
หนา้
แรก

ฝึก
สมอง

สมดุจดศพัท์
ออนไลน์

หอ้งสอบ
เขา้ม.1

หอ้งสอบ
เขา้ม.4

หอ้งสอบเขา้
มหาวทิยาลยั

ผู้ทาํ
เวบ็

คาํทꇾี�คาํศพัท์ คาํแปล
1 add บวก
2 add up เตมิเตม็
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5 afternoon เวลาบา่ย
6 again อกีครั뇽�ง
7 age อายุ
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8 air อากาศ
9 airline สายการบนิ
10 airplane เครꇾื�องบนิ
11 airport สนามบนิ
12 all ทั뇽�งหมด
13 angry โกรธ
14 animal สตัว์
15 answer ตาํตอบ
16 ant มด
17 April เดอืนเมษายน
18 arm แขน
19 around รอบ ๆ
20 arrow ลกูธนู
21 ask ถาม
22 August เดอืนสงิหาคม
23 aunt ปา้
24 axe ขวาน
25 baby ทารก
26 back หลงั
27 bad เลว

28 bag กระเป๋า
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29 balloon ลกูโป่ง
30 banana กลว้ย
31 bark เหา่
32 bat คา้งคาว
33 beach ชายหาด
34 bed เตยีงนอน
35 bee ผ뇽ึ�ง
36 beg ขอ
37 bell ระฆงั
38 below ขา้งลา่ง
39 bench มา้นัꇾ�ง
40 best ดทีꇾี�สดุ
41 bicycle จักรยาน
42 big ใหญ่
43 bin ถงั
44 bird นก
45 bite กดั
46 black สดีาํ
47 blackboard กระดานดาํ

48 blue สนี뇽ํ�าเงนิ
49 boat เรอื



50 body รา่งกาย
51 bone กระดกู
52 book หนังสอื
53 bottle ขวด
54 bowl ชาม
55 box กลอ่ง
56 boy เดก็ผู้ชาย
57 bread ขนมปัง
58 breakfast อาหารเขา้
59 brother พꇾี�ชาย,นอ้งชาย
60 brown สนี뇽ํ�าตาล
61 brush แปรง
62 buffalo ควาย
63 bug แมลง
64 bus รถโดยสารประจาํทาง
65 but แต่
66 butter เนย
67 cage กรงขงั

68 camel อฐู

69 camera กลอ้งถา่ยรปู
70 can กระป๋อง



71 canal คลอง
72 candy ลกูกวาด
73 cane ไมเ้ทา้
74 car รถยนต์
75 carry แบก
76 cart เกวยีน
77 cat แมว
78 catch จับ
79 cave ถ뇽ํ�า
80 chain โซ่
81 chair เกา้อ뇽ี�
82 chat คยุเลน่
83 check ตรวจสอบ
84 cheek แกม้
85 chew เค뇽ี�ยว
86 chicken ไก่
87 choose เลอืก
88 church โบสถ์

89 city เมอืง
90 clap ปรบมอื
91 classroom หอ้งเรยีน
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92 clean สะอาด
93 clear ชดัเจน
94 clever ฉลาด
95 clock นาฬกิา
96 close ปดิ
97 coat เส뇽ื�อคลมุ
98 coffee กาแฟ
99 coin เหรยีญ
100 cold หนาว
101 color สี
102 come มา
103 comic การต์นู
104 cook ทาํอาหาร
105 cool เยน็
106 corn ขา้วโพด

107 count นับ
108 cow ววัตวัเมยี
109 crab ปู
110 crown มงกฎุ
111 cup ถว้ย
112 cut ตดั



113 dam เขꇾื�อน
114 dare กลา้
115 dark มดื
116 dart ลกูดอก
117 date วนัทꇾี�
118 daughter ลกูสาว
119 day วนั
120 December เดอืนธนัวาคม
121 diamond เพชร
122 die ตาย
123 die out สญูพันธุ์, หายไป
124 dig ขดุ
125 dinner อาหารม뇽ื�อเยน็
126 dip จุ่ม

127 dish จาน
128 divide แบง่
129 do ทาํ

130 doctor หมอ
131 dog หมา
132 doll ตุ๊กตา
133 dolphin ปลาโลมา



134 door ประตู
135 dot จดุ
136 double ทวคีณู
137 down ลง
138 dozen โหล (12 ช뇽ิ�น)
139 drain ระบายน뇽ํ�า
140 draw วาด
141 dream ฝัน
142 drink ดꇾื�ม
143 drum กลอง
144 duck เป็ด
145 duct ทอ่
146 duty หนา้ทꇾี�
147 eagle นกอนิทรี
148 ear หู
149 early แตเ่ชา้
150 earring ตุ้มหู
151 easy งา่ย
152 eat กนิ
153 eel ปลาไหล
154 egg ไข่
155 eight



