

145 negotiate เจรจาตอรอง

146 nevertheless ถึงแมวาจะเปนเชนนั้นก็ตาม

147 obligation ภาระหนาที่,ภาระผูกพัน,พันธะ

148 observation การสังเกตการณ

149 obviously อยางเห็นชัด,อยางเดนชัด

150 occasional บางโอกาส

151 occupation อาชีพ

152 one another ซึ่งกันและกัน

153 operation ปฏิบัติการ, การกระทํา

154 operator ผูควบคุมเครื่อง, พนักงานตอโทรศัพท

155 opposition ฝายคาน,ตําแหนงที่อยูตรงกันขาม

156 ordinary ปกต,ิธรรมดา,สามัญ,พื้นๆ

157 original แรกเริ่ม

158 participate มีสวนรวม,เขารวม,รวมกระทํา

159 particular โดยเฉพาะ,จําเพาะ

160 personally โดยสวนตัว, โดยตรง

161 philosophy วิชาปรัชญา

162 photocopy ทําสําเนาจากเครื่องถายเอกสาร

163 physically ทางกายภาพ

164 political ในทางการปกครอง, เกี่ยวกับการเมือง

165 politician นักการเมือง

166 population ประชากร

167 practically อยางใชไดจริง
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168 preparation การจัดเตรียม

169 presentation การนําเสนอ

170 presumably อยางนาจะเปนไปได

171 previously แตกอน, ครั้งกระโนน

172 primarily เปนสวนใหญ,เปนหลัก

173 priority ลําดับความสําคัญ, การมากอน

174 professional เกี่ยวกับอาชีพ, ชํานาญ

175 prosecution การดําเนินคด,ีการฟองรอง

176 psychology จิตวิทยา

177 publication สิ่งตีพิมพ, การประกาศโฆษณา

178 publicity การโฆษณา,การเผยแพร

179 realistic เหมือนจริง, เปนไปได

180 reality สิ่งที่เกิดขึ้นจริง, ของจริง

181 reasonable สมเหตุสมผล

182 reasonably อยางสมเหตุสมผล

183 recognition การรูจํา, การยอมรับนับถือ, การจําได

184 recovery การฟนคืนสูสภาพปกติ

185 registration การจดทะเบียน,การลงทะเบียน

186 regularly โดยปกติ,ตามธรรมดา,เปนประจํา

187 regulation การออกกฎ,กฎหมาย

188 relationship ความสัมพันธซึ่งกันและกัน

189 relatively สัมพัทธ

190 remarkable ไมธรรมดา, นาทึ่ง, นาสังเกต

191 reputation ชื่อเสียง

192 residential เกี่ยวกับที่อยูอาศัย

193 resignation การลาออก, การยอมจํานน, ใบลาออก

194 resolution ความแนวแน, ความละเอียดของภาพ

195 respectively ตามลําดับ,เปนลําดับ

196 responsible มีความรับผิดชอบ
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197 revolution การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง

198 ridiculous นาหัวเราะ,นาขัน

199 satisfaction ความพอใจ,การทําใหพอใจ

200 scientific เกี่ยวกับวิทยาศาสตร

201 secondary เปนที่สอง,เปนรอง, เกี่ยวกับมัธยม

202 secretary เลขานุการ

203 security ความปลอดภัย, ความมั่นคง

204 seriously อยางจริงจัง

205 significance นัยสําคัญ, ความสําคัญ

206 significant ซึ่งมีความหมาย, สําคัญ, นัยสําคัญ

207 similarly ในทํานองเดียวกัน, คลาย ๆกัน

208 situation สถานการณ

209 society สังคม

210 solicitor ผูเรียกรอง, ผูขอรอง

211 spiritual เกี่ยวกับจิตใจ,เกี่ยวกับศาสนา

212 subsequently ตามลําดับ, แลวก็

213 successfully อยางประสบผลสําเร็จ

214 supermarket หางสรรพสินคา

215 surprisingly อยางแปลกใจ, อยางประหลาดใจ

216 technology เทคโนโลยี

217 television โทรทัศน

218 temperature อุณหภูมิ

219 temporary ชั่วคราว

220 territory อานาเขต,ดินแดน

221 traditional แบบดั้งเดิม

222 transportation การขนสง,การลําเลียง

223 ultimately ทายที่สุด, ในที่สุด

224 understanding ความสามารถในการเขาใจ

225 unemployment การวางงาน
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226 unfortunate โชคราย

