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8 aim เลง็(ปืน)
9 allocate จัดสรร
10 alloy โลหะผสม
11 ambulance รถพยาบาล
12 antique โบราณวตัถุ
13 apology คาํขอโทษ
14 appoint แตง่ตั�ง
15 appreciation ความกตญั�ู
16 appropriate สมควร
17 aroma กล�ินหอม
18 article บทความ
19 artificial ปลอม
20 as if ราวกบั
21 ashamed กระดากใจ
22 assistant ผู้ชว่ย
23 attitude ทศันคติ
24 attractive มเีสนห่์
25 auburn สนี�ําตาลแดง
26 audience ผู้ฟัง
27 automobile รถยนต์

28 available วา่ง



29 average คา่เฉล�ีย
30 avoid หลบหลกี
31 bankrupt ลม้ละลาย
32 bargain ตอ่รองราคา
33 behave ประพฤติ
34 belong to เป็นของ
35 benefit ผลประโยชน์
36 beverage เคร�ืองด�ืม
37 billion หน�ึงพันลา้น
38 bitter ขม
39 blame กลา่วโทษ
40 blink กะพรบิตา
41 blouse เส�ือสตรี
42 bluff ขู่เขน็
43 blur พรา่มวั
44 boil ทาํใหเ้ดอืด
45 bombard ท�ิงระเบดิ
46 bore ทาํใหเ้บ�ือ
47 brain สมอง

48 brainstorm ระดมความคดิ
49 bright สวา่ง



50 bury ฝังศพ
51 calculate คาํนวณ
52 calm สงบ
53 candidate ผู้สมคัร
54 cardboard กระดาษแขง็ท�ีใชท้าํกลอ่ง
55 career อาชพี
56 careful ระมดัระวงั
57 carve สลกั
58 case กรณี
59 category ประเภท
60 cause สาเหตุ
61 caution คาํเตอืน
62 cautious รอบคอบ
63 celebrate ฉลอง
64 century ศตวรรษ
65 ceremony พธิี
66 certain แนน่อน
67 certificate ประกาศนยีบตัร

68 channel ชอ่งสญัญาณโทรทศัน/์วทิยุ

69 cheap มคีา่นอ้ย
70 cheerful รา่เรงิ
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71 choice ตวัเลอืก
72 chop สบั
73 chopstick ตะเกยีบ
74 claim เรยีกรอ้ง
75 classify จัดกลุ่ม
76 clerk เสมยืน
77 client ลกูคา้
78 college วทิยาลยั
79 commission คา่นายหนา้
80 committee คณะกรรมการ
81 compare เปรยีบเทยีบ
82 compete แขง่ขนั
83 complete สมบรูณ์
84 compromise ประนปีระนอม
85 concept แนวความคดิ
86 cone รปูทรงกรวย
87 conflict การขดัแยง้
88 confuse สบัสน

89 congratulation การแสดงความยนิดี
90 consider พจิารณา
91 consist of ประกอบดว้ย
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92 consolidate นาํมารวมกนั
93 consumer ผู้บรโิภค
94 contact ตดิตอ่
95 contain บรรจุ
96 convenience ความสะดวก
97 copyright ลขิสทิธ�ิ
98 cost มรีาคา
99 cotton ฝ้าย
100 countryside ชนบท
101 courage กลา้หาญ
102 course หลกัสตูร
103 court ศาล
104 cover คลมุ
105 craftsman ชา่ง
106 crash ชน

107 crop พชืผล
108 cross เคร�ืองหมายกากบาท
109 cruise เรอืนาํเท�ียว
110 crush บด
111 cucumber แตงกวา
112 culture วฒันธรรม



113 cupboard ตู้
114 curry แกง
115 curve โคง้งอ
116 custom ประเพณี
117 dairy โรงรดีนม
118 damage ความเสยีหาย
119 data ขอ้มลู
120 dawn รุ่งอรณุ
121 decade สบิปี
122 decrease ทาํใหล้ดลง
123 describe บรรยาย
124 desert ทะเลทราย
125 dessert ของหวาน
126 destroy ทาํลาย