แปด
156 elephant ชา้ง
157 eleven สบิเอด็
158 English ภาษาองักฤษ
159 entry การเขา้
160 eraser ยางลบ
161 even (เลข)คู่
162 evening เวลาเยน็
163 every แตล่ะ
164 exercise ออกกาํลงักาย
165 eye ดวงตา
166 face ใบหนา้

167 family ครอบครัว
168 fan พัดลม
169 far ไกล
170 farm ไรน่า

171 farmer ชาวนา
172 fast เรว็
173 fat อว้น
174 father พอ่
175 fear กลวั



176 February เดอืนกมุภาพันธ์
177 fence รั뇽�ว
178 field ทุ่ง
179 fifteen สบิหา้
180 fight ตอ่สู้
181 finger น뇽ิ�วมอื
182 finish เสรจ็
183 fire ไฟ
184 fire fighter พนักงานดบัเพลงิ
185 first ทꇾี�หนꇾึ�ง
186 fish ปลา
187 fist กาํปั뇽�น
188 fit พอดี
189 five หา้
190 flag ธง

191 flame เปลวไฟ
192 flee หนี
193 fly บนิ
194 food อาหาร
195 fool โง่
196 foot เทา้



197 for เพꇾื�อ
198 fork สอ้ม
199 forty สꇾี�สบิ
200 four สꇾี�
201 fox สนัุขจ뇽ิ�งจอก
202 free มอีสิระ
203 Friday วนัศกุร์
204 frog กบ
205 fry ทอด

206 full เตม็
207 fun สนกุสนาน
208 garden สวน
209 gate ประตรัู뇽�ว
210 ghost ผี
211 gift ของขวญั
212 girl เดก็ผู้หญงิ
213 give ให้
214 glad ดใีจ
215 glass แกว้
216 glasses แวน่ตา
217 glove ถงุมอื



218 go ไป
219 god พระเจา้
220 goddess เทพธดิา
221 good ดี
222 grandfather ปู่, ตา
223 grandmother ยา่, ยาย
224 grape องุ่น
225 gray สเีทา

226 green สเีขยีว
227 ground พ뇽ื�นดนิ
228 group กลุ่ม
229 grow ปลกู
230 gull นกนางนวล
231 gun ปืน

232 hair เสน้ผม
233 hand มอื
234 happy สบายใจ
235 has/have มี
236 hat หมวก
237 he เขา (ผู้ชาย)
238 head หวั



239 hear ไดย้นิ
240 help ชว่ยเหลอื
241 hen แมไ่ก่
242 here ทꇾี�นꇾี�
243 hide ซอ่น
244 hit ตี
245 home บา้น
246 homework การบา้น
247 horse มา้
248 hot รอ้น
249 hour ชัꇾ�วโมง
250 how อยา่งไร
251 hug กอด

252 hundred (หนꇾึ�ง)รอ้ย
253 hunt ลา่
254 hunter นายพราน
255 hurry รบีรอ้น
256 ice น뇽ํ�าแขง็
257 ill ป่วย
258 in ใน
259 it มนั (สรรพนาม)



260 January เดอืนมกราคม
261 joke ตลก
262 jug เหยอืก
263 July เดอืนกรกฏาคม
264 jump กระโดด

265 June เดอืนมถินุายน
266 key กญุแจ
267 kick เตะ
268 kid เดก็
269 kill ฆา่
270 king กษัตรยิ์
271 kiss จบู
272 kite วา่ว

273 knife มดี
274 knock เคาะ
275 know รู้
276 lady สภุาพสตรี
277 lake ทะเลสาบ
278 lamp ตะเกยีง
279 land แผน่ดนิ
280 last สดุทา้ย



281 late สาย
282 lazy เกยีจครา้น
283 learn เรยีน
284 left ขา้งซา้ย

285 leg ขา
286 like ชอบ
287 line เสน้
288 lion สงิโต
289 listen ฟัง
290 live อาศยัอยู่
291 log ซงุ
292 long ยาว

293 look มอง
294 lotus ดอกบวั
295 love รัก
296 luck โชค
297 lucky มโีชค
298 lunch อาหารกลางวนั
299 mad บา้
300 maid สาวใช้
301 make สรา้ง



302 mall หา้งสรรพสนิคา้
303 man ผู้ชาย

304 mango มะมว่ง
305 mangosteen มงัคดุ
306 many มาก
307 map แผนทꇾี�
308 March เดอืนมนีาคม
309 May เดอืนพฤษภาคม
310 meet พบ
311 milk นม
312 minute นาที
313 miss คดิถงึ
314 mix ผสม
315 Monday วนัจันทร์
316 monkey ลงิ
317 month เดอืน
318 moon ดวงจันทร์
319 more มากกวา่
320 morning เวลาเชา้
321 mother แม่
322 mouth ปาก



323 nail ตะปู

324 name ชꇾื�อ
325 neck คอ
326 nest รังนก
327 net ตาขา่ย
328 new ใหม่
329 next ถดัไป
330 nice ประณตี
331 night กลางคนื
332 nightmare ฝันรา้ย
333 nine เกา้