227 universal เปนสากล

228 unusual ไมปกติ

229 usually เปนปกติ , สมํ่าเสมอ

230 valuable มีคา

231 variation การผันแปร, ความแปรปรวน

232 variety ความหลากหลาย

233 vegetable ผัก

234 virtually โดยแทจริง, อยางเเทจริง

235 voluntary อาสาสมัคร

236 vulnerable เปรา,ไมมั่นคง,ทําใหบาดเจ็บได

237 whatsoever ไมวาอะไรก็ตาม

1 accommodation สิ่งอํานวยความสะดวก, การตอนรับ

2 administration การบริหาร

3 administrative ซึ่งเกี่ยวกับการปกครอง

4 association การรวมกลุม, การรวมกัน, สมาคม

5 characteristic ซึ่งเปนนิสัยประจําตัว, ลักษณะเฉพาะ

6 communication การติดตอสื่อสาร

7 congratulation แสดงความยินดี

8 considerable นาพิจารณา, จํานวนมาก

9 considerably เปนอันมาก, เปนชิ้นเปนอัน

10 consideration การพิจารณา

11 contemporary รุนเดียวกัน,รวมสมัย

12 cooperation ความรวมมือ

13 deliberately อยางรอบครอบ,สุขุม,ใครครวญ

14 determination ความมุงมั่น,ความตั้งใจ

15 educational เกี่ยวกับการศึกษา
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16 electricity ไฟฟา,ไฟฟาสถิต,อารมณหรือความรูสึกที่ตื่นเตน

17 enthusiastic มีความกระตือรือรน, มีใจจดจอ

18 environmental เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

19 eventually ในที่สุด,ลงทาย,ในบั้นปลาย

20 examination การสอบ, การตรวจสอบ

21 experimental เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร

22 extraordinary พิเศษ,ผิดธรรมดา

23 imagination จิตนาการ

24 immediately อยางทันทีทันใด ,เดี๋ยวนี้

25 individual แตละบุคคล,สวนบุคคล

26 inevitable ซึ่งหลีกเลี่ยงไมได

27 inevitably อยางหลีกเลี่ยงไมได

28 initiative การเริ่มตน

29 intellectual เกี่ยวกับปญญา,ซึ่งรอบรู

30 international ระหวางประเทศ , สากล

31 interpretation การแปลความ

32 investigation การตรวจสอบหาความจริง, การสืบสวน

33 laboratory หองทดลอง

34 manufacturer ผูผลิต, บริษัทผูผลิต

35 manufacturing อุตสาหกรรมการผลิต

36 necessarily โดยความจําเปน,แนแท,ไมมีทางอื่น

37 negotiation การเจรจาตอรอง

38 occasionally บางครั้งบางคราว,ตามโอกาส

39 opportunity โอกาส

40 organization องคการ,คณะ

41 originally อยางดั้งเดิม, เริ่มแรก

42 particularly โดยเฉพาะ,เปนพิเศษ

43 personality บุคลิกภาพ

44 possibility สิ่งที่เปนไปได
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45 psychological เกี่ยวกับจิตวิทยา

46 qualification คุณสมบัติที่กําหนดไว

47 recommendation ขอเสนอแนะ

48 refrigerator ตูเย็น

49 representation ผูแทน,ตัวแทน

50 representative ตัวแทน, ผูแทน

51 significantly อยางมีนัยสําคัญ

52 specifically โดยจําเพาะ

53 theoretical เกี่ยวกับทฤษฎี

54 unbelievable ที่ไมนาเชื่อถือ 

55 unfortunately โชคไมดี, นาเสียดาย

56 university มหาวิทยาลัย

1 automatically อัตโนมัติ,ซึ่งทํางานไดเอง  

2 responsibility ความรูสึกรับผิดชอบ, รับผิดชอบ
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