127 detail รายละเอยีด
128 detective นักสบื
129 develop พัฒนา

130 devote อทุศิ
131 dial หนา้ปัด
132 dice ลกูเตา๋
133 different แตกตา่ง



134 difficult ยาก
135 discount ลดราคา
136 discover คน้พบ
137 disease โรค
138 disturb รบกวน
139 diver นักดาํน�ํา
140 divine ทาํนายโชคชะตา
141 divorce หยา่รา้ง
142 donate บรจิาค
143 doubt ขอ้งใจ
144 downtown ยา่นธรุกจิ
145 drag ลาก
146 dragon มงักร
147 dragonfly แมลงปอ
148 drama บทละคร
149 drawer ล�ินชกั
150 dress เคร�ืองแตง่กาย
151 drill เจาะรู
152 dump ท�ิง
153 during ในชว่งเวลา
154 dye ยอ้ม(ส)ี
155 each



แตล่ะ
156 eager กระตอืรอืรน้
157 education การศกึษา
158 egg plant มะเขอื
159 election การเลอืกตั�ง
160 electricity ไฟฟา้
161 emergency ฉกุเฉนิ
162 employ จา้ง
163 employee ลกูจา้ง
164 employer นายจา้ง
165 encounter เผชญิหนา้
166 encyclopedia สารานกุรม

167 engage หมั�น
168 enough พอเพยีง
169 entertain ทาํใหส้นกุสนาน
170 entire ทั�งหมด

171 envelope ซองจดหมาย
172 equal เทา่กนั
173 equipment เคร�ืองมอื
174 era ยคุ
175 especial โดยเฉพาะ



176 essay เรยีงความ
177 estimate ประมาณ
178 eventually ในท�ีสดุ
179 evidence หลกัฐาน
180 evil ชั�วรา้ย
181 examination การทดสอบ
182 except ยกเวน้
183 exchange แลกเปล�ียน
184 excite ทาํใหต้�ืนเตน้
185 exclude กนัออกไป
186 expand ขยาย
187 expense ใชจ้า่ย
188 expensive แพง
189 experience ประสบการณ์
190 experiment การทดลอง

191 expert ผู้เช�ียวชาญ
192 explode ระเบดิ
193 explore สาํรวจ
194 export สง่ออก
195 extend ยดืออก
196 extinct สญูพันธุ์



197 extra พเิศษ
198 fade จางลง
199 faith ความศรัทธา
200 false เทจ็
201 familiar คุ้นเคย
202 famous มชี�ือเสยีง
203 fate โชคชะตา
204 feather ขนนก
205 fee คา่ธรรมเนยีม

206 fell ทาํใหล้ม้
207 fertilizer ปุ๋ย
208 festival วนัเฉลมิฉลอง
209 fiber เสน้ใย
210 figure รปูรา่ง
211 final สดุทา้ย
212 finance การเงนิการคลงั
213 firecracker ประทดั
214 firework ดอกไมไ้ฟ
215 flat (พ�ืน)ราบ
216 flexible ยดืหยุ่น
217 flour แปง้ทาํขนม



218 focus on มุ่งความสนใจ
219 foggy มหีมอกมาก
220 folk ชาวบา้น
221 follow ตดิตาม
222 force กองกาํลงั
223 forehead หนา้ผาก
224 foreman หวัหนา้คนงาน
225 fraction เศษสว่น

226 freeze แชแ่ขง็
227 frequency ความถ�ี
228 frighten เขยา่ขวญั
229 frozen หนาวจนน�ํากลายเป็นน�ําแขง็
230 fruit ผลไม้
231 fruitless ลม้เหลว

232 fuel เช�ือเพลงิ
233 fulfill ทาํใหส้มหวงั
234 function หนา้ท�ี
235 fund ทนุ
236 fussy จู้จ�ี
237 gamble เลน่การพนัน
238 garage โรงรถ



239 garlic กระเทยีม
240 garment เส�ือผา้อาภรณ์
241 gear เฟอืง
242 gene สารพันธกุรรม
243 general ทั�วๆไป
244 generate สรา้งข�ึน
245 generous ใจกวา้ง
246 gentle สภุาพออ่นโยน
247 germ เช�ือโรค
248 global ทั�วโลก
249 gossip นนิทา
250 govern ปกครอง
251 grace งดงาม

252 grade ระดบั
253 graduate สาํเรจ็การศกึษา
254 grate ขดู
255 gravity แรงโนม้ถว่ง
256 guarantee การรับประกนั
257 guard ยาม
258 guess เดา
259 guest แขกผู้รับเชญิ