334 nineteen สบิเกา้
335 nose จมกู
336 notebook สมดุ
337 November เดอืนพฤศจกิายน
338 now เดี̃ยวน뇽ี�
339 number ตวัเลข
340 nurse พยาบาล
341 October เดอืนตลุาคม
342 odd (เลข)คꇾี�
343 old แก่



344 on บน
345 one หนꇾึ�ง
346 open เปดิ
347 or หรอื
348 orange สม้
349 our ของเรา
350 out ขา้งนอก
351 ox ววัตวัผู้
352 page หนา้หนังสอื
353 pan กระทะ

354 pen ปากกา
355 pencil ดนิสอ
356 pet สตัวเ์ล뇽ี�ยง
357 phone โทรศพัท์
358 photo รปูถา่ย
359 picture รปูภาพ
360 pig หมู
361 pin เขม็หมดุ
362 pink สชีมพู

363 play เลน่



364 playground สนามเดก็เลน่
365 please ไดโ้ปรด
366 plug เสยีบ
367 pot หมอ้
368 pull ดงึ
369 purple สมีว่ง
370 push ผลกั
371 put ใส่
372 queen ราชนิี
373 question คาํถาม
374 rabbit กระตา่ย
375 radio วทิยุ
376 rat หนู
377 read อา่น
378 red สแีดง
379 rice ขา้ว
380 rich รวย
381 ride ขꇾี�
382 right ขา้งขวา

383 ring แหวน
384 rock หนิ



385 rocket จรวด
386 room หอ้ง
387 rope เชอืก
388 rose ดอกกหุลาบ
389 rose apple ชมพู่
390 row แถว
391 rub ขดั, ถู
392 ruler ไมบ้รรทดั
393 run วꇾิ�ง
394 sac ถงุ

395 sack กระสอบ
396 sad เศรา้
397 sand ทราย
398 Saturday วนัเสาร์
399 saw เลꇾื�อย
400 say พดู
401 school โรงเรยีน
402 score คะแนน
403 sea ทะเล
404 seal แมวน뇽ํ�า
405 second ทꇾี�สอง



406 see เหน็
407 September เดอืนกนัยายน
408 seven เจด็
409 sew เยบ็
410 shake เขยา่
411 shape รปูรา่ง
412 shark ปลาฉลาม
413 sharp แหลมคม

414 shelf ชั뇽�นวางหนังสอื

415 shell หอย
416 shoe รองเทา้
417 shoelace เชอืกผกูรองเทา้
418 shoot ยงิ
419 shop รา้นคา้
420 shout ตะโกน
421 show แสดง

422 sink จม
423 sister พꇾี�สาว, นอ้งสาว
424 sit นัꇾ�ง
425 six หก



426 size ขนาด
427 skin ผวิหนัง
428 sky ทอ้งฟา้
429 sleep นอน
430 slim บอบบาง
431 small เลก็
432 snake งู
433 snow หมิะ
434 so ดงันั뇽�น
435 sock ถงุเทา้

436 some บา้ง
437 son ลกูชาย
438 soon ในไมช่า้
439 sorry เสยีใจ
440 spin หมนุ
441 spoon ชอ้น
442 sport กฬีา
443 stall คอกสตัว์
444 stand ยนื
445 start เรꇾิ�ม
446 step กา้ว



447 stone กรวด
448 stop หยดุ
449 storm พายุ
450 sun พระอาทติย์
451 Sunday วนัอาทติย์
452 table โตะ๊
453 tall สงู
454 teach สอน
455 teacher ครู

456 tell บอก
457 ten สบิ
458 test ทดสอบ
459 thank ขอบคณุ
460 there ทꇾี�นัꇾ�น

461 they พวกเขา
462 thief หวัขโมย
463 third ทꇾี�สาม
464 thirsty กระหายน뇽ํ�า
465 thirteen สบิสาม
466 thirty สามสบิ



467 three สาม
468 Thursday วนัพฤหสับดี
469 tiger เสอื
470 tired เหนꇾื�อย
471 toothbrush แปรงสฟัีน
472 toothpaste ยาสฟัีน
473 toy ของเลน่
474 train รถไฟ
475 tree ตน้ไม้
476 Tuesday วนัองัคาร
477 twelve สบิสอง
478 two สอง
479 uncle ลงุ
480 up ข뇽ึ�น

481 walk เดนิ
482 wall กาํแพง
483 we เรา
484 Wednesday วนัพธุ
485 well บอ่น뇽ํ�า
486 what อะไร
487 when เมꇾื�อไร



488 where ทꇾี�ไหน
489 white สขีาว
490 who ใคร
491 whose ของใคร
492 woman ผู้หญงิ
493 work ทาํงาน
494 write เขยีน
495 year ปี
496 yellow สเีหลอืง

497 you คณุ
498 your ของคณุ
499 zebra มา้ลาย
500 zoo สวนสตัว์
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