260 hammer คอ้น
261 handicraft งานฝีมอื
262 handkerchief ผา้เชด็หนา้
263 handle จัดการ
264 handsome (คน)หลอ่

265 hang แขวน
266 hare กระตา่ยป่า
267 harmful เป็นอนัตราย
268 harvest เกบ็เก�ียวพชืผล
269 headquarter สาํนักงานใหญ่
270 heat ความรอ้น
271 heaven สวรรค์
272 heavy หนัก

273 helmet หมวกกนันอ็ก
274 hero วรีบรุษุ
275 heroine วรีสตรี
276 highway ทางหลวง
277 hire เชา่
278 hobby งานอดเิรก
279 hole รู
280 hollow กลวง



281 holy ศกัด�ิสทิธ�ิ
282 honest ซ�ือสตัย์
283 honor เกยีรตยิศ
284 hope ความหวงั

285 horizontal ตามแนวนอน
286 horoscope ดวงชะตาราศี
287 horrible นา่กลว้
288 host เจา้ภาพ
289 huge ใหญโ่ต
290 husband สามี
291 idiom สาํนวน
292 idiot คนโงเ่งา่

293 ignore ละเลย
294 illegal ผดิกฏหมาย
295 imagine จนิตนาการ
296 immediately ทนัททีนัใด
297 immigrant ผู้อพยพจากนอกประเทศ
298 immune มภีมูคิุ้มกนัโรค
299 impact กระทบ
300 import นาํสนิคา้เขา้ประเทศ
301 important สาํคญั



302 impossible เป็นไปไมไ่ด้
303 improve ปรับปรงุ

304 increase เพ�ิมข�ึน
305 independent ไมเ่ก�ียวขอ้งกนั
306 infant ทารก
307 infect ตดิโรค
308 inject ฉดี
309 injure ทาํใหบ้าดเจบ็
310 innocent ไรเ้ดยีงสา
311 inquire ไตถ่าม
312 insect แมลง
313 insecticide ยาฆา่แมลง
314 insert แทรก
315 insist ยนืยนั
316 insurance การประกนัภยั
317 integrate รวมกนั
318 intelligent ฉลาด
319 intend ตั�งใจ
320 interested in สนใจในส�ิงใดส�ิงหน�ึง
321 interesting นา่สนใจ
322 interpret แปล



323 interview สมัภาษณ์

324 invent ประดษิฐ์
325 invest ลงทนุ
326 investigate สบืสวน
327 island เกาะ
328 jacket เส�ือชั�นนอก
329 jade หยก
330 jam บบี
331 jasmine มะลิ
332 jaw ขากรรไกร
333 jealous อจิฉา

334 jewel เพชรพลอย
335 job งาน
336 journey การเดนิทาง
337 jungle ป่าทบึ
338 junk ขยะ
339 junk food อาหารท�ีมคีณุคา่ต�ํา
340 ketchup ซอสมะเขอืเทศ
341 kidnap ลกัพาตวั
342 knowledge ความรู้
343 label ฉลาก



344 laborer กรรมกร
345 lack ขาดแคลน
346 ladder บนัได
347 landmark จดุสงัเกต
348 landscape ภาพภมูปิระเทศ
349 language ภาษา
350 law กฎหมาย
351 lawyer ทนายความ
352 lay วาง
353 layer ชั�น

354 lead นาํ
355 leak รั�ว
356 lean เอยีง
357 leap กระโจน
358 leather หนังสตัว์
359 leave ออกไป
360 lemon มะนาว
361 lemonade น�ํามะนาว
362 leopard เสอืดาว

363 librarian บรรณารักษ์



364 library หอ้งสมดุ
365 license ใบอนญุาต
366 lid ฝาปดิภาชนะ
367 lie โกหก
368 life ชวีติ
369 life jacket เส�ือชชูพี
370 lift ยก
371 light เบา
372 likely นา่จะเป็นไปได้
373 link เช�ือมเขา้ดว้ยกนั
374 liquid ของเหลว
375 list รายการ
376 loan เงนิกู้
377 longan ลาํไย
378 lorry รถบรรทกุ
379 lose แพ้
380 loud ดงั
381 luggage กระเป๋าเดนิทาง
382 lung ปอด

383 magazine นติยสาร
384 magic เวทมนตรค์าถา



385 major สว่นใหญ่
386 manager ผู้จัดการ
387 margarine เนยเทยีม
388 marine เรอืเดนิทะเล
389 marriage การแตง่งาน
390 marry แตง่งาน
391 marvel ส�ิงอศัจรรย์
392 marvelous ยอดเย�ียม
393 mascot ตวันาํโชค
394 mask หนา้กาก

395 matter สาระ
396 maximum สงูสดุ
397 measure วดัระยะ
398 medicine ยา
399 medium ปานกลาง
400 melt ละลาย
401 member สมาชกิ
402 memory ความจาํ
403 mention กลา่วถงึ
404 merchandise สนิคา้
405 merchant พอ่คา้



406 mermaid นางเงอืก
407 message ขอ้ความ
408 metal โลหะ
409 method วธิกีาร
410 middle ตรงกลาง
411 migrate อพยพ
412 millennium หน�ึงพันปี
413 million (หน�ึง)ลา้น

414 millionaire เศรษฐี

415 mind จติใจ
416 minimum ต�ําสดุ
417 minister รัฐมนตรี
418 mistake ความผดิ
419 modern ทนัสมยั
420 monk พระสงฆ์
421 moral ศลีธรรม

422 mosquito ยงุ
423 motive แรงจงูใจ
424 mountain ภเูขา
425 move เคล�ือนท�ี



426 movie ภาพยนตร์
427 murder ฆา่
428 muscle กลา้มเน�ือ
429 museum พพิธิภณัฑ์
430 mustache หนวด
431 narrow แคบ
432 nationality สญัชาติ
433 nature ธรรมชาติ
434 naughty ซน
435 navigate นาํทาง

436 navy กองทพัเรอื
437 necessary จาํเป็น
438 necklace สรอ้ยคอ
439 need ตอ้งการ
440 neighbor เพ�ือนบา้น
441 nerve เสน้ประสาท
442 nervous กงัวลใจ
443 news ขา่ว
444 newscaster คนอา่นขา่วทางวทิยหุรอืโทรทศัน์
445 newspaper หนังสอืพมิพ์
446 noise เสยีงรบกวน



447 normal ปรกติ
448 notice แจง้ใหท้ราบ
449 novel นวนยิาย
450 obey เช�ือฟัง
451 object ส�ิงของ
452 objective วตัถปุระสงค์
453 occur เกดิข�ึน
454 ocean มหาสมทุร
455 offer เสนอ

456 omelet ไขเ่จยีว
457 omen ลางสงัหรณ์
458 onion หวัหอม
459 openair กลางแจง้
460 operate ปฏบิตังิาน

461 opinion ความคดิเหน็
462 opposite ตรงกนัขา้ม
463 option ทางเลอืก
464 orchard สวนผลไม้
465 orchid กลว้ยไม้
466 order เรยีงลาํดบั



467 ordinary ธรรมดา
468 origin จดุเร�ิมตน้
469 orphan เดก็กาํพรา้
470 outstanding เดน่
471 overcome พชิติ
472 overshadow บดบงัรัศมี
473 owner เจา้ของ
474 pad เบาะ
475 pajamas เส�ือกางเกงชดุนอน
476 palace พระราชวงั
477 pale หนา้ซดี
478 palmistry วชิาดเูสน้ลายมอื
479 panel แผงหนา้ปัด
480 panic เสยีขวญั

481 panter เสอืดาํ
482 parallel ขนาน
483 participate มสีว่นรว่ม
484 pass ผา่น
485 pass away ตาย
486 passenger ผู้โดยสาร
487 passion กเิลส



488 passport หนังสอืเดนิทาง
489 password รหสัผา่น
490 paste แปง้เปียก
491 patch รอยปะ
492 patent สทิธบิตัร
493 pattern รปูแบบ
494 pavement ทางเทา้
495 peace สนัตภิาพ
496 peacock นกยงูตวัผู้

497 peak จดุท�ีสงูท�ีสดุ
498 peanut ถั�วลสิง
499 pearl ไขม่กุ
500 pedestrian คนเดนิเทา้ตามถนน
501 people ประชาชน
502 pepper พรกิไทย
503 perfume น�ําหอม
504 perhaps บางที
505 period ระยะเวลา
506 permanent ถาวร
507 permission การอนญุาต
508 person บคุคล



509 personal สว่นตวั
510 personality บคุลกิภาพ
511 personnel พนักงาน
512 persuade ชกัชวน
513 pessimistic มองโลกในแงร่า้ย
514 petal กลบีดอกไม้
515 pharmacist เภสชักร
516 phenomenon ปรากฏการณ์

517 phobia ความหวาดกลวั
518 photocopy สาํเนาจากเคร�ืองถา่ยเอกสาร
519 phrase วลี

520 physical educationพลศกึษา
521 physics วชิาฟสิกิส์
522 piece ช�ิน
523 pill เมด็ยา
524 pillow หมอน
525 pilot นักบนิ
526 pineapple สปัปะรด
527 pirate โจรสลดั
528 place สถานท�ี



529 planet ดาวเคราะห์
530 platform ชานชาลาสถานี
531 plaza ตลาดนัท
532 plenty ความอดุมสมบรูณ์
533 plot เคา้โครงเร�ือง
534 pocket กระเป๋าเส�ือกางเกง
535 poem โคลง
536 poison ยาพษิ
537 pole เสา
538 polish ขดัเงา
539 polite สภุาพ

540 poll สาํรวจความคดิเหน็
541 pollution มลภาวะ
542 pomelo สม้โอ
543 pond บอ่น�ํา
544 popular เป็นท�ีนยิม
545 portrait รปูคน
546 position ตาํแหนง่
547 possible เป็นไปได้
548 postpone เล�ือนเวลาออกไป
549 potential มศีกัยภาพ



550 pour เท
551 powder แปง้ทาตวั
552 practice ฝกึฝน
553 precise เท�ียงตรง
554 predict ทาํนาย
555 prefer ชอบมาก
556 pregnant ตั�งครรภ์
557 prepare จัดเตรยีม

558 present นาํเสนอ

559 preserve รักษาไว้
560 president ประธานาธบิดี
561 press กด
562 pressure ความกดดนั
563 pretend แกลง้ทาํ
564 pretty นา่รัก
565 prison คกุ
566 prisoner นักโทษ
567 problem ปัญหา
568 produce ผลติ
569 profile ประวตับิคุคลโดยยอ่



570 profit กาํไร
571 progress กา้วหนา้
572 promise สญัญา
573 promote สง่เสรมิ
574 prompt ฉับพลนั
575 propeller ใบพัด
576 proportion สดัสว่น
577 proposal ขอ้เสนอ
578 protect ปอ้งกนั

579 proud ภมูใิจ
580 prove พสิจูน์
581 provide จัดหา
582 publish จัดพมิพ์
583 pump สบูน�ํา, สบูลม
584 pumpkin ฟักทอง
585 punish ทาํโทษ
586 pupil มา่นตา
587 purchase ซ�ือ
588 purpose ความประสงค์
589 puzzle ปรศินา
590 quantity ปรมิาณ



591 quarrel ทะเลาะ
592 quarter หน�ึงในส�ี
593 race การแขง่ขนั
594 raft แพ
595 rambutan เงาะ
596 rapid รวดเรว็
597 reach ถงึ
598 reaction การตอบสนอง

599 realize ตระหนัก
600 recall ราํลกึ
601 receive รับ
602 record บนัทกึ
603 recreation การพักผอ่นหยอ่นใจ
604 rectangle ส�ีเหล�ียมผนืผา้
605 reduce บรรเทา
606 reflex สะทอ้น
607 refrigerator ตู้เยน็
608 refund คนืเงนิให้
609 refuse ปฏเิสธ
610 register ลงทะเบยีน
611 regret เสยีใจ



612 reject ไมย่อมรับ
613 relationship ความสมัพันธ์
614 relative ญาติ
615 relax ผอ่นคลาย
616 release ปลอ่ย
617 relieve ทาํใหผ้อ่นคลาย
618 religion ศาสนา

619 rely on ไวใ้จ
620 remark สงัเกต
621 remember จดจาํ
622 remind เตอืนความจาํ
623 repair ซอ่มแซม
624 replace แทนท�ี
625 reply ตอบกลบั
626 report รายงาน
627 represent เป็นตวัแทน
628 request ขอรอ้ง
629 rescue ชว่ยเหลอื
630 research วจัิย
631 reserve สาํรอง
632 resident ผู้อาศยั



633 resist ตอ่ตา้น
634 resource ทรัพยากร
635 respect เคารพ
636 responsible รับผดิชอบ
637 restaurant ภตัตาคาร
638 result ผลลพัธ์
639 retire เกษยีณ
640 retouch ตกแตง่
641 retrain เกบ็ไว้
642 retrieve ไดก้ลบัคนืมา
643 reveal เปดิเผย
644 revenge แกแ้คน้
645 revenue รายได้
646 reverse กลบักนั
647 reward รางวลั
648 rewind มว้นกลบั(เทป)
649 rip ตดั
650 ripe สกุ
651 risk เส�ียง
652 roast ป�ิง
653 rob ปลน้



654 roll มว้น
655 rollercoaster รถไฟเหาะตลีงักา
656 roof หลงัคา
657 route เสน้ทาง
658 routine กจิวตัรประจาํวนั

659 rowboat เรอืพาย

660 rude หยาบคาย
661 ruin ปรักหกัพัง
662 rule กฎ
663 rumor ขา่วลอื
664 rural ในชนบท
665 rush รบีเรง่
666 salary เงนิเดอืน
667 satellite ดาวเทยีม
668 satisfaction ความพอใจ
669 satisfy ทาํใหพ้งึพอใจ
670 sausage ไสก้รอก
671 scan ตรวจสอบ
672 scare ทาํใหต้กใจ
673 scene ฉาก
674 scent ทาํใหห้อมฟุ้ง



675 schedule กาํหนดการ
676 scheme แบบแผน
677 scholarship ทนุการศกึษา
678 science วทิยาศาสตร์

679 scientist นักวทิยาศาสตร์

680 scissors กรรไกร
681 scope ขอบเขต
682 scorpion แมงป่อง
683 screen จอ
684 script บทพดู
685 search for คน้หา
686 secret ความลบั
687 secretary เลขานกุาร
688 secure ปลอดภยั
689 security ความปลอดภยั
690 seem ดรูาวกบั
691 seldom ไมค่อ่ยจะ
692 select เลอืก
693 senior ผู้อาวโุส
694 sensible มเีหตผุล
695 sensitive หวั�นไหวงา่ย



696 separate แยกกนั
697 sequence ลาํดบั

698 serene (ทะเล)ราบร�ืน
699 servant คนรับใช้
700 serve รับใช้

701 several หลากหลาย
702 shadow เงา
703 shallow ต�ืน
704 shame ละอายใจ
705 shelter ท�ีหลบภยั
706 shift ยา้ย
707 shiny สอ่งแสง
708 shock ตกตะลงึ
709 shore ชายฝั�ง
710 shower การอาบน�ําฝักบวั
711 shrink หด
712 sign เคร�ืองหมาย
713 signal สญัญาณ
714 signature ลายเซน็
715 significant มคีวามสาํคญั
716 silent เงยีบ



717 similar คลา้ย
718 simple เรยีบงา่ย
719 sincere จรงิใจ
720 single เป็นโสด

721 sitcom ละครตลก
722 site ท�ีตั�ง
723 situation สถานการณ์
724 skate รองเทา้สเกต
725 sketch ภาพรา่ง
726 skull หวักะโหลก
727 slide ภาพน�ิง
728 slip ล�ืน
729 slipper รองเทา้แตะ
730 smart โก้
731 smoke สบูบหุร�ี
732 smooth เรยีบเนยีน
733 snack ขนมขบเค�ียว
734 snail หอยทาก
735 sneeze จาม
736 so long ลากอ่น



737 social ทางสงัคม
738 society สงัคม
739 sociologist นักสงัคมวทิยา
740 sociology สงัคมวทิยา
741 soft นุ่ม
742 software โปรแกรมคอมพวิเตอร์
743 soil ผวิดนิ
744 solid ของแขง็
745 sorcerer พอ่มด
746 sore เจบ็ปวด
747 sour เปร�ียว
748 spark ประกายไฟ
749 sparrow นกกระจอก
750 specialist ผู้ชาํนาญพเิศษ
751 speech คาํปราศรัย
752 sphere ทรงกลม
753 spice เคร�ืองเทศ
754 spicy เผด็รอ้น
755 spine กระดกูสนัหลงั
756 split ผา่

757 spoil ทาํใหเ้สยีคน



758 spokeswoman โฆษกหญงิ
759 sponsor ผู้สนับสนนุ
760 spouse คู่สมรส
761 spread กระจายไปทั�ว

762 square ส�ีเหล�ียมจัตรัุส
763 squirrel กระรอก
764 stability ความมั�นคง
765 stable มั�นคง
766 stadium สนามกฬีา
767 staff คณะผู้รว่มงาน
768 stage เวที
769 stain รอยเปื�อน
770 state รัฐ
771 statement คาํแถลง
772 station สถานี
773 statistic สถติิ
774 statue รปูปั�น
775 status ฐานะ
776 stay พักอาศยั
777 steal ขโมย
778 stem ลาํตน้



779 stepmother แมเ่ล�ียง
780 sterling (ทอง, เงนิ) เน�ือบรสิทุธ�ิ
781 stick ก�ิงไม้

782 still ยงัคง
783 stir กวน(ของเหลว)
784 stocking ถงุนอ่ง
785 stomachache ปวดทอ้ง
786 stomp กระทบื
787 store รา้นคา้
788 stove เตาไฟ
789 straight ตรง
790 strange แปลก
791 strategy ยทุธศาสตร์
792 stream ลาํธาร
793 street ถนน
794 strength ความแขง็แรง
795 stress เสยีงเนน้หนัก

796 strict กวดขนั
797 strike หยดุงานประทว้ง
798 structure โครงสรา้ง



799 studio โรงถา่ยทาํภาพยนต์
800 studious ขยนัเรยีน
801 stuff ไสข้นม
802 stupid โง่
803 style แบบ
804 succeed ประสบความสาํเรจ็
805 success ความสาํเรจ็
806 suck ดดู
807 suffer ทรมาน
808 sufficient มพีอเพยีง
809 sugar น�ําตาล
810 sugar apple นอ้ยหนา่
811 suggest เสนอแนะ
812 suicide ฆา่ตวัตาย
813 suitcase กระเป๋าเส�ือผา้
814 summary การสรปุ
815 supplier ผู้จัดหาส�ิงของให้

816 support สนับสนนุ
817 suppose สมมตุิ
818 surf โตค้ล�ืน
819 surface ผวิพ�ืน



820 surgery การผา่ตดั
821 surprise ทาํใหป้ระหลาดใจ
822 surround ลอ้มรอบ

823 survive รอดตาย
824 swallow กลนื
825 swamp บงึ
826 sweat เหง�ือ
827 sweater เส�ือกนัหนาว
828 sweep กวาด
829 swing แกวง่
830 sword ดาบ
831 tablet ยาเมด็แบน
832 tailor ชา่งตดัเส�ือ
833 take off ถอดออก
834 tale นทิาน

835 talent ความสามารถพเิศษ
836 talkative ชา่งพดู
837 tame เช�ือง
838 tank ถงับรรจนุ�ํา
839 tanker เรอืบรรทกุน�ํามนั



840 target เปา้หมาย
841 taste รส
842 tasty อรอ่ย
843 tax ภาษี
844 team กลุ่ม
845 tear น�ําตา
846 technique ฝีมอื
847 teenager วยัรุ่น
848 telescope กลอ้งดไูกล
849 temporary ชั�วคราว
850 term ภาคของโรงเรยีน
851 text ใจความ
852 textbook ตาํรา
853 textile ส�ิงทอ
854 theory ทฤษฎี

855 thousand (หน�ึง)พัน
856 thread เสน้ดา้ย
857 threaten คกุคาม
858 thrill นา่ต�ืนเตน้
859 throat ลาํคอ
860 throne ราชบลัลงัก์



861 thunder ฟา้รอ้ง
862 tide น�ําข�ึนน�ําลง
863 tidy เรยีบรอ้ย

864 tight แนน่
865 tile กระเบ�ือมงุหลงัคา
866 tin ดบีกุ
867 tiny เลก็มาก
868 title ช�ือเร�ือง
869 tomb หลมุฝังศพ
870 tone น�ําเสยีง
871 topic หวัเร�ือง
872 toss โยน
873 total ผลรวม
874 tough (งาน)ยาก
875 town เมอืง
876 toxin สารพษิ
877 trace รอ่งรอย
878 tradition ขนบธรรมเนยีมประเพณี
879 traffic การจราจร
880 tragedy โศกนาฏกรรม
881 tragic นา่เศรา้สลด



882 trail สะกดรอย
883 trailer รถพว่ง

884 trainer ผู้ฝกึ
885 trash ของเสยี
886 travel เดนิทาง
887 treasure ทรัพยส์มบตัิ
888 treat รักษา
889 tremendous มากมาย
890 trend ทศิทาง
891 triangle สามเหล�ียม
892 trick กลอบุาย
893 triple สามเทา่

894 trouble ความยุ่งยาก
895 trouser กางเกงขายาว
896 true จรงิ
897 trust วางใจ
898 truth ความจรงิ
899 try พยายาม
900 tube หลอด
901 tuberculosis วณัโรค



902 turn เล�ียว
903 tutor ครสูอนพเิศษ
904 twice สองครั�ง
905 twin ฝาแฝด
906 twist บดิ
907 tycoon เจา้พอ่
908 ugly นา่เกลยีด
909 umbrella รม่
910 underground ชั�นใตด้นิ
911 undertake รับหนา้ท�ี
912 underwear ชดุชั�นใน
913 unemployment การตกงาน

914 unfortunate โชครา้ย
915 uniform เคร�ืองแบบ
916 unique ไมเ่หมอืนใคร
917 unit หนว่ยวดั
918 unity ความสามคัคี
919 universal เป็นสากล
920 universe จักรวาล
921 university มหาวทิยาลยั
922 unload ขนลง



923 unpack เปดิ
924 untidy ไมเ่ป็นระเบยีบ

925 unusual ผดิธรรมดา
926 upgrade ทาํใหท้นัสมยั
927 upturn หงายข�ึน
928 urban ในเมอืง
929 urge เรง่
930 urgent ดว่น
931 vacation วนัหยดุ
932 vacuum สญูญากาส
933 valid ถกูตอ้ง
934 vanish สญูส�ินไปหมด
935 variety ความหลากหลาย
936 vary เปล�ียนแปลง
937 vase แจกนั
938 vast มหมึา
939 vegetable ผัก
940 vehicle ยานพาหนะ
941 vertical ตามแนวตั�ง
942 very มาก
943 vet สตัวแพทย์



944 victim ผู้เคราะหร์า้ย

945 victory ชยัชนะ
946 village หมู่บา้น
947 violent รนุแรง
948 visible มองเหน็ได้
949 visit เย�ียม
950 vivid เจดิจา้
951 voice เสยีง
952 volcano ภเูขาไฟ

953 vote ลงคะแนนเสยีง
954 vowel สระ
955 wag กระดกิ
956 wait for รอคอย
957 waiter บรกิร (ชาย)
958 waitress บรกิร (หญงิ)
959 wake up ต�ืนข�ึน
960 wallet กระเป๋าสตางค์
961 war สงคราม
962 warrior นักรบ
963 wash ซกัลา้ง
964 waste สญูเสยี



965 wealthy ร�ํารวย

966 wear สวม
967 weather สภาพอากาศ
968 weed วชัพชื
969 weight น�ําหนัก
970 welfare สวสัดกิาร
971 wheat ขา้วสาลี
972 wheel ลอ้

973 wheelchair รถเขน็สาํหรับคนพกิาร
974 whirl วน
975 whisper กระซบิ
976 whistle นกหวดี
977 wide กวา้ง
978 widow แมม่า่ย
979 wife ภรรยา
980 wild ดรุา้ย
981 wildlife สตัวป์่า
982 wish ปรารถนา
983 witch แมม่ด
984 withdraw ถอนคนื
985 within ภายใน



986 without ปราศจาก
987 wonderful ดเีย�ียม
988 wool ขนสตัว์
989 workforce แรงงาน
990 world โลก
991 worldwide แพรห่ลายไปทั�วโลก

992 worm หนอน
993 worry กลุ้มใจ
994 worse แยล่ง
995 worship สกัการะ
996 worth คณุคา่
997 wrap หอ่
998 wrist ขอ้มอื
999 wrong ผดิ
1000 yard หลา
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